َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

كل عام و�أنتم بخري

ملنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد ،حتتجب «الثبات» عن ال�صدور
يف ا أل�سبوع املقبل ،على أ�ن تعود إ�ىل قرائها يف ا أل�سبوع
الذي يليه� ،سائلني املوىل عز وجل أ�ن يعيده على اللبنانيني
والأمة العربية والإ�سالمية وقد توحدوا �ضد عدوهم
ليحرروا فل�سطني.
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حطيط يكشف المستويات األربعة
 8للحرب على سورية (التفاصيل الميدانية)
أسئلة حول شرعية «المعلومات»
التي أوقفت سماحة
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االفتتاحية

بين سورية وأفغانستان
تراجعت يف الأ�شهر القليلة املا�ضية فكرة «ال�ث��ورة» يف �سورية ،ومل يعد من املمكن
بالن�سبة �إىل الكثريين ال��دف��اع ع��ن ه��ذه «ال �ث��ورة» كما ك��ان��وا يفعلون يف ال�سابق بحجة
الدميقراطية والتغيري واللحاق بـ«الثورات العربية» الأخرى.
لقد ن�ش أ� هذا االلتبا�س يف بداية الأم��ر من طبيعة احل��راك ال�شعبي ،ومن التغطية
الإعالمية التي الحقت هذا احل��راك وحاولت �أن جتعل منه �شبيهاً مبا ح�صل يف تون�س
وم�صر ،وقد ا�ضطرت هذه الو�سائل ،كما تبني الحقاً� ،إىل تلفيق امل�شاهد واخرتاع الأحداث،
لكي تثبت �أن ما يح�صل هو «ث��ورة» ،و�أن النظام يرتكب ما ي�ستحق الإطاحة به ،لكن ما
يجري يف �سورية من �أ�شهُر دفع بفكرة «ال�ث��ورة» الداخلية �إىل اخللف ،ومل يعد امل�شهد
م�شهد ثورة ،وال �شيء ي�شبه يف �سورية ما ح�صل يف تون�س �أو املغرب �أو اليمن� ،أو �أي بلد
عربي �آخر ،من دون �أن نن�سى �أن بع�ض قيادات املعار�ضة ال�سورية كانت تريد تكرار النموذج
الليبي يف دعوتها �إىل التدخل اخلارجي الع�سكري حل�سم املعركة و«انت�صار الثورة».
ميكن لأي مراقب �أن يالحظ �أن ما يجري يف �سورية بات �صراعاً مك�شوفاً مل يعد من
املمكن �إخفا�ؤه بني حمورين :الأول ي�ضم الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا وتركيا ،ومعه
بع�ض دول اخلليج ،مثل قطر وال�سعودية ،واملحور الآخر ي�ضم �إيران ورو�سيا وال�صني ،ومعهم
فنزويال والربازيل والهند ،ودول �أخرى ترف�ض �أي تدخل خارجي يف �سورية ،وتدعو �إىل دعم
الإ�صالحات ،و�إىل احلوار بني النظام واملعار�ضة ،وترف�ض يف الوقت نف�سه �أي فكرة لفر�ض
تنحي الرئي�س؛ باعتبارها من خ��ارج �إرادة ال�شعب ال�سوري .املواجهة بني هذين املحورين
ّ
لي�ست جديدة ،وقد قيل الكثري وبو�ضوح عن ا�سرتاتيجية �إبعاد �سورية عن حمور املمانعة
مع �إيران ،وقد ف�شلت يف ال�سابق هذه املحاوالت ،من خالل ال�ضغوط ال�سيا�سية عرب املحكمة
الدولية� ،أو من خالل الإغراءات املالية والنفطية ..واليوم ،يخو�ض الطرف املعادي للنظام
وملحور املمانعة املعركة يف �سورية بالأدوات نف�سها التي خا�ضها �ضد ال�سوفيات يف �أفغان�ستان،
�أي تطويقها بحزام من ال��دول الإ�سالمية ،وجعل امل�سلمني �أنف�سهم يقاتلون النظام؛ مثل
ما فعلوا مع ال�سوفيات يف �أفغان�ستان ،عندما ك��ان التمويل �سعودياً والتدريب باك�ستانياً
والت�سليح �أمريكياً ،يف حني ُفتحت البوابات الدولية والإقليمية لقوافل «املجاهدين» للقتال
يف �أفغان�ستان �ضد ال�شيوعيني الكفار .اليوم تتكرر التجربة �إىل حد بعيد يف �سورية ،فالتمويل
�سعودي  -قطري ،والتدريب وغرفة العمليات يف تركيا ،والت�سليح غربي ..والهدف هو نف�سه:
قتال «النظام الكافر» ،لكن ال يبدو �أن �أحداً قد تع ّلم من التجربة الأفغانية ،فعندما ان�سحب
ال�سوفيات مل تعد هناك حاجة «للمجاهدين العرب» الذين �أتوا من كل حدب و�صوب ،وبات
ه�ؤالء عبئاً ينبغي التخل�ص منه ،وهذا ما ح�صل ،ولذا أُ�طلق عليهم «الأفغان العرب» ،بعدما
ومالحقني م��ن حكومات بالدهم
ع�ج��زوا ع��ن ال�ع��ودة �إىل ب�لاده��م ،ال ب��ل ب��ات��وا م�ط��ا َردي��ن
َ
و�أجهزتها الأمنية ،وهذا ما �سيح�صل يف �سورية عاج ًال �أم �آج ًال ،مهما كان م�ستقبل النظام،
فكيف �إذا مل ي�سقط ه��ذا النظام وا�ستعاد ،ول��و بعد ح�ين ،قدرته وع��ادت عالقاته حتى مع
الدول التي تقاتله اليوم؟ وما معنى الثورة على �صعيد �آخر �إذا كانت ت�ستنجد مبقاتلني من
اخل��ارج �إذا كانت معركتها مع النظام ،ومل تكن يف خدمة حم��ور �أمريكي  -غربي يتجاوز
م�س�ألة النظام �إىل م�ستقبل موازين القوى الإقليمية والدولية؟
ما يجري يف �سورية هو �صراع بني حمورين� ،أي هو يف جوهره �صراع على �سورية
النتزاعها من املحور ال��ذي هي فيه ،ونقلها �إىل املحور الأم�يرك��ي الغربي ،لأن �سورية
مبوقعها اجليوا�سرتاتيجي �ستكون ذات ت�أثري كبري يف �أي حمور تنتمي �إليه ،وه��ذا هو
ال�سبب ال��ذي يجعل احل��رب على �سورية معقدة وطويلة و�شر�سة ،لأن �أ�صحاب املحور
الأمريكي  -الغربي لن يكفوا عن بذل اجلهود و�إر�سال ال�سالح واملقاتلني ..لكن ماميكن
قوله بعد ف�شل كل املحاوالت على امل�ستويات ال�سيا�سية والدبلوما�سية ويف جمل�س الأمن:
�إن الوقائع امليدانية وحدها هي الأقدر على �إن�ضاج احللول يف امل�ستقبل القريب.

رفض قوى  14آذار للنسبية
إصرار على السير بالمشاريع الفتنوية
مل يكن منتظراً �أن توافق قوى الرابع
ع�شر من �آذار على �إق��رار احلكومة قانون
ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��داً وف ��ق ق��اع��دة الن�سبية
يف اح�ت���س��اب الأ� �ص ��وات ،ب ��د ًال م��ن النظام
الأك�ثري املعمول به منذ �أن ُوج��د النظام
االنتخابي يف لبنان ،م��ع الأخ��ذ بالدوائر
الو�سطى ،وه��ي التف�سري املنطقي ملا ن�ص
عليه اتفاق الطائف من اعتماد املحافظات
كدوائر انتخابية ،لكن بعد �إجراء تعديالت
عليها ،وا�ستحداث حمافظات جديدة.
لكن املفاج�أة كانت بالردود اله�ستريية
التي �أطلقتها تلك القوى يف مواجهة هذا
ال�ق��رار ال��ذي يحتاج �إىل موافقة �أكرثية
�أع�ضاء جمل�س النواب لي�صبح نافذاً ،مبا
يك�شف ك�م�ي��ة ا��س�ت�غ�ب��اء ع �ق��ول امل��واط�ن�ين
م��ن ق�ب��ل ه ��ذه ال �ق��وى ،ال �ت��ي ط��امل��ا ادع��ت
ح�م��ل م���ش��اري��ع وط�ن�ي��ة ج��ام �ع��ة ،ووع ��دت
النا�س ب�إ�صالحات �سيا�سية ودميقراطية،
وب � ��إخ ��راج ال �ب�ل�اد م��ن ال ��واق ��ع ال�ط��ائ�ف��ي
واملذهبي الذي تغرق فيه ،والذي ال بداية
ل �ل �خ��روج م�ن��ه �إال ع�ب�ر ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات
ع�صري ،ي�صحح التمثيل من جهة ،وينظم
ال�ت�ن��اف����س �ضمن دوائ ��ر م�شرتكة تخفف
من اللعب على �أوت��ار الع�صبيات ال�ضيقة،
وتدفع خمتلف الأطراف �إىل تبنّي خطاب
وطني جامع ،ي�ؤ�س�س لقيامة وط��ن طاملا

د .طالل عرتي�سي

باحث يف الق�ضايا اال�سرتاتيجية

ادعى ال�سيا�سيون حر�صهم على م�ستقبله تق�سيماته الإدارية ،م�سبقاً من هو اخلا�سر
وازدهاره.
ومن هو الرابح ،ف�إن كل ال�شعارات ت�سقط
رف�ضت ق��وى � 14آذار قاعدة الن�سبية� ،أم��ام «يا روح ما بعدك روح» التي ت�سيطر
ول �ي ����س ف �ق��ط ال ��دوائ ��ر ال��و� �س �ط��ى ،ف�ه��ذه على حركية ال�سواد الأعظم من العاملني
ال�ق��وى ه��ي منذ �أن ُوج ��دت ،مثلها كمثل يف ال�ش�أن ال�سيا�سي اللبناين.
ومب ��ا �أن ال �ق��وى الأ� �س��ا� �س �ي��ة امل���ش�ك�ل��ة
ك��ل ال�ق��وى الطائفية وامل��ذه�ب�ي��ة؛ �أ��س�يرة
��ش�ب�ق�ه��ا �إىل ال���س�ل�ط��ة وال�ت���س�ل��ط و�إل �غ��اء ل �ل �ح �ك��وم��ة ب� � ��ادرت �إىل ال �ق �ب��ول ب�صيغة
الآخ ��ر ،وال ت��رى ح�ي��اة لها بجانب طرف الن�سبية ،ف ��إن امل�ع��ار��ض��ة ومعها ممثلوها
�أو جهة تخالفها ال��ر�أي ،ولذلك كانت وما داخ��ل احل�ك��وم��ة ،بعدما انك�شف موقفها،
ت��زال تتم�سك بقانون االنتخاب الأك�ثري� � ،س��ارع��ت �إىل �إ� �س �ق��اط ال �ت��وج��ه احل�ك��وم��ي
ال��ذي يح�صر التمثيل مب��ن يح�صل على بالنقاط ،قبل �أن ي�صل �إىل جمل�س النواب،
ن�صف املقرتعني زائداً واحداً ،ويحرم من وي�سقط ،رمبا ،بالت�صويت ،ما �أوجد واقعاً
نال  49يف املئة من جمموع املقرتعني من �سيا�سياً – انتخابياً ي�ؤدي حكماً �إىل ا�ستبعاد
ح��ق امل�شاركة يف ال�ق��رار ال�سيا�سي و�إدارة �إجراء االنتخابات من كال الطرفني� ،إال �إذا
البلد ،وعندما ن�ضع يف االعتبار �أن ن�سبة نفّذت �شروطه املرفو�ضة من الآخر.
ف�ق��وى ال��راب��ع ع�شر م��ن �آذار �سبق �أن
امل�شاركني يف االنتخابات ،نيابية كانت �أو
بلدية ،كانت يف ح��دود ال�ستني يف املئة يف رفعت �شعار «ال انتخابات يف ظل ال�سالح»،
خمتلف املناطق والدوائر واملراحل ،يتبني ومل ت�ك��ن ت �� �ص �رّح ب��رف���ض�ه��ا للن�سبية �أو
�أن احل��اك�م�ين يف ل�ب�ن��ان مل ي�ك��ون��وا ي��وم�اً ل� �ل ��دوائ ��ر ال��و� �س �ط��ى ال �ت ��ي ت �� �ض �ع��ف م��ن
مي�ث�ل��ون �أك�ث�ري��ة ب�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ال��ذي��ن ا�ستعمالها التحري�ض املذهبي والطائفي
يعرفون �أن قانون االق�ت�راع الأك�ث�ري هو يف التح�شيد االن�ت�خ��اب��ي ،وه��ا ه��ي ال�ي��وم
ال�سبب الأ�سا�سي يف ا�ستبعاد �شرائح وا�سعة ُت �� �ش �ه��ر ه� ��ذا ال��رف ����ض ب �ع��دم��ا �أح��رج �ه��ا
من اللبنانيني عن ال�سلطة ،كما �أنه �سبب اخل�صوم ،وه��ي بعد �أن مل�ست �أن م�ستقبل
رئي�سي يف �إحجام �شرائح وا�سعة �أخرى عن عودتها �إىل ال�سلطة ب��ات م�ه��دداً ،تتم�سك
امل�شاركة يف عمليات االنتخاب ،لكن ومبا بالواقع القائم الذي ي�ؤمن لها اال�ستمرار
�أن ق��ان��ون االن�ت�خ��اب يف لبنان ي�ق��رر ،وفق ول ��و �أدى ذل ��ك �إىل ف�ت�ن��ة وخ� ��راب ال�ب�ل��د،
خ���ص��و��ص�اً �أن ال �ق��وى الأ��س��ا��س�ي��ة امل�شكلة
للحكومة (ق��وى � 8آذار وال�ت�ي��ار ال�ع��وين)
وم�ع�ه��ا ��ش��ري�ح��ة وا��س�ع��ة م��ن اللبنانيني،
ت�ع�ت�بر �أن ن �ظ��ام  ،1960ي���ش�ك��ل ال���س��اح��ة
امل�لائ �م��ة ل�ل�م��ار��س��ات امل��ذه�ب�ي��ة وال�ف�ئ��وي��ة
وال�ع���ص�ب��وي��ة ،وامل �ك��ان ال��ذي تغت�صب فيه
�صحة التمثيل وعدالته.
ويبدو �أن قوى الثامن من �آذار بدورها
ج �ه��زت ن�ف���س�ه��ا ل �ل �م �ن��ازل��ة ،ع�ب�ر م��واف�ق��ة
احل�ك��وم��ة ال�ت��ي ت�سيطر عليها ،على هذا
ال �ق��ان��ون ،لي�صبح ب� إ�م�ك��ان�ه��ا ال �ق��ول غ��داً
ع �ن��دم��ا ي �ل��زم ا ألم� � ��ر« ،ال ان �ت �خ��اب��ات من
دون ن�سبية ،وال انتخابات من دون �صحة
متثيل» ،ليجد اللبنانيون �أنف�سهم �أم��ام
ا�ستحقاق جديد� :إما قانون انتخاب هجني
ال يلبي طموحاتهم ،و�إم ��ا �سقوط لآخ��ر
معامل الدولة يكون باباً لفتنة تلحق لبنان
بحريق اجلوار امل�شتعل.

الرئي�س �سعد احلريري متو�سطاً حليفيه وليد جنبالط و�سمري جعجع

عدنان ال�ساحلي
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لقاءات على اليخت

ولو نظرة

�أك� ��د م���ص��در غ�ي�ر م ��دين ل�صحيفة
«ال �ث �ب ��ات» �أن� ��ه �� ُ�س� ّ�ج��ل يف م �ي �ن��اء �ضبية
الأ� �س �ب ��وع امل��ا� �ض��ي دخ� ��ول ي �خ��ت رئ�ي����س
حكومة �سابق ورئي�س تيار �سيا�سي ،ومعه
بع�ض م�ست�شاريه ومرافقيه ،وقد التقى
�أح��د امل���س��ؤول�ين اللبنانيني القاطنيني
قرب امليناء ملدة �ساعتني ،وبعدها انطلق
اليخت �إىل منطقة الدامور ،حيث التقى
�أي�ضاً زعيماً يف تلك املنطقة« ،مب�شراً»
�إي��اه بال�سعي احلثيث لرتتيب لقاء مع
امل�ل��ك ال���س�ع��ودي ،وب�ع��د وق��ت ق�صري عاد
اليخت من حيث �أتى.

ت� ؤ�ك��د م���ص��ادر احل��زب التقدمي اال��ش�تراك��ي �أن ول�ي��د جنبالط يعي�ش هواج�س
«مدمرة نف�سياً» ،و�أن الأزم��ة التي يعي�شها بانتظار موافقة امللك عبد اهلل ال�سعودي
للقائه دفعته لإع��ادة ت�سفري جنله تيمور خوفاً عليه� ،إال أ� ّن امل�صادر متفائلة باقرتاب
الر�ضى ال�سعودي الذي لن ير ّد طلباً لل�صديق جيف (جيفري فيلتمان).

ُ
هل تفتح «الحنفية»؟

تن ّف�س بع�ض كوادر «امل�ستقبل» ال�صعداء بعد �أن ا�ستقبل امللك عبد اهلل زعيمهم على
وف�سروا ا�صطحاب حمد بن جا�سم �سعداً �إىل ق�صر عبد اهلل لي�س معناه
مائدة الإفطارّ ،
�أن �سعد بات حتت اجلناح القطري� ،إمنا م�ؤ�شر على فتح احلنفية ال�سعودية لـ«مت�أخرات»
املدفوعات املتوجبة على �آل �سعود خلدمات احلريري الإن�شائية وال�سيا�سية ،بعد عا�صفة
ال�شكوك يف الر�شاوى املالية ،والأداء غري ال�سوي للحريري �شخ�صياً.
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موضوع الغالف

يـقــال

الدولة في أسوأ حاالتها ..والمواطن يفقد خطوط األمان
يف خ�ضم التحوالت احلا�صلة يف املنطقة ،والتي تتجلى
مفاعيلها على امل�سرح ال���س��وري ،يعي�ش اللبنانيون واح��دة
من �أكرث مراحل عدم اليقني وعدم اال�ستقرار يف تاريخهم
احلديث ،ويتجلى عدم اال�ستقرار هذا يف كل مفا�صل حياتهم
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ت�ضاف �إليها عوامل
م�ستجدة ت�شعرهم ب�أن �سقف الأمان الن�سبي الذي كان �سائداً
قد انهار كلياً ،و�أ�ضيفت �إليه عوامل �أخرى تربز يف ما يلي:
يعي�ش ال�ل�ب�ن��اين ع��دم الأم� ��ان ال���ص�ح��ي ،يف ظ��ل عجز
ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي وع �ج��ز ال��دول��ة ع��ن ت ��أم�ين تغطية
�صحية �شاملة جلميع اللبنانيني املقيمني ،وبالرغم من
وعد الوزير مب�شروع كهذا� ،إال �أن خلو املوازنة العامة من
�أي �إ� �ش��ارة ،ال م��ن ق��ري��ب وال م��ن بعيد ،مل���ش��روع التغطية
ال�صحية ،وال خم�ص�صات للإنفاق على م�شروع كهذا� ،أو
تعديالت جذرية يف النظام ال�ضريبي لتمويله ،ي�شري �إىل
�أن هذا امل�شروع ال يزال يف طور الدعاية الإعالمية ال �أكرث
وال �أق��ل ،علماً �أن ادع��اء احلكومة عدم قدرتها على متويل
التغطية ال�صحية للمواطنني اللبنانني ،يدح�ضه قيامها
بتغطية النفقات اال�ست�شفائية الكاملة ملقاتلي «اجلي�ش
ال�سوري احلر» ،ولعائالتهم والنازحني ال�سوريني ،ما جعل
امل�س�ؤولني ي�شكون �أن الأم��ر حتوّل �إىل �سياحة ا�ست�شفائية
يقوم بها ه�ؤالء �إىل لبنان ،ما يحمّل الدولة اللبنانية �أموا ًال
طائلة.
ع��دم ا ألم ��ان ال�سيا�سي ،ففي ظ��ل ت�شكيل حكومة غري
متجان�سة ،حتكمها بال�شكل ق��وى � 8آذار ،ي�ج��د اللبناين
�أن «ت�ي��ار امل�ستقبل» وح�ل�ف��اءه يتحكمون مبفا�صل ال��دول��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة يف ج �م �ي��ع الأط� � ��ر ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة
واالجتماعية والأمنية ،زد على ذلك ،احلديث اليومي عن
�إ�سقاط احلكومة اللبنانية ،وتبدل خطابات امل�س�ؤولني عن
حكم البالد ،فكيف لدولة يتحكم يف ا�ستقرارها ويكون بي�ضة
قبانها زعيم مثل وليد جنبالط املتقلب �أن تعي�ش ا�ستقراراً؟
وكيف ميكن للمواطن �أن يثق يف �أن �سفينة الدولة �ستُبحر
�إىل ب��ر ا ألم ��ان ،يف ح�ين �أن قادتها م�شغولون بهواج�سهم
وم�صاحلهم املالية واالنتخابية واملذهبية ال�ضيقة؟
ع ��دم الأم � ��ان ال���ش�خ���ص��ي ،وي�ت�ج�ل��ى يف �أم ��ري ��ن ب��ال�غ��ي
اخلطورة:
�أوالً :قيام احلكومة اللبنانية باملوافقة على ت�سليم الداتا
كاملة �إىل الأجهزة الأمنية  -ومنها ما هو م�شكوك ب�صدقيته
و�شرعيته  -يك�شف �أمن جميع املواطنني و�سرية مرا�سالتهم
ال�شخ�صية واملهنية ،والتحويالت املالية اللبنانية التي تقام
عرب الإنرتنت والهاتف.
وم ��ا ي�ث�ير ال�ق�ل��ق �أك �ث�ر ،م��ا مت ك�شفه م��ن ق�ب��ل �شركة
«كا�سـرب�سكي الب» املتخ�ص�صة يف ا ألم��ن املعلوماتي ،والتي
�أعلنت اكت�شاف فريو�س جديد بالغ التعقيد ،هدفه التج�س�س
على املعامالت املالية يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،وب�شكل
�أ�سا�سي امل�صارف اللبنانية.
ووفقاً ملا أ�ف��ادت به ال�شركة ،ف�إن وظائف هذا الفريو�س
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النظام السعودي
ديكتاتوري!
و�صفت وزي ��رة ال��دف��اع ال�سويدية
«ك��ري��ن أ�ن �� �س�تروم» ال�ن�ظ��ام ال�سعودي
بالديكتاتوري ،و�أن��ه «ملكية مطلقة»
تُرتكب فيها انتهاكات خطرية حلقوق
الإن�سان .ونقلت وكالة �أنباء �سويدية
عن الوزيرة قولها يف بريد �إلكرتوين:
«�إن احل�ك��وم��ة ال���س��وي��دي��ة ال ت�صنّف
دول ال �ع��امل ع�ل��ى �أن �ه��ا دمي�ق��راط�ي��ات
�أو دي�ك�ت��ات��وري��ات ،و�إذا ك��ان ال ب��د من
االختيار يف و�صف نظام ال�سعودية بني
الدميقراطي والديكتاتوري ،فهو �إذاً
ديكتاتوري».

تنسيق مع المخابرات
التركية والقطرية

الرئي�س ميقاتي مرتئ�ساً جل�سة ملجل�س الوزراء يف ال�سراي احلكومي

�سيا�سية بالدرجة الأوىل ،وه��و ق��ادر على مهاجمة البنية
التحتية احليوية ،و ّمت تطويره يف املخترب ذات��ه ال��ذي طُ وّر
فيه «�ستاك�سنت» ،كما �أنه مرتبط باثنني من �أدوات التج�س�س
الأخ ��رى «ف�ل�امي» (ال�شعلة) و«دوك ��و» ال�ل��ذي��ن ي��أت�ي��ان من
امل�صدر ذاته� ،أي الواليات املتحدة الأمريكية.
وهنا يكمن الت�سا�ؤل امل�شروع :كيف ميكن لدولة م�س�ؤولة
عن �أمن مواطنيها وحريتهم و�سرية ات�صاالتهم� ،أن ت�سلم
ال��دات��ا اخلا�صة بجميع املواطنني اللبنانيني وات�صاالتهم
وتعامالتهم املالية �إىل �أجهزة �أمنية معروفة بارتباطاتها
اخل��ارج�ي��ة ،خ�صو�صاً م��ع ال ��دول ال�ت��ي ت�ط��ور الفريو�سات
للتج�س�س عليهم؟
ث��ان �ي �اً :ع��دم الأم� ��ان ال�شخ�صي ،م��ن خ�ل�ال م��ا ح�صل
م��ؤخ��راً يف ق�ضية توقيف ال��وزي��ر ال�سابق مي�شال �سماحة،
وبغ�ض النظر عن �صحة االتهامات التي يُتهم بها �سماحة،
وثبوت �ضلوعه فيها �أو عدمه ــ و�إن �صحت االتهامات فهو
مدان ويتطلب معاقبته على اجلرم ــ لكن الق�ضية وم�سارها
يثريان هواج�س عدة لدى اللبنانيني تتجلى يف ما يلي:
طريقة التوقيف واقتحام املنزل ب�أ�سلوب «�أل كابوين»
ت�ؤ�شر �إىل عقلية ميلي�شوية ال حت�ترم القانون ل��دى فرع
املعلومات ،فمهما يكن اجلرم املقرتَف ،كان يُفرت�ض باجلهاز
الأمني اعتماد الآليات القانونية املرعية الإجراء يف طريقة
توقيف املطلوبني ،ال �أن يقتحموا �سريره ال��زوج��ي بهذه
الطريقة امل�شينة.
الت�سريبات التي ح�صلت ،و�شوّهت �سمعة الرجل حتى
قبل الت�أكد م��ن �صحة االت�ه��ام��ات املن�سوبة �إل�ي��ه ،ويف ذلك
تخطي لقانون العقوبات ،وملبد أ� قرينة الرباءة التي تكفلها
جميع القوانني املحلية والدولية وقوانني حقوق الإن�سان.
وجود �صيف و�شتاء حتت �سقف القانون اللبناين ،ف�شادي

املولوي املطلوب مبذكرات توقيف حملية وعاملية ،واملو�ضوع
على الئحة الإرهاب العاملية ،يعامل كـ«بطل قومي» ،وجتنّد
له احلكومة �إمكانياتها ووزراءها و�سياراتهم لنقله �إىل مكان
آ�م��ن ي�ع��اود ب�ع��ده مم��ار��س��ة أ�ع�م��ال��ه ا إلج��رام �ي��ة ،أ�م��ا باخرة
«ل�ط��ف اهلل  »2املليئة ب�شتى �أن ��واع امل�ت�ف�ج��رات ،وامل�سلحون
املدججون بال�سالح يف ع�ك��ار ،فلم «ت��رع��ب وتخيف» رئي�س
اجلمهورية اللبنانية ،بينما النب أ� الذي �أبلغه به ريفي وو�سام
احل�سن حول مي�شال �سماحة� ،أثار الرعب واخلوف يف قلب
قائد اجلي�ش ال�سابق ،ال��ذي بدا ك�أنه مل ي�سمع مبتفجرات
من قبل.
ما ّمت ت�سريبه عن قيام ف��رع املعلومات بتدبري مكيدة
ل�سماحة �أوقعته يف املحظور ،يثري القلق حول املهمة املنوطة
بهذا الفرع ،فهل وظيفة الأجهزة الأمنية اللبنانية توريط
بع�ض املواطنني بجرائم من خ�لال تدبري مكائد لهم� ،أو
مهمته ك�شف ما يتورط به ه�ؤالء من �أعمال �إجرامية؟ من
دون �أن نن�سى �أنه ال �أمن وال �أمان للمواطن يف طول البالد
وعر�ضها.
بالنتيجة ،يعي�ش اللبناين اليوم �أكرث �أيامه قتامة وعدم
يقني �أو ا�ستقرار ،ومل يكن ينق�ص هذا اللبناين الذي يعي�ش
يف دولة فا�شلة �أ�سا�ساً ،حتكمها مزارع طائفية ويتحكم فيها
زعماء الطوائف و�أم��راء ميلي�شيات احل��رب الأهلية الذين
ا�ستبدلوا بدالت ر�سمية ببزات القتال ،وانتقلوا من املتاري�س
�إىل كرا�سي احلكم� ،إال الأحداث الدائرة يف �سورية لـ«يفرفك»
ه ��ؤالء �أي��دي�ه��م� ،آم�ل�ين بانهيار النظام ال���س��وري �أو تق�سيم
�سورية ،ما يتيح لهم اال�ستئثار بحكم لبنان� ،أو تق�سيمه وهو
حلم لطاملا راود بع�ضهم منذ زمن.

طلب أميركي ..وتنفيذ أردني

أين هو؟

� �ش��ددت م���ص��ادر فل�سطينية ع�ل��ى �أن رف����ض امللك
الأردين ا�ستقبال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س ي�ستند �إىل طلب �أمر �أمريكي ،بعدما تبلّغ عبا�س
وقف كل امل�ساعي للم�صاحلة الفل�سطينية ل�ضرورات
�أمريكية �« -إ�سرائيلية».

� �س � ّرب �أح ��د الأج �ه��زة �أن ال��وزي��ر م�ي���ش��ال �سماحة
م��وق��وف ل��دى ال�شرطة الع�سكرية بعد االن�ت�ه��اء من
التحقيق معه ،لكن تبني �أن اخلرب كاذب مئة يف املئة،
ومل يتمكن �أحد من الإجابة يومي الإثنني والثالثاء
عن مكان توقيف �سماحة.

ُ
الملك لله

نشاط استخباراتي

ر�صدت جهات معينة قيام �أفرقاء يف � 14آذار بعمليات
�إ�سكان ملعار�ضني �سوريني من �شريحة ال�شباب يف بع�ض
أ�ح�ي��اء ب�ي�روت ذات احل�سا�سية ،والح�ظ��ت اجل�ه��ات �أن
الإ�سكان يجري عرب �شراء �شقق ولي�س ا�ستئجارها.

ل��وح��ظ م� ��ؤخ ��راً ت��زاي��د ال�ن���ش��اط اال��س�ت�خ�ب��ارات��ي
الأمريكي ( )C.I.Aيف مناطق جبل لبنان ،حيث يلتقي
عنا�صر اال�ستخبارات م��ع �شخ�صيات لبنانية حزبية
واجتماعية ،وقد مت ت�أ�سي�س �شركات تتعاطى بال�ش�أن

ليلى نقوال الرحباين

الإح���ص��ائ��ي ،بغية إ�ج ��راء م�سح للمناطق ،واحل�صول
على معلومات دقيقة حول ال�سكان واحلركة ال�سيا�سية
عموماً يف تلك امل�ساحة اجلغرافية ،وحتت هذا الغطاء
عمدوا �إىل التمويه ب�أنهم ي�شرفون على بع�ض ال�شركات
التي تفح�ص املياه يف البيوت ،و�أنهم ير ّوجون لفالتر
تنقية املياه.

منتجع «مسؤول» خمسة نجوم
مدير عام حايل لأح��د الأجهزة الأمنية يف لبنان،
ا� �ش�ترى م�ن��ذ �أ��س �ب��وع منتجعاً ��س�ي��اح�ي�اً م���ش��رف�اً على
البحر ،وقريباً من مدينة طرابل�س ،وذلك قبل �أن يقرر
ترك عمله بعد عدة �شهور ،ليتفرغ لإع�لان تر�شيحه
لالنتخابات النيابية اللبنانية العام املقبل.

اع �ت��رف الإره � ��اب � ��ي ع �ب��د ال� �ق ��ادر
�صالح؛ زعيم «لواء التوحيد» يف حلب،
وه��و ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري للم�سلحني يف
املنطقة ال�شمالية ،مب�شاركة م�سلحي
«جبهة الن�صرة» (تنظيم القاعدة يف
�سورية) يف القتال �إىل جانب م�سلحيه،
مو�ضحاً �أن «م�سلحي جبهة الن�صرة
إ�خ��وت �ن��ا ،وه��م ي�ق��ات�ل��ون ع�ل��ى الأر� ��ض
مثل باقي الكتائب» ،معرتفاً ب�أن هناك
تن�سيقاً ق��وي�اً م��ع امل�خ��اب��رات الرتكية
والقطرية.

رفض الرشوة القطرية
ك �� �ش��ف امل ��وق ��ع امل ��وري� �ت ��اين «�أن� �ب ��اء
إ�ن�ف��و» ا إلخ �ب��اري� ،أن ال�سفري ال�سوري
يف موريتانيا حمد �سعيد البني رف�ض
عر�ضاً م��ن �سفارة قطر يف نواك�شوط
ب��االن���ض�م��ام �إىل امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة.
ونقل املوقع عن م�صادر خا�صة به� ،أن
الدبلوما�سيني القطريني عر�ضوا على
البني مرتباً �شهرياً قدره � 20ألف دوالر،
ومليون دوالر «كا�ش» كبداية ح�سن نية،
�إ�ضافة �إىل �إقامة دائمة يف الدوحة.
وذك��ر امل��وق��ع �أن ال�سفري ال�سوري
و�صف هذا العر�ض ب�أنه تدخل �سافر
يف ال�ش�ؤون الداخلية ال�سورية ،حمذراً
ال�سلطات القطرية من حماولة تكرار
مثل هذا العر�ض.

مخطط مثلث الشر
ك� ��� �ش� �ف ��ت � �ص �ح �ي �ف ��ة «امل � � �ن � ��ار»
املقد�سية ع��ن خمطط ملثلث ال�شر
ال �ت��اب��ع ل �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل» يف امل�ن�ط�ق��ة،
وامل� �ت� �م� �ث ��ل ب ��ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة وق �ط��ر
وتركيا ،إلي�ج��اد �صيغ حل يتم من
خالله ،وعرب عدة �سنوات ،ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،وفق الإرادة
الأمريكية « -الإ�سرائيلية» ،ولتكون
ه��ذه ال�صيغة ا�ستكما ًال للم�شروع
ال�غ��رب��ي ال���ص�ه�ي��وين ��ض��د ��س��وري��ة،
ا�ستعداداً لتطبيق م�شروع «ال�شرق
الأو�سط اجلديد».
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أحداث األسبوع
الحرب على سورية ..استحضار كل أساليب القتل
واالستفادة من تجارب وخبرات قادة الدم والتخريب
م �ن��ذ ان � ��دالع الأح � � ��داث يف � �س��وري��ة ،ع�ل��ى دور � �س��وري��ة وخ �ي��ارات �ه��ا ال��وط�ن�ي��ة
بد�أت حمالت �إعالمية و�سيا�سية تقودها وال�ق��وم�ي��ة ،ويف مقدمها االن �ق�لاب على
الواليات املتحدة الأمريكية وال�سعودية خ�ي��ار دم���ش��ق ال��رئ�ي���س��ي؛ خ�ي��ار امل�ق��اوم��ة
وقطر وتركيا واحللف الأطل�سي�ُ ،سخرت اال��س�ترات�ي�ج��ي ال ��ذي تبنته واحت�ضنته
فيها خمتلف الو�سائل الإعالمية و�أحدث وبنت �سيا�ستها عليه يف مواجهة خمتلف
و��س��ائ��ل االت���ص��ال امل �ت �ط��ورة ،و�إم�ك��ان�ي��ات �أنواع امل�شاريع اال�ستعمارية ،وعليه تبنت
مالية هائلة ،وح�سب ما ت�شري املعلومات واح�ت���ض�ن��ت امل �ق��اوم��ات ال�ع��رب�ي��ة ،ول�ه��ذا
ف�إن قطر وحدها وظفت فيها حتى الآن ال ع�ج��ب �أن ن��رى ق ��ادة امل�ع��ار��ض��ات على
م��ا ي�ف��وق امل�ئ��ة مليار دوالر ،ناهيك عن خم�ت�ل��ف م �ي��ول �ه��م وع �ق��ائ��ده��م ي�ت�ب�ن��ون
جت�ن�ي��د الآالف م��ن امل��رت��زق��ة الأج��ان��ب �أو ًال نقل �سورية م��ن م��وق��ع اال�ستقالل
وال � �ع ��رب ،وت ��زوي ��ده ��م مب�خ�ت�ل��ف �أن � ��واع الوطني واملقاومة �إىل خندق «االعتدال
الأ�سلحة ،التي تبني �أنه مت ح�شدها منذ العربي» ،والتخلي عن املقاومة والتحالف
��س�ن��وات ،وحتويلها �إىل خ�لاي��ا نائمة يف م��ع �إي ��ران ،وتبنيهم خيار التفاو�ض مع
ال��داخ��ل ال �� �س��وري ،و�أخ� ��رى مت ح�شدها «�إ��س��رائ�ي��ل» ،و�إق��ام��ة �صلح ثنائي معها،
يف دول اجل� ��وار ال �� �س��وري ،خ���ص��و��ص�اً يف على غرار ما هو جار مع دول عربية ،يف
تركيا ولبنان والأردن ،حتى �إذا ما حانت ظل رعاية �أمريكية كاملة ،تنهي وت�صفي
ال�ساعة تهب كلها حاملة �شعارات طائفية ،الق�ضية الفل�سطينية ،وتدمر اال�ستقالل
وترتكب �أفظع اجلرائم الطائفية ،وتقوم ال���س�ي��ا��س��ي واالق �ت �� �ص��ادي ل���س��وري��ة ،عرب
ب ��أع �م��ال ح ��رق ون �ه��ب امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة� ،ضرب دولة الرعاية االجتماعية والتنمية
واخل �ط��ف وان�ت�ه��اك ال �ك��رام��ات ،و�أع �م��ال الوطنية امل�ستقلة يف عملية بناء وتطوير
القتل اجلماعية وال�ت�ع��دي على �أم�لاك االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،ال�ل��ذي��ن بف�ضلهما
املواطنني ،وح��رق امل��دار���س وامل�ست�شفيات ��س�م��ح ل���س��وري��ة �أن ت �ك��ون �إح� ��دى ال ��دول
وامل�ؤ�س�سات..
القليلة يف العامل التي يبلغ دينها العام
ك��ل ذل��ك ت��راف��ق م��ع ق�ي��ام معار�ضات اخل��ارج��ي �صفراً ،رغ��م امليزانية الكربى
�سورية خمتلفة ومتنوعة ج��اه��رت علناً مل�ه�م��ة ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي ال �ت��ي يفر�ضها
ب � ��أن ه��دف�ه��ا وم���ش��روع�ه��ا ه��و االن �ق�لاب ال�صراع مع العدو «الإ�سرائيلي» وت�ستلزم

ق�سماً هائ ًال من امليزانية العامة للدولة
الوطنية ،وبالتايل من �أهداف ا�ستهداف
� �س��وري��ة �إق ��ام ��ة ب�ن�ي��ة اق �ت �� �ص��ادي��ة ه�شة
تخ�ضع لو�صايات ال�شراكات الإمربيالية
الكربى املتعددة اجلن�سيات تنهب �سورية
وخ�ي�رات �ه ��ا ال��وط �ن �ي��ة ،وت �ن �� �س��ف �أ� �س ����س
االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ع�ل��ى ن�ح��و م��ا ج��رى
يف م���ص��ر م�ن��ذ ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب داي�ف�ي��د،
وحت��وي�ل�ه��ا �إىل ب�ل��د �ضعيف خم��رب فيه
م��راف��ق الإن �ت��اج ع�ل��ى اخ �ت�لاف �أن��واع�ه��ا،
ومنهك وعاجز تديره �صناديق القرو�ض
ال ��دول� �ي ��ة و�� �ص� �ن ��دوق ال �ن �ق ��د وال �ب �ن��ك
الدوليني.
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن امل� ��ؤام ��رة ال��وا��س�ع��ة
على �سورية تدخل الآن ،بعد �سبعة ع�شر
�شهراً ونيف ،طوراً جديداً ،ففي هذه املرة
تتقدم ال�سعودية على قطر يف التخطيط
والتح�ضري واملواجهة ،وت�ستح�ضر جميع
�أ��س��ال�ي�ب�ه��ا وو��س��ائ�ل�ه��ا ال���ش�ي�ط��ان�ي��ة التي
ا�ستعملتها يف م��واج �ه��ة امل ��د ال�ت�ح��رري
ال �ع��رب��ي وك ��ل م���ش��اري��ع م �ق��اوم��ة ال�ع��دو
ال�صهيوين ،وقد متثل التقدم ال�سعودي
�إىل الواجهة هذة املرة باجتاهني:
الأول :ال�ظ�ه��ور امل�ف��اج��ئ ل�ب�ن��در بن
� �س �ل �ط��ان ب �ع��د غ �ي��اب ا� �س �ت �م��ر �أك �ث��ر من
�سنتني ،حيث التقى يف التا�سع من متوز

املا�ضي ب�صحبة مدير وك��ال��ة املخابرات
امل��رك��زي��ة الأم�يرك�ي��ة داي�ف�ي��د ب�تراي��و���س،
ع�م��ه امل �ل��ك ال���س�ع��ودي ع �ب��داهلل ب��ن عبد
ال �ع��زي��ز ،و�إب�ل�اغ ��ه الأوام � ��ر الأم�يرك �ي��ة
ب�ضرورة تقدم ح�صان وا�شنطن وخيارها
ب�ن��در �إىل ال��واج �ه��ة ،ف�ك��ان ق ��راره بعزل
�شقيقه الأمري مقرن وتعيني بندر رئي�ساً
لال�ستخبارات ال�سعودية.
ومنذ تلك اللحظة ،ميكن القول �إن
امل�ؤامرة على �سورية دخلت طوراً جديداً،
ب��امل �� �ش��ارك��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�ل�ن�ي��ة ل�ل�ق��اع��دة
والأ�صوليات املتعددة واملتنوعة� ،إ�ضافة
�إىل امل��رت��زق��ة ال�غ��رب�ي�ين يف احل ��رب على
�سورية ،بعد �أن ك��ان يف الأ�شهر ال�سابقة
يتم �إخفا�ؤها.
وك �م��ا ت���ش�ير امل �ع �ل��وم��ات ،ف� ��إن ال��دف��ع
ببندر �إىل الواجهة ال�سعودية مت ب�سبب
ع�ل�اق��ات��ه م ��ع ال �ق ��اع ��دة والأ� �ص ��ول �ي ��ات
الإرهابية ،التي ارتبط ن�شو�ؤها وتطورها
وتدريبها ببندر �شخ�صياً ،وباملخابرات
املركزية الأمريكية منذ �أواخر ثمانينات
القرن املا�ضي ،وقد �أكد بندر للأمريكيني
منذ فرتة طويلة �أن ه�ؤالء «اجلهاديني»
م��ا زال��وا حت��ت �سيطرته و�أوام ��ره وط��وع
بنانه.
ال� �ث ��اين :ه ��و ا� �س �ت �ح �� �ض��ار الأ� �س �ل��وب

ال �� �س �ع��ودي ال� �ق ��دمي يف م��واج �ه��ة ق��وى
التحرر العربي ،بعد �أن مت �ضرب ون�سف
ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،وحت��وي�ل�ه��ا �إىل
جمرد تابع يف وزارة اخلارجية القطري،
وهام�ش يف وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�سعودية،
يف ظ��ل ق �ي��ادة م���س�ت���ش��ار ك��ام��ب داي�ف�ي��د
القانوين؛ نبيل العربي� ،أي مبعنى �آخر
�إنهاء ال��دور ال��ذي ُوج��دت من �أجله هذه
اجلامعة.
ً
و�أي �� �ض �ا ،وع �ل��ى �أب � ��واب م ��ؤمت��ر ع��دم
االنحياز يف طهران ،كانت الدعوة املفاجئة
للقمة الإ��س�لام�ي��ة يف مكة امل�ك��رم��ة ،من
�أج��ل �سرقة الأ��ض��واء من القمة العاملية
م��ن ج �ه��ة ،وم ��ن �أج ��ل م�ه��اج�م��ة وف�صل
� �س��وري��ة ع ��ن امل �ن �ظ �م��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة من
ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،وك��ل ذل��ك م��ن �أج ��ل امل��زي��د
م��ن احل ��رب وال �ت ��آم��ر وت��دم�ي�ر ��س��وري��ة،
التي تبقى �صامدة وم��واج�ه��ة ،فتوقعوا
املزيد من القتل الأمريكي  -ال�صهيوين
 ال�ترك��ي  -اخل�ل�ي�ج��ي ..ت��وق�ع��وا امل��زي��دم��ن �أع�م��ال التفجري والإره� ��اب ،لكن يف
ك��ل احل��االت ثمة �ساعة حقيقة �ستقوم،
وحينها �سيجد �أع ��راب ال�غ��از �أن اللهيب
�أ�صبح يف �صميم بيوتهم.

�أحمد زين الدين

«كمًا ونوعًا»
نقلة نوعية في التسليح ّ

«الثورة السورية» تتسلم باخرة تحمل صواريخ مضادة للدروع ..والطائرات
�أنقرة  -الثبات
� �ش � ّك ��ل ال� �ل� �ق ��اء ال � � ��ذي ج �م ��ع وزي � ��رة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة ه�ي�لاري كلينتون
ب�ن�ظ�يره��ا ال�ترك��ي �أح �م��د داود �أوغ �ل��و يف
�أنقرة ال�سبت املا�ضي ،نقلة نوعية يف م�سار
«العمل امل�شرتك» بني البلدين يف ما يتعلق
بالأزمة ال�سورية.
ف ��احل �ك ��وم ��ة ال�ت�رك� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �ق��ول
معار�ضوها يف ال��داخ��ل �إن�ه��ا ال ت�ق��وم ب��أي
خ�ط��وة يف ه��ذا امل�ل��ف م��ن دون «�إم �ل�اءات»
�أم�ي�رك �ي��ة ،ان�ت�ق�ل��ت �إىل ��س�ق��ف ج��دي��د يف
الت�صعيد امليداين ،بفتحها طرق الإم��داد
ب�شكل �أو��س��ع مل�سلحي املعار�ضة ال�سورية،
وامل �ت �ط��وع�ي�ن ال �ع ��رب والأج � ��ان � ��ب ،فبعد
الإع�ل�ان ع��ن ت�شكيل «خ�لاي��ا ع�م��ل» ،تب ّلغ
ال �ن��ا� �ش �ط��ون ال �� �س��وري��ون ر� �س��ائ��ل ت��رك�ي��ة
ب�إمكانية �إح��داث نقلة نوعية يف الت�سليح
جلهة «ال�ك��م وال �ن��وع» ،م��ن دون �أن يت�ضح
ما �إذا كان هذا �سي�شمل ال�صواريخ امل�ضادة
للطائرات التي يطالبون بها.
وتقول املعلومات �إن عدداً من البواخر
ال �ق��ادم��ة م ��ن ل�ي�ب�ي��ا ك��ان��ت ت �� �ش��رف على
ا��س�ت�ق�ب��ال�ه��ا احل�ك��وم��ة ال�ترك �ي��ة ،فت�سمح
ب�إنزال �أن��واع حمددة من الأ�سلحة ،وتعيد

ال �ب��اق��ي مم��ا ال ي �ت��واف��ق م��ع «ال���س�ي��ا��س��ات
العليا» ،وقد ازداد عدد البواخر مع و�صول
باخرة جديدة نهاية هذا الأ�سبوع ،حتمل
�صواريخ م�ضادة للدروع ،و�أخ��رى م�ضادة
للطائرات ،بالإ�ضافة �إىل مدافع املورتر
مبختلف القيا�سات ،والكثري من الذخائر،

وي�أمل ه�ؤالء �أن ت�ؤدي ال�سيا�سات اجلديدة
الرتكية �إىل الإف ��راج عن كامل احلمولة
لنقلها �إىل داخل �سورية.
وال�ل�اف ��ت �أن ه ��ذه احل� �م ��والت ب��ات��ت
ُتنقل بطريقة «نظامية»� ،أي عرب احلدود
الرتكية  -ال�سورية ،جلهة بوابات العبور

ال� �ت ��ي ي �� �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا امل �� �س �ل �ح��ون ،م��ن
دون �أن يتبني ب�ع��د وج ��ود ق ��رار ت��رك��ي -
�أم�ي�رك��ي ب�ت�ط��وي��ر ال�ن��وع�ي��ة امل�ن�ق��ول��ة من
الأ�سلحة ،و�سط متلمل وا�ضح لدى قيادات
امل�سلحني� ،إذ ب��د�أ بع�ضهم ي�شعر �أن��ه لعبة
بيد الأت ��راك والأم�يرك �ي�ين ،وي�ق��ول �أح��د

الرئي�س الرتكي عبد اهلل غول م�ستقب ًال وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون

(�أ.ف.ب)

ه ��ؤالء �إن الأت��راك كانوا ي�سمحون بداية
ب�ب�ن��ادق «ال �ب��وم �أك���ش��ن» ،ث��م ب ��د�أو ب��إدخ��ال
«الكال�شنكوف» ،وم�ؤخراً فتحوا الباب �أمام
قاذفات «الآر بي جي» ومدفعية «املورتر»
ال���ص�غ�يرة ،م���ش�يراً �إىل �أن تقنني ال��دع��م
ه ��و م�ط�ل��ب �أم�ي�رك ��ي وا�� �ض ��ح ،لإ� �ض �ع��اف
ال�ط��رف�ين ،خ��وف�اً م��ن �أن يتمكن �أحدهما
من االنت�صار على الآخ��ر ،بانتظار القرار
الكبري م��ن الأم�يرك�ي�ين ،م�شرياً �إىل �أن��ه
يتوقع الآن تقدمي املزيد من الدعم ،لأن
امل�ط�ل��وب ع��دم ��س�ق��وط منطقة ح�ل��ب بيد
اجلي�ش ال�سوري مهما كان الثمن.
ويف امل� �ق ��اب ��ل ،ي� �ق ��ول م �� �ص��در ت��رك��ي
�إن �أن �ق��رة والأم�ي�رك �ي�ي�ن «ال ي�ث�ق��ون بكل
الأطراف يف الداخل ال�سوري» ،م�شرياً �إىل
�أن الأ�سلحة التي ت��وزع على بع�ض ه��ؤالء
ال ي�صل معظمها �إىل املكان املطلوب ،حيث
تتحول �إىل ال�سوق ال�سوداء لتباع مببالغ
كبرية يكون لل�سلفيني ح�صة الأ�سد منها،
ن�ظ��راً �إىل ال�سيولة امل��ال�ي��ة ال�ك�ب�يرة التي
يتمتع بها ه�ؤالء.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن �أنقرة ّ
تف�ضل �أن
يكون الأمر م�ضبوطاً جلهة عدم تفرد �أي
طرف داخلي بالقرار يف امل�ستقبل ،و�إبقاء
الأمر حتت ال�سيطرة.
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بــــروفـــــايــــــــل

على خطى «معلمه» أنان ..ويرى أن المقاومة «غير مجدية»

األخضر اإلبراهيمي« ..الثائر» يتقاعد مبكرًا

يحمل الأخ�ضر الإبراهيمي «�صفات عروبية»
يف ال�شكل ،م��ع «و�صفات غربية» يجمع بينهما
يف موزاييك غريب ال ميكن تف�سريه ب�سهولة،
فالرجل الذي ميتلك تاريخاً ن�ضالياً مع الثورة
اجلزائرية ،لعب �أدواراً عديدة ،قد يكون �أ�سو�أها
يف العراق و�أفغان�ستان وتيمور ال�شرقية ..يقول
ل�سانه الكثري عن «العروبة» والعداء للم�شاريع
الأم�يرك�ي��ة و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،لكن قلمه يف�ضح
مواقفه من ال�صراع مع «�إ�سرائيل» و«العمليات
غري املجدية» �ضدها.
ي�شكل الإبراهيمي ،كما ي�صفه �أ�صدقاء له من
لبنان عاي�شوه خالل مهماته املتعددة يف بريوت،
وت��اب �ع��وه خ�ل�ال ت�ن�ق�لات��ه ح��ول ال �ع��امل�� ،ص��ورة
الثائر املتقاعد ال��ذي يئ�س من العمل الثوري،
مف�ض ً
ال عليه ال �ه��دوء وال�سكينة ،وه��و ي�شكل
�أف�ضل خلف ملن اختار �سلفه كويف �أنان� ،إذ عمال
معاً يف العديد من «امل�شاريع»� ،سواء يف العراق� ،أو
يف �أفغان�ستان وجنوب �إفريقيا ،وغريهما.
ب��د�أ الرجل حياته ال�سيا�سية ممث ً
ال حلركة
التحرير اجلزائرية يف �أندوني�سيا ،حيث ن�ش�أت
االت �� �ص ��االت م ��ع الأمم امل �ت �ح��دة �إىل ف�ت�رة ما
بني العامني  1956و1961؛ عندما ك��ان مقيماً
يف ج��اك��رت��ا ك�م�م�ث��ل جل�ب�ه��ة ال�ت�ح��ري��ر ال��وط�ن��ي
اجل��زائ��ري��ة يف ج �ن��وب � �ش��رق �آ� �س �ي��ا ،وق ��د ك��اف ��أ
�أندوني�سيا على �ضيافتها يف وق��ت الح��ق عندما
�أ� �ش��رف على ا�ستفتاء مت مبوجبه ف�صل تيمور

ال�شرقية عن �أندوني�سيا ،وهو دور القى انتقادات
ك �ث�يرة و� �س��ط الأغ �ل �ب �ي��ة امل���س�م��اة يف ه ��ذا البلد
الآ�سيوي الكبري.
يف لبنان ،عمل الإبراهيمي على دفعتني ،الأوىل
خالل حرب املخيمات عام  ،1986والثانية خالل
العام  ،1989والتي ظهرت فيها جلياً مطواعية
الإب��راه�ي�م��ي ل�ـ«�أ��ص�ح��اب الأم� ��ر» ،عندما تغريت

خطته ذات ليلة و�ضحاها ل�صالح عملية ت�سوية يف منطقتنا لها قاعدة اقت�صادية معتربة ،ونفوذ
كربى انتهت باتفاق الطائف� .أما يف العراق فقد دبلوما�سي و�سيا�سي فعال»؟
ك��ان دوره م�شبوهاً يف نظر الكثري م��ن ال�سا�سة
ُولد الإبراهيمي يف الأول من كانون الثاين عام
ال �ع��راق �ي�ين ،وه��وج��م الإب��راه �ي �م��ي ع�ل��ى خلفية  1934يف العزيزة ،وهي قرية نائية جنوب اجلزائر.
ت�شكيكه يف �إمكانية �إجراء االنتخابات.
در�س احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف اجلزائر ،ثم
ويف �أفغان�ستان ،لعب الإبراهيمي دور امل�س ّهل �أك�م�ل�ه��ا يف ب��اري����س ،وه �ن��اك ان���ض��وى يف الن�ضال
لتحالف الغزو الأطل�سي لأفعان�ستان ،بعد �أن كان الطالبي الثوري �ضد االحتالل الفرن�سي .يف العام
و�سيطاً بينهم وب�ين حركة طالبان بني العامني  1961انتقل �إىل القاهرة لي�شهد ت�شكيل احلكومة
 1997و ،1999ثم تر�أ�س بني عامي  2001و 2004اجل��زائ��ري��ة يف امل�ن�ف��ى ،ويف ال�ع��ام ُ 1963ع�ّي�نّ �أول
بعثة الأمم امل�ت�ح��دة للم�ساعدة يف �أف�غ��ان���س�ت��ان�� ،س�ف�ير ل�ل�ج��زائ��ر امل�ستقلة يف م���ص��ر وال �� �س��ودان،
حيث �أوك �ل��ت �إل�ي��ه مهمة الإ� �ش��راف على �أن�شطة وا�ستمر حتى العام  ،1970ت��وىل من�صب مندوب
الأمم املتحدة املتعلقة بال�سيا�سة وحقوق الإن�سان ،اجلزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية ،ويف
والإغاثة و�إعادة البناء.
العام  1984انتُخب �أميناً عاماً م�ساعداً لها حتى
مل ي �ك��ن ل�ل�إب��راه �ي �م��ي دور ك �ب�ير يف الأزم� ��ة العام  ،1991وبعدها �شغل من�صب وزير اخلارجية
الفل�سطينية ،لكن مقاالته تف�ضح رغباته� ،إذ قال بني العامني  1991و.1993
يف �إحداها وقد نُ�شرت م�ؤخراً يف جريدة «ال�شروق»
الإبراهيمي متزوج من يوغ�سالفية ،ومقيم
اجل��زائ��ري��ة« :ال �أرى ف��ائ��دة ك�ب�يرة م��ن مقاومة ب�شكل دائم يف باري�س ،وله بنت ا�سمها رمي ،التي
مت��ار��س�ه��ا ق��وى فل�سطينية ،فت�صيب ب�ه��ا �أف� ��راداً عملت �صحافية يف �شبكة «��س��ي �أن �أن» لتغطية
بجروح� ،إن �أ�صابت ،بينما يفقد اجلانب الفل�سطيني �أخ�ب��ار ال�ع��راق (ال�ت��ي ك��ان وال��ده��ا مبعوثاً �إل�ي��ه)،
مئات القتلى ..مقاومة ال قيمة لها».
وهي حالياً زوجة �شقيق امللك الأردين احلايل.
ُي���ش��ار �إىل �أن الأخ���ض��ر الإب��راه �ي �م��ي ع�ضو يف
�أما يف الأزمة ال�سورية ،فهناك حت ّيز وا�ضح لدى
الإبراهيمي حيال «الثورات العربية» ،و«حت�س�ساً جمموعة «احلكماء» ،التي ت�ضم �شخ�صيات تعمل
ملعاناة ال�سوريني» ..فهل �سيكون الإبراهيمي بعيداً على �إيجاد ت�سوية للنزاعات يف العامل ،مثل الرئي�س
عن عالقاته املعروفة مع الفرن�سيني وحبه الكبري الأمريكي ال�سابق جيمي كارتر ،والأ�سقف دي�سموند
ل�م��ة ت��وت��و ،والرئي�س الفنلندي ال�سابق احلا�صل على
ل�ترك�ي��ا ،ال�ت��ي ي�صفها ب��أن�ه��ا «ب�ل��د ��ص��دق ل� أ
العربية وحكوماتها و�شعوبها ،فهي دول��ة كبرية جائزة «نوبل لل�سالم» مارتي اهتي�ساري.

أميركا ترعى «تطيير» اجتماع العرب في جدة

تركيا :األمر لي ..السعودية :أمرك سيدي
من غرائب الأمور يف البالد العربية ال �ع��رب �ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة ع ��ن وزراء خ��ارج�ي��ة
يف هذه الأي��ام� ،أن يتم الإع�لان عن �إلغاء اجل��ام�ع��ة ،ح�ت��ى ل��دي�ه��ا احل��ق احل�صري
اج�ت�م��اع ل � ��وزراء اخل��ارج �ي��ة ال �ع��رب ك��ان يف نقل اجتماعات وزراء اخل��ارج�ي��ة من
مقرراً يف جدة ،بذريعة �أن وزير خارجية مقر اجلامعة يف القاهرة �إىل �أي فندق يف
ال�ب�ل��د امل���ض�ي��ف �أ��ص�ي��ب ب��ان���س��داد معوي الدوحة ،وهذا ح�صل �أكرث من مرة ،وبناء
ا��س�ت��دع��ى ع�م�ل�ي��ة ج��راح �ي��ة ،وي �ب��دو من ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي�م��ات م��ن ال���س�ي��د الأم�يرك��ي
الذريعة �أنها حتتاج �إىل كثري من احلكمة امل�شرتك على العائلتني �آل �سعود و �آل
ك��ي ت�ك��ون مقنعة� ،سيما �أن��ه مل يتعطل ثاين.
يوماً اجتماع ُتعقد عليه �آمال� ،أو مطلوب
ووفق تق�سيم الأدوار يف اللعبة القذرة
منه �أداء عمل ما ب�سبب تغيب وزير� ،إذ �إن لتفتيت البالد العربية ،و�سورية �ضمناً
الن�صاب مايزال متوافراً وبحدة ،والدليل و�أو ًال ،ف��إن العقدة العربية تفككها قطر
�أن��ه وب�ع��د � 48ساعة ُع�ق��د اج�ت�م��اع �أو��س��ع م��ال�ي�اً و�إع�ل�ام �ي �اً ،وال �ع �ق��دة الإ��س�لام�ي��ة
على م�ستوى وزراء خارجية دول امل�ؤمتر تلعب ال�سعودية فيها دور الرافعة لرتكيا
الإ�سالمي ،ومل يح�ضر �سعود الفي�صل ،ال�ط��احم��ة ل�ت���س� ّي��د امل�ن�ط�ق��ة ،ب��اع�ت�ب��اره��ا
و�أقدم املجتمعون تزويراً لإرادة  15وزيراً احلا�ضنة لـ«الإ�سالميني اجلدد».
ع�ل��ى ات �خ��اذ ت��و��ص�ي��ات طلبتها �إدارة �آل
وه �ن��اك  -ح���س��ب خ�ب�راء يف ال�ع��ائ�ل��ة
�سعود ،وتتعلق بتعليق ع�ضوية �سورية يف احل��اك�م��ة يف ال�سعودية  -ن��زاع��ات ا�شتد
م�ؤمتر الدول الإ�سالمية.
وطي�سها بعد وف��اة ويل العهد الأخ�ي�ر،
وتقول م�صادر مواكبة �إن م�س�ألتني ح �ي��ث مل ي�ح���ض��ر �أب� �ن ��اء امل �ل��ك ف�ي���ص��ل،
تقفان وراء �إلغاء اجتماع وزراء اخلارجية ال�سيما وزير اخلارجية �سعود ،الت�شييع،
العرب يف جدة� ،سيما �أن م�س�ألة اجلامعة وال �أح � ��د م ��ن �أ� �ش �ق��ائ��ه ،وال � ��ذي ات�ب�ع��ه
ال �ع��رب �ي��ة �أع �ط �ي��ت ح �ك��راً ل�ق�ط��ر امل �م��ول ت�غ�ي�يرات ع�ل��ى م���س�ت��وى م��راك��ز ال �ق��رار،
احل �� �ص��ري لأم�ي��ن ع ��ام اجل��ام �ع��ة نبيل �أه �م �ه��ا م �ن��ح ب �ن��در ب ��ن � �س �ل �ط��ان لطلب
ال�ع��رب��ي ،وا�ست�ضافتها ال��دائ�م��ة للجنة �أم�يرك��ي ُم�ل� ّح من�صب رئي�س املخابرات،

ب ��اع� �ت� �ب ��اره �أح� � ��د خ �ب ��راء ال� �ع�ل�اق ��ة م��ع
«القاعدة» وتكوينها التنظيمي ،وهذا ما
انعك�س يف ط��رائ��ق القتل يف �سورية بعد
ت�سلمه املن�صب الأم �ن��ي الأول ،وكذلك
توافد «القاعديني» عرب تركيا �إىل �سورية
ب�أعداد الفتة.
لي�س ه��ذا فح�سب ،ف ��إن تركيا التي
ك ��ان ��ت ت �� �س �ت �� �ض �ي��ف وزي � � ��رة اخل ��ارج �ي ��ة
الأم�ي�رك� �ي ��ة ه� �ي�ل�اري ك �ل �ن �ت��ون ل��و��ض��ع
اللم�سات الأخ�ي�رة على ف��ري��ق م�شرتك
للعمل على موا�صلة العدوان على �سورية،
�أبدت ا�ستياء �أمام ال�سيدة الأمريكية من
ع�ق��د ذل ��ك االج �ت �م��اع يف ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت،
�سيما م��ع معار�ضة دول عربية ،وب�شدة
ال �ق��رارات ال�ت��ي �سعى �إل�ي�ه��ا القطريون
يف اج�ت�م��اع ال� ��وزراء الأخ�ي�ر يف ال��دوح��ة،
وبناء عليه طلب امل�س�ؤولون الأت��راك من
الأمريكيني �إ�صدار تعليماتهم لأتباعهم
ال�سعوديني ب�ضرورة �إلغاء االجتماع ،على
�أن يتدبر ال�سعوديون طريقة الإخ��راج،
ف�ك��ان ..ان���س��داداً م�ع��وي�اً ،حتى ال يقولوا
ان�سداد �أف��ق ،وبالتايل قالت تركيا عرب
�أمريكا :الأمر يل ،فا�ستجاب ال�سعودي:
�أمرك �سيدي.

ول�ل�ت��دل�ي��ل ع�ل��ى ذل ��ك ،ف � ��إن ال��وزي��ر
الرتكي املدلل �أمريكياً �أحمد داود �أوغلو
�أعلنها �صراحة� ،أن بني تركيا و�أمريكا
م�ن��ذ ال �ب��داي��ة تن�سيقاً ت��ام �اً ،ل�ك��ن الآن
يجب �أن ندخل يف تفا�صيل التخطيط
ال�ع�م�ل�ي��ات��ي ،وع �ل��ى �أج �ه ��زة خم��اب��رات�ن��ا
وجيو�شنا م�س�ؤولية ك�ب�يرة ،وم��ن �أج��ل
ذل��ك ب��د�أن��ا ال�ب�ح��ث بت�شكيل جمموعة
عمل.
ه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ت��دم�ير
� �س��وري��ة دوراً يف امل �ن �ط �ق��ة ق �ب��ل ال��دول��ة
واالق �ت �� �ص��اد ،ي�ت�خ��ذ م�ن�ح�ن��ى ت���ص��اع��دي�اً
منذ ال�ب��داي��ة ،ول��ذل��ك كانت «الإن ��ذارات»
الرتكية ُتطلَق يف البداية ملدة �أ�سبوعني
ك�أبعد حد ،وكانت تالقيها وا�شنطن حينها
ب�أن الوقت ينفد ،وعلى الأ�سد �أن يتنحى،
بالتوازي مع العمل على رف�ض املرتزقة
ب � ُع��دة ال���ش�غ��ل واال� �س �ت �ن��زاف ،وحت���ض�ير
جمموعات تخريبية تقاطرت �إىل �سورية
تباعاً حتى ازدحمت بها الأماكن.
وح�سب اخلطة الأمريكية  -الرتكية،
بعد ف�شل كل حم��اوالت �إ�سقاط النظام،
تارة بالأمن والقتل ،وط��وراً بالإغراءات
ل �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ت �ف �ت �ق��ر �إىل ال �� �ص�ل�اب��ة

الوطنية ،بالتزامن مع حرب نف�سية ت�أثر
بها كثريون يف البداية ،لكنها ما لبثت
�أن تهاوت تدريجاً� ،إال من الذين لديهم
نق�ص كبري يف املناعة الوطنية.
بكل الأحوال ،ف�إن الذين يعتقدون �أن
مو�سم القطاف قد �آن �أوانه ،ف�إنه ح�سب
ال �ع��ادة تطفو �أط�م��اع�ه��م ع�ل��ى ال�سطح،
وي�سعى كل منهم على طريقة الع�صابات
الأم�يرك �ي��ة لإل �غ��اء الآخ� ��ر ،ك��ي ي�ست�أثر
بالغنيمة ال�ك�برى م��ن زع�ي��م الع�صابة،
ولالتفاق معه دون �أن يحت�سب �إىل �أين
ت � ��ؤدي خ�ط��وت��ه ،م��ع �أن ال��زع�ي��م ير�سل
�إ�شارات با�ستحالة �أن يتحول الأ�سد �إىل
نعجة في�سهل �أكله.
ل ��ذل ��ك ،ف � ��إن ال ��دع ��وات امل ُ �ل� ّ�ح��ة من
«امل�ستعربني» و«املت�أ�سلمني» على �أي��دي
امل �خ��اب��رات الأم�يرك �ي��ة ب ��إق��ام��ة مناطق
حظر ج��وي متهيداً ل�ع��دوان ب��ري ُيفتت
�سورية ،مل يقر�أ جيداً ما قالته مندوبة
وا�شنطن يف الأمم املتحدة �سوزان راي�س،
م��ن �أن «�سورية متلك نظام دف��اع جوي
من بني الأف�ضل يف العامل».
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لبنانيات

أسئلة حول شرعية «المعلومات»
التي أوقفت سماحة

كـالهـمــا جــريـمــة
ي�ستوقف امل��رء �أث�ن��اء التحكم ع��ن ُبعد بجهاز التلفزيون يف
بع�ض الأح�ي��ان ،م�شهداً �أو كلمة ،و�أحياناً يتع ّمد امل��رء الإن�صات
بدقة لبع�ض الأح��ادي��ث ال�سريعة ،تعليقاً على ح��دث معني ،ويف
غالب الأحيان يمُ رر �أ�صبعه على زر التبديل ب�سرعة ،ع ّل هناك
لقطة ُتثري انتباهه ل ُيثبت ال�شا�شة ،ف�إما يتعر�ض للجلد املربح
�أو �أنه ينت�شي.
أ�م ��ا �أن ي�سمع ال �ت��زوي��ر ال�ت��اري�خ��ي ،واال��س�ت�ه��ان��ة ب��ال��وط��ن،
وامتداح العدو وتربئته ..فواهلل �إنه �أمر غري حمت َمل ،خ�صو�صاً
�إذا كان املتحدث يحمل رتبة ع�سكرية ،فتكون �صدمتك م�ضاعفة
�أ�ضعافاً.
م��ا �سمع ُته و��ش��اه��د ُت��ه على �شا�شة �إح ��دى الف�ضائيات من
�ضابط لبناين �سابق كان يف �سلك �أمنيُ ،يثري اال�شمئزاز والقرف،
لأن املتحدث و�صل �إىل رتبة عميد ،وهو من املتبجحني جداً يف
رفع �شعارات «اال�ستقالل» و«احل��ري��ة»� ..إذ قال مبثري من قلة
ال�شرف ما حرفيته�« :إن �إ�سرائيل ومنذ اال�ستقالل مل تعت ِد مرة
على لبنان» ،وتابع مبا معناه �أن االعتداءات كانت تنطلق دوماً
على �إ�سرائيل ..وك�أن الأخ�يرة خروف يف حميط ذئاب يريدون
نه�شها!
ب��ال�ط�ب��ع ،امل� �ح ��اوِرة «امل�ث�ق�ف��ة ج ��داً ج � ��داً» ،وه ��ي اب �ن��ة ق��ري��ة
حدودية طاملا كانت من �أوائل القرى التي تعر�ضت لالعتداءات
ال�صهيونية ،مل ت�سعفها الذاكرة �سوى بكلمتني قبل �أن ت�ست�أنف
احل��وار اخلبيث ،فقالت« :دع�ن��ا م��ن امل��ا��ض��ي» ،و�أك�م�ل��ت الأ�سئلة
امل ُ َعدة.
ً
ً
ً
هناك جرميتان ،الأوىل� ،أن �ضابطا �سابقا يربئ ع��دوا على
امل�ل��أ ،و ُي �ج � ّرم وط�ن��ه وم��واط�ن�ي��ه ،م��ن دون �أن يتحرك الق�ضاء
املكلوم ،ورمبا بات ذلك من �سمات الع�صر احلديث ..خ�صو�صاً �أن
العميد القائد يخدم يف حزب ارتبط طوي ًال بـ«�إ�سرائيل»؛ متوي ًال
ودعماً وتدريباً ورعاية.
واجل��رمي��ة الثانية هي ال�سكوت عن اجلرمية بحد ذاتها يف
تغليب م�صلحة العدو ..وكالهما جرمية.
�أما املثقفة فقد «�أفزعتنا بقرعة» املحطة.

يون�س

م��ن دون ال��دخ��ول يف م�ضمون التحقيق يف
ق�ضية توقيف ال��وزي��ر والنائب الأ�سبق مي�شال
�سماحة ،بعد «ال�ب�لاغ» ال��ذي تقدمت ب��ه «�شعبة
امل�ع�ل��وم��ات» �إىل النيابة ال�ع��ام��ة التمييزية �ضد
��س�م��اح��ة ،الت�ه��ام��ه بنقل ��ص��واع��ق م�ت�ف�ج��رة من
دم�شق ب�ه��دف تنفيذ أ�ع �م��ال �إره��اب�ي��ة يف لبنان،
خ �� �ص��و� �ص �اً �أن ال�ق���ض�ي��ة ب��ات��ت ال �ي ��وم يف ع�ه��دة
الق�ضاء ..بغ�ض النظر عن نتائج هذا التحقيق،
و�أي� �اً تكن ه��ذه النتائج ،ال ب��د م��ن التوقف عند
نقاط قانونية عدة يف الق�ضية املذكورة:
�أوالً� :إن اجلهة التي ا ّدع��ت على �سماحة ثم
�أوقفته هي «�شعبة املعلومات» املطعون يف �شرعية
�إن�شائها ،وهي يف الأ�سا�س فرع �أ�س�س يف العام 1993
من نحو ثمانني عن�صراً ،مهمتها حماية عنا�صر
ومراكز و آ�ل�ي��ات ق��وى الأم��ن الداخلي� ،أي ت�أدية
وظيفة «الأمن الع�سكري».
غري �أن هذا الفرع جتاوز حد ال�سلطة غداة
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،بعد حتويله �إىل
«�شعبة» مبوجب مذكرة خدمة داخلية �صادرة عن
املدير العام لقوى الأم��ن الداخلي اللواء �أ�شرف
ريفي بتاريخ  2006/3/8خالفاً للقانون ،ومن
دون مر�سوم �صادر عن جمل�س الوزراء.
وبدا جلياً �أن هذا الفرع كان يحاول التفرد
يف ال�سلطة الأمنية يف لبنان ،ال�سيما بعد فربكة
�شهود ال��زور يف ق�ضية اغتيال احلريري ،واتهام
قادة الأجهزة الأمنية بتنفيذها ،وبالتايل �ضرب
هذه الأجهزة ،ليت�سنى له وحده الإم�ساك بزمام
الأمور الأمنية يف لبنان.
لكن �شهد لبنان عمليات اغ�ت�ي��ال طاولت
�شخ�صيات عدة يف ظل مرحلة «الق�ضبة الأمنية»
للمعلومات ،حتى ال�ساعة مل يتو�صل هذا الفرع

عنا�صر فرع املعلومات عند مدخل منزل الوزير الأ�سبق مي�شال �سماحة

�إىل ك�شف حقيقة جرمية اغتيال واحدة.
�أما يف �ش�أن متابعة «املعلومات» مللف العمالء،
فهي تهدف �إىل حتويل الأنظار عن عملية اعتقال
القادة الأمنيني ،عرب حماولة حتقيق «�إجن��ازات
�أمنية» تتوافق مع نهج فريف الثامن من �آذار،
وحت��دي��داً ح��زب اهلل ،ع��ل ه ��ذه امل �ح��اول��ة حت��رج
احل ��زب ،وب��ال�ت��ايل متنعه م��ن املطالبة ب� إ�ط�لاق
القادة الأمنيني ،وحماكمة قادة «املعلومات» بجرم
خطف ال�ضباط واحتجاز حريتهم� ،إ�ضافة �إىل
فربكة �شهود الزور يف ق�ضية احلريري.

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان اعترب �أن الأو�ضاع
الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية يف البالد ال تب�شّ ر باخلري �إطالقاً ،بل
تزداد �سوء ًا يوم ًا بعد يوم ،رغم اجلهود احلثيثة وامل�شكورة التي تبذلها
حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي لتخطي وجت��اوز ال�صعوبات والعوائق
والأزمات امل�ستع�صية.
وحذر اللقاء من خطورة فلتان الو�ضع على احلدود امل�شرتكة بني لبنان
و�سورية ،وطالب الدولة اللبنانية ال�ضرب بيد من حديد كل من ت�سوّل له
نف�سه الإخالل بالأمن والتعر�ض حلياة و�أمالك و�أرزاق املواطنني.
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي لفت �إىل �أنه مع
ا�ستمرار اجلدل وحماوته ب�ش�أن طاولة احلوار ،وامل�ساعي التي يبذلها رئي�س
اجلمهورية يف هذا ال�ش�أن ،يحاول الفريق الراف�ض النعقاد طاولة احلوار
ا�ستثمار التطورات الإقليمية املحيطة بلبنان ،والتي يرى فيها دعم ًا ملوقفه
ال�سيا�سي ،وفر�صة لن�سف هذه الطاولة واالنقالب على كل ما كان ميثل
قا�سم ًا م�شرتكا بني املعار�ضة وامل��واالة ،ويف مقدمه �ضرورة ن�سف قانون
انتخاب ال�ستني ،وحتمية والدة قانون انتخاب ن�سبي يحفظ عدالة التمثيل
يف جمل�س النواب ،بحيث تتوفر فيه �شروط انتخاب ال�شرائح اللبنانية
ملمثليها ،وف��ق تق�سيمات ت�ؤكد االن��دم��اج الوطني على ح�ساب التقوقع
الطائفي ،وهذا ما قاربه م�شروع القانون الذي �أقره جمل�س الوزراء.
• حزب االحتاد (قيادة بريوت) حذّر من املحاوالت احلثيثة لنقل الفتنة
من �صيدا �إىل بريوت ،عرب �إطالق �شعارات الفنت يف يوم اجلمعة التوحيدي
الذي يكر�س وحدة كلمة امل�سلمني التي نحتاج �إليها الآن �أكرث مما �سبق،

م�شيد ًا مبوقف دار الفتوى الذي رف�ض حتويل منرب ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�سلم) مقر ًا لزرع الفنت واالنق�سام و�ضرب وحدة امل�سلمني التي هي
القاعدة الأ�سا�س للوحدة الوطنية.
• جتمع العلماء امل�سلمني حذر من الفتنة املذهبية التي متر بها املنطقة،
م�شري ًا �إىل �أن اخلالف لي�س مذهبي ًا بل �سيا�سي ًا بني حموريْ ال�شر الذي تقوده
�أمريكا ،واخلري الذي تقوده اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران.
ورف�ض التجمع ما ورد على «ل�سان البع�ض من الذين ا�ستقبلوا العدو ال�صهيوين
وو�صلوا �إىل احلكم على منت دبابته ،من الدعوة لن�شر قوات دولية على احلدود
مع �سورية ،فاحلل يكون من خالل التوقف عن تهريب ال�سالح وامل�سلحني �إليها،
من خالل �إطالق يد اجلي�ش اللبناين يف ذلك».
ويف ما يتعلق بق�ضية الوزير مي�شال �سماحة ،ر�أى التجمع �أنه ظهر من خالل
الت�سريبات �أن هناك كمين ًا نُ�صب للوزير الوطني مي�شال �سماحة ،من خالل
حزب فرع املعلومات املرتبط ب�أجهزة خارجية ،ي�ساعدهم يف ذلك عميل
مرتبط باملو�ساد ال�صهيوين ،و«نحن و�إن �أردنا �أن ال ن�ستبق التحقيق� ،إال �أننا
ندعو لأن تكون ال�شفافية وعدم الكيدية ال�سيا�سية هما اللذان يحكمان هذا
امللف».
وختم التجمع بيانه بالقول :يخرج علينا اليوم من يتذبذب يف مواقفه ليعلن
�أنه مل يعد يحتمل املكان الذي هو فيه ،كونه لي�س مكانه الطبيعي ،ونحن من
البداية قلنا �إنه ال مكان للمتلونني يف �صفوفنا ،واملقاومة لي�ست بحاجة �إليهم،
ومل يكونوا معها منذ البداية ،واحت�ضانهم لالحتالل ال�صهيوين خري دليل على
ذلك ،لذا ف�إننا نطالبه بالتعجيل باخلروج من املكان الذي ال ينا�سبه ،و�إعالن
مواقفه ال�صريحة.

ثانياً� :إن «�شعبة املعلومات» هي تابعة لوحدة
الأرك ��ان يف ق��وى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي ،ولي�س لهذه
ال��وح��دة انت�شار عمالين يف الأق��ال�ي��م اللبنانية،
كوحدة الدرك �أو ال�شرطة الق�ضائية ،فهي لي�ست
م��ن م �ك��ون��ات ال���ض��اب�ط��ة ال �ع��دل �ي��ة ،ف��اخل�ط��ورة
يف الأم� ��ر ت�ك�م��ن ه�ن��ا م��ن خ�ل�ال ت�ع��اط��ي بع�ض
ال�سلطات الق�ضائية مع «املعلومات» على �أنها �أحد
مكونات «ال�ضابطة» ،علماً �أنه م�شكوك ب�شرعية
�إن�شائها �أ�صالً.
ثالثاً :ه��ل ا�ستحوذت «املعلومات» على �إذن
م�سبق من النيابة العامة قبل �إيفاد املدعو «ميالد
ك �ف ��وري» �إىل م �ن��زل ��س�م��اح��ة ،وت ��زوي ��ده ب� ��آالت
ت�سجيل للإيقاع به بالفخ الأمني املعقد الذي قد
يكون انزلق �إليه؟
رابعاً :لقد بدت الكيدية وا�ضحة لدى هذه
«ال���ش�ع�ب��ة» ��ض��د ��س�م��اح��ة ،م��ن خ�ل�ال ال�ط��ري�ق��ة
الهمجية ال�ت��ي اعتمدت يف مداهمة منزله من
دون م�شاركة خمتار املحلة ،وع��دم عر�ض الئحة
امل�ضبوطات على زوجته للتوقيع عليها ،وال�س�ؤال
هنا :ماذا مينع جهاز املعلومات من �أن يدّعي زوراً
�أنه �ضبط ممنوعات يف منزل �سماحة ،خ�صو�صاً
�أن �أح��داً من �أف��راد عائلته مل يوقع على الئحة
امل�ضبوطات؟
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى جملة الإخ �ف��اق��ات امل��ذك��ورة،
�أك��د م��رج��ع يف ف��ري��ق ال�ث��ام��ن م��ن �آذار �أن تكرار
«�سيناريو» ال�ضباط الأرب�ع��ة ل��ن يتكرر �أي �اً تكن
الأث �م��ان ،و�أن فريقه ال�سيا�سي يف انتظار كلمة
الق�ضاء لتبني على ال�شيء مقت�ضاه ،كا�شفاً �أنه
يجري الإعداد لفريق دفاع م�ؤلف من نخبة من
املحامني ملتابعة ملف �سماحة.
وال ي�ستبعد ظهور نتائج �إيجابية مل�صلحة
� �س �م��اح��ة يف وق ��ت ق ��ري ��ب ،يف � �ض��وء امل �خ��ال �ف��ات
القانونية التي �أحاطت مبلف توقيفه ،وخ�صو�صاً
إ�خ �ف��اء «حم�م��د زه�ي�ر ال���ص��دي��ق ال �ث��اين» امل��دع��و
«كفوري»� ،إ�ضافة �إىل الت�سريبات الإعالمية التي
�أ�ضرت بالتحقيق ،على ما قال املرجع.

ح�سان احل�سن
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لو أعلن غورو «مزرعة لبنان الكبير» ()4/1

مصالح السياسيين وأطماعهم تغرقهم في المحرمات
ه� ��ل �أخ � �ط � � أ� اجل � �ن ��رال غ� � ��ورو ح�ي�ن�م��ا
�أطلق يف �أيلول عام  1920من ميدان �سباق
اخليل املجاور لق�صر ال�صنوبر «دولة لبنان
الكبري»؟
الحظوا �أنه �أعلن «الدولة» اجلديدة من
ميدان ال�سباق ،ولي�س من الق�صر ،وال�سبب
لأن��ه ح�شد �آالف اللبنانيني؛ من �سيا�سيني
م �ع��روف�ي�ن ي��وم �ه��ا ،وط ��احم�ي�ن و أ�� �ص �ح��اب
�أحالم ال يت�سع لهم �إال امليدان.
قد يكون املفو�ض ال�سامي الفرن�سي دو
جوفيل �أكرث نباهة ،ذلك لأنه �أعلن يف حفل
ع���ش��اء أ�ق��ام��ه ن�ق��وال ب�سرت�س يف ق���ص��ره يف
�شهر أ�ي��ار  ،1926وجمع �سا�سة لبنان الكبار
يف تلك املرحلة وبع�ض الوجوه احلاملة� ،إذ �إن
دي جوفنيل ،وفيما هو يتنقل كالطاوو�س
بني طاوالت املدعوين الذين كانت ت�شرئبّ
ع �ي��ون �ه��م وج ��وارح� �ه ��م ك �ل �م��ا م � � ّر ال���س�ي��د
الفرن�سي ،لعل �أحدهم يلقى لفتة ر�ضا �أكرث
من غريه.
ف �ج ��أة وق��ف دي ج��وف�ن�ي��ل أ�م ��ام إ�ح��دى
امل ��وائ ��د ال �ت��ي ك��ان��ت ت �� �ض��م جم �م��وع��ة من
املر�شحني ل�ل��رئ��ا��س��ة ..وخ��اط�ب�ه��م« :رئي�س
لبنان موجود بينكم» ،ثم �أ�شار ب�إبهامه نحو
الأرث��وذك���س��ي ��ش��ارل دب��ا���س ،ن��اظ��ر العدلية
�آنئذ.
و�إن ك��ان ك �ث�يرون ق��د غ���ص��وا و أ�ح���س��وا
ب��ال�ل��وع��ة� ،إال أ�ن �ه��م �سلموا ب��اخ�ت�ي��ار ال�سيد
الفرن�سي ،وب�صموا له.
رمب��ا �إذن ،ل��و ع��اد غ ��ورو ،الع �ت��ذر من
«ال�شعوب» اللبنانية ،لأنه كان عليه �أن يطلق
على البلد ا�سم «مزرعة لبنان الكبري» ،ورمبا
ي�سجل للفرن�سيني م�ك��رم��ة ع�ل��ى ال�سا�سة
اللبنانيني ،لأنهم على حد و�صف ا�سكندر
ريا�شي« ،مل يف�ضحوا الذين انقلبوا عليهم
فيما بعد ،ب��ل �أر�سلت املفو�ضية الفرن�سية
�سنة � 1941أوراق �ه��ا و�سجالتها حترقها يف
�أتون النار ،يف ه�ضاب بيت مري ،كي ال تقع يف
�أيدي الذين ي�أتون بعدها ،ومن هذه الأوراق،
ذلك ال�سجل الذهبي ال��ذي يت�ضمن �أ�سماء
جميع ال��ذي��ن ك��ان��وا يخدمونها ويبيعونها
ال �ب�لاد يف اخل �ف��اء ،بينما ي�ت�ظ��اه��رون أ�م��ام

الرئي�س كميل �شمعون ..رجل التلونات

النا�س بالتجرد والنزاهة والوطنية امل�ستقلة
التي ال تقبل انتداباً».
ب �ع��د االن� � �ت � ��داب ،مل ت �ت��وق��ف حت ��والت
وت�ب��دالت ق�سم كبري من الطبقة ال�سيا�سية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف �ـ«ف �ت��ى ال �ع��روب��ة الأغ � ��ر» كميل
�شمعون ،كما ك��ان يطلق عليه بعد �أوا��س��ط
�أربعينيات القرن املا�ضي �سرعان ما تبني �أنه
«فتى الإنكليز الأع ��ز» وكما ي�صف الرئي�س
اللبناين ال��راح��ل ��ش��ارل ح�ل��و ،ف ��إن ال�سفارة
الربيطانية بد�أت تتدخل �ضد ب�شارة اخلوري
ب���ش�ك��ل � �س��اف��ر ،لأن �ه��ا وج� ��دت م��ن الأف �� �ض��ل
االعتماد على املعار�ضة بدل االعتماد على من
ه��م يف احلكم وال�سلطة ،وه��ي ا�سرتاتيجية
م�ألوفة لدى دول �أجنبية عديدة قوامها عقد
حتالف مع املعار�ضة لإنهاك احلكم القائم.
�شمعون الد�ستوري كان �أول ما فعله بعد
ا�ستقالة ب�شارة اخلوري �أن ا�ستنجد ب�أ�صدقائه
الإنكليز ،وقام برحلة �صيد �إىل �سورية واجتمع
برئي�سها �أديب ال�شي�شكلي �آنئذ ،ف�أعانه و�ضغط
ع �ل��ى ن� ��واب ب�ي��روت وال �� �ش �م��ال ال��ذي��ن ن�ق�ل��وا
البندقية م��ن كتف حميد فرجنية �إىل كتف
��ش�م�ع��ون ،وق ��ادة م�ع��رك��ة ف��رجن�ي��ة م��ن أ�م�ث��ال
حبيب �أب��ي �شهال ومو�سى دي ف��ري��ج و��ش��ارل
حلو وهرني فرعون وغريهم ،خ�ضعوا لطلب

ال�سفري الربيطاين عرب مي�شال �شيحا.
�شمعون نف�سه الذي ا�ستنجد بال�سوري
والإنكليزي لن�صرته� ،سرعان ما انقلب على
االث�ن�ين ،حني عني �شارل مالك الأمريكي
ال �ه��وى وزي � ��راً ل �ل �خ��ارج �ي��ة ،وان �ق �ل��ب على
ال�سوري و�شن عام  1958على أ�ب��واب الثورة
�أو الفتنة ،التي ح�صلت� ،أو��س��ع حملة على
ال �ع �م��ال ال �� �س��وري�ين يف ل �ب �ن��ان ،يف عملية
ترحيل جماعية فيها �أب�شع �أنواع العن�صرية،
ورف��ع وت�يرة عدائه بعد الوحدة بني م�صر
و� �س��وري��ة و إ�ع �ل ��ان اجل �م �ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة
امل�ت�ح��دة ،ال�ت��زام�اً بالتوجيهات الأم�يرك�ي��ة
وت�أييداً مل�شروع ايزنهاور.
وب � � � ��أي ح � � ��ال ،ف �� �ش �م �ع��ون ال � � ��ذي زوّر
ان�ت�خ��اب��ات  ،1957ليكون ل��ه �أغلبية جتده
له الرئا�سة ،هي نف�سها التي انتخبت عدوه
ال �ل��دود اجل �ن�رال ف � ��ؤاد ��ش�ه��اب ع��ام ،1958
حينما ر�ضخ الأمريكي القرتاح جمال عبد
النا�صر بانتخاب �شهاب رئي�ساً للجمهورية
�إثر الفتنة الكربى يف ذاك العام.
و�إذا ا��س�ت�ع��ر��ض�ن��ا أ�� �س �م��اء ال�سيا�سيني
الذين بدلوا مواقفهم وقناعاتهم ،وكانوا
ي�ن�ت�ق�ل��ون م��ن م �ك��ان �إىل آ�خ� ��ر ،ب�ح�ي��ث �أن
الإنقالب على القناعات ال�سابقة كان 180
درج��ة ،الحتجنا �إىل ك�ت��اب م�ستقل ب��ذات��ه،
ل�ك��ن نكتفي ب���س��رد بع�ض الأم �ث �ل��ة لت�شري
�إىل تبديالت «�أ�سياد» «ال�سيا�سة» و«احلرب»
واجلري وراء ال�سلطة واملال.
أ�م ��ا ك �م��ال ج�ن�ب�لاط ��ص��اح��ب ال�ت��اري��خ
ال��وط �ن��ي ب�ي�ن  ،1977 - 1960ف �ه��و ب ��د�أ
حياته ال�سيا�سية فرن�سي امل�ي��ول وال�ه��وى
وجن��ح يف م�ق�ع��ده ال�ن�ي��اب��ي ع��ام  1943على
الالئحة املدعومة من االن�ت��داب ،لكنه مع
اخلم�سينات م��ن ال�ق��رن املا�ضي حت��ول �إىل
الإنكليز ،وهنا نفهم �سر تفاهمه مع كميل
�شمعون و�أدي��ب ال�شي�شكلي يف العام ،1952
�ضد ب�شارة اخل��وري عرب ما ي�سمى اجلبهة
اال�شرتاكية.
فماذا عن حتوالت ال�سيا�سيني اللبنانيني؟

�أحمد �شحادة

التيار الوطني الحر يقيم إفطاره السنوي األول في بيروت

العماد مي�شال عون م�صافحاً ثلة من م�شايخ بريوت

حتت رعاية وح�ضور رئي�س تكتل التغيري والإ�صالح العماد
مي�شال عون� ،أقامت هيئة ق�ضاء بريوت يف التيار الوطني احلر
حفل �إفطارها ال�سنوي الأول يف فندق ال�سان جورج و�سط بريوت.
ح�ضر الإف �ط��ار ال��وزي��ر غ��ازي زع�ي�تر؛ ممثل دول��ة الرئي�س
نبيه بري ،والقا�ضي ال�شيخ ح�سن احلاج �شحادة ممث ًال مفتي
اجلمهورية اللبنانية ،وال�شيخ حممد حجازي ممث ًال املجل�س
الإ�سالمي ال�شيعي الأع�ل��ى ،وم�ط��ران الكاثوليك يف بريوت
كرييللو�س ب�سرت�س ،ومطران ال�سريان يف جبل لبنان جورج
�صليبا ،ووزير الرتبية اللبناين ح�سان دياب ،والدكتور نبيل
ال�ع��رج��ة مم�ث�ل ًا دول ��ة ال��رئ�ي����س ع�م��ر ك��رام��ي ،وال�ع��دي��د من
الوزراء والنواب احلاليني وال�سابقني ،وممثلون عن الأحزاب
والقوى الوطنية وال�سلك الدبلوما�سي ،والعلماء وال�سلطة
الرابعة� ،إ�ضافة �إىل ح�شد من املخاتري واجلمعيات والفاعليات
والوجوه البريوتية.

العيد ..بوحدتنا وتحرير
أنفسنا من الكراهية
ه ّل ال�شهر الف�ضيل على اللبنانيني ،منهم من �صام ومنهم
من �أفطر ،ومنهم من اعت�صم ومنهم من ف�ض اعت�صام ،ومن
هم من انتظر العيد ..فقط.
مرت �أح��داث عديدة خالل ال�شهر الف�ضيل ،ف�أ�صبح من
امل�ع�ل��وم عند اللبنانيني� ،أن دخ��ول وق��ت الإف �ط��ار ه��و حلظة
انقطاع الكهرباء ،انقطعت الكهرباء� ،صار وقت الإفطار� ،أكلنا
التمر و�شربنا املاء اللهم لك �صمنا.
ف�ض االعت�صام ،ع��اد الهدوء �إىل بوابة اجلنوب ،الدولة
ّ
جنحت ومل تنت�صر يف فك االعت�صام ،مل ي�سلم ال�سالح وبقيت
املقاومة« ،عذراً �شيخ �أحمد».
ميكن تعبت و«زه�ق��ت» �صيدا من الأ��س��ر ،فذهب الأ�سري
بجولة بد�أت من بريوت وال ندري �أين �ستنتهي.
ع��ادت موجة ح��رق الدواليب ،وت��وح��دت ال�ساحات رف�ضاً
ل��وزي��ر ال �ط��اق��ة ،ق �ط��ع ط��ري��ق ك��ورن �ي ����ش امل ��زرع ��ة ب��ال�ع��وائ��ق
وم�ستوعبات النفايات ،ي�صرخ املعت�صمون «بدنا الكهربا».
يف ال �ي��وم ال �ت��ايل ي�ج�ت�م��ع � �ش �ب��اب � �ش��ارع ب��رب��ور امل�ق��اب��ل
لكورني�ش املزرعة ،و�أكيد من �أجل الكهرباء و«�إنو كيف جماعة
كورني�ش امل��زرع��ة و�أبو�شاكر بيقطعوا الطريق ما نحنا هون
كمان» ،فقطعوا الطريق الرئي�سية ،وك��ل ذل��ك بعد الإفطار،
«�أكلو ال�شباب ونزلوا» ،تدخل الوجهاء من اجلانبني ،املطلوب
�أن نتوحد لل�ضغط على الدولة من أ�ج��ل حل �أزم��ة الكهرباء،
«املهم �صار يف اعت�صام وقطع للطرق وتوحدت املناطق� ،شكراً
للكهرباء».
ح�صل اعت�صام �آخ ��ر ،ول�ك��ن ال �أدري ،ن��داف��ع ع��ن م��زارع
احل�شي�شة �أم ن�ه��اج�م��ه ،بالنهاية امل ��زارع ل��دي��ه ع��ائ�ل��ة «وب��دو
يطعميها» ،ويف كل احلاالت على الدولة �أن تتحمل م�س�ؤولياتها
اجتاههم ،وهي التي عو�ضت على املهجرين ،فدفعت لهم �أموا ًال
لو جمعت« ،لعمرنا لبنان يف ثالث �أو �أربع مرات وعملنا واحد
�إحطياط ،يلي بدو يعمل اعت�صامات» ،والدولة عليها ديون،
وعجز م��ايل كبري ،واخلزينه «فا�ضية» ،ولكن عندما يحني
موعد التزام الدولة بح�صتها من املحكمة ،يت�أمن املال بقدرة
قادر.
ي��ا دول�ت�ن��ا ال�ع��زي��زة اع�ت�بر م��زارع��ي احل�شي�شة ق���ض��اة يف
املحكمة الدولية« ،وبدن يقب�ضوا معا�شنت وتعوي�ضاتن».
مر ال�شهر ،ومرت امل�سل�سالت التي يزعمون �أنها رم�ضانية،
وكلها مبنا�سبة ال�شهر الف�ضيل ،وال عالقة لل�شهر الف�ضيل بها
(�إن��و �شو خ�ص رم�ضان مب�سل�سل كله ف�ضائح وخيانة ،واحد
م�صاحب زوجة �صديقه �أو �أخ �سرق �أموال �أخيه� ،أو� ..أو.)..
وبحجة ال�شهر املبارك ،نفاج�أ مبطعم يقدم �سهرة راق�صة
مع مطربة ،اهلل ي�سرتنا..
سال أ�ع ��اد بع�ض ال��ذك��ري��ات اجلميلة،
ول�ك��نّ ه�ن��اك م�سل� ً
يحكي عن عملية ينفذها جمموعة من العرب �ضد «�إ�سرائيل»،
في�سرقون بنكها الأول ،وتبد�أ رحلتهم من العري�ش �إىل رفح،
ت �ب��د�أ مهمتهم ف��ى ت��ل �أب �ي��ب ،وب�ع��ده��ا ي�ن�ه��ون امل�ه�م��ة بنجاح،
وي�ب��د�أون رحلة ال�ع��ودة ،ي�أ�سرون جنوداً �صهاينة وي�سلمونهم
للمقاومة ،التي قامت بعملية تبادل ف�أطلق املئات من الأ�سرى
العرب.
و�أكرث ما يدمع العني يف ذاك امل�سل�سل ،قول �أحد املمثلني
عندما �أعلن �أن الغد �أول �أي��ام عيد الفطر ،كيف تريدون �أن
�أهنئكم بالعيد ولبنان و�سورية وال�سعودية �أعلنوا غداً العيد،
وليبيا �أعلنته اليوم ،وم�صر و�إيران بعد الغد.
تريدون الن�صر و�أنتم تختلفون� ،أي متى تعلنون العيد.
العيد بوحدتنا ،العيد بتحرير �أنف�سنا من الكراهية ،العيد
بعودتنا �إىل جذورنا وتاريخ �أمتنا امل�شرق ،العيد بن�صرنا على
�أعداء �أمتنا العربية والإ�سالمية..
هذا هو العيد ..فطر �سعيد ،كل عام و�أنتم بخري..

�سعيد عيتاين
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مقابلة
حطيط يشرح لـ«الثبات» المستويات األربعة
للحرب على سورية (التفاصيل الميدانية)
الثنائي ال�شيعي والتيار الوطني
احلر ميتلكان �شجاعة الإقدام
و�شجاعة الإحجام ،وقد يردان
ال�صاع �صاعني يف ق�ضية تلفيق
فرع املعلومات ..ما �رسبه الأخري
عن الوزير الأ�سبق مي�شال �سماحة
جمرد «�إخبار» لي�س �إال ،واملطلوب
�إح�ضار �شاهد الزور اجلديد «ميالد
كفوري».
اخل � �ب �ي�ر اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي وامل �ح �ل ��ل
ال�سيا�سي؛ العميد ال��رك��ن املتقاعد �أم�ين
حطيط ،يك�شف جل��ري��دة «ال�ث�ب��ات» خفايا
ال�صراع الإ�ستخباري ال�سيا�سي الإعالمي
االق �ت �� �ص��ادي يف امل�ن�ط�ق��ة ،وي�ن�ق��ل ل�ل�ق��راء
الأعزاء �آخر التطورات امليدانية يف �سورية.
ال ي �ك�ت�رث ال �ع �م �ي��د ح �ط �ي��ط ك �ث�ي�راً
باملعطيات امل ُ�سربة من قبل فرع املعلومات
يف ق�ضية الوزير الأ�سبق مي�شال �سماحة،
ي�ضعها �ضمن �إطار «الإخبار» ال «التحقيق»،
والفرق بينهما �شا�سع بح�سب ر�أيه ،يقول:
«التحقيق يقوم به رجل موثوق يبحث عن
حقيقة ،والإخبار يقوم به خ�صم يريد �أن
يدين ال�شخ�ص الآخ��ر ،ومكتب املعلومات
ه��و يف ح��ال��ة خ�صومة �سيا�سية م��ع فريق
�سيا�سي ،وه��و ينتمي �إىل ف��ري��ق � 14آذار،
م��ن ه�ن��ا� ،إن ك��ل م��ا ي�ق��وم ب��ه ه��ذا ال�ف��رع،
ي�ن��درج بالن�سبة لفريقنا ال�سيا�سي حتت
عنوان «الإخبار» ،و�ضمن �سياق العرا�ضات
ا إلع�ل�ام �ي��ة ال��دون�ك�ي���ش��وت�ي��ة» ،وي���ض�ي��ف:
«ي�شوب «�إخ �ب��ار» ف��رع املعلومات يف ق�ضية
�سماحة ثالث نقاط �ضعف ووه��ن ،الأوىل
ت �ب��د�أ بطريقة ال�ت��وق�ي��ف ب�ح��د ذات �ه��ا ،لأن
مداهمة منزل �سماحة جرمية مو�صوفة
بح�سب ال�ق��ان��ون اللبناين ،وب��ال�ت��ايل على
مرتكبيها حماكمتهم ملخالفتهم قواعد
�أ�صول املحاكمات اجلزائية ،الوهن الثاين
يف ال �ق �� �ض �ي��ة ي �ظ �ه��ر م ��ن خ �ل��ال ال �� �ض��خ
الإعالمي البالغ اخلطورة� ،إذ �إنه بغ�ضون
� 4ساعات طُ رحت �سبع فر�ضيات متناق�ضة،
االفتتاحية كانت بنفي العمالة لـ«�إ�سرائيل»
للإيحاء ب�شيء مريب ،تلتها �سيناريوهات
حماولة اغتيال النائب خالد ال�ضاهر ،ثم
النائب معني املرعبي ،ثم العمل لتفجري
�إف�ط��ارات �إ�سالمية ،ثم الت�سويق الغتيال
البطريرك ب�شارة ال��راع��ي يف زي��ارت��ه �إىل
ق���ض��اء ع �ك��ار ،ث��م لإح� ��داث خ�ل�اف وفتنة
بني ال�سنة وامل�سيحيني ،ثم �أخ�يراً لتحط
رحالهم على م�س�ألة نقل التفجريات».
�س�ألناه عن مغزى تبديل فرع املعلومات
ل�ه��ذه ال�سيناريوهات امل�سربة للمحطات
التلفزيونية بهذه ال�سرعة ،ي�شرح العميد
حطيط« :الهدف من الهجمة الإعالمية
ال �� �ش��ر� �س��ة خ �ل��ق ب �ي �ئ��ة ت �ت �ب �ن��ى ت��وج�ه�ه��م
ال �� �س �ي��ا� �س��ي االف�ت�را�� �ض ��ي ،وف ��ر� ��ض واق ��ع
�شعبوي لل�ضغط على الق�ضاء وال�سلطة
ال�سيا�سية لإ� �ص��دار ق ��رارات �ضد �سورية،
وه ��ذا م��ا تلقفه ف��ري��ق � 14آذار ،فال�ضخ

الإعالمي مع ت�سريب الروايات البولي�سية
املختلفة هدفهما �أخ��ذ ال ��ر�أي ال�ع��ام جتاه
م��ا ي�سمى «االن �ه �ي��ار الإدراك � ��ي ال��ذه�ن��ي»،
ألن��ه يف مثل تلك احل ��االت يُ�صبح ال��ر�أي
ال �ع��ام �أ� �س�ي�راً للبيئة امل ُ�خ�ترع��ة ،وعندها
ي�سهل على النا�س تقبل �أي قرار �سيا�سي �أو
ق�ضائي ت�صدره ال�سلطة ال�سيا�سية ،متاماً
كما ح�صل يف لبنان بعيد اغتيال الرئي�س
رفيق احل��ري��ري وات�ه��ام ال�ضباط الأرب�ع��ة
عام  ،2005ويف حينها تقبلت النا�س فكرة
انتقال ال�سلطة من مقلب �إىل �آخر».
ي �ع��ود ح�ط�ي��ط ل�ي�ك�م��ل �إظ �ه ��ار ن�ق��اط
��ض�ع��ف «�إخ� �ب ��ار» ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ،ي�ق��ول:
«ل ��و ي �ث��ق ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات مب ��ا ل��دي��ه من
معطيات ،مل��ا اقتحم م�ن��زل �سماحة بهذه
ال�ط��ري�ق��ة� ،إذ ك��ان مب �ق��دوره �إر� �س��ال ورق��ة
جلب �أو ورق��ة �إح���ض��ار ..عملية التوقيف
ه��ذه ،هدفها خلق بيئة �ضاغطة �إعالمياً
وب�ل�ب�ل��ة ��ش�ع�ب�ي�اً ل�ل�ت���ص��وي��ب ع�ل��ى ��س��وري��ة،
ولزعزعة اال�ستقرار بني البلدين ،ولتربير
حالة الع�صابات امل�سلحة امل ُ�سماة «اجلي�ش
ال���س��وري احل��ر» يف لبنان �شما ًال وب�ق��اع�اً»،
ي�ت��اب��ع ح�ط�ي��ط ك�لام��ه« :ت�ه��ري��ب «م�ي�لاد
كفوري» خ��ارج لبنان ،وتوفري احلماية له
من قبل املعلومات ،تطيح بكل ما يزعمونه
من �أخبار ،وال�س�ؤال الذي يطرح هنا ،مادام
الأخ�ير هو م�صدر كل تلك الأح��داث (هو
ال ��ذي �أج ��رى الإت �� �ص��االت ،ه��و ال ��ذي نقل
امل�ت�ف�ج��رات ،ه��و ال��ذي تلقى الأم� ��وال ،هو
ال ��ذي � �ص��ور ال�ف�ي��دي��و) علينا ا��س�ت��دع��ا�ؤه
للق�ضاء لتبيان احل�ق�ي�ق��ة ،و�إال �أ�صبحنا
�أمام �شاهد زور جديد �شبيه مبحمد زهري
ال�صديق ،وهذا الأمر لن ن�سمح بتمريره».
حرب مب�ستويات �أربعة
يتابع حطيط« :ف��رع املعلومات �أ�ساء
التقدير ه��ذه امل��رة ،لأن البيئة التي جنح
يف �إنتاجها ع��ام  2005يعجز عن ت�أمينها
يف ال�ع��ام  ،2012واملعطيات امل�ت��وف��رة حتى
ال�ساعة تعترب ن�سخة رديئة ملعطيات عام
 ،»2005ي���ش�ير ح�ط�ي��ط �إىل �أن احل��رب
الدائرة يف املنطقة وعلى �سورية م�ستعرة
على امل�ستويات كافة ،يقول« :هذه احلرب

ا ألم �ن��ي ،وث��ان�ي�اً لبنان م�ل��يء باملتفجرات،
وثالثاً من يتقن العزف على البيانو لي�س
ب��وارد الت�ضحية ب�أنامله لأن احلاجة �إليه
وث��روت��ه احلقيقية ه��ي يف أ���ص��اب�ع��ه ..فهل
ُي�ط�ل��ب م��ن ع ��امل ال �ك�ت�روين ع�ل��ى �سبيل
امل �ث��ال ال�ع�م��ل يف امل �ج��ال ا ألم �ن ��ي؟ م��ا هي
كفاءات �سماحة الأمنية يف ه��ذا امل�ضمار؟
وه ��ل ع�لاق��ات��ه ال��دول �ي��ة امل�ت�ن��وع��ة ت�صلح
ليكون �شخ�صاً منا�سباً لنقل متفجرات؟»،
ي�س�أل حطيط« :من ي�ؤكد نقل املتفجرات
م��ن �سورية ،م��ادام �شاهد ال��زور «ك�ف��وري»
متوارياً وحممياً»؟
عن م�آخذ البع�ض على �أداء احلكومة
ال��دف��اع��ي يف م�ع��اجل��ة ال�ق���ض��اي��ا امل�ت�ن��وع��ة،
ي � �ق ��ول ح� �ط� �ي ��ط« :ع� �ن ��دم ��ا ت �ع �ج��ز ه ��ذه
احل�ك��وم��ة ع��ن حت��ري��ك م��دي��ر ع ��ام يعطل
الكونية على �سورية تت�ألف من  4م�ستويات ،قطاع االت�صاالت ،تكون القوى الأ�سا�سية
ف��ال �غ��رب امل�ت�ه��ال��ك اق�ت���ص��ادي�اً وع���س�ك��ري�اً داخل احلكومة حمكومة بني �أمرين� ،إما �أن
يعتمد �سيا�سة ا�سرتاجتية قوى «الناعمة» ،تطيح باحلكومة وتتجه �إىل احتمال الفتنة
وتلك اال�سرتاجتية تقوم يف الأ�سا�س على ال��داخ �ل �ي��ة ،و إ�م� ��ا ت��ر��ض��ى ب��اب �ت��زاز فريقي
مبد�أ التزوير والتلفيق وحجب احلقائق الرئي�س ميقاتي والنائب جنبالط لتمرير
وزرع الأب��اط �ي��ل ،يف امل�ستوى الأول ي�أتي تلك املرحلة» ،ي�ضيف« :الثنائي ال�شيعي مع
ال�صراع املخابراتي يف �أوىل الإهتمامات ،التيار الوطني احلر مرغمون على االختيار
وما يجري يف �سورية من فربكات �إعالمية ب�ين ال�سيئ وا أل� �س��و�أ ،لكن �إن و��ص�ل��وا �إىل
دل �ي��ل � �س��اط��ع ع �ل��ى ذل� ��ك ،وم ��ن الأم �ث �ل��ة درجة اعتبار �أن ال�سكوت �أ�صبح هو الأ�سو�أ،
القاطعة على ذلك ،ادعاء �صحيفة الوطن ف�أعتقد �أنه �سيكون لهم موقف �آخر».
ال���س�ع��ودي��ة م�ن��ذ �أي ��ام ك�لام�اً ل�ن��ائ��ب وزي��ر
ولكن الفريق الآخر �أال ي�ستغل رف�ض
اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س�ي��ة خم�ت�ل��ق ،ك�م��ا فعلت ت�ل��ك ال �ق��وى للفتنة م��ن أ�ج ��ل ب�ع��ث تلك
وك��ال��ة ال�صحافة الفرن�سية « »AFPمنذ القوى كالفطريات ،في�صبح التعامل معها
م��دة م��ع ال�سفري ال��رو��س��ي ل��دى فرن�سا� ،أكرث كلفة؟ يرد حطيط« :نحن مطمئنون
للإ�شارة �إىل �أن النظام ال�سوري يتداعى» ،ج ��داً أ�ن ��ه م�ه�م��ا ك ��ان من��و ال �ف��ري��ق الآخ ��ر
يتابع حطيط حديثه« :احلرب الأ�سا�سية �سبيقى دون �سقف قدرات فريقنا ال�سيا�سي،
هي حرب نف�سية �إعالمية �أوالً ،واقت�صادية ومادمنا قادرين على تعطيل �ألغام الفريق
للت�أثري ثانياً ،و�صراعاً �سيا�سياً دبلوما�سياً ا آلخ ��ر ب�صرب م�ع�ين ،ل�ب�ن��ان ه��و امل�ستفيد
ثالثاً ،وواقعاً ميدانياً على الأر�ض رابعاً»،
يف�سر حطيط معطى حرب اال�ستخبارات
ال�ضرو�س يف املنطقة «عند �أي ا�ستهداف
خم��اب��رات��ي ت��راع��ي عنا�صر ث�لاث��ة :جناح
�أق �� �ص��ى ،ب�ج�ه��د �أدن � ��ى ،وم�ف��اع�ي��ل �أو� �س��ع،
وت �ل��ك امل �ع �ط �ي��ات ب ��ر�أي �ه ��م ت�ن�ط�ب��ق على
ال��وزي��ر �سماحة ،ف��الأخ�ير بحكم عالقته الثنائي الشيعي مع التيار
اال�ست�شارية م��ع ال�ن�ظ��ام ال���س��وري وت��وزع
الوطني الحر مرغمون
��ش�ب�ك��ات �إت �� �ص��االت��ه م ��ع �أك�ث��ر م ��ن رواق
فرن�سي ،مع متاهيه ال�سيا�سي مع توجهات على االختيار بين السيئ
امل �ق��اوم��ة وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي احل ��ر ،جعله
واألسوأ
ه��دف�اً خم��اب��رات�ي�اً» ،وي�ضيف« :رغ��م كون
�سماحة �صاحب موقف �سيا�سي م�ستقل،
�ضربه خمابراتياً هدفه الت�أثري على تلك
ال�ق�ن��وات (��س��وري��ة  -ح��زب اهلل  -ال�ت�ي��ار)
ولهذا ال�سبب نحن ندقق يف «�إخ�ب��اري��ات»
فرع املعلومات لك�شف نواياه».
الأول ،واحلالة املثالية على ذلك هي حالة
ال�شيخ الأ�سري يف �صيدا ،فاجلميع يعرف
ال حاجة لنقل املتفجرات
�أن �إر��س��ال � 50شخ�صاً من قم�صان ال�سود
�إىل لبنان
كانت كفيلة بفتح الطريق ،ولكن التعامل
مع تلك الق�ضية بحكمة �أربكتهم و�أ�ضرت
وي� ��� �س� ��أل ح �ط �ي ��ط« :ان � �ط �ل�اق � �اً م��ن بفريقهم ال�سيا�سي» ،وي�ضيف حطيط:
معطيات ف��رع املعلومات ،الكمية املنقولة «ال�شجاعة �شجاعتان� ،شجاعة يف ا إلق��دام
م��ن املتفجرات ال ت�صلح بتاتاً للت�صويب و�شجاعة يف الإحجام ،ومن ميتلك �شجاعة
على ��س��وري��ة ال �سيا�سياً وال أ�م�ن�ي�اً ،ف ��أو ًال ا إلق � � ��دام ي �ك��ون ج �ب ��ان �اً ،وم ��ن ال ميتلك
دم�شق لي�ست بحاحة ل�سماحة يف العمل ��ش�ج��اع��ة ا إلح �ج��ام ي�ك��ون م �ت �ه��وراً ،ول�ه��ذا

ال�سبب فريقنا ال�سيا�سي ميار�س �شجاعة
ا إلح� �ج ��ام ،ول�ك�ن��ه ال ي�غ�ي��ب ع�ن��ه �شجاعة
الإقدام على الإطالق».
التيار وحزب اهلل
ح��ول م�س�ألة تريث ح��زب اهلل والتيار
الوطني احلر يف م�س�ألة الدفاع عن الوزير
الأ�سبق مي�شال �سماحة ،يعترب حطيط �أن
�أداءه �م��ا ه��ذا ،ي�شكل من��وذج�اً ُي�ح�ت��ذى به
يف كيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ق���ض��اء ،بخالف
فريق ال��راب��ع ع�شر م��ن �آذار التي يتعامل
غوغائياً ودمياغوجياً مع �أي معطى �أمني،
يقول« :التيار واحل��زب ورغ��م تيقنهما �أن
« إ�خ�ب��ار» ف��رع املعلومات متيل �إىل الكذب،
ج��اء تريثهما �صحيحاً ،ف ��إن ج��اء املعطى
�صحيحاً كما يدعي ف��رع املعلومات ،فهم
لي�سوا معنيني بنتائجه ماداموا مل ي�أمروا
ب��ال�ع�م��ل ،ف���س�م��اح��ة ل�ي����س م�ن���ض��وي�اً ال يف
حزب اهلل وال يف التيار ،وهنا يف هذا املجال
مي�شال �سماحة �شخ�صية م�ستقلة ،فالتيار
واحل��زب يرف�ضان رف�ضاً قاطعاً الإجن��رار
وراء الفتنة الطائفية وي�ت�ح�م�لان م��ا ال
يتحمله أ�ح ��د مل�ن�ع�ه��ا» ،ي���ض�ي��ف حطيط:
«يف ح��ال ك��ان اخل�بر خمتلقاً وملفقاً كما
�ستثبته الأيام عندها ،معهما الوقت الكايف
ل��رد ال���ص��اع ��ص��اع�ين ،وب��ال�ت��ايل موقفهما
املبدئي ال ميكن اعتباره عجزاً وال تراجعاً
عن الوفاء».
�سورية
ميدانياً الو�ضع يف �سورية بر�أي حطيط
مي�ي��ل ل���ص��ال��ح ال��دول��ة وال���ش�ع��ب وحم��ور
املمانعة ،يقول« :اجلي�ش ال�سوري ي�ستعيد
املواقع على الأر�ض ،والفريق الآخر عاجز
ع��ن فعل �أي ��ش��يء ،لهذا ال�سبب ي�سعرون
م��ن جبهة ال �ن��زاع امل�خ��اب��رات��ي ا إلع�لام��ي
ال�سيا�سي ،فبعد ا�ستخدام مدفعهم الأبعد،
وق �ن��اب �ل �ه��م ا ألك �ث ��ر ث �ق�ل�اً وف �� �ش��ل ��ض��رب
ال��ر�أ���س «دم�شق» ليتهاوى اجل�سم ،تعترب
ال �ي��وم ح �ل��ب ب�ح�ك��م ال���س��اق�ط��ة ع���س�ك��ري�اً،
رغم �أن م�س�ألة تطهري اجليوب من فلول
الع�صابات امل�سلحة �ست�ستغرق عدة �أ�شهر»،
يتابع حطيط« :م��ع ف�شل العمل امليداين
ع�ل��ى � �س��وري��ة ،احل ��ل ال���س�ي��ا��س��ي ل��ن يكون
ت�سوياً ،احلل ال�سيا�سي �سينطلق من املعطى
امليداين ،حتى الآن الفريق ال�سيا�سي لي�س
يف موقع تقبل اخل�سارة ،وهو لذلك يعتمد
�سيا�سة «القتال الت�أخريي» للتخفيف من
خ�سائره اال�سرتاتيجية يف املنطقة وللقول
�إن��ه مل يخ�سر احل��رب ،ونحن بر�أينا هذه
امل�ع��رك��ة �ستطول ح�ت��ى ال �ع��ام  ،2014رغ��م
�أن �إرت��دادات �ه��ا �ستكون ك��ارث�ي��ة على �أك�ثر
من بلد ،خ�صو�صاً على تركيا وال�سعودية
وقطر ،لأن الر�صا�صة امل�صوبة �إىل دم�شق
�سرتتد حتماً على مطلقيها والأيام كفيلة
ب�إثبات �أو نفي ما نقوله».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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اقتصاد
مــع ارتفـــاع أسـعـــار الـغــذاء الحـــالـــي

طعام المستقبل بين الحشرات والطحالب واللحوم المختبرية
ي�شري اخل�ب�راء �إىل �أن تقلب أ���س�ع��ار
ال �غ��ذاء وت��زاي��د �أع ��داد ال�سكان يف ال�ع��امل،
يعني أ�ن��ه يجب علينا �إع��ادة التفكري فيما
ن�أكل ب�سبب انح�سار خيارات غذائية عدة
يف امل�ستقبل ،وال�س�ؤال هو ما الغذاء الذي
�سنتناوله بعد ع�شرين �سنة من الآن؟
ارت� �ف ��اع �أ� �س �ع��ار ال� �غ ��ذاء وزي� � ��ادة ع��دد
ال �� �س �ك��ان وامل � �خ ��اوف ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ه ��ي فقط
ع��دد قليل م��ن الق�ضايا ال�ت��ي �أث ��ارت قلق
امل�ن�ظ�م��ات ،ال�ت��ي م��ن بينها الأمم املتحدة
واحلكومة الربيطانية ،يف �ش�أن ما �سن�أكله
يف امل�ستقبل ،ومن املتوقع �أن يكون الرتفاع
�أ�سعار اللحوم يف دول متفرقة من العامل
ت�أثري هائل على وجباتنا الغذائية ،وبح�سب
تقديرات العاملني يف �صناعة الغذاء ،ف�إن
هذه الأ�سعار قد تت�ضاعف خالل ال�سنوات
اخلم�س �إىل ال�سبع املقبلة ،وهو ما �سيجعل
اللحوم �سلعة ترفيهية مبتناول فئات قليلة
من النا�س فقط ،فماذا �سيكون البديل؟
ي�شهد ال �ع��امل ال �ي��وم ارت �ف��اع �اً م�ه��و ًال
يف �أ��س�ع��ار ال �غ��ذاء ،وق��د �أ��ص�ب�ح��ت اللحوم
يف طليعة الأغ��ذي��ة الباهظة ال�ث�م��ن ،مما
يجعلها ي��وم�اً بعد ي��وم بعيدة ع��ن متناول
ال �ف �ق��راء ،يف ه ��ذا الإط� � ��ار ،ي �ق��ول خ�ب�راء
خمت�صون يف الغذاء�« :إن الكثري منا تربى
على حلوم رخي�صة الثمن ووف�يرة ،ويعني
ارتفاع �أ�سعار الغذاء� ،أننا بد�أنا نرى عودة
ال�ل�ح��وم ل�ت�ك��ون �سلعة ت��رف�ي�ه�ي��ة ،ونتيجة
ل��ذل��ك ،ف�إننا نبحث يف �سبل ج��دي��دة ل�سد
ال �ف �ج��وة يف ال �ل �ح��وم ع�ب�ر �إي �ج ��اد �أط�ع�م��ة
بديلة».
وال �� �س ��ؤال ه��و ،م��ا ال ��ذي �سي�سد مثل
ه��ذه ال�ف�ج��وات وح��اج�ت�ن��ا ل�ل�ط�ع��ام ،وكيف
�سنتناوله؟ الإجابة قد ال تروق للكثريين،
لكنها متبعة م�ن��ذ ع�ق��ود يف دول �آ�سيوية
ع ��دة ،ال�ب��دي��ل ق��د ي�ك��ون احل �� �ش��رات ،نعم،
رمبا ي�شعر البع�ض �أنها فكرة مقززة وغري
واردة على الإط �ل�اق ،لكن خ�ب�راء ال�غ��ذاء
يف امل�ستقبل ي��ؤك��دون �أن احل�شرات هي ما
ميكن �أن يطلق عليها ال�ث�روة احليوانية
ال�صغرية ،التي �ست�صبح مكوناً رئي�ساً من
وجباتنا.

احل�ق�ي�ق�ي��ة ،لكنها م��ن امل�ح�ت�م��ل �أن تبدو
خمتلفة للغاية ،وق��ال �ستيفنز� ،إن هناك
نقا�شات جارية يف هذا املجال يف �ش�أن ال�شكل
ال ��ذي ي�ج��ب �أن ت�ك��ون عليه ه��ذه اللحوم
املختربية.
و أ�ع��رب �ستيفنز عن اعتقاده ب�أنه من
ال���ص�ع��وب��ة مب�ك��ان تبني ال�ن��ا���س م�ث��ل ه��ذه
ال �ف �ك��رة ،لأن ه ��ذه ال �ل �ح��وم غ�ي�ر م�ت��وف��رة
حالياً.
و أ�� �ض��اف« :ب�ب���س��اط��ة ،ال ي��وج��د لدينا
�صنف من هذا النوع من اللحوم املختربية
يف عاملنا ،وال نعلم مدى الإف��ادة منها� ،إنها
خمتلفة متاماً من حيث امل�صدر واملنتج.

من احل�شرات ت�صلح طعاماً للإن�سان وال
ت�ضر ج�ه��ازه اله�ضمي ،كما ال حتمل �أي
�أوبئة �أو جراثيم م�ضرة.
على �سبيل امل�ث��ال ،ف ��إن ح�شرات مثل
ال �� �ص��را� �ص�ير واجل � �ن� ��ادب ��س�ي�ت��م طحنها
وا�ستخدامها كمُكون غذائي يف �أطعمة مثل
الربغر ،وقد ال تختلف يف الطعم عن برغر
اللحوم العادي ،ال �سيما مع �إ�ضافة املنكهات
وامللونات والبهارات.
جتربة هولندية

ت���ض��خ احل �ك��وم��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة �أم� ��وا ًال
كثرية جلعل احل�شرات جزءاً من الوجبات
ال �غ��ذائ �ي��ة ال �� �س��ائ��دة ،ح�ي��ث ق��ام��ت �أخ �ي�راً
با�ستثمار مليار يورو يف �أبحاث ذات �صلة،
ومن �أجل �إعداد ت�شريع ينظم عمل مزارع
احل�شرات.
ه�ن��اك ق�ط��اع ك�ب�ير م��ن ��س�ك��ان ال�ع��امل
ي�ت�ن��اول��ون ب��ال�ف�ع��ل ح���ش��رات ك�ج��زء معتاد
م��ن وج�ب��ات�ه��م ال �غ��ذائ �ي��ة ،وي���ش�ي��ع ت�ن��اول
الي�سروع واجلراد يف �إفريقيا ،بينما تعترب
الدبابري وجبة �شهية يف اليابان ،ويتناول
التايالنديون ال�صرا�صري.
ل� �ك ��ن اخل � �ب� ��راء ي � �� � �ش �ي�رون �إىل �أن
احل� ��� �ش ��رات ب �ح��اج��ة �إىل حت �� �س�ي�ن ك�ب�ير
لل�صورة� ،إذا كان لها �أن ت�صبح قابلة للأكل
م��ن ج��ان��ب الأوروب � �ي�ي��ن و� �س �ك��ان أ�م�ي�رك��ا
ال���ش�م��ال�ي��ة ،ال��ذي��ن ي���ش�ع��رون بح�سا�سية
�شديدة من تناول احل�شرات.
مع ذلك يقول �أحدهم�« :إن احل�شرات
�ست�صبح �أك�ثر �شيوعاً حينما نتخل�ص من
و�صفها بكلمة ح�شرات ،ون�ستخدم تو�صيفاً
ل�ك��ن ي�ج��ري الآن ت�ط��وي��ر امل��زي��د من
مثل ثروة حيوانية �صغرية».
اال��س�ت�خ��دام��ات ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع يف ه��ذا
املجال ،و�إحدى هذه اال�ستخدامات التي قد
الت�أثري ال�صوتي
يكون لها ت�أثري هام ،هو ا�ستخدام املو�سيقى
للتخل�ص من مكونات غري �صحية من دون
من املعروف �أن �شكل الطعام ورائحته �أن يالحظ النا�س االختالف يف املذاق.
ي�ؤثران على ما ن�أكله ،لكن الت�أثري ال�صوتي
و�أو�� �ض ��ح ��س�ب�ن����س« :ن�ع�ل��م �أن ال�ت�ردد
على الطعام ميثل جما ًال مو�سعاً للأبحاث ،يجعل م ��ذاق ا أل� �ش �ي��اء �أك�ث�ر ل ��ذة ،ميكنك
ويف ه��ذا الإط� ��ار ،تو�صلت درا� �س��ة حديثة ت�ق�ل�ي��ل ن���س�ب��ة ال �� �س �ك��ر يف ال �ط �ع ��ام ،ل�ك��ن
لعلماء يف جامعة �أوك�سفورد� ،إىل �أن نغمات ا��س�ت�خ��دم امل��و��س�ي�ق��ى لتجعله ي �ب��دو فقط
معينة ميكن �أن ت�ضفي على الأ�شياء مذاقاً لذيذاً لل�شخ�ص الذي يتناوله».
قيمة غذائية
�أكرث لذة �أو مرارة.
ت���س�ت�خ��دم ال �� �ش��رك��ات �أي �� �ض �اً ب���ص��ورة
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م�ت��زاي��دة ال�صلة ب�ين الطعام وال���ص��وت يف
ورغ��م �أن الفكرة مرفو�ضة بالن�سبة ت �� �ش��ارل��ز � �س �ب �ن ����س؛ �أ�� �س� �ت ��اذ ع �ل��م ال�ن�ف����س عمليات التغليف ،على �سبيل املثل ،قامت
للكثريين ومقززة لهم� ،إال �أنه و�ضع يحقق التجريبي يف جامعة �أوك���س�ف��ورد� ،إىل �أن إ�ح��دى �شركات رق��ائ��ق البطاط�س بتغيري
الفائدة من اجلوانب كافة ،واحلقيقة �أن م��ذاق الطعام ميكن �أن يتغري م��ن خالل امل��ادة التي ا�ستخدمتها للتغليف ،حيث �إن
احل�شرات ت�شكل طعاماً حمبباً يف العديد ت�غ�ي�ير اخل���ص��ائ����ص ال���ص��وت�ي��ة للخلفية ��ص��وت امل���ض��غ يجعل ال��رق��ائ��ق ت�ب��دو �أك�ثر
من ال��دول الآ�سيوية ويف طليعتها ال�صني املو�سيقية.
ل��ذة للم�ستهلكني ،ومي�ك��ن �أي���ض�اً لقوائم
وتايالند.
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بب�ساطة �أن املو�سيقى ق��د جتعل طعامنا
احل�شرات توفر قيمة غذائية بالقدر نف�سه
�أجرى كبري الطهاة ه�ستون بلومنثال �أف�ضل طعماً يف امل�ستقبل.
الذي توفره اللحوم العادية ،ومتثل �أي�ضاً جت��رب��ة على ال���ص��وت وال �غ��ذاء ،وي��وج��د يف
م���ص��دراً ك�ب�يراً للربوتينات ،و�أن تربيتها مطعمه اخلا�ص وجبة تدعى «sound of
حلوم خمتربية
�أي���ض�اً �أق��ل تكلفة م��ن امل��ا��ش�ي��ة ،وت�ستهلك � »the seaأي «�صوت البحر» ،والتي تقدم
آي
كميات �أقل من املياه وال حتتوي على كمية مع أ���ص��وات مياه ال�شاطئ با�ستخدام «�
يف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال �ع��ام ،جنح
مذاق
كبرية من الب�صمة الكربونية ،بالإ�ضافة بود» ،وتردد �أن هذه الأ�صوات جتعل
علماء ه��ول�ن��دي��ون يف �إن �ت��اج حل��وم داخ��ل
�إىل ذل��ك ،ف��إن هناك ما يقدر بـ 1400نوع الطعام �أكرث �إنعا�شاً.
امل�خ�ت�بر ،ف�ي�م��ا ت �ع��رف �أي �� �ض �اً «ب��ال�ل�ح��وم

الطحالب �أي�ض ًا

املختربية» ،قام العلماء بزراعة �شرائط
من الن�سيج الع�ضلي با�ستخدام اخلاليا
اجلذعية امل�أخوذة من الأبقار ،على �أمل
�أن يتمكنوا من �إنتاج اللحوم يف املختربات،
علماً �أن وكالة الف�ضاء الأمريكية النا�سا
م� � ّول ��ت �أول ب �ح��ث ع �ل �م��ي ع ��ن ال �ل �ح��وم
املختربية ،و أ�ل�ق��ت ه��ذه ال��ورق��ة العلمية
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ل �ح��وم امل�ن�ت�ج��ة معملياً
لتحديد ما �إذا كان من املمكن �أن ت�صبح
طعاماً يتناوله رواد الف�ضاء يف رحالتهم.
ع���ش��ر ��س�ن��وات م���ض��ت ،وال�ع�ل�م��اء يف
ه��ذا امل �ج��ال ي�ق��وم��ون ب��ال�تروي��ج للحوم
املختربية ،كو�سيلة أ�ك�ثر فاعلية و�أق��ل
�ضرراً على البيئة ،لتوفري اللحوم كجزء
من وجباتنا الغذائية.
وت��و��ص�ل��ت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة جلامعة
�أوك�سفورد �إىل �أن �إنتاج اللحوم يف املعمل
ب � ��د ًال م ��ن ذب� ��ح احل� �ي ��وان ��ات ،مي �ك��ن �أن
يقلل ب�صورة كبرية من الغازات امل�ضرة
بالبيئة ،وكذلك ا�ستخدام الطاقة واملياه،
ويتطلب �أي�ضاً الإنتاج توفري قطعة من
الأر���ض لرتبية املا�شية ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ميكن ا�ستخدامها خلف�ض املحتوى
الدهني و�إ�ضافة املواد املغذية.
وق ��ال ا أل� �س �ت��اذ م ��ارك ب��و� �س��ت؛ ال��ذي
ق��اد فريق الباحثني الهولندي يف جامعة
«ما�سرتيخت»� ،إنه يريد �أن يجعل اللحوم
املنتجة يف املخترب «غري مميزة» عن اللحوم

ي �ق��ول ال�ع�ل�م��اء� ،إن ��ه ب��ال��رغ��م م��ن �أن
ال�ط�ح��ال��ب ق��د ت �ك��ون يف �أدن � ��ى م��رت�ب��ة يف
�سل�سلة الطعام ،كونها مرفو�ضة من قبل
ال�ن��ا���س ،لكونهم مل ي�ع�ت��ادوا ت�ن��اول�ه��ا من
قبل ،ف�إنها قد توفر ح ًال لبع�ض م�شكالت
ال �ع��امل ا ألك�ث�ر ت�ع�ق�ي��داً ،م��ن بينها نق�ص
ال �غ��ذاء ،مي�ك��ن للطحالب �أن ت�ك��ون غ��ذاء
للب�شر واحل �ي��وان��ات ،ومي�ك��ن تنميتها يف
املحيط ،ويقول العديد من العلماء �أي�ضاً
�إن الوقود احليوي امل�شتق من الطحالب،
مي�ك��ن �أن ي���س��اع��د يف تقليل احل��اج��ة �إىل
الوقود الأحفوري.
ي �ت��وق��ع ال �ب �ع ����ض يف � �ص �ن��اع��ة ال �غ��ذاء
امل���س�ت��دام �أن زراع� ��ة ال�ط�ح��ال��ب مي�ك��ن �أن
ت�صبح �أ�ضخم �صناعة لإنتاج املحا�صيل يف
العامل ،حيث �أ�صبحت هذه زراعة رئي�سة يف
�آ�سيا ،وهناك دول مثل اليابان لديها مزارع
�ضخمة ل�ل�ط�ح��ال��ب ،وال �� �ش��يء ال�لاف��ت يف
الطحالب البحرية ،هو �أنها تنمو مبعدالت
ا�ستثنائية� ،إنها متثل النبات الأ�سرع منواً
على وجه الأر�ض.
وع �ل ��ى غ � ��رار احل� ��� �ش ��رات ،مي �ك��ن �أن
ت�صبح ال�ط�ح��ال��ب ج ��زءاً م��ن غ��ذائ�ن��ا من
دون �أن نعرف بالفعل ،فقد ا�ستخدم علماء
يف ج��ام�ع��ة «�شيفيلد ه ��االم» يف بريطانيا
ح�ب�ي�ب��ات م��ن ا ألع �� �ش��اب ال�ب�ح��ري��ة لتكون
لا ع��ن ا ألم�ل��اح يف اخل �ب��ز والأغ��ذي��ة
ب��دي� ً
امل���ص�ن�ع��ة ،ت��وف��ر احل �ب �ي �ب��ات ن�ك�ه��ة ق��وي��ة،
لكنها قليلة يف ا ألم�لاح ،الذي يلقى عليها
بالالئمة يف ارتفاع �ضغط الدم ،وال�سكتات
وال ��وف ��اة امل �ب �ك��رة ،ور�أى ال�ع�ل�م��اء �أن ه��ذه
احل�ب�ي�ب��ات مي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ب ��د ًال من
الأمالح يف الوجبات اجلاهزة والنقانق ،بل
حتى اجلنب.
فالطحالب متعددة الوظائف ،والكثري
من خ�صائ�صها �سيتم فقط اكت�شافها� ،إنها
م��ورد عظيم مل ن�ستفد بالفعل منه حتى
الآن ب��ر�أي خ�براء التغذية ،ويف ظل وجود
ع�شرة �آالف ن��وع م��ن الطحالب البحرية
يف ال �ع��امل ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا  630يف ب��ري�ط��ان�ي��ا
مب�ف��رده��ا ،ف ��إن ط�ع��ام ك��ل منها ق��د يتنوع
ب�صورة كبرية.
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غزة ..والتغييرات في القيادة العسكرية المصرية
ب��ان �ت �ظ��ار ردود ال �ف �ع��ل ع �ل��ى ال �ت �ط��ور
الدراماتيكي الذي وقع يف م�صر بخ�صو�ص
ق �ي��ادة ال �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة ،ي��وا� �ص��ل اجل�ي����ش
امل�صري عملية ع�سكرية وا�سعة النطاق يف
�سيناء .ال�صلة وا�ضحة بني قرارات الرئي�س
حم�م��د م��ر��س��ي ،وب�ي�ن م��ا ج��رى وي�ج��ري يف
�شبه ج��زي��رة �سيناء؛ الرئي�س امل���ص��ري قام
ب ��إح��ال��ة ق��ائ��د اجل �ي ����ش امل �� �ش�ير ط �ن �ط��اوي،
ورئي�س الأرك��ان �سامي عنان وعدد من قادة
�أفرع القوات امل�سلحة امل�صرية �إىل التقاعد،
وعي بد ًال عنهم مقربني من الإخ��وان على
نّ
ر�أ�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�صرية.
ق��راءات متعددة لهذه اخلطوة الكبرية
واملفاجئة �إىل ح��د بعيد ،فهناك م��ن يقول
�إن توافقاً قد حدث بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والرئي�س ح��ول الإج� ��راءات اخلا�صة بقادة
امل�ؤ�س�سة ،وي�ستدلون على ذلك ب�أن الرئي�س
�سبق و�أق��ال رئي�س املخابرات العامة؛ اللواء
م ��راد م ��وايف ،وق��ائ��د ال���ش��رط��ة الع�سكرية،
وق��ائ��د ل��واء احل��ر���س اجل�م�ه��وري ،ومل يعلق
املجل�س الع�سكري على ه��ذا الإج ��راء ،لكن
املتحدث با�سم الرئي�س امل�صري نفى وجود
مثل هذه التفاهمات �أو التوافق الذي تكلم
ع�ن��ه م���س��اع��د وزي ��ر ال��دف��اع ال �ل��واء حممد
الع�صار.
م��و��ض��وع ال �ت��واف �ق��ات �أخ ��ذ م �� �س��اراً �آخ��ر
بالكالم عن �صفقة كربى متّت بني املجل�س
ال �ع �� �س �ك��ري وال ��رئ �ي �� ��س ،وت ��ال �ي �اً الإخ� � ��وان
امل���س�ل�م�ين ،وت���ض�م��ن ل�ل�م�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري
وقياداته ال�ب��ارزة خ��روج�اً �آمنا من ال�سلطة
دون ح�ساب �أو عقاب ،على ما ي�صفه كثريون
بـ«جرائم اقرتفها قادة املجل�س الع�سكري»،
والبع�ض الآخ ��ر يتحدث ع��ن ع�لاق��ة قوية
بني وا�شنطن والرئي�س امل�صري ،و�أن الأخري
ح�صل على �ضوء �أمريكي �أخ�ضر للقيام مبا
قام به جتاه قيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

�أهل غزة يعودون �إىل بلدهم بعد �إقفال معرب رفح من اجلانب امل�صري عدة �أيام
ي �ج��در الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن الأم�ي�رك �ي�ي�ن
ح�صلوا على �ضمانات كافية ب��أن �أي تغيري
يف م�صر ل��ن مي�س نقطتني هامتني هما:
املحافظة على امل�ع��اه��دة امل�صرية م��ع كيان
االح �ت�ل�ال ،وث �ب��ات ال�ع�لاق��ة م��ع وا��ش�ن�ط��ن،
وثمة من ي�شري �إىل دور قطري يف الرتتيبات
اجلديدة ،لكن ما ال ميكن جتاهله �أب��داً هو
�أن الرئي�س امل�صري �أفاد كثرياً من الأحداث
ال �ت��ي � �ش �ه��دت �ه��ا � �س �ي �ن��اء ل �ل �ق �ي��ام ب�خ�ط��وت��ه
الكبرية ،م��ا يفتح ال�ب��اب وا�سعاً �أم��ام ق��راءة
ج��دي��دة وخم�ت�ل�ف��ة ل �ل �ح��دث ال� ��ذي وق ��ع يف
�شبه اجلزيرة امل�صرية ،وما �أعقبه من قيام
اجلي�ش بحملته الع�سكرية امل�ستمرة هناك.
ف�ق��د حت��دث ال��رئ�ي����س امل���ص��ري ب�ع��د �ساعات

(�أ.ف.ب).

على ق��راره ب�إقالة قادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
عن �أنه مل يتخذ هذه الإج��راءات �ضد �أحد،
�أو �ضد م�ؤ�س�سة بعينها ،وق��ال كالماً طيباً
جت��اه اجلي�ش وال�شرطة وال�ق��وات امل�سلحة،
م�شرياً �إىل وج��ود من ي�ه��ددون �أم��ن م�صر،
عقيدة اجلي�ش� :سيناء وغزة
وهم وفق ما يُفهم من كالمه ،من املنتمني
�إىل ج�م��اع��ات تكفريية م�ت�ط��رف��ة ،وال��ذي��ن
مراقبون تابعوا خطاب الرئي�س امل�صري
و��ص�ف�ه��م ب�ـ«ال�ق�ت�ل��ة واخل��ون��ة وامل �ج��رم�ين»،
وتوعدهم ب�أن احلملة التي «يقودها بنف�سه لفت انتباههم ك�لام مر�سي ع��ن املجرمني
والقتلة يف �سيناء ،لي�ستذكروا م��ا ك��ان قد
�سوف ت�ستمر حتى الق�ضاء عليهم».
وه�ن��اك م��ن يثري نقطة �أخ��رى يف غاية ج��رى احل��دي��ث ع�ن��ه م ��راراً يف وق��ت �سابق،
الأهمية ،وهي �أن الرئي�س امل�صري قد قام ،وامل�ت���ص��ل بتغيري ع�ق�ي��دة اجل�ي����ش امل���ص��ري،
ف�ض ًال عن �إقالة القادة الع�سكريني ،ب�إلغاء ف�م�ن��ذ � �س �ن��وات ي�ت�ع��ر���ض اجل �ي ����ش امل���ص��ري
«الإع�ل�ان الد�ستوري املكمل» ال��ذي �أ�صدره ل�ضغوط �أمريكية �أ�سا�ساً ،م��ن أ�ج��ل تغيري

املجل�س الع�سكري ،وال��ذي على �أ�سا�سه �أدى
الرئي�س امل�صري الق�سم الد�ستوري ،وهذا قد
يفتح �أي�ضاً على م�شكلة د�ستورية قد يكون
هناك من يثريها يف وجه الرئي�س.

أنفاق رفح ..والمعبر
مع احلديث عن قيام قوات م�صرية بتدمري عدد من
�أنفاق التهريب بني م�صر وقطاع غزة ،يتحدث مواطنون
يف القطاع ع��ن �أن ت��دم�ير الأن �ف��اق يعني ب��داي��ة احل�صار
الفعلي على القطاع ،وهو الذي كان قد اعتمد على تلك
الأنفاق للتخفيف من وط�أة احل�صار ال�صهيوين امل�ستمر
منذ �سنوات.
وت�سعى حما�س لدى ال�سلطات امل�صرية من �أجل وقف
عمليات التدمري� ،أو ت�أمني �صيغة بديلة ت�ضمن فتح املعرب
�أمام حركة النا�س والب�ضائع� ،إذا كان ال بد من تدمري تلك
الأنفاق لأ�سباب �أمنية.
وق ��د ع�ب�رت ح�ك��وم��ة غ ��زة ع��ن ا��س�ت�ي��اء ��ش��دي��د جت��اه
ت�صريحات مل�س�ؤولني يف ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل،
طالبوا فيها بهدم الأنفاق.
ف�ق��د ق��ال �أم�ي�ن ع��ام ال��رئ��ا��س��ة الفل�سطينية ،ع�ضو
اللجنة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف�ت��ح؛ الطيب عبد ال��رح�ي��م ،يف
ت�صريح �صحايف� :إن الرئا�سة الفل�سطينية ت�ؤكد ت�ضامنها
ال�ك��ام��ل م��ع م���ص��ر ال���ش�ق�ي�ق��ة ،ودع�م�ه��ا ل�ك��ل الإج � ��راءات
وال�ت��داب�ير ال�ت��ي تنفذها ال�ق�ي��ادة وق��وى الأم ��ن امل�صرية
بالت�صدي للجماعات الإرهابية املتطرفة وامل�شبوهة ،مبا

فيه �أية �إجراءات خا�صة ومطلوبة لإغالق �أنفاق التهريب
وم���س��ال��ك ال�ت�خ��ري��ب ال �ت��ي مت����س ب��امل���ص��ال��ح وال�ع�لاق��ات
الأخوية والتاريخية بني ال�شعبني امل�صري والفل�سطيني.
و�أ� �ض��اف عبد ال��رح�ي��م� :إن تلك الأن �ف��اق �ساهمت يف
تكري�س حالة االنق�سام الفل�سطيني يف غزة ،وقد �أ�صبحت
ومنذ ف�ترة ت�شكل تهديداً لأم��ن م�صر القومي ولوحدة
ال�شعب الفل�سطيني وا�ستقرارهما وم�صاحلهما احليوية،
وهي ال تخدم �إال فئة �صغرية من ذوي امل�صالح واالعتبارات
اخلا�صة وال�ضيقة العابثني وامل�ستهرتين بالأمن وامل�صالح
العليا مل�صر وفل�سطني على جانبي احل��دود ،ممن �أث��روا
ب�سبب جتارة التهريب غري ال�شرعية على ح�ساب م�صلحة
الوطن واملواطن ،حيث �إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
تخ�ص�ص �أك�ث�ر م��ن ن���ص��ف م��وازن�ت�ه��ا ع�ل��ى ق �ط��اع غ��زة،
وبالتايل ف�إن الأنفاق ال عالقة لها ب�إنعا�ش االقت�صاد يف
القطاع..
ورداً ع�ل��ى ت�صريحات ع�ب��د ال��رح�ي��م ،أ�ك��د املتحدث
ب��ا��س��م ح��رك��ة ح�م��ا���س؛ د� � .ص�لاح ال�ب�ردوي ��ل� ،أن طلب
ال�سلطة الفل�سطينية إ�غ�ل�اق الأن �ف��اق ب�ين ق�ط��اع غزة
وم�صر هو «انتهازية رخي�صة تتنافى مع القيم وتتجرد

من امل�سئولية الوطنية» .وقال الربدويل�« :إن ما �صدر
ع��ن م�ؤ�س�سة الرئا�سة يف رام اهلل م��ن مطالبة ب�إغالق
الأن�ف��اق يهدف �إىل ت�شديد احل�صار على قطاع غ��زة».
و أ�� � �ض ��اف« :مل ن��رغ��ب يف ه ��ذه الأن� �ف ��اق ال �ت��ي �ُ��ص�ن�ع��ت
ا�ضطرارياً لإغاثة �أبناء قطاع غزة الذي حا�صره العدو
ال�صهيوين» .و أ�ك��د �أن «حما�س» تتطلع �إىل اليوم الذي
ينتهي فيه هذا احل�صار وتنتهي معه الأنفاق ،م�ضيفاً:
«نحن على يقني ب�أن القيادة امل�صرية احلكيمة لن ترتك
ال�شعب الفل�سطيني حما�صراً» ،ودان الربدويل ما و�صفه
بـ«انتهازية ال�سلطة» ،وطالبها بوقف «امل�شاركة يف ح�صار
ال�شعب الفل�سطيني».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أ�ك � ��د ال �� �س �ف�ير امل �� �ص��ري يف الأرا� � �ض ��ي
الفل�سطينية يا�سر عثمان� ،أن إ�غ�لاق معرب رفح الفا�صل
بني غزة وم�صر «غري موجّ ه �ضد قطاع غزة» .وقال عثمان
يف ت�صريح �صحايف« :يجب عدم النظر �إىل إ�غ�لاق املعرب
على �أن��ه ن��وع من العقاب اجلماعي� ،أو ن��وع من الإج��راء
املوجه �ضد قطاع غ��زة» .ون� َّب��ه �إىل �أن �إغ�لاق املعرب جاء
يف �إطار �إغالق املنطقة احلدودية ب�أكملها �ضمن احلملة
الأمنية التي يقوم بها اجلي�ش امل�صري يف �شمال �سيناء.

ع�ق�ي��دت��ه ال�ق�ت��ال�ي��ة ،ل�ي�ك��ون ج�ي���ش�اً م��واج�ه�اً
خلطر الإره ��اب ،وم��ن امل�ع��روف �أن اجلي�ش
امل���ص��ري ،ورغ ��م ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب دي�ف�ي��د ،مل
يغري عقيدته القتالية ،وظل يعترب الكيان
ال�صهيوين ع��دواً مل�صر ،ومهما قيل ب�ش�أن
امل�شري ط�ن�ط��اوي وق �ي��ادة اجلي�ش امل�صري،
ي�سجَّ ل لهم رف�ضهم تغيري العقيدة القتالية
للجي�ش ،ووقوفهم يف وج��ه ال�ضغوط التي
مور�ست عليهم يف هذا االجتاه.
ثمة من يت�ساءل هنا عما �إذا ك��ان كالم
الرئي�س امل�سهب ع��ن القتلة وامل�ج��رم�ين يف
��س�ي�ن��اء ،وت�غ�ي�ير ق �ي��ادة اجل�ي����ش ،ه��و متهيد
لتغيري العقيدة القتالية للجي�ش ،لي�صبح
ج�ي���ش�اً يف م��واج �ه��ة «الإره � � ��اب»� ،أي توليه
مهاماً �شبيهة مبهام ال�شرطة بدل مواجهة
اخلطر القادم من دولة االحتالل ،وعندما
يتم الربط بني �إجراءات مر�سي ،وبني زيارة
أ�م�ي�ر ق�ط��ر �إىل ال �ق��اه��رة ،وق�ي��ام��ه ب ��إي��داع
م�ل�ي��اري دوالر يف البنك امل��رك��زي امل�صري،
ي�صبح ال�س�ؤال ملحّ اً �أكرث ف�أكرث ،خ�صو�صاً
مع موافقة كيان االحتالل على زيادة عديد
القوات امل�صرية العاملة يف �سيناء ،وكذلك
احل��دي��ث ع��ن م��واف�ق��ة �أم�يرك�ي��ة �أول�ي��ة على
تعديل يف ات�ف��اق ك��ام��ب دي�ف�ي��د ،تتيح مل�صر
ن�شر املزيد من وحداتها الع�سكرية يف �شبه
جزيرة �سيناء.
الرئي�س مر�سي مل يتطرق يف خطابه
ال � ��ذي أ�ل � �ق ��اه يف الأزه � � � ��ر ،ال �إىل ال �ك �ي��ان
ال�صهيوين ،وال �إىل قطاع غ��زة ،وق��د بينت
وقائع الأحداث يف �سيناء �أن الهياج الذي �ساد
بع�ض الأو� �س��اط امل�صرية جت��اه القطاع مل
يكن م�برراً ،فهناك م�شكلة م�صرية حملية
الطابع يف �شبه جزيرة �سيناء ،دون �أن يعني
هذا الأمر عودة الأمور �إىل طبيعتها يف غزة،
فثمة �صلة ،على ما تقول م�صادر م�صرية،
بني «البنية الإرهابية» التي تواجهها القوات
امل���ص��ري��ة يف ��س�ي�ن��اء ،وب�ي�ن جم�م��وع��ات على
�صلة بها داخل القطاع.
م��ن امل�ه��م الآن معرفة كيف �سيت�صرف
الأم � � � ��ن امل� ��� �ص ��ري جت � ��اه غ � � ��زة ،م �ب��دئ �ي �اً،
ي�ط�ب��ق امل���ص��ري��ون إ�ج� � ��راءات � �ص��ارم��ة بحق
الفل�سطينيني جميعاً ،وال يقت�صر الأمر على
املعرب �شبه املغلق يف رف��ح ،ب��ل ميتد �إىل كل
م�ك��ان ميكن �أن ي�ستخدمه الفل�سطينيون
للعبور يف م�صر؛ من مطارات وموانئ ،وحتى
أ�ث �ن��اء ان�ت�ق��ال�ه��م داخ ��ل الأرا� �ض ��ي امل���ص��ري��ة،
وه � ��ذه الإج � � � ��راءات م��ر� �ش �ح��ة ل�لا��س�ت�م��رار
ط ��وال ال��وق��ت ال ��ذي �ست�ستغرقه العملية
الأمنية يف �سيناء ،ورمبا لوقت طويل الحق،
حتى عندما يلفت البع�ض االنتباه �إىل �أن
التطورات التي ت�شهدها م�صر �ستُخرج غزة
م��ن دائ��رة االهتمام الأوىل لبع�ض الوقت،
ع�ل��ى �أن م��راق�ب�ين ك�ث�راً ي�ع�ت�برون ال�ق�ط��اع
خمترباً يدل على �شكل ال�سيا�سات امل�صرية
القادمة ووجهتها� ،إذ بعيداً عن الأوه��ام �أو
التوقعات الفل�سطينية� ،سوف ينبئ التعامل
امل���ص��ري ال�لاح��ق م��ع ال�ق�ط��اع ع��ن حقيقة
م��ا �شهدته م�صر م��ن ت�غ�ي�يرات ع�ل��ى ر أ����س
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والأه��داف الفعلية من
وراء هذه التغيريات.

عبد الرحمن نا�صر
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مشاريع ترميم البيوت في منطقة صور تنتظر تصاريح إدخال مواد البناء

 4آالف مسكن في المخيمات آيلة للسقوط

ت� �ت ��واىل ق���ص����ص م �ع��ان��اة ال�لاج �ئ�ين
الفل�سطينيني يف لبنان مع ه�شا�شة املنازل
الآي �ل��ة ل�ل���س�ق��وط ،ال �ت��ي جت� ��اوزت �أرب �ع��ة
�آالف منزل ،تهدد �أكرث من � 20ألف الجئ
باملوت ،بح�سب م�صدر اللجان ال�شعبية يف
منطقة بريوت.
�أح �م��د اجل �� �ش��ي وع��ائ �ل �ت��ه م��ن خميم
برج الرباجنة؛ �آخ��ر �ضحايا هذه امل�شكلة
ولي�س الأخ�ير على ما يبدو ،حيث �سبقه
�أح �م��د ع��اي���ش��ة ال ��ذي ك ��اد ي�ف�ق��د ح�ي��ات��ه،
وج �م �ي��ل �أب��وخ��ري �ب��ة ال� ��ذي ف �ق��د �إح ��دى
عينيه بعد �سقوط �أ�سقف منازلهما على
ر�ؤو�سهما نتيجة �إهمال املعنيني يف وكالة
ال�غ��وث «الأون � ��روا»؛ ال�ت��ي ب��دوره��ا ق��ررت
ترميم  700م�سكن فقط بح�سب الأولوية
ب�ع��د احل �� �ص��ول ع�ل��ى مت��وي��ل ،وذل ��ك من
�أ�صل � 4آالف �آيلة لل�سقوط يعود تاريخ
ب�ن��اء معظمها �إىل �أوا� �س��ط اخلم�سينات،
�أي م��ا ي �ق��ارب ال���س�ت�ين ع��ام �اً ،ح�ي�ن ب��د�أ
الفل�سطينيون يف ل�ب�ن��ان ب��ال�ت�ح�وّل من
اخل �ي��م وب �ي��وت ال���ص�ف�ي��ح �إىل ال �ب��اط��ون،
ح �ي��ث ا� �س �ت �خ��دم��ت ح �ي �ن �ه��ا م� � ��واد ب �ن��اء
ع�شوائية تتنا�سب مع الو�ضع االقت�صادي
للفل�سطينيني ،الذين مل يكونوا يدركون
ح�ي�ن�ه��ا �أن �إق��ام �ت �ه��م يف ل �ب �ن��ان �ستمتد
ع �ق��وداً ط��وي�ل��ة ،وق��د مت ال�ب�ن��اء دون �أي��ة
معايري هند�سية بح�سب خربات عدد من
العاملني يف جم��ال ال�ب�ن��اء ،وم��ع التزايد
ال�سكاين لالجئني ،وا�ضطرارهم للتمدد
العمودي بعد منع التمدد الأفقي نتيجة
م�ساحة املخيمات املحددة ،وعدم �إمكانية
متددها �أو �شراء �أرا�� ٍ�ض �إ�ضافية ،تزايدت
طوابق املباين �صعوداً على �أ�سا�سات ه�شة
تهدد حياة �أك�ثر من مئة �أل��ف من �سكان
املخيمات.
خالل الع�شرة �سنوات املا�ضية ،وبح�سب
املعنيني يف اللجان ال�شعبية ،هناك �أكرث
من مئة م�سكن �سقط �سقفها يف املخيمات
وال �ت �ج � ّم �ع��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف خمتلف

م�ساكن تنتظر الرتميم يف خميمات �صور
الأرا�� �ض ��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة� ،آخ ��ره ��ا �سقف
منزل عائلة �أحمد اجل�شي منذ �أيام ،حني
ك��ان �أف��راد العائلة يتح�ضرون للإفطار،
يقول الوالد« :نعاين من الن�ش يف �سقف
ال�ب�ي��ت ،وق��د ح��اول�ن��ا ب�ك��ل ال �ط��رق لوقف
ذلك دون ج��دوى ،وتكلفة ترميم ال�سقف
�أو �إع ��ادة �إع �م��اره ب��اه�ظ��ة� ،أ�صيبت ابنتي
ببع�ض ال�ك��دم��ات بينما جن��ا ب��اق��ي أ�ف��راد
العائلة ب�أعجوبة» ،كذلك عائلة �أبو حممد
الهو�شي ،التي هجرت بيتها يف جتمّع العب
(ال���س��اح��ل اجل�ن��وب��ي) ،نتيجة الت�شققات
اخل� �ط ��رة يف �أ� �س �ق��ف ال �ب �ي��ت وج ��دران ��ه،
ومازالت تبحث عن م��أوى بعد الف�شل يف
�إعادة الرتميم� ،إن كان عرب وكالة الغوث

«الأون��روا» �أو املجل�س الرنوجي الذي قام
مب�شروع ترميم مئات املنازل يف جتمّعات
ال�شريط ال�ساحلي ،املمتد من �صيدا �إىل
�صور ،ويقول �أبو حممد« :مت ترميم مئات
امل�ن��ازل يف منطقة ال�ساحل ،لكن منزيل
مل يكن على قائمة امل�ن��ازل لأ�سباب غري
منطقية ،ف��امل�ن��زل م�ت���ص�دّع م��ن خمتلف
اجل��وان��ب وغ�ي�ر ��ص��ال��ح لل�سكن ،راجعنا
الأون � ��روا وامل�ج�ل����س ال�ن�روج��ي �أك�ث�ر من
مرة ،ومل ي�ستجيبوا لنداءاتنا ومطالبنا»،
وي�ضيف« :ل�ست قادراً على ا�سئجار منزل،
نظراً لغالء ت�أجري ال�شقق ،التي يبلغ ثمن
ت��أج�ير �أ�صغرها  250دوالراً وه��ذا املبلغ
فوق طاقتي».

م�شكلة �أخ��رى يواجهها الأه��ايل يف
خميمات �صور ،خ�صو�صاً بعد النجاح
يف املوافقة على ت�أمني نفقات م�شروع
ترميم  700منزل يف املخيمات ،ومنها
خم�ي�م��ات ��ص��ور ال�ت��ي �شملها امل���ش��روع
ال�ت��ي �أعلنت عنه الأون� ��روا ب��داي��ة هذا
ال� �ع ��ام ،ك �ج��زء م ��ن ب��رن��ام��ج الإع� �م ��ار
ال��ذي ي�شمل  10خميمات فل�سطينية
يف ل�ب�ن��ان ،ق�ب��ل �أن ي ��أت��ي ق ��رار جتميد
ت �� �ص ��اري ��ح الإع� � �م � ��ار م� ��ن ال �� �س �ل �ط��ات
اللبنانية ،لي�شكّل ح��اج��زاً أ�م��ام إ�ع��ادة
الإعمار.
وج � ��اء امل �� �ش ��روع ب �ع��د � �س �ن��وات من
املعاناة والقهر واحلرمان ،وبعد �سل�سلة

ثالث شخصية أكثر تأثيرًا في السياسة الكندية
وزير الخارجية الكندي يزور حائط البراق سرًا
ذكرت �صحيفة «جريوزاليم بو�ست» ال�صهيونية� ،أن وزير اخلارجية الكندي
ج��ون ب�يرد زار حائط ال�براق ي��وم الإثنني املا�ضي ب�شكل �سري ،قبل اختتامه
جولة خارجية زار خاللها لبنان والأردن.
و�صرح جوزيف الفوا؛ القائم ب�أعمال مدير االت�صاالت يف مكتب بريد� ،أن
الزيارة كانت �سرية ،م�شرياً �إىل �أن الوزير بريد �أقلع �إىل الوطن من مطار بن
غوريون ،بعد زيارة دول ال�شمال وال�شرق املجاورة للكيان ال�صهيوين.
وقال م�س�ؤولون دبلوما�سيون �صهاينة �إن «بريد زار �إ�سرائيل م�ؤخراً يف �أوائل
�شهر �شباط حل�ضور م�ؤمتر هرت�سليا ال�سنوي» ،ومل يكن لديهم معلومات
ب�ش�أن �أي خطط لالجتماع م��ع م�س�ؤولني حكوميني يف الكيان ال�صهيوين.
وذك��رت ال�صحيفة يف معر�ض حديثها عن ب�يرد� ،أن��ه م�ؤيد قوي لـ«�إ�سرائيل»،
م�شرية �إىل �أن �صحيفة «هيل» ،وهي �صحيفة �سيا�سية حملية يف كندا� ،أدرجت
بريد هذا العام كثالث �أكرث �شخ�صية ذات ت�أثري يف احلكومة وال�سيا�سة الكندية.

وتذكر ال�صحيفة �أن مرا�سل �صحيفة هيل �س�أل بريد مرة عن العمل الذي
ينوي �أن يتقلده �سيا�سياً ،ف�أجاب« :على الأغلب �س�أعمل يف �إ�سرائيل».

من التحركات املطلبية لأهايل املخيم،
ح�ي��ث �إن ه�ن��اك ع���ش��رات امل �ن��ازل التي
يعي�ش فيها ال�سكان وال ت�صلح لل�سكن،
فالعائالت تعاين من حر ال�صيف وبرد
ال�شتاء ،وك�ث�يراً م��ن ه��ذه امل�ن��ازل �آيلة
لل�سقوط وت�شكل خطراً على �ساكنيها
�إذا ت�أخرت عملية الإ�صالح والرتميم،
خ�صو�صاً �إذا جاء ف�صل ال�شتاء و�صعوبة
احلركة يف الإعمار.
وم� ��ن اجل ��دي ��ر ذك� � ��ره� ،أن درا� �س��ة
للأونروا خرجت بو�ضع لوائح باملنازل
التي ت�ستحق الرتميم �أو الت�أهيل وفقاً
لأول��وي��ات اعتمدت معايري اجتماعية
اقت�صادية ،ومعايري فنية لو�ضع املنزل
والعائلة ،ومت توقيع عقد بني الأونروا
م ��ع رب امل� �ن ��زل ،ي �ق��وم ع �ل��ى �أ��س��ا��س�ه��ا
ب�أعمال البناء ،وباملقابل تقوم الأونروا
ب� إ�ع�ط��ائ��ه املبلغ امل�ق��رر مل�ساعدته على
دفعات وح�سب مراحل العمل.
وبح�سب أ�ب��و �إي�ه��اب؛ �أح��د املعنيني
م ��ن ال �ل �ج��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة ،ف � ��إن �إح ��دى
ه ��ذه ال �ل��وائ��ح ت���ش� ّك�ل��ت م��ن  61م�ن��ز ًال
مت اع �ت �م ��اده ��م يف خم �ي��م ال �ب ����ص يف
امل�شروع احلايل ،و�أجنزت منذ �شهرين
ك��اف��ة ال��درا��س��ات وال�ع�ق��ود وامل�ستندات
املطلوبة ،للح�صول على ت�صاريح مواد
البناء من خمابرات اجلي�ش ،ولكن �إىل
الآن امل�شروع جممّد بانتظار الإف��راج
عن الت�صاريح.
وي�ق��ول �أب��و �إي�ه��اب« :ن��دع��و الأون��روا
وال� �ق� �ي ��ادات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �إىل ال�ع�م��ل
وال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �� �س �ل �ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
للإ�سراع يف �إجن��از مو�ضوع الت�صاريح،
وب��ال �ت��ايل ال� �ب ��دء يف ع�م�ل�ي��ة ال�ترم �ي��م
و�إعادة الت�أهيل ،لأن ف�صل ال�شتاء �أ�صبح
على الأب��واب ،وو�ضع املنازل ال ي�ستطيع
االنتظار �أكرث من ذلك».
وي�ضيف�« :أم��ا يف خميم الر�شيدية،
ف� ��إن الأون� � ��روا ق��د أ�مت ��ت عملية امل�سح
للمنازل التي حتتاج لرتميم وت�أهيل،
واعتمدت نف�س املعايري التي ا�ستخدمت
يف املخيمات الأخ��رى ،وا�ستقرت الئحة
الأول � ��وي � ��ات ع �ل��ى  176م � �ن� ��زالً ،ل�ك��ن
احتجاج بع�ض الأه��ايل الذين يعتربون
�أن ال �غ�بن والإج� �ح ��اف حل��ق ب�ه��م لعدم
�إدراج �أ�سمائهم �ضمن الدفعة املقررة يف
هذا امل�شروع� ،أجّ لت عملية �إمتام توقيع
العقود حل�ين ا�ستكمال الأون ��روا إ�ع��ادة
درا��س��ة و�ضع بع�ض امل�ن��ازل التي حتتاج
�إىل ترميم ،ليتم و�ضعها على الأولويات
يف امل�شاريع القادمة».
جولة جديدة من التحديات يخو�ضها
�أ� �ص �ح��اب امل �ن��ازل الآي �ل��ة ل�ل���س�ق��وط بعدة
اجتاهات� ،أولها باجتاه الأون��روا و�ضرورة
� �ش �م��ل �أك �ب��ر ع� ��دد م ��ن ال �ب �ي��وت امل �ه��ددة
بامل�شروع ،ثم باجتاه الدولة و�ضرورة رفع
حظر �إدخ��ال مواد البناء ..ورحلة طويلة
ل�ضمان عدم املوت بني الركام.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

المـيـاومــون ..مــا لـهـــم

بعد إضراب استمر  95يومًا ،تصاعد الدخان األبيض من
مؤسسة كهرباء لبنان ،وحصل العمال المياومون على صفقة
ترضيهم ،وإن بالحد األدنى.

بعد مد وجزر ،انتهت قضية المياومين ،لكن الكثير من
األسئلة ما تزال بحاجة إلى أجوبة مقنعة ،فمن الذي فاز
في المعركة التي أرهقت جميع اللبنانيين؟ وما هو مصير
المياومين في مؤسسات ووزارات وإدارات حكومية أخرى؟ وهل
سنترقب اعتصامات وخطوات تصعيدية من قبل مياومين
آخرين؟ وهل باتت مؤسسات الدولة رهينة لتجاذبات سياسية
ومطلبية؟
الحقيقة التي ال يمكن ألحد انكارها ،أنه ليس باستطاعة
خزينة الدولة تحمّ ل تثبيت جميع العمال المياومين على
أراضيها ،ألن ذلك سيرهقها إلى حد كبير ،ال بل سيضيف
إلى عجزها عجزًا إضافيًا قد يشلها .ورغم أن من حق العمال
المياومين المطالبة بحقوقهم وحقوق عائالتهم من حيث
األجور والتأمين الصحي ،وغيرها من الخدمات ،إال أنه ليس
من العدل تثبيت مياومي مؤسسة كهرباء لبنان دون سواهم،
والتغاضي عن حقوق بقية المياومين في المؤسسات الرسمية
المختلفة ،كمياومي وزارة االعالم وغيرهم ،بحيث يبلغ
عددهم أكثر من  15ألف عامل ،علمًا أن المياومين هم العمال
المتعاقدون على أن يتقاضوا أجرهم عن العمل بشكل يومي.

تظهير الحل
ت�ضمن االتفاق الذي تاله رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان غ�صن ما يلي:
�أوالً :دفع الرواتب املت�أخرة عن الأ�شهر ال�سابقة حتى نهاية �شهر متوز .2012
ثانياً :حفظ تعوي�ضات اجلميع عن �سنوات خدمتهم يف القانون.
ثالثاً :حفظ حق جميع املياومني يف ال�شركة يف مباراة التثبيت ،و�أو�ضح �أن
عبارة مياومني ت�شمل جباة الإكراء.
رابعاً :ت�أمني العمل والراتب ملن يرغب يف التعاقد مع ال�شركات للمرحلة
املقبلة وفق �شروط تتوافق مع قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي.
خام�ساً� :إج��راء مباراة حم�صورة يف جمل�س اخلدمة املدنية وفق القانون
الذي �سي�صدر وبح�سب مالك امل�ؤ�س�سة وحاجتها وفق القوانني والأنظمة
املرعية الإجراء.

ماء الوجه
ال �ي ��وم ،ح�ل��ت ق���ض�ي��ة امل �ي��اوم�ي�ن يف ��ش��رك��ة
ال �ك �ه��رب��اء ب ��أق��ل اخل���س��ائ��ر امل�م�ك�ن��ة ،ف��ال�ع�م��ال
املعت�صمون واالحت ��اد ال�ع�م��ايل ال �ع��ام خ��رج��وا
مرفوعي ال��ر�أ���س ،بينما حافظ وزي��ر الطاقة
ج�ب�ران با�سيل على «م��اء وج �ه��ه» ،وط�ب�ع�اً كل
ذلك جاء على ح�ساب املواطن اللبناين ،الذي
ع��ان��ى ط��وال �أي ��ام االع�ت���ص��ام ال��ذي ام�ت��د على
ثالثة �أ�شهر من عتمة �إ�ضافية ،وم��ن �أعطال
كهربائية معلقة ،ومن تقنني م�ستفحل زاد من
لهيب ال�صيف .ورغم �أن املواطنني تعاطفوا مع
املياومني وحقوقهم املطلبية� ،إال �أن املياومني
مل ي���س� رّّيروا �أم ��ور امل��واط �ن�ين ،وح��رم��وه��م من
ح�ق�ه��م ب��ال �ك �ه��رب��اء ،وم ��ن ج�ب��اي��ة ف��وات�يره��م،
والنتيجة �أنها تراكمت عليهم ،كما �أغلقوا قاعة
الزبائن ومنعوا موظفي امل�ؤ�س�سة من القيام
بواجباتهم ،بعد �إقفال مداخل امل�ؤ�س�سة بوجه
امل��دي��ري��ن وامل�ستخدمني ،وحم��ا��ص��رة موظفي
م��رك��ز ال�ت�ح�ك��م ال��وط �ن��ي ،م��ا �أدى �إىل ت�ضرر
من�ش�آت امل�ؤ�س�سة ،ورف���ض��وا ك��ل التمنيات ب��أن
ينقلوا خيم االعت�صام من داخ��ل امل�ؤ�س�سة �إىل
باحتها اخل��ارج�ي��ة ع�ل��ى الأق ��ل ،ك��ل ذل��ك �أدى
�إىل م�شكالت �إ�ضافية يف م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان

امل�تره�ل��ة �أ� �ص�ل�اً  ،وال �ت��ي ت�ع��اين م��ن م�شكالت
متوارثة منذ عقود ،وه��ذه امل�شكالت �ستتفجر
ف�صولها يف الأ�شهر املقبلة ،بعد �أن ت�صل �إىل
مراحل متقدمة.
م��ن �أب��رز م��ا نتج ع��ن اعت�صام املياومني يف
كهرباء لبنان ،زيادة �ساعات التقنني ،والأعطال
املتكررة ،واالنقطاع املتكرر للكهرباء كل ن�صف
� �س��اع��ة ،الأم� ��ر ال ��ذي �أدى �إىل ت�ل��ف و�إح� ��راق
الكثري من الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية
التي زادت م��ن الأع�ب��اء على كاهل املواطنني،
ناهيك عن التقنني الزائد الذي طاول بريوت
الإدارية و�شل الكثري من م�ؤ�س�ساتها و�إداراتها،
ف�ض ًال عن �أنها امل��رة الأوىل منذ �سنوات التي
تنخف�ض فيها التغذية بهذا ال�شكل ،وح�سب
الوزير جربان با�سيل ،فهناك نحو  200مليار
ل�يرة فواتري ال ق��درة على امل�ؤ�س�سة بجبايتها،
وهناك مت�أخرات بالفواتري باملليارات ،وب�سبب
عدم القدرة على جباية الفواتري هناك م�شاكل
يف �إم�ك��ان�ي��ة دف��ع روات ��ب امل��وظ�ف�ين املثبتني يف
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان� ،أو يف ت� أ�م�ين الأم��وال
لا ال��س�ت�ج��رار
ال �ك��اف �ي��ة ل��دف�ع�ه��ا ل �� �س��وري��ة م �ث� ً
ال�ك�ه��رب��اء منها بن�سبة  200م�ي�غ��اوات حُ رمت
منها امل�ؤ�س�سة.
ول �ع��ل أ�ك�ث�ر م��ا �أث� ��ار ا��س�ت�غ��راب امل��راق�ب�ين،

�أن احلكومة ب��دت ب�أنها غري معنية باخلالف
ال��دائ��ر ب�ين املياومني و�إدارة م�ؤ�س�سة كهرباء
ل �ب �ن��ان ،وك� � ��أن ه ��ذا اخل�ل��اف ي �ج��ري يف دول��ة
�أخ ��رى ،ومل ي��رف ل�ه��ا ج�ف��ن �إث ��ر تعطل عمل
امل�ؤ�س�سة التي كانت ا�ستمرت يف عملها حتى يف
عز حرب متوز  ،2006ويف مراحل �أمنية �أخطر.
وق��د وجّ ��ه م��راق�ب��ون ان�ت�ق��ادات �إىل القوى
ا ألم �ن �ي��ة ب��اع�ت�ب��ار �أن �ه��ا مل ت�ق��م ب��واج�ب��ات�ه��ا يف
حماية م�ؤ�س�سة ر�سمية ،بحيث �أن الد�ستور
ين�ص على حق التظاهر واالعت�صام� ،شرط �أال
يقوم املتظاهرون باحتالل م�ؤ�س�سات الدولة،
والعمد ق�صداً �إىل منع ا آلخ��ري��ن من مزاولة
�أعمالهم.
وت� ��� �س ��اءل امل ��راق� �ب ��ون� :أي � ��ن ق� ��وى الأم� ��ن
ال� ��داخ � �ل� ��ي؟ �أي� � ��ن اجل� �ي� �� ��ش؟ �أي� � ��ن «ف � �ه� ��وده»
و«مغاويره» ال يتدخلون ليُخرجوا «املحتلني»
ب��ال�ق��وة �إىل ��س��اح��ة �أخ� ��رى ب ��د ًال م��ن اح�ت�لال
مرفق عام؟!
وك��ان��ت ب�ع����ض الأو�� �س ��اط الأم �ن �ي��ة أ�� �ش��ارت
�إىل �أن��ه كان بالإمكان �إزال��ة اعت�صام املياومني
بدقائق م�ع��دودة ،لكنهم مل يقدموا على هذه
اخل �ط��وة خ��وف �اً م��ن �أن ت�ت�ح��ول الق�ضية �إىل
بو�سطة عني رمانة جديدة ،بعد بروز �شعارات
طائفية كثرية.
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ومــا عـلـيـهـــم
يف الثاين من متوز الفائت� ،أُق� ّر قانون
امل �ي��اوم�ي�ن ال� ��ذي اع �ت�ب�ره رئ �ي ����س جمل�س
ال �ن��واب نبيه ب��ري ��ش��رع�ي�اً ب�ع��د �إق� ��راره يف
جمل�س النواب ،بينما رف�ض التيار الوطني
احل ��ر االع �ت��راف ب ��ه ،لأن� ��ه �أُق � ��ر ب�ط��ري�ق��ة
ملتب�سة كما يقول ،وبعد املفاو�ضات املرهقة
الأخ �ي��رة ،ج ��رى ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون ،بحيث
ت�ضمن عبارة تر�ضي الطرفني ،وهي �أن تتم
م�ب��اري��ات التثبيت بح�سب م�لاك امل�ؤ�س�سة
بد ًال من حتديد �سقف معني لعدد العمال.
واف � � ��ق امل � �ي� ��اوم� ��ون ع� ��ن ال � ��رج � ��وع ع��ن
اعت�صامهم مقابل رفع �سقف العمال املمكن
تثبيتهم يف ح��ال فوزهم يف م�ب��اراة جمل�س
اخل��دم��ة امل��دن �ي��ة ،وم��ن ال ي �ف��وز ب��امل �ب��اراة،
�سيتوىل وزير العمل �سليم جري�صاتي �إعداد
عقد منوذجي للتوقيع بينه وب�ين �شركات
تقدمي اخلدمات ،خ�صو�صاً �أن هناك نحو
�ألفي مياوم يبدي �أمله بالفوز ،وهو �أمر ال
ميكن حتقيقه� ،إذ ال ميكن تثبيت هذا العدد
الكبري م��ن ال�ع�م��ال ،واحلقيقة �أن الأم��ور
ع��ادت يف النهاية لتوائم ط��رح ال��وزي��ر ،و�إن
ب�شروط خمففة.
ق�ب��ل أ�� �ش �ه��ر ،اع�ت���ص��م امل �ي��اوم��ون لأن�ه��م
خميين بني �أن يتم رم��ي �أك�ثر من
كانوا رَّ
ن�صفهم يف ال���ش��ارع (ع�ل��ى ح��د ق��ول�ه��م) �إذ
�إن امل �ط �ل��وب ت�ث�ب�ي��ت  700م��وظ��ف ف�ق��ط،
�أو التوقيع على ع�ق��ود جمحفة ،ال ت�أخذ
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار دمي��وم��ة ال�ع�م��ل ،وال حتى
ت�ع��وي���ض��ات ��س�ن�ين اخل��دم��ة ال �ت��ي ق�ضوها
يف خدمة امل�ؤ�س�سة ،لكن الآن مت التو�صل
�إىل االت �ف��اق الآن ��ف ال��ذك��ر ال ��ذي ك��ان من
ال�سهل ال��و��ص��ول �إل�ي��ه منذ ب��داي��ة الأزم��ة،
لوال ت�سيي�س الق�ضية وت�صويرها على �أنها
خ�لاف �شخ�صي ب�ين ب��ري ورئ�ي����س التكتل
التغيري والإ� �ص�ل�اح مي�شال ع��ون� ،أو �أنها
ق�ضية ط��ائ�ف�ي��ة ،ف��ال��وزي��ر با�سيل يرف�ض
تثبيت املياومني لأن معظمهم من ال�شيعة،
ما قد يخل بالتوازن الطائفي يف م�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان ،وهي تهمة يتمنى الكثريون
�أن تمُ حى من القامو�س اللبناين الذي يعج
مب�صطلحات الطائفية ونظريات امل�ؤامرة
امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ا ،ع�ل��ى �أم ��ل �أن نتخل�ص من
ع�ب��ارة «ال �ت��وازن الطائفي» التي ت�ستوطن
م� ؤ���س���س��ات�ن��ا و�إدرات� � �ن � ��ا ،م���س�ت�ب�ع��دة ع��ام��ل
الكفاءة.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن �أك�ث�ر م��ن 400
مياوم كانوا وقّعوا عقوداً جديدة مع �شركات
ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن حقهم
باملباراة الر�سمية �أو بالتثبيت ال ي�سقط� ،إذ ال
تنطبق عليهم �أي بنود جزائية يف حال فازوا
باملباراة و�أرادوا ف�سخ عقودهم مع ال�شركات
ال�ث�لاث ،وه��ي «دب��ا���س» و«خ�ط�ي��ب وعلمي»
و«بيوتك» ،لكن املياومني ق��رروا االعت�صام
ب�ع��دم��ا ق� ��ر�أوا ال�ع�ق��ود م��ع ه��ذه ال���ش��رك��ات،
ووجدوا �أنها تتيح لل�شركات �صرف العمال
بعد جتربة عملهم ملدة � 3أ�شهر ،ف�سرعان ما
وُجِّ هت االتهامات �إىل با�سيل ب�أنه ي�سعى �إىل

المياومون ..والدولة
اعتمدت الدولة اللبنانية �سيا�سة قائمة على اال�ستعانة بخربات املياومني
بد ًال من تثبيتهم كعمال موظفني ،بذريعة تر�شيد الإنفاق احلكومي� ،أو خف�ض
النفقات �أو عدم وجود �أموال كافية يف اخلزينة.
منذ الت�سعينات ،وافق الكثري من العمال على االنخراط يف �إدارات الدولة
وم�ؤ�س�ساتها حتت م�سمى املياومني� ،أو غب الطلب� ،أو جباة ا إلك��راء ،مدفوعني
�إىل العمل ب�سبب ظروفهم االقت�صادية وعدم وجود فر�ص عمل �أف�ضل .ملأت
ال��دول��ة ال�ف��راغ يف امل�لاك الإداري والفني باملياومني ،لكنها �أهملت النظر يف
حقوقهم و�ضماناتهم االجتماعية وتعوي�ضاتهم وحقهم ب��دمي��وم��ة عملهم،
خمالفة بذلك قانون العمل ،ف�أ�صبحت الدولة التي من املفرت�ض �أنها حتمي
املواطن ،هي التي ت�سخره وت�ستغله ،بينما هو يخ�ضع موافقاً ،ب�سبب �ضيق ذات
اليد وانعدام الفر�ص.
اليوم ال توجد اح�صاءات دقيقة حول عدد املياومني ،لكن يقدَّر �أن عددهم
يبلغ � 15ألفاً على �أقل تقدير ،موزعني على خمتلف الإدارات احلكومية وال�شركات
وامل���ص��ال��ح ،م��ن الكهرباء �إىل امل�ي��اه وال�ضمان االجتماعي وال�ق�ط��اع ال�ترب��وي
وا إلع�ل��ام وال�ب�ل��دي��ات وامل�ست�شفيات ،كم�ست�شفى رف�ي��ق احل��ري��ري احل�ك��وم��ي،
وجميعهم غري م�سجل يف ال�ضمان االجتماعي �أو يف �سجالت امل�ؤ�س�سات املخ�ص�صة
للإنفاق واملحا�سبة ،وهنا تكمن �صعوبة �إح�صائهم.
وب��وح��ي م��ن إ�� �ض��راب ع�م��ال وج�ب��اة م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،ت�شجع ع��دد من
املياومني يف م�ؤ�س�سات �أخرى ،منها م�ست�شفى بريوت احلكومي ،الذين يح�صلون
على بدل �أجر ال�ساعة الذي ال يراوح بني  3و� 10آالف لرية ،من دون �أي حق يف �إجازة
مر�ضية �أو فر�صة �سنوية �أو عطلة ر�سمية ،علماً �أن معظمهم يعمل يف امل�ست�شفى
منذ �أكرث من خم�س �سنوات .كما علت �صرخة املياومني يف م�ؤ�س�سة �أوجريو ،التي
ت�ضم  500موظف خارج املالك ،و�أي�ضاً يف �صندوق ال�ضمان االجتماعي ،حيث ي�صل
عددهم �إىل � 150ألفاً ،واملفارقة �أنهم ال يحظون ب�ضمان �صحي واجتماعي!

خ�صخ�صة امل�ؤ�س�سة ،عرب ط��رد  75يف املئة
م��ن امل�ي��اوم�ين م��ن امل�ؤ�س�سة ،خ�صو�صاً �أن
معظم املوظفني املثبتني يف �سن متقدمة،
ويف طريقهم �إىل التقاعد.
مقدمو اخلدمات
ع�ق��ب االت �ه��ام��ات ال�سابقة ال�ت��ي وُجّ �ه��ت
�إل �ي �ه ��ا ب � � ��أن ع� �ق ��ود ال �ع �م��ل ال� �ت ��ي ق��دم�ت�ه��ا
للمياومني جمحفة� ،أعلنت �شركات مقدمي
اخلدمات املتعاقدة مع م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان
�أنها م�ستمرة يف ا�ستقبال عمال املتعهد وجباة
ا إلك � ��راء يف مكاتبها ل��دف��ع روات �ب �ه��م املتفق
عليها ،وتوقيع عقود عمل معها ملن يرغب،
م��ؤك��دة �أن العقود نظامية ودائ�م��ة تتطابق
مع كل موجبات قانون العمل اللبناين .كما
ت�شمل التقدميات ك��اف��ة ،و�أه�م�ه��ا :ال�ضمان
االج�ت�م��اع��ي ،منذ ال�ي��وم الأول ،وب��ال�ت��ايل ال
داع��ي �أو م�برر لأي تعديل فيها ،و�أو�ضحت
�أن «التعديل الوحيد التي ارت�ضت �إدخ��ال��ه
على العقد املعرو�ض على العمال واجل�ب��اة،
هو ال��ذي يتيح للمتعاقدين ت��رك ال�شركات
واالن�ضمام الحقاً �إىل مالك م�ؤ�س�سة كهرباء
لبنان مل��ن يفوز يف امل �ب��اراة املح�صورة ،وه��ذا

التعديل ال مي�س جوهر العقد وال يتعار�ض
مع قانون العمل».
ون �ب �ه��ت م ��ن حم � ��اوالت امل �� �ص �ط��ادي��ن يف
املاء العكر و�ضع العمل وال�شركات يف عالقة
ت�صادمية ال �أ�سا�س لها ،م�شرية �إىل �أنها لن
تتخلى عن �أي عامل حتى لو كان غري م�ؤهل،
�إذ �إن�ه��ا �أع ��دت ب��رن��اجم�اً م�ت�ط��وراً للتدريب
والت�أهيل .كما �أنها �أكدت �أن ال مربر للتخلي
عن �أي موظف �إال لأ�سباب م�سلكية و�أخالقية
ال تهاون فيها �أبداً.
و�أو�ضحت �أن «العقود التي تعتمدها مع
امل �ي��اوم�ين ه��ي من��وذج �ي��ة م�ع�م��ول ب�ه��ا منذ
ع �ق��ود ،وم �� �ص��ادق ع�ل�ي�ه��ا م��ن وزارة ال�ع�م��ل
اللبنانية» ،لذلك ف�إنها مل ترث �أي �إ�شكاالت
�أو دع��اوى يف املا�ضي ،لأن�ه��ا «ع�ق��ود قانونية
م �ئ��ة يف امل �ئ ��ة ،ت ��راع ��ي م���ص�ل�ح��ة ال�ط��رف�ين
املتعاقدين ،وال جتد ال�شركات مربراً لتدخل
وزارة ال�ع�م��ل او غ�يره��ا يف ت�ع��دي��ل ال�ع�ق��ود،
�إال �إذا ك��ان��ت خم��ال �ف��ة ل �ل �ق��وان�ين امل��رع �ي��ة،
ول�ي���س��ت ه��ذه احل ��ال م��ع ع�ق��ود امل �ي��اوم�ين».
و�أكدت ال�شركات �أن «التدخل الوزاري �أو غري
ال��وزاري يف ن�صو�ص عقود العمل ،هو طعنة
يف �صميم النظام االقت�صادي اللبناين القائم
ع�ل��ى ال�ت�ع��اق��د احل ��ر حت��ت ��س�ق��ف ال �ق��ان��ون،

وه��و تنكر خ�ط�ير ل�ت��اري��خ ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص
اللبناين الذي حقق جناحات باهرة يف لبنان
واخلارج ،و�شكل منوذجاً يحتذى به يف جذب
اال��س�ت�ث�م��ارات �إىل ال�ب�ل��د ،ويف فتح الأ� �س��واق
العربية والعاملية �أمام الإبداع اللبناين».
لكن وزير العمل �سليم جري�صاتي �أكد �أن
التعديالت التي مت و�ضعها �أخذت يف االعتبار
لا ب��امل��ادة  60من
�إل �غ��اء ف�ت�رة ال�ت�ج��رب��ة ع�م� ً
قانون العمل ،واعتبار عالقة العمل م�ستمرة
ب�صاحب العمل اجل��دي��د �إذا رغ��ب امل�ي��اوم �أو
جابي الإك��راء ،االنت�ساب �إىل هذه ال�شركات،
وع��دم اعتبار ت��رك امل�ستخدم عمله «يف حال
تثبيته يف م�ؤ�س�سة الكهرباء بنتيجة املباراة
املح�صورة» تع�سفاً يف ا�ستخدام حق ال�ترك،
و�إل� � ��زام ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل ب���ش�م��ول امل�ي��اوم�ين
وجباة الإكراء ال�ضمان االجتماعي.
يومية املياوم
ي�ح���ص��ل ال �ع �م��ال امل �ي��اوم��ون يف ك�ه��رب��اء
ل�ب�ن��ان ع�ل��ى � 28أل ��ف ل�ي�رة لبنانية ي��وم�ي�اً،
لكنهم ي�شكون من حرمانهم من ال�ضمانات
لا ع��ن خ�ضوعهم ل�ظ��روف
واحل �ق��وق ،ف���ض� ً
عمل تع�سفية ،كا�ضطرارهم للعمل خالل

الأعياد �أو حتمّل �أكالف الطبابة واال�ست�شفاء
يف حال تعر�ضوا حل��وادث عمل ،وهي كثرية
وترتاوح بني الإ�صابة الدائمة واحلروق ،وال
�شك �أن العمال املتعاقدين ال ينالون حقوقهم
املن�صو�ص عليها يف قانون العمل؛ من �ضمان
اجتماعي� ،إىل منح تعليم و إ�ج ��ازات �سنوية
وتعوي�ضات وب��دالت ن�ق��ل ،وك��ان م��ن واج��ب
احلكومة �أن تعالج هذه امل�شكلة على م�ستوى
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ،ب ��دل ح���ص��ره��ا يف م�ؤ�س�سة
الكهرباء.
وب �� �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع�م��ا �إذا ك ��ان م���ش��روع
قانون تثبيت العمال املياومني محُ قاً �أم ال،
�إال أ�ن��ه من امل�ؤكد أ�ن��ه �إذا مل يخل بالتوازن
ال �ط��ائ �ف��ي ،ف �ه��و ب��ال�ط�ب��ع ��س�ي�خ��ل مب��وازن��ة
احلكومة التي �ستتكبد عناء يف ت�أمني كلفة
تثبيت العمال.
وجت ��در ا إل� �ش ��ارة �إىل �أن ال �ه��دف الأول
خلطة وزارة الطاقة ك��ان رف��ع االنتاجية يف
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان عرب م��لء ال�شواغر،
ل�ك��ن ه��ذا ل��ن يتحقق �إال م��ن خ�ل�ال �إع ��ادة
ه�ي�ك�ل��ة ��ش��ام�ل��ة ،ول�ي����س ع�ب�ر ت�ث�ب�ي��ت ع�م��ال
�إ�ضافيني.
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عربي
المؤتمر اإلسالمي في مكة ..تشريع جديد ألبواب استعمار سورية
بعد ف�شل الإدارة الأمريكية يف حربها
�ضد �سورية عرب جمل�س الأمن واجلامعة
ال �ع��رب �ي��ة ،جل� � ��أت �إىل م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون
الإ�سالمي ال�ستكمال م�شروعها التق�سيمي
م��ن ال �ن��اف��ذة الإ� �س�لام �ي��ة ،ورف ��ع ال�غ�ط��اء
العربي والإ�سالمي عن �سورية ،التهامها
ب��أن�ه��ا دول ��ة م��ارق��ة ع��ن ال�ق��ان��ون ال ��دويل،
وتهدد ال�سلم العاملي ،وبفتوى «�إ�سالمية»
من امللوك والأمراء و«الإ�سالميني اجلدد»
امل�صنّعني �أم�يرك�ي�اً؛ كامتداد «املحافظني
اجلدد» يف �أمريكا.
مل يجتمع الر�ؤ�ساء وامللوك امل�سلمون
م � ��ن �أج� � � ��ل ال � �ق� ��د�� ��س وم � �ن� ��ع ت �ه��وي��ده��ا
وحم ��اوالت ه��دم امل�سجد الأق���ص��ى ،ال��ذي
م� ��اي� ��زال ال �� �ص �ه��اي �ن��ة ي� �ح ��اول ��ون ه��دم��ه
ب �ه��دوء ،ع�ب�ر الأن �ف ��اق واحل �ف��ري��ات ،لكن
يجتمع القادة امل�سلمون على م�شارف يوم
القد�س العاملي ،ليحاولوا اغت�صاب �سورية
وح��رك��ات امل�ق��اوم��ة ،بعد �أن ن�سوا القد�س
وف�ل���س�ط�ين ،ون���س��وا ال �ع��راق وال���ص��وم��ال،
ون�سوا �أفغان�ستان وبورما ،ون�سوا كل جوع
وف�ق��ر امل�سلمني وان�ت�ه��اك ك��رام��ات�ه��م ،ومل
يبق لهم  -وف��ق امل�ف�ك��رة الأم�يرك�ي��ة � -إال
�إ�سقاط �سورية ،عرب جحافل الظالم من
«الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن اجل� ��دد» م��ن ال�ت�ك�ف�يري�ين
وال�سلفيني ،ب��ال��ذب��ح وال�ت��دم�ير ،وف�ت��اوى
م�ضاجعة امليتة و�إر��ض��اع الكبري ،وتدمري
القبور يف مايل و�إفريقيا ،وتكفري ال�شيعة
وامل �� �س �ي �ح �ي�ين ،وك ��ل �أه � ��ل ال �� �س �ن��ة ال��ذي��ن
يخالفونهم الر�أي.
اج�ت�م��ع ممثلو امل�سلمني «ت ��زوي ��راً» يف
مكة ،و�شرعوا �أبواب الأمة �أمام اال�ستعمار

اجل��دي��د ،و�سهّلوا عملية اغت�صاب الأم��ة،
بلداً بعد بلد؛ من ليبيا �إىل �سورية ،بعد
ال �ع ��راق ول �ب �ن��ان ،وال�لائ �ح��ة ت �ط��ول وف��ق
الأوام ��ر الأم�يرك�ي��ة و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،فال
ب��د م��ن ط��رد ��س��وري��ة م��ن «الإ� �س�ل�ام» ،بعد
ط��رده��ا م��ن «ال �ع��روب��ة» ،م��ن ق� َب��ل ال��ذي��ن
تنكروا للإ�سالم والعروبة ،ومل يبق منهما
� �س��وى ع �ق��ال وج�ل�اب �ي��ة � �ش �ف��اف��ة ،و��س�ي��ف
للرق�ص وخيمة لل�سهر!
بقيت فل�سطني أ�ك�ث�ر م��ن �ستني ع��ام�اً
يتيمة ومغت�صَ بة ،ونامت معها جلنة القد�س
منذ عقدين �أو �أك�ثر ،وم��ا زال��ت ،و�سيبيعها
العرب «والإ�سالميون اجلدد» مرة ثانية� ،أو
ما تبقى منها.
امل�ؤمتر الإ�سالمي يف مكة ،وال��ذي �أوعز

الأم�يرك�ي��ون للبع�ض بالدعوة �إل�ي��ه يهدف
�إىل:
ت�شريع الأبواب �أمام التدخل الأجنبي يف
�سورية ،بغطاء �إ�سالمي متعدد اجلن�سيات،
ب�ع��د �إق �ف��ال �أب � ��واب جم�ل����س الأم � ��ن ،وعجز
اجلامعة العربية.
التمهيد يف «بروفة» �أوىل لعقد امل�ؤمتر
يف وق��ت الح��ق ،حل�صار �إي��ران وط��رده��ا من
منظمة ال�ت�ع��اون الإ� �س�لام��ي ،بعد �إن��ذاره��ا
ب�إيقاف برناجمها النووي ،وت�شريع الأبواب
أ�م� ��ام ت�ك�ف�ير ال���ش�ي�ع��ة ب���ش�ك��ل ر� �س �م��ي ،وف��ق
ف �ت��اوى م���ش��اي��خ ال��وه��اب�ي��ة و«الإ� �س�لام �ي�ين
اجلدد».
نعي امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية «امل�سلحة»،
والإب �ق��اء على املقاومة ال�سيا�سية الفارغة

ن�صب �أعالم البلدان امل�شاركة يف م�ؤمتر مكة املكرمة

التائهة يف دائ��رة املفاو�ضات طويلة الأج��ل
والأفق امل�سدود.
حم��اول��ة �إع � ��ادة االع �ت �ب��ار �إىل امل�م�ل�ك��ة
ال �� �س �ع��ودي��ة يف ق �ي ��ادة «الإ� � �س�ل��ام ال ����سُّ �ن��ي»
ال�سيا�سي املتحالف مع �أمريكا ،بعد االنكفاء
ل�صالح تركيا وقطر ،وقبل ا�ستعادة م�صر
والإخ � � ��وان دوره� �م ��ا�� ،س�ت���س�تر ّد ال���س�ع��ودي��ة
دورها ،مقابل امل�ساعدات املالية ،واال�ستنزاف
الأمني عرب ال�سلفيني والتكفرييني.
البدء بتنفيذ املخطط الأمريكي لإقامة
جبهة �إ�سالمية عاملية� ،ضد رو�سيا وال�صني
ب�شكل خا�ص ،مبا ي�شبه التحالف الإ�سالمي
بقيادة ال�سعودية �ضد االحت��اد ال�سوفياتي
ب�ع��د غ��زو أ�ف�غ��ان���س�ت��ان ،وال ��ذي ا��س�ت��ول��د ما
عُرف بـ«الأفغان العرب» ،وما تفرع عنهم من
جبهات وجماعات تكفريية.
الت�ضامن مع اجلمهوريات الإ�سالمية
امل�ح�ي�ط��ة ب��رو� �س �ي��ا ،وات �خ��اذه��ا ر أ��� ��س ج�سر
للتدخل �ضد رو��س�ي��ا ،كمقدمة لبناء فكي
ك �م��ا� �ش��ة ل �ل ��دور ال��رو� �س��ي اجل ��دي ��د ،ال ��ذي
ي�ق�ل��ق أ�م�ي�رك ��ا ،ف�ي�ت��م إ�� �ش �ع��ال ج�ب�ه��ة دول
�شمال القوقاز ع�بر ال�سلفيني واجلماعات
ال �ت �ك �ف�ي�ري��ة ،وي� �ت ��م حت��ري ����ض امل �ع��ار� �ض��ة
الرو�سية يف الداخل لإ�سقاط القوة الرو�سية
مرة ثانية بعد �إ�سقاط االحتاد ال�سوفياتي.
هل ي�ستطيع الأمريكيون توظيف بع�ض
امللوك والأم��راء والر�ؤ�ساء لإ�صدار «�إع�لان
مكة» لإع�لان احل��رب على املقاومة ،ولبدء
ت���ش��ري��ع ال�ف�ت�ن��ة امل��ذه�ب�ي��ة لإ� �س �ق��اط الأم ��ة
وح�صار رو�سيا وال�صني؟
الوقائع ت�ؤكد �ضعف وعجز الأمريكيني
ع��ن ال�ق�ي��ام ب��اع �ت��داء ع���س�ك��ري واق�ت���ص��ادي

مبفردهم ،واال�ستعانة بال�ضعفاء من العرب
و«الإ��س�لام�ي�ين اجل ��دد» ت��ؤك��د متانة وق��وة
حم��ور املمانعة وامل�ق��اوم��ة واال�ستقالل عن
ال �غ��رب ،و�أن � �س��وري��ة ه��ي ��س��اح��ة امل��واج�ه��ة
الأ�سا�سية بني هذين املحورين ،والتي يح�شد
ال�غ��رب وح�ل�ف��ا�ؤه ك��ل ال��دع��م للإرهابيني يف
�سورية ،حتت �شعار مزيف بعناوين الإ�صالح
وال��دمي �ق��راط �ي��ة وح �ق��وق الإن �� �س��ان ،وع�ل��ى
حمور املقاومة �أن يدعم ال�سوريني يف معركة
الأمة ،و�أن ينقل املعركة �إىل �ساحات �أخرى،
لتخفيف ال���ض�غ��ط ع��ن ال��داخ��ل ال���س��وري،
كما يفعل امل�ح��ور امل�ضاد يف لبنان وال�ع��راق
وال�شي�شان و�إيران وغريها.
امل �ع��رك��ة ب � ��د�أت ،وم ��ن دون ق �ف ��ازات �أو
ك��وال �ي ����س ،وال �ظ��اه��ر �أن �ه ��ا � �س �ت �ط��ول ،لأن
التحالف الأمريكي « -الإ�سرائيلي» و�أتباعه
ل��ن ي�ق�ب�ل��وا ب��ال�ه��زمي��ة ب�ع��د ع���ش��ري��ن ع��ام�اً
م�ضت وه��م يرتبعون على «عر�ش ال�سلطة
الكونية» ،و�سيلج�أون �إىل كل الأ�ساليب غري
امل���ش��روع��ة وع�م�ل�ي��ات الت�ضليل وال�ف�برك��ات
والفنت ،وعلينا املقاومة واملواجهة بالو�سائل
ال�شريفة والإرادة ال�صلبة ،وعدم الوقوع يف
ال�ي� أ����س ،فقد ا�ستمرت ح�م�لات «الفرجنة»
با�سم امل�سيحية �أربعمئة عام وانهزمت ،وبقي
ال�ع�ث�م��ان�ي��ون ب��ا��س��م الإ� �س�ل�ام �أرب�ع�م�ئ��ة ع��ام
وانهزموا ،و�إن ا�ستمرت احلمالت الأمريكية
اجل��دي��دة ب��ا��س��م ال��دمي�ق��راط�ي��ة والإ� �ص�لاح
�أرب�ع�م�ئ��ة ع ��ام �إ��ض��اف�ي��ة ��س� ُت�ه��زم ب � ��إذن اهلل،
و�سيكون الن�صر حليف املقاومة واملجاهدين.
www.alnnasib.com

د .ن�سيب حطيط

في ذكرى يوم القدس العالمي ..فلسطين والبحرين محك الحق العربي
يجب حتذير �أمتنا العربية والإ�سالمية من الإ�سرتاتيجية اخلطرية
ي�ستعد �شعبنا املقاوم يف البحرين الكربى (�أوال واملنطقة ال�شرقية يف اجلزيرة
العربية) لإحياء يوم القد�س العاملي ،ال��ذي دعا �إليه الإم��ام اخلميني الراحل قبل للواليات املتحدة ولقيطها الكيان ال�صهيوين ،ودعوة ال�شعوب �إىل مواجهة
�أكرث من ثالثني عاماً ،وهو يوم �صرخة امل�ست�ضعفني يف �أرجاء العامل على املت�سلطني هذا الت�آمر ،والذي قال اهلل العظيم عنه }�إنهم يكيدون كيداً{:
الطغاة ،ويوم �إعالن مظلومية ال�شعوب املكتوية بجرائم ال�شيطان الأكرب (الواليات  -1االهتمام بق�ضية فل�سطني املحتلة ،وجعلها الق�ضية الأ�سا�سية للحق
املتحدة) و�أذنابها العمالء ،ويف مقدمتهم الكيان ال�صهيوين وعربان �أمريكا ،الذين العربي والإ�سالمي ،والتي تتطلب تكاتفاً �إ�سالمياً وا�سعاً لإبقاء جذوتها
يقفون ال�ي��وم �صفاً واح ��داً �ضد �شعوبنا الناه�ضة لتحقيق حريتها وا�ستقاللها عالياً يف مقابل خيانة وتهرب احلكومات العربية والإ�سالمية من واجباتها
جتاه هذه الق�ضية.
ال�سيا�سي ،وحلمها يف حياة دميقراطية عادلة �آمنة.
فل�سطني ال�سليبة التي تئنّ من طغيان الكيان ال�صهيوين هي ذاتها التي �أدار  -2ال��وق��وف �صفاً واح��داً �ضد مع�سكر ال�شر املتمثل يف ال��والي��ات املتحدة والكيان
عنها عربان �أمريكا ظهرهم وتركوها مك�شوفة �أم��ام الأالعيب الأمريكية وعنفها ال�صهيوين وع��رب��ان �أم�يرك��ا ،ودع��م ح��ق �شعبنا يف البحرين واجل��زي��رة العربية،
النظامي ال�سعودي واخلليفي.
نْ
وهمجيتها ،بالدعم الالحمدود لع�صابات تل �أبيب ،وحني �أعلنوا عن عدم قدرتهم للتخل�ص من حكم
على املواجهة احلربية �ضد الكيان ال�صهيوين نراهم يندفعون ع�سكرياً وقتالياً  -3ال�ضغط باجتاه خروج قوات االحتالل ال�سعودي من �أر�ض البحرين.
�ضد �شعبنا الأعزل امل�سامل يف البحرين ،بعد �أن �أعلن ثورته على الظلم واال�ستبداد  -4م�ساندة اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،التي تتعر�ض ملواجهة �إقت�صادية علنية
اخلليفي ،الذي دام �أكرث من قرنني على �شعبنا ،ويندفعون مرة �أخرى لدعم جماعات م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�ك�ي��ان ال�صهيوين ،وت�ق��رع ط�ب��ول احل��رب �ضدها لتنفيذ
الإره ��اب والقتل يف �سورية ،التي حوّلوها �إىل �ساحة ح��رب مك�شوفة تتدمر فيها اال�سرتاتيجية التي حذرنا منها.
املدن والبلدات ،ويتم الق�ضاء فيها على القوة الع�سكرية ،خدمة للكيان ال�صهيوين  -5دعم املقاومة ال�شعبية املنظمة يف فل�سطني ولبنان ،واللتني متثالن �شرف الأمة
وال��والي��ات املتحدة ،اللتني تعمالن معاً �ضمن ا�سرتاتيجية وا�ضحة لإف��راغ دول العربية والإ�سالمية ،يف مواجهة الكيان ال�صهيوين ال��ذي يحاول نزع �سالحيهما
املنطقة من كل القدرات الع�سكرية واالقت�صادية وال�سيا�سية .فبعد �أن �أنهت الواليات بعناوين �شتى.
املتحدة مهمتها يف العراق ،وا�ستنزفت كامل قواه ،تقوم بتنفيذ ذات املهمة يف �سورية -6 ،دع��م احل��ري��ة وح �ق��وق الإن �� �س��ان يف ك��اف��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة ،ووق��ف
مب��ؤازرة قطعان عرب �أمريكا ،با�سم حقوق ومظلومية ال�شعب ال�سوري ،ولو كانت االنتهاكات احلا�صلة �ضد العاملني يف �سلك حقوق الإن�سان.
ويف اخلتام ،ن�ؤكد على �ضرورة �إحياء يوم القد�س العاملي ،ورف��ع ال�شعارات �ضد
الواليات املتحدة متتلك �أدن��ى م�صداقية يف دعم حقوق ال�شعوب ،لأم��رت عمالءها
يف البحرين واجلزيرة العربية بوقف �إرهابهم الدموي وقمعهم اليومي املوجه �ضد الكيان املغت�صب وداعميه الأ�سا�سني الواليات املتحدة وعربان �أمريكا.
�شعب البحرين الكربى ،يف �أوال واملنطقة ال�شرقية من اجلزيرة العربية املحتلتني
تيار العمل الإ�سالمي يف البحرين
من �أ�سو أ� الأنظمة العربية ظلماً وتخلفاً و�سحقاً لكرامة ال�شعوب.

زوروا موقعنـا على الـعنوان التايل:
www.athabat.net
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هجوم سيناء يحقق أهدافه «اإلسرائيلية»  -األميركية

الرئي�س امل�صري حممد مر�سي وامل�شري طنطاوي يف منطقة العري�ش �شمال �سيناء

(�أ.ف.ب).

م��ا �أن ان�ق���ش��ع ال�غ�ب��ار ال�ك�ث�ي��ف عن
الهجوم امل�شبوه الذي ا�ستهدف اجلنود
امل�صريني يف نقطة رفح احلدودية ،حتى
ات�ضحت أ�ه��داف��ه احلقيقية واخلفية،
ومن وقف وراء التخطيط بدقة وخبث.
فكل م��ن ت��اب��ع تفا�صيل م��ا ح�صل،
يخل�ص �إىل نتيجة وا�ضحة ال لب�س فيها،
وهي �أن الهجوم ال يعدو كونه فيلماً من
�إعداد وترتيب وتخطيط «�إ�سرائيلي» -
�أمريكي ،هدفه دفع النظام امل�صري �إىل
ح�سم خياراته بالعودة �إىل الرتا�صف
يف إ�ط��ار الأجندة الأمنية الأمريكية -
«الإ�سرائيلية» ،من خالل قيام اجلي�ش
امل���ص��ري ب � إ�جن��از مهمتني �أ�سا�سيتني،
نيابة عن «�إ�سرائيل» ،هما:
�ضبط الأمن يف �شبه جزيرة �سيناء،
التي ،ومنذ الإطاحة بالرئي�س ح�سني
مبارك ،خرجت عن ال�سيطرة ،وحتولت
�إىل �ساحة لتهريب ال�سالح �إىل قطاع
غ ��زة ،وت�ن���ش��ط فيها ت �ي��ارات �إ��س�لام�ي��ة
وحركات املقاومة نفذت �أكرث من عملية
نوعيه �ضد ق��وات االح�ت�لال يف جنوب
فل�سطني املحتلة.
إ�ع � � ��ادة ت �� �ش��دي��د و إ�ح � �ك� ��ام احل �� �ص��ار
على قطاع غ��زة ،و�سد منافذ الأن�ف��اق،
ب �ع��د �أن �أدى ت�خ�ف�ي��ف احل �� �ص��ار ،إ�ث��ر
ت�سلم الرئي�س حممد مر�سي مقاليد
ال �� �س �ل �ط��ة� ،إىل ان �ه �ي��ار ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة
احل���ص��ار ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وع��اد
تهريب ال�سالح من �سيناء �إىل القطاع
على نطاق وا��س��ع ،وه��و ما �أقلق القادة
ال���ص�ه��اي�ن��ة ،ف �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل» ك��ان��ت �أم ��ام
خيارين� :إما �أن تقدم هي على احتالل

�سيناء ،وبالتايل �إنهاء اتفاقيات كامب
دي �ف �ي��د ،وم� ��ا ي�ت�رت ��ب ع �ل��ى ذل� ��ك م��ن
ت��داع �ي��ات زل��زال �ي��ة� ،أو ُت��دف��ع ال�ق��اه��رة
لأخ ��ذ امل �ب��ادرة وال �ق �ي��ام ب � إ�جن��از هاتني
املهمتني.
يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ج ��رى التخطيط
للهجوم بهدف �إث��ارة هيجان يف م�صر،
وو� �ض��ع ال��رئ�ي����س حم�م��د م��ر��س��ي أ�م ��ام
خ �ي��ار م��ن اث �ن�ي�ن؛ إ�م� ��ا ي�ط�ل��ق ال�ع�ن��ان
لعملية ع�سكرية �أمنية وا�سعة يف �سيناء،
تف�ضي �إىل إ�ع ��ادة ت��أم�ين �أم��ن الكيان
ال�صهيوين� ،أو يجري اتهامه بالتواط ؤ�
على دم اجل�ن��ود امل���ص��ري�ين ،ل�ت�ردده يف
الدفاع عن �أمن م�صر وحماية اجلي�ش
امل�صري من الهجمات التي ت�ستهدفه.
فماذا كانت النتيجة؟
ال��وا��ض��ح �أن اخل�ط��ة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»
الأم�يرك�ي��ة حققت �أه��داف�ه��ا� ،أق�ل��ه على
ال�صعيد التكتيكي ،وذلك من خالل:
 -1ق �ي��ام اجل�ي����ش امل �� �ص��ري ،بحملة
ع�سكرية �أمنية وا�سعة النطاق يف �سيناء،
اعتربت الأوىل من نوعها ،منذ توقيع
اتفاقيات ك��ام��ب ديفيد ،ا�ستخدم فيها
ال �ط�ي�ران احل��رب��ي وال ��دب ��اب ��ات خ�لاف �اً
لالتفاقيات ،وق��د �أق��ر وزي��ر اخلارجية
«الإ�سرائيلي» ليربمان ب�سماح «�إ�سرائيل»
بذلك.
� -2إع��ادة �إح�ك��ام احل�صار على قطاع
غزة ب�شكل �أكرب مما كان عليه �أيام مبارك،
ف�إىل جانب �إغالق معرب بالكامل ،جرى
�إقفال وتدمري �أكرث من  1200نفق بني
م�صر وال�ق�ط��اع ،ك��ان يتم عربها ت�أمني
الغذاء والدواء لأهايل غزة.

الواقع التونسي اليوم ..فقر وبطالة
�إن البطالة لدى التون�سيني اليوم ،لي�ست �أمراً االجتماعي ،الي�أ�س واالنتحار ،و�صو ًال �إىل ال�سكر
اختيارياً� ،إنها �إجبارية يف ظل واق��ع ويف خمتلف والدعارة وما �شابه من املوبقات االجتماعية.
القطاعات تقريباً ،وم��رد ذل��ك ي�ع��ود �إىل الفقر
امل� ��وروث ع��ن الآباء ،وخ�صو�صاً ع�ل��ى ال�شريط
الع�صيان االجتماعي ..الر�أي وال�سلطة
احلدودي مع اجلزائر ،وهو نتاج ل�سيا�سة دولة ما
�إن امل ��واط ��ن ال �ت��ون �� �س��ي خ �� �س��ر �أب �� �س��ط �أن � ��واع
بعد اال�ستقالل ،فالدولة �أهملت تلك املنطقة على
ح�ساب ال�ساحل التون�سي ،وامل�س�ؤولون يف الدولة احل��دي��ث ال ��ذي ي�ع�بر ب��ه ع��ن م�ط��ال�ب��ه و�أوج��اع��ه،
يف �أغلبيتهم من �أبناء العا�صمة ،يعني �أنهم ركزوا ومل يعد م�سموحاً له �إبداء الر�أي حتى يف �أي �شيء
اال�ستثمارات احلكومية واخلا�صة يف مناطقهم� ،إن يتعلق ب�ش�ؤونه املعي�شية ،لقد عمل نظام بن علي
هذين ال�سببني مل ي�ساعدا مواطني تلك املناطق على تر�سيخ ه��ذه ال�سيا�سة بكل ال��و��س��ائ��ل ،وذل��ك
ال��داخ �ل �ي��ة ع�ل��ى جت� ��اوز خ��ط ال�ف�ق��ر وال�ب�ط��ال��ة ،م�ن��ذ ب��داي��ة الت�سعينات ،واحل��دي��ث ه�ن��ا ال ي�شمل
رغ��م حم��اوالت بورقيبة رف��ع امل�ستوى التعليمي اجلمعيات ،والأح��زاب ،وو�سائل الإع�لام فقط ،بل
وال�صحي للجميع ،وتنبيهه �إىل �أن الدولة ملزمة ب��امل��واط��ن الب�سيط �أي���ض�اً؛ امل��واط��ن ال��ذي يكتفي
بتعميم التعليم واالرتقاء باملواطن ،لكن هذا مل باجللو�س يف املقهى لنقا�ش م�سائله الب�سيطة ،لقد
يف�سر على أ�ن��ه يلزم الدولة بت�شغيله ،وه��ذا �أنتج زاد ال�شيء عن حده فانقلب �إىل �ضده.
مما �سبق ،يظهر القمع وم��دى حاجة املواطن
تراكم العاطلني من العمل �سنة بعد �سنة ،وقد
حاولت الدولة ا�ستيعاب البع�ض منهم يف وظائف التون�سي للتعبري عما يعانيه ،مع بداية احل��راك
غري جم��االت اخت�صا�صهم ،ولعل ه��ذا أ���س��اء �إىل كف�أت ال�سلطات عن قمع النا�س ،ورمبا هذا الأمر
يعود �إىل عدم و�ضوح الر�ؤية ملا بعد هذا احل��راك،
الدولة و�إىل املواطنني على حد �سواء.
كل هذا مل يحل امل�شكلة ،فمحدودية املردود من ول�ك��ن ب�ع��د ات���ض��اح امل�شهد ال�ت��ون���س��ي ،بد�أت عودة
هذه الوظائف الذي تقدمه الدولة مل يكن كافياً ،اجل�ه��از الأم�ن��ي للقيام ب��دوره القمعي ،فكان على
بل �أوج��د م�شكلة أ�خ��رى ،وه��ي خلق م��وارد �سهلة خط متوا ٍز الع�صيان االجتماعي يتمخ�ض ويت�شكل
عرب جتاوز القانون ،والأخالق كالر�شوة والنفاق ليكرب ويظهر فيما ن��راه ال�ي��وم م��ن اعت�صامات،

و�إ� �ض��راب��ات ،وق�ط��ع ط��رق ونهو�ض ل�ت�ي��ارات دينية
متطرفة ،معلنة قيام �إماراتها املتهاوية على بع�ضها
البع�ض.
ه��ذا امل�شهد م��ا ك��ان يف ال��واق��ع ليتوا�صل حتى
اليوم ،ويخلف خ�سائر فادحة ،لوال جمموعة من
ال �ع��وام��ل امل���س��اع��دة بع�ضها م� ��وروث م��ن ال�ع�ه��ود
ال�سابقة ،وبع�ضها الآخ��ر م��ن نتاج املرحلة ،و�أول
هذه العوامل هو حرية الر�أي.
�إن ال�س�ؤال البديهي املطروح هو ،هل كان ب�إمكان
الدولة �أن تتالفى امل�شكالت االجتماعية التي متر
بها تون�س اليوم؟ �أعتقد �أنه كان بالإمكان ذلك:
�أوالً :عرب �إحداث �أكرث من مفرتق طرق يف �سلم
التعليم.
ثانياً� :إن امل�س�ؤول هو تون�سي دون التفريع �إىل
اجلهة والوالية ،والقرية التي ينحدر منها ،بحيث
ال تبخل جهة من ناحية اال�ستثمار على �أخرى.
ث��ال�ث�اً :ن�شر ثقافة االع�ت�م��اد على ال��ذات بتحطيم
جدار اخلوف لدى املواطن الب�سيط للدخول يف مغامرة
اال�ستثمار وتدريبه ،وتقدمي جميع �أنواع الت�سهيالت له
�إىل حني ي�شتد عود م�شروعه ،مع �ضمان حرية الإبداع
وتبنيه من طرف الدولة.

حممد �أمني ال�ضناوي

مر�سي ي�ستغل هجوم �سيناء ويحكم
قب�ضته على ال�سلطة
وج� ��د ال��رئ �ي ����س م��ر� �س��ي يف ه�ج��وم
��س�ي�ن��اء ف��ر��ص��ة حل���س��م ال���س�ي�ط��رة على
ال���س�ل�ط��ة ،و�إجن� ��از ان �ق�لاب ع�ل��ى ات�ف��اق
ت�ق��ا��س��م ال���س�ل�ط��ة م��ع امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة ،بتحميله  م�س�ؤولية
التق�صري عما ح�صل من �إرب��اك امل�شهد
امل�صري ،ب�س�سبب التلهي يف ال�سيا�سة،
ع�بر ات �خ��اذ ق ��رار ب� إ�ق��ال��ة وزي ��ر ال��دف��اع
امل �� �ش�ي�ر ط �ن �ط ��اوي ،ورئ �ي ����س الأرك� � ��ان
��س��ام��ي ع �ن��ان م��ن م�ن���ص�ب�ه�م��ا ،وتعيني
خلفاً لهما ،و�إلغاء الإع�لان الد�ستوري
املكبل ل�صالحيات الرئي�س ،و�سبق هذا
ال�ق��رار ق�ي��ام مر�سي ب� إ�ق��ال��ة امل�س�ؤولني
الع�سكريني والأمنيني يف �سيناء ،وتعيني
بدي ًال منهم من املوالني له ،م�ؤكداً �أنه
�آن الأوان لأن تتفرغ القوات امل�سلحة �إىل
�ش�ؤون حماية �أمن البالد.
هذه القرارات املفاجئة و�ضعت م�صر
�أمام خيار من اثنني:
إ�م ��ا مت��رد امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري على
ق � ��رارات م��ر� �س��ي ،وال ��دخ ��ول يف ��ص��راع
وح��ال��ة م��ن ال�ف��و��ض��ى ،ق��د تف�ضي �إىل
ت�سوية بني الطرفني ،تعيد �إنتاج االتفاق
ع �ل��ى ت �ق��ا� �س��م ال �� �س �ل �ط��ة ،وع� ��دم ت��دخ��ل
الرئي�س يف �ش�ؤون القوات امل�سلحة ،وهو
أ�م ��ر مل ي�ح���ص��ل ،ح�ي��ث مل ت���ص��در �أي
ب��ادرة اعرتا�ض من املجل�س الع�سكري،
ما �أ�شر �إىل احتمال وجود ترتيبات بني
الطرفني وب�ضمانات وترتيبات �إقليمية
دول �ي��ة ،ويف ه��ذا ال�سياق و�ضعت زي��ارة
�أمري قطر مل�صر واجتماعه مع مر�سي.
�أو يخ�ضع امل�شري طنطاوي وعنان
ل � �ل � �ق ��رارات ،وي �ح �� �س��م الأم � � ��ر ل���ص��ال��ح
ال��رئ�ي����س م��ر��س��ي ،وي�ستكمل الإخ� ��وان
�إح �ك��ام ��س�ي�ط��رت�ه��م ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ة بكل
م���س�ت��وي��ات�ه��ا ،وه ��ذا م��ا ب��دا �أن ��ه حتقق،
وهذا يعني:
1ـ �أ�صبح الرئي�س مر�سي ،من الآن
ف���ص��اع��داً ،احل��اك��م ال�ف�ع�ل��ي مل���ص��ر ،وق��د
ح���ص��ر ك ��ل ال �� �ص�لاح �ي��ات ال��د� �س �ت��وري��ة
والتنفيذية بيده ،وبالتايل بات يتحمل
امل���س��ؤول�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ع��ن ك��ل ال�سيا�سات
اخلارجية واالقت�صادية للبالد.
2ـ بعد �أن يتمكن اجلي�ش امل�صري
من النجاح يف تطهري �سيناء ،وفر�ض
�سيطرة الدولة الكاملة عليها ،و�إقفال
الأنفاق مع غ��زة ،هل �سيبقى احل�صار
على هذا النحو ،كما تريد «�إ�سرائيل»،
وي� � ؤ�ك ��د م��ر� �س��ي ال �ت��زام��ه ب��ات�ف��اق�ي��ات
ك��ام��ب دي�ف�ي��د وال �ت �ع �ه��دات ال �ت��ي ك��ان
قطعها لأمريكا يف هذا ال�ش�أن؟ �أم يقوم
مر�سي ،حتت �ضغط ال�شارع امل�صري،
ب�ت�خ�ف�ي��ف احل �� �ص��ار ع��ن غ ��زة ،ويعلن
رف�ض العودة �إىل التن�سيق الأمني مع
«�إ� �س��رائ �ي��ل» واالل �ت��زام با�سرتاتيحية
احل �� �ص��ار «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» الأم�يرك �ي��ة
خلنق القطاع؟
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االنتخابات األميركية موسم الحصاد الصهيوني وابتزاز المرشحين
ي � � � ��زداد ح� �ج ��م اب � � �ت � ��زاز امل��ر� �ش �ح�ي�ن
الرئي�سيني يف االن�ت�خ��اب��ات الأم�يرك�ي��ة،
ب��اراك �أوب��ام��ا وميت روم�ن��ي ،من جانب
دوائ ��ر ال�ن�ف��وذ ال�صهيوين ،م��ع اق�تراب
م��وع��د ال �ت �� �ص��وي��ت يف ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين
ال� � �ق � ��ادم ،وي � �ج ��ري دف �ع �ه �م��ا �إىل ب��ذل
�أق �� �ص��ى ج�ه��وده�م��ا ال��س�تر��ض��اء ال�ك�ي��ان
ال�صهيوين وك���س��ب ال�ن��اخ��ب ال�ي�ه��ودي،
باعتباره «بي�ضة القبان» يف ميزان الفوز
ب��ال��رئ��ا��س��ة ،ف�ف��ي ك��ل م��و��س��م ان�ت�خ��اب��ي،
جتني احلركة ال�صهيونية �أهم املكت�سبات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة مل�صلحة
م���ش��روع�ه��ا ال�ت��و��س�ع��ي اخل ��ا� ��ص ،ودع��م
ح��روب�ه��ا الإقليمية يف ال�ع��امل�ين العربي
والإ�سالمي ،على ح�ساب ق�ضايا الناخب
الأمريكي املعي�شية ،وامل�صالح الأمريكية
احليوية يف العامل عموماً ،ويف املنطقة
العربية خ�صو�صاً.
وال ي � �ن � �ك ��ر �أح � � � � ��د م� � ��ن امل �ه �ت �م�ي�ن
الم�ي�رك �ي ��ة ،ح�ق�ي�ق��ة �أن
ب��االن �ت �خ��اب��ات أ
الورقة «الإ�سرائيلية» هي �أه��م الأوراق
التي ت�ؤثر يف النتائج ،وتعزز من فر�ص
ف ��وز �أح ��د امل��ر� �ش �ح�ين ،ب�ي�ن�م��ا يف ظ��اه��ر
الأمر ،ت�شتد احلمالت االنتخابية وتزداد

الم � ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة بالق�ضايا
ق �� �س��اوة يف أ
ال��داخ�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ه��م امل��واط��ن ال �ع��ادي،
الذي يخيب �أمله يف مر�شحه بعد فوزه
بالرئا�سة ،متنا�سياً وع��وده االنتخابية
اجلذابة.
فالرئي�س احلايل ،الذي يطمح بوالية
ثانية ،اعرتف ب�أنه ف�شل بتحقيق وعوده
بتح�سني حياة املواطنني يف جمال خف�ض
ن�سب البطالة وتعزيز الرعاية ال�صحية،
وال�ضمانات الإجتماعية وتطوير احلياة
االقت�صادية العامة ،واملر�شح اجلمهوري
ي�ستغل ف�شل مناف�سه ويكرث من وعوده
بن�شر الرخاء والرفاهية واالزده��ار ،ويف
ه��ذا امل�ج��ال يبدو املر�شحان على طريف
ن �ق �ي ����ض ،وي �� �س �ت �خ��دم��ان ك ��ل ال��و� �س��ائ��ل
املمكنة لتح�سني �صورتهما ،مع املبالغة
يف تبيان م�ساوئ الآخر ،فتبدو املناف�سة
حامية الوطي�س.
�أم� ��ا يف الأم � ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال���س�ي��ا��س��ة
اخل��ارج �ي��ة ،وب���ش�ك��ل خ��ا���ص ،يف جم��ال
العالقات املميزة م��ع «دول��ة �إ�سرائيل»،
فيتفق الطرفان على امل��واق��ف الداعمة
للحركة ال�صهيونية ،بل يزايد �أحدهما
الخ��ر يف جم��ال تقدمي التنازالت
على آ

املر�شحان للرئا�سة الأمريكية باراك �أوباما وميت رومني

ال���س�ي��ا��س�ي��ة واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة مل�صلحة
الكيان ال�صهيوين ،م��ن خ�لال ت�سخري
القدرات الأمريكية ،املالية والع�سكرية
والدبلوما�سية ،لتعزيز دور هذا الكيان
يف املنطقة يف مواجهة القوى الإقليمية
الأخرى.
ف�ف��ي جم ��ال ال �ن��واي��ا «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»

بتوجيه ��ض��رب��ة ع�سكرية ��ض��د املن�ش�آت
ال �ن��ووي��ة يف �إي � ��ران ،يت�سابق امل��ر��ش�ح��ان
على تطمني الكيان ال�صهيوين بتقدمي
ال��دع��م ال�ع���س�ك��ري وال��دب�ل��وم��ا��س��ي عند
ال �� �ض��رورة ،ف��رغ��م �أن ال��رئ�ي����س �أوب��ام��ا
�أب� ��دى حت�ف�ظ��ه ب���ش��أن ت��وج�ي��ه ال�ضربة
الإ�ستباقية ،فقد �أوف��د وزي��ر ال��دف��اع يف

االنكماش يهدد منطقة اليورو
�إىل �أي ��ن ت�ت�ج��ه م�ن�ط�ق��ة ال �ي ��ورو ،ب�ع��د �أن �أظ �ه��رت ل��ه لتخفي�ض قيمة ال�ي��ورو �أم ��ام ال�ع�م�لات الرئي�سية ل�ك��ن امل�شكلة �أم ��ام ه��ذه ال���ش��رك��ات ،ك�ي��ف ميكن
البيانات االقت�صادية واملالية انكما�شاً يف اقت�صادات هذه الأخ ��رى يف ال�ع��امل ،م��ن �أج��ل تعزيز � �ص��ادرات منطقة تخفي�ض �سعر ال �ي��ورو ل�ت�ق��در ع�ل��ى املناف�سة يف
املنطقة يف الربع الثاين من العام اجل��اري ،كما ك�شفت ال �ي��ورو� ،إال �أن ذل��ك مل ي�ح���ص��ل ،مم��ا ع�ك����س ت�ب��اط��ؤاً الأ�سواق العاملية ..وا�شنطن ترف�ض ب�شكل قاطع
عن تباط�ؤ يف منو �أه��م دول��ة و�أك�بر اقت�صادات �أوروب��ا ،اق�ت���ص��ادي�اً ع��ال�ي�اً خ�صو�صاً يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ويف تخفي�ض قيمة اليورو ،لأن دوالره��ا �أي�ضاً يعاين
واقت�صادها متعرث.
وهي �أملانيا ،ب�سبب �أزمة الديون ال�سيادية التي تع�صف ال�صني و�إن بدرجة �أقل.
وبالتايل ،فممنوع على الأوروب��ي �أن يناف�س..
يف دول اليورو منذ عدة �سنوات ،وهو ما يدفع نحو دائرة
وب � ��أي ح ��ال ،ف�م��ن � �ش ��أن الأرق � ��ام ال���س�ل�ب�ي��ة امل�ت��وق��ع
�صدورها عن منطقة اليورو �أن ت�برز �صعوبة املعركة حتى و�إن ك��ان��ت م�صالح الناتو جتمعهم ..ف��أي
الركود االقت�صادي؟
بيد �أن املحللني االقت�صاديني الغربيني ي��رون �أن التي تخو�ضها الدول الرئي�سية يف منطقة اليورو ،التي م�ستقبل مل�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو ،يف ظ��ل ع ��دم ت��وف�ير
الأزمة االقت�صادية واملالية يف منطقة اليورو لن جتمد حتاول خف�ض دينها العام يف ظل منو اقت�صادي بطيء احللول الناجحة للأزمة املتفاقمة التي تنعك�س
عند ح��دود معينة ،ويتخوفون من �أن ي�صل الرتاجع ج��داًـ ويف ظ��ل مالمح ت�شري �إىل تفاقم الأزم��ة املالية ب �ط��ال��ة وا� �س �ع��ة وف� �ق ��دان �آالف ف��ر���ص ال�ع�م��ل،
االقت�صادي يف الربع الثالث من ه��ذا العام �إىل نتائج واالقت�صادية يف الربتغال ،وتعرث قد يتحول �إىل خطري وتخوف من انهيارات مالية كربى غري متوقعة؟
ه��ذا ال�س�ؤال ال��ذي يتخوف ق��ادة �أوروب��ا الإجابة
�أ�سو�أ بكثري مما و�صل �إليه.
يف االقت�صادي الإيطايل.
ويف �أمل��ان�ي��ا ،ثمة خ��وف م��ن البيانات املنتظرة ،لأنها
وب�أي حال ،ثمة مرحلة �سوداء �أمام منطقة اليورو ،احلا�سمة عليه.
تظهر �أن �أزم��ة الديون يف منطقة اليورو �ست�ؤثر �سلباً ولهذا خرجت �أ�صوات عالية يف �أوروب��ا حتذر ال�شركات
م�ؤمن احللبي
ع�ل��ى اق�ت���ص��اد ال �ب�لاد ،وخ���ص��و��ص�اً �أن ال�ب�ي��ان��ات املالية الكـــربى مـن �ضـعـــف �أدائهــا خـــالل ال�شــــهور الـمقبــلة..
الأخرية �أ�شارت �إىل تراجع الطلب على امل�صانع والناجت
ال�صناعي والتجارة يف الربع الثاين من هذا العام ،مما
ي�ؤ�شر �إىل فرتة حرجة جديدة �ستمر بها منطقة اليورو،
يف وق��ت ي�ستعد فيه ق��ادة ه��ذه املنطقة الت�خ��اذ �سل�سلة
خطوات حلل الأزم��ة املالية ،التي تدخل عامها الثالث
دون توفري �أي حل ناجح يلجم ت�صاعد وتفاقم الأزمة.
و�أمام البنك املركزي الأوروبي خطوة ال يجد مهرباً
منها ،وهي دعم �سوق ال�سندات املالية ال�سيادية لدول
ال �ي��ورو امل�ت�ع�ثرة م��ال�ي�اً ،وه��و م��ا �سريتب �أع �ب��اء مالية
�إ�ضافية على الدول القادرة واملتعرثة يف �آن معاً.
و�إىل ج��ان��ب ق ��رارت امل���س��اع��دات الأوروب �ي��ة للبنوك
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ول �ل �خ��زان��ة ال �ع��ام��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة ،ينتظر
الأوروبيون �صدور قرارت املحكمة الأملانية العليا ،ب�ش�أن
مدى د�ستورية اال�سرتاتيجية الأوروبية ،للتعامل مع
الأزمة املالية املتفاقمة ،يف وقت كان يجري التخطيط

�أي ��ار امل��ا��ض��ي إلط�ل�اع بنيامني نتنياهو
ع�ل��ى اخل �ط��ة ال �ت��ي �أع��ده��ا ال�ب�ن�ت��اغ��ون،
ل�شن احلرب �ضد �إيران يف حال ا�ستنفاد
اجلهود الدبلوما�سية وف�شل العقوبات
االقت�صادية بوقف برناجمها النووي.
�أم � ��ا امل��ر� �ش��ح اجل �م �ه ��وري ف �ق��د �أي ��د
ع�لان�ي��ة «ح��ق �إ� �س��رائ �ي��ل يف ال��دف��اع عن
نف�سها» ،وذه��ب م���س��اع��ده ،دان �سينور،
�إىل م��ا ه��و �أب �ع��د م��ن ذل ��ك ،م ��ؤك��داً �أن
«روم �ن ��ي ��س�ي� ؤ�ي��د �أي ��ض��رب��ة ع�سكرية
�إ�سرائيلية �إذا ا�ستنفدت جميع اخليارات
الأخ ��رى» .وعليه ،يتوقع امل��راق�ب��ون �أن
ي�ستغل ن�ت�ن�ي��اه��و ه ��ذا امل��وق��ف ،فيوجه
�ضربته ع�شية الإنتخابات ،حيث ال ميكن
للرئي�س �أوباما �أن يعر�ض حملته للف�شل
�أو ي� �ج ��ازف ب��اع�ت�را� �ض��ه ع �ل��ى ��س�ي��ا��س��ة
احلكومة «الإ�سرائيلية».
يف ن �ه��اي��ة ع �ه��د ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق
ج ��ورج ب��و���ش ،ت�ع��ر���ض الأخ�ي��ر الب �ت��زاز
ال��دوائ��ر ال�صهيونية ح�ين ب��دت حملته
ل�ت�ج��دي��د والي �ت��ه ��ض�ع�ي�ف��ة �أم � ��ام حملة
�أوباما ،فوقعت وزيرة اخلارجية �آنذاك،
ك��ون��دال�ي��زا راي ����س ،على اتفاقية �أمنية
مع احلكومة الإ�سرائيلية �أعطت الكيان
ال�صهيوين ح��ق مراقبة امل�ي��اه الدولية
يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،وال�سيطرة
على البحر أ
الح�م��ر وامل�م��رات البحرية
اال�سرتاتيجية ،بحجة احلد من ت�صدير
ال���س�لاح �إىل غ��زة �أو ل�ب�ن��ان ،وم�ن��ع نقل
املقاتلني الذين «يهددون �أمن �إ�سرائيل».
وح�ي�ن �أح ����س �أوب��ام��ا ب�ح��دة املناف�سة
م��ع روم �ن��ي� � ،س��ارع يف الأ� �س �ب��وع املا�ضي
�إىل توقيع قانون للتعاون الع�سكري مع
الكيان ال�صهيوين ،هو مبنزلة اتفاقية
�أمنية �أك�ثر �أهمية م��ن االتفاقية التي
وق�ع�ت�ه��ا راي ����س ع ��ام  ،2008ك�م��ا ��ص��ادق
ال�ك��ون�غ��ر���س ع�ل��ى ال�ق��ان��ون ف��ور توقيعه
وب�سرعة غري م�سبوقة ،وبت�أييد من كل
�أع�ضائه ،با�ستثناء ع�ضوين مناه�ضني
للنفوذ ال�صهيوين ،وق��د حر�ص �أوباما
على �إج ��راء م��را��س��م التوقيع يف البيت
الأبي�ض ،وبح�ضور ممثلني عن اللوبي
ال�صهيوين (اي�ب��اك) ون��واب �أمريكيني،
و��ص�ح��اف�ي�ين �إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين �إ� �ض��اف��ة �إىل
املعتمدين يف البيت الأبي�ض.
ل �ي ����س يف ت ��وق� �ي ��ع �إدارة ال��رئ �ي ����س
الأم�ي�رك ��ي ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون �أي م�ف��اج��أة
للذين يتابعون الإنتخابات الرئا�سية،
وي� ��ر� � �ص� ��دون �أداء امل��ر� �ش �ح�ي�ن ط �م �ع �اً
بالفوز ،ولكن التجارب تثبت �أن تنازل
�أح ��د امل��ر��ش�ح�ين وا�ست�سالمه ل�لاب�ت��زاز
ال���ص�ه�ي��وين ،ال ي�ضمن ف ��وزه ب�ق��در ما
ي�شجع مناف�سه على تقدمي امل��زي��د من
التنازالت يف حال جناحه ،ولهذا ت�صبح
الإنتخابات ،من حيث اجلوهر ،مو�سماً
جلني املكت�سبات ال�صهيونية التي تن�ضج
ع�ل��ى ن��ار ه��ادئ��ة �أث �ن��اء والي ��ة �أي رئي�س
�أمريكي ،مهما كان لون حزبه ال�سيا�سي
�أو ب�شرة وجهه.

عدنان حممد العربي
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بــيروت تـغـني للـعـيد ..رغــم الهـمـوم المعيشية
«ع �ل��و ال �ب �ي��ارق ع �ل��وه��ا وغ �ن��وا ل�ل�ع�ي��د»..
يتناهى �صوت �أغنية �أحمد قعبور من م�سجل
��ص�غ�ير ع�ل��ى ع��رب��ة ق��دمي��ة ت�ك��د��س��ت عليها
�أ�صناف احللويات واملفرقعات ،يجل�س العم
�أب��و حممد على كر�سي خ�شبي �صغري على
مقربة من عربته ،ال مينعه لهيب احلر من
املجيء كما كل عام ال�ستقبال عيد الفطر يف
منطقة حرج ب�يروت  -ق�صق�ص ،ن�س�أله عن
ا�ستماعه للأغنية التي ا�ستوطنت ذاكرتنا
م�ن��ذ ال�ط�ف��ول��ة م��ع �أن ال�ع�ي��د ي�ب�ع��د �أي��ام �اً،
فيجيب ب��أن جميع الأط�ف��ال يحبونها ،و�أن��ه
يح�ضر ال�ستقبال العيد منذ الآن.
يوقف عربته على بوابة حر�ش العيد على
بعد كيلومرتات قليلة عن حرج بريوت املغلق
�أب��داً ،بع�ض املراجيح والألعاب البال�ستيكية
و�ضعت يف الأرج ��اء ا��س�ت�ع��داداً لعيد الفطر،
وك��ان��ت ه�ن��اك ط�ي�ل��ة ��ش�ه��ر رم���ض��ان امل�ب��ارك
لبث البهجة يف الأج��واء ،وقبل العيد ،عُلقت
اليافطات ال�ت��ي ت��دع��و الأه ��ايل ال�صطحاب
�أط�ف��ال�ه��م �إىل امل�ن�ت��زه .راب�ط��ة �أب �ن��اء ب�يروت
ق ��ررت �إح �ي ��اء ح��ر���ش ال �ع �ي��د ،وحت� ��اول ه��ذا
العام كما العام الفائت� ،أن جتذب املزيد من
العائالت والأط�ف��ال لل�شعور بفرحة العيد،
��س��واء ع�بر الأن�شطة الرتفيهية والك�شفية
وال�سريك امل�صغر �أو الأل�ع��اب املختلفة التي
تنا�سب خمتلف الأعمار.
مت��ر � �ش��اب��ة يف ال�ع���ش��ري�ن��ات م��ع طفلتها
ب��ال �ق��رب م ��ن ال �ع��رب��ة ،حت �ي��ي �أب � ��و حم�م��د،
وت �خ�ب�رن��ا �أن �ه ��ا اع� �ت ��ادت ال �� �ش��راء م ��ن ه��ذه

العربة منذ �أن كانت طفلة ،تقول رنا �أيوب،
�إنها ت�صطحب ابنتها ال�صغرية �إىل احلر�ش
اجلديد لتت�سلى قلي ًال ومت�ضي الوقت قبيل
حلول موعد الإفطار ،و�أنها �ستح�ضرها �أي�ضاً
خ�ل�ال ال�ع�ي��د «لأن الأج � ��واء ت�ك��ون �أج �م��ل»،
وه�ن��اك ن�شاطات ك�ث�يرة وع��د بها الأط�ف��ال،
وت�شري �إىل �أن �أماكن الرتفيه واللهو اليوم
ك �ث�يرة ،ل�ك��ن ال ��ض�ير م��ن ت�ع��ري��ف �أط�ف��ال�ن��ا
ع �ل��ى ب���س��اط��ة ح��ر���ش ال �ع �ي��د م ��ن امل��راج �ي��ح
اليدوية بد ًال من تلك االلكرتونية ،و�صو ًال
�إىل ام�ت�ط��اء الأح���ص�ن��ة واال��س�ت�م�ت��اع ببع�ض
امل �ف��رق �ع��ات (و�إن ب��ات��ت مم �ن��وع��ة)« ،ك �ن��ا يف
ال��ش�ي��اء
امل��ا��ض��ي ن���ش�ع��ر ب��ال���س�ع��ادة ب��أب���س��ط أ
والأم ��ور ،مل تكن احل�ي��اة معقدة ،مل نحتج
للذهاب �إىل اللونا ب��ارك �أو دي��زين الن��د ،كل

طموحنا يف العيد ،كان �أن ن�أتي �إىل احلر�ش
لنلعب على امل��راج�ي��ح ونن�شد �أغ ��اين العيد
ونفوز ببع�ض الألعاب والهدايا»..
عن ا�ستعدادها لعيد الفطر ،ت�ؤكد �أيوب
�أن �ه��ا ا� �ش�ترت الب�ن�ت�ه��ا ث�ي��اب�اً ج��دي��دة للعيد
م�ستفيدة م��ن التنزيالت ال�ك�ث�يرة ،وه��و ما
دفعها �إىل �شراء طقم مميز لكل يوم.
ثياب العيد
يف ال��واق��ع ،ال غنى عن ر�سم فرحة العيد
على وج��وه الأط�ف��ال بثياب جديدة وعيدية
اع�ت��ادوا احل�صول عليها ،كجزء م��ن تقاليد
عيد الفطر ،وهي تقاليد ما زال��ت قائمة يف
ب�ي�روت ،حيث ي��راف��ق الأط�ف��ال بثياب العيد
�أهاليهم �إىل منزل اجلد والأقارب كمحطة ال
بد منها ،ويتباهون بها �أمام رفاقهم.
قبيل انتهاء �شهر رم�ضان ،ت�شهد �أ�سواق
بريوت زحاماً خانقاً يف حركة ال�سري ،مناطق
ك��احل �م��را وع�ف�ي��ف ال�ط�ي�ب��ي وف � ��ردان تغ�ص
حم��ال�ه��ا ال �ت �ج��اري��ة ب��ال��زب��ائ��ن ،ف�م�ه�م��ا بلغ
�ضيق احلال� ،إال �أن مالب�س العيد تبقى من
الأ�سا�سيات لعائالت كثرية ويبقى التدبري
لربة املنزل.
الأ�سواق يف بريوت ح�ضرت نف�سها للعيد،
فزينت واجهاتها وعر�ضت �صيحات املو�ضة
ل�ل�ج�م�ي��ع ،م��ن دون �أن ي�غ�ف��ل معظمها عن
�إل �� �ص��اق �أرق� ��ام احل���س��وم��ات جل��ذب ال��زب��ائ��ن
والت�شجيع على ال�شراء ،يتحدث �سامي رمو؛
�صاحب �أح��د حمال الألب�سة يف �شارع عفيف
الطيبي ع��ن «ح��رك��ة بيع ج�ي��دة» ،وي��أم��ل �أن
«تزيد �أكرث ف�أكرث قبل العيد وخالله �إذ �إننا
ق��ررن��ا �أن نفتح �أب��واب�ن��ا خ�لال ال�ع�ي��د ،حيث
العائالت ع��ادة ما تخرج من املنزل للت�سوق
وال �ت �ن��زه» ،رم��و ه��و واح ��د م��ن ك�ث�يري��ن من
التجار و�أ��ص�ح��اب امل�ح��ال ال��ذي��ن ع�م��دوا �إىل
�إج��راء ح�سومات حتمتها الظروف املعي�شية،
وه ��ي و�إن ق�ل�ل��ت م��ن �أرب��اح �ه��م ت�ب�ق��ى �أوف ��ر
احللول و�أف�ضلها.
وي�شري رمو �إىل �أن حركة ال�سياح هذا العام
�ضئيلة ،لكن الالجئني ال�سوريني ي�ساهمون
يف �إنعا�ش حركة البيع قليالً ،يف ال�سوق ،هناك
ع��ائ�لات كثرية ا�صطحبت �أطفالها النتقاء
ثياب العيد وكل بح�سب قدرته املادية� ،أحد
ال�صبية ي�صر على �شراء ح��ذاء لونه �أ�سود،
ووال��دت��ه حت��اول �أن تقنعه ب ��أن البني يالئم
مالب�سه �أك�ث�ر ،ال يقتنع و��س�ي��م �إال عندما

تتدخل البائعة ال�شابة ل�ت� ؤ�ك��د ل��ه �أن كالم
وال��دت��ه �صحيح ،و�أن عليه �أن ي��أخ��ذ احل��ذاء
البني على م�س�ؤوليتها ،يوافق ال�صبي خجالً،
لكنه يطالب وال��دت��ه ب���ش��راء ح��ذاء ريا�ضي
ثانٍ  ،لأنه يحتاجه للمدر�سة العام القادم!
معمول العيد
�إىل ج� ��ان� ��ب �� � �ش � ��راء م�ل�اب� �� ��س ال �ع �ي ��د،
والتح�ضري ل�ل��ذه��اب �إىل ح��رج ال�ع�ي��د ،ففي
الي ��ام الأخ�ي�رة م��ن �شهر رم���ض��ان امل�ب��ارك،
أ
ي �ح��ر���ص ال �ب�ي�روت �ي��ون ع �ل��ى �إح� �ي ��اء ع ��ادات
وت�ق��ال�ي��د وط �ق��و���س ت��وارث��وه��ا م�ن��ذ ال �ق��دم،
ي�ستقبلون بها �أول �أيام عيد الفطر ال�سعيد،
ك�صناعة الكعك و� �ش��راء احل�ل��وى واملعمول
وال�شوكوال ،و�أي�ضاً �إعداد العدة لفطور العيد
الذي عادة ما يكون عبارة عن الكنافة بجنب،
وول �ي �م��ة ال �غ��داء ال �ت��ي جت�م��ع ج�م�ي��ع �أف ��راد
العائلة من �أكربهم �إىل �أ�صغرهم.
يف البيوت تعكف ال�سيدات البريوتيات على
التعاون مع بع�ضهن البع�ض لتجهيز �أطعمة
العيد ،ال �سيما املعمول والكعك ،فرغم �أنه
يباع جاهزاً ب�أ�سعار معقولة� ،إال �أن��ه ال �شيء
ي�ضاهي املعمول امل�صنوع باملنزل.
جتل�س احلاجة �أم عادل الرفاعي يف منزلها
يف ع��ائ���ش��ة ب �ك��ار ،ت�ت��و��س��ط ب�ن��ات�ه��ا وزوج ��ات
�أبنائها ،تعلمهن كيف ي�صنعن قوالب املعمول
باجلوز والف�ستق والتمر ،بينما تولت ابنتها
خلبْز ،والبقية الباقية مبن فيهن
م�س�ؤولية ا َ
ب�ن��ات ال�ع��ائ�ل��ة ال���ص�غ��ار ع�ك�ف��ن ع�ل��ى ت�شكيل
عجينة ال�ك�ع��ك ب��أ��ش�ك��ال خمتلفة يزينوها
بر�سومات جميلة� ،أما ال�صبية فقد ان�شغلوا
ال� �ش ��رط ��ة امل�ل��ون��ة
ب �ت��زي�ين امل �ن ��زل ب�ب�ع����ض أ
ور�سومات على �شكل هالل ،وبع�ض الفواني�س
الورقية وما �شاكل.
حتر�ص �أم ع��ادل على االنتهاء م��ن �صنع
املعمول قبل يومني من حلول العيد ،لأنها
د�أبت منذ �أعوام على زيارة اجلريان يف اليوم
الف�ط��ار،
الخ�ير من رم�ضان ،وف��ور انتهاء إ
أ
ح��ام�ل��ة م�ع�ه��ا �أط �ب��اق خمتلفة م��ن امل�ع�م��ول
وال�ك�ع��ك مل�ع��اي��دت�ه��م ،ه��ي ع ��ادة تعلمتها من
والدتها وما انكفت متار�سها منذ �أن تزوجت،
ت �ت��ذك��ر �أي � � ��ام ب �ي��روت ال �ق ��دمي��ة ح�ي�ن ك��ان
للعيد طعم خمتلف ،لكنها ت�ؤكد �أن النا�س
با�ستطاعتهم �إح �ي��اء ف��رح��ة ال�ع�ي��د وجت��اوز
امل�شكالت �إن �أرادوا ،فخالل �أيام العيد ،ميكن
للإن�سان �أن يرتك همومه جانباً و�أن ي�أخذ

ف�ترة ا�سرتاحة م��ن تعب أ
الع���ص��اب والقلق
من الأو�ضاع ،وهو ما حتاول وعائلتها فعله،
حتى �أنها ت�ضحك قبل �أن ت�ضيف �أنها ت�صر
على �إ�ضفاء ج ّو من البهجة ،لذلك فهي متنع
زوجها من متابعة الأخبار حتى ال ي�سمعوا ما
يعكر عليهم �صفوهم.
وال ي �خ �ت �ل��ف زوج � �ه� ��ا ع �ن �ه��ا م� ��ن ح�ي��ث
اال� �س �ت �ع��داد ل�ل�ع�ي��د واحل��ر���ص ع�ل��ى ب��ث جو
من الفرح يف املنزل ،ف�تراه يحمل بني يديه
امل��ره �ق �ت�ين ب�ت�ج��اع�ي��د ال �ع �م��ر� ،أط �ي��اف �اً من
احل�ل��وي��ات م��ن ملب�س و��ش��وك��وال ومك�سرات،
ي �ق��ول احل ��اج ال�سبعيني �إن ��ه ا� �ش�ترى كافة
م�ستلزمات العيد كما يفعل ك��ل ع��ام ،ورك��ز
على أ
ال��ص�ن��اف ال�ت��ي يف�ضلها �أح �ف��اده ،فما
�أع��ز م��ن ال��ول��د �إال ول��د ال��ول��د ،ومل ال�شمل
يف �أول ي��وم ال�ع�ي��د يف م�ن��زل��ه مي�ث��ل فرحته
الكربى ،ففي �أول يوم العيد يجتمع �أبنا�ؤه
وبناته و�أح�ف��اده جميعاً على «�سفرة» واحدة
ومي�ضون الكثري من الوقت ،كما ي�ستقبلون
الأقارب ويحر�صون على مبادلتهم الزيارات،
وه � ��ي م �ن��ا� �س �ب��ة ي �ن �ت �ظ��ره��ا ب �� �ش ��وق� ،إذ �إن
االن�شغاالت اليومية باتت تعيق الكثريين عن
�صلة الأرحام ،وما العيد �إال فر�صة للتعوي�ض
عما فات خالل بقية �أيام ال�سنة.
نبقى يف منطقة عائ�شة بكار ،حيث تتوزع
حم ��ال ع��دي��دة ل�ب�ي��ع احل �ل��وي��ات وامل�ك���س��رات
و��ش��وك��وال العيد وك��ل م�ستلزماته ،م��ن بني
امل �ح ��ال ي�ح��دث�ن��ا حم �م��د ال �ف��اك �ه��اين؛ وه��و
�صاحب باتي�سري� ،أن احلركة التي ت�سبق �أيام
العيد جيدة جداً واحلمد اهلل ،فمن املعروف
�أن ال�ب�يروت�ي�ين ي�ن�ت�ظ��رون ع�ي��د ال�ف�ط��ر كل
ع��ام لالحتفال به على طريقتهم ،وبالطبع
ال يخلو الأمر من �شراء احللويات واملعمول
وال�سكاكر للأطفال وتقدميها لل�ضيوف.
وع��ن الأ� �س �ع��ار ،ي�ق��ول �إن ه�ن��اك �أ��ص�ن��اف�اً
خمتلفة من ال�شوكوال وال�سكاكر واحللويات
تنا�سب ك��ل امل��داخ�ي��ل ،و�إن تفاوتت قلي ًال يف
زينتها وامل��واد امل�ضافة �إليها� ،إال �أنها جميعاً
ل��ذي��ذة وت�لاق��ي ا�ستح�سان ال��زب��ائ��ن ،م�شرياً
�إىل �أن ��ه ي�ح��ر���ص ع�ل��ى تلبية ك��اف��ة الأذواق
والطلبات.
على رفوف العر�ض ،توجد �سالل كبرية
وم �ت��و� �س �ط��ة م�ل�ي�ئ��ة ب ��أ� �ص �ن��اف ال �� �ش��وك��وال
ومزينة ب�شكل يواتي العيد ،فهناك طلبات
كثرية على ال�سالل املزدانة ب�أقوال كرمية
وزرك���ش��ة �إ��س�لام�ي��ة وع �ب��ارات م�ع��اي��دة ،كما
هو احلال مع كل منا�سبة خمتلفة ،ويقول
ال �ف��اك �ه��اين �إن ��ه يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان ي��زي��ن
� �س�لال��ه ب �ع �ب��ارات ا� �س �ت��وح��اه��ا م��ن ر��س��ائ��ل
املعايدة الق�صرية على الهاتف ،التي ير�سلها
الق��ارب لبع�ضهم البع�ض كما
الأ�صدقاء و أ
درجت العادة منذ �سنوات� ،أما علب املعمول
فهي مر�صوفة بطريقة ت�شبع العني قبل
املعدة ،ومزدانة ب�شرائط وزرك�شات جميلة،
وفيها نكهات خمتلفة فبع�ضها بالف�ستق
احللبي والتمر واجل��وز ،كما �أ�ضيف �إليها
ه��ذا العام �صنف �آخ��ر وه��و املعمول باللوز،
ويبدو �أن��ه يالقي ا�ستح�سان الزبائن حتى
الآن.

�أحمد الطب�ش
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بيروتيات

حـرش

بــيروت

وحلويــات

الـعيـد

يف الأيام �أو ال�ساعات القليلة التي كانت ت�سبق عيد
الفطر ال�سعيد ،ك��ان �أف��راد الأ��س��رة يف الأي��ام اخل��وايل
ي�ن�ه�م�ك��ون ك��ل م�ن�ه��م يف م��ا ي�ع�ن�ي��ه؛ ف��ال�ن���س��اء ي �ب��ادرن
�إىل تنظيف ال��دار «تعزيلة العيد» ،وت�شتغل ال�صبايا
بتح�ضري احل� ّن��اء لنق�ش كفوفهن ،وذل��ك بلف خيوط
ح��ول �أ�صابع اليدين والرجلني ملن يرغب ،ثم تُ�صبغ
باحلناء ،ويف ال�ي��وم ال�ت��ايل بعد معاجلة احل�ن��اء ينحو
لونها الأحمر �إىل ال�سواد ،ثم ُتفَك اخليوط وتبقى �آثار
الأل��وان يف زخرفة جميلة ،ومن �أمثالنا العامة يقال:
«��ص��ام��ت ي��وم وليلة وتخططت للعيد» ،و«ع�ن��د نق�ش
كفوفهن ما حدا بي�شوفهن» ،و«عند بالويهن قوموا يا
�أهاليهن».
وم��ن �ضمن ا��س�ت�ع��دادات ال�ع�ي��د� ،أن خياطة املحلة
تبقى �ساهرة ليلة العيد لإجناز ثياب الزبائن ،يف حني
يحر�ص الأوالد على ت�أمني �أحذيتهم اجل��دي��دة ،ومن
هنا جاء املثل «�شايف حالو مثل �صرماية العيد».
حلو العيد
كان جميع �أفراد املنزل يت�ضامنون يف عمل معمول
العيد ،وي�ساهم كل فرد يف دورة العمل مبا يتقنه� ،أو مبا
ميكنه فعله.
و ُي� � ��روى ل �ن��ا �أن ح �ل��و ال �ع �ي��د ك ��ان ق ��دمي �اً ي���س� ّم��ى
«امل�ق��رو��ض��ة» ،وطريقة �صنعها ب ��أن ُي�ف��رك ال�سميد �أو
وتد طبقة من تلك
الدقيق بال�سمن �أو الزيت وامل��اء ،مُ
العجينة يف ال�صدر ،مُتد فوقها طبقة من عجينة التمر
املليّنة بقليل من الزيت ،ثم تو�ضع فوقها طبقة ثانية
من ال�سميد ،ويقطّ ع ب�شكل معني (متوازي الأ�ضالع)
ب �ق��ال��ب خ���ش�ب��ي ،و ُي �ق �ط��ع ال ��زائ ��د م��ن ال���س�م�ي��د ح��ول
القطعة ،ومن هنا الت�سمية «مقرو�ض» �أي مقطوع ،ثم
يُقلى بالزيت ويخبز بالفرن ويغط�س حاراً يف القطر.
وم ��ن امل �م �ك��ن �أن ت �ك��ون ه ��ذه احل �ل��وى م��ن �ضمن
ال�ع��ادات التي جاءتنا من �شمال �أفريقيا ،وم��ن تون�س
بالذات ،حيث ي�سمونها لديهم «املقرو�ض» ،ويتفاخرون
بها وهي م�شهورة بينهم ،وتُعترب من �أفخر حلوياتهم،
وقال ابن دينار عنهم« :التقيت مبن �أكله يف احل�ضرة
 تون�س العا�صمة  -ف�أعجبه غاية الإع �ج��اب ،فقال:عجبت ملن يف بيته املقرو�ض كيف ينام الليل».

حرج العيد ..و�ساحة ع�صور
ج��رت ال �ع��ادة منذ ال�ق��دم �أن يحتفل �أوالد ب�يروت
بالعيد يف �ساحة ع�صور  -الثكنات� ،ساحة ريا�ض ال�صلح
 وال�ت��ي �أخ��ذت ا�سمها م��ن مال�صقتها ل�سور املدينة،وك��ان��ت ف�سحة رم�ل�ي��ة ت�غ�ط��ي �أ� �ش �ج��ار اجل�م�ي��ز بع�ض
جوانبها ،خُ �ص�صت الجتماع الباعة ولن�صب القالبات
والأراجيج ،وا�ستمر ذلك �إىل �أوائل القرن احلايل.
يف �سنة  ،1909لفت ال�شيخ �أحمد طبارة  -ال�شهيد
 �أنظار امل�س�ؤولني �إىل ما يحدث يف �ساحة ع�صور �أيامالعيد من الأمور املغايرة لل�شرع والقانون ،من القمار
وال �ت�ب ّ�رج وال�ت�ه� ّت��ك ون �ح��وه ،وح ��� ّ�ض ع�ل��ى ع��دم ات�خ��اذ
ال�ساحة امل��ذك��ورة جتمعاً ،الف�ت�اً االن�ت�ب��اه �إىل حمالت
احل��ر���ش ،كمكان لطيف بعيد ع��ن �أخ�ط��ار ال�ترام��وي،
وك��ان ق��د �أ��ش��ار �سنة � 1908إىل ع��ادة البع�ض يف حملة
ال���س��ور ،با�ستعمال احل � َي��ل الب �ت��زاز م��ا ل��دى الأط �ف��ال
من الأم��وال التي يقب�ضونها يف �أي��ام العيد ،وذلك من
طرق �شتى ،مثل اليان�صيب وغريه ،ما يرجع �إىل معنى
املقامرة املحظورة �شرعاً وقانوناً.
وبعد نقل االحتفاالت ال�شعبية �إىل منطقة احلر�ش،
�أ�صبح حر�ش العيد باملفهوم ال�شعبي يعني ق�ضاء الأوالد
العيد يف احلر�ش ،حيث كانت تُن�صب الأراجيح وينت�شر
الباعة و�أرباب التمثيل� ،إ�ضافة �إىل القره قوز و�صندوق
الفرجة ومرق�ص القرود والدبب واملاعز.
كان الباعة التي ال غنى عنهم يف حرج العيد :بائع
املخلل  -الكبي�س  -ون��داء بائعة :لل�سعلة دوا ،وبائع
ال �ن �ق��والت� ،أي ال �ب��زر وال �ق��دام��ة  -احل�م����ص  -وب��ائ��ع
الفري�سكو وه��و من الثلج ال��ذي ي�أخذ �شكل قالب ثم
ير�ش عليه �سكر مذاب ملون ،وبائع غزل البنات ،ونذكر
�أي�ضاً بائع «املعلل بيعلك» والتفاح ال�سكري الذي يغرز
فيه عود �صغري ،يغطّ �س يف ال�سكر املذاب.
�صندوق الفرجة
ومن �أدوات الت�سلية التي يفرح بها الأوالد «�صندوق
الفرجة» ،وه��و عبارة عن �صندوق م�ستطيل مزخرف
ب�ألوان الدهان ،يف �أح��د وجوهه ثالثة �أو �أربعة ثقوب
متقاربة م�ستديرة على حجم دائرة العني ،مركّب عليها

بلورات ،وبطرف ال�صندوق من الداخل لولبان ر�أ�سهما
خارج ال�صندوق من �أعلى ،بهما قطعة من الورق م�صوًّر
عليها عدة �صور تلتف على �أحد اللولبني� ،إذا دار اللولب
الثاين دار الأول والتفت ال�صور على الثاين ،وهكذا ف�إذا
مرّت ال�صور كلها ،انتهت الفرجة ،فيلقي من الداخل
�ستائر على الثقوب ،ومن �أراد الفرجة ثانية ،كان عليه
�أن يدفع خم�س بارات �أخرى.
وكان �صاحب ال�صندوق ين�شد ما ينا�سب كل �صورة مثل:
�شوف تفرج �آه يا �سالم
�شوف �أحوالك بالتمام
�شوف قدامك غرايب
�شوف الأمرية بنت ال�سلطان
�شوف عنرت �أبو الفوار�س باحلديد غاط�س
�شوف احللوة عبلى
ليتها عيونها ما تبلى
و�شفافها رق الفنجان.
ويف مكان �آخ��ر من ال�ساحة ،ك��ان القرداتي ينقر على
الرق ويخاطب قرده:
قوم على حيلك يا قليل املروة� ،سلم على �ستك العجوز
وبو�س �إيدها ،فرجينا كيف تعجن ال�صبية وكيف تعجن
العجوز ،فرجينا كيف يحمل معلمك الع�صا كيف ي�ضع
الطربو�ش.
ويف نهاية الف�صل يناوله ال��رق ويطلب من �أن يحيي
احل�ضور و�أن يجمع منهم الإكراميات.
ويف مكان �آخر نالحظ �أن �أحدهم �أتى بجدي �أركبه فوق
�أ�سطوانة خ�شبية ثابتة على الأر���ض ،ثم و�ضع قطعة
اخل�شب و�أمره �أن ي�صعد فوقها ،و�أخذ يزيد قطعة فوق
قطعة وين�شد للجدي:
يا جديانا ويا جديانا
واهلل �أن وقعت ال�شرتي بدالك
اهلل يحر�سك وي�ساعدك
يا جديانا ويا جديانا
وال مي��ل الأوالد م��ن ح��رج العيد �إال بعد �أن تنفد
دراه �م �ه��م ،ح�ت��ى ��ص��ح م��ا ق�ي��ل يف الأم� �ث ��ال :ال �ل��ي راح
عاحلر�ش رجع بال قر�ش.
عن «بريوتنا»

�أحمد

فاتورة العيد ترهق المواطن اللبناني
ال �شك �أن الإنفاق الرم�ضاين وغالء الأ�سعار
الفاح�ش جعال الأ��س��ر اللبنانية ترتيث ع�شية
ح�ل��ول ال�ع�ي��د ،وت�خ�ت��زل ميزانياتها املخ�ص�صة
للمنا�سبة ،جلعلها مقت�صرة على ال���ض��روري
فقط ،خ�صو�صاً يف ما يتعلق ب�أطفالها ،وهو ما
ينغ�ص الفرحة يف العيد.
أ�م � ��ا م ��ا ي �ع��زز احل ��اج ��ة �إىل ه� ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
احل �� �س��اب �ي��ة ،ف �ه��ي الأج� � ��واء ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�ل�ب��دة
ب��ال �غ �ي��وم ،واالح� �ت� �ق ��ان غ�ي�ر ال� �ك ��ايف ب�ي�ن ك��اف��ة
لا ع��ن ال��روات��ب
الأف ��رق ��اء ال���س�ي��ا��س�ي�ين ،ف �� �ض� ً
املحدودة.
يف احل�ق�ي�ق��ة ،ي�ق�ب��ع امل��واط �ن��ون ال �ي��وم حتت
ن�ير غ�ل�اء الأ� �س �ع��ار ،ج ��راء حت�ك��م ك�ب��ار التجار
املحتكرين بال�سوق ،ف�أ�سعار اخل���ض��ار ارتفعت
ب�شكل مبالغ حتى و�صلت �إىل ال�ضعفني ،وبع�ض
�أنواع الفاكهة التقليدية بات م�ستبعدة عن مائدة
الفقراء ،لأن �سعر الكيلو يتجاوز اخلم�سة �آالف
�أحياناً� ،أما �أ�سعار املواد اال�ستهالكية الأ�سا�سية،

فبلغت ن�سبة االرتفاع فيها �أكرث من  40يف املئة،
و أ���س�ع��ار ال�ل�ح��وم احل �م��راء حلّقت ه��ي الأخ ��رى،
حيث �أ�ضحى �سعر الكيلو � 27ألف لرية لبنانية،
بعدما ك��ان �سعرها � 19أل��ف ل�ي�رة ،ناهيك عن
حلويات العيد وغالء �أ�سعار كيلو ال�شوكوال بني
ال ع��ن غ�لاء �أ��س�ع��ار املعمول،
حم��ل و�آخ ��ر ،ف�ض ً
ب�سبب ارتفاع �أ�سعار مكوناته.
يف ال ��واق ��ع ،حت��ول��ت ع�م�ل�ي��ة � �ش��راء امل�لاب����س
اجلديدة وحلويات العيد وما يرتتبه من نفقات
كبرية �إىل فتيل لإ�شعال اخلالفات بني الأزواج،
لأن م��ا ت�ن�ف�ق��ه أ�� �س��ر ك �ث�يرة يف رم �� �ض��ان ي�ع��ادل
م�صروفها خالل ثمانية �أ�شهر ،وكرثة املطالب
ه��ذه تت�سبب يف �إره��اق من يعول الأ��س��رة مادياً
ونف�سياً وع�صبياً ،مما يفاقم اخلالفات.
ل ��ذا ،ف� ��إن ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��ائ�لات ا��ض�ط��رت
حتى �إىل عدم �شراء ك�سوة العيد لأبنائها ،رغم
ال�ت��زي�لات ال�ك�ب�يرة يف حم��ال الأل�ب���س��ة ،وت��واف��ر
حم��ال �شعبية خمتلفة ،وال�سبب �أن رب الأ�سرة

يف�ضل تلبية احتياجات أ�ف ��راده من طعام قبل
�أن يفكر يف ��ش��راء امل�لاب����س اجل��دي��دة ل�ه��م ،و�إن
ب�أبخ�س الأثمان ،يف حني �أن حمالت بيع املالب�س
ت �ع��اين ه��ي الأخ � ��رى م��ن ال ��رك ��ود احل��ا� �ص��ل يف
��س��وق املالب�س لأول م��رة ب�ه��ذا ال�شكل املخيف،
ب�سبب عدم وجود القوة ال�شرائية املنا�سبة لذوي
الدخل املحدود ،لتحريك ال�سوق ،با�ستثناء بع�ض
املراكز التجارية التي اعتاد الت�سوق فيها بع�ض
مي�سوري احل��ال وغريهم ،والتي ا�ستطاعت �أن
تتواءم مع الو�ضع احلايل.
كذلك قل�صت عائالت كثرية من �ضيافة العيد،
حتى ال تغرق يف م�ستنقع الدَّين الذي ال ينتهي،
لكن الأم ��ور تخرج ع��ن طاقة احتمال البع�ض،
ويف هذا الإطار تقول �أم حممد �شاتيال ،وهي ربة
منزل ،إ�ن��ه «م��ن ال�صعب ع��دم �شراء م�ستلزمات
العيد ،حتى لو كانت امليزانية «خمرومة» ،فهذا
تقليد ال ميكن جت ��اوزه ،وال يكفي �أن يحت�سي
املهنئون بالعيد فنجان القهوة ،فال بد �أن يتبع

ذلك الكعك واملعمول ،الذي �أ�صبح مكلفاً� ،سواء
مت �إعداده يف البيت �أم �شرا�ؤه جاهزاً».
�أما فادي خليل «موظف» فيقول �إن غالء الأ�سعار
م�شكلة حقيقية �ستواجهها الأ��س��رة خ�لال ال�شهرين
امل�ق�ب�ل�ين ،ف�م��ع م���ص��اري��ف رم���ض��ان ودخ ��ول امل��دار���س
وميزانية االح�ت�ف��ال بالعيد يف ظ��ل ارت�ف��اع الأ��س�ع��ار،
جتعل ميزانية �أي �أ�سرة ترفع الراية البي�ضاء ف��وراً،
وبالتايل الأمر ي�صبح مرهقاً جداً لهذه الأ�سر الذي
�سي�ضطر معظمها �إىل االق�ترا���ض ،فهناك حلويات
وقهوة و�شوكوال و«�سكاكر» و�ألب�سة و�أحذية للأطفال،
وه��داي��ا وع �ي��دي��ات ..كلها ح��اج�ي��ات ت��رد يف الالئحة
املطلوبة من رب العائلة من �أجل العيد ،والتي يعرف
�أن عليه ت�أمينها و�إال ف ��إن العيد ل��ن يحمل البهجة
له ولأطفاله ،الأمر الذي يجعل فاتورة العيد كبرية
وم�ك�ل�ف��ة متت�ص م��دخ��رات ال�ع��ائ�ل��ة (�إن وج ��دت) �أو
جتعلها تلج�أ �إىل الدَّين.

حممود املرع�شلي
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رمضانيات

مـــــاذا بـعـد رمـضـــــان؟
�شهر رم�ضان ميدان يتناف�س
ف� �ي ��ه امل� �ت� �ن ��اف� ��� �س ��ون ،وي �ت �� �س��اب��ق
ف�ي��ه امل�ت���س��اب�ق��ون ،وي�ح���س��ن فيه
املح�سنون ،ترو�ضت فيه النفو�س
على الف�ضيلة ،وتربت فيه على
ال�ك��رام��ة ،وترفعت ع��ن الرذيلة،
وتعالت عن اخلطيئة ،واكت�سبت
فيه كل هدى ور�شاد ،لكن كثرياً
من ال�صائمني �إذا انتهى املو�سم
نق�ضوا ما �أبرموا ،وعلى �أعقابهم
ن�ك���ص��وا ،وا� �س �ت �ب��دل��وا ال� ��ذي هو
�أدن� � ��ى ب ��ال ��ذي ه ��و خ �ي�ر ،وذل ��ك
ج�ن��اي��ة خم��زي��ة ب�ك��ل امل�ع��اي�ير ،ال
ينفع معها ن��دم وال اع�ت��ذار عند
الوقوف بني يدي الواحد القهار.
�إن ا�ستدامة العبد على النهج
امل�ستقيم واملداومة على الطاعة
من �أعظم الرباهني على القبول،
ق��ال ت�ع��اىل} :واع�ب��د رب��ك حتى
ي � أ�ت �ي ��ك ال� �ي� �ق�ي�ن{ ،ف �ي �ج��ب �أن
ت�ستمر النفو�س على نهج الهدى
وال��ر��ش��اد كما كانت يف رم�ضان،
فنهج ال�ه��دى ال يتحدد بزمان،
وع�ب��ادة ال��رب وطاعته يجب �أال
تكون قا�صرة على رم�ضان.
ف ��إن انق�ضى رم���ض��ان ،فبني

أحـكـــام

العيد

�أيديكم موا�سم تتكرر ،فال�صلوات
اخل �م ����س م ��ن أ�ج� � ��ل الأع � �م� ��ال،
وه�ن��اك �صيام ال�ن��واف��ل ،كال�ست
من �شوال ،والإثنني واخلمي�س،
والأي � � ��ام ال �ب �ي ����ض ،وع ��ا�� �ش ��وراء،
وعرفة ،وغريها.

ول �ئ��ن ان �ت �ه��ى ق �ي��ام رم���ض��ان
فقيام الليل م�شروع يف كل ليلة:
}ك� ��ان� ��وا ق �ل �ي�لا م ��ن ال �ل �ي��ل م��ا
يهجعون{.
ولئن انتهت �صدقة �أو زك��اة
الفطر فهناك الزكاة املفرو�ضة،

العيد ه��و مو�سم ال�ف��رح وال �� �س��رور ،و�أف ��راح امل��ؤم�ن�ين و��س��روره��م يف
الدنيا� ،إذ ف��ازوا ب�إكمال طاعته وح��ازوا ثواب �أعمالهم بوثوقهم بوعده
لهم عليها بف�ضله ومغفرته كما قال تعاىل} :قل بف�ضل اهلل ورحمته
فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون{ ،قال بع�ض العارفني :ما فرح
�أحد بغري اهلل �إال لغفلته عن اهلل ،فالغافل يفرح بلهوه وه��واه ،والعاقل
يفرح مبواله.
�أوالً :احمد اهلل تعاىل �أن �أمت عليك النعمة ب�صيام هذا ال�شهر وقيامه،
و أ�ك�ثر من الدعاء ب��أن يتقبل اهلل منك ال�صيام والقيام ،و�أن يغفر لك
خطاياك.
ثانياً :روت �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها فقالت« :دخل عليّ ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء ،فا�ضطجع على الفرا�ش
وحوّل وجهه ،ودخل �أبو بكر فانتهرين ،وقال :مزمارة ال�شيطان عند النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم؟ ف�أقبل عليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال:
«دعهما» ،فلما غفل غمزتهما فخرجتا» ،وقد ا�ستنبط بع�ض �أهل العلم من
هذا احلديث م�شروعية التو�سعة على العيال يف �أيام العيد ب�أنواع ما يح�صل
لهم من ب�سط النف�س ،وترويح البدن من كلف العبادة ،و�أن الإعرا�ض عن
ذلك �أوىل ،ومنه �أن �إظهار ال�سرور يف الأعياد من �شعائر الدين.
ثالثاً :ي�شرع التكبري من غ��روب ال�شم�س ليلة العيد �إىل �صالة العيد،
ويُ�ستحب للرجال رفع ال�صوت بالتكبري يف الأ�سواق ،وال��دور ،والطرق،
وامل�ساجد ،و أ�م��اك��ن جتمع النا�س� ،إظ�ه��اراً لهذه ال�شعرية ،و�إح�ي��اء لها،
واقتداء ب�سلف هذه الأمة.
رابعاً� :شرع اهلل تعاىل عقب �إكمال ال�صيام زكاة الفطر ،وفر�ضت طهرة
لل�صائم من اللغو والرفث ،وطعمة للم�ساكني ،ومقدارها �صاع من طعام

وهناك �أبواب لل�صدقة والتطوع
واجلهاد كثرية.
ال ب� ��د �أو ًال م� ��ن ال �ع��زمي��ة
ال� ��� �ص ��ادق ��ة ع �ل��ى ل� � ��زوم ال �ع �م��ل
واملداومة عليه �أياً كانت الظروف
والأح� � ��وال ،وه ��ذا يتطلب ت��رك

العجز والك�سل ،ف ��إن ال�برك��ة يف
املداومة ،ومن حافظ على قراءة
جزء من القر�آن الكرمي كل يوم
ختمه يف �شهر ،ومن �صام ثالثة
أ�ي � ��ام يف ك ��ل ��ش�ه��ر ف �ك � أ�ن��ه ��ص��ام
ال��ده��ر ك �ل��ه ،وم ��ن ح��اف��ظ على
اث�ن�ت��ي ع���ش��رة رك �ع��ة يف ك��ل ي��وم
وليلة بنى اهلل له بيتا يف اجلنة..
وهكذا بقية الأعمال ،فال يح�سن
مب��ن داوم ع�ل��ى ع�م��ل ��ص��ال��ح �أن
يرتكه ،فعن عبد اهلل بن عمرو
بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه قال:
ق��ال ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم« :يا عبد اهلل ال تكن مثل
فالن كان يقوم الليل فرتك قيام
الليل».
علينا �أن ن�ستح�ضر م��ا كان
ع�ل�ي��ه أ�� �س�لاف �ن��ا الأوائ � � ��ل ،ف�ه��ذا
حبيبنا حم�م��د �صلى اهلل عليه
و آ�ل � � ��ه و� �س �ل��م ك �م��ا ت �خ�ب�رن��ا �أم
امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
�أنه كان �إذا نام من الليل �أو مر�ض
��ص�ل��ى يف ال �ن �ه��ار اث �ن �ت��ي ع���ش��رة
ركعة .وترك �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم اعتكاف ذات مرة ،فق�ضاه
عليه ال�صالة وال�سالم يف �شوال.

من غالب قوت البلد ،كالأرز والرب والتمر عن كل م�سلم ،ووقت �إخراجها
الفا�ضل ي��وم العيد قبل ال���ص�لاة ،وي�ج��وز تقدميها قبل ذل��ك ب�ي��وم �أو
يومني.
خام�ساً :يُ�ستحب للرجال االغت�سال والتطيب ولب�س �أح�سن الثياب للعيد.
�ساد�ساً :يُ�ستحب قبل �أن يخرج ل�صالة عيد الفطر �أن ي�أكل مترات وتراً
(ثالثاً �أو خم�ساً).
�سابعاً :عن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه قال« :من ال�سنة �أن
ي�أتي العيد ما�شياً».
ثامناً :التهنئة بالعيد ،فقد كان �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �إذا التقوا يوم العيد يقول بع�ضهم لبع�ض :تقبل اهلل منا ومنك.
تا�سعاً� :إذا اجتمع العيد واجلمعة يف ي��وم واح��د �سقطت اجلمعة عمن
�صلى العيد ،حلديث �أبي هريرة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه
ق��ال« :اجتمع يف يومكم هذا عيدان؟ فمن �شاء �أج��ز�أه من اجلمعة ،و�إنا
جممعون» ،لكن ينبغي للإمام �أن يقيم اجلمعة لي�شهدها من �شاء ،ومن
مل ي�شهد العيد ،وجتب على ال�صحيح من �أقوال العلماء �صالة الظهر على
من تخلف عن اجلمعة حل�ضوره العيد ،والأوىل �أن ي�صلي العيد واجلمعة
طلباً للف�ضيلة ،وحت�صي ًال لأجريهما.
ويف اخلتام يجدر التذكري مبا قد قيل ب ��أن من �أراد معرفة أ�خ�لاق
الأمة فلرياقبها يف �أعيادها� ،إذ تنطلق فيه ال�سجايا على فطرتها ،وتربز
العواطف وامليول والعادات على حقيقتها ،واملجتمع ال�سعيد ال�صالح هو
الذي ت�سمو �أخالقه يف العيد �إىل �أرفع ذروة ،ومتتد فيه م�شاعر الإخاء �إىل
�أبعد مدى ،حيث يبدو يف العيد متما�سكاً متعاوناً مرتاحماً ،تخفق فيه
القلوب باحلب والود والرب وال�صفاء.
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لمسات تساعد في تجديد ديكور سفرتك في رمضان
مي�ضي امل�سلمون �شهر رم�ضان بروحانياته
وطقو�سه التي ال يخلو منها �أي بيت يف العامل
العربي ،وت�أتي العزومات والزيارات العائلية على
ر أ����س هذه الطقو�س .و ألن��ه �شهر ال يتكرر �سوى
مرة واحدة يف العام ،فهو فر�صة ذهبية لإ�ضفاء
روحاً مميزة على املنزل ،خ�صو�صاً �صالة الطعام
التي جتتمع العائلة فيها يومياً لتناول الإفطار
معاً.
وجت�ه��د «ال �ث �ب��ات» ل�ت�ق��دم ل��ك دي �ك��وراً مم�ي��زاً
ل�سفرتك ولغرفة طعامك ،م�ستوحى من تراث
رم�ضان ،بالإ�ضافة �إىل �أفكار اقت�صادية البتكار
ديكورات ب�سيطة و�أنيقة.
• الفواني�س
ميكنك �أن تزيني �سفرتك بفانو�س �صغري
ملون من النحا�س؛ �ضعيه يف منت�صف ال�سفرة
حتت مفر�ش ب�سيط و�أنيق ،ليعطي جواً فلكلورياً
رائعاً.
• املك�سرات
ه ��ل ت�ت�خ�ي�ل�ين أ�ن� ��ه مي�ك�ن��ك �أن ت���س�ت�خ��دم��ي
امل�ك���س��رات ك��دي�ك��ور ل�سفرتك؟ �ضعي طبقاً من
البلح يف منت�صف ال�سفرة� ،أو �ضعي البندق واللوز
والف�ستق وامل�شم�ش املجفف يف أ�ط �ب��اق �صغرية
مت�ساوية احلجم ،وميكنك �أي�ضاً و�ضعها يف �أكواب
زجاجية �شفافة ،وتزيني هذه الأك��واب ب�شرائط
�ستان ملونة.
• ال�شموع
ي��وج��د يف ا أل� �س��واق ع��دة أ���ش�ك��ال م��ن ال�شموع
التي حتمل آ�ي��ات قر�آنية وع�ب��ارات تهنئة ب�شهر
رم�ضان ،فيمكنك ا�ستخدام احلجم ال�صغري منها
لتزيني ال�سفرة.
• مفار�ش ال�سفرة
هناك بع�ض املفار�ش التي كُتبت عليها عبارات
باخلط الكويف ،وهي من �أف�ضل الديكورات التي

ت�ضفي ع�ل��ى �سفرتك ط��اب�ع�اً رم���ض��ان�ي�اً مم�ي��زاً،
فيمكنك �شرا�ؤها باملرت وتف�صيلها� ،أو �شرا�ؤها
جاهزة من �أماكن بيعها يف املحالت املختلفة.
• الفاكهة
زيّني �سفرتك بطبق متنوع من الفواكه ،حيث
ميكنك �أن ت�ضعي �أ�سفله مفر�شاً ملوناً� ،أو مبخرة
نحا�سية �أنيقة �إىل جانبه.
• الأواين الف�ضية
ا آلن� �ي ��ة ال�ف���ض�ي��ة ُت �� �ض �ي��ف مل �� �س��ة راق� �ي ��ة �إىل
ال��دي �ك��ور ،و�إذا �أردت ت��زي�ين امل ��ائ ��دة ب �ه��ا فمن
الأف�ضل جتميلها ب��ال��ورود� ،أو املئيها بالكرات
امللونة� ،أو الأ�صداف ،ثم �ضعي الورود فوقها.
• تراث رم�ضان
ال���س�ب�ح��ة ،والآواين ال�ن�ح��ا��س�ي��ة ،والأط �ب��اق

لا مم �ي��زاً
امللونة� ..أ�شياء ب�سيطة تعطي ل�سفرتك منظراً ال �ق��دمي��ة ل��دي��ك؛ ��س�ت�ع�ط��ي ل �ه��ا � �ش �ك� ً
فلكلورياً ال يُن�سى.
وجديداً متاماً.
 ميكنك �أن ت�صنعي من �أكالتك ال�شهية ديكوراً• �أفكار اقت�صادية
رم�ضانياً على امل��ائ��دة .ا��ش�تري أ���ش�ك��ال النجوم
 مناديل ال�سفرة من الأ�شياء الهامة جداً ،والتي والفواني�س واملعدن وا�صنعي منها فطائر علىميكن �أن ت�صنعي منها ديكوراً مميزاً من خالل نف�س ال�شكل وزينيها ب��اخل���ض��روات وال�صو�ص
طيها ب�شرائط من الأقم�شة �أو ال�ستان.
لتُفتح �شهية �ضيوفك �أو حتى عائلتك.
 �ضعي الأك��واب امللونة على ال�سفرة ،و�إذا كان لديك  -م� ��اذا ع ��ن � �ص��ور ال �ع��ائ �ل��ة؟ مي �ك �ن��ك حت�ضري�إن ��اء زج��اج��ي �شفاف ميكنك �إ��ض��اف��ة بع�ض الأح�ج��ار مفاج�أة لعائلتك بو�ضع برواز كبري على الطاولة
مبختلف الأحجام ،ثم زينيه بالزهور واملئيه باملاء.
املواجهة لل�سفرة فيه �صوركم العائلية املميزة.
 م ��اذا ع��ن �أ� �ش �ك��ال ال���ش�خ���ص�ي��ات ال�ف�ل�ك�ل��وري��ة - ،و�أخرياً ،ميكنك ا�ستغالل كل �شيء قدمي لديككبائعة اخل�ب��ز وب��ائ��ع اخل���ض��روات وامل�سحراتي ،يف جت��دي��د دي �ك��ور ��س�ف��رت��ك؛ الأزرار ال�ق��دمي��ة،
وغريهامن الأ�شكال الفخارية التي ميكنك تزين وبواقي الأقم�شة ،والفواني�س ال�صغرية ،والأواين
�سفرتك بها كلفتة طريفة.
النحا�سية ،وفناجني ال�شاي والقهوة ،وبالطبع ال
 أ�ح���ض��ري ورق الق�ص وال�ل��زق امل�ل��ون ،وقومي تن�سي الورود امللونة.ب�ق���ص��ه ع �ل��ى ��ش�ك��ل ف��وان �ي ����س �أو ه�ل�ال وجن ��وم
و�أل�صقيهم على �أح��د ��ص��واين تقدمي الع�صائر
رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف تشجعين طفلك على العبادات والتراحم في رمضان
�شهر رم�ضان الكرمي من �أف�ضل ا ألي��ام التي متر على الأم��ة
الإ�سالمية ،يرتاحم فيها اجلميع ،وتتغري ال�سلوكيات �إىل الأف�ضل،
ل��ذل��ك مي�ك��ن ل ل��أم ا��س�ت�غ�لال ه��ذا ال�شهر ت��رب��وي�اً لتنمية بع�ض
ال�سلوكيات الإيجابية لدى الطفل ،يتعلم من خاللها �أن ال�صوم
لي�س عزوفاً عن تناول الطعام وال�شراب فقط ،بل �صيام عن كل
العادات ال�سيئة ،كالكذب والنميمة ،وغريها من ال�صفات ال�سيئة.
خرباء االجتماع ي�ؤكدون �أن على الأم �أن تنبه طفلها �إىل القيم
والعادات التي متكّنه من �أن يُحْ �سن �صيامه ،يف حالة قدرته على
ال�صيام ،فال يكذب وال يغتاب وال ي ��ؤذى �أح��داً ،وم��ن هنا الب��د �أن
يكون الوالدين ق��دوة ح�سنة لأبنائهما ،فال يجوز �أن تنهي الأم
طفلها عن قول �أو فعل ثم تقوم هي به.
وي�شبّه علماء النف�س الطفل ال�صغري كالعود؛ ي�ستقيم على ما
عوده عليه �أبواه منذ ال�صغر ،ويح�سن بنا �أن ن�ستغل �شهر رم�ضان
لنهييء ذه��ن ال�صغري لالعتياد على ممار�سة العبادات الدينية،
وذلك من خالل خطوات ب�سيطة وحمببة لنف�سه.
فمع قدوم رم�ضان ،كان لنا مع �أبنائنا برنامج تربوي ن�ستغل
فيه كل �شعرية وعبادة ،وكل عادة طيبة لنغر�س يف نفو�سهم الكثري
من الف�ضائل ،وليكن هذا الربنامج قائم على الرتبية الواقعية
وا�ستغالل احلدث كالآتي:
 -1التعود على ال�صيام :يجب تدريب �أبنائنا على ال�صيام تدريجياً،

فنتفق معهم على �أن ي�صوموا حتى الظهر ،ث��م بعد ذل��ك حتى
الع�صر ،ويف بع�ض الأيام حتى املغرب ،حتى ي�ألفوا ال�صيام ويتدربوا
عليه ..على �أن يكا َف�أ الطفل على جناحه يف كل مرحلة بجائزة
يحبها.
وهذا هو منهج ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم وال�صحابيات ،فعن الربيع
بنت معوذ ر�ضي اهلل عنها قالت�« :أر�سل ر�سول اهلل غداة عا�شوراء
�إىل قرى الأن�صار التي حول املدينة ،من كان �أ�صبح �صائماً فليتم
�صومه ،ومن كان مفطراً فليتم بقية يومه ،فكنا بعد ذلك ن�صومه
ون�صوّم �صبياننا ال�صغار ونذهب �إىل امل�سجد فنجعل لهم اللعبة
من العهن ،و�إذا بكى �أحدهم �أعطيناه �إياها حتى يكون الإفطار»،
والعهن هو ال�صوف امل�صبوغ ،فكانت ا ألم�ه��ات ي�ستعن ب��اهلل على
ت�صومي ال�صغار باالجتماع يف امل�سجد بعيداً عن متناول الطعام
وال�شراب ،كما �أن اجتماع الأوالد ولعبهم معاً له �أث��ره يف التلهي
عن الطعام وال�شراب ،ف�إذا جاع ال�صغري قدمت له �أمه لعبة يحبها
ويت�سلى بها حتى يتم �صومه.
 -2ال�صالة يف امل�سجد :يف�ضَّ ل ا�صطحاب الأوالد �إىل امل�سجد يف جميع
ال�صلوات ،وكذلك �صالة ال�تراوي��ح واالعتكاف ،على �أن يكون ذلك
ب�صحبة وال��ده والإخ��وة الأك�بر منه �سناً ،فريتبط الطفل بامل�سجد
وبال�صالة ،لأنه ي�شاهد بعينه ويعي�ش هذه املعاين واقعاً ملمو�ساً.
 -3ق��راءة القر�آن الكرمي :يجب على الأم �أن حتر�ص على تعويد

ال�صغار على ت�لاوة �آي��ات م��ن ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ك��ل ي��وم ،وح�ب��ذا لو
�أ�شركناهم يف مقر�أة يف امل�سجد القريب من املنزل.
 -4الرتاحم والعطف على الفقراء :ينبغي رب��ط ا ألب�ن��اء مبعاين
الرحمة والتعاطف ،من خالل امل�شاركة العملية يف �إع��داد وجبات
رم�ضانية ل�ل�ف�ق��راء ،ح�ت��ى ول��و ك��ان��ت ب�سيطة امل�ح�ت��وى ،و�إر� �س��ال
الأط �ف��ال لتو�صيلها ب�أنف�سهم �إن �أم�ك��ن ذل��ك ،م��ع ت��ردي��د الآي��ات
والأحاديث التي تبني ثواب هذا ال�صنيع على م�سامعهم ،مثل «من
�أطعم �أخاه لقمة على جوع �أطعمه اهلل يوم القيامة» و«من تقرب
فيه بخ�صلة م��ن خ�صال اخل�ير ك��ان كمن ت�ق��رب بفري�ضة فيما
�سواه».
� -5إف�ط��ار �صائم :تعظيم ق��در تفطري ال�صائم يف نف�س الأب�ن��اء،
وبيان �أنه من �أ�سباب العتق من النار «من فطَّ ر �صائماً كان له مثل
�أجره» ،وب�إمكان الأب �إعطاء كمية من التمر لكل ولد ويطلب منه
�أن يتواجد يف امل�سجد قبيل املغرب ،ف��إذا �أذن الأذان قام كل واحد
من الأوالد بتوزيع التمر على ال�صائمني و�سقيهم املاء ،فيح�صلون
بذلك على القيمة الرتبوية يف هذه الطاعة وي�ؤجروا عليها.
يف النهاية ،يجب لفت النظر �إىل �أن خرباء االتيكيت �أكدوا على
�أن تدريب الطفل على ال�سلوك ال�سليم م�س�ؤولية ا ألم ،و�أن الإ�سالم
و�ضع �آداب ال�سلوك واالتيكيت من �أجل االرتقاء ب�سلوكيات الأطفال
منذ ال�صغر.
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مـنــوعــــات

نصائح لتفادي الصداع خالل نهار رمضان
ي�شعر ال�صائم خ�لال ف�ترة النهار غالباً  -اختالف مواقيت النوم ،وانخفا�ض
ب��ال���ص��داع ،نتيجة ت�غ�ير ال��روت�ين خ�لال ع��دد ��س��اع��ات ال�ن��وم يف ف�ترة ال�صيام
�شهر رم�ضان ،وتقطّ ع ف�ترات النوم ،كما عن باقي الأيام ،حيث يعتاد كثري من
�أن خلو اجلهاز اله�ضمي من الطعام لعدة النا�س على ق�ضاء �أوق��ات كثرية من
�ساعات ي�سبب إ�ف ��رازاً ي�ساهم يف ال�شعور ل�ي��ايل رم�ضان إ�م��ا يف ق��راءة ال�ق��ر�آن
بال�صداع �أي�ضاً.
وي�ؤكد الأطباء على �أن تعوّد ال�شخ�ص على
�شرب القهوة �صباحاً يومياً ،يف�سر �شعوره
بال�صداع يف �صباح رم�ضان ،نظراً �إىل تعوُّد
ج�سمه على جرعة الكافيني ال�صباحية،
وعليه ين�صح ا�ستبدالها بامل�شروبات غري
الكافينية� ،أو ت�أخريها �إىل الفرتة الليلية.

وق�ي��ام الليل� ،أو ال�سهر أ�م��ام و�سائل
الإع� �ل� ��ام ،وم� ��ا ي �� �ص��اح��ب ذل� ��ك م��ن
ا��ض�ط��راب واخ �ت�لال يف دورة احل�ي��اة
العادية عنه يف غري رم�ضان.
هبوط يف �ضغط
ٌ
� -إن راف��ق ال�صداع

�أ�سباب ال�صداع
بع�ض الدرا�سات تناولت عدة �أ�سباب
للإ�صابة بال�صداع ،منها:
 نق�ص كمية ال�سكريات والكافينيال �ت��ي ت �ع �وّد عليها اجل���س��م (ال�ق�ه��وة
وال���ش��اي وامل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة) طيلة
أ�ي� ��ام ال���س�ن��ة ،وت�خ�ت�ل��ف درج ��ة ت� أ�ق�ل��م
اجل �� �س��د م ��ع االن �خ �ف��ا���ض يف ن���س�ب��ة
ال���س�ك��ر وال�ك��اف�ي�ين م��ن �شخ�ص �إىل
آ�خ��ر ،وعالجه هنا هو تخفيف تناول
ال �ك��اف �ي�ين ق �ب��ل ب ��دء ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان
ب�أ�سبوع ،وتناول الكافيني بعد الإفطار
مع ن�سبة من ال�سكر ،مع ت�أخري وجبة
ال�سحور.
 انخفا�ض ن�سبة �سكر الدم «هبوط»نتيجة للقيام مبجهود ب��دين خالل
ال�صيام ،ويتفاقم ال�صداع مع اقرتاب
موعد الإفطار.
 انخفا�ض كمية النيكوتني وم��وادال �� �س �ج��ائ��ر يف ال � ��دم ،ن�ت�ي�ج��ة ام�ت�ن��اع
امل ��دخ ��ن ع ��ن ال �ت��دخ�ي�ن أ�ث� �ن ��اء ف�ترة
ال�صيام ،بحيث يقل ع��دد م��ا يدخنه
يومياً.

طــريـقـة اللعـب

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

ال ��دم ،ف�سي�صاحبه �شعور بالغثيان،
وه �ن��ا ي�ج��ب ع�ل��ى ال���ش�خ����ص ال��راح��ة
وو��ض��ع ر�أ� �س��ه ب�ين ال���س��اق�ين ،ف ��إن مل
ي���ش�ع��ر ب��ال�ت�ح���س��ن ف�ع�ل�ي��ه ا إلف� �ط ��ار
ومراجعة الطبيب.
 قد ت��زداد �شدة نوبات ال�صداع عندامل �� �ص��اب�ين ب��ال �� �ص��داع ال �ن �� �ص �ف��ي مع
ال�صيام ،ب�سبب ارتفاع ن�سبة حمو�ضة
ال � ��دم ،وال � ��ذي ي ��ؤث��ر ب���ش�ك��ل مبا�شر
على �شدة النوبة ،نتيجة حترر املواد
امل�س�ؤولة ع��ن الأمل ،وهنا ين�صحون
ب��الإك �ث��ار م��ن ��ش��رب امل ��اء �أث �ن��اء وق��ت
الإفطار ،وتفادي املجهود والتعرق.
 قد ينتج ال�صداع عن �أ�سباب نف�سية�أو ع�ضلية ت�سبب تقل�ص الع�ضالت
املحيطة بالر�أ�س والرقبة ،مما ي�ضغط
على الأع�صاب .فعلى من يعانون هذا
النوع من التوتر �أن يتجنبوا ال�ضغط
وال�ت��وت��ر النف�سي بقدر ا إلم �ك��ان ،كما
ميكن اال�ستعانة بحقن البوتك�س التي
ترخي هذه الع�ضالت.
 ق ��د ي���ش�ع��ر ب �ع ����ض امل ��ر� �ض ��ى ،مثلم��ر� �ض��ى ال �� �س �ك��ر �أو ارت � �ف ��اع ��ض�غ��ط
ال��دم ،بال�صداع نتيجة ع��دم تناولهم
�أدويتهم بال�شكل ال�صحيح� ،أو �أخطاء
يف ت �غ��ذي �ت �ه��م ،ل ��ذا ع�ل�ي�ه��م م��راج�ع��ة
ط�ب�ي�ب�ه��م ل�ت�ن�ظ�ي��م �أدوي� �ت� �ه ��م ،و أ�خ ��ذ
الإر�شادات الغذائية حول وجباتهم.
ت�أخري ال�سحور
وي�ؤكد الأطباء �أن هناك �أنا�ساً عاديني
ي�صيبهم ال�صيام وهم ال ي�شكون عادة
م�ن��ه خ�ل�ال �أ� �ش �ه��ر ال���س�ن��ة ا ألخ� ��رى،
وي �ح ��دث ذل ��ك ب���س�ب��ب ع ��دم ان�ت�ظ��ام
النوم، �أو اجلوع غري املعتاد عليه.
�أما �أ�شهر �سبب لل�صداع فهو االمتناع

� 5أب � ��ن �أوى  /ق �ط �ع��ه و�أدم � � � ��اه  /ن�ع��م
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بالفرن�سية
 6تكلم (ب�صيغة الأمر) � /شرب
1
 7الر�سائل غ�ير امل��رغ��وب بها يف الربيد
2
االلكرتوين  /ن�صف بالغ
 8ن��راه يف الليل ث�لاث م��رات ويف النهار
3
مرة واحدة
 9رق��م ه��ذا اخل��ط الأف �ق��ي يف ال�شبكة /
4
ريا�ضة هندية ميار�سها من يريد تعلم قوة
الرتكيز
5
 10كلما �أخ��ذت منه كرب و�إذا و�ضعت فيه
6
�صغر  /برج ال يعي�ش فيه �إال اثنان

7
8
9
10

�أفــقــي
 1هو ال��ذي كلما طال ق�صر  /يرافق االن�سان ط��وال حياته ويراه
ولكنه ال ي�ستطيع �أن مي�سكه
 2م�ساحة �ضحلة ق��رب ال�شاطئ � /شكرا بالفرن�سية3ت�أكل منه وال
ت�ستطيع �أن ت�أكله  /ما يعرتي الوجه من لون عند اخلوف
 4مدينة فل�سطينبة �شمالية  /ركزت على خمارج الكالم لو�ضوحه

عـــامـــودي
 1حيوان بحري له ثالثة قلوب
 2ن �ب��ات ي �ط �ب��خ ،م��ن ف���ص�ي�ل��ة ال � َق��رن � ّي��ات
ال� �ف ��را�� �ش� � ّي ��ة ك� ��ال � �ب� ��ازالء  /م � ��دة زم �ن �ي��ة
(معكو�سة)
 3نبات ت�ؤخذ جذوره وتغلى وت�شرب مربدة
خا�صة يف رم�ضان  /بني معنى الكالم
 4للتف�سري واال�سهاب  /نلب�سها ومت�شي
وتقف ولكن لي�س لها �أرجل
 5ا�سم فاكهة من  4حروف الرابع والثاين
والأول ا�سم حيوان ا�سيوي مفرت�س  /بو�سة
 6و�ضع فوق بع�ض  /م�سقط ماء

عن �شرب القهوة �أو التدخني طوال
ف�ت�رة ال �� �ص �ي��ام ،خ���ص��و��ص�اً بالن�سبة
ملر�ضى ال�صداع املعتادين على نوبات
ال�صداع املتكرر ،فمن املمكن �أن تزيد
هذه النوبات من حيث العدد والوقت،
فيكرث ع��دد ال�ن��وب��ات وت��زي��د فرتتها
خ�ل�ال �شهر رم���ض��ان ،وي �ح��دث ذل��ك
�أي�ضاً لعدم انتظام الوجبات� ،أو النوم
وع��دم ا��س�ت�خ��دام الأدوي� ��ة بالطريقة
املعتادة كما يف ال�شهور الأخرى.
ول �ت �ف��ادي ح� ��دوث ال �� �ص��داعُ ،ي�ن���ص��ح
ال�صائمون بت�أخري ال�سحور ،والتبكري
يف�ضل �أن يحتوي على
بالإفطار الذي َّ
احلليب وال�ت�م��ر الغني بال�سكريات،
ويف الوقت نف�سه ع��دم �إره��اق اجلهاز
اله�ضمي بالإفراط يف الأكل مبا�شرة
بعد مدفع الإفطار ،لكن ينبغي تنبيه
املعدة بطبق �شوربة ،ثم القيام ل�صالة
املغرب ،حتى يتهي�أ اجلهاز اله�ضمي
ال�ستقبال الأكل.
ممار�سة الريا�ضة
ك �م��ا ي�ن���ص��ح ا ألط � �ب ��اء ب��االن �ت �ظ��ام يف
مم��ار� �س��ة ال��ري��ا� �ض��ة يف رم �� �ض��ان ،ملا
لها من ت�أثري مفيد ج��داً يف ال�صحة
عموماً ،ويف تخفيف ال�صداع وتقليل
نوباته ،فالريا�ضة واحلركة تن�شطان
ال � � ��دورة ال ��دم ��وي ��ة وت ��روي ��ة ال��دم��اغ
والع�ضالت.
ك �م��ا ي �ف��رز اجل �� �س��م خ �ل�ال ال�ن���ش��اط
الريا�ضي جمموعة م��ن الهرمونات
وامل ��واد امل�سكنة ل ل��أمل ،وال�ت��ي ت�سبب
اال� � �س�ت��رخ� ��اء وال� � ��راح� � ��ة ال �ن �ف �� �س �ي��ة
واجل� � ��� � �س � ��دي � ��ة ،مم� � ��ا ي� �ف� ��� �س ��ر ح��ب
ال��ري��ا� �ض �ي�ين واح �ت �ي��اج �ه��م مل�م��ار��س��ة
الريا�ضة والن�شاط يومياً.
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 7مليء بالثقوب ولكنه مي�سك املاء  /من �شهور
ال�سنة امليالدية
 8م�ك��ن امل�ك�ف��وف�ين م��ن ال �ق��راءة (م�ع�ك��و��س��ة) /
فاكهة ت�سمى باالجنليزية ا�سما يعني ا�صابع
 9قارة  /ثلثا �أغا
 10بناه الفرن�سيون لقناة ال�سوي�س ولكنه و�ضع
يف ميناء نيويورك  /ال�شيء الذي ال ميكن تناوله
يف وجبة �إفطار �أو ع�شاء
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لـنـدن  :2012الـواليـات الـمتـحدة

منتخب الواليات املتحدة لكرة ال�سلة

ا� �س �ت �ع��ادت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ري ��ادة
الألعاب الأوملبية ،بعد �أن �أزاحت ال�صني
ع��ن امل��رك��ز الأول ،إ�ث ��ر ت��رب��ع الأخ�ي�رة
على ال�صدارة يف الن�سخة الأخ�يرة التي
ا�ست�ضافها ع��ام  ،2008وحلت الواليات
امل�ت�ح��دة �أوىل ب��ر��ص�ي��د  46ذه�ب�ي��ة و29
ف�ضية و 29برونزية ،مقابل  38ذهبية
لل�صني و 27ف�ضية و 22ب��رون��زي��ة ،يف
حني �سجلت بريطانيا الدولة امل�ضيفة
أ�ف �� �ض��ل إ�جن� ��از ل�ه��ا يف ت��اري��خ الأل �ع ��اب،
بحلولها ثالثة جامعة  29ذهبية و17
ف�ضية و 19برونزية.
ورغ� � � ��م ال� �ت��راج� � ��ع أ�م� � � � ��ام ال� �غ ��رمي
ال���س�ي��ا��س��ي واالق �ت �� �ص��ادي وال��ري��ا� �ض��ي،
أ���ش��اد امل���س��ؤول��ون ال�صينيون مب��ا حققه
الريا�ضيون يف لندن ،وبرز ذلك يف ر�سالة
وجهها جمل�س الأمة� ،أ�شار فيها �إىل �أن
جمموع امليداليات التي ح�صلت عليها
بالده «�أظهر روحية ال�شعب ال�صيني».
وك� ��ان� ��ت ال �� �ص�ي�ن ح �� �س �م��ت �� �ص ��دارة
الن�سخة الأخ�يرة يف م�صلحتها بر�صيد
 51ذهبية م��ن أ���ص��ل  302وزع ��ت ،و21
ف�ضية و 28برونزية ،وج��اءت الواليات
املتحدة ثانية ولها  36ذهبية و 38ف�ضية
و 36ب��رون��زي��ة ،ورو��س�ي��ا ثالثة ول�ه��ا 23
ذهبية و 21ف�ضية و 28برونزية.
وم ��ن جهتهم اع �ت�بر ال�بري�ط��ان�ي��ون �أن
ال �ن �ج��اح ال ��ذي ح�ق�ق�ت��ه ال�ع��ا��ص�م��ة ل �ن��دن يف
ا�ست�ضافتها لأومل�ب�ي��اد � ،2012أث�ب��ت للعامل
ولربيطانيا ب�شكل خا�ص �أنه ما زال ب�إمكان
هذا البلد �أن «يلعب دوراً على ال�ساحة العاملية»،
وكانت �إجنازات الريا�ضة الربيطانية مو�ضع
�إط��راء م��ن امل�س�ؤولني املحليني ،وخ�صو�صاً
بعد �أن ح�صد الريا�ضيون الربيطانيون �أكرب
عدد من امليداليات يف تاريخ م�شاركاتهم يف
الألعاب الأوملبية.
ون �ظ �م��ت ل �ن��دن الأل � �ع� ��اب الأومل �ب �ي��ة
ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة يف ت��اري�خ�ه��ا ب�ع��د عامي
 1908و 1948ف�أ�صبحت بالتايل �أول
مدينة ت�ن��ال ه��ذا ال���ش��رف ،وق��د �أنفقت
ال��دول��ة امل�ضيفة ن�ح��و  14م�ل�ي��ار جنيه
لتحديث بنيتها التحتية وبناء املرافق

�أو�ساين بولت

ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ت��ي ك ��ان حت�ف�ت�ه��ا امل�ل�ع��ب
الأوملبي .و�أقيمت املناف�سات يف  34من�ش�أة
ريا�ضية على امتداد بريطانيا ت�سع منها
يف املجمع الأومل�ب��ي (�شرق لندن) الذي
ا�ستغرق بناء امللعب الذي يتو�سطه ثالث
�سنوات وا�ستخدم يف �إجنازه ع�شرة �آالف
طن من الفوالذ.
يف امل �ق��اب��ل ،ت���س�ب�ب��ت ال �ن �ت��ائ��ج ال�ت��ي
حققها ال��ري��ا��ض�ي��ون ال��رو���س ،مب�شاعر
متناق�ضة يف البالد التي حلت رابعة يف
الرتتيب النهائي للميداليات ،وهي �أ�سو�أ
نتيجة منذ �أن بد�أ ال�سوفيات امل�شاركة يف
الألعاب الأوملبية يف هيل�سنكي عام ،1952
ورغ��م �أن ال��رو���س أ�ح ��رزوا  82ميدالية
( 24ذهبية و 25ف�ضية و 33برونزية)
يف لندن � ،2012أي �أكرث بت�سع ميداليات
مما حققوه قبل �أربعة أ�ع��وام يف ال�صني
( أ�ح ��رزوا  73ميدالية حينها بينها 23
ذهبية و 21ف�ضية و 29برونزية) ،يرى
العديد من اخلرباء �أن على ريا�ضييهم
حتقيق نتيجة �أف���ض��ل بكثري م��ن تلك
التي حققوها يف العا�صمة الربيطانية.
وكانت رو�سيا �صاحبة �أكرب عدد من
امليداليات الربونزية يف �أوملبياد لندن ،ما
�شكل بح�سب اخلرباء م�ؤ�شراً على ف�شل
الكثري من الريا�ضيني يف الو�صول �إىل
قمة عطاءاتهم.

وك��ر���س ال �� �س �ب��اح الأم�ي�رك ��ي م��اي�ك��ل
فيلب�س �أ�سطورته الأومل�ب�ي��ة برفع عدد
ميدالياته يف ثالث ن�سخات من الألعاب
�إىل  22ميدالية ( 18ذهبية وف�ضيتان
وبرونزيتان) ،فحطم وتخطى بالتايل
الرقم القيا�سي يف عدد امليداليات التي
كان يف حوزة العبة اجلمباز ال�سوفياتية
الري�سا التينينا (بني  1956و.)1964
وك� ��ان ف�ي�ل�ب����س �أح � ��رز � �س��ت ذه�ب�ي��ات
وبرونزيتني يف �أثينا  ،2004و 8ذهبيات
يف بكني  ،2008و 4ذهبيات وف�ضيتني يف
لندن.
يف امل�ق��اب��ل دخ��ل ال �ع��داء اجلامايكي
الفذ يو�ساين بولت الأ�سطورة الأوملبية
بدوره بعدما فر�ض نف�سه �أ�سرع و�أعظم

ع ��داء يف ت��اري��خ ��س�ب��اق��ات ال���س��رع��ة بعد
احتفاظه بالألقاب الثالثة التي توج بها
يف بكني قبل �أربع �سنوات ،وقاد يف �إحداها
ب �ل��اده �إىل حت �ط �ي��م ال ��رق ��م ال�ق�ي��ا��س��ي
وحت ��دي ��داً يف � �س �ب��اق ال �ت �ت��اب��ع  4م ��رات
100م ،وكان التحدي كبرياً �أمام بولت
يف ه��ذه ال� ��دورة ال�ت��ي دخ�ل�ه��ا ع�ل��ى وق��ع
هزميتني أ�م��ام مواطنه ي��وه��ان باليك
يف التجارب اجلامايكية و�إ�صابة طفيفة
يف ظ�ه��ره ،لكنه أ�ث�ب��ت ب� أ�ن��ه أ�ع�ظ��م ع��داء
�سرعة �أجنبته املالعب عندما بات ثاين
ع��داء يف التاريخ يحتفظ بلقب �سباقي
100م و200م �إىل جانب الأمريكي كارل
لوي�س ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل قيادته منتخب
بالده �إىل �إحراز �سباق التتابع 100 × 4م

حمطماً الرقم القيا�سي العاملي.
وك��ان��ت �أم الأل� �ع ��اب م���س��رح�اً ل�ت� أ�ل��ق
ال �ع��داء ال�بري �ط��اين حم�م��د ف��رح ال��ذي
دخل بدوره الأ�سطورة الأوملبية ب�إحرازه
�سباقي � 5آالف م و� 10آالف م يف دورة
واح ��دة أ�م ��ام ت�شجيع حما�سي منقطع
ال �ن �ظ�ي�ر يف امل� ��درج� ��ات م ��ن اجل �م �ه��ور
املحلي ،وبات فرح �ساد�س عداء يف تاريخ
الأل �ع��اب يجمع ب�ين ذهبيتي �سباقي 5
�آالف و� 10آالف م ،بعد الت�شيكو�سلوفاكي
ال�شهري اميل زاتوبيك يف هل�سنكي عام
 1952وال�سوفياتي ف�لادمي�ير كوت�س
يف ملبورن ع��ام  1956والفنلندي ال�س
فريين عامي  1972و 1976يف ميونيخ
وم ��ون�ت�ري ��ال ع �ل��ى ال� �ت ��وايل وم��واط �ن��ه
م�يروت����س ي�ف�تر ع��ام  1980يف مو�سكو
والأث �ي��وب��ي كينيني�سا بيكيلي يف بكني
.2008
ك �م��ا ح �ق��ق ال� �ع ��داء ال �ك �ي �ن��ي دي�ف�ي��د
لا يف ��س�ب��اق  800م
رودي���ش��ا رق �م �اً م��ذه� ً
ال
يف ط��ري�ق��ه لإح � ��راز ال��ذه�ب�ي��ة م�سج ً
 1.40.91دقيقة ،وكان الرقم القيا�سي
ال�سابق با�سم رودي���ش��ا نف�سه وم�ق��داره
 1.41.01دقيقة �سجله يف لقاء رييتي
الإيطايل يف � 29آب .2010
كرة القدم

�إنزال العلم الأوملبي

اكتفى املنتخب الربازيلي بامليدالية
الف�ضية يف ك��رة ال �ق��دم ،ليبقى اللقب
الأوملبي ع�صياً عليه رغم تناوب العديد
من الالعبني املوهوبني على املنتخبات
التي �شاركت يف هذه الألعاب منذ �أعوام.
و��س�ب��ق �أن ن��ال��ت ال�ب�رازي��ل الف�ضية
�أي�ضاً يف �أل�ع��اب  1984يف لو�س �أجنل�س
عندما خ�سرت �أمام فرن�سا  ،2-0و1988
يف �سيول عندما خ�سرت أ�م ��ام االحت��اد
ال�سوفياتي .2-1
وت �ب �خ��ر ح �ل��م ال�برازي �ل �ي�ين ب ��إح��راز
اللقب ال��ذي ما ي��زال ينق�ص خزائنهم،
رغم �أنهم عوّلوا كثرياً على هذا املنتخب
بقيادة النجم امل��وه��وب نيمار ،ال��ذي مل
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تصفي حسابها مع الصين
يف نهائي �ألعاب لو�س �أجنلي�س  1984وفازت
الواليات املتحدة .65-95
ون��ال��ت رو� �س �ي��ا ،ال �ت��ي ي��درب �ه��ا الأم�يرك��ي
دي �ف �ي��د ب �ل ��ات ،ال �ب�رون� ��زي� ��ة ب� �ف ��وزه ��ا ع�ل��ى
الأرجنتني  ،77-81وهي امليدالية الأوىل لها
بعد تفكك االحتاد ال�سوفياتي.
�أكرب اخلا�سرين

احلفل اخلتامي

يكن على قدر التطلعات يف هذه الدورة.
وت�أجل لقب املنتخب الربازيلي الأول يف
الألعاب الأوملبية �إىل الن�سخة املقبلة املقررة
ع�ل��ى �أر� �ض��ه يف ري��و دي ج��ان�يرو ع��ام ،2016
يذكر �أن منتخب الربازيل الأول توج بخم�سة
�ألقاب يف ك�أ�س العامل (رقم قيا�سي).
�سلة
ت ��اب ��ع «م �ن �ت �خ��ب الأح� � �ل� ��ام» الأم �ي�رك� ��ي
�إجنازاته عندما حافظ على ذهبية كرة ال�سلة
للرجال ،بفوزه على �إ�سبانيا .100-107
و�ألهب املنتخب الأمريكي حما�سة ع�شاق
الكرة الربتقالية ،منذ ب��دء م�شاركة العبي
ال ��دوري الأم�يرك��ي للمحرتفني يف الأل�ع��اب
الأومل �ب �ي��ة يف بر�شلونة  ،1992ح�ي��ث جن��ح يف
خ �ط��ف ال �ل �ق��ب ل �ل �م��رة اخل��ام �� �س��ة يف آ�خ� ��ر 6
حم ��اوالت ،لكن م��رة ج��دي��دة ،جن��ح الإ�سبان
بالوقوف نداً عنيداً للواليات املتحدة ،فبعد
امل�ب��اراة املتقاربة يف نهائي الن�سخة الأخ�يرة
من أ�ل�ع��اب بكني  ،2008خا�ض جن��وم «�أن بي
�أي» �أ�صعب مبارياتهم يف الدورة.
وح���ص��د الأم�ي�رك �ي��ون م�ع�ظ��م ال��ذه�ب�ي��ات
الأومل �ب �ي ��ة م �ن��ذ �إدراج ل�ع�ب��ة ك ��رة ال �� �س �ل��ة يف

الأومل �ب �ي��اد ع��ام  ،1936ومل يخفقوا �إال ع��ام
 1972يف ميونيخ عندما خ�سروا يف النهائي
التاريخي �أمام االحتاد ال�سوفياتي يف مباراة
م �ث�يرة ل�ل�ج��دل (اح�ت���س�ب��ت ��س�ل��ة ال �ف��وز بعد
انتهاء ال��وق��ت) ،وع��ام  1988يف �سيول عندما
خرجوا يف الدور ن�صف النهائي �أمام املنتخب
نف�سه ،ع�ل�م�اً ب� أ�ن�ه��م مل ي���ش��ارك��وا يف �أومل�ب�ي��اد
مو�سكو  1980ب�سبب مقاطعة بالدهم لهذا
احل ��دث ع�ل��ى خلفية االح �ت�لال ال�سوفياتي
لأفغان�ستان.
وبا�ستثناء ليتوانيا التي تغلب عليها -99
 94يف الدور الأول ،دمر املنتخب الأمريكي،
الذي خطف لقبه الأوملبي الرابع ع�شر يف 17
م�شاركة ،جميع خ�صومه ،ففاز على فرن�سا
 71-98وتون�س  63-110ونيجرييا 73-156
والأرجنتني  ،97-126قبل �أن يجتاز �أ�سرتاليا
يف ربع النهائي  86-119والأرجنتني جمدداً
يف ن���ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي  ،83-109ل �ت ��أت��ي رح�ل��ة
التتويج ال�صعبة �أمام �إ�سبانيا.
وكانت �إ�سبانيا جنحت يف تفادي الواليات
املتحدة قبل النهائي ،باحثة عن الث�أر منها
�إث ��ر �سقوطها ب�صعوبة ب��ال�غ��ة  118-107يف
نهائي بكني  2008عندما كانت حتمل لقب
بطولة ال�ع��امل ،علماً ب ��أن الفريقني تواجها

منتخب الربازيل لكرة القدم �أبرز اخلا�سرين

ميكن اعتبار ال�ع��داء الأث�ي��وب��ي كينيني�سا
بيكيلي أ�ك�ب�ر اخل��ا��س��ري��ن ،لأن��ه مل ينجح يف
الدفاع عن لقبه يف � 10آالف م حيث حل رابعاً،
يف حني مل ي�شارك �أي�ضاً يف �سباق � 5آالف م
الذي يحمل لقبه �أي�ضاً.
ويعترب املنتخب ال�برازي�ل��ي ل�ك��رة القدم
يف خانة اخلا�سرين �أي�ضاً ،لأن��ه مل ينجح يف
حتقيق اللقب ال��وح�ي��د ال��ذي تخلو خزائنه
منه ،وقد خ�سر أ�م��ام املك�سيك  2-1يف املباراة
النهائية على ال��رغ��م م��ن �أن �صفوفه ت�ضم
ك��وك �ب��ة م ��ن �أب � � ��رز ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �� �ص��اع��دي��ن
�أمثال جنم �سانتو�س نيمار ولياندرو دامياو
ولوكا�س مورا والك�سندر باتو ،بالإ�ضافة �إىل
املخ�ضرمني مار�سيلو وثياغو �سيلفا ،والأمر
ينطبق على املنتخب الإ��س�ب��اين ال��ذي خرج
من الدور الأول من دون �أن ي�سجل �أي هدف،
علماً �أنه كان مر�شحاً للمناف�سة على الذهبية،
خ�صو�صاً ب ��أن معظم �أف ��راده ت� ّوج��وا أ�ب�ط��ا ًال
لأوروب� ��ا حت��ت  21ع��ام�اً ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،وك��ان
بالعبي توجا �أبطا ًال لأوروبا
نْ
املنتخب معززاً
عام  2012وهما خوان ماتا ودافيد البا.
الغلة العربية
ح�سن ال �ع��رب غلتهم الأومل �ب �ي��ة يف �أل�ع��اب
لندن مقارنة مع الن�سخة الأخ�يرة يف بكني،
ب�ي��د �أن �ه��ا تبقى ب�ع�ي��دة ع��ن �أف���ض��ل حم�صلة
حققوها يف تاريخ م�شاركاتهم الأوملبية وكانت
يف �أثينا قبل � 8أعوام.
وح�صد العرب  12ميدالية يف لندن بينها
ذهبيتان و 3ف�ضيات و 7برونزيات� ،أي بزيادة
 4برونزيات عن بكني  2008التي نالوا فيها
ذهبيتني و 3ف�ضيات و 4برونزيات ،يف حني �أن
�ألعاب �أثينا كانت الأف�ضل يف التاريخ ناحية
املعدن الأ�صفر ،حيث انتزعوا  4ذهبيات بينها
اثنتان للعداء املغربي ه�شام القروج وواحدة
لكل من امل�صارع امل�صري كرم جابر والرامي
الإم��ارات��ي ال�شيخ �أحمد بن ح�شر �آل مكتوم،
ورف ��ع ال��ري��ا��ض�ي��ون ال �ع��رب ع��دد ميداليتهم
الإجمالية �إىل  94ميدالية يف الألعاب الأوملبية
من دورة �أم�سرتدام � 1928إىل دورة لندن وهي
 23ذهبية و 24ف�ضية و 47برونزية ،موزعة
ع�ل��ى م�صر ( 24م�ي��دال�ي��ة) ،وامل �غ��رب (،)22
واجلزائر ( ،)15وتون�س ( ،)10ولبنان (،)4
و�سورية ( ،)3واجلمهورية العربية املتحدة
( ،)2وقطر ( ،)4وال�سعودية ( )3والكويت
( ،)2والعراق ( ،)1والإم��ارات ( ،)1وجيبوتي
( ،)1والبحرين ( ،)1وال���س��ودان ( ،)1وهي
�أي�ضاً موزعة على �ألعاب القوى  40ميدالية،
ورف ��ع الأث �ق��ال  12م�ي��دال�ي��ة ،وامل�لاك �م��ة 14
ميدالية ،وامل�صارعة  11ميدالية ،واجل��ودو
 4م �ي��دال �ي��ات ،وال�غ�ط����س  ،2وال��رم��اي��ة ،4
والفرو�سية  2وال�ت��اي�ك��وان��دو  1وال�سباحة 3
واملبارزة .1

جالل قبطان

جـــــــدول الـمــيـدالـيـــــات

ذهبية
البلد
الواليات املتحدة 46
ال�صني
38
29
بريطانيا
رو�سيا
24
كوريا اجلنوبية 13
11
�أملانيا
11
فرن�سا
8
�إيطاليا
8
املجر
7
�أ�سرتاليا
اليابان
7
7
كازاخ�ستان
6
هولندا
6
�أوكرانيا
5
كوبا
5
نيوزيلندا
�إيران
4
4
جامايكا
4
ت�شيكيا
كوريا ال�شمالية 4
3
�إ�سبانيا
3
الربازيل
3
بيالرو�سيا
3
جنوب �أفريقيا
3
�أثيوبيا
3
كرواتيا
2
رومانيا
2
كينيا
2
الدمنارك
2
�أذربيجان
بولندا
2
2
تركيا
�سوي�سرا
2
2
ليتوانيا
2
الرنوج
1
كندا
1
ال�سويد
1
كولومبيا
1
جورجيا
1
املك�سيك
1
�إيرلندا
1
الأرجنتني
1
�سلوفينيا
�صربيا
1
1
تون�س
1
الدومينيكان
ترينيداد وتوباغو 1
1
�أوزبك�ستان
1
التفيا
1
اجلزائر
1
الباهاما�س
1
غرينادا
1
�أوغندا
1
فنزويال
الهند
منغوليا
تايالند
م�صر
�سلوفاكيا
�أرمينيا
بلجيكا
فنلندا
بلغاريا
�أ�ستونيا
�أندوني�سيا
ماليزيا
بورتوريكو
تايوان
بوت�سوانا
قرب�ص	
الغابون
غواتيماال	
مونتينيغرو
الربتغال
اليونان
مولدافيا
قطر
�سنغافورة
�أفغان�ستان
البحرين
هونغ كونغ
ال�سعودية
الكويت
املغرب
طاجيك�ستان
302
املجموع

ف�ضية
29
27
17
25
8
19
11
9
4
16
14
1
6
5
3
3
5
4
3
10
5
5
2
1
1
5
4
4
2
2
2
2
1
1
5
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
304

برونزية املجموع
104
29
87
22
65
19
82
33
28
7
44
14
34
12
28
11
17
5
35
12
38
17
13
5
20
8
20
9
14
6
13
5
12
3
12
4
10
3
6
2
17
4
17
9
13
5
6
1
7
3
6
2
9
2
11
5
9
3
10
6
10
6
5
1
4
5
2
4
1
18
12
3
8
8
4
7
3
7
3
5
3
4
2
4
2
4
2
3
1
2
4
3
4
3
2
1
1
1
1
1
1
6
4
5
3
3
1
2
3
4
3
2
3
2
3
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
962
356
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خصص  1.5مليون يورو لالحتفال بعيد ميالده

ينوي ملياردير رو�سي تخ�صي�ص  1.5مليون ي��ورو لالحتفاء بعيد ميالده يف � 18آب/
�أغ�سط�س يف منطقة �سردينيا ،حيث حجز �شاطئاً بكامله لينظم م�أدبة ع�شاء فاخرة ،يليها
حفل خا�ص يحييه املغني «�ستينغ».
احلفل �سيحييه املغني الربيطاين ،و�سيكلف لوحده � 400ألف يورو ،ومن املزمع �أن يدفع
�صاحب العيد � 30ألف يورو حلجز �شاطئ جممع «�إك�س بليونري بيت�ش» يف كابريكيويل ،الذي
تديره بلدية �أرزات�شينا.
وقد منحت ال�سلطات البلدية رخ�صة ا�ستثنائية للرو�سي ،ال��ذي قدم طلبه عرب �شركة
متخ�ص�صة يف الفعاليات اخلا�صة ،تتخذ من مدينة كان الفرن�سية مقراً لها� ،شرط االلتزام
بال�ساعات املحددة ،واحرتام البيئة.
وتت�ضمن النفقات املخ�ص�صة لهذا احلفل تكلفة امل�أكوالت (من قبيل الكافييار) وامل�شروبات
الفاخرة ،واخليمة ال�ضخمة التي �سرت�سى على ال�شاطئ ،ف�ض ًال عن النوافري اال�صطناعية.
وقد بد�أ املدعوون منذ مطلع الأ�سبوع ،والبالغ عددهم � 200شخ�ص ،بالتوافد �إىل البلدات
املجاورة ب�سفنهم وطائراتهم اخلا�صة.

إصابة  12شخصًا خالل اشتباكات قبلية بسبب بطيخة
�أدّى خ��ل�اف ب�ي�ن ب��ائ��ع ب��ط��ي��خ و�أح����د
زب��ائ��ن��ه ح��ول �سعر بطيخة وم��ذاق��ه��ا �إىل
ن�شوب ا�شتباكات قبلية دام��ي��ة يف مدينة
ط��ام��زة ���ش��رق اجل���زائ���ر� ،أ���ص��ي��ب خاللها
� 12شخ�صاً على الأق��ل ،بينهم  4بحالة
خطرة ،وهم حالياً حتت العناية الطبيّة
امل��رك��زة� ،إث��ر تلقيهم �ضربات بليغة على
م�ستوى الر�أ�س بوا�سطة �آلة حادة وطعنات
باخلناجر.
���س��وء ال��ت��ف��اه��م ب��خ�����ص��و���ص ع��م��ل��ي��ة بيع
بطيخة ت��وزع ب�ين خ��وف ال��زب��ون م��ن كونها
�سيئة امل��ذاق ،رغم غالء ثمنها ،وبني ت�أكيد
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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

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

البائع على جودتها ،وعلى �أن �سعرها معقول،
ف��ك��ان ك���ل واح����د ي��ظ��ن �أن ال���ط���رف الآخ����ر
ي�ستهزئ ب��ه ،فعلت الأ���ص��وات وحت��ول��ت �إىل
عراك ،لتتحول املناو�شات الكالمية ،ثم �إىل
�شجار تبادل فيه الطرفان اللكمات قبل �أن
يفرَّق بينهما ،وبعد �صالة املغرب ا�ستنجدا
ب�أفراد من عائلتيهما ،و�أبناء قبيلتيهما ،وقام
كالهما بتعبئة الع�شرات من �أبناء قبيلته يف
�شاحنات ،واندلعت بينهما مواجهات دامية،
فتدخلت �شرطة الدرك ،التي طوّقت املنطقة
و����س���ارع���ت اىل اح����ت����واء ال��ق�����ض��ي��ة وف��ت��ح��ت
حتقيقاً يف مالب�ساتها.

افتتاح مقهى للحزن
يتيح البكاء الجماعي
في الصين
�سمحت احلكومة ال�صينية بافتتاح
مقهى للحزن ،يتيح ل���رواده التعبري
عن حزنهم بالبكاء اجلماعي.
وح�سب معلومات �صحافية ،ف���إن
ت��ك��ل��ف��ة ارت���ي���اد امل��ق��ه��ى ت��ب��ل��غ  50ي���وان
( 6دوالرات) لكل ���س��اع��ة ،م��ع تقدمي
�أف�����ض��ل امل�����ش��روب��ات ل��ل��زب��ائ��ن ال��ذي��ن
ي��ذه��ب��ون ل��ل��ب��ك��اء ،ك��م��ا ي��وف��ر امل��ق��ه��ى
امل��ن��ادي��ل وزي���ت النعناع لتخفيف �آالم
امل��ك��ت��ئ��ب�ين ،وك��ذل��ك ال��ب�����ص��ل والفلفل
ا ألح��م��ر ،مل�ساعدة ال��ذي��ن يرغبون يف
ذرف الدموع.
و أ�ك���������د خ���ب�ي�ر أ�م������را�������ض ن��ف�����س��ي��ة
وع�صبية �أن ه��ذه الطريقة ت�ساعد يف
عالج امل�شكالت النف�سية ،م�شرياً �إىل �أن
لها �أ�سا�ساً علمياً يف طب النف�س يُعرف
با�سم ال��ع�لاج اجل��م��اع��ي ،ال���ذي يعتمد
على اجتماع �أ�صحاب امل�شكالت النف�سية
يف مكان واحد للتنفي�س عما يف داخلهم
بالف�ضف�ضة واحلديث عن م�شاكلهم.
ويف ظ����ل ه�����ذه الأج����������واء ُت���ع���زف
امل��و���س��ي��ق��ى احل���زي���ن���ة داخ�����ل امل��ق��ه��ى،
ال������ذي ي���وف���ر لأ�����ص����ح����اب ال���ع�ل�اق���ات
ال��ع��اط��ف��ي��ة املحطمة دم���ى ع��ل��ى �شكل
ن�ساء ليدفعوها جانباً �أو ي�ضربوها
للتنفي�س عن غ�ضبهم �أي�ضاً.
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