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.
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االفتتاحية

سورية ..بين خطة أنان ومقترحات ينون
ي�أتي �إع�لان الإدارة الأمريكية ا�ستمرارها يف تقدمي م�ساعدات للمعار�ضة
ال�سورية ،تزامناً مع مهمة املبعوث الدويل كويف �أنان ،والت�صريحات التي �أُطلقت
خالل ما �سُ مي بـ«�أ�صدقاء �سورية» يف ا�سطنبول ،حول �ضرورة ت�سليح املعار�ضة،
والتي توجها الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة بتهديد دم�شق ،عرب الطلب باتخاذ
ق��رار م��ن جمل�س الأم���ن ملعاقبة دم�شق حت��ت الف�صل ال�سابع ..ليدل على �أن
امل�ؤامرة �ضد �سورية ما زالت يف طليعة اهتمامات الدوائر الغربية ،وحلفائها من
عرب الردة ،وهذا ما يتطلب من القيادة يف �سورية ،ومن قوى املقاومة واملمانعة
يف الوطن العربي ،احلذر ال�شديد ،لأن ما يُع ّد لها ي�أتي يف �إطار م�شروع غربي،
لإقامة �أنظمة �إقليمية ت�ستجيب لتطلعات الهيمنة الأحادية ،عرب متزيق وحدة
جمتمعاتنا الوطنية ،وم��ا ع�ّب�رّ ت عنه خطة «ي��ن��ون» ك��ان خال�صة ما اقرتحته
مراكز الأبحاث الغربية ،لتعميق واقع التجزئة يف الوطن العربي ،حتت عناوين
م��ت��ع��ددة ،ت�ستند �إىل ال��ل��ون واجل��غ��راف��ي��ا وال��ل��غ��ة ،واالن��ت��م��اء ال��دي��ن��ي واملذهبي
والإثني ،لتكون للكيان ال�صهيوين الريادة يف حميط جمتمعاته ممزقة ،وهو من
الأهداف اال�سرتاتيجية لل�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل �سيطرته
على ثرواتنا القومية ،وممراتنا املائية ،ذات الأهمية اال�سرتاتيجية يف التجارة
الدولية.
ما يجري يف �سورية لي�س �أزمة نظام �أو �سلطة �سيا�سية� ،إمنا هو تدمري ممنهج
ملجتمع عربي ،يراد متزيقه وفق ما اقرتحته مراكز الدرا�سات الغربية ،وعربت
عنه خطة «ينون» تعزيزاً لقيام «�إ�سرائيل العظمى» ،يف قيادتها ل�شرق �أو�سط
جديد ،ي�ستجيب لإرادات �أمريكا ويعزز رخاء جمتمعها ،وحل �أزماتها املالية على
ح�ساب تنمية جمتمعاتنا العربية..
�إن الإ�صالح ال�سيا�سي الذي بد�أته القيادة ال�سورية ،جتاوز ما طلبته بع�ض
�أطراف املعار�ضة الداخلية ،خ�صو�صاً يف ما يتعلق بتعزيز احلريات العامة ،و�إجراء
تعديالت �أ�سا�سية يف الد�ستور ،وحتقيق التعددية ال�سيا�سية ،و�إج��راء انتخابات
على �أ�سا�سها ،وا�ستناداً �إىل ذلك ،ف�إن ا�ستمرار املعار�ضة يف انتهاج �سيا�سات رف�ض
احل���وار م��ع ال��ق��ي��ادة ،ه��و بحد ذات���ه م�ساهمة يف متكني امل���ؤام��رة م��ن �أن حتقق
مبتغاها ،يف وقت حتتاج فيه الأم��ة ،و�سورية على وجه التحديد� ،إىل مزيد من
الوحدة والت�ضامن الداخلي ،ل�صد امل�شروع اال�ستعماري الغربي ،الذي يهدف
�إىل تغيري اخلرائط ال�سيا�سية ،وي�سهم يف حتقيق الأحالم ال�صهيونية املزعومة،
ويخو�ض حربه لتحقيق تلك الأهداف ،بو�سائل و�أ�ساليب و�أموال عربية ،لك�سر
�إرادة التحرر واال�ستقالل ،وا�ستعادة ما اغت�صب من �أرا�ضينا ،ولعرقلة �إ�سهام
الأمة يف تطور الركب احل�ضاري والإن�ساين ،على �أ�س�س �صحيحة وعادلة ،بدل �أن
تكون �صندوقاً ميوّل امل�شاريع اال�ستعمارية يف �آ�سيا و�أفريقيا ،ويف قارات �أخرى.
ف�إذا كانت خطة كويف �أنان ت�شكل عودة الأمن واال�ستقرار �إىل ربوع �سورية،
ووق��ف التدخالت اخلارجية يف ال�ش�أن ال�سوري ،مع م��راع��اة �سيادة وا�ستقالل
صال من ف�صول التدخل
�سورية ،ف�إن ذلك مرحب به� ،أما �إذا كانت هذه اخلطة ف� ً
اخلارجي يف الأزمة ال�سورية ،وحتقيقاً ملا ورد يف خطة «ينون» ،ف�إنها مرفو�ضة؛
من القيادة واملعار�ضة الوطنية ،ويجب احلذر منها ،ومن مراقبيها؛ �إذا كانت
تقاريرهم معدة �سلفاً ،خالفاً حليادية املراقب العربي الذي و�ضع �سابقا تقارير
متوازنة.
وختاماً ،ال بد من الت�أكيد على �أن خروج �سورية من بني براثن هذه الأحداث
ال��ت��ي حت��اك �ضدها يف دوائ���ر ال��غ��رب اال���س��ت��ع��م��اري ،ه��و ح��اج��ة ق��وم��ي��ة ،ترتبط
مب�ستقبل الأمة وامتالكها لإرادتها القومية ،بعيداً عن ت�أثريات الغرب و�إرادته
ومطامعه.
املحامي �أحمد مرعي
نائب رئي�س حزب االحتاد

قوانين االنتخابات معيار لما ينتظر لبنان
منذ العام  1992يتحدث كل بيان حكومي
ع��ن إ�جن���از ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي يحفظ �صحة
التمثيل وفق ًا ملا جاء يف اتفاق الطائف ،ومتر
�إحدى ع�شرة حكومة يف تاريخ البلد منذ ذلك
التاريخ ،وال ينتج القانون العتيد الذي يحفظ
�صحة التمثيل ،بقدر ما تراعى فيه م�صالح
�أقطاب ال�سيا�سة يف البلد املتعب ،خ�صو�ص ًا
م�صالح النائب وليد جنبالط.
يف كل مرة جرت فيها االنتخابات ،كانت
ال ت��راع��ى يف ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة املعايري
الد�ستورية ال�ت��ي ت�ساوي ب�ين امل��واط�ن�ين يف
احلقوق والواجبات ،وال تراعى فيه املعايري
الوطنية التي ت�ساوي بني املناطق.
ف �ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ع� ��ام  ،1992ج��رت
االنتخابات وف��ق معيار ْين ،الأول :اعتُمدت
املحافظات يف ب�يروت وال�شمال واجل�ن��وب،
والأق�ضية يف جبل لبنان والبقاع.
ويف ان �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام  1996اع�ت�م��دت
املحافظات يف جميع املحافظات ما عدا جبل
لبنان ،الذي اعتُمدت فيه الأق�ضية.
ويف العام  ،2000اعتُمدت ثالثة معايري:
ث�لاث دوائ��ر ج��دي��دة يف ب�ي�روت� ،أق�ضية يف
ال �ب �ق��اع ،دائ��رت��ان يف اجل �ن��وب دائ��رت��ان يف
ال�شمال ،ويف جبل لبنان اعتمدت �أق�ضية:
ال���ش��وف وامل�ت�ن ال�شمايل ،و ُدجم ��ت �أق�ضية
�أخرى ،بعبدا  -عالية :دائرة واحدة ،وجبيل
 ك�سروان دائرة واحدة.على �أن خمالفة قانونية ود�ستورية ارتُكبت
يف هذا القانون؛ بتمديد عمر جمل�س النواب
ثمانية �أ�شهر ،وهو الأمر الذي كان قد ُطعن
به يف انتخابات  ،1996و ُقبل الطعن ،لكن يف
تلك االنتخابات مت متريره ،ومنع تقدمي �أي
طعن به ،ليتم بعدها �شل املجل�س الد�ستوري،
فجاءت االنتخابات عام  2005بعد التطورات
اخل �ط�يرة ال�ت��ي �شهدها لبنان �إث��ر اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري يف � 14شباط ،وما
حفلت به من ف�ضائح� ،سواء على م�ستوى املال
االنتخابي الذي و�صفته اللجنة الدولية ملراقبة
االنتخابات ب� أ�ن��ه �أم��ر معيب �شاب العملية
االنتخابية� ،أو من حيث بع�ض عمليات التزوير
املك�شوفة كنقل تر�شيح من مكان �إىل �آخر..
فتم متريرها ومل يبت ب�أي طعن انتخابي.
ثم كانت انتخابات عام  ،2009التي تقرر
قانونها بعد ات�ف��اق ال��دوح��ة يف �أي��ار ،2008
وفيها كانت عودة �إىل قانون العام � 1960أي
ق��ان��ون الق�ضاء ،م��ع تق�سيم جديد للدوائر
االنتخابية يف بريوت.
و�إذا كانت البنود الإجرائية يف هذا القانون

ب�أي قانون انتخاب �سيجل�س النواب على كرا�سيهم عام 2013؟

قد ت�ضمنت بع�ض الإ�صالحات ،كالهيئة العليا
امل�شرفة لالنتخابات� ،إال �أنها متيزت �أي�ض ًا
ب�إلغاء مادة هامة من قانون االنتخاب القدمي،
الذي مينع التزوير ،وحتديد ًا املادة  ،34التي
تن�ص على �أنه« :يجوز ملن توفرت فيه ال�شروط
ليكون ع�ضو ًا يف املجل�س النيابي� ،أن ير�شح
نف�سه عن �أي دائ��رة كانت ،غري �أن��ه ال يجوز
لأحد �أن ير�شح نف�سه يف غري دائرة انتخابية
واحدة يف �آن واحد ،وعندما جتري االنتخابات
على مراحل ال يجوز ملن ر�شح نف�سه يف دائرة
�أن ير�شح نف�سه جمدد ًا يف دائرة �أخرى خالل
املهلة نف�سها التي جت��ري فيها االنتخابات
العامة» ،وبالتايل ف��إذا كانت هذه امل��ادة من
�ش�أنها �أن تبطل انتخاب النائب اليا�س عطاهلل
يف انتخابات  ،2005ألن��ه ك��ان مر�شح ًا عن
دائرة ال�شوف يف جبل لبنان ،ونتيجة لت�سوية
بني ق��وى «� 14آذار  »1978مت ان�سحابه من
ال�شوف ونقله تر�شيحه �إىل طرابل�س يف �شمال
لبنان ،لكن الإبطال مل يح�صل ،ب�سبب �شل
عمل املجل�س الد�ستوري.
ويف انتخابات � 2009ألغيت ه��ذه امل��ادة،
حتى ال يتم �إ�سقاط النائب عن ب�يروت نهاد
امل���ش�ن��وق ،ال ��ذي نقل تر�شيحه يف ال�ساعة
الأخ�يرة من الدائرة الثالثة من ب�يروت �إىل
الدائرة الثانية ،فبدا ا ألم��ر وك�أنه جزء من
اتفاقية الدوحة ،والآن يعود البحث جمدد ًا يف
قانون االنتخابات ..فوفق �أي قانون �ستجري
االنتخابات بعد �أقل من عام؟
وزي��ر الداخلية والبلديات م��روان �شربل
ق ّدم م�شروعه الذي ين�ص على الن�سبية وفق

دوائر متو�سطة تُرك �أمر حتديدها �إىل جمل�س
ال��وزراء ،و�إن كان احلديث عنها يجري بني
ع�شر و 16دائرة ،لكن يبدو �أن هذا امل�شروع لن
مير ،ب�سبب معار�ضة النائب وليد جنبالط له،
والذي يبدو �أنه مل يعد يهتم ب�إرث والده كمال
جنبالط ،ال��ذي ك��ان م�شروع الن�سبية �أحد
�أهم مطالبه يف الإ�صالح االنتخابي ،ولو على
م�ستوى الق�ضاء ،لأن جنبالط الأب كان يطمح
لأن يكون له نواب يف كل دوائ��ر االنتخاب يف
لبنان ،وكان يجد يف الن�سبية �سبي ًال للتمدد
ال�سيا�سي والوطني يف كل لبنان ،وه��و كان
يعرف �أنه �إذا خ�سر يف الن�سبية ثالثة وحتى
�أربعة ن��واب يف ال�شوف ،ب�إمكانه �أن يعو�ض
عنهم نواب ًا يف العديد من الدوائر يف عاليه
وبعبدا وك�سروان وبعلبك  -الهرمل واجلنوب
وال�شمال ..وبالتايل ف�إن خ�سارة �أربعة نواب
يف ال�شوف قد متنحه �أك�ثر من ع�شرة نواب
يف ال��دوائ��ر ا ألخ� ��رى ،لكن جنبالط االب��ن
الذي قزّم حزب كمال جنبالط ،وجعله يكاد
ينح�صر يف ال�شوف الأعلى وبع�ض املناطق
الدرزية التي �أخذ يقا�سمه عليها �شباب دروز،
لهم �أحالمهم وطموحاتهم ،ال يريد بتات ًا
�أن ي��رى �أي مناف�س درزي يف االنتخابات،
�إال من «مي��ن» عليه ،كما ح�صل يف عاليه يف
االنتخابات الأخرية.
ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،ف� ��إن م�ع��ار��ض��ي اعتماد
الن�سبية يف القانون العتيد ال تقت�صر على
جنبالط ،فتيار امل�ستقبل وقائده الذي يق�ضي
نقاهته يف باري�س ،ال يريد �أن ي�شاركه �أحد،
وهو يريد احتكار التمثيل ال�سني ،مع �أن��ه ال

همسات
خطباء متورطون في الفتنة
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

لوحظ �أنه بعد بدء الأح��داث يف �سورية ،مت توزيع
بع�ض امل�شايخ ال�سوريني على العديد من م�ساجد بلدات
البقاعينْ الأو�سط والغربي ،و�أوكلت �إليهم خطب اجلمعة
يف كل من كامد اللوز واملرج وجب جنني و�سعدنايل وقب
اليا�س ،حيث يح ّر�ضون طائفي ًا ومذهبي ًا ،ويتهجمون
على رموز دينية لبنانية ،ما �أدى �إىل اعرتا�ض بع�ض
امل�صلني  -خالل �إلقاء خطبتي اجلمعة  -على الد ْرك
الذي و�صل �إليه خطباء ال�سوء والفتنة ،ال�سيما يف ظل
غياب الرقابة من قبل امل�ؤ�س�سة الدينية يف تلك املناطق
(دار الفتوى) ،ما جعل بع�ض املتابعني ي�ؤكد على �أن
ه ��ؤالء اخلطباء �إمن��ا حر�ص على املجيء بهم تنظيم
�سيا�سي حملي ،وبحماية جهاز �أمني لبناين.

مساع ّ
خيرة
ٍ

أ�ك��دت بع�ض امل�صادر �أن قيادياً لبنانياً يجهد منذ فرتة لو�صل ما انقطع بني ف�صيل
فل�سطيني ودم�شق ،على �أثر الأح��داث التي �شهدتها �سورية ،وقد جنح القيادي م�ؤخراً يف
م�ساعيه .وعلمت «الثبات» �أن الف�صيل الفل�سطيني طلب مواعيد من القيادات ال�سورية ،على
�أن يتم حتديدها يف �أقرب فر�صة ممكنة.

«صحفيون بال حدود» ..حبل بالتواطؤ ممدود
فجرت منظمة «اليوني�سكو للرتبية والثقافة والعلوم» التابعة للأم املتحدة ،قنبلة من العيار
ّ
الثقيل ،حني ق��ررت طرد منظمة «�صحفيون (مرا�سلون) بال ح��دود» من قائمة املنظمات
الالحكومية املتعاونة معها ،ب�سبب «ارتباطها بوكالة املخابرات املركزية الأمريكية ،و�أ�ساليب
عملها املثرية للجدل �أخالقي ًا» ،وفق ما ذكره الأكادميي و�صحايف التحقيقات البلجيكي مي�شال
كولون على موقعه اخلا�ص.

( العدد  )210اجلمعة  20 -ني�سان 2012 -

ميثل الأغلبية املطلقة يف الطائفة ،ذلك
لأن النتائج احلقيقية يف �آخر انتخابات
أ�ك� ��دت أ�ن ��ه يتمتع ب�ت� أ�ي�ي��د  60يف املئة
م��ن أ���ص��ل  45يف املئة مم��ن �شاركوا يف
االقرتاع ،فماذا عن الـ 55يف املئة الذين
مل ي�شاركوا؟
كما �أن حزب القوات اللبنانية ال يريد
الن�سبية ،ت�ضامن ًا مع حليفه امل�صاب يف
جبال الألب ،الذي �أكد له التزامه مبنحه
ال�ن��واب امل�سيحيني ال��ذي��ن ي�ف��وزون على
لوائحه ،ليكونوا يف كتلته ،وبالتايل فحزب
القوات يبدو أ�ن��ه ال يريد �أن يتحرر من
الهيمنات املتعددة واملتنوعة «املفيدة»،
كما ال يريد �أن يك�شف عن قوته احلقيقية
التي ال توفرها �إال الن�سبية ،كما أ�ن��ه ال
يريد ن��واب� ًا وف��ق ه��ذه احلقيقة ،وكذلك
احلال مع بقية حلفاء امل�ستقبل.
تبقى يف هذا املجال م�س�ألة انتخاب
املغرتبني� ،إذ كيف ميكن ح�صر أ�ع��داد
الناخبني املغرتبني؟ وكيف ميكن �ضبط
نزاهة العمليات االنتخابية يف اخلارج؟
ف�ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال احل �� �ص��ر ،م��اذا
�سيحل باللبنانيني ال��ذي��ن يعملون يف
جدة ،لو �أعطوا �أ�صواتهم لغري املر�شحني
الذين تريدهم ال�سعودية؟ وماذا �سيحل
باللبنانيني يف دي�ت�روي��ت �إذا أ�ع �ط��وا
�أ�صواتهم لغري املر�شحني الذين تريدهم
وا��ش�ن�ط��ن؟ وه �ك��ذا يف فرن�سا وب �ل��دان
اخلليج و�أوروبا..
وقبل اخلو�ض يف تفا�صيل وح�سنات
«ال �ن �� �س �ب �ي��ة» ال �ت��ي حت �ف��ظ ل �ك��ل ال �ق��وى
حقوقها ،ن�شري �إىل �أن قوانني االنتخابات
النيابية كانت دائم ًا م�ؤ�شر ًا للتطورات
التي ي�شهدها لبنان ،فقانون عام 1951
ق�سم جبل لبنان وال�شمال �إىل دوائر
الذي ّ
انتخابية ،أ�ن�ت��ج �أزم ��ة ع��ام  1952التي
�أطاحت بب�شارة اخل��وري ،وقانون 1953
و( 1957الدائرة الفردية) �أنتج احلرب
ا أله�ل�ي��ة يف لبنان ع��ام  ،1958وق��ان��ون
 1960الذي �صمد حتى عام � ،1972أنتج
احل ��رب ا أله�ل�ي��ة ع��ام ،1990 - 1975
ق�سم الدوائر ب�شكل
وقانون  2000الذي ّ
عجيب وغ��ري��ب وف��ق امل�صالح وا أله��واء
ال�سيا�سية� ،أنتج �أزمة  2005وما بعدها..
والعودة �إىل قانون  1960يف عام 2009
ي�ضع لبنان الآن على حافة املهوار ..حمى
اهلل لبنان م��ن �سيا�سييه وم�صاحلهم
ال�ضيقة وال�صغرية ،مبا فيها ولها من
متت �إىل امل�صلحة الوطنية
ارتباطات ال ّ
ب�صلة.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
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موضوع الغالف

حكومة ميقاتي أسيرة حسابات السنيورة

ه��ل ب���ات «ال���ن����أي» ب��ال��ن��ف�����س �سيا�سة
ر���س��م��ي��ة ت��ف��ر���ض ���ش��روط��ه��ا ع��ل��ى �أع��ل��ى
امل�ستويات ،ويف كل الق�ضايا الداخلية،
مب��ا فيها امل��وق��ف م��ن م�����ش��روع القانون
املعجل املكرر الرامي �إىل فتح اعتمادات
�إ�ضافية �إىل موازنة العام  2011بقيمة
 8900م��ل��ي��ار ل�ي�رة ل��ب��ن��ان��ي��ة ،مب��ا يتيح
ق���ون���ن���ة ����ص���رف ال���ن���ف���ق���ات ال�������ض���روري���ة
للدولة خ�لال الفرتة املقبلة من العام
احل��ايل؟ �أم �أن منطق النكايات ال�سائد
يف البلد ،يتق�صد تعطيل �أي عمل مفيد
ميكن �أن تقوم به حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي ،عرب «الكمني املايل» الذي �أُع ّد
ل��ه��ا ،وال�����ذي �أدى �إىل ت��ع��ط��ي��ل عملية
ال�صرف القانوين لتلك النفقات ،ريثما
تنجز امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ،بعد �أن تدخل
عليها �أعباء الزيادة املتوقعة على رواتب
الرئي�سان ف�ؤاد ال�سنيورة وجنيب ميقاتي
العاملني يف القطاع العام؟
رمب�����ا ي�����س��ت�����س��ه��ل ك���ب���ار امل�������س����ؤول�ي�ن
وو����س���ط ا����س���ت���غ���راب �أو�����س����اط ك��ث�يرة
«ن���أي��ه��م» ب�أنف�سهم ع��ن �ساحة اخل�لاف �أخ���رى بخم�سة م��ل��ي��ارات ،يف ح�ين لفت
الدائر بني الأكرثية ال�سابقة والأكرثية ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق �إم��ي��ل حل���ود يف وق��ت م�����س��اي��رة رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري���ة ل��ـ«ت��ي��ار
احلالية ،وال���ذي يعك�س نف�سه على كل �سابق� ،إىل �أن حكومة ال�سنيورة ت�صرفت امل�ستقبل» يف ه��ذا املنحى ،ت�برز موافقة
النواحي احلياتية واليومية يف لبنان� ،إال �إث��ر ع���دوان  2006بهبات تزيد قيمتها ال�����ش��خ�����ص امل��ع��ن��ي ب�����ص�لاح��ي��ات جمل�س
�أن خطورة ذلك تكمن يف عدم متييزهم على ثالثة مليارات ون�صف املليار دوالر ،النواب �أكرث من غريه� ،أي الرئي�س نبيه
ب��ي�ن م����ا ه����و واج������ب وب��ي��ن م����ا ي��ت��ح��م��ل من دون �إدخالها �إىل خزينة الدولة� ،أو ب���ري ،ال���ذي �أع��ل��ن �أن���ه ي�شجع �سليمان
على �إ���ص��دار م�شروع القانون مبر�سوم،
الأخ����ذ وال�����رد ،لأن تعطيل �إق�����رار فتح حتديد كيفية الت�صرف بها.
االعتمادات املذكورة يعني يف ر�أ���س �س ّلم
وهكذا� ،إذا ُفتح ملف ال�سنيورة املايل ،ب���ع���د م������رور �أك���ث��ر م����ن  40ي����وم����اً ع��ل��ى
تداعياته ،تغطية منطق املقاي�ضة الذي ف���إن��ه ق��د ُي�����س���أل ع��ن م�����ص�ير �أك��ث�ر من ت�لاوة م�شروع القانون يف جل�سة عامة
يعمل «تيار امل�ستقبل» على فر�ضه على ت�سعة ع�شر مليار دوالر ،وه��و ما يعمل يف جمل�س ال��ن��واب ،م��ن دون رف�ضه� ،أو
ح��ك��وم��ة م��ي��ق��ات��ي ،ب��ه��دف �إع��ط��اء ب���راءة ال�سنيورة ومعه «تيار امل�ستقبل» وحلفا�ؤه �إقراره.
وف��ي��م��ا ي�����س��ود خ��ل�اف ح����ول ه���ل �أن
ذم��ة لكل املخالفات واالرت��ك��اب��ات املالية م��ن ق��وى � 14آذار القدمية (م��ن خ��ارج
التي �أقدمت عليها حكومات «امل�ستقبل» احلكومة ومن داخلها) على تفاديه ،عرب املادة  58من الد�ستور تلزم �سليمان �أو ال
خ�لال �سنوات  ،2010-2005خ�صو�صاً تعطيل ن�صاب جل�سات جمل�س النواب تلزمه ب�إ�صدار القانون املذكور مبر�سوم،
ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ر�أ���س��ه��ا ال�����س��ن��ي��ورة ،وال��ت��ي امل��خ�����ص�����ص��ة مل��ن��اق�����ش��ة و إ�ق�������رار م�����ش��روع نُقل عن الرئي�س �سليمان �أن هذه املادة
ت��خ��ط��ت يف ���ص��رف��ه��ا الأم������وال ال��ق��اع��دة ال��ق��ان��ون امل���ذك���ور ،ع��ل��ى �أم����ل �أن ي����ؤدي ال تلزمه �أن ي��و ّق��ع لأن��ه رئي�س توافقي
االثني ع�شرية ،من دون تغطية قانونية ذلك �إىل قبول القوى الأ�سا�سية امل�شكلة ويقول باحلل ال�شامل ،و�أنه لن ي�ستعمل
ْ
�أو د�ستورية ،كما �أنها توقفت عن تقدمي حلكومة ميقاتي مبقاي�ضة مترير هذا هذا احلق املعطى له �إال يف �إط��ار وفاقي
موازنات منذ العام  ،2005يف حني توقف امل�����ش��روع ،بت�سوية ح�����س��اب��ات ال�سنيورة ت�سووي ،ور�أت �أو�ساطه �أن احل��ل هو يف
�إق��رار امل��وازن��ة العامة ،ولي�س يف ت�سوية
تقدمي قطع ح�ساب للموازنات العامة املليارية العالقة.
عملياً منذ ال��ع��ام � ،1993أي منذ �أول
ه��ن��ا ي����أت���ي دور رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة امل��خ��ال��ف��ات ،و�أن �سليمان ال ي��ري��د فتح
حكومة عمل ال�سنيورة وزيراً ملاليتها ،يف مي�شال �سليمان ل��وق��ف ه��ذا التعطيل ،معركة م��ع �أح���د ،ال م��ع � 14آذار وال مع
�أوىل حكومات الرئي�س رفيق احلريري .ع�بر ا�ستعمال �صالحيته يف امل����ادة  58الرئي�س ف���ؤاد ال�سنيورة �أو مع الرئي�س
ع��ل��ى ه���ذا الأ����س���ا����س ،ف�����إن ح��ك��وم��ات من الد�ستور ،والتي تعطيه حق التوقيع �سعد احلريري ،علماً �أن م�شروع القانون
«امل�ستقبل» متهمة ب�صرف �أح���د ع�شر على املر�سوم ،الأم��ر ال��ذي �أعلن رف�ضه �سبق ملجل�س ال�����وزراء �أن أ�ق����ره و�أح��ال��ه
مليار دوالر من دون قيود ،بني العامني ل��ه ،علماً �أن �سليمان ال يقبل �أن ي�ضع ع��ل��ى املجل�س ال��ن��ي��اب��ي ب�صيغة «املعجل
املكرر» ،وهناك من ي�ستغرب كيفية �سماح
� ،2010-2005أ�ضيفت �إليها خمالفات نف�سه يف موقع الدفاع عن الف�ساد.

أسئلة تثير االستغراب
�أكد مرجع �أمني لبناين �أن وراء حادثة �إطالق النار على
امل�صور ال�شهيد علي �شعبان يف منطقة وادي خالد بعكار،
طابور خام�س يعمل على توتري الأجواء الأمنية بني �سورية
ول��ب��ن��ان .وت�����س��اءل امل�����ص��در م�ستغرباً :مل���اذا مت �إب��ل�اغ بع�ض
اجلهات احلزبية اللبنانية املوجودة يف وادي خالد قبل يوم
من احلادثة؟ وما �سر ح�ضور البع�ض مما ي�سمى «املعار�ضة
ال�سورية» بالقرب من الفريق الإعالمي يف تلك اللحظات؟
وط��ال��ب امل��رج��ع ال�����س��ل��ط��ات الأم��ن��ي��ة ،خ�����ص��و���ص��اً خم��اب��رات
اجل��ي�����ش ،ب���إع�لان ن��ت��ائ��ج التحقيق ،ع��ل��م��اً �أن الأم��ي�ن ال��ع��ام
للمجل�س الأعلى اللبناين ال�سوري� ،س ّلم اجلانب اللبناين
م��ل��ف��اً ف��ي��ه ال��ك��ث�ير م���ن ال��وق��ائ��ع ال��ت��ي ت��ف�����ض��ح ال�بروب��غ��ن��دا
الإعالمية املفت َعلة ،حل�سابات قطرية.

• بعد انتشار السالح
الالجئون يقررون الفرار
ذك ��رت �صحيفة «رادي� �ك ��ال» ال�ترك�ي��ة يف ع��دده��ا ال�صادر
بـ 2012/4/14يف �أن�ق��رة ،أ�ن��ه بعد ف��رار العديد من امل�سلحني
ال�سوريني م��ن منطقة جبل ال��زاوي��ة يف �إدل ��ب� ،إىل الأرا��ض��ي
الرتكية� ،أُعلنت حالة ت�أهب ق�صوى بني الع�سكريني ا ألت��راك
املوجودين داخل خميم «كيلي�س» ذي البيوت اجلاهزة واملع ّدة
م�سبق ًا .وقالت ال�صحيفة �إن أ�م��ر ًا �صدر مبنع دخول �أي م�سلح
هارب من الأرا�ضي ال�سورية �إىل داخل تركيا ب�سالحه ،و�إن ح�صل
ذلك فيجب م�صادرة ال�سالح عند احلدود على الفور ،معللة ذلك
ب�أن انت�شار ال�سالح داخل املخيم دفع ب�أعداد كبرية من الجئيه
�إىل الفرار منه ،رغم تطمينات ال�سلطات الرتكية.

رئي�س اجلمهورية مب��رور ه��ذا املر�سوم
يف جمل�س ال�����وزراء حم��م�ل ً
ا بال�شوائب
القانونية والت�شريعية ،التي يحتج حالياً
ب�أنها متنعه من �إ�صداره مبر�سوم!
وعند احل��دي��ث ع��ن امل��وازن��ة العامة،
يربز الدور التعطيلي لرئي�س احلكومة،
و���س��ط اخل�ل�اف ال���ذي تفجر بينه وبني
حليفه وزير املال حممد ال�صفدي ،الذي
�أع��ل��ن م����ؤخ���راً �أن ميقاتي ع��ط��ل و�أخّ ���ر
�إعادة املوازنة �إىل وزارة املال ملدة �شهرين،
ب��ع��د �أن طلبتها ال�����وزارة لتعديلها مبا
يتوافق والزيادات املزمعة على الرواتب
والأج��ور ،من هنا ي�سقط الكالم عن �أن
رئي�س اجلمهورية ،باعتباره ج��زءاً من
ال�سلطة التنفيذية ،ملزم بالوقوف �إىل
جانبها �ضد عملية التعطيل التي تنفذها
املعار�ضة يف جمل�س النواب� ،إذ �إن رئي�س
احل��ك��وم��ة ب����ال����ذات ،ك��م��ا ب����ات م��ع��روف��اً،
�أ�صبح ج��زءاً من عملية التعطيل ،لأنه
ب��دوره ال يريد فتح معركة مع قوى 14
�آذار ،وال مع الرئي�س ف���ؤاد ال�سنيورة �أو
م��ع الرئي�س �سعد احل��ري��ري ،حل�سابات
ل��ه��ا ع�ل�اق���ة ب��ال��ت��ح�����ض�ير ل�لان��ت��خ��اب��ات
النيابة العام املقبل.
يف ه����ذا ال����وق����ت ،مل ي��ن��ت��ظ��ر ت��وق��ف
ال��دول��ة ع��ن ال�����ص��رف امل���ايل �إىل ال�شهر
امل��ق��ب��ل ،ك��م��ا أ�مل����ح ال���وزي���ر ال�����ص��ف��دي� ،إذ
�إن بع�ض ال�����وزارات ع��ج��زت م��ن��ذ ب��داي��ة
ال�شهر احلايل عن دفع م�ستحقات كثرية
ملتعاقدين ومتعاملني معها ،مثل وزارتي
الرتبية وال�شو�ؤن االجتماعية وغريهما،
وهذا يعني� ،إذا ما تو�سع وا�ستمر دخول
احلكومة امليقاتية يف «ك��وم��ا» ت�صريف
الأع����م����ال ،ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��م��ا �إذا ق��دم
ميقاتي ا�ستقالة حكومته ،كما ينتظر
البع�ض� ،أو مل يقدمها� ،أن املماحكات
ال�����دائ�����رة ح���ال���ي���اً ح�����ول دور احل��ك��وم��ة
وقدرتها على الإجناز ،والت�سابق الظاهر
على تعطيل �أدائ��ه��ا ،كلها م�ؤ�شرات على
�أن ع��م��ره��ا االف�ت�را����ض���ي ان���ت���ه���ى ،و�أن
وظيفتها ب��ات��ت مقت�صرة ع��ل��ى تقطيع
ال��وق��ت لي�س �إال ..ال��ل��ه��م �إال �إذا ق��ررت
تلبية رغ��ب��ة ال�����س��ن��ي��ورة ،و�أ���س��ق��ط��ت عنه
اتهاماتها املالية.

عدنان ال�ساحلي

• الـ«الديلي تليغراف» تشهد لألسد
�أكدت م�صادر دبلوما�سية �أجنبية� ،أن و�سائل الإعالم الغربية تتابع الأحداث
يف �سورية عن كثب ،وحتر�ص على معرفة الأمور ب�أدق تفا�صيلها ،ال�سيما بعد
حالة ال�شلل التي �أ�صابت دول الغرب �إزاء تعاطيها ب�سلبية مع الو�ضع يف �سورية،
مرجعة ذلك �إىل عدة �أ�سباب� ،أبرزها الفطنة واحلنكة اللتني تتحلى بهما القيادة
يف �سورية ،وهذا ما �أك��دت عليه قالت �صحيفة «ديلي تليغراف» الربيطانية،
عندما ذكرت �أنه على الرغم من قيام الرئي�س ب�شار الأ�سد ب�شن ما و�صفتها
بـ»الهجمات الع�سكرية» على امل�سلحني ،يف �إطار الأزم��ة الكبرية التي تعي�شها
�سورية� ،إال �أنه «مت ّكن من �إظهار فطنة وحنكة يف تنفيذ اللعبة الدبلوما�سية
ب�شكل �أكرب من غريه من زعماء املنطقة احلاليني والراحلني ،كالرئي�س زين
العابدين والرئي�س امل�صري مبارك والرئي�س الليبي الراحل معمر القذايف ،الذي
منح القوى الداعية لتغيري نظامه الفر�صة لفر�ض وقف القتال بنف�سها» ،على حد
تعبري ال�صحيفة.
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أحداث األسبوع
حكام الخليج يرفضون عنترة ويتمسكون بـ«كاليغوال»

خطة سعودية « -إسرائيلية» جديدة للتخريب في سورية
ب �ي ��ن ف� ��رو� � �س � �ي� ��ة ع � � �ن �ت ��رة ،وج � �ن� ��ون وح�ت��ى ال نبتعد ك �ث�ي�راً ،ك��ان��ت ال �ب��داي��ة يف
�ساعات ال�صفر بوا�سطة حمطات التلفزة،
الإم�ب�راط ��ور ال��روم��اين ك��ال�ي�غ��وال ،ال��ذي ح��رب مت��وز  ،2006حينما اع�ت�بر جمل�س
ال �ت��ي ت �ل �ع��ب دوراً خ �ط�ي�راً يف ال�ت���ض�ل�ي��ل
تربّع على عر�ش الإمرباطورية بني عامي ال��وزراء ال�سعودي �أن املقاومني اللبنانيني
الإعالمي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستغالل كل الو�سائل
 37و41م ،يبدو �أن حكام اخلليج ،وحتديداً «م � �غ� ��ام� ��رون» ،وواف � �ق� ��ه ع �ل��ى ذل � ��ك ��ش�ي��خ
والإم�ك��ان�ي��ات لتزويد العنا�صر الإره��اب�ي��ة
ال�سعودية وق�ط��ر و أ�ت�ب��اع�ه�م��ا ،اخ �ت��اروا �أن الع�شرية اللبنانية من ا�سطنبول التي كان
يف ال��داخ��ل ،وال�ت��ي م��ات��زال غ�ير مك�شوفة،
يقلدوا ح�صان كاليغوال وجمل�س �شيوخه ،يزورها ،ب�أنه �سيحا�سب ه�ؤالء «املغامرين».
ب�أحدث و�سائل االت�صال ،من هواتف الرثيا
ويف احلرب على غزة نهاية عام ،2008
فمالَهم وعنرتة ،فهو من ع�صر اجلاهلية،
والت�صوير ال��رق�م��ي (دي�ج�ت��ال) ،م��ن �أج��ل
وق�صائده تخد�ش حياءهم� ،إذ كيف يقول يف مل يجد عرب �أمريكا ما يجعلهم ينددون
جناح اخلطة.
�أحد �أبرز ق�صائده»:فوددت تقبيل ال�سيوف ب ��ال� �ع ��دوان ،ح �ت��ى �أن جم�ل����س ج��ام�ع�ت�ه��م
� �س ��اب �ع �اً :حم ��اول ��ة حت ��ري ��ك احل � ��دود
لأن� �ه ��ا .....مل�ع��ت ك �ب��ارق ث�غ��رك املتب�سم» ..ال�ع��رب�ي��ة مل ي�ستعجل االج �ت �م��اع �إال بعد
ال�سورية ال�شمالية (م��ع تركيا) والغربية
بينما ك��ال�ي�غ��وال ق�ب��ل �� 1975س�ن��ة �أو �أق��ل م �� �ض��ي �أرب � �ع� ��ة ع �� �ش��ر ي ��وم� �اً م ��ن احل ��رب
(م ��ع ل �ب �ن��ان) الف �ت �ع��ال �أح � ��داث وم���ش��اك��ل،
ب� أ���ش�ه��ر ،ا��س�ت�ط��اع �أن ي�ج�ع��ل م��ن ح�صانه ال�صهيونية على �أطفال غزة ،وكان اجتماعه
والقيام ب�أعمال اغتياالت متنوعة ،خ�صو�صاً
ع���ض��واً يف جم�ل����س ��ش�ي��وخ الإم�ب�راط��وري��ة �أ�شبه باجتماعه من �أجل لبنان قبل �أقل من
�أن ه�ن��اك ع�م�لاء ل�ل�م�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة
ال��روم��ان�ي��ة ،وق��د �صفق ال�شيوخ ال��روم��ان �سنتني ،فلم ي�صدر حتى بيان �إدان��ة للعدو
والإ�سرائيلية وال�سعودية والقطرية على
النادرتي! ال�صهيوين وحماته.
نْ
طوي ًال لهذه احلكمة واحلنكة
ه��ذه احل ��دود ج��اه��زون ل�ك��ل االح�ت�م��االت،
�أما يف احلرب الأطل�سية الرجعية على
ولل��إف��ادة ،ن�شري �إىل �أن الإم�براط��ور
وجلعل من «احلبة قبة» ،مع ما ي�ستلحق
امل �ج �ن��ون دخ ��ل ي ��وم� �اً �إىل ق��اع��ة جمل�س �سورية ،فقد ت�سارعت اجتماعات الأع��راب،
ذلك من �أعمال حتري�ض �ضد دم�شق.
تن�سيق �سعودي �« -إ�سرائيلي» لإثارة الفتنة يف �سورية
ال�شيوخ ،الذي ي�ضم �أع�ضاء من كل �أنحاء ب�ح���ض��ور أ�ح �م��د داود أ�غ �ل��و ،ال ��ذي يحتار
ثامناً :توفري مالذات �آمنة للمجرمني
الإم�ب��راط� ��وري� ��ة ال �� �ش��ا� �س �ع��ة ،ع �ل��ى ظ�ه��ر ك�ي��ف ي�شبّه نف�سه ،ف�ه��و ت ��ارة ي�ج��د نف�سه مزيد من اخل�سارات يف حروبهم ،بعد در�سيْ تخريب وفو�ضى ،التهام احلكومة ال�سورية ال �ه��ارب�ين� � ،س��واء م��ن خ�ل�ال م�ست�شفيات
ح�صانه ،فاحتج أ�ح��د الأع���ض��اء على هذه ��ش�ب�ي�ه�اً ب��ال��داه �ي��ة ال�ع�ث�م��اين ف � ��ؤاد ب��ا��ش��ا ،العراق و�أفغان�ستان.
بذلك.
م�ي��دان�ي��ة� ،أو م��ن خ�لال م�ست�شفيات على
الإهانة ،فرد عليه الإمرباطور« :يا ح�ضرة ال��ذي ك��ان وزي ��راً خلارجية ال��دول��ة العليا
ويف الوقائع الت�آمرية ،ف��إن أ�م�ير قطر
ثانياً :تنفيذ عمليات اغتيال وفق لوائح احل ��دود امل ��ذك ��ورة ،وال �ك��ل ق ��ر�أ م��ا �أوردت ��ه
الع�ضو املحرتم� ،إن ح�صاين العزيز مفيد ع��ام  ،1841ي��وم تقرر جعل لبنان ال�صغري ال�شيخ حمد ب��ن خليفة �آل ث��اين ،ون�سيبه مت إ�ع��داده��ا ،وتتناول �شخ�صيات ب��ارزة من �صحيفة «دير �شبيغل» عن جرحى �سوريني
لأن ��ه يحملني ،ف�م��ا ه��ي إ�ف��ادت��ك و�أن ��ت ال قائمقاميتني� ،أو ك�سينجر ا�سطنبول ،تيمّناً رئي�س حكومته ووزي��ر خارجيته ،يطريان ع�ل�م��اء و أ�ك��ادمي �ي�ي�ن و أ�� �س��ات��ذة ج��ام�ع�ي�ين ،يف �إح ��دى م�ست�شفيات ال���ش�م��ال ،اع�ترف��وا
حتمل �شيئاً»؟! وعليه أ�خ��ذ ق��راراً بتعيني بالداهية الأمريكي اليهودي زمن ريت�شارد م��ن م�ك��ان �إىل �آخ ��ر ي�ستجديان التدخل ورج��ال دي��ن وع�سكريني ،منهم من م��ازال ك �ي��ف ك ��ان ��وا ي��ذب �ح��ون � �ض �ح��اي��اه��م ك��ذب��ح
ح�صانه «العزيز» ع�ضواً يف املجل�س بد ًال من نيك�سون عام  ،1973لكنه يف كلتا احلالتني ال �ع �� �س �ك��ري يف � �س ��وري ��ة ،لأه � � ��داف ت�خ��دم يف اخل��دم��ة ،وم�ن�ه��م م��ن ت �ق��اع��د ،ورج ��ال النعاج ،مقابل مبالغ مالية عن كل �إن�سان
الع�ضو اجل��ريء ،ف�صفق له بقية الأع�ضاء مل ينتبه �أن الدولة العلية كانت قد بد�أت ال��رزن��ام��ة الأم�يرك �ي��ة – الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة – أ�ع�م��ال و�شخ�صيات ب��ارزة ،من دون �إغفال �سوري يتم ذبحه.
ط ��وي �ل�اً ،وه �ت �ف��وا ب �ح �ي��ات��ه ع �ل��ى ح�ن�ك�ت��ه تفتك بها الأمرا�ض امل�ستع�صية ،و�أن الدولة الغربية ،فيما هما يف كل حركاتهما تتبدى �شخ�صيات من املعار�ضة الداخلية
وفعالً ،فقد ترافق ذلك مع �سعي قطري
وحكمته ورجاحة عقله ..ومكاف�أة لهم ،دعا العظمى ب��د�أت تظهر عليها الآن أ�م��را���ض على مالحمهما ن ��وازع احل�ق��د واالن�ت�ق��ام،
ث ��ال� �ث� �اً :ال� �ق� �ي ��ام ب� ��أع� �م ��ال ت�خ��ري�ب�ي��ة و�سعودي حمموم لتمويل ودعم الع�صابات
الإم�ب�راط��ور ك��ل أ�ع���ض��اء جمل�س ال�شيوخ الكهولة ،علماً أ�ن�ه��ا يف ال�ع��ام  1974ذاق��ت وو�صلت بال�شيخ القطري الأول �أن يعلن � �ض��د م � ؤ�� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة و� �ش��رك��ات ع��ام��ة الإرهابية امل�سلحة ،وفق ما ن�شرته �صحيفة
و�أعيان الإمرباطورية �إىل حفل غداء على هزميتها املرة يف فيتنام.
�أن ن�سبة جناح �أنان يف مهمته ال تتجاوز الـ 3وخا�صة ،خ�صو�صاً ال�ك�برى ،وتتم طريقة «ال�صنداي تاميز» الربيطانية.
�شرف الع�ضو اجلديد يف جمل�س ال�شيوخ،
امل �ه ��م �أن الأع � � � ��راب وم �ع �ه��م �أوغ� �ل ��و ،يف املئة ،معرباً عن �أمله با�ستمرار الفتنة يف التنفيذ بوا�سطة ه��وي��ات م��واط�ن�ين �سبق
أ�م � � � ��ام ه� � ��ذه ال� � �ت� � �ط � ��ورات اخل� �ط�ي�رة
فلبّوا الدعوة بكل حما�س وت�أييد ،و�شاركوا وب� � إ��� �ش ��راف ال �� �س �ي��دة ال �� �ش �ق��راء ه �ي�ل�اري �سورية ،والتي �ست�ؤدي ب��ر�أي��ه �إىل ع�شرات ل�ل�م�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة �أن اختطفتهم وامل��ذه�ل��ة ،فقد ُع�ل��م �أن اجل�ه��ات ال�سورية
زم�ي�ل�ه��م اجل��دي��د ط�ع��ام��ه ،وه ��م يلهجون ك �ل �ي �ن �ت��ون ،اج �ت �م �ع��وا ع �ل��ى � �س ��وري ��ة ،وم��ا �آالف القتلى.
وقامت بت�صفيتهم و�سرقت ما يف جيوبهم امل �خ �ت �� �ص��ة ت� �ق ��وم ب� � ��إع � ��داد م �ل �ف��ات حت��ت
ي ��زال ��ون ،ل�ك�ن�ه��م ي �ج��دون أ�ن�ف���س�ه��م يف كل
بحكمة قائدهم وزعيمهم الأرعن.
أ�م��ا ال�سعودية ،فقد ا�ستقبلت �ضابط من �أوراق ثبوتية.
�إ��ش��راف خ�براء يف ال�ق��ان��ون ال ��دويل ،توثّق
ب���ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن امل���ص�ير ال ��ذي �آل م ��رة ي���ص�ط��دم��ون ب ��اجل ��دران ال���س�م�ي�ك��ة ،مو�ساد كبرياً ،وو�ضعت معه خطة لزعزعة
راب�ع�اً :وه��و ما �سيتم الرتكيز عليه يف اجلرائم الب�شعة التي ارتكبها ،وم��ا ي��زال،
�إليه كاليغوال بعد �أربع �سنوات ،ف�إن ال�شيوخ فال يرتدعون بتاتاً ،خ�صو�صاً �أنهم ب��د�أوا �سورية وتق�سيمها ،ويف هذا اللقاء عُلم �أن الفرتة املقبلة ،ال�سيما بعد ف�شل امل�ؤامرات حكام قطر وال�سعودية من أ�ج��ل تقدميها
والأع�ي��ان ال��روم��ان كانوا يتو�سلون بجنون يكت�شفون �أن �سورية ثابتة و�صامدة وقوية� � ،ص��وراً ال�ت�ق�ط�ت�ه��ا الأق �م ��ار اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وال�سيا�سية ال��دول�ي��ة �ضد للمحافل وامل�ؤ�س�سات الدولية واحلقوقية
ال�ع�ظ�م��ة م��ن �أج ��ل ب�ق��ائ�ه��م وا��س�ت�م��راره��م فيما هم �أخذوا يتعرون من ورقة التوت ..الأم �ي��رك� � �ي � ��ة ل �ل ��أرا�� � �ض � ��ي � � �س� ��وري� ��ة ،مت ��س��وري��ة؛ دع ��وات للم�شاركة يف م�ظ��اه��رات وال�ق��ان��ون�ي��ة ..وك�شفت م�صادر مطلعة �أن
يف م��راك��زه��م؛ مت��ام�اً كما ب��ات ح�ك��ام الغاز
وتفيد املعلومات �أن�ه��م بعد �أن أ�خ��ذوا ا�ستعرا�ضها ،لكن مل تظهر فيها �أية مواقع واعت�صامات ليلية ،خ�صو�صاً عند منت�صف ه��ذه امل�ل�ف��ات تت�ضمن اع�ت�راف��ات ووث��ائ��ق
ي���س�ت���ش�ع��رون �أن م ��دة ��ص�لاح�ي��ات�ه��م عند يتلم�سون �أن الأر�ض بفعل ال�صمود والقوة ع���س�ك��ري��ة وا� �ض �ح��ة ،ول �ه��ذا و��ض�ع��وا خطة الليل وبعده ،يف ال�ساحات والباحات العامة ،ت ��دي ��ن وجت � � ��رم ه � � � ��ؤالء احل � �ك� ��ام ال ��ذي ��ن
��س�ي��ده��م ال�ك�ب�ير يف وا��ش�ن�ط��ن ،ق��د انتهت ،ال�سورية متيد من حتت �أقدامهم ،فرفعوا �شيطانية ال�ستهداف قلب العروبة الناب�ض ،وتكرارها ب�شكل دائم.
يخو�ضون حرباً قذرة �ضد ال�شعب ال�سوري
ول�ه��ذا فهم «ي�ستب�سلون» يف �إظ�ه��ار ال��والء من وترية م�ؤامراتهم ،و�أبلغوا الأمريكيني �أطلقوا عليها خطة «زهرة الن�سرين» ،تقوم
خ��ام���س�اً :ت��رك�ي��ز ال�ت�ح��رك ع�ل��ى ري�ف��يْ نيابة عن �أمريكا و»�إ�سرائيل».
وال�ط��اع��ة ،ولعل أ�ب��رز م��ا يهم �سيدهم ،هو قبولهم بتمركز م�شاتهم وطائراتهم على على عدة بنود �أبرزها:
حلب ودم�شق ب�شكل دائم وم�ستمر ،متهيداً
و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن كبار امل�س�ؤولني
بقاء وا�ستمرار «�إ�سرائيل» قوة كربى و�سيدة �أرا�ضيهم ،والأ�ساطيل يف مياههم ،و�إن كان
�أوالً :زرع ع �م�لاء ب�ي�ن ال �ه��ارب�ين من لالنتقال �إىل املدينتني.
يف ال���س�ع��ودي��ة وق �ط��ر م �ت��ورط��ون يف ه��ذه
يف امل�ن�ط�ق��ة ،ول �ه��ذا ك�شفوا ع��ن وج��وه�ه��م ،قد فاتهم �أن الأمريكيني غري قادرين على م�ن��اط��ق ال�ت��وت��ر ،مهمتهم ال�ق�ي��ام ب� أ�ع�م��ال
��س��اد��س�اً :يف ك��ل ه��ذه ال�ت�ح��رك��ات حت�دَّد اجلرائم التي فاقت كل الت�صورات ،وهناك
اعرتافات من عنا�صر �إرهابية لها ارتباطات
وث�ي�ق��ة م��ع ال��ري��ا���ض وال��دوح��ة ،ت��دي��ن �آل
ثاين و�آل �سعود ومتويلهم للإرهاب الذي
ميار�س �ضد ال�شعب ال�سوري ،كذلك متتلك
استغالل رخيص
القيادة ال�سورية قرائن ودالئل وت�سجيالت
توجه وف��د من الهالل الأحمر من إ�ح��دى ال��دول اخلليجية
و�سط �ضجة �إعالميةّ ،
هاتفية بني حكام الإره��اب ه�ؤالء وعنا�صر
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ُ
جرائم �آل �سعود و�آل ثاين �سيُن�شر ويوزَّع يف
ابنتيه.
و�ضع
ت�ستغل
جهات
هناك
أن
�
ال�صحافيني
بع�ض
إخبار
�
يف
يرتدد
دول عربية عديدة ،لتطلع عليه جماهري
اجلدير بالذكر �أن رجل �أعمال خليجي معروف ًا ميتلك فندق ًا قريب ًا من بريوت ،تكفل
الأمة التي يت�آمر عليها ه�ؤالء احلكام.
بنقل الطفلتني من امل�ست�شفى ال�شمايل �إىل م�ست�شفى كربى يف العا�صمة ،وعالجهما على
نفقته.
�أحمد زين الدين
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القرار  ..2042توازن جديد في مجلس األمن
ال �� �ش ��كّ �أن �� �ص ��دور ال � �ق� ��رار 2042
القا�ضي ب�إر�سال مراقبني �إىل �سورية قد
عك�س ال�ت��وازن��ات الدولية امل�ستجدة على
ال�ساحة ال��دول�ي��ة ،كما عك�س ال�ت��وازن��ات
املتحققة ،بعد الأزمة ال�سورية ،يف جمل�س
الأم � ��ن ال � ��دويل ،ف �ق��د أ�ظ� �ه ��رت ��ص�ي��اغ��ة
ال �ق��رار ون �� ّ��ص��ه ،و إ�ق �ف ��ال جم�ل����س الأم ��ن
ق�ب��ل ذل ��ك �أم� ��ام �إ�� �ص ��دار �أي ق ��رار ح��ول
ال�ق���ض�ي��ة ال �� �س��وري��ة� ،أن م��وازي��ن ال�ق��وى
الدولية تبدّلت ومل تعد الواليات املتحدة
الأمريكية ت�ستطيع �أن ت�ستعمل جمل�س
الأم ��ن والأمم امل�ت�ح��دة ك��واج�ه��ة لفر�ض
هيمنة على العامل.
ويكفي �أن نقيم م�ق��ارن��ة ب�ين ال�ق��رار
احل��ايل وه��و الأول ال���ص��ادر ع��ن جمل�س
الأمن بخ�صو�ص الق�ضية ال�سورية ،وقرار
�آخ��ر يخ�ص بلداً عربياً �آخ��ر هو ال�سودان
وهو القرار رقم  ،1706امل ��ؤرخ بتاريخ 31
�آب  2006والذي �أق ّر �إر�سال قوات دولية
�إىل �إقليم دارف��ور للم�ساعدة على تنفيذ
اتفاق «�أب��وج��ا» لل�سالم ،وحماية املدنيني
ال �ن��ازح�ي�ن يف الإق �ل �ي��م وت � أ�م�ي�ن إ�ي �� �ص��ال
الإغ ��اث ��ة ل �ه��م ،ول �ع��ل ال �ف �ق��رة الأه � ��م يف
ذلك القرار ال�سوداين كانت الفقرة «»12
ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى �أن البعثة «�ستت�صرف
مبوجب الف�صل ال�سابع الذي يعطيها حق
ا�ستخدام القوة حلماية النف�س واملدنيني،
ومن �أجل منع تعطيل اجلماعات امل�سلحة
التفاق دارفور لل�سالم».
ويف امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي نر�صدها حول
ال �ق��رار احل ��ايل ،م�ق��ارن��ة مب��ا �سبقه من
ق ��رارات ،ومنها ال �ق��رار  1706نلحظ ما
يلي:
�أ� -صدور القرار  2042مبوجب الف�صل

ال���س��اد���س ولي�س ال���س��اب��ع ،ث��م مل يُفوّ�ض
امل��راق �ب��ون «ال� �ع� �زّل» ال �ق �ي��ام ب � ��أي مهمة
غري املراقبة فح�سب ،ومل يُعطَ لهم �أي
�صالحية يف ا�ستخدام القوة �سواء حلماية
النف�س �أم املدنيني �أم ت�أمني امل�ساعدات كما
فعل القرار حول دارفور ،بل �أناط بالدولة
ال�سورية م�س�ؤولية ت� أ�م�ين ك��ل ذل��ك ،ويف
ذلك اع�تراف �صريح ووا�ضح و�إق��رار من
جميع املوقّعني على القرار ،ب�أن احلكومة
ال���س��وري��ة م��ازال��ت �صاحبة ال���س�ي��ادة على
�أر� �ض �ه��ا ،مت��ار��س�ه��ا ب��ا��س�ت�ق�لال ت ��ام ،و�أن
لها ح��ق ممار�سة العنف «ال�شرعي» على
�أر� �ض �ه��ا ،ال� ��ذي ي �خ � ّول �ه��ا ح �م��ل ال���س�لاح
لت�أمني أ�م��ن �إقليمها ،ومواطنيها ،و�أمن
املراقبني �أنف�سهم على �أر�ضها.
ب -اكتفت رو�سيا وال�صني عام ،2006
باالمتناع عن الت�صويت على القرار حول
دارف��ور ،بالرغم من كل امل�صالح الدولية
ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا م ��ع ال � �� � �س ��ودان؛ ف��ال���ص�ين
ت�شرتي ح��وايل  ٪65من نفط ال�سودان،
وتعترب املورّد الأول للأ�سلحة �إىل النظام
ال�سوداين ،وت�ستثمر ال�شركات ال�صينية يف
حقول النفط ال�سودانية ،بالإ�ضافة �إىل
التحالف القوي بني ال�سودان ورو�سيا..
كل تلك امل�صالح مل ت�ستطع منع �إ�صدار
ق��رار من جمل�س الأم��ن مبوجب الف�صل
ال���س��اب��ع ��ض��د ال �� �س��ودان ،بينما ال �ي��وم مل
ي�ستطع كل التحالف املوجود يف جمل�س
الأم ��ن م��ن مت��ري��ر ق��رار ي�ض ّر مب�صلحة
النظام ال���س��وري� ،أو يحرجه� ،أو ي�ضغط
ع�ل�ي��ه ،وه ��ذا ي � ؤ�� �ش��ر �إىل ت �ب �دّل م��وازي��ن
ال� �ق ��وى ال ��دول �ي ��ة ب���ش�ك��ل وا�� �ض ��ح خ�لال
ال�سنوات الأخ�يرة املن�صرمة ،وخ�صو�صاً
مع اندالع الأزمة يف �سورية.

جمل�س الأمن خالل مداوالته ب�ش�أن �سورية

ب -ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ك� ��ل ال �� �ض �غ��وط
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وب��ال��رغ��م
من التحري�ض الإع�لام��ي املكثّف الذي
يتهم النظام ال�سوري بارتكاب انتهاكات
حلقوق الإن�سان� ،إال �أن كل ذلك مل مينع
�صدور ق��رار م�ت��وازن ،يتحدث عن قيام
امل�ع��ار��ض��ة ب��ان�ت�ه��اك��ات ج�سيمة حلقوق
الإن �� �س��ان �أي �� �ض �اً ،يف اع�ت�راف ��ص��ري��ح يف
الن�ص ب ��أن ما يواجهه النظام ال�سوري
لي�س ثورة �شعبية �سلمية بل «جمموعات
م�سلحة» ،وه��ذه نقطة ت�سجل ل�صالح
النظام ال�سوري يف القرار الأممي ولي�س
�ضده.
ج -يدعو القرار �إىل «ت�سهيل التحول
ال�سيا�سي ال��ذي يقوده ال�سوريون» ،و�إىل
«ح� � ��وار � �س �ي��ا� �س��ي � �ش��ام��ل ب�ي�ن احل �ك��وم��ة
واملعار�ضة ال�سورية بكل �أطيافها» ،وهو
م��ا ي�سفّه ك��ل ال��دع��وات التي �أُطلقت من

هنا وه�ن��اك �إىل ت�سليح املعار�ضة ،وع��دم
االع �ت��راف ب���ش��رع�ي��ة الأ� �س��د وح�ك��وم�ت��ه،
ورف�ض احلوار �إال بعد تنحي الأ�سد ..بل
ويجعل من كل تلك الت�صريحات جمرد
«ك�ل�ام �إن���ش��ائ��ي خ�ط��اب��ي» ه��دف��ه اال ّدع ��اء
با�ستمرارية امتالك �أوراق ق��وة ،وه��ي يف
الواقع ال تبدو موجودة.
د -يتحدث ال�ق��رار عن رغبة املجل�س
ع��ن ع��زم��ه التو�صل �إىل «وق��ف م�ستدام
للعنف امل�سلح بجميع �أ��ش�ك��ال��ه م��ن قبل
جميع الأط��راف» ،وي�ؤكد �أن «نيته �إن�شاء
بعثة الأمم املتحدة للمراقبة يف �سورية،
تتم ح�صراً مع احلكومة ال�سورية» ،ويف
ذل ��ك ت ��أك �ي��د �إ� �ض ��ايف ع�ل��ى ع ��دم اع�ت�راف
جمل�س الأمن والدول املوقّعة على القرار
ب�أي �سلطة غري �سلطة احلكومة ال�سورية
على الأرا�ضي ال�سورية.
ج� -أظ�ه��رت الأي��ام التي �سبقت �إق��رار

القرار يف جمل�س الأم��ن� ،أن الأمريكيني
ال ي � �ط � �وّرون ب �� �ش �ك��ل ك� � ��افٍ �أ� �س��ال �ي �ب �ه��م
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وال��دع��ائ �ي��ة ،ف�م��ن امل�ث�ير
لل�سخرية� ،أن ال�سفري الأمريكي يف دم�شق
ريت�شارد ف��ورد ح��ذر احلكومة ال�سورية،
م��ن أ�ن��ه ال ميكنها «خ ��داع ال �ع��امل» ح��ول
قرارها �سحب القوات والآليات من املدن،
ون�شر �صوراً للأقمار اال�صطناعية ،تفيد
�أن ال��دب��اب��ات واملدفعية ال�سورية الت��زال
قريبة من مراكز �سكانية ،وذلك يف م�شهد
يذكّر مبا ق��ام به كولن ب��اول من تقدمي
وث��ائ��ق م � ��زورة ،يف جم�ل����س الأم� ��ن ح��ول
امتالك العراق �أ�سلحة الدمار ال�شامل،
علماً �أن باول نف�سه قدم �أي�ضاً يف �شهادته
�أم��ام الكونغر�س خالل اجلل�سة التي �أق ّر
فيها العقوبات على ال�سودان ،وثائق تثبت
حدوث إ�ب��ادة يف دارف��ور ،بينما مل ت�ستطع
بعثات الأمم املتحدة املختلفة �إثبات وجود
�أ�سلحة دمار �شامل يف العراق ،وال ح�صول
�إبادة جماعية يف ال�سودان.
واق �ع �ي �اً ،ي�ب��دو ال �ق��رار الأمم ��ي ال��ذي
يعك�س توازنات عاملية جديدة يف م�صلحة
ال ��دول ��ة ال �� �س��وري��ة ،وم���ص�ل�ح��ة امل��دن�ي�ين
ال���س��وري�ين ،ف�م��ن مهمة امل��راق�ب�ين ر�صد
ان �ت �ه��اك��ات ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان والإع �ل ��ان
ع ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن ع �ن �ه��ا وال �ت �� �ش �ه�ير بهم
�أم��ام ال�ع��امل ،ع�سى �أن يكون ذل��ك حافزاً
للتقلي�ص من الآالم التي يعانيها ال�شعب
ال�سوري ،وبدء م�سرية نحو حوار �سيا�سي
يكرّ�س الدخول يف عملية عدالة انتقالية
ت�ع�ي��د ب �ن��اء ال ��رواب ��ط ب�ي�ن أ�ب �ن��اء ال�شعب
الواحد.

ليلى نقوال الرحباين

قطاعات سياسية تقاد من الفرنسيين والبريطانيين واألتراك ..وعسكرية من القطريين والسعوديين

«المعارضة السورية» تتحول إلى «دكاكين» دولية وإقليمية

�أنقرة  -الثبات
ف�شل امل��وف��د الأمم ��ي ك��ويف أ�ن ��ان يف �إق �ن��اع امل�ع��ار��ض�ين ال���س��وري�ين بتجاوز
خالفاتهم «اال�سرتاتيجية» حول مقاعد جمل�س ا�سطنبول ،بعد �أن جمعهم
يف مكتبه يف جنيف ،تاركاً املهمة مرة جديدة لـ«الدول العربية ال�صديقة»
ال�ت��ي �ستجمع ه� ��ؤالء م��رة ج��دي��دة يف ال�ق��اه��رة ،بعد �أن �أح����س معار�ضو
«التفرد» يف املجل�س الوطني ب�أنهم وقعوا �ضحية «مكيدة �إخوانية» ،متثلت
باحل�صول على توقيعهم قبيل اجتماع ما ي�سمى م�ؤمتر «�أ�صدقاء ال�شعب
ال�سوري» يف ا�سطنبول ال�شهر املا�ضي.
وي��رى ه��ؤالء �أن وع��ود «�إ��ص�لاح» بنية املجل�س تبخرت مع انتهاء اجتماع
«الأ�صدقاء» بعد �أن نال الإخوان اعرتافاً من امل�ؤمتر ب�أنهم «�أحد املمثلني
ال�شرعيني لل�شعب ال �� �س��وري» ،ف �ب��د�أت املماطلة يف �إدخ ��ال ال�شخ�صيات
«املعار�ضة للمعار�ضة» يف بنية املجل�س واقت�سام «كعكة املال وال�سلطة» التي
ب��ات يتحكم فيها ه��ذا املجل�س نظرياً ،بعد �أن تبني �أن الإخ��وان يرتكون
لغليون «اال��س�ت�ف��ادة امل��ادي��ة» مقابل ح�صولهم على ال�ف��ائ��دة ال�سيا�سية
اال�سرتاتيجية.
ويبدو �أن اخلطوة اجلديدة لدى القيادة الإخوانية �ستكون بتلوينة جديدة
للمجل�س تطيح بغليون ،لت�أتي بجورج �صربا «امل�سيحي» ،الذي �سيرت�أ�س
جمل�س ا�سطنبول م�ك��رراً جت��رب��ة غليون ،لت�أمني ح�صول املجل�س على
اعرتاف غربي به ،و�إبعاد الأنظار عن «فوبيا الإخوان».

املعار�ضة ال�سورية ..نزاعات وتخوين

وتقول املعلومات �إن غليون ال��ذي انتهت مدة رئا�سته للمجل�س الأ�سبوع
املا�ضي ،بد�أ باالت�صاالت بالفرن�سيني� ،شاكياً من «م�ؤامرة» للإطاحة به من
رئا�سة املجل�س ،ورمبا من املكتب التنفيذي ،بعد �أن ا�شرتط املعار�ضون له
وجود واحد من اثنني ،هو �أو ب�سمة ق�ضماين ،يف املكتب التنفيذي ممثلني
للفرن�سيني يف املجل�س ،بعد �أن �سعى الربيطانيون �إىل دخول عمار القربي،

ال��ذي ير�أ�س حركة ت�ضمه وزوجته ا�سمها «حركة التغيري»� ،إىل ع�ضوية
املكتب التنفيذي ،ي�سعى البع�ض الآخ��ر �إىل ت�أمني ع�ضوية ع�ضو ميثل
«التيار ال�سعودي» ،الذي قد يتمثل ب�أحد املقربني من �سعد احلريري.
�أما االتراك الذين يقودون حركة املجل�س عرب احلركة الإخوانية ،وب�إ�شراف
مبا�شر من م�ست�شار �أردوغان؛ �سفر توران ،فهم يحبذون التغيري يف رئا�سة
املجل�س ،وو�صول �صربا ،الذي التقى توران بح�ضور وفد من قيادة الإخوان
يف ا�سطنبول ،عار�ضاً عليه «خطة العمل امل�ستقبلية».
وم��ن أ�ب��رز م�ؤيدي رحيل غليون من خ��ارج املجل�س ،يقف العقيد املن�شق
ريا�ض الأ�سعد الذي يرى يف غليون تهديداً لطموحاته ال�سيا�سية ،وي�صفه
يف جل�ساته وحواراته ب�أنه «�أبله»� ،إذ تبني �أن الأ�سعد قد طلب من الأتراك
ر�سمياً اختيار �شخ�ص �آخر للتفاهم معه ،وهو ما �أثار حفيظة غليون الذي
�سعى لقطع املدد املادي عن الأ�سعد ،وتقول املعلومات �إن الأ�سعد �أعرب عن
ا�ستيائه من عدم و�صول الأم��وال التي قدمت لفريقه من املن�شقني عرب
املجل�س ،الذي قال غليون �إنها �أموال «�صُ رفت من �أجل الإغاثة» ،علماً �أن
املجل�س ال يقوم ب�أية م�ساعدات وا�ضحة ،فالأتراك يتولون �أمر املخيمات
وم�صاريفها ،وما ي�سمى «اجلي�ش احلر» يح�صل على متويل من م�صادر
خارجية مبا�شرة ،لكن �شكوى الأ�سعد هي �أن التمويل يذهب مبا�شرة �إىل
جماعات حتمل ا�سم «اجلي�ش احلر» وال ت�صل �إىل قيادته ،التي تنال دعماً
قطرياً ثابتاً ،معترباً �أن املجل�س ي�صرف ه��ذه الأم��وال على تذاكر �سفر
بالدرجة الأوىل و�إقامة يف �أفخم الفنادق يف العامل.
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لبنانيات
ماذا دار بين األسد وزواره اللبنانيين؟
هادئ وواثق ومطمئن ..هكذا ينقل زوار
الرئي�س ب�شار الأ��س��د م��ن اللبنانيني ،لكن
ذل��ك ال يعني �أن م��ؤام��رة ا�ستهداف �سورية
انتهت� ،أو هي على و�شك النهاية ،لأن امل�ؤامرة
الوا�سعة واملتعددة الأط ��راف ،والتي هي يف
حقيقتها ح��رب على �سورية ،دوراً وتاريخاً
و�إم�ك��ان�ي��ات� ،أُجه�ضت و�ُ��ض��رب��ت يف مفا�صل
�أ��س��ا��س�ي��ة م�ن�ه��ا ،و�أ� �ص �ب��ح ح�ل��ف ا��س�ت�ه��داف
�إ��س�ق��اط ��س��وري��ة يف ح��ال��ة ارت �ب��اك وا�ضحة،
من دون �أن يعني ذل��ك �أنهم �سلموا بالأمر
الواقع ،وبالتايل فهم �أمام امل�أزق الذي بد�أوا
يتخبطون به ،بد أ� ينعك�س توترات يف داخل
بلدانهم ،ال�سيما على امل�ستوى العربي ،بعد
انف�ضاح م�شروعهم الذي �أعدوا له كل ال�سبل
والو�سائل؛ من الآل��ة الإعالمية ال�ضخمة،
التي تبد�أ من الأر���ض وال تنتهي بالف�ضاء،
م ��روراً بتح�ضري ك��ل ال��و��س��ائ��ل والأ��س��ال�ي��ب
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة وامل��ال �ي��ة امل��ذه �ل��ة ال �ت��ي تكلف
امل�ل�ي��ارات م��ن العملة اخل���ض��راء ،وال تنتهي
بالطبع من ح�شد كل اجلماعات الإرهابية
من القاعدة و�أخواتها ،و�أجهزة اال�ستخبارات
الغربية والعربية والإ�سرائيلية ..حتى و�صل
بهم الأمر �إىل حماوالت التذاكي والت�شاطر،
من خالل جامعة الدول العربية �أو جمل�س
الأم��ن ،ففي اجلامعة حاولوا �إح��راج دم�شق
م ��ن خ �ل�ال ب�ع�ث��ة امل��راق �ب�ي�ن ال� �ع ��رب ،لكن
ال�سحر انقلب على ال�ساحر ،رغم �أنهم علّقوا
ع�ضوية �سورية يف ه��ذه اجلامعة امل��أزوم��ة،
والتي مل يعد ممكناً ا�ستمرارها على هذه
النمط ،وحينما ف�شلوا ،حتوّلوا �إىل جمل�س
الأمن ،حيث ت�أكد لهم �أن ثمة موازين دولية
جديدة تقوم من الرحم ال�سوري ،فقد وىل
زمن الهيمنة الأمريكية والأطل�سية ،ال بل

ال الوزير ال�سابق فايز �شكر
الرئي�س الأ�سد م�ستقب ً

�أكرث من ذلك ،بد�أت �أ�صوات تعلو يف الغرب
ق�ب��ل ال���ش��رق ح��ول ج ��دوى ب�ق��اء وا��س�ت�م��رار
احللف الأطل�سي.
مطمئن وواث��ق الرئي�س الأ��س��د؛ ح�سب
زواره ،لأن دم���ش��ق ال ت�ك�ت�ف��ي مب��واج�ه��ات
الع�صابات الإجرامية ،وحتقيق االنت�صارات
النوعية التي تعيد الأم��ن والطم�أنينة �إىل
املناطق التي كانت تعبث بها ف�ساداً و�إجراماً،
ب��ل �أي���ض�اً تك�شف حقيقة امل���ش��روع اخلطري
الذي يعد للمنطقة من خالل �سورية ،التي
تُعترب العقدة الأ�سا�سية ،فهذه العقدة التي
كانت على الدوام على مر التاريخ ت�شد الأمة
العربية ،ومفتاح املنطقة ،تبني �أن�ه��ا قوية
و��ص�ل�ب��ة ورا� �س �خ��ة ،ب�شكل ال مي�ك��ن لعقول
م�شايخ الغاز �أن ي�ستوعبوها �أو يفكوها بتاتاً.
هل ميكن لآخ��ر �ضروب االحتيال التي
يلج�أ �إليها م�شايخ الكاز وورث��ة عثمان بن
�أرطغرل و�أ�سيادهم الأمريكيني والغربيني..
�أن تنجح؟
واث � ��ق ج � ��داً ط �ب �ي��ب ال �ع �ي��ون ال �� �س��وري
امل��اه��ر ،كما ي�شدد زواره اللبنانيون ،فبعد
ف�شل ال�ع��رب وال�غ��رب يف ال�سابق يف جمل�س

الأم � � ��ن ،ب �ف �ع��ل ال �ت �ح��ال��ف امل� �ت�ي�ن ،وال� ��ذي
ينتقل �إىل مراحل أ�ك�ثر تطوراً بني دم�شق
ومو�سكو وبكني ،من ا�ستهداف �سورية ،بفعل
الفيتو ،ه��و ه��ذه امل��رة �أي���ض�اً ي�ضع احلجة
على اجلميع ،م��ن خ�لال مهمة ك��ويف �أن��ان،
و�إن ح��اول التحري�ض الإع�لام��ي ه��ذه املرة
ت�صوير ��ص��دور ق��رار جمل�س الأم��ن وك�أنه
�إجن ��از لبع�ض ال ��دول على ح�ساب �سورية،
لكن الواقع ي�ؤكد �أن القرار الأممي جاء يف
�إط ��ار اح�ت�رام ال�سيادة ال���س��وري��ة ،وبالتايل
ف�ه��و ي�ح�ق��ق م�صلحتها ،وه ��و ك ��ان �أ��س��ا��س�اً
اقرتاحاً �سورياً طرحه الرئي�س الأ�سد منذ
�أ�شهر ،من خالل خطابه على مدرج جامعة
دم���ش��ق ،ث��ان�ي�اً �إن ال�ق��رار �أق��ر واع�ت�رف ب��أن
ه�ن��اك جم�م��وع��ات م�سلحة مت��ار���س العنف
والقتل والإره��اب ،وه��ذه املجموعات تتلقى
ال��دع��م امل ��ايل وال�ع���س�ك��ري ال�ك�ب�ير م��ن دول
عربية و�إقليمية وغ��رب�ي��ة ،وبالطبع هناك
ج�ه��ات غربية وع��رب�ي��ة ال ت��رغ��ب بانك�شاف
احلقيقة ،ورمب��ا لذلك جل ��أت و�ستلج�أ �إىل
الإره��اب والت�صعيد ..وب�صرف النظر عما
�سيكون عليه موقف �أنان بعد انتهاء مهمته،

..والنائب ال�سابق �أ�سامة �سعد

ثمة حقيقة �ستكون جلية ،وه��ي �أن �سورية
متم�سكة ب�إ�صالحاتها ال�شاملة ،وه��ذا ما
يحمل اخلوف �إىل الدول الداعمة للإرهاب،
لأنها املثل �شديد ال�سوء على �أنظمة التخلف
وال �ظ�ل�ام وال��وح���ش�ي��ة ،وه�ن��ا ق��د ي�ك��ون �سر
انغما�سها رمبا حتى زوالها يف هذه امل�ؤامرة.
واث��ق ومطمئن ،الرئي�س ب�شار الأ�سد،
كما ينقل زواره اللبنانيون ،الذي و�إن كان
ي�شعر ببع�ض الأمل م��ن ب�ع����ض م��ن ك��ان
يعترب نف�سه حليفاً لدم�شق ،وهو �صار له
دور وم�ك��ان�ت��ه ..وح�ت��ى ق�ي��ادت��ه م��ن ج��راء
ه��ذه الدعم غري امل�ح��دود ،لكنه يعترب �أن
الأزمة هذه املرة لها ح�سناتها ،لأنها فرزت
فع ًال بني الغث والثمني ،ولهذا �سمع بع�ض
الزوار من الرئي�س الأ�سد اعرتافاً بتق�صري
بحقهم يف ال�سابق ،و�إن بع�ضاً من يعتربون
�أنف�سهم أ�ق �ط��اب �اً يف ال�سيا�سة اللبنانية،
واح � �ت � �ل ��وا م� ��راك� ��ز م �ت �ق��دم��ة يف احل �ك��م
وال���س�ي��ا��س��ة ،مل ي �ق��دم��وا � �س��وى ال�ن�م��وذج
ال�سيئ عن اخليانة الوطنية والقومية..
ون �ك ��ران اجل �م �ي��ل ،ث��م ع �ل��ى االن �ت �ه��ازي�ين
والو�صوليني ،ومهوو�سي املال وال�سلطة �أن

يعوا ويعرفوا جيداً �أن م�صريهم لن يكون
�أح�سن من م�صري ذاك ال�ضابط النم�ساوي
الذي خان النم�سا ،فكان �أن رف�ض نابليون
م�صافحته ،لأن من يخون وطنه يخون كل
النا�س.
ب �ي��د �أن ال��رئ �ي ����س الأ� � �س� ��د ي � � ؤ�ك ��د �أن
الإ�صالحات يف �سورية ت�سري بثقة ،يريد لها
�أن تطال �أي�ضاً القوى والأح��زاب القومية،
وحت��دي��داً ح��زب البعث العربي اال�شرتاكي،
ال ��ذي ع�ل�ي��ه �أن يج�سد أ�ح �ل�ام وط�م��وح��ات
كل �شرائح املجتمع؛ من ال�شباب والطالب
والعمال والفالحني واملثقفني ،وك��ل فئات
ال�شعب املختلفة.
لهذا يريد الرئي�س الأ�سد للحزب يف كل
قطر عربي �أن يجدد نف�سه ،و�أن يتحول �إىل
حزب وطني منا�ضل ،ينطلق من خ�صو�صية
البلد ال��ذي ينا�ضل وي�ت�ح��رك ف�ي��ه ..عليه
�أن يعرف املتطلبات الوطنية واالجتماعية
لأهله و�شعبه ،وي�ضع الربنامج االقت�صادي
واالجتماعي وال��وط�ن��ي ال��ذي ي�شكل عامل
نهو�ض �شامل يف املجتمع.
الرئي�س الأ��س��د ال ي��رى ��ض��رورة لقيادة
قومية حترك احلزب يف هذا البلد العربي �أو
ذاك ،فعلى حزب البعث العربي اال�شرتاكي
�أن يكون و�أن يبقى ويظل يحمل �أفقاً قومياً
وبرناجماً قومياً ،مبا يج�سد �أحالم الأمة يف
الوحدة واحلرية واال�شرتاكية ،لكن عليه �أن
ينطلق يف م�شروعه الوطني االجتماعي وفق
خ�صو�صية البلد الذي هو فيه ،من دون �أن
يتخلى ع��ن امل�شروع واحل�ل��م القومي ال��ذي
جت�سده مبادئ البعث.

�أحمد �شحادة

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،دعا يف الذكرى الـ37
الندالع احلرب الأهلية� ،إىل ا�ستخال�ص العرب واالتعاظ من امل�آ�سي والآالم
والدمار وال�ضحايا الذين �سقطوا جراء هذه احلرب املجنونة ،الفت ًا �إىل �أن
امل�ستفيد الأول من هذه احلرب هو العدو ال�صهيوين الغا�صب ،ما يوجب
التم�سك با�سرتاتيجية املقاومة كخيار نهائي ال بديل عنه ال�ستكمال التحرير
والدفاع عن لبنان ووحدة م�ؤ�س�ساته.
من جهة �أخرى� ،أكد اللقاء على �ضرورة اخلروج من حالة الرتدي احلكومي،
واالنتقال �إىل حالة الإجناز وتوفري الأمن الغذائي واالجتماعي للمواطن،
ال�سيما يف ظل الغالء الفاح�ش وارتفاع �أ�سعار املواد كافة ،مما ينذر بعواقب
وخيمة ،لأن املواطن ما عاد يطيق تقاع�س احلكومة وعدم قيامها بواجبها.

املعايري التي جتعل منه وطن ًا يف خدمة ال�شعب ،ال وطن ًا يبحث عن
�شعب.
ولفت الالدقي �إىل �أنه يف الوقت الذي ن�سمع اخلطابات التي تنادي
بالغرية على لبنان ،وب�ضرورة تطويره وانت�شاله من �ضيق الطائفة �إىل
رحابة الوطن ،وجعله دائرة انتخابية واحدة ،ينربي زعماء الطوائف
للت�صدي بالرف�ض ،و�آخرهم ال�سيد وليد جنبالط ،والرئي�س �سعد
نْ
احل��ري��ري،
متذرعي بـ«فزاعة» �سالح املقاومة �ضد «�إ�سرائيل»،
لذلك ،لن يكون لبنان الذي نريد� ،إذا تعار�ض قيامه مع م�صالح
«املقاطعجية» الذين حكموا لبنان �أكرث من �ستني عاماً ،من دون �أن
يوفروا له حتى املاء والكهرباء!

• قام وفد من حركة النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون ،يتقدمهم
�أمني الهيئة القيادية؛ العميد م�صطفى حمدان ،بزيارة املطران مار
�أقليمو�س دانيال كورية؛ مطران بريوت لل�سريان الأرثوذك�س ،مقدم ًا
له التهنئة مبنا�سبة عيد الف�صح املجيد.
وقد �أكد العميد حمدان على «�أهمية الدور الريادي والقيادي لأهلنا
م�سيحي ال�شرق ،ورف�ض كل م�شاريع التجزئة والتفتيت املذهبية
والطائفية» ،م�شدد ًا على �شمولية الفكر القومي العربي ،وقدرته
على حماية كل �أطياف الأمة يف بوتقة م�صريية واحدة ،حتمي حرية
الوطن واملواطن ،وت�ؤكد على امل�ساواة والعدالة االجتماعية وتكاف�ؤ
الفر�ص من �أجل تقدم وازدهار املجتمع العربي.

• الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد ،ا�ستقبل �سفري
فل�سطني يف لبنان؛ �أ�شرف دبور ،وم�س�ؤويل ف�صائل العمل الفل�سطينية يف
لبنان ،منهم فتحي �أبو العردات؛ �أمني �سر حركة فتح يف لبنان ،وعلي بركة؛
ممثل حركة حما�س ،و�أبو عماد رامز؛ القيادة العامة� ،إ�ضافة �إىل م�س�ؤويل
اللجان ال�شعبية يف خميمات مار اليا�س وبرج الرباجنة و�شاتيال ،وذلك
بح�ضور الدكتور عبد الرحمن البزري ،وخالل احلوار مت الت�أكيد على �أهمية
الوحدة الوطنية الفل�سطينية �سبي ًال وحيد ًا لتحرير فل�سطني ،وعلى ف�شل
املراهنات على تعميق االنق�سام الفل�سطيني ..ثم دعا الوزير مراد جميع
احلا�ضرين �إىل م�أدبة الغداء.

• ال�ن��ائ��ب ال�سابق في�صل ال� ��داود؛ ا ألم�ين العام حلركة الن�ضال
اللبناين العربي� ،أيد اقرتاح الرئي�س نبيه بري؛ ب�أن ي�صدر قانون
لالنتخاب على �أ�سا�س لبنان دائرة واحدة ،ويعتمد نظام الن�سبية،
على �أن يتم ت�شكيل جمل�س لل�شيوخ ،مما يفتح الباب �أم��ام حتقيق
الإ�صالحات ال�سيا�سية التي ت�أخرت �أك�ثر من عقدين بعد توقيع
اتفاق الطائف ،الذي يجب �أن ي�ستكمل ت�شكيل الهيئة الوطنية لإلقاء
الطائفية والبدء باخلروج من احلالة الطائفية ،التي هي علة النظام
ال�سيا�سي.
وطالب الداود احلكومة �أال تت�أخر يف �إقرار م�شروع قانون االنتخابات
على �أ�سا�س الن�سبية ودوائ��ر تعك�س متثيالً ،لأن كل ت�أخري لتمرير
م�شروع  1960هو م�ؤامرة على لبنان ،يف ظل اجماع اللبنانيني على
رف�ضه� ،إال من يريد اال�ستئثار باملقاعد النيبابية ،وهذا ما ي�سعى �إليه
النائب وليد جنبالط.

• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ،دعت �إىل �ضرورة تكاتف وتعاون
اللبنانيني يف هذه املرحلة ال�صعبة التي متر بها منطقتنا ،و�إىل
�أهمية حت�صني ال�ساحة الداخلية ،واحلفاظ على الأمن واال�ستقرار
يف البالد ،ملنع العدو ال�صهيوين و�إدارة ال�شر الأمريكية من حتقيق
م�آربهما اخلبيثة احلاقدة.

• العميد طالل الالدقي؛ نائب رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،
ر�أى �أنه عبث ًا يحاول املخل�صون حترير لبنان الوطن من خمتطفيه
ال�سيا�سيني ،وو�ضعه على �سكة اخلال�ص ،و إ�ع��ادة بناء دولته وفق

• امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين يف البقاع ا�ستنكر جرمية قتل عن�صر
قوى الأم��ن الداخلي حممد �صلح وخاله حممد بقبوق ،داعي ًا �إىل
اعتقال القاتل فوراً ،وو�أد تداعيات هذه اجلرمية النكراء ،داعي ًا كل
العقالء يف بعلبك للتدخل من �أجل امت�صا�ص احل�سا�سيات املذهبية،
ومنع �أي تداعيات �سلبية لهذه اجل��رمي��ة ،وح�صرها يف �إطارها
ال�ضيق.
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يـقــال

جلسة مناقشة حامية تحت سيطرة المايسترو

في ذكرى عناقيد الغضب ..نواب  14آذار يثيرون قضية السالح
مل ينتبه ن��واب «� 14آذار  »1978أ�ث�ن��اء جل�سة
مناق�شة احلكومة� ،أن موعد هذه اجلل�سة يتزامن
مع نف�س اليوم ال��ذي ب��د�أ فيه الكيان ال�صهيوين
عدوانه الوا�سع على لبنان عام  1996حتت عنوان
عناقيد الغ�ضب ،ورمبا �أي� ًضا مل ينتبهوا� ،إذا �أردنا
�أن نح�سن الظن �أن ختام هذه اجلل�سات ت�صادف
مع يوم املجزرة ال�صهيونية الب�شعة يف بلدة قانا
اجلليل..
مل ينتبه ه��ؤالء النواب للمنا�سبة ،وهي �أ�ص ًال
لن تخطر على بالهم ،خ�صو� ًصا يف ظل انهماكهم
يف «ربيع الغاز العربي» الذي ين�سق حتى �أذنيه مع
الكيان ال�صهيوين ووا�شنطن ،فتحدثوا يف كلماتهم
عن ال�سالح ،ال��ذي ب�سببه زعموا �أنهم يرف�ضون
الن�سبية.
يف مداخالتهم �إذاً ،خلط «ن��واب الأم ��ة» بني
عمل احلكومة امليقاتية التي مل مي�ض عليها ع�شرة
�أ�شهر ،واهرتاء امل�ؤ�س�سات وتراكم املديونية العامة
منذ العام  ،1993والتي تتجاوز الآن ال�ستني مليار
دوالر.
ب�شكل ع��ام ،كانت جل�سات مناق�شة احلكومة
ثرثرات خطابية عن ال�سالح املقاوم ال��ذي هزم
العدو ،ما جعل بع�ض النواب الوطنيني يت�ساءلون
عن الغاية من ربط ال�سالح باالنتخابات والن�سبية،
وتوزيع االتهامات ميين ًا و�شماالً.
اخلطابات النيابية املطولة �أو الق�صرية يف

من جل�سات جمل�س النواب

خال�صتها العامة بدت جمرد جتميع لت�صريحات
ومواقف النواب املتفرقة يف الفرتات ال�سابقة ،ما
جعل اللبنانيني ي�شعرون �أنهم ي�سمعون �أو ي�شاهدون
�أ�سطوانات مكررة ،ا�ستطاع بع�ض النواب القالئل
�أن يخرجوها من رتابتها ،ككلمة النائب عا�صم
قان�صوه ،الذي ذكّر النواب ف�ؤاد ال�سنيورة ومروان
حمادة وغريهما باجتماع عقدوه عام  2003مع عبد
احلليم خ��دام يف دم�شق ،وطالبوا خالله ب�إقفال
حمطتي «�أم تي يف» و«�أل .بي � .سي» فكان �أن رد
عليهم اخل��دام ب�أنه ال ي�ستطيع �أن يغلق حمطتني
دفعة واحدة ،فكان القرار �أو ًال ب�إغالق الـ«�أم .تي.
يف» !..وطبعاً ،مل يجد «ن��واب حب الدميقراطية
واحلرية وث��ورة الأرز» ما ي��ردون فيه على النائب

ق��ان���ص��وه ،ال ��ذي وع��ده��م مب��زي��د م��ن املعلومات
واملعطيات املوثقة يف امل�ستقبل.
وق��د �شبّه بع�ض امل��راق�ب�ين جل�سات املناق�شة
العامة ب�أنها عبارة عن فتح بازار االنتخابات ،نظر ًا
�إىل ما متيزت به الكلمات من �شعبوية وحتري�ض ،مل
يخل من ا�ستغالل التعابري الطائفية.
ب ��أي ح��ال ،جل�سة املناق�شة التي مع انتهائها
تت�صادف م��ع م��وج��ة م��ن ا إل� �ض��راب��ات املطلبية،
يُ�لاح��ظ �أن رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي كان
م�شغو ًال بحلحلتها ،فنجح بت�أخري �إ�ضراب قطاع
ال�ن�ق��ل ،لي�ستمر �إ� �ض��راب املعلمني املتقاعدين،
و�أ�صحاب الأفران ،الذين مل يُعلموا املواطنني ،هم
ووزارة ال��زراع��ة ،بعد من هو �صاحب �أو �صاحبا
باخرتي القمح وال�سم�سم الفا�سد.
ويف اخلتام ن�س�أل :ماذا ب�ش�أن م�صري الـ 11مليار
دوالر املفقودة؟ وماذا عن �شهود الزور؟ وماذا عن
ال�شغور الإداري؟ وم��اذا عن الإدارات واملجال�س
الرديفة؟ وماذا وم��اذا..؟ ال �أجوبة حا�سمة ،رغم
رد الرئي�س ميقاتي على كلمات النواب.
اجلل�سات تنتهي ..على أ�م��ل جل�سات �أخ��رى
متلفزة يف امل�ستقبل ،ي�ستعر�ض فيها ممثلو الأمة
ع�ضالت خطاباتهم �أو �أل�سنتهم ..خ�صو� ًصا �أن
االنتخابات بد�أت تدق الأبواب.

م�ؤمن احللبي

 10/10قاسم عبد العزيز
قد يكون النائب «امل�ستقبلي» قا�سم
عبد العزيز �صائب ًا يف مقاربته للو�ضع
احل�ك��وم��ي ال��راه��ن ،خ�صو� ًصا للخالف
بني رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي ووزير
امل ��ال حم�م��د ال���ص�ف��دي� ،إذ يعترب عبد
العزيز �أن ال��و ّد مفقود بني الرجلني منذ
الأ�سا�س ،و�أنهما ي�سعيان �إىل التوا�صل مع
الرئي�س �سعد احلريري مع اقرتاب موعد
االنتخابات النيابية املرتقبة ،علم ًا �أنه
ي�شكل كل منهما ثق ًال انتخابي ًا يوازي قوة
«امل�ستقبل» يف �أ�سو�أ الأحوال.
حقاً ،لقد عبرّ عبد العزيز عما يجول
يف فكره ب�صدق ،من دون يوجّ ه �سهامه
�إىل �أي طرف ،فمن يعرف تاريخ النائب
املذكور منذ دخوله معرتك «ال�سيا�سة»،
ي��درك م��دى �صدقيته يف مقاربته الآنفة
الذكر.
فال�سيا�سة كلها وف �ق � ًا مل�ف�ه��وم عبد
العزيز ،هي احل�صول على اللوحة الزرقاء،
بغ�ض النظر �أي�� ًا تكن الو�سلية ،ومعيار
اخليارات الوحيد لديه ،هو اال�صطفاف يف
الفريق ال�سيا�سي الذي ي�ؤمّن له الو�صول
�إىل الندوة الربملانية ،يف خمتلف الظروف
والأزم�ن��ة� ،أي � ًا تكن توجهات هذا الفريق
وممار�ساته.
«فمرونة النائب امل�ستقلبي ال�سيا�سية»
دفعته خالل �أ�شهر قليلة �إىل االنتقال من
�أبواب �ضباط املخابرات ال�سورية يف لبنان
يف زمن الو�صاية ،علّه يحظى مبقعد نيابي

النائب قا�سم عبد العزيز

�آن ��ذاك� ،إىل ت�لاوة بيان «ث��ورة الأرز» يف
فندق «الربي�ستول» بعد االن�سحاب ال�سوري
من لبنان ،حفاظ ًا على املقعد الذي منحه
�إي��اه فريق «� 14آذار» ،ب�ضغط كبري من
ال�صفدي ،ال��ذي ان�شق عنه عبد العزيز
الحقاً ،ناكر ًا كل الدعم ال�سيا�سي واملايل
لوزير املال له.
ومن يقر�أ تاريخ عبد العزيز ،يرى �أنه
اعتاد التقلبات يف ال�سيا�سة ،واالنقالبات
ع �ل��ى �أي ج �ه��ة ال ت� ��ؤ ّم ��ن ل��ه م�صاحله
االنتخابية ،حتى �أ�ضحت ه��ذه التقلبات
بالن�سبة �إليه مبنزلة منط حياة.

ففي العام  1996قرر النائب املذكور
الرت�شح لالنتخابات النيابية عن دائ��رة
املنية  -ال�ضنية ،على �أن يكون على الئحة
الرئي�س عمر ك��رام��ي ،ا ألم��ر ال��ذي القى
رف� ًضا �شديد ًا من �أهايل ال�ضنية ،ما دفع
كرامي �إىل عقد حتالف مع النائب ال�سابق
جهاد ال�صمد �آنذاك ،فانقلب عبد العزيز
على كرامي ،وخا�ض املعركة االنتخابية
منفرد ًا وخ�سرها.
ومنذ العام  1996ولغاية العام ،2000
كثّف عبدالعزيز م��ن ح�ضوره يف مراكز
امل �خ��اب��رات ال �� �س��وري��ة؛ م��ن ع �ك��ار م ��رور ًا
بطرابل�س و«البوريفاج» ،و�صو ًال �إىل عنجر،
ظن ًا منه �أن�ه��ا الو�سلية الأج ��دى لتحقيق
غايته ،فعاد وخا�ض غمار االنتخابات يف
العام  2000ومل يحالفه احلظ.
مل ي�ي��أ���س ع�ب��د ال�ع��زي��ز م��ن خ�سارته
ج��ول�ت��ي االن �ت �خ��اب��ات يف ال �ع��ام�ين 1996
و ،2000فعزز عالقته م��ع �ضباط الأم��ن
ال�سوري ،متهيد ًا خلو�صه غمار اال�ستحقاق
االنتخابي يف العام  ،2005ريثما ي�ؤمنون له
الدعم ال�لازم لدخول ال�برمل��ان ،ومل يكن
يتوقع وقتها خ��روج ال�ق��وات ال�سورية من
لبنان قبل موعد االنتخابات ،فن�شط على
خطي «البوريفاج» و«عنجر» ،لنيل الر�ضى
واحل���ص��ول على تراخي�ص م��رور لبع�ض
منا�صريه ،الجتياز اخلط الع�سكري على
املعابر احلدودية التي تربط لبنان ب�سورية.
غري �أن حادثة اغتيال الرئي�س رفيق
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احلريري ،واالن�سحاب ال�سوري من لبنان،
دفعا عبد العزيز �إىل تبديل موقعه ب�سرعة
الفتة ،متجاه ًال كل تاريخه ،وناكر ًا لعالقاته
ال�سابقه مع �أجهزة الأمن ال�سورية ،فالتحق
بـ«ثورة الأرز» ،وخا�ض االنتخابات يف العام
� 2005إىل جانب �سرتيدا جعجع ،ثم خا�ض
االن�ت�خ��اب��ات الأخ�ي�رة بالتحالف م��ع تيار
«امل�ستقبل» ،وم��ا ك��ان ه��ذا ا ألم��ر ليح�صل
لوال مت�سك ال�صفدي برت�شيح عبد العزيز،
ال��ذي تخلى عنه عند �أول مفرتق ط��رق؛
يوم قرر وزي��ر امل��ال ت�سمية ميقاتي رئي�س ًا
للحكومة بد ًال من احلريري.
�إن اخليار الأخري لعبد العزيز مل يكن
ناجم ًا عن اقتناعه ب�سيا�سة احلريري ،بل
مراعاة مل�صاحله االنتخابية ،ال�سيما �أن
«امل�ستقبل» ي�شكل الكتلة الناخبة الأكرب يف
دائرة املنية  -ال�ضنية.
يف امل�ح���ص�ل��ة ،ان �ط�لاق � ًا م��ن مفهوم
النائب املذكور لـ«العمل ال�سيا�سي» ،الذي
ينح�صر بح�سب نهجه مبجرد حماولة الفوز
يف االنتخابات ،فقد كان حمق ًا يف قراءته
خلالف ميقاتي  -ال�صفدي ،عندما اعترب
�أنهما ي�سعيان �إىل التحالف مع احلريري
يف االنتخابات املقبلة ،فهذا ما ي�صبو �إليه،
وميكن تلخي�ص ال�سيا�سة بالن�سبة �إىل عبد
العزيز بكلمة انتخابات ،وال يعنيه �أكرث من
ذلك.

عبد اهلل نا�صر

األتراك في عكار!
ا�ستغرب �ضابط لبناين متقاعد متابع مللف
الأحداث التي جتري يف �سورية� ،سبب الزيارة
التي قام بها م�ست�شار الأمن القومي الرتكي؛
�سرييدار كيليت�ش ،للبنان ،وحتديد ًا للبلدات
العكارية املحاذية للحدود اللبنانية  -ال�سورية،
ال�سيما �أنه قابل ر�ؤو�ساء البلديات فيها ،والتقى
بع�ض ا ألح��زاب املتواجدة يف تلك املناطق..
وت �� �س��اءل ال���ض��اب��ط :مل ��اذا ال ت�ت��دخ��ل ال��دول��ة
اللبنانية وت�س�أل ال�ضيف الثقيل عن جوهر
زيارته املفخخة ،وعن النوايا املب ّيتة جتاه لبنان
و�شعبه ،يف ما يخدم م�صالح تركيا.

• بويز مستاء
ي�سعى ث�لاث��ة مر�شحني لالنتخابات النيابية
يف جبيل وك���س��روان ،لت�شكيل الئحة تنال مباركة
البطريركية املارونية ،قبل �أن تفاو�ض العماد مي�شال
عون على التحالف االنتخابي� ،سيما �أن من بينها
الوزير ال�سابق زياد بارود.
هذا الت�شكيل �أثار ا�ستياء الوزير ال�سابق فار�س
بويز ،ال��ذي يعترب املقربون منه �أن الو�صول �إىل
تفاهم مع العماد ع��ون من قبل ه ��ؤالء يطيح بكل
�أحالمه ،وبالتايل �سيكون يف عزلة �سيا�سية دائمة.

• النسبية تكشف «البيك»
ق �ي��ادي يف احل ��زب التقدمي اال��ش�تراك��ي
على م��دى  35ع��ام � ًا ،مت اال�ستغناء عنه يف
امل�ؤمتر الأخري ،وكان معروف ًا بنزاهته الكاملة
الأو�صاف ،والتم ّيز بعقالنية ر�أيه ،قال �إنه من
العجب العجاب �أن يتحدث وليد بيك دوم� ًا
عن الدميقراطية واحلرية و�ضرورة ا�ست�شارة
�أي م��واط��ن بحقوقه ،وي��رف����ض الن�سبية يف
االنتخابات ،وهذا الرف�ض للن�سبية هو العقل
الإلغائي للآخر ،حتى لو و�صلت ن�سبة متثيله
 49يف املئة ..م�ؤكد ًا �أن الن�سبية وحدها تك�شف
حقيقة متثيل جنبالط للدروز.

• من حفر حفرة ألخيه..
دبلوما�سي �سعودي ي��ر ّدد �أم��ام �صحبه �أن
قطر اخلائفة م��ن ف�شل اخل�ط��ة ال�ت��ي ُكلفت
بتنفيذها يف �سورية ،جعل قيادتها ،وال�سيما
حمد ب��ن جا�سم وب�ع��ده حمد �آل ث��اين ،تفقد
ال �ت��وازن يف ق��راءة الأح���داث ،وه� ��ؤالء و ّرط��وا
بع�ض امل�س�ؤوليني ال�سعوديني ،الذين و ّرط��وا
بدورهم كل امل�س�ؤولني الآخرين يف رفع العداء
�ضد �سورية �إىل هذا امل�ستوى ،وقال فيما ي�شبه
الأمل� :إن الو�ضع يف ال�سعودية �سينفجر على
الأرج��ح ب�صورة وا�سعة خ�لال �سنة ،وه��و ما
تثبته تقارير لي�ست فقط حملية �أو معار�ضة.

• الوفد المشدوه في روسيا
فوجئ وف��د هيئة التن�سيق ال�سورية املعار�ضة
خالل زيارته مو�سكو ،ب�أن امل�س�ؤولني الرو�س يعرفون
�أكرث بكثري مما يعرفه املعار�ضون عن خبايا الو�ضع
يف �سورية ،وكان امل�س�ؤولون الرو�س ي�صححون لهم
الكثري من التفا�صيل املده�شة ،وبالأرقام والتواريخ،
ما �ساعد كثري ًا يف ك�شف ما يريده جمل�س غليون
�أمام الوفد امل�شدوه!
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مقابلة
أكد أن تأسيس «اتحاد علماء بالد الشام» هو نتيجة تقصير تجاه قضية فلسطين
الشيخ عبد الله :المسيحيون جزء من تاريخنا ..ولهم حضورهم في ثقافتنا اإلسالمية
تركيب املنطقة وفق
الن�سق الرتكي غري م�ضمون
النتائج ..بُو�صلة املنطقة متجهة
�أكرث و�أكرث جتاه «فل�سطني»..
�أمريكا والغرب ال يعب�آن بوجود
امل�سيحيني يف ال�رشق ،ويحبذان
الفو�ضى لت�أمني م�صاحلهم
احليوية� ..أما �إذكاء الفتنة ال�سنية
 ال�شيعية فهي اخلال�ص الوحيدلأزمة «�إ�رسائيل» الوجودية.
رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع
العلماء امل�سلمني؛ ال�شيخ ح�سان
عبد اهلل ،يك�شف جلريدة «الثبات»
�أهداف ت�أ�سي�س احتاد علماء بالد
ال�شام ،وامل�ؤمتر الذي عُ قد يف
دم�شق ..و�إليكم احلوار التايل:

فل�سطني

ب ��ر�أي ال�شيخ ع �ب��داهلل ال���ش�ع��وب التي
خرجت �إىل ال�شارع يف م�صر وتون�س
ويف ك� ��ل ب �ل��اد ال � �ع� ��امل الإ�� �س�ل�ام ��ي،
ك��ان��ت ب �ه��دف ا��س�ت�ع��ادة وك��رام��ة ه��ذه
الأم� � ��ة ،ي �� �س ��أل «وه� ��ل ي �ظ��ن �أح� ��د �أن
ت�أمني هذه العزة والكرامة �ستح�صل
وفل�سطني مُغت�صبة م��ن قبل العدو
ال���ص�ه�ي��وين؟ �أمل ت�لاح��ظ ال�ق�ي��ادات
امل�صرية رغ��م تخبط بع�ضها بنزوات
ونزعات ال�سلطة كيف كان توجه �شعب
ب�لاد النيل وا��ض�ح�اً جت��اه «�إ�سرائيل»
و� �س�ي�ره ل �ت��دم�ير و�إح � � ��راق ال ���س�ف��ارة
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة..؟ درء ال �ط��احم�ين
لل�سلطة يف م�صر م��ن خ��و���ض غمار
م�ع��ادات��ه للكيان ال�صهيوين وال�سري
باتفاقية «كامب دايفد» لن ت�ستطيع
�إزال��ة �شعور م�ع��اداة ال�شعوب العربية
ي� ��ؤك ��د ال �� �ش �ي��خ ح �� �س��ان ع �ب��داهلل لـ«�إ�سرائيل» وما عجز عنه الرئي�سان
�أن اخل � �ط� ��وات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ت�ج�م��ع �أن � ��ور ال �� �س��ادات وح���س�ن��ي م �ب��ارك لن
ب�ل�اد ال �� �ش��ام�� ،س�ت�ب��د�أ ب��ال�ظ�ه��ور تباعاً يتحقق اليوم».
وبالفعالية املطلوبة ،لت�صويب قبلة
يعترب ال�شيخ ع�ب��داهلل �أن �شعوب
امل�سلمني ال�سيا�سية جتاه «فل�سطني» ،املنطقة بح�سها القومي والإ�سالمي،
وي�شري �إىل �أن التجمع لي�س م�ؤمتراً رغم تخاذل بع�ض القادة �أثناء احلراك
عادياً ينتهي مع انتهاء بيانه اخلتامي ،ال�ع��رب��ي ،ي� ؤ�ي��د قطع ال�ع�لاق��ة نهائياً
لأن ل�لاحت��اد م� ؤ���س���س��ات��ه العمالنية م��ع «�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ي �ق��ول« :ب��راغ�م��ات�ي�اً
و�أجهزته التنفيذية وخطته الوا�ضحة ،بع�ض القادة امل�سلمني ي�ؤجلون ق�ضية
لتوحيد ج�ه��ود علماء وم�شايخ بالد فل�سطني العتبارات كثرية ..نحن يف
ال���ش��ام لق�ضية حت��ري��ر فل�سطني من ه��ذا امل �ج��ال نعيد ت�صويب البو�صلة
ب ��راث ��ن ال� �ع ��دو ال �� �ص �ه �ي��وين ،ي �ق��ول من ال�شام ودم�شق حتديداً للقول ب�أن
ال�شيخ عبداهلل« :هذه الطريق �صعبة الهجمة على �سورية من قبل �أمريكا
و�شائكة ،ولكنها �سالكة ب�إذن اهلل تعاىل ،وال�غ��رب وملحقاته اخلليجية لي�ست
و�سرتون ت�أثريها املبا�شر والإيجابي � �س��وى ا� �س �ت �ه��داف �اً مل��واق �ف �ه��ا ال�ع��رب�ي��ة
يف القريب العاجل ملا هو ل�صالح وخري ال�صامدة يف وجه العدو الإ�سرائيلي».
�أمتنا و�شعبنا يف فل�سطني».
��س��أل�ن��اه ع��ن ادع ��اء ك��ل اجلمعيات
الإخوان امل�سلمون
واملنظمات الإ�سالمية حمايتها للق�ضية
الفل�سطينية؟ يجيب ال���ش�ي��خ ح�سان ي��رف ����ض ال �� �ش �ي��خ ع � �ب� ��داهلل ت �� �ص��وي��ر
عبداهلل بحزم« :ت�أ�سي�س االحت��اد جاء الإ� �س�ل�ام ع�ل��ى �أن ��ه م � ��أزوم ،ورداً على
نتيجة ح�صول فراغ كبري على م�ستوى ��س��ؤال�ن��ا ع��ن ت���س��وي��ق ال �غ��رب لإ� �س�لام
علماء امل�سلمني جت��اه ق�ضية الأ�سا�س «القاعدة» خارجياً وانق�سام امل�سلمني
فل�سطني ،معظم املنظمات الإ�سالمية داخ �ل �ي �اً ب�ي�ن ن��زع �ت�ي�ن� ،أوىل ت�سعى
غيبت عن �أجنداتها ق�ضية فل�سطني� ،إعادة ت�شكيل �إم��ارات �إ�سالمية وثانية
فتحرير القد�س وم�س�ألة تهويدها مل
تعد �أولية ،ومعاناة ال�شعب الفل�سطيني
�أ��ص�ب�ح��ت م��ؤج�ل��ة ،لأن الأول �ي��ة ال�ي��وم
متجهة لإ�سقاط �أنظمة وقتل ر�ؤ�ساء،
وه ��ذا الأم ��ر يتناق�ض ب�شكل �أ�سا�سي
مع دعوتهم من �أجل حترير فل�سطني،
لأن حترير الأخرية من براثن
الكيان اإلسالم يرفض اإلرهاب
ال���ص�ه�ي��وين ال ي�ت��أم��ن بخلق ال�شقاق
وال�ف�تن ب�ين �أب�ن��اء الأم��ة ال��واح��دة ،بل والتكفير ..ويدين قتل
م��ن خ�لال توحيد اجل �ه��ود» ،وي�ضيف
ال�شيخ عبداهلل ق��ائ�لاً« :م��ؤمت��ر احتاد المدنيين ..وال يعترف
بالد ال�شام ي�شكل اليوم �صرخة مدوية
بالكيان الصهيوني
يف وجه اجلمعيات الإ�سالمية املنغم�سة
فيما يُ�سمى «الربيع العربي» ،لن�س�ألهم
ع ��ن �أي رب �ي��ع ت �ت �ح��دث��ون وف�ل���س�ط�ين
غائبة كلياً عن توجهاتكم و�أعمالكم»؟

معتدلة عاجزة غري قادرة عن التعبري
عن ذاتها؟ يقول« :ال يوجد يف الإ�سالم
�أمن ��اط خم�ت�ل�ف��ة� ،أح �ك��ام��ه وق��وان�ي�ن��ه
م �ع��روف��ة ووا� �ض �ح��ة ،امل���س�ل�م��ون عند
التطبيق قد يحيدون عن املمار�سات
ال���ص�ح�ي�ح��ة ،وق ��د ي�ن��اق���ض��ون م��رات
وم��رات كثرية عن ال�سري وف��ق �أحكام
ال�شريعة امل ُ�ع�ترف بها ،نعم الإ��س�لام
يف املجتمعات الغربية يُ�سوق على �أنه
�إ�سالم «القاعدة» ،وه��ذا ال�سبب يعود
ل���س�ي�ط��رة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة على
م�ع�ظ��م و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام» ،وي���ض�ي��ف
ال�شيخ عبداهلل« :ال �أواف��ق كثرياً على
وجود تيارين فقط يف الإ�سالم� ،أولهما
م�ه��ادن لل�سلطان وثانيهما تكفريي
و�إره��اب��ي ،لأن التيار الأك�ث�ر انت�شاراً
و�شعبية هو التيار الإ�سالمي املعتدل،
وه��ذا التوجه يريد التغيري ب�أ�سلوب
ح �� �ض��اري ن �ح��و الأف� ��� �ض ��ل ،وب��ال �ت��ايل
ال�ق�ف��ز ف��وق��ه �إع�لام �ي �اً ال ي�ع�ن��ي ع��دم
ر�سوخه ووج��وده ،لعل امل�س�ؤولية هنا
ت�ق��ع يف بع�ض ج��وان�ب�ه��ا ع�ل��ى امل�شايخ
�أن�ف���س�ه��م ،لأن ��ه علينا ت�ق��ع م�س�ؤولية
تكثيف جهودنا لإب��راز �أحكام الإ�سالم
ال�صحيحة ،وه��ذا م��ا ن��ري��ده ونطمح
�إل�ي��ه م��ن خ�لال م��ؤمت��ر احت��اد علماء
ب�ل�اد ال���ش��ام ،لأن الإ� �س�ل�ام احلقيقي
يرف�ض الإرهاب والتكفري ويدين قتل
املدنيني كما يرف�ض الإق ��رار بوجود
كيان �إ�سرائيل».
وع��ن تف�سريه للدعم الأم�يرك��ي
ل�ل��إ�� �س�ل�ام امل �ع �ت��دل ورق� �ي� �اً ول�ف�ظ�ي�اً
ودع�م�ه��ا جل�م��اع��ة الإخ� ��وان امل�سلمني
وال � �ت � �ي ��ارات ال �� �س �ل �ف �ي��ة امل �ت �ط��رف��ة يف
تون�س وليبيا و�سورية ..يقول ال�شيخ
ح���س��ان ع �ب��داهلل« :ب��ر�أي��ي �إن �أم�يرك��ا
وج ��دت م ��ؤخ��راً �أن الأن�ظ�م��ة امل��وال�ي��ة
لها يف العامل العربي �أ�صبحت منتهية
ال �� �ص�ل�اح �ي��ة «»expiry date
وب��ال�ت��ايل ه�ن��اك م�سا ٍع لإع ��ادة ت�أمني
م �� �ص��احل �ه��ا يف امل �ن �ط �ق��ة ،ال �ت �ح��ال��ف
وت� ��رك � �ي� ��ب امل� �ن� �ط� �ق ��ة وف � � ��ق �أن� �ظ� �م ��ة
�شبيهة للنموذج الرتكي ين�سجم مع
خمططات الغرب و«�إ�سرائيل» ،ولهذا
ال�سبب ه�ن��اك دف��ع ل�ترت�ي��ب املنطقة
وف��ق ه��ذا ال�سياق» ،ي�ستفي�ض ال�شيخ
عبداهلل يف تف�سري مقاربته« :امل�شكلة
التي تعانيها �أمريكا اليوم هي يف عدم

قدرة القوى الإ�سالمية �ضمان ركبها
النموذج الرتكي العتبارات وجدانية
اجتماعية �أوالً ،ولرباغماتية بع�ض
ه��ذه ال �ق��وى ث��ان�ي�اً ،ووف ��ق معطياتي
�سيقع اخل�ل�اف ق��ري�ب�اً ب�ين ال�ت�ي��ارات
الإ�سالمية و�أمريكا ،و�ستعود الأخرية
مل �ن �ط��ق احل �ك��م م ��ن خ �ل�ال الأن �ظ �م��ة
ال�سابقة ،رغ��م �إزاح ��ة ر�أ� �س��ه كما هي
احلال يف م�صر وتون�س ،لأن القب�ضة
الأم �ن �ي��ة و�أج �ه��زة امل �خ��اب��رات ال ت��زال
على حالها ،وه��ي الأق��در على ت�أمني
م�صالح ال�غ��رب ،ويف كال احلالني قد
تدفع الدوائر الغربية لإذكاء اخلالف
بني الإ�سالميني والتيارات العلمانية
لإراحة الإ�سرائيليني و�إغراق املنطقة
يف الفو�ضى».

الغرب ال يأبه لمصالح
المسيحيين في الشرق..
ألن أولويته تحقيق
مصلحة «إسرائيل»

احلياد الإيجابي
ح � ��ول ه ��واج� �� ��س امل �� �س �ي �ح �ي�ين يف
امل �� �ش��رق و�إذك � � ��اء ال �� �ص��راع ال �� �س �ن��ي -
ال���ش�ي�ع��ي يف امل �ن �ط �ق��ة ،ي �ق��ول ال���ش�ي��خ
ح�سان عبداهلل« :بالفعل هناك خ�شية
حقيقية للم�سيحيني يف هذه املنطقة،
اخل��وف على امل�صري وامل�ستقبل مثبت
واقعاً من خالل جتربتهم القا�سية يف
ال�ع��راق وفل�سطني ،ال�سينودو�س من
�أجل لبنان ي�ؤكد وجود هذه الهواج�س
وي�سعى �إىل ت�ب��دي��ده��ا ،ن�ح��ن �سمعنا
ك�ل�ام �اً ف��رن �� �س �ي �اً ي���ش�ير ل�ل�ب�ط��ري��رك
الراعي �إىل ق��درة الغرب ولبنان على
ا�ستيعاب م�سيحيني �سورية� ،أمريكا
ك �م��ا �أوروب� � � ��ا ت �ف �ك��ر وف� ��ق م���ص��احل�ه��ا
وال ي�ه�م�ه��ا ع �ل��ى الإط �ل��اق م�صلحة
امل�سيحيني يف ال�شرق ،ف�إن كان النظام
يف � �س��وري��ة �أم � ��ن ال ��وج ��ود امل���س�ي�ح��ي
احلر والكرمي ،فهم ال يعب�أون بذلك
على الإط�ل�اق ،لأن �أولويتهم حتقيق
م�صلحة «�إ�سرائيل» يف املنطقة» ،يعلق
ال�شيخ ع �ب��داهلل ع�ل��ى ذل��ك بالتذكري
ب���س�ي��ا��س��ة ال �غ��رب م�ن��ذ ق ��رون ع��دي��دة
جت � ��اه امل �� �س �ي �ح �ي�ين وي � �ق� ��ول« :خ �ط��ة

كي�سنجر لنقل امل�سيحيني بال�سفن �إىل
�أمريكا وكندا لتوطني الفل�سطينيني،
الي� � � ��زال ي� �ع ��اين م �ن �ه��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون
والفل�سطينيون على ال�سواء ،وبالتايل
جت��اه��ل ع��ودة ال�لاج�ئ�ين �إىل دي��اره��م
يبقي الأم��ور عالقة يف املنطقة ويلغي
التنوع بداخلها ،واحلل الوحيد بر�أينا
لإخوتنا امل�سيحيني هو اال�ستماع �إىل
ل�غ��ة ال�ع�ق��ل ول �ك�لام امل�ج�م��ع ال��روح��ي
ال�ف��ات�ي�ك��اين وال���س�ي�ن��ودو���س م��ن �أج��ل
م�سيحيي ال�شرق».
ل�ك��ن �أل�ي���س��ت امل���ش�ك�ل��ة يف املحيط
الذي يغلي؟ يرد ال�شيح ح�سان عبد اهلل
بالتايل« :يف ظل احل��راك احلا�صل يف
املنطقة ،لي�س م��ن م�صلحتي ل��و كنتُ
م���س�ي�ح�ي�اً (ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل االف�ت�را� ��ض)
تعري�ض �أهلي خلطر الإب��ادة ،املطلوب
�أخ ��ذ م��وق��ف «احل �ي��اد الإي �ج��اب��ي» بني
��ص��راع��ات �أه ��ل الإ� �س�ل�ام فيما بينهم،
وان �أ��س�ع��ى �إىل مت�ت�ين ه��ذا احل�ضور
بطم�أنة جماعتي ،لأن التطهري الديني
للم�سيحيني يف العراق يجعلك تطرح
ال�س�ؤال ،وماذا عن �سورية؟ هل املطلوب
ال���س�ير ب��امل �ج �ه��ول؟ ن�ح��ن يف املنا�سبة
ن�ؤكد على �أن امل�سيحيني هم جزء من
ت��اري �خ �ن��ا ،ول �ه��م ح �� �ض��وره��م ح �ت��ى يف
ثقافتنا الإ�سالمية ويف تكوين لغتنا
العربية ،ولعلهم م��ن �أب��رز مدر�سيها،
عي�شنا الأل�ي��ف وامل ُ���س��امل ك��ان والي��زال
احل ��ال ��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة يف ك ��ل ال �ع �� �ص��ور،
وامل���س�ي�ح�ي��ة ب��ر�أي �ن��ا ي�ج��ب �أن ت�ستمر
يف ه��ذا ال���ش��رق لإ��ض�ف��اء ال�ت�ن��وع ال��ذي
يغيظ «�إ�سرائيل» يف املنطقة ،ومهمتنا
كم�سلمني احلفاظ عليهم لأنهم �إخوتنا
يف الثقافة والإن�سانية ،وه��ذا ما ن�ؤكد
عليه يف جتمع احتاد علماء امل�سلمني».
وع��ن �إذك��اء ن��ار الفتنة بني ال�سنة
وال�شيعة ينهي ال�شيخ عبداهلل كالمه
ب ��الإ� �ش ��ارة �إىل �أن «�إ� �س��رائ �ي��ل» ال�ت��ي
تتلم�س اخلطر الوجودي على كيانها،
ال خلال�صها �إال بالفنت
ال ت��رى �سبي ً
� �س��واء ك��ان��ت ط��ائ�ف�ي��ة �أم ق�ب��ائ�ل�ي��ة �أم
ع�شائرية �أم مناطقية ،ي�ق��ول�« :أه��م
ال ونهاراً لإذكائها
الفنت التي يُعمل لي ً
هي الفتنة بني �أه��ل ال�سنة وال�شيعة،
ك��ون�ه�م��ا امل�ك��ون�ين الأك �ب�ر دمي�غ��راف�ي�اً
يف امل�ن�ط�ق��ة ،ول�ك��ن ري ��اح �أم��ان�ي�ه��م لن
يتحقق ،لأننا نت�صداه بكل ما �أوتينا
م ��ن ق� ��وة وح �ك �م ��ة ،وم� ��ا ال�ت���ض�خ�ي��م
الإع�ل�ام��ي املفتعل لبع�ض ال�ظ��واه��ر
املتطرفة من هنا �أو هناك �إال حتقيقاً
لأمنية العدو ال�صهيوين».
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن احت��اد علماء
بالد ال�شام توزع �أع�ضا�ؤه على ال�شكل
الآت��ي� :سورية  25ع�ضواً ،لبنان ،20
ف�ل���س�ط�ين  ،10الأردن  ،5و�أُ� �س �ن��دت
رئا�سة االحتاد �إىل العالمة ال�شيخ د.
حممد �سعيد رم�ضان البوطي.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
سيارات التاكسي تتخم العاصمة ..والبيروتي ال يجد من يقله
تغ�ص �شوارع بريوت ب��الآالف من
��س�ي��ارات ال�ت��اك���س��ي ،ح�ت��ى ت�ك��اد تلفظ
�أنفا�سها الأخ �ي�رة ،وم��ن ال��وا��ض��ح �أن
ع��دد ��س�ي��ارات التاك�سي يف العا�صمة،
ي �ف��وق ب�ك�ث�ير ال �ط��اق��ة اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة
لل�شوارع ،حتى �أن الكثري من املواطنني
يعتقدون �أن هناك �سيارة تاك�سي لكل
مواطن يف العا�صمة!
ب�صورة عامة ،ف�إن عدد ال�سيارات
التي تدخل �إىل �شوارع بريوت يومياً،
يبلغ � 550ألف �سيارة� ،أكرث من ربعها
عبارة عن �سيارات �أج��رة ،وه��و يعترب
رق �م �اً م��ذه�ل�اً � ،إذا م��ا ق ��ورن ب � أ�ع��داد
�� �س� �ي ��ارات ال �ت��اك �� �س��ي ال �ت ��ي ت �� �س�ير يف
عوا�صم العامل ،نظراً مل�ساحة بريوت
ال�صغرية.
لكن رغم وجود هذا العدد الهائل
من ال�سيارات ،فمن �أكرث امل�شاكل التي
يعاين منها «ال��راك��ب» اللبناين ،عدم
توفر �سيارات الأج��رة التي تقله �إىل
امل �ك��ان ال ��ذي ي�ق���ص��ده ��ض�م��ن مدينة
ب �ي��روت ب �� �س �ب��ب االزدح � � � ��ام ال �ه��ائ��ل،
ف��االن �ت �ق��ال م��ن � �ش��ارع احل �م ��راء �إىل
كليمن�صو� ،أو �إىل م��ار اليا�س مثالً،
يتطلب �أ��ض�ع��اف ال�ت�ع��رف��ة يف معظم
��س��اع��ات ال�ن�ه��ار ،لأن ��س��ائ��ق التاك�سي
لي�س ع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد للمخاطرة ب ��أن
ي�ع�ل��ق يف زح �م��ة ال���س�ير م�ق��اب��ل �أل�ف��ي
ل�يرة ف�ق��ط ،خ�صو�صاً �أث �ن��اء م�غ��ادرة
ال �ت�لام �ي��ذ م��دار� �س �ه��م �أو امل��وظ�ف�ين
�أماكن عملهم!
وي�ضيف العدد الكبري ل�سيارات
الأج� ��رة �إىل زح �م��ة ال���س�ير اخل��ان�ق��ة
يف العا�صمة ب�يروت ،ويف الكثري من
الأوق� ��ات مي�ك��ن م�لاح�ظ��ة �أن معظم
� �س �ي��ارات الأج� ��رة ت�خ�ل��و م��ن ال��رك��اب
�أو �أن�ه��ا تقت�صر على راك��ب واح��د �أو
اث�ن�ين ،وه��و واق��ع غالباً م��ا يحدثك
ع�ن��ه �سائقو ��س�ي��ارات الأج ��رة ال��ذي��ن
ي �ت ��ذم ��رون م ��ن «ت �خ �م��ة ال �ت��اك �� �س��ي»
ال �ت��ي ت �ع��اين م�ن�ه��ا ال�ع��ا��ص�م��ة ب�شكل
ي �ف��وق ال�ط�ل��ب ،الأم� ��ر ال ��ذي دفعهم
�إىل املطالبة برفع ت�سعرية التاك�سي
�أخ �ي �راً «ح �ت��ى ت ��ويف م�ع�ن��ا» ع�ل��ى حد
قولهم..
ع �ل �م �اً �أن � ��ه ويف م �ع �ظ��م ال� ��دول
العربية يقت�صر عمل �سيارات الأجرة
على املحافظة �أو املقاطعة التي ت�سجل
ال �� �س �ي��ارة ف �ي �ه��ا ،وب��ال �ت��ايل م ��ن غري
امل�سموح �أن تتدفق �سيارات الأجرة �إىل
م��دي�ن��ة واح ��دة ب�شكل ي�ف��وق طاقتها
اال�ستيعابية كما هو حا�صل ،و�إذا ما
طبق ه��ذا القانون يف لبنان �سي�صبح
م��ن امل�ح�ظ��ور ع�ل��ى �أ��ص�ح��اب ��س�ي��ارات
التاك�سي من خارج العا�صمة �أن يعملوا
يف ن �ط��اق ب�ي��روت ،ل�ك��ن ال��واق��ع على
الأر���ض خمتلف مت��ام�اً� ،إذ �إن الكثري
م��ن ال�سائقني العموميني يتدفقون
�إىل ب�ي�روت ب��ال�ع���ش��رات ��ص�ب��اح�اً من
م� ��دن خم �ت �ل �ف��ة م �ث��ل � �ص �ي��دا وع �ك��ار
والبقاع وال�شمال واجل�ب��ل ،يقلون يف
طريقهم بع�ض الركاب املحليني من
ت�لام�ي��ذ وع �م ��ال ،وم ��ن ث��م مي�ضون

نهارهم بالعمل يف �شوارع بريوت� ،إىل
�أن ي�ح�ين م��وع��د ال �ع��ودة فيجمعون
«ركاب» منطقتهم ويعودون �إليها.
وترتكز �سيارات الأجرة والتاك�سي
يف ب�ي�روت ك��ون�ه��ا امل�ح�ط��ة الأ�سا�سية
التي ترتكز فيها احلركة االقت�صادية
واحل �ك��وم �ي��ة والإدارات احل�ك��وم�ي��ة
واملدار�س واجلامعات الكربى ،ناهيك
عن امل�ست�شفيات وال�شركات وامل�صارف
وال� �ف� �ن ��ادق ..ل��ذل��ك جن��د �أن ب�ي�روت
ت�ضم مروحة وا�سعة من التاك�سيات،
ب��دءاً م��ن ال�سيارات البالية واملنهكة
التي ت�سدد �ضربات قاتلة �إىل البيئة،
م� � ��روراً ب��ال �� �س �ي��ارات احل��دي �ث��ة ال�ت��ي
يجري تق�سيطها ،و�صو ًال �إىل �سيارات
«لندن تاك�سي» الفاخرة وغريها من
�أ�ساطيل ال�سيارات احلديثة.
ولعل �أبرز ما يلفت النظر يف عمل
��س�ي��ارات الأج� ��رة يف ل�ب�ن��ان ،ه��و غياب
ال� �ع ��داد االل� �ك�ت�روين ال� ��ذي يحت�سب
امل�سافة التي قطعتها ال�سيارة ،ويحدد

ب �ن��اء ع�ل�ي�ه��ا ال�ت�ع��رف��ة امل��و� �ض��وع��ة من
ق �ب��ل ال ��دول ��ة ،وب ��ذل ��ك ف � ��إن ال��راك��ب
ال ي �ع��اين ت �خ��وف ع ��دم �إي �ج��اد ��س�ي��ارة
تقله ملكانه املن�شود ،وال طمع �سائقي
التاك�سي �أو مزاجيتهم ،ب��ل ي��أخ��ذ كل
ذي ح��ق حقه ،بع�ض ال�سائقني �أع��رب

واقع السيارات
يبلغ عدد �سيارات الأج��رة املرخ�ص لها يف لبنان حالياً نحو � 40ألفاً� ،أما
ال�سيارات املزيفة وغري املرخ�ص لها فتبلغ �أ�ضعافاً ،وهو ما يفوق احتياجات
ال�شعب ب�شكل كبري ،علماً �أن نحو  1،2مليون راكب لبناين ي�ستخدمون و�سائل
النقل العام يومياً.
يذكر �أنه يف الت�سعينات ،قامت احلكومة ب�إ�صدار عدد كبري من اللوحات
الإ�ضافية ،ففي العام � ،1994ضاعفت احلكومة اللبنانية عدد اللوحات احلمراء
فو�صل �إىل  33500ل��وح��ة ،ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل منح تراخي�ص لنحو 4000
�شاحنة و 2236حافلة �صغرية و� 15أل��ف حافلة كبرية ،وبعد �أن لوحظ وجود
تناق�ض بني العر�ض والطلب ،قامت جلنة وزارية يف العام  2000ب�إ�صدار قانون
يق�ضي ب�سحب � 10آالف لوحة حمراء من ال�سوق ،ولكن م�شروع القانون هذا
اليزال يف جمل�س النواب� ،إذ مل يتم �إقراره بعد.

ع��ن معار�ضته لنظام ال �ع��داد ،ومنهم
ال���س��ائ��ق �أب ��و حم�م��د ع�ل��و ال ��ذي ق��ال:
«�إن ال �ظ��روف ال�ت��ي نعي�شها ،وارت�ف��اع
الأ�سعار ،لن تتنا�سب ووج��ود ع��دادات
ل�سيارتنا ،لأن�ن��ا �سنجني القليل من
العائد امل ��ادي ،و�ستكون هناك عالقة
عك�سية ،ف��الأ� �س �ع��ار الت ��زال مرتفعة،
بينما �أجني مبلغاً ال يكفي كقوت يومي
لعائلتي وحاجاتنا الأ�سا�سية ،تركيب
العدادات �سيزيد من الطني بلة».
�أم� ��ا �أب� ��و م� ��ازن �أرن� � � ��ا�ؤوط ،ف�ك��ان
ل��ه ر�أي مغاير� ،إذ اعترب «�أن تركيب
ع ��داد ل���س�ي��ارات الأج ��رة �أك�ث�ر ع��دال��ة
ل�صاحب التاك�سي وامل��واط��ن نف�سه،
فهناك الكثري م��ن �سائقي التاك�سي
ي��رب �ح��ون �أ� �ض �ع��اف م��ا ن�ح���ص��ل عليه
ن�ح��ن �سائقي اخل��ط ال�ـ«��س�يرف�ي����س»،
وه �ن��اك م��ن ي�ستغلون امل��واط��ن وه��و
مل يقطع م�سافة ط��وي�ل��ة �إىل امل�ك��ان
الذي يق�صده» ،حم��ذراً من «�أن يقوم
بع�ض ال�سائقني من �أ�صحاب ال�ضمري
احل��ي ب ��إط��ال��ة امل���س��اف��ة ال�ل�ازم��ة �إىل

اجلهة املق�صودة حتى ي�ستمر العداد
يف العمل وتت�ضاعف التعرفة� ،أو �أن
يقوموا برف�ض الطلبات �إىل الأماكن
القريبة كونها ال تفيدهم كثرياً».
و�إزاء واق� � ��ع �� �س� �ي ��ارات الأج� � ��رة
املرتدي ،وما �سمعه النا�س �أخرياً من
حم��اوالت ج��ادة لرفع ت�سعرية النقل
�إىل � 3آالف ل�ي�رة ،يف ح�ين �أن احل��د
�ج ��ور ال ي �ت �ج��اوز الـ675
الأدن � ��ى ل�ل� أ
�أل��ف ل�يرة م��ع ال��زي��ادة «الف�ضفا�ضة»
ال �ت��ي �أ��ض�ي�ف��ت �إل �ي��ه �أخ �ي �راً ،يطالب
البريوتيون وزارة النقل واملوا�صالت
ب�إيجاد خطة متكاملة ل�ضبط وتنظيم
عمل �سيارات التاك�سي يف العا�صمة،
�أ��س��وة مب��ا ه��و حا�صل يف ك��ل عوا�صم
العامل.
وال ب��د م��ن التوقف عند الدعوة
التي �أطلقها الكثري م��ن كبار ال�سن
يف ب�ي�روت با�ستحداث م��واق��ف ثابتة
ل �� �س �ي��ارات الأج � ��رة ت �ت �ح��رك م�ن�ه��ا يف
ك��ل االجت��اه��ات ،كما ك��ان احل��ال قبل
احل ��رب الأه �ل �ي��ة ،ح�ي��ث ك��ان��ت هناك
ثالثة م��واق��ف �أ�سا�سية يف العا�صمة
تتوزع بني ال�سيتي �سنرت ق��رب بناية
ال�ع��ازاري��ة ،وك ��اراج الع�سيلي ،و�ساحة
ال�ب�رج ،فكانت ك��ل ح��رك��ة ال�سرفي�س
العمومي ت�صب يف هذه املواقف ،ومنها
تنطلق � �س��واء ن�ح��و �أح �ي��اء العا�صمة
ال��داخ�ل�ي��ة� ،أم ال�ضواحي �أم املناطق،
وهم يقولون «كان �سائق �سيارة الأجرة
يف ال�سبعينات قادراً على �ضمان �إر�سال
�أوالده جميعهم �إىل �أف�ضل امل��دار���س
وعلى تعليمهم يف اجل��ام�ع��ات ،وذل��ك
«م��ن خ�لال العمل خلف امل �ق��ود»� ،أم��ا
ال �ي��وم ،ف� ��إن ف��وائ��د ��س��ائ�ق��ي ��س�ي��ارات
الأج ��رة اللبنانيني حم ��دودة ،فعلى
الرغم من وجود ثالثة احتادات و17
ن�ق��اب��ة ل���س��ائ�ق��ي � �س �ي��ارات الأج � ��رة يف
لبنان حالياً� ،إال �أن النقطة الوحيدة
التي ي�ستطيع �سائقو �سيارات الأجرة
املرخ�ص لها الإف ��ادة منها ه��ي احلق
يف ت�سجيل �أ�سمائهم ل��دى ال�صندوق
ال��وط �ن��ي ل�ل���ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي ،ما
مينحهم �إمكان الإفادة من م�شروعي
التقاعد وال�ت� أ�م�ين ال�صحي ،وه��و ما
ي��دف�ع�ه��م �إىل اال��س�ت�م��رار يف التذمر
و«النق» من حال مهنتهم التي تردت
مع مرور ال�سنوات بد ًال من �أن تتقدم
نحو الأف�ضل.
ع� �ل� �م� �اً �أن م �ع �ظ ��م ال �� �س��ائ �ق�ي�ن
العموميني يف بريوت يعملون �أكرث من
� 14ساعة يومياً ،وهم بالكاد يح�صلون
على ما بني ع�شرة �آالف وع�شرين �ألف
لرية يومياً ،لأن معظم دخلهم يذهب
ث �م��ن وق � ��ود ،ع �ل��ى ح��د ق��ول �ه��م ،وه��م
يعتربون �أنه ال بد من توفري البنزين
املدعوم ل�سائق ال�سيارة العمومية ،و�أن
ال تبقى املقررات حرباً على ورق ،وهي
دعوة يكررها �أ�صحاب �سيارات الأجرة
على م�سامع الركاب ،لكن يبدو �أنها ال
ت�صل �إىل �آذان املعنيني.

هنا مرت�ضى
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عــربــي
السلطة الفلسطينية ..ومؤشرات االنهيار االقتصادي
�أقام �سالم فيا�ض؛ رئي�س احلكومة املتالحقة عن الأزمة املالية لل�سلطة،
الفل�سطينية يف رام اهلل ،جانباً كبرياً و إ�م� �ك ��ان ان �ه �ي��اره��ا حت��ت وط� � ��أة تلك
م��ن �سمعته ،على م��ا ُو��ص��ف بالنجاح الأزمة.
يف الإدارة االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ل���س�ل�ط��ة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وت �ل �ق ��ى يف ال �� �س �ن��ة
اقت�صاد ..و�سيا�سة
املا�ضية ��ش�ه��ادات تقدير لنجاحاته،
م��ن م�ؤ�س�سات دول�ي��ة معتربة يف هذا
الدكتور نبيل �شعث؛ ع�ضو اللجنة
املجال.
املركزية حلركة فتح ،قال معلقاً على
املحيطة
الدعاية
أن
�
ً
ا
مفهوم
كان
هذه الأزمة« :بالرغم من �أن هذا العام
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�شهد ان�خ�ف��ا��ض�اً لل�ضغط ا ألم�يرك��ي
ال�شهادات الدولية ،و�أياً كان م�صدرها ،وال ��دويل ع�ل��ى ال�سلطة ،وحت� �وّل من
هما �أم��ران وثيقا االرت�ب��اط بت�سويق لغة تهديد �إىل لغة �أكرث ه��دوءاً ،لكن
ف �ي��ا���ض ور�ؤي� �ت ��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ول�ي����س الأزم��ة املالية هي ج��زء رئي�سي لقيام
م�شروعه االق�ت���ص��ادي ،غ�ير امل��وج��ود �سلطة تعد ل��دول��ة ،وال��دول��ة ال ت�أتي،
�أ�صالً ،فالكل يعرف ،خ�صو�صاً �أولئك وب ��ال �ت ��ايل ن �ح��ن يف و� �ض��ع ل ��ن ي�ك��ون
�سالم فيا�ض وبنيامني نتنياهو
ال��ذي��ن م�ن�ح��وا ال�ت�ق��دي��رات لفيا�ض ،ه �ن��اك ا� �س �ت �ق��رار اق �ت �� �ص��ادي م��ن دون
�أن ��ه ال مي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن جن��اح��ات دولة لها حرية اال�سترياد والت�صدير
اق �ت �� �ص��ادي��ة ،ع �ن��دم��ا ي �ت �ع �ل��ق الأم� ��ر و�سيا�سة اقت�صادية م�ستقلة من دون ع�ل��ى دور ف�ي��ا���ض يف الأزم � ��ة امل��ال�ي��ة 60 ،يف املائة من م�ساحة ال�ضفة ،وهي
ويدور الكالم للمرة الأوىل تقريباً عن املناطق املر�شحة لال�ستثمار الزراعي
ب��اق�ت���ص��اد م�ت�ع�ي����ش ع �ل��ى م���س��اع��دات االحتالل».
املانحني الدوليني وهباتهم.
وي�ع�ي��د ��ش�ع��ث أ�� �س �ب��اب الأزم� ��ة �إىل �سحب وزارة املالية من يد فيا�ض ،عند وال�صناعي� ،أدى �إىل انح�سار الأن�شطة
مع كل ذل��ك� ،أُعجب فيا�ض نف�سه «ع��دم وق��وف ال��دول العربية الغنية« ،ح��دوث تعديل وزاري مرتقب» .ففي االق �ت �� �ص ��ادي ��ة ع �ل��ى ن �ح��و مل ي�ت�رك
مب �� �ش��روع��ه ،و� � �س � �وّق ل �ف �ك��رة ال �ب �ن��اء والتي مل ي�صلها الربيع العربي� ،إىل خالل الفرتة ال�سابقة ،كان يقال دوماً ،للفل�سطينيني خياراً �آخر للبقاء �سوى
حت��ت االح� �ت�ل�ال ،م� ��ؤك ��داً ع �ل��ى نحو ج��ان��ب ال�سلطة ب�شكل ق ��وي» ،لذلك �إنه حتى يف حالة ت�شكيل حكومة وحدة االع�ت�م��اد على امل�ساعدات اخلارجية،
دائ��م �أن��ه �سينجح يف ب�ن��اء امل�ؤ�س�سات وكجزء من احلل ،يرى ع�ضو مركزية ناجتة عن امل�صاحلة الفل�سطينية ،ف�إن التي تراجعت ب�شكل كبري يف ال�سنوات
الفل�سطينية ،واالق�ت���ص��اد ،م��ن دون فتح أ�ن��ه «ي�ج��ب االع�ت�م��اد على ال��ذات وزارة املالية �ستبقى بيد �سالم فيا�ض .الأخرية ،ب�سبب الأزمة املالية العاملية،
ال �ت ��أث��ر ب��وج��ود االح� �ت�ل�ال� ،أو رغ�م�اً �أك�ثر م��ن خ�لال وق��ف اال��س�ت�يراد من وي�ق��ول حممد امل��دين؛ ع�ضو اللجنة وتعرث الت�سوية ،وا ألح ��داث العربية
عنه ،وهذا هو بال�ضبط النموذج الذي �إ�سرائيل ،وال��ذي يكلف نحو  3مليار امل��رك��زي��ة لفتح� ،إن الأم ��ر مل يناقَ�ش التي غريت �أولويات الداعمني العرب.
ج��رى ال�ع�م��ل ع�ل��ى حم��اول��ة تكري�سه دوالر ��س�ن��وي�اً ،وال�ت�ح��رك ل�لاع�تراف ب�شكل ر�سمي ،لكن «م��ن ح��ق احلركة
ك�أمر واقع.
بدولة فل�سطينية يف اجلمعية العامة� ،أن ت�شارك يف احلكومة».
تفاقم الأزمة ..وانعكا�ساتها
عملياً ،ال تكمن امل�شكلة يف �سحب
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ي�ل�ح��ظ ال�ك��ات��ب وت�ف�ع�ي��ل امل���ص��احل��ة وال �ت �م��وي��ل امل��ايل
املالية من فيا�ض و�إ�سنادها �إىل �آخر،
يبينّ تقرير أ�خ�ير للبنك ال��دويل،
الفل�سطيني ن�ق��وال ن��ا��ص��ر أ�ن ��ه «منذ العربي».
ع��ام  2009وت�ق��اري��ر ال�سلطة والبنك
يف
تكمن
بل
ال�سيا�سي،
ؤه
�
انتما
كان
ً
ا
أي
�
�أن ال�سلطة �ستكون غ�ير ق ��ادرة على
�شعث ي�ع�ترف ب ��أن «ال�سلطة متر
و��ص�ن��دوق النقد ال��دول�ي�ين وغريهم مب� � ��أزق خ �ط�ي�ر ،ب���س�ب��ب �أن الق�ضية التبعية االقت�صادية لالحتالل ،والتي دفع رواتب موظفيها يف حال ا�ستمرار
م��ن «امل �� �س��وق�ين» ل��وه��م إ�ق ��ام ��ة دول��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة مل ت �ع��د �أول ��وي ��ة على جرى تكري�سها يف اتفاقات باري�س ،ثم ت� ��راج� ��ع وت� �ي ��رة ال� ��دع� ��م اخل ��ارج ��ي
ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ع ��ن ط��ري��ق امل �ف��او� �ض��ات الأجندة الدولية ،ب�سبب �أزم��ة �أوروب��ا يف �سيا�سات االحتالل نف�سه.
لل�سلطة .ووقفت ال�سلطة يف العامني
وب�ح���س��ب ت �ق��اري��ر ��ص�ح��اف�ي��ة� ،أدت الأخريين عاجزة عن دفع ا�ستحقاقات
تتحدث عن معدل للنمو االقت�صادي املالية ،واالنتخابات ا ألم�يرك�ي��ة ،وما
م�صادرة الأرا�ضي مل�صلحة امل�ستوطنات ��ش��رك��ات امل �ق��اوالت وم ��وردي الأدوي ��ة،
الفل�سطيني يتبارى مع املعدل العاملي يح�صل يف الدول العربية».
الأول ل �ل �� �ص�ين� ،إىل ح ��د �أن ت��وق��ع
ي �ظ �ه��ر يف ح��دي��ث ع �� �ض��و ال�ل�ج�ن��ة �إىل ارتفاع جنوين يف �أ�سعار الأرا�ضي كما عجزت يف العديد من الأ�شهر عن
البنك ال ��دويل �أن يبلغ م�ع��دل النمو املركزية حلركة فتح؛ د� .شعث ،امل��زج املخ�ص�صة للبناء يف مناطق ال�سلطة ،دفع الرواتب يف مواعيدها .وتتحدث
الفل�سطيني ( )٪13عام  ،2013وحد �أن ب�ين الأزم ��ة املالية وامل� ��أزق ال�سيا�سي ،ع� �ل ��ى ن� �ح ��و مل ت� �ع ��د م� �ع ��ه غ��ال �ب �ي��ة ��ص�ح�ي�ف��ة «ال�ف��اي�ن�ن���ش��ال ت��امي��ز» عما
يتوقع رئي�س وزراء ال�سلطة يف رام اهلل لكن �أحاديث أ�خ��رى من�سوبة لأع�ضاء املواطنني ق��ادرة على �شرائها ،كما �أن ت�صفه ب �ـ« أ�ك�بر �أزم ��ة مالية تواجهها
�سالم فيا�ض اال�ستغناء ع��ن املعونات يف قيادة احلركة ،تلحظ تركيزاً �أكرب عدم وج��ود �سيادة للفل�سطينيني على ال�سلطة منذ عام  ،»1994يف حني باتت
اخل��ارج �ي��ة و أ�م � ��وال امل��ان�ح�ين بحلول
ذل ��ك ال �ع ��ام ،ل�ك��ن م��ا و� �ص��ف ب �ـ«�أك�ب�ر
�أزم ��ة مالية» تواجهها ال�سلطة الآن
ك�شف القناع متاماً عما و�صفه القائد
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي م � ��روان ال�ب�رغ��وث��ي يف
ر�سالة من �سجنه ،بـ«ت�سويق الأوهام»،
ت�ه��دد ق ��وات االح �ت�لال ال�صهيوين بت�صفية �أو �إع� ��ادة اع�ت�ق��ال ع��دد كبري
لتنهار توقعات البنك الدويل وفيا�ض
من ا أل��س��رى املحررين يف �صفقة التبادل الأخ�يرة (وف��اء ا ألح ��رار) .وبح�سب
وي�ت�ب��دد وه��م اال��س�ت�ق�لال امل��وع��ود يف
االدع��اءات ال�صهيونية ،ف�إن املحررين امل�شار �إليهم عادوا ملمار�سة �أن�شطة �ضد
أ�ي� �ل ��ول�� /س�ب�ت�م�بر امل��ا� �ض��ي مل �ج��رد �أن
االحتالل ،علماً �أن ال�سلطات ال�صهيونية حاولت احل�صول على تعهدات من
دول��ة االح�ت�لال منعت حتويل حواىل
امل�ح��رري��ن ،بعدم ال�ع��ودة �إىل ممار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي �أو ن�ضايل ،ورف�ض
مائة مليون دوالر �أمريكي فقط ،هي
املحررون التوقيع على تعهدات بهذا ال�ش�أن.
ح�صة ال�سلطة امل�ستحقة من الر�سوم
التهديدات ال�صهيونية تتزامن مع عمليات قمع �شديد للأ�سرى يف �سجون
اجل �م��رك �ي��ة وال �� �ض��رائ��ب ،ول�ي�ع�ترف
االحتالل ،ومع ا�ستعدادات الأ�سرى للإعالن عن �إ�ضراب مفتوح عن الطعام،
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق اال�ستثمار
ت�ضامناً مع من ب��د�أوا الإ��ض��راب بالفعل ،احتجاجاً على �سيا�سة العزل التي
الفل�سطيني حممد م�صطفى بف�شل
ليمثل
الطعام،
عن
إ�ضراب
ل
ا
إىل
�
اللجوء
عاد
وقد
منهم،
كبرية
أعدادا
�
تطاول
جهود بناء «م�ؤ�س�سات اقت�صاد م�ستدام»
الأ�سري املجاهد عبد اهلل الربغوثي
خياراً ا�سرتاتيجياً حا�سماً للأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون ال�صهيونية،
بعد �سنوات من احلديث ال�صاخب عن
والبالغ عددهم �أك�ثر من خم�سة �آالف ،يعانون من �سيا�سات �صهيونية جائرة ،ومنها �سيا�سة العزل التي �أم�ضى
بناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية».
العديد منهم �سنوات معاناة قا�سية جراءها ،ومن ه�ؤالء الأ�سري املجاهد عبد اهلل الربغوثي ،الذي بد�أ �إ�ضراباً عن
كانت الأوه ��ام وا ألك��اذي��ب وا�ضحة
الطعام ،ان�ضم �إليه الع�شرات من الأ�سرى ،ويُتوقع للإ�ضراب �أن يتو�سع لي�شمل كافة ال�سجون واملعتقالت ،مرتافقاً
لكل ذي عينني يف هذا امل�ساق العبثي،
مع حتركات �شعبية ت�ضامنية وا�سعة.
وقد بد�أت تتك�شف اليوم مع الأحاديث

األسرى ..واإلضراب عن الطعام

امل���ص��ادر الإع�لام�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تقوم
بت�سويق م���ش��روع فيا�ض وجن��اح��ات��ه،
ت��زخ��ر ال �ي��وم ب��احل��دي��ث ع��ن الف�شل
االق �ت �� �ص ��ادي ل �ل �� �س �ل �ط��ة ،وال �ع��واق��ب
امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى ان�ه�ي��اره��ا االق�ت���ص��ادي
املرتقب.
وم � � ��ن امل � � �ع� � ��روف �أن ال �� �س �ل �ط��ة
ه� ��ي امل �� �ش �غ��ل ا ألك � �ب ��ر يف الأرا� � �ض � ��ي
الفل�سطينية ،وتتلقى غالبية موظفي
ال �� �س �ل �ط��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف الأج � �ه� ��زة
الأمنية ،رواتب متوا�ضعة ،الأمر الذي
ي���ض�ع�ه��ا يف م �ق��دم��ة �أي اح�ت�ج��اج��ات
اجتماعية م�ستقبلية .ولعبت �أجهزة
ا ألم��ن ال��دور ا ألب ��رز يف انتفا�ضة عام
 ،2000وبادرت غالبية وحدات الأمن
الوطني وال�شرطة واملخابرات يف حينه
�إىل �شن هجمات �أو الت�صدي لهجمات
جنود االحتالل.
م �ق��اب��ل ه � ��ذا ال ��و�� �ض ��ع اخل �ط�ي�ر،
ال ت���ص��در إ��� �ش ��ارات ع�ل��ى ال�ت��وج��ه �إىل
االن �ف �ك��اك م��ن ال�ت�ب�ع�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة
ل�ل�اح �ت�ل�ال ،ومل ت �ل��ق دع� ��وة م ��روان
الربغوثي امل�شار �إليه �آنفا جتاوباً من
ال�سلطة ،التي تتحدث ع��ن «تخفيف
االعتماد على امل�ساعدات اخلارجية»،
وت� �ق� �ي ��م ك� ��ل ر ؤ�ي � �ت � �ه� ��ا وم �� �ش��روع �ه��ا
االقت�صادي على هذه امل�ساعدات ،وعلى
ارتباط �أوثق باقت�صاد االحتالل.
ال يتوقف الأمر على ال�سلطة فقط،
ب��ل �إن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص الفل�سطيني
ب ��دوره ،وي�شري ن�ق��وال نا�صر �إىل أ�ن��ه
«يف ت���ش��ري��ن الأول /أ�ك �ت��وب��ر امل�ق�ب��ل
م��ن امل�ق��رر �أن يتم يف القد�س املحتلة
ت� أ���س�ي����س «م��رك��ز ال�ق��د���س للتحكيم»،
كم�ؤ�س�سة «فل�سطينية � -إ�سرائيلية»
م� ��� �ش�ت�رك ��ة «غ �ي ��ر � �س �ي ��ا� �س �ي ��ة» حل��ل
امل �ن��ازع��ات ال�ت�ج��اري��ة ،وم��ن م�ؤ�س�سي
امل��رك��ز رج� ��ال أ�ع� �م ��ال ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون،
منهم منيب امل�صري؛ رئي�س منتدى
فل�سطني وممثل «امل�ستقلني» يف الإطار
القيادي امل� ؤ�ق��ت ملنظمة التحرير ،يف
خطوة و�صفتها م��رمي جام�شيدي يف
مقال لها م�ؤخراً ب�أنها جمرد «و�سيلة
أ�خ� ��رى مل� أ���س���س��ة ال �ن �ظ��ام االق�ت���ص��ادي
لالحتالل».
تبدو الو�صفات التي تعتمد لتجاوز
االنهيار االقت�صادي لل�سلطة� ،أو احلد
م��ن آ�ث ��اره ،انعكا�ساً ل��ذات ال�سيا�سات
امل�ع�ت�م��دة� ،أو ه��ي ت�ف��ري�ع��ات عليها ال
لا فعلياً ،فالعطب
ميكن �أن تنتج ح� ً
ك��ام��ن يف ا أل� �س ����س ال�ت��ي ق��ام��ت عليها
تلك ال�سلطة ،ويف عدم االنفكاك املبكر
عن التبعية ،ويف ت�سويق الأوهام ،لكن
الأوهام ال ت�صنع اقت�صاداً ،كما �أنها يف
الأ�سا�س ال ت�صنع دولة وال ا�ستقالالً.
امل�شكلة يف االقت�صاد ال�ق��ائ��م على
امل�ساعدات ،هي �أن لكل م�ساعدة ثمناً
ينبغي ت�سديده ،وغالباً ما تكون الكلفة
مرتفعة وت �ط��ال احل �ق��وق الأ��س��ا��س�ي��ة
مل��ن يتلقى تلك امل���س��اع��دات ،وي�ؤ�س�س
م�ستقبله على وجودها.

عبد الرحمن نا�صر
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المستجدة
ّ
فعاليات إحياء المناسبة ..والتحديات
ف���ض�ح��ت امل �م��ار� �س��ات ال�صهيونية
جتاه املت�ضامنني الغربيني مع الق�ضية
ا بكم يف
الفل�سطينية يف حملة «�أه�ل� ً
فل�سطني» الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،همجية
االحتالل من جهة وخوف قياداته من
التداعيات املحتملة لإح�ي��اء فعاليات
ذكرى النكبة ال�شهر املقبل ،والتي قد
يتمخ�ض ع�ن�ه��ا ان�ت�ف��ا��ض��ة ث��ال�ث��ة من
ج�ه��ة �أخ � ��رى ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د احل��رج
ال ��ذي ت�ع��ر���ض ل��ه ال�ك�ي��ان ال�صهيوين
العام املا�ضي ب�سقوط مئات ال�شهداء
واجل��رح��ى الفل�سطينيني يف ال��داخ��ل
وعلى احلدود مع لبنان و�سورية.
ب��ال��رغ��م م��ن �أن ف �ع��ال �ي��ات �إح �ي��اء
ذكرى النكبة ب�شكل عام هي ذاتها من
حيث ال�شكل� ،إال �أن امل�ضمون يتغري كل
عام مع تراكم التحديات التي تواجه
ال�شعب الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات
وب�ل�اد امل�ه�ج��ر ،ف��ال��رق��ع اال�ستيطانية
لي�ست ذاتها من حيث احلجم واملكان،
ف �ق��د دن �� �س��ت م �� �س��اح��ات ��ش��ا��س�ع��ة من
الأرا�� �ض ��ي الفل�سطيني خ���ص��و��ص�اً يف
ال�ضفة الغربية ،كذلك �إعطاء ال�ضوء
الأخ �� �ض��ر للم�ستوطنني ب��ال�ن�ي��ل من
امل�ق��د��س��ات الإ� �س�لام �ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً يف
القد�س متهيداً ملحو الثقافة العربية
والإ�سالمية يف املدينة املقد�سة ،ناهيك
ع��ن الأخ �ط��ار ال�ك�ب�يرة امل �ت��زاي��دة على
امل�سجد الأق�صى.
والعدوان ال�صهيوين يتخذ �أ�شكا ًال
ج ��دي ��دة ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال �ع �� �س �ك��ري
م��ع ت�ط��ور وت �ن �وّع �آالت ال�ق�ت��ل ،وعلى
ال�صعيد ال�سيا�سي وتنامي التطرف
اليميني ال�صهيوين ،وع�ل��ى ال�صعيد
ال�ق��ان��وين واخ�ت�راع ق��وان�ين عن�صرية
ج � ��دي � ��دة ،خ �� �ص ��و� �ص �اً ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ال� ��داخ� ��ل ،ك ��ذل ��ك ع�ل��ى
ال�صعيد ال��دويل والعربي وحم��اوالت
ال �ن �ي��ل م ��ن حم� ��ور امل �م��ان �ع��ة امل�ت�م�ث��ل
بالتحالف ال�سوري – الإيراين الداعم

للق�ضية الفل�سطينية ،وذل��ك ب�شتى
الو�سائل ال�سيا�سية والإره��اب �ي��ة عرب
ا�ستخدام مال النفط العربي وزرع ب�ؤر
للتطرف الديني يف كل مكان يف �سبيل
تفتيت امل�ن�ط�ق��ة ،وال�ت�ل�ه��ي ب��االق�ت�ت��ال
ال �ط��ائ �ف��ي ،وب��ال �ت��ايل و� �ض��ع الق�ضية
الفل�سطينية يف موقف �ضعيف يف مهب
رياح املمار�سات العن�صرية ال�صهيونية،
�أم � ��ا ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال ��داخ� �ل ��ي ،ف� ��إن
االنق�سام ال يزال ي�شكّل عنواناً للحالة
الفل�سطينية.
يطرق �أيار هذا العام باب الق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ك ��ال �ع ��ادة وه� ��و ي�ح�م��ل
ذكريات ومعاناة التهجري الق�سري �إىل
لبنان و�سورية والأردن وم�صر والعراق،
ذكريات ت�سكن ذاكرة الكبار بتفا�صيلها

امل��رة ،وت�سكن عقول الأوالد والأح�ف��اد
ب� ��آم ��ال ك �ب�ي�رة ب��ال �ت �ح��ري��ر وال� �ع ��ودة،
وبالرغم من �أن النكبة كانت ومازالت
ب��داي��ة ل���س�ل���س�ل��ة م��ن امل �ع��ان��اة� ،إال �أن
املاليني من الالجئني يحيون ذكرى
نكبتهم بحقيقة ثابتة عنوانها« :العودة
حق ال عودة عنه» ،لذلك ال بد من:
�إي�ج��اد �صيغة لل�شراكة ال�سيا�سية
ب�ين امل �ك � ّون��ات الفل�سطينية وت�سوية
�أو� � �ض� ��اع ال �ب �ي��ت ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وف��ق
�صيغة ت�ساعد على اخ�تراق احل�صار
ال�صهيوين ع�ل��ى ال�ق�ط��اع م��ن خ�لال
ت ��واف ��ق ال� �ق ��وى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة على
خم��اط�ب��ة ال �ع��امل مب �ب��ادرة �سيا�سية،
ت�ؤكد على الثوابت الفل�سطينية من
خمتلف ق�ضايا ال �� �ص��راع ،و�صياغة

 5آالف الجئ فلسطيني غير معترف بهم في لبنان
ال تزال ق�ضية الفل�سطينيني من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية تنتظر ح ًال عاد ًال ومن�صفاً مل�شكلتهم امل�ستمرة منذ عقود،
حيث ي�ستمر احلراك التي تقوم به م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان لإيجاد �صيغة توفيقية للم�شكلة بني ال�سفارة الفل�سطينية والدولة
اللبنانية ،خ�صو�صاً وزارة الداخلية والأمن العام الذي ي�صدر حالياً وب�شكل متقطع بطاقات �إقامة م�ؤقتة لبع�ضهم� ،أحد احللول
املطروحة ا�ست�صدار جواز �سفر �صادر عن ال�سلطة الفل�سطينية ،حل يرف�ضه املعنيون من الالجئني كونه ال يتعدى وثيقة
منتق�صة للتعريف بحامله وال يخوله العودة �إىل �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) ،وكونه ال يحمل
رقماً وطنياً ،وحامله ال ميلك بطاقة وطنية �أي�ضاً ،كما �أنه ال يخول حامله العودة �إىل لبنان �إذا ما خرج مبوجب ت�سوية.
وطالبت م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان بعدم اعتبار هذا اجلواز مبنزلة �أوراق ثبوتية ،ومعاملة حامله ك�أنه ال ميتلك �أي �أوراق� ،أو
�أن تكون �إقامة حملة تلك اجلوازات من فاقدي الأوراق الثبوتية جمانية ودائمة ،وذلك لكي ال يتكبد من هو مهم�ش اقت�صادياً،
وممنوع من ممار�سة احلق يف العمل� ،إذا ما �أ�صبح و�ضعه كباقي الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،مبالغ مالية كبرية يف مقابل
ا�ستخراج الإقامة.
ومن املعروف �أن فاقدي الأوراق الثبوتية هم الفل�سطينيون الذين جا�ؤوا �إىل لبنان قبل العام  1982من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،ومل ي�ستطيعوا العودة ب�سبب رف�ض ال�سلطات امل�صرية والأردنية جتديد جوازات �سفرهم ،و�أ�صبح عددهم خم�سة
�آالف الجئ غري معرتف بهم يف لبنان لغاية اليوم.

خطة م��وح��دة ت�ضمن تنا�سق الأداء
ال �ن �� �ض��ايل وال �� �س �ي��ا� �س��ي ع �ل��ى أ�� �س��ا���س
امل �ق��اوم��ة ب �ك��ل وج��وه �ه��ا ال�ع���س�ك��ري��ة
وال�سيا�سية وال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة .كذلك
حتييد ح��رك��ة ال�لاج�ئ�ين و إ�ظ �ه��اره��ا
كحركة توحيدية حول حق العودة.
�إعادة ا�ستنها�ض املقاومة ال�شعبية
�ضد االحتالل النتزاع حقوق ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف ال �ت �ح��ري��ر وال �ع��ودة
واال��س�ت�ق�لال ،وذل��ك ل��ن ي�ك��ون �إال يف
االتفاق على الثوابت الوطنية التي ال
تقبل �أي م�ساومة ،وعلى ر�أ�سها حترير
كامل ال�ت�راب الفل�سطيني م��ن دن�س
االحتالل ،وع��ودة الالجئني ،و�إقامة
الدولة الفل�سطينية.
تفعيل العمل الوطني يف ال�شتات
الفل�سطيني ،وخ�صو�صاً يف املهاجر
الأوروب� �ي ��ة والأم�ي�رك �ي��ة ،م��ن خ�لال
ن� ��� �ش ��اط ��ات �إح� � �ي � ��اء ذك � � ��رى ال �ن �ك �ب��ة
ال �ت��ي ت�ل�خ����ص ال� �ي ��وم ر� �س��ائ��ل ل�ع��دد
م ��ن الأط� � � ��راف امل �ع �ن �ي�ين ب��ال �� �ش ��ؤون
الفل�سطينية.
ه��ذا ال�ع��ام وب�ع��د م�سريات ال�ع��ودة
ال� �ع ��ام امل ��ا� �ض ��ي ال ��ر� �س ��ائ ��ل ع ��دي ��دة:
ال��ر� �س��ال��ة الأوىل �إىل امل �ف��او� �ض�ين
الفل�سطينيني امل��دع��وي��ن �إىل طاولة
امل�ساومة ،وهي �أنهم �أ�صبحوا ميثلوا
�أن�ف���س�ه��م ف�ق��ط ب��اع�ت�ب��ار �أن ال�شعب
الفل�سطيني �أخ��ذ زم��ام امل�ب��ادرة بالدم
و�أث�ب��ت ال�شباب الفل�سطيني �أن خيار
ال �ع��ودة يبقى اخل �ي��ار ال��وح�ي��د مهما
ك�برت الت�ضحيات ،الر�سالة الثانية
�إىل الكيان ال�صهيوين ،وفحواها �أن
االحتالل �إىل زوال وفل�سطني ت�سكن
يف ال �ق �ل��ب وال� ��وج� ��دان م�ه�م��ا ت��وال��ت
الأج � �ي� ��ال ،وق ��د ك��ان��ت دم� ��اء ال�ف�ت�ي��ة
وال�شباب يف ماورن الرا�س وعني �شم�س

وامل�ن��اط��ق الفل�سطينية ��ش��اه��داً على
ذلك العام املا�ضي ،كذلك �أن امل�سا�س
مبكانة أ�ب�ن��اء ال�شعب الفل�سطيني يف
مناطق الـ 1948من خ�لال القوانني
العن�صرية لن مير و�سي�صطدم بجدار
ال�صمود لدى ال�شعب الفل�سطيني يف
�أرا�ضي الـ ،48الر�سالة الثالثة موجهة
�إىل املجتمع الدويل ب�أن ال�سكوت عن
ممار�سات االحتالل ال�صهيوين ك�شف
زي ��ف م��ا ي�سمى «ال �ع��دال��ة ال��دول�ي��ة»
و«ح� �ق ��وق ا إلن� ��� �س ��ان» ،و�أن ال �ع��دال��ة
ت�ب��د أ� م��ن فل�سطني ب ��إزال��ة االحتالل
و�إقامة الدول الفل�سطينية بعد عودة
الالجئني.
أ�م��ا ال��ر��س��ال��ة ال��راب�ع��ة �إىل ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ات �ف �ق��ت ف �ي �م��ا بينها
على مبادرة تن�ص على «ال�سعي حلل
ع��ادل لق�ضية الالجئني» ،والر�سالة
هي �أن احل��ل العادل الوحيد لق�ضية
الالجئني ل��ن ي�ك��ون �إال ب��ال�ع��ودة �إىل
ال ��دي ��ار وامل �م �ت �ل �ك��ات ،وع �ل��ى ال �ن �ظ��ام
ال��ر��س�م��ي ال�ع��رب��ي ت�ع��دي��ل �سيا�ساته،
ب �ح �ي��ث ت �ع �ي��د االع � �ت � �ب� ��ار ل�ل�ق���ض�ي��ة
واحل �ق��وق الفل�سطينية ،وت�ستجيب
للتحديات التي تواجه الأمة العربية
وق� ��� �ض ��اي ��اه ��ا ،مب� ��ا يف ذل � ��ك جت� ��اوز
اخل�لاف��ات ال�ع��رب�ي��ة ،و�إع� ��ادة �صياغة
ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة  -ال��دول �ي��ة على
�أ�سا�س احلقوق وامل�صالح العربية.
وال��ر� �س��ال��ة الأخ �ي��رة ��س�ت�ك��ون �إىل
ال���ش�ه��داء ال��ذي��ن �سقطوا دف��اع �اً عن
ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ب � ��أن دم�ك��م
ل��ن ي��ذه��ب ه� ��دراً ،ب��ل ��س�ي�ك��ون دائ �م �اً
امل �ن��ارة ال�ت��ي ت�ضيء ط��ري��ق ال �ث��وار يف
االنتفا�ضة املقبلة..

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

قانون اإليجارات الجديد على صفيح ساخن

معالجات مترهلة ال ترضي المالك..
تستمر العالقة بين المالك والمستأجر بالسير إق��رار الزيادات على اإليجارات بموجب القانون
فوق صفيح ساخن منذ اإلعالن عن بدء إعداد قانون الجديد .هم يبدون كمن ينتظر مصيره ،ويعتبرون
جديد لإليجار .في الحقيقة ،هذه العالقة لم تعرف أن القانون الجديد موجه ضدهم ،خصوصًا أنه لم
الهدوء على مدى عقود طويلة في ظل قانون اإليجار يتم إشراك ممثل عن المستأجرين القدامى في
القديم الممدد له قسرًا الذي ال يرضي المالكين ،وال جلسات لجنة االدارة والعدل ،رغم وجود ممثلين
يبدو أنها ستتحسن في ظل القانون الجديد بالنظر عن نقابات ومصرف اإلسكان وغيرهم ،واتهم
هؤالء لجنة اإلدارة والعدل بأنها تمثل مصالح
إلى كم االنتقادات والمآخذ التي سجلت ضده..
من جهة ،لطالما أثيرت حفيظة المالكين القدامى كبار المالكين والشركات العقارية والمصارف
جراء تجميد قيمة اإليجارات عند بوابة الستينات ،وتجار البناء ،ورأوا في المشروع المعد لتحرير
وتأبيد عقود اإليجار بشكل ال يقبله أي منطق ..عقود اإليجار السكني ،أنه سيضمن لهؤالء وضع
هم يشعرون أن المستأجرين أصبحوا المالكين اليد على كافة األبنية القديمة والعقارات العائدة
المستأجرة ،لها بعد تحريرها ،السيما في المدن ،وتحديدًا في
َ
الفعليين؛ يتوارثون وأوالدهم الشقق
فيما أبناء المالك القدامى ال يجدون مكانًا يسكنون بيروت وضواحيها ،حيث قيمة العقارات متضخمة
للغاية ،مما سيتيح لهم حصد المليارات مقابل
فيه ،أو مردودًا الئقًا يعوّ ض ذلك.
من جهة ثانية ،يقف المستأجرون القدامى عند تشريد آالف العائالت التي لن تجد مأوى لها في
مفترق قد يودي بهم إلى الشارع ال محالة ،بعد ظل الغالء المعيشي ،وغالء اإليجارات.
معاجلات مرتهلة
م�شروع قانون الإيجارات اجلديد يطرح
حلو ًال تالقي ترحيباً من قبل املالكني ،علماً
�أنهم ال يرون فيه القانون املثايل ،فيما مل
يظهر �أي ترحيب به من قبل امل�ست�أجرين
الذين يطاردهم �شبح طردهم من �شققهم
وال �ن��وم ع�ل��ى ال��ر��ص�ي��ف �إذا مل ي�ج��دد لهم
العقد عند انتهائه ،ويف حال مل جتد الدولة
حلو ًال للإيجارات امللتهبة.
احلقيقة الأب��رز هي �أن كل املعاجلات التي
ا�ستهدفت قانون الإيجارات على امتداد ن�صف
ق��رن مل ت�ق�ترن ب�ح�ل��ول تن�صف امل�ست�أجرين
وامل��ال �ك�ي�ن ،وم ��ا ف�ع�ل�ت��ه ال ��دول ��ة واحل �ك��وم��ات
واملجال�س النيابية املتعاقبة بتجاهلها لهذا
امللف على مدى عقود هو �أنها عملت على تعميق
ال�ه��وة ب�ين �أك�ثر م��ن مليون م��واط��ن ،حمدثة
�صراعاً مريراً بني املالكني وامل�ست�أجرين من
�ش�أنه �أن يدفع الأمور �إىل تهجري ق�سري جديد
�سيطال حكماً �شريحة ك�ب�يرة م��ن املواطنني
ويوقع الظلم باملالكني وامل�ست�أجرين معاً.
ال �� �ص��ورة ال��واق�ع�ي��ة � �س��وداوي��ة �إىل حد
بعيد؛ ه�ن��اك � 140أل��ف عقد �إي �ج��ار قدمي
��س��اري��ة امل�ف�ع��ول وت �ع��ود �إىل م��ا ق�ب��ل ال�ع��ام
 ،1998وبني امل�ست�أجرين القدامى ثمة ن�سبة
كبرية مم��ن ينتمون �إىل فئة ذوي الدخل
امل�ح��دود ج��داً ،ال ب��ل ودون امل�ح��دود� ،أي �إن
ع���ش��رات �آالف ال�ع��ائ�لات ب��ال�ك��اد ت�ستطيع
ت�سديد قيمة الإي�ج��ار القدمي احل��ايل ،بل
بالكاد ت�ستطيع ت�أمني لقمة العي�ش يف ظل
الظروف احلياتية ال�صعبة ،فكيف �ستتمكّن
من دفع �أي زيادة ،مهما كانت قيمتها ،حتى
و�إن كانت زيادة متدرجة وت�صاعدية.
على ال�ضفة ا ألخ��رى ،يعاين الكثري

م��ن مُ�لاك الأبنية امل� ؤ�ج��رة م��ن �أو��ض��اع
معي�شية م�ت�ردي��ة ،ب�سبب ت��دين قيمة
ا إلي �ج��ارات وع��دم منا�سبتها م��ع احل��ال
املعي�شية اليوم.
تفا�صيل امل�شروع اجلديد
ي�ت��أل��ف م���ش��روع ق��ان��ون الإي �ج��ار اجل��دي��د
ال��ذي در�سته جلنة الإدارة والعدل من ثالثة
بنود �أ�سا�سية تتعلق بـ«�إيجار الأماكن ال�سكنية»،
و«الإيجار التملكي» ،و«�إن�شاء �صندوق مل�ساعدة
العاجزين عن حتقيق بدل املثل» للم�ست�أجرين
ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون تطبيق ال��زي��ادات التي
يفر�ضها القانون اجلديد.
ويف ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ،ف � � ��إن م �� �ش ��روع ق��ان��ون
الإي �ج��ارات مي��دد الإي �ج��ارت مل��دة �ست �سنوات،
وي��زي��د ب ��دل الإي �ج ��ار ال�ق��ائ��م ب�ت��اري��خ ��ص��دور
ال�ق��ان��ون ،ويف ال�سنة التمديدية الأوىل التي
ت�ل�ي��ه ،ب�ن���س�ب��ة  20يف امل �ئ��ة م��ن ف ��ارق ال��زي��ادة
ب�ين ب��دل الإي �ج��ار ال�ق��ائ��م وب��دل �إي �ج��ار املثل،
ويت�صاعد تدريجياً كل عام ،حتى ي�صبح البدل
القدمي للإيجار م��وازي�اً للبدل ال��رائ��ج ،علماً
�أن الفارق القائم بينهما حالياً وا�سع جداً ،وال
ميكن لغالبية امل�ست�أجرين �أن تتحمل �أعباءه،
ويف حال مل ي�ستطع امل�ست�أجر ت�سديد املتوجب
ع�ل�ي��ه ،ي �ك��ون مب �ق��دور امل��ال��ك ،وف ��ق امل���ش��روع،
�إلزامه برتك امل�سكن.
�أم��ا يف ح��ال مت� ُّك��ن امل���س�ت��أج��ر م��ن ت�سديد
املتوجب عليه ،ف�إنه وبعد ال�سنة ال�ساد�سة� ،إذا
�أراد امل�ست�أجر ال�ب�ق��اء يف امل ��أج��ور ،م�ل��زم بعقد
لثالث �سنوات فقط وملرة واحدة ،وي�ضاف �إىل
العقد احلر خم�سة يف املئة من قيمة بدل املثل
وملحقاته ك��زي��ادة ،علماً �أن ن�سبة اخلم�سة يف
املئة ن�سبة كبرية جداً ،نظراً �إىل ارتفاع �أ�سعار

ال�شقق �إىل حدود خيالية ،ال �سيما �ضمن بريوت
و�ضواحيها ،حيث �إن ال�شقة الأرخ ����ص يفوق
�سعرها الـ� 130ألف دوالر كحد تقريبي ،مبعنى
�أن بدل �إيجارها ال�سنوي ال يقل عن �سبعة �آالف
و 140دوالراً� ،أو ع�شرة �آالف و 500دوالر ..فمن
ي�ستطيع من امل�ست�أجرين القدامى �أن يدفع،
�إذا ك��ان احل��د الأدن ��ى ل��رات�ب��ه � 800أل��ف ل�يرة

مثالً؟! والغريب �أن امل�شروع املطروح يرتاجع
ع��ن ال�ق��ان��ون احل��ايل لناحية التعوي�ض على
امل�ست�أجر ،كونه يح�صر دفع التعوي�ضات بعدد
حمدود جداً من امل�ست�أجرين� ،إذ �إن ال�صندوق
املقرتح مل�ساعدة املعدمني على دفع ف��ارق بدل
ا إلي� �ج ��ار ي�ت���ض�م��ن � �ض��واب��ط حت��د م��ن ن�سبة
امل�ستفيدين منه.

و ُت �ظ �ه��ر ا إلح �� �ص ��اءات �أن  80أ�ل ��ف عائلة
لبنانية تعي�ش يف �أبنية ذات بدل �إيجار قدمي،
 13أ�ل��ف منها فقط تُعترب من فئة امل�ست�أجر
ال�ضعيف .من هنا �أعلنت جلنة الإدارة والعدل
يف امل �ق��ام الأول ع��ن ال�ع�م��ل ب���ص�ن��دوق خ��ا���ص
ل���س�ك��ان ،ل�ت��أم�ين ب��دالت
ب��امل��ؤ��س���س��ة ال�ع��ام��ة ل� إ
�إي�ج��ار لهذه الفئة بعد ��ص��دور ال�ق��ان��ون ،لكن
ال�ي��وم يبدو أ�ن�ه��ا ت�تراج��ع لتح�صر امل�ساعدات
بفئة �صغرية جداً.
وي �ت �� �ض �م��ن امل �� �ش ��روع ك ��ذل ��ك ن ��وع�ي�ن م��ن
اال��س�ترداد؛ لل�ضرورة العائلية �أو ل�سبب �آخر
مل يحدد هذا ال�سبب .يف احلالة الأوىل يرتتب
ل�ل�م���س�ت� أ�ج��ر ت�ع��وي����ض ال ي�ت�ج��اوز ب ��دل إ�ي �ج��ار
�أرب��ع �سنوات ،ويف الثانية يرتتب ل��ه تعوي�ض
ال يتجاوز ب��دل �إيجار �ست �سنوات ،ويتناق�ص
التعوي�ض ن�سبياً مع املدة التمديدية املتبقية،
وه��ذا يخالف ما تطالب به جل��ان ال��دف��اع عن
امل�سـت�أجرين من ب��دل �إخ�لاء ،وه��و  40يف املئة
من ثمن امل�ست�أجَ ر.
وجهتا نظر

انتهــاء الصـالحيــة
م�ن��ذ  31م��ن �شهر �آذار امل��ا��ض��ي ،ان�ت�ه��ى ال�ع�م��ل مب�ف�ع��ول ال�ق��ان��ون اال�ستثنائي
ل�ل�إي�ج��ارات القدمية ،القانون  ،92/160وال ت��زال جلنة الإدارة وال�ع��دل يف �إط��ار
الإعداد للقانون الذي مت الإف�صاح عن جزء كبري من فحواه وم�ضمونه على ل�سان
رئي�س اللجنة النائب روبري غامن يف ت�صاريح عديدة .ويف املقابل ،تطلق جتمعات
امل�ست�أجرين القدامى وجلان الدفاع عن حقوقهم مواقف راف�ضة للقانون داعية �إىل
ت�أجيل البحث به لأك�ثر من ع�شر �سنوات ،بينما يدعو مالكو الأبنية امل�ؤجَّ رة �إىل
�إ�صدار قانون الإيجارات يف �أقرب وقت؛ تطبيقاً للد�ستور و�إن�صافاً للحق.

�إذا ك ��ان امل �� �س �ت � أ�ج��رون ال �ق��دام��ى ه��م �ضحايا
امل�شروع املتداول ،ف�إن املالكني يعتربون �أنف�سهم
مغبونني ،ب�سبب ت��دين قيمة ا إلي �ج��ار ال��ذي
يتقا�ضونه م�ن��ذ ��س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،ق�ي��ا��س�اً �إىل
م�ستوى غ�لاء املعي�شة ،لكن معاجلة الظلم
الالحق باملالكني ال يجوز �أن تتم عرب الت�سبب
ب�ظ�ل��م آ�خ ��ر ل�ل�م���س�ت� أ�ج��ري��ن ،و إ�ل �غ ��اء احل�ق��وق
املكت�سبة لهم.
يعترب املالكون �أن ظلماً كبرياً حلق بهم
جراء تهاون الدولة يف حت�صيل حقوقهم من
امل�ست�أجرين ،ويلفتون �إىل حقيقة مرة وهي
�أن معظم امل�ست�أجرين القدامى يقيم يف بيوت
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وال المستأجر

ببدل �إيجار ال ي�ساوي اليوم قيمة وجبة طعام
واحدة� ،أو م�صروف يوم واحد لعائلة �صغرية،
�أي ما يعادل  40الف لرية لبنانية كبدل ملنازل
تفوق م�ساحتها املئة واخلم�سني مرتاً مربعاً،
�أم ��ا امل��ال�ك��ون امل�ح�ظ��وظ��ون فيح�صلون على
� 100ألف لرية كحد �أق�صى ،وهو ما �أدى �إىل
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�ضائقة مادية عند غالبية املالكني الذين ال
ي�ستفيدون من �أمالكهم ،و�صلت بهم �إىل عدم
ال�ق��درة على احل�صول على دواء ،كما يعلن
دائماً جتمع مالكي الأبنية امل�ؤجرة يف لبنان،
وجلنة ال��دف��اع عن حقوق املالكني .يف بع�ض
ه��ذه امل�ن��ازل القدمية وال��وا��س�ع��ة ال يتخطى

ال�ق��دام��ى �أن ي�شرتوا م�ن��ز ًال ويتمكنوا الحقاً
م��ن إ�ي �ف��اء ��س�ع��ره ،ألن ��ه ك�م��ا ن�ع��رف �أن �أ��س�ع��ار
الإيجارات يف بريوت وحولها مرتفعة جداً ،وال
ميكن لأي كان �أن يدفعها».
وت�ضيف دب ����س« :م��ا ن��ري��ده ب�ن��اء م�ساكن
�شعبية وم�ساكن متو�سطة� ،أي �أن تكون م�س�ألة
قانون الإي�ج��ار وحقوق امل�ست�أجرين القدامى
م��ن �ضمن ال�سيا�سة الإ�سكانية ال�ت��ي ترتجم
بخطة ،وت�ك��ون ال��دول��ة ه��ي الكفيلة ،وعندها
لي�س لدينا مانع يف املناق�شة ،وقلنا ذلك عدة
مرات ،فنحن ل�سنا حمتلني ،لكننا نطالب بحق
بدل خلو يف حال مت ترك املنزل ،وعندئذ على
الدولة ت�أمني �شراء منزل وفق �إيجار متلكي،
�أي يكون بدل اخللو الدفعة الأوىل ،ثم يكون
ه �ن��اك دف �ع��ات ��ش�ه��ري��ة ب � إ�� �ش��راف م��ن املجل�س
ل���س�ك��ان ب��اجت��اه ال��و��ص��ول �إىل دفع
ال��وط�ن��ي ل� إ
�إيجار متلكي �أو وفق قرو�ض من امل�صارف ،وكنا
قدمنا م�شروعاً متكام ًال عن هذا املو�ضوع ،كما
�أننا و�ضعنا اقرتاحاً يف ما يتعلق ب�إمكانية �شراء
امل�ست�أجر املنزل ،للت�سهيل بالن�سبة �إىل املالك
القدمي ،ولي�س فقط للم�ست�أجر».
ع��دد ال�سكان ال�شخ�صني ف�ه��ذا مينع عائلة
م�ؤلفة من �ستة �أ�شخا�ص من العي�ش فيها،
ويف ه��ذا ا إلط��ار ،أ�ك��د باتريك رزق اهلل ،وهو
نائب رئي�س جتمع مالكي البنية امل�ؤجرة يف
لبنان� ،أن مطالب املالكني القدامى ال تهدف
�إىل رمي امل�ست�أجر يف ال�شارع ،بل تهدف �إىل

رأي المستأجرين
بعدما انك�شفت ك��ل بنود م�شروع ق��ان��ون الإي �ج��ارات ال��ذي
تعده جلنة الإدارة والعدل النيابية ،ت�ساءل امل�ست�أجرون يف بيان
لهم« :هل التوازن والعدل يف الزيادات التي يعرفون ويقرون
�أن امل�ست�أجر ع��اج��ز ع��ن دفعها وال ي���س��أل ع��ن �سبب العجز؟
ه��ل ال �ت��وازن وال �ع��دل يف رب��ط ال��زي��ادات بت�صحيحات الأج��ور
وم�ع��دالت الت�ضخم ال�سنوي وحتديد ب��دل املثل مبا ي��وازي 7
يف املئة من قيمة امل�أجور؟ هل التوازن والعدل �أن تن�أى الدولة
بنف�سها بالن�سبة للأبنية امل�ست�أجرة من م�ؤ�س�ساتها وال ي�شملها
القانون؟ هل ال�ت��وازن وال�ع��دل يف �إل�غ��اء عقود الإي �ج��ارات بعد
�ست �سنوات وق��د م�ضى عليها ب�ين ع�شرين و�أرب�ع�ين ع��ام�اً �أو
يزيد؟ هل التوازن والعدل يف ح�ضور ر�أي املالكني وممثليهم
ال�شركات العقارية وامل�صارف يف جلنة الإدارة والعدل ،ويغيب
ر�أي امل�ست�أجرين ومطالبهم؟
�إن امل�ست�أجرين ،وبناء ملا هو وارد يف م�شروع جلنة الإدارة
والعدل ،يعرفون الأجوبة ،ويعرفون كيف ميكن حتقيق التوازن
و�إقامة العدل يف ال�شارع ،ويعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم
يف ال�سكن والتعوي�ض ،عرب الأ�ساليب الدميقراطية ،ولي�س عند
وكالء املالكني و�سما�سرة امل�صارف وممثلي ال�شركات العقارية».
�أم��ا جتمع مالكي الأب�ن�ي��ة امل ��ؤج��رة ،ف��ر ّد يف ب�ي��ان ل��ه على
م��ا ��س�م��اه «م��واق��ف ت�ضليلية م��ن ق�ب��ل م��ا ي �ع��رف بتجمعات

امل�ست�أجرين» ،الفتاً �إىل� أن جميع جمعيات املالكني القدامى
وجلانهم واحتاداتهم مل ت�شارك قط يف �إعداد امل�شروع اجلديد
للإيجارات ،ولو �أنها فعلت ملا وافقت على التحرير التدريجي
ل�ل�إي�ج��ارات وال على التعوي�ض البدعة ال��ذي يقره القانون
اجلديد لل�ضرورة العائلية �أو لأي �سبب �آخر .وطالب التجمع
و�سائل الإعالم عدم الإعالن عن هذه الأكاذيب والأ�ضاليل يف
�أي �سياق كان وعلى ل�سان �أي كان.
واعترب التجمع �أن «القانون اجلديد منحاز للم�ست�أجرين
على ح�ساب املالكني القدامى ،فهو يقدم احللول واملقرتحات
ال�ت��ي تنظر يف ق�ضايا امل�ست�أجرين ال�ع��اج��زي��ن �أو املتو�سطي
احلال ،فيما املالك جمرب على انتظار �ست �سنوات لتقا�ضي بدل
املثل ،وجمرب على دفع تعوي�ضات الإخالء لل�ضرورة العائلية �أو
لأي �سبب �آخر ،وهو جمرب �أي�ضاً على حتمل خ�سائره الكبرية
جداً لأكرث من �أربعني عاماً خلت ،من دون �أن يلحظ القانون
اجلديد �أي تعوي�ض له عن هذه اخل�سائر التي ال تقدر بثمن ،ال
بالتعوي�ضات املادية وال بالإعفاءات ال�ضريبية التي كنا طالبنا
بها مراراً وتكراراً يف بيانات �إىل النواب وامل�س�ؤولني».
و�أ��ش��اروا �إىل �إن ال�شركات العقارية التي ي�سند �إليها على
ل�سان امل�ست�أجرين القدامى امل�شاركة يف �إعداد القانون اجلديد
هي تلك التي ت�ستفيد من الو�ضع احلايل للإيجارات القدمية
ل�شراء �أبنية املالكني القدامى يف بريوت وال�ضواحي.

تامني ب��دل إ�ي�ج��ار ع��ادل ،من خ�لال ا إلق��رار
ال �ف��وري ل�ق��ان��ون �إي �ج ��ارات ع ��ادل ومن�صف.
�أما املطالبة بالتعوي�ض عند ا إلخ�لاء ،فهذه
املطالب تعترب بدعة بنظره ونظر املالكني،
لأنها ت�ضع امل�ست�أجر يف خانة امل�ستفيد بعد
�أن م�ضى ثالثني عاماً ي�سكن يف �شكل �شبه
جماين.
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن رزق اهلل ي�ت�غ��ا��ض��ى عن
حقيقة الو�ضع ،و�أنه بالنظر �إىل تردي الأو�ضاع
املعي�شية واالقت�صادية ملعظم اللبنانيني ،يعد
احلديث عن رفع الإيجارات مبنزلة خنجر �آخر
يغر�س يف �صدورهم ،بينما هم بالكاد يتمكنون
م��ن ت��أم�ين قوتهم ،لكن أ�ح ��داً ال ميكن �أي�ضاً
ل��وم ه ��ؤالء املالكني ،وه��م �أي�ضاً من املواطنني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ي���ش�م�ل�ه��م غ�ل�اء ا أل� �س �ع��ار
وغياب دعم الدولة و�سيا�ساتها التنموية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه عندما اقرت الزيادة
على امل�أجور عام  ،2012انعك�س هذا الو�ضع على
زيادة الإيجارات بن�سبة  16.5يف املئة ،لكن هذه
الن�سبة مل تلبِّ طموحات املالكني القدامى ،كما
�أنها مل تر�ض امل�ست�أجرين ،فكيف احلال اليوم
�إذاً م��ع مطالبتهم بدفع أ���ض�ع��اف أ���ض�ع��اف ما
كانوا يدفعونه؟!
يف امل �ق��اب��ل ،ت �ق��ول رئ�ي���س��ة جل �ن��ة ال��دف��اع
ع��ن امل���س�ت� أ�ج��ري��ن ال�ق��دام��ى؛ ال��دك�ت��ورة م��اري
دب ����س« :ت�ه�م�ن��ا ال �ع��دال��ة ،ون�ح��ن ال ن � أ�خ��ذ حق
املالكني ال�ق��دام��ى ،ب��ل على العك�س مت��ام�اً� ،إذ
�إننا تقدمنا قبل عدة �سنوات مب�شروع الإيجار
ال�ت�م�ل�ك��ي ،ال ��ذي ي�ن����ص ع�ل��ى �أن ي �ك��ون ه�ن��اك
اتفاق مع املالكني القدامى بكفالة الدولة على
الن�سبة التي كانت حددت مبدئياً يف ما يتعلق
باخللوات للإيجارات القدمية ،على �أن ت�أخذها
الدولة وتبني فيها م�ساكن� ،أو �أن ي�شكل هذا
املبلغ كفالة معينة لكي ي�ستطيع امل�ست�أجرون

الإيجار التملكي
احل��ل امل �ط��روح حل��ل ه��ذه الأزم ��ة يف نظر
البع�ض ك��ان يف إ���ص��دار ق��رار اعتماد «ا إلي�ج��ار
التملكي» ،ال��ذي يتم ب��ال�ت�ع��اون ب�ين م�ؤ�س�سة
الإ�سكان وامل�صرف امل�ستثمر ،ويق�صد بالإيجار
التملكي عقد ا إلي�ج��ار ال��ذي يعطي امل�ست�أجر
حق متلك امل��أج��ور لقاء ثمن متفق عليه عند
إ�ج ��راء عقد ا إلي �ج��ار ،م��ع احت�ساب الأق���س��اط
املدفوعة منه كبدالت �إيجار من �أ�صل الثمن.
ُي��ذك��ر أ�ن��ه يف ال�ع��ام  2004تو�صلت اللجنة
عن طريق امل�ؤ�س�سة الوطنية للإ�سكان ،وبعد
نقا�ش م��ع جلنة الإدارة وال �ع��دل حينها� ،إىل
اعتماد «الإيجار التملكي» الذي مل يب�صر النور
امل�شروع بعد كل الأحداث الأمنية التي �شهدها
لبنان منذ العام  ،2005ون�ظ��راً �إىل �أن معظم
�سكان املدن �ضيوف ال يقرتعون يف املدن ،حيث
ي�ق�ط�ن��ون ،وه��و م��ا �أف�ت�ر حما�سة ال �ن��واب عن
متابعة هذا امللف.
�أخرياً ،بني امل�ست�أجر واملالك والدولة حلقة
مفرغة تدور منذ �سنوات ،واحلل مل يولد بعد،
وال حتى «قي�صرياً» ،واحلقيقة التي ال ميكن
�إنكارها ،هي �أن قانون الإيجار اجلديد الذي
يُدر�س منذ �سنني على طاولة جلنة الإدارة
وال �ع ��دل ال�ن�ي��اب�ي��ة م��ن دون ج ��دوى ت�لائ��م
الو�ضع اللبناين� ،سيولّد كارثة اجتماعية.
ح��ق ال�سكن كفله ال��د��س�ت��ور ،وم��ن غري
امل�سموح لأحد مهما عال �ش�أنه نزع هذا احلق
من امل�ست�أجرين القدامى ،لكن يف املقابل من
مينح امل��ال�ك�ين حقوقهم ه��م ال��ذي��ن حتملوا
تقاع�س ال��دول��ة و أ�خ�ط��اءه��ا ط��وال � 40سنة
ومن يعو�ض عليهم خ�سارتهم؟!

�إعداد هناء عليان
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عــربــي
سقوط هدنة اإلخوان والعسكر تطيح باالنتخابات الرئاسية المصرية

صياغة الدستور تُرحّل االنتخابات الرئاسية المصرية

دخلت م�صر مرحلة جديدة من ال�صراع،
ب��ع��د ف�����ش��ل ا���س��ت��م��رار ال��ت��ف��اه��م ب�ين املجل�س
الع�سكري بزعامة امل�شري ح�سني طنطاوي
من جهة ،والإخوان امل�سلمني من جهة ثانية،
وه����ذه امل��رح��ل��ة الي�����زال ال��غ��م��و���ض يكتنفها
قد تطيح باالنتخابات الرئا�سية امل��ق��رّرة يف
حزيران املقبل.
ال���واق���ع �أ ّن م��رح��ل��ة ال�����س��م��اح امل��ت��ب��ادل��ة
ب��ي�ن ال���ط���رف�ي�ن الأق�����وي��ي��ن يف م�����ص��ر ق��د
انق�ضت على اعتبار أ� ّن اال�ستحقاق املقبل
يُقرّر فع ًال من مي�سك مب�صر ومقدّراتها
ل�سنوات مقبلة وبالتايل امل�صري ال�سيا�سي
وال���ت���وجّ ���ه���ات ،ال���ت���ي مي��ك��ن �أن ت�ستلمها
الإدارة امل�صرية ،ولذلك ف إ� ّن ال�صراع دخل
عنق ال��زج��اج��ة ،بحيث املجل�س الع�سكري
يريد للد�ستور �أن يُنجز فيها االنتخابات
الرئا�سية ليعرف فع ًال كيف �سيكون عليه
دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وك��م ط��ول باعها
يف العملية ال�سيا�سية والإدارة يف البالد،
وهي امل�ؤ�س�سة التي مُت�سك بزمام م�صر منذ
عهد حممد علي ب��ا���ش��ا ،ولي�س فقط منذ
ثورة ال�ضباط الأحرار بقيادة عبد النا�صر
ع��ام  ،1952و�إن ت��غ�ّي�رّ ت طبيعة التوجّ هات
ال�سيا�سية.
�أمّ������ا «الإخ���������وان امل�����س��ل��م��ون» ف�ي�ري���دون
االنتخابات الرئا�سية للإم�ساك بامل�ؤ�س�سات
الت�شريعية وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،وب��ال��ت��ايل ت�صبح
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حت��ت ال�سلطة وبيدها
مبا�شرة ،فيتم �إخ�ضاع الع�سكر عرب الد�ستور
ال��ذي ي�أتي الحقاً وف��ق ما ميكن �أن يت�شكّل

من جلنة بتوجّ هات رئي�س البالد واملغطّ ات
ت�شريعياً من الربملان ،وكذلك احلكومة التي
�ستكون خارجة من بني ي��دي الرئي�س ومن
رحم النظام الإخواين.
� ..إذاً ،فاملرحلة الفا�صلة عن انتخابات
الرئا�سة �ستكون حافلة باملخا�ضات و�سيكون
م��ي��دان التحرير ه��و الع�صب ال��ذي ي�ستم ّد
منه �أي ط��رف �شرعية اال���س��ت��م��رار ،ولذلك
ف�����إ ّن الإخ�����وان جل�����أوا �إىل امل���ي���دان ال���ذي مل
ي�شاركوا يف فعالياته مع بداية الثورة �إىل ما
قبيل �سقوط مبارك ،ال بل «خ�� ّون��وا» الذين
�أرادوا البقاء يف امليدان حتى �إجن��از التغيري
احلقيقي ،على اعتبار �أن ال�ضغط يف امليدان
�سريغم الع�سكر على اال�ستجابة حلركتهم
اال�ستعجالية ،فيما الع�سكر لي�س بهذا الوارد
من الباطن و�أن يُكرّر �إعالناته ب�أنه ملتزم
بت�سليم ال�سلطة قبل مطلع متوز املقبل ،مع
الت�شديد على ���ض��رورة �إجن��از الد�ستور قبل
االنتخابات.
ويف عملية �إجناز الد�ستور تكمن القطبة
امل��خ��ف��ي��ة� ،إذ �إن اجل��م��ي��ع وال���س��ي��م��ا املجل�س
الع�سكري ُي����درك مت���ام الإدراك ،ا�ستحالة
ت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور
على �أنقا�ض اللجنة ال�سابقة يف وقت ق�صري،
حيث �إن الوقت ال يتعدّى ال�شهرين� ،سيما
�أن اخل�لاف��ات ه��ي ال��ت��ي �أط��اح��ت باجلمعية
الت�أ�سي�سية ،فكيف باالتفاق على الن�صو�ص
ال��د���س��ت��وري��ة يف ظ��� ّل ا���ش��ت��داد ال�����ص��راع على
اال�ستقطاب ال�سيا�سي بني القوى املت�صارعة.
وم����ا ال���ت����أك���ي���د وال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى �إجن����از

الد�ستور قبل االنتخابات �إال الرماية على
االنتخابات والإطاحة مبوعدها لالنتخابات
الرئا�سية ولو �شكّل «كارثة» باملعنى ال�سيا�سي،
ول���ذل���ك ف������إ ّن امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري ي���رى �أ ّن
ال��ب��دي��ل امل��ط��روح لالنتخابات الرئا�سية يف
ح���زي���ران يف ح���ال ع���دم �إجن����از ال��د���س��ت��ور هو
ت�شكيل جمل�س رئا�سي كخطوة اتفافية ينتج
عنها ا�ستمرار حكم الع�سكر بطريقة �إبداعية
جديدة تقوم على ت�سليم املجل�س الع�سكري
�إدارة �ش�ؤون البالد للمجل�س الرئا�سي الذي
يتحكّم ب�إدارته املجل�س الع�سكري.
لذلك ،ف�إ ّن جميع املر�شحني ولي�س فقط
الإخ���وان امل�سلمون يتوجّ �سون من ا�ستمرار

و�إطالة املرحلة االنتقالية ما يعني حماولة
تفريغ احلراك ال�شعبي امل�صري الذي �سمّي
ب��ال��ث��ورة م��ن م�ضمونه ال��ت��غ��ي�يري ،و إ�ع����ادة
و�ضع اليد على م�ؤ�س�سة الرئا�سة كمقدمة
لإجها�ض «الثورة».
وهذا املنطق يتفق عليه جميع املر�شحني
للرئا�سة با�ستثناء «�أحمد �شفيق»� ،آخر رئي�س
حكومة يف عهد مبارك ولذلك ف إ� ّن الإخوان
امل�����س��ل��م�ين ال���ذي���ن ك�����س��ب��وا ع�ب�ر االن��ت��خ��اب��ات
اجل������والت ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة ي�������ش���دّدون
على ���ض��رورة ال��ت��زام خريطة الطريق لنقل
ال�سلطة �إىل املدنيني.
و�إذا ك�����ان ه�����ذا ه����و ال����وج����ه احل��ق��ي��ق��ي

لل�صراع ،ف�إ ّن م�س�ألة امل�ستبعدين عن الرت�شّ ح
لالنتخابات الرئا�سية لي�ست �إ ّال �أحد وجوه
امل��ع��رك��ة حت���ت م�����س��م��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ،وت��ب��ق��ى
العملية الأ���ص��ع��ب ،مرهونة باجتماع يُعقد
ي����وم الأح�����د امل��ق��ب��ل ل�لات��ف��اق ع��ل��ى م��ع��اي�ير
الختيار �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية اجلديدة،
امل��ف�تر���ض �أن ت��ت��م�� ّث��ل ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع ال��ق��وى
والأطياف ال�سيا�سية والفكرية واملجتمعية،
لتقوم بو�ضع د�ستور جديد يُحدّد �صالحيات
ومهام الرئي�س ب�شكل �أ�سا�سي.
خال�صة القول ،إ� ّن الكبا�ش الدائر حالياً،
طرفاه امل�ستعجلون على انتخاب رئي�س ،وبني
امل�ستعجلني على �إجناز �صياغة د�ستور جديد،
فهل ميكن �أن ُي�����ص��اغ د���س��ت��ور ل��ب�لاد كم�صر
يف �شهر �أو ���ش��ه��ري��ن ُي���ح���دّد طبيعة النظام
ال�سيا�سي؟
وبانتظار ح�سم ق�ضية املر�شحني الذين
ي��ح��ق ل��ه��م اال����س���ت���م���رار يف خ���و����ض امل��ع��رك��ة
ال��رئ��ا���س��ي��ة ،ظ��ه��رت م ؤ��������ش���رات خ��ط�يرة قد
ت�ساعد يف الت�أليب على الإخ����وان امل�سلمني
باعتبارها ق�ضية حريات �إعالمية والإدالء
ب��������آراء وح���ت���ى �إدراج�����ه�����ا ���ض��م��ن امل��م��ار���س��ات
الالدميقراطية ،وهي تلك املتعلقة بال�شكاوى
م��ن منع �صحافيني ك��ان��وا حم�سوبني على
ن��ظ��ام ح�سني م��ب��ارك م��ن الكتابة ،م��ا يزيد
من خم��اوف مت��دّد قوانني العزل باجتاهات
خمتلفة بعد ق��ان��ون ال��ع��زل ال�سيا�سي وفتح
�أبواب نار جديدة على الإخوان امل�سلمني.

يون�س عودة

احتالل «هجليج» ..وارتباطه بالمخطط األميركي  -اإلسرائيلي
ط��رح �إق����دام ق���وات ج��ن��وب ال�����س��ودان على احتالل ق��وات حفط �سالم ،ريثما يتم االت��ف��اق على حل عرب
مدينة هجليج النفطية يف ال�شمال ،ال�س�ؤال عما �إذا �إجراء ا�ستفتاء ل�سكانها.
كان الأم��ر مرتبطاً باخلالف النا�شب بني اخلرطوم
�إال �أن التوتر ازداد على �إثر �إقدام بع�ض اجلماعات
وجوبا حول تابعية بع�ض املناطق احلدودية ،خ�صو�صاً امل��ت��م��ردة يف منطقتي النيل الأزرق وك��ردف��ان ب إ���ث��ارة
منطقة �أبيي الغنية بالنفط� ،أو ب�ش�أن قيمة الر�سوم اال�ضطرابات بدعم من اجلنوب ،وهي جمموعات كان
ال��ت��ي ي��ج��ب �أن ي��دف��ع��ه��ا اجل��ن��وب لل�شمال ل��ق��اء نقل من املفرو�ض ان�سحابها �إىل اجلنوب مبوجب اتفاق
برتوله عرب ال�شمال� ،أم �أن ذلك ال يعدو جمرد مقدمة ال�سالم ،باعتبارها جزءاً من اجلي�ش ال�شعبي اجلنوبي،
وذري��ع��ة ل��ل��ع��ودة �إىل �إ���ش��ع��ال احل���رب يف ���س��ي��اق تنفيذ ويف �إطار التهرب من تنفيذ هذا االلتزام� ،أقدمت هذه
�أجندة �أمريكية �صهيونية؟
املجموعات على ت�شكيل م��ا ت�سمى اجلبهة الثورية،
املتتبع للتطورات ،يلحظ �أن حكومة اخل��رط��وم ،وط����رح ���ش��ع��ارات ان��ف�����ص��ال��ي��ة ،وال���ق���ول �إن��ه��ا معار�ضة
قدمت ت��ن��ازالت كبرية مقابل �إن��ه��اء احل��رب الطويلة �شمالية ،وال عالقة للجنوب بها.
مع اجلنوب ،وحتقيق ال�سالم واال�ستقرار ،وو�ضع حد
لكن بعد ف�شل اجلبهة يف خلق ت�أييد �شعبي داعم
للعقوبات التي تفر�ضها الدول الغربية عليه ،ومتثلت ل��ه��ا ميكنها م��ن ف��ر���ض ���س��ي��ط��رت��ه��ا ،وجن����اح اجلي�ش
هذه التنازالت يف:
ال�����س��وداين يف ف��ر���ض الأم����ن ،جلئت حكومة اجلنوب
ـ القبول بانف�صال اجلنوب عن الوطن الأم.
�إىل اف��ت��ع��ال خ�ل�اف ح���ول ر���س��وم ن��ق��ل ن��ف��ط اجل��ن��وب
ـ التخلي عن  ٪75من ال�ثروة النفطية املوجودة ع�بر ال�شمال ،باعتبارها ر���س��وم��اً مرتفعة ،وامتنعت
يف اجلنوب ،وما تدره من عائدات هامة من العمالت ع��ن دف��ع��ه��ا ،وع��م��دت �إىل وق���ف �إن��ت��اج ن��ف��ط اجل��ن��وب،
ال�صعبة.
ومل تنتظر ن��ت��ائ��ج امل��ف��او���ض��ات اجل��اري��ة م��ع ال�شمال
غ�ي�ر �أن�����ه ب��ع��د �أ����ش���ه���ر م���ن ق���ي���ام دول�����ة اجل���ن���وب ،ب��رع��اي��ة أ�ف��ري��ق��ي��ة ل�لات��ف��اق ع��ل��ى ح��ل و���س��ط ،وق��ام��ت
واع��ت��راف اخل���رط���وم ب��ه��ا ،ع���اد ال��ت��وت��ر ب�ين اجل��ن��وب بخطوة ع�سكرية ت�صعيدية متثلت باحتالل مدينة
وال�����ش��م��ال ،وجت�سد ذل��ك ب��داي��ة بقيام ق���وات جنوبية هجليج النفطية ،وتعطيل ن�صف �إنتاج ال�سودان من
مبهاجمة دوري��ة للجي�ش ال�سوداين يف منطقة �أبيي النفط ،ما دف��ع حكومة اخلرطوم �إىل �إر���س��ال قواتها
الغنية بالنفط وامل��ت��ن��ازع عليها ،ورد اجلي�ش بفر�ض ال�ستعادة �سيطرتها على هجليج ،يف ظل رف�ض جنوبي
�سيطرته على املنطقة ،ومن ثم قبول الطرفني بن�شر باالن�سحاب منها واملطالبة بن�شر ق��وات دولية بهدف

فر�ض �أمر واقع ،وحماولة مقاي�ضتها مبنطقة �أبيي،
و�إ���ص��رار حكومة اخلرطوم على عدم وقف النار ،كما
طالب جمل�س الأمن ،حتى يتم حترير املنطقة بدون
�شروط.
�إن هذا الت�صعيد املمنهج من قبل حكومة اجلنوب،
ال مي��ك��ن و���ض��ع��ه �إال يف خ��ان��ة وج���ود ق���رار �إ�سرائيلي
أ�م�يرك��ي م�سبق بالت�صعيد ،خ�صو�صاً �أن ال��ت��ده��ور
الأمني يعقد الو�ضع ويلحق ال�ضرر الفادح مب�صلحة
ال�سودانيني يف ال�شمال واجلنوب على ال�سواء ،ويهدد
باحتمال االن���زالق نحو ح��رب �شاملة ج��دي��دة تطيح
ب��ات��ف��اق ال�����س�لام ،وتعطل ف��ر���ص اال���س��ت��ق��رار وحتقيق
التنمية وحت�سني معي�شة ال�سودانيني ،وما يعزز ذلك
العوامل التالية:
 وج����ود خم��ط��ط �أم�ي�رك���ي إ����س��رائ��ي��ل��ي لإ���ض��ع��افال�����س��ودان وم��ن��ع��ه م��ن اال���س��ت��ق��رار وا���س��ت��ث��م��ار ث��روات��ه،
بهدف ا�ستكمال عملية تفكيكه ومتزيقه �إىل كيانات
ط��ائ��ف��ي��ة وع���رق���ي���ة ،وحت���وي���ل دول����ة اجل���ن���وب امل��دي��ن��ة
بوجودها �إىل دع��م «�إ���س��رائ��ي��ل» و�أم�يرك��ا� ،إىل مرتكز
لتحقيق ذل���ك ،وه��و م��ا مت االت��ف��اق عليه ب�ين رئي�س
جنوب ال�سودان �سيلفا كري وامل�س�ؤولني الإ�سرائيليني
خ�ل�ال زي�����ارة ك�ي�ر ل��ل��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ل�����ش��ك��ره على
م�ساندته للحركة ال�شعبية.
 ان���ق�ل�اب وا���ش��ن��ط��ن ع��ل��ى ت��ع��ه��دات��ه��ا ل��ل��خ��رط��ومب�إلغاء العقوبات املفرو�ضة على ال�سودان ،بعد �إجراء

اال���س��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م�����ص�ير اجل���ن���وب ،وق��ي��ام��ه��ا
بعرقلة عقد م�ؤمتر دويل لدعم ال�سودان ،وا�ستعداد
الكونغر�س الأمريكي ملناق�شة �صيغ جديدة للعقوبات.
 متكن ال�����س��ودان م��ن تعوي�ض خ�سارته لـ75%من �إنتاج النفط املوجود يف اجلنوب ،والعملة ال�صعبة
املت�أتية منه ،عرب �إنتاج الذهب ،وجناحه خالل الفرتة
القليلة املا�ضية من الهدوء يف حتقيق تطور كبري يف
و�ضعه االقت�صادي ،مل يتمكن من حتقيقه على مدى
اخلم�سني �سنة املا�ضية ،و�إذا ما ا�ستمر اال�ستقرار ف�إن
ال�����س��ودان ق���ادر ،م��ن خ�لال ا�ستثمار ث��روات��ه الكبرية
واملتنوعة ،على التحول خالل فرتة ق�صرية �إىل دولة
ق��وي��ة ج����داً ،الأم����ر ال����ذي ي��ع��ي��ق امل��خ��ط��ط الأم�يرك��ي
ال�صهيوين القا�ضي ب�إ�ضعاف ال�سودان ،ولهذا ف�إن قيام
اجلنوب باحتالله هجليج� ،أ�ض ّر باالقت�صاد ال�سوداين،
ومنع ال�سودان من موا�صلة التنمية وتطوير قدراته،
يف �سياق العودة ال�ستكمال تنفيذ �سيا�سة «برت �أطراف
ال�����س��ودان وتفكيكه» م��ن خ�لال �سلخ �أق��ال��ي��م جديدة
عنه ،عرب دعم وحتري�ض حركات التمرد االنف�صالية
املرتبطة بالأجندة الغربية اال�ستعمارية ،ما يعني �أن
املراهنة على �أن ت���ؤدي املوافقة على انف�صال اجلنوب
�إىل حتقيق ال�سالم واال�ستقرار ،وترك ال�سودان و�ش�أنه،
كان جمرد وهم وق�صر نظر.

ح�سني عطوي
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ارفعوا أيديكم عن اليمن
مل تعد الفو�ضى امل�سلحة يف ال��ي��م��ن ،جم��رد «ن��زق»
ملي�شياوي لبع�ض القبائل التي مل تعرث على �سلطة �أو
نظام ق��وى ،ق��ادر على �ضبط تهورها وا�ستهتارها ب�أمن
ال��ب�لاد وا���س��ت��ق��راره��ا ،ب��ل ب��ات��ت ل��ع��ن��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ،الزم��ت
القبائل التي م��ا انفكت حت��اول �إب���راز قوتها ،منذ ق��رار
جمل�س التعاون اخلليجي ،بلورة مبادرة �سيا�سية لإنهاء
الأزمة اليمنية ،التي تفاقمت مع اندالع ما �سمي ثورات
الربيع العربي التي حتولت �إىل خ��ري��ف ،ب��ل �إىل �شتاء
قا�سي لوحدة الأمة ومفهوم الدولة الذي مزقته �أحداث
العام املن�صرم.
املبادرة اخلليجية �أو لعنة اليمن اجلديدة� ،شكلت
مدخ ًال لتعميم الفو�ضى والقتل ،خ�صو�صاً �أن معظم
ال��ق��وى املت�صارعة يف اليمن يدعمها وميولها حكام
ال�سعودية وقطر ،حم�سن الأحمر القائد الع�سكري
املن�شق عن اجلي�ش اليمني ،تدعمه ومتوله ال�سعودية،
حممد علي �صالح الرئي�س ال�سيئ ال��ذك��ر ،تدعمه
وحتميه وتعاجله وت�أويه ال�سعودية و أ�م�يرك��ا ،قبائل
حا�شد التي يتزعمها �آل الأحمر ،وهي من �أكرب القبائل
التي ينحدر منها معظم احلاكمني لليمن ،ومتتلك
ملي�شيات م�سلحة كبرية تدعمها ومتولها ال�سعودية،
ال�شبان الذين م�ل�أوا ال�ساحات لإ�سقاط علي �صالح
دعمتهم ورعتهم وكانت منربهم الإعالمي قطر.
الأح������زاب ال�����س��ل��ف��ي��ة ال��ت��ي ه���ي م���ن أ�ب�����رز ال��ق��وى
ال��ف��اع��ل��ة يف ال���ب�ل�اد ،ال�����س��ع��ودي��ة ه��ي ال��ت��ي �أن�����ش���أت��ه��ا
وح�ضنتها ،ومعاهد ال��دع��وة ال�شرعية التي مولتها
ال�����س��ع��ودي��ة ك��ان��ت امل��ن��ه��ل ال����ذي غ���رف م��ن��ه ال�����ش��ب��ان
اليمنيون العلم ال�شرعي ،وم��ن رح��م تلك ال�سلفية
ولدت جماعة �أن�صار ال�شريعة التي تعرب عن تنظيم
القاعدة يف اليمن.
ح��ت��ى ج��ن��وب ال��ي��م��ن امل��ث��ق��ل ب���احل���راك االن��ف�����ص��ايل،
والتي كانت قوى الي�سار متوج فيه بالأم�س ،بات مرتعاً

�إحدى الأليات الع�سكرية املدمرة يف عدن جراء عمليات تنظيم القاعدة (�أ .ف .ب)

للمخابرات ال�سعودية التي متول قواه ال�سيا�سية وتدعم
�سلخه عن ال�شمال.
ب��ب�����س��اط��ة ال�������س���ع���ودي���ة وق���ط���ر ه����م مم���ول���و الأزم������ة
وم��ن��ظ��روه��ا و�أت��ب��اع��ه��م م��غ��ذو ه��ذه الأزم����ة وحم��رك��وه��ا،
وه��م ي�� ّدع��ون اليوم �أنهم ي��ب��ادرون بحل �سيا�سي (ليتهم
مل يقتلوا الأمري ومل يلطموا) ،اليمن بات بحاجة ما�سة
لأمر واحد ،ارفعوا �أيديكم عن اليمن ..ليتمكن من حل
�أزماته وبناء دولته.
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي دخ��ل��ت الأزم�����ة اليمنية منعطفاً
ج��دي��داً م��ع ت�صاعد امل��واج��ه��ات ال��دم��وي��ة ال��ت��ي اندلعت
بني بقايا اجلي�ش اليمني وجماعة �أن�صار ال�شريعة ،التي
متكنت من ال�سيطرة على مديرية لودر بعد �أن متكنت يف
ال�شهور املا�ضية من دخول مدن زجنبار وجعار و�شقرة
يف حمافظة �أبني.

ال�سيطرة على مديرية لودر اال�سرتاتيجية الواقعة
ب�ي�ن ع����دة حم���اف���ظ���ات ج��ن��وب��ي��ة م��ه��م��ة ،ك��ل��ح��ج و���ش��ب��وة
وال��ب��ي�����ض��اء ،يعطي �أن�����ص��ار ال�شريعة �أف�ضلية ع�سكرية
وجما ًال حيوياً ميكنها من خالله التحكم بهذه املنطقة
املهمة ،ورمب��ا �إذا ا�ستطاعت االح��ت��ف��اظ بهذه املناطق،
�ستتمكن م��ن ال��ت���أث�ير م�ستقب ًال ع��ل��ى امل��ل��ف��ات الأم��ن��ي��ة
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ح��ت��ى يف ال��ع��ا���ص��م��ة ���ص��ن��ع��اء ،ال��ت��ي تغزوها
الإ���ش��اع��ات ه��ذه الأي���ام عن عمليات حت�ضر لها القاعدة
خل��ط��ف دي��ب��ل��وم��ا���س��ي�ين �أج���ان���ب ،وا���س��ت��ع��دادات جتريها
لتفجري �سفارات ومراكز حكومية.
ا�ستفادت القاعدة من �ضعف ال�سلطة املركزية وت�شتت
قدرة اجلي�ش ،وعدم متكن النظام من التما�سك ،وفر�ض
ه��ي��ب��ت��ه ب��ع��د رح��ي��ل ���ص��ال��ح ،يف ظ���ل ���ص��ع��وب��ات متنامية
واجهت احلكومة يف �إعادة هيكلية اجلي�ش وقوات الأمن،

ال��ت��ي م���اي���زال ق�����س��م ك��ب�ير م��ن��ه��ا حت���ت ���س��ي��ط��رة �أق���رب���اء
الرئي�س ال�سابق ،وهناك من يعتقد �أن �صالح عاد جمدداً
ال�ستخدام ورق��ة القاعدة لل�ضغط على القوى الدولية
والإقليمية ،من �أجل ا�ستمرار �أدوات حكمه التي مازالت
مت�سك مبفا�صل ال��ب�لاد الإداري�����ة ،رغ��م ف��ق��دان��ه املوقع
الرئا�سي.
هذه املحاولة املك�شوفة الأه��داف ،التي حتاول �إيهام
الدوائر الدولية �أنه بدون �سيطرة عائلته على احلر�س
اجلمهوري والأمن املركزي ودائرة مكافحة الإرهاب ،ف�إن
تنظيم القاعدة �سيجتاح املدن اليمنية وي�ستويل عليها.
اليمن ب��ات أ����س�ير الغطر�سة ال�سيا�سية والفو�ضى
وال��ق��ت��ل ..و�أ���س�ير امل��ب��ادرة اخلليجية ،ه��ذه امل��ب��ادرة التي
جتاهلت م�صالح اليمن احليوية ووحدة �أبنائه ،ومل متد
لها يد امل�ساعدة احلقيقية ملواجهة �أ���س��و�أ الأزم���ات التي
ع�صفت يف البالد ،و�أ�صابت االقت�صاد الوطني بال�شلل،
تدهور الو�ضع االقت�صادي وتفاقم الأو�ضاع الإن�سانية،
دفعت ن�صف �سكان اليمن للعي�ش دون خط الفقر ح�سب
�إح�صائيات الأمم امل��ت��ح��دة ،ال��ت��ي �أك���دت �أن ح��ال��ة العوز
والفقر املدقع يف اليمن ،بات الأعلى يف ال�شرق الأو�سط
و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ،فمتى ي�صحى �ضمري ح��ك��ام اخلليج
ويقتنعوا �أن اليمن ح�ضارة �إن�سانية قدمية جداً ،و�أنهم
لي�سوا جمرد خدم يتم ا�ستخدامهم عند احلاجة ،وهل
كان دور املبادرة اخلليجية ،تعميق الإنق�سام بني �شرائح
املجتمع اليمني ،و�إف��ق��ار البالد توطئة لتق�سيم البالد
و�سلخ اجل��ن��وب ع��ن ال�شمال تنفيذاً للفو�ضى اخلالقة
التي ر�سمتها لنا ال�سيا�سة الأمريكية ،التي باتت متلك
م�لاذات �أمنية وع�سكرية داخ��ل اليمن ،تقوم من خالل
الطائرات الأمريكية بق�صف مواقع القاعدة وغريها،
متى ي�صحى �ضمري حكام اخلليج؟

جهاد ال�ضاين

سجناء الرأي السياسي ..وفقه آل سعود األعمى
ت�شهد ال�ساحة ال��دول��ي��ة حت��و ًال كبرياً منها �إمكانياتها القتالية قبل ت�سليمهما
ع��ل��ى م�ستوى ق��ي��ادة ال��ع��امل والتحالفات لهم ،و�أخرياً �أخرج الأمريكي �سحره الذي
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ،و�أه�������م م����ا مي���ي���ز ه���ذه ق��د يكلف �أك�ث�ر م��ن ت��ري��ل��ي��ون دوالر وه��و
املرحلة ،هو تبدل موازين القوى الدولية ال���درع ال�����ص��اروخ��ي ،ال���ذي بطبيعة احل��ال
والإقليمية التي ظلت ثابتة طيلة العقود ل��ن يتمكن م��ن حماية �أرا���ض��ي ال�سعودية
امل���ا����ض���ي���ة ،ل���ك���ن ه�����ذه ال���ت���غ���ي�ي�رات ال��ت��ي ال�����ش��ا���س��ع��ة� ،إال �إذا ك���ان امل��ق�����ص��ود حماية
أ�ق�����رت ب��ه��ا �أم�ي�رك���ا ت��ل��م��ي��ح��اً مل يلحظها القواعد الأم�يرك��ي��ة وبع�ض ق�صور حكام
حكام اخلليج ومل يعلموا �أن ق��وى دولية �آل �سعود وت��رك ال�شعب ال�سعودي يالقي
و إ�ق��ل��ي��م��ي��ة ج��دي��دة ب����د�أت ب���ال�ب�روز ،و أ�ن��ه��ا م�صريه �إذا ح�صل �أي مكروه.
قاب قو�سني �أو �أدنى من ر�سم م�شهد دويل
ال �أح����د يف ال�����س��ع��ودي��ة ي��ف��ك��ر ب إ����ع���داد
خمتلف ب أ���ه��داف��ه وق���واه و�أول��وي��ات��ه ،رغم جي�ش وطني قادرعلى حماية البالد ،رغم
ذل��ك م��ازال ب�إمكان وا�شنطن �إث���ارة الهلع ال�ثروات الهائلة ،فهناك �أكرث من مليون
عند حكام اخلليج م��ن خ�لال التحري�ض ���س��ع��ودي ع��اط��ل ع��ن ال��ع��م��ل ال �أح���د يفكر
و�إثارة خوفهم على كرا�سي احلكم ومنابع بتوظيف طاقاتهم و�إدخ��ال��ه��م يف م�شروع
النفط التي يغرفون منهما هم وعائالتهم لتنمية ال���ب�ل�اد� ،أو �إدخ��ال��ه��م مع�سكرات
كيفما ي�����ش��ا�ؤون ،وم����ؤخ���راً ب���د�أ الأم�يرك��ي ت���أه��ي��ل��ي��ة ت�����ص��ق��ل ل��ه��م رج��ول��ت��ه��م وت��ع��ي��د
يلوح لهم باخلطر الإيراين ،فهبوا وك�أنهم كرامتهم وثقتهم ب�أنف�سهم ،بدل حتولهم
لأول م��رة يف التاريخ يكت�شفون �أن هناك �إىل �شباب بائ�س يت�سكع يف ال�شوارع ،ال �أحد
جارة �إقليمية كربى ا�سمها إ�ي��ران ومتلك يفكر بجعلهم طاقة علمية لي�شكلوا ح�صناً
م�����ش��روع��اً ط��م��وح��اً يليق ب��ه��ا وب��ت��اري��خ��ه��ا ،تعتمد عليه ال��ب�لاد يف ال���ذود ع��ن حماها،
ف���ب���د�أت أ�م�ي�رك���ا يف اب���ت���زاز ح��ك��ام اخلليج ب���دل اال���س��ت��ع��ان��ة ب��امل��ج��ن��دات الأم�يرك��ي��ات
(�أو البقرات ال�ست احل��ل��وب) وتخويفهم ل���ل���دف���اع ع���ن م��ق��د���س��ات امل�����س��ل��م�ين ،فهل
م��ن إ�ي����ران وت�شجيعهم لإق��ام��ة ال��ق��واع��د ب���ات ال�����س��ع��ودي��ون م��دم��ن�ين ع��ل��ى احلماية
الع�سكرية املدفوعة الكلفة حلمايتهم ،ومن الأم�يرك��ي��ة ،مهما ك��ان��ت كلفتها القومية
خالل �إغراقهم بعقود الأ�سلحة التي ينزع والوطنية؟

الأخ������ط������ر ال �أح��������د ي���ع���ل���م م�����ن ي��ح��ك��م
ال�سعودية اليوم بعد �أن تناقلت الأنباء قرب
ع��ودة ويل العهد ال�سعودي نايف (78عاماً)
م��ن ال��ع�لاج ج���راء جلطة دم��اغ��ي��ة �أ�صابته،
وهو الذي كان �شخ�صية حمورية يف النظام،
حيث ي���ؤك��د اجلميع �أن��ه ه��و م��ن ك��ان يحكم
ال�سعودية ،ف�إن كان امللك مري�ضاً وويل عهده
ال��ق��ويّ ب���د�أ رح�لات��ه العالجية فمن يحكم
ال�سعودية الآن؟
ن�ساء ال�سعودية �أو حرائر جند واحلجاز
اللواتي طاملا تعر�ضن للقمع واال�ضهاد من
ه���ذا ال��ن��ظ��ام ،ع��رف��ن ط��ري��ق��ه��ن لالحتجاج
وال���ت���م���رد ع��ل��ى ال��ق��ه��ر وال���ظ���ل���م ،وم����ا ع��دن
م�����س��ت��ع��دات ل��ل��ع��ودة ل���ل���وراء ،وك���ل امل ؤ������ش��رات
تدل على �أن الثورة القادمة �سيكون عمادها
الن�ساء ،امل�ؤ�شر الأول دخول عدد من �سجينات
الر�أي ال�سيا�سي يف معتقالت حائر وذهبيان
والق�صيم و�شعار وال�شرقية يف �إ�ضراب مفتوح
ع��ن ال��ط��ع��ام ،ب�سبب م��ا ي��ع��ان��ي��ن��ه م��ن ظلم
وتعذيب ،ح�سب ما ذكرن يف ر�سائلهن� ،إ�ضافة
�إىل �إ���ص��اب��ة  5ط��ال��ب��ات م���ن ج��ام��ع��ة ت��ب��وك
�أثناء تظاهرة قمن بها احتجاجاً على �سوء
معاملة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،حيث طالبت
املحتجات �إىل تغيريات �إدارية يف اجلامعة.
ومن غرائب عدالة �آل �سعود� ،أن املحكمة

اجلزائية مبكة املكرمة� ،أ�صدرت حكماً بجلد
امر�أة  50جلدة لإر�سالها ر�سالة على هاتفها
اجل��وال ت�ضمنت �سباً وقذفاً ل�صديقتها �إثر
خالف بينهما على �سهرة.
وم���ن ن��اح��ي��ة أ�خ�����رى ،ق�ضت حمكمة يف
العا�صمة ال�سعودية الريا�ض بال�سجن خم�س
�سنوات على ع��امل ال��دي��ن ال�سعودي يو�سف
الأحمد ومنعه من ال�سفر ملدة خم�س �سنوات
�أخرى وتغرميه � 100ألف ريال �سعودي بعد
�إدان���ت���ه بالتحري�ض ���ض��د والة الأم����ر ،لكن
والة االمر يف �سورية يجوز �أن يطلق عليهم
ال�صواريخ والر�صا�ص وتدمري البالد� ،أما
يف ال�سعودية ف�لا ي��ج��وز حتى �إب����داء ال���ر�أي
املخالف� ..إنه فقه �آل �سعود الأعمى.
ولأن فقهاء ال�سلطان قد �أقاموا جمتمع
الكفاية والعدل وحتررت فل�سطني ،فلم يعد
ما ي�شغلهم �سوى الفيفا ،فدعا �شيخ �سعودي
ل��ل��ث��ورة ع��ل��ى ال��ف��ي��ف��ا وق��وان��ي��ن��ه��ا ال��ك��روي��ة
الكفرية امللحدة.
من ناحية �أخرى �أفادت م�صادر خليجية
�أن أ�ك�ثر من �سبعني يف املئة من م�س�ؤوليات
�أمري قطر قد حتولت �إىل ويل عهده متيم،
وهناك معلومات �أن عائلة �أم�ير قطر تقوم
بالتحري�ض ���ض��د رئ��ي�����س ال�����وزراء ح��م��د بن
جا�سم الذي يعترب الأكرث خدمة لـ«�إ�سرائيل»

و�أمريكا يف منطقة اخلليج ،وي�شتكي حمد �أن
�أمري البالد هو وراء الف�ضيحة التي حلقت
بابنته يف العا�صمة الربيطانية ،والتي نورد
تفا�صيلها كما ذكرتها �صحيفة الفاينان�شال
تاميز الربيطانية ،وهو �أن ال�سلطات الأمنية
يف ل���ن���دن ده���م���ت �إح������دى ال�����ش��ق��ق ب��امل��دي��ن��ة
لال�شتباه بوجود متطرفني �إ�سالميني فيها،
ولكن الذي ح�صل عند املداهمة ،كان مبنزلة
مفاج�أة كربى للأجهزة الأمنية ،حيث تبني
�أن هذه ال�شقة خا�صة بالدعارة للعرب ،وعند
�إلقاء القب�ض على �ساكنيها يف و�ضع التلب�س،
ظهر �أن ابنة رئي�س ال���وزراء القطري حمد
ب���ن ج��ا���س��م ج�ب�ر �آل ث����اين امل���دع���وة ���س��ل��وى
�أل��ق��ي القب�ض عليها وه���ي �شبه ع��اري��ة مع
�أح��د ال��رج��ال التي اكتفت الأج��ه��زة الأمنية
بالإ�شارة �إىل �أنه غري عربي.
ول��ق��د ���س��ارع��ت ال�����س��ف��ارة ال��ق��ط��ري��ة �إىل
مل��ل��م��ة امل���و����ض���وع وحم����اول����ة ع�����دم إ�ي�����ص��ال��ه
لل�صحافة ،ولكن �أحد العنا�صر الأمنية التي
���ش��ارك ب��امل��داه��م��ة ،ق��ام بت�سريب اخل�بر �إىل
�إحدى ال�صحف ،والتي �سارع رئي�س الوزراء
ال��ق��ط��ري ملنحها م��ع��ون��ة بقيمة  50مليون
دوالر من �أجل عدم ن�شر الف�ضيحة.
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بغداد ..والنووي اإليراني
ي�شكل امللف ال�ن��ووي الإي ��راين امل�شكلة اجلوهرية بني
إ�ي ��ران وامل �ح��ور الأم�ي�رك��ي -الإ��س��رائ�ي�ل��ي وحلفائهم من
الأوروب �ي�ين و�أتباعهم من الأع ��راب ،حيث يعمل الإع�لام
الغربي خلداع الر�أي العام ،من خالل الت�ضليل الدعائي،
لإظ�ه��ار حر�ص ال�غ��رب على ال�سلم ال��دويل ومنع انت�شار
الأ�سلحة النووية يف العامل ،خ�صو�صاً يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،لكن احلقيقة ت�ؤكد عك�س ذلك ،لتف�ضح النفاق
الأم�يرك��ي والإ��س��رائ�ي�ل��ي ،حيث �أن جمموعة( )5+1كلها
دول ن��ووي��ة متتلك ال�سالح ال�ن��ووي الع�سكري ،و أ�م�يرك��ا
الدولة الوحيدة التي ا�ستعملت ه��ذا ال�سالح املدمر ومل
ي�ستعمله أ�ح ��د غ�يره��ا يف ال �ع��امل م�ن��ذ اك�ت���ش��اف��ه ،عندما
��ض��رب��ت م��دي�ن��ة ه�يرو��ش�ي�م��ا ون �ك��ازاك��ي يف ال �ي��اب��ان ،حيث
يطالب مالكو ال�سالح النووي الع�سكري �إيران ب�أن متتنع
ع��ن إ�ن�ت��اج وتخ�صيب اليورانيوم للإحتياجات ال�سلمية،
ملعاجلة مر�ضى ال�سرطان الذين يتجاوز عددهم املليون
ون�صف �إي��راين �أو للإحتياجات ال�سلمية لإنتاج الكهرباء
والأمور الأخرى.
�أم ��ا « إ�� �س��رائ �ي��ل» ال�ت��ي ت�ه��دد ب���ض��رب �إي� ��ران ملنعها من
�إم�ت�لاك ال���س�لاح ال �ن��ووي ،فهي تخالف منظمة الطاقة
ال��ذري��ة وال�ق��وان�ين ال��دول�ي��ة ،ومتتلك أ�ك�ث�ر م��ن خم�سني
قنبلة ن��ووي��ة وب��رع��اي��ة �أم�يرك�ي��ة و�أوروب �ي��ة ،ت� أ�ك�ي��داً على
ازدواج�ي��ة املعايري التي تتحكم بامل�ؤ�س�سات الدولية غري
العادلة ،والتي حولت القانون ال��دويل �إىل قانون الظامل
القوي وامل�ستعمر ،وللتو�ضيح ف�إن امللف النووي الإيراين
ال ميثل امل�شكلة احلقيقية الوحيدة مع الغرب ،لكنه الباب
ال��ذي ي��راد منه ت��أدي��ب إ�ي ��ران وت�ق��زمي طموحها و�ضرب
قدراتها الذاتية ،ملا متثله من عقبة �أمام امل�شروع الأمريكي
خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن امل��ا� �ض �ي�ين ،يف م�ن�ط�ق��ة مت�ث��ل م�صلحة
ا�سرتاتيجية لأمريكا و�أوروب��ا لل�سيطرة على النفط من
جهة ،وحل�صار العمالقني الرو�سي وال�صيني.
�إن � �ض��رب إ�ي � ��ران ي��رم��ي �إىل ت�ث�ب�ي��ت منهجية ال ��دول

كبري املفاو�ضني الإيرانيني �سعيد جليلي ووزيرة خارجية االحتاد الأوروبي كاثرين �أ�شتون (�أ .ف .ب)

املتقدمة والرائدة التي تتحكم بالدول النامية ال�ضعيفة،
ال�ت��ي مينع عنها ال�ت�ط��ور العلمي وم��ا ي��واك�ب��ه م��ن تقدم
�صناعي وطبي وزراع��ي ،لتبقى �سوقاً ا�ستهالكية للدول
ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وجم�م�ع�اً ب���ش��ري�اً ل�ت� أ�م�ين الأي� ��دي العاملة
الرخي�صة التي حتتاجها الدول ال�صناعية الكربى ،ولأن
إ�ي��ران جت��ر�أت الخ�تراق هذه املنظومة وحاولت �أن تعطي
من��وذج �اً ملثيالتها م��ن ال ��دول النا�شئة ،عوقبت أ�م�يرك��ا
باحلرب العراقية الإيرانية منذ جناح الثورة ،ومت �إرهاق
ال�ب�ل��دي��ن ال �ع��راق و إ�ي � ��ران وت�ب��دي��د ق��وت�ه�م��ا ،ث��م عوقبت
باحل�صار االقت�صادي والعقوبات املالية والع�سكرية ،لكن
إ�ي��ران تغلبت على احل�صار وا�ستطاعت �أن تبني قدراتها

ال��ذات �ي��ة ،ل�ت� أ�ك�ي��د ق��راره��ا ال�سيا�سي امل�ستقل م��ن خ�لال
منهجية االكتفاء الذاتي.
ل�ق��د ا��س�ت�ط��اع��ت �إي � ��ران �أن ت�ن�ت���ص��ر يف امل �ل��ف ال �ن��ووي
على م�ستويني ،امل�ستوى الأول �صمودها أ�م��ام العقوبات
الأمريكية ،وثانياً عرب جناحها بتطوير قدراتها النووية
وتخ�صيب ال�ي��وران�ي��وم �إىل م�ستوى ٪20م�ت�ج��اوزة ن�سبة
 ٪3.5ومن خالل �إطالة الفرتة الزمنية للمفاو�ضات لربح
الوقت وتنمية القدرات الذاتية ،وعدم الر�ضوخ للتهديدات
الع�سكرية الإ�سرائيلية والأم�يرك�ي��ة م��ن خ�لال التهديد
بالرد املقابل احلقيقي غري الوهمي ،والذي ت�ستطيع �إيران
إ�ن ��زال اخل�سائر املبا�شرة مل��ن يتعر�ض ل�ه��ا ،وه��ذا م��ا دفع

الأمريكيني والإ�سرائيليني �إىل كرثة التهديدات وانعدام
القدرة على التنفيذ.
�إن امللف ال�ن��ووي الإي��راين وا�ستعادة املفاو�ضات حوله
يف مرحلة مف�صلية من تاريخ املنطقة ،يفتح الباب �أم��ام
م�ف��او��ض��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة ت �ت �ن��اول م�ل�ف��ات ع��دي��دة يف ��س��وري��ة
و�أفغان�ستان والعراق ولبنان ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،وفق
م�شهد �سيا�سي جديد مينح �إيران موقعاً قوياً يف التفاو�ض،
وي�ضعف املوقف الأمريكي وحلفاءه للأ�سباب التالية:
 -1االن�سحاب الأمريكي املفرو�ض من العراق والف�شل
الأمريكي يف �أفغان�ستان.
 -2ظهور ال��دور الرو�سي وال�صيني بعد غياب ا�ستمر
ل�ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن ،م�ن��ذ ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال�سوفياتي،
وانتهاء مرحلة القطب الأمريكي الأوحد.
 -3ت�أ�سي�س منظومة دول الربيك�س وجمموعة �شنغهاي
كقوة عاملية جديدة تناف�س التحالف الأمريكي الأوروب��ي
اقت�صادياً وع�سكرياً.
� -4سقوط احلكام املوالني لأمريكا يف املنطقة (مبارك-
ب��ن ع�ل��ي -ال �ق��ذايف  -علي عبد اهلل ��ص��ال��ح) وت��رن��ح نظام
البحرين وع��دم �إيجاد حكام ب��دالء حتى اللحظة ،مقابل
�صمود النظام ال�سوري وف�شل امل�ؤامرة يف هجومها الأول.
�إن اختيار إ�ي ��ران لأن ت�ك��ون ب�غ��داد مكاناً للمفاو�ضات
املقبلة ،يحمل بُعداً �سيا�سياً لإعالن ا�ستعادة العراق دوره
الإقليمي والدويل ،مما يلجم بع�ض الدول اخلليجية عن
جتاوز حدودها ويعيدها �إىل حجمها الطبيعي ،ويعمل على
ت�أ�سي�س حتالف جديد يف املنطقة ال�شرق الأو�سط بعيداً عن
الع�صبية القومية والفنت املذهبية ،ي�ضم (�إيران� -سورية
 اجلزائر -العراق  -ال�سودان  -وموريتانيا) بانتظار عودةم�صر �إىل دورها القومي والإ�سالمي.
www.alnnasib.com

د.ن�سيب حطيط

ّ
االختراق الصهيوني للنخبة الحاكمة في واشنطن يشل اإلدارة األميركية ()2/1
ال يعتمد النفوذ ال�صهيوين يف وا�شنطن فقط على
ن�شاط اللوبيات اليهودية العلني ،رغ��م ت�أثريه احلا�سم
يف جمال العالقات العامة ،بل يكت�سب �أهميته وفعاليته
عرب �أ�شكال أ�خ��رى من االخ�ت�راق ،وه��ي ت�شمل املجاالت
ال���س�ي��ا��س�ي��ة والأم �ن �ي��ة ،و��ش�ب�ك��ات ال�ت�ج���س����س ،وج�م��اع��ات
«امل�ت�ط��وع�ين» ال�ت��ي ي�ج��ري تدريبها وجتهيزها لتنفيذ
العمليات واملهام ال�سرية على الأرا�ضي الأمريكية.
�سنتناول املو�ضوع يف جزئني� ،أواله�م��ا يتعلق بن�شاط
ال�ل��وب��ي ال�ي�ه��ودي وم��دى ت � أ�ث�يره على خ �ي��ارات الناخب
الأمريكي عرب ت�شغيل املفاتيح االنتخابية ،من النا�شطني
اليهود �أنف�سهم� ،أو من �أع�ضاء اللوبيات الأخ��رى التي
ت��دور يف فلك احل��رك��ة ال�صهيونية ،ويف اجل��زء ال�ث��اين،
�سنعر�ض للأ�شكال الأخرى التي تتمثل يف زرع �شخ�صيات
�سيا�سية معينة داخل دوائر �صنع القرار ،وت�أ�سي�س �شبكات
التج�س�س والتخريب ،وما �إىل ذلك.
ال يخفى على �أحد �أن جمموعات ال�ضغط الداعمة
ل��دول��ة «�إ��س��رائ�ي��ل» يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة
قد تنامت ،عرب العقود ال�سابقة ،حتى باتت تتحكم
ب��آل�ي��ة ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي����س و�أع �� �ض��اء جمل�سي ال�شيوخ
وال�ك��ون�غ��ر���س ،وال تكتفي اللوبيات ال��داع�م��ة للكيان
ال�صهيوين ب�ضم �أبناء اجلالية اليهودية فح�سب ،بل
ت�ستقطب �أي�ضاً رجال الأعمال من خمتلف اجلاليات،
وال �ه �ي �ئ��ات ال �ق �ي��ادي��ة يف ع ��امل ال���ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة

وامل�صارف والأ�سواق املالية ،واجلماعات املهنية احلرة،
ك��الأط �ب��اء والأ� �س��ات��ذة اجل��ام�ع�ي�ين ،والأك��ادمي �ي�ي�ن،
والعلماء وغريهم.
ت�صدرت اللجنة الأمريكية  -الإ�سرائيلية للعالقات
ال �ع��ام��ة ،امل �ع��روف��ة ب��ا� �س��م �إي � �ب ��اك ،م �ع �ظ��م جم �م��وع��ات
ال�ضغط ،و�أ�صبحت حمجّ اً �إجبارياً جلميع املر�شحني يف
احلمالت االنتخابية ،من اجلمهوريني والدميقراطيني
وامل�ستقلني على ال�سواء ،ويف مطلع �آذار املا�ضي عقدت
�إيباك يف وا�شنطن �أو�سع م�ؤمتر �سنوي يف تاريخها� ،ضم
ح��وايل  13،000م�ن��دوب ،وح�ضره ح�شد كبري م��ن �أه��م
ال�شخ�صيات والفعاليات الأمريكية.
وحر�ص جميع املر�شحني للرئا�سة يف انتخابات 2012
ع �ل��ى ح �� �ض��ور ه ��ذا امل� ��ؤمت ��ر ��ش�خ���ص�ي�اً� ،أو ع�ب�ر ال�ن�ق��ل
ال�ت�ل�ف��زي��وين امل�ب��ا��ش��ر ك�م��ا ف�ع��ل امل��ر��ش��ح اجل�م�ه��وري مِ ��تْ
روم �ن��ي ،الأوف ��ر ح��ظّ �اً يف متثيل ح��زب��ه ،ويف اخل�ط��اب��ات
التي �ألقاها املر�شحون �أم��ام امل��ؤمت��ري��ن ،ج��رى الت�سابق
املحموم على �إر�ضاء «�إ�سرائيل» ،واملزايدة البالغة يف انتقاد
�سيا�سات الطرف الآخر لك�سب �أ�صوات اليهود ،ونيل ح�صة
الأ�سد من التربعات لدعم حمالتهم االنتخابية ،التي
ي�شكل املال عن�صراً هاماً يف حتديد نتائجها.
وقبل �أ�سبوع واحد� ،أقام الرئي�س باراك �أوباما ،ال�ساعي
لتجديد والي �ت��ه ،ح�ف�ل ًا خ��ا��ص�اً ملنا�صريه م��ن اجلالية
اليهودية ،و�أل�ق��ى فيه خطاباً ك��ان ل��ه ��ص��داه اخل��ا���ص يف

م��ؤمت��ر �إي�ب��اك ،وجمعت حملة �أوب��ام��ا مبالغ كبرية من
ع��ائ��دات احل�ف��ل ،حيث بيعت البطاقة مببلغ يزيد على
 35،000دوالر ،ويحاول �أوباما جاهداً تعوي�ض ما خ�سره
يف مواجهة تيار بنيامني نتنياهو ال��ذي �أب��دى معار�ضة
�شديدة ل�سيا�سة الإدارة الأمريكية بخ�صو�ص معاجلة
امللف النووي الإي��راين ،واملوقف من احلرب اال�ستباقية
�ضد �إيران.
�إن حمّى الت�سابق على �إطالق مواقف و�سيا�سات تر�ضي
الكيان ال�صهيوين ،تدل على �أن الرئي�س املنتخب� ،سواء
ك��ان م��ن امل�ح��اف�ظ�ين �أم ال��دمي�ق��راط�ي�ين ،ل��ن ي�ستطيع
التمل�ص من وعوده دون �أن يدفع الثمن� ،إما من خالل
اخ�ت�لاق ال�ع��راق�ي��ل �أم ��ام �إدارت ��ه �أو ح��رم��ان��ه م��ن فر�صة
جتديد واليته.
فالناخب ال�ي�ه��ودي ،ال��ذي يبقى املر�شح مديناً ل��ه يف
جناحه طوال فرتة واليته ،يختار الرئي�س الذي يتبنى
ال�سيا�سة اخلارجية التي تخدم بالدرجة الأوىل خمططات
احلركة ال�صهيونية العاملية ،والتي ال تتطابق دائماً مع
امل�صالح القومية للواليات املتحدة ،يعتقد الكثريون خط�أ
ب ��أن ال��والي��ات املتحدة م��ازال��ت دول��ة حتكمها امل�ؤ�س�سات
وحت ��دد م�صاحلها احل�ي��وي��ة� ،إن االخ �ت�راق ال�صهيوين
للنخبة احلاكمة جعل الإدارة الأمريكية جم��رد مراكز
قوى متعار�ضة يف توجهاتها وطبيعة �أولوياتها ،وعر�ضة
لالبتزاز.

ف �ق��رارات وزارة ال��دف��اع مل تعد تتوافق م��ع �سيا�سات
وزارة اخلارجية ،مما �أفقد الواليات املتحدة هيبتها على
ال�ساحة الدولية ،وكذلك تقل�صت فعالية الأجهزة الأمنية
ب�سبب تعددها وت�ضارب �صالحياتها وم�سرح عملياتها،
وال�سبب الأك�ث�ر خ�ط��ورة يف جم��ال ان�ع��دام فعالية هذه
الأج�ه��زة هو اخ�تراق املو�ساد �صفوفها وتزييف م�صادر
معلوماتها و�إرباك عملياتها يف الداخل واخلارج.
ي��رى منتقدو تنامي النفوذ ال�صهيوين ،وه��م قالئل
يف وا��ش�ن�ط��ن ب��ال�ت��أك�ي��د� ،أن احل ��روب ال�ت��ي ي�ت��ورط فيها
ال�ب�ن�ت��اج��ون وي���س�خ��ر ل�ه��ا ال �ط��اق��ات امل��ادي��ة وال�ب���ش��ري��ة،
خ�صو�صاً يف ال�شرق الأو��س��ط ،هي ح��روب �إ�سرائيلية ال
حتمي امل�صالح الأمريكية ،بل تعر�ضها لل�ضرب والتال�شي
ب �ق��در م��ا ت �غ��رق اجل�ي����ش الأم�ي�رك ��ي يف وح ��ل ال�ن��زاع��ات
الع�سكرية يف املنطقة.
�إن النفوذ ال�صهيوين داخل الإدارات الأمريكية يظهر
للعيان من خالل تكاثر عدد امل�س�ؤولني من �أبناء اجلالية
ال�ي�ه��ودي��ة يف ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض وال�ب�ن�ت��اج��ون وال � ��وزارات
احل�ي��وي��ة الأخ� ��رى ،وق��د ع�ل��ق أ�ح ��د امل��راق�ب�ين ع�ل��ى ه��ذه
الظاهرة بقوله« :كلما دخلت �إىل دائ��رة ر�سمية� ،أح�سب
نف�سي مدع ّواً �إىل عر�س يهودي ،لكرثة �أعدادهم يف تلك
الدائرة».

عدنان حممد العربي
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سوزان رايس ..رهانات وخيبات
يعرف اجلميع يف وا�شنطن ب�أن �سوزان
راي�س� ،سفرية الواليات املتحدة يف الأمم
امل�ت�ح��دة ،و�أح��د العاملني ال�شر�سني من
�أج ��ل «ال �ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري» يف ��س��وري��ة،
ه��ي م��ن ال��ذي��ن ي�ع��رف��ون م��ن �أي ��ن ت��ؤك��ل
ال�ك�ت��ف ،ط�م��وح راي����س «ال��دمي��وق��راط�ي��ة»
احل��ايل �أن تكرر ما قامت به كوندوليزا
راي�س اجلمهورية ،وعلى الرغم من عدم
وج��ود �أي �صلة ق��راب��ة ،بني االثنتني� ،إال
�أنهما تت�شابهان ب�أنهما عملتا يف جمال
ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة ،ودر� �س �ت��ا بجامعة
�ستانفورد ،حتى �إن �أح��د �أع�ضاء احل��زب
ال��دمي�ق��راط��ي ق��ال« :ل��دى اجلمهوريني
راي����س اخلا�صة بهم ،ونحن لدينا �أي�ضاً
راي�س اخلا�صة بنا».
فال�سفرية التي حتمل رتبة وزي��رة يف
احل�ك��وم��ة الأم�يرك �ي��ة تطمح �إىل موقع
وزيرة اخلارجية الذي يقال �أنها خ�سرته
بعد �أن كان م�ضموناً ،جراء ال�صفقة التي
�أجراها الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما
م��ع مناف�سته ه�ي�لاري كلينتون ب�ضمها
�إىل حملته االنتخابية مقابل توزيرها يف
هذا املن�صب ،فكان �أن �أعطيت راي�س موقع
ال�سفري يف الأمم املتحدة بعد ترفيع هذا
املوقع �إىل رتبة وزير من قبل �أوباما.
�أول رهانات راي�س يف العمل ال�سيا�سي
كانت توليها عام  1988من�صب م�ست�شارة

للمر�شح الدميقراطي مايكل دوكاكي�س،
ال��ذي مني بهزمية قا�سية �أم ��ام املر�شح
اجل�م�ه��وري ج��ورج ب��و���ش الأب ،فاجتهت
ن�ح��و ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص وب�ق�ي��ت يف ع��امل
اال� �س �ت �� �ش��ارات خ�م����س � �س �ن��وات ،ق �ب��ل �أن
تعيدها �صديقة العائلة مادلني �أولربايت
�إىل العمل ال�سيا�سي بعد �أن تو�سطت لها
ل��دى ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ب�ي��ل كلينتون
ل�ت�ع�ي�ي�ن�ه��ا م �� �س��اع��دة ل ��وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة
ل�ل���ش��ؤون الأف��ري�ق�ي��ة ع��ام  ،1997ومل��ا مل
ت �ك��ن راي� �� ��س ال �� �ش �خ ����ص امل �ف �� �ض��ل ل��دى
زعماء كتلة النواب ال�سود يف الكونغر�س،
ال ��ذي ��ن اع �ت�ب�روه ��ا م ��ن ط �ب �ق��ة ال�ن�خ�ب��ة
ال�سوداء الغنية يف وا�شنطن ،عمدت �إىل
ح�ي�ل��ة غ��ري �ب��ة ا� �س �ت �ط��اع��ت م ��ن خ�لال�ه��ا
ح�صد ت�أييد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ من
احل��زب�ين يف جل�سة اال�ستماع بح�ضورها
اجلل�سة حاملة طفلها الر�ضيع!
�شاركت راي�س بحكم من�صبها ك�سفرية
ل�ب�لاده��ا ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة يف �إ� �ص��دار
�أق �� �س��ى ال �ع �ق��وب��ات � �ض��د �إي � � ��ران وك ��وري ��ا
ال�شمالية ،لكن ال��دور الأب ��رز لها ك��ان يف
موقفها من دعم ا�ستقالل جنوب ال�سودان،
حتى �أن البع�ض ي�صفها ب�أنها وال��دة هذه
ال��دول��ة امل�ع��روف��ة ب�ع�لاق��ات�ه��ا اجل �ي��دة مع
«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ث��م موقفها يف دع��م احلملة
الع�سكرية �ضد العقيد معمر القذايف.

ول �� �س��وزان راي ����س دور ك�ب�ير يف �إدارة
امل �ن��اق �� �ش��ات وامل �ح ��ادث ��ات ح ��ول ال��و��ض��ع
ال�سوري يف كوالي�س الأمم املتحدة ،لكن
ك �ث�يراً م��ن ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين ي ��رون أ�ن�ه��ا
تنق�صها اخل�برة وامل��رون��ة ،فهي �صلبة
املواقف عنيفة يف انتقادها ملن يخالفها
ال� � � ��ر�أي ،وال ت���س�ت�م��ع ل��وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر
الأخ��رى ،وق��د ب��رز خالفها العلني من
نظريها الرو�سي فيتايل ت�شوركني بعد
الفيتو ال��رو��س��ي وال���ص�ي�ن��ي ع�ل��ى ق��رار
يدعو الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل التنحي

عن ال�سلطة ،وقالت« :الواليات املتحدة
ت���ش�ع��ر ب��اال� �ش �م �ئ��زاز لأن اث �ن �ت�ين من
ال��دول الأع�ضاء يف املجل�س م�ستمرتان
يف منعنا م��ن ال�ق�ي��ام ب�ه��دف�ن��ا ال��وح�ي��د
حلماية طاغية جبان» ،وعقد ت�شوركني
م��ؤمت��راً �صحفياً ا�ستنكر فيه «�شتائم»
راي�س ،قائالً« :هذه لي�ست م�شكلة حتل
بال�شتائم ..من �سفرية در�ست يف جامعة
�ستانفورد».
وتتحدر راي�س من عائلة �أر�ستقراطية
أ�م�يرك�ي��ة ..ج��دوده��ا ج ��اءوا م��ن جاميكا

وا�ستوطنوا يف الواليات املتحدة يف �أوائل
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ول��دت � �س��وزان �إليزابيث
راي �� ��س يف  17ت �� �ش��ري��ن الأول  1964يف
وا� �ش �ن �ط��ن وك� ��ان وال ��ده ��ا امي �ي��ت راي ����س
الذي تويف العام املا�ضي خبرياً اقت�صادياً
و أ�� � �س � �ت� ��اذاً ب �ج��ام �ع��ة ك ��ورن ��ل وحم��اف �ظ �اً
بالبنك االحتياطي الفيدرايل الأمريكي،
ووال��دت �ه��ا ب��اح�ث��ة يف جم��ال التعليم وال
ت��زال تعمل يف معهد بروكينغز ،وح�صل
�أخوها جون راي�س على درجة املاج�ستري
من كلية هارفارد للأعمال.
ال�ت�ح�ق��ت راي ����س ب�ج��ام�ع��ة ��س�ت��ان�ف��ورد
ب��والي��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ب�ع��د ح�صولها على
م �ن �ح��ة ت ��رم ��ان ال ��درا�� �س� �ي ��ة ،وت �خ��رج��ت
ب��درج��ة ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف ال �ت��اري��خ ع��ام
 ،1986ويف ج��ام�ع��ة ��س�ت��ان�ف��ورد تعرفت
راي����س على إ�ي ��ان ك��ام�يرون الأب�ي����ض من
أ���ص��ل ك�ن��دي ،ون���ش��أت ق�صة ح��ب بينهما،
لكن راي�س و�ضعت «م�ستقبلها التعليمي»
يف �أول��وي��ة اهتمامها ،فرتكته والتحقت
بجامعة أ�ك���س�ف��ورد ،وح�صلت ع��ام 1988
ع�ل��ى درج ��ة امل��اج���س�ت�ير يف الفل�سفة ،ثم
درج��ة الدكتوراه ع��ام  1990يف العالقات
الدولية .ويف عام  1992تزوجت كامريون،
ال��ذي يعمل منتجاً ب�شبكة «�إي��ه بي �سي»
التلفزيونية ،و�أجنبت ابناً هو جيك وابنة
هي ماري�س.

الوحدة اإلسالمية ..ذوبان وانصهار أم التزام وانسجام؟
احل��دي��ث ع��ن ال��وح��دةيف ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ح��دي��ث ع��ن م�سار
اجتماعي و�سيا�سي وح�ضاري يتجه بقوة �إىل الت�شكل وفق ال�سياقات
الإ��س�لام�ي��ة احل���ض��اري��ة ،ف��ال��وح��دة يف امل�ن�ظ��وم��ة الإ��س�لام�ي��ة هي
الطرف الثاين الذي ال غنى عنه يف عالقة تفاعلية �أقامها الإ�سالم
بني امل�سلمني ك�أمة واح��دة ،وبني عقيدة التوحيد بو�صفها الركن
العقائدي الأ�سا�س يف جميع الأديان ال�سماوية.
فقد قرن الباري عز وجل وحدة الأمة بعقيدة التوحيد �إذ قال:
}�إن ه��ذه �أم�ت�ك��م �أم��ة واح ��دة و�أن ��ا رب�ك��م ف��اع�ب��دون{ ،ف��االن�ح��راف
على م�ستوى العقيدة ،وع��دم جت�سيد امل�سلمني لعقيدة التوحيد
يف حياتهم العملية ،جمتمعات و أ�ف � ��راداً ،يف�ضي ـ ال حم��ال��ة ـ �إىل
االنحراف �أي�ضاً على م�ستوى �إدراك اجلماهري وال�شعوب امل�سلمة
ووعيهم ملفهوم الأمة ،وحلقيقة كونهم �أمة واحدة ،مع ما يقت�ضيه
هذا الوعي وي�ستدعيه من عمل م�شرتك وتخطيط �شامل وتن�سيق
جهود وان�سجام يف ال�سلوك.
والذي تقرره الآية املتقدمة� :أن الوحدة كمفهوم جمتمعي و�سيا�سي
بحاجة دائماً �إىل عقيدة �سليمة وحية وحا�ضرة بقوة يف جماالت الوعي
وال�سلوك ،ولذلك جند �أن هناك عالقة وطيدة بني مفهوم الو�سطية
ومفهوم الوحدة؛ �إذ �إن التطرف ـ الذي هو مبعنى :اخل��روج عن حد
االعتدال والو�سطية ـ بكل �صوره و�أ�شكاله ال ميكن �أن ي�صنع وحدة،
و�إمنا هو على العك�س من ذلك ،ي�ؤ�س�س لكل عوامل التمزق والتفتت
والتجزئة .فالو�سطية هي تعبري عن ت��وازن ع��ام و�شامل يف عالقات
الإن���س��ان مبحيطه وب��ال�ع��امل على م�ستوى ال��وع��ي والإدراك ،وعلى
م�ستوى ال�سلوك والتطبيق ،وهذا ال�ت��وازن مرتبط ارت�ب��اط�اً وثيقاً

بعقيدة التوحيد من جهة ،وبوحدة الأمة من جهة أ�خ��رى ..وعقيدة
التوحيد هي املعيار ال��ذي يحكم حالة ال�ت��وازن ه��ذه ،و�أي خلل فيها
يُحدث خل ًال عند الإن�سان يف وعي موقعه من املجتمع والعامل ،ومن
ثم يختل التوازن يف العالقات بينه وبني حميطه فتنعدم الو�سطية.
والوحدة الإ�سالمية فيما نفهمه من روح الن�صو�ص الدينية ،ال
ميكن لها �أن تبد�أ من �إق�صاء احلقائق الطبيعية والتاريخية ،وال من
جتاهل وجود خالفات حول بع�ض التفا�صيل املذهبية والتاريخية،
وال من ا�ستخدام القوة والقمع والعنف لفر�ض م�شاريع وحدوية
صال �أو �شكلية ال
ق�سرية ،ف�إن وحدة كهذه هي �إما عدمية الفائدة �أ� ً
�أثر لها ..و�إمن��ا الوحدة التي تدعو �إليها ال�شريعة الإ�سالمية هي
الوحدة بو�صفها اخليار احل�ضاري وامل�صري احلتمي لأمة امل�سلمني،
وبديهي �أن وح��دة كهذه ال ميكن �أن تنجز عرب التوحد الق�سري،
والقفز على حقائق الع�صر ،فالوحدة بني ال�شعوب الإ�سالمية ال
تعني التطابق التام يف وجهات النظر وم�شاريع العمل �أو �أولوياته،
�أو يف طرق التفكري والتخطيط ،و�إمنا تعني ابتداء احرتام احلقائق
والوقائع التاريخية والطبيعية ،والعمل ب�شكل وحدوي على �ضوء
تلك احلقائق والوقائع ،فالوحدة ال ت�ساوي االن�صهار ،وال تعني
الذوبان ،و�إمنا تعني العمل على �إيجاد الو�سائل التي تتيح اندماج
ال�شعوب الإ�سالمية بع�ضها ببع�ض ،وتعيد احليوية �إىل مقولة
(الأمة) يف العقول والقلوب.
ف��ال��وح��دة ال �ت��ي حت �ت��اج �إل �ي �ه��ا الأم � ��ة يف ال��وق��ت ال ��راه ��ن ،هي
ال��وح��دة على �أ�سا�س االل�ت��زام ال�سيا�سي وامل�سلكي االجتماعي دون
نفي اخل�صو�صيات و�إق�صاء ح��االت التنوع على ال�صعد التاريخية

والثقافية وال�سيا�سية ،فااللتزام ال�سيا�سي مبفهوم الوحدة ال يق�ضي
ب�أن يكون اجلميع حمل اتفاق حول كل امل�سائل ،لهذا ف�إن الإ�صرار
على �صهر املذاهب الإ�سالمية يف مذهب واحد ،وعلى اعتماد الأ�سا�س
الفقهي �أو الكالمي لتحقيق الوحدة ،هو ـ بحد ذات��ه ـ �إ�صرار على
تفريق امل�سلمني؛ لأن هذا الإ�صرار نف�سه ي�ستبطن دعوة �إىل عدم
التعاون ،وحماولة لو�ضع امل�سائل الثانوية (الفرعية) مكان امل�سائل
اجلوهرية املتفق عليها بني جميع امل�سلمني.
وم ��ن خ�ل�ال ال�ع��دي��د م��ن ال �ت �ج��ارب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي خا�ضتها
ال�شعوب والبلدان الإ�سالمية ،ثبت ،وبكل و�ضوح� ،أن �إق�صاء احلقائق
وجتاهلها ال ميكن �أن يو�صلنا �إىل حتقيق ال��وح��دة ،ب��ل بالعك�س
متاماً ،فهو يفرغ الوحدة من م�ضمونها اال�سرتاتيجي واحل�ضاري،
ويجعلها وبا ًال حقيقياً على العامل الإ�سالمي ب�أ�سره.
من هنا ال بد لنا من القول :ب�أن النواة الأوىل لتحقيق م�شروع
ال��وح��دة الإ��س�لام�ي��ة ،ه��ي تعميق جميع القيم وامل�ب��ادئ الإن�سانية
واحل�ضارية ،وف�سح املجال جلميع امل�ؤ�س�سات والأطر التي ت�أخذ على
عاتقها ن�شر قيم احرتام التعدد والتنوع والت�سامح؛ لأنه يف مثل هذه
الأجواء فقط ،ميكن لقيم الوحدة احلقيقية و�سبلها احل�ضارية �أن
تتبلور ،وبدون هذا العمل� ،سيبقى �شعار الوحدة الإ�سالمية جمرد
�شعار �أج��وف ،يثري خوف الآخرين وقلقهم ،ويزيد من هواج�سهم
الأمنية وال�سيا�سية ،وم��ن دون �أن يتحول ه��ذا ال�شعار �إىل حقائق
ووقائع متلأ كل �أوطان امل�سلمني وبلدانهم.
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بيروتيات
الموّ ال البيروتي ..أصوله وفصوله
املوّال بيت من ال�شعر املقفي املوزون ،وهو على
�أربعة �أ�شطر �أو خم�سة �أو �سبعة �أو ت�سعة ،ف�إذا كان
خما�سياً ،يكون ال�شطران الأوالن من قافية ،مع
اختالف يف املعنى ،والثالث وال��راب��ع من قافية
�أخرى ،مع اختالف يف املعنى ،ويلي ذلك ال�شطر
اخل��ام ����س ،وق��اف�ي�ت��ه ي�ج��ب �أن ت�ك��ون م��ن قافية
ال�شطرين الأول�ي�ن ،مع اختالف يف املعنى ،و�إذا
ك��ان �سباعياً ،احت��دت ا أل��ش�ط��ر ال�ث�لاث��ة الأوىل
بقافية واحدة ،وهكذا الأ�شطر الثالثة الأخرى
ف�إنها تتحد بقافية ثانية وترجع قافية ال�شطر
ال�سابع �إىل ق��وايف الأ�شطر الثالثة الأوىل ،مع
اختالف املعنى ،وهكذا..
ذكر امل�ؤرخون �أن امل�وّال ن�ش أ� يف مدينة وا�سط
م��ع غ�ن��اء ال�ع�م��ال وامل��زارع�ي�ن اجل�م��اع��ي ،الذين
كانوا ينهون غناءهم بكلمة موجهة �إىل �ساداتهم
ه��ي «ي��ا م��وال�ي��ا» ،وال�ت��ي خففت م��ع ال��زم��ن �إىل
م�وّال �أو مواليا ،وقيل �إن املطربني نقلوا املوليا
من الطبع النائح وركّبوا عليها تالحني تت�ضمن
الغزل واملديح والزهد وال�شكوى من هموم الدنيا
وغدر الزمان وخيانة النا�س..
ث��م انطلق امل��وال �إىل ال�ع��امل العربي لي�أخذ
ال يتوافق مع
يف ك��ل ناحية منه م�ضموناً و�شك ً

اخل���ص��ائ����ص وا ألع � � ��راف امل �ح �ل �ي��ة ،ف �ك��ان امل ��وال الدهر ،ولعل هذه النفثة هي �أ�صل املثل البريوتي
البغدادي وامل�صري وال�شامي والبريوتي..
القائل «برا�سو م��وال ب��دو يغنيه»� ،أي ال ب� ّد من
وال ي�شرتط �أن تكون كلماته كلها ف�صيحة� ،إظهار ما �أ�ضمره الإن�سان ،مثل �شاعر املوّال الذي
ب ��ل ي���س�ت�ح���س��ن �أن ي ��أت ��ي ف �ي��ه ب�ع����ض الأل �ف ��اظ ال ب ّد له من �إ�سماع للغري ما ينظم من مواويل،
العامية ،وتنطق �أكرث كلماته �ساكنة غري معرّبة ،كما درجوا على ترديد بع�ض الكلمات بني �شطر
وي�ستخدم فيه التنوين مع الك�سر والفتح.
و�آخ��ر مثل :أ�م��ان أ�م��ان يا يابا ،ندميي ،يا ويلي،
�أما احتاد القوايف يف ثالثة �أ�شطر واحتاد قافية �أمان �أمان يا ربي ،يا عيوين ..ويبدو قدم انت�شار
ال�شطر ال�سابع معها ،فيفر�ض معرفة عميقة يف املوال يف بريوت من ديواين مفتي بريوت ال�شيخ
�ألفاظ اللغة ودالالتها ،متكّن الناظم من الإتيان عبد اللطيف فتح اهلل ،واملفتي القا�ضي ال�شيخ
بثالثة �ألفاظ �أو �أربعة تتحد يف الر�سم وتختلف �أحمد الغر ،ومن ديوان ال�شاعر عمر الأن�سي.
يف املعنى ،بحيث ت�ؤدي يف كل �شطر معنى خمتلفاً
ُي��ذك��ر �أن املفتي عبد اللطيف فتح اهلل كان
عما ظهر يف الأ�شطر ا ألخ ��رى ،وم��ن هنا كانت يوماً من �سنة 1230هـ1814 /م يف جمل�س علي
امل�ساجالت ال�شعرية يف املواويل فر�صة لإظهار �آغا �أبي م�صباح ،مت�سلم بريوت من قبل اجلزار
�سعة معرفة الناظم ملفردات اللغة ،وقوة حافظته و�أم �ي�ن ج�م��رك�ه��ا ،ف �ق��ال رج��ل ب�ح���ض��وره إ�ن ��ه ال
وموهبته.
يقدر �أحد �أن ي�أتي يف موال بلفظ «دم» �أربعاً من
�إن ات �� �ص��ال ال �ب�يروت �ي�ين ب��احل��رك��ة الأدب �ي��ة غ�ير ت �ك��رار وال ت��رك�ي��ب ،فعمل امل�ف�ت��ي ف�ت��ح اهلل
وال���ش�ع��ري��ة وال�غ�ن��ائ�ي��ة يف ع��وا� �ص��م ب�ل�اد ال���ش��ام موا ًال خما�سياً قال فيه:
وم�صر والعراق� ،أدت �إىل انت�شار هذا النوع من يا بدر ،بتار حلظك كم �سفك من دم
ال�شعر الغنائي لديهم.
وطبل م�ضمار حربك كما أ�ج��اد من دم (�صوت
ودرج من�شدو املوال على بدء �إن�شادهم بلفظ �ضرب الطبل)
«�أوف» ،وه��ي ت�صحيف لكلمة «�أف» ال�ت��ي تقال يا من بهجرك لعناك بادر وعجل فيه
ل�ل���ش�ك��وى وال �ت��ذم��ر م��ن ظ�ل��م الأي � ��ام و� �ص��روف واترك كالم العذول �إن لو مدح �أو دم

ويبدو �أن هذا املوال مل يعجب �أبا م�صباح املذكور،
فعمل املفتي فتح اهلل له موا ًال �آخر قال فيه:
هجرك بور�س ال�سقام ج�سم املعنى دم
ومدمعه للجفا بال�سفح قد �سال دم
�صلني ،فمن ذا ملحبوب يوا�صل دم
واترك كالم العذول فالعذل �أقبح �شي
ما �أقبح العذل ،كم عاذل به قد دم
وللمفتي فتح اهلل مواويل كثرية ،منها مواويل
دي�ن�ي��ة ،تظهر م�ق��درت��ه اللغوية و�سعة اطالعه
منها:
مذ قلت للدمع� ،إذ �أبعدتني �سل �سال
يا نظم الدر يف ك�أ�س اللمى �سل�سال
يا جمري ال�شهد من �أحلى الر�ضاب �سل�سال
قد دام بالهجر �أن�صابي و�أو�صابي
ويف ع�شقي ل�صدق الوجد �أو�صى بي
يا عاذل ال�صب �إن كان خال �أو �صابي
عن �صبوتي ال ت�سلني� ،إن ت�سل �سال �سال
عن «بريوتنا»

�أحمد

رجـــال حـــول الـــرسـول 

سـعـيـد بـــن عـــامــر ..رجل أحبه أهل حمص
أ�يّنا �سمع بهذا اال�سم من قبل؟ �أغلب الظن �أن
�أكرثنا� ،إن مل نكن جميعاً ،مل ن�سمع به قط..
�إن��ه واح��د من كبار ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
�أجمعني ،إ�ن��ه واح��د من كبار الأتقياء الأخفياء..
ولعل من نافلة القول وتكراره� ،أن ننوه مبالزمته
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم ،يف جميع
م�شاهده وغزواته..
أ�� �س �ل��م ��س�ع�ي��د ق�ب�ي��ل ف �ت��ح خ �ي�ب�ر ،وم �ن��ذ ع��ان��ق
الإ� �س�لام وب��اي��ع ال��ر��س��ول عليه ال�صالة وال�سالم،
�أعطاهما كل حياته ،ووجوده وم�صريه.
عندما ع��زل �أم�ير امل� ؤ�م�ن�ين عمر ب��ن اخلطاب
معاوية عن والية ال�شام ،تلفت حواليه يبحث عن
بديل يوليه مكانه ،و�أ�سلوب عمر ر�ضي اهلل عنه يف
اختيار والته ومعاونيه� ،أ�سلوب يجمع �أق�صى غايات
احل��ذر والدقة وا ألن��اة ،ذلك أ�ن��ه كان ي�ؤمن �أن �أي
خط�أ يرتكبه والٍ يف �أق�صى الأر�ض �سي�س�أل عنه اهلل
اثنني :عمر �أوالً ،و�صاحب اخلط أ� ثانياً.
ال���ش��ام ي��وم�ئ��ذ ح��ا��ض��رة ك �ب�يرة ،واحل �ي��اة فيها
قبل دخ��ول الإ�سالم بقرون ،تتقلب بني ح�ضارات
مت�ساوقة ،وهي مركز هام لتجارة ،ومرتع رحيب
للنعمة ،فال ي�صلح لها يف ر�أي عمر �إال مَن تفر كل
�شياطني ا إلغ��راء أ�م��ام عزوفه ..ف�صاح عمر :لقد
يل ب�سعيد بن عامر.
وجدته ،إ� ّ
وفيما بعد ي�ج��يء �سعيد �إىل أ�م�ي�ر امل� ؤ�م�ن�ين،
ويعر�ض عليه والي��ة حم�ص ،لكنه يعتذر ويقول:
«ال تفتنّي ي��ا أ�م�ير امل� ؤ�م�ن�ين» ..في�صيح ب��ه عمر:
«واهلل ال �أدع��ك� ..أت�ضعون �أمانتكم وخالفتكم يف
عنقي ..ثم ترتكوين»..؟
اقتنع �سعيد يف حلظة ،فقد كانت كلمات عمر
حَ ريّة بهذا الإقناع.

خرج �سعيد بن عامر �إىل حم�ص ومعه زوجته،
وكانا عرو�سني جديدين ،وزوّده عمر بقدر طيّب
من املال.
وملا ا�ستقرّا يف حم�ص� ،أرادت زوجته �أن ت�ستعمل
حقها كزوجة يف ا�ستثمار املال الذي زوّده به عمر..
و أ���ش��ارت عليه ب��أن ي�شرتي ما يلزمهما من لبا�س
الئق ،ومتاع و أ�ث��اث ..ثم يدخر الباقي ..فقال لها
�سعيد� :أال �أدلك على خري من هذا؟ نحن يف بالد
جتارتها راب�ح��ة ،و�سوقها رائ�ج��ة ،فلنعط امل��ال ملن
يتجر لنا فيه وينمّيه ..قالت :و�إن خ�سرت جتارته؟
ق��ال �سعيد� :س�أجعل �ضماناً عليه ..ق��ال��ت :فنعم
�إذن..
خ��رج �سعيد فا�شرتى بع�ض ��ض��روري��ات عي�شه
امل �ت �ق �� �ش��ف ،ث ��م ف� ��رق ج �م �ي��ع امل � ��ال ع �ل��ى ال �ف �ق��راء
واملحتاجني..
مرّت ا ألي��ام ،وبني احلني واحلني ت�س�أله زوجه
عن جتارتهما ،و�أيّان بلغت من الأرب��اح ..ويجيبها
��س�ع�ي��د� :إن �ه��ا جت ��ارة م��وف �ق��ة ..و�إن ال��رب��اح تنمو
وتزيد.
وذات ي��وم �س�ألته نف�س ال�س�ؤال أ�م��ام قريب له
ك��ان ي�ع��رف حقيقة ا ألم ��ر ،ف��اب�ت���س��م ..ث��م �ضحك
�ضحكة �أوح��ت �إىل روع ال��زوج��ة بال�شك وال��ري��ب،
ف�أحلّت عليه �أن ي�صارحها احلديث ،فقال لها :لقد
ت�صدّق مباله جميعه من ذلك اليوم البعيد.
فبكت زوج ��ة �سعيد ،فنظر �إل�ي�ه��ا �سعيد وق��د
زادتها دموعها الوديعة جما ًال وروعة ،وقبل �أن ينال
امل�شهد الفاتن من نف�سه �ضعفاً� ،ألقى ب�صريته نحو
اجل�ن��ة ،ف��ر�أى فيها �أ�صحابه ال�سابقني الراحلني
ف �ق��ال« :ت�ع�ل�م�ين �أن يف اجل �ن��ة م��ن احل ��ور ال�ع�ين
واخلريات احل�سان ما لو �أطلّت واحدة منهن على

الأر�ض لأ�ضاءتها جميعاً ،ولقهر نورها نور ال�شم�س
والقمر معاً ..فلأن �أ�ضحّ ي بك من �أجلهن� ،أحرى
و�أوىل من �أن �أ�ضحي بهن من �أجلك»!
و�أنهى حديثه كما بد�أه؛ هادئاً مبت�سماً را�ضياً..
ف�سكنت زوجته ،و�أدرك��ت أ�ن��ه ال �شيء �أف�ضل لهما
م��ن ال�سري يف ط��ري��ق �سعيد ،وح� ْم��ل النف�س على
حماكاته يف زهده وتقواه..
ك��ان��ت ح�م����ص �أي��ام �ئ��ذ ت��و��ص��ف ب � أ�ن �ه��ا ال�ك��وف��ة
الثانية ،لكرثة مترّد �أهلها واختالفهم على والتهم،
وملا كانت الكوفة يف العراق �صاحبة ال�سبق يف هذا
التمرد ،فقد �أخذت حم�ص ا�سمها ملا�شابهتها ،وعلى
الرغم من ولع احلم�صيني بالتمرّد ،فقد هدى اهلل
قلوبهم لعبده ال�صالح �سعيد ،ف�أحبوه و�أط��اع��وه،
ول �ق��د � �س ��أل��ه ع�م��ر ي��وم �اً ف �ق��ال�« :إن �أه ��ل ال���ش��ام
يحبونك»؟ ف�أجابه �سعيد قائالً« :لأنني �أعاونهم
و�أوا�سيهم»..
بيد �أن مهما يكنّ �أهل حم�ص حباً ل�سعيد ،فال
مفر من �أن يكون هناك تذمّر و�شكوى ،على الأقل
لتثبت حم�ص �أنها ال ت��زال املناف�س القوي لكوفة
العراق.
تقدّم البع�ض ي�شكون منه ،فطلب عمر ر�ضي
اهلل ع �ن��ه م��ن ال ��زم ��رة ال���ش��اك�ي��ة �أن ت �ع��دد ن�ق��اط
�شكواها ،واح��دة واح��دة ..فنه�ض املتحدث بل�سان
هذه املجموعة وق��ال :ن�شكو منه �أربعاً« :ال يخرج
�إلينا حت يتعاىل النهار ..وال يجيب أ�ح��داً بليل..
وله يف ال�شهر يومان ال يخرج فيهما �إلينا وال نراه،
و�أخرى ال حيلة له فيها ،ولكنها ت�ضايقنا ،وهي �أنه
ت�أخذه الغ�شية بني احلني واحلني»..
وعندما جل�س الرجل� ،أطرق الفاروق عمر ملياً،
وابتهل �إىل اهلل هم�ساً قائالً« :اللهم �إين �أعرفه من

خري عبادك ..اللهم ال تخيّب فيه فرا�ستي» ..ثم
دع��اه للدفاع عن نف�سه ،فقال �سعيد� :أم��ا قولهم
�إين ال �أخرج �إليهم حتى يتعاىل النهار ،فواهلل لقد
كنت �أكره ذكر ال�سبب ،لأنه لي�س لأهلي خادم ،ف�أنا
�أعجن عجيني ،ثم �أدعه يختمر ،ثم لأخبز خبزي،
ثم �أتو�ض�أ لل�ضحى ،ثم �أخرج �إليهم ..فتهلل وجه
عمر وق ��ال :احل�م��د هلل ..وال�ث��ان�ي��ة؟ وت��اب��ع �سعيد
حديثه :أ�م��ا قولهم ال �أجيب أ�ح��داً بليل ..فواهلل
لقد جعلت النهار لهم ،والليل لربي� ..أما قولهم:
�إن يل يومني يف ال�شهر ال �أخ��رج فيهما ،فلي�س يل
خ��ادم يغ�سل ث��وب��ي ،ولي�س ب��ي ث�ي��اب أ�ب� ّدل�ه��ا ،ف�أنا
�أغ�سل ث��وب��ي ث��م �أنتظر �أن يجف بعد ح�ي�ن ..ويف
آ�خ��ر النهار �أخ��رج �إليهم ..و�أم��ا قولهم �إن الغ�شية
ت�أخذين بني احلني واحل�ين ..فقد �شهدت م�صرع
خبيب الأن�صاري مبكة ،وقد ب�ضعت قري�ش حلمه،
وحملوه على جذعه ،وه��م يقولون ل��ه :أ�حت��ب �أن
حم�م��داً م�ك��ان��ك ،و�أن ��ت �سليم م�ع��اف��ى؟ فيجيبهم
ق��ائ�لاً :واهلل م��ا �أح��ب �أين يف أ�ه�ل��ي وول ��دي ،معي
عافية الدنيا ونعيمها ،وي�صاب ر�سول اهلل ب�شوكة..
فكلما ذك��رت ذل��ك امل�شهد ال��ذي ر�أيته و�أن��ا يومئذ
م��ن امل �� �ش��رك�ين ،ث��م ت��ذك��رت ت��رك��ي ن���ص��رة خبيب
يومها� ،أرجتف خوفاً من عذاب اهلل ،ويغ�شاين الذي
يغ�شاين!..
وانتهت كلمات �سعيد التي كانت تغادر �شفتيه
مبللة بدموعه الورعة الطاهرة..
�أي حظ من الهدى ناله هذا الطراز من اخللق؟
�أي معلم ك��ان ر�سول اهلل؟ �أي ن��ور نافذ ك��ان كتاب
اهلل؟ و�أي مدر�سة ملهمة ومعلمة ،كان الإ�سالم؟
لكن ،هل ت�ستطيع الأر�ض �أن حتمل فوق ظهرها
عدداً كثرياً من هذا الطراز؟
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ثقافة
سفـن أكــبر وأكــثر كفـــاءة

توسيع قناة باناما يحدث ثورة في عالم الشحن البحري
منذ نحو ق��رن م��ن ال��زم��ن ،تغري
مفهوم ال�سفن ورح�لات�ه��ا بالكامل،
ف �ف��ي ال �� �س��اب��ع م ��ن ك ��ان ��ون ال �ث��اين
ع��ام  ،1914دخ��ل ال �ق��ارب الفرن�سي
املتوا�ضع «�ألك�سندر الفايل» التاريخ،
بعدما خرق باب املحيط الهادئ و�أمت
�أول جولة عرب قناة باناما ،التي كانت
قد �شيدت حديثاً يف ذلك الوقت.
يف الوقت الراهن ،ب�إمكان ال�سفن
ال �ق �ي��ام ب �ه��ذه ال��رح �ل��ة م��ن امل�ح�ي��ط
الأطل�سي �إىل املحيط الهادئ يف وقت
قيا�سي ،متجاوزة احلاجة �إىل املرور
ب �ـ«ك �ي��ب ه � ��ورن» ع �ن��د ��س�ف��ح �أم�يرك��ا
اجلنوبية ،بحيث تخت�صر  8000ميل
بحري من رحلتها ،مبا يوفر عليها
الكثري من العناء والكلفة.
ف� �م ��ا ال � � ��ذي ت� �غ�ي�ر م� ��ن امل��ا� �ض��ي
ح �ت��ى ال � �ي ��وم ،وم� ��ا ه ��ي ال �ت �غ �ي�يرات
املتوقعة م�ستقبلياً والتي من �ش�أنها
إ�ح��داث ثورة يف عامل ال�سفن والنقل
البحري..؟
ك� � � ��ان الف� � �ت� � �ت � ��اح ق� � �ن � ��اة ب ��ان ��ام ��ا
ت ��أث�ي�ر ع�م�ي��ق ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال�ن�ق��ل
ال �ب �ح��ري ،ل�ي����س ذل ��ك ف �ح �� �س��ب ،بل
على �شكل ال�سفن ومقا�سات بنائها
وموا�صفاتها ،فقد �أملت قناة باناما
م�ق��اي�ي����س حم� ��ددة ل�ل���س�ف��ن ال �ق��ادرة
على امل ��رور ع�بره��ا ،حيث �إن عر�ض
ال�سفينة يجب �أال يتعدى  32.3م ،و�إال
ف�إنها لن تتمكن من املرور عرب القناة
ال�ضيقة.
وقد �شكل ذلك عائقاً كبرياً �أمام
ن��اق�ل�ات ال �ن �ف��ط ال���ض�خ�م��ة وب�ع����ض
حامالت الطائرات البحرية ،التي مل
تكن قادرة على اال�ستفادة من ميزات
القناة ،وعادة ما ي�صف مالك ال�سفن
و�شركات ت�صنيع ال�سفن ذلك بـ«عائق
باناماك�س».
م�شروع التو�سيع
ج ��راء ق�ط��ره��ا ال���ض�ي��ق ،مل تكن
قناة باناما الأمثل لعمليات ال�شحن
ال �ب �ح��ري ،ف�م��ا مي��ر ع�بره��ا ال ي�ك��اد
ي �ت �ج��اوز � 2.5إىل  3يف امل �ئ��ة ب�سبب
القيود املتعلقة باملقا�سات.
لكن الآن ي�ب��دو �أن ا ألم ��ور قابلة
للتغيري� ،إذ ت�شهد القناة عملية ت�أهيل
ك �ب�رى ،م��ن خ�ل�ال ت��و��س�ي��ع قطرها
لي�صل �إىل  49م ،مم��ا يعني دخ��ول
العامل �إىل حقبة جديدة من تاريخ
ب�ن��اء وت�صنيع ال���س�ف��ن ،وم��ن امل�ق��در
�أن يكلف امل���ش��روع نحو  5.25مليار
دوالر تغطي ال�ق��رو���ض ن�سبة  43يف
املئة منها ،وي� أ�ت��ي الباقي م��ن ر�سوم
اال�ستخدام ،وم��ن املتوقع �أن ينتهي
امل�شروع الذي بد�أ يف �أيلول عام ،2007
بحلول عام .2014

عام  1914تم عبور
القناة للمرة األولى

و�� �س� �ت ��زداد ن �� �س �ب��ة م � ��رور ال���س�ف��ن
والب�ضائع حني تنتهي �أ�شغال تو�سيع
ال �ق �ن��اة ال �ت��ي �أن �� �ش ��أت ق�ب��ل  93ع��ام �اً،
وت�ستغرق عملية التعميق والتو�سيع
�سبعة �أع ��وام ،وت�ساهم بعدها يف رفع
ق��درات قناة باناما بن�سبة  50يف املئة،
وي �ق ��ول ت ��وم ي��ون �غ �ل�ين م ��ن ال���ش��رك��ة
الهولندية ديلفت هيدرولك�س التي
ت �ت��وىل ع�م�ل�ي��ة ال�ت��و��س�ع��ة وال�ت�ع�م�ي��ق
هذه« :ازدادت ن�سبة املالحة البحرية
ل�سفن الب�ضائع انطالقاً من جنوب
��ش��رق �آ��س�ي��ا ،خ�صو�صاً نحو ال�ساحل
ال�شرقي لأمريكا ،ت��زداد كذلك حجم
ال�سفن ،هذا يعني من جهة �أن ن�سبة
امل�ل�اح��ة ال �ب �ح��ري��ة ��س�ترت�ف��ع بن�سبة
كبرية كما �ستزداد حجم ال�سفن ،كما
تتوفر القناة على قدرات معينة ،فال
ميكن �أن تعربه أ�ك�ثر من � 40سفينة
يف اليوم».
ي�ضيف يونغلني« :ت��رت�ف��ع القناة
 26م�تراً فوق م�ستوى �سطح البحر،
وهذا يعني �أن كميات كبرية جداً من
امل�ي��اه يف حالة عبور ال�سفن لبوابات
التحكم ت�ضيع ن�سبة مهمة من املياه،
هذا يعني �أي�ضاً �أنه يف حالة زيادة عدد
ال�سفن العابرة للقناة ،ت��زداد كميات
امل��اء املطلوبة للحفاظ على امل�ستوى
ال�ضروري من املياه يف القناة ،وت�سقط
حالياً الأم�ط��ار كثرية وكافية ،وه��ذا
يعني �أن املخزون املائي متوفر ،ولكن
املنطقة عا�شت �أي�ضاً عاماً جافاً ،ومل
ت�ك��ن ه �ن��اك ن���س�ب��ة ك��اف�ي��ة م��ن امل �ي��اه،
ال م�ستوى املياه بالقناة،
وانخف�ض قلي ً
و�أدى ذلك �إىل خف�ض حموالت ال�سفن
العابرة للقناة».
ويخ�شى معار�ضو حتديث القناة
على البيئة والغابات املجاورة للقناة،
وي �خ �� �ش��ى ا آلخ� � � � ��رون ال �ف �ي �� �ض��ان��ات
وح� ��دوث ن�ق����ص يف امل �ي��اه ال���ص��احل��ة
لل�شرب ل�سكان باناما �سيتي �ست�ضيع
ك �م �ي��ة واف� � ��رة م ��ن امل� �ي ��اه ال���ص��احل��ة
لل�شرب كنتيجة لتو�سيع قناة باناما،
ورغم ذلك فقد وافقت غالبية �سكان
ب��ان��ام��ا ع �ل��ى ق � ��رار حت��دي��ث ال �ق �ن��اة
عندما أ�ج ��ري ا�ستفتاء ح��ول الأم��ر
كما يق�ضي الد�ستور.

طلبات عدة
بالعودة �إىل عامل ال�شحن البحري،
ي�ستعد بناة ال���س�ف��ن ل�ت�ل�ق��ي ط�ل�ب�ي��ات
عديدة من قبل �شركات النقل البحري،
مب��ا ي��ؤ��ش��ر �إىل عمليات � �ش��راء لل�سفن
ال�ك�ب�يرة ع�ل��ى ن�ط��اق �أو� �س��ع ،يف ال��وق��ت
ن�ف���س��ه ي �ب��دو �أن� ��ه ه �ن��اك ف��ر� �ص��ة أ�م ��ام
املهند�سني البحريني ،لت�صميم مناذج
متطورة ومتقدمة م��ن ال�سفن ا ألك�بر
حجماً� ،شرط �أن تكون �صديقة للبيئة،
و�أق��ل ��ض��رراً على احل�ي��اة البحرية من
ال�سفن التقليدية .وبح�سب بحث من�شور
يف املجلة الدولية للهند�سة البحرية،
فعلى الأرج��ح �أن تو�سيع قناة باناما قد
ي� ��ؤدي �إىل اب�ت�ك��ار وت�صنيع �سفن أ�ك�بر
حجماً و�أكرث كفاءة يف ا�ستهالك الوقود،
و�أقل �ضرراً على البيئة.
ووف�ق�اً مل��ا ي��ورده البحث ،ف��إن��ه كلما
كانت ال�سفن �أكرب ،كلما قل ا�ستخدامها
ل�ل��وق��ود ،لكل ط��ن منقول على م�سافة
م �ي��ل واح � ��د �أي ل �ك��ل ط ��ن/م �ي ��ل م��ن
الب�ضائع التي حتملها ،على �سبيل املثال،
�إذا كانت ال�سفينة حتمل � 110آالف طن
من الب�ضائع من الوزن ال�ساكن ،ميكن
احل��د م��ن ا�ستهالك ال��وق��ود بن�سبة 16
يف امل �ئ��ة ل�ك��ل ط��ن/م �ي��ل م��ن الب�ضائع
امل�شحونة.

مشروع توسيع
القناة يكلف 5
مليارات دوالر

فقاعات الهواء
ي��ذك��ر �أن حجم ال�سفن لي�س احلل
الوحيد جلعلها أ�ك�ثر ك�ف��اءة ،بل هناك
جم �م��وع��ة م��ن احل �ي��ل والأف � �ك ��ار ل��دى
املهند�سني البحريني ،والتي من �ش�أنها
�إح� ��داث نقلة ن��وع�ي��ة يف ع��امل ال�شحن
ال �ب �ح��ري و� �ص �ن��اع��ة ال �� �س �ف��ن ،جلعلها
�سريعة وفعالة �أكرث من �أي وقت م�ضى.
إ�ح ��دى �أك�ث�ر التقنيات ال��واع��دة
ال �ي��وم ،ت�سمى «الت�شحيم ال�ه��وائ��ي»،
وه��ي ع �ب��ارة ع��ن طبقة م��ن فقاعات
ال �ه ��واء ال �ت��ي ت�غ�ل��ف ب ��دن ال�سفينة،
ل �ل �ح��د م ��ن ق � ��وة ال �� �س �ح��ب وت��وف�ي�ر

الوقود ،عرب هذه التقنية يتم الف�صل
بني ال�سائل (امل��اء) وال�سطح املعدين
لل�سفينة ،ع�بر �ضخ ف�ق��اع��ات ال�ه��واء
من فتحات معينة يف ج�سم ال�سفينة
لتعمل مبنزلة مواد الت�شحيم ،الأمر
ال��ذي يحد م��ن ق��وة ال�سحب بن�سبة
ت�صل �إىل  80يف املئة.
م��ن خ�لال الت�شحيم ال�ه��وائ��ي ،كما
تدل عليه الكلمة ،ف�إن الهواء ي�ستخدم
ب ��د ًال م��ن ال��زي��ت يف الت�شحيم وتقليل
االح �ت �ك��اك ب�ي�ن الأ� �س �ط��ح ،وي �ت��م ذل��ك
ع ��ن ط��ري��ق ال �� �ض��خ امل �ت��وا� �ص��ل ل�ل�ه��واء
ب�ين الأ��س�ط��ح امل�ح�ت�ك��ة ،لي�شكل ال�ه��واء
امل�ضغوط هنا ع��ام��ل ال�ع��زل ،ويف نف�س
الوقت كعامل تربيد ،حيث �إن ا�ستخدام
الهواء يخف�ض درجات احلرارة بفاعلية
�أكرب.
وي �� �س �ت �خ��دم ال �� �ض ��خ ال � �ه ��وائ ��ي �أو
الت�شحيم الهوائي يف ال�ق�ط��ارات ،حيث
ي�ت��م ��ض��خ ال �ه��واء ب�ين ق�ضبان ال�سكك
احل��دي��دة و�أ� �س �ف��ل ال �ق �ط��ار ،وم ��ن �أه��م
ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ت���ش�ح�ي��م ال �ه��وائ��ي ك��ذل��ك
�صناعة مركبات الهوفر ،وهذه املركبات
تعتمد على تقنية جديدة جتعلها ت�سري
على و��س��ادة هوائية رفيعة تعزلها عن
�سطح الأر�� ��ض �أو امل ��اء ،وت�ع��د مركبات
ال�ه��وف��ر ذات ف��ائ��دة تقنية وع�سكرية،
حيث �إنها ت�ستهلك طاقة �أقل للحركة،
لأن ق� ��وة م �ق��اوم��ة االح� �ت� �ك ��اك ب�ي�ن�ه��ا
وب�ين الأر���ض تكون �ضئيلة ج��داً ،وهذه
املركبات ق��ادرة كذلك على التنقل بني
املاء والأر�ض ،لذا فهي مركبات برمائية
ت�صلح للمهمات الع�سكرية.
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن هذه الفكرة
لي�ست جديدة� ،إذ حاول العلماء الرو�س
يف ال���س�ت�ي�ن��ات وال���س�ب�ع�ي�ن��ات تنفيذها
ع�ب�ر ال �ق �ي��ام ب �ت �ج��ارب ع � ��دة ،ل �ك��ن مل
ي �ت��م ا��س�ت�ك�م��ال ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال �ت �ج��ارب
البحرية ،ب�سبب تكلفة جتهيز ال�سفن
بالتكنولوجيا وامل �ع��دات ال�لازم��ة ،كما
�أن أ�م ��ام ه��ذه التقنية بع�ض ال�ع��وائ��ق،
�إذ يخ�شى املهند�سون �أن ت��ؤدي فقاعات
الهواء �إىل التقليل من كفاءة التوربينات
ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم ل��دف��ع ال���س�ف��ن يف ح��ال
وزعت ب�شكل خاطئ.
يف الآون� � ��ة الأخ �ي ��رة ،ب � ��د�أت ��ش��رك��ة
م �ي �ت �� �س��وب �ي �� �ش��ي ل �ل �� �ص �ن��اع��ات ال�ث�ق�ي�ل��ة
ب��ال�ت���س��وي��ق مل��ا ت�سميه «ن �ظ��ام ت�شحيم
الهواء» ،لتخفي�ض نحو  10يف املئة من
انبعاثات ث��اين �أك�سيد ال�ك��رب��ون ،علماً
�أن هذه الن�سبة قد ت�صل �إىل  35يف املئة
قريباً ،وخالل العام املا�ضي ،طلب تاجر
احلبوب املليونري �آر�شر دانييلز ميدالند
من ال�شركة ت�صنيع ثالث �سفن عمالقة
بالتكنولوجيا اجلديدة ،و�سيتم االنتهاء
من بنائها يف العام  2014لتدخل �صناعة
ال�سفن يف حقبة جديدة.

عبد اهلل ال�صفدي
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عالم المرأة

تساعدك في التخلص من اإلدمان على صديقة ما
ِ
خطوات
ه��ل ف �ك��رتِ ي��وم �اً م��ا �أن ��ه رمب��ا قد
تكونني م�صابة بالإدمان ،هل تعلمني
�أن الإدم ��ان م��ن املمكن �أن ي�صل �إىل
العالقات الإن�سانية ،وتكونني مدمنة
على �صديقة ما دون �أن تعلمي؟
الإدم ��ان ه�ن��ا ،بح�سب خ�ب�راء علم
ال �ن �ف ����س ،ي �� �ص��ف � �س �ل��وك �اً ل ��ك ي���ض��ر
مب�صلحتك مقابل �شخ�ص �آخر ،لأنك
دائ�م�اً جت��دي��ن لها الأع ��ذار وت�برري��ن
�أخطاءها وتقللني من �ش�أنها ،والأهم
�أنك �أنت نف�سك ال تعرتفني مب�شكلتك
وال تواجهني نف�سك ،ورمبا ال تكونني
م�ن�ت�ب�ه��ة �أ�� �ص�ل�اً  ،لأن� ��ك م��دم�ن��ة على
�صديقة معينة و�ضعيفة �أمامه.
و�إل �ي��ك بع�ض ال�ع�لام��ات ال�ت��ي قد
ت�ساعدك على اكت�شاف ذلك:
 مت �ي �ل�ين دائ� �م� �اً �إىل �أن تقلليم ��ن � �ش ��أن ��س�ل��وك�ه��ا امل �ت �م��ادي م�ع��ك،
وت �� �س �ت �خ��دم�ين ع � �ب� ��ارات م �ث��ل “كل
ال �ن��ا���س ي�ف�ع�ل��ون ذل � ��ك ..وه� ��ذا لي�س
غريباً” ،مبعنى �أنك تتقبلني الإ�ساءة
العاطفية ،وحتاولني �أن تر�ضي بها.
 حت��اول�ين �أن تخفي ع��ن الآخ��رالأث� ��ر ال �ت��دم�يري ل���س�ل��وك��ه و�أف �ع��ال��ه
م�ع��ك ،ف��رمب��ا ت�شعرين باخلجل من
الطريقة التي تعاملك بها ،لكنك يف
ال��وق��ت نف�سه ح��ري���ص��ة ع�ل��ى حماية
�سمعتها �أمام الآخرين.
 دائ � �م � �اً جت ��دي ��ن ل �ه��ا الأع � � ��ذارمل ��واع� �ي ��دك� �م ��ا ال � �ت ��ي مل حت�ت�رم �ه��ا،
ول� �ل� �م� �ن ��ا�� �س� �ب ��ات ال � �ت� ��ي جت��اه �ل �ت �ه��ا،
ولكلماتها غري املنا�سبة التي قالتها
بحقك ،حتمّلني نف�سك امل�س�ؤولية عما
هي م�س�ؤولة عنه ،وعن �سبب �سلوكها
ال�سيئ معك.
 جتعلينها ت�ستمر يف طريقتهايف التعامل معك وم��ع الآخ��ري��ن بد ًال
م��ن م��واج�ه��ة امل��وق��ف ،لأن ��ك تخ�شني

�أن تفقديها ،ف�أنت ت�شعرين ب�أنك ال
ت�ستطيعني العي�ش م��ن دون �ه��ا ،وق��د
ي�ك��ون ذل��ك ال�سلوك م��وج�ه�اً ل��ك من
جماعة �أ��ص��دق��اء ،ولي�س م��ن �شخ�ص
واح��د فقط ،وال تريدين �أن تفقدي
�أ�صدقاءك جميعاً.
 ت �ق �ن�ع�ين ن �ف �� �س��ك �أن الآخ� � ��ر الي�ستطيع �أن يعي�ش من دون��ك �أي�ضاً،
ل ��ذل ��ك �أن� � ��ت م �� �س �ت �ع��دة ل�ل�ت���ض�ح�ي��ة
ب�سعادتك وراحتك النف�سية من �أجل
�سعادتها هي.
ابد�أي العالج فوراً
ال �ع�لاق��ات ال�ع��اط�ف�ي��ة وال��زوج �ي��ة
�أع �م��ق و�أق� ��رب ال�ع�لاق��ات الإن���س��ان�ي��ة،

ل��ذل��ك ي �ك��ون ال�ث�م��ن ك �ب�ي�راً ل��و كنت
مدمنة على �شريكك ،وتعتقدين �أنك
بذلك حتافظني على عالقتكما من
امل�شاكل ،ولكنه يكون يعاين كثرياً يف
الوقت نف�سه من التغطية على �سلوكه
وم�شاكله ب��د ًال م��ن �أن ينظر �إىل �أمل��ه
وي�ط�ل��ب امل �� �س��اع��دة ،لأن اال��س�ت���س�لام
ل�ل�إدم��ان على �شخ�ص ق��د يقلل من
اح�ت�رام ��ه ل �ن �ف �� �س��ه ،وي �ج �ع �ل��ه ي�شعر
بالذنب� ،أو ي�صاب باكتئاب يتطور �إىل
عوار�ض �صحية.
�إذا كنت يف عالقة من ه��ذا النوع،
ف�إليك طرق للتعايف منها:
 اخل �ط��وة الأوىل ل�ل�ع�لاج ه��ي يفاالع�ت�راف بامل�شكلة ،لكن ال�ع�لاج قد

ي �ك��ون ��ص�ع�ب�اً �أن ت�ق��وم��ي ب��ه وح ��دك،
لذلك اطلبي امل�ساعدة من �أ�شخا�ص
ق��ري�ب�ين �أو م��ن ا��س�ت���ش��اري نف�سي �أو
اج �ت �م��اع��ي ل �ي �� �س��اع��دك ع �ل��ى ات �خ��اذ
وتنفيذ قرارات �صعبة يجب �أن تقومي
بها.
 قويل ال لل�سلوك ال�سيئ ،ورمبايكون هذا �أ�صعب ما يف املو�ضوع ،لأنك
اع �ت ��دت ع �ل��ى ت�ق�ب��ل � �س �ل��وك ال �ط��رف
الآخ ��ر مهما ك��ان ��ص�ع�ب�اً ..الطريقة
ال��وح�ي��دة لك�سر ه��ذه ال��دائ��رة ه��ي يف
رف����ض ت�بري��ر ال�سلوك غ�ير املقبول،
واف �ه �م��ي �أن� ��ك ت���س�ت�ح�ق�ين الأف �� �ض��ل،
ول�ست م�ضطرة �إىل �أن تقبلي مبا هو
�أقل.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

طرق الوقاية من اإلصابة بشلل األطفال
مل يتو�صل العلم حتى الآن لعالج حمدد ملر�ض �شلل الأطفال ،فالعالجات
ال�ت��ي يتلقاها الطفل �أث�ن��اء �إ�صابته ت�ساعد فقط على تخفيف الأع��را���ض
امل�صاحبة ملر�ض �شلل الأطفال ،ومنع حدوث �أي م�ضاعفات للمر�ض ،ولهذا
يُعترب لقاح التطعيم �ضد �شلل الأطفال هو من �أعظم االكت�شافات يف تاريخ
الطب ،فيمكن حت�صني الأطفال عن طريق �إعطاء الأطفال اجلرعات اخلم�س
الالزمة له ،وذلك يف مواعيدهم املحددة ،وهي كالآتي:
اجلرعة الأوىل :عندما يبلغ الطفل  45يوماَ.
اجلرعة الثانية :عندما يبلغ الطفل � 3شهور.
اجلرعة الثالثة :عندما يبلغ الطفل � 5شهور.
اجلرعة الرابعة :عندما يبلغ الطفل �سنة ون�صف.
اجلرعة اخلام�سة :عندما يبلغ الطفل �أربع �سنوات.
يف حالة �إ�صابة الطفل مبر�ض �شلل الأط�ف��ال ،يجب عزله يف غرفة
خا�صة مب�ف��رده ،و�إعطائه العالج ال�لازم حلالته املر�ضية وتطهري كل
متعلقات والأدوات التي ي�ستخدمها الطفل امل�صاب ،كما يجب حت�صني
املخالطني للطفل امل�صاب �أخذ عقار اجلاماجلوبيولني ،خ�صو�صاً الأطفال
الأ�صغر من اخلام�سة ،مع متابعة حالتهم ال�صحية ،وذل��ك للت�أكد من
عدم �إ�صابتهم ب�شلل الأطفال.
وملنع ح��دوث م�ضاعفات عند �إ�صابة الطفل ب�شلل الأط�ف��ال ،يرجى
اتباع اخلطوات التالية:
الراحة التامة ،خ�صو�صاً يف املراحل الأوىل للمر�ض.

تناول م�سكنات للأمل.
كمادات ماء �ساخن.
تناول نظام غذائي �صحي وموازنة ال�سوائل باجل�سم.
القيام ببع�ض التمرينات للأطراف ،ملنع حدوث ت�شوهات �أو تيبّ�س يف الع�ضالت.
ا�ستخدام جبائر �أو عكازات لت�ساعد الطفل يف احلركة.
طرق الوقاية من الإ�صابة مبر�ض �شلل الأطفال.
�أوالً� :إعطاء الطفل العقار امل�ضاد ل�شلل الأطفال :يجب االهتمام مبواعيد
�إعطاء الطفل اجلرعات املحدد من العقار امل�ضاد ل�شلل الأطفال وذلك
لتقليل من فر�صة �إ�صابته باملر�ض.
ثانياً� :إجراء اخلطوات الالزمة عند اال�شتباه يف �إ�صابة الطفل ب�شلل الأطفال:
يجب ال��ذه��اب ف��وراً �إىل الطبيب املخت�ص عند ب��دء ظهور �أع��را���ض
املر�ض على الطفل.
عزل الطفل امل�صاب مبفرده واتباع اخلطوات الالزمة لتطهري �أدوات
التي ي�ستخدمها.
مالحظة :احلالة ال�صحية لكل املخالطني للطفل امل�صاب للت�أكد من
عدم انتقال املر�ض �إليهم.
ثالثاً :االهتمام بالنظافة العامة:
الت�أكد من نظافة الطعام وامل�شروبات قبل تناولهم.
تعقيم احلليب بغليه جيداً على النار.
عدم تناول الأطعمة غري املطبوخة.

 ا�سمحي لنف�سك �أن تغ�ضبي ذلكالغ�ضب ال�صحي ،ف�إن ما كنت تفعلينه
��س��اب�ق�اً ه��و تقبل م��ا ه��و غ�ير مقبول
بد ًال من الرد عليه ب�شكل مالئم.
تذكري �أنه من العادي �أن تغ�ضبي
عندما ي�ستغلك �أحدهم �أو يتجاهلك،
�أو ي �ت �� �ص��رف م �ع��ك ب���ش�ك��ل م �ه�ين �أو
الم� ��� �س� ��ؤول ..اغ���ض�ب��ي ب� ��د ًال م ��ن �أن
تخ�شي �أن تفقديه �إذا واجهته.
 �أح � �ي � �ط� ��ي ن �ف �� �س��ك ب� ��الأ� � �س� ��رةوالأ�� �ص ��دق ��اء ،لأن� ��ه م��ن امل�ح�ت�م��ل �أن
تبتعد �إذا واجهته وو�ضعت ح��داً لها
وخ��رج��ت م��ن حالة اال�ست�سالم التام
ال�سلبية التي اعتادت عليها ،قد ترتك
يف حياتك فراغاً ،واملقربون منك هم
من �سي�شعرون بك ،و�سيمل�ؤونها ،ولن
يجعلوك تبقني وحيدة.
 اع� �ت� �ن ��ي ب �� �ص �ح �ت��ك ج �� �س ��دي �اًوع��اط�ف�ي�اً وروح� �ي� �اً ..ت �ن��اويل ط�ع��ام�اً
�صحياً ،وم��ار��س��ي الريا�ضة للحفاظ
على �صحتك ،وافعلي كل ما يفيدك
روحياً ،كالتوجه �إىل الدِّين� ،أو �سماع
الأنا�شيد� ،أو ممار�سة الت�أمل.
 ت�ق�ب�ل��ي م ��ا ال مي �ك��ن ت �غ �ي�يره..ت�ستطيعني فقط �أن تغريي �سلوكك
وف�ع�ل��ك ال ��س�ل��وك و�أف �ع��ال الآخ��ري��ن،
فكل �شخ�ص م���س��ؤول ع��ن �شخ�صيته
و�سلوكه.
 ان �� �س �ح �ب��ي م� ��ن ع�ل�اق� �ت ��ك م��عال�شخ�ص الذي �أنت مدمنة عليه ،ومبا
�أن ه��ذا النوع من العالقات يتمحور
حول التعلق ب�شخ�ص واالعتماد عليه،
فيجب �أن تبتعدي كلية عنه وتقتنعي
ب � أ�ن��ك ق ��ادرة ع�ل��ى �أن ت �ك��وين ب��دون��ه،
�أم��ا ال�ق��ول لنف�سك �إن �شخ�صاً م��ا ال
ي�ستطيع �أن يعي�ش من دون��ك� ،أو �أنت
غري قادرة على احلياة من دونه ،فهذا
تعزيز لفكرة �إدمانك عليه.
 �أب �ع ��دي الأ� �ش �خ��ا���ص ال�سلبينيع��ن حياتك مت��ام �اً ،فبع�ضهم يعي�ش
على افرتا�س املدمنني على عالقتهم
بهم؛ بجعل العالقة فيها كماً كبرياً
م ��ن الأن ��ان� �ي ��ة ،و�أخ� � ��ذ ك ��ل م� �ب ��ادرات
ال �ط��رف الآخ� ��ر ،مب �ج��رد �أن ت � أ�خ��ذي
تلك اخلطوة وتقيمي عالقاتك ف�إنك
�ستعرفينهم فوراً ،ه�ؤالء ال ي�ستحقون
�أن يكونوا يف حياتك ،لذلك اقطعي
عالقتك بهم ،ولي�س �شرطاً �أن يكون
ذلك ب�شكل دراماتيكي ،لكن يجب �أن
يكون وا�ضحاً؛ فقط توقفي عن الرد
على مكاملاتهم� ،أو مقابلتهم ل�شرب
القهوة معاً� ،أي باخت�صار :ابتعدي عن
م�ؤثراتهم ال�سيئة.
 يجب �أن تعريف �أن �إدم��ان��ك علىعالقتك ب�شخ�ص ما و�ضعفك �أمامه
له عالقة بتقديرك لتقييم الآخرين،
ون�ظ��رت�ه��م �إل �ي��ك ،وه ��ذا ع�ل��ى ح�ساب
نف�سك ،وعلى ح�ساب من تريدين �أن
تكوين �أنت يف احلقيقة..
يبدو �أنك ال ت�ستطيعني �أن تقفي يف
وجه من ميلكون التحكم ،وقد يكون
�سبب الإدمان �أنك ال تعرفني من �أنت
حقاً ،وماذا تريدين �أو ت�شعرين بعدم
الأمان �أو االكتئاب.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

كيف نتجنب حساسية العين في فصل الربيع؟
ي�شري �أط�ب��اء وج�رّاح��و العيون �إىل
�أن ف�صل ال��رب�ي��ع م��ن �أك�ث�ر الف�صول
التي تتعر�ض فيه العني �إىل الإ�صابة
ب��احل �� �س��ا� �س �ي��ة ،م� ��ؤك ��دي ��ن �أن ج�م�ي��ع
الأج ��زاء امل�ك��ون��ة للعني ذات ح�سا�سية
عالية جداً لأي ج�سم غريب قد يدخل
�إليها ،ف��إذا حدث هذا يبد�أ كل جزء يف
العني يف املقاومة؛ �إما ب�إبعاده� ،أو قتله
والتخل�ص منه.
وي �ق��ول الأط� �ب ��اء �إن ه ��ذا اجل���س��م
ال �غ��ري��ب ل�ي����س ب��ال �� �ض��رورة �أن ي�ك��ون
بكتريياً �أو فريو�سياً ،فقد يكون ج�سماً
ج��اف�اً ك��ال�تراب� ،أو ال��دخ��ان� ،أو ن�شارة
خ �� �ش��ب� ،أو ح �ب��وب ل �ق��اح ،ف� � ��إذا ح��دث
وتوغل �أي من ه��ذه الأج�سام الغريبة
�إىل ال �ع�ين ،ت �ب��د�أ ال�ع�ين يف مقاومتها
ع �ل��ى ال � �ف ��ور ،ول �ي �� �س��ت ك ��ل الأج �� �س��ام
الغريبة تتعر�ض للمقاومة نف�سها من
ك��ل الأ��ش�خ��ا���ص ،فقد تختلف مقاومة
ك��ل �شخ�ص ل�ل�أج���س��ام ال�غ��ري�ب��ة؛ تبعاً
لدرجة ح�سا�سية الإن�سان نف�سه لهذه
االج�سام.
�أم��ا �أه��م �أع��را���ض احل�سا�سية فهي
احمرار العني ،الذي ي�صاحبه �إفرازات
دمعية وخم��اط�ي��ة ،وه��و م��ا ي ��ؤدي �إىل
ال �� �ش �ع��ور ب�ح�ك��ة يف ال �ع�ي�ن ،ت��دف��ع �إىل
حم ��اول ��ة ف��رك �ه��ا؛ ك ��رد ف �ع��ل طبيعي
لل�شعور بوجود ج�سم غريب ،وقد يكون
العر�ض جفاف العني.
وي�ؤكد �أطباء العيون �أنه بالإ�ضافة
�إىل ال�ت�ل��وث اجل ��وي وح �ب��وب ال�ل�ق��اح،
وال �ت��ي ُت �ع � ّد ��س�ب�ب�اً رئ�ي���س�ي�اً حل�سا�سية
ال�ع�ين ،ال نغفل الإج �ه��اد ال��ذي ميكن
�أن ي�صيب العيون نتيجة الرتكيز يف
التليفزيون �أو الكمبيوتر ملدة طويلة،
�أو ح�ت��ى ال� �ق ��راءة �أو ��ش�غ��ل ال�تري�ك��و،
والإب��رة ،بالإ�ضافة طبعاً �إىل التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س �أو ال�ت�ي��ارات الهوائية

ال�شديدة ملدة طويلة ،وكذلك ا�ستخدام
�أن��واع رديئة من م�ستح�ضرات جتميل
العيون ،و�أخ�يراً الإف��راط يف ا�ستخدام
«ق � �ط� ��رات ال� �ع�ي�ن» ل� �ف�ت�رات ط��وي �ل��ة،
ال�سيما لكبار ال�سن.
وينبه �أط�ب��اء �أم��را���ض العيون �إىل
�أن ح�سا�سية العني لي�ست فقط «الرمد
الربيعي» الناجت عن احل�سا�سية حلبوب
ال �ل �ق��اح ال �ت��ي تنت�شر يف اجل ��و يف ه��ذا
ال�ف���ص��ل م��ن ال���س�ن��ة ،لأن �ه��ا ق��د ت�ك��ون
ب�سبب الإ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س �أو بكترييا
خ��ا��ص��ة بالن�سبة �إىل �ساكني املناطق
املكد�سة بالقمامة ،والتي تتكاثر فيها
احل�شرات.

طــريـقـة اللعـب

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

�أم ��ا �أ��س��ال�ي��ب ال��وق��اي��ة فتنح�صر
يف ع��دم التعر�ض للتيارات الهوائية
ال�شديدة ،وجتنب التعر�ض لأ�شعة
ال �� �ش �م ����س ل� �ف�ت�رات ط ��وي �ل ��ة� � ،س��واء
�صيفاً �أم �شتاء ،مع �ضرورة ا�ستخدام
ن �ظ��ارات ال�شم�س ،وحم��اول��ة �إراح ��ة
ال�ع�ين ب�إغالقها مل��دة دقيقة واح��دة
ع�ل��ى الأق� ��ل ك��ل ن���ص��ف ��س��اع��ة �أث �ن��اء
م�شاهدة التليفزيون �أو اجللو�س �أمام
الكمبيوتر� ،أو الرتكيز يف ال�ق��راءة،
و� �ض��رورة ال�ت� أ�ك��د م��ن و��ض��ع الكتاب
حتت م�ستوى العني �أثناء القراءة..
هذا بالإ�ضافة �إىل احلر�ص على
غ�سيل الأي��دي جيداً قبل االق�تراب

الفيس بوك يصيب
باضطرابات غذائية
ك���ش��ف ب��اح �ث��ون �أم�ي�رك �ي ��ون �أن
ا�� �س� �ت� �خ ��دام م ��وق ��ع «ف� �ي� �� ��س ب� ��وك»
ل �ل �ت��وا� �ص��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ف�ت�رات
طويلة ،يهدد بالإ�صابة با�ضطرابات
غذائية ،وقد ي�ؤدي �إىل تراجع الثقة
بالنف�س.
ف � �ق� ��د �أج� � � � � ��رى �أح� � � � ��د م� ��راك� ��ز
اال�� �ض� �ط ��راب ��ات ال �غ��ذائ �ي��ة درا�� �س ��ة
�أظ �ه��رت �أن  ٪51م��ن م�ستخدمي
«ف �ي ����س ب� � ��وك» ب ��ات ��وا �أك� �ث��ر وع �ي �اً
ح�ي��ال �شكل �أج���س��ام�ه��م ،ب�ع��د ر�ؤي��ة
� �ص��ور ل �ه��م ع �ل��ى م��وق��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي ،ففي ع�صر التكنولوجيا
احلديثة وا�ستخدام الهواتف الذكية
والإنرتنت� ،أ�صبح من ال�صعب على
النا�س �أن يبعدوا �أنف�سهم عن ال�صور
وغريها من الأمور التي حتفز على
عك�س �صورة �سلبية للج�سم ،وتراجع
ال�ث�ق��ة ب��ال�ن�ف����س ،م��ا ق��د ي � ��ؤدي �إىل
اال�ضطرابات الغذائية.
و�أف � � � � ��اد امل � ��رك � ��ز �أن  ٪80م��ن
الأ�� � �ش� � �خ � ��ا� � ��ص ال� � ��ذي� � ��ن � �ش �م �ل �ه��م
اال�ستطالع ،دخلوا �إىل «في�س بوك»
مرة واح��دة على الأق��ل يف اليوم ،ما
ي�ج�ع��ل م��ن امل �ت �ع��ذر ع ��دم م���ش��اه��دة
�صور لأنف�سهم �أو لآخرين.
وق��ال  ٪44منهم �إن�ه��م يتمنون
لو كان ج�سمهم �أو وزنهم مثل �أحد
�أ�صدقائهم ،واعرتف  ٪32بال�شعور
باحلزن عند مقارنة �صورهم ب�صور
�أ�صدقائهم.
و�شملت الدرا�سة  600م�ستخدم
�أم�ي�رك ��ي ل �ـ«ف �ي ����س ب � ��وك» ،ت �ت�راوح
�أعمارهم بني  16و 40عاماً.

م��ن ال�ع�ين ..وعند ال�شعور ب ��أمل يف
�إح � ��دى ال�ع�ي�ن�ين ن�ت�ي�ج��ة ال�ت�ع��ر���ض
للرتاب �أو امللوثات ،فال داعي حلك
ال�ع�ين �أو ف��رك�ه��ا� ،إمن��ا ينبغي عمل
كمادات ماء ب��ارد ملدة دقيقتني على
العني امل�صابة.
و�أخرياً ننبه كل �أم ب�ضرورة املتابعة
بالن�سبة �إىل الطفل الذي �سبق �إ�صابته
ب��ال��رم��د ال��رب �ي �ع��ي ،وذل ��ك ب��ا��س�ت���ش��ارة
ال�ط�ب�ي��ب ال� ��ذي ق��د ي���ص��ف ن��وع �اً من
ال �ق �ط��رة ق �ب��ل ب ��داي ��ة م��و� �س��م ال��رب�ي��ع
ب�ث�لاث��ة �أ��س��اب�ي��ع ع�ل��ى الأق ��ل للوقاية،
وه��و ما ي�ساعد يف التخفيف من حدة
الإ�صابة.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ج�سم �سماوي  /مبعنى �سوى
(مبعرثة)
1
 6امل يف الأعلى  /تر�أ�س
2
 7نهر �صغري  /نقلم القلم
3
� 8أر�� � ��ض ��س�ب�خ��ة م�ل�ي�ئ��ة ب��امل��اء
وال�ن�ب��ات��ات  /ق��ري��ة ��س��وري��ة قرب
4
احلدود اللبنانية
5
 9للنفي  /وحدة عملة اجنبية
 10مدينة �سورية جنوب جبال
6
طورو�س قرب احلدود الرتكية
7
8
عـــامـــودي
9
� 1ساحة ال�شهداء و�سط دم�شق /
10
�أهال (بالعامية)
 2ملل  /موبايل
 3الأ�سا�س واملنبع
�أفــقــي
 4ال�شخ�ص الذي يتوىل الأمور
 /يف ال�سلم املو�سيقي
 1ه�ضبة �سورية حمتلة
 5ثياب  /الالحرب
 2دولة جارة ل�سوريا
 6حرف نا�صب � /صنف
 3منطقة �سياحية �سورية  /هزار ولعب
 7ال �ك��ات��ب �أو اخل �ط��اط املنمق
� 4شخ�ص بالغ � /سوف لن نر�ضخ
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ريَ اضـَ ة
وح��ده بايرن ميونيخ من بني الفرق التي
تخو�ض ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا ميلك
قيمة م�ضافة حتفز العبيه �إىل �أق�صى احلدود،
وحت��رك فيهم احلما�سة للو�صل �إىل الهدف
امل�ن���ش��ود :خ��و���ض امل �ب��ارة النهائية ع�ل��ى ملعب
النادي البافاري العريق يف «اليانز �أرينا» يف 19
�أيار املقبل� ،أمام بر�شلونة الإ�سباين �أو ت�شل�سي
الإنكليزي.
وبعد الفوز على ريال مدريد  2ـــ  1حافظ
ف��ري��ق امل ��درب ي��وب هاينكي�س ع�ل��ى آ�م��ال��ه يف
حتقيق ه��ذا الإجن� ��از ،وال��س�ي�م��ا �أن ��ه �سي�سافر
�إىل مدريد مع �أف�ضلية هدف واح��د يدين به
�إىل ماريو غوميز ال��ذي �سجل هدف الفوز يف
الدقيقة الأخ�ي�رة ،وذل��ك بعد �أن افتتح زميله
الفرن�سي فرانك ريبريي الت�سجيل يف الدقيقة
 17قبل �أن يدرك الأملاين م�سعود اوزيل التعادل
يف الدقيقة .53
وبعيداً عن لغة الأرق��ام واحل�سابات ،وعلى
رغم �أن الفوز بنتيجة  1ــ � 0سيكون كافياً لريال
مدريد الأربعاء املقبل ،يرى املراقبون �أن لدى
الفريق ال�ب��اف��اري ك��ل ع��وام��ل النجاح والت�ألق
التي ي�ستمدها من ت�شكيلة فيها جميع عنا�صر
ال �ق��وة ،وه�ن��ا أ�ب ��رز مفاتيح ال�ل�ع��ب يف �صفوف
الفريق الأمل��اين ال�ساعي لبلوغ النهائي للمرة
التا�سعة يف تاريخه:
الم �صاحب املهام املزدوجة
منذ رحيل �أوليفر ك��ان ،ان�برى فيليب الم
ملهمة قائد ال�ف��ري��ق ،ب��ل �إن البع�ض ي��رى فيه
هوية البايرن وعنوانه الرئي�س.
قائد تليق به �شارة النادي العريق ،ومقاتل
حقيقي ،وه��و �أح��د �أف�ضل الالعبني يف مركز
ال �ظ �ه�ير يف ال �ع ��امل ،وي���ش�ك��ل م��ع ال�ه��ول�ن��دي
�آري�ين روب��ن ثنائياً ق��ات�لاً ..لعب دوراً ب��ارزاً يف
جلم حتركات كري�ستيانو رون��ال��دو� ،أدى دوره
الهجومي على �أكمل وجه ومن �إحدى هجماته
العنرتية جاء هدف الفوز بقدم الرائع ماريو
غوميز.
�شفان�ستايغر ..ال�سد املنيع
�أح��د �أف�ضل العبي خط الو�سط يف العامل
حالياً ،مزاياه عديدة �أبرزها ال��روح القتالية،
والر�ؤية الثاقبة لأر�ض امللعب.
ف��ر���ض ن�ف���س��ه م�ن��ذ ث�لاث��ة �أع � ��وام ت�ق��ري�ب�اً
كمحور اللعب يف فريقه ويف املنتخب الأمل��اين،
حيث كان �أحد جنوم مونديال «جنوب �أفريقيا
 ،»2010خا�ض معارك عدة يف و�سط امللعب مع
مواطنه م�سعود �أوزيل ،ومع خابي �ألون�سو ،قبل
�أن يخرجه امل��درب ي��وب هاينكي�س يف ال�شوط
الثاين ،وي�شرك توما�س مولر بدال منه.
روبن الثائر
لآري�ي��ن روب ��ن ق���ص��ة م��ع ري ��ال م��دري��د،
عنوانها ث��أر ق��دمي من ن��اد مل يقدر القيمة
احل�ق�ي�ق�ي��ة ل�ل�اع��ب م��ن ط� ��راز رف �ي��ع ،ك��ون
الأخ�ي�ر تخلى ع�ن��ه ع��ام  2009ومل مينحه
فر�صة �أن يفر�ض نف�سه يف �صفوفه خالل
املو�سمني اللذين �أم�ضاهما معه.
مينح رفاقه الثقة ،ومبهاراته ي�ستطيع
� �ش��ق ال �ط��ري��ق أ�م � ��ام غ�ي�ره م ��ن امل�ه��اج�م�ين
لت�سجيل الأه� ��داف ،تعر�ض لإ��ص��اب��ة بليغة
يف مطلع امل��و��س��م لكنه ع��و���ض ب�ع��د ع��ودت��ه،
وخ�صو�صاً يف �آذار املا�ضي حني �سجل ت�سعة
�أهداف لفريقه.

بــايــرن مـيونـيـخ يتمسك
� 2012أمام الإنرت ب�سبب الإيقاف.
��س�ج��ل ال �ه��دف الأول ل�ف��ري�ق��ه يف م��رم��ى
ري��ال مدريد ،وتابع الن�سج على منوال �سجله
ال�شخ�صي ال��رائ��ع ه��ذا امل��و��س��م ،خ�صو�صاً يف
البوند�سليغا حيث �سجل  11ه��دف�اً ،ونفذ 18
متريرة حا�سمة.
وب�ع��د م��و��س��م  2010ـ�ـ�ـ  2011ال��ذي أ�ف�ق��ده
ب�ع����ض جن��وم �ي �ت��ه ب���س�ب��ب ا إل�� �ص ��اب ��ات ،ي � ؤ�ك��د
ري�ب�يري ه��ذا املو�سم أ�ن��ه القي�صر اجل��دي��د يف
ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ،ح�ي��ث ي�ح�ظ��ى ب�ث�ق��ة اجلميع
وت�أييدهم.
ويف م �ب ��اراة ال ��ري ��ال ��ش�ك��ل خ �ط��راً داه �م �اً
مل��داف�ع��ي ا ألب�ي����ض امللكي ف ��راوغ وم��رر و�سجل
م�ؤكداً �أنه لن يفوت فر�صته هذه املرة بخو�ض
النهائي يف «اليانز �أرينا».
غوميز القنا�ص

احتفاالت البايرن بالفوز

م��ن دون �شك ك��ان �أح��د �أ�سعد الأ�شخا�ص
بالفوز على ريال مدريد ،و�آمله كبري باكتمال
ال �ف��رح��ة يف م� �ب ��اراة الإي � � ��اب يف «��س��ان�ت�ي��اغ��و
برنابيو».

ريبريي ..القي�صر اجلديد
ي� ��راود ف��ران��ك ري �ب�يري ح�ل��م خ�ضو
املباراة النهائية بعد �أن فاتته الفر�صة يف

ب�ب���س��اط��ة أ�ن ��ه امل �ه��اج��م ا ألك�ث��ر ف�ع��ال�ي��ة يف
�أوروبا هذا املو�سم 40 :هدفاً يف  46مباراة ،بينها
 12هدفاً يف دوري �أبطال �أوروبا.
يحمل «�سوبر م��اري��و» على كتفيه فريقه
البايرن ،وبا�ستثناء الثنائي «مي�سي – رونالدو»
م��ن ال�ن��ادر �أن حتظى ا ألن��دي��ة الأوروب �ي��ة هذه
ا ألي � ��ام مب �ه��اج��م م��ن ه ��ذا ال� �ط ��راز ،ي�ت�ح��دث
ال�ب�ع����ض ع��ن ق��رب ان�ت�ق��ال��ه �إىل ري ��ال م��دري��د

خ�صو�صاً يف حال ا�ستغنى الأخري عن الهداف
الأرجنتيني غونزالو هيغواين.
يتمتع مب��زاي��ا ج�سمانية خ��ارق��ة (1,89م
و88كلغ) ،وي��رى فيه م��درب��ه ي��وب هاينكي�س
«ماكينة أ�ه��داف» ،علماً �أن��ه هدف الفوز الذي
�سجله يف �شباك ال��ري��ال ك��ان ال��رق��م  12ل��ه يف
دوري �أبطال �أوروب��ا هذا املو�سم ،بينها رباعية
يف مرمى بال ال�سوي�سري (  7ـــ  )0يف �إياب الدور
ال�ث��اين م��ن امل�سابقة االوروب �ي��ة الأم ،وب��ه عزز
مركزه يف املركز الثاين لرتتيب الهدافني خلف
�أ�سطورة بر�شلونة ليونيل مي�سي ( 14هدفاً).
طموح الريال
�ستكون جميع االحتماالت واردة يف مباراة
الإياب الأربعاء املقبل يف مدريد ،حيث �سيكون
ال �ف��وز � �ش �ع��ار ال �ف��ري��ق امل �ل �ك��ي م��ن أ�ج� ��ل ب�ل��وغ
النهائي للمرة الثالثة ع�شرة يف تاريخه املتوج
بت�سعة �ألقاب حتى الآن� ،آخرها يعود �إىل .2002
وي�سعى ري��ال لكي يحقق ث ��أره م��ن بايرن
ال��ذي ك��ان ت�ف��وق على ال�ن��ادي امللكي �أي���ض�اً يف
امل��واج �ه��ة م��ا ق�ب��ل ا ألخ�ي��رة بينهما يف ال��دور
الثاين لن�سخة مو�سم  2006ـــ  2007حني فاز
الأول ذهاباً على �أر�ضه  3ـــ  2قبل �أن يخ�سر �إياباً
يف ميونيخ  1ـــ  ،2فت�أهل بايرن ب�سبب �أف�ضلية
الأهداف التي �سجلها يف «�سانتياغو برنابيو».

هل تجتاز الفورموال وان عاصفة البحرين؟
تتجه الأنظار يوم الأحد املقبل �صوب البحرين ،حيث
حتول �سباق الفوموال وان الرابع هذا العام قنبلة موقوتة
تهدد مبا ال يحمد عقباه يف اململكة اخلليجية ،التي ت�شهد
و�ضعاً �سيا�سياً م�ضطرباً منذ �أ�شهر عدة.
وق��رر االحت��اد ال��دويل لل�سيارات الإب�ق��اء على �سباق
اجلائزة الأوىل للفورموال واحد يف البحرين يف موعده
امل �ق��رر يف  22ن�ي���س��ان ،ب��ال��رغ��م م��ن اال� �ض �ط��راب��ات التي
ت�شهدها اململكة ،ويف حني رحبت حلبة البحرين الدولية
بهذا القرار و�أكدت �أن «الو�ضع الأمني م�ستقر» يف البالد،
�أط�ل�ق��ت امل�ع��ار��ض��ة البحرينية �أ��س�ب��وع�اً م��ن التظاهرات
ت ��زام �ن �اً م ��ع احل� � ��دث ،وذل � ��ك حت ��ت ع� �ن ��وان «ال �� �ص �م��ود
والتحدي».
وب��د�أت الفرق الو�صول �إىل البحرين الإثنني قادمة
من �شنغهاي التي احت�ضنت الأح��د املرحلة الثالثة من
بطولة العامل ،وذلك ا�ستعداداً خلو�ض ال�سباق الذي �ألغي
املو�سم املا�ضي ب�سبب امل�شاكل التي واجهتها اململكة ،والتي
دفعت الكثري من النا�شطني �إىل الطلب من الفرق �أن
تقاطع �سباق هذا العام �أي�ضاً وعلى ر�أ�سهم منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش التي نددت بقرار االحتاد الدويل لل�سيارات
الإبقاء على ال�سباق بالرغم من ا�ستمرار اال�ضطرابات يف
هذا البلد.
وعربت الفرق امل�شاركة يف بطولة العامل عن حتفظات
على �إقامة جائزة ال�سنة احلالية ،بينما دعم مدير حلبة
ال�صخري زايد الزياين �إقامة ال�سباق وعدم ربطه بالو�ضع
ال�سيا�سي ،وك�شف الربيطاين بريين ايكلي�ستون ،مالك
احل�ق��وق التجارية لبطولة ال�ع��امل ،أ�ن��ه ال ميكنه �إجبار
الفرق على الذهاب �إىل البحرين للم�شاركة يف جائزتها
الكربى.
ووفقاً لإعالن جمعية الوفاق� ،أكرب تيارات املعار�ضة

ال�شيعية يف البحرين ،ف ��إن «مظاهرات �أ�سبوع ال�صمود
وال�ت�ح��دي ال�ت��ي �ستنظمها املعار�ضة �ستكون يف حميط
امل�ن��ام��ة� ،إال �أن ائ�ت�لاف �شباب  14ف�براي��ر ،وه��و ائتالف
املجموعات ال�شبابية املعار�ضة للحكومة� ،أكد على مواقع
التوا�صل االجتماعي تنظيم «ثالثة �أي��ام غ�ضب» خالل
ي��وم��ي ال �ت �ج��ارب احل ��رة وال��ر��س�م�ي��ة ل�ل���س�ب��اق (اجل�م�ع��ة
وال�سبت) ويوم ال�سباق نف�سه (الأحد).
و��ش�ه��دت ال�ب�ح��ري��ن م��واج �ه��ات يف حم�ي��ط ال���س�ف��ارة
ال�بري �ط��ان �ي��ة يف امل �ن��ام��ة ،ع �ن��دم��ا ف��رق��ت ق� ��وات ا ألم ��ن
البحرينية بالقوة ع�شرات املتظاهرين ال��ذي��ن ح��اول��وا
ال��و� �ص��ول �إىل م�ب�ن��ى ال���س�ف��ارة للت�ضامن م��ع النا�شط
البحريني امل�ضرب عن الطعام يف ال�سجن عبد الهادي
اخلواجة الذي نقل �إىل امل�ست�شفى الع�سكري بعد تدهور
حالته ال�صحية.
ميزان القوى
على �صعيد �آخر ،مل يكن �أحد يتوقع �أن ت�شهد بداية
مو�سم  2012من بطولة العامل ه��ذا التغيري يف ميزان
القوى ،ما �أدى �إىل فوز ثالثة �سائقني خمتلفني باملراحل
الثالث الأوىل ،و�آخ��ره��م �سائق مر�سيد�س نيكو روزب��رغ
الذي �سجل انت�صاره الأول يف الفئة الأوىل بعد تتويجه
ب�سباق ال�صني.
واملفارقة �أن بطل العامل الأمل��اين �سيبا�ستيان فيتيل
مل يكن ب�ين الفائزين الثالثة يف ب��داي��ة امل��و��س��م ،وذل��ك
خ�لاف�اً للمو�سم امل��ا��ض��ي ال��ذي �شهد ف��وزه يف �أ�سرتاليا
وماليزيا وحلوله ثانياً يف ال�صني� ،إ�ضافة �إىل انطالقه
م��ن امل��رك��ز الأول يف ال�سباقات الثالثة ،لكن �سائق ريد
ب��ل  -رينو ال��ذي هيمن مت��ام�اً على املو�سم املا�ضي حني

ف��از يف � 11سباقاً من �أ�صل  19وانطلق من املركز الأول
 15مرة ،اكتفى يف بداية املو�سم احلايل باملركز الثاين يف
�أ�سرتاليا ،ثم ف�شل يف احل�صول على �أي نقطة يف ماليزيا
(ح��ل يف امل��رك��ز احل��ادي ع�شر ب�سبب ا�صطدامه ب�سيارة
ال�سائق الهندي ناراين كارتيكيان) ،قبل �أن يكتفي باملركز
اخلام�س الأحد املا�ضي يف �شنغهاي.
وو�صل الأم��ر بفيتيل �إىل �أن يكون �سعيداً باحتالله
املركز اخلام�س ،خ�صو�صاً �أنه انطلق من املركز احلادي
ع�شر ،ثم اكتملت معاناته برتاجعه عند االنطالق حتى
املركز اخلام�س ع�شر ،قبل �أن ي�شق طريقه تدريجياً �إىل
�سيارات الطليعة.
وخالفاً للمو�سمني املا�ضيني ،يبدو فيتيل �أبط أ� من
زميله ويرب الذي يعتمد عيارات خمتلفة يف �سيارته عن
البطل الأملاين ،وهذا الأمر ينا�سبه لأنه �أ�سرع من الأخري
رغ��م امل��رك��ز ال�ث��اين لـ«�سيب» يف �أ�سرتاليا ،ويحتل ويرب
حالياً املركز الرابع يف ترتيب البطولة بـ 36نقطة ،فيما
يت�صدر �سائق ماكالرين -مر�سيد�س الربيطاين لوي�س
هاميلتون الرتتيب ب�ـ  45نقطة وب�ف��ارق نقطتني أ�م��ام
زميله ومواطنه جن�سون باتون و�سبع �أمام �سائق فرياري
الإ�سباين فرناندو الون�سو ،يف حني يقبع فيتيل يف املركز
اخلام�س بر�صيد  28نقطة.
ونفى فيتيل �أنه يعاين مع فكرة االكتفاء بال�صراع من
�أجل ال�صعود �إىل من�صة التتويج عو�ضاً عن حتقيق الفوز،
لكنه اع�ترف �أن ال�ضغط ال��ذي ي�شعر به ج��راء التناف�س
ب�سيارة بعيدة من حيث امل�ستوى عن �سيارات املناف�سني
الأ�سا�سيني بد�أ يرتك �أثره عليه.
ور�أى بع�ض اخلرباء �أن فريق ريد بل  -رينو كان �أكرث
املت�ضررين حتى الآن من ق��رار حظر ا�ستخدام الـ«بلون
ديفيوزر» ال��ذي مينح ال�سيارة املزيد من التما�سك من
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بحلم الـ«اليانز أرينا»
النهائي ( 1ـــ  2ذهاباً يف ميونيخ و 2ـــ � 0إياباً).
وتوا�صلت عقدة ريال يف ملعب بايرن� ،إذ مل
ي�سبق له �أن خرج فائزاً من ملعب بايرن الذي
تغلب على النادي امللكي  10مرات وتعادل معه
مرة واحدة �سابقاً يف ميونيخ.
وكان ريال مدريد ،ال�ساعي �إىل تعزيز رقمه
القيا�سي من حيث عدد الألقاب� ،أنهى يف الدور
ال�سابق حلم �ضيفه «ال�صغري» ابويل القرب�صي
( 3ـــ  0ذه��اب�اً و 5ـــ � 2إي��اب �اً) ،ليحافظ مدربه
الربتغايل جوزيه مورينيو على �سجله املثايل
يف ربع نهائي امل�سابقة� ،إذ خرج فائزاً يف جميع
امل��واج�ه��ات ال�ست ال�ت��ي خا�ضها يف ه��ذا ال��دور
خالل م�شواره التدريبي� ،أولها مع بورتو عام
 2004عندما توج باللقب ثم ت�شل�سي الإنكليزي
ع��ام��ي  2005و 2007وا إلن�ت��ر ا إلي �ط��ايل ع��ام
 2010عندما توج باللقب �أي�ضاً وريال مدريد
ع��ام  2011ح�ين تغلب الأخ�ي�ر ع�ل��ى توتنهام
الإنكليزي  4ـــ  0ذه��اب�اً ثم  1ـــ  0إ�ي��اب�اً قبل �أن
يخ�سر �أم��ام غرميه التقليدي بر�شلونة الذي
توج باللقب الحقاً.

هدف ريبرييه

وت��واج��ه ال�ف��ري�ق��ان يف  9منا�سبات �سابقة
وجميعها يف الأدوار الإق�صائية ،بينها �أرب��ع يف
ن�صف النهائي ب��ال��ذات ( 3انت�صارات لبايرن
مقابل واحد فقط لريال)� ،آخرها خالل مو�سم

 2000ـــ  2001حني فاز بايرن ذهاباً و�إياباً  1ـــ
 0و 2ـــ  1يف طريقه �إىل لقبه الرابع والأخري
يف امل�سابقة.
ويتفوق بايرن من حيث املباريات ،حيث

خالل ا�ستخدام الغازات ال�ساخنة اخلارجة من العادم
جلعلها �أكرث الت�صاقاً بالأر�ض حتى عندما تكون �سرعة
دوران املحرك متدنية ،لأنه الفريق النم�سوي كان �أف�ضل
م��ن اتقن ا�ستخدامه ب�شكل مثايل م��ا منحه �أف�ضيلة
وا�ضحة على مناف�سيه ،وجتلى هذا الأمر بهيمنته على
جمريات املو�سم املا�ضي.
وك��ان الأمل��اين نيكو روزب��رغ �سائق مر�سيد�س �أح��رز
املركز الأول يف جائزة ال�صني الكربى ،املرحلة الثالثة
من بطولة العامل ،الأح��د املا�ضي على حلبة �شنغهاي،
متقدماً على �سائقي ماكالرين مر�سيد�س الربيطانيني
جن�سون ب��ات��ون ول��وي����س هاميلتون ،وال �ف��وز ه��و الأول
لل�سائق الأملاين يف م�سريته حتى الآن والتي �شهدت 111
�سباقاً ،فنال  25نقطة و�ضعته يف املركز ال�ساد�س لرتتيب
بطولة العامل.
وكان روزبرغ منح مر�سيد�س االنطالقة الأوىل من

ف��از يف  11ل�ق��اء مقابل  6ل��ري��ال وت�ع��ادل�ين،
علماً �أن طريق النادي امللكي �إىل لقبه التا�سع
والأخ �ي��ر يف امل���س��اب�ق��ة ع ��ام  2002م��ر عرب
م�ن��اف���س��ه الأمل � ��اين ب �ع��د �أن ت �خ �ط��اه يف رب��ع

املركز الأول للمرة الأوىل منذ �أكرث من خم�سني عاما
بعدما حقق �أ�سرع وقت يف التجارب الر�سمية� ،أي منذ
�سباق �إيطاليا ع��ام  1955م��ع الأ��س�ط��ورة الأرجنتينية
خ��وان مانويل فاجنيو ،وك��ان فريق مر�سيد�س خطف
الأ�ضواء يف التجارب ،حيث جنح روزب��رغ ( 26عاماً) يف
ت�سجيل �أ�سرع وق��ت فكان �أول املنطلقني ،وذل��ك للمرة
الأوىل يف م�سريته التي بد�أت يف عامل الفئة الأوىل عام
.2006
فرياري �أبط�أ
ال تزال فرياري بعيدة عن �صورتها املعتادة كمناف�س
رئي�سي على املراكز الأوىل ،ويحتل الفريق حالياً املركز
الثالث يف ترتيب ال�صانعني بـ 37نقطة ،خلف ماكالرين
مر�سيد�س ( 88نقطة) وريد بل ( 64نقطة).

من اجلائزة الكربى يف ال�صني

ح�ساب مع مورينيو
ي�أمل بايرن ميونيخ ا�ستكمال مهمته �إياباً
وبالتايل ت�صفية ح�سابه مع جوزيه مورينيو
ال ��ذي ح��رم��ه م��ن ال�ل�ق��ب ع��ام  2010بقيادته

و أ�ك ��د امل��دي��ر ال�ت�ق�ن��ي ل�ف��ري��ق ف�ي��راري ،ب��ات ف��راي،
�أن �سيارة «اف  »2012الت��زال أ�ب�ط��أ بثانية يف الظروف
املناخية الطبيعية م��ن �سرعة املناف�سني الأ�سا�سيني
ماكالرين مر�سيد�س وريد بل رينو.
وج� ��اء ت���ص��ري��ح ف� ��راي ب �ع��د ف ��وز ف��ري �ق��ه ب��وا��س�ط��ة
الأ��س�ب��اين ف��رن��ان��دو الون�سو بال�سباق ال��ذي �أق�ي��م على
حلبة �سيبانغ املاليزية و��س��ط أ�ج ��واء مناخية ممطرة
ت�سببت بدخول �سيارة الأمان ،ثم تعطيل ال�سباق لأكرث
من ن�صف �ساعة واالنطالق جمدداً خلف �سيارة الأمان
قبل �أن ي�صبح الو�ضع �أمناً للت�سابق ،و�أكد فراي �أن الفوز
الذي حققه الفريق الإيطايل يف ماليزيا حتقق بف�ضل
اجلهود البطولية اللون�سو والأجواء املناخية ل�سيبانغ،
ويف ج��ائ��زة ال���ص�ين الأخ �ي��رة مل يتمكن �أل��ون���س��و من
حتقيق أ�ك�ثر من املركز التا�سع ،وهو موقع خيب �آمال
ع�شاق احلظرية الإيطالية العمالقة.
يف امل� �ق ��اب ��ل ،أ�ك � ��د � �س��ائ��ق م ��اك�ل�اري ��ن م��ر��س�ي��د���س
الربيطاين لوي�س هاميلتون �أنه ال ي�شعر بالقلق ب�سبب
عدم ف��وزه يف ال�سباقات الـ 3الأوىل على رغم انطالقه
من املركز الأول ،خالل �سباقي �أ�سرتاليا وماليزيا.
وك ��ان هاميلتون ان�ط�ل��ق م��ن امل��رك��زي��ن الأول �ي�ن يف
�أ��س�ترال�ي��ا وم��ال�ي��زي��ا� ،إال �أن��ه اكتفى ب��امل��رك��ز ال�ث��ال��ث يف
املنا�سبتني ،ويف ال�صني ،الأحد املا�ضي ،مل يتمكن �سائق
م��اك�لاري��ن مر�سيد�س م��ن احل�ف��اظ على �سجل مثايل
واالنطالق من املركز الأول للمرة الثالثة على التوايل،
�إذ ع��وق��ب ب ��إرج��اع��ه خم�سة م��راك��ز يف خ�ت��ام ال�ت�ج��ارب
الت�أهيلية على حلبة �شنغهاي ،لكنه تقدم �إىل املركز
الثاين يف ال�سباق الر�سمي واحتل الو�صافة خلف الأملاين
نيكو روزبرغ.
وا�ضطر هاميلتون حامل لقب �سباق ال�صني ،العام
امل��ا� �ض��ي� ،إىل ت�غ�ي�ير ع�ل�ب��ة ال���س��رع��ات يف ��س�ي��ارت��ه قبل
م��رور خم�سة ��س�ب��اق��ات ،وه��و احل��د امل���س�م��وح ب��ه ح�سب
الأنظمة التي متنع الفرق من ا�ستخدام �أكرث من علبة

الإنرت الإيطايل للفوز يف النهائي على النادي
البافاري بقيادة امل��درب الهولندي لوي�س فان
غال ( 2ـــ .)0
ويعتمد بايرن على م��درب قدير هو يوب
هاينكي�س الذي قاد ريال مدريد �إىل لقب دوري
�أبطال �أوروبا عام  1998على ح�ساب جوفنتو�س
الإيطايل ( 1ـــ .)0
وت �ع��ود آ�خ ��ر م��رة أ�ح ��رز فيها ب��اي��رن لقب
دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا �إىل ( 2001تغلب حينها
على الفريق الإ�سباين الآخر فالن�سيا ب�ضربات
ال�ترج �ي��ح ب�ع��د ت�ع��ادل�ه�م��ا  1ـ�ـ�ـ  1يف ال��وق�ت�ين
الأ�صلي والإ�ضايف).
وج ��اء ف ��وز ب��اي��رن ال��ذه��اب��ي ع�ل��ى ال��ري��ال
يف ظ��روف �صعبة يعي�شها الفريق ال��ذي فقد
منطقياً �آماله ب�إحراز لقب الدوري املحلي� ،إذ
يتخلف بفارق  8نقاط عن بطل املو�سم املا�ضي
بورو�سيا دورمتوند.
وكان بايرن تخل�ص من مر�سيليا الفرن�سي
بالفوز عليه ذهاباً و�إياباً بنتيجة واحدة ،0 2-
يف رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ،و�سيقاتل ال�ف��ري��ق ال�ب��اف��اري
ب�شرا�سة م��ن �أج��ل إ�ح ��راز لقب دوري أ�ب�ط��ال
�أوروب��ا والك�أ�س املحلية التي يخو�ض مباراتها
النهائية يف  12ال�شهر املقبل �ضد دورمت��ون��د
غرميه املحلي.

جالل قبطان

�سرعات واح��دة لكل خم�سة �سباقات ،ويف حال املخالفة
يعاقب ال�سائق املعني ب�إرجاعه خم�سة مراكز على خط
االنطالق.
و�أكد هاميلتون �أن مو�سم  2011علمه قيمة ت�سجيل
النقاط على ال ��دوام عو�ضاً ع��ن حم��اول��ة ال�ف��وز يف كل
�سباق يخو�ضه ،وه��و أ�خ�ف��ق يف ت�ك��رار �سيناريو املو�سم
املا�ضي يف �شنغهاي حني �أوقف م�سل�سل انت�صارات بطل
ال�ع��امل ا ألمل��اين �سيبا�ستيان فيتيل (ري��د ب��ل) ب��إح��رازه
املركز الأول �أمام الأخري وزميله الأ�سرتايل مارك ويرب.
ويرى ال�سائق الربيطاين �أنه يعي�ش مو�سماً �شبيهاً
مل��و��س��م  2007ح�ي�ن مل ي�ف��ز ب � ��أي ��س�ب��اق ح�ت��ى امل��رح�ل��ة
ال�ساد�سة لكنه ناف�س على اللقب طوال العام.
ي��ذك��ر �أن ال�ف��وز الأخ�ي�ر لهاميلتون ك��ان يف جائزة
أ�ب��وظ�ب��ي ،املرحلة م��ا قبل ا ألخ�ي�رة م��ن املو�سم املا�ضي
وذل��ك بعد �أن ح�سم فيتيل اللقب يف �سباق اليابان� ،أي
قبل ثالث مراحل من ال�سباق الإماراتي.
ترتيب بطولة العامل
 -1الربيطاين لوي�س هاميلتون (ماكالرين)  45نقطة
 - 2الربيطاين جن�سون باتون (ماكالرين)  43نقطة.
 -3الإ�سباين فرناندو الون�سو (فرياري)  37نقطة.
 -4الأ�سرتايل مارك ويرب (ريد بل)  36نقطة.
 -5الأملاين �سيا�ستيان فيتل (ريد بل)  28نقطة.
ترتيب ال�صانعني
 -1ماكالرين مر�سيد�س  88نقطة.
 -2ريد بل  64نقطة.
 -3فرياري  37نقطة.
� -4ساوبر  26نقطة.
 -5مر�سيد�س اي ام جي  26نقطة.
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كاريكاتير

السماح لها بتدخين الشيشة
مقابل القبول به خطيبًا
ا�شرتطت �إح��دى الفتيات ال�سعوديات
ع��ل��ى ال�����ش��اب امل��ت��ق��دم خل��ط��ب��ت��ه��ا� ،أن ال
مينعها م��ن تدخني ال�شي�شة ،حيث �إنها
تدخنها يف منزل �أ�سرتها ،وال ت�ستطيع
االمتناع عنها.
وتدخلت �أ�سرة الفتاة لتقريب وجهات
ال��ن��ظ��ر ق��ب��ل �إمت�����ام اخل��ط��وب��ة ،ح��ي��ث مل
ت�شرتط الفتاة �إال هذا ال�شرط ،ما دفع
بال�شاب �إىل �صرف النظر عن عقد قرانه
عليها ،ب�سبب تدخني ال�شي�شة.

مناطق تموت جوعًا ..وأخرى تدخل
«غينيس» في أكبر مائدة طعام
دخلت مائدة طعام يف مدينة اخلرب هيلدا �شهاب؛ �صاحبة الفكرة ومديرة
ال�سعودية ،مو�سوعة «غين�س» للأرقام امل�ؤ�س�سة ،ه��و �إدخ���ال مدينة اخلُ�بر يف
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ،ك����أك�ب�ر م���ائ���دة ف���ط���ور يف م��و���س��وع��ة «غ��ي��ن��ي�����س» ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
العامل.
�إظهار �أهمية وجبة الفطور.
و�شارك �آالف الأ�شخا�ص يف �إع��داد
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �أح���د املعلقني
امل��ائ��دة ،التي بلغ عر�ضها  1.22م�تراً ،ع��ل��ى اخل�ب�ر �أ���س��ف ع��ل��ى ح���ال ال��ع��رب،
وطولها  175.86مرتاً ،وت�ستوعب عدداً فبينما ميوت نا�س من �أجل لقمة عي�ش
ك��ب�يراً م��ن ا أل���ش��خ��ا���ص ،ي�صل عددهم وال ي��ج��دون��ه��ا ،ه��ن��اك �أن��ا���س يدخلون
�إىل  650فرداً.
م��و���س��وع��ة «غ��ي��ن��ي�����س» يف �أك��ب�ر م��ائ��دة
الهدف من هذه اخلطوة كما �أكدت طعام.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ّ
اعتقال لص يستحم في منزل اقتحمه
اعتقلت ال�شرطة الأمريكية ل�صاً عارياً كان ي�ستحم يف منزل اقتحمه،
بعد �أن �شرب اخلمر وتناول الطعام.
وك��ان �أ�صحاب املنزل ات�صلوا بالطوارئ �إث��ر عودتهم م�ساءً ،و�سماعهم
وتبي لل�شرطة �أن الل�ص اقتحم املنزل وتناول
�صوتاً من ناحية احلمام ،نّ
وجبة طعام ثم �شرب ال�شامبانيا ودخل بعدها لي�ستحم.
وم��ن ناحية �أخ���رى ،متكنت ال�شرطة الأم�يرك��ي��ة م��ن اعتقال ل�����صّ يف
فلوريدا ،بعد �أن ن�شر �صوراً له على موقع (في�سبوك) للتوا�صل االجتماعي،
وبحوزته املال الذي �سرقه.

وذكرت �صحيفة (�سارا�سوتا هريالد تربيون)� ،أن جوفان كومينغز (24
عاماً) و�صديقته نيكول كاثرين �إيتون ( 22عاماً) اعتُقال بتهمة �سرقة 3
�آالف دوالر من متجر ،بعد االعتداء على عامل فيه ،وربطه بحبل.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن املحققني الذين �شاهدوا ال�صور التي التقطتها
ك��ام�يرات املراقبة ،رجحوا �أن ال�سارقني هما كومينغز و إ�ي��ت��ون ،وهما من
�أ�صحاب ال�سوابق .وبعد التحقق م��ن �صفحة كومينغز على «في�سبوك»،
�شاهدوا �صوراً جديدة له وهو يحمل رزمة من الأم��وال النقدية ،والقبعة
التي كان يرتديها وقت ال�سرقة ،وامل�سد�س الذي كان بحوزته.

تسبب في إصابة  16راكبًا
لتفادي كوكب الزهرة

فريق «فولهام» يشتري
 12دجاجة لتوفير تكاليف
البيض

و�أ�شار التقرير �إىل �أن الطيار املرهق
أ�ظ��ه��ر حتقيق ح��ول �سبب قيام طيار
ي��ق��ود ط���ائ���رة ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��ط��وط اجل��وي��ة ب�سبب فارق الوقت بني �أوروبا وكندا� ،أخذ
الكندية ،مب��ن��اورة جوية �أدت �إىل �إ�صابة قيلولة بدل تناول كوب من القهوة ،وحني
� 16شخ�صاً� ،أن الطيار كان مرهقاً ونام ا�ستيقظ �أُب��ل��غ �أن ط��ائ��رة �شحن �أمريكية
لفرتة ،ثم �أخط أ� الظن ب�أن كوكب الزهرة ت��ت��وج��ه ن��ح��و ط���ائ���رت���ه ،واع��ت��ق��د ال��ط��ي��ار
هو طائرة �آتية باجتاهه ،فحاول تفاديها .يف ال��ب��دء �أن «ك��وك��ب ال��زه��رة ه��و ط��ائ��رة»،
وذكرت و�سائل �إعالم كندية� ،أن طياراً ثم ظن �أن الطائرة الأمريكية �آتية من
كان يقود طائرة من نوع «بوينغ  ،»767فوق الأع��ل��ى وت��ه��دد ب��ـ��اال���ص��ط��دام ،فيما كانت
املحيط الأطل�سي ،متوجهاً م��ن تورونتو الطائرة الأمريكية حتلق يف الواقع حتت
�إىل زوري���خ ،ق��ام مب��ن��اورة مفاجئة وتوجه الطائرة الكندية بـ 300مرت.
�إىل الأ�سفل ب�سرعة بطائرته ،ما �أدى �إىل
و�أف���اد التقرير �أن الطيار ك��ان يعاين
�سقوط الركاب الذين مل يكونوا ي�ضعون مم���ا ي��ع��رف ب��ك�����س��ل ق�����ص��ور ال���ن���وم ،حيث
�أحزمة الأم��ان عن مقاعدهم و�إ�صابة  16ت��ت�راج����ع ال�����ق�����درة ع���ل���ى ال��ت�رك����ي����ز ب��ع��د
�شخ�صاً بجروح بينهم  14وم�ضيفتان.
اال�ستيقاظ.

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

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

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

فى طريقة جديدة وغريبة من نوعها ،جل أ�
فريق «فولهام» الإجنليزي  -الذي ميلكه رجل
الأع��م��ال امل�����ص��ري حممد ال��ف��اي��د � -إىل و�سيلة
لـ«تر�شيد» النفقات يف ن��ادي��ه ،حيث ق��ام النادي
ب�����ش��راء  12دج���اج���ة ب��يّ��ا���ض��ة ،ل��ت��وف�ير تكاليف
البي�ض الذي يتناوله الالعبون.
وق����د خ�����ص�����ص «ف���ول���ه���ام» م��ك��ان��اً ف���ى ملعب
ال���ت���دري���ب «م��وت�����س�بر ب������ارك» م���ن �أج�����ل ت��رب��ي��ة
ه��ذا ال��دج��اج ،ال��ذي �سيوفر خم�سة �آالف جنيه
ا�سرتليني ينفقها النادي �سنوياً ،يف الوقت الذي
ال ميكن لالعبني �أن ي�ستغنوا عن البي�ض كوجبة
غذائية ،لأهميته للياقة و�صحة الالعبني الذين
ي�ستهلكون يف النادي �أ�سبوعياً  90بي�ضة.
ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

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

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

