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  10إلى  7مساء ،ما عدا السبت واألحد.
لالسـتـعـالم03/678365 :
E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T 220
www.athabat.net
واشـنـطـن تـقـدم تجــاربـهــا الكـوبيـــة وأنـقـرة تـتـلـقى صفـعة دمشـقـيـــة []4
يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  9 -شعبان 1433هـ  29 /حزيران  2012م.

ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

FRIDAY 29 JUNE - 2012

روسيا من الداخل:

سورية قضية
أمـن قـومـي
ص[]5

2

7

كسر هيبة الجيش وتعطيل دوره
ْ
خيار  14آذار للعودة إلى السلطة

فشل خطة إسقاط الحكومة
تحت سـقف حــوار بـعـبــدا

2

أحداث األسبوع
( العدد  )220اجلمعة  29 -حزيران 2012 -

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

ْ
كسر هيبة الجيش وتعطيل دوره..

االفتتاحية

تفجير اإلخبارية وسقوط البيئة االفتراضية
غالب قنديل *
انطلقت احل��رب العاملية على �سورية قبل
خم�سة ع�شر �شهراً عرب منظومة �إعالمية دولية
و�إقليمية جندت فيها امرباطوريات ف�ضائية
كربى ،ور�صدت لها مليارات الدوالرات وقامت
غ��رف العمليات املتخ�ص�صة بالدعاية امل�ضادة
باال�شتغال على تكوين بيئة افرتا�ضية حول
الو�ضع ال�سوري لت�ضليل الر�أي العام ال�سوري،
ولتكوين �صورة افرتا�ضية حول الأحداث لدى
ال ��ر�أي ال�ع��ام العربي وال�ع��امل��ي ب�صورة ت�ضمن
تغطية ف���ص��ول ال �ع��دوان الأج �ن �ب��ي وخمطط
ت��دم�ير ال�ق��وة ال���س��وري��ة ال�ت��ي �شكلت ال��رك�ي��زة
الأ�سا�سية ملنظومة املقاومة يف ال�شرق.
مت �ك��ن الإع� �ل� ��ام ال ��وط �ن ��ي ال� ��� �س ��وري م��ن
تفكيك البيئة االفرتا�ضية يف قلب الأح��داث
وو� �س ��ط ال �ت �ح��دي��ات اخل �ط�ي�رة ال �ت��ي �أث ��اره ��ا
انت�شار ع�صابات القتل والإره ��اب وف��رق املوت
وامل��رت��زق��ة ،ونه�ضت ق��وة م�ق��اوم��ة وف�ت�ي��ة من
الإع�ل�ام �ي��ات والإع�ل�ام �ي�ي�ن ال��ذي��ن ه�ب��وا �إىل
الن�ضال الوطني بجر�أة من مواقعهم املختلفة
يف الإع�ل�ام الوطني العام واخل��ا���ص ،يف املنابر
الإذاعية والتلفزيونية ،ويف ال�صحف ال�سورية
وعرب مواقع التوا�صل االجتماعي وال�صحافة
االل �ك�ت�رون �ي��ة ،وجن �ح��وا يف ت�ف�ن�ي��د الأك ��اذي ��ب
وف�ضح ال�شرطة املفربكة و�إ�سقاط ال�شائعات
ومنع انت�شارها وقدموا بال�صورة احلية حقيقة
الأح� � ��داث ع �ل��ى الأر�� � ��ض ،والح �ق ��وا ب�شجاعة
م�ف��ا��ص��ل ال �ت ��آم��ر اال� �س �ت �ع �م��اري ع�ل��ى ب�ل��ده��م،
فن�سجوا رواي ��ة وطنية واق�ع�ي��ة ع��ن الأح ��داث
و�أ�سقطوا الرواية املزيفة.
�شكلت الإخبارية ال�سورية منرباً �أ�سا�سياً يف
املقاومة الإعالمية ال�سورية ،وهي ا�ستهدفت
ب �ج��رمي��ة غ�ي�ر م �� �س �ب��وق��ة ن �ف��ذت �ه��ا ع���ص��اب��ات
الإره ��اب وف��رق املرتزقة التي ارتكبت اعتداء
مو�صوفاً على حرية الإعالم وعلى الإعالميني
الذين ج��رى اغتيالهم ،والتمثيل بجثثهم يف
املقر الذي فجره املعتدون �صباح الأربعاء.
ا�ستهدف الإعالم ال�سوري املقاوم بالعقوبات
وبال�ضغوط التي �أطلقتها الإدارة الأمريكية
واالحت� � � ��اد الأوروب� � � � � ��ي ،ل �ل �ح��د م ��ن ف��اع�ل�ي�ت��ه
وان �ت �� �ش��اره ،و� �س �ع��ت ال��س�ت�ك�م��ال�ه��ا احل �ك��وم��ات
اخلليجية املتورطة يف خمطط تدمري �سورية
و�إحراقها ،فحاولت �إ�سكات القنوات ال�سورية،
ولأن الإعالميني ال�سوريني قاوموا املخطط

امل� �ع ��ادي وجن �ح��وا يف ال �ت �� �ص��دي ل��ه و�أف �� �ش �ل��وا
ف�صوله املتعاقبة ،ف ��إن تلك اجل�ه��ات الدولية
والإق�ل�ي�م�ي��ة ال�ت��ي مت��ول الإره � ��اب يف ��س��وري��ة،
و�ضعت للع�صابات املجرمة هدفاً مبا�شراً هو
الإعالميون واملقرات الإعالمية.
�إن اق �ت �ح ��ام م �ق��ر الإخ � �ب ��اري ��ة ال �� �س��وري��ة
وتدمريه ،جرمية مو�صوفة ت�ست�صرخ ال�ضمائر
احل��رة وال�شريفة يف املنطقة ويف العامل ،ومن
الواجب على كل �إعالمي حر �أن يرفع �صوته
دفاعاً عن حرية الكلمة وعن الر�أي احلر.
�إن م��ن ي ��ؤم��ن ب�ح��ري��ة الإع�ل��ام يف ال�ب�لاد
ال �ع��رب �ي��ة ،م �ط��ال��ب ب��رف ����ض ه� ��ذه اجل��رمي��ة
الب�شعة وب�إدانتها ،ف��أي�اً ك��ان املوقف ال�سيا�سي
ال ��ذي ي�ت�خ��ذه �أي م��ن ال�ك�ت��اب وال�صحافيني
والإعالميني جت��اه الدولة الوطنية ال�سورية
�أو جت ��اه الأو�� �ض ��اع يف � �س��وري��ة ،ف ��إن��ه م���س��ؤول
عن رف�ض و�إدان��ة ال��رد على الكلمة بالقتل �أو
باملنع واحلجب والرتهيب ،وهذا مبد�أ هو من
البديهيات يف عامل الكلمة وحرية التعبري التي
يتم�سك بها الإعالميون يف وجه �شريعة الغاب
و�إباحة القتل والإرهاب ،ويف مناه�ضة التكفري
والإلغاء والت�سلط.
لقد ك��ان��ت منظومة العقوبات الأمريكية
والأوروب�ي��ة �ضد الإع�لام ال�سوري ،ثم تو�صية
جم�ل����س اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،حم��اول��ة لفر�ض
ال� � ��ر�أي ال ��واح ��د وال� �ل ��ون ال ��واح ��د يف امل���ش�ه��د
الإعالمي املتعلق بالو�ضع ال�سوري ،وبعدما بات
وا�ضحاً �أن �صمود �سورية �شعباً ودول��ة وجي�شاً
ي�ضع احللف اال�ستعماري و�أدوات��ه �أمام هزمية
يقرتب �أوان ظهورها ،ولذلك تهدف التعمية
الإع�لام�ي��ة وحم��اول��ة حماية ال��رواي��ة الزائفة
والأحادية عن الأحداث �إىل خنق �صوت املقاومة
ال�شعبية ال�سورية وطم�س �صورة احلقيقة التي
يحملها الإعالم الوطني ال�سوري ب�إباء و�شرف.
ب��ال��دم ال�غ��ايل وبالت�ضحيات اجلليلة ،يقاوم
الإعالميون ال�سوريون فرق املوت التي يجندها
احل� �ل ��ف اال� �س �ت �ع �م ��اري ومي ��ول �ه ��ا ح� �ك ��ام ق�ط��ر
وال�سعودية بعدما انتقل الفا�شلون واملهزومون
�أم ��ام �صمود ��س��وري��ة ووع��ي �شعبها م��ن حماولة
اج�ت�ي��اح ه��ذا ال�ب�ل��د ب��الأك��اذي��ب وال���ش��ائ�ع��ات �إىل
ق�ت��ل الإع�لام�ي�ين وترهيبهم وت��دم�ير ال�ق�ن��وات
الف�ضائية التي ك�شفت لعبتهم الدموية و�أ�سقطت
كل الأقنعة عن خمططهم الأمريكي الإ�سرائيلي.
* ع�ضو املجل�س الوطني للإعالم يف لبنان

اجلي�ش اللبناين خالل ا�ستعرا�ض ع�سكري

ه��ل ب��ات��ت �أم�ي�رك��ا وب �ل��دان االحت��اد
الأوروب� � ��ي �أك�ث�ر ح��ر� �ص �اً ع�ل��ى اجلي�ش
اللبناين م��ن بع�ض �أ��ص�ح��اب ال��ر�ؤو���س
احل��ام �ي��ة يف ق ��وى � 14آذار ،ال��ذي��ن ال
ي�ترك��ون م�ن��ا��س�ب��ة �إال وي���ش�ك�ك��ون فيها
ب��دور ه��ذا اجل�ي����ش وت��رك�ي�ب�ت��ه ،مدعني
«ع��دم ح�ي��ادي�ت��ه» وه��و ال��ذي ��ش�ه��دوا له
�سابقاً ب�أنه هو من �سمح بتجمع � 14آذار
الأول ع��ام  ،2005ومل ينفذ �أوام��ر منع
التجمع التي كانت معطاة له.
ال�سفرية الأم�يرك�ي��ة و��س�ف��راء دول
االحت ��اد الأورورب � ��ي ف��اج ��أوا حلفاءهم
مبواقف داعمة للجي�ش اللبناين ،فهم
�أدرى من غريهم بحجم الأخطار التي
حتيق بلبنان ،خ�صو�صاً بعد �أن نقلت
�سيا�سة «تيار امل�ستقبل» ومواقف نوابه
ال�شماليني احلدث ال�سوري امل�شتعل �إىل
الداخل اللبناين ،لرغبتهم ب�أن يكونوا
ط��رف �اً ف�ي�ه��ا ،ف�ه��م ي�ح�ل�م��ون ب��ال��دخ��ول
�إىل دم���ش��ق دخ ��ول ال �ف��احت�ين ،لظنهم
ال���س�ط�ح��ي �أن ال �ت �ح��ال��ف ال���ش�ي�ط��اين
ال��ذي��ن ي�ن�ت�م��ون �إل� �ي ��ه ،مي �ك��ن �أن يهز
�شعرة يف امل��وق��ف امل�ق��اوم واملمانع ال��ذي

ت�ت�خ��ذه ال �ق �ي��ادة ال���س��وري��ة م��ن جممل
امل���ش��اري��ع الأم�يرك �ي��ة  -ال���ص�ه��ون�ي��ة يف
املنطقة ،والتي تنخرط فيها دول النفط
اخلليجية الرجعية حتى �أذن�ي�ه��ا� ،إىل
درجة ال�صرف من �أكيا�س مالها احلرام
الذي ت�سرقه من ثروات �أمة العرب.
عندما �سيطرت ق��وى � 14آذار على
مقاليد احل�ك��م وال��دول��ة يف لبنان عام
 ،2005اكت�شفت م�ت��أخ��رة �أن�ه��ا ف�شلت
يف م �ك��ان�ي�ن� � ،ش �ك�لا ب� � ��ر�أي ج�ه��اب��ذت�ه��ا
�سبباً رئي�ساً يف خ�سارتها ال�سلطة فيما
بعد ،امل��وق��ع الأول ك��ان موقع الرئا�سة
الأوىل ،ال��ذي حاولت اال�ستيالء عليه،
وا�ستهدفته بحملة �شتائم واف�ت�راءات
ونظمت �ضده ما �سمي «حملة فل» ،لكن
الرئي�س حلود �صمد و�أف�شل احلمالت،
وبقي حتى �آخر حلظة من عهده.
�أم ��ا امل��وق��ع ال �ث��اين ف �ك��ان م�ؤ�س�سة
اجل� �ي� �� ��ش ،وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت��دخ��ل
«ت�ي��ار امل�ستقبل» وحلفائه يف كثري من
تفا�صيل تركيبة اجل�ي����ش ،خ�لال عقد
م��ن �إم���س��اك�ه��م ب��ال���س�ل�ط��ة� ،إال �أن ه��ذه
امل�ؤ�س�سة ،وه��ي الوحيدة التي ت�ستحق

ا� �س��م م��ؤ��س���س��ة يف ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ب �ق �ي��ت ع���ص�ي��ة ع �ل��ى االن �ق �ي��اد لأه � ��واء
امل�شروع الفتنوي الفئوي ال��ذي يديره
ه�ؤالء ل�صالح �أ�صحاب م�شروع «ال�شرق
الأو� �س ��ط امل�ت���ص�ه�ين» ،ال ��ذي ال ه��م له
��س��وى ��ض�م��ان ب�ق��اء ال�ك�ي��ان ال�صهيوين
قوياً و�سوطاً يف يد ال�غ��رب ،يتكفل من
خالله عدم خروج الأنظمة العربية عن
طاعته.
و�إذا ك ��ان م��وق��ع ال��رئ��ا� �س��ة الأوىل
م�ت�روك �اً ل�ل�ع��ام � ،2014أي �إىل م��ا بعد
االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة يف ال�ع��ام
 ،2013ف ��إن امل�ل��ح ع�ل��ى ق��وى � 14آذار
ه��و ال���س�ع��ي احل�ث�ي��ث ل�ت�ط��وي��ع اجلي�ش
ال�ل�ب�ن��اين �أو ��ش��رذم�ت��ه ،ا��س�ت�ب��اق�اً لتلك
االنتخابات ،فهذا الأمر هو �أحد ج�سور
عبور «تيار امل�ستقبل» وحلفائه للعودة
�إىل ال �� �س �ل �ط��ة ال �ت ��ي خ �� �س��روه��ا ،وه��م
على �أب��واب البيت الأبي�ض الأم�يرك��ي،
لأن امل �ط �ل��وب م ��ن اجل �ي ����ش ب��ال�ن���س�ب��ة
لهم �أن يكون عن�صراً م�ساعداً لهم يف
الإم���س��اك بالبلد ،يف ح��ال جناحهم يف
حت�صيل �أك�ثري��ة نيابية يف االنتخابات
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بانتظار الجواب
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي
المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

علم �أن م��رج�ع�اً ك �ب�يراً ،بحث مع
�شخ�صية ب�يروت�ي��ة� ،إمكانية تر�ؤ�سه
ح�ك��وم��ة تخلف احل�ك��وم��ة امليقاتية،
فلم تبد ال�شخ�صية املعنية مانعاً �إذا
وافقت دولة �إقليمية كربى على ذلك.
وت� � � ��ردد �أن امل� ��رج� ��ع ال �ك �ب�ي�ر ق ��دم
اقرتاحه �إىل الدولة املعنية ،التي ينتظر
�أن تبدي ر�أي�ه��ا ،بعد �أن تنجز ترتيبات
و�ضعها الداخلي وت�سوية خالفاتها.
و�أكدت املعلومات �أن جواب الدولة
املعنية �سي�أتي قبل حلول عيد الفطر
يف �شهر �آب.

المفتي قباني وزيارة كرامي
توقف كثريون �أمام الزيارة التي قام بها مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ
حممد ر�شيد قباين �إىل الرئي�س عمر كرامي يف هذه الظروف ،وخ�صو�صاً جلهة
كالم املفتي «مهما تباعد اللقاء بني الأخوة فال بد من �أن يلتقوا ،فجميعنا عائلة
واح��دة ،وهناك �أم��ور كثرية وطنية و�إ�سالمية ،وخ�صو�صاً يف الظروف الدقيقة
التي مير بها لبنان ،ال بد �أن نقف فيها على ر�أي الرئي�س عمر كرامي ،فلقا�ؤنا
مو�صول دائماً ،والأمر يف لبنان �صعب جداً ومقلق جداً».

تساؤالت
ت�ساءلت �أو�ساط �سيا�سية عن معنى زيارة مرجع كبري لدولة عربية تعاين من
ا�ضطرابات ،وعن الإفادة التي ميكن �أن يجنيها لبنان من زيارة هذا البلد.
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خيار  14آذار للعودة إلى السلطة
املقبلة؛ و�أن ي�ساير وي�شارك يف امل�شاريع واخلطط املعدة
ال�ستعمال لبنان يف املرحلة القائمة� ،ساحة للتدخل يف
ال�ش�أن ال�سوري� ،أو �أن يكون عن�صراً م�ساعداً لتلك القوى
ملواجهة ارتدادات الأزمة ال�سورية عليها ،عندما تت�أكد �أن
كل التدخالت واحلمالت امل�سعورة ف�شلت ف�ش ًال ذريعاً يف
�إ�سقاط نظام دم�شق� ،أو يف �إج�ب��اره على تعديل خياراته
اال�سرتاتيجية ،على الرغم من كل التحري�ض القطري
ال�سعودي؛ امل�صحوب مبليارات ال ��دوالرات املنهوبة من
خزائن �شعوب �سالطني تلك الدول.
ولأن املطلوب تفكيك اجلي�ش �أو احتوائه ،كان ال�صدام
ال��وا��س��ع معه م�ستبعداً ،وب��د ًال م��ن ذل��ك ،اعتمد �أ�سلوب
ال�صدمات املتتالية ،بني وق��ت و�آخ��ر ،فال�صدمات تربك
اجلي�ش وت�سهل التدخل البطيئ يف تركيبته ور�سم دوره
الح �ت��وائ��ه وت�غ�ي�ير ع�ق�ي��دت��ه ال�ق�ت��ال�ي��ة ..حت��ت التهديد
ب�شرزمته دينياً ومذهبياً.

هذا ما مار�سته قوى � 14آذار ابتداء من العام ،2005
وتكثفت هذه املمار�سات ب�شكل ملمو�س منذ العام ،2011
عندما �شمرت هذه القوى عن �ساعدي تدخلها املف�ضوح يف
ال�ش�أن ال�سوري ،و�أ�شهرت رغبتها يف امل�ساعدة على �إ�سقاط
احلكم ال�سوري ب�شتى الو�سائل ،بناء لأجندة بات مك�شوفاً
�أنها مو�ضوعة من قبل �أمريكا و�أتباعها يف حلف �شمال
الأطل�سي و�أذنابهم.
على هذا الأ�سا�س ا�شتدت احلملة يف ال�شمال ،خ�صو�صاً
�ضد اجلي�ش ،وجرت حماوالت ملنعه من �ضبط احلدود مع
�سورية ،ول�شطب دوره داخل مدينة طرابل�س ،ثم افتعلت
م�شاكل املخيمات الفل�سطينية يف نهر البارد وعني احللوة،
لإلهائه ومنعه من ممار�سة �أي دور يخالف توجهات «تيار
امل�ستقبل» وال�ق��وى املتطرفة التي عمل خ�لال ال�سنوات
ال�سابقة على رعايتها وتدعيم منوها ،باعتبارها بدي ًال عن
امليلي�شيات اله�شة لقوى � 14آذار التي ثبت ف�شلها يف �أداء

يـقــال
املهمات التي كانت معدة لها يف الداخل اللبناين ،وعندما
تبينت حم��دودي��ة حجم �أول�ئ��ك املتطرفني وت�سببهم يف
�إث ��ارة خم ��اوف «احل�ل�ف��اء ال�غ��رب�ي�ين» ج��رى ال�ل�ج��وء �إىل
العامل الفل�سطيني ،للتعر�ض للجي�ش.
و�إذا ك��ان ال �ه��دوء على «جبهة اجل�ي����ش» ��س��ائ��داً هذه
الأي��ام ،ف�إن امل�ؤامرة على لبنان واملنطقة م�ستمرة ،و�أحد
وج��وه �ه��ا �أن ال��ذي��ن ي��دع��ون لأن ت�ت�خ�ل��ى امل �ق��اوم��ة عن
�سالحها وت�سلمه للجي�ش ،هم ال��ذي ي�شككون مب�ؤ�س�سة
اجلي�ش ويحر�ضون �ضدها ،وهم الذين يثريون امل�شاكل
يف وج�ه�ه��ا ،فاجلي�ش �سيبقى ن�صب �أعينهم للإم�ساك
بال�سلطة يف لبنان جم��دداً ،وملما�شاة امل�شروع التخريبي
ال��ذي ي�صر اخل��ارج الغربي والنفطي على تنفيذه �ضد
�سورية.

عدنان ال�ساحلي

على بعد �أي ��ام م��ن االن�ت�خ��اب��ات الفرعية يف ق�ضاء
ال �ك��ورة ،مل��لء املقعد النيابي ال��ذي �شغر ب��وف��اة النائب
القواتي فريد حبيب ،يبدو �أن الأمور تتجه نحو معركة
مر�شحي احلزب ال�سوري القومي االجتماعي
حامية بني
ْ
وليد عازار املدعوم من تيار املردة والتيار الوطني احلر،
ومر�شح ال�ق��وات اللبناين ف��ادي ك��رم امل��دع��وم م��ن تيار
امل�ستقبل وقوى � 14آذار.
و�إذا كان �سمري جعجع قد فر�ض على حلفائه وحزبه
وحتى على عائلة النائب الراحل ،خو�ض املعركة ،ف�إنه
اختار �ساحتها يف مدينة �أميون؛ عا�صمة الق�ضاء التي
يتمتع فيها احل��زب القومي ب�شعبية كبرية ،من خالل
م�ف��اج��أت��ه ب��إع�لان تر�شيح ك��رم ،بعد �أن ك��ان �أك�ث�ر من
ط��رف ق��وات��ي ،ي�سعى وي�ع�م��ل م��ن �أج ��ل تر�شيح زوج��ة
النائب الراحل ال�ستكمال واليته.
ال�ه�ج��وم امل�ب��اغ��ت جلعجع ب�ه��ذا ال�تر��ش�ي��ح� ،إذا ك��ان
�صدم معظم ق��واع��ده وحلفائه� ،إال �أن��ه ا�ستنفر احلزب
ال�سوري القومي االجتماعي وحلفاءه ،وجعلهم يقدمون
على املعركة باملر�شح ع��ازار الذي يتمتع بح�ضور حزبي
وعائلي حمرتم يف الق�ضاء ويف �أميون حتديداً ،ناهيك
ع��ن �أن ��ه م�ق�ي��م ب�شكل دائ ��م يف ال �ك��ورة ،بعك�س امل��ر��ش��ح
القواتي املعروف يف طرابل�س �أكرث من الكورة.

عملها وزير العدل

النهاية ،وهو �إذا كان يرى �إمكانية لأن يكون احل�صان
الأ� �س��ود يف ه��ذه امل�ع��رك��ة� ،إال �أن��ه ل��ن ي��أخ��ذ م��ن طريق
املر�شح «القومي»؛ الذي يتمتع بقاعدة حزبية �صلبة.
ب� ��أي ح ��ال ،ف� ��إن �أو� �س ��اط م��ر��ش��ح احل ��زب ال���س��وري
القومي االجتماعي ترى �أن الأج��واء العامة وال�شعبية
مريحة �أك�ث�ر م��ن معركة  ،2009معربني ع��ن ثقتهم
بالفوز ،وخ�صو�صاً �أن �أبناء الكورة ح�سب هذه الأو�ساط،
مل ي �ج��دوا �أن ن��واب�ه��م ق��دم��وا ��ش�ي�ئ�اً ل�ت�ط��وي��ر وتنمية
منطقتهم ،يف وقت �صاروا فيه يتخوفون من الأ�صوليات
املتطرفة املندفعة يف الق�ضاء ،علماً �أن اجلميع تبعاً
لهذه الأو�ساط يعرف من يقف وراءها ومن يدفعها لها
ويتحالف معها.
باخت�صار ي��رى جميع من يتابع املعركة االنتخابية
الفرعية يف الكورة �أنها �ستكون معركة حامية ،ولدى كل
طرف كم من التفا�صيل واملعطيات التي يحللها ويتحدث
عنها ب�شكل دقيق ليبني عليها ب�أن الفوز �سيكون حليفه،
يف وقت ترى فيه �أو�ساط كورانية �أن هذه املعركة �صارت
�أب�ع��د م��ن ال�ق���ض��اء ،فهي يف ج��زء كبري م��ن تفا�صيلها،
معركة على زعامة ال�شمال ..ورمبا �أبعد من ال�شمال.

رسالة شديدة اللهجة
طالب �أح��د ق��ادة الأجهزة الأمنية توجيه ر�سالة �شديدة
اللهجة �إىل كل ال�سيا�سيني لرفع الغطاء عن كل خمل بالأمن
و�إع �ط��اء ��ض��وء �أخ���ض��ر ل�ل�أج�ه��زة ب��ال�ت��دخ��ل م��ن دون و�ضع
خطوط حمر ،لأن الأمور �إذا بقيت هكذا ف�ستفلت من �أيدي
اجلميع.

�أكد م�صدر ق�ضائي �أن وزير العدل
�شكيب قرطباوي ونتيجة للمخالفات
وال �� �ش �ك��اوى يف ق���ص��ر ال� �ع ��دل� ،أ� �ص��در
قراراً بتوقيف �أربعة ق�ضاة عن ممار�سة
مهامهم الق�ضائية.

الـحـد األدنــى

�أك� ��دت م���ص��ادر �سيا�سية مطلعة �أن م��ا ي�سعى البع�ض
لرتويجه عن طرح لت�شكيل حكومة جديدة ،جمرد تكهنات
ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،م�شرية �إىل �أنه لو كان هناك حد
�أدنى من الظروف لإ�سقاط احلكومة احلالية ،حل�صل ذلك
منذ فرتة طويلة.

تسريبات مستقبلية
ن ��واب م��ن امل�ستقبل � �س � ّرب��وا ب� ��أن �ضغطاً
ن��وع�ي�اً ،ولي�س على الطريقة االحتجاجية
ال �� �س��اب �ق��ة � �س��وف ي���س�ت�خ��دم � �ض��د احل �ك��وم��ة
لإج �ب��اره��ا ع�ل��ى �إح��ال��ة ق�ضية مقتل ال�شيخ
عبد الواحد �إىل املجل�س العديل ،وقالت �إنه
ال يجب ا�ستثناء ال�ضغط الأمني من ال�صورة.

ال يزال يخضع للفحص؟
ع� ّل��ق �سيا�سي م�ق��رب م��ن ال�سعودية على
ن�ف��ي ��س�ف��ارة ال���س�ع��ودي��ة �أي ات���ص��ال بال�شيخ
�أح �م��د الأ� �س�ي�ر ب� ��أن الأخ�ي��ر م� ��ازال يخ�ضع
للفح�ص امل��ذه�ب��ي ال ��ذي جن��ح م�ع��ه يف قطر
واليزال ينتظر التقومي ال�سعودي ..ف�إن جنح
ونال الغطاء يكون اخلطاب انتقل �إىل مرحلة
�أخرى.

ضابط فرنسي في الشمال

معــركـــة الكورة االنتخــابيــة حامية
وآثـــارهــا تـمـتـد إلى أبـعـد مـن الـقـضــــاء
وبر�أي م�صادر متابعة ،ف�إن جعجع يريد من حليفه
تيار امل�ستقبل تقدمي فاتورة م�سبقة ب�ش�أن ت�أييده لقانون
ال�ستني االنتخابي ،ورف�ض اعتماد الن�سبية ،ومن هذه
ال�ف��ات��ورة ال�ن��زول �إىل امل�ع��رك��ة الفرعية يف ال�ك��ورة بكل
طاقته وقوته املادية ،وهو ما لباه نائب رئي�س املجل�س
النيابي فريد مكاري الذي �أكد يف م�ؤمتر �صحفي عقده
يف بلدته �أنفة ،ت�أييد قوى � 14آذار مر�شح �سمري جعجع،
لكن كما ترى هذه امل�صادر ،ف�إن تيار امل�ستقبل الذي كان
يتمتع بانتخابات  2005و 2009بت�أييد وا�سع من الكتلة
الناخبة ال�سنية التي ي�شارك فيها بني �ألفني وثالثة
�آالف ناخب يف عمليات االق�تراع ،ي�ؤيد منها نحو � 65أو
 70يف املئة تيار امل�ستقبل ،ال جتد احلافز هذه املرة لتتقدم
بهذه الكثافة ،كما �أن هناك عام ًال جديداً طر�أ عليها ،هو
�أنه �صار بينها م�ؤيدون لرئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
والوزير حممد ال�صفدي بن�سبة ال ي�ستهان بها ،وهذه
الكتلة قد جتد نف�سها م�ضطرة لت�أييد مر�شح «القومي»
الذي هو جزء من الأكرثية احلكومية� ،أو قد ت�ضطر يف
�أ�سوء الأح��وال ،للوقوف على احلياد ،وهو �أمر ال يخدم
ب�أي حال املر�شح القواتي.
يف ه��ذا ال��وق��ت ي�ستمر مر�شح ثالث يف املعركة ،هو
جون مفرج الذي ي�ؤكد ا�ستمراره يف خو�ض املعركة حتى
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�أحمد �شحادة

ف��وج�ئ��ت ب�ل��دي��ات ع�ك��اري��ة ب��وج��ود �ضابط
فرن�سي يف ال�شمال ،ويقوم بت�صوير مناطق
بعينها ،فيما ق��ال �أح ��د ر�ؤ� �س��اء ال�ب�ل��دي��ة �إن
ال�ترك�ي��ز ك��ان ع�ل��ى منطقة فيها م�سلحون
�سوريون عادة ما يزورهم لبنانيون باحتياجات
يومية.

نصيحة لكونيللي
ق ��ال م �� �س ��ؤول � �س��اب��ق �إن� ��ه ي �ن��وي ت�ق��دمي
ن�صيحة لل�سفرية الأمريكية م��ورا كونيللي،
وهي اخل�ضوع �إىل عملية جتميل ،خ�صو�صاً يف
منطقة الو�سط ،حتى تدخل قلوب م�س�ؤويل
ق� ��وى � 14آذار ب �ع��دم��ا اخ�ت�رق ��ت ع�ق��ول�ه��م
ب�سال�سة.

إنجاز فاتورة يلزمها  18شهرًا
ا�ست�شاط ع��دد من املواطنني غ�ضباً بعد
مراجعتهم يف ال�ضمان االجتماعي يف بدارو
لأخ��ذ ت�شيكات يفرت�ض �أن�ه��ا م�ستحقة بناء
على الإي�صال امل�سلّم لهم قبل ع�شرة �أ�شهر،
وقال لهم املوظف املولج �إن املوعد مل ي�ستحق
ب�ع��د و ّ
مت ت��أج�ي�ل��ه ل�سبعة �أ��ش�ه��ر �أخ� ��رى� ،أي
�أن املطالعة ك��ي تنجزها ال��دوائ��ر الر�سمية
ت�ستغرق �سنة ون�صف ال�سنة لفاتورة ال تزيد
عن �أل��ف ل�يرة يذهب �أك�ثر من ن�صفها بدل
تنقالت.

ســرقـــــات

ب ��د�أت ال�ت���س��ا�ؤالت تكرب ع��ن ات���س��اع �أع�م��ال ال�سرقة يف بع�ض
املناطق ال�شمالية بالقرب من احلدود ال�سورية  -اللبنانية ،حيث
تبني �أن جزءاً كبرياً من هذه ال�سرقات يقوم بها عنا�صر مما ي�سمى
«اجلي�ش احلر» ..وقد و�صلت هذه الت�سا�ؤالت �إىل نواب يف املنطقة
الذين �أثاروا هذا الأمر ،كما علم يف �أكرث من مكان واجتماع.

خوف التيار

تخوف تيار �أ�سا�سي يف املعار�ضة من و�صول مر�شح حركة
الإخوان يف م�صر �إىل الرئا�سة من �أن ينعك�س ذلك عليه �سلبياً،
خ�صو�صاً جلهة انقالب جماعة حليفة انتخابياً عليه ،ترى
�أنها تتقدم �شعبياً ،يف ظل تخبط التيار وتراجع منا�صريه يف
معظم املناطق.

ّ
أميركيون بالزي
األردني
�أف ��اد ��ش�ه��ود ع �ي��ان �أن ع��دداً
م� ��ن ال� ��� �ض� �ب ��اط الأم�ي�رك� �ي�ي�ن
ي � �ت � �م� ��رك� ��زون ق � � ��رب احل � � ��دود
ال�سورية م��ن اجلهة الأردن �ي��ة،
ب� ��رف � �ق� ��ة ع� � � ��دد م� � ��ن �� �ض� �ب ��اط
اال� � �س � �ت � �خ � �ب ��ارات الأردن � � �ي� �ي��ن،
وال�ضباط الأمريكيون يرتدون
ال �ل �ب��ا���س ال �ع �� �س �ك��ري اخل��ا���ص
بالقوات الع�سكرية الأردنية من
�أجل عدم لفت الأنظار.
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أحداث األسبوع
واشنطن تقدم تجاربها الكوبية وأنقرة تتلقى صفعة دمشقية

عرب وأتراك وأطلسيون ..ودروس سورية

«ك�أنه كُتب على ال�شعوب العربية� ،أن
ون�صف املليار ب�شري يتطلع �إىل النمط
يظلوا �أ�سرى الوهم؛ الذي ي�ضخه الإعالم
ال�غ��رب��ي ،وك��أن��ه ب�لا ح�ضارة ح��دوده �سور
الغربي وتابعه الإعالم العربي».
ال�صني العظيم لي�س �إال.
هكذا يتحدث �إعالمي عربي يعي�ش
ه��و ا��س�ت�ه��داف ملجمل دول الربيك�س
يف م��دي �ن��ة ال �ع �ط��ر؛ ب��اري ����س م �ن��ذ نحو
وجم �م��وع��ة ��ش�ن�غ�ه��اي ال � ��دول ال�ن��اه���ض��ة
�أربعني عاماً ونيف ،خ�لال زي��ارة له �إىل
ككتلتني اقت�صاديتني �سيحددان م�صري
ب�ي�روت م�ن��ذ ف�ت�رة ق �� �ص�يرة ،الف �ت �اً �إىل
ال� �ع ��امل �إمن ��ائ� �ي� �اً واق �ت �� �ص ��ادي �اً ،وك �ق��وى
�أن ب�ع����ض الإع�ل��ام ال�ع��رب��ي �إن مل يكن
ع�سكرية ناه�ضة قادرة على الردع و�إحلاق
جله ،يردد ب�شكل ببغائي �أحياناً ما يبثه
الهزمية بكل قوى الغطر�سة.
الغرب الأمريكي عن الأح��داث العربية،
ه��و ب��اخ�ت���ص��ار ،مل�ن��ع ن�ه��و���ض �أورا� �س �ي��ا
وخ�صو�صاً يف �سورية ،لكن املفارقة هنا،
اجلديدة.
�أن الإع�ل�ام ال�غ��رب��ي والأم�ي�رك��ي ،ال��ذي
لكن �أي��ن هم �أع��راب الغاز العربي من
تديره �أو ت�شرف عليه� ،أو متوله دوائ��ر
كل هذه الوقائع؟
اال��س�ت�خ�ب��ارات �أو ال���ش��رك��ات االحتكارية
ي � �ب� ��دو ك� �م ��ا ي� � ��رى ه� � ��ذا الإع �ل��ام � ��ي
ال �ك�ب�رى ال �ع��اب��رة ل �ل �ق ��ارات ،ك �ث�ي�راً ما
املخ�ضرم� ،أنهم حم�صورون ب�سورية التي
ي�ك�ت���ش��ف �أن � ��ه وق� ��ع � �ض �ح �ي��ة ك ��ذب ��ة م��ا،
تورطوا يف امل�ؤامرة عليها ،وبد�أوا يح�شدون
�أو ف�برك��ة م�ع�ي�ن��ة� ،أو ب�شكل �أدق ت��أت��ي
كل �إمكانياتهم �ضدها ،هم ي�ضخون مال
ال�ت�ط��ورات لتنفي ه��ذه الأخ �ب��ار �أو تلك
�شعبهم ،من �أجل ا�ستهداف �سورية ،يف وقت
وتدح�ضها ،قد يح�صل ذلك بعد �ساعات
(�أ.ف.ب ).ال يتحركون حتى باال�ستنكار ال�ستهداف
الرئي�س الأ�سد مرتئ�ساً االجتماع الأول للحكومة ال�سورية اجلديدة
�أو �أي� ��ام وح �ت��ى ب�ع��د �أ� �س��اب �ي��ع �أو �أ��ش�ه��ر،
العدو ال�صهيوين لأوىل القبلتني وثالث
في�سارع �إىل االعتذار عن تلك الأكاذيب ،موثقة عن عمليات التخريب وا�ستهداف م�ق��د��س��ة» و�أن � �س��وري��ة ق��وي��ة بجي�شها اجل �ه �ن �م��ي ي �� �س �ت �ح �� �ض��ر ك� ��ل و� �س��ائ �ل��ه احلرمني.
وه� � ��م ي� �ح� ��� �ش ��دون ك � ��ل الإره� ��اب � �ي�ي��ن
ل�ك��ن الإع�ل��ام ال�ع��رب��ي ي�ظ��ل يعلك بها ،ال ��دول ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �� �س��وري��ة ،وي�ن�ط�ل��ق و�شعبها وحلفائها ،وهي رفعت التحدي و�أ��س��ال�ي�ب��ه ال�ق��دمي��ة واحل��دي�ث��ة ،ومنها
لأن ��ه ال ي�ستطيع �أن ي �ك �ذّب مم��ول��ه �أو م��ن احل ��دث الأخ�ي��ر ال ��ذي �أ� �س �ق��ط فيه يف وج ��ه احل �ل��ف الأط �ل �� �س��ي وال��والي��ات ا�ستح�ضار جتربة العدوان على كوبا عام وي� �خ ��رج ��ون امل ��وج ��ودي ��ن يف ��س�ج��ون�ه��م
�صاحبه� ،أو لأنه ال ميكنه �أن يخرج بتاتاً � �س�لاح ال��دف��اع اجل ��وي ال �� �س��وري ملقاتلة املتحدة ومعهما تابعهما الرتكي وهي  ،1962حينما كانت اخلطة الأمريكية ويزودنهم باملال وال�سالح من �أجل �إ�سقاط
ع��ن امل �خ �ط��ط ال� ��ذي ر��س�م�ت��ه ل��ه دوائ ��ر ح��رب�ي��ة ت��رك�ي��ة ،ف�ي��ؤك��د ه�ن��ا �أن ال�ت��واط��ؤ م�ستعدة للتالعب ب�أعدائها على حافة تق�ضي «ب�إنتاج» �أعداد هائلة من القتلى� ،سورية ،ويعر�ض هنا ما كانت قد ن�شرته
اال� �س �ت �خ �ب��ارات الأمي��رك �ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ..ال�ترك��ي على ��س��وري��ة ،وا�ستهداف دوره��ا ال �ه��اوي��ة حم���ص�ن��ة ب �ق��وت �ه��ا ووح��دت �ه��ا الت �ه ��ام ال �ن �ظ��ام ال� �ث ��وري ب�ف�ظ��اع��ات�ه��ا� ،صحيفة «�صنداي تاميز» الربيطانية عن
والذي جعل حكومات و�شخ�صيات عربية الوطني وال�ق��وم��ي امل�ق��اوم وامل�م��ان��ع لي�س وبقوة حلفائها ،لكن الغريب يف الأم��ر ك��ان ا�سم العملية الأمريكية �ضد كوبا ن�شاط «اجلهاديني» القادمني من تون�س
�أ�سريته بالكامل.
ح��دي��ث ال�ع�ه��د ،ومل يكن ول�ي��د الأح ��داث ه�ن��ا� ،أن ي��ذه��ب الأع� ��راب �إىل ال�تروي��ج �آن �ئ��ذ «عملية ن ��ورث وودز» ال�ت��ي و�ضع واجل ��زائ ��ر ول�ي�ب�ي��ا وال���س�ع��ودي��ة وال �ع��راق
وي�ستغرب ه��ذا الإع�لام��ي الفرن�سي والتطورات التي تعي�شها �سورية منذ �سنة للحرب على دم�شق والت�آمر عليها ،وحث خمططها دوائ ��ر ال�ب�ن�ت��اغ��ون ،وهدفها وم�صر والأردن والكويت من �أجل ت�صعيد
 العربي ،ال��ذي ع��رك التجارب ،وعرف ونيف ،بل �إن م�شروع اال�ستهداف موجود� ،أنقرة ووا�شنطن والناتو وتل �أبيب ل�شن قتل �أع��داد كبرية من اجلالية الكوبية م��وج��ة ال�ع�ن��ف يف � �س��وري��ة ،وال �ت��ي دف�ع��تال �ك �ث�ير م ��ن ده��ال �ي��ز وك��وال �ي ����س �صنع ح�ت��ى حينما ك��ان ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ��س��د حرب على قلب العروبة الناب�ض.
امل��وج��ودة يف مدينة ميامي الأمريكية ،ببعثة املراقبني الأممني �إىل تعليق عملهم
الأح��داث ،كيف �أن الأع��راب «الر�سميني» يحاول �أن يجعل من املنطقة قوى �إقليمية
ويلفت الإعالمي العربي  -الفرن�سي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إغ� � ��راق ��س�ف��ن ميلكها يف �سورية.
الف�ت�اً �إىل �أن م�ئ��ات امل�سلحني ع�بروا
بال ذاكرة �أو �إذا ح�سنت النوايا ،يجهلون ك �ب��رى ،ع�ب�ر م �� �ش��روع ت���ش�ب�ي��ك ال �ب �ح��ار �أن حماوالت الت�صعيد واالعتداء الرتكي مهاجرون كوبيون ،وك��ل ذل��ك من �أجل
احل��دود مع لبنان الرتكاب �أعمال العنف،
ال �ت��اري��خ وال ي��درك��ون م�ع�ن��ى الأح� ��داث اخلم�سة ،حيث �شهدت العالقة ال�سورية على ال���س�ي��ادة الوطنية ال���س��وري��ة ي�أتي تربير �شن حرب على كوبا.
و�أب � �ع ��اده ��ا ،ع �ل��ى �أن الأن� �ك ��ى ه ��و كيف  -الرتكية انفراجات كبرية وهامة ،لكن يف �إط��ار الت�صعيد ال�ع��دواين الأمريكي
م� � ��اذا ت �خ �ت �ل��ف ت �ل��ك احل� ��ادث� ��ة ع��ن ومنهم من يت�سلل �إىل الأرا�ضي ال�سورية
ي���س�ت�غ�ب��ون � �ش �ع��وب �ه��م ،م �� �ش�ي�راً �إىل �أن ما طرح عالمات ا�ستفهام منذ نحو �أربع  -ال��رج�ع��ي ال�ع��رب��ي �ضد ��س��وري��ة ،بعيد جم � � � ��زرة احل � ��ول � ��ة ال � �ت � ��ي ارت �ك �ب �ت �ه ��ا ف�ج��راً ليعود �إىل لبنان م��ع ح�ل��ول الليل
الأم�يرك��ي والأوروب �ي�ي�ن ك�ث�يراً �أو دائماً �أو خم�س � �س �ن��وات ،ع�ل��ى ال ��دور ال�ترك��ي ،تنفيذ وا�شنطن وبريطانيا وال�سعودية امل �ج �م��وع��ات ال�ت�ك�ف�يري��ة امل���س�ل�ح��ة قبل بعد دف��ن �سالحه على احل��دود ،وح�سبما
م��ا ي�ستح�ضرون ت��اري�خ�ه��م وجت��ارب�ه��م هو حينما ت�سللت املقاتالت ال�صهيونية وق �ط��ر وت��رك �ي��ا م � �ن ��اورات ج��وي��ة قبل ع��دة �أي��ام ،ال �شيء كما ي�سرد� ،سوى �أن �أك� ��دت ال���ص�ح�ي�ف��ة ،ف � ��إن االرت� �ف ��اع احل��اد
اال�ستعمارية القدمية التي طبقوها يف ع�ب�ر امل� �ج ��ال اجل � ��وي ال�ت�رك ��ي ل�ت���ض��رب ف�ترة ق�صرية ج��داً ف��وق تركيا �شاركت الإع�ل�ام الغربي والأم�يرك��ي ال��ذي روج يف ع��دد �ضحايا �أع�م��ال العنف يف �سورية
العامل ،ويحاولون حتديثها وجتديدها من�ش�آت �سورية يف دير الزور ،ولتعود تلك ف�ي�ه��ا ط��ائ��رات ح��رب�ي��ة م��ن ال���س�ع��ودي��ة ل�ه��ذه امل �ج��زرة ب��أن�ه��ا م��ن �صنع النظام ي�ع��ود يف ج��زء منه �إىل �شحنات الأ�سلحة
وتطبيقها على العرب.
املقاتالت عن نف�س الطريق ،ال بل �أكرث والإم � � ��ارات وق �ط��ر والأردن وط��ائ��رات ال �� �س��وري ،اك�ت���ش��ف بع�ضه �أن �ه��ا لي�ست الثقيلة التي �أر�سلتها قطر وال�سعودية �إىل
وي�ستهجن الرجل كيف �أن الأع��راب ،من ذل��ك� ،أفرغت فوق الأرا��ض��ي خزانات �أمريكية وفرن�سية وبريطانية ،و�صف ��س��وى م��ن �صنع الع�صابات الإره��اب�ي��ة ،املجموعات امل�سلحة ،حمذرة من �أن تدفق
ي �ظ �ه��رون �أم � ��ام «ال �� �س �ي��د الأب �ي ����ض» كل وق��وده��ا ،لتخفف من حموالتها ،دون �أن �أن الهدف من ه��ذه امل�ن��اورات التدريب فاعرتف باخلط�أ �أو �أقر مبن ارتكب تلك امل�سلحني ق��د ي�شكل ت�ه��دي��داً على وح��دة
اال�ستعدادات خلدمته التي تقرتب من ينبث �أردوغ ��ان � -أوغ�ل��و ببنت �شفة ،عن ع�ل��ى م��واج�ه��ة ��س�ي�ن��اري��وه��ات ع�سكرية املجزرة ،لكن الإعالم العربي الف�ضائي �صفوف هذه املجموعات.
ويت�ساءل �أخرياً ،هل ي�أخذ �أعراب الكاز
�أن ت�ك��ون جم��ان�ي��ة ،مقابل تكري�سهم يف هذا اخلرق ال�صهيوين لل�سيادة الوطنية خ�ط�يرة يف املنطقة ،و�شملت التدريب ك��اجل��زي��رة وال�ع��رب�ي��ة وب�ع����ض الإع�ل�ام
ال���س�ل�ط��ة ،رغ ��م �أن ال �ت �ج��ارب ت ��ؤك��د �أن ال�ت�رك �ي��ة ،ك �م��ا �أن ال �ث �ن��ائ��ي ال�ت�رك��ي مل على عمليات الق�صف واالع�ترا���ض ويف اخلليجي املكتوب مل يعرتف �أب��داً ،لأنه ال��در���س م��ن الرئي�س الأم�يرك��ي الأ�سبق
جيمي ك��ارت��ر ال ��ذي ي��ؤك��د �أن «وا�شنطن
م ��دة اال� �س �ت �ع �م��ال م��ره��ون��ة ب��احل��اج��ة ،يحرك �ساكناً ،ومل يدعو احللف الأطل�سي ظل �أه��داف افرتا�ضية ت�شبه الأه��داف بب�ساطة م�شارك فيها.
وم��دة اال�ستعمال تق�صر �أو تطول وفق لالجتماع لأخ��ذ موقف من خ��رق �سيادة ال�ع���س�ك��ري��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ��س��وري��ة
ثمة حقيقة �ساطعة يراها الرجل� ،أن تنتهك حالياً ثلث بنود الإع�ل�ان العاملي
االحتياجات اال�ستعمارية.
دول� ��ة يف ه ��ذا احل �ل��ف ،مت��ام �اً ك �م��ا فعل و�إي ��ران ،وق��د و�صفت ه��ذه امل �ن��اورات يف ا�ستهداف �سورية ودورها القومي والدويل حل�ق��وق الإن �� �س��ان ،خ�صو�صاً فيما يتعلق
و�إذا كان هذا الإعالمي ال يجد نف�سه حينما انق�ض ال�ك��وم�ن��دو���س ال�صهيوين حينه ب��أن�ه��ا امل �ن��اورات الأو� �س��ع والأك�ب�ر امل� ��ؤث ��ر ،ه��و ا� �س �ت �ه��داف مل ��دى �أب �ع ��د ،فهو ب��امل�ع��ام�ل��ة ال�ق��ا��س�ي��ة وان �ت �ه��اك احل��ري��ات
م �� �ض �ط��راً ل �ل��دف��اع ع��ن � �س��وري��ة ودول �ت �ه��ا على ب��اخ��رة م��رم��رة امل��دن�ي��ة وق�ت��ل ت�سعة منذ م �ن��اورات اخلليج ال�ت��ي ح�صلت يف ا�ستهداف:
اخل��ا��ص��ة» ،وال��ذي ي�صف �سجل ال��والي��ات
الوطنية� ،أو حتى نظامها� ،إال �أن��ه يعرب مواطنني �أتراك كانوا يحملون م�ساعدات الإم��ارات قبل �أكرث من �شهر ،وبالتايل،
لإيران لإبعادها عن املواجهة مع العدو امل�ت�ح��دة يف جم��ال ح�ق��وق الإن���س��ان خالل
ع��ن �سخطه وغ�ضبه م��ن ه��ذا االن�خ��راط طبية وطحني ملحا�صري غزة..
ف��إن االعتداء اجل��وي الرتكي رمبا كان ال�صهيوين وعن البحر املتو�سط.
ال�ع�ق��د الأخ �ي�ر ب �ـ«ال �ق��ا� �س��ي» ،و �إن ب�لاده
يف
�ت
�
ض
�
�
�ا
�
غ
و�إذا ك��ان��ت � �س��وري��ة ق��د ت�
اجلوية
اال�ستعدادات
نب�ض
ج�س
هدفه
العربي اخلطري يف امل ��ؤام��رة على دم�شق
لرو�سيا ،و�إعادتها �إىل الوراء وحتديداً «متتلك �سج ًال وح�شياً غري ع��ادي يف هذا
أنها
�
إال
�
الرتكية،
ال�ت��ي يتجندون فيها م��ع الناتو والكيان ال�سابق ع��ن اخليانة
أردن،
ل
ا
إىل
�
الطيار
هرب
بعد
ال�سورية
�إىل عهدي يلت�سني وغوربات�شوف� ،أي دولة املجال».
ال�صهيوين واملجموعات الإرهابية امل�سلحة ه� ��ذه امل � ��رة ويف ظ ��ل ا� �س �ت �ه��داف �ه��ا م��ن فكان الرد حا�سماً وحازماً ب�أب�سط �سبل م�أزومة اقت�صادياً ومالياً وع�سكرياً و�أمنياً
ي �ب��دو �أن الأع � � ��راب مل ي �ف �ه �م��وا من
ال �ت��ي ج� ��اءوا ب�ه��ا م��ن ك��ل م �ك��ان ووف ��روا قبل احللف الأم�يرك��ي  -ال�صهيوين  -ال��دف��اع اجل��وي ولي�س الأك�ب�ر والأك�ث�ر يقتلها �صقيع �سيبرييا ،وال مكان لها يف الدرو�س الأمريكية �شيئاً� ،سوى هذا الأمر،
لها كل �أ�شكال الدعم امل��ايل والت�سليحي ،الرتكي  -الرجعي العربي ،ردت ال�صاع �إيالماً.
املياه الدافئة.
«خرق حقوق الإن�سان ب�شكل فظيع»..
�صاعني يف ر�سالة وا�ضحة يف �أك�ثر من
وي� �ع ��ود الإع�ل��ام� ��ي �إىل حم� ��اوالت
بالإ�ضافة طبعاً �إىل تركيا.
ل�ل���ص�ين ،مل�ن��ع �أي ت�ط�ل�ع��ات ل�ه��ا خ��ارج
�أحمد زين الدين
وي���س��رد ه�ن��ا م��ا ل��دي��ه م��ن معلومات اجت ��اه �أب��رزه��ا� :أن «ال���س�ي��ادة ال�سورية ا��س�ت�ه��داف � �س��وري��ة ،ف�ي��ؤك��د �أن احللف البحر الأ��ص�ف��ر ،وب�ق��اء �شعبها ذي املليار
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موضوع الغالف

روسيا من الداخل :سورية قضية أمن قومي
مو�سكو  -ليلى نقوال الرحباين
�إن ال ��زائ ��ر �إىل ال�ع��ا��ص�م��ة ال��رو��س�ي��ة
م ��و�� �س� �ك ��و ،وال� �ع ��ا�� �ص� �م ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة � �س��ان
ب �ي�تر� �س �ب��ورغ يف ه ��ذه الأي � � ��ام ،وال �ب��اح��ث
ع��ن �أك�ث�ر م��ن �سياحة ثقافية وح�ضارية
ت��اري�خ�ي��ة ،ال � �ش��كّ ي�شعر �أن ال �� �ص��راع يف
ال�شرق الأو��س��ط والتح�ضريات الرو�سية

لتبوء مركز جديد على ال�ساحة الدولية،
ت��أخ��ذ ح�ي��زاً ه��ام�اً م��ن االه�ت�م��ام الرو�سي
الداخلي ،والنقا�ش �إن على �صعيد النخب
�أو على �صعيد االهتمام الإعالمي.
ي�ستعيد الرو�س يف هذه الفرتة بالذات،
�أح�لام ال�ع��ودة �إىل جمد دولتهم ال�سابق،
مت�سلحني بتاريخ من املجد االمرباطوري،
وم��دع��وم�ين بثقة ك�ب�يرة بقي�صر رو�سيا

اجل��دي��د ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،ف�ي��ؤك��دون �أن
رو��س�ي��ا ال �ي��وم ع�ل��ى ع�ه��ده ه��ي �أق ��وى مما
ك ��ان ع�ل�ي��ه االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ال���س��اب��ق
خ�ل�ال ف�ت�رات �ضعفه� ،إذ �أع �ي��د االع�ت�ب��ار
للدولة ،و ّمت البط�ش باملافيا ،وتعزيز و�ضع
امل��وظ�ف�ين وامل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ى وغريهم
من الفئات ال�شعبية الفقرية واملتو�سطة
التي عانت الأمرّين بعد �سقوط االحتاد.

سقوط نظرية التفوق العسكري ..وغياب الدعم الشعبي ألردوغان

حقائق مكتشفة ..في األزمة السورية  -التركية
�أنقرة  -الثبات
دف��ع احل ��ادث احل� ��دودي الأخ�ي�ر ب�ين ��س��وري��ة وت��رك�ي��ة،
جمموعة من احلقائق قد ت�ؤدي �إىل ظهور معادلة جديدة
�إىل العلن ،بعد �أن كانت هذه املعادلة حبي�سة الغرف املغلقة
و�أ�صحاب القرار وحدهم.
و�إذا حيدنا ال�ضجيج الناجم عن الت�صريحات العنرتية
– املت�ضاربة – لقادة حزب العدالة والتنمية احلاكم ،وعلى
ر�أ�سهم رئي�س ال��وزراء رجب طيب �أردوغ��ان ،والناجمة عن
حماولة �إنقاذ ماء الوجه� ،سنجد �أن حقيقتني على الأقل قد
ظهرتا ب�سبب �إ�سقاط الطائرة الرتكية يف املياه الإقليمية
ال�سورية؛ �أوىل هذه احلقائق ،ع�سكرية ،ومفادها �أن نظرية
ال�ت�ف��وق ال�ترك��ي ق��د ال ت�ك��ون حقيقية ،ع�ل��ى رغ��م ال�ف��ارق
الهائل يف الت�سليح نتيجة الدعم الأمريكي الكبري والبنية
الع�سكرية للنظام الع�سكري الرتكي ،فقد �أظهرت العملية
ال �ق��وات ال���س��وري��ة ق ��ادرة على �إ��س�ق��اط ال�ط��ائ��رات الرتكية
التي متثل عامل التفوق الرتكي  -والغربي  -عموماً ،عرب
منظمومة دفاع جوي ا�ستطاعت �إ�سقاط طائرة كانت تطري
حتت م�ستوى الرادارات ،وتتمتع بنظام حماية متطور ،وقد
ذكرت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» �أن «�إ�سقاط �سورية طائرة
مقاتلة تركية ي�شكل حتذيراً من �أن قواتها قادرة على �شنّ
دفاع جوي متطور �ضد �أي هجوم على ن�سق العملية اجلوية
التي قادها حلف �شمال الأطل�سي على ليبيا».
ه��ذا يف اجل��و� ،أم��ا على الأر� ��ض ،م��ن امل��ؤك��د �أن ال�ق��وات
ال�سورية ق��ادرة على مواجهة �أك�ثر اجليو�ش تعقيداً ،ونقل
 15دبابة �إىل احلدود مع �سورية وب�ضعة مدافع بعيدة املدى
يف �أجواء احتفالية ،لن تغري يف الواقع على الأر�ض.
�سيا�سياً ،ب��دت احلكومة الرتكية ،م��ع تلقيها ال�ضربة

الأوىل ،مربكة �إىل حد كبري ،فقد ت�صادمت الت�صريحات
بني الرئي�س عبداهلل غل و�أردوغان ووزير خارجيتهما �أحمد
داود �أوغ�ل��و ون��ائ��ب رئي�س ال ��وزراء بولند �أرجن ،وم��ا زاد يف
طني �أردوغ��ان بلة ،كان تكتل املعار�ضة الرتكية �ضده ،التي
و�إن دان��ت حادثة �إ�سقاط الطائرة انطالقاً من وطنيتها،
�إال �أنها حملت �أردوغ��ان وحكومة حزب العدالة امل�س�ؤولية،
«لأن ال�سيا�سات التي اتبعتها �أدت �إىل هذا الرد ال�سوري» ويف
ه��ذا الت�صريح ما يعطي �سورية اع�تراف�اً بحقها ال�شرعي
يف ال��دف��اع ع��ن نف�سها ،وه��و م��ا �أث��ار غ�ضب �أردوغ ��ان ال��ذي
دعا املعار�ضة �أمام الربملان �إىل «الكف عن التما�س الأعذار
للأ�سد».
ت ��ؤك��د الأو� �س ��ط ال�ترك�ي��ة �أن ع��ر���ض ال�ع���ض�لات ال��ذي
ق��ام به �أردوغ ��ان ،وا�ستدعاءه الأطل�س وفتح له الباب �إىل
الأزمة ال�سورية ،لن ت�ؤدي �إىل تغيري حقيقي على الأر�ض،
فالأطل�سي ب��ات �أك�ث�ر ت ��ردداً ،وه��و ��س��ارع  -قطعاً للطريق
على احلكومة الرتكية � -إىل دعوتها لـ«�ضبط النف�س» ،وال
الإجماع الداخلي حتقق لأردوغان رغم �أن احلدث قومي.
وتقول �أو�ساط تركية مطلعة� ،أن �أردوغ��ان الذي حاول
اال�ستفادة من هذه احلادثة �إعالمياً ودولياً وداخلياً ،ف�شل
على جميع امل�ستويات ،مم��ا ��س�ي��ؤدي �إىل �إرب��اك��ات جديدة
حلكومته املرتنحة �أ�ص ًال يف الأزمة ال�سورية ،فال هي قادرة
على �شن احلرب على �سورية ،وال هي راغبة يف التوقف عن
التخريب على النظام فيها عرب فتحها «اجلزئي» حلدودها
�أمام املن�شقني واملتطوعني غري ال�سوريني لعبور حدودها.
عملياً� ،ستمر هذه الزوبعة ،كما غريها ،لكنها قد حتمل
يف طياتها تغيريات �أ�سا�سية ،لأن التهويل الع�سكري مل يعد
جمدياً يف نظر الأتراك �أنف�سهم ،فكيف بدول النفط العربي
التي حتث الأتراك يومياً على غزو �سورية!

وي�ب��دو للمطلع على ت��وج�ه��ات ال��ر�أي مت��ر ،كما ا�ستحالة ف��ر���ض منطقة حظر
العام الرو�سي من داخ��ل العا�صمتني� ،أن ج��وي ف��وق ��س��وري��ة ع�ل��ى غ ��رار م��ا طبقه
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ل�ب�لاده��م يف ال�شرق الغرب فوق العراق يف العام .1991
ويف ه ��ذا الإط � � ��ار ،ت �ت �ع��دد ال��ر� �س��ائ��ل
الأو�سط ،تتالءم كلياً مع تطلعات ال�شعب
الرو�سي وتوجهاته ،يف الإ�صرار على عدم ال��رو� �س �ي��ة ،فمنها امل�ع�ل��ن وم�ن�ه��ا املخفي
ال�سماح للغرب ب��إ��س�ق��اط ��س��وري��ة ،وت�برز يف ك��وال �ي ����س � �س �ي��ا� �س��ات ال � ��دول ال �ك�برى
م�ؤ�شرات ع�دّة ت�ؤكد هذه التوجهات ،لعل وم�ؤمتراتها وقممها ومباحثاتها ،فمن
ال���ص��اروخ العابر ل�ل�ق��ارات� ،إىل ا�ستخدام
�أبرزها ما يلي:
احلنني �إىل اجلذور الدينية يف ال�شرق ال �� �س��وري�ين � �ص��اروخ �اً رو� �س �ي �اً لإ� �س �ق��اط
الأو� �س��ط� ،أو م��ا يطلق عليه ال��رو���س ا�سم ال �ط��ائ��رة ال�ترك�ي��ة امل�ع�ت��دي��ة ع�ل��ى ��س�ي��ادة
«الأم ال��دي�ن�ي��ة» ل��رو��س�ي��ا ،م���ش�يري��ن �إىل الأج � ��واء ال �� �س��وري��ة ،وال� ��ذي �أت ��ى ب�ضوء
ت�ضمن العلم الرو�سي ل�صورة «القدي�س �أخ �� �ض��ر رو� �س��ي �أك� �ي ��د ،م �ت �ب��وع �اً ب��رف����ض
جاورجيو�س» ،فرو�سيا مل تعرف امل�سيحية رو�سي وا�ضح للرتاجع عن تزويد �سورية
�إال ب �ع��د ال �ت �ب �� �ش�ير الآت � � ��ي م ��ن ال �� �ش��رق بال�سالح ،بالإ�ضافة �إىل اخل�براء الرو�س
الأو� �س��ط ،وم��ن �سورية بالتحديد ،ولعل املوجودين على الأرا�ضي الرو�سية ..كلها
ال ��دول ��ة اخل ��ارج ��ة م ��ن �إحل� � ��اد وت�غ�ي�ي��ب ت�ؤكد ما ك��ان بوتني قد �أعلنه م��راراً «�أن
للمقد�س يف الإط��اري��ن ال �ع��ام واخل��ا���ص ،عهد تغيري الأنظمة يف ال�شرق الأو�سط
تعي�ش ردة حقيقية �إىل اجل��ذور ،ومت�سكاً ق ��د ان �ت �ه��ى» ،و�أن «ال ��رو� ��س م���س�ت�ع��دون
حقيقياً باالعتبارات الدينية يف �سيا�ستها مل��واج�ه��ة م��ا ي�ق��وم ب��ه ال�ن��ات��و م��ن تهديد
للأمن القومي الرو�سي �سواء يف ال�شرق
اخلارجية والداخلية.
ي�شري البع�ض �إىل �أن جن��اح بوتني يف الأو�سط �أم يف �أوروبا».
ولعل الر�سالة الرو�سية الأقوى يف هذا
حكم رو�سيا ،و�إعادتها �إىل ال�ساحة الدولية،
مرده يف الداخل �إىل «ثالثية حكم» مت�سك امل���ض�م��ار ،ه��و رف����ض ب��وت�ين املطلق لبناء
ب�ق�ب���ض��ة ح��دي��دي��ة ع�ل��ى م�ف��ا��ص��ل احل�ي��اة ال��درع ال�صاروخي يف �أوروب ��ا ،معترباً �أن
الرو�سية االجتماعية وال�سيا�سية ،وهي رو�سيا م�ستعدة لتطوير نظام م�ضاد مهما
اجلي�ش واملخابرات والكني�سة ،وم��ن هنا ،ب�ل�غ��ت ك�ل�ف�ت��ه ،م��ا ي��وح��ي ب�ت�ه��دي��د رو��س��ي
ميكن �أن نفهم اخلط الأحمر الذي ر�سمه باال�ستعداد ل�سباق ت�سلح جديد �إن اقت�ضت
ال��رو���س ،بالن�سبة لتهجري الأق�ل�ي��ات من م�صالح رو�سيا و�أمنها القومي ذلك ،ولن
ال���ش��رق ،ويعيدنا ه��ذا التناف�س الرو�سي يثنيها عن ذلك كلفة مادية يتكل الغرب
الغربي املتخذ طابعاً دينياً بالذاكرة �إىل على ع��دم ق��درة رو��س�ي��ا على اال�ضطالع
عهود ال�سلطنة العثمانية الأخ�يرة ،ودعم بها.
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ي�شري
ال��دول ال�ك�برى للطوائف ال��ذي �أعطاها
جواز مرور �إىل ال�ساحة ال�شرق �أو�سطية ،الرو�س �إىل معركة الأنابيب على ال�ساحل
مع فارق جوهري �أن الإلغاء الكامل لوجود ال �� �س��وري ،ال �ت��ي ت ��أت��ي م��ن ��ض�م��ن ح��رب
بع�ض ال�ط��وائ��ف والأق�ل�ي��ات مل يكن على اقت�صادية ميار�سها ال�غ��رب على رو�سيا،
�أجندة بع�ض ال��دول الكربى كما يح�صل وال �ت��ي ي�ب��دو م��ن �أح ��د م�ع��امل�ه��ا ،تخفي�ض
اليوم ،حيث يبدو وب�شكل �أكيد �أن الغرب �سعر النفط بالإ�ضافة �إىل ال�ضغط املايل
ي�سري بخطة منهجية لتهجري امل�سيحيني واالقت�صادي على الروبل ،و�ضخ الأم��وال
من ال�شرق ،وه��و ما ي�ؤكد �أن ال��رو���س لن للمتظاهرين بالعمالت ال�صعبة ..وهنا،
ي�شري ال��رو���س �إىل �أن�ه��م والإي��ران�ي�ين لن
ي�سمحوا به.
وال�ل�اف ��ت �أن� ��ه ب��ال��رغ��م م��ن �سيطرة ي���س�م�ح��وا ل�ق�ط��ر ب��ال���س�ير مب���ش��روع�ه��ا �أو
ال�ل��وب��ي ال �ي �ه��ودي يف رو��س�ي��ا ع�ل��ى اجل��زء ح�ل�م�ه��ا الإم �ب�راط� ��وري ب��ال���س�ي�ط��رة على
الأكرب من الإعالم الرو�سي ،لكن التوجّ ه النفوذ النفطي يف ال�شرق الأو�سط ،وفيه
الإع�ل��ام� ��ي امل �ح �ل ��ي ،مي �ي��ل ب �� �ش �ك��ل ع��ام �سيناريوهات قطرية تتحدث عن تق�سيم
مل�صلحة بوتني وخياراته اال�سرتاتيجية ال�سعودية و�سيطرة قطر على ال�ساحل
اجل ��دي ��دة ،ون � ��رى ال�ب�رام ��ج احل ��واري ��ة ،ال���س��وري وع�ل��ى �شبكات ت��وزي��ع النفط يف
التي تعتمد �آليات التفاعل مع اجلمهور ،ال�شرق الأو�سط واخلليج.
ت�شهد تفاوتاً هائ ًال يف امليزان الت�صويتي
يف امل �ح �� �ص �ل��ة ،ي �ع �ط��ي احل ��دي ��ث م��ع
ل�صالح بوتني و�سيا�سته ال�شرق �أو�سطية ،ال �ن �خ��ب ال��رو� �س �ي��ة ان �ط �ب��اع �اً �أك � �ي� ��داً� ،أن
ويتحدث ال��رو���س ع��ن «ت�شويه �إع�لام��ي» ال�سيا�سة الرو�سية يف ال�شرق الأو�سط غري
وب��روب��اغ �ن��دا غ��رب�ي��ة تتعر�ض ل��ه رو�سيا قابلة للرتاجع – �أق� ّل��ه يف امل��دى املنظور
و� �س��وري��ة م �ع �اً ،ك�م��ا ي �ب��دو الف �ت �اً �إح �ج��ام واملتو�سط  -ويتحدث الرو�س عن �إرث من
الإع�ل�ام ع��ن االن�ت�ق��اد ال�شديد لل�سيا�سة الغدر العربي بهم ،فهم لن ين�سوا ما فعله
الرو�سية يف ال�شرق الأو�سط ويف املو�ضوع عرب اخلليج بهم يف القوقاز ،ولن يغ�ضوا
ال�سوري بالتحديد ،باعتبار �أن الق�ضية النظر عن التقارير التي تفيد عن متويل
يف �سورية باتت «ق�ضية �أمن قومي رو�سي» وت ��دري ��ب ع��رب��ي خ�ل�ي�ج��ي ل�لان�ت�ح��اري�ين
بالدرجة الأوىل.
الذين فجرّوا �أنف�سهم يف رو�سيا ،م�ؤكدين
ي� � ��ؤك � ��د ال� � ��رو�� � ��س ث � �ب� ��ات ال �ت �ح��ال��ف �أن املعركة احلا�صلة على �أر�ض �سورية هي
اال�سرتاتيجي والع�سكري مع �سورية ،وكان ق�ضية �أم��ن قومي رو�سي ،و�أن االعتبارت
الرو�س قد �أر�سلوا ر�سائل �شديدة اللهجة اال�سرتاتيجية تطغى على ك��ل م��ا عداها
�إىل ال�ن��ات��و وت��رك�ي��ا ،ب ��أن ف�ك��رة ال�سيطرة م��ن م�صالح م�شروعة �أو غ�ير م�شروعة
اجلوية الأطل�سية على �أجواء املتو�سط لن على ال�ساحة الدولية.
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لبنانيات
توقيف ضباط وأمنيين أردنيين في سورية
كرث يف الأون��ة الأخ�يرة يف و�سائل الإع�لام املعادية
ل�سورية الكالم عن اق�تراب اال�شتباكات بني اجلي�ش
ال�سوري واملجموعات امل�سلحة من دم�شق.
�إن ه���ذا ال��ك�لام ب��ال��رغ��م م��ن �أن����ه ي��ح��م��ل �شيئاً
من ال�صحة ،ولكن املق�صود منه التعمية على واقع
الأم�����ور امل��ي��دان��ي��ة يف خمتلف امل��ن��اط��ق احل��ام��ي��ة ،يف
�ضوء العملية الأمنية النوعية التي ينفذها اجلي�ش
ال�ستئ�صال الب�ؤر امل�سلحة ،التي �أدت �إىل تفكيك وقتل
ع���دد ك��ب�ير م��ن اخل�لاي��ا ال��ن��ائ��م��ة يف الأي����ام القليلة
امل��ا���ض��ي��ة ،خ�����ص��و���ص��اً يف ب��ع�����ض م��ن��اط��ق ري���ف دم�شق

وح��م�����ص ،ب��ع��دم��ا ب���ات ي��ع��اين �أع�����ض��اء ه���ذه اخل�لاي��ا
ح��ال انهيار يف معنوياتهم ،وب��ات��وا ي��درك��ون ان�سداد
�أفق التدخل اخلارجي مل�ساندتهم ،وبالتايل ا�ستحالة
ت��ك��رار «ال�سيناريو الليبي» يف ���س��وري��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
احلزم والدقة اللذين تبديهما الأجهزة املخت�صة يف
عمليات اجتثاث املجموعات امل�سلحة.
الري���ب �أن ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي �أظ��ه��رت��ه��ا الأج��ه��زة
ال�����س��وري��ة املخت�صة يف مكافحة الإره�����اب ،دف���ع �إىل
ت�سعري احلملة الإعالمية على دم�شق ،يف حماولة
لزعزعة ثقة ال�شعب باجلي�ش والقيادة ال�سيا�سية،

ا�سلحة للع�صابات امل�سلحة �صادرتها قوات حفظ النظام ال�سورية

حـركـة «األمـة» تهنئ مرسي

الـثـقـة الـتي ُمنحـت لــه
يجـب أن تـكـون دافـعــًا
لتحرير القدس الشريف
هن�أت حركة «الأم���ة» الرئي�س امل�صري
امل��ن��ت��خ��ب حم��م��د م��ر���س��ي مب��ن��ا���س��ب��ة ف���وزه
بانتخابات الرئا�سة امل�صرية ،معتربة �أن
«ال��ث��ق��ة ال��ت��ي منحها ال�����ش��ع��ب امل�����ص��ري له
يجب �أن تكون دافعاً حلماية خيارات الأمة
بتحرير ال��ق��د���س ال�شريف وب��ن��اء م�شروع
�سيا�سي تنموي لنه�ضة الأمة».
وع���ق���ب االج���ت���م���اع ال�������دوري ل�ل�أم��ان��ة
العام للحركة برئا�سة �أمينها العام ال�شيخ
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���ن���ا����ص���ر ج���ب��ري ،ت��وق��ف
امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ن��د ال���ت���داع���ي���ات الإق��ل��ي��م��ي��ة
الأخرية ،التي بد�أت ت�أخذ منحى ت�صاعدياً،
خ�����ص��و���ص��اً ب�ي�ن ����س���وري���ة وت���رك���ي���ا ،داع�ي�ن
«جميع الأطراف �إىل احتواء املوقف ،وعدم
الت�صعيد الذي ال يخدم ا�ستقرار املنطقة
و�أمنها».
�إىل ذل����ك ،ا���س��ت��ن��ك��رت ح��رك��ة «الأم�����ة»
احلادث الذي تعر�ضت له قناة «اجلديدة»،
معتربة �أن «التعر�ض للحريات الإعالمية
ه��و ا���س��ت��ه��داف ل��ل��ث��واب��ت ال��ت��ي ب��ن��ي عليها
لبنان ،وطاملا كانت ال�صحافة م��ر�آة لبنان
احل�����ض��اري��ة ور�أ������س احل���رب���ة امل��داف��ع��ة عن
احلريات العامة».

فلم يبق �أمام الدول ال�شريكة يف احلرب على �سورية �سقوط احلكم يف دم�شق ،هو لتغطية الف�شل امل�ستدام
�إال ال��ل��ج��وء �إىل ا���س��ت��خ��دام ورق���ت���ي الإع��ل��ام وامل���ال لأدوات���ه���م العربية يف احل���رب على ���س��وري��ة ،ويرمي
ل�شراء ال�سالح ،بعدما ا�ستنفدت كل الو�سائل التي �أي�����ض��اً �إىل حم��اول��ة ���ش�� ّد ع�����ص��ب الأدوات امل��ذك��ورة
ا�ستخدمت يف حم��اوالت �إ�سقاط �سورية ،و�أخطرها لال�ستمرار يف غيّها.
ويلفت امل�صدر �إىل �أن معظم اال�شتباكات ت��دور
�إث��ارة النعرات املذهبية لتمزيق الن�سيج االجتماعي
وف���ق من��ط ال��ك�� ّر وال���ف���رّ ،ول��ي�����س��ت ذات ط��اب��ع قتايل
فيها.
وبالعودة �إىل تفا�صيل الواقع امليداين ،ف�صحيح تقليدي� ،أي بني فريقني متقاتلني ،مرجحاً ا�ستمرار
�أن اال���ش��ت��ب��اك��ات اق�ترب��ت م��ن العا�صمة ال�����س��وري��ة ،ال��ع��م��ل��ي��ات الأم��ن��ي��ة �إىل �أج���ل غ�ير م�سمى يف �ضوء
ول��ك��ن ع��ل��ى �أث����ر اك��ت�����ش��اف الأم����ن ال�����س��وري خاليا ا�ستمرار تدفق ال�سالح وامل��ال اخلليجي وامل�سلحني
م�سلحة نائمة يف بع�ض مناطق ري��ف دم�شق ،التي �إىل �سورية.
حاولت بدورها الهجوم على العا�صمة م��رات عدة
ال ري��ب �أن ���س��وري��ة مت�� ّر يف ظ���روف �صعبة ج��داً،
م��ن ح��دوده��ا ال�شرقية وت��ك��ب��دت خ�سائر ك��ب�يرة يف ولكنها ال تزال حتظى بعوامل �صمود عديدة �أبرزها:
الأرواح وال��ع��ت��اد ،وبعدما قتل �أغلبية زعمائهم يف
التفاف غالبية ال�شعب ال�سوري حول قيادته.
دوما والغوطة ال�شرقية ،حاولوا تهديد دم�شق من
والء ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة
الغرب وحت��دي��داً يف الهامة وقد�سيا ووادي ب��ردى ،وت�صميمها على مكافحة الإرهاب.
التي انت�شروا فيها و�أق��ام��وا فيها ح��واج��ز تفتي�ش
متا�سك امل�ؤ�س�سات ال�سورية ،خ�صو�صاً ال�سيا�سية
على الطرق العامة ،قبل �أن يت�صدى لهم اجلي�ش ،والدبلوما�سية.
ومت��� ّك���ن ب�����س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة م���ن ق��ت��ل ع����دد ك��ب�ير من
ث��ب��ات حت��ال��ف��ات دم�����ش��ق الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة،
امل�سلحني واعتقال ع��دد �آخ��ر ،تبني �أن ع��دداً منهم خ�صو�صاً مع مو�سكو وطهران.
من جن�سيات عربية و�آ�سيوية.
وم��ا �إ���ص��رار وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الرو�سية �سريغي
ويف �سياق مت�صل ،ك�شف م�صدر وا�سع االطالع �أن الف���روف على ���ض��رورة م�شاركة �إي����ران يف االجتماع
القوات ال�سورية �أوقفت يف حم�ص �ضباطاً وعنا�صر ال�����دويل ل��ب��ح��ث الأزم�����ة ال�����س��وري��ة امل���زم���ع ع��ق��ده يف
�أمنية �أردنية ،و�ضبطت نحو  200بزة ع�سكرية تعود جنيف يوم ال�سبت� ،إ ّال دليل وا�ضح على ثبات املوقف
للجي�ش الأردين ،ملمحاً �إىل دور �أم��ن��ي �أردين يف اال���س�تراجت��ي ال��رو���س��ي  -الإي�����راين يف دع���م احلكم
ت�سعري الأزمة ال�سورية ،بد�أت ف�صوله بخطف طائرة يف دم�شق ال��ذي �أ�سهم بقوة يف �صمودها ،وقد يدفع
امل��ي��غ  21وه��ب��وط��ه��ا يف الأردن لإي���ه���ام ال�����ر�أي ال��ع��ام قريباً �إىل انكفاء احلرب عليها ،ال�سيما بعد ف�شل كل
بح�صول ان�شقاق يف ���س�لاح اجل��و ال�����س��وري ،راف�ضاً حماوالت �إ�سقاطها.
الغو�ص يف تفا�صيل هذا الدور الأمني راهناً.
وي�ؤكد امل�صدر �أن احلديث الأمريكي عن اقرتاب
ح�سان احل�سن

مـــواقف
• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان هن�أت الرئي�س د .حممد مر�سي
واعتربت �أنّ «هذا االختيار ال�صائب هو نتيجة الت�ضحيات اجلمة
التي قدمتها احلركة الإ�سالمية يف مواجهة اال�ستعمار اخلارجي،
ويف مواجهة التو�سع ال�صهيوين يف املنطقة ،وا�ستنكرت اجلبهة
االع�ت��داء امل�شبوه ال��ذي تعر�ضت له قناة اجلديد من قبل بع�ض
الغا�ضبني ،معلنة ت�ضامنها مع القناة �إدارة وموظفني ،وراف�ضة �أي
اعتداء يطال اجل�سم ال�صحايف والإعالمي ،ومنددة بكل عمل فئوي
حتري�ضي ومذهبي يرمي �إىل �ضرب الوحدة الإ�سالمية والوطنية
وي�سعى �إىل زعزعة الأمن واال�ستقرار الداخلي.
• حزب االحت��اد اعترب �أن ما �أ�سفرت عنه االنتخابات الرئا�سية
يف م�صر« ،بفوز الدكتور حممد مر�سي ،هو خيار �شعبي نحرتمه،
ون�أمل �أن يكون ف��وزه على حجم �آم��ال ال�شعب العربي يف م�صر،
التواق لعودة م�صر �إىل دورها الريادي العربي ،يف قيادة م�سرية
العرب نحو نه�ضة حقيقية ،تواجه كل املخاطر املحدقة ب�أمتنا
ويف طليعتها ال�سيا�سات ال�صهيونية والأمريكية ال�ستالب �إرادتنا
املوحدة ،و�أن تكون م�صر �سد ًا منيع ًا يف وجه كل حماوالت متزيق
الوطن العربي وتعميم الفو�ضى وال�صراعات فيه».
و�شجب ،ومن منطق �إميانه الثابت باحلريات العامة ويف طليعتها
حرية ال�صحافة والإعالم التطاول على تلفزيون اجلديد ،ور�أى فيه
اعتداء �آثم ًا على الكلمة احلرة� ،أي ًا تكن املربرات له ،وعلى �صورة
لبنان كما نعرفه ،ودعا« :كل و�سائل الإعالم ،االلتزام مبا �صدر من
مقررات عن طاولة احلوار ،واالبتعاد عن كل ما من �ش�أنه �إيجاد
مناخات االنق�سام ،و�إطالق العنان للفنت الطائفية واملذهبية».
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ه ّن�أ ال�شعب
امل�صري بانتخابه الدكتور حممد مر�سي رئي�س ًا للبالد ،متمني ًا

له التوفيق وال�سداد يف م�سريته وم�س�ؤوليته اجلديدة ،ويف دعم
الق�ضية الفل�سطينية املحقة ون�صرة ال�شعب الفل�سطيني املظلوم
ورفع احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة يف �أق��رب وقت ،والعمل
على تر�سيخ الوحدة الوطنية يف البالد ،ورف�ض الفتنة الطائفية
واملذهبية وك��ل حم��اوالت الإي �ق��اع ب�ين �أط�ي��اف ال�شعب امل�صري
ال�شقيق.
وا�ستنكر اللقاء االعتداء الآثم الذي تعر�ضت له قناة اجلديد وطالب
بتحييد ج�سم ال�صحافة والإعالم عن التجاذب ال�سيا�سي احلا�صل
يف البالد ،وم�شدّد ًا على �ضرورة حما�سبة الفاعلني ورفع الغطاء
عنهم لأي جهة انتموا ،راف� ًضا الفتنة الداخلية والتحري�ض عليها من
قبل بع�ض �أدعياء العلم وامل�شيخة الذين ال يرون �أبعد من �أنفهم وال
يفقهون من فقه الواقع واحلياة والتعامل بني النا�س �شيئاً..
• الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي النائب ال�سابق
في�صل الداود ا�ستنكر ما تعر�ضت له حمطة اجلديد ،من اعتداء
ال مربر له ،وهن�أ العاملني فيها بال�سالمة ،واعتربه خروج ًا على
القوانني ،التي يتم تعطيلها ،بتغييب الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وهو تعد
على الإعالم وحريته ،مع �إدانتنا �أي�ضاً ،لأن تتحول و�سائل الإعالم
منرب ًا ل�سيا�سيني ورجال دين لل�شتم والإهانات والتحري�ض املذهبي
والطائفي ،وتهديد ال�سلم الأهلي ،ودع��ا احلكومة �إىل �أن تقوم
مبهامها يف حماية املواطنني كما الإعالم ،من �شريعة الغاب التي
ت�سود لبنان يف هذه الفرتة.
• رئ��ي�����س جت��م��ع الإ����ص�ل�اح وال��ت��ق��دم خالد ال��داع��وق �أع��رب عن
ا�ستنكاره و�شجبه لالعتداء الذي تعر�ضت له حمطة اجلديد ودعا
القوى الأمنية �إىل مالحقة اخلارجني على القانون �أي ًا كانوا حفاظ ًا
على ال�سلم الأهلي واال�ستقرار يف البالد.
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فشل خطــة إسـقـاط الـحـكومــــة
تـحـت سـقـف حــوار بـعـبــدا

الـبحــر غـدار..

وكذلك أصحاب المسابح

طاولة احلوار الأخرية يف ق�صر بعبدا

(�أ.ف.ب)

تنفّ�س اللبنانيون ال�صعداء ج ّراء هذا الوعي ال�ستحالة تطويع �سالح الطرح مل يلق �سوى ال�ص ّد ،ولذلك
ما �آل��ت �إليه طاولة احل��وار الوطني امل��ق��اوم��ة ال����ذي ع��ج��زت «�إ���س��رائ��ي��ل» جرى القفز فوقها ،وك�أنها مل تكن،
الأخ���ي���رة ،ال���ت���ي ان��ع��ق��دت يف ب��ع��ب��دا وك���ل ال��ق��وى ال��دول��ي��ة ال��داع��م��ة لها وه���و الأم�����ر ال����ذي «ف��ن�����س» ال��ف��ري��ق
بدعوة من رئي�س اجلمهورية العماد ويف امل��ق��دم��ة مملكة ال�����ش��ر الأق����وى« ،امل�برغ��ت» يف ال��ه��ج��وم على حكومة
مي�شال �سليمان.
واملعروفة بالواليات املتحدة ،يكمن جنيب ميقاتي التي �أثبتت ق�صورها
ومرد التنفّ�س املذكور هو حتديد يف �إب��ق��اء مو�ضوع ال�سالح مطروحاً عن الكثري من املعاجلات االجتماعية
موعد جلل�سة ثالثة من ح��وار� ،أهم ول���ي�������س م����ن ب�����اب اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ،وه���و م��ا ت�����ص�� ّدى له
م���ا ف��ي��ه �أن امل��ت��خ��ا���ص��م�ين جمعتهم الدفاعية التي ال تعني هذا الفريق رئي�س احل��زب التقدمي اال�شرتاكي
ط��اول��ة واح���دة بع�ضهم ج��اء «غ�صباً املتاجر بالوطن� ،أر�ضاً و�شعباً ودولة ،احرتازياً بحيث اعترب �أن «املكابرات
عنه» وبع�ض �آخر لإثبات وجوده ب�أنه ب��ل م��ن ب���اب امل�����س��اوم��ة وف���ق مفهوم واملبالغات ال�سيا�سية» التي تطلقها
اليزال موجوداً يف احلياة ال�سيا�سية� ،إمكانية العودة �إىل ال�سلطة.
ق���وى � 14آذار لإ���س��ق��اط احل��ك��وم��ة،
وم�����ن ه���ن���ا ،مي���ك���ن ف���ه���م ت���راج���ع مت�سائ ً
رغم قناعته ويف ق��رارة نف�سه �أنه مل
ال كيف �سي�سقطوها ..وهل
يعد ي�شكّل �شيئاً يف املعادلة ال�سيا�سية .ه���ذا ال��ف��ري��ق ع���ن ق��ائ��م��ة ال�����ش��روط لديهم البديل؟
�أ ّم�����ا الأط������راف الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ال��ت��ي و�ضعها للم�شاركة يف احل���وار
وي���ق���ول ج��ن��ب�لاط ال����ذي ك����ان يف
ح�ضرت �إىل بعبدا ،ف�إ ّن احلوار بينها و�أولها ا�ستقالة احلكومة ،ليعود �إىل ذروة تهكّمه على ق��ادة ه��ذا الفريق،
�أق���رب م��ا ي��ك��ون �إىل امل��ف��او���ض��ات بني امل�شاركة يف احلوار« -املفاو�ضات» ع ّله من حيث تو�صيف �سمري جعجع ب�أنه
ط��رف�ين و���ص��ل��ت اخل�����ص��وم��ة بينهما ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى ق��ط��ع��ة م���ن احل��ك��وم��ة «القابع على الت ّلة» ومثله مثل ف�ؤاد
�إىل الآذان ،ومن هنا تظهر احلقائق التي ي�أمل ت�شكيلها قبل االنتخابات ال�سنيورة ب�أنهم يطالبون ب�إ�سقاط
امل��ب ّ��ط��ن��ة ل���دى ف��ري��ق ت��ك�� ّف��ل مبهمة ،ال��ن��ي��اب��ي��ة ،ب��ح��ي��ث يتمكن م��ن و�ضع احل��ك��وم��ة وه���م ي��ع��ل��م��ون ب���أن��ه لي�س
�أو �أخ��ذ على عاتقه تلك املهمة لنيل ف��ي��ت��و داخ����ل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ق��ان��ون بالأمر ال�سهل.
ال���ر����ض���ى الأج���ن���ب���ي ،وه����ي امل��ت��ع��ل��ق��ة االن��ت��خ��اب املفرت�ض �أن يكون ع��اد ًال
واحل��ق��ي��ق��ة �أ ّن ج��ن��ب�لاط قطع
ح�سب ر�أي ذاك الفريق بـ«نزاع �سالح م�ساوياً بني اللبنانيني ،ف ُيحبطه.
م�سل�سل �أح�لام «�سائر عباقرة قوى
املقاومة» على قاعدة غري مفهومة،
وه��ذا ال��داف��ع الأوح����د ،م��ن حيث � 14آذار» ب����إع�ل�ان���ه �أن ال تغيري
ً
ب����أن ال�����س�لاح ف��ق��د ال�صالحية التي االق���ت���ن���اع ،ه���و ال�����ذي دف����ع ال��ف��ري��ق حكوميا ،و�أن امل�س�ألة ال حتتاج �سوى
ك���ان ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ق��ب��ل حت��ري��ر ال��ع��ام ال��ك��ام��ن ع��ل��ى ال���ك���وع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �إىل قليل من اجلهد ،من �أجل تفعيل
« »2000متجاه ً
ال حرب متوز  2006م���ف���او����ض���ات ب���ع���ب���دا ،ل��ع�� ّل��ه يقتن�ص العمل احلكومي.
ال�ضرو�س وما قبل ،وما بعد ال�سيما فر�صة لالنق�ضا�ض على احلكومة
خال�صة القول� ،إ ّن خطة الإطاحة
اجلزء املتع ّلق بالتهديد الإ�سرائيلي على �أم���ل وه��م ت�����ص�� ّوره ب���أن��ه ب��ات يف باحلكومة من خ�لال جل�سة احل��وار
ملياهنا و�أر�ضنا وبحرنا وم��ا يحتوي و�ضع ي�سمح له مبقاي�ضة تعيده �إىل �سقطت ،ولي�س � ّ
أدل على ذل��ك كالم
الأخري من ثروات نفطية وغازية.
احل��ك��وم��ة ول���و بن�سبة ال��ث��ل��ث ب��دون «ال��زع��ي��م االف�ت�را����ض���ي» للمعار�ضة
وه�����ذا ال��ف��ري��ق يف ال���واق���ع لي�س زائد واح��د ،ويقول بع�ض �أرك��ان هذا ع��ل��ى ط��اول��ة ب��ع��ب��دا ف�����ؤاد ال�سنيورة
متجاه ً
ال لكل تلك التهديدات ،بل الفريق �أن م�س�ألة التغيري احلكومي الذي �شنّ هجوماً على �سالح املقاومة
ه��و ي��ق��وم ب��ال��وظ��ي��ف��ة امل��وجل��ة ل��ه يف ن���وق�������ش���ت يف �أك����ث���ر م�����ن ����ص���ال���ون ،بالتزامن مع دعوته لت�شكيل ما �س ّماه
هذا ال�سياق ،رغم يقينه �أن الن ْيل من مب�شاركة �أك�ثر من فريق ،ما دفعنا حكومة �إن��ق��اذ وطني من �شخ�صيات
ال�سالح �أ�صعب بكثري م��ن �أن يقبل ل���ط���رح���ه���ا ع���ل���ى ط����اول����ة «احل��������وار» حيادية!
املرء �أذنيه بنف�سه �أو عينيه بنف�سه.
وه��و ب��الأخ�����ص م��ا ك�شف عنه رئي�س
وال��ه��دف احلقيقي ان��ط�لاق��اً
ّ
من
أن
�
ال
�
إ
االجتماع،
بداية
يف
اجلمهورية
يون�س عودة

م��زارع �شبعا حمتلة وال�شاطئ اللبناين مغت�صب ،فال�شاطئ اللبناين مغت�صب من قبل
امل�ستثمرين الذين ا�ستثمروه بطرق ملتوية وبغطاء ر�سمي ليكون اغت�صابهم ا�ستثمار ًا مغطى
من القانون.
فالأ�سعار املفرو�ضة من قبل �أ�صحاب املنتجعات لي�ست مرتفعة وخيالية فح�سب بالن�سبة
لبلد كلبنان ،بل باتت �أتاوات تفر�ض على املواطنني ،علم ًا �أن القانون اللبناين ق�ضى بجعل
البحر ملك ًا جلميع اللبنانيني.
امل�سابح لي�ست للفقراء ،بل حكر ًا على الأغنياء فقط ،ف�أ�سعار الدخول ترتاوح بني 40
�ألف لرية لبنانية و 70و� 80ألف لرية لبنانية ،وهذه الأ�سعار فقط لدخول امل�سبح ،وال ت�شمل
امل�أكوالت وامل�شروبات.
هناك ،كل منتجع خا�ضع ل�سلطة امل�ستثمر والأ�سعار مرهونة مبزاجيته ،ف�سعر قنينة
املياه قد ت�صل �إىل �سبعة �آالف لرية لبنانية ،مع العلم �أن �سعرها العادي �ألف لرية فقط،
وال�سندوي�شات �أ�سعارها ك�أ�سهم البور�صة� ،أي �أن من ميلك املال الوفري ي�ستطيع �أن يذهب �إىل
هكذا منتجعات ،في�ستمتع بالرفاهية ال�سوبر ،ويق�ضي نهاره حتت ال�شم�س م�ستمتع ًا ب�أ�شعتها،
يعني بالعربي الدارج «بيدلع حاله على الآخر».
�أما املواطن الفقري الذي يريد ق�ضاء عطلته ،فعليه التوجه �إىل �شواطئ ال�سان بال�ش،
وهذه ال�شواطئ حكر ًا على الفقراء فقط ،وللأ�سف ،فال �أمان وال �أمن ،فهذه ال�شواطئ متتلئ
باملواطنيني (يل بي�سوا ويل ما بي�سوا) فالفتاة ال ت�ستطيع �أن تكون يف هكذا �أماكن دون وجود
�أحد من �أفراد عائلتها لكرثة الزعران ( ،ليه �إذا نزلت مع عائلتها بتخل�ص) ،يف كال احلالتني
(نزلتها ما زابطة ،الأزبط ت�ضل بالبيت).
و�إذا غرق املواطن ال توجد �أي رقابة ر�سمية تعمل لإنقاذه يف ذات اللحظة ،يعني (�إذا ما
حدا عمل بطل من املوجودين برتوح عليه)� ،أو ينتظر الغارق و�صول املنقذين الر�سميني ،بيد
�أنه وحتى �شواطئ ال�سان بال�ش كانت عر�ضة ال�ستمالك بع�ض امل�ستثمرين ،لو�ضع �أيدهم عليها
وا�ستمالكها ،لوال وقوف البع�ض بوجههم.
يف القانون اللبناين وحتديد ًا املر�سوم رقم  4810ال�صادر �سنة  1966جعل من الواجهة
البحرية ملك ًا للعموم ،ولكن من يحا�سب ومن يراقب ،فم�ستثمرو الواجهة البحرية هم من
�أ�صحاب النفوذ املايل والر�سمي ،وب�صراحة ال �أحد ميلك القدرة على منعهم من اال�ستحواذ
على ال�شاطئ ،فهم �أبناء نواب ووزراء وم�س�ؤولني حزبيني ،ف�إن �أخذت اخلط البحري و�س�ألت
عن �أ�سماء امل�ستثمرين قد ي�صيبك الرعب ،هذه للوزير فالن وهذه للنائب علتان ،وهذه ل�شقيق
امل�س�ؤول فالن وهذه لرئي�س بلدية كذا..
الدولة غائبة عن م�سابح الفقراء والأغنياء ،فال رقابة من م�صلحة حماية امل�ستهلك
على م�سابح الأغنياء التي تخ�ضع �سلطتها لأهواء امل�ستثمر ،وال رقابة على م�سابح الفقراء �إن
وجدت ،الذين ال معني لهم �سوى رحمة اهلل ،البحر غدار ..وكذلك الدولة و�أتاوات �أ�صحاب
امل�سابح..

�سعيد عيتاين

محاضرة طبية للجنة النسائية في حركة األمة

التغذية ودورها في رشاقة الجسم

نظمت اللجنة الن�سائية يف حركة الأمة ،بالتعاون مع مركز امل�ساعدات ال�شعبية للإغاثة
والتنمية ،حما�ضرة طبية حول التغذية ودورها الأ�سا�سي يف تخفيف الوزن ور�شاقة اجل�سم.
البداية كانت بكلمة ترحيبية �ألقتها رانية ال�شيخ ب�إ�سم اللجنة الن�سائية يف احلركة ،ثم
�أل��ق��ت امل��ر���ش��دة �إن��ع��ام خ��ال��د حم��ا���ض��رة ق��ال��ت فيها� :إن �أف�����ض��ل طريقة ل��ت��ف��ادي الأم��را���ض
هو التمتُّع بجهاز مناعة قوي ،والتغذية اجليّدة �ضروريّة لتقوية املناعة �ضد الأمرا�ض،
و�أن ت��ع��زي��ز امل��ن��اع��ة ي��وج��ب علينا اتباع نظام غ���ذائ���ي ���ص��حّ ��ي غ��ن��ي ب���امل����أك���والت امل��دع��م��ة
للمناعة ،كاحلبوب والفاكهة واخل�����ض��ار ..بالإ�ضافة� إىل الريا�ضة املنتظمة والتي متنح
اجل�سم الطاقة واحليوية ،وت�ساعد على تقوية املناعة.
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مقابلة
ننتظر انقشاع استراتيجة اإلخوان في مصر

زاهر الخطيب :تطبيق ميثاق الشرف اإلعالمي ينزع فتيل الخطاب المذهبي
يطالب النائب ال�سابق زاهر
اخلطيب من احلكومة اللبنانية
تطبيق �سيا�سة الن�أي بالنف�س بيد
من حديد ،مثلما جاء �إعالن بيان
طاولة احلوار يف بعبدا ،ويعترب
�أمني عام «رابطة ال�شغيلة» يف
مقابلته جلريدة «الثبات» �أنّ احلرب
الكونية مع �سورية متجهة لغري
ما ت�شتهيه �سفن حتالف الغرب
مع ال�صهيونية والنظام الرتكي
والأنظمة الرجعية العربية ،و�إليكم
احلوار:
يتوقف النائب ال�سابق زاهر اخلطيب
ع�ن��د ح��ادث��ة ال�ت�ع��ر���ض ملحطة «اجل��دي��د»
امل ُ�ستنكرة ،ليحمّل غياب الدولة امل�س�ؤولية
ال �ك��ام �ل��ة ع��ن ت �ف � ّل��ت احل��ال��ة الأم �ن �ي��ة يف
البالد ،ويربط الواقعة ب�سياق الأح��داث
ال �ت��ي � �س �ب �ق��ت ،ب ��ر�أي ��ه ال ��دول ��ة ق �ب��ل ك � ّل
� �ش��يء ،ه�ي�ب��ة وق��وان�ي�ن ي�ن�ب�غ��ي تطبيقها
ع�ل��ى اجل �م �ي��ع ..ي���س��أل ع��ن م�غ��زى تفلّت
اخلطاب املذهبي البغي�ض على ال�شا�شات
ال�ستقطاب جمهور حي وزاروب من هنا
�أو ه�ن��اك ،وي���س��أل ع��ن ف��ائ��دة ت�سمّر نا�س
مل�ح�ط��ة �إن ج ��اء ذل ��ك ع�ل��ى ح���س��اب �أم��ن
الوطن واملواطن؟ يقول �أمني عام رابطة
ال�شغيلة يف لبنان« :ال ي�ج��وز تخ�صي�ص
م�ساحات وا��س�ع��ة يف الإع�ل�ام ل�سيا�سيني
ي�ستهوون اخلطاب الفتنوي ،فهذا خروج
فا�ضح ع��ن ال�ضوابط الوطنية ،وميثاق
ال�شرف الإع�لام��ي ،لأن��ه يعر�ض اجلميع
ك�إعالميني و�سيا�سيني و�شعب لردات فعل
غ�ير حم���س��وب��ة»�� ،س��أل�ن��ا ع��ن ح � ّق ال�شيخ
الأ�سري يف التعبري عن وجهة نظره ،وعن
ح� ّق الإع�لام بنقل انفعاالت ال�سيا�سيني،
وعن ح ّق النا�س بالتعبري عن م�شاعرهم؟
ي � ��ر ّد اخل �ط �ي��ب« :ع �ل �ي �ن��ا امل �ف��ا� �ض �ل��ة بني
االجن � ��رار وراء غ��رائ��زن��ا وب�ي�ن � �ض��رورة
االلتزام بتهدئة النفو�س املت�شنجة جراء
ان�ق���س��ام ال�سيا�سيني يف ل�ب�ن��ان ،اخل�ط��اب
املذهبي بالإمكان و�أده يف مهده �إعالمياً
و�شعبياً �إن مار�سنا التهدئة الإعالمية من
جهة ،و�إن جارينا امل�صلحة الوطنية العليا
من جهة �أخرى».
ي �� �ش�ي�ر اخل� �ط� �ي ��ب �إىل احل � ��رب
الأهلية التي ع�صفت يف لبنان ،ليقول
�إنّ النا�س �سئمت حروباً عبثية ،يقول:
«ذاك��رة اللبناين ال تزال حتفظ جيداً
معاناة احلرب الأهلية ومعاناة عوائل
� 200أل��ف عائلة �شهيد ،ع��دا اخل��راب
وال �ت �ه �ج�ي�ر وال � ��دم � ��ار واجل� ��رح� ��ى..
��ش�خ���ص�ي�اً �أع� � �وّل ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��اين �أو ًال
ل �ي �ك ��ون ال �� �ض �م��ان��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة ل �ع��دم
ت� �ك ��رار ه �ك��ذا جت��رب��ة �أل �ي �م ��ة ،وع�ل��ى
اجلي�ش اللبناين ثانياً للت�صدّي لأيّ
خ �ل��ل �أم� �ن ��ي ،رغ� ��م حم� � ��اوالت بع�ض
ال�سيا�سيني للنيل من ر�صيده وهيبته
لتحقيق م�آربه امل�شبوهة �ض ّد �سورية».

مع الن�أي بالفعل
ب�ح���س��ب اخل �ط �ي��ب ،ال� �ت ��زام ل�ب�ن��ان
ال��ر��س�م��ي ب�سيا�سة ال �ن ��أي ع��ن ال���ش��ؤون
ال �� �س ��وري ��ة ،ي �ح � ّل م �� �ش �ك��ل ال � �ت � ��أزم ف�ي��ه
عمالنياً ،ي�ق��ول «�أخ��ذ امل��وق��ف احل�ي��ادي
ع��ن الأح� ��داث ال���س��وري��ة وت ��رك ال�شعب
ال�سوري تقرير م�صريه ،يعني �أ ّال ت�ستغل
املعار�ضة فيه ك ّل حادثة و�شاردة لإقحام
لبنان واللبنانيني مب�شاكل نحن بغنى
عنها ،الن�أي احلقيقي يعني وقف الدعم
املعنوي واللوج�ستي وامل��ايل للم�سلحني
املناوئني ل�سورية ،انطالقاً من الأرا�ضي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة مت ��ام� �اً ك �م��ا ت �ف �ع��ل ال �ق��وى
ال��وط�ن�ي��ة ،رغ��م �أ ّن ل�ل�أخ�يرة مقاربتها
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال��وا� �ض �ح��ة ب��ال�ن���س�ب��ة مللفي
��س��وري��ة واحل ��راك ال�ع��رب��ي يف املنطقة»،
ي�ضيف �أم�ين ع��ام رابطة ال�شغيلة زاهر
اخلطيب« :درء لبنان نهائياً عن تداعيات
املنطقة �شيء ،ورميه يف �أتون العوا�صف
وامل �ت �غ�يرات الإق�ل�ي�م�ي��ة ��ش��يء �آخ ��ر ،لأ ّن
�أح� ��داث ت��ون����س وم���ص��ر وليبيا واليمن
خمتلفة كلياً عمّا جرى يف �سورية ،حيث
مل يح�صل يف �سورية ثورة و�إمنا م�ؤامرة
فا�ضحة ت�ستهدف دوراً مقاوماً».

النأي الحقيقي يعني
وقف الدعم المعنوي
واللوجستي والمالي
للمسلحين المناوئين
لسورية

ي �� �ش�ي�ر اخل� �ط� �ي ��ب �إىل ب ��داي ��ات
الأزم� ��ة ال���س��وري��ة ل�ل�ق��ول �إنّ «م��وج��ة
االحتجاجات يف بداية الأحداث كانت
م�ب��ررة وم �ف �ه��وم��ة ،ول �ك��ن االن �ت �ق��ال
�إىل اخليار الأمني رغم توجّ ه دم�شق
والرئي�س ب�شار الأ�سد بالإ�صالحات،
ك�شف حجم ال�ت��دخّ ��ل ال ��دويل وع �رّى
م�س�ألة التلطّ ي وراء �شعارات احلريات
وال ��دمي � �ق ��راط � �ي ��ة» ،ي �ت ��اب ��ع ال ��وزي ��ر
ال�سابق زاهر اخلطيب حديثه« :رغم
الت�صعيد الأمني ،حاول النظام احتواء
الأزم ��ة ب�سل�سلة �إج ��راءات �إ�صالحية
د��س�ت��وري��ة و�أم�ن�ي��ة اح�ت��وائ�ي��ة لتهدئة
الأج� � ��واء ول�ف���ص��ل اخل �ي��ط الأب �ي ����ض
ع��ن الأ� �س ��ود وال���ص��ال��ح ع��ن ال�ط��ال��ح،

ه �ك��ذا ت ��وجّ ��ه» ،وي ��ؤك ��د اخل�ط�ي��ب �أنّ
�سورية ت��زداد منعة لأنّ اخليار �أ�صبح
حم� ��� �ص ��وراً ب�ي�ن م �ن �ط��ق ال �ع �� �ص��اب��ات
ومنطق ال��دول��ة ،فكيف �إذا حت�صنّت
�سورية قيادة وجي�شاً و�شعباً» ،وي�ضيف:
«� � �س ��واء ا� �س �ت �خ��دم ال� �غ ��رب امل��واج �ه��ة
امل �ب��ا� �ش��رة �أم اال� �س �ت �ن��زاف ال �ب �ط��يء،
خط املقاومة
الأمور «طاب�شة» مل�صلحة ّ
�إقليمياً والدولة ال�سورية داخلياً».
حتديات م�صر

فاتخذت قرارات حازمة ب�ضرورة عدم
ال��ر ّد بالر�صا�ص حتى على امل�سلحني،
�إ ّال يف ح ��االت ال��دف��اع ال�ق���ص��وى عن
املقرات الر�سمية والدفاع عن احلياة
ال�شخ�صية ..ف �م��ررت دم���ش��ق بحنكة
دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ع��ال �ي��ة ع �م��ل ال �ب �ع �ث��ات
العربية والدولية وح��ازت على ت�أكيد
ت ��ورّط جماعات �إره��اب�ي��ة يف الأع�م��ال
التخريبية يف �سورية ،لتليها مرحلة
قرار احل�سم الع�سكري بعد تفجريات
ال �ق��اع��دة وخ � ��روج ال ��دع ��م ال �ق �ط��ري
ال�سعودي �إىل العلن مب�س�ألة متويل
الأن�شطة الإرهابية بالعتاد والأفراد».
ي�ضيف اخل�ط�ي��ب« :يف ال���ش��ام ال
ت��وج��د ث � ��ورة ،ب ��ل م� ��ؤام ��رة م ��ن قبل
احللف الغربي  -ال�صهيوين  -الرتكي
املتحالف مع �أنظمة الرجعية العربية،
واليوم �سورية رغم �أزمتها وجراحها،
ف�إن بف�ضل �صمودها بد�أ يت�شكّل نظام
عاملي جديد على ال�ساحة الدولية».
احلرب مع �سورية
ب ��ر�أي اخل�ط�ي��ب ،ت�شهد ال�ساحة
الدولية �صراعاً بني حمورين ،الأول
ه��اب��ط حم ��وره ال �غ��رب امل�ت�ح��ال��ف مع
«�إ� �س��رائ �ي��ل» وال �ث��اين ��ص��اع��د حم��وره
دول «ال�بري �ك ����س» و�إي� � ��ران امل�ت�ح��ال��ف
م��ع � �س��وري��ة ،ي �ق��ول« :اال� �ش �ت �ب��اك بني
املع�سكرين ،ينزع عن الغرب قدرته يف
التدخل الع�سكري املبا�شر يف �سورية،
وعجز �أنقرة م�ؤخراً عن ر ّد يف م�س�ألة
�سقوط طائرتها وتهرّب «الناتو» من
اتخاذ موقف ت�صعيدي و�إمنا �سيا�سي
ودبلوما�سي فقط يك�شف تخبّط هذا
الفريق� ..س�ألناه عن احل��رب اخلفية
�إعالمياً وخمابراتياً يف �سورية ،ير ّد

يعترب اخلطيب �أ ّن م�صر بعد الثورة،
ت�ع�ي����ش ح��ال��ة ت��ر ّق��ب ب�خ���ص��و���ص ت��راك��م
ملفاتها العالقة� ،سواء جلهة حتدياتها
االقت�صادية االجتماعية داخلياً� ،أم لناحية
موقفها من م�س�ألة الفل�سطينيني يف غزة
وم�ع��اه��دة «ك��ام��ب داي �ف��د» دول �ي �اً ،يقول:
«يف ال���س�ي��ا��س��ة ن �ق��ر�أ ال ��واق ��ع ،ح�ت��ى الآن
هناك م��ؤ��ش��رات متناق�ضة ب�ين الإخ��وان
امل�سلمني واملجل�س الع�سكري ،ورغ��م فوز
حممد مر�سي بالرئا�سة نتائج االنتخابات
امل�صرية تك�شف توازن القوى فيما بينهما،
اخلطيب م�ست�شهداً بالكاتب باتريك يف ال�ع�م��وم الإخ� ��وان امل�سلمون يف م�صر
�سيل« :التعبري الأكرث دقة هو القول مل ي��ورط��وا �أنف�سهم بلعبة ال��دم��اء كما
�إنّ اال�شتباك احلا�صل يف �سورية �إمنا ح�صل يف �سورية ،وحتى اللحظة احلالية،
ه��و يف حقيقته م��ع ��س��وري��ة وم��ع نهج امل ��ؤ� �ش ��رات ال ت� ��زال غ�ي�ر وا� �ض �ح��ة ،لأ ّن
املقاومة حت��دي��داً ،رغ��م تنقلّه بح�سب البع�ض يعترب ح��راك الإخ��وان امل�سلمني
ال �ظ��روف م��ن لبنان �إىل ��س��وري��ة �إىل يف العموم تكتيكياً ولي�س ا�سرتاتيجياً،
واجلميع ينتظر انق�شاع ا�سرتاتيجياتهم
العراق �أو �إيران.
ي �� �ض��ع ال � ��وزي � ��ر ال� ��� �س ��اب ��ق زاه� ��ر يف امل��وق��ف م��ن اخل �ي��ارات ال �ك�برى ،وم��ن
اخلطيب موقف رو�سيا ال�صارم جتاه الثوابت الوطنية والقومية».
ورداً على �س�ؤال متذهب الطوائف
الأح��داث ال�سورية �ضمن �سياق دفاع
الأخرية �أي�ضاً عن م�صاحلها احليوية ،يف لبنان وان�ح��دار اخل�ط��اب ال�سيا�سي،
يقول�« :صمود �سورية داخلياً و�شعبياً ي �ع �وّل اخل �ط �ي��ب ع �ل��ى ع� ��ودة اخل �ط��اب
ودبلوما�سياً يف وجه امل�ؤامرة الدولية ال�ق��وم��ي ل��دى الطائفة ال�سنية ب�شكل
��ش��جّ ��ع رو��س�ي��ا وال���ص�ين و«ال�بري�ك����س» ��س��ري��ع ،ي�ق��ول�« :أن ت�ك��ون م�سلماً حقاً
ع �ل��ى �� �ض ��رورة ال ��دف ��اع ع ��ن جم��ال�ه��م �أو م�سيحياً حقاً يعني �أن تكون عروبياً
احل�ي��وي» ،وع��ن خماطر ان��دالع حرب مع املقاومة من�سجماً مع ق�ضاياك يف
�إقليمية يف املنطقة ،يعترب اخلطيب املنطقة ،ويعني �أن ت�ك��ون م��ع م�صالح
�أنه رغم ا�ستدراج الغرب ملعرفة قدرات �شعبك وق�ضاياه االجتماعية ،و�أن تكون
الدفاعات اجلوية ال�سورية ،ي�ستبعد ��ض� ّد تهجري ال�شعب الفل�سطيني من
االح �ت �م��ال ،لأنّ التحليل املو�ضوعي �أر��ض��ه لتكون القد�س مدينة التعاي�ش
ل�ل�م��واق��ف ال��دول �ي��ة ي�شري �إىل ت �دنيّ بني خمتلف الديانات ،يف النهاية يبقى
االن�ح��راف الطائفي من هنا �أو هناك،
احل ��ال ��ة ال �� �ش ��اذة ت��اري �خ �ي �اً وال ميكن
تعميمها على منطقتنا امل�شرقية التي
عرفت دوماً حاالت الت�آخي بني ال�شعوب
وامللل».
وع ��ن ت��وق �ع��ه ح �� �ص��ول االن �ت �خ��اب��ات
االشتباك الحاصل
ال �ن �ي��اب �ي��ة يف ل �ب �ن��ان مب ��وع ��ده ��ا ،ي�ن�ه��ي
في سورية إنما هو في اخلطيب حديثه بالإ�شارة �إىل �أ ّن عدوى
ان�ت�ق��ال الأزم� ��ات م��ن ��س��وري��ة �إىل لبنان
حقيقته مع سورية
م��ع ت��داخ��ل ال��و��ض��ع الإق�ل�ي�م��ي ب��ال��دويل
ومع نهج المقاومة
على الأج ��واء املحلية ،م��ن �ش�أنها جعل
لا بالن�سبة حلجم
اال��س�ت�ح�ق��اق ت�ف���ص�ي� ً
تحديدًا
امل��ؤث��رات يف املنطقة« ،وم��ن املبكر ت�أكيد
ح�صولها من عدمه».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
موجة التسول الصيفي في بيروت
عاد ال�صيف فعادت معه قوافل املت�سولني
لتحط ال��رح��ال يف � �ش��وارع ب�ي�روت ،طمعاً
يف م��دخ��ول م�ضاعف بعد و��ص��ول ال�سياح
وامل �غ�ترب�ين� � ،ش��وارع ال�ع��ا��ص�م��ة ،ك��احل�م��را،
وب�ل����س ،وال�ك��ورن�ي����ش ال�ب�ح��ري ،وال��رو��ش��ة،
تغ�ص بالفنادق واملقاهي واملطاعم و�صاالت
ال�سينما واملتاجر ،لذلك فهي ت�شكل مكاناً
ج ��اذب� �اً ل�ل�ع��دي��د م ��ن ال �� �س �ي��اح وامل �غ�ترب�ين
وامل�ق�ي�م�ين ،وب��ال �ت��ايل ف��إن�ه��ا ت�ع�ت�بر �أي���ض�اً
مغناطي�ساً جلذب جمموعات من املت�سولني
م��ن �أط �ف ��ال ون �� �س��اء و� �ش �ي��وخ ،ن��اه�ي��ك عن
ع��دد متزايد من الباعة املتجولني الذين
ي �ق �ف��زون �أم� ��ام ال �� �س �ي��ارات ل�ب�ي��ع م�ع�ط��رات
ل�ل�ج��و ،م��ا��س�ح��ات ل�ل��زج��اج ،زج��اج��ات مياه
باردة� ،أ�شرطة دي يف دي ،عطورات ،ورود..
ورغ��م اهتمام وزي��ر الداخلية م��روان
� �ش��رب��ل ،ب �ه��ذه ال �ظ��اه��رة و�إ� � �ص� ��داره �أم� ��راً
ي�ق���ض��ي ب��وج��وب ال�ت���ش��دد يف ق�م��ع ظ��اه��رة
ت�سول القا�صرين وتوقيفهم ،و�إيداعهم يف
امل�ؤ�س�سات االجتماعية واجلمعيات الأهلية
املعنية ،وتوقيف كل من ي�ستغلهم ويجربهم
على الت�سول ،ف�ض ًال عن �ضبط خمالفات
الباعة املتجولني ،ال�سيما املنت�شرين على
الطرقات العامة� ،إال �أن القوانني ال تطبق
بالفعل �إم��ا ب�سبب التغا�ضي �أو الإهمال �أو
التعاطف يف بع�ض الأحيان.
يف م�ل��ف ال�ت���س��ول يف ب�ي�روت ال جديد
ي��ذك��ر وال ق ��دمي ي �ع��اد ،ف � ��راداً وج�م��اع��ات
ي�أتون �صباحاً وك�أنهم موظفون يلتزمون
بدوام عمل من ال�صباح وحتى �ساعات امل�ساء
الأوىل ،ال ب��ل �إن البع�ض منهم يبقى يف
ال���ش��وارع حتى منت�صف الليل طمعاً بكرم
ال�سهارى.
ال �ظ��اه��رة ت�ث�ير ا��س�ت�ي��اء ال�ب�يروت�ي�ين
ب �ع ��دم ��ا حت ��ول ��ت م��دي �ن �ت �ه��م �إىل ن�ق�ط��ة
«ت�سول» جتمع مت�سولني من كافة الأعمار
والأطياف ،خ�صو�صاً بعدما ت�أكد �أن ه�ؤالء
املت�سولني ه��م م��ن غ�ير ن�سيج امل��دي�ن��ة ،بل

ري��ا���ض ال���ص�ل��ح و� �ش ��ارع امل �� �ص��ارف ،بينما
ترتاخى يف مناطق �أخرى من بريوت ،وك�أن
هناك �إزدواجية يف املعايري.
يعترب احل��اج حممد ال�صيداين �أن��ه ال
بد من التدخل لوقف هذه الظاهرة ،لأنها
ت�شوه ��ص��ورة املدينة والإن���س��ان واملجتمع،
وي �ق��ول« :ت���س�ير يف � �ش��وارع ب�ي�روت ،فتجد
ط��واب�ير امل�ت���س��ول�ين مي ��دون ل��ك �أي��دي�ه��م،
وخ���ص��و��ص�اً يف ال���س��اح��ات ال �ع��ام��ة �أو على
�إ�شارات املرور و�أبواب امل�ساجد ،ومن ال�صعب

من خارج حدودها ،وهم يوفدون �إليها نهاراً مت�سو ًال منذ ال�صغر وق�ضت بالتايل على
ويغادرونها م�ساء ،ويعتمدون �أ�سلوباً منظماً حقه بالطفولة ورمبا على م�ستقبله �أي�ضاً،
يف تنقالتهم يتخذ �شكل املهنة ،وال يطلبون وال�لاف��ت �أن ال��ول��د ي��رت��دي ث�ي��اب�اً ج��دي��دة
امل�ساعدة ب�سبب احلاجة والفاقة بل فقط فيما هي حتمل حقيبة جلدية فاخرة!
لأن هذه املهنة مربحة.
ك �م��ا مي �ك �ن��ك �أن ت� ��رى جم �م��وع��ة م��ن
كل ب�ضعة �أمتار يقابلك �أحدهم ،ويردد الفتيات ال�صغريات اللواتي يقمن بالتطفل
ع �ب��ارات م�ث��ل «اهلل يخليكن ل�ب�ع����ض ،اهلل على امل��ارة و�شبابيك ال�سيارات ،حتى �أنهن
ي�ح�م�ي��ك ،اهلل يعطيك ال���ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ال يرتددن يف القفز �أمام ال�سيارات الفخمة
والعمر الطويل ،اهلل يخليلك هالعرو�س ،وامل�خ��اط��رة بحياتهن م��ن �أج��ل حفنة من
�ساعدنا نحنا جوعانني� ،أعطينا �ألف �أو  500امل � ��ال ،ك �م��ا ه �ن��اك ال �ك �ث�ير م��ن امل�ت���س��ول�ين
�أو يلي بيطلع من خاطرك ،اهلل يخليك» ..الذين يتوزعون على تقاطع طرق فردان -
وال ي�ت��وق��ف الأم ��ر ع�ن��د ال�ط�ل��ب ف�ق��ط� ،إال الأوني�سكو  -كورني�ش املزرعة ،وهم بحالة
�أنهم ي�لازم��ون امل��رء وي�سريون �إىل جانبه ا�ستنفار �أمام ال�سيارات ،وعادة ما يعر�ضون
و�أح�ي��ان�اً مي�سكون ب��أط��راف مالب�سه حتى م�سح زجاج ال�سيارة �أو بيع العلكة �أو �أوراق
ي�ست�سلم لطلباتهم.
اليان�صيب ،وعلى مر�أى من �شرطة ال�سري
يف �أغلب الأحيان.
�شوارع و�أطفال
�إزاء ه� � ��ذه ال � �ظ � ��اه � ��رة ،ط� �ف ��ح ك�ي��ل
البيارتة ومل يعد ب�إمكانهم ال�سكوت عن
ال يكاد �شارع من �شوارع ب�يروت يخلو ا�ستفحال ظاهرة الت�سول �أمام حمالهم ويف
من ولد �أو جمموعة ت�سعى للت�سول ،ففي �شوارعهم ،يف حني تعجز الدولة اللبنانية
�شارع احلمرا املزدحم دائماً ،قد ترى والدة عن جلم الت�سول ليزداد عدد املت�سولني يف
حت�م��ل ط�ف�ل�ه��ا ،ف�ت�ف�تر���ش �إح ��دى ال��زواي��ا ،ظ��ل «التطني�ش» ال��ر��س�م��ي ،والأم ��ر ال��ذي
و«ت�شحد عليه» �أمام املارة كل النهار ،وبهذا يزعجهم �أكرث هو �أن القوى الأمنية تت�شدد
تكون هذه الأم قد حكمت على ابنها �أن يكون حيال املت�سولني يف بع�ض ال�شوارع كمنطقة

تحت ستار التسول
تنتشر فتيات قاصرات
وهن يتنقلن من سيارة
إلى أخرى

عليك �إذا كنت ما�شياً �أن تتخل�ص من ه�ؤالء
الذين يقفزون عليك من كل جانب ،هذا
يريد ثمن دواء ،وهذه تريد حليباً لطفلتها،
وذلك يريد �أجرة �سرفي�س ،وغري ذلك من
الطلبات التي ال تنتهي و�سط الزحام الذي
يعرقل ال�سري ،والدولة غائبة عن كل هذه
امل���ش��اه��د ،ل�ه��ا �أذن م��ن ط�ين وال�ث��ان�ي��ة من
عجني ،فالبع�ض يت�سول من �أجل احلاجة،
لكن الق�سم الآخ��ر ب��ات ميتهن الت�سول ال
�أكرث».
ويت�ساءل« :عجيب �أم��ر هذا البلد� ،أربعة
�آالف جمعية خريية و�إن�سانية يجب �أن تكفي
�شعباً بعدد �سكان ال�صني وتبعده عن العوز
واحلاجة ..لكن �أين تذهب �أموال اجلمعيات
اخل�يري��ة ،وم ��اذا حققت منذ ت�أ�سي�سها �إىل
ال �ي��وم»..؟ م�ستدركاً�« :إال �أننا ال ميكننا �أن
ننكر �أن معظم ه��ؤالء املت�سولني ال يطلبون
م�ساعدة اجلمعيات اخلريية لأنهم «فاحتني
على ح�سابهم» وي�سرتزقون من اال�ستجداء،
حيث ه�ن��اك ع�صابات منظمة «تفلتهم» يف
ال�شوارع».
�أم��ا م��ا يغ�ضب �سكان ب�ي�روت ،فهو �أن
بع�ض املظاهر تتخذ �أ�شكا ًال خملة ب��الآداب
ال�ع��ام��ة حت��ت ��س�ت��ار ال�ت���س��ول ،ح�ي��ث تنت�شر
العديد من الفتيات القا�صرات ،ال�سيما على
الكورني�ش البحري بذريعة الت�سول ،بينما
ب��الإم�ك��ان ر�ؤيتهن وه��ن يتنقلن م��ن �سيارة
�إىل �أخرى ،حيث ميار�سن ما ميكن ت�سميته
ب��ال��دع��ارة امل �ق �ن �ع��ة ،ويف ك��ل الأح� � ��وال ف ��إن
املطلوب م��ن ال�سلطات الر�سمية والأمنية
والبلدية �أن ت�ضع حداً لهذه الآفة اخلطرية.
ق�ص�ص عجيبة
�إىل ذل ��ك ،ه �ن��اك ق���ص����ص ،ورواي � ��ات،
وحكايات �أغ��رب م��ن اخل�ي��ال ،ت��روى بكثري
من اجلدية عن واقع الت�سول ،لكنها تتعدى

املعقول ،فيقال �إن ام��ر�أة مت�سولة يف العقد
الثالث من عمرها تتمركز على خط املنارة،
حتمل طف ًال يلب�س ثياباً بالية مت�سخ الوجه
ك��و��س�ي�ل��ة ال� �س �ت��درار ع�ط��ف امل � ��ارة ،وي�ق��ول
�شهود عيان� ،إن هذه امل��ر�أة ت�ست�أجر الطفل
من ام��ر�أة �أخ��رى ،ال�ستخدامه ل�ساعات يف
ن�شاطها الذي تك�سب من ورائه ما ي�صل �إىل
نحو الـ� 50ألف لرية يومياً.
كما يروي املارة �أنهم اكت�شفوا ذات يوم
لا مت�سو ًال ي�أتي مع ابنه يومياً �إىل
�أن رج� ً
منطقة ع�ين امل��ري���س��ة ل�ي�ت���س��وال ،ي �غ��ادر يف
امل�ساء م�ستق ًال �سيارة رينو جديدة عادة ما
يركنها �إىل جانب طلعة ال�ن��ادي الريا�ضي
مقابل احلمام الع�سكري حتى ال يراه �أحد،
لكنه بعد افت�ضاح �أم��ره مل يعد ي��أت��ي �إىل
املنطقة.
ر�أي �أمني
ي�ؤكد م�صدر �أمني �أن كل قطاعات قوى
الأم��ن الداخلي ،وخ�صو�صاً �شرطة بريوت،
تقوم بتنظيم دوريات ملكافحة هذه الظاهرة،
معلناً عن ا�ستحداث قيادة ب�يروت لدورية
م�ت�خ���ص���ص��ة م��ن خ�ل�ال ع�ن��ا��ص��ر متخفية
بلبا�س م��دين ،منعاً ل�ه��روب املت�سولني من
�أيدي القوى الأمنية.
وع��ن ت�سول العديد من الأط�ف��ال �أم��ام
م��ر�أى ق��وى الأم��ن ي�ق��ول�« :شرطي ال�سري
امل �ك �ل��ف ب ��إ� �ش��ارت��ه ل��ن ي�ترك �ه��ا مل�ت��اب�ع��ة ه��ذا
امل��و��ض��وع وي��رك����ض وراء املت�سولني ،ب��ل �إن��ه
يقوم مبخابرة غرفة العمليات التي توجه
دوري ��ة �إىل امل �ك��ان» ،م���ض�ي�ف�اً« :ن �ح��ن نقوم
ب��ر� �ص��د الأم �ك �ن��ة ال �ت��ي ي �ك��ون ف�ي�ه��ا ه� ��ؤالء
خ�صو�صاً يف ف ��ردان ،ب��رج ال�غ��زال ،كورني�ش
املزرعة ،متلطني وراء ب�ضائع ال قيمة لها».
وه �ن��اك م��ن ي ��ؤك��د �أن ال �ق��وى الأم�ن�ي��ة
تعمد �إىل توقيف � 10إىل  15طف ًال مت�سو ًال
يومياً ،راف�ضاً حتميل قوى الأمن �أكرث من
طاقتها ،وع��ادة بعد �أن يتم توقيف الطفل
املت�سول يتم االت�صال بذويه �أو �إر�ساله �إىل
جمعية تعنى بالأطفال ،منها «بيت الرجاء»،
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية هي من حتدد
اجلمعيات الواجب التعامل معها ،علماً �أن
ه�ن��اك نق�صاً يف ع��دد ه��ذه اجلمعيات التي
لديها قدرة ا�ستيعابية حمددة ،وال ت�ستطيع
ا�ستقبال عدد كبري من الأطفال ،ناهيك عن
العوائق املادية التي تعرت�ضها.
علماً �أن الأطفال املت�سولني يعمدون
�إىل الهرب فور نقلهم �إىل اجلمعية ،حيث
ال ت�ستطيع �إقناع الطفل الذي يك�سب 50
�إىل � 150أل� ��ف ل�ي�رة ي��وم �ي �اً ب�ت�رك ه��ذه
لا ع��ن �أن ه �ن��اك ث �غ��رات يف
امل �ه �ن��ة ،ف �� �ض� ً
القانون تت�ساهل بالتعامل مع ه�ؤالء ،حيث
يتم توقيفهم مدة ق�صرية ليخرجوا من
بعدها �إىل العمل من جديد.
وع��ادة م��ا يجري احل��دي��ث ع��ن وج��ود
م��اف�ي��ات �أو ع�صابات ت��دف��ع الأط �ف��ال �إىل
ال�ع�م��ل وت�ق���س��م امل �ب��ال��غ امل�ك�ت���س�ب��ة معهم،
لذلك ف��إن اخلطوة الأوىل رمب��ا تكون يف
القب�ض على ر�ؤو���س ه��ذه الع�صابات بد ًال
من الأطفال ال�صغار.

هنا مرت�ضى
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عــربــي
القاهرة وفلسطين والعرب..
ال دور لمصر مع بقاء المعاهدة
ع�����ص��ر الأح����د امل��ا���ض��ي ،وب��ع��د ت���أخ�ير
لأك�ثر م��ن يومني �أعلنت اللجنة العليا
ل�لان�ت�خ��اب��ات يف م���ص��ر ،ع��ن ف��وز مر�شح
الإخ� � � � ��وان امل �� �س �ل �م�ي�ن حم �م ��د م��ر� �س��ي،
مبن�صب الرئي�س امل�صري ،لأرب��ع �سنوات
مقبلة.
الفوز كان متوقعاً ،وبينما عزا البع�ض
الت�أخري يف �إع�لان النتائج� ،إىل حماولة
مترير عملية تزوير كبرية ،تنقل الفريق
�أحمد �شفيق؛ �آخر رئي�س للوزراء يف عهد
م �ب��ارك� ،إىل ��س��دة ال��رئ��ا��س��ة ،ك��ان ي��دور
ح��دي��ث �آخ� ��ر ع��ن ت��رت �ي �ب��ات جت ��ري بني
الإخ � ��وان وامل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري وبتدخل
�أم�ي�رك ��ي ،ل�لات�ف��اق ع�ل��ى ال���ص�ي�غ��ة التي
�سيحكم بها حممد مر�سي.
تردد هنا� ،أن الطلبات املحددة تت�صل
�أ�سا�ساً باملحافظة على املعاهدة مع كيان
االحتالل (معاهدة كامب ديفيد) وعدم
�إحداث تغيري يف متو�ضع م�صر ال�سيا�سي،
وطبيعة دورها يف الإقليم ،خالل ال�سنوات
القادمة.
طلبات وتعهدات وتلبية
الإ� �ص ��رار ع�ل��ى حت�صيل تعهد وا��ض��ح
ب�ش�أن املعاهدة ،جاء رغم احلديث املتكرر
م��ن قبل الإخ� ��وان ع��ن «ال �ت��زام معاهدات
م�صر ال��دول �ي��ة» ،وامل�ق���ص��ود ه�ن��ا ق�ب��ل كل
� �ش ��يء ،ب ��ل امل �ق �� �ص��ود ف �ق��ط ه ��و امل �ع��اه��دة
امل���ش��ؤوم��ة ،كما �أن��ه ج��اء بعد ال�ق��رار بحل
جمل�س ال�شعب املنتخب ،حتوطاً من �إنفاذ
بع�ض التلميحات �إىل �إمكان عر�ض املعاهدة
على املجل�س ،واتخاذ قرار ب�ش�أن اال�ستمرار
فيها من عدمهـا كما جاء �أي�ضاً يف �أعقاب
� �ص ��دور «الإع� �ل ��ان ال��د� �س �ت��وري امل �ك �م��ل»،
وال� ��ذي ق�ل����ص م��ن ��ص�لاح�ي��ات ال��رئ�ي����س،
و�أعطى املجل�س الع�سكري (املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة) دوراً م�ق��رراً �أ�سا�سياً يف
�إعالن حالة احلرب.
وف��ق امل�صادر التي حتدثت ع��ن وج��ود
الرتتيبات امل�شار �إليها ،ف��إن املر�شح الذي
�صار رئي�ساً ،تعهد باملوافقة على ما طلب
منه ،وق��د ك��ان الفتاً �أن الرئي�س املنتخب
ويف �أول ت���ص��ري��ح ل��ه ب�ع��د �إع�ل��ان ف ��وزه،
ق��ال «�سنحافظ على امل�ع��اه��دات واملواثيق
الدولية واالتفاقيات امل�صرية ،مع العامل
كله».
ع��ادة ت�ستخدم مثل هذه الن�صو�ص يف
حاالت االنقالب الع�سكري فقط ،ولي�س يف
حاالت االنتخاب الدميقراطي االعتيادية،
�إذ م��ن � �ش ��أن امل�ن�ت�خ�ب�ين� ،أن ي���س�ت�م��روا يف
االل�ت��زام��ات التي وقعتها ال��دول��ة ،فالأمر
ه �ن��ا ي�ت���ص��ل ب��اال� �س �ت �م��رار ،ول �ك��ن ع�ن��دم��ا
يتحدث الرئي�س املنتخب ،يف �أول �إطاللة
ل��ه ،ع��ن ال�ت��زام املواثيق وامل�ع��اه��دات ،ف�إنه
يقوم بتلبية �أمر طلب منه بو�ضوح القيام
به ،وخ�صو�صاً جتاه «معاهدة» مل تنل يوماً
�إجماع ال�شعب امل�صري ،وهي تتناق�ض مع
دور م�صر وتاريخها ،وقد حتدثت اجلماعة
التي ينتمي �إليها الرئي�س املنتخب ،طوي ًال

وك �ث�ي�راً ع��ن رف���ض�ه��ا ل�ه��ذه امل �ع��اه��دة ،ومل��ا
�أحلقته بدور م�صر منذ توقيعها.
م�ؤ�شرات للم�ستقبل
م��ن الطبيعي �أن ه �ن��اك م��ن يرف�ض
ق �ط �ع �اً ،وم ��ن ح �ي��ث امل� �ب ��د�أ احل ��دي ��ث عن
ترتيبات وتوافقات (مب�شاركة �أمريكية)
� �س �ب �ق��ت الإع � �ل� ��ان ع ��ن ا�� �س ��م ال� �ف ��ائ ��ز يف
االنتخابات ،ويقول ه�ؤالء �إن وجود ع�شرات
الآالف يف م�ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ،وج��ه ر�سالة
قوية �إىل م��ن يفكرون يف ت��زوي��ر النتائج
ب ��أن الكلفة �ستكون قا�سية ج��داً ،وال قبل
مل�صر بتحملها ،وبالتايل فقد جاء �إعالن
ا�سم الفائز احلقيقي حتت �ضغط ال�شارع.
ل�ن���س�ل��م ج� ��د ًال ب �ع��دم وج� ��ود ات �ف��اق��ات
على ترتيبات م��ن �أي ن��وع ،ول�ك��ن الكالم
ال��ذي قاله الرئي�س املنتخب وا��ض��ح متام
ال��و� �ض��وح ،وي�ع�ن��ي �أن امل �ع��اه��دة ل��ن تفتح
للنقا�ش ،و�ستظل ��س��اري��ة امل�ف�ع��ول ،وك ��أن
�شيئاً مل يكن ،وه��ذا هو املطلوب �أمريكياً
و� �ص �ه �ي��ون �ي �اً ،وم ��ن ق �ب��ل دول االع �ت�ل�ال
ال �ع��رب��ي ،ول�ي����س �أك�ث�ر م��ن ذل ��ك ،يف ه��ذه
املرحلة على الأق��ل ،خ�صو�صاً و�أن ال�شعب
امل�صري ،كان تكفل م�سبقاً ،ب�إبقاء التطبيع
ال��ذي �أرادت ��ه املعاهدة ،يف �أخف�ض �صوره،
ومل يكن منتظراً �أن يندفع التطبيع فوق
معدالته امل�ع��روف��ة� ،أي �اً ك��ان ال��رج��ل ال��ذي
�سيتوىل من�صب الرئا�سة يف م�صر.
ق �� �ص��ارى ال �ق ��ول� :إن �إب �ق ��اء امل�ع��اه��دة
على م��ا ه��ي� ،سيبقي على م�سار العالقة
م��ع كيان االح �ت�لال ،يف الو�ضع ال��ذي هو
عليه ،فالتن�سيق الأم�ن��ي والع�سكري ،هو
بيد اجلي�ش وامل �خ��اب��رات ،ولي�س مطلوباً
من الرئي�س ا�ستقبال م�س�ؤولني �صهاينة،
م��ادام��ت دول��ة االح �ت�لال حت�صل على ما
تريد :املعاهدة قائمة ،والتن�سيق الأمني
والع�سكري م�ستمر.

امل�صري ،مرتبط �أي�ضاً بان�سحاب م�صر من
ال�صراع بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد،
وتخليها عن الق�ضية الفل�سطينية.
الآن ه ��ل مي �ك��ن احل ��دي ��ث ع ��ن دور
م�صري ،بعيداً ع��ن امل��وق��ف م��ن ال�صراع،
ومن ق�ضية فل�سطني؟
يف الأيام القليلة املا�ضية ،ويف �سياق
ال�ترا��ش��ق التقليدي املقيت ب�ين فتح
وح�م��ا���س ،ك��ان ك��ل ط��رف يتهم الآخ��ر
ب�ت�ع�ط�ي��ل م �ل��ف امل �� �ص��احل��ة ،ان �ت �ظ��اراً
لنتائج االن�ت�خ��اب��ات ،ق��ال��ت ف�ت��ح�« :إن
حما�س تنتظر ف��وز مر�سي ،لتح�سني
��ش��روط�ه��ا» ،وق��ال��ت ح�م��ا���س�« :إن فتح
تنتظر ف��وز �شفيق لالنقالب على ما
مت االتفاق عليه».
�إذا كان هذا هو الدور امل�صري الذي
يجري التطلع �إل�ي��ه ،فهذا لي�س دوراً
�أ�صالً ،و�إذا كان الدور املنتظر متعلقاً
ب �ف �ت��ح م �ع�ب�ر رف � ��ح ،وت ��رت �ي ��ب خ ��روج
الغزيني ودخ��ول�ه��م ،فهذا لي�س �شيئاً
مر�سي بعد انتخابه رئي�ساُ (�أ.ف.ب)
�أي�ضاً ،الدور امل�صري الذي يتم ال�س�ؤال
عنه ،ه��و دور باملعنى الكامل للكلمة،
والدور امل�صري
وينتهي عند معرب رفح ،وورقة امل�صاحلة دور ي�ن�ت���ص��ر ل�ف�ل���س�ط�ين وق���ض�ي�ت�ه��ا،
الفل�سطينية.
ول �ي ����س ل� �ه ��ذا ال� �ط ��رف �أو ذاك م��ن
لي�س من املبالغة يف �شيء القول� :إن
ب �ع��د � �س �ق��وط م �ب��ارك دار ك�ل�ام كثري الف�صائل ال�ت��ي تبحث يف حما�ص�صة
وعلى
املفقود،
لدورها
م�صر
ا�ستعادة
عن
تعبري ومفهوم «ال��دور امل�صري» يرتبط
مربحة وم��ري�ح��ة ،ال��دور ال��ذي ي��دور
امل�شهد
بدا
ال�سنة،
ون�صف
�سنة
نحو
مدى
بدور الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر،
احل ��دي ��ث ع �ن��ه ه ��و دور يف ال �� �ص��راع،
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لقد كان هذا الزعيم القومي الكبري ،من
وتعيني املوقف منه.
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تتحقق
�أعطى مل�صر دوراً ك�ب�يراً ،فهي قبل ذلك
ع�ل��ى م��دى ��ش�ه��ور ط��وي�ل��ة م�ضت،
اجلامعة
يف
امل�صري،
القرار
م�صادرة
قطر
مملكة غارقة يف ف�ساد امللك واحلا�شية،
بُذل جهد منظم وكبري ،جلعل ق�ضية
و� �ص��راع��ات الأح � ��زاب ،ول�ي���س��ت م�ستقلة العربية ،وغريها .وبدا مفجعاً �أن امل�شيخة ف�ل���س�ط�ين يف �آخ� ��ر ��س�ل��م الأول ��وي ��ات،
باملعنى الفعلي للكلمة ،وبعد رحيل عبد نف�سها ا�ستطاعت حت��وي��ل وزي��ر خارجية �أك�ثر من ذل��ك ،احلقيقة �أنها مل تعد
النا�صر ،عا�شت البالد طورين ،يف الأول م���ص��ر امل�ن�ت�ق��ل �إىل �أم��ان��ة ج��ام�ع��ة ال��دول ت ��ذك ��ر ،ب��ذل��ت امل �� �ش �ي �خ��ات ،ون��واط�ي�ر
�أع��اد ال���س��ادات ترتيب �أول��وي��ات�ه��ا ،معززاً ال �ع��رب �ي��ة� ،إىل ��س�ك��رت�ير ل��وزي��ر خ��ارج�ي��ة النفط ،بالتعاون املبا�شر وغري املبا�شر
ف�ك��رة م�صر �أوالً ،وك��ان همه بعد حرب امل���ش�ي�خ��ة ،ب�ع��دم��ا ك ��ان � �س �ك��رت�يراً ��س��اب�ق�اً م ��ع ال �� �ص �ه��اي �ن��ة ووا� �ش �ن �ط��ن ج �ه��وداً
�أوك�ت��وب��ر(ت���ش��ري��ن الأول)  1973توقيع ق��د ن�ف��ذ التعليمات ال�ق�ط��ري��ة با�ستدعاء ه��ائ �ل��ة ،ع��اون �ه��م ف�ي�ه��ا ع �م�لاء �صغار
م �ع��اه��دة � �س�لام م��ع امل�ح�ت�ل�ين ،وت��دم�ير الأطل�سي �إىل ليبيا لتدمريها ،فيما متكنت ك �ث�ر ،ل �ت �� �ص��وي��ر ال �� �ص ��راع يف وط�ن�ن��ا
التحوالت االقت�صادية االجتماعية التي امل�شيخة �أي�ضاً م��ن جعل وزي��ر اخلارجية ال�ع��رب��ي ،وع��امل�ن��ا الإ��س�لام��ي على �أن��ه
ق��ام بها عبد النا�صر بعد ث��ورة يوليو ،امل�صري العامل ،قارئ بيانات قطرية تلقى � �ص��راع ب�ين ال���س�ن��ة وال���ش�ي�ع��ة�� ،ص��راع
وجنح يف الأمرين ،فوقع معاهدة كامب يف اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة ،يف ب�ي�ن ال� �ع ��رب و�إي � � � ��ران ،مل ي �ع��د �أح ��د
ديفيد ،وجعل مقدرات م�صر نهباً لفئة �سياق العدوان املفتوح على �سورية ،وتوىل يذكر ال�صهاينة واحتاللهم للأر�ض
م��ن ال �ف��ا� �س��دي��ن وح �ي �ت��ان امل � ��ال ،ال��ذي��ن �أمني عام اجلامعة؛ �سكرتري وزير خارجية العربية ،وتهويدهم للقد�س ،واعتقال
�أف�ق��روا ال�شعب ،ونهبوا خ�يرات البالد ،قطر ،تنفيذ جدول �أعمال قطري �سعودي ،م���س�ج��ده��ا الأق� ��� �ص ��ى ،ول � ��دور م�صر
وجعلوها رهناً للمعونة الأمريكية ،ودولة يف ف��ر���ض ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى � �س��وري��ة ،با�سم �أهمية كبرية ،يف ت�صحيح امل�سار الذي
تعي�ش على الهبات ،ما �أ�ضعف دورها على جامعة الدول العربية.
يدفع حكام اخلليج العرب وامل�سلمني
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نحو مفجع.
�إليه ،مل�صر دور كبري يف تظهري ال�صراع
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ويف ال � �ط ��ور ال � �ث� ��اين ،ج � ��اء ح���س�ن��ي � �ص �ع��ب ،وث �م��ة م ��ن ي �
على حقيقته وو�أد الفتنة البغي�ضة،
م� �ب ��ارك ،ل �ي �غ��رق م �� �ص��ر روي � � ��داً روي � ��داً اق�ت���ص��اده��ا ي�ن�ه��ار ،ب��ا��س�ت�م��راره��ا يف تلبية ه��ذا هو ال��دور امل�صري املطلوب ،و�إن
يف ح��ال��ة م��ن ال �� �س �ب��ات ،م��ع اال� �س �ت �م��رار الطلبات القطرية ال�سعودية جتاه �سورية ،جرت ممار�سته �أمكن احلديث جمدداً
العميق يف متابعة �سيا�سات �سلفه ،ومع و�إن كل �شيء �سوف يتغري ،عندما تت�ضح عن دور م�صري حقيقي.
الوقت �صارت حمميات قزمة يف اخلليج�� ،ص��ورة الو�ضع بانتخاب الرئي�س و�إك�م��ال
هنا نعود �إىل ال�س�ؤال� :إن املعاهدة مع
ت�ت�ط��اول ع�ل��ى م���ص��ر ،وا��س�ت�ط��اع��ت دول التحوالت املطلوبة ،لننتظر قلي ًال ونرى .دول ��ة االح �ت�ل�ال ،ه��ي ال�ت��ي �شكلت القيد
�أفريقية �صغرية� ،أن تفر�ض على م�صر،
الرئي�سي ع�ل��ى دور م���ص��ر ،م�ن��ذ التوقيع
امل�صري
والدور
فل�سطني
ت�صورها ح��ول توزيع م��وارد النيل ،ومل
ع�ل�ي�ه��ا ،و� �ص��و ًال �إىل احل��ال��ة ال�ت��ي ��ص��ارت
ت���س�ت�ط��ع م���ص��ر �أن ت�ل�ع��ب دوراً يف ه��ذه
�إليها ال��دول��ة العربية الأك�ب�ر ،وبب�ساطة
مفهوم
من
ً
ا
كبري
ً
ا
جانب
أن
�
يف
ريب
ال
احلالة� ،أكرث من نقل الر�سائل اخلا�صة
�شديدة ف ��إن ه��ذا الإ� �ص��رار على التم�سك
النا�صرية،
الفعل
مرحلة
يف
امل�صري،
الدور
بالت�سوية مع االح�ت�لال ،يف البداية ،ثم
باملعاهدة ،يخرج عنه ا�ستنتاج واحد :ال دور
وال�صراع
فل�سطني
بق�ضية
ً
ا
مرتبط
�ان
�
ك
ا�ستكرث عليها هذا ال��دور يف وقت الحق،
مل�صر مع املعاهدة ..الأيام �شواهد.
وقد خل�ص �أحدهم على نحو طريف دور ال�ع��رب��ي ال�صهيوين ،وال ��ذي ك��ان��ت م�صر
م�صر يف �أواخ��ر عهد م�ب��ارك ،ب��أن��ه يبد�أ طرفاً رئي�سياً فيه ،والتاريخ لرتاجع الدور
عبد الرحمن نا�صر
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العالقات اللبنانية الفلسطينية

أولوية تفعيل الحوار على قاعدة تكريس
الحقوق والواجبات

�إحدى جل�سات معاجلة ملف العالقات الفل�سطينية  -اللبنانية
جن�ح��ت ال�ع��دي��د م��ن امل� �ب ��ادرات خ�لال املفاعيل التطبيقية للقانون الذي مل يلق
ال�سنوات ال�سابقة ،ب�إيجاد م�ساحة حوارية �إجماعاً لبنانياً يف جمل�س النواب ،ناهيك
وا� �س �ع��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة وف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة� ،ساهمت ع��ن امللفات العالقة يف مو�ضوع ال�ضمان
ب ��إط�لاق م���س��ار ج��دي��د يف ال �ع�لاق��ات بني واملطالبة بحق التملّك واحلقوق الأخرى.
الطرفني ،لكن وب�سبب ع��دم و�ضع �سقف
ك��ذل��ك ف � ��إن امل�خ�ي�م��ات الفل�سطينية
زم�ن��ي و�آل �ي��ة ع�م��ل وا��ض�ح��ة ،ك��ان احل��وار يف ل �ب �ن ��ان ،م� ��ازال� ��ت ت� � ��رزح حت ��ت وط � ��أة
مليئاً بالثغرات ،و�أه��م نقاط ال�ضعف� ،أن ال �� �ض �غ��وط االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
امل�ل��ف الفل�سطيني مل يكن ي��وم�اً �أول��وي��ة والأم�ن�ي��ة امل���ش��ددة ،ال�ت��ي ت�ع��زل املخيمات
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �ج��ان��ب ال �ل �ب �ن��اين ،ي���ض��اف عن حميطها ،وما احلوادث امل�ؤ�سفة التي
لذلك االنق�سام الفل�سطيني وعدم وجود �شهدها خميم نهر البارد ،ثم خميم عني
مرجعية موحدة للفل�سطينيني خ�صو�صاً احللوة� ،سوى ت�أكيد على حالة االحتقان
يف لبنان.
الذي تولدها الإج��راءات الأمنية يف �إدارة
وم ��ا �أط �ل ��ق ع�ل�ي��ه «�إع �ل ��ان فل�سطني �ش�ؤون املخيمات ،والتعامل معها باعتبارها
يف ل �ب �ن��ان» ك ��ان م��وق �ف �اً م�ت�ق��دم�اً ن�سبياً ،مناطق ع�سكرية تخ�ضع حل��ال��ة ط��وارئ
ل �ك �ن��ه مل ي �ن �ب��ع م ��ن ال �ق ��اع ��دة ال���ش�ع�ب�ي��ة �شديدة التعقيد ،مما يعيق حرية التنقل
الفل�سطينية ،بل كان موقفاً مقت�صراً على من املخيمات و�إليها.
ل�ق��د ب��ات م�ل�ح�اً وب���ش�ك��ل ��س��ري��ع �إع ��ادة
جهة فل�سطينية ال تعك�س ك �ث�يراً ،حالة
املجتمع الفل�سطيني ال��ذي ي�شعر بالغنب النظر ب�ه��ذه ال�سيا�سة وال�ع�م��ل على فك
منذ عقود ،طالب خاللها بالعي�ش الكرمي احل���ص��ار ع��ن خم�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد ،و�إل �غ��اء
ال �شعبياً احلالة الع�سكرية والأمنية من حول وداخل
دون جدوى ،كما �أنه مل يلق تفاع ً
لبنانياً ،لذلك ف�إن م�سار حت�سني ظروف املخيم و�إلغاء الت�صاريح ورفع الت�ضييقات
الفل�سطينيني االقت�صادية واالجتماعية و�إزالة م�سببات احلوادث الأخرية بتحقيق
نزيه و�شفاف ،واتخاذ الإج��راءات الكفيلة
كان بطيئاً جداً.
ومي �ك��ن �أن ن���ص��ف ال�ت�ع��ام��ل اللبناين مبنع تكرارها م�ستقبالً.
يف املقابل ،ف��إن ال�شعب الفل�سطيني يف
الر�سمي مع الواقع املعي�شي للفل�سطينيني
بال�سلبي ،خ�صو�صاً يف م��ا يتعلق بحقوق لبنان ال ميكن �أن يكون �إال عامل ا�ستقرار
الإن �� �س��ان ،ف��ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق��ام��ت يف وتهدئة ،وه��ذا ما �أجمعت عليه الأط��راف
�آب  2010لأول م ��رة ب �ع��د �� 63س�ن��ة من الفل�سطينية بكل م�ستوياتها ،حني �أكدت
ال �ل �ج��وء ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ب �ت �ع��دي��ل ق��ان��ون �أن الفل�سطيني لي�س طرفاً يف �أي �صراعات
ال �ع �م��ل وق ��ان ��ون ال �� �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي حملية �أو �إقليمية ،وطموحه الو�صول �إىل
لل�سماح للفل�سطينيني بالعمل يف قطاعات �أف�ضل العالقات مع ال�شعب اللبناين ومع
حمدودة ،وباال�ستفادة من تعوي�ض نهاية الدولة اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها ،وعلى �أ�س�س
اخلدمة ،لكن لغاية اليوم هناك التبا�س يف �صحيحة ت�ضمن توفري مقومات �صيانة

الهوية الوطنية ومعاجلة ملف العالقات
امل� ��� �ش�ت�رك ��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً م� �ل ��ف احل� �ق ��وق
الإن�سانية ،وتفعيل احلوار الفل�سطيني –
اللبناين بوقف حالة القهر ،و�إن التقدم
ب�إجناز احلقوق الإن�سانية للفل�سطينيني
يف لبنان ،وااللتزام بالواجبات جتاه الدولة
اللبنانية� ،إمن��ا يحقق م�صلحة م�شرتكة
لل�شعبني ،ويدعم حركة ن�ضال الالجئني
من �أجل حق العودة.
انطالقاً من ذل��ك� ،إن احل��ل احلقيقي
وال �� �س �ل �ي��م ل �ل �ع�ل�اق��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة –
ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة ،ي �ك �م��ن يف م� �ع ��اجل ��ة امل �ل��ف
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب�ج�م�ي��ع ج��وان �ب��ه ،وتنظيم
العالقات الفل�سطينية اللبنانية قانونياً
و��س�ي��ا��س�ي�اً واق�ت���ص��ادي�اً و�أم �ن �ي �اً ،وه ��ذا ما
ي�ستدعي ا�ستئناف احل��وار و�صو ًال خلطة
م���ش�ترك��ة و�إق � � ��رار احل �ق ��وق الإن �� �س��ان �ي��ة،
خ�صو�صاً حق العمل لأ�صحاب املهن احلرة،
و�إلغاء �إجازة العمل والإ�سراع ب�إعمار خميم
نهر ال�ب��ارد ،وتنظيم الأح ��وال ال�شخ�صية
للفل�سطينيني و�إيجاد حلول مل�شكلة فاقدي
الأوراق الثبوتية.
�إن الإ�شكالية الإن�سانية التي مازالت
ت���ض�غ��ط ع �ل��ى ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي بكل
م �ك ��ون ��ات ��ه ،م ��ا زال� � ��ت ط��اغ �ي��ة يف ن �ق��ا���ش
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ،و� �س �ت �ب �ق ��ى م � ��ادام � ��وا
حم��روم�ي�ن ،وال �ت �خ��وف ال�ل�ب�ن��اين ال��دائ��م
من املطالب الفل�سطينية باحلقوق املدنية
وع��دم االكتفاء بالإن�سانية ه��و تهرب من
امل���ض�م��ون اجل��وه��ري للم�شكلة .وال��دول��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��دع��وة ه �ن��ا �إىل اح �ت��رام حق
الفل�سطينيني بالتظاهر ال�سلمي للمطالبة
بحقوقهم ،كما مطلوب من و�سائل الإعالم
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مقبرة ّ
تجمع القاسمية تقفل..
ومتوفون ينتظرون إكرامهم بدفنهم
�أقفلت مقربة القا�سمية بعد امتالئها بالأ�ضرحة التي �أقيمت
�أي�ضاً بني املمرات ،وتعود امل�شكلة �إىل عدة �سنوات خلت ،حني امتلأت
املقربة باملوتى قبل �أن يتربع �صاحب الأر�ض مب�ساحة �إ�ضافية.
وع��ادة يتم دفن املتوفني من �أبناء جتمعات الوا�سطة والربغلية
والقا�سمية يف املقربة؛ التي �أ�صبح معظم قبورها ت�ضم طبقتني �أو
ثالث طبقات.
وق ��ام وف��د م��ن �أه ��ايل امل�ن�ط�ق��ة ب��زي��ارة �شملت معظم الف�صائل
الفل�سطينية ومكتب منظمة التحرير والبلدية وبع�ض ال�شخ�صيات
الفاعلة ،يف �سبيل �إيجاد حلول لهذه امل�شكلة املتنقلة من خميم �إىل
خميم .احلاج �أبو �سليم من �أهايل املنطقة يقول�« :أع��اين من مر�ض
يف القلب ،و�أ�صبحت �أخ�شى امل��وت ك��ي ال يحتار �أوالدي بدفني بعد
�أن امتلأت املقربة ،نرجو من املعنيني �إيجاد حل لهذه امل�شكلة التي
�أ��ص�ب�ح��ت ال�شغل ال���ش��اغ��ل للكثري م��ن الفل�سطينيني يف املخيمات
والتجمعات الفل�سطينية».
وم� ��ن اجل ��دي ��ر ذك � ��ره �أن م���ش�ك�ل��ة �إي� �ج ��اد م �ك��ان ل��دف��ن امل��وت��ى
الفل�سطينيني ب��د�أت يف خميم �شاتيال منذ عدة �سنوات ،حيث �أقفلت
مقربة �شهداء ال�ث��ورة الفل�سطينية يف منطقة �أر���ض جلول ،و�أ�صبح
الدفن يتم يف منطقة �سبلني ،لتنتقل امل�شكلة �إىل خميم عني احللوة
بانتظار �إي�ج��اد حلول جذرية بعد التربع بقطعة �أر���ض �صغرية ،ثم
خميم ب��رج ال�شمايل ،حيث �أي���ض�اً مت ال�ت�برع بقطعة �أر���ض حماذية
للمخيم ،و�صو ًال �إىل جتمّع القا�سمية عند ال�ساحل بني �صيدا و�صور،
حيث يوجد �أكرث من ع�شرة جتمّعات فل�سطينية يعي�ش فيها ع�شرون
�ألف الجئ فل�سطيني تقريباً ،وهي على التوايل من �صيدا �إىل �صور
جت�م�ع��ات :ع��دل��ون ،ال �ع��بّ  ،جمجيم ،ك�ف��رب��دا ،ال��وا� �س��ط ،العيتانية،
الربغلية ،القا�سمية� ،شربيحا ،جل البحر ،املع�شوق.
وم��ؤخ��راً ب��د�أ احلديث عن �أزم��ة جديدة ب��ذات امل�ستوى يف خميم
ال �ب ��داوي ،ح�ي��ث ال�ك�ث��اف��ة ال�سكانية امل��رت�ف�ع��ة ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ن��زوح
جزء كبري من �أه��ايل خميم نهر البارد يف �أعقاب �أح��داث �أي��ار ،2007
وا�ضطرارهم لدفن املوتى يف مقربة املخيم.

ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت��وخ��ي امل��و��ض��وع�ي��ة يف
ت � �ن� ��اول الأح� � � � ��داث ال� �ت ��ي ت�خ����ص
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،ه ��ذا �إىل تفعيل
احلوار الفل�سطيني اللبناين ب�شكل
ج��دي� ،ضمن �آليات فاعلة و�سقف
زمني وا�ضح من خالل و�ضع ر�ؤية
ج��دي��دة لآل�ي��ة عمل ج��دي��ة للجنة
احل� � ��وار ال �ل �ب �ن��اين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
التابعة ملجل�س ال� ��وزراء ،وتفعيل
ال� ��دور الفل�سطيني ف�ي�ه��ا ب�شكل
ي���ض�م��ن ال�ت�ن���س�ي��ق ال �ك��ام��ل على
خم�ت�ل��ف امل���س�ت��وي��ات ،مل�ع��اجل��ة �أي��ة
�إ� �ش �ك��االت حم�ت�م�ل��ة ،و� �ص ��و ًال �إىل
�إي�ج��اد ح�ل��ول للم�شكالت العالقة
مبا فيها ال�سالح ومنح الالجئني
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ل �ب �ن��ان ح�ق��وق
الإن �� �س��ان ال �ت��ي ك� ّر��س�ت�ه��ا امل��واث�ي��ق

ال ��دول �ي ��ة .وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل��أون ��روا
وال � ��دول امل��ان �ح��ة ،م �ط �ل��وب منها
الوفاء بالتزاماتها يف ت�سريع �إمتام
�إعادة �إعمار خميم نهر البارد.
�إن ال �ت �ط��ور مب�ل��ف ال�ع�لاق��ات
الفل�سطينية – اللبنانية ،يكمن
يف ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه ال �ع�ل�اق��ات على
ق��اع��دة حتفظ م�صالح ال�شعبني
ال �� �ش �ق �ي �ق�ي�ن ،و�إق � � � � ��رار احل �ق ��وق
الإن�سانية من موقع انتماء لبنان
العربي ،واح�ترام حقوق الإن�سان
مب��ا يعزز ال��دور الإي�ج��اب��ي البنّاء
للمجتمع الفل�سطيني يف لبنان،
وي �� �س��ان��د ح ��ق ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف
العودة.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

فـي ظــل أزمــة الكهـربـــاء الـحـــادة

انـدفـاعـة لبــنـانيــة نحـو الـطـاقـة
بعيدًا عن الشعارات البيئية الرنانة ،والتذرع بضرورة البحث عن
مصادر طاقة بديلة فقط لحماية كوكب األرض من االحتباس الحراري،
والتغير المناخي ،واالنبعاثات السامة ،وما شاكل من أزمات وعناوين
أخرى ،هناك حقيقة واحدة ال يمكن التغاضي عنها :أن مصادر النفط
الموجودة في العالم ،والسيما في الخليج العربي ،تنضب بسرعة
بسبب تعرضها لالستنزاف ،هذا في حين تحلق أسعار براميل النفط
عاليًا ،األمر الذي يطرح قضية البحث عن مصادر بديلة من الطاقة على
طاولة البحث لدى الكثير من دول العالم ويدفعها مرغمة.
يف الواقع ،مر نحو  150عاماً على اكت�شاف ال�ك�ه��رب��ائ��ي واحل� ��راري ،وق��د تبنت احلكومة
النفط ،وحتى الآن ا�ستهلك العامل نحو ثلث احل��ال�ي��ة ،م��ن جهتها ،ه��ذا ال �ه��دف وتعهدت
اح�ت�ي��اط��ي ال�ن�ف��ط ك�ح��د �أدن� ��ى ،فيما الن�سبة بتحقيقه ،كما �أن البيان ال ��وزاري للحكومة
م��رج �ح��ة ل�ل�ارت �ف��اع ب �ح��دة خ�ل�ال ال���س�ن��وات ر�سم خارطة طريق وطنية مبنية على مفاهيم
القليلة ال�ق��ادم��ة ب�سبب االت �ك��ال ال�ك�ل��ي على بيئية ح��دي�ث��ة ،تعتمد ع�ل��ى م���ص��ادر الطاقة
ال �ن �ف��ط ك �م �ح��رك ل �ل �ك �ث�ير م ��ن ال �� �ص �ن��اع��ات املتجددة ،و�أكدت ورقة �سيا�سة قطاع الكهرباء
والقطاعات الإنتاجية ح��ول ال�ع��امل ،من هنا التي �أعدها وزير الطاقة واملياه جربان با�سيل،
برزت دعوات متزايدة حتث جميع الدول على على تبني مو�ضوعات حفظ وك�ف��اءة الطاقة
«التخلي عن النفط قبل �أن يتخلى عنا» ،وهو والطاقات املتجددة يف ثالثة حماور �أ�سا�سية،
م��ا وج��ه الأن �ظ��ار �إىل ق�ط��اع ال�ط��اق��ة البديلة خ�صو�صاً فيما يتعلق باحلد وال�سيطرة على
واملتجددة لتحل حمل م�صادر النفط والوقود الطلب وتنويع م�صادر الإنتاج».
الأح �ف��وري ،ومت�ه��د الأر��ض�ي��ة لع�صر م��ا بعد
و�أو� �ض��ح ال��زي��ن �أن��ه للو�صول �إىل الهدف
النفط.
ال��ذي و�ضعته احلكومة ن�صب �أعينها «هناك
�أم��ا م�صادر الطاقة البديلة فهي كثرية العديد من الإج��راءات �أهمها :حتقيق كفاءة
�أب��رزه��ا :الطاقة الكهربائية ،والكهرومائية ،الطاقة ،وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،وق��د مت
وال �ه��وائ �ي��ة ،وال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة ،وامل��ائ �ي��ة ،حتقيق خ�ط��وات ك�ث�يرة يف ه��ذا ال���س�ي��اق رغ��م
والوقود احليوي وغريها ،ف�أين لبنان من هذه حداثة العمل يف ميدان كفاءة الطاقة الذي
امل�صادر ،وكيف �سيت�سنى له تبنيها حلل م�شكلة ب��د�أ منذ العام  ،2005حيث مت �إن�شاء املركز
الطاقة التي ال تنتهي؟
اللبناين حلفظ الطاقة ،وهو م�شروع م�شرتك
حتى الآن ،يبلغ العجز يف قطاع الكهرباء ب�ين ب��رن��ام��ج الأمم امل�ت�ح��دة الإمن��ائ��ي ووزارة
يف لبنان نحو  900ميغاوات على �أق��ل تقدير ،ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه بتمويل م��ن ��ص�ن��دوق البيئة
وينعك�س ذلك من خالل التقنني الذي يرخي العاملي ،كمركز للطاقة الوطنية معرتف به،
بثقله على امل�ن��اط��ق اللبنانية ك��اف��ة ،م��ا يثري مع �أهداف رئي�سية لرت�شيد ا�ستخدام الطاقة
غ�ضب �سكانها ويدفعهم �إىل �إحراق الدواليب م��ن خ�لال تعزيز ك�ف��اءة ا�ستخدامها وتعزيز
احتجاجاً ،ولتفادي هذه امل�شكلة انربت �أ�صوات م�صادر الطاقة املتجددة».
ك�ث�يرة ت��دع��و وزارة ال�ط��اق��ة �إىل ال�ب�ح��ث عن
ول�ف��ت �إىل «�أن ال�ن�ج��اح امل�ب�ك��ر يف حمالت
م�صادر بديلة وم�ت�ج��ددة للطاقة ،خ�صو�صاً التوعية التي �أطلقها املركز اللبناين حلفظ
و�أن لبنان غني باملوارد الطبيعية التي ميكن الطاقة� ،شكل خطوة هامة يف نقل ر�سالة حول
ا�ستغاللها من مياه وطاقة �شم�سية وهوائية ،الفوائد البيئية ،وك��ذل��ك امل��زي��د م��ن الفوائد
وبالفعل فقد ب��د�أت وزارة الطاقة جملة من امللمو�سة لتوفري الطاقة للمنظمات العامة يف
امل�شاريع التي تندرج يف �إطار الطاقة املتجددة ،القطاعني العام واخل��ا���ص» ،م�ضيفاً :لكن ما
ف�ي�م��ا ت�ع��د ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ل�ازم��ة ل�ت��أم�ين هو ملفت للنظر �أن تبادر احلكومة احلالية
الطاقة البديلة.
وبالرغم من املوازنة ال�ضئيلة �إىل تخ�صي�ص
حتققت
التي
إجنازات
ل
وا
امل�شاريع
عن هذه
جزء من موزانتها لال�ستثمار يف هذا املجال،
و�ستتحقق م�ستقبالً ،حدثنا من�سق العالقات وق��د ج��اء ق��رار رق��م  59ال���ص��ادر ع��ن جمل�س
العامة يف املركز اللبناين حلفظ الطاقة زياد ال � ��وزاراء  -وذل ��ك ب�ع��دم��ا ت�ب�ين �أن الأر� �ص��دة
الزين ،بداية �أكد الزين «�أن احلكومة املا�ضية املخ�ص�صة لدعم امل ��ازوت ي�ستفيد منها كبار
�سبق و�أق��رت هدفاً وطنياً ا�سرتاتيجياً يتمثل التجار ال املواطنني  -ليق�ضي بتحويل جزء
يف �أن تبلغ كمية الطاقة املتجددة على م�ستوى م��ن ه��ذه املخ�ص�صات ال�ستثمارها يف متويل
لبنان  12يف املئة بحلول ال�ع��ام � ،2020أي �أن م�شاريع كفاءة الطاقة ،ويربز يف هذا الإطار،
تغطي  12يف املئة من احتياجات لبنان للإنتاج م�شروع ا�ستـبدال  3ماليني ملبة من امل�صابيح

ال �ع��ادي��ة امل�ت��وه�ج��ة بـ 3م�لاي�ين مل�ب��ة ف�ل��وري��ة
م��دجم��ة امل��وف��رة للطاقة ،وق��د مت حتى الآن
تركيب نحو مليوين و� 600ألف ملبة يف خمتلف
امل�ن��اط��ق اللبنانية ،وي��وف��ر ه��ذا امل���ش��روع على
الدولة  76مليون دوالر ،كما �أنه يخفف الطلب
على الكهرباء بن�سبة  163ميغاوات».
وت��اب��ع ال��زي��ن« :ح�ت��ى الآن ال ي��زال لدينا
� 400أل��ف ملبة يف امل�ستودعات لتوزيعها ،وقد
ت�ع�ثر امل �� �ش��روع ق�ل�ي�ل ًا ب�سبب و��ض��ع م�ؤ�س�سة
ال�ك�ه��رب��اء ،خ���ص��و��ص�اً و�أن امل �ع��روف �أن جباة
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان هم ر�أ�س احلربة يف هذا
امل�شروع ،كونهم يقومون �شخ�صياً بتوزيع ملبات
التوفري مع احلر�ص على �أخ��ذ  3ملبات عادية
من املواطنني ،وذل��ك لت�شجيع ثقافة تر�شيد
ا�ستهالك الطاقة ،و�سنحر�ص على ا�ستكمال
هذا امل�شروع ب�شكل نهائي لن�صل �إىل املرحلة
اخلتامية ،وهي التلخ�ص نهائياً من اللمبات
املتوهجة كما تفعل دول غربية عدة».
وا��س�ت�ط��رد ال��زي��ن�« :أم ��ا امل �� �ش��روع ال�ث��اين
ف�ه��و ال���س�خ��ان��ات ال�شم�سية وال�ت���ش�ج�ي��ع على
ن�شرها وا�ستخدامها ،لتوفري الطاقة و�إيجاد
م�صادر طاقة بديلة ،وقد مت خلق �سوق كبري
لل�سخانات ال�شم�سية ،فقد ا�ستثمرت احلكومة
فقط مليون ون�صف دوالر م��ن �أر� �ص��دة دعم
امل��ازوت �سابقاً يف قطاع ال�سخانات ال�شم�سية،
ونتيجة لذلك هناك اليوم � 40شركة تعمل يف
هذا الإطار ،وبالتايل مت خلق �سوق عمل يقدر
ر�أ�سماله بنحو  20مليون دوالر» ،م�شدداً على

�أن «ال�سخانات ال�شم�سية هي �إحدى الو�سائل اللبناين حلفظ الطاقة ،بالتن�سيق والتعاون
احلديثة ال�ستغالل الطاقة ال�شم�سية لأغرا�ض مع كل من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
ت�سخني املياه يف املنازل والتجمعات ال�سكنية ،لبنان ،ووزارة الطاقة واملياه».
و�إح��دى البدائل املتاحة لت�سخني امل�ي��اه على
وح � ��ول ال �ه �ب��ات امل �ق��دم��ة ي �ق��ول ال��زي��ن:
املازوت ،الغاز �أو الكهرباء ،وقد �شهدت �صناعة «نلحظ �أن الدعم املطلوب �أدى �إىل ا�ستقطاب
ال�سخانات ال�شم�سية يف العامل ت�ط��وراً كبرياً ال�ع��دي��د م��ن ال�ه�ب��ات ال��دول �ي��ة ال�ت��ي ترجمت
وهائالً ،خ�صو�صاً يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،يف م�شاريع منوذجية على خمتلف الأرا��ض��ي
عرب التقنيات احلديثة والكفوءة يف �صناعتها ،اللبنانية».
ومن اجلدير ذكره� ،أن لبنان بد أ� يلحق بالركب
وحول طاقة الرياح وامل�شاريع التي نفذت
من خالل اجلهود الكبرية التي يقوم بها املركز يف هذا اخل�صو�ص ،يو�ضح الزين �أنه «مت �إجناز
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الـبـديـلــة
درا��س��ة �أطل�س ال��ري��اح يف لبنان ،وال�ت��ي ق��درت
تكلفته بنحو � 85ألف دوالر �أمريكي ،ويدر�س
�أطل�س الريح �إمكانات الرياح الربية والبحرية
امل�ح�ت�م�ل��ة ،ك�م��ا ي��رك��ز الأط�ل����س ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ة
املواقع التي ميكن بناء مزارع الرياح فيها ،على
�سبيل املثال ال ميكن بناء مزرعة لطاقة الرياح
على املحميات الطبيعية �أو املناطق احل�ضرية
�أو ال���س�ك�ن�ي��ة ،وه ��ذه ال��درا� �س��ة ت�شكل البنية
التحتية لال�ستثمار يف طاقة الرياح �إن من قبل
الدولة مبا�شرة �أو من خالل القطاع اخلا�ص
فور االنتهاء من �إعداد القوانني الالزمة ،وقد
�أظهر �أطل�س الرياح �أن لبنان ي�ستطيع ت�أمني
 1500ميغاوات من طاقة الرياح».
و�أع �ل��ن ال��زي��ن «�أن �ن��ا ن�ع�م��ل ل�ي�ك��ون لدينا
ع��ام � 2013أول حمطة ري��اح ل�صالح م�ؤ�س�سة
ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان» ،م���ض�ي�ف�اً« :ك �م��ا �أن �ن��ا جنهز
البنية التحتية لال�ستفادة من الطاقة املائية
والكهرومائية عرب بناء ال�سدود وا�ست�صالحها
وذلك يحتاج �إىل وقت».
وعلى �صعيد الطاقة البديلة ،يلفت الزين
�إىل �أن ل�ب�ن��ان ب ��د�أ يف تطبيق تقنية ال �ع��داد
ال�صايف ( )net meteringاملعتمدة يف الدول
الغربية لت�شجيع املجتمع باجتاه االعتماد على
نف�سه لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق ما
يعرف بالطاقة البديلة.
وت�شرك هذه التقنية املواطن �إىل جانب
ال ��دول ��ة �أو امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت��ي ت ��ؤم��ن ال�ت�ي��ار
الكهربائي من �أجل توليد الكهرباء النظيفة،
بوا�سطة ال�شم�س �أو الرياح �أو املاء من خالل
�إن�شاء م�شروعات بتقنيات خا�صة لكل قطاع،
�إذ ميكن لأي جهة مولدة للكهرباء بوا�سطة
املاء والرياح وال�شم�س� ،سواء كانت �أ�شخا�صاً �أم
م�ؤ�س�سات �أن تزود ال�شبكة الرئي�سية بالكمية
التي تنتجها ،على �أن يتم احت�ساب حجمي
اال� �س �ت �ه�لاك والإن� �ت ��اج و�إج� � ��راء احل���س��اب��ات
ال�لازم��ة بوا�سطة ال�ع��داد االل�ك�تروين الذي
تتكفل ال��وزارة بتزويده ،فاملنزل ال��ذي لديه
نظام لتوليد الكهرباء عرب الطاقة ال�شم�سية
ي�ستهلك ال�ك�ه��رب��اء ع�ل��ى ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة
�أوالً ،وم ��ا ي��زي��د ع��ن ذل ��ك ي��ذه��ب م�ب��ا��ش��رة
�إىل ال�شبكة العامة ،وتتم عملية االحت�ساب
يف �آخ� ��ر ك��ل ع� ��ام ،وحت�ت���س��ب ال �ط��اق��ة ال�ت��ي
ي�ستهلكها امل�شرتك وال�ط��اق��ة ال�ت��ي ينتجها
وف ��ق ال �ت �ع��ري �ف��ات امل �ع �ت �م��دة ل ��دى م��ؤ��س���س��ة
كهرباء لبنان ،و�إذا زادت كمية الطاقة التي
ينتجها امل�شرتك على تلك التي ي�ستهلكها،
يحال الر�صيد �إىل الفاتورة التالية ،على �أن
تتم ت�صفية الفائ�ض يف نهاية كل عام.
وت�شجيعاً لالنتقال �إىل هذا اخليار ،يتم
�إعفاء امل�شرتكني املنتجني للطاقة النظيفة
من معاليم اال�شرتاك الواردة على الفاتورة،
�إن كانت الطاقة التي ي ��زودون ال�شبكة بها
ال ت�ق��ل ع��ن  75يف امل �ئ��ة م��ن ال �ط��اق��ة ال�ت��ي
ي�ستهلكونها.

م�صادر الطاقة
وب��ال �ع��ودة �إىل م���ص��ادر ال�ط��اق��ة البديلة
ح ��ول ال �ع ��امل ،ف �ت��وج��د ال �ي��وم م �� �ص��ادر ع��دة
تتبناها الدول يف هذا الإطار ،ي�أتي على ر�أ�سها
الطاقة الكهرومائية ،وتعترب ه��ذه الطاقة
الأق��دم والأك�ث�ر ا�ستعما ًال يف توليد الطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وي �ت��م ذل ��ك ع��ن ط��ري��ق �إن���ش��اء
�سدود على الأنهر ،ونقل املياه ب�أنفاق و�أنابيب
ك� �ب�ي�رة ،وع� ��ن ارت� �ف ��اع ��ات ع��ال �ي��ة ،لت�شغيل
م��ول��دات ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب��ا��س�ت�ط��اع��ات خمتلفة،
ولكن هذه الطاقة تتعلق بكمية املت�ساقطات
ال�سنوية ،والتي تت�أثر دائماً بارتفاع احلرارة
يف ف�صل ال�صيف وزيادة التبخر ،يعمل حالياً
يف ال �ع��دي��د م��ن امل �ع��ام��ل ال�ك�ه��رم��ائ�ي��ة على
اال�ستفادة من املياه ،عن طريق جتميعها بعد
ا�ستعمالها ،و�إع��ادة �ضخها �إىل ما وراء ال�سد،
وذل��ك عند انخفا�ض الطلب على الكهرباء،
ولقد ا�ستثمرت هذه الطاقة يف لبنان ،حيث
�أن�شئ العديد من املعامل منذ �أوا�سط القرن
امل��ا� �ض��ي ،و�أب ��رزه ��ا م���ش��روع ال�ل�ي�ط��اين ال��ذي
يلبي م��ا ي�ق��ارب  190ميغاوات يف معامله يف
مركبا (عبد العال) ،وب�سري (�أرق�ش) ،وجون
(�شارل احللو) كما هناك معامل قادي�شا ،نهر
�إب��راه�ي��م ،ال�ب��ارد وال�صفا ،لكن هناك حاجة
ما�سة لبناء املزيد من ال�سدود ،خ�صو�صاً و�أن
الطاقة الكهرومائية تعد الأوفر والأقل كلفة
والأكرث فاعلية وكفاءة� ،إ�ضافة �إىل غياب تام
ال�ستهالك الوقود وانبعاث الغازات.
وهناك �أي�ضاً طاقة الرياح وهي م�ستمدة
كما ي��دل ا�سمها م��ن حركة ال�ه��واء وال��ري��اح،
وت �� �ش�ي�ر امل� ��راج� ��ع ال �ع �ل �م �ي��ة وامل �خ �ط��وط��ات
ال �ت��اري �خ �ي��ة� ،إىل �أن ال �ف��ر���س ه��م �أول من
ا��س�ت�خ��دم ط��اق��ة ال��ري��اح يف �إدارة ال�ط��واح�ين
ل�ط�ح��ن احل �ب��وب و� �ض��خ امل �ي��اه ،وي���ص��ل ع��دد
ال��دول التي ت�ستخدم طاقة ال��ري��اح يف �إنتاج

عام  2013سيتم تجهيز
أول محطة رياح لالستفادة
من الطاقة البديلة لصالح
مؤسسة كهرباء لبنان

ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة �إىل  45دول ��ة ،وو��ص��ل
�إنتاجها �إىل  150جيغاوات يف ال�ع��امل خالل

م�شروع �إنارة مدخل مدينة الهرمل من الطاقة ال�شم�سية

ال�ع��ام  ،2009وبخ�صو�ص لبنان فقد �أف��ادت
الأر�� �ص ��اد اجل��وي��ة والأق� �م ��ار اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة
والعديد من الدرا�سات والقيا�سات� ،أن منطقة
��ش��رق البحر املتو�سط وم��ن �ضمنها لبنان،
تتمتع بحركة رياح نا�شطة وب�سرعات جيدة،
مم��ا ي�ع�ط��ي م ��ؤ� �ش��راً وا� �ض �ح �اً و�أك� �ي ��داً ،ح��ول
�إمكان ا�ستثمار هذه الطاقة عن طريق تركيب
مراوح ريحية على ارتفاعات خمتلفة ،ال�سيما
�أن لبنان يتمتع بواجهة بحرية طويلة (210
كلم) ،وت�ضاري�س متنوعة من جبال وودي��ان
و�أخ��ادي��د ومم��رات ،م��ا يعطي جم��ا ًال حلركة
رياح نا�شطة على مدار ال�سنة ،وتعترب مناطق
�ضهر ال�ب�ي��در ،وال�ق�ل�ي�ع��ات وم��رج�ع�ي��ون ،من
�أهم الأماكن التي �سجلت فيها �سرعات رياح
ج�ي��دة ،حيث م��ن املمكن ال�ب��دء بالتخطيط
لإن�شاء مزارع ريحية يف هذه املناطق ،لكن ال
تزال تكلفة اال�ستثمار يف قطاع الرياح عالية،
�إذ �إن كلفة �إنتاج الكيلووات الواحد من الرياح
تبلغ  1500دوالر ،وبالطبع ففي ظل امليزانية
القليلة ل ��وزارة ال�ط��اق��ة ال ب��د م��ن ف�ت��ح ب��اب
اال�ستثمار �أمام القطاع اخلا�ص لال�ستمثار يف
هذه الطاقة.
ب��االن�ت�ق��ال �إىل ال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة ،فال
حاجة للقول �إن الكثري من ال��دول يف العامل
جتنح ال�ي��وم �إىل ا�ستخدام ال�شم�س كم�صدر
ل �ل �ط��اق��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً و�أن� �ه ��ا م �� �ص��در نظيف
ال ي�ن���ض��ب ،وت���س�ت�خ��دم ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
م�ب��ا��ش��رة يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات منها:

التدفئة� ،إ�ضاءة املباين ،ت�سخني املياه ،توليد
الكهرباء ح��راري �اً ،وتتوقع اجل�ه��ات الدولية
�أن ��ه ب�ح�ل��ول ع��ام �� 2025س��وف ت�سهم النظم
ال�شم�سية احل��راري��ة بتوليد كميات معتربة
من الكهرباء ،وت�ستغل هذه الطاقة من خالل
اخل�ل�اي��ا ال�ف��وت��وف��ول�ط�ي��ة (ك�ه��رو��ض��وئ�ي��ة)،
�أو م��ن خ�ل�ال ال�ل��واق��ط ال�شم�سية لت�سخني
امل �ي��اه ،ول�لا��س�ت�ع�م��االت امل�ن��زل�ي��ة وال�صناعية
وجتهيزها ،ثم �ضغط هذا البخار وا�ستعماله
يف توليد ال�ك�ه��رب��اء ،وو��ص�ل��ت ط��اق��ة ت�سخني
املياه �إىل  100جيغاوات العام  ،2006ويتطور
ه��ذا ال��رق��م ب�شكل �سريع وزي��ادة �سنوية تبلغ
 14يف املئة ،وهناك العديد من الدول يفر�ض
ت��رك�ي��ب ��س�خ��ان��ات تعمل ب��ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
يف الأب �ن �ي��ة اجل ��دي ��دة ،ك �ج��زء م��ن ال�سيا�سة
ال��وط �ن �ي��ة ،يف ل �ب �ن��ان ،ت �ق��در ف�ت�رة الإ� �ش �ع��اع
ال�شم�سي بنحو � 3آالف �ساعة يف ال�سنة ،لكن
ال تزال اال�ستثمارات يف هذا القطاع حمدودة
با�ستثناء بع�ض امل �ب��ادرات ال�شخ�صية ،وقيام
بع�ض املهند�سني ب�إعداد منازلهم لتكون قابلة
لال�ستفادة من �ضوء ال�شم�س.
وي�سجل يف هذا الإطار ارتفاع �أ�سعار الألواح
ال�شم�سية وجتهيزاتها �إىل نحو  4دوالرات
ل�ل��وات ال��واح��د ،يف ح�ين �أن ط��اق��ة الت�سخني
ال�شم�سي قد حقّقت تقدماً ملحوظاً ،وهناك
ب�ع����ض امل���ش��اري��ع اجل��اري��ة يف جم ��ال ال�ط��اق��ة
ال���ش�م���س�ي��ة ،م �ث��ل ت ��أم�ي�ن ال �ك �ه��رب��اء لبع�ض
حمطات الإر� �س��ال التلفزيونية والإت���ص��االت

على قمم اجلبال ،كما و�ضعت يف عدة مناطق
ومن �ضمنها اجلنوب ،م�صابيح �إنارة لل�شوارع،
تعمل على الطاقة ال�شم�سية وت��وف��ر الكثري
على البلديات ،ومن املمكن تعميم هذه الفكرة
ع�ل��ى جميع امل�ن��اط��ق ،ل�ت��أم�ين م���ص��ادر دائ�م��ة
وبديلة لإنارة ال�شوارع.
�أم� � ��ا ل �ط��اق��ة احل� �ي ��وي ��ة �أو ال �ع �� �ض��وي��ة،
ف �ه��ي ال �ط��اق��ة ال �ت��ي مي �ك��ن ا��س�ت�ن�ب��اط�ه��ا من
املواد النباتية واحل �ي��وان �ي��ة ب �ع��د حت��وي�ل�ه��ا
�إىل �سائل �أو غ��از بالطرق الكيماوية ،ويرى
ال�ب�ع����ض �أن ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ط��اق��ة مكلف
ويحتاج �إىل طاقة لإنتاجه ،لكن ي�شري العديد
من علماء االقت�صاد �إىل �أن الوقود احليوي هو
بديل �أخ�ضر للبرتول ،ومنه �صنفان رئي�سان
يف ال�سوق العاملية ،هما البيوديزل والإيثانول
ال�سائالن ال�ل��ذان يتم �إنتاجهما عموماً من
حما�صيل غ��ذائ�ي��ة ،ي�ستخرج الإي�ث��ان��ول من
ق�صب ال�سكر وال��ذرة والقمح وحبوب �أخ��رى
حتتوي على ال�سكر �أو الن�شاء ،وي�ضاف �إىل
ال�ب�ن��زي��ن ،وي�شكل �أك�ث�ر م��ن  90يف امل�ئ��ة من
جممل �إن�ت��اج ال��وق��ود احل�ي��وي يف ال�ع��امل� ،أم��ا
البيوديزل في�صنع من م�صادر نباتية حتتوي
على الزيوت ،مثل ال�صويا وبزر اللفت وعباد
ال�شم�س وزيت النخيل ،وي�ضاف �إىل الديزل،
وهناك �سيارات من طرازات خمتلفة يف العامل
تعمل على ال��وق��ود احل�ي��وي ،لكن للأ�سف ال
يتم الرتويج لها يف لبنان ،لأن هناك كارتيالت
البنزين التي تت�صدى لها� ،إذ من �ش�أنها �أن
تقل�ص من مبيعات الوقود لديها ،كما �أن هذه
الكارتيالت نف�سها حت��ارب ت�سويق ال�سيارات
التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية.
ب��ال��و� �ص��ول �إىل ال �ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ميكن
ال�ق��ول �إن�ه��ا تت�صدر قائمة امل���ص��ادر البديلة
للنفط ل��دى ال��دول ال�ك�برى ،لكونها امل�صدر
امل��ؤه��ل م�ستقب ًال ل�سد ق�سم كبري من حاجة
ال �ع��امل �إىل ال �ط��اق��ة ،وي�ع�ت�م��د ه ��ذا امل���ص��در
على مادة اليورانيوم كعن�صر �أ�سا�سي لتوليد
الطاقة بوا�سطة مفاعالت �أو حمطات تبنى
خ�صي�صاً لهذه الغاية ،وتغطي حالياً الطاقة
ال �ن��ووي��ة �أك�ث��ر م ��ن  16يف املئة من ت��ول�ي��د
الطاقة الكهربائية يف العامل.
وتوجد �أي�ضاً الطاقة اجليو  -حرارية التي
تقوم على ا�ستغالل الطاقة الكامنة يف الرتبة
ال�ستعمالها يف التدفئة �أو حتويلها �إىل كهرباء،
ولإن �ت��اج ال�ط��اق��ة م��ن ح ��رارة ب��اط��ن الأر� ��ض،
ت�ضخ امل �ي��اه حت��ت الأر�� ��ض ح�ي��ث ت�سخن ،ثم
ت�ستخدم طاقتها احلرارية يف توليد الكهرباء،
ينبع اجل ��زء الأه ��م م��ن ال�ط��اق��ة ال�ك��ام�ن��ة يف
الأر�ض من الن�شاط الإ�شعاعي لل�صخور التي
تكوّن الق�شرة الأر�ضية ،وميكن و�صفها ب�أنها
نوع من الطاقة النووية الطبيعية التي تنتج
من حتلل اليورانيوم والتوريوم والبوتا�سيوم.

هناء عليان

14

( العدد  )220اجلمعة  29 -حزيران 2012 -

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

عربي

اإلخوان المسلمـون ..وتحديـات السلطـة
تخو�ض جماعة الإخ��وان امل�سلمني مغامرة ا�ستالم
ال�سلطة بعد60عاماً من �صراعها مع ال�سلطة احلاكمة
يف م�صر ،وغيابها عن العمل العلني وال�ق��ان��وين ،حيث
خرجت من خمابئها لتعلن نهاية العمل ال�سري وممار�سة
العمل ال�سيا�سي والديني من موقع احلاكم ال املحكوم،
وال�شرطي ولي�س ال�ه��ارب املطلوب للعدالة ،و�أم�سكت
بالت�شريع الو�ضعي للدولة ،وتتحكم بالت�شريع الديني
للمجتمع خارج �إط��ار الأزه��ر ووزارة الأوق��اف الر�سمية،
و�صارت احلاكم الديني والزمني لل�شعب امل�صري ،وقد
ق�سم الرئي�س الإخواين حممد مر�سي ال�شعب امل�صري يف
خطابه الرئا�سي الأول اىل ثالث �شرائح:

ال�شعب العظيم
يف �أك�ثر البلدان العربية ،يخو�ض جتربة �صعبة على
الأهل
م�ستوى ال�سلطة� ،سبقه �إليها مبقاربة ب�سيطة التيار
الع�شرية
الإ��س�لام��ي يف ال �� �س��ودان ،ول�ك��ن لي�س بنف�س الو�ضوح
و�سيتعاطى الإخ��وان وفق هذه النظرية ،فال�شعب والقوة مع �صعود الرئي�س عمر الب�شري بالتحالف مع
هو كل الأم��ة امل�صرية؛ م�سيحيني وم�سلمني� ،إخ��وان�اً ح�سن ال�تراب��ي وال���ص��ادق امل�ه��دي ،وانتهت الأم��ور �إىل
و�سلفيني وعلمانيني ،والأهل هم امل�سلمون املتحالفون اخل�لاف ال�سيا�سي واملنهجي ،ف�صار الرتابي معتق ًال
�أو امل�ن��ا��ص��رون للجماعة� ،أم ��ا ال�ع���ش�يرة ف�ه��م جماعة وال�صادق املهدي بعيداً عن القرار ،وحتول الب�شري �إىل
الإخ��وان و�أذرع�ه��ا ال�سيا�سية «ح��زب العدالة واحلرية» مطلوب جنائي دويل ،وتعر�ض ال�سودان للتق�سيم على
وما ي�ستبعه من ت�شكيالت �سيا�سية وطالبية ونقابية� .أ�سا�س ديني طائفي ،وول��دت دول��ة «ج�ن��وب ال�سودان»
والإخ � ��وان امل���س�ل�م��ون ك�ت�ي��ار �إ� �س�لام��ي يف ال�ساحة امل�سيحية ،وينتظر ��ش�م��ال ال���س��ودان وب�ع����ض �أط��راف��ه
امل���ص��ري��ة ،ل��ه ط��اب��ع ال�شمولية اجل�غ��راف�ي��ة واالنت�شار دورهم يف التق�سيم.

(�أ.ف.ب)

مر�سي جمتمعاً برئي�س و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري الأعلى

شبكات القاعدة المعقدة نقطة ارتكاز للغرب
الأنبياء وال�صاحلون �أ�صحاب ر�ساالت نبيلة ،حملوا
ق�ضايا �إن���س��ان�ي��ة يف ع�م��ق ن�سيج معتقداتهم ،ل�ك��ن يف
ظروف خمتلفة من حيث التاريخ� ،أتى من بعدهم �أتباع
�شوهوا القيم العظيمة وراح��وا يقزمونها على مقا�س
غاياتهم وم�صاحلهم ال�شخ�صية ،و�أنتج ه��ؤالء الأتباع
�أ�شكا ًال ب�شعة من الظلم والقهر ،ورمب��ا كانت املحاكم
الدينية التي انت�شرت يف �أوروب��ا يف القرن الرابع ع�شر
واخلام�س ع�شر على يد «برنار جوي» و«جاك فورنري»
خري مثال على ما نقول.
ن��ورد ه��ذه املقدمة لنقول �إن ال�سلف ال�صالح الذي
ت��رت�ك��ب ك��ل اجل��رائ��م ال�سيا�سية والإن���س��ان�ي��ة يف دنيا
الإ� �س�ل�ام وال �ع��رب با�سمهم ال �ي��وم ،ل��و ك��ان��وا يعلمون
�أن �أج �ه��زة امل �خ��اب��رات ال�غ��رب�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة �ست�ستخدم
اجتهاداتهم الدينية من «الترت�س» �إىل بيعة الأم�ير،
ال��س�ت�ب��اح��ة ق�ت��ل امل���س�ل�م�ين وت�ف�ج�ير الأم �ن �ي�ين ون�شر
الفو�ضى و�ضرب وح��دة الأم��ة ،رمب��ا ما كانوا �سمحوا
با�ستخدام هذه الفتاوى بعد وفاتهم.
من عبد اهلل ع��زام �إىل ظاهرة �أ�سامة بن الدن �إىل
�أمي��ن الظواهري تعاقبت ثالثة �أج�ي��ال من القاعدة،
م��ن حم��ارب��ة االحت ��اد ال�سوفياتي يف �أف�غ��ان���س�ت��ان� ،إىل
�أح��داث � 11أيلول� ،2001إىل تراجع القاعدة من بالد
الرافدين� ،سنوات كالدهر تغريت فيها �أمور كثرية يف
التنظيم العنكبوتي ،املتماثل مع الفريو�س الذي ينت�شر
يف الهواء ،وقد يكون يف كل مكان ،ولكنه غري حم�سو�س
�أو مرئي.
ال �شك �أن ه�ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة �ساهمت يف بلورة
فكرة «القاعدة» ،و�ساعدت على انت�شارها و�أتاحت لها
منابرها الدينية والإعالمية ،وفكر ح�سن البنا وجتربة
الإخ��وان �شكلوا الوعاء ال��ذي غرف منه عبد اهلل عزام

ومعظم ق �ي��ادات ال�ق��اع��دة ال��ذي��ن تتلمذوا يف م��دار���س
الإخ��وان العقائدية ،وعملوا داخ��ل �أطرها التنظيمية،
فالدوائر العنقودية املغلقة التي اعتمدتها القاعدة يف
حراكها هي حم�صلة جتارب حزبية خ�صبة لـ «الإخوان»
يف العمل ال�سري ،والهيكل التنظيمي املغلق للقاعدة
�أو �أ�سلوب احلبل املقطع ال��ذي عندما ت�صل �إىل نهاية
احل �ب��ل ال جت��د � �س��وى �أ� �س �م��اء وع �ن��اوي��ن وه�م�ي��ة ،ه��ذا
الأ�سلوب التنظيمي امل�ستنبط� ،أنتج مركزية يف املنهج
العقائدي والتزاماً معنوياً بر�أ�س الهرم ،دون �أي توا�صل
�أو ت��راب��ط �أو تراتبية �إداري ��ة ،مم��ا �أدى �إىل المركزية
يف �أدوات العمل ،وحرية كاملة يف اخليارات الع�سكرية
والأمنية للقيادات امليدانية.
امل�ساحة الوا�سعة يف حرية اتخاذ القرار والالمركزية
الإدارية� ،أتاحت لدوائر خمابرات عربية وغربية عديدة
اخرتاق هذه املجموعات املتحفزة للقتال ،وا�ستخدامها
لن�شر الفو�ضى وتعميق االنق�سام الديني وال�سيا�سي.
ون�ت�ي�ج��ة ال���ض�غ��وط��ات الأم �ن �ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��ي
تعر�ضت لها ،فقدت قيادة القاعدة القدرة على ال�ضبط
والربط يف �إدارة املواجهات التي كانت تنتقل ب�سرعة من
مكان �إىل �آخر ،مما �أفقد التنظيم الوهج الذي اكت�سبه،
وب� ��د�أ دور ال �ق��اع��دة ي���ض�ع��ف وق ��وة ال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ف��اع�ل��ة
ت�تراج��ع وثقة امل�سلمني بهذا التنظيم تتهاوى يف كل
�أنحاء العامل.
جنحت املخابرات الغربية بت�صفية معظم قياداته،
م��ن خ�ل�ال �سجنهم �أو ق�ت�ل�ه��م ،ك�م��ا جن��ح يف جتفيف
م�صادر التمويل يف �أم��اك��ن ع��دي��دة ،واخ�ت�رق �شبكاته
املعقدة ،مما ا�ضطر عنا�صر القاعدة يف �أماكن عديدة
�إىل ارت ��داء اجل�ي�ن��ز وح�لاق��ة ال�ل�ح��ى وارت �ي��اد امل�لاه��ي
الليلية لإبعاد ال�شبهات عنهم ،ويف حاالت �أخرى قرروا

�إل �غ��اء ن �ظ��ام ال�ب�ي�ع��ة ل��زع�م��ائ�ه��م اجل ��دد وج �ه �اً ل��وج��ه،
وا��س�ت�ب��دل��وا ذل��ك بالبيعة على امل��وب��اي��ل �أو م��ن خالل
االن�ترن��ت بعبارة (بايعتك على احل��ل واحل ��رب ،واهلل
على ما نقول �شهيد) ،وجنحت �أجهزة الأم��ن الغربية
بتجنيد وا��س�ت�خ��دام بع�ض �سجناء ال �ق��اع��دة ،وعملت
على �إطالقهم خلرق �شبكاتهم وا�ستخدامهم لت�صفية
ح�سابات دولية و�إقليمية.
والأغ ��رب �أن يعلن البيت الأب�ي����ض قتل �أ��س��ام��ة بن
الدن ،فيما عنا�صر القاعدة تقيم �أعلى درجات التن�سيق
م��ع حلف الناتو خللع ال�ق��ذايف ،ب��ل وحتمي الطائرات
الأمريكية مقاتلي القاعدة هناك ومتهد لهم الطريق
الحتالل العا�صمة الليبية.
وك �ي��ف ت �ق��وم ال �ط ��ائ ��رات الأم�ي�رك �ي ��ة ب �ق �ت��ل �أن ��ور
العولقي يف اليمن؛ القيادي يف القاعدة ،فيما املخابرات
الأمريكية تتباهى بقدرتها على التن�سيق مع القاعدة
لتهريب الأ��س�ل�ح��ة ل���س��وري��ة وال�ق�ي��ام بعمليات القتل
وال�ت�ف�ج�ير يف امل ��دن ال �� �س��وري��ة ،ب��ل وت�ت�ن��اغ��م ق �ي��ادات
القاعدة املحلية مبطالبتها احللف الأطل�سي بق�صف
دم�شق ،وتقوم ق�ي��ادات القاعدة يف تن�سيق �أمني الفت
وعميق مع املخابرات ال�سعودية والأمريكية الذي مازال
التنظيم يقاتلهم نظرياً يف اليمن والعراق وال�صومال.
�إن ��ش�ت��ات تنظيم ال�ق��اع��دة ب��ات ب�ح��اج��ة م��ا��س��ة �إىل
مراجعة عميقة لتجربته ومبراجعة �أ�صل الفكرة التي
رمبا فكر بها بع�ض النبالء ،وا�ستخدمها بع�ض اخلبثاء،
لتفجري وحدة الأمة و�شرذمتها ،وجعل القاعدة نقطة
ارتكاز مل�شاريع الغرب و�إعالء كلمة الأمريكي من حيث
يعلمون �أو ال يعلمون.

جهاد �ضاين

�إن حت��دي��ات الإخ� ��وان امل�سلمني يف م�صر متعددة
الأوج ��ه والإ� �ش �ك��االت نتيجة �أع�ب��اء وم�شاكل تتلخ�ص
بالتايل:
التو�أمة بني املبادئ وامل�صالح والواقعية ال�سيا�سية.
ال��واق��ع امل�ع�ي���ش��ي وال��داخ �ل��ي امل���ص��ري وال�سيا�سي
اخلارجي.
الإرث الكبري الذي تركه نظام مبارك و�صعوبة حل
م�شاكله.
وامل �� �ص��اع��ب الأ� �س��ا� �س �ي��ة �أم � ��ام الإخ� � ��وان امل�سلمني
تتلخ�ص بالأ�سئلة التالية:
لا
ه��ل ل ��دى الإخ � ��وان م �� �ش��روع �اً ��س�ي��ا��س�ي�اً م�ت�ك��ام� ً
للدولة؟
هل جهز الإخوان امل�سلمون م�شروعاً اقت�صادياً مل�صر
على �أ�س�س �إ�سالمية بو�سائل ع�صرية ملعاجلة امل�شاكل
االقت�صادية واملعي�شية لل�شعب امل�صري الذي يرزح حتت
خط الفقر وي�سكن املقابر والع�شوائيات.
ه��ل ال�ف�ك��ر الإخ� ��واين �سيبقى حت��ت ت ��أث�ير العمل
ال�سري احلذر ،وفق معادلة الظاهر والباطن والتحرك
الفردي� ،أم �سيخطو نحو االئتالف والتحالف والتعاون
مع الآخر دون �سوء ظن؟
ه��ل �سيبقى الإخ � ��وان حم�ك��وم�ين ل�ف�ك��رة اخل��وف
من الع�سكر ،نتيجة العالقة التاريخية ال�سلبية بني
الطرفني� ،أم �سيتجاوزون عقدة اخلوف واحلذر؟
م��ا ه��و م��وق��ف الإخ� � ��وان م��ن ال �� �ص��راع ال �ع��رب��ي -
الإ��س��رائ�ي�ل��ي وم�ع��اه��دة «ك��ام��ب دي�ف�ي��د» ،وه��ل �ستكون
ال��واق�ع�ي��ة ال�سيا�سية ال�ق�ن��اع ل�ت�بري��ر تلبية ال���ش��روط
الأمريكية وبع�ض العرب ،لتنفيذ املقاي�ضة املفرت�ضة
ب�ين الطرفني ،ب ��أن يحكم الإخ ��وان مقابل ع��دم �إلغاء
ات �ف��اق �ي��ة ك��ام��ب دي �ف �ي��د ،وع� ��دم دع ��م ح �م��ا���س و�إب �ق��اء
ال �ع�لاق��ة م��ع ق �ط��اع غ ��زة ك�م��ا ك��ان��ت �أي� ��ام م �ب��ارك مع
تعديالت طفيفة على معرب رفح ،وتو�سعة الأنفاق ،وهل
�سي�صافح الرئي�س مر�سي امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني عند
ا�ستقبالهم �أم �سريف�ض لقاءهم.
ماذا �سيقول الإخ��وان عن التطبيع مع «�إ�سرائيل»،
وم��ا هو موقفهم من حركات املقاومة ،وه��ل �سيكونوا
و�سيطاً بني املحتل الإ�سرائيلي واملقاومة يف فل�سطني،
و�إذا فعلوا ف�أين مبادئ الإ�سالم بن�صرة املظلوم و�شعارات
حترير فل�سطني والقد�س؟
م � ��اذا � �س �ي �ف �ع��ل الإخ � � � ��وان م ��ع امل �ج �ت �م��ع امل �� �ص��ري
واقت�صادياته القائمة على ال�سياحة ومتطلباتها يف
الفنادق واملالهي والطرب ،وهل �سيطبقون ال�شريعة �أم
�سيرتك للنا�س خياراتهم ال�سلوكية؟
وم� ��اذا ��س�ي�ف�ع��ل الإخ� � ��وان م��ع ال�ع�م��ل ال�سينمائي
واملمثلني ،وهل �أن جتربة �إدان��ة ع��ادل �إم��ام �ستتكرر �أم
�سترتك للفنانني حرية العمل؟
م��اذا �سيفعل الإخ��وان مع الأقباط وكنائ�سهم ،مع
العلمانيني والي�سار والنا�صريني ،ومع �أن�صار النظام
ال�سابق الذي �أحرز ن�سبة مت�ساوية مع الإخوان� ،أي �أنه
ما زال ميلك ال�شعبية والداعمني من رج��ال الأعمال
و�أ�صحاب امل�صالح ،وال يزال النظام ب�أعمدته ورجاله يف
قف�ص �سلوكيات وهواج�س النظام ال�سابق.
�أ�سئلة تنتظر �أج��وب��ة �صعبة ،وحت�ت��اج ل��زم��ن غري
ق�صري حتى تثبت �صحتها �أو خط�أها ،و�صل الإخ��وان
�إىل كر�سي ال��رئ��ا��س��ة دون �أدوات ،ومتطلبات احلكم،
فالت�شريع وامل��وازن��ة لي�ست بيدهم ورئ��ا��س��ة احلكومة
ميكن �أن ال تكون لهم وفق الأخبار امل�سربة ،ف��إذا كان
الرئي�س بال �سلطة تنفيذية «احلكومة» ،وال ت�شريعية
«جمل�س ال�شعب» وال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،والقوات
امل�سلحة عرب املجل�س الع�سكري �شريكة يف ال�سلطة..
فكيف �سيحكم الرئي�س وجماعة الإخوان؟
www.alnnasib.com
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ّ
أوهام «الربيع العربي» أبواب مشرعة للتدخل األجنبي
ك �ث�ي�رون ب �ن��وا �آم��ال �ه��م ع�ل��ى الأح� ��داث
اجل��اري��ة منذ نهاية ع��ام  2010وحتى الآن
يف العديد من ال��دول العربية ،ور�أوا فيها
ب��داي��ة خلال�ص الأم��ة ،وث��ورة على �أنظمة
القهر والف�ساد والظلم ،ولكن يف �ضوء ما �آل
�إليه ال�صراع على ال�سلطة يف تون�س وم�صر
ول�ي�ب�ي��ا وال �ي �م��ن ،وح�ق�ي�ق��ة م��ا ي �ج��ري يف
�سورية من م�ؤامرات مك�شوفة ،مل يعد ثمة
�شك ب�أن «الربيع العربي» كان وال يزال باباً
مُ�شرّعاً على الفو�ضى ،والتدخل الأجنبي،
والتو�سع ال�صهيوين.
ف��رغ��م م��ا ت�شهده املنطقة م��ن تراجع
ون � �ك � �ب ��ات ،م� ��ا زل� �ن ��ا ن� ��واج� ��ه االدع� � � � ��اءات
والتحليالت التربيرية لبع�ض الواهمني
ال��ذي��ن ُي �� �ص �رّون ع�ل��ى ال �ق��ول ب� ��أن العيب
لي�س يف ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي بحد ذات ��ه ،ب��ل يف
تدخل الأعداء وم�صادرتهم ملوجة «احلراك
ال�شعبي»� ،أو يف حماوالت «الفلول» اليائ�سة
لإجها�ض الثورة� ،إن تداعيات تربير اخلط�أ
يف تقدير الأو� �ض��اع ه��ي �أك�ث�ر خ�ط��ورة من
الوقوع فيه ،و�أقرب �إىل النفاق �أو الغباء.
�إن م ��ن ي �ع �ت �ق��د �أن ال � � ��دول ال �ك�ب�رى
تبنّت ال�ث��ورات العربية بهدف م�صادرتها
وتطويعها ،مل يالحظوا كيف �أن القيادات
ال�ت��ي ت�صدرت ال�ث��ورة يف مرحلة مت�أخرة،
خ���ص��و��ص�اً يف م���ص��ر ،مل ت�ك��ن مت�ل��ك زم��ام
امل �ب��ادرة ع�ن��د ان �ط�لاق الأح � ��داث ،ب��ل مُهد
لها ال��دور ال��ري��ادي بعد تفاهمات مبدئية
م��ع وا�شنطن تتعلق مبوقفها م��ن الكيان
ال�صهيوين ،كما مل يالحظوا �أن املجال�س

فو�ضى (الربيع التون�سي)

الوطنية امل�ؤقتة يف العراق وتون�س وليبيا
و�سورية قد مت ت�صنيعها ع�شية الأحداث يف
لندن وباري�س ووا�شنطن.
�إن الدوائر ال�صهيونية التي عملت على
�إنعا�ش الأنظمة العربية البائدة ،وتثبيت
�سلطتها على مدى الأربعني عاماً املا�ضية،
ت�سعى ال�ي��وم �إىل ت��دم�ير كياناتها خدمة
لأه��داف الهجمة ال�صهيونية  -الأمريكية

امل�ت�ج��ددة على املنطقة ،وم��ن امل �ع��روف �أن
ال�صهاينة يتخلون ب�سهولة عن عمالئهم
حني ينتهي دورهم ،ويعملون ب�صورة دائمة
عل تعميق ال�صراعات البينية لدى القوى
ال �ب��دي �ل��ة ،وم ��ا ي �ج��ري ال �ي��وم ب�ي�ن ال�ق��وى
املتعار�ضة يف �إطار الت�سابق على ال�سلطة يف
بلدان الربيع العربي مثال يندرج يف هذا
الإطار.

(�أ.ف.ب).

فمن اخلط�أ الفادح �أن نتلهى بتفا�صيل
اخلالفات بني خمتلف القوى يف البلدان
لا
امل�ع�ن�ي��ة ،لأن ه ��ذه ال �ق��وى ع��اج��زة �أ� �ص� ً
عن التحكم مب�سار الأح��داث ،ولأن دوائ��ر
الأعداء هي التي تفر�ض نتائجها على كل
الفرقاء من خالل امل�ساومات والتفاهمات
امل�شبوهة من خلف ال�ستار ،رمبا ،ولكن يف
ظ��روف م�غ��اي��رة ،ن�سمح لأنف�سنا التعويل

الســعـوديـــة ..الـمـــلك واألمــــراء خـــارج الـخــدمـــة

هـل انـتـهـى الـعـمـر االفــتـراضــي للـنـظــــام؟
يف غ�ضون ت�سعة �أ��ش�ه��ر ف�ق��ط ،ف�ق��دت ال�سعودية ول�ي�ين للعهد؛ هما الأم�ي�ران �أداء مهامها ،الهدوء الظاهر الآن يخفي خالفات عميقة يف ظل وجود تغيريات بنيوية
�سلطان ونايف بن عبد العزيز ،فهل �سي�شكل هذا الأمر �إنذاراً لآل �سعود بنهاية العمر متجذرة يف املجتمع قد تزعزع ا�ستقرار اململكة.
وب�شكل ع��ام ،فالدولة ال�سعودية ال ت�ستند �إىل والء وطني �أو فكري عقائدي ،بل
االفرتا�ضي للنظام� ،أم �أن العائلة املالكة �ستتدارك الأم��ر جم��دداً من خالل �إ�شراك
اجليل الثاين للعائلة يف �إدارة النظام وجتديد �شبابه وحتديث �آلياته ال�سيا�سية التي �إىل عائلة �سميت دولة با�سمها ،وهذه العائلة بد�أت �صراعاً على احلكم للتو ،امللك عبد
العزيز م�ؤ�س�س الدولة �أجنب  43ولداً منهم  23مازالوا على قيد احلياة ،باتوا يف خريف
باتت عقيمة وغري قادرة على حماكاة الع�صر؟
الأ� �ص��وات ب��د�أت ترتفع مطالبة ب��الإ��ص�لاح حتى داخ��ل العائلة املالكة ،فالأمري العمر ولكن الكثري من الأحياء ما عادوا قادرين �صحياً على ت�سلم امل�س�ؤوليات ،وبات
ط�لال بن عبد العزيز ال��ذي ك��ان قد ق��دم ا�ستقالته من هيئة البيعة احتجاجاً على ت�سلم اجليل اجلديد للحكم حتمية م�ؤكدة ال�ستمرار �سيطرة العائلة يف املرحلة املقبلة.
اخلالفات داخل العائلة املالكة باتت م�ستفحلة ،و�صراع الأجيال بد�أ ي�أخذ منحى
تعيني الأمري نايف ولياً للعهد ،عاد بعد الوفاة ليجدد هجومه على النظام ،معترباً
�أن امللكيات املطلقة مل تعد ق��ادرة على التعاي�ش مع املتغريات التي ي�شهدها العامل ،جدياً بني �أبناء امل�ؤ�س�س عبد العزيز وبني �أحفاده ،وهو �صراع بد�أ يتحول �إىل اختالف
م�شدداً على �ضرورة انتخاب برملان يتوىل الت�شريع واملراقبة وامل�ساءلة ،معترباً �أنه على النهج ال�سيا�سي بني تيارات ثالثة؛ واحد ميثله امللك عبد اهلل وهو تيار معتدل
ال بد من التحول نحو امللكية الد�ستورية قبل �أن ت�أتي عا�صفة هوجاء وتقتلع النظام ومنفتح ،ولكن بد�أ يفقد نفوذه نظراً ل�ضعف وت��ردد امللك يف اتخاذ القرارات وتدهور
�صحته ،و�آخر حمافظ مت�شدد كان يقوده نايف ويل العهد ،ويعاونه �أخوه �أحمد بن عبد
من جذوره.
منذ ت�أ�سي�س الدولة عام  1932حافظت الأجنحة الرئي�سية لعائلة �آل �سعود على العزيز ،وميلكون قب�ضة �أمنية حديدية ،وثالث فا�سد غ��ارق يف العموالت والر�شاوى
توازن دقيق مع رجال الدين الوهابيني امل�شاركني يف حكم اململكة ،الذين وفروا املظلة ومرتبط ب�أجهزة اال�ستخبارات الأمريكية ،ويتزعمه عبد العزيز بن فهد وبندر بن
الدينية للنظام ،و�ساهموا يف �إطالق يد امللك لقمع احلريات ال�سيا�سية وتعطيل �إنتاج �سلطان الذي طاملا كان مكروهاً يف �أو�ساط العائلة املالكة.
ال�سعودية التي ن�ش�أت �أ�سا�ساً بال�سيف انطالقاً من جند ،دائماً ما كانت جتد �صعوبة
قيادات وطنية جديدة من خارج العائلة املالكة ،و�ساعدوا على ح�صرها بيد امللك الذي
مبوجب نظام املبايعة ،له احلق بعد الت�شاور مع الهيئة يف اختيار من يراه منا�سباً من يف ال�سيطرة على احلجاز واملناطق البحرية ،فهل �ستقودها اخلالفات الداخلية حل�صر
�أبناء م�ؤ�س�س اململكة �أو من �أبناء الأبناء لوالية العهد ،لكن اخلالفات داخل العائلة نفوذها يف جند من جديد.
املالكة ت�ستفحل ي��وم�اً بعد ي��وم ،وهيئة البيعة التي �شكلها امللك ع�ب��داهلل وك��ان من
حمرر ال�شو�ؤن العربية
املفرت�ض �أن ت�ساهم يف تنظيم اخلالفات داخل العائلة وتقوم ب�إدارتها ،مل تتمكن من

ع�ل��ى ال �ت �ن��وع يف وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ي�ن ه��ذا
ال �ط ��رف �أو ذاك ،ول �ك��ن ال �ن �ق��ا���ش يفقد
م���ص��داق�ي�ت��ه يف ظ��ل ره ��ان الأع� � ��داء على
ع��وام��ل التفتيت واالنق�سام وب��ذور الفنت
املغرو�سة يف تربة اخلالفات الظاهرة على
ال�سطح.
فقد ب��د�أ بع�ض املحللني ي�ستخدمون
تعابري �أقرب �إىل الواقعية مثل «ما ي�سمى
الربيع العربي» �أو «الربيع املزعوم»� ،إذ ال
يليق �أن نطلق �صفة ال��رب�ي��ع على مو�سم
هو قمة يف الرتدي واالنحطاط يف الزمن
العربي والإ��س�لام��ي املتهالك ،وم��ع ذل��ك،
ي�ظ��ل التحليل ال���س��ائ��د ق��ا��ص��راً ع��ن رب��ط
الأح��داث باملخطط ال�صهيوين ،ويتنا�سى
�أن ال�صهاينة ر��س�م��وا الأه� ��داف املن�سوبة
للحراك ال�شعبي ،كتحقيق الدميقراطية
و�إج� ��راء االن�ت�خ��اب��ات ،وح�م��اي��ة الأق�ل�ي��ات،
وما �إىل ذلك من ال�شعارات اجلذابة التي
يجري تنفيذها ب�صورة كاريكاتورية.
ول�ك��ن يف ��ض��وء تغييب ق�ضية القد�س
وفل�سطني ،ويف ��ض��وء تعميق ال�صراعات
ال�ب�ي�ن�ي��ة ،ت�تراج��ع الأه � ��داف امل�ع�ل�ن��ة حتى
ي�صبح الهدف الأكرث �أهمية لدى احلركة
ال�صهيونية هو تقبل اليهودية وحمايتها،
لي�س يف �إط��ار االع�تراف بالكيان الغا�صب
ف �ح �� �س��ب� ،أو م ��ن ب ��اب ح �م��اي��ة الأق �ل �ي��ات
وال�ت���س��ام��ح ال��دي �ن��ي ،ب��ل م��ن ب ��اب حماية
وج��ود اليهود و�إح�ي��اء جالياتهم يف عموم
بلدان العاملني العربي والإ�سالمي.
ففي عهد الرئي�سني املخلوعني ح�سني
م�ب��ارك وزي��ن العابدين ب��ن علي ،انتع�شت
«اجلالية» اليهودية يف م�صر وتون�س ،ويف
ظ��ل االح �ت�لال الأم�يرك��ي ع��ادت «اجلالية
اليهودية» �إىل امل��دن العراقية ،ويف تون�س
«ال �ث��ورة» ،تعهد را��ش��د الغنو�شي بحماية
امل���ص��ال��ح ال�ي�ه��ودي��ة ،ك�م��ا ��س��ان��د م�صطفى
عبد اجلليل جهود �أحد امل�ستوطنني لإحياء
اجلالية اليهودية «العائدة من �إ�سرائيل»
�إىل ليبيا.
من هنا يتك�شّ ف مغزى �إع�لان الهوية
اليهودية لدولة «�إ�سرائيل» ع�شية �إط�لاق
الربيع ال�ع��رب��ي ،ليكون م��ن حقها وحدها
ح�م��اي��ة ج��ال�ي��ات�ه��ا يف ع�م��وم امل�ن�ط�ق��ة ،ومل
يكن ممكناً �أن تقوم «�إ�سرائيل» بهذا الدور،
�أو �أن تتدخل مبا�شرة يف ال�ش�ؤون الداخلية
لدول املنطقة ،دون تدمريها وحتويلها �إىل
كيانات فا�شلة ت�سمح بانتدابها حتت حجة
حماية الأقليات الدينية والعرقية.
هذا ما ميهد له الربيع العربي الزائف،
وق��د �آن الأوان لأن نتخلى ع��ن �أوه��ام��ه،
ون �ك��فّ ع��ن ت�ب�ج�ي��ل خ�لاف��ات�ن��ا واع�ت�ب��اره��ا
ظ ��اه ��رة ��ص�ح�ي��ة يف زم� ��ن ي �ف��ر���ض علينا
ال��وح��دة والتالقي وع��دم ه��در الطاقات يف
�صراعات جانبية ،فلي�س من حق القيادات
احلزبية �أو الدينية �أن تُفرّط بحقوق الأمة
ال��واح��دة� ،أو تهدد م�صريها بحجة حماية
«امل�صالح احليوية» ملا ي�سمى خط�أً «خمتلف
�أطياف املجتمع».

عدنان حممد العربي
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دولي
مفــاوضــات مجمـوعـة  1+5مع إيران

أسـبــاب تــأرجحـهـــا واستمــرارها
ال ت ��زال م�ف��او��ض��ات جم�م��وع��ة  1+5مع
�إي ��ران ت ��راوح م�ك��ان�ه��ا ،ف�لا ه��ي و��ص�ل��ت �إىل
ات�ف��اق يف م�س�ألة تخ�صيب ال�ي��وران�ي��وم ،وال
مت الإع �ل��ان ع��ن ف���ش��ل امل �ف��او� �ض��ات ،وم�ث��ل
ه��ذه النتيجة ال�ت��ي متخ�ضت عنها جولة
امل �ف ��او� �ض ��ات الأخ� �ي ��رة يف م��و� �س �ك��و ،ك��ان��ت
ك�سابقاتها يف ب�غ��داد وا�سطنبول م��ن حيث
تبادل الأفكار بني الطرفني ،لكن مع �إبقاء
جذوة التفاو�ض متوا�صلة عرب خرباء فنيني
يلتقون يف ا�سطنبول �أوائل �شهر متوز املقبل.
وطرحت ه��ذه النتيجة  التي �آل��ت �إليها
امل�ف��او��ض��ات الأ��س�ئ�ل��ة ب���ش��أن ال �ع��وام��ل التي
حت��ول دون و�صولها �إىل ات�ف��اق عملي حتى
الآن؟
املتتبع مل�سار املفاو�ضات منذ ا�ستئنافها يف
ا�سطنبول ،يلحظ وجود �أجواء جديدة ت�ؤ�شر
�إىل مرونة غربية غري معهودة يف التعامل
مع �إيران ،متثلت يف �شكل وطريقة املخاطبة
وق � �ب ��ول م �ن��اق �� �ش��ة الأف� � �ك � ��ار وامل� �ق�ت�رح ��ات
الإيرانية ،و�إب��داء اال�ستعداد للت�سليم بحق
�إي��ران بتخ�صيب اليورانيوم بن�سبة معينة،
وتوفري الوقود النووي لها ،غري �أن ترجمة
ذلك �إىل اتفاق ي�شمل امللف النووي الإيراين،
وب�ق�ي��ة امل�ل�ف��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة ب�ق��ي م�ث��ار ج��دل
يخيم على كل جولة من جوالت التفاو�ض.
ويبدو �أن العوامل التي حتول دون هذا
االتفاق تكمن يف الآتي:
�إما لأن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
ال يرغب يف ح�صول االتفاق الآن قبل �إجراء

االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية الأم�يرك �ي��ة ،لأن��ه ال
يريد �أن يظهر على �أن��ه تنازل �أم��ام �إي��ران،
الأم� ��ر ال ��ذي ق��د ي ��ؤث��ر ��س�ل�ب�اً ع�ل��ى و�ضعه
االنتخابي.
�أو لأن ال �غ��رب ي �ن��اور وال ي���س�ع��ى ف�ع�ل ًا
�إىل ات �ف ��اق ي �ك��ر���س �إي� � ��ران دول� ��ة �إق�ل�ي�م�ي��ة
ك�ب�رى ال مي�ك��ن احل ��د م��ن ت�ن��ام��ي ق��وت�ه��ا،
ودورها املحوري يف �أهم منطقة من العامل،
وخ���ص��و��ص�اً �أن ط �ه��ران تتم�سك ب ��أن يكون
االت � �ف ��اق � �ض �م��ن رزم � ��ة ك��ام �ل��ة ت �� �ش �م��ل ك��ل

الق�ضايا مبا ينظم اخلالف ب�ش�أنها ،مبا �أنه
من غري املمكن �أن يكون هناك تفاهم على
حلها ب�سبب االف�تراق يف ال��ر�ؤى ،خ�صو�صاً
�إزاء امل ��وق ��ف م ��ن «�إ� �س ��رائ �ي ��ل» وامل �ق��اوم��ة،
و�أم� ��ن امل�ن�ط�ق��ة وم �ق��ارب��ة م�ف�ه��وم الإره� ��اب
وم�سبباته ،فالغرب يحاول جتنب الظهور
مبظهر املهزوم �أمام �إيران ،ويعمل على عدم
الت�سليم لها ب��أي��ة مكا�سب م��ن خ�لال طرح
�سيا�سة اخلطوة خطوة التي ابتدعها هرني
كي�سنجر بعد حرب .1973

من مفاو�ضات جمموعة ( )1+5مع �إيران

من هنا تبدو املفاو�ضات �شاقة وطويلة،
ويحاول الغرب من خاللها قيا�س م�ستوى
املوقف الإيراين ملعرفة مدى ت�أثري العقوبات
االقت�صادية على طهران ،غري �أن النتيجة
ك��ان��ت خميبة للمفاو�ض ال�غ��رب��ي ال��ذي مل
يلم�س يف مو�سكو �أي ت��راج��ع� ،أو ت�ب��دل يف
املوقف الإيراين.
يف ه��ذا ال�سياق ،يبدو وا�ضحاً �أن هناك
م ��أزق �اً غ��رب�ي�اً يجعل دول ال�غ��رب م�ضطرة
�إىل موا�صلة التفاو�ض م��ع �إي ��ران ،دون �أن

(�أ.ف.ب).

«أوبك» تتهم السعودية بزعزعة استقرار السوق النفطي
يف ظل تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ،بفعل الأزم��ة املالية
واالقت�صادية التي ت�ضرب ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ودول منطقة ال�ي��ورو� ،سجل انخفا�ض يف �أ�سعار النفط
يف الأ�سواق العاملية دون �أي تربيرات علمية� ،إذ فيما كان
يتوقع �أن يت�سبب االرت�ف��اع املذهل يف الأ�سعار ،يف ارتفاع
وتطوير عمليات التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف
البلدان املنتجة ،خالل ال�سنوات الثالث الأخرية ،وهو ما
مل يح�صل بتاتاً ،ومل تلحظ �آث��اره يف تراجع الأمية ،ويف
عمليات التنمية االجتماعية ،ففي ال�سعودية على �سبيل
املثال ال احل�صر 25 ،يف املئة من ال�سكان �أميون ،و�إذا ما
�أ�ضفنا �إليهم �أمية الكومبيوتر ،ف�ستت�ضاعف هذه الن�سبة،
ك�م��ا �أن ه�ن��اك ن�ح��و  ٪22م��ن ال���س�ك��ان حت��ت خ��ط الفقر
املدقع ،بالإ�ضافة �إىل �أن قرى عديدة نائية ال ت��زال بال
كهرباء.
�إذاً ،يف وق��ت مل ي�سجل �أي ت�ط��ور يف عملية التنمية،
وخ�صو�صاً يف البلدان العربية رغ��م االرت�ف��اع الكبري يف
�أ�سعار النفط ،ب��د�أت الأ�سعار بالرتاجع منذ مطلع �شهر
�أي��ار املا�ضي ،حيث تبني �أن الريا�ض زاد عر�ضها للنفط
منذ مطلع ال�ع��ام م�ب�ررة �إج��راءه��ا بطلب م�ت��زاي��د على
اخلام ،وللحد من ارتفاع املت�صاعد للأ�سعار الذي و�صل
�إىل ح��دود  128دوالراً للربميل ،بعد �أن كانت الأ��س��واق
ق��د ��ش�ه��دت ت��راج�ع�اً يف الإن �ت��اج خ�ل�ال ال���ش�ه��ور الأخ�ي�رة
قبل بداية �شهر �أيار ،وو�صل �إىل �أدنى م�ستوى له ب�سبب

تراجع الإن�ت��اج الإي��راين بحدود � 300أل��ف برميل يومياً الزائد لوقف تراجع �سعر النفط الذي فقد  30دوالراً من
بفعل العقوبات الغربية على طهران� ،إ�ضافة �إىل تراجع �سعر الربميل منذ �آذار ،وجاءت هذه الدعوات قبل وبعد
�إنتاج النفط اجلزائري بحدود مئة �ألف برميل يومياً دون اجتماع �أوب��ك ،وبعد ت�صريحات وزير البرتول ال�سعودي
و�ضوح الأ�سباب ،بيد �أن ذلك مل ي�ؤثر على �إي��ران ب�شكل علي النعيمي ال�ت��ي ق��ال فيها« :رمب��ا يتعني على �أوب��ك
خا�ص ،ب�سبب ارتفاع الأ�سعار ال��ذي ا�ستفادت من فارقه رفع �سقف الإنتاج» ،وكانت �أوب��ك حددت �سقف الإنتاج يف
من جهة ،ولتنوع االقت�صاد من جهة �أخرى.
كانون الأول املا�ضي عند  30مليون برميل يومياً� ،إال �أن
وهنا جل�أت ال�سعودية ،بناء لإحلاح �أمريكي وغربي �إىل ال�سعودية زادت �إنتاجها لتعوي�ض �أي نق�ص من النفط
زي��ادة �إنتاجها النفطي بحدود مليون ومئة �أل��ف برميل الإي ��راين نتيجة ال�ع�ق��وب��ات وخلف�ض الأ��س�ع��ار �إىل 100
ي��وم�ي�اً م�ن��ذ مطلع �شهر �أي� ��ار ،م�سجلة ب��ذل��ك م�ستوى دوالر للربميل �أو ما دون.
تاريخياً ،مما زاد العر�ض على الطلب ،وب��د�أت الأ�سعار
ورفعت ال�سعودية �إنتاجها �إىل ع�شرة ماليني برميل
ب��ال�تراج��ع ل�ت���ص��ل �إىل ح ��دود  98دوالراً ل�ل�برم�ي��ل ثم ي��وم�ي�اً ،وه��و �أع�ل��ى م�ستوى يف ع�ق��ود ،فيما و�صفه وزي��ر
ترتاجع �إىل حدود  84،80دوالراً للربميل.
البرتول ال�سعودي ب�أنه نوع من التحفيز لالقت�صاد ،ونزل
و�أم ��ام ه��ذه ال�ت�ط��ورات اتهمت �إي ��ران وف�ن��زوي�لا دول �سعر النفط من نحو  128دوالراً للربميل ملزيج برنت يف
اخلليج ،وخ�صو�صاً ال�سعودية ،بزعزعة ا�ستقرار ال�سوق �آذار �إىل �أقل من  98دوالراً.
وطالبتها بخف�ض �إنتاجها ،لأن الت�صرف ال�سعودي� ،سيجد
و�أمام ال�ضغوط التي مار�سها �أع�ضاء يف «�أوب��ك» �أمكن
معار�ضة وا�سعة له من قبل منظمة «�أوبك» ،وقد انعك�س التو�صل �إىل ات�ف��اق ببقاء �سقف الإن �ت��اج دون تغيري يف
ذلك يف االجتماع الأخري للمنظمة ،خ�صو�صاً �أن �إيران هي الن�صف الثاين من هذا العام �أي بحدود  30مليون برميل
بني املنتجني الأ�سا�سيني للنفط يف العامل وب��دون �إي��ران يومياً ،وب�أن يح�صل تخفي�ض يف �إمدادات املعرو�ض بحدود
�ستتعطل �سوق النفط عاملياً ،و�إذا تابع الأوروبيون احلظر مليون و� 600أل��ف برميل يومياً ،ليبد�أ اخل��ام الأوروب��ي
على النفط الإي ��راين ف�سي�ؤدي ذل��ك الرت�ف��اع �ضخم يف يف عقود �شهر �آب باالرتفاع م�سج ًال حدود  96،80دوالراً
�أ�سعار النفط يف العامل عاج ًال �أم �آجالً.
للربميل.
وق��د دع��ا ع��دد م��ن ال��دول الأع���ض��اء يف منظمة ال��دول
حمرر ال�ش�ؤون الدولية
امل���ص��درة للبرتول (�أوب ��ك) ال�سعودية لتقلي�ص الإن�ت��اج

يقود ذل��ك �إىل اتفاق ،وينبع ه��ذا امل ��أزق من
الأ�سباب الآتية:
ف���ش��ل ال���ض�غ��ط واحل �� �ص��ار االق�ت���ص��ادي
الغربي على �إيران يف الت�أثري على برناجمها
ال �ن��ووي ،وت�ب�ين �أن ه��ذه ال�سيا�سة �أدت �إىل
ن �ت��ائ��ج م�ع��اك���س��ة ،مت�ث�ل��ت يف ت �� �ش��دد �إي� ��ران
�أك �ث�ر يف م��واق�ف�ه��ا وزي � ��ادة اع �ت �م��اده��ا على
ذات�ه��ا وت�سريع يف تطوير ق��درات�ه��ا التقنية
وال�صناعية والزراعية التي تعزز ا�ستقاللها
االقت�صادي وال�سيا�سي وجتعلها مبن�أى عن
ت�أثريات ال�ضغوط اخلارجية.
ان�سداد� ،أو �صعوبة قيام الغرب بعملية
ع �� �س �ك��ري��ة � �ض��د �إي� � � ��ران ،ب���س�ب��ب ال �ع��واق��ب
ال�ك��ارث�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة مل�ث��ل ه��ذه العملية على
امل�صالح الأمريكية ،و�أمن «�إ�سرائيل» ،وعدم
�ضمان متكنها من تدمري الربنامج النووي
الإيراين يف الوقت نف�سه.
�إن ال �غ��رب �أ��ص�ب��ح يف و� �ض��ع ��ص�ع��ب بعد
هزميته يف العراق ،وف�شله يف �أفغان�ستان ،وهو
ما يجعلها تتطلع �إىل م�ساعدة �إيران ورو�سيا
وال�صني ،للخروج من م�أزقها الأفغاين.
ه��ذه الأ��س�ب��اب ه��ي م��ا ي��دف��ع ال�غ��رب �إىل
�سلوك طريق التفاو�ض ،وهي التي �ستجربه
يف نهاية املطاف على الرتاجع تلو الرتاجع
�أم� ��ام �إي � ��ران ،ال �ت��ي ت ��درك ع�ن��ا��ص��ر ق��وت�ه��ا،
وعنا�صر ال�ضعف لدى خ�صومها الغربيني،
وتتقن �أ�سلوب التفاو�ض الطويل النف�س كما
تتقن فن حياكة ال�سجاد.

ح�سني عطوي

المفاوضات وعجز
الغرب أمام إيران
و�صف دبلوما�سي �إيراين ما جرى يف
املفاو�ضات مع الـ 1+5ب�أنه �إق��رار غربي
بالعجز �أمام �إي��ران ،وقال �إن مفاو�ضات
ا��س�ط�ن�ب��ول وم ��ا ت�لاه��ا ع�ك���س��ت كيا�سة
غربية يف التعامل مع املفاو�ض الإيراين،
وجتنباً لأي لغة ا�ستفزازية معه ،وهو ما
مل يح�صل يف املفاو�ضات ال�سابقة.
و�أك � ��د ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي الإي � � ��راين �أن
�إي��ران ال ميكن �أن تتخلى عن حقها يف
التخ�صيب وام �ت�لاك ال�ط��اق��ة النووية
ل�ل�أغ��را���ض ال�سلمية ،و�إي� ��ران حا�ضرة
لالتفاق على ه��ذه ال�ق��اع��دة ،وط��امل��ا مل
يح�صل مثل هذا االتفاق ،فهي م�ستمرة
يف التخ�صيب ل�ت��أم�ين ال��وق��ود ال�ن��ووي
ملركز �أبحاثها العلمي.
وق ��ارن ب�ين م��ا ك��ان ي�ط��رح��ه ال�غ��رب
م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ،وب�ي�ن م��ا ي�ط��رح��ه الآن،
وق � ��ال :يف ال �ب��داي��ة ك��ان��ت دول ال �غ��رب
ت���ض��ع � �ش��روط �اً ت���ص��ل ح��د �إل �غ��اء تعليم
م��ادة الفيزياء يف اجلامعات الإيرانية،
�أما اليوم فقد �أ�صبحت م�ستعدة للبحث
يف االع �ت�راف ب�ح��ق �إي ��ران بالتخ�صيب
بن�سبة معينة.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

االحتياطي أصبح الرئيس ..والمبايع مبايعًا
كان حممد مر�سي ،مر�شحاً احتياطياً ،لكن ف�صول ال�صراع بني الإخوان
والع�سكر دفعت به �إىل املقدمة لي�صبح �أول رئي�س منتخب مل�صر ،فبعد �أن
دفع الإخوان بخريت ال�شاطر مر�شحاً النتخابات الرئا�سة امل�صرية ،2012
قرر احلزب يف  7ني�سان  2012الدفع مبر�سي مر�شحاً احتياطياً لل�شاطر
ك�إجراء احرتازي خوفاً من احتمالية وجود معوقات قانونية متنع تر�شح
ال�شاطر ،وهذا ما ح�صل بالفعل فكانت غلطة «ال�شاطر» �سبباً يف و�صول
مر�سي ال��ذي �أ�صبح رئي�ساً للمر�شد العام ل�ل�إخ��وان حممد بديع بعدما
«حله» الأخري من البيعة كمر�شد وبايعه يف املقابل كرئي�س.
وقد واجه مر�سي �صعوبات كبرية يف احل�صول على الت�أييد يف ال�شارع
ب�سبب غياب الكاريزما لديه ،الأمر الذي جعله جمهو ًال لدى الكثري من
امل�صريني ،لكن انح�سار اخليار بينه وبني �أحمد �شفيق ،مع ما يعنيه فوز
الأخ�ير من عودة النظام ال�سابق ،رجح كفة مر�سي الذي قدم الكثري من
التنازالت العلنية ل�ضمان ت�صويت كل مناوئي النظام ال�سابق له ،كوعده
بحكومة جتمع كل القوى ال�سيا�سية وتعيني نائبني له �أحدهما قبطي
والآخر امر�أة.
ول��د حممد حممد مر�سي عي�سى العياط ع��ام  1951يف قرية العدوة
مبحافظة ال�شرقية ،لأب��وي��ن فالحني م��ن الطبقة الفقرية ،تفوق عرب
مرحلة التعليم يف مدار�س حمافظة ال�شرقية ،ثم انتقل للقاهرة للدرا�سة
اجلامعية ،ح�صل على بكالوريو�س الهند�سة من جامعة القاهرة 1975
بتقدير مع مرتبة ال�شرف وعمل معيداً ،ثم خ��دم باجلي�ش امل�صري بني
عامي  1975و 1976كجندي ب�سالح احل��رب الكيماوية بالفرقة الثانية
م�شاة ،كما ح�صل على املاج�ستري يف هند�سة الفلزات  ،1978كما ح�صل
على منحة درا�سية من بروفي�سور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا
لتفوقه الدرا�سي ،وعلى ماج�ستري ودكتوراه يف الهند�سة من جامعة جنوب
كاليفورنيا  1982يف حماية حمركات مركبات الف�ضاء.
عمل معيداً ومدر�ساً م�ساعداً يف كلية الهند�سة جامعة القاهرة ،ومدر�ساً
م�ساعداً يف جامعة جنوب كاليفورنيا ،و�أ�ستاذاً م�ساعداً يف جامعة كاليفورنيا
«نورث ردج» يف الواليات املتحدة بني عامي  ،-1985 1982و�أ�ستاذاً ورئي�س
ق�سم هند�سة امل��واد يف كلية الهند�سة  -جامعة الزقازيق من العام 1985
وحتى العام .2010
انتمى للإخوان امل�سلمني فكراً عام  1977وتنظيمياً �أواخ��ر عام ،1979
وعمل ع�ضواً بالق�سم ال�سيا�سي يف جماعة الإخ��وان امل�سلمني منذ ن�ش�أته
عام  ،1992تر�شح النتخابات جمل�س ال�شعب  ،1995وانتخابات  2000وجنح
فيها وانتخب ع�ضواً يف جمل�س ال�شعب امل�صري عن جماعة الإخوان و�شغل
موقع املتحدث الر�سمي با�سم الكتلة الربملانية للإخوان.
�شارك يف ت�أ�سي�س اجلمعية الوطنية للتغيري مع حممد الربادعي عام
 ،2010كما �شارك يف ت�أ�سي�س التحالف الدميقراطي من �أجل م�صر والذي
�ضم  40حزباً وتياراً �سيا�سياً عام  ،2011انتخبه جمل�س �شورى الإخ��وان

يف كثري من املواقف التي �أتبناها �ضد بع�ض مظاهر
احل�ضارة احلديثة ،يتهمني زمالئي بالتخلف ومعاداة
العلم والتقدم التكنولوجي ،وتعلو ن�برة دفاعهم عن
م �ن �ج��زات ال�ع���ص��ر �إىل درج ��ة جت�ع�ل�ن��ي �أ� �ش �ك��ك �أح �ي��ان �اً
مبواقفي ،و�أت�ساءل �إن كنت فع ًال على �ضاللة ،ف�أنا ال
�أنكر �أين غري �ضليع بالعلوم الطبيعية �أو الفيزيائية
�أو النووية �أو ما �شابه ،كما ال �أتقن فن الزراعة ،ول�ست
م��اه��راً يف ��ض��روب ال���ص�ن��اع��ة ،ولكنني متم�سك مب�ب��د�أ
�أ�سا�سي مفاده �أنه ال خري يف علم ال يفيد �صاحبه.
وم��ن خ�ل�ال م�ط��ال�ع��ات��ي امل�ت��وا��ص�ل��ة ل�ل�ت�ق��اري��ر التي
ت �ت �ح��دث ع��ن م �� �س��اوئ ت�ق�ن�ي��ات ال �ت �ع��دي��ل اجل �ي �ن��ي� ،أو
الهند�سة ال��وراث�ي��ة ،وت��أث�يرات�ه��ا ال�سلبية على التطور
الطبيعي ل�سائر الأج�ن��ا���س م��ن خ�لال تبديل �شكلها،
والتالعب برتتيب «ال��دي �أن �إي��ه» يف تركيبتها� ،أزداد
اقتناعاً مبعار�ضتي للعلم الذي تكون م�ضاره �أكرب من
فوائده.
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يف  30ني�سان  2011رئي�ساً حلزب احلرية والعدالة الذي �أن�ش�أته اجلماعة
ا�ستعداداً للعمل ال�سيا�سي بعد �سقوط النظام.
ق�ضى مر�سي �سبعة �أ�شهر يف ال�سجن يف �أي��ار � 2006أثناء م�شاركته يف
مظاهرات �شعبية تن ِدّد بتحويل اثنني من الق�ضاة �إىل جلنة ال�صالحية،
واع�ت�ق��ل م�ع��ه  500م��ن الإخ � ��وان امل���س�ل�م�ين ،ك�م��ا اع�ت�ق��ل يف ��س�ج��ن وادي
النطرون �صباح يوم جمعة الغ�ضب  28كانون الثاين � 2011أثناء الثورة،
وق�ضى يومني فقط ،حيث ترك الأمن ال�سجون بعد ترنح النظام.
تعرف حممد مر�سي على ابنة عمته جنالء حممود علي بحكم القرابة،
وك��ان ي��زوره��م يف ال�ق��اه��رة عندما در���س فيها بكلية الهند�سة ،مت عقد
قرانهما عام � 1979أي قبل �أن تكمل عامها ال�سابع ع�شر ،ثم التحقت به
�إىل كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية بعد عام ون�صف من الزواج،
ولهما � 5أوالد �أكربهم �أحمد الذي يعمل طبيباً ،وهو حا�صل على اجلن�سية
الأمريكية ،وثانيهم ال�شيماء وهي خريجة علوم ،متزوجة ولديها � 3أبناء،
وحا�صلة �أي�ضاً على اجلن�سية الأمريكية ،وثالثهم �أ�سامة الذي يعمل يف
املحاماة ،ورابعهم عمر احلائز على بكالوريو�س جتارة ،و�أ�صغرهم عبد اهلل
وهو طالب يف الثانوية العامة.
وقد حاولت زوجته ،بعد انتخابه� ،إ�ضفاء �صورة االنفتاح على زوجها
وعائلتها ،فظهرت يف ع��دد م��ن و�سائل الإع�ل�ام م�سمية نف�سها «خادمة
ال�شعب» ،ودعت اجلميع �إىل مناداتها «�أم �أحمد» بد ًال من ال�سيدة الأوىل،
قائلة �أن�ه��ا لي�ست متع�صبة دينياً كما يخيل للبع�ض ،و�أن�ه��م ي�شاهدون
الأفالم مع كل �أفراد العائلة وكثرياً ما ين�ضم لهم حممد مر�سي نف�سه.

ولكن باملقابل ،تنكر تقارير �أخرى وجود �أية خماطر
لهذا احلقل العلمي احل��دي��ث ،ب��ل �إن�ه��ا تبالغ يف تعداد
م�ساهماته الإي�ج��اب�ي��ة يف جم��االت ع��دي��دة كا�ستنباط
�أدوي��ة بدون ت�أثريات جانبية ،والق�ضاء على الأمرا�ض
الوراثية ،وتوفري �أع�ضاء ب�شرية ،مثل القلب والكلية
والكبد ،وزرعها بدل الأع�ضاء التالفة ،وحت�سني الإنتاج
احل �ي��واين والأ� �س �م��اك ،و«خ �ل��ق» �أ� �ص �ن��اف ج��دي��دة من
امل��زروع��ات ،وكل هذه «الإيجابيات» تقدم لعموم النا�س
ك�أف�ضل ال�سبل ل�ضمان �سالمة الغذاء وتطوير نوعيته،
و�إدامة م�صادره.
�إن مقدرة كل فريق من الطرفني على تقدمي «احلجج
القوية» لإثبات نظرته ،يخلق �إ�شكالية كبرية �أمام املراقب
احليادي وامل�ستهلك العادي ،وال ميكن حلها بدون تدخل
علماء مو�ضوعيني وحياديني من ذوي الكفاءات العلمية
التي تعادل كفاءة �أ�صحاب علم اجلينات الذين ت�ستخدمهم
ال�شركات االحتكارية القادرة وحدها على اال�ستفادة من

مصر في عهد محمد مرسي
وفاز الإخوان ب�سدة الرئا�سة يف م�صر ..ها هو حزب البنّا يرتبع
على عر�ش وادي النيل ،بعد عقود من اجلهاد والن�ضال تخللتها م�شاق
وم�صاعب جمّة ،من اال�ضطهاد �إىل ال�سجن� ،إىل اخلطر..
ترى! �أي م�شروع للحكم يف جعبة الإخوان؟
هل هو م�شروع تطبيق ال�شريعة؟ �أم �أنهم اقتب�سوا ج��دي��د ًا من
مفاهيم الدميقراطية من مثل احلرية وامل�ساواة واالع�تراف باالّخر
املختلف� ..أم جيء بهم لتنفيذ خمطط غربيّ �صهيوين مع ّد �سلف ًا من
جماعة املحافظني اجلدد القاب�ضني على قرار الإدارة الأمريكية.
لن ن�ستعجل الأح�ك��ام� ..سنرتك للإخوان �أنف�سهم احلكم على
�سلوكهم ونهجهم يف املقبل من الأي ��ام ،من خ�لال �إدارت �ه��م دفة
احلكم وكيفية التعاطي مع امللفات ال�ساخنة يف املنطقة ،ويف مقدّمها
موقفهم من الق�ضية املركزية فل�سطني ،وخمطط ال�شرق الأو�سط
اجلديد.
تدخل م�صر مرحلة دقيقة وح��رج��ة� ..صحيح �أن ربيعها �أزه��ر
دميقراطية و�أثمر انتخابات ،غري �أنه مل يفلح حتى ال�ساعة بتحقيق
الثمرة املرجوة من اال�ستقرار النف�سي وال�سيا�سي واالقت�صادي..
قد تكون املعركة الرئا�سية التي حملت «الإخوان» �إىل �سدة احلكم
قد فتحت باب ال�صراع على م�صراعيه �إن جلهة املعارك واملواجهات
الد�ستورية والقانونية وال�سيا�سية� ،أو جلهة انتزاع تداعيات االنت�صار
ال�سيا�سي من الع�سكر!
هل �ست�شهد م�صر «ال�سيناريو» عينه الذي �شهدته اجلزائر غداة
و�صول اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ يف انتخابات عامة مل تعرتف
احلكومة ب�صدقية نتائجها ف�أ�صرت على �إلغائها! لتفتح مغاليق
مواجهة كلفت اجلزائر �أثمان ًا باهظة ،وملّا تنتهي مفاعيلها حتى اليوم؟
هل مبقدور «الإخوان» يف م�صر اال�ستئثار مبقدرات ال�سلطة و�إق�صاء
اجلي�ش عن موقع القرار؟ هل ب�إمكانهم فر�ض التجربة الرتكية� ،سيّما
و�أن الرتكيبة الداخلية والأطياف الداخلية يف م�صر غريها يف تركيا؟
�أي� � ًا يكن الأم� ��ر ..ف���إن م�صر دخ�ل��ت مرحلة ��ش��دي��دة التعقيب
واحل�سا�سية ،فثنائية الع�سكر والإخوان يف احلكم باتت وا�ضحة املعامل
لكل ثاقب نظر ،ولكل قارئ مو�ضوعي حمايد ..هذه الثنائية التي ال
جمال فيها ال�سرتاتيجية ا�ستخدام الفيتو �أو الإلغاء� ..إذ �إن ال قدرة
لكال الطرفني �أن يعمل �أحدهما على �شطب مناف�سه �أو �صديقه اللدود
من املعادلة ،بل املعادالت..
كالهما مدعو بل جمرب على طرح �صيغة التعاي�ش وامل�ساكنة من
خالل تقا�سم ال�سلطة واملواقع� ..إذ �إن احتكار ال�سلطة من قبل �أحدهما
دون الآخر �ضرب من امل�ستحيل.
املطلوب من الفريقني امل�صريني �إذا جاز التعبري� ..إدارة اخلالف
بحكمة وحنكة وروي��ة وعقالنية ،والإب �ق��اء عليه داخ��ل امل�ؤ�س�سات
ال�شرعية الت�شريعية منها والتنفيذية وعدم الإنزالق �إىل ال�شارع� ،إذ ما
من �أحد قادر على التكهن �إىل ما �ست�ؤول �إليه م�صر �آنذاك.

تطبيقات هذه التكنولوجيا العالية ،ولكن تقارير العلماء
احلياديني وحتذيراتهم املتكررة ال ت�صل �أبداً �إىل �صانعي
القرار ،وال جتد منرباً لعر�ضها على الر�أي العام.
ل��ن �أنتظر حتى ينجح ه ��ؤالء ب�إي�صال �صوتهم �إىل
امل���س��ؤول�ين ،ف�ق��د ح�سمت م��وق�ف��ي ا��س�ت�ن��اداً �إىل ح�سّ ي
العام ،و�إىل �شكوكي التي �أثارتها بع�ض املعطيات العامة،
و�أولها� ،أن هيئات الرقابة على �أ�صناف الغذاء والدواء يف
البلدان الغنية تنحاز علناً لل�شركات االحتكارية ،ونحن
نعرف �أن قرارات هذه الهيئات و�أحكامها تقوم بالدرجة
الأوىل على معيار اجل��دوى االقت�صادية وم��دى ربحية
ه��ذا امل�ن�ت��ج ،م��ن غ��ذاء �أو دواء ،وه��ذا ال يكفي ل�ضمان
اجلودة وال�سالمة.
وثاين هذه املعطيات يتمثل يف ف�شل جمعيات حماية
امل�ستهلك يف ال�ب�ل��دان «امل�ت�ط��ورة» على ا�ست�صدار ق��رار
يفر�ض على ال�شركات االحتكارية و�ضع عالمة ُتبينّ
مكونات املنتج ،وهكذا يبقى امل�ستهلك جاه ًال مبا حتتويه

نبيه الأعور

وجبة الطعام التي ي�سد بها رم�ق��ه� ،أو تركيبة ال��دواء
ال��ذي يعالج به مر�ضه ،وذل��ك يف بلدان تدعي حر�صها
ال�شديد على مراقبة نوعية الأ��ص�ن��اف اال�ستهالكية،
والتدقيق ب�سالمة ا�ستهالكها.
�إذا �أراد امل�ستهلك العادي ح�سم موقفه من التعديل
اجليني للمنتجات الغذائية ،فما عليه �سوى الت�سا�ؤل،
ملاذا ال ي�ست�سيغ طعم الفواكه واخل�ضار واللحوم ،وملاذا
يجد حبة ال�ب�ن��دورة متما�سكة ك��ال���ص�وّان ،ث��م يكت�شف
العفونة يف لبّها ،وملاذا ال ي�ضرب «العطن» رغيف اخلبز
ول��و بعد �شهر من تعر�ضه لعوامل احل��رارة والرطوبة
واجل �ف��اف؟ و�إن ك��ان �أب �ن��اء اجل�ي��ل اجل��دي��د ال مييزون
الفرق يف الطعم وال�شكل ،فلي�س�ألوا �آباءهم و�أجدادهم،
�أط��ال اهلل يف �أع�م��اره��م ،ك��ي يخربوهم عما فاتهم من
طيبات ما رزقوا يف الأيام اخلوايل.

ع .العربي
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بيروتيات
تــاريخ بـلديـــة بــــيروت []3/3
احلرا�سة
مل ت �ع��رف ب�ي�روت ن �ظ��ام احل��را��س��ة
�إال يف �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر� ،إثر
ال�ف�ت��ح امل���ص��ري وح�ك�م��ه ال ��ذي ا�ستمر
ح� ��وايل ع���ش��ر � �س �ن��وات ،وال � ��ذي �أدخ ��ل
ع��دة �إ��ص�لاح��ات ه��ام��ة ،منها التنظيم
ال���ص�ح��ي ف��أن���ش��أ ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا ،وتو�سعة
ال� ��� �ش ��وارع ،و�إق� ��ام� ��ة ن �ظ ��ام احل��را� �س��ة
الليلية للمنازل والدكاكني والوكاالت
التجارية ،على الن�سق املعمول به يومئذ
يف م�صر (نظام اخلفر).
ك��ان��ت ح��را� �س��ة امل��دي �ن��ة ق �ب��ل ذل��ك،
حم�صورة يف بواباتها ،حيث �أقيم عند
ك��ل ب ��اب ،ح��ار���س لإغ�ل��اق ال �ب��اب عند
الغروب ومنع دخ��ول �أي كان بعد ذلك
وح �ت��ى ال���ص�ب��اح ،وك��ان��ت م�ه�م��ة ه ��ؤالء
احل��را���س ،وه��م م��ن اجل �ن��ود التابعني
ل��وايل املدينة �أو حاكمها ،ت�ستمر على
ال ونهاراً.
مدار اليوم لي ً
ك � � � ��ان ي � �ت � ��م اخ� � �ت� � �ي � ��ار اخل � � �ف� � ��راء
اجل� ��دد م ��ن �أب� �ن ��اء امل��دي �ن��ة امل �ع��روف�ين
ب �� �ش��دة امل ��را� ��س وال �� �ش �ج��اع��ة ،ك �م��ا ك��ان
ي�شرتط �أن يكونوا م��ن �أب�ن��اء ب�يروت،
ل �ي �ت �ع ��رف ��وا ع� �ل ��ى امل� �ت� �ج ��ول�ي�ن ل� �ي�ل�اً ،
وخ �� �ص ��و� �ص �اً ال � �غ ��رب ��اء ع� ��ن ال �ب �ل ��دة.
كان احلار�س ،بحكم جتوله �ضمن نطاق
منطقته ،يعرف �أ�صحاب املتاجر و�سكان

احل ��ي ،وك ��ان ال�ن��ا���س ي�ستعينون ب��ه يف
الأم ��ور ال�ط��ارئ��ة ،ففي ح��ال��ة ال ��والدة،
كان يذهب احلار�س لي�ستدعي القابلة
(داي��ة احل��ي) �أو ي��راف��ق بع�ض الن�سوة
حلمايتهن �إذا طر�أ ما يوجب خروجهن
ليالً� ،أو يلبّي �صوت ا�ستغاثة لنجدة �أو
حريق �أو القب�ض على ل�ص �أو م�شبوه.
كان لبا�س احلار�س كلبا�س ال�شرطة،
�إال �أن��ه ك��ان ي�ضع على قلبقه نحا�سة
��ص�ف��راء ،ح�ف��رت عليها رت�ب��ة :ح��ار���س،
ج��اوي ����ش ،ب��ا���ش ج��اوي ����ش ،وع �ل��ى قبة
�سرتته نحا�سة حمفور عليها رقمه� ،أما
�سالحه ،فكان نبوت طويل من خ�شب
ال�سنديان ،ي�ستعمل ك�سالح �شخ�صي
من جهة ،وللتنبيه و�إ�شارة تعارف بينه
وب�ين رفيقه ح��ار���س القطعة امل�ج��اورة
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،ف�ك��ان �إذا و��ص��ل �إىل
�آخ ��ر ال �� �ش��ارع ال ��ذي ي �ت��وىل ح��را��س�ت��ه،
ي�ضرب نبوته ب��الأر���ض ب�شدة وي�صرح
ب�صوت قوي «ها» فيرتدد �صدى �صوته
و�صوت نبوته يف ليايل املدينة ال�صغرية
الهاجعة ،وي��رد عليه زميله باحلركة
وال�صوت ذاتهما ،وهكذا يرتدد ال�صوت
من حار�س �إىل حار�س ،ومن �شارع �إىل
�شارع ،فتدخل هذه الأ�صوات واحلركات
الطم�أنينة �إىل الأهايل النائمني.
يتناوب احلرا�س اخلدمة من غروب
ال�شم�س حتى ال�صباح على نوبتني ،كل

تنظيم احلرا�سة يف عهد
االنتداب

واحدة �ست �ساعات ،ي�سمّي حار�س نوبة
امل�ساء «�أك�شمجي» �أو كما ينطقونها يف
خم��اف��ر ب�ي�روت «�أخ���ش�م�ج��ي» ،وي�سمى
حار�س بعد منت�صف الليل «�صباحجي»،
ع �م��دت ب�ل��دي��ة ب�ي�روت ب�ع��د االن �ت��داب
وق��د بقيت ه��ذه الكلمات م�ستعملة يف ال�ف��رن���س��ي� ،إىل تنظيم احل��را� �س��ة ،فعهد
ن �ظ��ام احل��را� �س��ة ،ويف خم��اف��ر ��ش��رط��ة �إىل �ضابط بريوتي ممن �سبق �أن خدموا
بريوت حتى عام  ،1945حيث �أن�ش�أ فوج يف اجل�ي����ش ال�ع�ث�م��اين ه��و ال�ي��وزب��ا��ش��ي �أي
احلرا�سة ،وحمل احلرا�س ال�سالح بدل النقيب حالياً ،يدعى م�صطفى املغربل،
النبوت ،وا�ستعملوا ال�صفارة بدل �صوت بتنظيم احلرا�سة و�أطلق عليه لقب رئي�س
النبوت ،وبقي بع�ض احلرا�س متم�سكني م�صلحة احلرا�سة ،فعمد �إىل تق�سيم هذه
بحمل النبوت الطويل.
ال �ق��وة �إىل جم�م��وع��ات ل�ل�أح �ي��اء ك��ل حي
من طريف ما يذكر �أن حار�س بيت ح�سب �أهميته ال�سكنية والتجارية ،و�أحلق
الرئي�س ري��ا���ض ال�صلح (ك��ان الرئي�س ح ��را� ��س ك ��ل م�ن�ط�ق��ة مب�خ�ف��ر ال �� �ش��رط��ة،
ريا�ض ال�صلح يكتفي بحار�س واحد بلدي فينطلقون منه يف مواعيد عملهم مبعرفة
ليلي من عائلة الربعة ،و�سائق �شرطي جاوي�شهم ،وكانوا جميعاً م�شاة ،فلم تكن
ي��دع��ى ح �م��دي ط� �ب ��ارة) ي�ت�م� ّي��ز ب�ط��ول هناك �سيارات �أو �آليات �أخرى لتنقالتهم،
قامته وهيبته ،و�شاربيه الأ�شقرين ،فلما وك ��ان ك��ل ح��ار���س م �� �س ��ؤو ًال ع��ن ��ش��ارع��ه،
ح�ضرت القوة الفرن�سية ،بعد منت�صف يتفقد �إقفال املحال التجارية ،فيقلب قفل
الليل ،العتقال ريا�ض ال�صلح �إثر تعديل كل حمل �إىل �أعلى ،دلي ًال على �أنه تفقده
ال��د��س�ت��ور ��س�ن��ة � ،1943أ� �س��رع احل��ار���س ج�ي��داً وت��أك��د م��ن �إق�ف��ال��ه ،وب�ع��د منت�صف
حام ً
ال نبوته� ،إىل مركز �شرطة الب�سطة الليل وح���ض��ور ال�ن��وب��ة ال�صباحية ،يعيد
وهو يت�صبب عرقاً وي�ضرب نبوته على حار�س ال�صباح الأقفال �إىل حالتها الأوىل
ب�لاط املخفر ��ص��ارخ�اً :كم�شوا ريا�ض وينزل القفل ،ف�إذا وجد �أي خلل �أو ا�شتبه
بك ،كم�شوا ريا�ض بك ،ثم عاد م�سرعاً ب� ��أي � �ش��يء ،راج ��ع ج��اوي���ش��ه وك �ل��م رئي�س
�إىل بيت الرئي�س ليقاتل بنبوته دفاعاً املخفر لتقوم ال�شرطة بالتحقيق بالأمر
عن الزعيم ،بعد �أن �أدى واجبه و�أعلم ومعرفة ما �إذا كان هناك �سرقة.
خم �ف��ر ال �� �ش��رط��ة ال �ت��اب��ع ل ��ه ب��احل��ادث
يذكر �أنه �أيام ا�ستعمال املر�أة للحجاب،
اجللل.
ك ��ان احل��ر���س �إذا ��ش��اه��د ام � ��ر�أة حمجبة

الوجه �سائرة يف الليل ،ي�س�ألها قا�صداً يف
الظاهر م�ساعدتها :بدك �شي يا حرمة� ،أو
بدك �شي يا �ست؟ وبالواقع يريد �أن جتيبه
ل�ك��ي ي���س�م��ع ��ص��وت�ه��ا وي �ت ��أك��د �أن �ه��ا �أن �ث��ى،
ولي�ست رج ًال متنكراً بلبا�س ام��ر�أة ،هارباً
من وجه العدالة �أو يريد �شراً لأحد.
وك �ث�ي�راً م��ا ك���ش�ف��ت ج��رائ��م ب��وا��س�ط��ة
احل ��را� ��س ،ف�ي�ع�م��د م �ف � ّو���ض ال���ش��رط��ة �أو
املحقق العديل �إىل ا�ستدعاء حار�س ال�شارع
�أو املنطقة ،ي�ستو�ضحه عمن �شاهد من
النا�س وقت وقوع اجلرمية �أو عما �إذا كان
الحظ �شيئاً غري عادي �أثناء خدمته.
وزيادة يف ت�أكيد ا�ستتباب الأمن ،كانت
�شبكة احلرا�سة وال�شرطة من�سّ قة بعناية
ب��ال�غ��ة ،ف��اجل��اوي����ش يفت�ش ع�ل��ى احل��را���س
ودوري � � ��ات ال �� �ش��رط��ة امل �� �ش��اة ال �ت��ي جت��وب
املنطقة الأمنية يف مناطق و�أوقات حمددة،
كما كان مفوّ�ض املنطقة يخرج مبداهمات
مفاجئة ب�سيارته لتفقد دوري��ات ال�شرطة
واحلرا�س واجلوا�ش.
ا�ستمر نظام احلرا�سة يف ال�ستينات من
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي حت��ت ا��س��م ف��وج احل��را��س��ة،
و� �ص��ار ي��ر�أ� �س��ه م �ف��و���ض �أو � �ض��اب��ط درك
متقاعد ،وا�ستبدل القلبق بالقبعة احلديثة
(كا�سكيت) وزوّد احلرا�س ببندقية ك�سالح
بدل النبوت وامل�سد�س.
«عن بريوتنا»

�أحمد

رجـــال حـــول الـــرسـول 

خالد بن الوليد ..سيف الله المسلول ()2/1
خال يوماً �إىل نف�سه ،و�أدار خواطره الر�شيدة
على الدين اجلديد ال��ذي ت��زداد راياته كل يوم
ت��أل�ق�اً وارت�ف��اع�اً ،ومت�ن��ى على اهلل �أن مي � ّد �إليه
من الهدى ب�سبب ..فقال« :وددت لو �أج��د من
�أ�صاحب ،فلقيت عثمان بن طلحة ،فذكرت له
الذي �أري��د ،ف�أ�سرع الإجابة ،وخرجنا ،فلما كنا
بال�سهل� ،إذا عمرو بن العا�ص ،فقال :مرحباً يا
قوم ،قلنا :وبك ..قال� :أين م�سريكم؟ ف�أخربناه،
و�أخ�برن��ا �أي�ضاً �أن��ه يريد النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم لي�سلم.
فا�صطحبنا حتى قدمنا املدينة �أول يوم من
�صفر عام ثمانية ،فلما اطّ لعت على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �سلمت عليه بالنبوة ،فرد
على ال�سالم بوجه طلق ،ف�أ�سلمت و�شهدت �شهادة
ال
احل��ق ..فقال الر�سول :قد كنت �أرى لك عق ً
رجوت �أال ي�سلمك �إال �إىل خري ..وبايعت ر�سول
اهلل وقلت :ا�ستغفر يل كل ما �أو�ضعت فيه من
�ص ّد عن �سبيل اهلل ..فقال� :إن الإ�سالم يجبّ ما
كان قبله ..قلت :يا ر�سول اهلل على ذلك ..فقال:
ال�ل�ه��م اغ �ف��ر خل��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د ك��ل م��ا �أو� �ض��ع
فيه من �ص ّد عن �سبيلك ..ثم تقدّم عمرو بن
العا�ص ،وعثمان بن طلحة ،ف�أ�سلما وبايعا ر�سول
اهلل».
ل�ق��د ك��ان خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د يف غ ��زوة م��ؤت��ة

جندياً عادياً حتت قيادة القادة الثالثة الذين
ج�ع�ل�ه��م ال��ر� �س��ول ع�ل��ى اجل �ي ����ش :زي ��د وجعفر
وعبد اهلل بن رواحة ،لكن بعد �سقوط �آخر قائد
�شهيداً� ،سارع ال�صحابي ثابت بن �أقوم �إىل حمل
الراية ،متوجهاً بها م�سرعاً �إىل خالد بن الوليد،
ال له« :خذ اللواء يا �أبا �سليمان» ..ومل يجد
قائ ً
خالد م��ن ح� ّق��ه ،وه��و حديث العهد ب��الإ��س�لام،
�أن يقود قوماً فيهم الأن�صار واملهاجرون الذين
�سبقوه ب��الإ��س�لام ..فقال« :ال �آخ��ذ ال�ل��واء� ،أنت
�أح��ق ب��ه ..لك �سنّ  ،وقد �شهدت ب��دراً» ..ف�أجابه
ثابت« :خذه ،ف�أنت �أدرى بالقتال مني ،وواهلل ما
�أخذته �إال لك» ..ثم نادى يف امل�سلمني� :أتر�ضون
�إمرة خالد؟ قالوا :نعم..
وُليّ خالد �إم��ارة اجلي�ش بعد �أن كان م�صري
املعركة قد حت��دد ،ف�ضحايا امل�سلمني كثريون،
وجي�ش الروم يف كرثته ال�ساحقة كا�سح وظافر،
ومل يكن بو�سع �أي��ة كفاية حربية �أن تغري من
امل�صري �شيئاً ..كان العمل الوحيد الذي ينتظر
عبقرياً لكي ينجزه ،هو وقف اخل�سائر يف جي�ش
الإ�سالم ،واخل��روج ببقيته �ساملاً� ،أي االن�سحاب
ال��وق��ائ��ي ال ��ذي ي�ح��ول دون ه�ل�اك بقية ال�ق��وة
املقاتلة على �أر�ض املعركة.
هنالك تقدم «�سيف اهلل» يرمق �أر�ض القتال
الوا�سعة بعينني كعيني ال�صقر ،ويدير اخلطط

يف ب��دي�ه�ت��ه ب���س��رع��ة ال �� �ض��وء ،وي�ق����سّ ��م جي�شه،
والقتال دائ��ر� ،إىل جمموعات ،ثم يكل �إىل كل
جمموعة مبهامها ،وراح ي�ستعمل فنّه املعجز
وده��اءه البليغ حتى فتح يف �صفوف الروم ثغرة
ف�سيحة وا�سعة ،خرج منها جي�ش امل�سلمني كله
�سليماً معافى.
ويف ه��ذه امل�ع��رك��ة �أن�ع��م ال��ر��س��ول على خالد
بهذا اللقب العظيم «�سيف اهلل امل�سلول».
وعندما نكثت قري�ش عهدها مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،حترك امل�سلمون حتت
قيادة خالد لفتح مكة ،وعلى اجلناح الأمين من
اجلي�ش ،يجعل الر�سول خالداً �أم�يراً ..فيدخل
خالد مكة واحداً من قادة اجلي�ش امل�سلم ،والأمة
امل�سلمة ،بعد �أن �شهدته �سهولها وجبالها قائداً
من قادة جي�ش الوثنية وال�شرك زمناً طويالً.
يرفع خالد ر�أ�سه �إىل �أعلى ،ويرمق يف �إجالل
وغ�ب�ط��ة وح �ب��ور راي ��ات الإ� �س�ل�ام متل��أ الأف ��ق..
فيقول لنف�سه� :إن��ه وع��د اهلل ..وال يخلف اهلل
وع��ده ،ث��م يحني ر�أ��س��ه ��ش��اك��راً نعمة رب��ه ال��ذي
هداه للإ�سالم وجعله يف يوم الفتح العظيم هذا
واح ��داً م��ن ال��ذي��ن يحملون راي��ة الإ� �س�لام �إىل
مكة ،ولي�س م��ن ال��ذي��ن �سيحملهم الفتح على
الإ�سالم.
بعد �أن حلق الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم

بالرفيق الأعلى ،وحمل �سيدنا �أبو بكر ر�ضي اهلل
عنه م�س�ؤولية اخلالفة ،وهبّت �أعا�صري ال��ردة
املاكرة ،و�ضع �أبو بكر عينه لأول وهلة على بطل
املوقف ورجل ال�ساعة؛ �أبي �سليمان؛ �سيف اهلل،
خالد بن الوليد.
كانت �أن�ب��اء املرتدين وجتمّعاتهم ت��زداد كل
�ساعة خطورة ،فخرج �سيدنا �أبو بكر على ر�أ�س
اجلي�ش ،لكن كبار ال�صحابة �أجمعوا على بقاء
اخلليفة يف املدينة ،ويعرت�ض الإم��ام علي كرم
اهلل وجهه طريق �أبا بكر ،وي�أخذ بزمام راحلته
التي كان يركبها وهو ما�ض �أمام جي�شه الزاحف
فيقول له�« :إىل �أين يا خليفة ر�سول اهلل؟ �أقول
مل �سيفك يا �أبا
لك ما قاله ر�سول اهلل يوم �أحدّ :
بكر ال تفجعنا بنف�سك» ..و�أم��ام �إجماع م�صمم
من امل�سلمني ،ر�ضي اخلليفة �أن يبقى يف املدينة،
وق ����سّ ��م اجل�ي����ش �إىل �إح� ��دى ع���ش��رة جم�م��وع��ة،
ور� �س��م ل�ك��ل جم�م��وع��ة دوره� ��ا ،وع�ل��ى جمموعة
��ض�خ�م��ة م��ن ت �ل��ك امل �ج �م��وع��ات ك ��ان خ��ال��د بن
الوليد �أمرياً ،واجته �صوب خالد وقال يخاطبه:
«�سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
خالد بن الوليد �سيف من �سيوف اهلل� ..سلّه اهلل
على الكفار واملنافقني».
وم�ضى خالد �إىل �سبيله ينتقل بجي�شه من
معركة �إىل معركة ،ومن ن�صر �إىل �آخر.

( العدد  )220اجلمعة  29 -حزيران 2012 -
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نشاطات
افتتاح مؤسسة الثبات لنشر الفضيلة والقيم الروحية في القاهرة

إمام الجامع األزهر :مصر تقدم شكرها للعالم الجليل الدكتور عبد الناصر جبري
القاهرة  -الثبات
��ش�ه��دت ال�ع��ا��ص�م��ة امل���ص��ري��ة ال�ق��اه��رة
ت��زام �ن �اً م��ع اح �ت �ف��ال امل �� �ص��ري�ين ب��ال�ل�ي�ل��ة
اخلتامية مل��ول��د ال�سيدة زي�ن��ب ر��ض��ي اهلل
ع�ن�ه��ا ،اف�ت�ت��اح م��ؤ��س���س��ة ال�ث�ب��ات للبحوث
وال��درا��س��ات والطباعة والن�شر والإع�ل�ام،
ب�ح��ي امل�ق�ط��م ،ب��رئ��ا��س��ة ف�ضيلة ال�ع�لام��ة
الدكتور عبد النا�صر ج�بري؛ عميد كلية
الدعوة للدرا�سات الإ�سالمية بلبنان ،وذلك
بح�ضور عدد كبري من كبار علماء الأزهر
ال�شريف يتقدمهم �إم��ام وخطيب اجلامع
الأزهر ف�ضيلة ال�شيخ �صالح ن�صار ،ووزارة
الأوقاف امل�صرية ويتقدمهم ال�شيخ حممد
اجلعفري؛ مدير �أوق��اف �شمال القاهرة،
وعدد من م�شايخ الطرق ال�صوفية كال�شيخ
حممد خمتار الد�سوقي؛ �شيخ الطريقة
الد�سوقية ،وال�شيخ �أحمد التيجاين؛ �شيخ
الطريقة التيجانية ،وال�شيخ م�صطفى
م �ت��ويل؛ ��س�ك��رت�ير ال�ط��ري�ق��ة اجل��ازول �ي��ة،
وب �ح �� �ض��ور ع� ��دد م ��ن رج � ��ال ال���س�ي��ا��س�ي��ة
والأح� ��زاب ال�صوفية ،يتقدمهم الأ��س�ت��اذ
حممد �صالح زاي��د؛ رئي�س ح��زب الن�صر
ال�صويف ،ومريدي الطرق ال�صوفية ،وجمع
كبري من و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية،
وع ��دد م��ن احل��رك��ات ال�ث��وري��ة وائ�ت�لاف��ات
�شباب الثورة.
و� �ش �ه��د االف �ت �ت��اح �إل� �ق ��اء ك �ل �م��ات من
احل �� �ض��ور ع �ب��روا خ�لال �ه��ا ع ��ن ��ش�ك��ره��م
وت �ق��دي��ره��م ال �ب��ال��غ ل�ف���ض�ي�ل��ة ال�ع�لام��ة
ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ج�ب�ري ع�ل��ى ه��ذا
اجل� �ه ��د ال �ط �ي ��ب ،داع �ي��ن اهلل �أن ي�ك�ل��ل
جم�ه��ودات��ه خلدمة ه��ذا ال��دي��ن بالنجاح،
وق ��ال ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ج�ب�ري يف
كلمته�« :إن فكرة بناء امل�ؤ�س�سة جاءت بنا ًء
للتو�صية ال�ت��ي ات�خ��ذت يف امل��ؤمت��ر الأول
ب��ال �ق��اه��رة امل �ح��رو� �س��ة «ال �ت �� �ص��وف منهج
�أ�صيل للإ�صالح» ،والقا�ضي ب�إن�شاء مركز
ل�ل��درا��س��ات يعنى ب��ال�ت���ص��وف امل�ب�ن��ي على
العقيدة وال�شريعة الإ�سالمية ،ال عالقة
ل��ه ب��الأح��زاب �أو اجلماعات �أو اجلمعيات
وغ�ي�ره��ا ،وي�ت��وخ��ى ال�ع�م��ل وال �ت �ع��اون مع
املخل�صني م��ن �أه ��ل ال�ع�ل��م لإب ��راز ال��دور
ال�ترب��وي وال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة م��ن خ�لال
ر�ؤية ور�سالة وا�ضحتني».
و�أ�� �ض ��اف ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال��درا� �س��ات
الإ� �س�لام �ي��ة ال��دك �ت��ور ع�ب��د النا�صر
جربي� ،أن «ر�ؤية امل�ؤ�س�سة هي ال�سعي
ب��ال��و��س��ائ��ل امل�ت��اح��ة لن�شر الف�ضيلة
والقيم الروحية التي ينبني عليها
وج� ��ود الأمم ،ل �ك��ي ت���س�ت�ع�ي��د �أم�ت�ن��ا
دوره��ا يف ا��س�ترداد الهوية وت�صحيح
امل�سار» ،و�أ�شار �إىل �أن ر�سالة امل�ؤ�س�سة،
هي ن�شر علوم ال�شريعة الإ�سالمية
و�إب ��راز عامليتها وخ�ل��وده��ا بالتنا�سق
البديع بني الثبات واملرونة؛ بو�صفها
خامتة املناهج الربانية القادرة على
�إي �ج��اد ال ��دواء ال���ش��ايف امل�ب�رئ لأدواء
ك��ل ع�صر وم�صر ،وعلى منح الأم��ة
عنا�صر الثبات التي جتعلها ت�ستع�صي

من حفل �إفتتاح م�ؤ�س�سة «الثبات لن�شر الف�ضيلة والقيم الروحية»

على كل عوامل االنهيار �أو الذوبان يف
املجتمعات الأخرى.
و�أ�� �ض ��اف �أن م��ن ر� �س��ال��ة امل��ؤ��س���س��ة
�أي�ضاً ن�شر ت��راث الت�صوف الإ�سالمي
ال�صحيح املتمثل يف الدخول يف كل خلق
ثني ،واخل��روج من كل خلق دين؛ ومبا
فيه من �إ�شراق للروح؛ وتطهري للنف�س،
وطم�أنينة للقلب؛ وتوا�ضع هلل عز وجل
مع �شعور بالعزة والكرامة ،والربط بني
الأ��ص��ال��ة واحل��داث��ة م��ن خ�لال تقدمي
الفكر ال�صويف الأ��ص�ي��ل ،بهدف متثله
والتخلق به؛ وحتويله �إىل بنية �أ�سا�سية
يف وع� ��ي الإن� ��� �س ��ان امل �ع��ا� �ص��ر ،لتعبيد
الطريق �أمامه يف الواقع املعي�شي ملا فيه
م��ن ت�ضاري�س وع ��رة وت�ع��رج��ات �شاقة
لتجاوزها بر�ضى و�أمن و�إميان.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة ت�سعى من
خ�ل�ال ر��س��ال�ت�ه��ا حت�ق�ي��ق ال �ت ��وازن بني
ال �� �ش��ق امل� � ��ادي وال� ��روح� ��ي يف ال�ن�ف����س
الإن�سانية ،م��ن خ�لال �إق��ام��ة ال��دورات
التدريبية التي تر�سخ الفهم ال�صحيح
ل�ل�ف�ك��ر الإ� �س�ل�ام��ي ع��ام��ة ،وال�ت���ص��وف
الإ�سالمي خا�صة؛ وتنمي يف الإن�سان
�� �ش� �ع ��ور الإخ �ل ��ا�� � ��ص هلل ع � ��ز وج � ��ل؛

د .جبري :نسعى
لنشر علوم الشريعة
اإلسالمية وإبراز
عالميتها

عدد من علماء الأزهر وم�شايخ الطرق ال�صوفية

ومراقبته يف كل �ش�ؤون احلياة ،وتزوده
ب��ال��روح��ان �ي��ات ال �ت��ي ت �ن�ير ل�ل�إن �� �س��ان
دياجري احلياة املادية احلالكة؛ ومتل�ؤه
ب��ال �ط��اق��ة الإمي��ان �ي��ة ال �ت��ي ت �� �س��ري يف
�أو��ص��ال��ه؛ فتعطيه دف�ع��ة هائلة تعينه
على ال�صالح والإ�صالح.
و�أك � ��د د .ج�ب��ري� ،أن م��ن �أه� ��داف
امل�ؤ�س�سة الربط بني الفكر والواقع �أو
بني النظرية والتطبيق ،من خالل ن�شر
بحوث ال�سادة ال�صوفية التي ترتبط
بالواقع املعا�صر ،فتك�شف عن الظواهر
احلياتية؛ وتر�صد �أبعادها الإن�سانية؛
وت�ب��رز حت��دي��ات ال�ع���ص��ر وم���ش�ك�لات��ه
وتعقيده وازدواج �ي��ة معايريه القيمة
وال��روح�ي��ة ،وت�سعى �إىل و�ضع احللول
املالئمة لها ،بالإ�ضافة �إىل �إحياء الدور
ال�ترب��وي للت�صوف الإ� �س�لام��ي ال��ذي
يتعهد الإن �� �س��ان م��ن ��ص��رخ��ة ال��و��ض��ع
وحتى �أنه النزع؛ ليكون �إن�ساناً �صاحلاً
ي�شمل �صالحه الإن�سانية كلها؛ ولي�س
جمرد مواطن �صالح يف وطنه كما هو

احل��ال يف امل�ن��اه��ج ال�ترب��وي��ة الو�ضعية
القا�صرة ،التي تق�صر �صالح الإن�سان
ع �ل��ى م��وط �ن��ه ف �ق��ط دون ال �ن �ظ��ر �إىل
مواطن الآخرين.
و�أ� �ض��اف �أن م��ن �أه� ��داف م�ؤ�س�سة
الثبات؛ التوعية والتثقيف من خالل
�إق��ام��ة ال�ن��دوات وامل��ؤمت��رات التثقيفية
التي تعني بهموم الأم ��ة ،وتعلي �ش�أن
الدعاة واملثقفني ،ومتد امل�شاركني بزاد
م �ع��ريف ت��رب��وي روح ��ي ي ��ذوب يف وع��ي
الإن���س��ان؛ فيخل�ص نف�سه من �شوائب
الرذيلة؛ ويزكيها ويحليها بالف�ضيلة؛
وي�ج�ع�ل�ه��ا مب �ن��زل��ة ال �ل��وح��ة م �ت��وازن��ة
الأبعاد والن�سب.
و�أو�ضح د .جربي �أن م�ؤ�س�سة الثبات
�ست�سعى �إىل �إن�شاء قناة ف�ضائية تعمل
ع�ل��ى ن���ش��ر ت�ع�ل�ي��م الإ�� �س�ل�ام ال�صحيح
وت �ع ��رف ال �ن��ا���س ب�ع�ظ�م��ة ه ��ذا ال��دي��ن
وع��امل�ي�ت��ه ،و�إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ال�برام��ج
امل�ق��دم��ة ع�بر ال�صوتيات وامل��رئ�ي��ات يف
العامل الإ�سالمي ،والتمييز بني الغث

وال�سليم منها ،و�إف�ساح املجال لت�شجيع
احل� � ��وار ال �ب �ن��اء ال �ق��ائ��م ع �ل��ى امل�ح�ب��ة
والتعاون والإخاء ،و�إبراز دور الت�ضامن
الإ�سالمي مع التنوع الل�ساين والعرقي
وامل��ذه �ب��ي وال �ت �ع��دد اجل� �غ ��رايف ،وذل��ك
بعر�ض الق�ضايا االجتماعية يف �ضوء
�أح�ك��ام ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة وتب�صري
كل م�سلم بق�ضايا �أمته عامة ،و�إع��داد
برامج يكون هدفها مقاومة التيارات
ال �ف �ك��ري��ة ال� �ه ��دام ��ة ،وك �� �ش��ف زي�ف�ه��ا
و�إب��راز م��دى خطورتها على جمتمعنا
الإ�سالمي ،حتى ال يقع امل�سلمون بني
براثنها و�أنيابها الفتاكة ،والتخطيط
للإعالم الإ�سالمي تخطيطاً ي�ضمن
لنا تكوين �شباب حر ق��ادر على الر�سو
بال�سفينة ع�ل��ى ب��ر الأم � ��ان ،ب ��د ًال من
اللهث وراء الغرب وذوب��ان ال�شخ�صية
امل���س�ل�م��ة يف ب �ح��ار ال�ت�ب�ع�ي��ة وال�ت�ق�ل�ي��د
للغري ،حتى يتحقق فينا قوله تعاىل }
كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س{.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ف���ض�ي�ل��ة ال���ش�ي��خ
��ص�لاح ن���ص��ار؛ �إم ��ام وخطيب اجلامع
الأزه� � ��ر ال �� �ش��ري��ف�« :إن م���ص��ر ت�ق��دم
� �ش �ك��ره��ا ل�ف���ض�ي�ل��ة ال �ع�ل�ام��ة ال��زاه��د
ال��دك�ت��ور عبد النا�صر ج�ب�ري؛ عميد
ال��درا��س��ات الإ��س�لام�ي��ة يف ل�ب�ن��ان ،على
م��ا ي �ق��وم ب��ه م��ن �أع �م��ال خ�ير وتعليم
ال �ن��ا���س �أم � ��ور دي �ن �ه��ا ال���ص�ح�ي��ح ال��ذي
ي�ت�م�ث��ل يف امل���س�ل��ك ال �� �ص��ويف امل �ع �ت��دل،
وع�ّب�رّ �إم ��ام وخ�ط�ي��ب اجل��ام��ع الأزه ��ر
ال�شريف عن �سعادته و�إعجابه لأهداف
م�ؤ�س�سة ال�ث�ب��ات ،وال�ت��ي ت�ؤ�س�س ملنهج
من املناهج التي تعي�ش داخلنا وهو من
منهج الت�صوف ،م�شرياً �إىل �أن اخللق
ه��و روح ال�صوفية ،لأن�ه��ا مبنية على
احلب ،والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أكد لنا �أن من يريد �أن يكون يف معيته
يف الآخ��رة ،و�أن يكون ذا خلق  -وهو ما
ي�ق��وم عليه منهج الت�صوف  -فيقول
ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و��س�ل��م�« :إن
يل و�أدناكم مني جمل�ساً يف
من �أحبكم �إ ّ
الآخرة �أح�سنكم �أخالقاً».
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال �� �ش �ي��خ حم�م��د
اجل � �ع � �ف ��ري؛ م ��دي ��ر �أوق � � � ��اف � �ش �م��ال
ال� �ق ��اه ��رة�« :إن م ��ا ق � ��ام ب ��ه � �ص��اح��ب
الف�ضيلة الدكتور عبد النا�صر جربي،
م��ن �إن �� �ش��ائ��ه م��ؤ��س���س��ة ال �ث �ب��ات وال�ت��ي
م��ن �أه��داف �ه��ا ن���ش��ر الف�ضيلة وال�ق�ي��م
ال��روح�ي��ة� ،إن��ه لأم��ر ي�ستحق التقدير
واالح �ت�رام ،وه��و م��ا لي�س بغريب عن
�أه ��ل ال�ع�ل��م وال�ف���ض��ل �أم �ث��ال��ه ،م�شرياً
�إىل �أن منهج �أه��ل احل��ق قائم �إىل يوم
ال�ق�ي��ام��ة ،وي �ج��ب علينا �أن ن �ع��ود �إىل
�سادتنا ومنهجهم التخلية والتحلية
وبعدها ي�أتي التجلي.
و�شهد االفتتاح �إل�ق��اء الق�صائد يف
حب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
كما قامت فرقة �إن�شاد من �سورية من
مدينة حلب ب��الإن���ش��اد ال���ص��ويف ال��ذي
جتاوب معه احل�ضور.
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أنت حامل ..كيف تتصرفين في فصل الصيف؟
ِ
تعاين احلامل يف ف�صل ال�صيف من ارتفاع
حرارة اجل�سم ب�صورة مزعجة ،وذلك قد يجعلها
ت�شعر ب��ان��زع��اج وح� ��رارة زائ ��دة ح�ت��ى يف �أف�ضل
�أوق��ات ال�سنة ،وت��زداد الأم��ور ��س��وءاً يف ال�صيف،
حيث قد تالحظ انتفاخاً غري عادي يف �أطراف
اجل�سم خالل الليل ،وقد تعاين من ح��رارة قد
ت�سبب لها الأرق واحلكة.
وع��ن خ �ط��ورة ارت �ف��اع درج ��ات احل� ��رارة على
احلامل ،ي�شري �أطباء �أمرا�ض الن�ساء والتوليد،
�إىل �أن الدرا�سات �أكدت �أن طق�س ال�صيف �شديد
احل��رارة ي��ؤث��ر بال�سلب على ذكاء الأج�ن��ة ،وقد
يت�سبب يف ح��دوث �أ� �ض��رار يف �أج ��زاء مهمة من
م��خ اجلنني خ�لال الأ�شهر الثالثة الأوىل من
احلمل ،مما ينال من ذكاء الطفل م�ستقبالً.
ل��ذل��ك ،ي�ن�ب��ه الأط� �ب ��اء �إىل �� �ض ��رورة ات �خ��اذ
�إج ��راءات وقائية لتفادي التعقيدات ال�صحية
الناجتة عن ح��رارة ال�شم�س ،وفقدان املياه من
اجل�سم.
كما ير�شد الأطباء احلوامل �إىل �أن يتنبهن
من احل��رارة ،و�أن ي�شربن الكثري من ال�سوائل،
ليح�صلن على الكمية الكافية م��ن امل�ي��اه التي
ي�ح�ت��اج �إل �ي �ه��ا ج���س��ده��ن ،ف��ال�ن���س��اء ال �ل��وات��ي ال
ي�شربن م��ا يكفي م��ن ال�سوائل �صيفاً ،ي�شعرن
بالدوار و�أوجاع الر�أ�س ،فلذلك يو�صى ب�شكل عام
�أن ت�شرب الن�ساء بني � 6إىل ثمانية �أكواب من املاء
�أو الع�صري يومياً ،لتفادي �أي تعقيدات حمتملة.
�سباحة ..لكن ب�شروط
�أما يف حال تكوّن رغبة �شديدة لدى احلامل
مبمار�سة ريا�ضة ال�سباحة ،فحتى وق��ت ق�صري
ك ��ان ه �ن��اك اع �ت �ق��اد � �ش��ائ��ع ب � ��أن ال �� �س �ب��اح��ة من
الريا�ضات غري امل�ستحبة للحامل ،لأنها تعر�ضها
ل�ل�إ��ص��اب��ة ب��ال�ع��دوى ،لكن ال��درا� �س��ات احلديثة
�أثبتت خط�أ هذه النظرية ،م�ؤكدة �أن ال�سباحة
تُع ّد من �أف�ضل الو�سائل للمحافظة على اللياقة
البدنية للمر�أة خالل فرتة احلمل.
ويقول الأطباء �إن ال�سباحة تُعترب �أقل �أنواع

الريا�ضة ��ض��رراً ب��احل��ام��ل ،فهي الحت�ت��اج �أثناء
ممار�ستها �إىل ب��ذل جم�ه��ود ك�ب�ير ،م��ا يجعلها
م��ن الأن���ش�ط��ة الريا�ضية الآم �ن��ة ال�ت��ي تنا�سب
املر�أة احلامل حتى وهي يف ال�شهور الأخرية من
احلمل.
وال توجد �أي درا�سة حتى الآن �أثبتت حدوث
ت�أثري �سلبي ،لكن على احلامل �أن ت�سبح بهدوء،
و�أال حتاول ال�سباحة ب�سرعة �أو لفرتة طويلة.
وم��ن مميزات ال�سباحة �أي�ضاً �أنها �آمنة وال
تت�سبب يف حدوث �إ�صابات �أو التهابات يف املفا�صل
�أو الع�ضالت ،وحتقق انتعا�شاً وبهجة ،ال�سيما يف
ال�صيف.
وينبغي على كل �أم حامل �أن تتجنب ال�سباحة
يف م�سبح ذات مياه �ساخنة� ،أو �أن ت�سبح يف العيون
ال�ساخنة ،لتجنب ارت �ف��اع درج��ة ح ��رارة احلبل
ال�سري واجلنني، وكذلك جتنب ال�سباحة يف املاء
البارد.
كما يراعى جتنب الإجهاد ،حر�صاً على عدم

نق�ص تدفق الدم املحمل بالأوك�سجني للجنني،
و�أي�ضاً يجب جتنب ال�سباحة عند حدوث نزيف
�أو تقل�صات �أو ع ��دوى �أو ف�ت��ق �أو ن��زل��ة ب��رد �أو
التهاب احللق.
ومي �ك��ن ل�ل�ح��ام��ل �أن ت���س�ب��ح ب �ب��طء ومت�شي
وتطفو يف احلمام ،وتراعي ال�سباحة يف البداية
مل�سافات ق�صرية ،من دون ب��ذل جمهود ع�ضلي
مرهق.
�إر�شادات عامة
ت ��ؤك��د �أط �ب��اء ال�ن���س��اء وال�ت��ول�ي��د �أن ��ه خ�ل�ال ف�ترة
احلمل يزداد ن�شاط الدورة الدموية يف ج�سد احلامل،
وه��ذا بالتايل ي�ساهم يف زي��ادة �إح�سا�سها ب��احل��رارة،
و�أي���ض�اً ف ��إن ال�ت�غ�يرات الهرمونية ق��د جتعلها �أك�ثر
عر�ضة للدوخة والطفح اجللدي واالنتفاخ يف يديها
وق��دم�ي�ه��ا خ�ل�ال ف���ص��ل ال���ص�ي��ف ،ل�ك��ن ه�ن��اك بع�ض
احللول التي ميكن �أن تلج�أ �إليها امل��ر�أة كي حتافظ

على ب��رودة ج�سدها عندما تكون احل ��رارة مرتفعة،
وعلى �سبيل املثال:
 العناية باجل�سد� :إن اال�ستحمام مبياه فاترة مينعالإح�سا�س باحلرارة ال��زائ��دة ،وبعد ذلك ميكن و�ضع
كرمي مرطب �أي�ضاً ،مثل كرمي اخليار.
 يف�ضَّ ل يف هذه الفرتة ارتداء مالب�س قطنية وا�سعةب��د ًال م��ن التي حتتوي على النايلون� ،أو التي تكون
�ضيقة.
يف�ضل رفع ال�شعر مب�شبك ،بحيث يكون بعيداً
 َّعن الوجه ،فال ي�سبب العرق يف الوجه والرقبة.
 الرتكيز على مرطبات الب�شرة املخففة ،والتيحت�ت��وى على م��ادة واق�ي��ة م��ن ال�شم�س ،ويجب
االنتباه �إىل عدم الإفراط يف ا�ستخدام املكياج.
 يجب على احلامل تناول حوايل � 8أك��واب مناملاء يومياً ،لكن �إذا �شعرت باكتفاء زائد من �شرب
املاء فعليها �أن ت�شرب �شاي الأع�شاب� ،سواء �أكان
�أ�سود �أم �أخ�ضر ،وذلك بعد تركه ليربد ،و�إ�ضافة
مكعبات الثلج فوقه.
ويف ح��ال��ة ��ش�ع��ور احل��ام��ل ب�ب�ع����ض اجل�ف��اف
والدوخة ،فعليها �شرب املاء وع�صري الفواكه بد ًال
من امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني ،وذلك
لتعوي�ض ال�سوائل امل�ف�ق��ودة م��ن ج�سدها ،و�إذا
كانت من النوع ال��ذي ي�شعر ب��الإره��اق ال�سريع
وع��دم ال�ق��درة على ال��وق��وف لفرتة طويلة فال
تنزعج ،لأن ذلك �أمر طبيعي ،نتيجة نق�ص ن�سبة
ال�سكر يف ال��دم ،وتغريات �ضغط ال��دم ،ولتجنب
ذلك ال بد من �أخذ الوقت الكايف عندما تنه�ض،
من و�ضع اجللو�س �أو اال�ستلقاء ،وعندما ت�شعر
بالتعب عليها �أن ت�ستلقي وت��رف��ع قدميها �إىل
�أعلى ،لتح�سني الدورة الدموية من ج�سمها �إىل
دماغها� ،أو جتل�س وا�ضعة ر�أ�سها بني ركبتيها.
و�أي�ضاً من الطبيعي �أن يحدث احتبا�س لل�سوائل
ع�ن��د احل��وام��ل ،وه ��ذا ي�سبب االن �ت �ف��اخ يف اليدين
وال�ق��دم�ين والكاحلني ،وللتغلب على ه��ذه احلالة
عليها �أن جترب و�ضع �أوراق الكرنب على الأماكن
املنتفخة من ج�سدها ،بعد تربيدها يف الثالجة.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

عالج التهاب اللوزتين لدى األطفال
ك��ان ال�ع�لاج ال�شائع اللتهاب اللوزتني املتكرر ه��و ا�ستئ�صال
اللوزتني نهائياً ،لكن �أ�صبح الآن اللجوء �إىل اجلراحة ح ًال ال يتم
اللجوء �إليه �إال يف احلاالت التي ال يتح�سن فيها االلتهاب املتكرر،
رغم تغيري العالجات.
• كيف يتم عالج التهاب اللوزتني؟
يُن�صح الطفل امل�صاب بالتهاب اللوزتني بالراحة التامة؛ حتى
يعود �إىل ن�شاطه وحالته الطبيعية.
يتم ا�ستعمال امل�سكنات ،وخاف�ض احلرارة ب�شكل منتظم حتت
�إ�شراف الطبيب بح�سب درجة االلتهاب.
ق��د ي�صف الطبيب م�ضاداً حيوياً للطفل املري�ض �إذا توقع
الإ��ص��اب��ة بالتهاب ب�ك�ت�يري ،وال ب��د حينها م��ن ات�ب��اع الإر� �ش��ادات
واجلرعة كما و�صف الطبيب متاماً ،حتى ال يحدث مقاومة من
البكترييا يف امل�ستقبل.
ين�صح ب�شرب ال�سوائل ال��داف�ئ��ة ،خ�صو�صاً ال�شاي بالليمون
واحل�ساء الدافئ.
يتم تناول �أقرا�ص اال�ستحالب التي تعمل على تطهري احللق.
• �إر�شادات هامة �أثناء العالج
التهاب اللوزتني نوعان :نوع بكتريي يعالَج بامل�ضادات احليوية،

والآخر فريو�سي يتم عالجه بامل�سكنات وم�ضادات االلتهاب ،فلي�س
م��ن م�صلحة امل��ري����ض �أن يتعاطى امل �� �ض��ادات احل�ي��وي��ة م��ن دون
ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص �أوالً.
 �إذا ب��د�أ الطفل املري�ض يف ال�شعور بالتح�سن ،ف�لا ب��د م��ن �أني�ستكمل العالج حتى نهايته ،حتى ال حتدث له انتكا�سة ويهاجمه
املر�ض ب�صورة �أ�شد �ضراوة.
 �إذا مل يتمكن الطفل من تناول العالج (امل�ضاد احليوي) عنطريق الفم ،نظراً �إىل �شدة ت�ضخم اللوزتني ،فيمكن �أخ��ذه عن
طريق احلقن.

 االل �ت �ه��اب امل�ت�ك��رر يف ال �ل��وزت�ين ،وجت ��اوز ع��دد م ��رات الإ��ص��اب��ةبااللتهاب ال�سبع مرات خالل العام.
 -ت�ضخم اللوزتني مبا ي�سبب م�شاكل يف منو الفك والأ�سنان.

• متى نلج�أ �إىل ا�ستئ�صال اللوزتني؟
يتم اللجوء �إىل ا�ستئ�صال اللوزتني جراحياً يف احلاالت الآتية:
 ان�سداد جمرى الهواء ،وحدوث �إعاقة يف التنف�س ،و�صعوبة البلعالناجتة عن الت�ضخم ال�شديد يف اللوزتني.
 وج��ود خ��راج حول اللوزتني �أو �إحداهما ب�صورة متكررة ،وعدما�ستجابة اخلراج للعالج التقليدي.
 تكرر حدوث التهاب يف العقد اللمفية الرقبية ،ويكون يف �صورةقيحية.
 �شك الطبيب ب��وج��ود ورم يف ال�ل��وزت�ين ،خ�صو�صاً عند وج��ودت�ضخم يف لوزة واحدة دون الأخرى.

• الوقاية من التهاب اللوزتني
الوقاية دائماً خري من العالج ،والتهاب اللوزتني ميكن جتنبه
من خالل اتباع الإر�شادات الآتية:
 غ���س��ل الأي � ��دي ب���ص�ف��ة م���س�ت�م��رة ،م�ن�ع�اً الن�ت���ش��ار ال�ف�يرو��س��اتواجلراثيم.
 ا�ستخدام املناديل الورقية �أثناء العط�س وال�سعال ،منعاً لن�شرالرذاذ ،وعدوى الآخرين.
 ع��دم م�شاركة الطفل الآخ��ري��ن يف ا�ستخدام الأك ��واب و�أط�ب��اقالطعام.
 -جتنب خمالطة امل�صابني بالعدوى.
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مـنــوعــــات

الحميـة الـغذائية..

بـــــيـن دفــــــع
المرض وطلب
الـــرشـــاقـــــــة

��ش�ه��د ال �ع��امل يف الآون � ��ة الأخ �ي��رة زح��ف
مر�ض ال�سَّ مَانة على �أفراده؛ من الكبري �إىل
ال�صغري ،حيث باتت ال�سمانة مرتبطة بكثري
من الأمرا�ض ،كارتفاع �ضغط الدم ،ومر�ض
ال�سكر ،وغريها من الأمرا�ض ،معتقدين �أن
تناول كميات كبرية من الطعام وانخفا�ض
احلركة والن�شاط البدين هو �سبب رئي�سي
يف ال���س�م��ان��ة ،ل�ك��ن درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �أك ��دت �أن
ال�سمانة ت��رج��ع �أي���ض�اً �إىل بع�ض الأخ�ط��اء
ال�شائعة.
و�أو� �ض �ح��ت ال��درا� �س��ة �أن ن�ق����ص ��س��اع��ات
النوم �سبب رئي�سي يف زيادة الوزن ،لأن عدم
احل�صول على عدد �ساعات نوم كافية ي�ؤدي

�إىل ارت�ف��اع م�ستويات هرمون «اجلريلني»،
ال ��ذي ي�ق��وي الإح���س��ا���س ب��اجل��وع ،ويت�سبب
يف انخفا�ض ه��رم��ون �آخ��ر ه��و «الليبتني»؛
امل�س�ؤول عن الإح�سا�س بال�شبع.
وي �� �ش�ير اخ�ت���ص��ا��ص�ي��و ال �ت �غ��ذي��ة �إىل �أن
االع � �ت� ��دال يف ت� �ن ��اول ال �ط �ع ��ام ،وااله �ت �م��ام
بالن�شاط البدين اليومي ،و�إقفال الكمبيوتر
والتليفزيون مبكراً ،وال��ذه��اب �إىل ال�سرير
ل���ض�م��ان احل �� �ص��ول ع�ل��ى ع ��دد � �س��اع��ات ن��وم
كافية ،هي الن�صيحة التي �أ�صبحت مدرجة
يف �أحدث �أ�ساليب الريجيم.
ويف نف�س ال�صدد� ،أو�ضحت درا�سات �سابقة
�أن ال�ن��وم م��ن �أه��م الأ��ش�ي��اء ال�ت��ي يحتاجها
ج�سم الإن �� �س��ان ب�ع��د ي��وم ك��ام��ل م��ن اجلهد
والتعب ،لكي ي�ستعيد ن�شاطه وقدرته على
موا�صلة العمل لليوم التايل ،ويرتاوح مقدار
ال�ن��وم الطبيعي جل�سم الإن���س��ان م��ن � 7إىل
� 8ساعات يومياً� ،أي �أن الإن�سان الطبيعي
يق�ضى ثلث حياته نائماً.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن اجل�سم ال��ذي ال
ي�أخذ حقه من النوم يواجه ثالث م�شكالت:
�أوالً :انخفا�ض ن�سبة هرمون «اللبتني»
يف ال ��دم ،وه ��ذا ال�ه��رم��ون ي��زي��د م��ن �صرف
اجل���س��م ل�ل�ط��اق��ة ،وب��ال �ت��ايل ي�ع�م��ل ب�أق�صى
درج��ات تر�شيد ا�ستهالك ال�ط��اق��ة ،ويخزن
�أكرثية الطاقة يف �صورة طبقات دهنية عادة
بد ًال من �صرفها.
ثانياً :ارتفاع ن�سبة هرمون اجلريلني يف
الدم ،وهذا الهرمون هو مبنزلة فاحت �شهية،
لأنه يعزز من �شعور الإن�سان باجلوع.
ثالثاً :انخفا�ض درج��ة ح�سا�سية �أن�سجة
اجل�سم �إزاء اللأن�سولني ،الأمر الذي ميكن
�أن ي�سبب الإ�صابة مبر�ض ال�سكر.
نظام يحميك من ال�سَّ مَانة
وللتغلب على ه��ذه امل�شكلة ،يجب اتباع
ن�ظ��ام ال�صحة يف التمثيل ال �غ��ذائ��ي� ،أو ما
ي�ع��رف ب�ن�ظ��ام ت��دوي��ر ال �غ��ذاء� ،أو م��ا يعرف
�أحياناً بنظام ال�غ��ذاء ال��دوري ،ويعتمد هذا
ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى ع ��دة ال �ع��وام��ل م �ن �ه��ا� ،إدخ� ��ال

طــريـقـة اللعـب

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

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1عا�صمة اوروبية  /ناجت
ق�سمة امل�سافة املقطوعة على
1
الزمن امل�ستغرق يف قطعها.
 6م�سار للماء يف الأر�ض.
2
 7موعد تذكر �شخ�ص عزيز
3
تويف  /زهر يذكر يف حتية
ال�صباح وامل�ساء.
4
 8جواب  /يو�ضع على ظهر
احل�صان  /يجمد باحلرارة.
5
� 9أ�سرد  /ال ينت�صر �إال بالقوة
6
 /الآن
 10جتده يف البحر والنهر
7
والبحرية واملطر ولكنك ال
جتده يف ال�شالل.
8

9
عـــامـــودي
 1حرف نا�صب  /البتول
10
 2احلكيم الذي ا�شتهر بو�صاياه
�أفــقــي
البنه  /غري �صفاء يف املاء �أو النف�س.
 3جهاز لك�شف الأج�سام عن
 1اخ�ضر يف الأر�ض و�أ�سود يف ال�سوق و�أحمر يف البيت  /لك
بعد  /ن�صف وحدة.
وي�ستعمله الآخرون دون �إذنك
 2رمز ن�صف القطر يف الهند�سة  /فاكهة �صغرية  /تقال للحمار � 4سجني
 5فاقد لأحد �أبويه �أو كليهما
 3م�سل�سل �سوري قدمه يا�سر العظمة  /غري ناعم
 /تغلب وانت�صار.
 4مت�شابهة � /أكلة �شهية م�شهورة يف ال�سعودية.

نوعيات من ال�غ��ذاء لكل ي��وم على ح��دة ،وال
تكرر خالل وجبات الإفطار والغداء والع�شاء
ب�ين الوجبات �إال ب�شكل ب�سيط ،مثل تكرار
اخل�ضروات الطازجة ال�سلطات.
كذلك ع��دم ت�ن��اول الن�شويات ،خ�صو�صاً
ن�ف����س ال �ن��وع� ،إال ب�ع��د م ��رور م��ا ي �ق��رب من
ثالثة �إىل �أربعة �أيام ،على �أال تكرر �أي�ضاً يف
اليوم نف�سه ،بالإ�ضافة �إىل اختيار نوعيات
من كل من الربوتني احليواين والربوتني
ال �ن �ب��ات��ي ،وت � ��وزع ع �ل��ى م� ��دار ��س�ت��ة �أي � ��ام يف
الأ�سبوع ،وي�سمح بتكرارها فقط يف وجبتي
الغداء والع�شاء يوماً واحداً.
وباتباع ه��ذه التعليمات ميكن القول �إن
اجل�سم يتعر�ض يومياً لنظام غذائي جديد،
وب�شكل يفاجئ اجل�سم ،فيتعر�ض التمثيل
ال�غ��ذائ��ي لتغريات فجائية ،وب��ال�ت��ايل تكون
�سرعة اال�ستجابة مفيدة ج��داً يف عمليات
حرق الدهون امل�ستمرة.
لأن الغذاء مهما كانت نوعياته ،فمعدل
احل��رق ال ي��زال عالياً ،وذل��ك باتباع النظام
الغذائي الدوري ،ويحمل هذا النظام فوائد
�أخ��رى غ�ير ح��رق ال��ده��ون ،فهو يعمل على
�إزالة املواد امل�ؤك�سدة يف اجل�سم ب�شكل يومي،
ومي�ن��ع ت��راك��م امل��زي��د م�ن�ه��ا ،ع�ل��ى �أ��س��ا���س �أن
م�ع��دل التمثيل ال�غ��ذائ��ي �إذا ا�ستمر ب�شكل
ثابت ف ��إن جميع وظ��ائ��ف اجل�سم احليوية،
مثل الكبد والكلى ،تبقى يف حالة وظيفية
و�صحية مرتفعة.
وتبدو �أحد �أهم �أ�سباب ال�سمانة هو تناول
الطعام اخلط�أ يف املواعيد اخلط�أ ،وذلك على
م��دار اليوم �أو الأ��س�ب��وع� ،إذ �إن جم��رد �إع��ادة
ترتيب نوعيات الغذاء و�إع��ادة تدويرها على
م��دار اليوم والأ��س�ب��وع تتيح للج�سم فر�صة
ك �ب�يرة ل�ت���ش�غ�ي��ل م��اك�ي�ن��ة احل� ��رق ال��ذات �ي��ة،
وب�شكل منتظم مم��ا ي�ساعد على التخل�ص
من الدهون �أو ًال ب�أول.
ف� ��إذا ك��ان ال �غ��ذاء ه��و امل�ت�ه��م ال��رئ�ي����س يف
�إحداث ال�سمانة ،ف�إن الغذاء �أي�ضاً هو العامل
الرئي�س يف تخلي�صك من ال�سمانة وال��وزن
الزائد ،لكن ب�شرط ا�ستخدامه حتت �شروط
�صحية ومنا�سبة للج�سم.

الحل السابق
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 6الدكتور م�ساعد �شرلوك هوملز � /شخ�صية
خيالية تن�سب �إليها احلكمة والطرافة
 7ن�صف بيات � /سكب  /نق�ص
 8عينة �صغرية مقطوعة من اجل�سم.
 9فيها ح�شوة  /نوع من �أنواع اجلنب.
 10خازن للأموال والكنوز  /يخرتق الزجاج وال
يك�سره.
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ريَ اضـَ ة

بـيرلـو..

أحد الـعـالمـات الفـارقـة لـ«يورو»2012
�أكد الإيطايل �أندريا بريلو يف املباراة
الأخرية لبالده �أمام �إنكلرتا ،ويف الن�سخة
احل��ال �ي��ة ل�ب�ط��ول��ة �أوروب� � ��ا ع �م��وم �اً� ،أن��ه
عملة ن��ادرة يف املالعب الأوروب�ي��ة ،و�أحد
القالئل الذين يتمتعون بح�س القيادة
يف و��س��ط امل�ل�ع��ب ،حيث يقيم يف مملكته
اخل��ا��ص��ة ،م�بره�ن�اً ع��ن ق��درات��ه الكبرية
يف ال�ت�م��ري��ر و��ص�ن��اع��ة الأل �ع��اب و�ضبط
الإيقاع.
وا��س�ت�خ��دم ب�يرل��و يف ��ض��رب��ة اجل ��زاء
الرتجيحية الرائعة التي هز فيها �شباك
احل��ار���س الإن�ك�ل�ي��زي ج��و ه ��ارت ،ع�صارة
خربته فــ«�ضحك» على الأخ�ير ،وبرهن
عن هدوء �أع�صاب نادر ،يف معمعة �ضربات
ال�ترج�ي��ح وال �ت��وت��ر ال��ره�ي��ب ال ��ذي �ساد
املوقف يف امل��درج��ات وداخ��ل �أر���ض ملعب
ك�ي�ي��ف ال��وط �ن��ي ،ح�ي��ث ك��ان ب�يرل��و جنم
املباراة بامل�شاركة مع رفيق دربه احلار�س

القائد جانلويجي بوفون ،فكالهما دعم
املنتخب الإيطايل بكل ما �أوت��ي من قوة
وا�ستحقا اخل ��روج م��ن امللعب مرفوعي
ال � ��ر�أ� � ��س ،ف ��اخل �ب�رة وال� �ث� �ب ��ات �أو�� �ص�ل�ا
«الآزوري» �إىل ن�صف النهائي.
وعلى رغ��م جت��اوزه الـ 33ع��ام�اً لعب
بريلو  120دقيقة �أم��ام �إنكلرتا دون �أن
يكل �أو ميل من توزيع الكرات و�إي�صالها
ب ��إت �ق��ان �إىل اجل �ن��اح�ي�ن وامل �ه��اج �م�ين،
ال عن وج��وده يف كل مرت مربع يف
ف�ض ً
امللعب!
وم� � ��رة ج ��دي ��دة خ �ط��ف امل��اي �� �س�ت�رو
الأنظار ،علماً �أن البع�ض يعتربه ب�أهمية
�صانع �أل�ع��اب �إ�سبانيا ت�شايف هرنانديز
بالن�سبة �إىل منتخب بالده ،و�أثبت ب�أنه
على ال��رغ��م م��ن تقدمه يف ال�سن ،فهو
ي�ع��و���ض م��ن خ�ل�ال ت�ف�ك�يره ال���س��ري��ع يف
امل�ل�ع��ب ،وق��د �أ� �ش��اد ب��ه م��درب��ه ت�شيزاري

بريلو� ..صانع العاب منتخب ايطاليا

برانديللي بقوله« :ال �أ�ستطيع تخيل املحلي منذ �سقوطه يف �صفوف ميالن
من جهة ثانية� ،أن�صف احلظ منتخب
منتخب �إي�ط��ال�ي��ا م��ن دون ��ه� ،إن��ه العقل �أم ��ام روم ��ا يف ك��ان��ون الأول ع��ام � ،2010إي �ط��ال �ي��ا وو� �ض �ع��ه يف م��واج �ه��ة غ��رمي��ه
امل�ف�ك��ر يف ال �ف��ري��ق ،ف�ه��و يجعل الأم ��ور ودف ��ع ه��ذا الأم ��ر زم�ي�ل��ه يف جوفنتو�س الأمل ��اين يف ن�صف النهائي بعد تخطيه
�سهلة للغاية ومن دون تعقيد».
واملنتخب الإيطايل احلار�س جانلويجي �إن�ك�ل�ترا ب�ضربات الرتجيح  2-4الأح��د
وك ��ان ب�يرل��و م�ه�ن��د���س ف ��وز منتخب بوفون �إىل اعتبار التعاقد مع بريلو ب�أنه على امللعب الأوملبي يف كييف �إثر تعادلهما
بالده بك�أ�س العامل  2006يف �أملانيا �أي�ضاً�« ،صفقة القرن».
 0-0يف الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف من
لكن بع�ض النقاد اع�ت�بروا ب��أن��ه انتهى،
وك ��ان ل���س��ان ح ��ال امل� ��درب الإي �ط��ايل املباراة الأخرية للدور ربع النهائي.
خ�صو�صاً ب�ع��د ان�ت�ق��ال��ه م��ن م�ي�لان �إىل ج��وف��اين ت��راب��ات��وين؛ ال��ذي ي�شرف على
وا�ستحق املنتخب الإيطايل بلوغه دور
ج��وف�ن�ت��و���س مطلع امل��و��س��م ال�ف��ائ��ت بعد تدريب منتخب جمهورية ايرلندا حالياً الأرب�ع��ة للمرة الأوىل منذ و�صوله �إىل
� 10سنوات �أم�ضاها يف �صفوف النادي والذي منح بريلو مباراته الدولية الأوىل نهائي ن�سخة  2000وخ�سارته �أمام فرن�سا
ال �ل��وم �ب��اردي ،ل�ك��ن ب�يرل��و �أ��س�ك��ت جميع يف �أيلول  2002مماث ً
ال عندما قال�« :إنه  1-2بالهدف الذهبي ،لأن��ه هيمن على
م�ن�ت�ق��دي��ه ب�ق�ي��ادة ال���س�ي��دة ال�ع�ج��وز �إىل خ�ل�ي�ف��ة زي �ك��و يف امل�ل�اع ��ب ،ف�ه��و م�صدر اللقاء ب�شكل تام و�أهدر فر�صاً ال حت�صى،
اللقب املحلي على ح�ساب فريقه ال�سابق .التمريرات الأ�سا�سية ،وال �أحد ي�ستطيع ف �ي �م��ا اع �ت �م��د الإن �ك �ل �ي��ز ع �ل��ى ال �� �س�لاح
و�ساهم بريلو ب�شكل كبري يف �إح��راز احللول مكانه يف املنتخب الإيطايل».
الإي � �ط� ��ايل يف م��واج �ه��ة رج � ��ال امل� ��درب
ج��وف �ن �ت��و���س امل� �ت� �ج ��دد ب� �ق� �ي ��ادة امل � ��درب
وال ينق�ص بريلو �سوى الفوز ببطولة ت�شيزاري برانديلي� ،إذ اكتفوا بالدفاع
انطونيو كونتي اللقب املحلي ،حيث مل �أوروب ��ا ،وه��و ي��أم��ل ب ��أن تكون متريراته على �أمل اال�ستفادة من �إحدى الهجمات
يخ�سر ال�ف��ري��ق ط��وال امل��و��س��م ،وال��واق��ع املتقنة ج ��وار �سفر منتخب ب�ل�اده نحو املرتدة النادرة �أو �ضربات الرتجيح ،لكن
ب�أن بريلو مل يخ�سر �أي مبارة يف الدوري اللقب القاري.
احلظ �أن�صف «االزوري» يف النهاية.
و�أكدت �إيطاليا تفوقها التاريخي على
�إنكلرتا ،ففي  22مباراة ودية ور�سمية بني
املنتخبني يتفوق الطليان بـ 10انت�صارات
مقابل  7للإنكليز و 6ت�ع��ادالت و�سجلت
�إي�ط��ال�ي��ا  26ه��دف�اً مقابل  28لإن�ك�ل�ترا،
وك��ان��ت �أك �ب�ر ح���ص��ة ��س�ج�ل��ت يف ل �ق��اءات
املنتخبني فوز الإنكليز بـ 0-4يف  16مايو
 1948بتورينو ،بينما مل تتجاوز �إيطاليا
الفوز بفارق هدفني وذلك يف لقاءين.
وال� �ت� �ق ��ى امل �ن �ت �خ �ب��ان ر� �س �م �ي �اً يف 7
م��واج�ه��ات انتهت  5منها ب�ف��وز �إيطاليا
مقابل فوز يتيم لإنكلرتا وتعادل.
وب � � ��د�أت امل ��واج� �ه ��ات ال��ر� �س �م �ي��ة ب�ين
امل �ن �ت �خ �ب�ين يف ت �� �ص �ف �ي��ات ك� ��أ� ��س ال �ع��امل
 ،1978حيث فاز كل منتخب على ملعبه
بنف�س النتيجة  0-2وت�أهل الإيطاليون
للنهائيات.
وق� �ب ��ل ال �ن �� �س �خ��ة احل ��ال� �ي ��ة ،ال �ت �ق��ى
امل�ن�ت�خ�ب��ان م ��رة وح �ي��دة يف �أمم �أوروب� ��ا
�ضربة اجلزاء التي خادعت هارت
وكانت يف نهائيات ن�سخة  1980وانتهت
بفوز �إيطاليا  0-1م��ن توقيع تارديلي،
كما ت��واج��ه املنتخبان يف نهائيات ك�أ�س
العامل  1990على املركز الثالث وانتهى
اللقاء بفوز �إيطاليا .1-2
وان�ت�ه��ت �آخ ��ر م��واج�ه��ة ودي ��ة جمعت
املنتخبني يف � 27آذار  2002بفوز �إيطاليا
 1-2مبدينة ليدز الإنكليزية ،وه��و ما
يعني �أن املنتخبنب مل يلتقيا منذ �أكرث
من � 10سنوات.
ومل ي���س�ب��ق ل�ل�إن �ك �ل �ي��ز �أن ف � ��ازوا �أو
ت�ع��ادل��وا م��ع �إيطاليا يف تظاهرة ك�برى،
حيث خ�سروا يف �أمم �أوروب��ا  1980بـ1-0
ويف �صراع املركز الثالث يف ك�أ�س العامل
 1990بـ.2-1
..وحمتفال بالفوز على انكلرتا
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إسبانيا وألمانيا نحو «نهائي األحالم»؟
�أك��د املنتخبان الإ�سباين والأمل��اين علو كعبهما يف
الن�سخة احلالية لك�أ�س الأمم الأوروب �ي��ة ..عرو�ض
رائعة ..نتائج قوية ،وتفوق وا�ضح على خ�صومهما،
خ�صو�صاً يف الدور ربع النهائي ،حيث �سحقت املاكينات
الأملانية اليونان  2 – 4وا�ستحق «املاتادور الإ�سباين»
فوزه ال�صريح على «ديوك فرن�سا» بهدفني نظيفني.
وق �ب��ل ان� �ط�ل�اق «ي � ��ورو  »2012ك ��ان امل�ن�ت�خ�ب��ان
الإ�سباين والأملاين من �أبرز املر�شحني لإحراز اللقب
مع املنتخب الهولندي ال��ذي خيب الآم��ال بخروجه
مبكراً من البطولة ،وتر�شيحهما مل يكن من فراغ
لأنهما يحمالن لقبي البطل (�إ�سبانيا) والو�صيف
ال عن كونهما يف
(�أمل��ان�ي��ا) يف الن�سخة املا�ضية ،ف�ض ً
طليعة املنتخبات الأوروبية حالياً ،من حيث امتالك
الأ�سماء الرنانة والعرو�ض القوية والنتائج الباهرة..
�أم��ا جديدهما فهو تلك اجل��ر�أة التكتيكية الالفتة،
التي حتلى بها مدربا الفريقني يف البطولة احلالية.
لعب املدرب الأملاين يواكيم لوف بالنار يف مواجهة
ال�ي��ون��ان ،عندما ق��رر �أن يدفع مب�يرو��س�لاف كلوزه
بد ًال من ماريو غوميز مت�صدر هدايف البطولة ،كما
أ�سا�سيي لوكا�س بودول�سكي وتوما�س مولر
نْ
�أبقى ال
ال الزج بال�شابني اندريه
على مقاعد البدالء ،مف�ض ً
�شوريل وماركو ريو�س ،وهو قرار كان �سيكلفه كثرياً
يف ح��ال خ�سر فريقه امل�ب��اراة ،التي ب��دا فيها متوتراً
ودخ��ل النفق امل� ��ؤدي �إىل غ��رف��ة امل�لاب����س ،الحت�ساء
فنجان من القهوة بعد توايل �إهدار الفر�ص لفريقه،
لكن الأمور تبدلت بعد �أن �سجل كلوزه بر�أ�سه هدفه
الـ 64على ال�صعيد الدويل يف  120مباراة ،فيما �شكل
ريو�س و�شوريل �ضغطاً رهيباً على الدفاع اليوناين.
وتوج الأول جهده يف املباراة ،بت�سجيله هدفاً رائعاً يف
�سابع مباراة دولية له.
وا�ستحق ل��وف بعد امل �ب��اراة �أم ��ام ال�ي��ون��ان �إ��ش��ادة
اجلميع ،وال �سيما �أنه غامر �إىل �أق�صى احلدود عرب
�إبقائه جميع الالعبني الذين �سجلوا �أه��داف بالده
يف املباريات ال�سابقة ( 3لغوميز وهدف لبودول�سكي
وب �ي �ن��در) خ� ��ارج امل���س�ت�ط�ي��ل الأخ �� �ض��ر ،ك �م��ا ك�شفت
الت�شكيلة املفاجئة للوف عن عمق الثقة التي يوليها
امل��درب الأمل��اين لالعبيه ،وغنى �صفوف «املان�شافت»
باملواهب والطاقات ال�ساعية ملحو خيبة ك�أ�س �أوروبا
 2008حني خ�سرت �أملانيا يف النهائي �أمام �إ�سبانيا ،ثم
خرج على يد املنتخب ذاته يف ن�صف مونديال جنوب
�أفريقيا .2010
و�أث�ب�ت��ت الت�شكيلة احل��ال�ي��ة ملنتخب �أمل��ان�ي��ا �أن�ه��ا
ا�ستفادت من درو���س وع�بر «ي��ورو  »2008ومونديال
 ،2010ورمب��ا يكون املنتخب الأمل ��اين �صاحب �أق��ل
متو�سط �أع�م��ار لالعبني ببطولة الأمم الأوروب �ي��ة
احل��ال �ي��ة ،ول�ك�ن��ه �أك ��د ن���ض��وج��ه وج��اه��زي�ت��ه لإح ��راز
ال �ل �ق��ب ،وال �سيما ب�ع��د ع �ب��وره ال� ��دور الأول بت�سع
نقاط ،ويبلغ متو�سط �أعمار العبي الفريق  24عاماً
و 98يوماً ،ومن بني �أ�صغر العبي الفريق �سناً العب
خط الو�سط الر�س بيندر ( 23عاماً) الذي حل حمل
املوقوف جريوم بواتينغ �أمام الدمنارك و�أثبت كفاءته
بت�سجيله هدفه الدويل الأول.
ويف خ��ط ال��و��س��ط �أث �ب��ت م�سعود �أوزي� ��ل و�سامي
خ�ضرية �أنهما ال يزاالن يعي�شان الأيام الرائعة التي
�أم�ضياها مع فريقهما ري��ال مدريد ه��ذا املو�سم� ،إذ
�ساهما يف قيادته �إىل �إح��راز لقب ال��دوري الإ�سباين،
وو�ضع حد لهيمنة بر�شلونة عليه يف الأعوام املا�ضية.
ويلعب �أوزي ��ل دور دي�ن��ام��و ال�ف��ري��ق� ،إذ يتحرك
كالفرا�شة ويل�سع كالنحلة خلف مهاجمي فريقه
ال��ذي��ن ي�ع�ت�م��دون ب���ش�ك��ل رئ�ي���س��ي ع�ل��ى مت��ري��رات��ه
الرائعة لت�سجيل الأه ��داف وه��ز ال�شباك ،ويلحظ
املتابعون لأداء منتخب �أمل��ان�ي��ا م��دى ت��أث�ير �أوزي��ل

املدير الفني ملنتخب �إ�سبانيا فيثنتي دل بو�سكي

املدير الفني ملنتخب �أملانيا يواكيم لوف

على �أداء الهجوم الأملاين ،ف�إذا كان يف م�ستواه ت�ألق
الهجوم الأملاين ،و�إذا تراخى غابت الفاعلية عن هذا
اخلط.
�أم ��ا ��س��ام��ي خ���ض�يرة ف�ه��و عن�صر االرت �ك��از �إىل
جانب با�ستيان �شفان�ستايغر� ،إذ تقع عليهما مهمة
توفري التوازن املطلوب يف خطوط الفريق وربطها
ال عن فك �شيفرة دفاعات اخل�صوم
ببع�ضها ،ف�ض ً
والت�سجيل كما فعل خ�ضرية �أمام اليونان.
يف امل� �ق ��اب ��ل ،ق � ��دم امل � � ��درب الإ� � �س � �ب ��اين ن���س�خ��ة
حمدثة للكرة ال�شاملة ،وح��اول الإف��ادة �إىل �أق�صى

احلدود من الطاقات املوجودة يف خط و�سط فريق،
ل��درج��ة �أن��ه �أوك ��ل مهمة ال�ه�ج��وم �إىل �أح��د العبي
هذا اخلط (�سي�سك فابريغا�س) ،وذلك على ح�ساب
املهاجمني الأ�صيلني كفرناندو توري�س وفرناندو
لورينتي والفارو نيغريدو.
وم ��رة �أخ� ��رى �أث �ب��ت خ��ط ال��و� �س��ط �أن ��ه «بي�ضة
القبان» يف املنتخب الإ�سباين ،متقم�صاً �شخ�صية
ف��ري��ق ب��ر��ش�ل��ون��ة ،ع�بر جل��وئ��ه �إىل ال�ل�ع��ب ال�سهل
الب�سيط ع��ن ال�ت�ع�ق�ي��د ،وامل��رت �ك��ز �إىل ال�ت�م��ري��رات
املبا�شرة وال�سريعة ،والتي يجيدها جنما املنتخب

اندري�س �إينيي�ستا (�إ�سبانيا)

با�ستيان �شفان�ستايغر (�أملانيا)

و«ال�ب�رث��ا» ك��زايف ه��رن��ان��دي��ز وان��دري����س �إينيي�ستا؛
وهما يلعبان �إىل جانب املوهبة الرائعة ملان�ش�سرت
�سيتي الإنكليزي داف�ي��د �سيلفا و�ساعد دف��اع ري��ال
مدريد املت�ألق ت�شايف �ألون�سو ،ال��ذي �أثبت قدراته
�أمم فرن�سا يف ربع النهائي ،حيث �سجل هديف عبور
بالده �إىل ن�صف النهائي.
ال كبرياً يف �إحراز اللقب ،على
ويحدو �إ�سبانيا �أم ً
رغم ف�شل �أي من العمالقني ريال مدريد وبر�شلونة
يف ال��و��ص��ول �إىل نهائي دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا هذا
املو�سم ،ويبدو �أن هذا الأمر مل ي�ؤثر على معنويات
«ال فوريا روخا» ال�ساعي لأن يكون �أول منتخب يتوج
بثالثية ك�أ�س �أوروبا – مونديال  -ك�أ�س �أوروبا على
التوايل.
ويبحث املنتخب الإ��س�ب��اين ع��ن �إجن��از تاريخي
ج��دي��د ي���ض�ي�ف��ه �إىل ذل ��ك ال� ��ذي ��س�ط��ره يف مت��وز
املا�ضي ،حني �أحرز لقب بطل العامل ،ورفع الك�أ�س
القاري للمرة الثالثة يف تاريخه يف �صيف .2012
وي�سري املنتخب الإ��س�ب��اين بخطى ثابتة نحو
هدفه بقيادة الرجل الهادئ دل بو�سكي الذي يعمل
حتت ال��رادار ودون ال�ضجة الإعالمية التي حتيط
باملدربني الآخرين ،وهو مل يخف �سعادته الغامرة
بعد اجتياز الدور ربع النهائي ،حيث حققت �إ�سبانيا
�أول فوز لها على فرن�سا يف امل�سابقات الر�سمية  2ـ
 ،0على ملعب دونبا�س ارينا يف مدينة دانيت�سك
الأوك ��ران �ي ��ة ،و��س�ج��ل ت���ش��اب��ي ال��ون���س��و يف م�ب��ارات��ه
الدولية املئة الهدفني ،وهذا الفوز الأول لإ�سبانيا
على فرن�سا يف امل�سابقات ال �ك�برى ،حيث خرجت
الأخرية فائزة قبل ذلك خم�س مرات مقابل تعادل
واحد.
وث�أرت �إ�سبانيا لهزميتها يف ك�أ�س العامل  2006يف
�أملانيا عندما جنح «الزرق» بقيادة زين الدين زيدان
بالفوز  3ـ  1يف ثمن النهائي.

جالل قبطان
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كاريكاتير

عدوان إسرائيلي على غزة

ّ
أميركي يسرق بنكًا ويبلغ
عن نفسه بعد  3دقائق!

محاكمة «ضرير» قاد سيارة وهو سكران!
�أ��ص��درت حمكمة فرن�سية حكماً ق�ضائياً ن�ظ��ر ال�ق��ا��ض��ي �إىل �أن ��ه �أخ�ي �راً ح�ق��ق حلمه
ب�سجن م��واط��ن وت�غ��رمي��ه مبلغ  500ي��ورو ،بقيادة �سيارة ولو ملدة ق�صرية.
لقيادته �سيارة وه��و ثمل ،رمب��ا لي�س هناك
�أم��ا مالك ال�سيارة وهو م�صور فقال �إنه
ما يثري االهتمام يف هذا اخل�بر ،لكن الأمر �أراد �أن ُي��دخ��ل البهجة �إىل ق�ل��ب �صديقه،
يختلف �إذا ك��ان ه��ذا امل��واط��ن ف��اق��د الب�صر م���ش��دداً ع�ل��ى �أن ��ه ك��ان ي�سيطر ع�ل��ى امل��وق��ف
�أي�ضاً ،كما �صدر حكم يف حق مالك ال�سيارة ب��و��ض��ع ي ��ده ع�ل��ى م �ق��ود ال �� �س �ي��ارة ،ك�م��ا ك��ان
ال ��ذي ك��ان يجل�س �إىل ج ��وار ال���س��ائ��ق وه��و مبنزلة عينيه برتكيز ب�صره على الطريق.
�أم ��ا ال�ق��ا��ض��ي ف �ق��رر �أن ن���س�ب��ة ال �ك �ح��ول يف
يف حالة �سكر �أي�ضاً ،ولفتت ال�سيارة انتباه
� �ش��رط��ي دوري � ��ة ب �� �س�يره��ا امل �ت �ع��رج وب �ب��طء ،دم امل�صور كانت �ضعف امل�سموح بها ،و�أن ذلك
ف�أوقفها ليفاج�أ ب�أن قائدها �ضرير ،واعرتف ال ي�ج�ع��ل م�ن��ه م ��درب ��س�ي��اق��ة يف �أي ح ��ال من
ال �� �س��ائ��ق ال �� �ض��ري��ر ال� ��ذي ي�ع�م��ل يف امل �ج��ال الأح��وال ،فحكم ب�سحب رخ�صته مل��دة � 5أ�شهر،
الإعالمي بذنبه ،م�ؤكداً يف املحكمة �أن��ه لن فيما و�صف ما �أقدم عليه ال�سائق ال�ضرير ب�أنه
يتهرب من م�س�ؤوليته �إزاء ذل��ك ،لكنه لفت كان «تهديداً للنا�س وتعري�ض حياتهم للخطر».

اجلدير بالذكر �أن ال�سائق الأعمى كان قد
�أعد تقريراً �صحفياً نُ�شر يف �إحدى ال�صحف
املحلية ،حيث ظهر وهو يقود �سيارة يف �صور
التقرير التي التقطها زميله امل�صور.

طالب «توجيهي» يكسرون جمجمة معلمة
تعر�ضت املعلمة الأردنية «ماجدة العظمات» �إىل ك�سر يف اجلمجمة وارجتاج يف املخ ،عقب اعتداء خم�سة طالب
من الثانوية العامة فور خروجهم من قاعة االختبار يف مدر�سة حمراء ال�سحيم يف املفرق.
ومل يكتفِ الطلبة باالعتداء على املعلمة التي كانت تراقب يف �إحدى قاعات التوجيهي ،و�إمنا امتد االعتداء �إىل
زوجها حمزة ال�شرابي الذي كان ي�شاركها املراقبة يف ذات القاعة ،والذي قال �إن الطالب هددوهما يف قاعة االختبار
ملنعه وزوجته حماوالت الغ�ش يف القاعة ،وتوعد الطالب لهما بقولهم «برا القاعة منتالقة».
و�أ�ضاف ال�شرابي �أنه �أبلغ رجال الأمن بتهديد الطالب لهما ووعدوهما بت�أمني احلماية ،غري �أنهما حينما خرجا
من املدر�سة تر�صد لهما خم�سة طالب ورموهما باحلجارة ،يف الوقت الذي التزم الأمن بحماية رئي�س القاعة فقط.
وحينما ا�ستقل الزوجان عربتهما تابع الطالب �إلقاء احلجارة على ال�سيارة� ،إذ ته�شم زجاجها و�أ�صيبت املعلمة
بر�أ�سها.
و�ألقت اجلهات الأمنية القب�ض على ثالثة طالب من املعتدين ،يف حني متكن طالبان من الفرار.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

مل ي�صمد الأمريكي «رميوند كنود�سون» �أكرث من  3دقائق بعد
�سرقته م�صرفاً ،حتى توجه �إىل ال�شرطة واعرتف بجرميته ،وذكرت
مواقع �أمريكية �أن كنود�سون من مدينة غري�شام يف والية �أوريغون
الأمريكية ( 50عاماً) من املحتمل �أن يواجه ال�سجن  20عاماً ،بعد
�أن �أقر ب�سرقته م�صرفاً واعرتافه بعد  3دقائق بجرميته لل�شرطة.
وكان كنود�سون �سرق فرع «بنك �أوف �أمريكا» يف غري�شمان ،حيث
�أعطى املوظف ورقة كتب عليها «�أعطني كل مالك و�إال قتلتك» ،ثم
قاد �سيارته بغنيمته التي ال تتعدى  425دوالراً ليعرتف باجلرمية،
وقال الل�ص لل�شرطة �إنه �سرق امل�صرف لأنه ت�أثر بفيلم «�إن�سايد جوب»
الوثائقي الفائز بجائزة �أو�سكار ال��ذي يعالج �أ�سباب الأزم��ة املالية
العاملية عام .2008

 6.5آالف كعكة تغطي دبابة أميركية
عندما تتم �صناعة دب��اب��ة م��ن � 5آالف قطعة كعكة
��ش��وك��وال ،فمن الطبيعي �أن تطلق م��ن فوهتها الكعك
ولي�س القنابل ،وهو ما حدث عندما ا�ستعر�ض اجلي�ش
الأمريكي يف �ساحة مبنى البنتاغون �أحدث �سالح عنده
يطلق الكعك مل�سافة  20قدماً يف الهواء ،احتفا ًال بالذكرى
الـ 237لإن�شاء اجلي�ش الأمريكي.
ف � �ق � ��د ق � � � ��ام خ� � � �ب � � ��ازو خم � �ب � ��ز «cupcakes
 »georgetownال�شهرية بالعا�صمة وا�شنطن ب�صنع
ح��وايل � 6.5آالف كعكة ق��ام��وا با�ستخدامها يف تغطية
منوذج دبابة من طراز « »m1 abramsتزن  1134كغم.

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

يذكر �أن املخبز ال�شهري اع�ت��اد خ�لال ف�ترة الأع�ي��اد
بال�سنتني املا�ضيتني على التربع بـ� 10آالف كعكة للقوات
الأمريكية يف ال�ع��راق و�أفغان�ستان يقوم بت�سليمها لهم
رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة.
وقد جتمع اجلنود والعاملون يف �ساحة املبنى مل�شاهدة
الدبابة وهي تطلق الكعك من فوهة مدفعها ،م�سببة يف
ر�ش الكعك والزينة على مم�شى ال�ساحة ،وعرب امل�شاهدون
عن �إعجابهم بالفكرة وقاموا بالتقاط ال�صور ،حيث جهز
فريق املخبز  1500كعكة �إ�ضافية �إىل جانب امل��وج��ودة
بالدبابة لي�ستمتع اجلميع بالكعكات اللذيذة.
عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة 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

