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
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سجال «الحـلــفــاء»
عـلـى تـثـبـيت الميــــاومـــيـن..
عتاب ال يمس االستراتيجيات
نجاح واكيم :لكل طائفة
شيخها «األسير»
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االفتتاحية

لماذا المطلوب دائمًا «داتا» االتصال؟
ومــا هــي الـغـــايــــة؟

َ ُ
من يهن عليه ُالتطاول
على الجيش ..يهين الوطن
يف امل��ب��د�أ ،ح�ين ي�سهل التطاول على اجلي�ش ،ال
يهتز الأمن وح�سب� ،إمنا ت�سقط الدولة مبقوماتها،
ف��ت��خ��ل��و ال�����س��اح��ة ل�ل�أل�����س��ن امل��ت��ف��ل��ت��ة م���ن ك���ل القيم
الوطنية والأخالقية التي ال ت�شد �إ ّال �إىل االنحدار
نحو منزلقات الفنت والننت..
ويف امل���ب���د�أ �أي�������ض���اً ،ح�ي�ن ي�����س��ه��ل ال���ت���ط���اول على
املقاومة ،ال ن�ضيف عن�صر قوة للعدو وح�سب� ،إمنا
ن�ش ّرع ال�ساحة للدو�س على الكرامات والرقاب..
لكن ويف الأ�سا�س ،حني ين�أى �أيّ م�ؤمتن يف موقع
الردع بنف�سه عن هذين التطاولني ،ال ي�شجع �أولئك
على ال��ت��م��ادي وح�سب� ،إمن���ا ي�صنف م��ت���آم��راً �ضمناً
وب���أح�����س��ن الأح�����وال ج��ب��ان��اً ،لأن خمططي م���ؤام��رة
�إ�سقاط الوطن وك�سر املقاومة ،لن يحت�سبوه حتى
�شريكاً �أو م�ساعداً يف تنفيذ م���ؤام��رت��ه��م ،وبالتايل
لن ي�سددوا له لقاء ذلك �أجراً ،باعتباره �أجرياً �أبلهاً
�أبخ�س ال يليق به �سوى نظام ال�سخرة..
قد ت�صح القاعدة يف حالة �أن يكون املتطاولون
على م�ستوى معينّ من توازن القوة �سواء مع اجلي�ش
�أو املقاومة ،وعلى م�ستوى االحت�ضان ال�شعبي� ،أما
�أن ين�أى امل�ؤمتن على ركائز ا�ستقرار البالد و�سالمة
العباد ،بالق�سم �أو بالثقة ،واحل��ال عك�س ذل��ك ،ففي
الأم��ر مهزلة وحالة مر�ضية م�ستع�صية حتتاج �إىل
�أكرث من عالج.
والعالج يف ال�سياق البديهي يتطلب يف الأ�سا�س
ت�شخي�صاً �صائباً للداء ،يتجاوز يف جوانب �أ�سا�سية
منه العوار�ض الآنية� ،إىل الإحاطة بتكوين النائي
بنف�سه بيولوجياً و�سيكولوجياً و�أكرث من ذلك..
ن�ش�أت نظرية الن�أي بالنف�س عندنا ،ن�أياً بلبنان
عما ي��ج��ري يف ���س��وري��ة ،يعني �أن ي��ك��ون امل��وق��ف من
النظام ال�سوري والقيادة ال�سورية من جهة ،وممن
يناه�ض القيادة ويتعر�ض للنظام من اجلهة املقابلة،
ملتب�ساً ،قبل �أن يتحول هذا املوقف تدريجياً نعامياً
(ع��ل��ى طريقة ال��ن��ع��ام��ة) بعدما ب���د�أت ت��داع��ي��ات ما
يجري هناك تتمدد �سلباً �إىل الداخل اللبناين عابثة
يف ال�����س��اح��ة ارت��ك��اب��ات م��ن ن��وع��ي ال�سيا�سة والأم���ن
اللذين يهددان بو�ضع اال�ستقرار يف مهب الريح.
رمب��ا التهديد اع��ت��ق��اد ���ص��ار م��ن امل��ا���ض��ي ،بعدما
دخلنا مرحلة اال�ستباحة� ،سواء عرب احلظر املفرو�ض
على ح��رك��ة اجلي�ش اللبناين و�إخ�ضاعها ل�شروط
ممتهني التحري�ض يف اجل��زء ال�شمايل وال�شمايل
ال�����ش��رق��ي ل���ل���ح���دود� ،أو ع�ب�ر ال���ت���ط���اول ع��ل��ى بع�ض
�ضباته ،من م�سرتزقني جدد من قطاعي الطرق يف
�صيدا ،دون �أن نغفل عن م�شهد امل�سلحني مما ي�سمى

اجلي�ش ال�سوري احلر الذين ي�سرحون وميرحون مع
�أقرانهم من بع�ض اللبنانيني امل�ؤازرين لكل �أعمال
التهريب تاريخياً وحديثاً على جانبي احلدود..
إ�ن��ه��ا أ�ج����واء ال��ف��ل��ت��ان وم��ن��اخ��ات��ه ،ال ب��ل الفلتان
نف�سه ..والفلتان يجر �سل�سلة ال تنتهي وال حتدها
مناطق حم��ددة ..واملبكي �أن هذا كله يجري ونحن
يف ال�شهر ا ألم��ن��ي ،فكيف ب��الأح��د ع�شر املفرت�ضني
فلتاناً؟
ت�شدنا وق��ائ��ع ال��ي��وم ق�سراً �إىل ا�ستعرا�ض �سري
عربت ،رجاالت وحمطات ،لنتبينّ� أن زمن اال�ستقرار
والأمن والعنفوان الوطني هو نف�سه زمن رجاالته،
وه���و ن��ف�����س��ه ال���زم���ن ال��ن��ق��ي�����ض ل�ل�إب��اح��ي��ة ال�شاملة
الطائفية  -املذهبية والأمنية والأخالقية وغريها
وهو النقي�ض ل�سيا�سة الن�أي بالنف�س التي نعي�ش..
يف علم الأعمال وال�شركات ،يخ�ضع القيمون �أداء
�أعمالهم ونتائجها لتقييم دوري ،ليتبينوا مكامن
النجاح �أو الف�شل ،لي�صيغوا يف �ضوء خال�صات النتائج
واق�تراح��ات احل��ل��ول واخل��ط��ط الف�ضلى ،فكيف �إذا
كان الأمر يرتبط مبا هو �أ�سمى وا�سمه وطن؟
فباهلل عليكم �أيها امل�ؤمتنون لن نطلب منكم رد
اجلميل ملا قامت به القيادة ال�سورية يف �سبيل وقف
احلرب يف لبنان وتذابح امليلي�شيات ،ولن نطلب منكم
االعرتاف ب�أننا مدينون با�ستعادة الـ 10452كلم 2ملن
�ساهم يف �إعادة توحيد جغرافية لبنان ،وال ملن �ساهم
يف �إعادة بناء اجلي�ش و�ساعد يف �سيادة اال�ستقرارين
الأم��ن��ي وال�����س��ي��ا���س��ي ،وال مل��ن دع���م امل��ق��اوم��ة لتحرر
الأر�����ض وجت��ل��ب لنا االن��ت�����ص��ارات ..فجل م��ا نطلبه
اليوم ب�سيط ج��داً �أن حتفظوا للجي�ش هيبته ،و�أن
ت�صونوا للمقاومة ظهرها ،لي�ستعيد الوطن كرامته
وا�ستقراره ومنعته وقوته ،وعندها تعود اخلفافي�ش
ط��وع��اً �إىل �أح��ج��ام��ه��ا وم�����س��ت��ن��ق��ع��ات��ه��ا ،م��ه��م��ا بلغت
من ذروة �صعود بف�ضل �سيا�سة اليوم ،و�إال ف�سيقود
ا�ست�سالمكم  م�سايرة ل��ل��إرادات املعاك�سة لل�سيادة
التي يحملها املوفدون الأمريكيون تارة والغربيون
طوراً� ،إىل تلك التي تنقلها ن�سائم دول احل ّر املحيطة
�سيولة وارت��زاق��اً ومرتزقة ،نحو الالعودة ملا ي�سمى
لبنان..
فاملواطن اليوم بالقدر الذي ي�شتاق فيه لل�سيدة
ف�ي�روز ب��ـ«ج��ب��ال ال�����ص��وان» ،يق ّلب باال�شتياق نف�سه
�صفحات الرئي�س �إميل حلود ويدعو له بطول العمر،
فال تدعوه ي�شتاق �إىل ما هو �أكرث..

إ�ن���ه لأم���ر مثري ح��ق��اً ،ه��ك��ذا ي��رى م�صدر
مطلع على ال��ت��ط��ورات الأم��ن��ي��ة وال�سيا�سية
ال��ت��ي مي��ر بها لبنان� ،إذ م��ا ي��ك��اد ي��خ��رج على
اللبنانيني ح��دي��ث �أو م��ع��ل��وم��ات ع��ن تدبري
حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال ،ح��ت��ى ي�����س��م��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون
بعد �أ�سابيع مبحاولة �أخ��رى ،وهكذا دواليك
منذ نحو عام ،لكن املفارقة دائماً �أن القا�سم
امل�شرتك بينها كلها هو طلب داتا االت�صاالت،
وهو ما بد�أ يثري احلرية واال�ستغراب.
ويلفت امل�صدر املتابع �إىل أ�ن��ه يف ال�سابق،
يف زم���ن دي��ت��ل��ي��ف ملي�س ث��م دان���ي���ال بيلمار،
�أ���ص��ب��ح ك��ل ���ش��يء ع��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين م��ك�����ش��وف��اً،
فقد دخلت ما ت�سمى «املحكمة الدولية» �إىل
�سجالت اجلامعات اللبنانية ،ودوائر الأحوال
ال�شخ�صية وامل�ست�شفيات ،وحتى �إىل عيادات
الطب الن�سائي ،ملعرفة ال���والدات اجل��دي��دة،
و�أ�سماء �آباء و�أمهات هذه الوالدات.
وال��ل��اف�����ت يف احل����دي����ث ع����ن حم������اوالت
االغ��ت��ي��ال ،أ�ن��ه م��رة يك�شف ع��ن خمطط كان
مُ��ع��داً الغتيال ه��ذا �أو ذاك ،وت��رد يف الك�شف
بوا�سطة الإع��ل�ام تفا�صيل م��ث�يرة ،دون �أن
ي��ح��دد م��ن ه��و �أو م��ن ه��م ال�شياطني الذين
ي��ري��دون ال�شر بالبلد ،و�أخ���رى يك�شف ف�شل
حماولة اغتيال ُدبرت يف ليل �أو يف غفلة ،لكن
عناية �سحرية ت�سببت بها �إعجاب بزهرة برية،

رميا فرح

�أو ان��ح��ن��اءة متوا�ضعة مل�صافحة �ضيف جاء
على حني غرة ،وثالثة ك�شفتها �صدفة «ورب
�صدفة خ�ير م��ن أ�ل��ف م�شروع وتخطيط»..
وهل ّم جرا.
لكن يف كل احلاالت ،ثمة طلب واحد وهم
واحد وغاية واحدة ومهمة واحدة ،هي طلب
دات���ا االت�����ص��االت م��ا ب�ين مرحلتي االغ��ت��ي��ال
ال�سابقة واجلديدة.
ال يريد هذا امل�صدر �أن تذهب به الظنون
ن��ح��و اخل���ب���ث ،ل��ك��ن��ه ي�������س����أل :ه���ل كُ���ت���ب على
اللبنانيني ،من �صغارهم �إىل كبارهم ،ومن
عامتهم �إىل �أرف���ع امل��ق��ام��ات فيهم� ،أن يبقوا
دائماً حتت «ح�س» ال�سمع املرهف؟! وال ين�سى
ه��ذا امل�����ص��در يف حديثه امل��م��زوج ب���امل���رارة� ،أن
يتذكر رئي�س احلكومة �صائب �سالم ،حينما
ف��اج���أ م���رة غ��رف��ة ال��ت��ن�����ص��ت ع��ل��ى امل��خ��اب��رات
الهاتفية ،يف العام  ،1971وعمل فيها تقطيعاً
للأ�سالك ،وتخريباً للأجهزة ،لأن��ه مل يعد
اللبنانيون يومها يحتملون التن�صت على
خ�صو�صياتهم!..
رح����م اهلل ���ص��ائ��ب �����س��ل�ام ..ف��ه��ل ���س�نرى
�صائب �سالم جديداً ي�صرخ �أمام هذه املهازل:
كفى..

عبد اهلل نا�صر

النائب بطر�س حرب

همسات
www.athabat.net
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

آل الحريري يبيعون

أداء األمانة

ع���ل���م���ت «ال�����ث�����ب�����ات» �أن �آل
احل�����ري�����ري يُ�����ك��ث��رون يف ه���ذه
ال������ف���ت��رة م������ن ع����م����ل����ي����ات ب��ي��ع
�أمالكهم يف لبنان ،واملنت�شرة يف
كل من بريوت و�صيدا واجلنوب
وج��ب��ل ل��ب��ن��ان ،وت�شمل املبيعات
�أرا���ض��ي و�أ�سهماً يف البنوك ،ويف
«���س��ول��ي��دي��ر» ..ل��ك��ن ال�لاف��ت يف
الأم������ر �أن أ�ح�����د امل�����ش�تري��ن هو
م��راف��ق خ��ا���ص ألح����د �أف�����راد �آل
احلريري.

�أكدت امل�صادر ل�صحيفة «الثبات»� ،أن هناك عدة دعا ٍو رُ
�ستفع �ضد الرئي�س �سعد احلريري،
على خلفية عدم دفع امل�ستحقات لأ�صحابها منذ انتخابات النيابية عام  ،2009ويردد الرئي�س
احلريري �أمام زواره يف مكان �إقامته يف فرن�سا عندما تتم مراجعته بهذه املبالغ�« :أبلغوهم
�أنني لن �أرجع �إىل لبنان �إىل �أن ي�سقط النظام يف �سورية ..وعندها لكل حادث حديث»!

 ..ويطول االنتظار
ير ّوج �أكرث من دبلوما�سي خليجي �أن ف�صل اخلريف املقبل �سي�شهد حتو ًال يف املنطقة ،لأن
«�إ�سرائيل» �ست�شن حرباً مزودجة على �إيران و�سورية وحزب اهلل ،بالتزامن مع ن�ضوج قرار غربي
بعدوان ع�سكري على �سورية� ..إال �أن �أحد «�أل�سنة» ال�سعودية ن�صح بتغيري �صيغة الرتويج ،لأنها
تدل على �أن امل�شيخات اخلليجية تنتظر العدوان كما تنتظر املر�أة اخلال�ص من خما�ض الوالدة.
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في ظل الهجمة المسعورة على الجيش

يـقــال

ّ
الكـي آخـر عــالج وطـنــي

�أخطر ما يواجهه لبنان حالياً ،هو الهجمة على امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وق��ي��ادت��ه��ا ،وه���ذه احل��م��ل��ة ب����د�أت التح�ضريات
لها م��ع حلظة ان���دالع الأح����داث يف ���س��وري��ة ،ال ب��ل كانت يف
بع�ض �أوجهها �سابقة يف �إطار التح�ضري العملياتي لل�ساحة
اللبنانية كي تكون جاهزة «غب الطلب» الأمريكي خ�صو�صاً،
وال��غ��رب��ي ع��م��وم��اً ،وق��د ب���د�أت ن��ذره��ا كما ب��ات معلوماً من
خالل تب ّني قوى �سيا�سية لبنانية الهوية� ،سعودية االنتماء،
جمموعات تكفريية؛ متوي ًال و�إعداداً.
يف ظل ما يواجهه اجلي�ش اللبناين من حملة م�سعورة
على خلفية مقتل رجل دين ومرافقه على حاجز يف عكار،
والأه�������داف اخل���ط�ي�رة امل��ب��ط��ن��ة ب�����ش��ع��ارات ت��دع��ي احل��ر���ص
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،تك�شف «زالت» الل�سان البواطن
احلقيقية ،ف�إن الذين يفرطون يف الأكاذيب املك�شوفة التي
تدعي احلر�ص بكلمات من ّمقة يت ّم اختيارها ،مل يعد من
ال�صعب ك�شفها رب��ط��اً بتجارب ومعطيات �سابقة تناق�ض
الكلمات املدرو�سة.
ف��احل��م��ل��ة ع���ل���ى اجل���ي�������ش ا����س���ت���ن���دت �إىل زي�������ارة ع�����ض��و
الكونغر�س الأمريكي جون ماكني ،الذي جال على قيادات
� 14آذار ،و�صال يف الدعوة �إىل �إقامة منطقة �أمنية عازلة
من على باب ال�سيد وليد جنبالط ،تكون منطلقاً للع�صابات
امل�سلحة من �شمال لبنان �ض ّد �سورية ،بالتزامن مع موقف
النائب معني املرعبي املعبرّ عن حقيقة ما يجول يف العقول
ال�سوداء بالتطاول على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ورمزها الأول
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،م���ا ج��ع��ل ا أل���س��ئ��ل��ة ت��ت��ع��اظ��م ع���ن الأه�����داف
احلقيقية وراء احلملة� ،سواء �أكانت مبا�شرة �أم غري مبا�شرة.
ال��ه��دف الأول املبا�شر ه��و النيل م��ن هيبة امل�ؤ�س�سات،
م��ع تل ّم�س ال�تراخ��ي الر�سمي يف تغطية امل�ؤ�س�سة م��ن كل
النواحي ،وهذه خطيئة ال تغتفر باملعنى الوطني.
وال��ه��دف ال��ث��اين املبا�شر ،ه��و قطع الطريق �أم���ام قائد
اجلي�ش على م�ستوى لعب دور وطني م�ستقب ًال.
�أم���ا ال��ه��دف الأول غ�ير امل��ب��ا���ش��ر ،ف��ه��و ا���س��ت��م��رار تهيئة
الأر�ضية اللبنانية لعدم اال�ستقرار بانتظار �ساعة ال�صفر
الأمريكية لإ�شعال النار يف اخلا�صرة ال�سورية ،وبالتايل دفع
اجلي�ش �إىل االن�سحاب نحو ال ُّثكن ،كي تخلو الأر�ض وت�صبح
م�سرح عمليات خلفي.
والهدف الثاين هو تطويق �إمكانية قيام اجلي�ش الحقاً
بدور ف ّعال يف حماية االنتخابات النيابية املقبلة.
ويف ه��ذا الإط����ار ،ك�شفت معلومات �أن اج��ت��م��اع��اً �أمنياً
�سعودياً عُقد مع �أحد م�س�ؤويل � 14آذار للإعداد لالنتخابات
النيابية ،وكان ال�س�ؤال الأب��رز يتعلق ب�إعادة ال�سيطرة على
الغالبية اللبنانية املقبلة ،وق��ال �أح��د امل�س�ؤولني الأمنيني
ال�����س��ع��ودي�ين �إن «ب���ل��اده م�����س��ت��ع��دة ل���دف���ع ���ض��ع��ف��ي تكلفة
االنتخابات ال�سابقة» ،وال��واق��ع �أن ه��ذه الأج����واء ترافقها
حماوالت تزوير احلقائق من خالل اللغو الكالمي ،ومنها
ال�صادر على ل�سان وليد جنبالط الذي يت�ساءل يف معر�ض
نفث ال�سموم عن كيفية �إخ�لاء �سبيل البع�ض قبل �صدور

نذير شؤم
قال �سيا�سي خم�ضرم يف ا ألم��ن� ،إن املرحلة
�ست�شهد الكثري من حم��اوالت االغتيال ،مثل
حم���اول���ة ���س��م�ير ج��ع��ج��ع ،وحم����اول����ة ال��ن��ائ��ب
بطر�س ح��رب ،لكنها لن ت�شهد عملية اغتيال
واحدة ،و�أنا �أجزم بذلك! ال�سيا�سي نف�سه يلتقي
منا�صريه ال�شماليني ويبلغهم ب�أمر العمليات
امل�ستجد تباعاً.

نصائح بين الحلفاء
ات��ه��م��ت جم��م��وع��ة «ال��ي�����س��ار ال��دمي��ق��راط��ي»
ح��ل��ف��اءه��ا مب��م��ار���س��ة االخ����ت����زال والإ����س���ق���اط،

بين التباين ..والتوافق

ال�سيناتور الأمريكي جون ماكني يف زيارة للرئي�س ال�سنيورة

القرار الظني ،وك�أن التحقيقات ال معنى لها ،والكل يعلم �أن
ال مراوغة يف التحقيق الع�سكري ،وك�أن املطلوب هو تقدمي
تنازالت من اجلي�ش المت�صا�ص ما و�صفه جنبالط بالنقمة
العارمة ،ومنها �أن ال�ضباط هم امل�س�ؤولون عن احلادثة،
وك�أنه �أج��رى حتقيقات وثبت لديه بالدليل القاطع �أنهم
امل�س�ؤولون.
ال�لاف��ت �أن جنبالط وغ�يره جتاهلوا مت��ام��اً االنت�شار
امل�سلح يف ال�شمال ،و�إقامة احلواجز وتفتي�ش الع�سكريني،
وال�س�ؤال عن هويتهم الدينية واملناطقية ،وهو الأمر الذي
ق�� ّل��ل امل��ف��ت��ي ال�����س��اب��ق ل��ع�� ّك��ار؛ ال�شيخ أ����س��ام��ة ال��رف��اع��ي ،من
�أهميته ،وه��و اخلطاب ال��ذي حمل امل��راوغ��ة يف كل طياته،
�سيما �أن���ه ج���اء ب��ع��د �سحب م�����س���ؤول ال��و���ص��اي��ة الأم�يرك��ي��ة
اجل��دي��د ج���ون م��اك�ين ت�صريحه ب�����ش���أن امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��ازل��ة،
باعتباره �أنه مل يكن يق�صد لبنان ..وهي خطوة ُتعترب ذنباً
ناجزاً ولي�س عذراً �أقبح من ذنب فقط.
لكن يف ب��اط��ن الأم����ور ،ل��و ت�س ّنى ل��ه تعميم ه��ذا اجلو
يف منطقة ال�شمال ،و�سحب اجلي�ش من املناطق ،لأقيمت
املنطقة العازلة املن�شودة ،وت�صبح امل�ساومة «�سالمنا مقابل
���س�لاح امل��ق��اوم��ة» ،وه���ذا ف��ق��ط م��ا �أح��ب��ط��ت��ه جل�سة جمل�س
الوزراء ،والتي عملت على املحافظة على هيبة اجلي�ش لي�س
�أكرث.
وقد فهم من �سحب ت�صريح ماكني �أن الإدارة الأمريكية
ترتيث حتى الآن يف �إ�شعال ال�ساحة اللبنانية ،لي�س حباً� ،إمنا
لأنها قدّرت �أن النتائج لن تكون كما ُيراد لها حالياً.
لقد خرجت قوى � 14آذار ،ال�سيما تيار العبث بامل�ستقبل،
ع���ن الإج����م����اع ال��وط��ن��ي ب������أن اجل��ي�����ش ه���و ال�����ض��م��ان��ة لكل
اللبنانيني يف احلفاظ على وحدة اجلي�ش ومعنوياته ،وك�أن
البديل بالن�سبة �إليهم بات «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،الذي
أ� ّم���ن ل��ه ق���ادة ال��زواري��ب يف ع��ك��ار وطرابل�س م�ل�اذات �آمنة

معتربة �أن ال�سلوك امل��ذك��ور ال يتعلق ب�سلوك
ط�����رف حم�����دد يف � 14آذار .وق�����د ع��� ّل���ق �أح����د
امل�س�ؤولني على هذا الكالم بالقول �إن عطااهلل
وجماعته يعتقدون �أن حجمهم بحجم احلزب
ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ص��ي��ن��ي ،وي���ري���دون �أن ي��ف��ر���ض��وا
�سلوكهم على � 14آذار ،ون�سوا �أن «حلم �أكتافهم»
التي كانت عارية هي من «خرياتنا» ..فالأف�ضل
�أن ي�أكلوا بهدوء.

الزعامة في خطر
�أ�س ّر �أحد نواب القوات اللبنانية �إىل �إحدى
ال�صحف ب�أن «زعامة» الرئي�س �سعد احلريري
ب��ات��ت يف م��ه��ب ال���ري���ح ،ول����وال م���ب���ادرة جعجع

وحرية حركة و�صلت �إىل ح ّد التج ّول بال�سالح علناً ،ال بل
وامل�ساهمة يف �إقامة احلواجز وعمليات التفتي�ش ،وقد لفت
بع�ض قيادات «امل�ستقبل» �إىل خطورة ما �أقدموا عليه ،لذلك
�صدرت تعليمات بالعمل على «تقطيب» ال�ضحية ،خوفاً من
قيام قوى � 8آذار ا�ستغاللها على ح ّد تعبري م�س�ؤول كبري
يف � 14آذار.
الأمر الأكرث ا�ستغراباً ،كيف د ّبت يف تلك القوى العبثية
فكرة �أن املجل�س العديل هو اجلهة الوحيدة ال��ق��ادرة على
�إحقاق احلق والعدالة ،وهي التي ظ ّلت من خاللها ترف�ض
حتويل عمليات االغتيال ،بدءاً من اغتيال رفيق احلريري،
�إىل امل��ج��ل�����س ،ب��اع��ت��ب��اره غ�ير ق����ادر ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة،
وا�ستبدلته مبحكمة دولية مزورة قانوناً ود�ستوراً!
�إن ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية امل��ت��م��ث��ل��ة ح��ال��ي��اً ع��ل��ى امل�ستوى
الر�سمي باحلكومة ،وع�بر رئي�سها جنيب ميقاتي ،ر�سبت
يف االمتحان الوطني ،من خ�لال و�ضع «رج��ل يف الفالحة
ورجل يف البور» ،وهذا م�ؤ�شر خطري يف ما يتعلق بالق�ضايا
الوطنية املحورية ،مثل التطاول على اجلي�ش ،لأن االعتقاد
ب�أن �إم�ساك الع�صا من الو�سط ي�ؤدي �إىل الفوز ،بحيث مييل
كيف متيل ال��ري��ح ،ال يُ��ج��دي يف مثل تلك املحطات ،لأنها
ت����ؤدي ب�صاحبها �إىل التهلكة ال�سيا�سية عند �أول حمطة
وطنية ،ولذلك قد يعتقد البع�ض �أن الدعوة �إىل �أن تبادر
قيادة اجلي�ش �إىل الت�ص ّرف وفق ما ميليه ال�ضمري الوطني،
ك�أنها دعوة �إىل الع�سكرة� ،أو �إىل حكم ع�سكري.
بالطبع ،لي�س هذا املق�صود ،و�إن كانت بع�ض الأم��ور ال
بالكي ،كعالج ال ب�� ّد منه يف النهاية ،ومهما بلغ
تعا َلج �إ ّال ّ
التمني ،لأن الأول��وي��ة ت�صبح حماية ال��وط��ن م��ن التم ّزق
وال�شعب من الت�صادم الكبري.

القيام بقيادة � 14آذار ،والدعم الغربي املطلق
له ،لكان احلريري يف «خرب كان» �سيا�سياً.

ّ
«المبيض»
توقيف

�أوق��ف �شقيق �أح��د قياديي � 14آذار يف مطار
���ش��ارل دي��غ��ول يف العا�صمة ال��ف��رن�����س��ي��ة ،وك��ان
يقيم يف فرن�سا منذ  ،2002ويعمل يف «تبيي�ض
الأم�������وال» ع�ب�ر جت����ارة ال�����س��ي��ارات الأوروب����ي����ة
ال��ق��ادم��ة م��ن �أم�يرك��ا �إىل ل��ب��ن��ان ،ول��دي��ه ع��دة
معار�ض لبيع ال�سيارات على طريق ال�ساحلية
اللبنانية املمتدة من جونيه حتى البرتون ،وقد
مت توقيفه يف املطار الفرن�سي لته ّربه من دفع
ال�ضرائب ،بعد �أن انك�شف �أمره يف «التبيي�ض».
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يون�س عودة

ب���ع���د �أن ذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «ال���ث���ب���ات»
يف �أع�����داده�����ا ال�����س��اب��ق��ة م���ع���ل���وم���ات ح���ول
التح�ضريات اجلارية لتن�سيق اجتماع بني
القيادات امل�سيحية بدعوة من البطريرك
امل������اروين ب�����ش��ارة ال����راع����ي ،ل�لات��ف��اق على
ع��دة ملفات وطنية ،وبعد �أن مت االجتماع
وح�����ض��رت ال���ق���ي���ادات ج��م��ي��ع��ه��ا ،مل يتفق
املجتمعون على العديد من امللفات ،ال�سيما
املتعلقة بالقانون االنتخابي ،فهناك من
ينادي بقانون على مبد�أ املحافظات ،و�آخر
ي��ري��د ق��ان��ون��اً ع��ل��ى اع��ت��ب��ار دوائ����ر م�صغرة
أ�ق��ل م��ن الق�ضاء ،والبع�ض يريد تق�سيم
ب�ي�روت �إىل دوائ���ر طائفية بحتة ،ومنهم
من يريد ف�صل �إقليم اخلروب عن ال�شوف
و�ضمه �إىل �صيدا ،ومن يريد �ضم زحلة �إىل
البقاع الغربي وف�صل را�شيا عنهما ،لكنهم
اتفقوا على القرارات التي تخ�ص التعيينات
وال��وظ��ائ��ف ،وال��ق��وان�ين ال��ت��ي ت�����ص��در عن
املجل�س النيابي ،وهذا ما �شاهده اللبنانيون
يف اجلل�سات الأخ�يرة للمجل�س .ويبقى �أن
�آراء املجتمعني اختلفت �أي�ضاً حول موقف
امل�سيحيني من الأزمة يف �سورية.

و ِن ْعم المواجهة!
ك�شفت الطبعة العربية م��ن �صحيفة
«ي���دي���ع���وت �أح����رون����وت» الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة� ،أن
دول����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ،وم��ن
�أج��ل مواجهة حت��دي��ات «الربيع العربي»،
و�إي�����ران ،ت��ع��اق��دت م��ع  3000م��ن املرتزقة
الكولومبيني الذين �سبق لـ«�إ�سرائيل» �أن
دربتهم على �أرا�ضيها� ،أو يف بالدهم ،معللة
�أن اخل�ب�رات «الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة» ت�بره��ن على
قدراتها مرة �أخرى!
وب��ح�����س��ب ال�����ص��ح��ي��ف��ة ف�������إن  800م��ن
املرتزقة و�صلوا فع ًال �إىل دول��ة الإم���ارات،
ب��ي��ن��م��ا ال���ب���اق���ون يف ط��ري��ق��ه��م ل�لال��ت��ح��اق
بزمالئهم .وطبقاً للمعلومات التي �ساقتها
ال�صحيفة ،ف���إن روات��ب ه���ؤالء ت�ترواح بني
 2800و 5000أ�ل��ف دوالر للفرد الواحد
(ح�����س��ب رت��ب��ت��ه وخ��ب�رت����ه)� ،أي م���ا ي��ع��ادل
خم�سة �أ�ضعاف الرواتب التي يتلقونها يف
ب�لاده��م ،وال��ت��ي ال تتجاوز بع�ضها الـ550
دوالراً يف ال�شهر.

التحذيرات
تتغلب على اإلغراءات
رغ��م التطمينات ال��ت��ي �أطلقها رئي�س احلكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ل��ل��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ودول
اخلليج ،حول الهدوء وا�ستقرار الأمن يف لبنان ،ورغم
ال��ل��ق��اءات الكثرية التي عقدها م��ع معدي احلفالت
وامل��ه��رج��ان��ات ال��ت��ي َّ
تنظم يف مو�سم ال�صيف ،ورغ��م
ً
ال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��ت��ي يطلقها �أي�����ض��ا وزي����ر ال�سياحة
اللبناين بني فرتة و�أخرى ،مل تنجح حماوالت جذب
ال�سياح العرب نحو لبنان هذا ال�صيف ،لتحذير معظم
دول اخلليج رعاياها بعدم الذهاب �إىل لبنان ،ب�سبب
الأو�ضاع الأمنية فيه.
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سورية بين تطورات مهمة أنان ..والتوازنات الدولية
«�إذا ك ��ان ع�م��ر الأزم � ��ة ال �ت��ي ت�شهدها
�سورية نحو � 16شهراً� ،إال �أن خطط امل�ؤامرة
بد�أ و�ضْ ع تفا�صيلها منذ ال�سنة الأوىل من
القرن اجلديد» ..هذا ما ي�ؤكده دبلوما�سي
عربي خم�ضرم ،ميلك الكثري من الوثائق
واملعلومات التي جمعها إ�ب��ان مرحلة عمله
يف ع��دد م��ن ك�بري��ات عوا�صم ال�ع��امل ،ومن
بينها بالطبع وا�شنطن ،قائ ًال �إنه وبعد عدة
�أعوام ،وحتديداً يف الـ� ،2005أبلغت املخابرات
الأم�يرك�ي��ة الكثري م��ن الأط ��راف ال�سورية
واللبنانية �أن النظام ال���س��وري على و�شك
ال�سقوط ،وعلى هذا النحو �سارع عبد احلليم
خدام يف نهاية ذاك العام �إىل �إعالن ان�شقاقه
من ق�صر �أونا�سي�س يف باري�س ،ممنياً النف�س
بـ«العودة املظفرة» على وقع اغتيال الرئي�س
رف�ي��ق احل��ري��ري يف �� 14ش�ب��اط  ،2005وم��ا
تالها من تطورات بتدويل عملية االغتيال،
وحماولة �إل�صاق تهمة االغتيال ب�سورية.
ل�ك��ن ك��ل ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي راف �ق��ت تلك
امل��رح�ل��ة ،خ�صو�صاً جل�ه��ة ت�صعيد جماعة
«� 14آذار � ،»1978أُجه�ضت بفعل االنت�صار
الكبري وال�ن��وع��ي للمقاومة يف ح��رب متوز
 ،2006والتي كان من �أهدافها بدء عملية
�إ�سقاط وتغيري عدة دول عربية ،ب�شكل جعل
م���س��ؤو ًال �أم�يرك�ي�اً ك �ب�يراً ،ك�م��ا ي�صفه ه��ذا
الدبلوما�سي العربي ،يقول يف لقاء خا�ص
مع دبلوما�سيني عرب :على امللك ال�سعودي
وح�سني مبارك �أن ي�شكرا ح�سن ن�صراهلل،
لأن انت�صاره املذهل وقيادته املعركة بكفاءة
ع��ال�ي��ة وح�ن�ك��ة ن ��ادرة� ،أوق �ف��ا امل���ش��روع املُ� َع� ّد
ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط ،ومنها تغيري دول
عربية �أو تفكيكها ،ومن بينها بالطبع كانت
ال�سعودية ،بذريعة �أن نظامها من موروثات
القرون الو�سطى ،وم�صر بحجة �أن نظامها
ينخره الف�ساد والل�صو�صية.
وي � �ب� ��دي ه � ��ذا ال ��دب �ل ��وم ��ا� �س ��ي �أ� �س �ف��ه
وا��س�ت�غ��راب��ه ل��واق��ع ال�ن�ظ��ام ال�ع��رب��ي امل��زري،
الذي بد ًال من �أن يتلقى حرب متوز ال�ستلهام
العرب و�إعادة تقومي احل�سابات ،انخرط �أكرث
يف امل�ؤامرة ،وو�ضع ن�صب عينيه �سورية ،وبد�أ
يعد ال�ع��دة ال�ستهداف ال��دول��ة الوطنية يف
�سورية ،التي ت�شكل قلعة املقاومة واملمانعة
العربية ال��وح�ي��دة ،وب��ال�ت��ايل أ�غ��رق النظام
الر�سمي العربي نف�سه يف وح��ول �أزم��ة غري
قادر على اخلروج منها ،وهو واثق �أنه كلما
تقدمت �سورية يف �ضرب الع�صابات امل�سلحة،
اقرتب �أكرث من حبل امل�شنقة ،لأن «ال�سيد»
الأم�ي�رك ��ي يف ن�ه��اي��ة الأم� ��ر ��س�ي�ج��د نف�سه
م�ضطراً للت�سوية� ،سواء مع القوى الكربى
الناه�ضة ،كرو�سيا وال�صني ودول الربيك�س؛
حلفاء �سورية� ،أو مع دم�شق حتديداً ،والتي
�سي�ضطر ملالقاتها وطلب ر�ضاها ،معيداً �إىل
الذاكرة ط�أط�أة الر�أ�س الأمريكي يف منت�صف
ون�ه��اي��ة ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ،ويف الت�سعينات �أم��ام
الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد.
وبر�أي هذا الدبلوما�سي العربي العتيق،
ف�إن املفاو�ضات اخللفية بد�أت ،وهي �ستظهر
قريباً ،ومن مظاهرها �أن الواليات املتحدة
وال � �غ� ��رب ،ال �غ ��ارق�ي�ن يف �أزم ��ات� �ه ��م امل��ال �ي��ة
واالقت�صادية ،يفاو�ضون الرو�سي وال�صيني
على ح��دود م�صاحلهم ،بعد �أن �أثبت حلف
امل�ق��اوم��ة وامل�م��ان�ع��ة املمتد م��ن ط�ه��ران �إىل

دم�شق وبغداد وبريوت� ،صموداً غري متوقع،
ال ب��ل �إن ��ه ق��د ي �ب��د�أ يف �أي حل�ظ��ة مواجهة
�شاملة تقلب املقايي�س ،خ�صو�صاً �أن دم�شق
�أكدت بدولتها الوطنية قدرة هائلة ومذهلة
مل تكن يف احل�سبان على املواجهة وحتطيم
كل حلقات امل�ؤامرة.
ويلفت �إىل معلومات م�ؤكدة لديه تفيد
ب� ��أن م��راك��ز التخطيط الأم�يرك �ي��ة أ�ج��رت
تقومياً �شام ًال لأو�ضاع املعار�ضات ال�سورية،
فو�صفتها باملتباغ�ضة واملتناحرة ،و�أجمعت
على �أنها عبارة عن جتمعات مهاجرين يف
ع��دة �أم��اك��ن ،ال متثل وزن� �اً ل��ه قيمة داخ��ل
املجتمع ال�سوري ،وهمها جمع املال حتى ولو
من ال�شيطان ،ولهذا �أخذ الرهان الأمريكي
وال� �غ ��رب ��ي ي �ن �� �ص��ب ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ج �م��اع��ة
«الإخوان» ،ال�سيما بعد التطورات التون�سية
وامل���ص��ري��ة ،ل�ع�ل��ه ي�ن�ق��ذه��م وح�ل�ف��اءه��م من
الورطة الكبرية .ويقر اخلرباء الأمريكيون
ب��أن كل املفاو�ضات واللقاءات التي �أجريت

من املناورات الع�سكرية ال�سورية الأخرية

(�أ.ف.ب).

ا� �س �ت �ع �� �ص��ت ع �ل��ى حم � � ��اوالت ج �م��ع ��ش�ت��ات
املعار�ضات ال�سورية ،رغم كل املعونات التي
قدمتها فرن�سا وبريطانيا وتركيا ،ورغم كل
املال ال�سعودي والقطري الذي تدفق.
ويتطرق الدبلوما�سي العربي املخ�ضرم
�إىل مهمة ك��ويف �أن ��ان ،فيدعو �إىل مراقبة
ومتابعة املهمة ب��دق��ة ،لأن�ه��ا ب��ر أ�ي��ه �صورة
عن انعكا�س التوازنات الإقليمية والدولية
وامليدانية املحيطة باملهمة التي يق�سمها �إىل
ثالث مراحل.
يف البداية كان ت�سليم ب�إمكان �أن حتقق
احل��رب على �سورية �أه��داف�ه��ا ،ف�ك��ان هناك
ره��ان على ان�خ��راط يف ت�سوية جت�سدت يف
م � ؤ�مت��ر ج�ن�ي��ف ،ال ��ذي ��س�ل��م ب ��احل ��وار بني
الدولة ال�سورية واملعار�ضات ،ووقف العنف،
لكن ه��ذه امل�ع��ار��ض��ات ورع��ات�ه��ا ��س��ارع��وا �إىل
ال�ت���ص�ع�ي��د ،وجت���س��د ذل��ك يف ه��رب ال�ط�ي��ار
ب��ال �ـ«م �ي��غ � »21إىل الأردن ،ح �ي��ث أ�� �ش��ارت
امل�ع�ل��وم��ات �إىل أ�ن ��ه ك��ان يحمل م�ع��ه «ك��ود»

ال ��دف ��اع ��ات اجل ��وي ��ة ،ويف ارت� �ك ��اب امل �ج��ازر
الوح�شية التي حاولت املجموعات امل�سلحة
وال�غ��رب �إل�صاقها ب��ال�ق��وات ال���س��وري��ة ،لكن
ال��رد ك��ان حا�سماً� ،إذ ت�أكد �أن الطيار الفار
ال ميلك �أي معلومات نوعية و��س��ري��ة عن
ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ال�سورية ،فكان �إ�سقاط
ال �ط��ائ��رة ال�ترك �ي��ة ال �ت��ي أ�ج�ه���ض��ت أ�ح�ل�ام
احل�ظ��ر اجل ��وي ،م��ن دون �أن يتمكنوا من
م �ع��رف��ة �أي � �س��ر ع �� �س �ك��ري ،وك� ��ان احل���س��م
الع�سكري مع املجموعات امل�سلحة يف �أكرث
من منطقة ،وهنا كانت املرحلة الثالثة من
مهمة �أن ��ان ،وه��ي تهيئة احل ��وار ،وامل��دخ��ل
احل �ق �ي �ق��ي لأي ح� ��وار ه ��و وق ��ف ال�ت�م��وي��ل
والت�سليح والإعالم احلربي..
م��ؤمت��ر جنيف �أك��د على ذل��ك ،و أ�خ��ذ يف
امل�ق��اب��ل ت��رج�م��ة ��س��وري��ة ل�لال�ت��زام��ات التي
ط�ل�ب�ه��ا ،وك ��ان ع�ل��ى �أن� ��ان �أن ي�ع�ل��ن حتميل
م���س��ؤول�ي��ة إ�ف���ش��ال��ه مل��ن ق��ال إ�ن�ه��م يعطلون
قرارات جمل�س الأمن.
ح��اول��ت ال �ع �ج��وز الأم�ي�رك �ي��ة كلينتون
ووزي� ��را اخل��ارج �ي��ة يف ف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا،
ومعهم حمد بن جا�سم� ،أن يزوّروا وي�شوّهوا
نتائج جنيف ،فف�شلوا ،ف�سارعوا �إىل عقد
لقاء لتوحيد املعار�ضات يف ال�ق��اه��رة ،حتت
رع ��اي ��ة ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،وال ��ذي
�أعدت له قطر جيداً ،و�أعد له نبيل العربي
ك ��ل ع ��دت ��ه ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة و� �ش �ه��وت��ه مل��ال
«احلمَدين».
يف ه ��ذا امل ��ؤمت ��ر ت�ف�ج��رت ك��ل خ�لاف��ات
امل�ع��ار��ض��ات؛ «الإخ� ��وان» يرف�ضون �إال دول��ة
ت�ك��ون على قيا�سهم ،وامل�ج�م��وع��ات الكردية
امل�ع��ار��ض��ة ت��ري��د ح�ك�م�اً ذات �ي �اً ،وم ��ا يُ�سمى
«ال�ت�ن���س�ي�ق�ي��ات» ال ت �ع�ترف ب � أ�ح��د غ�يره��ا،
وممثلو امل�سلحني اتهموا جماعات ا�سطنبول
وب��اري����س باملخنثني ومبثليي اجلن�س ،ف��ر ّد
الآخ��رون باتهامهم بال�سرقة والل�صو�صية،
ع �ل��ى ��ش��اك�ل��ة ري��ا���ض الأ� �س �ع��د ال� ��ذي ��س��رق
م �ل �ي��وين دوالر ..ف��ان �ت �ه��ى ه � ��ذا امل ��ؤمت ��ر

المخطط قديم

ك�شف املحلل ال�سيا�سي الفرن�سي تريي مي�سان ،ل�صحيفة «النوفيل ريبيبليك»
اجلزائرية� ،أن «ق��رار مهاجمة �سورية اتُّخذ يف � 15سبتمرب  2001بكامب ديفيد»،
بجميع تفا�صيله؛ من املحا�صرة بنريان الت�ضليل الإعالمي التابع للقوى الغربية،
�إىل جلب احلركات التي تت�سرت بالإ�سالم �شعاراً لها ،مروراً بتواط�ؤ �شبه معلن من
قبل اجلامعة العربية ،والأموال التي حترقها ممالك اخلليج ..حمذراً من �أن هذه
املغامرة لن متر من دون عواقب مدمرة للمنطقة ،ومتوقعاً �أن تتحول �إىل حرب
عاملية.

«سخاء» سعودي

ك�شفت �صحيفة «لوفيغارو» الفرن�سية ،يف تقرير لكاتبها جورج مالربونو ،نق ًال
عن �أحد عنا�صر املجموعات ال�سورية امل�سلحة� ،أن �أربعني عن�صراً توجهوا �إىل تركيا
ال�ستالم �أ�سلحة متطورة ومتنوعة ،ومنها ما هو م�ضاد للدبابات ،وقال« :لقد ا�ستلمنا
�صواريخ (ار بي جي  )9من خمزون اجلي�ش ال�سعودي ،حيث مت نقلها بالطائرة حتى
مطار «�أ�ضنة» ،مبوافقة الأم��ن الرتكي ،ونحن نناق�ش مع الأت��راك الأه��داف التي
�سن�ضربها ،ونعتمد حالياً يف خطواتنا على ا�ست�شاريني ع�سكريني خارج �سورية».

بال�صراخ وت��را��ش��ق الأح��ذي��ة ،وال��ذي ت�ؤكد
الوقائع �أنها طالت العربي وحمد بن جا�سم.
وه� �ن ��ا � � �س ��ارع ح �م��د ووزراء خ��ارج �ي��ة
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وف��رن �� �س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا
وال�سعودية �إىل عقد لقاء ما ي�سمى «�أ�صدقاء
�سورية» يف باري�س ،فوعدوا وهددوا باحلرب
ع�ل��ى ��س��وري��ة و إ�� �س �ق��اط دول�ت�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة..
وه �ن ��ا ي �ع �ل��ق ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ال �ع��رب��ي ع�ل��ى
الوقائع ،في�ؤكد �أن هوالند تعهد �إبان حملته
االنتخابية ب�سحب جنوده من �أفغان�ستان يف
نهاية  2012بد ًال من نهاية  ،2013فهل يكون
هذا الرئي�س الفرن�سي امل�أزومة بالده مالياً
واقت�صادياً واجتماعياً قادراً على �شن حرب؟
وكلنتون التي لن تكون وزيرة للخارجية
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة� � ،س��واء أ�ع �ي��د انتخاب
ب��اراك �أوباما �أو انتُخب ميت رومني ،ت�ؤكد
�أن �ه��ا �ستن�صح ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي املقبل
بت�سريع االن�سحاب م��ن �أفغان�ستان ،وع��دم
البقاء حتى نهاية  ..2014فهل �أحد ي�صدق
تهديدها لبكني ومو�سكو ب�سبب وقوفهما
�إىل جانب �سورية؟
حمد بن جا�سم حت��دث �أم��ام ممثلي 85
دول ��ة وم�ن�ظ�م��ة يف ب��اري����س ع��ن ال�ع�ج��ز عن
�إ�سقاط ال��دول��ة الوطنية ال�سورية ،ف�صرخ
ب��ا��س�ت�ح���ض��ار ال �ن �م��وذج ال�ل�ي�ب��ي ،ف�ه��ل أ�ح��د
ي�صدق �أن هذه امل�شيخة قادرة على الفعل..
وما �أهميتها بال غازها؟
م�ل��ك امل �غ��رب ع ��رف ب��امل�ب��ال��غ اخل�ي��ال�ي��ة
التي خ�ص�صتها الدوحة والريا�ض ملثل هذه
امل�ؤمترات ال�سخيفة ،فقرر اال�ستعجال لعقد
م�ؤمتر مماثل يف الرباط ،طمعاً باملال ولي�س
مبا ي�صدر من مقررات.
باخت�صار ،يرى هذا الدبلوما�سي املحنك
�أن امل �ع��ار� �ض��ات ال �� �س��وري��ة أ�ك� ��دت يف جنيف
وال�ق��اه��رة ،ويف ك��ل م��رة ،أ�ن�ه��ا جم��رد �سلعة
للبيع وال �� �ش��راء ،ف�ي�ق��رر � �ش��را�ؤه��ا يف �سوق
نخا�سة العامل الذي يديره ال�صهاينة ..هذه
امل��رة ك��ان ال�شراء باملال احل��رام يف باري�س..
ل �ك��ن ال �� �س �م �� �س��رة ه ��ي �� �ص ��راخ ه ��ذا ال �غ��رب
الأمريكي ال��ذي �سيدفّع بائع الكاز العربي
املال ..كل املال..
ويختتم �أن ك��ويف �أن��ان ك�شف ل�صحيفة
«الليموند»� ،أن حقيقة اخلطة الأمريكية
ا�ستهدفت تخريب مهمته ملوا�صلة ت�صعيد
احل ��رب ع�ل��ى � �س��وري��ة ،ال�ت��ي ح�سمت ودك��ت
�أوك��اراً عديدة للمخربني ،وعلى خلفية هذا
التقدير ج��اءت زيارته الأخ�يرة �إىل دم�شق،
ف�سمع م��ن الأ� �س��د م��ا يجعله ي�ع� ّد للع�شرة
قبل �أي ك��ذب��ة �أو خ�ط� أ� ق��د يرتكبه ،ولهذا
كان م�ست�شار جيهان ال�سادات ورج��ل عمرو
مو�سى؛ �أحمد فوزي ،م�ستبعَداً عن احلديث
الذي دار يف دم�شق مع �أن��ان ،الذي يريد �أن
يختتم حياته ال�سيا�سية ب��أي إ�جن��از يرتبط
ب��ا��س�م��ه ،ول �ه��ذا ي �ح��اول �أن ي�ل�م�ل��م أ�� �ش�لاء
مبادرته ،ويطلب الر�ضا والدعم ،ولذا توجه
بعد دم�شق �إىل طهران ،ومن ثم �إىل بغداد،
يف نف�س ال��وق��ت ال ��ذي ي�ستمر يف ط�ل��ب ود
مو�سكو وبكني.
تابعوا خطة �ضرب الأوك ��ار امل�سلحة يف
�سورية� ..ساعة احل�سم اقرتبت.

�أحمد زين الدين
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موضوع الغالف

سباق بين حضور الدولة اللبنانية ..و«المنطقة العازلة»
بني «ثورَجية» بع�ض قادة امل�ستقبل
يف ع �ك��ار ،وت �ط��رف ب�ع����ض م��ا ي�سمى
«الأ� �ص��ول �ي��ات» ،وان��دف��اع��ة جمعيات
خ �ل �ي �ج �ي��ة حت � ��ت �أ� � �س � �م� ��اء خم �ت �ل �ف��ة
للم�ساعدة يف ه��ذه املنطقة الفقرية،
ت � ��ارة ب��ذري �ع��ة م �� �س��اع��دة ال �ن��ازح�ي�ن،
وط ��وراً بحجة ت�ق��دمي خ��دم��ات طبية
للم�صابني ،ثمة �أم��ر واح��د مطلوب،
ه��و �أن ت�ب�ق��ى ع �ك��ار يف ح��ال��ة غ�ل�ي��ان
وقلق وترقب ،بحيث ما �أن تخرج من
ح��دث �أو �إ� �ش �ك��ال ،ح�ت��ى ت�ق��ع يف �آخ��ر،
لكن ا�ستهداف هذه املنطقة بلغ ذروته
با�ستهداف اجلي�ش اللبناين ،وال��ذي
ت � أ�ت ��ي ح ��ادث ��ة م�ق�ت��ل ال���ش�ي�خ�ين وم��ا
رافقها وتالها لت�صب يف هذا االجتاه،
خ���ص��و��ص�اً �أن ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ال�ن��ائ�ي��ة
والفقرية واملعدمة ،بينها وبني اجلي�ش
رفقة حياة وعمر ،فعكار املحرومة من
�أي �أ�شكال التنمية احلقيقية منذ �أيام
اال�ستقالل الأوىل وحتى الآن ،وجد
�أبنا�ؤها يف اجلي�ش مالذهم ،فتطوعوا
يف �صفوفه ،فخدموا وطنهم ودولتهم
من جهة ،وبنوا م�ستقبلهم وعائالتهم
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ف �ك��ان ت�ط��وع�ه��م يف
اجل�ي����ش و�سيلتهم ن�ح��و ب�ن��اء امل�سكن
وت�ع�ل�ي��م �أوالده � ��م وع�ل�اج م��ر��ض��اه��م،
وبالتايل نحو احلياة الأف�ضل ،فلهذا
ال مي �ك��ن ال �ف �� �ص��ل ب �ي�ن ال �ع �ك��اري�ي�ن
وامل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى.
و�إذا ك��ان��ت حم� ��اوالت أ�خ ��ذ �أب �ن��اء
ع�ك��ار �إىل م�ك��ان �آخ��ر مل تتوقف منذ

ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ،وب�ل�غ��ت
ذروت �ه��ا ب�ع��د اغ �ت �ي��ال ال��رئ�ي����س رفيق
احل��ري��ري� ،إال �أن�ه��ا ه��ذه امل��رة دخلت
م�ن�ع�ط�ف�اً خ �ط�ي�راً ،جت���س��د ق�ب��ل �أي ��ام
ق �ل �ي �ل��ة يف ال �ت �ح ��رك ��ات ال� �ت ��ي ق��ام��ت
اح�ت�ج��اج�اً على �إط�ل�اق ع�سكريني يف
مقتل ال���ش�ي�خ�ين ،ح�ي��ث ُع��زل��ت عكار
ع��ن حم�ي�ط�ه��ا ب��ال �� �س��وات��ر ال�تراب �ي��ة،

و�أقيمت احل��واج��ز الطيارة التي كان
يقف عليها ملثمون غ�ير معروفني،
ي�ؤكد كثريون �أنهم لي�سوا لبنانيني ،يف
حماولة خطرية ال�ستهداف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
و�إذا ك ��ان ��ت ق � �ي� ��ادة اجل �ي ����ش ق��د
ا��س�ت��وع�ب��ت ه��ذه «ال�ه�ج�م��ة ال�شر�سة»
وامل�شبوهة ،و�إذا ك��ان جمل�س ال��وزراء

ق ��د جن ��ح يف ت �ف �ك �ي��ك ه� ��ذه ال �ع �ب��وة،
باال�ستعداد لإر� �س��ال ل��واء إ���ض��ايف من
اجلي�ش �إىل احل��دود ال�شمالية ،لكن
ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه هو :كيف
ح���ص��ل اخل �ل��ل الأم �ن��ي ع�ل��ى احل ��دود
ال���ش�م��ال�ي��ة؟ وك �ي��ف ج ��رت حم ��اوالت
التوغل �إىل ال��داخ��ل ال���س��وري؟ ومل��اذا
وك �ي��ف �أُط �ل �ق��ت ال� �ن�ي�ران ع �ل��ى ق��رى

قطع الطريق الدولية عند احلدود ال�شمالية

أردوغان يؤنب «رعاياه» السوريين
ويرسم لهم خطًا أحمر كرديًا
�أنقرة  -الثبات
بعد الف�شل ال��ذري��ع للمحاولة الدولية  -العربية اجل��دي��دة لتوحيد
�صفوف املعار�ضني ال�سوريني يف اخل��ارج ،بدا �أن ح�صول هذه ال��دول ،ويف
مقدمها تركيا ودول من اخلليج العربي ،على «�شرعية» معار�ضة النظام،
�أمر بعيد املنال.
فقد ف�شلت ماليني ال��دوالرات التي وُ�ضعت يف ت�صرف املعار�ضني ،يف
�إقناعهم بالتخلي عن حتفظاتهم حيال بع�ضهم البع�ض ،بل على العك�س،
فقد �ساهمت ه��ذه ال��دوالرات يف فتح �شهية ه ��ؤالء على «امل��ال وال�سلطة»،
م��ا �ساهم �إىل ح��د بعيد يف منع التقائهم حت��ت هيكلية واح ��دة يريدها
الغرب والعرب من�صة للهجوم على �سورية ،مع توقعات بتفريخ املزيد من
«الهيئات» ال�سورية املعار�ضة ،التي باتت تتناف�س فيما بينها على الأموال
املر�صودة لـ«�إ�سقاط �سورية».
ويقول م�س�ؤول عربي يف بلد معروف عنه دعمه ال�شديد لعملية �إ�سقاط
النظام يف �سورية� ،إن كل الأموال التي ُ�صرفت «مل حتقق النتائج املرجوة،
بل عززت التباينات» ،لكن امل�س�ؤول عينه ال يتوقع �أن تقفل بالده «حنفية
الدعم» ،لأن املرجو منها �أك�بر بكثري من �أن تعطله «التجارب الفا�شلة»،
و�أكد امل�س�ؤول �أن بلده �ستبقى تعمل لإيجاد «املخرج» الالزم للح�صول على
ما تريده« ،لأن امل�صالح اال�سرتاتيجية تتفوق على العرثات التكتيكية».
أ�م��ا يف اجلانب الرتكي ،فقد ا�ستعادت �أنقرة لغة االنتقاد لـ«�ضيوفها»
بعد ف�شل م� ؤ�مت��ر ال�ق��اه��رة ،فيما ك��ان ه ��ؤالء امل�ع��ار��ض��ون يتهمون أ�ن�ق��رة

بتف�شيل امل�ؤمتر ،ب�سبب �ضغوطها على �أن�صارها يف املعار�ضة لعدم التجاوب
مع الدعوات «االنف�صالية» للمعار�ضني الأكراد ،الذين يرغبون باحل�صول
على وع��ود ت�سمح لهم ب��إث��ارة ال�شارع ال�ك��ردي عرب ه��ذه الأح�ل�ام ،وقالت
م�صادر تركية �إن لقاء �ساخناً ج��داً جمع قيادة «الإخ��وان» مع م�ست�شاريْ
رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان؛ غزوان امل�صري و�سفر توران،
تخللته انتقادات من امل�ست�شارين لأداء املعار�ضة ال�سورية ،ونقلت امل�صادر
عن امل�ست�شارين ر�سالة من �أردوغ��ان �إىل املعار�ضة مفادها �أن «ف�شلهم يف
التوحد قد يكون مقبو ًال ومفهوماً ..لكن ترا�شقهم بالكرا�سي والعبارات
النابية على م��ر�أى من العامل يف القاهرة ،ال ميكن �أن يكون مقبو ًال وال
م�ف�ه��وم�اً» .و�أو��ض�ح��ت امل���ص��ادر �أن امل���س��ؤول�ْيرنْ ال�ترك�ي�ْيغنْ �أبلغا املعار�ضني
بو�ضوح �أنه «يجب عدم توقُّع �أن يقوم الغري مبا يجب �أن يقوموا به ،يف ظل
الف�شل الع�سكري الذي يالحقهم ،م�ضافاً �إليه الف�شل ال�سيا�سي الذريع».
ويف املقابل ،كان تربير «الإخوان» ب�أن تركيا هي امل�س�ؤولة جزئياً عن هذا
الف�شل ،م�شريين �إىل وعود تلقوها من دولة خليجية مبزيد من الأموال
للعمل الع�سكري ،داعني �أنقرة �إىل املوافقة على «وع��ود لفظية» للأكراد،
ت�سمح بان�ضمامهم �إىل «الثورة» ،ونقلت عن مراقب الإخوان امل�سلمني قوله
�إن هذه الوعود «لن تكون ملزمة لل�سلطة اجلديدة يف �سورية» ،م�شرياً �إىل
�أن لي�س يف ذلك ما ي�ضري تركيا ..فكان الرد الرتكي حا�سماً وجازماً ب�أن
«امل�س�ألة الكردية خط �أحمر ،و�أن بالدهما لن ت�سمح ب�أي �شكل من �أ�شكال
«اخل�صو�صية الكردية» ،وعلى املعار�ضني �أن يفهموا جيداً هذا املو�ضوع،
واحل�صول على حلول بعيدة عن خطوط تركيا احلمراء.

� �س��وري��ة ،لي�ضطر اجل�ي����ش ال���س��وري
للرد ،فوقع قتلى وجرحى؟
وهنا يطرح العكاريون �سل�سلة من
الأ�سئلة �أبرزها:
ملاذا حماولة عزل عكار؟
ومن هم امل�سلحون امللثمون الذين
نفذوا حواجز طيارة؟
وم � � ��ن ه � ��م امل� ��� �س� �ل� �ح ��ون ال ��ذي ��ن
ا�ستهدفوا اجلي�ش ال���س��وري ودف�ع��وه
�إىل الرد..؟
وه ��ل ��س� ُت�ح�ك��م ال��دول��ة اللبنانية
�سيطرتها ع�ل��ى ح��دوده��ا ال�شمالية،
قبل �أن ينت�شر فيها «اجلي�ش احل��ر»
وامل�ج�م��وع��ات امل�سلحة ،ال��ذي��ن ،وكما
تفيد املعلومات ،ب��د�أوا ُي�ع�دّون العدة
للتجهيز للمنطقة العازلة قبل انت�شار
اجلي�ش اللبناين؟
و�إذا ك��ان ال�ع�ك��اري��ون مل يلقوا �أي
رد على ت�سا�ؤالتهم ،ومل ي�سمعوا �إال
خ �ط��اب��ات وم ��داخ�ل�ات خ��ال��د ��ض��اه��ر
وطروحات معني مرعبي «املتطرفة»،
ف � ��إن �أ�� �ص ��وات ال �ع �ك��اري�ين ،وحت��دي��داً
�أ��ص��وات وادي خ��ال��د ،ب��د�أت باالرتفاع
ل�ت�ح�ي�ي��د م�ن�ط�ق�ت�ه��م ع��ن ال �ت �ط��ورات
ال���س��وري��ة ،وو� �ض��ع ح��د مل�م��ار��س��ات من
أ�ُطلق عليهم «نازحون» ،بعد �أن بلغت
ممار�ساتهم حداً ال يطاق ،لي�س �أقلها
�أن ��س��رق��ات باجلملة ب ��د�أت ت�شهدها
قرى عكارية ،حيث تتم �سرقة الغ�سيل
وال�سجاد والدجاج والأغنام وغريها.
الالفت هنا ،كما ت�ؤكد املعلومات،
�أن��ه م��ع ات�خ��اذ جمل�س ال ��وزراء ق��راراً
بن�شر اجلي�ش اللبناين على احل��دود
ال�شمالية�� ،س��ارع م��ا ي�سمى «اجلي�ش
احل � ��ر» �إىل ه� ��ذه احل� � ��دود م���س�ت�ب�ق�اً
اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن ��اين ،وب � � ��د أ� ع�م�ل�ي��ات
ق�صف وقن�ص على البلدات ال�سورية
املواجهة ..لكن �أكرث ما يخ�شاه �أهايل
املنطقة� ،أن تلج أ� املجموعات ال�سورية
امل �� �س �ل �ح��ة ،ال� �ت ��ي ب �ي �ن �ه��ا جم �م��وع��ات
اعرتفت ب�أنها من «فرق الذبيحة»� ،إىل
ارتكاب جمازر وعمليات نحر لعائالت
ونازحني� ،أو ت�صفيات جماعية ،وهي
ال �ت��ي اع �ت ��ادت ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن�م��ط من
العمل الإجرامي ،من �أجل �أن تل�صق
ال�ت�ه��م ب��ال�ق��وى النظامية ال���س��وري��ة،
وبذلك يعتقدون �أنهم بفر�ض منطقة
عازلة �أو �آمنة على احل��دود ال�سورية
 اللبنانية ،تكون «ب�ن�غ��ازي» لبنانيةعلى احل��دود ال�سورية� ،أو ي�ستجلبون
قوات دولية على طريقة «اليونيفيل»،
ل�ت�ك��ون ر أ�� ��س ح��رب��ة يف ال �ع��دوان على
�سورية ،لكن يبدو �أن ه�ؤالء ال�سذّج ال
يعلمون �أن ذاك اجلبان ج��ون ماكني
ال� ��ذي أُ��� �س ��ر يف ف�ي�ت�ن��ام �إب � ��ان احل��رب
الأمريكية على ذاك البلد ،قبّل �أحذية
«الفيتكونغ» ليُبقوا عليه حياً ،وا�ضطر
لأن يعرتف مبكانة وال��ده الع�سكرية
الرفيعة يف وا�شنطن ،ليعتربوه �أ�سري
حرب ..فهل هناك من يعترب؟

�أحمد �شحادة
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لبنانيات

سجال «الحلفاء» على قانون تثبيت المياومين
عتاب عالي النبرة ال يمس االستراتيجيات
ع �ن��دم��ا زار وف� ��د م ��ن «ح � ��زب اهلل»
ال� �ع� �م ��اد م �ي �� �ش��ال ع � ��ون ل �ل �م ��رة الأوىل
لتهنئته بعودته من فرن�سا� ،سبقته �إليه
ان�ط�ب��اع��ات ب�ع����ض ال�شخ�صيات العونية
ع��ن احل��زب ورم ��وزه ،والبع�ض مل يخفِ
ال �ق��ول �إن �ه��م «�أ� �ش �خ��ا���ص خم�ت�ل�ف��ون عن
غ�يره��م ،ف �ه ��ؤالء �سيفاجئونك ب� أ�ن�ه��م ال
ووجهي ،وما يقولونه
نْ
بل�ساني
نْ
يتحدثون
يف ال�صاالت املفتوحة للزوار هو نف�سه ما
�ست�سمعه منهم يف اللقاء املغلق» ،و�أردف
ال�ب�ع����ض« :ه � ��ؤالء ��ص��ادق��ون ول�ي���س��وا من
جتار ال�سيا�سة ،على عك�س �سيا�سة الكذب
والنفاق التي يت�سم بها ال�شارع ال�سيا�سي
اللبناين».
هذا االنطباع الأويل �شكّل مع غريه
من مقدمات ومواقف ،الأر�ضية املنا�سبة
ل�ل�ت�ف��اه��م ال� ��ذي رب ��ط ج �م �ه��ور امل �ق��اوم��ة
باجلرنال العائد من باري�س ،والذي تطور
لي�صل �إىل درجة التحالف بني الطرفني،
وال��ذي تتمنى أ�ط��راف ،وتظن أ�خ��رى� ،أن
ال�ساعة حانت لنهايته على وق��ع �أ�صوات
االعرتا�ض العونية ،التي هالها ا�ستفراد
ن��واب�ه��ا داخ��ل ال�برمل��ان ،خ�لال الت�صويت
على م���ش��روع ق��ان��ون تثبيت امل�ي��اوم�ين يف
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،لكن ب�ين �أح�لام
الأخ �� �ص ��ام وث �ب ��ات ال �ت �ح��ال��ف وال�ت�ف��اه��م
م �� �س��اف��ة ط��وي �ل��ة م ��ن امل � �ب� ��ادئ وال �ق �ي��م
وال�سيا�سات امل�شرتكة ،التي جتعل ما �صدر

عن اجل�نرال وبع�ض �أركانه جمرد تعبري
ع��ن خ�لاف طبيعي ح��ول ق�ضايا ع��ادي��ة،
ال ترتقي �إىل اال�سرتاتيجيات التي �أك��د
عون مت�سكه بها ،و�سبق �أن عبرّ «احلزب»
و«التيار» يف منا�سبات ع��دة ،عن قناعتهم
ب�أن التحالف ال يعني التطابق يف كل �شيء،
و�أن التباين يف بع�ض امل��واق��ف الداخلية

ال مي �ك��ن �أن مي ����س ال �ق �� �ض��اي��ا ال �ك�ب�رى
وامل�سلمات الوطنية ،فالتحالف ال يعني
�أبداً االندماج ،وال الن�سخ ،وال �إلغاء الآخر.
يدرك حلفاء العماد عون ،و�أخ�صامه،
�أن من ال�صفات املحببة فيه لدى جمهوره،
هو انفعاله واندفاعه العفوي يف الدفاع
عن مواقفه ،مبا يعطيه �صدقية لدى هذا

اجلمهور ،وي�ؤكد التزامه بتلك املواقف،
خ�صو�صاً �أن عون �أثبت مت�سكه مبواقفه
وخ �ي ��ارات ��ه يف �أك�ث��ر م ��ن م �ن��ا� �س �ب��ة ،لعل
�إحداها التي ال تُن�سى كانت خالل عدوان
متوز .2006
كذلك يدرك �أخ�صام عون قبل حلفائه،
�أن «حزب اهلل» والعماد عون يجتمعان على

العماد مي�شال عون متو�سطاً ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل والرئي�س نبيه بري

مـــواقف
• حركة الأمة ر�أت �أن قرار اجلي�ش اللبناين على احلدود ال�شمالية هام جداً ،لكن
املطلوب هو �أن ينفَّذ هذا القرار ب�شكل كامل ،وبال مكر �سيا�سي من قبل البع�ض،
لأن هناك فريق ًا يعمل وفق �إرادة �أجنبية معادية ل�سورية وللبنان ،لزج البالد يف
الأزمة ال�سورية ،وهدفه تخريب البالد بناء على �أوامر �أمريكية تلقّى �أمر عملياتها
م�ؤخر ًا جون ماكني.ولفتت احلركة �إىل �أن هذا الفريق يخرب البلد من حيث يدري
�أو ال يدري ،لكنه يف كل احلاالت ينخرط يف م�ؤامرة ا�ستهداف �سورية واملقاومة،
فهو تارة يقطع طريق ،وطور ًا يتهجم على اجلي�ش ،و�أخرى يريد �أن يحاكمه �أمام
املجل�س العديل!
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ر�أى �أن امل�ضحك املبكي
حال املعار�ضة احلالية ،واملوالية بالأم�س ،والتي ما زالت ترفع �شعار الدولة القوية
مب�ؤ�س�ساتها وبرملانها وجي�شها ،وتطالب بال�شيء وتعمل �ضده ،منذ �سقوط حكومة
الرئي�س �سعد احلريري ،وال توفر �صغرية وال كبرية ،حتى وال حادث �سري من دون
�أن تطالب ب�إ�سقاط احلكومة احلالية ،التي حتملت �أوزار احلكومات ال�سابقة ،حتى
بلغ اال�ستخفاف بامل�س�ؤولية الوطنية حد التهجم على م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،والت�شكيك
يف قيادته ودوره ال�ضامن ،وق��ال غ�ن��دور« :يف ه��ذه العجالة نحن ال ندافع عن
احلكومة احلالية ،وال نربئ طاقمها من م�س�ؤولية تدهور حالتنا البائ�سة ،ال بل
نرى فيها امتداد ًا للحكومات ال�سابقة ،التي ما فتئت حتافظ على منطية الزعامات
واال�ستغالل والركوب على ظهر البلد ونا�سه ،وتقا�سم النفوذ حتت م�سميات حقوق
الطوائف واملذاهب واملناطق ،من دون �أن يكون ملفهوم الدولة الوطن �أي اعتبار ،و�إذا
ما انربى تيار للمطالبة بالإ�صالح ،ت�صدوا له وتكتلوا �ضده!
• ال�شيخ زهري اجلعيد؛ رئي�س جبهة العمل املقاوم ،دعا امل�س�ؤولني اللبنانيني �إىل
البدء باملعاجلة اجلذرية لأزمات املاء والكهرباء والغالء ،و�إىل و�ضع حد لكل ت�سيب
�أمني ،ومعاقبة ومالحقة كل من ت�سول له نف�سه �إحل��اق الأذى وال�ضرر بالوطن

واملواطن .وحذّر ال�شيخ اجلعيد من خطورة الأحداث الأمنية املتنقلة ،ومن خطورة
ما يجري يف عكار و�صيدا ،معترب ًا �أن مظلومية ال�شيخني اجلليلني �أحمد عبد الواحد
وحممد مرعب هي بيد الق�ضاء اللبناين الذي نثق به ،و�أن ال�ضغط بهذا الأ�سلوب
الأمني وقطع الطرقات و�إقامة احلواجز امل�سلحة الطيارة واملتنقلة وترهيب النا�س
�أم��ر مرفو�ض ،وعلى العلماء واحلكماء دع��وة النا�س �إىل الهدوء وال�تروي وعدم
االنفعال ،و�إىل رف�ض الفتنة ،ونبذ الفتنة ،لأن مردود ذلك �سينعك�س �سلب ًا و�ضرر ًا
على اجلميع من دون ا�ستثناء.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية نبّه من خطورة الركود االقت�صادي
جراء االه�تراء ال�سيا�سي واالهتزاز الأمني احلا�صل يف البالد ،وجراء ا�ستمرار
االعت�صامات وقطع الطرقات وعرقلة �أمور املواطنني ،ومنع النا�س والع�سكريني
من الو�صول �إىل �أعمالهم وقطاعاتهم .ولفت اللقاء �إىل �أن ال�صراعات الداخلية
والتجاذبات ال�سيا�سية والأحداث الأمنية املتنقلة باتت تتطلب خطة �أمنية �شاملة
حتظى بغطاء �سيا�سي حقيقي من كافة الأف��رق��اء والقوى والتيارات ال�سيا�سية
يف البالد وتنقل الوطن من حالة الركود واحل��ذر واجلمود والرتقب �إىل حالة
اال�ستنها�ض الكامل.
• حزب �شبيبة لبنان العربي ر�أى �أن الو�ضع الأمني وال�سيا�سي يف لبنان تتحمل
م�س�ؤوليته احلكومة اللبنانية ،وقوى الرابع ع�شر من �آذار التي باتت حتمل م�شروع
�إ�سقاط الدولة ،بعد �أن كان �شعارها امل��رور �إىل الدولة ،وذلك من خالل حماية
ودعم التنظيمات املتطرفة التي يراد لها �أن تكون ر�أ�س احلربة يف �إ�سقاط الدولة،
من خالل احلمالت املغر�ضة على اجلي�ش اللبناين الوطني ،وكذلك التهجم على
الق�ضاء الع�سكري ،ورف�ض كل الأحكام التي ت�صدر عنه وما حالة الع�صيان املدين
التي ت�شهدها منطقة عكار �إال حلقة من �سل�سلة �إبعاد اجلي�ش اللبناين عن املنطقة،
و�سيطرة قوى الأمر الواقع عليه.

خيارات وطنية كربى ،تبد�أ بحماية لبنان
واللبنانيني والدفاع عنهم يف وجه الأطماع
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» واخل��ارج �ي��ة ،والتم�سك
بخيار امل�ق��اوم��ة ،وب�ف�ك��رة تطوير ال��دول��ة
وحماربة الف�ساد ،والبحث عن امل�شرتكات
ب�ين اللبنانيني ،وال�ت�ح��ال��ف �أو التفاهم،
وبالتايل لي�س قراراً عاطفياً ،ولي�س حتى
حتالف اال�ضطرار يف وجه قوى � 14آذار،
فاجلرنال مل�س من حلفائه ال�سابقني �صفة
الطعن بالظهر عندما ح��اول��وا ال�ضغط
على ال�سلطات الفرن�سية ملنع عودته �إىل
لبنان ،لأن�ه��م ر�أوا منذ ال�ب��داي��ة تناق�ض
م�شروعه الإ��ص�لاح��ي م��ع م�شروعهم يف
الهيمنة واح�ت�ك��ار ال�سلطة ،وو��ض�ع�ه��ا يف
خدمة امل�شاريع الأمريكية والغربية التي
ت�ستهدف لبنان واملنطقة العربية.
وق ��د وج ��د ع ��ون يف «ح ��زب اهلل» خري
ح�ل�ي��ف ،ن�ظ��راً �إىل �أن احل ��زب ال ��ذي ق�دّم
�آالف ال�شهداء لتحرير الأر�ض من املحتل
ال���ص�ه�ي��وين ،م�ع�ن��ي ب�ح�م��اي��ة اللبنانيني
وت�ث�ب�ي�ت�ه��م �أع � ��زاء يف �أر� �ض �ه��م؛ م�سلمني
وم�سيحيني ،وعون معني بحماية وتر�سيخ
ال��وج��ود امل�سيحي امل���ش��رق��ي وت�ف��اع�ل��ه مع
بيئته وحميطه ،ولي�س بتهجري امل�سيحيني
�إىل كندا و�أو�سرتاليا ،مثلما خطط �سادة
قوى � 14آذار الأمريكيون.
ك�م��ا �أن احل ��زب وال�ت�ي��ار م�ع�ن�ي��ان معاً
بن�شر ث�ق��اف��ة االع�ت��راف ب��الآخ��ر ودوره،
وتقبّل منطق امل�شاركة ،ورف�ض نهج الفتنة
والتحري�ض الطائفي واملذهبي ،ومنطق
الهيمنة واال�ستبعاد والتهمي�ش ،وهي ر�ؤى
كثرية تتقاطع حولها مواقف و�سيا�سات
طريف «التفاهم» ،وهي ،كما �أثبتت حتديات
ال�سنوات ال�سابقة� ،أقوى من �أن تلعب بها
رياح الد�س والفتنة ،وال فورات الغ�ضب.
وال�لاف��ت �أن ط��ريف اخل�لاف النيابي،
ال��رئ�ي����س ن�ب�ي��ه ب ��ري و«ال �ت �ي��ار ال �ع��وين»،
اتفقا ولو ب�صيغة اتهام الآخ��ر� ،أن غايات
انتخابية تقف خلف الت�صعيد الكالمي
الأخ�ي�ر بينهما ،هنا تتبادر �إىل الأذه��ان
ت�ل��ك «ال�ن���ص�ي�ح��ة» ال �ت��ي ت ��ردد �أن «ح��زب
اهلل» وح��رك��ة «�أم � ��ل» وجّ �ه��اه��ا حلليفهم
ع��ون قبل �أ�شهر ع��دة ،وه��ي �أن حتالفهم
ح�ت��ى ي�ت�م�ك��ن م��ن حت���ص�ي��ل الأغ �ل �ب �ي��ة يف
اال�ستحقاق االنتخابي املقبل ،حمكوم ب�أن
يح�سن اجل�ن�رال و�ضعه امل�سيحي ويزيد
ح�صته النيابية ،و�إذا �صح هذا الأمر ،ف�إن
ما يجري هو حدث �صحي ،فال م�صلحة
حللفاء عون يف �إ�ضعافه �شعبياً وانتخابياً،
بل العك�س ،ف��إن تعزيز قوته هو املطلوب
مل�صلحة اجلميع.
كذلك ،ف�إن اخلالف وتباين املواقف
ب�ين الرئي�س ب��ري وال�ع�م��اد ع��ون مل يكن
الأول ،وط��امل��ا �سعى «ح��زب اهلل» �إىل ر�أب
ال�صدع بني الرجلني ،و�أع��اد املياه بينهما
�إىل جماريها ،ويبدو �أن االت�صاالت املعلنة
وامل�ضمرة فعلت فعلها ،بحيث ميكن القول
�إن ما جرى كان «غيمة �صيف».

عدنان ال�ساحلي
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بـــرســم الـــرأي الـعــام فــي عــاصمة لبـــــنان

مجلس بلدية بيروت يحتفل بـ«الربيع» في عز الخريف
ويدعم نشاطات تحقيق الحكم الذاتي

ق ��راران م�ث�يران ملجل�س بلدية ب�يروت،
الأول رق �م��ه  341ب �ت��اري��خ ،19/4/2012
ويق�ضي مبادته الأوىل املوافقة على �شراكة
بلدية بريوت مع «م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية
الب�شرية امل���س�ت��دام��ة» ،لإط�ل�اق «م�ه��رج��ان
ال��رب�ي��ع ال ��دويل الأول للثقافة وال�ف�ن��ون»،
واملقرر �إقامته يف مدينة بريوت خالل �شهر
ت�شرين الأول .2012
ويق�ضي يف مادته الثانية املوافقة على
�إعطاء امل�ؤ�س�سة املذكورة م�ساهمة بقيمة 50
�ألف دوالر �أمريكي لدعم هذا املهرجان.
أ�م��ا ال�ق��رار ال�ث��اين فرقمه  485بتاريخ
 ،1/6/2012ف�ي�ق���ض��ي يف م��ادت��ه الأوىل
ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى رع ��اي ��ة «م� �ه ��رج ��ان ع�ي��د
اال� �س �ت �ق�ل�ال» ،وت �ق ��دمي م���س��اه�م��ة بقيمة
خ �م �� �س�ين أ�ل� � ��ف دوالر �أم�ي��رك� ��ي جل�م�ع�ي��ة
«احتفاالت بريوت» املنظمة للمهرجان.
ويف الأ��س�ب��اب املوجبة لهذا ال�ق��رار ،كما
جاء يف مقدمة القرار ،ب�أنه بناء على الكتاب
املقدم من اجلمعية «املت�ضمن طلب رعاية
وم�ساهمة بلدية ب�ي�روت لإق��ام��ة مهرجان

ع�ي��د اال��س�ت�ق�لال ب��أ��س�ل��وب ج��دي��د خمتلف «اح� �ت� �ف ��االت ب �ي ��روت» ،ال �ت��ي ت��ري��د إ�ق��ام��ة
عن كل عام� ،إذ تعتمد هذه الأفكار اجلديدة م�ه��رج��ان عيد اال��س�ت�ق�لال ب��أ��س�ل��وب جديد
�إقامة م�سرية وعرو�ض متنوعة يف ال�شوارع ،خمتلف عن كل عام!
خم�سون �أل��ف دوالر ق��رر جمل�س بلدية
ت��رك��ز ع �ل��ى م �ع �ن��ى اال� �س �ت �ق�ل�ال م ��ن حيث
حرية ال�شعوب وحقها يف تقرير م�صريها ب�يروت �صرفها على احتفاالت «ربيع» تقام
بنف�سها ،وحتقيق احلكم الذاتي ،والو�صول يف عز اخلريف ،وخم�سون �أل��ف دوالر دعماً
�إىل الوحدة املتكاملة بني خمتلف مكونات ل�ن���ش��اط��ات ح��ق ال���ش�ع��وب يف حتقيق احلكم
ال��ذات��ي� ..أي ��ش�ع��وب ي��ا ت ��رى..؟ ف�ه��ل ق��رر
الوطن اللبناين.»..
امل �ث�ي�ر يف ال� �ق ��رار الأول �أن م �ه��رج��ان �اً جم�ل����س ب �ل��دي��ة ب �ي��روت دع ��م ال �ف �ي��درال �ي��ة
ل�ـ«ال��رب�ي��ع» ي�ق��ام م��ع ب��داي��ة �شهر اخل��ري��ف! اللبنانية..؟ الحظوا جيداً ما ج��اء يف منت
وك�أن جمل�س بلدية بريوت ال يدري �أن ف�صل ال �ق��رار« :ح��ري��ة ال�شعوب وحقها يف تقرير
الربيع يبد�أ يف � 21آذار وينتهي يف  20حزيران ،م�صريها بنف�سها ،وحتقيق احلكم الذاتي،
و�أن ف�صل اخلريف يبد أ� يف � 21أيلول.
وال��و� �ص��ول �إىل ال��وح��دة  -املتكاملة  -بني
ثم هل و�صل الأمر مب�ؤ�س�سات احلريري خمتلف مكونات الوطن اللبناين».
�إىل ه��ذا امل���س�ت��وى م��ن ال�ف�ق��ر ،لأن ت�صبح
�إذاً ،تقرير امل�صري ،حكم ذات��ي  -وح��دة
بحاجة �إىل من ي�ساهم مادياً يف ن�شاطاتها؟  -متكاملة ،م�ك��ون��ات ال��وط��ن ال�ل�ب�ن��اين� ،أي
�إن ��ه � �س ��ؤال ال ي�ن�ت�ظ��ر ج ��واب �اً� ،أم ��ا ال �ق��رار ،فيدرالية ميولها جمل�س بلدية بريوت؟
فاخلطري فيه ،أ�ن��ه ي�شجع ومي��ول ن�شاطات
ك��ل ه��ذا بر�سم ال ��ر�أي ال�ع��ام ال�ب�يروت��ي،
ت��دع��و �إىل حتقيق احل�ك��م ال��ذات��ي ،وتقرير ليتعرف �إىل كنوز �أفكار جمل�س بلديته.
امل �� �ص�ير ،وامل�ن��ا��س�ب��ة ه��ي ع�ي��د اال��س�ت�ق�لال،
أ�م ��ا ا� �س��م اجل�م�ع�ي��ة امل�ن�ظ�م��ة ف�ه��ي جمعية
م�ؤمن احللبي

بـلـد معـلــق عــلى كــابـــل
يتحمل امل��واط��ن اللبناين الكثري الكثري م��ن الهموم وامل�شاكل
وم�صاعب احلياة� ،أحيان ًا يجل�س وحيد ًا بني �أربعة جدران �آم ًال بحياة
هانئة يف بلده لبنان ،ي�سبح بني الأح�لام وي��دور بني الأوه��ام ،يت�أمل
ويعيد مراحله التي مر فيها ،فعندما ولد كان االجتياح الإ�سرائيلي،
وحروب الأخ�صام والأخوة الأعداء ،وحرب ال �أدري ب�أي ا�سم �سموها،
واعتداء ..واغتيال ..واعتقاالت ،يتذكر املواطن ذاك الرجل الذي قتل
اللبنانيني على الهوية ،وذاك الذي �سرق ونهب ،واالثنان �أ�صبحا من
الزعماء« ،هيدا لبنان» ،يتذكر ويعفو عن حروب اللبنانيني مع بع�ضهم،
يتذكر وال ين�سى اعتداءات ال�صهاينة وحروبهم على لبنان.
أ�ي��ام م�ضت وتن�سى ..ي�سكت ويت�أمل ال�سماء «يا عني على وديع
ال�صايف» لبنان يا قطعة ..ي�صمت �صمت ًا مريب ًا يتجهم وجهه.. ،لبنان،
ال يوجد كهرباء ت�ع��ودن��ا.. ،ل�ب�ن��ان ،ال يوجد م�ي��اه ،م��ن ف�ترة لفرتة
«منتحمم �شو حي�صري يعني».. ،لبنان ،بلد البطالة والفقر «ما حدا
مات جوعان».. ،لبنان ،بلد امل�شاكل واخلالفات وقطع الطرق وحرق
الإطارات «ما �إ�سمو لبنان �إذا ما كان هيك» ،ولكن لبنان بال �إنرتنت،
«ما حزرتوا �أبدن».
الإنرتنت �أ�صبح جزء ًا هام ًا من حياة كثري من النا�س يف كل الدول،
وخ�صو�ص ًا اللبناين ،فال ميكن اال�ستغناء عن الإنرتنت ،ف�أ�صبح التبادل
التجاري عربه وعن طريقه ونقل الر�سائل وت�سديد الفواتري والكثري
الكثري من الأمور.
ما ح�صل يف الأي��ام املا�ضية من انقطاع الإن�ترن��ت �شكل �صدمة
كبرية للكثريين ،فقد مت عزل لبنان كلي ًا عن العامل ،فوزارة االت�صاالت
�أ�صدرت بيان ًا قالت فيه« :هناك عطل طر�أ على الكابل �أدى �إىل انقطاع
الإنرتنت عن املناطق اللبنانية ،وبعدما �أجرت الفرق الفنية التابعة
للوزارة ،االت�صاالت مع �إدارة كابل « »imeweلتحديد مكان العطل،
تبني �أنه ب�سبب و�صلة الكابل الكائنة يف مدينة مار�سيليا الفرن�سية»،
م�ضيفة �أنه «بالتن�سيق مع �إدارة الكابل� ،ستعود ال�شبكة �إىل طبيعتها
بعد �ساعات».
و�ساعات م�ضت وم�ضت ،فال من مبالٍ ..
بالإ�ضافة �إىل الر�سائل الن�صية التي بعثت با�سم الوزير تعتذر من
املواطنيني على العطل الطارئ( ،جميل الإعتذار) ،ولكن هل هناك من
عمل ما ملنع تكرار هكذا �أعطال.
والوزارة املعنية مبديرياتها املخت�صة بدت وك�أنها مربكة �أمام هذا
الو�ضع ،ومل تعط يف حينه جواب ًا ملعرفة �سبب العطل ومكانه لتحديد
الوقت الالزم لإ�صالحه.
«يعني الواحد ما بيعرف �شو بدو يحكي يا قطع طرقات يا قطع
الإنرتت ما يف حل تاين بهالبلد».
امل��واط��ن غ�ير معني وغ�ير مهتم بامل�شاكل احلا�صلة ب�ين وزارة
الإت�صاالت وهيئة �أوج�يرو ،همه الأول والأخ�ير �أن ال تتكرر امل�شكلة،
و�إيجاد كابالت بديلة للإنرتنت ،ف��إذا ح�صل عطل ما كانت هناك
كابالت رديفة ،فالدولة غري املهتمة �أ�ص ًال بلقمة عي�ش مواطنيها ،ال
�أظن �أنها �ستتدارك الأمر ،و�سترتك البلد عالق ًا على كابل واحد فقط.

�سعيد عيتاين

من هنـــا وهنــــاك
ً
المتأخرات المالية أوال
التحذيرات األمنية مجددًا
أ�ك��د م�صدر قريب من أ�ح��د ال�ك��وادر الأ�سا�سيني يف املعار�ضة
�أبلغ ملحق ع�سكري تابع ل�سفارة �أجنبية ،نائباً لبنانياً �شاباً
ب�ضرورة أ�خ��ذ احليطة واحل��ذر خ�لال تنقالته ،كا�شفاً �أن هناك اللبنانية� ،أنه ال م�شاركة يف االنتخابات النيابية املقبلة �إال بعد دفع
جميع امل�ستحقات املالية املرتاكمة على القيادة.
تخوفاً كبرياً من ا�ستهداف جيل ال�شباب من النواب.
نواب على الئحة االستبدال
الخارجية األميركية منزعجة
التيار الأب��رز يف املعار�ضة يتجه لتغيري عدد من نوابه ،وخ�صو�ص ًا يف
�أ��ص��در املكتب الإع�لام��ي يف اخلارجية الأم�يرك�ي��ة ق ��رار ًا منع
مبوجبه مندوب �إحدى الو�سائل الإعالمية اللبنانية من دخول مبنى ال�شمال ،بعد �أن ت�سببت مواقفهم يف مراحل خمتلفة باهتزاز �شعبيته ،علم ًا
اخلارجية الأمريكية ،و�سبب املنع بح�سب ما عُ لم �أن اخلارجية �أن عدد ًا من النواب الذي �سيتم ا�ستبدالهم� ،أخذوا يفتحون على ح�سابهم،
الأمريكية منزعجة من ممار�سات وكتابات املندوب اللبناين.
و�صار معظم متويلهم ي�صل مبا�شرة �إىل ح�سابهم من �إحدى الدول النفطية.

انتقاد فإقالة ..كرمى لـ«سوليدير»
�أل�ق��ى أ�ح��د خطباء م�ساجد العا�صمة خطبة اجلمعة ،وانتقد
فيها �شركة «�سوليدير» ملا فعلته مبقابر ال�صحابة والتابعني و�سط
العا�صمة ،فجاءه ال��رد ب��أن �أقيل من املدر�سة املموَّلة من قبل تيار
�سيا�سي معار�ض ،مع العلم �أنه ق�ضى �أكرث من  11عاماً مدرّ�ساً فيها.
حكومة المشاكل
�أكد �أحد امل�س�ؤولني ال�سابقني �أن احلكومة اللبنانية باقية ،لكن
�ستبقى امل�شاكل تعرت�ضها ،فبقا�ؤها م�شكلة للبع�ض ،و�سقوطها م�شكلة
للبع�ض الآخر.
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مقابلة
لكل طائفة شيخها «األسير»

نجاح واكيم :أشك بحصول انتخابات  2013في موعدها
يتوقع مزيد ًا من الفلتان
الأمني يف لبنان ..زر ت�شغيل
�أدوات الفتنة بيد الأمريكي..
البلد يف حالة فو�ضى عارمة،
واملعاجلات الرتقيعية م�ساحيق
جتميلية ..البداية تكون ب�إ�صالح
النظام ال�سيا�سي برمته.
رئ �ي ����س ح ��رك ��ة ال �� �ش �ع��ب؛ ال �ن��ائ��ب
ال�سابق جناح واكيم ،يك�شف لـ«الثبات»
نظرته للأحداث الإقليمية والدولية
واملحلية ،و�إليكم احلوار.
�أ���ص��ل ب�ل�اء ل��ب��ن��ان بح�سب النائب
ال�سابق جناح واكيم ،النظام ال�سيا�سي،
لأنه يرتك املجال للطائفية الإنطالق
دون �ضوابط� ،أما بقية امل�شاكل الناجتة
عن موقعه اجلغرايف ،ووجود «�إ�سرائيل»
يف املنطقة وغريها من الأمور العالقة،
فهي كلها بح�سب ر�أيه �أ�سباب �ضاغطة
لإب��ق��اء الطبقة ال�سيا�سية على حالها
منذ ع�شرات ال�سنوات ،يقول« :النظم
ال�سيا�سية املبنية على �أ�س�س طائفية،
ت��ع��رق��ل ب��ن��اء م���ؤ���س�����س��ات ال��دول��ة ب�شكل
ال
�سليم يف لبنان ،فالبلد مل يعرف فع ً
بناء دول��ة ،وال معنى حقيقياً لل�سيادة
ال��وط��ن��ي��ة ،ورغ���م ذل���ك ف����إن الطائفية
ال�سيا�سية لي�ست نتيجة تعدد الطوائف
والأدي��ان فيه ،ففي معظم بالد العامل،
ه���ن���اك ت���ن���وع دي���ن���ي وط���ائ���ف���ي وع��رق��ي
وق��وم��ي ،وه��ذه ال��ف��وارق كلها تتال�شى
مبجرد وج��ود دول��ة فاعلة وم�ؤ�س�سات
ق��وي��ة» ،ي�����ش��رح واك��ي��م ف��ك��رت��ه رداً على
���س���ؤال ،م��ن �سيغري ال��ن��ظ��ام؟ ل�ل�إ���ش��ارة
�إىل �أهمية دور ال�شعب يف ه��ذا املجال،
ف��ف��ي ر�أي����ه م���ادام���ت ال��ط��ائ��ف��ي��ة حتمي
املجرمني وزعماء امليلي�شيات ،ال معنى
لتكرار االنتخابات النيابية كل � 4أعوام،
لأنها �ستجلب نف�س الطبقة ال�سيا�سية،
و���س��ت��م��ن��ع �أي ت����ط����ور ف���ع���ل���ي ل��ل��ح��ي��اة
ال�سيا�سية ،و�ستحمي �أ�صحاب املافيات
املتكتلة داخل كل طائفة ،ويقول واكيم:
«التطورات ال�سيا�سية منذ العام 1860
وح��ت��ى ال��ي��وم ج����اءت ك��ل��ه��ا �إث����ر ح��روب
�أه���ل���ي���ة ال �إث�����ر ت���ط���ور ���س��ي��ا���س��ي ذه��ن��ي
طبيعي جمتمعي».
حرب ا�ستنزاف
وعن احلراك الدبلوما�سي الكثيف
ل��ل��م��ب��ع��وث الأمم�����ي �إىل ���س��وري��ة ك��ويف
�أنان ،و�إمكانية ن�ضوج حل ما �أو ت�سوية
للهجمة ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��ام ،يعترب
واك��ي��م �أن االنطباع ال�سائد ل�ل�أح��داث
ال يعطي م�ؤ�شرات وجود ن�ضوج ت�سوية
داخلية �أو خارجية يف �سورية ،يقول:
«رغم كالم كلينتون من �أن �أيام الرئي�س
ب�شار الأ�سد معدودة ،ورغ��م التو�صيف
الكالمي الر�سمي للمعار�ضة ال�سورية،
���ل��ا م���ن���ط���ق���ي���اً يف امل����دى
ال �أت�����وق�����ع ح ً

املنظور ،لأن ما يُقال يف الإعالم املحلي
وال���دويل ال يك�شف بواطن الأم���ور وال
خفايا الأح��داث يف املنطقة� ،إنها حرب
ا���س��ت��ن��زاف طويلة على ���س��وري��ة كوطن
وج��ي�����ش ودول�����ة وم���ؤ���س�����س��ات و���ش��ع��ب»،
ي�����ش��رح اب����ن ب���ل���دة ال��ب�رب����ارة اجل��ب��ل��ي��ة
جن���اح واك��ي��م ت��ت��اب��ع الأح������داث ق��ائ�لاً:
«يف امل��رح��ل��ة الأوىل ل��ل��ن��زاع يف �سورية
ظ��ه��ر اال���س��ت��ه��داف ال��غ��رب��ي ،ول��ك��ن مع
ف�����ش��ل �إ����س���ق���اط ال���دول���ة وال���ن���ظ���ام من
الداخل لتنفيذ م�شروع ال�شرق الأو�سط
اجل��دي��د ،انتقل احل���راك ال�����س��وري �إىل
املرحلة الثانية �ضمن �سياقني؛ �أمني
و�سيا�سي ،وحتى الآن هناك عجز من
معاجلة الق�ضيتني معاً لت�شعب الأمور
وتدخل املعطيات الإقليمية والدولية
وامل���ح���ل���ي���ة» ،ي�����ض��ي��ف واك����ي����م« :احل����ل
الأمني �أو احل�سم الع�سكري لن يحمي
�سورية� ،إن مل ي�ستتبعه حل �سيا�سي على

الحسم العسكري
لن يحمي سورية إن لم
يتبعه تفاهم موضوعي
على مستوى تقاسم
النفوذ في المنطقة..
وهذا األمر ليس متوفرًا
في الوقت الراهن

ب����دء �إ����ش���ع���ال ال��ف��ت��ن��ة ي�����ض��ع ال��ت��وق��ي��ت
وف��ق م�صاحله ،ع��وام��ل االنفجار كلها
م���ت���وف���رة ،الأم��ي�رك����ي ال���ي���وم ال ي��ري��د
ت�����س��ع�ير الأزم�����ة يف ل��ب��ن��ان ح��ت��ى يُبقي
ال�ضغط م�سلطاً على ال�ساحة ال�سورية،
و�أتوقع ت�صعيداً �أمنياً يف �أواخ��ر �أيلول
وبداية ت�شرين الأول ،لإغراق املقاومة
اللبنانية وحزب اهلل يف �صراع التمذهب
احلا�صل يف لبنان واملنطقة».
ظاهرة الأ�سري

مل ت��ع��د ق����ادرة ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار أ�ك�ث�ر،
ولأن ال��ن��ظ��ام ال�����دويل ال ي����زال ب��ط��ور
ت�شكيل نف�سه�« ،ضعف القوى التقدمية
احلديثة على قيادة ه��ذه الإنتفا�ضات
لتحويلها �إىل ث��ورات حقيقية �ستجعل
الأم���ور �أك�ثر تعقيداً ..يف م�صر اليوم
تتنات�شها ث�لاث ق��وى رئي�سية :الأوىل
ت��ت��م��ث��ل ب��اجل��ي�����ش احل���ائ���ز ع��ل��ى حيثية
النظام ال�سابق ،الثانية التيار الإ�سالمي
املتمثل ب���الإخ���وان امل�سلمني وامل��دع��وم
من قبل الأنظمة اخلليجية ،والثالثة
ه��ي ال��ق��وة ال��وط��ن��ي��ة املتمثلة بت�شكيل
ظ��اه��رة ح��م��دي��ن ���ص��ب��اح��ي ،وال��ت��ي هي
قادرة على �إنقاذ م�صر من نفوذ الع�سكر
والإ���س�لام��ي�ين» ،يعقب واك��ي��م ق��ائ�لاً:
«يف ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل �ستن�ضم ال��ق��وى
ال�شعبية �إىل ظاهرة حمدين �صباحي،
وم���ن خ�ل�ال ه���ذه ال��ظ��اه��رة ال��وط��ن��ي��ة
املدنية م�صر ب�إمكانها ا�ستعادة دوره��ا
الإقليمي والعربي».

امل�ستوى ال��داخ��ل��ي وتفاهم مو�ضوعي
على م�ستوى تقا�سم النفوذ يف املنطقة،
وه����ذا الأم����ر ل��ي�����س م��ت��وف��راً يف ال��وق��ت
الراهن».
بالن�سبة مل�شاكل لبنان ،مييز واكيم
بر�أي واكيم احلل يف �سورية يتطلب بني معاجلة ترقيعية من هنا �أو ق�ضية
ظهور كتلة جديدة من خارج ا�صطفاف مطلبية من هناك ،ر�ؤي��ت��ه للإ�صالح
قطبي نزاع ال�سلطة واملعار�ضة ،وبر�أيه ت��ت��ع��دى ال�����ش��ك��ل��ي��ات ل��ت��ط��ال اجل��وه��ر
�أي�ضاً �إن الو�ضع الإقليمي انطالقاً من واجل��ذع ،يقول« :ال ميكن حتقيق �أي
البوابة ال�سورية متجه لت�شكيل نظام �إ���ص�لاح يف ل��ب��ن��ان ق��ب��ل ال��ب��دء بتغيري
عاملي ج��دي��د ،ي��ق��ول« :بانتظار �سورية النظام ال�سيا�سي فيه ،معاجلة انقطاع
خم��ا���ض �سنوات ع��دي��دة لبلورة �صورة ال��ك��ه��رب��اء ال��ت��ي ت��ط��ال ك��اف��ة ال�شرائح
خمتلفة لل�شرق الأو����س���ط��� ،س��واء بقي االجتماعية وك��ل ال��ط��وائ��ف ،تتعرقل
النظام يف �سورية �أو مل يبقَ».
بوجود طبقة فا�سدة تنخر م�ؤ�س�سات
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����احل����راك ال��ع��رب��ي الدولة ،ت�صور �أن الدولة ال ت�ستطيع
بالعموم ويف م�صر باخل�صو�ص ،يعترب فتح ط��ري��ق م�شتعل ب���الإط���ارات حتى
واكيم �أن املنطقة ب�أ�سرها ت�شهد حراكاً ال ت���ع���ر����ض ال�������س���ل���م الأه�����ل�����ي خل��ط��ر
عنيفاً وكامناً ،وبالتايل حالة الإرب��اك االن������زالق؟ ه��ل �سمعت يف �أي ب��ل��د يف
وال���ف���و����ض���ى ���س��ت��ط��ول ،لأن الأن��ظ��م��ة ال��ع��امل يت�سابق فيه �سيا�سيوه لأخ��ذ
ال��ر���س��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��و���ض��ع��ه��ا احل���ايل ���ص��ورة ت��ذك��اري��ة م��ع �أح����د املطلوبني
�أ�شك بح�صول انتخابات 2013

(قد يحكم وقد ال يُحكم) من على باب
املحكمة الع�سكرية لتح�سني �صورتهم
االنتخابية؟
ي�����ض��ع واك���ي���م ع��ل��ة ال���دول���ة ببنية
ال��دول��ة نف�سها ،ال��ف�����س��اد ب��ر�أي��ه يطال
ك���ل ال���ق���ط���اع���ات ،واحل���ل���ول ال�����ص��غ�يرة
مل تعد تفيد ملعاجلة ق�ضية �صغرية،
ال �أو ال يكون،
«احلل يكون جذرياً وكام ً
والنظام ال�سيا�سي يجب تعديله ب�أقرب
وقت كي ال نقع يف املحظور».
ورداً ع��ل��ى ����س����ؤال ب��ق��اء احل��ك��وم��ة
احل��ال��ي��ة حل�ين االن��ت��خ��اب��ات النيابية،
ال ُي���ب���دي واك���ي���م ح��م��ا���س��ة ل��ت��غ��ي�يره��ا
�أو ت��ب��دي��ل��ه��ا ،ي�����س���أل« :م���ا ه��و م�����ش��روع
احل��ك��وم��ة ال��ب��دي��ل؟ امل�����س���أل��ة أ�ب��ع��د من
ت�������داول �أ����س���م���اء و����ش���خ�������ص���ي���ات ..وف���ق
املعطيات احلالية �أ�شك حتى بح�صول
انتخابات  2013يف م��وع��ده��ا»� ،س�ألناه
عن �سبب عدم تفجري الو�ضع اللبناين
على هزالته على �شاكلة الدول العربية؟
يجيب واك��ي��م« :م��ن ي�ضغط على «زر»

ما يُقال في اإلعالم
المحلي والدولي
ال يكشف خفايا
األحداث في المنطقة..
إنها حرب استنزاف
طويلة على سورية

�لا إ����ش��ع��ال
ول��ك��ن �أمل ي��ح��اول��وا ق��ب ً
الفتنة يف اخلام�س من �أي��ار من العام
 ،2008ويف ع����دة م��ن��ا���س��ب��ات �أخ����رى
وف�����ش��ل��وا؟ ي���رد واك���ي���م« :يف ال�سيا�سة
عندما ت�ضع قوى كبرية �أهدافاً ن�صب
�أعينها وتف�شل ب���إح��داه��ا ،ه��ذه القوى
�ستكرر املحاوالت مرات وم��رات ،ولي�س
�ضرورياً اخل�ضوع �إىل تفاهمات بديلة،
اليوم ال يزال م�ساعي جر املقاومة �إىل 7
�أيار جديد( ،رغم حمدوديته وقتذاك)
ه��دف��اً �أم�يرك��ي��اً و«�إ���س��رائ��ي��ل��ي��اً» وا�ضحاً
ل��ت�����ش��وي��ه �����ص����ورة ح�����زب اهلل و�إغ�������راق
الذاكرة اخلالفية بني ال�سنة وال�شيعة
باخلالفات اجلانبية والطائفية».
ال ي���واف���ق واك���ي���م اع��ت��ب��ار ظ��اه��رة
ال�شيخ �أحمد الأ�سري يف �صيدا م�صنفة
�ضمن الطائفة ال�سنية ،ي��ق��ول« :رغ��م
�أن �أبناء �صيدا ب�أغلبيتهم الكا�سحة ال
ي���ؤي��دون��ه ،ف��ف��ي داخ���ل ك��ل ���ش��ارع وح��ي
وط��ائ��ف��ة �شيخ ك��ـ« أ�ح��م��د الأ���س�ير» ،و�إال
ك��ي��ف ن��ف��ه��م ح���ادث���ة ال��ت��ع��ر���ض ل��ق��ن��اة
اجلديد رغم اعتذارها عما قاله ال�شيخ
الأ����س�ي�ر»؟ ق��اط��ع��ن��اه مت�سائلني :لكن
ظاهرة الأ�سري مع عدم كباح جموحها
ت أ���خ��ذ الطائفة ال�سنية �إىل التطرف،
وت�����ث��ي��ر م���ع���ه���ا خم���������اوف ال����ط����وائ����ف
الأخ�����رى؟ ي���رد واك��ي��م :أ�غ��ل��ب��ي��ة ال�سنة
يف املنطقة ك�أغلبية الطوائف الأخ��رى
ت���ري���د ال�������س�ل�ام وال��ع��ي�����ش ب���ك���رام���ة ،يف
ال�سطح ال�سيا�سي ،نعم هناك ظواهر
متطرفة مدعومة وممولة من اخلارج،
وه��ذه اخلاليا والتنظيمات تفت�ش عن
امل�شكل مع الآخر ،وتبحث على نقي�ضها
ل��ت�برر وج��وده��ا ،والأع��م��ال التكفريية
وم���ا ���ش��اب��ه ق��د ي��ك�بر م��ع ت��راج��ع هيبة
الدولة وامل�ؤ�س�سات ،يف لبنان ال يوجد
دولة نهائياً ،وامل�س�ألة لي�ست على عالقة
مب���و����ض���وع ط���ائ���ف���ة حم������ددة ب���ق���در م��ا
ه��ي على عالقة بنظام �سيا�سي مت�أزم
ورجعي» ،ي�س�أل يف املنا�سبة جناح واكيم،
م��ع ���ض��خ و���س��ائ��ل الإع��ل��ام التحري�ض
ع�لان��ي��ة م���ن ي�����زرع ال���ري���ح �سيح�صد
العا�صفة ،عود �إىل بدء لنبد أ� ب�إ�صالح
النظام ال�سيا�سي ولنحد م��ن طائفية
الإع��ل�ام وال�ترب��ي��ة ،ولنطبق ال��ق��ان��ون
�أقله يف الق�ضايا الأمنية.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
مـوسـم التـنزيالت يحط رحـالــه بــاكـرًا فـي بـــيروت
رغ����م �أن م��و���س��م ال�����ص��ي��ف ق���د ان��ط��ل��ق
منذ فرتة وجيزة� ،إال �أن مو�سم التنزيالت
ح��ل ب��اك��راً ه��ذا ال��ع��ام ،ب�سبب ال��رك��ود العام
والأو�����ض����اع االق��ت�����ص��ادي��ة امل�ت�ردي���ة ،كيفما
ن��ظ��رت يف ���ش��وارع ب�ي�روت ،ميكنك �أن ترى
الف����ت����ات ال���ت���ن���زي�ل�ات واخل�������ص���وم���ات ع��ل��ى
واج��ه��ات امل��ح��ال وامل��ت��اج��ر املختلفة لإغ��راء
ال��زب��ائ��ن ب��ال�����ش��راء«..ت��ن��زي�لات �إىل  50يف
املئة»« ،ا�شرت قطعتني واح�صل على الثالثة
جماناً» ..لوحات �إعالنية خمتلفة تتناف�س
على لفت الأنظار وتقدمي عرو�ض خيالية
ال ميكن مقاومتها ،ورغ��م �أن العادة جرت
على �أن تبد�أ اخل�صومات من � 20إىل  30يف
املئة لرتتفع الح��ق��اً �إىل اخلم�سني ،ارت���أت
�إدارة ال��ك��ث�ير م���ن امل��ت��اج��ر ال���ك�ب�رى؛ ذات
ال��ف��روع ال��ع��امل��ي��ة� ،أن ت��ب��د�أ ال��ت��ن��زي�لات من
�سقف اخلم�سني يف امل��ئ��ة ،لأن ح���ال البلد
«واق���ف» ف��ح��ذت ح��ذوه��ا بقية امل��ح��ال التي
تبيع املالب�س املحلية ال�صنع �أو ال�صينية �أو
الرتكية..
ل����دى ا���س��ت��ط�لاع �آراء ب��ع�����ض امل�����دراء
العاملني يف �أك�بر املحال يف �شارع احلمرا ،زاوية �إىل �أخرى لرتتيب ما �أمكن ترتيبه،
يعزو معظمهم �سبب التخفي�ضات املبكرة الزبائن يتنقلون ب�سرعة كبرية بني رفوف
�إىل ع����دم �إق���ب���ال ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال�������ش���راء يف ال��ع��ر���ض ،وق���د ي��ت��ع��ارك��ون م��ن �أج���ل قطعة
ظ��ل الأو���ض��اع االقت�صادية ال�صعبة« ،فما معينة مل يبق منها �سوى مقا�س واح��د� ،أو
بني انقطاع الكهرباء و�شح امل��ي��اه ،وارتفاع من �أجل الدخول �إىل غرف القيا�س .الأمر
الفاتورة الغذائية والطبية ،وحلول �شهر ال يقت�صر على الفتيات ،بل هناك الكثري
رم�������ض���ان� ،أج�ب�رن���ا ع��ل��ى ب����دء احل�����س��وم��ات من ال�شبان الذين يتدافعون من �أجل �شراء
ل��ت�����ص��ف��ي��ة ب�����ض��اع��ت��ن��ا واال����س���ت���ف���ادة الح��ق��اً مالب�س على امل��و���ض��ة وب���أ���س��ع��ار مل تكن يف
م��ن ا���ض��ط��رار ال��ن��ا���س �إىل ال�����ش��راء خ�لال احل�سبان.
ال��ع��ي��د» ،وع���ن املناف�سة ي���ؤك��د ه�����ؤالء أ�ن��ه��ا
�إزاء ه��ذا امل�شهد ،ب��الإم��ك��ان الت�سا�ؤل
حامية الوطي�س ه��ذا العام «فال�شاطر هو ع��ن �سبب �إق��ب��ال اللبنانيني ع��ل��ى ال�����ش��راء
ال��ذي ي�ستطيع ح��رق الأ���س��ع��ار ورف��ع ن�سبة بهذا الزخم ،رغم �أنهم يتذمرون من �سوء
اخل�صومات مع املحافظة على ربحه».
الأو���ض��اع االقت�صادية؟ الإج��اب��ة ت���أت��ي من
احلمرا
خالل التجول داخل املحال يف
خ�ل�ال ال��ن��ظ��ر �إىل ب��ط��اق��ات الأ���س��ع��ار على
وفردان و�أ�سواق بريوت؛ حيث تفتح الكثري امل�لاب�����س ،م��ع��ظ��م ال��ق��ط��ع ان��خ��ف�����ض ثمنها
من املتاجر العاملية واملحلية �أبوابها ،ميكن �إىل الن�صف ،وهو ما ي�شجع الكثريين على
م�ل�اح���ظ���ة ح���رك���ة غ��ي�ر اع���ت���ي���ادي���ة ،ح��ي��ث �شراء قطعتني وث�لاث بثمن قطعة واحدة
يزاحم امل�شرتون ،ال �سيما الفتيات منهم ،قبل التنزيالت.
على اختيار �أف�ضل القطع و�أن�سبها �سعراً،
�إح����دى ال��ف��ت��ي��ات امل��ن��ه��ك��م��ات بالت�سوق
بدخول متجر كبري يف فردان قد يظن املرء م��ن خ�ل�ال االن��ت��ق��ال م��ن حم��ل �إىل �آخ���ر،
�أن��ه تعر�ض لل�سطو امل�سلح ،جميع القطع ت���ؤك��د �أن��ه��ا قبل التخفي�ضات كانت لتكون
على الأر���ض ،وال��ط��اوالت اخل�شبية تعلوها حمظوظة �إذا متكنت م��ن ���ش��راء قطعتني
املالب�س املتكد�سة ،العاملون يهرولون من �أو ث�لاث مببلغ يقارب الـ 100دوالر مثالً،

�أما اليوم فب�إمكانها اختيار نحو �ست قطع ما �إذا كانت القطعة متوفرة لديه ،مع ما
من املالب�س بهذا املبلغ ،لذلك فهي ت�شعر يتطلبه ذل��ك م��ن وق��ت وج��ه��د ،ويف ح��االت
بالر�ضا ال��ت��ام ك��ون التنزيالت حلت باكراً كثرية ي��ج��دون �أنف�سهم م�ضطرين لف�ض
ه��ذا ال�صيف ،ومل تكن م�ضطرة النق�ضاء ا�شتباك بني الزبائن� ،أو لتحمل غ�ضبهم
ن�صف املو�سم لت�شرتي يف فرتة التخفي�ضات و�صيحاتهم يف ح��ال مل يتمكنوا من تلبية
وتكون �آخر من «يلب�س املو�ضة»!..
طلباتهم ب�سبب ال�ضغط الكبري.
م������ن ج����ه����ت����ه����ا ،ت�����ع��ت��رف ال���ط���ال���ب���ة
احلال يختلف قلي ًال يف املحال الأ�صغر
اجلامعية رن��دا الكركي بهو�سها بالت�سوق التي تعر�ض ب�ضاعة تركية �أو �صينية �أو
يف ك����ل الأوق����������ات ،وت���ت�������س���اءل ك���ي���ف ل��ف��ت��اة حملية ال�صنع ،ف��رغ��م زح��م��ة ال��زب��ائ��ن �إال
تع�شق الت�سوق ،و���ش��راء ك��ل م��ا ه��و جديد� ،أن الأم�����ور ت��ب��ق��ى حت���ت ال�����س��ي��ط��رة ب�سبب
�أن تتمالك نف�سها أ�م��ام تنزيالت املالب�س حم���دودي���ة امل�لاب�����س امل��ع��رو���ض��ة وم�����س��اح��ة
والأحذية واالك�س�سوارات ملاركات عاملية قد امل��ح��ال الأ���ص��غ��ر� ،أم����ا بالن�سبة للمبيعات
ت�صل �أحياناً �إىل ما يفوق الـ 50يف املئة.
ف��ه��ي ج��ي��دة ب�����ش��ه��ادة ال��ك��ث�يري��ن ح��ت��ى بعد
�أم��ا العاملون داخ��ل املحال فبالإمكان اال�ضطرار �إىل ك�سر الأ�سعار ،ال بل حرقها
تلم�س معاناتهم خ�لال ف�ترة التنزيالت� ،إزاء الأ���س��ع��ار املخف�ضة ج��داً التي تقدمها
ففيما تُرمى املالب�س على الأر�ض ،وتتكد�س املتاجر الكربى القريبة منها.
غ��رف القيا�س باملالب�س ،يجدون �أنف�سهم
ويقر التاجر �أحمد ع .بتزايد الأرب��اح
م�ضطرين لي�س فقط لتحمل وترية العمل يف موا�سم التنزيالت ،ويعتربها «�أيام عز»،
ال�سريعة ،بل �أي�ضاً لتلبية طلبات الزبائن رغم انخفا�ض الأ�سعار�« ،إال �أننا نربح ب�شكل
ال��ت��ي ال تنتهي ،ح��ي��ث ال��ك��ث�يرون يطلبون كبري يف فرتة التنزيالت ،حيث تتزايد �أعداد
منهم الدخول �إىل امل�ستودع للتفتي�ش عما الزبائن ب�شكل كبري ،طوال �أيام الت�صفية»،
�إذا ك���ان ه��ن��اك ق��ي��ا���س أ����ص��غ��ر �أو �أك�ب�ر من الف��ت��اً �إىل �أن م��و���س��م ال��ت��ن��زي�لات �إي��ج��اب��ي
هذه القطعة� ،أو االت�صال بفرع �آخر ملعرفة للتاجر والزبون ،لكن ال ميكن اعتماد تدين

تجمع العلمــاء المسلـمـين يحتـفـل بـذكــرى تــأسيـسـه
بح�ضور �شخ�صيات �سيا�سية وروحية ،وقوى �سيا�سية وجمعيات،
�أق��ام جتمع العلماء امل�سلمني حفل ا�ستقباله ال�سنوي ،حيث �ألقى
رئي�س جمل�س الأم��ن��اء؛ القا�ضي ال�شيخ �أحمد ال��زي��ن ،كلمة جاء
فيها :بد�أنا منذ اجتياح العدو ال�صهيوين للبنان �سنة  ،1982حيث
التقى العلماء و�أخذوا يبحثون يف الطرق التي يواجهون بها العدو
ال�صهيوين ،ف���ر�أوا �أن اخل��ط��وة الأوىل تكمن ب��ع��دة ث��واب��ت ،منها
االل��ت��زام باحلكم ال�شرعي امل�ستنبط من كتاب اهلل ،وه��دي ر�سول
اهلل ،والتحرر من �سائر الع�صبيات والأنانية وال�شهوات ،لهذا نحن
ن�ؤكد على الوحدة الإ�سالمية ،وعلى الوحدة الوطنية احل�ضارية
يف لبنان؛ نلتقي م�سلمني وم�سيحيني من جميع املذاهب وجميع
الطوائف لن�ؤكد املعنى احل�ضاري يف الإ�سالم وامل�سيحية ،ولن�ؤكد
املعنى احل�ضاري يف هذا التعدد ،وبهذا نواجه العدو «الإ�سرائيلي»
الذي ينطلق من الزاوية العن�صرية التو�سعية العدوانية.

بع�ض احلا�ضرين ي�شاركون يف قطع قالب احللوى

الأ�سعار دائ��م��اً ،لكي ال تقل قيمة القطعة
عن �سعرها احلقيقي ،فالنا�س عندما يرون
ال�سعر احلقيقي وال�سعر بعد التنزيالت،
يكون دافعهم �أكرب لل�شراء.
وي�ضيف بكل �صراحة« :هناك نوعان
م����ن ال���ب�������ض���اع���ة ،ف��ب��ع�����ض م����ن ال��ب�����ض��اع��ة
املعرو�ضة م�شمولة بالتنزيالت ،والأخ��رى
غ�ي�ر م�����ش��م��ول��ة ،وه�����ذا أ�م�����ر م���ع���روف بني
ال���ت���ج���ار ،وت��ع��م��ل ف��ي��ه �أغ���ل���ب امل���ح���ال على
اخ��ت�لاف ب�ضائعها ،ب��ل ه��و ع��رف ع��امل��ي يف
ع���امل ال��ت��ج��ارة والأ�����س����واق ،ب��ح��ي��ث عندما
يدخل الزبون قد يتجه �أو ًال �إىل الب�ضاعة
امل�����ش��م��ول��ة ب��ال��ت��ن��زي�لات ،ل��ك��ن ف�����ض��ول��ه قد
يدفعه �إىل التفرج على الب�ضاعة الأخ��رى
�ضمن الت�شكيلة اجلديدة ،وقد «ي�ستحلي»
قطعة وقطعتني في�ضيف �إىل ربحنا».
وي ؤ����ك���د ���ص��اح��ب حم���ل الأل��ب�����س��ة «�أن
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��ف��ي�����ض��ات ت�����س��اع��د ال��ت��اج��ر يف
عملية تدوير ر�أ�س املال ،فبد ًال من �أن تبقى
الب�ضاعة مكد�سة للمو�سم التايل ،تباع دون
خ�سائر وب�سعر التكلفة وحت�صل قيمتها
ل��ت��م��وي��ل امل��و���س��م ال����ق����ادم ،وه����ذه العملية
تنعك�س إ�ي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ى ال��ت��اج��ر م��ن جهة،
وذل��ك بتجديد ال�سيولة وا���س�ترج��اع ر�أ���س
املال ب�سرعة ،وعلى املواطن من جهة �أخرى،
ل�شراء ما ينا�سبه وب�أ�سعار مغرية ،علماً �أنه
توجد بقايا من الألب�سة من النخب الأول
وب����أل���وان وم��ق��ا���س��ات وم���ودي�ل�ات منا�سبة،
والكثريون من امل�ستهلكني ينتظرون هذه
الفر�صة ،فبد ًال من �شراء القطعة بال�سعر
العايل ينتظرون ب�ضعة �أ�سابيع وي�شرتونها
بن�صف القيمة».
وبالتايل ف���إن التخفي�ضات تعمل على
حت��ري��ك وت�����س��ري��ع ن�����ش��اط ال�����س��وق ،وه���ذه
احلركة دائماً تكون �إيجابية لأنها تنعك�س
على اجلميع ب�شكل �إيجابي.
املالحظ �أنه مع بدء فرتة التنزيالت
ب���ات���ت ه���ن���اك ح���رك���ة م�����ض��اع��ف��ة يف ����ش���وارع
ب�يروت ،وق��د �أدى ذل��ك �إىل انتعا�ش ن�سبي
ل��ل��ع��دي��د م���ن امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي امل���ج���اورة
ملتاجر الألب�سة ،فبعد رحلة بحث طويلة
عن القطع املنا�سبة التي تواكب املو�ضة ،ال
بد من التوقف للح�صول على �شراب بارد
منع�ش يقي من احلر اخلانق� ،أو اال�ستمتاع
بوجبة طعام خفيفة بعد حرق ن�سبة كبرية
من الوحدات احلرارية يف غرف القيا�س!..
ع��ن ه���ذا الأم����ر ،ي ؤ���ك��د �أح���د أ����ص��ح��اب
املقاهي يف احلمرا� ،أن مو�سم التنزيالت جاء
مبنزلة هدية له ،لأن مقهاه اكتظ بالرواد
الذين يحملون �أكيا�س املالب�س ،والباحثني
عن القليل من الراحة واال�سرتخاء ،وقد
جاء ذلك بعد فرتة ع�صيبة مر بها املقهى
خ�لال الأ�سابيع املا�ضية ،ب�سبب التوترات
واال�ضطرابات الأمنية يف البالد.
لكن رغ��م إ�ق��ب��ال �شريحة كبيرية على
ال�شراء يف مو�سم التنزيالت� ،إال �أن هناك
�شرائح �أكرب غري قادرة على �شراء �أي قطعة
ج��دي��دة و�إن بن�صف ثمنها ،بحيث يخفت
بربيق التنزيالت �أم���ام الأو���ض��اع املعي�شية
املرتدية للعديد من الأ�سر من ذوي الدخل
املتدين واملحدود.
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عــربــي
حول ملف اغتيال الرئيس ياسر عرفات

«الجزيرة» وحمد ..وناصر القدوة
لأن��ه ب��ات وا��ض�ح�اً �أن ق�ن��اة اجل��زي��رة
القطرية لي�ست و�سيلة �إعالمية باملعنى
امل �ت �ع��ارف ع�ل�ي��ه ل�ل�ك�ل�م��ة ،ف � ��إن م��ن حق
امل� ��رء �أن ي �ت �� �س��اءل ع��ن م�ع�ن��ى وم �غ��زى
االهتمام املفاجئ بواقعة اغتيال الرئي�س
الفل�سطيني ي��ا��س��ر ع��رف��ات م�ن��ذ نحو
ثماين �سنوات؟
بداية� ،إن غالبية �ساحقة من ال�شعب
الفل�سطيني ت�ع��رف ب��داه��ة �أن الزعيم
الفل�سطيني ق�ضى اغتياالً ،و�أن م�ؤمراة
كب��رى حيكت ح��ول ال��رج��ل ال��ذي مثّل
� �ص �ع��ود ال��وط �ن �ي��ة ال �ك �ف��اح �ي��ة لل�شعب
الفل�سطيني م�ن��ذ �أوا� �س ��ط ال�ستينات،
ورف� �� ��ض ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة الأخ� �ي ��رة من
حياته التنازل عما اعتربه دوما حقوقاً
�أ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني ،كما تعرف
غالبية الفل�سطينيني �أي�ضاً ،مبن فيهم
�أول �ئ��ك ال��ذي��ن ان �ت �ق��دوه ب���ش��دة ،ب�سبب
ت��وق�ي�ع��ه ات �ف��اق �أو� �س �ل��و� ،أن التخطيط
للتخل�ص من الرجل بد�أ يف العام �ألفني،
وذلك عندما رف�ض التنازل عن القد�س
وحقوق الالجئني يف اجتماعات كامب
ديفيد الثانية كما تعرف ،وعندما رعى
ان�ط�لاق االنتفا�ضة الثانية (انتفا�ضة
الأق� � ��� � �ص � ��ى) ،ويف م ��و�� �ض ��وع ال �ق��د���س
والالجئني ،واجتماعات كامب ديفيد،
ه �ن��اك م ��ا ي �ق ��ال :ل �ق��د دف ��ع م ��ا ي�ع��رف
مبحور االع�ت��دال العربي يا�سر عرفات
�إىل الدخول يف تلك املفاو�ضات ،وزيّنوا
له ما و�صف �آنذاك بالتنازالت التاريخية
ال �ت��ي ا��س�ت�ط��اع ب�ي��ل ك�ل�ي�ن�ت��ون ال��رئ�ي����س
الم�يرك��ي فر�ضها على الإ�سرائيليني،
أ
ب�ح���س��ب ال��زع��م ال� ��ذي ج ��رى ال�تروي��ج
ل ��ه ،ل �ك��ن ع ��رف ��ات اك�ت���ش��ف �أث� �ن ��اء تلك
املفاو�ضات �أن «التنازالت» املحكي عنها
ه ��ي ت� �ن ��ازالت ت��اري �خ �ي��ة م �ط �ل��وب��ة من
الفل�سطينيني ،و�أن الت�صورات املعرو�ضة
ال ت�ع�ط�ي�ه��م � �ش �ي �ئ �اً ال يف ال �ق��د���س وال
يف ق���ض�ي��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن ..رف ����ض ع��رف��ات
العر�ض ،رغم تعر�ضه ل�ضغوط هائلة؛
�أم�يرك �ي��ة و��ص�ه�ي��ون�ي��ة وع��رب �ي��ة ،وحتى
من بع�ض فريقه الذي كان معه يف تلك
املفاو�ضات ،وق��ال حينها� :إن القد�س ال
تخ�ص الفل�سطينيني وحدهم ،حمرجاً
ب��ذل��ك «حم��ور االع �ت�ل�ال» ،وع�ل��ى ر�أ��س��ه
ملك ال�سعودية وح��اك��م م�صر املخلوع،
و�شيخ قطر وغريهم ..يومها مل يدعموا
موقفه؛ تخلوا عنه ،واتهموه بت�ضييع
ن ف��ا��ض��ح
ال �ف��ر� �ص��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة يف ت �ب� ٍّ
للمنطق الأمريكي وال�صهيوين .هنا بد�أ
التح�ضري للتخل�ص من يا�سر عرفات،
و�سط هذا الظرف دعم عرفات انطالق
ان �ت �ف��ا� �ض��ة الأق� ��� �ص ��ى ،ل �ي��واج��ه امل �ح��ور
امل�ت��آم��ر ذات��ه :م��ن احللقة املحيطة به،
ومن «ع��رب االع�ت��دال» ،ومن ال�صهاينة
و أ
الم�ي�رك �ي�ي�ن ،ول �ع��ل ه �ن��اك م��ن يذكر
اليوم �أن ما �سمي باملبادرة العربية التي
ع��ر��ض��ت ع�ل��ى ق�م��ة ب�ي�روت يف ن�سختها
الأوىل كانت تت�ضمن تنازالت كربى يف
مو�ضوعي القد�س والالجئني.

ق�م�ع��ت االن�ت�ف��ا��ض��ة ب�ق���س��وة ��ش��دي��دة
بعد �إطالق هذه املبادرة بالذات ،حو�صر
ي��ا��س��ر ع��رف��ات وع� ��زل ،ب�ع��د ت ��آم��ر كبري
عليه ونزع �صالحياته ،ثم جرى تهديد
حياته ب�شكل مبا�شر داخ��ل املبنى الذي
�صمد فيه يف رام اهلل ،ع ّل اخلوف يت�سرب
�إىل نف�سه ،وي�ف��او���ض م��ن �أج ��ل جناته
ال�شخ�صية ،مبعداً ع��ن فل�سطني ،وقد
ك�شف ال�ك�ث�ير ع�م��ا دار يف ت�ل��ك ال�ف�ترة
من حم��اوالت لدفعه �إىل ه��ذا النقطة،
وعندما �أظهر عناداً كبرياً ،وقرر �أنه مل
يغادر �إال �شهيداً ،دُ�س ال�سم له ،ليق�ضي
�شهيداً ،كما اختار متاماً.
«من قتل �أبانا»؟
«م ��ن ق�ت��ل �أب ��ان ��ا»؟ ك ��ان � �ش �ع��اراً رفعه
ال���ش�ب��ان والأط �ف��ال يف ال�ت�ظ��اه��رات التي
�أع�ق�ب��ت الإع�ل�ان ع��ن ا�ست�شهاد الرئي�س
ي��ا� �س��ر ع ��رف ��ات يف امل �� �ش �ف��ى ال �ب��اري �� �س��ي.
الت�سا�ؤل كان يعك�س �إح�سا�ساً بديهياً ب�أن
زعيم ال�شعب الفل�سطيني ق�ضى اغتياالً.
ت �ع��زز ه ��ذا الإح �� �س��ا���س ل�ي���ص�ب��ح اق�ت�ن��اع�اً
قائماً ورا�سخاً بعد الت�سريبات املن�سوبة
�إىل قا�ضي ق�ضاة فل�سطني ال�شيخ تي�سري
التميمي ،وال ��ذي حت��دث ع��ن م�شاهدات
غريبة على ج�سد الرئي�س عرفات ،عندما
ذهب �إليه يف امل�شفى الباري�سي ،ومن ثم
بد�أت مرحلة من ا�ستكمال امل�ؤامرة ،فقد
ج��رى �إخ �ف��اء التقرير ال�ط�ب��ي ،و�أُه�م�ل��ت
ب�شكل متعمد و�سافر كل املطالبات بت�شكيل
جلنة حتقيق جدية ،للك�شف عن مالب�سات
جرمية االغ�ت�ي��ال ،واكتفى ال�سيد نا�صر
القدوة ،وهو قريب الرئي�س يا�سر عرفات،
ورئي�س م�ؤ�س�سة ال�شهيد يا�سر عرفات،
برعاية بع�ض الأن�شطة االحتفالية التي
ال ت�سمن وال تغني من جوع ،بدل العمل
اجل��دي يف الك�شف عن جرمية االغتيال،
و�أك �ث�ر م��ن ذل��ك ف�ق��د حت��ول��ت امل�ؤ�س�سة
بجهوده �إىل ب ��ؤرة ف�ساد ،وم��ن طرائف/
م�ب�ك�ي��ات م��ا ي ��روى يف ه ��ذا امل �ق ��ام ،ق�ي��ام
م�ؤ�س�سة القدوة بتكليف �صحافية لبنانية
جتاهر مبوقفها العن�صري احلاقد على
ال�شعب الفل�سطيني ،ب�إنتاج فيلم وثائقي
ع��ن حياة الرئي�س ع��رف��ات مقابل مبالغ
ط��ائ�ل��ة ،وذل��ك يف �إط ��ار ج�ه��ود العالقات
العامة التي يربع فيها ال�سيد القدوة.
يف ك��ل ح ��ال ،ذه �ب��ت امل�ط��ال�ب��ات بفتح
حت�ق�ي��ق ح ��ول ج��رمي��ة االغ �ت �ي��ال �أدراج
ال��ري��اح ،ويف امل�ق��اب�لات ال�صحافية التي
كان يجريها القدوة ،يتعمد الإ�شارة �إىل
هذا امللف ،متحدثاً عن جهود ،وعن عدم
ن�سيان الق�ضية ،واحت�سب مراقبون تلك
الإ�� �ش ��ارات يف خ��ان��ة االب� �ت ��زاز ،واحل �ف��اظ
ع �ل ��ى دور م �� �س �ت �م��ر ل �ل ��رج ��ل يف � �س �ي��اق
�صراعات النفوذ والبقاء على قيد احلياة
ال�سيا�سية� ،ضمن تركيبة الأطر القيادية
الفل�سطينية.
وب�ي�ن�م��ا ��س��اد االع �ت �ق��اد ل��دى اجلميع
ت�ق��ري�ب�اً ب ��أن م�ل��ف االغ�ت�ي��ال ق��د دخ��ل يف

م�ن��اط��ق ال�ن���س�ي��ان ،ق��ام��ت ق�ن��اة اجل��زي��رة ب��ل �أداة لت�سويق خم�ط�ط��ات وعمليات
القطرية بفتح ملف االغتيال ،وعلى نحو تخريب �سيا�سي واجتماعي ،و�أداة ت�آمر
��ص��اخ��ب ك��ال �ع��ادة ،بحيث تخيل امل ��رء �أن ب��ا��س��م الإع�ل��ام وح��ري�ت��ه ع�ل��ى ك��ل فكرة
القناة هي «ويل ال��دم» يف ق�ضية اغتيال �أو �إط ��ار م�ق��اوم لل�صهيونية وال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،وم�شاريعهما ال�ت��ي ت�ستهدف
الزعيم الفل�سطيني.
ال ��وج ��ود ال �ع��رب��ي ،ع�ب�ر � �ض��رب رك��ائ��زه
التوقيت :اجلزيرة وحمد
ك��اف��ة ،ي��دف��ع ن�ح��و ال�ب�ح��ث ع��ن �أ��س�ب��اب
والقدوة
�أخ��رى لتبني ه��ذا امللف ،والتعامل معه
بالطريقة التي نراها اليوم.
مل � � � ��اذا الآن؟ � � � �س � � ��ؤال �� �ش� �غ ��ل ب ��ال
ق��دم حممود عبا�س كل ما ي�ستطيع
الأو� �س��اط املتابعة ،كما �شغل ب��ال عموم تقدميه من تنازالت لل�صهاينة ،من �أجل
الفل�سطينيني .البع�ض ذه��ب ن�ح��و �أن معاودة املفاو�ضات ،وكان �شرطه الوحيد
اجل��زي��رة ت��ري��د ت�ع��ومي نف�سها جم ��دداً ،وق ��ف �أو ح�ت��ى جت�م�ي��د اال��س�ت�ي�ط��ان .يف
وب�ت�ب�ن��ي ق�ضية ج��اذب��ة ل�لاه�ت�م��ام ،بعد الر�سائل التي تلقاها عبا�س من احلكم
م���س�ل���س��ل ف �� �ض��ائ��ح ال�ت�غ�ط�ي��ة اخل��ا� �ص��ة الأردين ،وك ��ذل ��ك م ��ن جل �ن��ة م�ت��اب�ع��ة
ب��الأح��داث يف ليبيا و��س��وري��ة ،وانك�شاف ال���س�لام ال�ع��رب�ي��ة ،ب��رئ��ا��س��ة ق�ط��ر ،طلب
دورها كمخلب للمخططات ال�صهيونية �إل �ي��ه ال��ذه��اب �إىل امل�ف��او��ض��ات م��ن دون
الأمريكية يف التفتيت وتخريب البالد �أية �شروط ،وحتى مع ا�ستمرار الن�شاط
ال �ع��رب �ي��ة ،ع�ب�ر �إط �ل ��اق � �س �ع�ير ال �ف�تن اال� �س �ت �ي �ط��اين ع �ل��ى وت ��ائ ��ره ال �ق��ائ �م��ة،
الطائفية واملذهبية واجلهوية.
وه��ي ت�ه��دد م��ا تبقى م��ن �أرا� ��ض بحوزة
رمب ��ا ي �ك��ون ال �ت �ع��ومي ه ��دف� �اً ،لكنه الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ،ومل
يظل ه��دف�اً جزئياً م��ا دام��ت «اجل��زي��رة» يتلق عبا�س �أي م�ساعدة من القطريني
قادرة حتى الآن على التالعب بالغرائز ،النا�شطني يف الأمم املتحدة �ضد �سورية،
وا� �س �ت �ث �م��ار اجل �ه ��ل ،و� �ض �ع��ف ال��و��س��ائ��ل من �أج��ل دع��م م�شروعه لطلب ع�ضوية
الإع�لام�ي��ة الأخ ��رى ،ك��ي جت��د جمهوراً ل ��دول ��ة ف�ل���س�ط�ين يف الأمم امل �ت �ح��دة،
ت�ستطيع خماطبته والت�أثري فيه ،لكن ورغم �إبداء ا�ستعداده الدائم للعودة �إىل
التفكري املنطقي يف �أن «اجلزيرة» لي�ست املفاو�ضات ،ورغم رف�ضه القوي النطالق
و�سيلة �إعالمية باملعنى املتعارف عليه ،جهد كفاحي �شعبي فل�سطيني م�ق��اوم،

الم �ن��ي،
ورغ ��م ا��س�ت�م��راره يف التن�سيق أ
ي �ب��دو �أن ك��ل ه��ذا �أق ��ل م��ن امل�ط�ل��وب يف
نظر �أمريكا وال�صهاينة ،وحمور الت�آمر
العربي على فل�سطني وق�ضيتها.
�أثبت نا�صر ال�ق��دوة ق��درة على �إب��داء
دور اخلادم النجيب ملخططات �شيوخ قطر
جتاه �سورية ،فقد عينه القطريون نائباً
لكويف عنان عن اجلامعة العربية ،ب�ش�أن
الم�ي�ن
تنفيذ اخل�ط��ة ال�ت��ي حت�م��ل ا��س��م أ
العام ال�سابق ل�ل�أمم املتحدة يف �سورية،
وط � ��وال ال ��وق ��ت ت �ب � ّن��ى ال� �ق ��دوة امل��وق��ف
ال�ق�ط��ري امل �ت ��آم��ر ع�ل��ى ��س��وري��ة و�شعبها
ومواقفها ووح��دت�ه��ا الوطنية ،وه��ذا ما
انعك�س ارتياحاً عند �شيوخ قطر ،الذين
مل�سوا لديه ا�ستعداداً للخ�ضوع ،وتنفيذ كل
ما يطلب منه ..وهذا هو املطلوب.
م��ن �شبه امل ��ؤك��د �أن ال���س�ير يف ملف
التحقيق على طريقة اجلزيرة� ،سيجعل
حم�م��ود عبا�س �ضمن قائمة املتهمني،
�أقله بالتغا�ضي و�إهمال التحقيق اجلدي
يف ق�ضية اغتيال الرئي�س عرفات (هذا
على الرغم من مالحظة كثريين ،ومنهم
ب�سام �أبو �شريف ،املقرب ال�سابق من يا�سر
عرفات ،و�أحد الداعني با�ستمرار لتحقيق
ج��دي يف اغتيال الرئي�س� ،أن الطريقة
التي تتعامل بها اجل��زي��رة م��ع مو�ضوع
االغ �ت �ي��ال ،وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت���س��رب�ه��ا،
ت�ضر باحلقيقة ،و�ستو�صل النا�س �إىل
الت�سليم ب��وق��ائ��ع م�ضللة ،وت�ن�ج��ي من
ق��ام��وا ب��االغ�ت�ي��ال ح �ق �اً) ،وه��ذا �سيكلفه
ثمناً غالياً ،ويدفعه يف �أق��ل التقديرات
�إىل اال�ستقالة ،وحينها �سيكون القدوة
بو�صفه قريب الرئي�س عرفات ورئي�س
م�ؤ�س�سة ال�شهيد عرفات ،والرجل الذي
ميكن �أن يدعي ب�أنه قد جرى �إبعاده عن
الط��ر الفاعلة يف القيادة الفل�سطينية
أ
ل �ط��ي م �ل��ف اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي ����س ،حينها
�سيكون امل��ر��ش��ح الطبيعي ل�شغل املوقع
الأول� ،أو �أحد املواقع الرئي�سية يف الهرم
القيادي الفل�سطيني ،ويتحقق ل�شيوخ
قطر ،ومن حركهم باجتاه هذا امللف ما
ي��ري��دون��ه م��ن ت�صفية �سريعة للق�ضية
الفل�سطينية.
�إن التحقيق اجل��دي باغتيال الزعيم
ال�ت��اري�خ��ي لل�شعب الفل�سطيني ،وق��ائ��د
ث ��ورت ��ه امل �ع��ا� �ص��رة ،م �ط �ل��وب ال� �ي ��وم ،كما
ك � ��ان م �ط �ل��وب �اً م �ن��ذ �� �س� �ن ��وات ،ل �ك��ن م��ن
ال�ه��ام وال���ض��روري يف ال��وق��ت عينه التنبه
�إىل �أالع �ي��ب ال�ق�ن��اة ال�ق�ط��ري��ة امل�شبوهة،
وال �ت��ي غيبت م�ن��ذ ن�ح��و �سنتني الق�ضية
الفل�سطينية عامدة متعمدة ،وعادت �إليها
ال �ي��وم م��ن ب��واب��ة م� ��ؤام ��رة ج��دي��دة على
ال�شعب الفل�سطيني.
التحقيق مطلوب وليدفع م��ن قاموا
بجرمية االغتيال ثمن جرميتهم النكراء،
ل�ك��ن لي�س ع�ل��ى ط��ري�ق��ة «اجل��زي��رة» التي
ت ��آم��رت ع�ل��ى ع��رف��ات ح�ي�اً و��ش�ه�ي��داً ،وه��ي
تت�آمر اليوم على العرب جميعاً.

عبد الرحمن نا�صر
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المهن الحرة ..وأزمة تفريغ المجتمع الفلسطيني من الطاقات البشرية
ا� �س �ت �ك �م��ا ًال ل�سل�سلة م��ن ال �ل �ق��اءات
وور� ��ش ال�ع�م��ل� ،أجن ��زت منظمة العمل
ال ��دول� �ي ��ة ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع جل �ن��ة ع�م��ل
الالجئني الفل�سطينيني وبتمويل من
االحت� ��اد الأوروب � � ��ي ،ط��اول��ة م�ستديرة
جمعت العاملني والعامالت يف منظمات
املجتمع امل��دين مع الإعالميني لتبادل
الر�أي يف التناول الإعالمي لق�ضية حق
الفل�سطينيني يف ال�ع�م��ل ،وك�ي��ف ميكن
للطرفني التعاون من �أج��ل عر�ض �أدق
و�أ� �ص��دق للمعلومات وامل�شاكل املتعلقة
باملو�ضوع.
�إحدى املجموعات ركّزت عملها على
مو�ضوع احلق يف ممار�سة املهن احلرة،
خ�صو�صاً الطب والهند�سة واملحاماة،
والظلم ال�لاح��ق ب ��آالف ال�شباب الذين
در�سوا ومل ميار�سوا مهنة حرة كالطب
والهند�سة� ،أو الذين ف�ضلوا االنكفاء عن
الدرا�سة باعتبار �أن الأفق �ضيق يف لبنان
ب �ه��ذه امل �ج ��االت ،ك��ذل��ك ال��ذي��ن در� �س��وا
ال
و�أنهوا التعليم اجلامعي ووج��دوا عم ً
�أبدياً يف اخلارج.
ال�ن��ا��ش��ط احل�ق��وق��ي حم�م��د بهلول
يقول« :هناك تراجع كبري ومتوا�صل
منذ �سنوات يف درا�سة الطب والهند�سة
والقانون ..وغريها من املهن املنظمة
يف ال �ن �ق��اب��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ب��اع �ت �ب��ار �أن
التجربة �أثبتت �أن الأفق �ضيق يف لبنان
للمجاالت كهذه ،والبحث عن فر�صة
للهجرة والعمل لي�س بالأمر ال�سهل»،
وي�ضيف« :ال�ك�ث�ير م��ن ال�ط�لاب حني
ي�ن�ه��ون امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ،ي�ت��وق�ف��ون
ع��ن ال��درا� �س��ة ب��اع�ت�ب��ار �أن �ه��ا «م�ضيعة
للوقت» ،كما ي��رددون� ،أن حدة الأزم��ة
االق�ت���ص��ادي��ة بفعل ا��س�ت�م��رار �سيا�سة
الن �� �س��ان �ي��ة،
احل ��رم ��ان م ��ن احل� �ق ��وق إ
خ���ص��و��ص�اً ح��ق ال �ع �م��ل ب �ح��ري��ة ودون
�إجازة عمل ،مازالت ت�شكل عائقاً كبرياً

�أم��ام العمال الفل�سطينيني للح�صول
على حقهم بالعمل بحرية� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستمرار املنع ال�شامل جلميع العاملني
يف املهن احلرة ..كل ذلك ي�شكل واحدة
م��ن �أه��م ال�ضغوط االق�ت���ص��ادي��ة على
ال �� �ش �ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وم� ��ا ي�ترت��ب
عليه م��ن زي��ادة امل�ع��ان��اة وارت �ف��اع ن�سب
البطالة بني �صفوف العمال واملهنيني
الفل�سطينيني لت�صل �إىل �أرقام عالية»،
ويت�ساءل بهلول« :متى �سيتم �إن�صاف
ال���ش�ب��اب الفل�سطينيني ،وي �ك��ون لهم
ف��ر� �ص��ة يف ال�ت�ع�ل�ي��م ومم��ار� �س��ة امل�ه��ن
كبقية النا�س»؟

طبيب يعاين مري�ضاً يف خميم عني احللوة
وع� � �ل � ��ى ال� � ��رغ� � ��م م� � ��ن اخل� � �ط � ��وات ي �ج��ب �أن ي�ترك��ز ع�ل�ي�ه��ا ،وه �ن��ا �أم�ث�ل��ة
إ
الي�ج��اب�ي��ة يف م��ا خ����ص ال�ع�م��ل واحل��ق على ذل��ك :بالن�سبة ل��درا��س��ة القانون
يف ال �� �ض �م��ان االج �ت �م ��اع ��ي ل�لاج �ئ�ين م �ث�لاً ،ت���ش�ترط مفاعيل ح�ظ��ر العمل
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ل �ب �ن��ان ،م��ن خ�لال بالقانون اللبناين على كل املهن املتعلقة
التعديل القانوين ال�صادر يف �آب  ،2010بدرا�سة احلقوق وال�ق��ان��ون ،فال ميكن
�إال �أن��ه مل يتم �إن���ص��اف �أ��ص�ح��اب املهن للفل�سطينني العمل ككتاب ع��دل ،لأن
احل� ��رة ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ال�ب�ط��ال��ة القانون ال�صادر مبر�سوم ا�شرتاعي رقم
وال �ه �ج��رة يف ع�م�ل�ي��ة ت �ف��ري��غ امل�ج�ت�م��ع  76يف  7كانون الأول  1940وتعديالته
الفل�سطيني من الطاقات ال�شابة.
ي���ش�ترط يف امل ��ادة  2للتعيني �أن يكون
لبنانياً ،ال�ع��ائ��ق ال��ذي يجمع عليه لبنانياً منذ ع�شر �سنوات على الأق��ل،
�أك�ثر من طرف هو الأنظمة الداخلية كما ال يحق لهم �أبداً �أن يعيّنوا كمحامي
للنقابات ،وال�شروط التي ت�ضعها على الدولة الذين يتم عملهم عادة بالتعاقد
مم��ار� �س��ة امل �ه��ن ،وال �ن �� �ض��ال احل�ق��وق��ي مقابل �أج��ر كمدنيني ع��ادي�ين ولي�سوا

أربعة ماليين ونصف ..سكان األراضي الفلسطينية
�أظ� �ه ��ر �آخ � ��ر ت �ق��ري��ر �أع � ��ده اجل �ه��از
ل�ح���ص��اء الفل�سطيني منذ
امل��رك��زي ل� إ
ب���ض�ع��ة �أي � ��ام� ،أن ع ��دد ��س�ك��ان الأرا� �ض��ي
الفل�سطينية ب�ل��غ ح ��وايل  4.29مليون
ن�سمة ،يف ح�ين بلغ ع��دد �سكان ال�ضفة
الغربية حوايل  2.65مليون ن�سمة ،وقدّر
ع ��دد ��س�ك��ان ق �ط��اع غ ��زة ب �ح��وايل 1.64
مليون ن�سمة وذلك حتى منت�صف العام
.2012
و�أظ � �ه � ��رت ال �ب �ي ��ان ��ات �أن امل�ج�ت�م��ع
الفل�سطيني امل�ق�ي��م يف ق�ط��اع غ��زة فتي
ب���ش�ك��ل �أك �ب�ر مم��ا ه��و ع�ل�ي��ه يف ال�ضفة
الف��راد يف الفئة
الغربية� ،إذ تقدر ن�سبة أ
العمرية (� )14-0سنة منت�صف العام
 2012بحوايل  ٪40.4من جممل ال�سكان
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،بواقع ٪38.4
يف ال�ضفة الغربية و ٪43.7يف قطاع غزة،
ويالحظ انخفا�ض ن�سبة الأفراد الذين

تبلغ �أعمارهم (� 65سنة ف� أ�ك�ثر) ،حيث
قدّرت ن�سبتهم يف منت�صف العام احلايل
بحوايل  ٪2.9يف الأرا�ضي الفل�سطينية
بواقع  ٪3.3يف ال�ضفة الغربية و ٪2.4يف
قطاع غزة.
ك �م��ا �أظ� �ه ��ر ال �ت �ق��ري��ر �أن ال �ك �ث��اف��ة
ال���س�ك��ان�ي��ة يف الأرا� � �ض ��ي الفل�سطينية
مرتفعة ب�شكل عام ويف قطاع غزة ب�شكل
خا�ص� ،إذ بلغت الكثافة ال�سكانية املقدّرة
ل�ع��ام  2012ن�ح��و  713ف ��رداً يف الكلم2
الواحد.
كما �أظهرت نتائج التقرير انخفا�ضاً
الم �ن ��ة ،حيث
يف ن�سبة ال � ��والدات غ�ير آ
�إن  ٪0.8م ��ن ال � � ��والدات يف الأر� �ض ��ي
الفل�سطينية متت يف املنازل �أو يف مكان
�آخر غري �آمن ،يف حني �أن الن�سبة ٪1.2
يف ال�ضفة الغربية مقابل  ٪0.3يف قطاع
غزة للعام .2010

الكثافة ال�سكانية يف �أحد �أ�سواق غزة

موظفني ر�سميني يف الإدارة احلكومية،
وق��د حالت ال�شروط عملياً دون ت�سلم
�أي فل�سطيني العمل يف هكذا قطاعات
(امل �ح��ام�ين وك � ّت��اب ال �ع��دل) يف ل�ب�ن��ان،
لأن املر�سوم رقم  16528ال�صادر يف 2
حزيران  1964مع تعديالته ،ي�شرتط
�أن ي �ك��ون حم��ام �ي �اً مم��ار� �س �اً وق ��د مر
ع�ل��ى ت�سجيله يف اجل ��دول ال �ع��ام �سبع
�سنوات على الأقل وله مكتب يف بريوت
(امل � ��ادة  ،)5ك��ذل��ك ب��ال�ن���س�ب��ة مل�م��ار��س��ة
املهن الطبية ،حيث مت تنظيم ممار�سة
مهنة ال�ط��ب يف لبنان مب��وج��ب قانون
� �ص��در ب��امل��ر� �س��وم رق� ��م  1658ب �ت��اري��خ
 1979/1/17ال��ذي ا��ش�ترط مبوجب
امل��ادة الثالثة �أن��ه «ال يحق لأي طبيب
�أن ميار�س مهنة الطبابة على الأرا�ضي
اللبنانية� ،إال �إذا �سجل ا�سمه يف جدول
�إحدى النقابتني  -بريوت وطرابل�س -
وذلك حتت طائلة املالحقة الق�ضائية،
وك��ذل��ك الأم � ��ر يف ال �ه �ن��د� �س��ة ..وغ�ير
ذل��ك ،لكن هذا مل مينع بع�ض الأطباء
الفل�سطينيني م��ن مم��ار��س��ة مهنتهم
داخ ��ل امل�خ�ي�م��ات ،كالطبيب رام ��ي من
خميم عني احللوة الذي يقول« :در�ست
ال �ط��ب يف ��س�ب�ي��ل ت �ق��دمي خ��دم��ات �إىل
النا�س ب�شكل عام واملجتمع الفل�سطيني
ب�شكل خ��ا���ص ،وه�ن��اك ح��اج��ات �صحية
ك� �ب�ي�رة يف امل �خ �ي �م��ات �أ� �س �ع ��ى وب�ع����ض
زمالئي ل�سد جزء �صغري منها وب�أجور
رمزية تتنا�سب والإم�ك��ان��ات املتوا�ضعة
لأبناء املخيمات» ،وي�ضيف الطبيب« :ال
يتعدى املدخول ال�شهري الـ 400دوالر،
�أي �إن املبلغ يغطي م�صاريف العيادة
املتوا�ضعة فقط».
ل� �ق ��د ع� ��ان� ��ى ال� ��� �ش� �ب ��اب اجل ��ام �ع ��ي
و�أ�صحاب املهن احل��رة خالل عقود من
ح��رم��ان م�ت��وا��ص��ل وح �� �ص��ار اق�ت���ص��ادي
واج� �ت� �م ��اع ��ي ،ومل ت �ن �ج��ح امل �ن��ا� �ش��دات
وال�ت�ح��رك��ات ال�شعبية يف ال��و��ص��ول �إىل
حلول لهذا امللف الذي يطال ب�سلبياته
جميع الفل�سطينيني يف ل�ب�ن��ان ،وذل��ك
رغ��م ق�ن��اع��ة معظم ال �ق��وى ال�سيا�سية
يف لبنان بعدالة املطالب الفل�سطينية،
خ�صو�صاً بعد التعديل القانوين يف العام
 2010ال ��ذي �أب �ق��ى ع�ل��ى بع�ض القيود
ك�إجازة العمل وجتاهل حقوق �أ�صحاب
املهن احلرة.
لذلك ،ال بد من العمل على �إيجاد
حلول لأزمة تراجع امل�ستويات التعليمية
واملهنية الفل�سطينية من خالل ت�شريع
ح��ق امل�ه�ن�ي�ين ب��ال�ع�م��ل يف ك��اف��ة امل �ه��ن،
و�إل� �غ ��اء م �ب��د�أ امل�ع��ام�ل��ة ب��امل�ث��ل يف ك��اف��ة
القوانني وحق احل�صول على ال�ضمانات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة وح��ق اال��س�ت�ف��ادة
م ��ن ال �� �ض �م��ان��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،وح ��ثّ
النقابات اللبنانية على تعديل قوانينها
التنظيمية مبا ين�سجم مع روح التعديل
ال �ق��ان��وين ال ��ذي �أق ��ره جم�ل����س ال �ن��واب
ال�ل�ب�ن��اين يف � 17آب  2011مب��ا ي�ضمن
�إن�صاف الالجئ الفل�سطيني.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

اعـتـصـام اإلنـــتـرنـت يشـل الـبـلد
انقطع اإلنترنت ،فانشلت حركة البلد تمامًا ،ليتبين أن
الشبكة العنكبوتية هي األكثر فتكًا وتأثيرًا في حركة
االعتصامات؛ ال حاجة للركون إلى قطع الطرقات أو إحراق
الدواليب ..اعتصم اإلنترنت بصمت معلنًا عصيانه
فقطعت خطوط التواصل ،ووجد اللبنانيون
العامُ ،
أنفسهم معلقين في الهواء.
في غضون ساعات قليلة تحوّ ل لبنان إلى قرية نائية
في تنزانيا أو نيجيريا؛ معزولة عن بقية العالم ..غابت
خدمات اإلنترنت لتنضم إلى شقيقتها الكهرباء ،وكأن
غياب األخيرة وحده ال يكفي! هكذا ،انقطع التواصل بين
مستخدمي اإلنترنت وتطبيقات الهواتف الحديثة ،من
«واتس اب» و«بي.بي» ،وارتفعت صرخة رجال األعمال
وشركات التقانة و«رواد» البورصة وغيرهم.
فإلى جانب ركود التواصل االجتماعي ،توقفت معظم
الخدمات المصرفية والتحويالت المالية ،والصناعات
التقنية ،والمواقع اإلخبارية واالجتماعية ،ليُ ظهر
اإلنترنت عجز الدولة اللبنانية عن تلبية حاجيات
اللبنانيين في قطاع إضافي ،لكنه ليس أي قطاع.
الجميع بات يدرك أن اإلنترنت بات أهم من الكثير من
الخدمات األخرى ،كونه يتغلغل في كافة صناعاتنا
وقطاعاتنا وبيوتنا ،بل وعالقاتنا اليومية والشخصية!

أسباب العطل
فيما مل تت�ضح بع�ض الأ�سباب الرئي�سية التي �أدت �إىل تعطيل الكابل
ال�ب�ح��ري ،ع��زا اخل�ب�راء ه��ذا ال�ع�ط��ل والأع �ط ��ال ال���س��اب�ق��ة امل���ش��اب�ه��ة �إىل
احتماالت عدة ،منها �أن جزءاً من الكابل قد يكون تالفاً بعد �أن علقت به
مرا�سي بع�ض ال�سفن التي� أجربتها الأحوال اجلوية على �إلقائها يف املاء،
�أو رمبا ب�سبب املناف�سة املحتدمة بني ال�شركات املالكة للكابالت ،بحيث قد
تعمد �إحداها �إىل تخريب كابالت مناف�سيها ،فيما حتدث �آخرون عن دور ملا
ي�سمى «حرب املعلومات» ،وهو برنامج �سري يديره البنتاغون.

انقطاع للمرة الرابعة
م ��ن امل ��ؤ� �س��ف �أن �ه ��ا ل�ي���س��ت امل� ��رة الأوىل
ال�ت��ي يخترب فيها لبنان ه��ذا ال�ع��ام انقطاع
الإن�ت�رن ��ت ،ف�ق��د ��س�ب��ق وت �ك��رر الأم� ��ر ث�لاث
مرات على الأقل ،لكن االنقطاع الأخري الذي
ا�ستمر ��س��اع��ات ط��وي�ل��ة ك��ان الأ� �ش��د ت ��أث�يراً.
وفيما ت��ردد �أن ال�سبب ك��ان ان�ق�ط��اع الكابل
ال�ب�ح��ري ال ��دويل « »imeweامل�ن�ط�ل��ق من
صوال �إىل �آ�سيا
الهند واملار ب�أوروبا الغربية ،و� ً
الغربية ،حيث يغذي لبنان ب�سعاته الدولية
ب�ع��د و� �ص��ول��ه �إىل ط��راب �ل ����س ،ج ��رى ت�ق��اذف
االت �ه��ام��ات ك��ال �ع��ادة ب�ي�ن وزي ��ر االت �� �ص��االت
نيكوال �صحناوي و�إدارة «�أوج�ي�رو» ،حتى �أن
الأول رفع على امل�ؤ�س�سة دعوى ق�ضائية ،فيما
اللبناين �ضائع ب�ين الطرفني ولي�س هناك
من يطمئنه �إىل غده.
ال � � �ي� � ��وم ،وب � �ع� ��د ال � �ت � �ع� ��ايف ال� �ت ��دري� �ج ��ي
وال �أن ُي�ترك لبنان
للإنرتنت ،مل يعد مقب ً
معلقاً بكابل وحيد ،بينما معظم دول العامل
تعمل على كابلني �أو �أك�ثر لتفادي �أي عطل
طارئ على كابل ،باالنتقال �إىل كابل بديل..
وال �أن ينقطع لبنان عن العامل
مل يعد مقب ً
فقط ب�سبب غياب اخلطط البديلة؛ �أياً كان
من يتحمل امل�س�ؤولية.
بانتظار الفرج
«م��ع ه��ذا احل��ر اخل��ان��ق وان�ق�ط��اع التيار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،مل يكن ينق�صنا ��س��وى انقطاع
الإنرتنت ال��ذي يرفّه عنا قليالً» ،هذا ل�سان
ح ��ال ال�ك�ث�ير م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن وق�ع��وا
�ضحية عطل ط��ارىء على كابل بحري قرب
�سواحل الإ�سكندرية ،بينما امل�س�ؤولون الهون
على �شواطىء الدول الأوروبية والالتينية!

بانتظار �إ� �ص�لاح ال�ع�ط��ل ،ب��دا �أن لبنان
ع��اد �إىل �صورة قدمية بالأبي�ض والأ��س��ود؛
تعطلت الأع�م��ال يف الكثري من القطاعات،
ال �سيما يف امل��واق��ع الإخ�ب��اري��ة والإعالمية،
ويف ال�صحف التي عانت الأم� ّري��ن ل�صدور
�أع��داده��ا� ،أم��ا قطاع اخل��دم��ات ،م��ن مكاتب
�سياحة و�سفر وخ��دم��ات مالية وم�صرفية،
فقد خفتت فيه احلركة �إىل حد بعيد ،فيما
�أ��ص��اب اجل�م��ود العديد م��ن رج��ال الأع�م��ال
وال �� �ش��رك��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��ذي��ن ينظمون
�أعمالهم و�صفقاتهم ،ويطلعون على حال
ال�سوق الدويل «�أونالين».

م��رت �ساعات توقف الإن�ترن��ت بثقل على
اجل �م �ي��ع ،ط ��ال ان �ت �ظ��ار احل ��ل �إىل �أن خ��رج
الوزير �صحناوي ليعلن حتويل اخلدمة �إىل
ك��اب��ل �صغري م��ع ق�بر���ص ،وه��و ال�ك��اب��ل ال��ذي
كان من املفرت�ض �أن يكون بدي ًال ويف مقاعد
االحتياط منذ �أ�شهر.
وبعد ر�سالته التي جاءت بالفرج للبنانيني
لتب�شرهم ب�ع��ودة الإن�ترن��ت ،مل ت�ش�أ ال�شبكة
ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة �أن ت �ع��ود ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع�ل��ى وج��ه
ال�سرعة قفزاً كالأرانب ،بل اختارت ال�سلحفاة،
عم ًال باملثل القائل «�أن ت�صل مت�أخراً خري من
�أال ت�أتي �أبداً».
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لسـاعــات

احت�ساب اخل�سائر
ت��راف�ق��ت ع��ودة الإن�ت�رن��ت م��ع ان���ص��راف
الكثري من املواطنني والإدارات وال�شركات
ال �ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة الح �ت �� �س��اب خ���س��ائ��ره��م
نتيجة التوقف الق�سري ،فهناك �أكالف عدة
مرتتبة على تعطل م�صالح امل��واط�ن�ين يف
الإدارات وامل�ؤ�س�سات ،وامل�صارف ،وامل�ؤ�س�سات
الإع�ل��ام � �ي� ��ة وال� ��� �ص� �ح ��اف� �ي ��ة ،وال �ه �ي �ئ ��ات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دول �ي��ة ،وامل �� �ش�ترك�ين ب�ه��ذه
اخل��دم��ات من مواطنني ومقيمني ،ناهيك
عن قطاعات االت�صاالت والطريان وال�سفر
وال�سياحة و��ش��رك��ات القطاع اخل��ا���ص التي
لها ع�لاق��ات وا��س�ت�ث�م��ارات و�أع �م��ال جتارية
وخدماتية مع دول املنطقة والعامل.
ف�ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ت��وق�ف��ت ح �ج��وزات
ال�ط�يران �ساعات طويلة ،م��ا ح��رم العديد
من مكاتب ال�سفريات من حجوزات جديدة،
وم��ن ت��أك�ي��د احل �ج��وزات وال ��رد على �أ�سئلة
امل �� �س��اف��ري��ن ،وب �ح �� �س��ب �أح� ��د ال �ع��ام �ل�ين يف
�شركة �سياحة و�سفر يف فردان ف�إن «�شركات
ال �ط�ي�ران يف ال �ع��امل تتجه ال �ي��وم لإ� �ص��دار
التذاكر الإلكرتونية ،وه��ذا يتطلب وجود
�شبكة إ�ن�ت�رن��ت تعمل ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة،
لي�س ك�شبكتنا الراهنة التي ال يعرف �أحد
متى تتعطل» .كما توقف العمل مت��ام�اً يف
�شركات الت�سويق العقاري ،التي تعتمد يف
تقدمي عرو�ضها من �شاليهات و�شقق وغرف
فندقية لل�سياح عرب الإنرتنت.
�إىل ذلك ،توقفت العديد من املعامالت
ال � �ت � �ج ��اري ��ة ال � �ت� ��ي ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى خ��دم��ة
الإن �ت�رن� ��ت يف ال �ق �ط��اع امل �� �ص ��ريف ،وب�ع����ض
ال�شركات التجارية التي لها عالقات دولية
وا�ستثمارات خ��ارج�ي��ة ،مثل حتويل املبالغ
املالية.

�أما حال املواقع الإخبارية الإلكرتونية
ف �ح �دّث وال ح ��رج؛ اخل��دم��ات ت��وق�ف��ت ومل
يعد ب�إمكان املواقع حتميل الأخبار و�أ�شرطة
الفيديو الإخبارية وال�صور ليوم كامل ،وهو
ما ت�سبب لها بخ�سائر كبرية� .أما ال�صحف
ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى امل��را� �س�لات والإمي �ي�ل�ات
م��ن م��را��س�ل�ي�ه��ا يف ال��داخ��ل واخل � ��ارج ،فقد
عانت جلمع موادها �إىل حد كبري ،حتى �أن
بع�ضها كان ميتنع عن ال�صدور لوال العودة
التدريجية للإنرتنت.
ول� �ع ��ل ال �ع �ط��ل الأب� � � ��رز ب �� �س �ب��ب غ �ي��اب
الإنرتنت طر أ� على قطاع التحويالت املالية،
حيث توقفت ال�ع��دي��د م��ن خ��دم��ات حتويل
الأم ��وال وا�ستالمها ،وق��د حت��دث��ت الكثري
م��ن ال �ع��ام�ل�ات م��ن اجل��ال �ي��ات الإث �ي��وب �ي��ة
وال�سريالنكية والفيليبينية وغ�يره��ا عن
قيامهن ب�إر�سال احلواالت ال�شهرية كالعادة،
�إال �أن ال�ك�ث�ير م�ن�ه��ن ا��س�ت�ح��ال و��ص��ول�ه��ن
ب�سبب �أع �ط��ال الإن�ت�رن��ت� ،أم ��ا اللبنانيون
مم��ن اع �ت��ادوا ا��س�ت�لام احل ��واالت ال�شهرية
م��ن �أب�ن��ائ�ه��م يف اخل ��ارج ،فقد ت�ع��ذر عليهم
ا�ستالمها ب�سبب توقف الإنرتنت.
وم� � ��ع ت � ��زاي � ��د االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى ��ش�ب�ك��ة
الإن �ت��رن � ��ت وت � �ع ��دد ا� �س �ت �خ��دام��ات �ه��ا ،ب��ات
ال�ت���س��وق الإل �ك�ت�روين وا��س�ت�خ��دام بطاقات
الإئتمان و�إج ��راء العمليات امل�صرفية عادة
ي��وم�ي��ة وح��اج��ة ملحة للكثري م��ن ال�ن��ا���س،
الذين ق��رروا االنتقال من �إج��راء العمليات
امل�صرفية يف ال�ف��روع وامل���ص��ارف �إىل العامل
االفرتا�ضي ،كونه �أ�سهل و�أ�سرع ،وال يحتاج
�إىل ال�ت��واج��د ال�شخ�صي ،ل�ك��ن م��ع انقطاع
الإنرتنت توقفت هذه اخلدمات و�أثرت على
التعامالت امل�صرفية.
وك� ��ان ان �ق �ط��اع الإن�ت�رن ��ت خ�ب��راَ ��س�ي�ئ�اً
ملتتبعي ال�ب��ور��ص��ة و أ�� �س �ع��ار الأ� �س �ه��م ،ولكل

انقطع الإنرتنت وكذلك حبل الود بني وزير االت�صاالت
وهيئة «�أوج�ي�رو» بعد خالفات كثرية بني الطرفني ،وقبل
ا��ش�ت�ع��ال اخل�ل�اف �أك ��د وزي ��ر االت���ص��االت ن�ي�ك��وال �صحناوي
�أن «�أم ��وراً عالقة بني لبنان وقرب�ص مت حلها بعد انقطاع
الإنرتنت الأخ�ير ،ومت فتح  10غيغا من قرب�ص �إىل لبنان،
وهو ما �أعادنا �إىل احلالة ال�سابقة على �صعيد الإنرتنت� ،أي
قبل حدوث العطل».
ولفت بعد �أن �أنهى زيارته الناجحة �إىل قرب�ص� ،إىل �أن
االنقطاعات الأوىل التي جرت تختلف عن �أ�سباب االنقطاع
الأخرية ،ففي احلادثة الأوىل �أبلغت مر�سيليا «�أوجريو» مبا
�سيحدث ،لكن «�أوج�ي�رو» مل تبلغ امل�شرتكني ،وال ال��وزارة،
بينما يف احلادثة الثانية ف��إن ما ح�صل هو انقطاع الكابل
ال�ب�ح��ري على بعد  50كيلو م�ت�راً م��ن الإ��س�ك�ن��دري��ة ،وه��ذا
يحتاج �إىل  23يوم ت�صليح ،بح�سب كالم الوزير.
ومثلما يقول كل اخل�براء� ،أك��د �صحناوي من جهته �أن
لبنان يجب �أن يكون لديه  2كابل انرتنت ولي�س كاب ًال واحداً،
م�شرياً �إىل �أن كل دول العامل لديها  3كابالت ،ومو�ضحاً �أن
ما ح�صل اليوم يف قرب�ص هو �أنه �سي�صبح للبنان  2كابل.
وق��ال �صحناوي رداً على �س�ؤال ح��ول اخل�لاف مع هيئة
«�أوج� �ي ��رو»« :ك �ن��ا ن ��ود ع ��دم زج ه ��ذا امل��و� �ض��وع يف ال���س�ج��ال
الإعالمي ،لأن هذه احلادثة طاولت كل الأرا�ضي اللبنانية
واالقت�صاد اللبناين ،وباتت خ��ارج �سيطرتنا ،وح�صلت على
�شواطئ م�صر».
و�إذ �أ�شار �إىل �أن��ه «بعث بر�سالة �شكر للفرق العاملة يف
الوزارة وفريق «�أوجريو» و« ،»tele comاعترب �أن «هناك
من يهوى الأالعيب والدعايات الإعالمية».
كذلك� ،أ�شارت م�صادر الوزير �إىل �أن هيئة «�أوج�يرو» مل
تبلغ وزارة االت�صاالت بر�سالة ال�شركة امل�س�ؤولة عن كابل
« »IMEWEال�ت��ي �أر�سلتها لها وال�ت��ي تعلمها ع��ن القيام
بعملية حت�سني خلط الإنرتنت ،ما ت�سبب بانقطاع اخلدمة،
لذلك �أعلن الوزير عن تقدم ال��وزراة بدعوى ق�ضائية �ضد
�شركة �أوج�يرو بهذا ال�ش�أن ،الفتا �إىل �أن «هناك �أطرافا يف
هيئة �أوج�ي�رو متتهن ال�ع��رق�ل��ة» ،متابعاً« :ي�ج��ب �أن ن�أخذ
�إجراءات مبجل�س الوزراء على من يخرب».
وب��ال�ف�ع��ل ،ف�ق��د رف��ع وزي ��ر االت �� �ص��االت �إخ �ب ��اراً �إىل
النيابة ال�ع��ام��ة التمييزية ح��ول ان�ق�ط��اع «الإن�ترن��ت»
يف ل�ب�ن��ان م��ن دون م�ب�رر م���ش��روع ،متهماً �إدارة هيئة
«�أوج �ي��رو» ب��أن�ه��ا ك��ان��ت ع�ل��ى ع�ل��م ب��الأم��ر ومل تخطر
ال �إياها م�س�ؤولية عدم ت�أمني
اجلهات الالزمة ،حمم ً

املنغم�سني يف عمليات البيع وال���ش��راء عرب
الإنرتنت� ،إذ مرت ال�ساعات عليهم بتثاقل،
و�شعروا بعزلة عن العامل ال��ذي اع�ت��ادوا �أن
مي�ضوا فيه �ساعات طويلة يومياً .ورغم �أن
التلفزيون يقدم �آخر �أخبار البور�صة و�سعر
�أ�سهم الذهب والنفط وغريه� ،إال ان املتابعني
اع � �ت ��ادوا ع �ل��ى م��راق �ب��ة ح ��ال ال �� �س��وق عرب
هواتفهم من خالل الإنرتنت ،ويف �أماكن ال
تتواجد فيها التلفزيونات ،كمكاتب العمل
مثالً.
وب��ال �ع��ودة �إىل ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي،
فقد �أك��د العديد من م�ستخدمي تطبيقات
«الوات�س اب» والـ«بي.بي» �أنهم �شعروا بفراغ
ك�ب�ير خ�ل�ال ان �ق �ط��اع الإن�ت�رن ��ت ،ف�ل��م يعد
بامكانهم التوا�صل مع �أ�صدقائهم و�أف��راد
ع��ائ�لات�ه��م ب�شكل جم��اين ك�م��ا اع �ت ��ادوا� ،أو
ت�صفح «الفي�س ب��وك» و«تويرت» واليوتيوب
وغريها من املواقع ال�شهرية .الطالبة حنان
تقول�« :أم�ضي يومياً �أكرث من ثالث �ساعات
على الوات�س اب بني تلقي الر�سائل و�إر�سالها،
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االحتياطات الالزمة وعدم �إب�لاغ ال��وزارة وم�شرتكيها
بهذه الواقعة.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ردت �إدارة ه�ي�ئ��ة «�أوج� �ي��رو» ع�ل��ى ال��وزي��ر
�صحناوي ،نافية تبلغها بعمليات �صيانة على الو�صلة العائدة
�إىل الكابل « ،»IMEWEمو�ضحة �أن ه��ذا الكابل ه��و من
م�س�ؤولية وزارة االت�صاالت مبوجب ق��رار جمل�س ال��وزراء
رق��م  ،2011/47وبالتايل ف��ال��وزارة هي امل�س�ؤولة عن إ�ب�لاغ
املواطنني بامل�ستجدات ولي�س هي.
وا�ستنكر املكتب االعالمي يف هيئة «�أوج�يرو» االتهامات
ال�ت��ي وجهها �صحناوي لها ح��ول م�س�ؤوليتها ع��ن انقطاع
خدمة الإنرتنت ،م�ستهجنة كيفية حتميلها م�س�ؤولية �أعمال
ال دخل لها بها ال من قريب وال من بعيد ،وهي تقع ح�صرياً
�ضمن مهام وزير الإت�صاالت وفريق العمل التابع له ،ومتنت
عليه الإ� �س��راع يف إ�ح��ال��ة ه��ذا امل��و��ض��وع على النيابة العامة
واجلهات الرقابية املعنية لتحديد امل�س�ؤوليات ،واتخاذ �أق�صى
العقوبات يف حق املرتكبني و�أ�صحاب النوايا التخريبية كما
�أفاد ،م�شرية �إىل �أنها وعلى هذا النحو باتت تتوقع �أن تقام
�ضدها و�ضد رئي�سها ومديرها العام دعاوى جزائية حتملها
م�س�ؤولية �أعطال حت�صل على املريخ وعلى �أي كوكب �آخر يف
الكون.
ويف بيان �أ�صدرته� ،أو�ضحت هيئة «�أوج�ي�رو» �أن جمل�س
ال��وزراء ،بناء على طلب وزارة الإت�صاالت ،قد �أ�صدر قراره
ال��ذي كلف وزي��ر الإت���ص��االت «متثيل لبنان يف االتفاقيات
املتعلقة بالكابل الـ« ،»IMEWEوتفوي�ضه إ�ت �خ��اذ جميع
التدابري الآيلة �إىل جتهيز وا�ستثمار و�صيانة هذا الكابل،
و�أن وزارة االت�صاالت هي اجلهة امل�س�ؤولة ح�صرياً اعتباراً
من تاريخ  2011/12/13عن كافة الأعمال املتعلقة بالكابل
البحري « ،»IMEWEمبا فيها التوا�صل مع خمتلف اللجان
املنبثقة عن هذا الكابل ،وتبلغ تواريخ �أعمال ال�صيانة التي
تتم عليه من قبل اللجان الفنية املخت�صة العائدة للكابل
املذكور ،كما أ�ن��ه بات من م�س�ؤولية وزارة االت�صاالت �إبالغ
امل��واط�ن�ين و إ�ب�ل�اغ هيئة «�أوج �ي�رو» ع��ن �أي عطل �أو �أعمال
�صيانة دوري��ة تتم على ه��ذا الكابل كونها اجلهة التي يتم
�إخطارها بهذه التواريخ.
وذك��رت �أنها كانت قد قامت �سابقاً ب�إبالغ كون�سورتيوم
الكابل البحري الـ «� ،»IMEWEأن وزارة االت�صاالت �أ�صبحت
هي اجلهة امل�س�ؤولة عن كافة الأعمال املتعلقة بالكابل املذكور
و�أن كافة املرا�سالت العائدة لذلك يجب �أن توجه �إىل وزارة
الإت�صاالت ،وذلك �إنفاذاً لقرار جمل�س الوزراء املذكور.

فعادة ما �أقوم بـ«�صبحية» مع �شقيقتي التي
ت�سكن يف الناعمة ع�بر ال�ه��ات��ف ،كما �أنني
�أت��وا��ص��ل م��ع �صديقاتي ع�بر ه��ذه اخلدمة،
وطبعاً �أمت�ك��ن ع�بر الوات�س �أب م��ن معرفة
�أح ��وال البلد ،وم��ا ه��ي ال�ط��رق��ات ال�ت��ي يتم
قطعها� ،أو يف حال ح��دوث �أي ط��ارىء �أمني
�أو �سيا�سي ..الأم��ر كما لو أ�ن��ك منفتح على
ال�ع��امل ب��أ��س��ره ،لكن م��ع ان�ق�ط��اع الإن�ترن��ت
�شعرنا بفراغ كبري كما لو �أننا يف عزاء».
�أم��ا �صديقتها م��رمي (حت�م��ل هاتفني)
فت�شري �إىل �أن�ه��ا اع �ت��ادت ت�صفح الإن�ترن��ت
ل �ق��راءة ال���ص�ح��ف وم�ط��ال�ع��ة آ�خ ��ر الأخ �ب��ار
ال�سيا�سية وال�ف�ن�ي��ة ،وط�ب�ع�اً ال��دخ��ول �إىل
��ص�ف�ح�ت�ه��ا ع �ل��ى ال �ف �ي ����س ب� ��وك ك ��ل ��س��اع��ة
تقريباً ،لر�ؤية ما يفعله الأ�صدقاء� ،أو اللعب
والت�سلية يف بع�ض ال�صفحات� .أم��ا ر�سائل
الـ«بي.بي» فهي و�سيلتها املف�ضلة للتوا�صل
مع الأ�صدقاء والتخطيط للقيام مب�شاريع
ترفيهية «خ�صو�صاً �أن�ن��ا يف ف�صل ال�صيف،
حيث ال التزامات درا�سية».

ومل يتوقف التوا�صل الإل�ك�تروين على
الر�سائل ال�سريعة واالت���ص��االت الداخلية،
بل تعداه �إىل االت�صال باخلارج ،فقد اعتادت
ع��ائ�لات لبنانية ك�ث�يرة على ال�ت��وا��ص��ل مع
�أبنائها ب�شكل يومي وجماين عرب الإنرتنت
ع�ب�ر «� �س �ك��اي��ب» و«االت� ��� �ص ��ال ب��ال �ف �ي��دي��و»،
وغريها من الو�سائل ،لكن انقطاع الإنرتنت
وت �ق �ط �ع��ه ح ��رم ��ا ال �ك �ث�ي�ري��ن م ��ن «ن �ع �م��ة»
االت���ص��ال وال�ت��وا��ص��ل ،مم��ا جعلهم ي��درك��ون
�أه �م �ي��ة ال���ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة وت��داخ�ل�ه��ا يف
حياتهم.
يف الواقع ،ال �شك يف �أن االنت�شار املتزايد
خلدمات الإنرتنت لال�شرتاكات املنزلية �أو
التجارية للبنانيني وزي��ادة اعتمادهم على
الإن�ترن��ت «زادت من ح�سا�سيتهم» جت��اه �أية
انقطاعات �أو �أعطال على ال�شبكة ،على �أمل
�أال ي�ستفيقوا على انقطاع جديد يف امل�ستقبل
القريب.

�إعداد هناء عليان
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عربي
قرار إلغاء حل البرلمان ..واالستهدافات المتوقعة
بعد �أدائ ��ه اليمني الد�ستورية يف م�ي��دان التحرير،
و�أم � ��ام امل�ح�ك�م��ة ال��د� �س �ت��وري��ة ،د� �ش��ن ال��رئ�ي����س امل���ص��ري
اجلديد حممد مر�سي بقراره �إلغاء حل الربملان ودعوته
ملعاودة عقد جل�ساته ،مرحلة جديدة من ال�صراع على
ال�صالحيات مع املجل�س الع�سكري واملحكمة الد�ستورية.
وبدا وا�ضحاً �أن قرار مر�سي كان مفاجئاً يف توقيته،
وهو ي�ستهدف حتقيق الأمور الآتية:
�أوالً :ال�ت�ح��رر م��ن ق�ي��ود امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري ال��ذي
ي�ستحوذ على ال�سلطة الت�شريعية بعد ح��ل ال�برمل��ان،
وبالتايل �إم�ساك الإخوان مبفا�صل ال�سلطتني التفيذية
والت�شريعية من دون منازع.
ثانياً� :إلغاء الإعالن الد�ستوري املكمل الذي يعطي
اجلي�ش �صالحيات تكبّل الرئي�س اجلديد ،وو�ضع حد
للمرحلة االنتقالية ودف��ع اجلي�ش للعودة �إىل الثكنات،
وعدم التدخل يف ال�ش�أن ال�سيا�سي.
ثالثاً :نق�ض حكم املحكمة الد�ستورية ،والعمل على
�إ�ضعاف دورها باعتبارها واجهة للمجل�س الع�سكري.
رابعاً :تقوية حكم «الإخ ��وان» ،من خالل �إم�ساكهم
بال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية ،بلجنة �صياغة
الد�ستور اجلديد على نحو مينع منح املجل�س الع�سكري
�أي ��ة ��ص�لاح�ي��ات جت�ع��ل امل��ؤ��س���س��ة ال�ع���س�ك��ري��ة م�ستقلة
يف ��ش��ؤون�ه��ا الإداري � ��ة وامل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة ،وب��ال�ت��ايل
�إخ�ضاعها ملراقبة الربملان.
�إن مثل ه��ذه اال�ستهدافات امل�ت��وخ��اة م��ن وراء ق��رار
الرئي�س مر�سي ،ت�شكل عملياً انقالباً على اتفاق الت�سوية
الذي عقده الرئي�س مع رئي�س املجل�س الع�سكري امل�شري
طنطاوي ع�شية �إع�لان نتائج انتخابات الرئا�سة التي
ق�ضت بفوز مر�سي على مناف�سه �أحمد �شفيق ،والقا�ضي
ب�ت�ق��ا��س��م ال���س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال���ص�لاح�ي��ات ،و�إي �ج��اد
خم��رج مل�س�ألة ح��ل ال�برمل��ان على �أ��س��ا���س �إع ��ادة انتخاب
ثلث �أع�ضائه الذين مت �إب�ط��ال نيابتهم ،وبالتايل ف�إن
القرار ميثل �إعالناً �صريحاً ببدء املواجهة مع املجل�س
الع�سكري� ،إال �أن املحكمة الد�ستورية عادت و�أبطلت قرار
الرئي�س مر�سي ،الذي ر�أى املتابعون �أن له انعكا�سات على
م�سار الأزمة التي ت�شهدها م�صر منذ الإطاحة بالرئي�س
ح�سني مبارك ،واالحتماالت التي �ست�ؤدي �إليها:
 1ــ د�ستورياً ،من الوا�ضح �أن قرار الرئي�س مر�سي
ي�شكل خم��ال�ف��ة د��س�ت��وري��ة م��ن ن��اح�ي�ت نْ�ْي ،،الأوىل لأن��ه
عار�ض حكم �أعلى �سلطة د�ستورية يف م�صر ،والثانية لأنه
جاء خالفاً خلطاب الق�سم و�أداء اليمني الد�ستورية �أمام
املحكمة الد�ستورية ،فكيف به يرف�ض االلتزام بقراراتها
ويخرج على �شرعيتها التي اعرتف بها؟ ولذلك �أجمع
معظم خ�ب�راء ال�ق��ان��ون ال��د��س�ت��وري على رف�ضهم ق��رار
الرئي�س ،واع �ت�بروه ك��ارث��ة قانونية وخمالفة ج�سيمة
للمبادئ والأ�صول الد�ستورية ،ولذلك كان قرار املحكمة
الد�ستورية ب�إلغائه ،حتى املح�سوبون على «الإخ ��وان»
حاولوا الف�صل بني ق��رار الرئي�س وق��رار املحكمة حتت
عنوان «الف�صل بني ال�سلطات» ،لتربير قرار الرئي�س.
2ـــ املحكمة ال��د��س�ت��وري��ة ردت بعد اج�ت�م��اع ط��ارئ
لها بالت�أكيد على �أن قراراتها و�أحكامها ملزمة لكافة
اجل �ه��ات يف ال��دول��ة ،وغ�ي�ر ق��اب�ل��ة للطعن ،وه��ي ق��ررت
النظر يف دعاوى لوقف عودة الربملان املنحل.
3ـــ �أما املجل�س الع�سكري فقد اجتمع وتريّث ب�إعالن
موقفه ،لكنه بعد رد املحكمة �سارع �إىل �إع�لان انحيازه
للد�ستور ،داعياً �إىل احرتامه.
4ــ ال�ق��وى ال�سيا�سية كانت مبعظمها غ�ير م�ؤيدة
ل�ق��رار م��ر��س��ي ،ور�أت فيه إ�ه� ��داراً لل�سلطة الق�ضائية،
وتعدياً على �أحكام الق�ضاء ،وحتدياً حلكم املحكمة.
5ـــ أ�م ��ا ع�ل��ى م���س�ت��وى االن�ع�ك��ا��س��ات واالح �ت �م��االت،
ف�م��ن ال��وا� �ض��ح �أن م��وازي��ن ال �ق��وى ال�ق��ائ�م��ة ح��ال �ي �اً ال
ت�سمح ل �ـ«الإخ��وان» بتحقيق �أهدافهم ،ولذلك ف��إن من
االحتماالت املتوقعة:
�أوالً :ت�أجيج ال�صراع بني �أجنحة ال�سلطة ،مبا يذكّر

م�ؤيدون لقرار الرئي�س امل�صري د .حممد مر�سي ب�إعادة جمل�س ال�شعب

بو�ضع تركيا قبل ��س�ن��وات م��ن مت� ّك��ن ح��زب «ال�ع��دال��ة»
من �إحكام �سيطرته على كل مفا�صل ال�سلطة وتعديل
الد�ستور ،مع اختالف الظروف بني البلدين ،وانعكا�س
ذلك على ال�شارع املنق�سم.
ث��ان�ي�اً� :أن يتم التو�صل �إىل ت�سوية تق�ضي ب��إع��ادة
انتخاب ثلث �أع�ضاء ال�برمل��ان ،بعد �أن يجد «الإخ ��وان»

( �أ.ف.ب)

�أن��ه لي�س ه�ن��اك م��ن ب��دي��ل �آخ��ر �أم��ام�ه��م ��س��وى ال�ع��ودة
�إىل القبول بتقا�سم ال�سلطة وال�صالحيات مع املجل�س
الع�سكري وفق ما مت االتفاق عليه بني الطرفني ع�شية
�إعالن فوز الرئي�س مر�سي.

ح�سني عطوي

هل يبقى التغيير
في سياسة مصر
في طبقة الصوت
فقط؟
ت ��وق� �ف ��ت م � �� � �ص ��ادر م �ت��اب �ع��ة
لتعليقات ال � ُك �ت��اب الأم�يرك�ي�ين
ب� ��� �ش� ��أن ال� �ع�ل�اق ��ات امل �� �ص��ري��ة -
الأم�ي�رك �ي ��ة ب �ع��د ت���س�ل��م حممد
مر�سي رئا�سة م�صر ،عند تعليق
ال�ك��ات��ب ج�ي�ف��ري ف�لاي���ش�م��ان يف
�صحيفة «لو�س اجنلو�س تاميز»
ب �ت��اري��خ  29ح ��زي ��ران ال �ف��ائ��ت،
وج � ��اء ف �ي��ه« :رغ � ��م ت �� �س � ّل��م �أول
رئي�س إ���س�لام��ي لل�سلطة ،ف�إنه
ل��ن ي�ستطيع �أن يلحق ال�ضرر
بالعالقات مع الواليات املتحدة،
�أو �أن يتخلى عن معاهدة ال�سالم
بينه وبني «�إ�سرائيل» ،على الأقل
يف الأمد القريب ،ف�سيا�سة م�صر
اخل��ارج �ي��ة يف ظ ��ل �أول رئ�ي����س
إ�� �س�ل�ام��ي ي ��رجَّ ��ح �أن ت �ت �غ�ير يف
طبقة ال�صوت ولي�س يف اجلوهر،
ذل ��ك �أن احل �ك��وم��ة اجل��دي��دة ال
ت�ستطيع �أن ترهق العالقات مع
ال��والي��ات املتحدة� ،أو �أن تخاطر
بالتخلي ع��ن م�ع��اه��دات ال�سالم
ال�ت��ي وقعتها م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل» يف
العام .»1979

صعود ليبراليي ليبيا يبدد مخاوف «األسلمة»
على الرغم من �أن النتائج الأولية النتخابات يف ظل دعوة (جربيل) �إىل ت�شكيل ائتالف حكومي
املجل�س الوطني الليبي لن يتم �إعالنها قبل نهاية مو�سع ي�ضم جميع القوى الفائزة يف االنتخابات.
م��ا ي�ن�غ����ض ف ��وز ال���س�ي��د ج�بري��ل ال�ك��ا��س��ح يف
الأ�سبوع اجل��اري ،و�أن التكهن بالنتيجة النهائية
ل�لان�ت�خ��اب��ات الأوىل ل�ب�ل��د مل ي �ع��رف �إال زع�ي�م�اً بع�ض الدوائر االنتخابية ،ابتنا�ؤه على العن�صر
وح�ي��داً و�أوح ��داً ق��د يكون �ضرباً م��ن «التب�صري» القبلي وت�شابكاته ال�ع��رق�ي��ة ،وه��و الأم ��ر ال��ذي
والتوقعات غري املح�سوبة� ،إال �أن نتائج االنتخابات ق��د يكلف ج�بري��ل وحت��ال�ف��ه زع��زع��ة اال��س�ت�ق��رار
الأول�ي��ة ،والتي نُ�شرت عن مقاعد الغرب الليبي ال�ه����ش يف ل�ي�ب�ي��ا ،يف ظ��ل ال�ت�ن��اف����س ال�ق�ب�ل��ي مع
الأكرث كثافة وح�ضوراً من حيث عدد املقاعد ،ت�شي ج�ي�ران ��ه يف م �� �ص��رات��ه ال �ق��ري �ب��ة ،وح � ��زب عبد
بانت�صار كبري ملر�شحي حتالف ال�ق��وى الوطنية الرحمن ال�سويحلي؛ احلفيد التاريخي للزعيم
برئا�سة ال�سيد حم�م��ود ج�بري��ل؛ ال�ل�ي�برايل ذي ال�سويحلي ال��ذي اغتالته قبيلة «ورق �ل��ة» قبل
القواعد احلزبية القبلية ،وغري البعيد عن اخلط ع�شرات ال�سنني.
حت��دي��ات ك �ث�يرة تنتظر ال��رج��ل ال�ل�ي�برايل،
الإ�سالمي املتنامي يف ربيع «الثورات العربية».
ال�ت�ح��ال��ف واالرت �ب��اط��ات ال�ق�ب�ل�ي��ة الب��ن �أك�بر �أه�م�ه��ا �إع� ��ادة ب�ن��اء ال�ث�ق��ة ب��رج��االت وم�ؤ�س�سات
القبائل الليبية ،بح�سب بع�ض الأو��س��اط ،قبيلة الثورة الليبية التي تراجعت بعد �أخطاء املرحلة
ال ع��ن توكيد عرى
«ورق �ل��ة» ومعقلها مدينة بني ول�ي��د ،كانت �سبباً االنتقالية وخطاياها ،ف�ض ً
مبا�شراً يف �صعود جنم الرجل ال�سيا�سي املحنّك ،ال�ت�ح��ال��ف م��ع الإ��س�لام�ي�ين ،وت��وث�ي�ق�ه��ا ،يف ظل
والذي عرف متى يقفز عن مركب املجل�س الوطني �صعودهم يف أ�ك�ثر من بلد عربي جم��اور لليبيا،
االنتقايل املت�ضع�ضع ،ب�سبب �سوء �إدارته للمرحلة وحلولهم يف املرتبة الثانية خلفه ،ويف ظني �أن
االنتقالية يف البالد ،وعالقاته املتوترة مع العديد جن��اح الليرباليني يف انتخابات ليبيا قد �ضرب
م��ن ال �ت �ي��ارات وال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ع�صفورين بحجر واحد:
الأول :ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال�ط��اب��ع ال��دمي�ق��راط��ي
الليبية ،وال ميكن يف ه��ذا ال�سياق ن�ك��ران حلول
الأح��زاب الإ�سالمية �أو ذات التوجه الإ�سالمي يف ال�شعبي وال�ت�ح��رري للحراكات العربية يف أ�ك�ثر
املرتبة التالية لتحالف القوى الوطنية الليربايل من بلد عربي ،و�إبعاد التهمة التي لطاملا وُ�سمت
امل�ن��زع ،م��ا يعني ا�ستمرار ع�لاق��ات التحالف بني بها ه��ذه احل��راك��ات ب�أنها «خ��ارج�ي��ة» و«ت� آ�م��ري��ة»،
ال�ل�ي�برال�ي�ين والإ� �س�لام �ي�ين يف م��رح�ل��ة «ال��رب�ي��ع وب��ال�ت��ايل الت�أكيد على ح��ري��ة ال�شعب يف اختيار
العربي»� ،أو على الأقل احتمال ا�ستمرارها وبقائها ممثليه ال��ذي��ن فاج�أهم ه��ذه امل��رة باختيار ن��واب

ل�ي�برال�ي�ين ل��ن ي�ك��ون��وا بعيدين ع��ن روح وم��زاج
ال�شارع الليبي املحافظ بوجه عام.
ال �ث ��اين :إ�ب �ع ��اد «� �ش �ب��ح الأ� �س �ل �م��ة» وال�ت�ه��دي��د
للتجربة الدميقراطية التحررية يف ليبيا بعد
ما ب��ات اال�س�ست�شهاد باالنفالت الأم�ن��ي وم��ا تال
مرحلة فو�ضى ال�سالح واخ�ت�لال الأم��ن هاج�س
�أي ب �ل��د ع��رب��ي ي���س�ع��ى �إىل ال �ت �ح��رر م��ن ال�ظ�ل��م
واال�ستبداد ،وم�ضرب املثل بالن�سبة �إىل الأنظمة
ال �ع��رب �ي��ة اال� �س �ت �ب��دادي��ة ال �ت��ي حت � ��اول ت�خ��وي��ف
�شعبها من النموذج الليبي املت�أ�سلم والفو�ضوي،
وه��ا ه��و ت�ي��ار �آخ ��ر غ�ير �إ��س�لام��ي ي�ستحوذ على
القاعدة ال�شعبية ،متحالفاً ،بح�سب التوقعات،
م��ع الإ� �س�لام �ي�ين ،يف حم��اول��ة ل�ب�ن��اء ليبيا ح��رة
ومتحررة ،ع�صرية ودميقراطية.
فهل ي�ستثمر الليرباليون الفر�صة التي �أتيحت
لهم يف ليبيا لإثبات الظلم التاريخي ال��ذي حلق
بهم من خالل خ�صومهم القوميني والي�ساريني،
واتهامهم بالعمالة للخارج والت�آمر على ال�شعوب،
عرب ت�أكيدهم على الطابع الدميقراطي لقيادتهم
للبالد يف ليبيا� ،أم �أن انت�صارهم ال يعدو كونه
جمرد جناح «قبلي» لتيار «خارجي» �شاءت الدول
امل���س�ت�ف�ي��دة م��ن ا� �س �ت �م��رار ت��دف��ق ال�ن�ف��ط الليبي
الوفري �إىل الأ�سواق العاملية �أن تدعمه حفاظاً على
م�صاحلها ..ال �أكرث؟!

ه�شام منوّر
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الكويت ..واالستهداف األميركي
م� � ��ا زال � � � � ��ت ال� � �ك � ��وي � ��ت ت� �ت� �ع ��ر� ��ض
ل�لا� �س �ت �ه��داف الأم �ي�رك ��ي ل�ت�خ��ري�ب�ه��ا
و�إ�سقاط نظام �آل ال�صباح با�ستخدامها
�أدوات عربية وف��ق مقت�ضيات الزمان
وال�شعارات ،لتحقيق امل�صالح الأمريكية
يف منطقة اخل�ل�ي��ج ،ف�ف��ي الت�سعينات
م��ن ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ح��ر� �ض��ت الإدارة
الأمريكية �صدام ح�سني لغزو الكويت
و�أر� �س �ل��ت ال���س�ف�يرة غال�سبي و أ�ع�ط�ت��ه
ال �� �ض ��وء الأخ� ��� �ض ��ر ف��اح �ت��ل ال �ك��وي��ت
ودم��ره��ا ،وب�ع��د إ�جن ��ازه م��ا ات�ف��ق عليه
مع الأمريكيني تدخلت �أمريكا وق�ضت
على اجلي�ش ال�ع��راق��ي وا�ستوطنت يف
اخل�ل�ي��ج ومم��ال�ك�ه��ا و إ�م ��ارات �ه ��ا بحجة
احلماية م��ن ��ص��دام «املنهك» بانتظار
الإنق�ضا�ض عليه عندما غزت �أمريكا
ال �ع��راق عام 2003و�ضربتها وحتولت
�إىل قوة �إقليمية.
تعيد �أم�يرك��ا امل�ح��اول��ة م��رة ثانية
�ضد الكويت ب� ��أداة تكفريية مدعومة
م ��ن احل� �ك ��م ال� �ق� �ط ��ري وف � ��ق و� �س��ائ��ل
الإع� �ل ��ام ،مم ��ا ج �ع��ل ال �ك��وي��ت تعي�ش
�إره��ا��ص��ات ع��دم اال��س�ت�ق��رار والتفجري
الداخلي حتى �ضربت الرقم القيا�سي
يف تغيري احلكومات والربملانات (تغيري
�سبع حكومات يف خم�س ��س�ن��وات) ومت
تهمي�ش الأ� �س��رة احل��اك�م��ة وجعلها يف
موقف الدفاع عن النف�س ،وذلك ت�أديباً
للأ�سرة احلاكمة على �سيا�سة االنفتاح

وفق �أي معايري �ست�ش َكّل احلكومة الكويتية العتيدة؟

على �إي��ران واملحيط وع��دم الدخول يف
م���ش��اري��ع جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخلليجي
املرتبط ع�ضوياً باملخطط الأمريكي،
حيث امتنعت الكويت من امل�شاركة يف
قوات درع اجلزيرة �ضد الثورة ال�شعبية
يف البحرين ،بالإ�ضافة �إىل �أن الكويت
ما زالت الدولة اخلليجية الوحيدة التي
ال يوجد فيها قواعد ع�سكرية �أمريكية

�ضخمة كما يف البحرين وقطر ،والأهم
م��ن ذل��ك �أن امل��وق��ع اجل�غ��رايف للكويت
وال � � ��ذي مي �ث��ل ح� ��اج� ��زاً ب �ي�ن ال� �ع ��راق
واالن �ف �ت��اح ع�ل��ى ال�ب�ح��ر مي�ث��ل �أه�م�ي��ة
ك�برى يف ح�صار ال�ع��راق بحرياً وه��ذا
ما يف�سره اخلالف حول مرف�أ مبارك
الذي يبنيه الكويتيون وبني ال�سلطات
العراقية ،بالإ�ضافة �إىل عامل �آخر على

امل�ستوى العقائدي وال�سيا�سي والثقايف،
حيث تتميز الكويت ب�أنها خا�ضت �أول
جت��رب��ة دمي �ق��راط �ي��ة يف اخل �ل �ي��ج على
م �� �س �ت��وى االن �ت �خ��اب��ات ال�ب�رمل��ان �ي��ة �أو
ت�غ�ي�ير احل �ك��وم��ات ب���ض�غ��وط ب��رمل��ان�ي��ة
ت ��ارة ،وب���ض�غ��وط �شعبية ت ��ارة أ�خ ��رى،
مبا يخالف النظام ال�سيا�سي ال�سائد يف
منطقة اخلليج ال��ذي حتكمه الإرادات

البحـريـن  ..عمليات «تجميلية» إلصالحات مشوهة
�أعلنت ال�سلطات البحرينية توجيه اتهامات لـ� 15شرطياً ب�إ�ساءة معاملة ال�سجناء،
يف �إطار حتقيق حول بالغات عن عمليات تعذيب ملتظاهرين اعتقلوا خالل حملة على
االحتجاجات يف اململكة.
نقطتان يتوجب الوقوف عندهما ،الأوىل� :إىل من وُجّ هت التهم ،والثانية :مدى
جدية ال�سلطات يف الو�صول �إىل نهاية مر�ضية بهذا ال�ش�أن.
�أما عن قدوم فريق من اخل�براء الربيطانيني للم�ساعدة يف التحقيق ،فقد �أثارت
امل�س�ألة ت�سا�ؤالت ح��ول املهمة الفعلية للفريق ،وخم��اوف من �أن تكون اخلطوة غطاء
لإ�سباغ «�شرعية و�شفافية» للقول �إن ال�سلطات توا�صل خطواتها «الإ�صالحية».
�أواخ ��ر ال�شهر املا�ضي قالت ال�سلطات البحرينية �إن�ه��ا �ستدفع  2.6مليون دوالر
كتعوي�ضات لذوي  17قتي ًال �سقطوا يف التظاهرات التي �شهدتها اململكة العام املا�ضي،
وال�ت��ي مت قمعها مب�شاركة مبا�شرة م��ن ال �ق��وات ال�سعودية حت��ت م�سمى ق��وات «درع
اجل��زي��رة» .وبح�سب بيان حكومي ��ص��ادر ع��ن وزارة ال�ع��دل ،ت��أت��ي خطوة التعوي�ضات
تنفيذاً لتو�صيات اللجنة امل�ستقلة للتحقيق ،ومبوجبها �ستكون ح�صة الفرد نحو 153
�ألف دوالر .وبفا�صل �أيام فقط ،جاء �إعالن ثانٍ عن اتهام �ضباط وعنا�صر يف ال�شرطة
بتعذيب معتقلني� ،سبق ذلك احلديث عن حتقيقات جتري مع  19من �أفراد الأمن ،وعن
�ضابطني حكم عليهما بال�سجن ثالثة ا�شهر.
اتهام عنا�صر ال�شرطة تزامن مع �إعالن اال�ستعانة بفريق خرباء بريطاين متخ�ص�ص
ب��ال�ط��ب ال���ش��رع��ي ،وق��د ال ت�ك��ون م���ص��ادف��ة �أن ف��ري��ق خ�ب�راء ب��ري�ط��اين �أي���ض�اً ك��ان قد
ا�ستقدم للتحقيق حني «ك�شفت» املنامة عن م�صادرة كميات كبرية من املتفجرات ميكن
ا�ستخدامها ب�صناعة العبوات النا�سفة ،و�أملحت �إىل احتمال تورط جهات خارجية ،ورمت
الكثري من �سهام «الغمز واللمز» باجتاه حزب اهلل ،فهل كان احلديث عن فريق واحد �أم
اثنني؟ ومباذا �سي�ساعد هذا الفريق بالتحقيق يف �ش�أن تعذيب حمتجني� ،أم يف �أحجية
املواد املتفجرة ،وال�ضجة الكبرية التي �أثريت معها حتت عنوان «اخلطر الإرهابي»؟
بني تعوي�ض ذوي ال�ضحايا ،واتهام عنا�صر �أمنية بالتعذيب ،مل تلق ردود الفعل
ال��دول�ي��ة الر�سمية على الإج ��راءات البحرينية ال�صدى نف�سه يف �صفوف اجلماعات
احلقوقية الدولية ،التي �أ�شارت �إىل �أن احلكومة تبتعد عن حما�سبة امل�ستويات الأعلى يف

الأجهزة الأمنية ،املعنية متاماً باتخاذ القرارات ،فيما ت�ؤكد املعار�ضة �أن هذه االعتداءات
تدخل يف �إط��ار عمل ممنهج ،وبغطاء �سيا�سي من �أعلى الرتب يف ال�سلطة ،وحتذر من
�أن قوات الأمن ت�ستخدم �أ�سلحة ال �ضرورة لها لف�ض التظاهرات ال�سلمية ،وت�ستهدف
قيادات اجلمعيات املعار�ضة والن�شطاء احلقوقيني واملواطنني �أي�ضاً ،و�إن هذا اال�ستهداف
«ي�صل يف بع�ض احلاالت �إىل حماولة ال�شروع يف القتل والت�صفية اجل�سدية».
يف مثل ه��ذه احل��االت ،هل ميكن فع ًال حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن اتخاذ القرار؟
الوا�ضح ،وبدليل التجربة� ،أنه ال جدوى من االنتظار �أو املراهنة على موقف دويل �أو
عربي ب�ش�أن اجلرائم التي ترتكب يف البحرين� ،سابقاً ،كان احلديث ي��دور عن �صراع
مبطّ ن بني �أقطاب العائلة املالكة ،وهو ما ي�صفه رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان
النا�شط الدويل نبيل رجب بـ«عداء دائم و�صراع نفوذ بني «اخلوالد» يف الأ�سرة احلاكمة،
ورئي�س ال��وزراء» ،وبح�سب رجب ،كان رئي�س الوزراء خليفة بن �سلمان �آل خليفة بحكم
املنتهي لوال الأزمة التي ت�شهدها البالد.
مرحلة ال�صراع هذه مل تنتهِ ،لكنها ،وب�سبب االحتجاجات ،و�ضعت على م�سار خمتلف،
وال ميكن القول �إنها انتهت ،وللمفارقة ،يبدو امللك وويل العهد رقمني مت�أخرين مقارنة
بالثالوث :امل�شري خليفة بن �أحمد �آل خليفة ،القائد العام لقوة دفاع البحرين ،وخالد
بن �أحمد �آل خليفة وزير الديوان امللكي ،و�أخرياً خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،الذي توىل
من�صب رئا�سة الوزراء منذ العام  ،1971الذي خ�سر العديد من �صالحياته ل�صالح وزير
الديوان امللكي ،لي�صبح هذا الأخري و�أخوه القائد العام للدفاع قوة كبرية م�سيطرة يف
اململكة ،يت�أرجح معها حتى م�صري ويل العهد ذاته.
على من تُلقى امل�س�ؤولية �إذاً؟ وه��ل الإج��اب��ة على ه��ذا ال�س�ؤال داخ��ل ح��دود اململكة
ال�صغرية فقط ،يبدو �أن طبيعة الأنظمة احلاكمة يف اخلليج( ،ممالك و�إمارات) جمعها
ال�ش�أن البحريني ،متاماً كما جمع �ألدّاء العائلة الواحدة يف البحرين ،التقى اجلميع يف
مركب واحد ،وعلى قرار املواجهة ،ال ميكن تقدمي �أي تنازالت ،قرار العائلة احلاكمة يف
املنامة باركته وال تزال معظم عوا�صم اخلليج ،وك�أن ثمة دوار ل�ؤل�ؤة يف قلب كل منها.

حممد مقهور

امللكية والأمريية واملكرمات والعطاءات
والوراثة والتبعية� ،أما اجلانب الديني
وهو الأكرث �أهمية ب�أن الكويت �شهدت
ح��رك��ة ان �ف �ت��اح وح��ري��ة ع �ل��ى م�ستوى
ال ��ر�أي والعقيدة ب�ع�ي��داً ع��ن احل��رك��ات
الوهابية التي جت��اوره��ا والتي تنت�شر
يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي والإ� �س�ل�ام��ي ،ف ��إن
احلكومة الكويتية والأ� �س��رة احلاكمة
�سمحت للمذهب ال�شيعي ب��أن ميار�س
ن�شاطاته وعباداته و�إقامة احل�سينيات
وامل �� �س��اج��د ب �� �ش �ك��ل ي �ت �ن��اق ����ض م ��ع م��ا
متار�سه ال�سعودية وبقية دول اخلليج،
مم��ا جعل احل��رك��ات ال�سلفية ورعاتها
الإق�ل�ي�م�ي�ين ي���ض�غ�ط��ون ع�ل��ى الأ� �س��رة
احلاكمة للرتاجع ع��ن ق��رارات�ه��ا التي
ت�سمح لل�شيعة مبمار�سة �شعائرهم.
�إن امل��وق��ف الكويتي بامل�صاحلة مع
العراق والزيارات املتبادلة بني م�س�ؤويل
البلدين ملحو �أثار الغزو العراقي بقيادة
�صدام ح�سني ،و�إنهاء تبعاته وتداعياته
على كل امل�ستويات ،وهذا ما ي�ضعف دول
اجل��وار اخلليجي ،خ�صو�صاً ال�سعودية
وقطر والإم��ارات الذين يبتزون الأ�سرة
احلاكمة بحمايتها من اجل��ار العراقي
والتهديد الإي ��راين لفر�ض الإم�ل�اءات
عليها ،وه ��ذا م��ا مت��ار��س��ه أ�م�يرك��ا الآن
ب � إ�ط�ل�اق �أدوات� �ه ��ا ال�ت�ك�ف�يري��ة ل��زع��زع��ة
ا� �س �ت �ق��رار ال �ك ��وي ��ت وت �ه ��دي ��د ال �ع��ائ �ل��ة
املالكة �أو تقلي�ص �صالحياتها ،ومتكني
احلركات ال�سلفية من الإم�ساك بالقرار
ال�سيا�سي الكويتي لتقدمي الت�سهيالت
الع�سكرية والأمنية للقوات الأمريكية
ب�ع��د ا��س�ت�ك�م��ال ان���س�ح��اب�ه��ا م��ن ال �ع��راق
و�أفغان�ستان �ضمن خطة تو�سعة االنت�شار
يف اخل�ل�ي��ج وت��دع�ي��م ال �ق��وات مب��واج�ه��ة
اخل�ط��ر الإي � ��راين وال��رو� �س��ي امل�ستجد،
حلماية آ�ب��ار و إ�م ��دادات النفط العربية
والتي جاء من �أجلها الأمريكيون وقتلوا
م �ئ��ات الآالف م��ن ال�ع��راق�ي�ين وخ��رب��وا
ال � �ع ��راق وي �� �ش �ع �ل��ون ال �ف �ت �ن��ة امل��ذه �ب �ي��ة
(ال�سنية  -ال�شيعية) ويخو�ضون معركة
�إ�سقاط النظام يف �سورية لت�شكيل ال�شرق
الأو�سط اجلديد.
ال � �ظ ��اه ��ر �أن م� �ع ��رك ��ة اجل � �ه� ��راء
عام ،1920م ��ازال ��ت م �� �س �ت �م��رة ح�ت��ى
يومنا احلا�ضر ،واجلهراء هي املعركة
التي خا�ضها الوهابيون �ضد الكويت
ا�ستنكاراً ملنهج �أه��ل الكويت املت�سامح،
وق� ��د ق ��اوم �ه ��م ال �ك��وي �ت �ي��ون (ال �� �س �ن��ة
وال�شيعة) بقيادة ال�شيخ املبارك ال�صباح
حاكم الكويت (م��ع العلم �أن اجلهراء
مل ي�سكنها ال�شيعة �أو الكويتيون من
أ�� �ص��ول ف��ار� �س �ي��ة ،ب��ل م��ن �أه ��ل ال�سنة
واجل � �م� ��اع� ��ة) ،مب ��ا ي �ث �ب��ت �أن ال �ف �ك��ر
ال�ت�ك�ف�يري ال مي�ي��ز ب�ين امل ��ذاه ��ب ،بل
يحارب كل من يخالفه ال��ر�أي ،ويعمل
ع�ل��ى ه��زمي �ت��ه ..ف�ه��ل ي�ت�ح��رك فقهاء
الأمة والواعون فيها حلماية الإ�سالم
م��ن ال�ت�ع���ص��ب والإن� �ح ��راف� ،أم نهوي
جميعاً يف �أتون الفتنة ال�شاملة؟
www.alnnasib.com
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روسيا والغرب ..حرب باردة مستمرة
مل يقل ب��وت�ين ك��ل احلقيقة عندما اتهم
الغرب يف ت�صريح له بال�سعي للمحافظة على
ت � أ�ث�يره امل�ع�ت��اد م��ن خ�لال م��ا ��س� ّم��اه ت�صدير
«دميقراطية ال�صواريخ والقنابل» ،فهو ومن
خالل جتربة بالده اخلا�صة يدرك �أن الغرب
مل ينفك ي�ستعمل �أ�ساليب �أخرى  -ت�سمى يف
علم العالقات الدولية «احل��روب ال�ق��ذرة» -
لإخ�ضاع الدول ،والت�أثري عليها �أو �إ�ضعافها يف
ال�ساحة الدولية.
وب�ل�ا ��ش��ك ،مل ي��وف��ر ال �غ��رب �أي� �اً م��ن تلك
ال��و��س��ائ��ل يف ��ص��راع��ه ال�ط��وي��ل م��ع ال��رو���س،
وال��ذي ب��د�أ على �إث��ر احل��رب العاملية الثانية،
وا�ستمر يف حرب باردة طويلة �سادها االحتواء
امل �ت �ب��ادل ،و��س�ب��اق الت�سلح ،وحم ��اوالت ب�سط
ال �ن �ف��وذ ع��امل �ي �اً .وح �ت��ى ب�ع��د ان �ه �ي��ار االحت ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي ،وم���س��اه�م��ة ال �غ��رب يف تن�صيب

ب��وري ����س ي�ل�ت���س�ين ،وه ��و أ��� �س ��و أ� رئ�ي����س ميكن
�أن يحكم دول��ة يف ال �ع��امل ،ا�ستمر ال�غ��رب يف
حربه على رو�سيا داخلياً وخارجياً ،والتي مل
تنته لغاية الآن ،بل ازدادت حدة بعد و�صول
فالدميري بوتني �إىل احلكم.
وميكن �إبراز م�ؤ�شرات احلرب الغربية على
رو�سيا مبا يلي:
احل��روب وال�ث��ورات ومطالبات االنف�صال:
وه ��و م��ا ��ش�ه��دت��ه دول االحت � ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي
ال���س��اب��ق يف دورت �ي�ن ت��اري�خ�ت�ين منف�صلتني،
فعلى �أث��ر انهيار االحت��اد ال�سوفياتي� ،شهدت
دول �أوروب ��ا ال�شرقية مطالبات باالنف�صال
�أدّت �إىل ح� ��روب ع��رق �ي��ة وح �م�ل�ات تطهري
أ�خ��رج��ت امل��وال�ي�ن ل�لاحت��اد ال���س��وف�ي��ات��ي من
احلكم ،وق�سّ مت ال��دول �إىل دوي�لات طائفية
م�ت�ن��اح��رة �ضعيفة وه����شّ ��ة ،يتحكم ب�ه��ا حلف

ال�ن��ات��و اق�ت���ص��ادي�اً وع���س�ك��ري�اً و��س�ي��ا��س�ي�اً ،من
خالل ال�سيطرة املبا�شرة ،بالإ�ضافة �إىل الأمم
املتحدة واملحاكم الدولية التي ابتدعها.
ث��م يف م��رح�ل��ة ث��ان�ي��ة ،ويف خ���ض��م احل��رب
العاملية على «الإره ��اب» ،وبعد و�صول بوتني
�إىل احل�ك��م وخ�شية ال�غ��رب م��ن ع��ودة رو�سيا
�إىل ال�ساحة الدولية ،قام الغرب بالتحري�ض
على قيام ث��ورات ملونة يف احلديقة اخللفية
ملو�سكو ،والتي �أدّت �إىل �إنهاء �سيطرة احلكام
املوالني ملو�سكو يف كل من �أوكرانيا وجورجيا
وغ�يره��ا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حتري�ض ال�شي�شان
على االنف�صال وا�ستخدام «الإرهاب» ،ما جعل
رو�سيا تدخل يف حربني �أهليتني يف ال�شي�شان.
داخلياً :ارتفاع معدل اجلرمية ،وم�شاركة
�ضباط بت�أ�سي�س منظمات مافيا قامت بال�سطو
ع �ل��ى امل �ن ��ازل وال �ب �ن��وك ،وت ��روي ��ج امل �خ��درات

وتهريب اال�ستثمارات وغريها ،وا�ستمر احلال
على ما هو عليه �إىل حني و�صول بوتني �إىل
احلكم ،وقيامه بحملة �أمنية وا�سعة وهيكلة
��ش��ام�ل��ة ،م��ن خ�ل�ال ت���س��ري��ح و��س�ج��ن ع�شرة
�آالف �ضابط م��ن ال�شرطة ،وزي ��ادة ال��روات��ب
مبا ي��وازي ثالثة �أ�ضعاف الرواتب ال�سابقة،
وتفعيل دور املخابرات واجلي�ش.
امل �خ��درات :ب�ع��د ق�ي��ام رو��س�ي��ا االحت��ادي��ة،
و�صل عدد املدمنني واملتعاطني �إىل  15مليون
�شخ�ص عام  ،1997وارتبط تهريب املخدرات
و�صناعتها باملافيا الرو�سية التي كانت تعمل
مع املافيا الإيطالية والأمريكية ،وبلغ حجم
التعامالت يف �سوق جت��ارة امل�خ��درات حواىل
 18مليار دوالر يف ال�سنة ،رغم تدين م�ستوى
املعي�شة لغالبية ال�سكان� .أم��ا بعد �سيطرة
ال�ن��ات��و ع�ل��ى �أف�غ��ان���س�ت��ان ،فت�شري ال�ت�ق��اري��ر

حدة العنف تتصاعد في مالي ..و«المجتمع الدولي» يتجاهل األزمة
على �أث��ر �إع�ل�ان امل�ت�م��ردي��ن االن�ف���ص��ال يف �شمال مايل
مطلع العام اجل��اري� ،أ�صبح امل�سلحون املرتبطون بتنظيم
«القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» �أ�سياد اللعبة ،الأمر
ال ��ذي ي�ه��دد ب�ت�ح��وي��ل م��ايل �إىل ��ص��وم��ال �آخ ��ر م��ن حيث
تف�شي الفو�ضى الداخلية ،وتهديد أ�م��ن ال��دول املجاورة،
ويف حم��اول��ة الح �ت��واء ال��و��ض��ع ،عقد ق��ادة دول املجموعة
االق�ت���ص��ادي��ة اي�ك��وا���س ال�سبت امل��ا��ض��ي ق�م��ة يف واغ��ادوغ��و
و�أعلنوا فيها «نوايا و�إج��راءات و إ�ن ��ذارات» ،ال حتظى كلها
بدعم املجتمع الدويل ،وقد تزيد يف تفاقم الأزمة.
ت�أتي اجلهود احلالية بعد �أن �سيطرت جماعة �أن�صار
ال��دي��ن ال�سلفية وج �م��اع��ات م�ت���ش��ددة �أخ ��رى ع�ل��ى م�سار
الأح��داث يف �شمال مايل ال�صحراوي ،ومتكنت من �إحلاق
ال �ه��زمي��ة ب�ج�م��اع��ات ال� �ط ��وارق يف م�ن��اط��ق ج ��او وك �ي��دال
ومت�ب�ك�ت��و ،وك��ان��ت اجل �م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة ق��د ب�ث��ت ال��رع��ب
واخلوف بني املواطنني خ�صو�صاً على �أثر تدمريها مواقع
�أثرية ودينية ،ترعاها ب�شكل خا�ص اجلماعات ال�صوفية يف
متبكتو ،وكانت اليون�سكو قد �أدرجتها م�ؤخراً على الئحة
الرتاث العاملي.
وت�صاعدت موجة العنف احلالية ،خ�صو�صاً يف �أعقاب
ف���ش��ل م���س��اع��ي �إع � ��ادة احل �ك��م ل�ل�م��دن�ي�ين خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
االنتقالية التي رعاها قادة ايكوا�س بعد االنقالب ،وقد بد�أ
الف�شل باعتداء �أفراد من معار�ضي الرئي�س املايل بالوكالة
ديونكوندا ت ��راوري يف أ�ي��ار املا�ضي ،على مكتبه و�إج�ب��اره
على ال�سفر �إىل باري�س بحجة العالج جراء �إ�صابته �أثناء
االع�ت��داء ،وق��د �أ�ضعف غيابه ال�سلطة املركزية ،كما حال
دون م�شاركته الفعالة يف قمة واغادوغو.
وق�ب��ل انعقاد القمة ،ف�شلت جميع امل �ح��اوالت لتوحيد
مواقف الزعماء ال�سيا�سيني املاليني يف العا�صمة باماكو
وتنحية خالفاتهم جانباً يف �سبيل الت�صدي للم�شكالت
الأم�ن�ي��ة املتفاقمة يف ال���ش�م��ال ،الأم ��ر ال ��ذي دع��ا ر�ؤ� �س��اء
نيجرييا وتوجو و�ساحل العاج والنيجر وبنني وبوركينا
فا�سو ملطالبة الرئي�س بالوكالة ت��راوري �أن «ير�سل ف��وراً
طلباً للهيئات الإقليمية والأمم املتحدة يطلب فيه �إر�سال
قوة من االيكوا�س لدعم اجلي�ش املايل».
وانتقد قادة �أيكوا�س عجز احلكومة احلالية وف�شلها يف
حتقيق �أهداف املرحلة االنتقالية ،وهددوا بتعليق ع�ضوية
مايل يف جميع الهيئات الإقليمية ما مل يتم ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية قبل نهاية �شهر متوز اجلاري ،و�أعلنت القمة

م�سلحون ينت�شرون يف �شوارع مايل

 يف ح�ضور ممثلني ع��ن «ال �ق��وى احل�ي��ة»  -عزمها على املت�شددون املرتبطون بتنظيم ال�ق��اع��دة �سلطتهم بعد �أنت�شكيل قوة ع�سكرية قوامها خم�سة �آالف جندي �إذا ا�ستمر طردوا جماعات الطوارق ،ودمروا املعامل الدينية يف متبكتو.
تدهور الو�ضع الأمني على حاله خ�صو�صاً يف �شمال البالد.
ونقلت �صحيفة الغارديان الربيطانية عن ل�سان مدير
�إن غياب الرئي�س االنتقايل مربر ب�سبب تلقيه العالج يف الإيكوا�س للعالقات اخلارجية عبد الفتاح مو�سى قوله يف
باري�س ،ولكن غياب رئي�س الوزراء �شيخ موديبو ديارا يعك�س نهاية الأ�سبوع�« :إن ن�شر قوات �أفريقية يف مايل بات و�شيكاً،
حدة خالفاته مع قادة ايكوا�س الذين ي�ضغطون لت�شكيل حيث �إننا ن�شعر بقلق بالغ �إزاء ما يحدث هناك من �أعمال
حكومة «�أك�ثر متثيالً» من حكومته احلالية ،وج��راء هذه قتل وذب��ح» ،ويف �إ�شارة من امل�صدر نف�سه �إىل �أن املواطنني
اخلالفات ،اقت�صر متثيل حكومة مايل يف قمة واغادوغو العاديني يف �شمال مايل طاملا طالبوا بتدخل ع�سكري من
على وزيرة التكامل الأفريقي رقية تراوري.
جانب �إيكوا�س ،ولكن جمل�س الأم��ن ال��دويل ،رغم �إدانته
ومن جهة �أخرى� ،أكد رئي�س �ساحل العاج احل�سن وتارا ،لهدم الأ�ضرحة الدينية يف بيانه الأخ�ير ،رف�ض التدخل
ال��ذي يتوىل رئا�سة املجموعة االقت�صادية حالياً� ،أن من بزعم �أنه قد ي�ؤدي �إىل احلرب الأهلية.
�ش�أن «عودة الرئي�س االنتقايل �سريعاً �إىل باماكو ،وت�شكيل
يبدو �أن ما ي�سمى املجتمع الدويل ،املتمثل بهيئة الأمم
لفرتة
حكومة وحدة وطنية وا�سعة ب�أجندة و�إطار حمددين
املتحدة ،ال يثريه انت�شار الفو�ضى امل�سلحة ،وتفاقم الو�ضع
انتقالية جديدة مدتها �سنة� ،أن ت�ساهم يف �إع��ادة توحيد الإن���س��اين ،وان�ع��دام اخل��دم��ات العامة م��ن مياه وكهرباء،
الأم��ة املالية م��ن �أج��ل ال�ع��ودة �إىل الدميقراطية ووح��دة وم��ا ��ش��اب��ه ،ويف ��ض��وء ه��ذا التقاع�س ال ��دويل ،يُخ�شى �أن
�أرا�ضي مايل».
تف�شل امل�ساعي الإقليمية جمدداً يف �ضبط الو�ضع و�ضرب
وعقدت املنظمات امل�ؤيدة للإنقالب الع�سكري اجتماعاً ال�ق��وى الإن�ف���ص��ال�ي��ة ،لأن الفلتان الأم �ن��ي ال ي�ه��دد دول��ة
م��وازي �اً يف ب��ام��اك��و � �ش��ارك ف�ي��ه ح ��وايل  250م��ن أ�ن���ص��اره��ا مايل فح�سب ،بل يعر�ض جميع دول اجل��وار �إىل اخلطر،
احتجاجاً على القمة ولتذكري جمموعة غرب �أفريقيا �أن وخ�صو�صاً الدول العربية يف �شمال �أفريقيا.
«م��ايل دول��ة ذات �سيادة» ،و�أن �أي حكومة وح��دة «ينبغي �أن
تت�شكل يف م��ايل»� ،أم��ا يف ال�شمال ،فقد ع��زز الإ�سالميون
عدنان حممد العربي

ال��رو��س�ي��ة �إىل ت ��ورط ح�ل��ف ال�ن��ات��و ب � إ�غ��راق
املدرا�س باملخدرات املجانية للطالب الرو�س،
بهدف تهدمي املجتمع من الداخل ،وهو ما
قام بوتني مبحاربته بقوة ،ما �أدى �إىل تقلّ�ص
عدد املدمنني �إىل الن�صف.
احلرب االقت�صادية التي ما زالت م�ستمرة
لغاية الآن ،والتي ازدادت �شرا�سة بعد ح�صول
التطورات يف العامل العربي ،ووق��وف رو�سيا
��س��داً منيعاً يف وج��ه التفرد الأم�يرك��ي بحكم
ال �ع��امل ،وق ��د جت�ل��ت يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ب�ضخ
الغرب الأم��وال للمظاهرات املناوئة لبوتني
ب��ال�ع�م�لات ال���ص�ع�ب��ة ،وال���ض�غ��ط امل ��ايل على
الروبل ،ما �أدى �إىل هبوط �سعره ،بالإ�ضافة
�إىل تخفي�ض �سعر برميل النفط عاملياً ،وهي
�سيا�سة تهدف بالدرجة الأوىل �إىل ال�ضغط
على رو�سيا ،و إ�ح��راج�ه��ا لتغيري موقفها من
الق�ضية ال�سورية.
ه �ج ��رة ال� �ع� �ق ��ول :ب �ع��د � �س �ق��وط االحت� ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي ،ق��ام��ت «�إ� �س��رائ �ي��ل» وامل�ن�ظ�م��ات
ال�صهيونية ب��دور كبري يف �إف ��راغ رو�سيا من
طاقاتها الب�شرية الفكرية والعلمية ،فهاجر
ع��دد ك�ب�ير م��ن ال�ع�ق��ول واخل�ب��راء وال �ك��وادر
املتخ�ص�صة يف جم��االت البحث العلمي �إىل
اخل ��ارج ،ومعظمهم �إىل �أمل��ان�ي��ا و«�إ��س��رائ�ي��ل»،
وف�ق��دت رو�سيا بع�ض التخ�ص�صات العلمية،
ف��راح��ت ت �� �س �ت��ورده��ا ف�ي�م��ا ب �ع��د ب��ال���ص�ف�ق��ات
وبالعمليات املخابراتية ،كما حدث مع العلماء
الذين �سافروا �إىل «�إ�سرائيل».
وه �ك��ذا ،ورث ب��وت�ين �إرث � �اً ث�ق�ي�ل ًا وه�ي�ك�ل ًا
م�ه�ترئ�اً ب��ال�ف���س��اد ،ا��س�ت�ط��اع ب�ق��وة �شخ�صيته
وحزمه ،وباالرتكاز على عوامل القوة يف حكمه،
وه��ي اجلي�ش وامل�خ��اب��رات والكني�سة ،الق�ضاء
على امل��اف�ي��ا ال��رو��س�ي��ة م��ن خ�لال ح��رب �أمنية
�أتقنها ،بالإ�ضافة �إىل إ�ع��ادة الثقة باالقت�صاد
الرو�سي ،و�إقامة التحالفات الدولية الثابتة،
وهو ما جعله ي�ص ّر على القيام بزيارة لل�صني،
يف �أول زي��ارة خارجية له بعد تن�صيبه رئي�ساً
لرو�سيا ه��ذا ال�ع��ام ،ناهيك ع��ن رف��ع امل�ستوى
االجتماعي للمواطنني ،و إ�ع��ادة الثقة بالدولة
وم�ؤ�س�ساتها؛ بالإنفاق على املرافق احلياتية،
كال�صحة والتعليم ،ودفع الرواتب يف تاريخها،
بعد �أن كان موظفو القطاع العام يعي�شون القلق
الدائم ب�سبب ت�أخر الدولة يف دفع رواتبهم.
يف املح�صلة ،يبدو �أن��ه بالرغم من فرتات
ال�ت�ع��اون ب�ين ال��رو���س وال �غ��رب ،وال�ت��ي �سادت
خ�لال العقدين املن�صرمني ،ما ت��زال عوامل
ال�شك و�سباق النفوذ و�آل�ي��ات احل��رب الباردة
ت�سيطر ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات ال��رو��س�ي��ة الغربية،
وال ميكن �أن ت��أم��ن رو�سيا ي��وم�اً للغرب وهو
ي�ح��اول �أن يهزمها ب�شتى ال��و��س��ائ��ل الأمنية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،ويحاول احتواءها
ع�سكرياً ،من خالل �إقامة الدرع ال�صاروخي،
و�إحراجها يف ال�ساحة الدولية.
لكل هذه الأ�سباب ،لن ي�سلّم الرو�س للغرب
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ،وق��د خ���س��روا الكثري يف
�شمال �إفريقيا ،كما �أن �سقوط �سورية يعني
�سقوط القلعة الأخرية يف الدفاعات الرو�سية،
وال�ت��ي ��س�ت��ؤدي �إىل نقل احل��رب �إىل الداخل
الرو�سي جم��دداً ،وهو ما لن ي�سمح به بوتني
مطلقاً.

ليلى نقوال الرحباين
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المؤسسة العسكرية المصرية
مر معنا قوة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�صرية؛
ب �ق ��وات �ه ��ا ال �ب�ري� ��ة واجل � ��وي � ��ة وال �ب �ح ��ري ��ة،
ولتو�ضيح دوره ��ا امل�ه��م يف م�ستقبل م�صر،
ضال عن حا�ضرها ،كان ال بد من االلتفات
ف� ً
�إىل ح���ض��وره��ا يف االق�ت���ص��اد امل �� �ص��ري ،وم��ا
يعني ذلك من الت�أثري على املوقف ال�سيا�سي
الر�سمي يف م�صر.
ملحة تاريخية موجزة عن تطور امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية اقت�صادياً:
بد�أ نفوذ اجلي�ش مع انت�صار ثورة ال�ضباط
الأحرار يف يوليو عام  1952مع الرئي�س جمال
عبد النا�صر ،حيث ح �وّل ال��دول��ة م��ن نظام
ل�ي�برايل ح��ر �إىل ن�ظ��ام ا��ش�تراك��ي عمل على
ت�أميم القطاعات االنتاجية �سواء كانت ملكاً
لأج��ان��ب �أم لإق�ط��اع�ي�ين ،بح�سب تعبريهم،
ف�أ�صبحت ملكاً للدولة متا�شياً مع احلليف
اال��س�ترات�ي�ج��ي آ�ن� ��ذاك؛ ال�ن�ظ��ام اال��ش�تراك��ي
الرئي�س حممد مر�سي متو�سط ًا امل�شريحممد ح�سني طنطاوي ورئي�س الأركان �سامي حافظ عنان (�أ.ف.ب)
ال�شيوعي ال�سوفياتي ،وت�سلم اجلي�ش �إدارة
معظم امل���ص��ان��ع ،وث�ب��ت ذل��ك يف د��س�ت��ور ع��ام
وعلى الرغم من متاهي الرئي�س املخلوع حلفظ الإجن��ازات التي مت حتقيقها ،ميكن �أن
 1964الذي �أكد �أن ال�شعب ي�سيطر على كل مبارك مع ال�ضغوط الأمريكية التي فر�ضت ن�ستنتج ح�ضور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف القرار
�أدوات الإنتاج.
االل �ت��زام ب���ش��روط البنك ال ��دويل و�صندوق ال�سيا�سي مل�صر و�صعوبة القبول ب�إ�ضعاف دورها
وب��اع �ت �ب��ار أ� ّن ال �ق��وى ال�ع���س�ك��ري��ة عينت النقد ،ف�إن ذلك مل مي�س امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف امل�ستقبل ،خ�صو�صاً بعد ثورة  25يناير.
وب��ال �ت��وق��ف ع �ن��د ا� �س �ت �ب �ع��اد ال�ب�روف �� �س��ور
نف�سها ممث ًال لل�شعب ،متكنت من و�ضع يدها الإنتاجية ،بل زادت ن�سبة التملك عندها من
على امل�ؤ�س�سات الإنتاجية ب�شكل د�ستوري.
خ�لال احل�صول على بع�ض امل�ؤ�س�سات التي الأم�ي�رك��ي روب ��رت ��س�يرن�غ�ب��ورغ؛ الأ� �س �ت��اذ يف
ح��اول ال���س��ادات ب�ع��د رح�ي��ل ع�ب��د النا�صر ك��ان��ت ب�ي��د ال�ق�ط��اع ال�ع��ام ب�ع��د خ�صخ�صتها ،املدر�سة البحرية العليا يف كاليفورنيا ،تخلي
االن �ف �ت��اح ع �ل��ى ال �غ ��رب م ��ن خ�ل�ال ج�ن��وح��ه وذلك لت�أمني �أو�ضاع �أ�صحاب الرتب العالية اجلي�ش عن االمتيازات التي اكت�سبها خالل
ال�سنوات املا�ضية واالقت�صادية منها خا�صة،
باجتاه الليربالية ،وب��د�أ بخ�صخ�صة القطاع يف اجلي�ش وك�سب ر�ضاهم.
العام ن�سبياً متا�شياً مع انفتاحه على الواليات
وب��اخل�لا��ص��ة ميكن ال�ق��ول �إن ق��وة اجلي�ش وكذلك ما أ�ك��ده الدكتور توما�س دميلهوبر
املتحدة الأمريكية ،وا�ضطر اجلي�ش للقبول االق �ت �� �ص��ادي��ة �� �س ��واء ك� ��ان م ��ن خ�ل��ال مت�ل��ك الأ�ستاذ اخلبري يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف
مب �� �ش��ارك��ة ال�ط�ب�ق��ة ال �� �ص��اع��دة (خ���ص��و��ص�اً امل��ؤ��س���س��ات الإن�ت��اج�ي��ة ال�ت��ي م��ا زال��ت ب�ي��ده� ،أم جامعة ارالنغان الأملانية حيث يقول�« :أعتقد
املقربني من ال�سادات) لل�سلطة.
م��ن خ�ل�ال امل��ؤ��س���س��ات اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي ميتلكها �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ستحر�ص على احلفاظ
لكن م��ع توقيع ك��ام��ب ديفيد وا��ض�ط��رار ال���ض�ب��اط ال �ك �ب��ار� ،أ��ص�ب�ح��ت مت�ث��ل م��ا ي�ق��ارب على امتيازاتها حتى بعد حقبة مبارك» ،حيث
النظام للتخفيف من عديد جي�شه ،خ�صو�صاً الــ ٪40م��ن االقت�صاد امل���ص��ري بح�سب بع�ض مت�ت�ل��ك م ��زارع خ��ا��ص��ة وم���ص��ان��ع يف خمتلف
ال�ضباط الكبار ،مت �إن�شاء م�شاريع اخلدمة امل�صادر ،و�إن كان ذلك يعترب من املحرمات التي القطاعات ،خ�صو�صاً اخلدمة املدنية والبنى
الوطنية و إ�ن���ش��اء بع�ض امل��ؤ��س���س��ات املدنية ،مينع احل��دي��ث عنها يف ال��و��س��ائ��ل الإع�لام�ي��ة ،التحتية وكذلك امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ،حيث
فعمل على تعيني ال�ضباط الكبار مديرين وتبدلت �أو�ضاع القيادات الع�سكرية التي كانت ي �ق��ول دمي �ل �ه��وب��ر�« :إن امل �ن��اط��ق ال���س�ي��اح�ي��ة
لها ،ومنحت القوات امل�سلحة امتيازات جعلتها �إب��ان ال�ث��ورة زاه��دة بلبا�سها و�سكنها و�آلياتها ،ال��واق �ع��ة ع �ل��ى ال �ب �ح��ر الأح� �م ��ر ال �ت��ي ك��ان��ت
فوق القوة القانونية لل�سلطة املدنية ،حيث لت�صبح ال �ي��وم م�ت�ن��ا��س�ب��ة م��ع ال�ن�ي��ول�ي�برال�ي��ة قبل  1980مناطق ع�سكرية مغلقة تخ�ضع
�صارت هذه امل�ؤ�س�سات معفية من ال�ضرائب ،الغربية بكل �أ�شكالها ،و�إذا ما �أ�ضفنا الزيارات ل�سيطرة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية».
�إ�ضافة �إىل عدم خ�ضوعها للقوانني امللزمة الدائمة لكبار ال�ضباط �إىل ال��والي��ات املتحدة
للقطاعني العام واخلا�ص.
الأم�يرك �ي��ة لتثبيت ال�ع�لاق��ة م�ع�ه��ا ،وب��ال�ت��ايل
�صالح نور الدين

�أجمل ذكريات طفولتي طبعتها زي��ارات��ي لل�ضيعة
يف موا�سم ال�صيف والعطل املدر�سية ،و�أول م��ا كان
يلفت نظري و�أن��ا �أ�ستبق �إخوتي يف الطريق الرتابي
م��ن �ساحة ال�ضيعة �إىل بيت ج��دي ،تلك ال�سياجات
املتعرجة بحجارتها «امل ُ�ستّفة» باليد بال تثبيت ،فرتاها
وقد تدحرجت فوق بع�ضها البع�ض لأن حيواناً �أليفاً
دا���س عليها� ،أو لأن فتيان احل��ي ت�سلقوا فوقها بغية
اخت�صار الطريق �إىل اجلهة املقابلة.
وك�ن��ت �أف�ع��ل ال���ش��يء نف�سه ،ف��أع�بر فتحة منهارة
م��ن ال�سياج و�أل�ت�ق��ط «ك ��وزاً» م��ن �شجرة التني و�أب��د�أ
بالتهامه بنهم ،ثم �أدفع بر�أ�سي عرب ال�شباك اخللفي،
و�أن��ادي بحما�س« :جدتي ،جدتي ،ها �أن��ا قد و�صلت»،
فرتك�ض اجلدة وتغمرين بني ذراعيها بحنان امل�شتاق
�إىل اللقاء.
مل �أدرك معنى ه��ذه الب�ساطة وال�ب�راءة يف النظر
�إىل م��ا يحيط بنا م��ن مظاهر �إال يف �سن الرجولة،

حني عدت �إىل ال�ضيعة ووجدتها قطعة من ح�ضارة
الإ�سمنت والتعب� ،أو مم��ا ي�شاء البع�ض �أن ي�سميها
ال �ع �م��ارة احل��دي �ث��ة ،ومل أ�ج ��د ك ��روم ال�ع�ن��ب وال �ت�ين،
ومل �أ��س�م��ع زق��زق��ة الع�صافري ع�ل��ى أ�غ���ص��ان البطن
وال�شربني.
وجدت �آثار ح�ضارة ال تنتمي �إىل املكان وال �إىل نا�سه
الأ�صليني ،و�صرت واحداً من كبار ال�سن الذين يحنون
�إىل املا�ضي ويعي�شون على «وهم» ا�ستعادته ،يف بلد يلهث
�أ�سياده للحاق بركب الع�صر ،لع ّل �أ�سياد هذا الع�صر يف
الغرب يكفّون عن نعتنا بالتخلف.
وجدت «الفلل» الفخمة ،ب�أ�سوارها املرتفعة حتجب
�أنظار الف�ضوليني ،ومتنع الولوج �إليها دون فح�ص
وتدقيق بهوية املنت�صب �أمام البوابة اخلارجية ،ينتظر
الإذن بالدخول الآتي من �سماعة الهاتف فوق احلائط
الأبكم.
وحني تدخل حديقة الفيال ال جتد �شجرة مثمرة

تجديد استراتيجية الحروب
األميركية على العالم اإلسالمي
دار الإ�سالم على موعد مع حروب غري م�سبوقة تخو�ض غمارها ال�صهيونية
الهمجية ..بقناع �أمريكي متح�ضّ ر ..هذه احل��روب ال ت�ستهدف امل�سلمني
فح�سب ،و�إمنا جميع مكونات دار الإ�سالم من �إثنيات و�أطياف و�أجنا�س..
لأن ال�صهيونية تعترب جميع �أ�صناف الب�شر هم «غوييم» وحدهم اليهود هم
النا�س الذين ي�ستحقون احلياة فقط..
امل��ؤام��رة لي�ست ج��دي��دة ..فقد �سبق لل�صهيونية �أن ا�ستخدمت القوى
العظمى عرب التاريخ لتنفيذ خططها وم�آربها ،وما �أمريكيا اليوم �إال واحدة
م��ن ه��ذه ال�ق��وى امل�سخرة ط��وع� ًا �أو عنوة لتحقيق الأغ��را���ض امل�شبوهة..
فالقاب�ض على املال واالقت�صاد و�صناعة الإع�لام بو�سعه التحكم مب�صري
الب�شرية وعن بُعد..
الإدارات الأمريكية جميعها با�ستثناء ما ندر هي فري�سة �سائغة يف �أيدي
�صناع القرار و�أداة طيعة خلدمة فكرهم الهدام..
لكن الأدهى من هذا كلّه هو �أن يتحول بع�ض قادة العامل الإ�سالمي �إىل
م�ساعدين مرموقني لطباخي امل�ؤامرة عن ق�صد �أو عن جهل ..فالأمر �سيّان..
�أمل ينبههم نا�صح حتى اليوم ليدركوا �أن ث��روات الأم��ة ونا�س الأم��ة هي
الوقود التي يتلظى بلهيبها مواطنو هذه البقاع ،فيما املت�آمرون يتلذذون
بلح�س دم��اء الأب��ري��اء ،وي�شنفون �آذانهم ب�صراخ وعويل املنكوبني ،وت�س ّر
�أحداقهم وتت�سع مل�شاهد القتل والنهب والتدمري وانتهاك املحرمات..
اال�سرتاتيجيات احلديثة واملتطورة املتبعة يف �إدارة هذه احلروب ال ع ّد لها
وال ح�صر ..فالغاية يف مفهوم ال�صهيونية تربر الو�سيلة!
فمن �إثارة النعرات الطائفية واملذهبية والع�صبيات �إىل ا�ستخدام �أقالم
م�أجورة رخي�صة للتنظري ملفهوم الأ�صولية وموقفها من الفرق الباطنية
الإ�سالمية� ،إذكاء لنار الفنت التي ح�صلت عرب التاريخ ،الأمر الذي يتماهى
ويتما�شى مع مفهوم وفكر املحافظني اجلدد� ،إنهما وجهان لعملة واحدة ..هي
«ال�صهيونية» �إ�ضافة �إىل التقنيات املتطورة والآليات احلديثة امل�ستعملة من
طائرات دون طيار� ،إىل فايرو�س و�سائل االت�صال �إىل..
اجلرثومة ال�صهيونية هذه ال تقت�صر على �أربعة ع�شر مليون ًا من اليهود
يع�شع�شون يف زوايا العامل الأربع ،فالأفاعي �أكرث من �أن حت�صى ،واجلحور
أ�ك�ثر من �أن ُت�ع�دّ ..فل�سطني ،لبنان� ،سورية� ،إي��ران كما ال�ع��راق واليمن
و�أفغان�ستان وباك�ستان وال�صومال و�سواهم ،يف دائرة ال�ضوء ،ال بل يف دائرة
اخلطر املحدق ..فال�صراع الدويل القائم اليوم على النفوذ بني اجلبابرة
تدور رحاه على �أجزاء من دار الإ�سالم حتت م�سمى «الربيع العربي» ،مر�شح
للتو�سع لأن الأقنعة �سقطت والغايات بانت ،والأهداف �أ�ضحت وا�ضحة حتى
للعيون امل�صابة «بالرمد» �أو املبتلية بعمى الألوان.
�أما �أمريكيا التي تزعم قيادة العامل احلر والدميقراطي ..فخري لرئي�سها
اال�ستثنائي باراك �أوباما مبا تبقى له من وقت يف �سدّة الرئا�سة� ،أن يراعي
اعتماد معايري حقوق الإن�سان الدولية الذي �سبق لبع�ض �أ�سالفه املعتدلني
اعتمادها ..ذلك �أف�ضل له من الت�سكع على �أعتاب ال�صهاينة والتزلف لهم
ا�ستجداء لوالية ثانية..

يف ريا�ضها ،بل زهوراً بال عطر ،وع�شباً �أخ�ضر يطوى
كما تُلفّ ال�سجادة وينقل من بقعة �إىل أ�خ��رى ح�سب
متطلبات الديكور ،ومم��رات مر�صوفة بالإ�سمنت� ،أو
بالزفت والقطران� ،أو ال�سرياميك املنمق .وال يخرج
�صاحب ال��دار ملالقاتك عند ال�ب��اب ،ب��ل ير�سل �إليك
اخلادمة ال�سرييالنكية لتدلك �إىل غرفة االنتظار.
اخ�ت�ف��ى ع�ب��ق ال�ترب��ة وال�ط�ين وح��ل م�ك��ان��ه رائ�ح��ة
املحروقات وغبار ال�سيارات التي تزدحم يف ال�ضيعة �أيام
الويك �إند� ،أو حني يعاد املتوفى �إىل مثواه الأخري� ،أو
حتيى له ذكرى الأ�سبوع �أو الأربعني� ،أ�صبحت ال�ضيعة
قطعة من املدينة �أو مقراً �صيفياً لأهلها املتمدنني.
ظ � ّل ج��دي ي���ش��رح يل ح�ت��ى �آخ ��ر أ�ي��ام��ه م�ع�ن��ى �أن
نزرع في�أكل من حما�صيلنا النا�س والطيور ،والأنعام،
ووح��و���ش ال�بري��ة ،وك�ي��ف ك�ن��ا نطعم ال�ب�ي��ك والبا�شا
ونر�سل الأت ��اوي �إىل ال��وايل وال ن�شعر ي��وم�اً بنق�ص
يف اخل�يرات ،حتى جاءنا جهابذة احل�ضارة احلديثة

نبيه الأعور

وزرع��وا الوهم يف عقول �أبنائنا ب��أن الفالحة مل تعد
ع�م�ل ًا م�شرفاً ،و�أقنعتهم بتخلف النمط التقليدي
للعي�ش.
«ال�ع�ي����ش ع�ل��ى ال�برك��ة» ه��و من��ط ح�ي��ات�ن��ا ،ي�ضيف
جدي ،حيث وفرة اخل�يرات ،و�سالمة العقل والبدن،
ونظافة البيئة ،وكرم اللقاء ،وعطاء الطبيعة ،وغنى
الأجنا�س والأن��واع ،وتكامل �أدواره��ا يف جتديد احلياة
على كوكب الأر���ض ،و�أتعجب اليوم من نفاذ ب�صرية
جدي ،وك�أنه كان ي�ست�شرف ما �آلت �إليه حالنا يف ظل
املدنية احلديثة ،و أ�ق��ارن بني �أقواله البليغة وبني ما
يمُ لى علينا اليوم من ن�صائح اخلرباء وعلماء البيئة
وتو�صيات امل�ؤمترات الدولية ،فليت ه�ؤالء يدركون �أن
تو�صياتهم ال ت�ساوي ق�شرة ب�صلة ،و�أن منط العي�ش
الذي يروجون له هو �أ�صل العلة و�سبب البالء.
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نشاطات
أحمدي نجاد خالل مؤتمر «المرأة والصحوة اإلسالمية»:

دور المرأة أهم وأكثر تأثيرًا من دور الرجل
طهران  -الثبات
ف � إ�ن �ه��م �سيتمكنون م��ن ال�ه�ي�م�ن��ة على
الب�شرية».
ب��د�أت �صباح الثالثاء املا�ضي �أعمال
و� �ش��دد جن��اد ع�ل��ى �أن «ال�ظ�ل��م ال��ذي
م� ؤ�مت��ر «امل ��ر�أة وال���ص�ح��وة الإ��س�لام�ي��ة» ن���ش�ه��ده ��ض��د الإن �� �س��ان يف ك��اف��ة �أرج ��اء
ال � ��دويل يف ط� �ه ��ران ،ب �ح �� �ض��ور رئ�ي����س العامل لي�س له �سابقة ومثيل يف التاريخ،
اجل�م�ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة الإي��ران �ي��ة د .فالطواغيت والفراعنة و�سّ عوا من دائرة
حم �م ��ود أ�ح � �م� ��دي جن � ��اد ،و أ�م �ي ��ن ع��ام ن �ف��وذه��م» ،م �� �ش�يراً �إىل أ�ن ��ه «ال ميكن
«م�ؤ�س�سة ال�صحوة الإ��س�لام�ي��ة»؛ علي لنظام �أن ميار�س الديكتاتورية دون دعم
أ�ك�ب�ر والي �ت��ي ،ورئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء من الأنظمة اال�ستكبارية ،ومن الوا�ضح
ال�ع��راق��ي الأ��س�ب��ق إ�ب��راه �ي��م اجل�ع�ف��ري� ،أن م�ث��ل ه��ذا ال��و��ض��ع ي�ج��ب �أن يتغري،
ورئي�س املجل�س الأع�ل��ى العراقي عمار وكل الأنظمة ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
احلكيم ،وعدد من امل�س�ؤولني ،وم�شاركة العامل يجب �أن تتغري».
 1500ام��ر�أة م�سلمة من �أكرث من 80
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل � �س ��أل د .جن��اد:
دولة يف العامل.
«م��ن الذين يهيمنون اليوم على الأمم
ويف ك�ل�م��ة ل��ه خ�ل�ال امل� � ؤ�مت ��ر ،لفت امل �ت �ح��دة؟ وم ��ن ي���س�ي�ط��ر ع �ل��ى جمل�س
رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية الأم� � ��ن»؟ وق� ��ال« :م �ت��ى �أراد ��ش�ع��ب ان
أ�ح �م ��دي جن ��اد �إىل �أن «اهلل مل يخلق يتحرر وي�ستقل جند �أن جميع امل�ؤ�س�سات
الإن�سان ليعي�ش يف الظلم واحلرمان ،بل الدولية تتعب أ� �ضد هذا البلد» ،م�شدداً
منحه قدراً كبرياً من الكرامة» ،م�شرياً ع�ل��ى �أن «ال �� �ش��رط ال �� �ض��روري لإي �ج��اد
�إىل �أن «ال �ه��دف الأ��س��ا��س��ي للطواغيت التغيري هو �صحوة الإن�سان والب�شر».
وامل�ستكربين وال���ش�ي��اط�ين ه��و ال��دو���س
ور�أى جن� ��اد �أن «ال �� �ص �ح��وة ت�ع�ن��ي
على الكرامة الإن�سانية ،ومتى حطموها ع��ودة الب�شر �إىل حقيقتهم الإن�سانية

بع�ض امل�شاركات يف امل�ؤمتر

كب�شر ،و�أن يعودوا �إىل الفطرة الإلهية
ال�ت��ي ف�ط��ر اهلل ال�ن��ا���س عليها ،وتغيري
اجل � �ه� ��از ال �ت �ق �ي �ي �م��ي يف ذه � ��ن ال �ب �� �ش��ر
وقلوبهم» ،م�ؤكداً �أنه «يجب �أن حت�صل
ه��ذه ال���ص�ح��وة ،وح�ي�ن ن�ق��ول ال�صحوة
الإ��س�لام�ي��ة ف�ه��ذا ال يعني �أن�ه��ا تخ�ص

فقط امل�سلمني ،بل امل�سيحيني �أي�ضاً».
واعترب جن��اد �أن «دور امل��ر�أة يختلف
ع ��ن دور ال� ��رج� ��ل ،و�أع� �ت� �ق ��د �أن � ��ه ع�ل��ى
ال�صعيد االجتماعي ف�إن دور امل��ر�أة �أهم
و�أكرث ت�أثرياً من دور الرجل».
ب� � � ��دوره ،اع� �ت�ب�ر م �� �س �ت �� �ش��ار الإم � ��ام

اخلامنئي لل�ش�ؤون الدولية؛ علي �أكرب
والي �ت ��ي ،أ�ن� ��ه «خ �ل�ال ال �ع �ق��ود امل��ا��ض�ي��ة
ظهرت التيارات الإ�سالمية يف املنطقة
ب�أيديولوجيات خمتلفة» ،م�شرياً �إىل �أن
«بع�ض التيارات املتطرفة عمّقت الهوة
يف العامل الإ��س�لام��ي ،و أ�ع�ط��ت الذريعة
ل�ل�غ��رب ل�ل�ت��واج��د يف امل�ن�ط�ق��ة ،و��ش� ّوه��ت
ال�صورة النا�صعة للم�سلمني».
ويف ه ��ذا الإط� � ��ار ر�أى والي �ت ��ي �أن
«ال�صحوات ال�شعبية التي ب��رزت بهوية
�إ� �س�ل�ام �ي��ة اح �ت �ج��اج �اً ع �ل��ى الأن �ظ �م��ة
احل��اك�م��ة و�سيا�ساتها مي�ك��ن اعتبارها
ردة ف �ع��ل ع �ل��ى ع� ��دم إ�ع � �ط� ��اء احل �ك��ام
الأولوية للق�ضية الفل�سطينية وق�ضايا
ال�شعوب».
من جهة ثانية ،لفت واليتي �إىل �أن
ن دوراً ب ��ارزاً يف احل��رك��ات
«ال�ن���س��وة ل�ع�ب َ
ال�شعبية يف العامل العربي ،وهذا ما �أثبت
�أن امل��ر�أة امل�سلمة التي تلتزم بالتعاليم
ال��دي�ن�ي��ة وه��وي�ت�ه��ا الأ��ص�ي�ل��ة ب�إمكانها
�أن ت�ل�ع��ب دوراً رئ�ي���س�ي�اً ع�ل��ى ال�صعيد
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي».

حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ّ
يـكـرمـان الـسـفـير الـسـودانـي
�أقامت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان حفل تكرمي ل�سفري ال�سودان
يف لبنان؛ �إدري����س �سليمان ،مبنا�سبة انتهاء مهامه
الدبلوما�سية ،بح�ضور ممثل الرئي�س �سليم احل�ص،
وممثل املدير العام لأم��ن ال��دول��ة ،وال��وزي��ر ال�سابق
ب�شارة مرهج ،وبطر�س �سعادة ممث ًال رئي�س احلزب
ال�سوري القومي االجتماعي ،وممثل حركة حما�س
يف لبنان علي بركة ،و�سفري نيجرييا �آمو�س اي��دوو،
ومم�ث�ل��ي ��س�ف��راء ك��ل م��ن ال �ع��راق وامل �غ��رب و��س��وري��ة
وم�صر و�إي��ران ،وممثلي ع��دد من الأح��زاب والقوى
الوطنية اللبنانية والإ�سالمية.
اف� ُت�ت��ح احل�ف��ل ب �ت�لاوة م��ن ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،ثم
ب��ال�ن���ش�ي��د ال��وط �ن��ي ال �ل �ب �ن��اين ،ون���ش�ي��د ج�م�ه��وري��ة
ال�سودان ،ثم كانت كلمة لرئي�س اللقاء الإ�سالمي؛
احل��اج عمر غ�ن��دور ،فقال« :م��ا �أعلمه وتعلمونه �أن
معاهدة �سايك�س بيكو ق�سّ مت الوطن العربي ل�صالح
الغرب ،وجعلت منه دويالت �سيطروا عليها ،واليوم
ن�شهد هذا «الربيع» امللغوم ،ور�أينا مناذج منه يف ليبيا
وم�صر وال�ي�م��ن و��س��وري��ة ،فهل امل�ط�ل��وب ،ومل�صلحة
�أمريكية �صهيونية ،تق�سيم املق�سَّ م ،واملراهنة على
دويالت عربية جديدة غارقة يف همومها ،ومفتوحة
على �صراعات مذهبية؟
وكانت كلمة للمحتفى به ال�سفري �سليمان ،الذي
��ش��دد ع�ل��ى «التم�سك بق�ضيتنا امل��رك��زي��ة» ،مطالباً
«با�سرتجاع �أر�ضها املقد�سة من البحر �إىل النهر»،
والف�ت�اً �إىل «�أن الأم��ة العربية أ�م��ام فر�صة التغيري
والوعي ال�شبابي والثورات ،والدعوات ال�شعبية يجب
�أن يكون لها ا�ستحقاق �شعبي كبري نحو نف�سها ونحو
العامل ،لأن كل ال�شعوب باتت اليوم تطالب باحلرية

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي وال�شيخ ح�سني غربي�س ي�سلمان ال�سفري درع التكرمي

والدميوقراطية والتحرر من الأنظمة الفا�سدة».
كلمة اخلتام كانت للأمني العام حلركة الأم��ة؛
ال�شيخ د .عبد النا�صر ج�ب�ري ،ال��ذي لفت �إىل �أن
ل�ل���س�ف��راء وال�ه�ي�ئ��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة دوراً ك �ب�يراً يف
التوا�صل ب�ين ال��دول وال�شعوب ،ال �سيما يف بالدنا
العربية والإ�سالمية ،فبع�ض ال�سفراء يبني اجل�سور
ويجعل من البلدين ك�أنهما بلد واح��د ،بالرغم من
ال�ب�ع��د اجل �غ��رايف ،وي��رف��ع ك��ل ال �ع��وائ��ق ،ح�ت��ى �سمة
الدخول ،وبع�ضهم ي�صل به احلد �إىل قطع كل �أ�سباب
التوا�صل ،حتى ي�صل �إىل �إغ�ل�اق ال�سفارة ،و�إي�ق��اع
اخل�صومة بني الأخوة وال�شعوب..
وق��ال �سماحته« :ال�ي��وم نحن يف وداع �أخ ك��رمي،

و�سفري مميز بثقافته ون�شاطه وحركته الدبلوما�سية،
وبتوا�صله الر�سمي وال�شعبي ،والعلمي كذلك.
عُرف بتوا�ضعه ودماثة �أخالقه� ،أال وهو الأ�ستاذ
�إدري����س �سليمان؛ �سفري البلد العربي العزيز على
ق�ل��وب�ن��ا ،ل�ثروت��ه ال�ب���ش��ري��ة ال�ت��ي ام �ت��ازت بالثقافة
وال�ع�ل��م والأخ �ل��اق ،وال�ت��وا��ض��ع امل�ترام��ي الأط ��راف
الراقية يف بالد النيلني ،والتي متتد حتى ت�صل �إىل
البحر الأبي�ض املتو�سط� ،إىل م�صر وال�سودان.
�سعادة ال�سفري ،نحب �أن نرى بالد م�صر وال�سودان
واح ��دة ،وب�ل�اد امل�غ��رب ال�ع��رب��ي واح ��دة ،وب�ل�اد ال�شام
والرافدين واحدة ،واجلزيرة العربية واحدة ،متكاتفة
لوحدة الأمة ،من طنجة �إىل جاكرتا ب�إذن اهلل.

ال�سفري �سليمان حماطاً مبحبيه

لكن ال�ي��وم ي��زي��دون م��ن تقطيع الأو� �ص��ال ،ت��ارة
با�سم احلروب ال�شعبية ،وتارة با�سم اختيار ال�شعوب،
وحتى تقرير امل�صري ،وتارة با�سم ال�شعب يريد هكذا..
�أما ال�شعب الفل�سطيني فال حظّ له بحق عودته �إىل
�أر�ضه ودياره!
�سعادة ال�سفري ،يع ّز علينا �أن نفارقك ،ون�س�أل �أن
يوفقك يف ما فيه اخلري لأمتنا الإ�سالمية والعربية.
ويف ختام احلفل التكرميي ق��ام ال�شيخ د .عبد
النا�صر جربي وال�شيخ ح�سني غربي�س واحلاج عمر
غندور بت�سليم ال�سفري �إدري�س �سليمان درع عربون
حمبة و�شكر ،ودُعي احل�ضور �إىل حفل كوكتيل على
�شرف ال�سفري.

( العدد  )222اجلمعة  13 -متوز 2012 -
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اقتصاد

واشنطن تشتري والء «إسرائيل» بالمال
تظن الواليات املتحدة �أنها ت�ستطيع
ب �ن��اء ��ش�ب�ك��ة م��ن ال �ت �ح��ال �ف��ات ال��دول �ي��ة
وال�صداقات العميقة ،من خالل تقدمي
امل�ساعدات ال�سخية ل�شراء والء قادتها
وال �ت��ودد �إل �ي �ه��م ،ل�ك��ن ال �ت �ج��ارب �أث�ب�ت��ت
�أن امل�ساعدات االقت�صادية والع�سكرية
الأمريكية ال حتقق على الدوام النتائج
امل��رج��وة م�ن�ه��ا ،ول�ع��ل «�إ� �س��رائ �ي��ل» �أب��رز
مثال على ذلك.
رغ ��م ك��ل امل �� �س��اع��دات ال �ت��ي تغدقها
وا�شنطن على تل �أبيب� ،إال �أن الأخ�يرة
غ��ال �ب �اً م��ا ت�ت�ع��ام��ل ب �ت �ع��ال م��ع الإدارة
الأم� �ي��رك � � �ي� � ��ة ،وت � �ن � �ف ��ذ خم �ط �ط��ات �ه��ا
و�سيا�ساتها بغ�ض النظر عما �إذا كانت
حترج الأمريكيني �أو تخالف توقعاتهم،
كما فعل رئي�س ال ��وزراء «الإ�سرائيلي»
بنيامني نتنياهو عندما �أعلن ا�ستمراره
يف ب�ن��اء امل�ستوطنات ،بغ�ض النظر عن
دعوات الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
لإيقافها.
يف ال��واق��ع ،ق��ال �إن ��ه م��ن امل�ستحيل
�شراء احل��ب ،مع ذل��ك ف��إن ه��ذه املقولة
ال مت �ن��ع وا� �ش �ن �ط��ن م ��ن امل� �ح ��اول ��ة� ،إذ
يبدو �أن ال��والي��ات املتحدة مقتنعة ب��أن
ال�ط��ري�ق��ة ال��وح�ي��دة لإظ �ه��ار �صداقتها
للحكومات الأخرى تق�ضي بالدفاع عنها
�أو متويلها.
ل���س��وء احل ��ظ ،ن� ��ادراً م��ا تنجح ه��ذه
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وه ��و م��ا دف ��ع ببع�ض
ال�سيا�سيني واالقت�صاديني الأمريكيني
�إىل �إط�ل�اق ��ص��رخ��ة م�ف��اده��ا �أن ��ه :ح��ان
ال ��وق ��ت ك ��ي ت ��وق ��ف وا� �ش �ن �ط��ن ت �ق��دمي
امل �� �س��اع��دات ع �� �ش��وائ �ي �اً ،وال ��س�ي�م��ا تلك
امل ��وج� �ه ��ة �إىل ال � � � ��دول ال�ث��ري� ��ة م�ث��ل
«�إ�سرائيل».
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د االق �ت �� �ص��اد ،ال حت�ت��اج
«�إ�سرائيل» �إىل �أي م�ساعدات خارجية،
فهي تعد دولة ثرية �إىل حد ما ،كما �أنها
تنفق الكثري من الأموال على تر�سانتها
الع�سكرية واحلربية ملمار�سة �سيا�ساتها
الوح�شية �ضد الفل�سطينيني وال�ع��رب،
لذلك يرى بع�ض الأمريكيني �أنهم �أحق
بامل�ساعدات املالية التي تر�سلها بالدهم
�إىل دولة حمرتفة يف احلروب الرببرية.
رغ� ��م ك ��ل ه� ��ذه االن � �ت � �ق ��ادات ،ي�ف�ك��ر
جم �ل ����س ال �� �ش �ي��وخ الأم �ي�رك� ��ي ب�ت�م��ري��ر
ت�شريع ملنح �ضمانات للقرو�ض امل�صرفية
«الإ�سرائيلية» بقيمة  9مليارات دوالر
وت ��وف�ي�ر دع� ��م ع �� �س �ك��ري �إ� � �ض� ��ايف .لكن
ب��دل �أن ت���ش�ير ه��ذه امل �ق��ارب��ة �إىل دفء
ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،ت��دل الأم ��وال
ال�ن�ق��دي��ة الإ��ض��اف�ي��ة �إىل �إط�ل�اق حملة
م��ال�ي��ة ت��روي�ج�ي��ة لك�سب ال��دع��م خ�لال
هذه ال�سنة االنتخابية ،ففي حني يعاين
�أوباما من تراجع �شعبيته يف «�إ�سرائيل»،
وبالتايل يف �صفوف اللوبي ال�صهيوين
وال�سا�سة اليهود النا�شطني للغاية يف
الكونغر�س وال�ساحة ال�سيا�سية ،يجد
�أن عليه ��ش��راء حم�ب��ة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين»
وال�صهاينة الأمريكيني باملال ،يف املقابل،
ي�ستمتع ال���س�ي��ا��س�ي��ون الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون
ب��إن�ف��اق الأم ��وال الأم�يرك�ي��ة الإ�ضافية،

�أوباما ونتنياهو

بينما ي�ستمتع ال�سيا�سيون الأمريكيون
بتبذير �أم��وال �أمريكية �إ�ضافية لك�سب
الأ�صوات ،يف حني �أن ال�شعب الأمريكي
يعاين من تراجع م�ستواه املعي�شي ومن
�صعوبات اقت�صادية جمة.
ت�شكيك ب�صوابية امل�ساعدات
م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ي �� �ش �ك��ك ب�ع����ض
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ب �� �ص��واب �ي��ة امل �� �س��اع��دات
االقت�صادية واملالية الأمريكية املقدمة
�إىل بلدهم ،فيحذر بع�ض اخلرباء من �أن
عدداً كبرياً من النا�س ال يقدرون الكلفة
احلقيقية مقابل امل�ساعدات الأمريكية
لـ«�إ�سرائيل».
يف احل� �ق� �ي� �ق ��ة ،ق� ��دم� ��ت وا� �ش �ن �ط��ن
م�ساعدات بقيمة تفوق  110مليارات دوالر
على مر ال�سنني على «�إ�سرائيل» ،وذلك
دون احت�ساب �ضمانات القرو�ض ،خالل
العام املا�ضي و�صل الدعم الأمريكي �إىل
 1.5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل،
و 4يف امل�ئ��ة م��ن ميزانية احل�ك��وم��ة ،و24

يف امل�ئ��ة م��ن النفقات الأم�ن�ي��ة ،منذ عام
 ،2008كانت جميع امل�ساعدات الأمريكية
ت�ستهدف اجلي�ش ،لكن ميكن ا��س�ترداد
ت�ل��ك الأم� ��وال دوم � �اً ،تتلقى «�إ��س��رائ�ي��ل»
 3م�ل�ي��ارات دوالر �سنوياً ،ويفرت�ض �أن
ت�ستعمل ثالثة �أرباعها ل�شراء الأ�سلحة
الأمريكية.
وغالباً ما ترتافق امل�ساعدات املالية
من الواليات املتحدة مع �شروط معينة،
�أب� ��رزه� ��ا م �ط��ال �ب��ة «�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» ب �� �ش��راء
الأ�سلحة الأمريكية ،كما تربط وا�شنطن
ت�ل��ك امل���س��اع��دات �أي���ض�اً ب�ين «�إ��س��رائ�ي��ل»
وم�صر ،تتلقى م�صر ثلثي القيمة التي
حت�صل عليها «�إ�سرائيل» ،لكن قد ت�ؤدي
ال �ت �ح��والت احل��ا��ص�ل��ة يف ب�ل��د ال�ن�ي��ل �إىل
انهيار االتفاق ،ال�سيما �إذا تخلت القاهرة
عن معاهدة «ال�سالم» مع «�إ�سرائيل» ،لكن
حتى الآن ،ال تزال العالقة م�ستمرة.
وت�ت�ل�ق��ى الأردن أ�ي �� �ض �اً م���س��اع��دات
�أم�ي�رك �ي ��ة ��س�خ�ي��ة ق � ��درت ب �ن �ح��و 700
مليون دوالر يف ال�سنة املا�ضية� ،صحيح
�أن امل �� �س��اع��دات امل �� �ص��ري��ة والأردن � �ي� ��ة

قل للكونغر�س :ا�صرفو الأموال يف البالد ولي�س على اجلي�ش «الإ�سرائيلي»

ه ��ي خ �ل �ي��ط م ��ن ال ��دع ��م االق �ت �� �ص��ادي
والع�سكري ،ولطاملا طالبت «�إ�سرائيل»
بخف�ض امل�ساعدات الأمريكية �إىل م�صر
والأردن� ،إذ �إنها تخ�شى قيام قوى عربية
ق��وي��ة ق��د ت�ه��دده��ا يف ح��ال��ة ان ��دالع �أي
حرب معها ،وبالتايل ،ترى «تل �أبيب»
�أن ��ه ك�ل�م��ا ارت �ف��ع ح�ج��م الأم � ��وال ال�ت��ي
ت�ق��دم�ه��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إىل م�صر
والأردن� ،ست�ضطر «�إ�سرائيل» �إىل �إنفاق
املزيد على جي�شها.
وب�ح���س��ب «�إ� �س��رائ �ي��ل» ف � ��إن نقطة
ال�ضعف ال��دمي�غ��راف�ي��ة ال�ت��ي تواجهها
ال �أكرث
مقارنة بغريها بحيث يوجد مث ً
من ع�شرة م�صريني مقابل «�إ�سرائيلي»
واح � ��د ،ت��دف�ع�ه��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ت�ف��وق
كمي يف حجم املعدات والأ�سلحة ،ووفقاً
للباحث ال�صهيوين �إيريز رفائيلي ف�إن
ك��ل دوالر �إ� �ض��ايف حت���ص��ل ع�ل�ي��ه م�صر
يتطلب نفقات �إ�سرائيلية بقيمة ترتاوح
ب�ين  1.30و 1.40دوالراً للحفاظ على
ال� �ت ��وازن ال �ع �� �س �ك��ري ،ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة
يقول رفائيلي �إن امل�ساعدات الأمريكية
ال توفر تفوقاً اقت�صادياً لـ«�إ�سرائيل»،
بل �إنها تطلب منها �أي�ضاً �إنفاق مبالغ
�إ�ضافية من احتياطات الأمن الداخلي،
وبالتايل تبدو «�إ�سرائيل» غري ممتنة
على الإطالق للم�ساعدات الأمريكية.
وي ��رى رف��ائ�ي�ل��ي �أن ��ه «ث �م��ة م�شكلة
أ�خ��رى تتعلق بامل�ساعدات الأم�يرك�ي��ة،
�صحيح �أن ال�ت�ع��اون ال��دف��اع��ي الثنائي
�ساهم يف تعزيز قطاع ت�صنيع الأ�سلحة
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،ل�ك��ن ت�تراف��ق ال���ش��روط
ال�ت��ي تفر�ضها امل���س��اع��دات الأم�يرك�ي��ة
مع نتائج عك�سية ،ففي بع�ض احلاالت،
ت�ضطر احلكومة الإ�سرائيلية �إىل �شراء
الأ� �س �ل �ح��ة الأم�ي�رك �ي��ة ح �ت��ى ل��و ك��ان��ت
املنتجات املحلية �أف�ضل �أو �أقل كلفة منها،
لذا تخ�سر �شركات الإنتاج الإ�سرائيلية
الفاعلة عقودها م��ع احلكومة وتفقد
بع�ض االمتيازات االقت�صادية ،ت�ضطر

ال�شركات الإ�سرائيلية �أي�ضاً �إىل �شراء
امل��واد الأمريكية اخل��ام ،ما يرفع كلفة
الأ� �س �ل �ح��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف الأ�� �س ��واق
العاملية».
وي��و��ض��ح« :ب�سبب �سمعة �إ�سرائيل
ك�ق��وة ع�سكرية م�ه�م��ة ،ال ��ش��ك �أن �أي
خيار �إ�سرائيلي باقتناء املنتجات �سيزيد
الطلب فوراً على تلك املنتجات يف ال�سوق
ال��دول�ي��ة ،عندما يفكر �أي بلد �أجنبي
ب�شراء املنتجات من �شركة �إ�سرائيلية
لت�صنيع الأ�سلحة ،يت�أثر ذل��ك القرار
مبعرفة ما �إذا كان اجلي�ش الإ�سرائيلي
نف�سه ي�ستعمل تلك املنتجات ،بالتايل،
�إذا ق��ررت احلكومة الإ�سرائيلية �شراء
الأ�سلحة م��ن الأم�يرك�ي�ين ،ق��د تخ�سر
ال���ش��رك��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ��ص�ف�ق��ات�ه��ا يف
اخلارج ،وعلينا �أن ال نن�سى �أن وا�شنطن
ت�ستعمل �أي�ضاً نفوذها للحد من مبيعات
الأ�سلحة الإ�سرائيلية يف اخل��ارج ،على
�سبيل امل�ث��ال ،ه��دد الكونغر�س يف العام
 2000بتخفي�ض امل�ساعدات �إذا زودت
�إ�سرائيل ال�صني بالأ�سلحة».
وامل �ف��ارق��ة امل���ض�ح�ك��ة �أن رف��ائ�ي�ل��ي
يتوقع ب�شكل ع��ام �أن تتزايد الأ��ض��رار
االق �ت �� �ص��ادي��ة واال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة على
«�إ�� � �س � ��رائ� � �ي � ��ل» ن �ت �ي �ج��ة امل� ��� �س ��اع ��دات
الأم�يرك�ي��ة� ،ستتفاقم الأزم ��ات املالية
ال� �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
يف ال �� �س �ن��وات امل �ق �ب �ل��ة ،ب ��دل م��وا��ص�ل��ة
االق�ترا���ض لتمويل دول �أخ��رى ،يجب
�أن تعرتف وا�شنطن ب�أنها مفل�سة و�أن
ت�ت��وق��ف ع��ن ت�ب��ذي��ر �أم ��وال ال متلكها،
�أعلنت �إ�سبانيا املثقلة بالديون لتوها
ع��ن �إن �ه��اء امل���س��اع��دات التنموية التي
كانت تقدمها �إىل �أم�يرك��ا الالتينية.
وهناك يف وا�شنطن من يرى �أنه يجب
�أن تقوم وا�شنطن باملثل على �أن ي�شمل
حتركها «�إ�سرائيل» �أي�ضاً ،خ�صو�صاً �أن
«�إ��س��رائ�ي��ل» تزعم أ�ن�ه��ا ال ت�ستفيد من
ه��ذه امل�ساعدات كما �أنها تفاخر ب�أنها
ق� ��ادرة ع�ل��ى و� �ض��ع ح��د الت�ك��ال�ه��ا على
وا�شنطن ،لكن اجلميع يعلم �أن هذه
امل��زاع��م الإ�سرائيلية ك��اذب��ة ،فرغم ما
ي���ص��رح ب��ه ق��ادت�ه��ا يف ال�ع�ل��ن� ،إال �أن�ه��م
يطلبون يف ال�سر املزيد من امل�ساعدات
الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ول �ل �م �ث��ال ف �ق��د ط��ال�ب��ت
«�إ� �س��رائ �ي��ل» وا� �ش �ن �ط��ن أ�خ� �ي��راً ب��دع��م
ع�سكري يقدر ب�أربعة مليارات دوالر،
ثمانية مليارات� أخرى يف �شكل قرو�ض
امتيازية ملواجهة الأزم��ة االقت�صادية
التي تواجهها الدولة العربية.
�إذاً ،ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ك��ل م��ا يقال
يف وا�شنطن و«ت��ل أ�ب �ي��ب» ه�ن��اك حقيقة
را�سخة مفادها �أن «�إ�سرائيل» هي �أكرب
متلق للم�ساعدات الأمريكية ،فقد كلفت
«�إ�سرائيل» ال��والي��ات املتحدة مالياً منذ
ال �ع��ام  1973ن�ح��و  1.6ت��ري�ل�ي��ون دوالر،
�أي �أن كل مواطن أ�مي��رك��ي دف��ع 5700
دوالر ب � �ن ��اء ع �ل��ى ع ��دد � �س �ك��ان ال��والي��ات
املتحدة اليوم.

هنا مرت�ضى
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عالم المرأة

الهدوء مطلوب ..نصائح تجنبك اشتعال خالفات العمل
ال�����ص��راع يف ال��ع��م��ل أ�م����ر ط��ب��ي��ع��ي ب�ي�ن امل��وظ��ف�ين
�أثناء �أداء مهام العمل اليومية ،لأن املكاتب ال�ضيقة،
يف ال�����ش��رك��ات م��ث�لاً ،ع���ادة م��ا جت��م��ع ب�ين ال��ك��ث�ير من
ال�شخ�صيات خمتلفة الطباع واالهتمامات� ،إذ تختلف
وج��ه��ات نظر ك��ل م��وظ��ف ع��ن الآخ����ر ،وه��و م��ا ي���ؤدي
بدوره �إىل ظهور �صراعات بينهما.
وين�صح اخل�براء يف مثل ه��ذه امل��واق��ف ،مبناق�شة
مو�ضوع اخل�لاف ب�صراحة ودون مواربة ،كما ميكن
اال�ستعانة يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى مبدير العمل
طرفاً و�سيطاً حلل اخلالفات بني املوظفني.

�أنها ت�سبب �إرهاقاً �شديداً للموظف ،لأنه ي�ضطر �إىل
االن�سحاب داخلياً والتقوقع حول ذاته عندما يرغب يف
جتنب التعامل مع �أحد زمالئه يف املكتب».
من دون ت�صعيد

�أ�سباب �سوء املعاملة
ت��رج��ع اخل�ل�اف���ات ب�ي�ن امل��وظ��ف�ين يف ال��ع��م��ل �إىل
�أ�سباب ع��دة ،منها �أن��ه غالباً ما ي�شعر املوظف ب�سوء
معاملة من زميله� ،أو ينتابه يف بع�ض الأحيان �شعور
ب���أن زميله يريد دائ��م��اً �إ���ص��دار �أوام���ر يف العمل ،على
الرغم من �أنه لي�س مديره على الإطالق.
ومن �ضمن الأ�سباب الأخرى التي ت�ؤدي �إىل ت�أجج
نار اخلالفات يف العمل� ،أن يتكوّن لدى املوظف انطباع
ب���أن��ه يعمل �أك�ث�ر م��ن زم�لائ��ه الآخ��ري��ن يف املكتب �أو
ال�شركة.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أ�سلوب الإدارة ال��ذي يتبعه
مدير العمل قد يكون �أح��د الأ�سباب التي ت���ؤدي �إىل
ن�شوب خالفات بني املوظفني ،ك�أن يقوم مدير العمل
بتف�ضيل �أح��د املوظفني وتقريبه �إل��ي��ه ،مع الإغ��داق
عليه بالإجازات والعالوات� ،أو �أن تكون هناك �أ�سباب
�أخرى جتعل املوظف ي�شعر بعدم الإن�صاف يف املعاملة،
ع�ل�اوة ع��ل��ى اخ��ت�لاف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب�ين املوظفني
ب�ش�أن ج��وان��ب العمل ،وم���دى االل��ت��زام ب��امل��واع��ي��د� ،أو
عالقة ال�صداقة وال���ود التي جتمع ب�ين ال��زم�لاء يف
العمل ،فعلى �سبيل املثال ،يغ�ضب بع�ض املوظفني �إذا
مل يقم �أحد الزمالء ب�إلقاء التحية عليهم يف ال�صباح.
ويف ك��ث�ير م���ن الأح����ي����ان ت��ك��ون امل��وظ��ف��ة �سعيدة
ب��ال��ذه��اب �إىل عملها ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ،ل��ك��ن مبجرد
ح��دوث خ�لاف بينها وب�ين زمالئها ينهار ك��ل �شيء،
وي�ؤثر ذل��ك �سلباً على ج��ودة احلياة ودرج��ة االرتياح

�أثناء العمل ،وقد تكون نتيجة ذلك تعر�ض كثري من
امل��وظ��ف��ات ال���ض��ط��راب��ات نف�سية� ،أو بع�ض الأع��را���ض
اجل�سدية ،مثل تقل�صات املعدة� ،أو �آالم يف الظهر.
وهنا يرى م�ست�شارو التوظيف �أنه «يف واقع الأمر
ميكن للمرء عموماً جتنب الأ�شخا�ص الذين يختلف
معهم يف حياته ب�صفة عامة ،لكن هذا احلل ال ميكن

تطبيقه عند وج��ود خالفات مع ال��زم�لاء يف املكتب،
حيث يتعني على امل��وظ��ف التحدث معهم ب�صراحة،
وهذا ي���ؤدي ب��دوره �إىل توتر �أك�بر� ،أو قد ي�صل الأمر
�إىل حد انفجار م�شكالت �أخرى».
ويقول خرباء التوظيف�« :إن حماولة جتنب �أحد
ضال عن
الزمالء يف العمل ال تعترب ح ًال للخالفات ،ف� ً

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

مرض الصفراء عند الطفل المولود
مر�ض ال�صفراء ي�صيب الأطفال حديثي الوالدة ،وعادة ما ت�صيب املواليد خالل
�أول �أ�سبوع من الوالدة ،وهي نوعان:
 ال�صفراء الف�سيولوجية :يظهر ه��ذا النوع من ال�صفراء يف اليوم الثاين �أوالثالث بعد الوالدة ،وال�صفراء الف�سيولوجية من احلاالت ال�شائعة عند الأطفال
املواليد حديثاً� ،سواء ذكور �أم �إناث ،وال تُع ّد ال�صفراء الف�سيولوجية مر�ضاً ،لكنها
تُع ّد حالة حيث يحتوي دم الطفل على ن�سبة كبرية من البلريوبني ،وهي املادة
التي تتكون نتيجة تك�سر خاليا الدم احلمراء.
 ال�����ص��ف��راء امل��ر���ض��ي��ة :ه��ي ن����ادراً م��ا ت�صيب الأط���ف���ال امل��وال��ي��د ،وت��رت��ف��ع ن�سبةالبلريويني خ�لال ال�صفراء املر�ضية ب�شكل خطري قد ي���ؤدي �إىل تلف يف املخ،
و�صمم و�شلل دماغي ،و�أحياناً م�شاكل يف النمو.
• كيف نكت�شف �أن الطفل م�صاب بال�صفراء؟
 بفح�ص �أي �أماكن ا�صفرار بج�سم الطفل. بال�ضغط برفق على جلد الطفل ب�أحد الأ�صابع ،ف�إذا كان اجللد م�صفراً فمناملحتمل �أن يكون الطفل م�صاباً بال�صفراء.
وترتكز �أهم �أعرا�ض مر�ض ال�صفراء فيما يلي:
 �إ�صفرار لون اجللد من الر�أ�س �إىل القدمني ،وغالباً ما يظهر اال�صفرار ب�شكل�أكرث يف بيا�ض العني وحتت الأظافر.
 عدم رغبة الطفل املولود يف الر�ضاعة. -قلة حركة الطفل املولود.

• كيف نعالج مر�ض ال�صفراء؟
البد من التوجه �إىل الطبيب فور معرفة �إ�صابة الطفل مبر�ض ال�صفراء ،وغالباً
ما تختفي ال�صفراء من نف�سها خ�لال �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني من �إ�صابة الطفل
مبر�ض ال�صفراء ،وميكن عالجها يف البيت من خالل:
 تعري�ض الطفل املولود لأ�شعة ال�شم�س ،مع مراعاة �أال تكون مبا�شرة علىالطفل؛ حتى ال تت�سبب يف حروق بج�سم الطفل املولود.
 تعري�ض ذراع الطفل املولود و�ساقيه لأ�شعة ال�شم�س يف ال�صباح الباكر ملدة� 5إىل  10دقائق ،حيث تكون �أ�شعة ال�شم�س غري قوية ،وميكن تعري�ض الطفل
لل�شم�س مرتني يومياً يف كل مرة  5دقائق �أف�ضل من تعري�ضه  10دقائق يف املرة
الواحدة.
 زيادة كمية ال�سوائل للطفل وزيادة عدد الر�ضعات ،ويف بع�ض الأحيان يتطلبعالج الطفل املولود بتعري�ضه لعالج �ضوئي يبعث �أ�شعة فوق البنف�سجية ذات
طول موجات معينة ،مع احلذر لأن تلك الأ�شعة قد ت�سبب �ضرراً لعني الطفل
فيلزم تغطية عينه وقتها.
• حاالت خا�صة عند بع�ض الأطفال املواليد:
 كل �صفراء تظهر منذ اليوم الأول للوالدة ي�ستدعي تقييماً طبياً دقيقاً. كل �صفراء ت�ستمر �أكرث من  15يوماً ي�ستدعي تقييماً طبياً حتى لو كان خفيفاً. كل �صفراء ترتافق مع ل��ون �أبي�ض ل�براز الطفل املولود يحتاج لتقييم طبيدقيق.

حتى ال تتفاقم اخلالفات يف العمل وتزداد تعقيداً
م��ع م���رور ال��وق��ت ،ف إ���ن��ه يتعني عليك �أن ت�سعي �إىل
حلها يف الوقت املنا�سب ،ف�إذا ن�شب خالف بينك وبني
زميلتك يف العمل ،وما زلتما تتحدثان مع بع�ضكما
ب�شكل ع��ادي ،فعندئذ ينبغي على �إحداكما االعتذار
لزميلتها عن ت�صرفاتها اخلاطئة� ،أو يُطلب احلديث
بو�ضوح و�صراحة يف �أجواء هادئة.
�أما �إذا كانت حدة اخلالفات قد و�صلت �إىل مرحلة
أ�ب��ع��د م��ن ذل��ك ،مث ًال عندما ال تتحدث املوظفة مع
زميلتها �إال ن����ادراً� ،أو �إذا ك��ان��ت ه��ن��اك قطيعة تامة
بينهما� ،أو عندما تنظر كل منهما �إىل الأخرى ك�أنها
عدو ،ففي هذه احلالة ين�صح اخت�صا�صيو علم النف�س
املوظفة بالتحدث ب�صراحة وو�ضوح مع زميلتها ،مع
�ضرورة �أن ت�ستعد املوظفة جيداً لهذا احلوار املفتوح،
وللحظة املكا�شفة بينهما.
ونظراً �إىل �أن كل طرف من طريف اخلالف يتحمل
جزءاً من امل�س�ؤولية ،فيتعني على املوظفة عموماً �أن
ت��ك��ون على ا�ستعداد لتغيري وج��ه��ة نظرها يف بع�ض
الأم����ور ،وات��خ��اذ خطوة يف اجت��اه التقرب �إىل زميلة
العمل.
ويتعني على املوظفة �أي�ضاً التفكري يف الأمور التي
ت��رغ��ب يف احل��دي��ث ب�ش�أنها حل��ل ه��ذا اخل�ل�اف ،لكن
ال تن�سى �أي�ضاً التفكري يف الأ���ش��ي��اء التي ميكنها �أن
تقدمها للطرف الآخر ،و�إذا مل جتد كل هذه الو�سائل
نفعاً ل�سد هوة اخلالف بينهما ،فال بد للموظفة من
البحث عن طرف و�سيط ،وليكن مدير العمل مثالً،
لتقريب وجهات النظر بني الطرفني ،لكن الأمر املهم
يف تلك احلالة الو�صول �إىل حل ميكن �أن يتعاي�ش معه
الطرفان.

رمي اخلياط

( العدد  )222اجلمعة  13 -متوز 2012 -

21

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

مـنــوعــــات

الـقـيـلـولــــة..

بني � 20إىل  40دقيقة ،وم�ؤكدين �أن امل�شاهري كانوا
يحر�صون على القيلولة� ،أم��ث��ال نابليون بونابرت،
والرئي�س الفرن�سي ال�سابق جاك �شرياك ،وت�شر�شل؛
رئي�س وزراء بريطانيا الأ�سبق.

ب�ين جمموعة متطوعني ل��ف�ترة  90دقيقة يف
ال��ي��وم ،كانت م�ستوياتهم يف اختبارات الإدراك
�أف�����ض��ل م��ن تلك ال��ت��ي لنظرائهم ال��ذي��ن ظلوا
يقظني خالل اليوم.
وعر�ضت نتيجة هذه الدرا�سة خالل م�ؤمتر
علمي يف كاليفورنيا ،فتبني �أن النوم �ضروري،
لأنه «ي�أخذك �إىل �أبعد من املكان الذي كنت فيه
قبل القيلولة».
و�أفادت درا�سة �أجريت م�ؤخراً� ،أن الدماغ قد
يحتاج للنوم من �أجل االحتفاظ بالذكريات على
امل�ستوى الق�صري ،ولتوفري «م�ساحة» ت�ساعد
على تر�سيخ املعلومات التي تعلمها الإن�سان.

تعزز قدرة الدماغ

يح�سن نف�سية طفلك

كما ك�شفت درا�سة �أن القيلولة لي�ست مفيدة
فقط لإراح��ة اجل�سد و�إزال��ة التعب ،بل لتعزيز
قدرة الدماغ على االحتفاظ باملعلومات اجلديدة
التي يكت�سبها الإن�سان.
وتبني لفريق الباحثني �أن الذين ناموا من

من ناحية �أخ��رى ،ك�شفت درا�سة حديثة �أن
ن��وم القيلولة يعمل ب�شكل ف��ع��ال على حت�سني
احل��ال��ة النف�سية ل�ل�أط��ف��ال ،و�أو���ض��ح الباحثون
�أن جميع الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني
�أربعة وخم�سة �أعوام ال ينامون يف فرتة الظهرية،

تنشط الذهن وتحسن المزاج
�أث��ب��ت��ت ال��درا���س��ات �أه��م��ي��ة القيلولة �أث��ن��اء ف�ترة
الظهرية ،لذلك على الأم �أن حتر�ص �أن تعوّد �أ�سرتها
على اال�ستفادة من هذه ال�ساعات ،ال�ستعادة احليوية
والن�شاط.
فقد �أظهر ا�ستطالع للر�أي� ،أن الرجال ي�أخذون
قيلولة �أكرث من الن�ساء ،مو�ضحاً �أن القيلولة مفيدة
لل�صحة ،و�أن النوم حل��وايل  90دقيقة خ�لال النهار
ينع�ش الذاكرة وي�ساعد على الرتكيز �أكرث.
ويو�ضح الأطباء �أن احل�صول على ق�سط وافر من
النوم «القيلولة» بعد تناول الغداء ،ي�ؤدي �إىل جتديد
الن�شاط ،وي��زي��ل التوتر والآث���ار ال�سيئة لهرمونات
الغ�ضب ،م�شريين �إىل �أن ف�ترة القيلولة ت�تراوح

وه�ؤالء مييلون �إىل �إظهار �أداء وظيفي �سيء من
الناحية النف�سية.
وقام الباحثون بفح�ص ت�أثري نوم القيلولة
ال مل ينم  23يف املئة
يف عينة مكونة من  62طف ً
منهم وقت الظهرية.
ورغم �أن الفرتة الإجمالية للنوم على مدار
� 24ساعة ال تفرق بني الأطفال الذين ي�أخذون
ق�سطاً من النوم �أث��ن��اء ف�ترة الظهرية وه���ؤالء
الذين مل يناموا� ،إال �أن التقديرات ال�سلوكية
ال��ت��ي ق���ام ب إ���ك��م��ال��ه��ا م�����س���ؤول��و ال���رع���اي���ة ،وق��د
�أظهرت �أن الأطفال الذين ال يح�صلون على نوم
يف فرتة القيلولة بدت عليهم �أعرا�ض الن�شاط
الزائد والقلق واالكتئاب.
جتديد للن�شاط
وي��ك��ف��ي ال��ن��وم ح���وايل ع�����ش��ري��ن دق��ي��ق��ة قبل
االن��ط�لاق برحلة بال�سيارة لتحفيز احل��وا���س
على العمل واليقظة ويقي م��ن ح���وادث امل��رور
التي قد يكون بع�ضها قاتالً.
و أ����ش��ارت درا���س��ة �إىل �أن ال��ن��وم خ�لال النهار
�أكرث من  40دقيقة قد يربك عادات النوم ليالً،
وي�ؤدي �إىل اال�ستيقاظ املتكرر.
ون�صحت الدرا�سة ب�أخذ قيلولة يومياً بني فرتة
ال��ظ��ه�يرة وال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة م��ن بعد ظهر اليوم
نف�سه ،وعدم النوم �أكرث من � 20أو  40دقيقة ،لأن
ذلك قد يربك عادة النوم ليالً ،كما ن�صحت ب�أخذ
ما بني  10و 15دقيقة لال�ستيقاظ متاماً ا�ستعداداً
للبدء يف يوم عمل جديد بن�شاط وحيوية.
تفيد القلب
ول��ف��ت��ت درا�����س����ة ي��ون��ان��ي��ة االن���ت���ب���اه �إىل �أن
أ�خ���ذ القيلولة ث�لاث م���رات يف الأ���س��ب��وع مفيد
لقلب الرجال ،ويقلل ب�شكل كبري من الوفيات
الناجمة عن الأمرا�ض القلبية.
و�أو����ض���ح���ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة ال��ت��ي ُن�����ش��رت �أن
الأ�شخا�ص الذين ي�أخذون القيلولة بانتظام� ،أي
مب��ع��دل  30دق��ي��ق��ة ع��ل��ى الأق����ل ث�ل�اث م���رات يف
الأ�سبوع ،هم �أقل تعر�ضاً لوفاة مرتبطة ب�أمرا�ض
قلبية من �أولئك الذين ال يتبعون هذه العادة.

طــريـقـة اللعـب

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

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1اختالط الأمر يف مو�ضزع ما
 5خ�صلة ح�سنة  /توجد عادة يف بناء
1
اجلامع واجلامعة و�أحيانا الربملان
 6توقف يف امليناء  /مادة تدخل يف
2
بيا�ض الأبنية
3
 7جتدها يف البحر وقد حتتوي على
ما يتخذ كمجوهرات
4
 8ارتفاع يف جانب الطريق  /غ�شيم
 /عبودية
5
 9ذو مكانة خا�صة وذات اح�ترام /
6
مت�شابهان
 10مكان مفتوح يحوي حياة برية /
7
قر�ص للمعلومات

8
9
10

�أفــقــي
 1مدينة رو�سية تعر�ضت لكارثة نووية  /حيوان �صغري يتحمل
العط�ش �أكرث من اجلمل
 2له عالقة بر�أ�س الدولة  /مكان ذو �سقف خفيف التقاء ال�شم�س
 3دولة يف و�سط �آ�سيا فيها �أطول �سد يف العامل و�أكرث من  ٪80من
�سكانها م�سلمون

الحل السابق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
عـــامـــودي
 1ع�سكري يف �سلك تنظيم حركة 10

ال�سيارات يف املدينة
��� 2ش��خ�����ص��ي��ة ن�����س��ائ��ي��ة �إج���رام���ي���ة يف
ال�����س��ي��ن��م��ا امل�����ص��ري��ة  /ي��ا���س�ين  /من
اخلروف
 3م��دي��ن��ة م���ن م��دي��ن��ت�ين يابانيتني
القت عليها �أمريكا قنبلة نووية
 4ا�سلوب �أو �أداة لتحقيق غر�ض ما /
بداية �ضوء النهار

1
ب
�س
ت
ا
ن

ف
ر
�ش
ا

2
ا
ل
ع
ن
ا
د
ل

3
غ
ي
م
ا
ت

ا
ف
م �ش
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5 4
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م
ج
ح
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ر
و ن
ع م

9
هـ
م
ا
ي
و
ن

10
ب
ر
ق
ا
ن

8 7 6
ا ل ذ
ع
ز
ر
د
ر ج
د ل م
د ر
ح
ف ي ا
ي
ك �س ر
�ص ب ر ا
ا ر ي و و

 5كتاب �صغري (مبعرثة)  /كثري  /خا�ص بي
 6ما يت�سابق عليه العاملون يف �صناعة الإعالم
 7معاتبة  /اقعد
 8حا�سة من احلوا�س غري العادية يف معرفة ما خلف
الأ�شياء الظاهرة
9لل�س�ؤال  /م�����س��ح��وق متفجر ا���س��ت��خ��دم��ه يف الأ���ص��ل
ال�صينيون
10ذات حركة خفيفة وجمال  /فعل مبعنى جتعله قويا
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ريَ اضـَ ة

بعد غسيل القلوب بينه وبين االتحاد

ما المطلوب من بوكير
في الـفــتـرة المقـبـلــة؟
فتحت جل�سة امل���ص��ارح��ة ب�ين احت��اد
كرة القدم واملدير الفني ملنتخب لبنان
ثيو ب��وك�ير ال�ب��اب على مرحلة جديدة
من رحلة «الثعلب الأمل ��اين» مع «فريق
ب�ل�اد الأرز» ،و�إذا ك��ان غ�سيل ال�ق�ل��وب
ب�ين ال�ط��رف�ين ق��د جلى غ�ب��ار و�شوائب
«احل ��رب ال �ب��اردة» بينهما ،ف ��إن ال�ع�برة
تبقى يف الرتجمة الفعلية ملا اتفقا عليه،
و�سط ترقب يف ال�شارع الكروي الطامح
ال�ستعادة منتخب لبنان �شيئاً من بريق
ال � ��دور امل��ا� �ض��ي ل�ت���ص�ف�ي��ات امل��ون��دي��ال،
وال � ��ذي اف �ت �ق��ده م� � ؤ�خ ��راً إ�ث� ��ر ال�ن�ت��ائ��ج
الباهتة يف الدور الرابع ويف ك�أ�س العرب.
ويف ف�ت��رة ا�� �س�ت�رخ ��اء ب �ع��د اجل��ول��ة
الأوىل من ت�صفيات الدور احلا�سم ،وقبل
اجل��ول��ة املقبلة م��ن املناف�سة ،ت�برز بني
الأولويات �ضرورة �إعادة النظر مبا �أجنزه
امل�ن�ت�خ��ب ح �ت��ى الآن ،ف �م��ن دون ق ��راءة
مت�أنية لل�سلبيات والإيجابيات ،ال ميكن
للمنتخب �أن يرتقي �إىل حجم التحديات
التي تنتظره ،و�أولها لقاء منتخب �إيران
يف بريوت يف � 11أيلول املقبل.
وم��ن بني �إيجابيات الفرتة املا�ضية
ت�ألق عدد من الالعبني يف ك�أ�س العرب

كاملهاجم ال�سريع ح�سن املحمد والظهري
الأمي � ��ن ال�ن���ش�ي��ط ع �ل��ي ح �م��ام والع ��ب
ال��و��س��ط امل�ك��وك��ي حممد �شم�ص ور�أ���س
احل��رب��ة أ�ك ��رم امل�غ��رب��ي ��ص��اح��ب ال�ه��دف
ال�ي�ت�ي��م ل�ل�ب�ن��ان يف امل���س��اب�ق��ة يف م��رم��ى
م�صر ،ووج��ود املحمد وح�م��ام و�شم�ص
واملغربي وغريهم من الالعبني �سيفتح
الباب أ�م��ام املزيد من اخليارات لبوكري
يف املباريات املقبلة.
وك���ش�ف��ت امل �� �ش��ارك��ة يف ك � أ����س ال�ع��رب
تطوّراً يف الأداء اللبناين ،لكنها يف الوقت
عينه ك�شفت عن جمموعة من الالعبني
ال ي�ستحقون �أن يكونوا يف املنتخب ،وهنا
ي�ب�رز دور ب��وك�ير يف ال�غ��رب�ل��ة وت�سمية
الأ�صلح لتمثيل املنتخب ،ويرى م�صدر
متابع لأم ��ور املنتخب �أن على اجلهاز
الفني وجلنة املنتخبات إ�ج��راء تغيريات
وف�ت��ح ال�ب��اب أ�م��ام الع�ب�ين واع��دي��ن يتم
حت�ضريهم من الآن ،ليكونوا �أ�سا�سيني
يف ت���ص�ف�ي��ات ك ��أ� ��س �آ� �س �ي��ا  2015ال�ت��ي
�ستنطلق العام املقبل يف ت�شرين الأول.
وال ي �غ �ي��ب ع ��ن ب��ال �ن��ا �أن ��ص�ف��وف
املنتخب �ست�ستعيد زخمها ،مع التحاق
ال �ق��ائ��د ر� �ض��ا ع�ن�تر وال� �ه ��داف حم�م��ود

العلي بالفريق ،بعد �أن غيبتهما الإ�صابة
عن اجلولة الأوىل ،وت��رك ه��ذا الغياب
�أث ��ره ال�سلبي ع�ل��ى امل�ن�ت�خ��ب ،ال ��ذي مل
يتمكن م��ن تعوي�ض ج�ه��ود الالعبني،
فبدا خ��ط الو�سط مفتقداً �إىل عن�صر
ال�ق�ي��ادة ،أ�م��ا الهجوم فظهر بعيداً عن
فاعليته يف مباريات الدور الثالث.
ويف خانة الأمور ال�سلبية ،تربز بع�ض
اخل�ي��ارات التي �أ�صر عليها بوكري على
رغم بعدها عن املنطق ،كا�ستبعاده لعلي
ال�سعدي الذي �أثبت �أنه ورقة رابحة يف
ال��دف��اع ،ويف امل��واك�ب��ة الهجومية �أي�ضاً
ع�ب�ر �أه ��داف ��ه اخل��اط �ف��ة ،و�أ� �ش �ه��ره��ا يف
مرمى كوريا اجلنوبية يف الدور الثالث،
ثيو بوكري
و�أم ��ام �أوزبك�ستان يف ال��دور ال��راب��ع من
�ضربة حرة رائعة.
يف
�ترف
ح
�
مل
ا
�م
�
ج
�ا
�
ه
�
مل
ا
وع�ل��ى رغ��م �أن
وع�ل��ى رغ��م �أن ب��داي��ة منتخب لبنان ال �ت � أ�ه��ل امل�ب��ا��ش��ر �أو امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ال��ذي
القادر
الوحيد
هو
غدار
ماليزيا حممد
يف ال ��دور الآ� �س �ي��وي احل��ا��س��م امل ��ؤه��ل �إىل ي� ��ؤه� �ل ��ه خل ��و� ��ض م� �ب ��ارات�ي�ن ف��ا��ص�ل�ت�ين
على تعوي�ض غياب حممود العلي ،ف�إنه م��ون��دي��ال ال�برازي��ل ج��اءت متعرثة حيث م��ع ث��ال��ث امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وال �ف��ائ��ز
مل ي �ح��ظ ب�ف��ر��ص�ت��ه م ��ن ق �ب��ل ب��وك�ير ،مل ي�ج�م��ع م��ن م �ب��اري��ات��ه ال �ث�ل�اث ��س��وى بنتيجتيهما يت�أهل للمناف�سة على بطاقة
وهو الهداف اخلبري و�صاحب التجربة ن �ق �ط��ة م ��ن �أ�� �ص ��ل  9ن� �ق ��اط ،ف� � ��إن ه��ذه «امل�ل�ح��ق» م��ع خام�س أ�م�يرك��ا اجلنوبية.
ال��وا��س�ع��ة يف امل�لاع��ب الآ� �س �ي��وي��ة ،حيث البداية املتعرثة مل ت�ضعه خارج املناف�سة ،وب�ل�غ��ة الأرق � � ��ام ،ه �ن��اك خ�م����س م�ب��اري��ات
يت�ألق هذا املو�سم ب�شكل الفت يف م�سابقة و�أي� ��� �ض� �اً مل ت �� �ض �ع��ف آ�م ��ال ��ه ب��احل �� �ض��ور م �ت �ب �ق �ي��ة ل �ل �م �ن �ت �خ��ب يف ال � � ��دور ال ��راب ��ع
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
�ضمن �إط��ار ال�سعي نحو إ�ح��دى بطاقتي وجمموع نقاطها  15نقطة ،اثنتان منها
على �أر��ض��ه م��ع �إي ��ران وك��وري��ا اجلنوبية،
وث�ل�اث خ��ارج�ه��ا م��ع ق�ط��ر و�أوزب�ك���س�ت��ان
و�إي��ران ،و�إذا وفق يف جمع ت�سع نقاط من
النقاط الـ ،15ف��إن ر�صيده �سريتفع �إىل
ع�شر نقاط ،ما يعني �أن فر�صتنا ما زالت
قائمة باملناف�سة �أقله على املركز الثالث،
على �أمل �أن ت�شكل البداية املتعرثة �صدمة
�إيجابية للمنتخب كما ح�صل عندما خ�سر
ودياً �أمام الكويت  6 - 0و�أمام الإم��ارات 2
–  ،6ومن ثم � 6 - 0أمام كوريا اجلنوبية
يف �أوىل مباريات يف ال��دور الثالث ،حيث
جنح املنتخب بعدها بالفوز على املنتخبات
ال�ث�لاث��ة وحققنا ال�ت��أه��ل ال�ت��اري�خ��ي �إىل
ال��دور احلا�سم ،وال �شيء مينع من تكرار
الأمر ،وخ�صو�صاً �أن منتخبات جمموعتنا
ال ت �ت �ف��وق ع �ل �ي �ن��ا ف �ن �ي �اً ب � �ف ��وارق ك �ب�يرة
وميكننا مقارعتها على �أر�ضنا وخارجها،
ولكن لتحقيق هذا الهدف ينبغي �أن ت�أتي
م��راج�ع��ة احل���س��اب��ات ع�ل��ى ق ��در ع ��ال من
ال�ت��أين واملو�ضوعية ،وال�ك��رة الآن ه��ي يف
ملعب ب��وك�ير م��ن ج��دي��د ،والأخ�ي�ر يعلم
أ�ن ��ه ب��ات��ت ل��دي��ه م�ك��ان��ة ك �ب�يرة يف ق�ل��وب
اجل�م��اه�ير ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال �ت��ي رف�ع�ت��ه على
الأك �ت��اف يف �أك�ث�ر م��ن منا�سبة ،ومنحته
الثقة والدعم وامل�ؤازرة ،فهل ينجح بوكري
يف �إعادة ح�ساباته ويعيد الب�سمة جلماهري
املنتخب� ،أم �أن اجلولة القادمة �ستك�شف
مزيداً من العورات والعرثات؟

منتخب لبنان
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هل تعانق البرازيل ذهب األولمبياد في لندن؟

النجم املوهوب نيمار

املدرب مانو مينيزي�س

م�ف��ارق��ة غريبة ي�ضمها �سجل الكرة امل �ت �م �ث��ل يف ق �ل��ب ال ��دف ��اع ت �ي��اغ��و �سيلفا
الربازيلية احلافل بالإجنازات ..املنتخب وال�ظ�ه�ير الأي���س��ر مار�سيلو ،والأخ�ي�ران
ال��ذه�ب��ي ال��ذي مل ي��دع لقب �أي م�سابقة ��س�م��اه�م��ا م�ي�ن�ي��زي����س م��ع امل �ه��اج��م ه��ال��ك
ك��روي��ة ي�ع�ت��ب ع�ل�ي��ه ،ال ي ��زال ب�ع�ي��داً عن هداف بورتو الربتغايل� ،ضمن اختياراته
ذهبية الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة ..وه��و الإجن��از لالعبني الثالثة فوق الـ 23عاماً ،امل�سموح
ال��وح�ي��د ال��ذي ينق�صه ليكمل جمموعة مب�شاركتهم يف الألعاب الأوملبية.
�أل�ق��اب��ه ،بعد �أن �ضم �إىل خزائنه ك��ؤو���س
وت�ع��ول ال�برازي��ل ب�شكل رئي�سي على
ك � أ����س ال �ع��امل مل�خ�ت�ل��ف ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة جنمها الأمل��ع حالياً نيمار ،ال��ذي ب��رز من
ول�ل�ج�ن���س�ين ،وك� ��أ� ��س �أم�ي�رك ��ا اجل�ن��وب�ي��ة خ�لال ت�ألّقه م��ع ن��ادي��ه �سانتو�س يف كوبا
«كوبا �أمريكا» وك�أ�س القارات ،ف� ً
ضال عن ليربتادوري�س العام املا�ضي ،وكذلك من
القارية
العديد من البطوالت وامل�سابقات
خ�ل�ال م��ا تناقلته ع�ن��ه و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
والعاملية.
الإ�سبانية والعاملية حول �إمكانية انتقاله
وب�ع��د ف�ضيتي «ل��و���س أ�جن�ل����س � »84 -إىل �أح ��د قطبي ك��رة ال �ق��دم الإ��س�ب��ان�ي��ة:
و�سيول  »88 -وبرونزيتي «�أتاالنتا  »96 -بر�شلونة �أو ريال مدريد.
و«ب�ك�ين  ،»2008 -ي�ب��دو ك��ل ��ش��يء مهيئاً
ويعد نيمار ( 20عاماً)� ،أغلى الالعبني
�أم��ام �أبناء امل��درب مانو مينيزي�س ملعانقة يف ق��ارة �أم�يرك��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،وه��و دخ��ل يف
ال��ذه��ب الأومل �ب��ي ،ال��ذي �سيمنح منتخب دائ ��رة اه�ت�م��ام ال�ع��دي��د م��ن �أن��دي��ة �أوروب ��ا
الربازيل دفعاً معنوياً كبرياً قبل عامني العمالقة ،ولكن م�س�ؤويل �سانتو�س طلبوا
م��ن ا�ست�ضافته ك ��أ���س ال �ع��امل ،وع ��ام من �صفقات تعجيزية للحيلولة دون رحيله
تنظيمه ك�أ�س القارات.
�إىل �أوروب��ا ،وينتظر منه ع�شاق �سانتو�س
ويف ال��وق��ت ع �ي �ن��ه�� ،س�ت�ك��ون الأل �ع��اب موا�صلة ال�ت��أل��ق م��ع فريقهم ،كما يعول
الأومل �ب �ي ��ة حم �ط��ة م�ف���ص�ل�ي��ة يف م���س�يرة �أن�صار ال�سيلي�ساو عليه كثرياً للفوز بلقب
مينيزي�س� ،إذ ت�شري ال�صحافة املحلية �إىل ك�أ�س العامل يف الربازيل  ،2014وينتظرون
�إمكانية �إقالته يف ح��ال �أخ�ف��ق يف حتقيق منه قيادة راق�صي ال�سامبا �إىل التتويج
نتيجة �إيجابية يف لندن ،علماً �أن الرجل لأول مرة يف تاريخهم بامليداليات الذهبية
مل ينجح منذ ت�سلم مهماته ،يف �إظ�ه��ار يف دورة الألعاب الأوملبية لندن .2012
الوجه امل�شرق للكرة الربازيلية� ،إذ ودعت
وت� �ب ��د�أ ال �ب�رازي� ��ل رح �ل��ة ب�ح�ث�ه��ا عن
الربازيل ،بقيادته ،مناف�سات كوبا �أمريكا ال��ذه��ب يف  26مت��وز اجل��اري يف ك��اردي��ف،
م��ن ال��دور رب��ع النهائي ال�صيف املا�ضي� ،أم��ام املنتخب امل�صري ،يف �إط��ار املجموعة
على ي��د ال�ب��اراغ��واي ب�ضربات الرتجيح ،ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي ت���ض��م �أي �� �ض �اً ب�ي�لارو��س�ي��ا
ويف املباريات الودية التي خا�ضتها م�ؤخراً ،ونيوزيلندا.
مل تظهر ال�برازي��ل قدرتها على مقارعة
وي�أمل املنتخب الربازيلي �أن ال تتكرر
�ضيوفها يف املونديال ال�ق��ادم ،وخ�صو�صاً يف ل �ن��دن امل ��واق ��ف ال��درام��ات �ي �ك �ي��ة ،ال�ت��ي
�أم��ام املك�سيك والأرجنتيني حيث خ�سرت واجهته يف ن�سخ �أوملبية �سابقة ،خ�صو�صاً
 2 - 0و 4 - 3على التوايل.
يف لو�س �أجنل�س عام  1984حني �سقط يف
وم��زج مينيزي�س يف ت�شكيلته للألعاب املباراة النهائية على يد الأوملبي الفرن�سي
الأوملبية بني الأ�سماء ال�صاعدة يف �سماء  ،2 - 0وك��ان��ت �صفوف ال�برازي��ل ت�ضم
الكرة الربازيلية كنيمار و�أو�سكار ولوكا�س الالعب اليافع حينذاك دونغا قلب الدفاع
ول �ي ��ان ��درو دام� �ي ��او ،م ��ع ع�ن���ص��ر اخل�ب�رة م ��اورو غ��ال�ف��او وال�ظ�ه�ير الأمي ��ن لوي�س

كارلو�س وينك وعدداً من الأ�سماء املحلية.
�أما يف �أوملبياد �سيول عام  1988فح�شدت
ال�ب�رازي ��ل أ�ك �ب�ر ق ��در م��ن ال �ن �ج��وم ،على
ر�أ�سهم الثنائي الهجومي روماريو وبيبيتو
ضال عن الظهريين جورجينيو ووينك
ف� ً
و��ص��ان��ع الأل �ع��اب ج�ي��وف��اين �سيلفا وقلب
الدفاع �أندريه كروز وغريهم ،وعلى رغم
نتائجها ال�ب��اه��رة ،وتخطيها الأرجنتني
 0 - 1يف رب��ع النهائي و أ�مل��ان�ي��ا الغربية
يف ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي� ،أخ�ف�ق��ت ال�ب�رازي��ل يف
معانقة الذهب الأوملبي جمدداً� ،إذ عجزت
عن املحافظة على تقدمها على منتخب

االحت��اد ال�سوفياتي يف امل �ب��اراة النهائية،
وال�ت��ي انتهت ب�ف��وز الأخ�ي�ر  ،1 - 2وت��وج
روماريو؛ الذي انطلق من تلك الألعاب،
هدافاً للم�سابقة بـ� 7أهداف.
ويف �أومل� �ب� �ي ��اد �أت�ل�ان� �ت ��ا  96 -ف �ج��رت
ن �ي �ج�يري��ا م �ف ��اج ��أة م ��دوي ��ة ب��إق���ص��ائ�ه��ا
الربازيل من الدور ن�صف النهائي بنتيجة
 ،3 - 4على الرغم من �أن ال�سامبا عززت
�صفوفها حينذاك بنخبة م��ن الالعبني
ك�ب�ي�ب�ي�ت��و ورون ��ال ��دو وروب ��رت ��و ك��ارل��و���س
وال��داي��ر وري�ف��ال��دو وجونينيو باولي�ستا
و�سافيو واحلار�س ديدا ،واكتفت الربازيل

منتخب الربازيل يف �سيول  88الأف�ضل �أوملبياً حتى الآن

عامذاك بامليدالية الربونزية بفوزها على
الربتغال .0 – 5
ويف الأومل �ب �ي��اد الأخ �ي�ر ب�ب�ك�ين ق�ب��ل 4
�أع� ��وام مل تتمكن ال�ب�رازي ��ل م��ن اج�ت�ي��از
ح ��اج ��ز ن �� �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،ح �ي��ث خ���س��رت
�أم��ام غرميتها الأرجنتني  ،-3 0واكتفت
ب��ال�برون��زي��ة ع�ل��ى ح���س��اب بلجيكا ،1 - 3
ع �ل��ى رغ ��م �أن ��ص�ف��وف�ه��ا ��ض�م��ت ال�ق��ائ��د
املوهوب رونالدينينو.
وباملح�صلة النهائية ،خا�ضت الربازيل،
ال�ت��ي ب ��د�أت م�شاركتها يف مناف�سات كرة
ال�ق��دم الأومل�ب�ي��ة يف «هل�سنكي 46 ،»52 -
مباراة �أوملبية ف��ازت يف  25منها وتعادلت
يف  7وخ�سرت  ،14وخا�ضت ال��دور ن�صف
ال �ن �ه��ائ��ي  5م� ��رات ( 76و 84و 88و96
و ،)2008والنهائي مرتني عامي  84و.88
و� �س �ج �ل ��ت ال� �ب��رازي� � ��ل  94ه� ��دف � �اً يف
النهائيات الأومل�ب�ي��ة وتلقت �شباكها ،53
ويعترب بيبيتو �أف�ضل ه��داف برازيلي يف
الأوملبياد بـ 8أ�ه��داف �سجلها يف �أوملبيادي
«� �س �ي��ول  »88 -و« أ�ت ��االن� �ت ��ا  ،»96 -يليه
روماريو ( )7ورونالدو (.)5
ت�شكيلة الربازيل
يف «لندن »2012
حل��را� �س��ة امل��رم��ى :راف��اي �ي��ل ك��اب��رال
(� � �س� ��ان � �ت� ��و�� ��س) ون� �ي� �ت ��و (ف �ي ��ورن �ت �ي �ن ��ا
الإيطايل).
ل �ل��دف��اع� :أل �ي �ك ����س � �س��ان��درو (ب��ورت��و
ال�برت �غ��ايل) وم��ار��س�ي�ل��و (ري ��ال م��دري��د
الإ�سباين) ورافاييل (مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي) ودانيلو (بورتو الربتغايل)
وت �ي��اغ��و ��س�ي�ل�ف��ا (م� �ي�ل�ان الإي � �ط ��ايل)
وب��رون��و �أوف �ي �ن��ي (� �س��او ب��اول��و) وج��وان
(الإنرت الإيطايل).
�� �س ��ان ��درو (ت��وت �ن �ه��ام الإجن� �ل� �ي ��زي)
وروم��ول��و (�سبارتاك مو�سكو الرو�سي)
وب ��اول ��و إ�ن��ري �ك��ي غ��ان �� �س��و (� �س��ان �ت��و���س)
و�أو�سكار (�إنرتنا�سيونال) ولوكا�س (�ساو
باولو).
نيمار (�سانتو�س) ول�ي��ان��درو دامياو
( إ�ن �ت�رن� ��ا� � �س � �ي� ��ون� ��ال) وب� ��ات� ��و (م� �ي�ل�ان
الإيطايل) وهالك (بورتو الربتغايل).
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كاريكاتير

الطيور تفضل إسقاط فضالتها على السيارات الحمراء
�أظهرت درا�سة ل�شركة بريطانية لكماليات
ال�سيارات� ،أن الطيور متيل ال�ستهداف ال�سيارات
احلمراء عندما تقرر �إ�سقاط ف�ضالتها ،ما ميثل
�أنباء غري �سارة ملالكي �سيارات من هذا اللون.
و�سجلت الدرا�سة التي �أجريت ل�صالح �شركة
«ه��ال �ف��ورد���س» ع ��دد امل� ��رات «ال �ت��ي ت�ت�رك فيها
الطيورا �آثارها» على � 1140سيارة واقفة يف مدن
بريتون وجال�سجو وليدز ومان�ش�سرت وبري�ستول
الربيطانية على مدار يومني متتاليني.
و�أظ �ه��رت ال��درا� �س��ة �أن  ٪18م��ن ال���س�ي��ارات
احل�م��راء عليها �آث��ار ف�ضالت الطيور ،مقارنة
بن�سبة  ٪14لل�سيارات الزرقاء ،و ٪11لل�سيارات
ال�سوداء ،و ٪7لل�سيارات البي�ضاء ،و ٪3لل�سيارات

الرمادية �أو الف�ضية ،وكانت ال�سيارات اخل�ضراء
هي الأف�ضل ،حيث بلغت الن�سبة واحدة من كل
مئة �سيارة.

ون �ق �ل��ت «ه ��ال� �ف ��ورد� ��س» ع ��ن ن ��اط ��ق ب � إ�� �س��م
ال�صندوق الربيطاين لعلوم الطيور قوله ،على
الرغم من اقتناعه بعدم وجود رابط« :نعرف �أن
الطيور ميكن �أن تنجذب لأل��وان معينة خالل
عملية ال �ت�ب�رز ،ل�ك��ن إ�� �س �ق��اط ال�ف���ض�لات على
ال�سيارات هو أ�م��ر مرتبط على الأرج��ح مبكان
�صف ال���س�ي��ارة� ،إذا مت �صف ال�سيارة يف �أم��اك��ن
ت ��أوي �إليها الطيور ف�إنها �ستتعر�ض ل�سقوط
مزيد من الف�ضالت عليها».
يُذكر �أن ف�ضالت الطيور ترتفع فيها ن�سبة
احلام�ضية ب���ص��ورة ع��ال�ي��ة ،ومي�ك��ن �أن ت�سبب
أ�� �ض��راراً ج�سيمة ب�ط�لاء ال���س�ي��ارات �إذا مل تتم
�إزالتها �سريعاً.

ً
طفل يتلو القرآن الكريم كامال
عن ظهر قلب في  12ساعة
نقلت قناة «�أن دي تي يف» الهندية� ،أن تلميذاً هندياً يف الـ 12من
العمر تال القر�آن الكرمي عن ظهر قلب يف غ�ضون � 12ساعة ،ومل يقع
يف خط�أ �أثناء تالوته امل�صحف ال�شريف.
ومتكن احلافظ حممد ذبيح اهلل ،ال��ذي ي�سكن يف مدينة �أحمد
جنر بوالية ماهارا�شرتا الهندية ،من ت�سجيل هذا ا إلجن��از الالفت
لالهتمام والده�شة يوم  5متوز بح�ضور العديد من العلماء ومدير
املدر�سة الدينية التي يتعلم فيها.
و�أ�شار احل�ضور �إىل �أن الطفل مل يتلعثم قط �أثناء تالوته �آيات
القر�آن الكرمي ،ومل ين�س ولو كلمة واحدة من ن�ص امل�صحف ال�شريف.
وق��ال حممد للتلفزيون إ�ن��ه حفظ ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي يف غ�ضون 8
�أ�شهر .م��ن جانبها ،كرمت �إدارة املدر�سة تلميذها ،وت�ن��وي ت�سجيل
�إجنازه ر�سمياً.

عروس تضع طفلها يوم زفافها

فاجأ عروسه بالطالق ..ليلة زفافها

و�ضعت عرو�س فرن�سية مولوداً بعد دقائق فقط من
وح��اول رئي�س البلدية الإ�سراع يف القراءة ليخفف
عقد قرانها يف بلدية جايل غرب فرن�سا ،بح�سب ما �أفاد عنها تعبها ،وبعدما تلفظت هي وزوجها مبا ينبغي �أن
رئي�س البلدية جان روبري غا�شيه.
يقواله إلمت��ام العقد ،توجها لأخذ ال�صور التذكارية،
وقال غا�شيه ،فيما كان يطمئن على �صحة ال�سيدة بعد ذلك� ،شعرت بتعب �شديد ،وجرى ا�ستدعاء جهاز
وطفلها« :لقد �أربكنا الأمر قليالً» .وكان الزواج مقرراً ا إل��س�ع��اف ،وخ�لال دقائق و�ضعت طفالً ،وعلق رئي�س
عند احلادية ع�شرة يف البلدية ،وكانت العرو�س احلامل ،البلدية قائالً�« :إنها املرة الأوىل التي ي�سمع فيها �صراخ
التي حدد لها موعد الرابع ع�شر من حزيران للوالدة ،طفل حديث ال��والدة يف مبنى البلدية� ،إن��ه �أم��ر م�ؤثر
متعبة بع�ض ال�شيء ،لكنها اعتربت �أن ذلك عائد �إىل حقاً ،لنا ولرجال الإ�سعاف �أي�ضاً».
ال�ضغط الناجم عن الزواج.

تفاقمت اخلالفات بني عري�س وخطيبته يف حمافظة القطيف ال�سعودية ،ما دعاه �إىل رف�ض الزواج
منها يف ليلة التح�ضري لزفافها ،ومت �إلغاء كل ترتيبات احلفل ،ما �أ�صاب العرو�س ب�صدمة �شديدة.
وقد �أف��اد م�س�ؤولون يف دائ��رة الأوق��اف واملواريث يف حمافظة القطيف ،ب��أن ال��زوج توجه يف اليوم
التايل للمحكمة بغر�ض �إجراء الطالق ،ورف�ض العري�س الدخول بعرو�سه ،بعد �أن تفاقمت اخلالفات
�أثناء اخلطوبة ،و�صمم على الرتاجع قبل �أن يتوغال يف الزواج �أكرث.
وك�شف القا�ضي يف الدائرة �أن «جلنة �إ�صالح ذات البني يف الدائرة حاولت ثني الزوج عن الطالق،
بيد �أنه م�صر على ذلك» ،قائالً« :نحن نعلم �أن �أبغ�ض احلالل عند اهلل الطالق ،لأنه يفرق الأ�سرة،
�إال �أن كثرياً من املقبلني على الزواج ال يفهمون بع�ضهم البع�ض ،وقبل الزواج الفعلي الذي ينهي فرتة
اخلطوبة نراهم يلج�أون �إىل الطالق».

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ
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