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ّ
«الوسطيون»؟
أين هم
علّقت �شخ�صية رفيعة يف قوى الثامن من �آذار على حماولة �شخ�صية «و�سطية»
تزيني فكرة حكومة من «ثالث ثمانات» بالقول�« :أعطني ا�سماً واحداً من الثمانية
ال حيادية ووطنية ،ولك ما تريد»..
الو�سطية خ��ارج حتالف � 14آذار ،وتكون فع ً
وحني طُ رح �أمامه ا�سم رئي�س احلكومة املكلَّف قال :هو من كتلة «لبنان �أوالً» ،التي
يُعترب جمرد ت�سميتها على هذا النحو خطراً على لبنان ،مذكّراً بـ«�سيناء �أوالً»،
و«غزة �أريحا �أوالً» ،و«الأردن �أوالً» ..حيث مل جتلب هذه الـ«�أوالً» �إال اخلراب على
الأمة.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة السادسة  -الجمعة  30 -شوال 1434هـ  6 /أيلول  2013م.
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االفتتاحية

من  2006إلى ..2013
ما أشبه اليوم باألمس
حتي جميع
«�ضرب ��ة �أو ال �ضرب ��ة»؟ تل ��ك ه ��ي امل�س�ألة الت ��ي رّ
املعنيّني بال�ش�أن ال�سوري يف هذه ا أليّام.
قر�أنا م�ؤخراً الكثري من التحليالت ب�ش�أن االعتداء الغربي
عل ��ى �سوري ��ة ،و�سمعن ��ا مواق ��ف عرب ّي ��ة ين ��دى له ��ا اجلبني
خج�ل�اً  ،أل ّن بع� ��ض الع ��رب بلغ ��وا مرتبة غ�ي�ر م�سبوقة من
الت�آم ��ر والتن ��ازل ،لع� � ّل هذا امل�شه ��د يذكّرنا مب ��ا ح�صل من
�سبع �سنوات ،بالتمام والكمال.
ال يختل ��ف حدث احلرب «الإ�سرائيل ّي ��ة» على لبنان يف متوز
و�آب م ��ن الع ��ام  ،2006عن ح ��دث التلويح ب�ضرب ��ة ع�سكريّة
عل ��ى �سورية ،قام حينها ،م ��ن اللبنانيّني والعرب ،من راهن
عل ��ى ه ��ذه ال�ضرب ��ة وم ��ن برّره ��ا ،بل وم ��ن ح ّم ��ل ال�ضحيّة
م�س�ؤوليّته ��ا ،ومل ي�ت�ردّد بع� ��ض املتخاذل�ي�ن – املت�آمري ��ن
�إيّاه ��م يف التوا�ص ��ل م ��ع امل�س�ؤولني الأمريكي�ي�ن واال�ستماع
منه ��م �إىل �أم ��ر العمل ّي ��ات ومنا�شدته ��م ح ��ثّ «�إ�سرائي ��ل»
عل ��ى موا�صل ��ة هجماته ��ا حت ��ى الق�ض ��اء عل ��ى «ح ��زب اهلل»،
عل ��ى الرغ ��م مما خلّفته ه ��ذه الهجمات م ��ن خ�سائر فادحة
يف الأرواح واملن�ش� ��آت العام ��ة واخلا صّ� ��ة ،ومل ن�سم ��ع �صوت� �اً
يرتف ��ع من قبل ه� ��ؤالء مندّداً برم ��ي «الإ�سرائيليّني» قنابل
ان�شطار ّي ��ة �أو فو�سفور ّي ��ة� ،أو زرعه ��م للألغ ��ام بطريق ��ة
ع�شوائ ّي ��ة ما تزال حت�صد ال�ضحايا حتى الآن ،وواكبت تلك
الف�ت�رة حمالت �إعالم ّي ��ة انطلقت من لبن ��ان لت�شمل �أكرث
م ��ن بلد عربي وا�ستهدف ��ت املقاومة ،لي�س فقط كتنظيم بل
كمبد أ� وعقيدة ،حتت �شعار «االعتدال العربي».
م ��ا �أ�شب ��ه الأم�س باليوم ،ها هي حلقة احلق ��د نف�سها تتكتّل
حول �سورية ،التي تكاد تكون املعقل العربي الوحيد الباقي
ملمانعة «�إ�سرائيل» التي تخا�ض املعركة �ض ّد �سورية بالنيابة
عنه ��ا ،منع� �اً لإح ��راج م ��ا تب ّق ��ى م ��ن كرام ��ة بع� ��ض احل ��كام
الع ��رب ،وه ��ا ه ��ي احلم�ل�ات الإعالم ّي ��ة نف�سه ��ا تطل ��ق غاز
�سمومها الذي يذهب �ضحيّته ماليني العرب.
وكم ��ا يف الع ��ام  2006كذل ��ك الي ��وم ،ي�شع ��ر بع� ��ض امل�ؤمن�ي�ن
بخ ��طّ املقاوم ��ة بال�ضع ��ف وال�ش ��كّ  ،لذلك ال ب� � ّد من تذكري
ه� ��ؤالء ،مبح ّب ��ة ،بانت�ص ��ار مت ��وز و�آب م ��ن الع ��ام ،2006
وبانك�س ��ار املت�آمري ��ن عل ��ى �سوري ��ة الي ��وم �أنف�سه ��م ،انت�صار
وانك�س ��ار �سيتكرّران مت ��ى ح�صلت ال�ضرب ��ة الغربيّة الغبيّة،
فلنتح َّل بالإميان مببادئنا ولنت�سلّح بوطنيّتنا.
يبق ��ى �أن ن�ش�ي�ر �إىل أ� ّن م ��ا ح�صل ويح�ص ��ل يف �سورية �أظهر
�إىل العل ��ن حقيق� � ًة ال لَب�س فيها« :القاعدة» التي باتت رمزاً
للإرهاب العاملي ،والتي وقفت وراء ا�ستهداف مركز التجارة
العاملي يف نيويورك ،متحالفة مع من يفرت�ض أ�نّه ال�ضحيّة
يف ه ��ذا اال�سته ��داف� ،أي الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة� ،أما
�ْي� فه ��و �ضرب �سوري ��ة؛ �سورية الت ��ي �ستبقى
ه ��دف احلليف نْ
ع�صيّة على االثنني� ،أتت ال�ضربة �أم مل ت�أتِ ..

النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود
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رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

ّ
هل ينجح بري في مبادرته الجديدة
أم هو شراء للوقت بانتظار تسوية كبيرة؟
ي�ستمر ال�ب�ل��د �أ� �س�ير ح��ال��ة ال �ف��راغ ال�سيا�سي
واحلكومي ،و�سط انك�شاف �أمني جتلى ب�سل�سلة
من التفجريات واحلوادث الأمنية� ،أدت �إىل تفاقم
حدة الأزم��ة بكل �أبعادها ،و�أ�صاب ال�شلل خمتلف
القطاعات.
يف خ�ضم ه��ذه الأو� �ض��اع �أط�ل��ق رئي�س جمل�س
ال�ن��واب نبيه ب��ري يف ذك��رى تغييب الإم��ام مو�سى
ال�صدر مواقف هامّة للغاية ،لعل �أبرزها دعوته �إىل
حوار وا�سع و�صريح ملدة خم�سة �أيام متتالية برعاية
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان ،وذلك ا�ستكما ًال
مل��ا ب� ��د�أه ��س�ل�ي�م��ان ومل ي �ح��ظَ ب� ��أي جن ��اح ،وبقيت
مقررات بعبدا حرباً على ورق .ي�ص ّر الرئي�س بري
على �إط�لاق حيويات �سيا�سية يف الظرف ال�صعب،
ت�ؤدي مبغزاها وبُعدها ال�سيا�سي �إىل �إبقاء الو�صل
مع الآخ��ر ،بهدف إ�ح��داث اخرتاق يف جدار الأزمة
املقفل ،و إ�ب�ق��اء م�ؤ�س�سة جمل�س ال�ن��واب يف بُعدها
الد�ستوري وال�شعبي يف موقع املبادر الذي ال ي�سلّم
بانهزامية �أمام الطرق املقفلة ،و�إبقاء البلد يف حالة
تفاعل �أمام حالة اجلمود وانتظار الو�ضع الإقليمي
الذي تتعقد �أزماته ب�شكل مت�صاعد ،خ�صو�صاً ما
يجري الآن يف �سورية.
ه��ذه امل�ح��اول��ة وامل �ب��ادرة اجل��دي��دة م��ن جانب
رئي�س املجل�س النيابي ه��دف��ت فيما ه��دف��ت �إىل
ال��و��ص��ول ع�بر ط��روح��ات��ه احل��واري��ة �إىل ت�شكيل
حكومة وفاقية جامعة ال يُ�ستثنى منها �أي طرف،
وبث روح جديدة يف رئا�سة اجلمهورية يف �أ�شهرها
الأخ�ي��رة ،للتفاعل �أك�ث�ر و�أو� �س��ع م��ع ه��ذا امل��وق��ع
الأول يف ال��دول��ة ،بعدما ح�شرت نف�سها يف زاوي��ة
�ضيّقة ا�ستفادت منها قوى � 14آذار ،التي ت�ستمر
ب��امل��راه�ن��ة على �أج �ن��دة امل�ت�غ�يرات الإقليمية دون
غريها ،و�أراد الرئي�س بري �إخراج هذه القوى من
حالة التورط ال�سوري �إىل رحاب القراءة يف الكتاب
اللبناين املوحد ،باعتبار �أن تورّط دول مثل تركيا
والأردن وب�ع����ض اخل�ل�ي��ج ل�ه��و أ�ك�ب�ر م��ن قدرتهم
و�إم �ك��ان �ي��ات �ه��م ،ف�ك�ي��ف ب �ق��وى ��س�ي��ا��س�ي��ة وت �ي��ارات
�صغرية ي�صعب �أن جتد ان�سجاماً تاماً فيما بينها،
بل وج��ددت خالفات �أدت �إىل خ��روج �أح��زاب مثل
«الكتائب» عن احلالة «الآذاري��ة» ،ويف ذلك واقعية
�سيا�سية جعلت من الرئي�س نبيه بري يتنبه �إىل �أن
ا�ستمرار الرهان على �إنهاء النظام ال�سوري بقيادة
الرئي�س ب�شار الأ�سد بناء لأجندات خارجية� ،صار
حجة واهية ومنطق غري قابل للتنفيذ والت�سويق،
ومل يعد له مكان.
�إذاً ،ال منا�ص م��ن ال�ع��ودة مبنطوق الرئي�س
بري �إىل طاولة حوار �ست�ؤدي �إىل اجلمع ولي�س �إىل
ع��زل «ح��زب اهلل» حت��دي��داً ،ال��ذي ال ميكن ت�شكيل

ال وفداً من نواب «� 14آذار»
الرئي�س نبيه بري م�ستقب ً

حكومة من دون��ه ،وق��د �أثبتت الأح��داث �صوابية
املنطق الذي يقول �إن عزل �أي فريق عن امل�شاركة
يف القرار ال�سيا�سي هو لعب بامليزان الوطني ،الذي
ي�ؤدي حكماً �إىل اختالل �أ�س�س البناء العام للبلد.
ُي�ح���س��ب �أن للرئي�س ب��ري � �ص��والت وج��والت
يف ه��ذا ال���ص��دد م��ع ق��وى � 14آذار ،ال�ت��ي م��ا ت��زال
م�صرّة على امل�ضي يف اختالق العراقيل وا�ستمرار
احل��ال��ة االن�ت�ظ��اري��ة ،م��ا ينعك�س �شل ًال يف ال��واق��ع
ال�سيا�سي امل�أزوم �أ�ص ًال نتيجة الرتاكمات الداخلية
والت�أثريات اخلارجية امل�ستورَدة من دول غربية
وعربية نفطية.
ل�ق��د �أراد ال��رئ�ي����س ب��ري يف ط��رح��ه للمبادرة

قوى  14آذار ستبقى
منتظرة إسقاط
حكم الرئيس األسد..
لتحسين شروطها
الداخلية

املتجددة �إلقاء احلجة على الآخرين الذين �صم
بع�ضهم الآذان ،خ���ص��و��ص�اً «امل���س�ت�ق�ب��ل» ،و�إع ��ادة
موقع رئا�سة اجلمهورية �إىل موقع احلكم ،و�أي�ضاً
ر�سالة �إىل الرئي�س املكلف مت��ام �سالم ال�ستعادة
الزخم والغطاء الوطني ال��ذي أ�ُعطي له دون �أن
ي�ستثمر ه��ذا الإجن ��از الكبري إلخ ��راج لبنان من
حالة االنتظار ،وقطع الطريق أ�م��ام حالة العزل
واال�ستفراد والتدخل اخل��ارج��ي يف ��ش��ؤون البيت
اللبناين.
�إذاً ،احل� ��وار امل �ط �ل��وب ه��و احل� ��وار احلقيقي
واجل ��دي ،حيث يعتقد الرئي�س ب��ري �أن احل��وار
اليوم ولي�س غداً� ،صوناً للبلد و�أمنه.
لكن ق��راءة واقعية لأو�ساط �سيا�سية ترى �أن
ط��رح الرئي�س ب��ري ،رغ��م م�صداقيته ،ه��و كالم
يف الوقت ال�ضائع ،بل و��ش��راء وق��ت حتى تلوح يف
املنطقة برمتها ب��وادر ت�سوية دولية �أعمق بكثري
من الواقع املحلي ،وت��رى �أن ق��وى � 14آذار باقية
على طبعها القدمي ور�ؤيتها التي تنتظر �إ�سقاط
حكم الرئي�س الأ�سد لتح�سني �شروطها الداخلية،
ول�ي���س��ت متحم�سة ل��دع��وة ب ��ري ،رغ��م �أن الكفة
راج�ح��ة الآن لقوى الثامن م��ن �آذار بعد ت�أجيل
ال�ضربة الأمريكية واخليبة التي �أ�صابتهم بعد
خ���س��ارة ال�ضربة على ��س��وري��ة� ،إذا ج��از التعبري،
وحتى تنجلي الأم ��ور وتتمكن ال��والي��ات املتحدة
ورو�سيا و�أطراف دولية و�إقليمية فاعلة من �إجناز
ترتيبات الت�سوية وجنيف ،فال ح��وار مي�شي وال
حكومة �ستب�صر النور يف لبنان.

بهاء النابل�سي

همسات
◄رسالة «طائشة»
� �س ��أل��ت �أو�� �س ��اط �سيا�سية
ع ��ن ال �ع �ن ��وان ال � ��ذي �أراد
رئي�س اجلمهورية مي�شال
��س�ل�ي�م��ان �إي �� �ص��ال ر��س��ال�ت��ه
�إل� �ي ��ه ب� ��إدان� �ت ��ه ا� �س �ت �خ��دام
الأ� � �س � �ل � �ح� ��ة ال� �ك� �ي� �م ��اوي ��ة
بال�صياغة امللتب�سة� ،سيما
أ�ن��ه مل يقل «ع��ن �أي جهة
ك��ان» �أو مثل ه��ذا القبيل،
ويف عز االتهام الأمريكي،
وقبل ج�لاء التدقيق ،ولو
ب�صورة �أولية.

ّ
مستمرة
◄ الكوابيس

بعد �أقل من � 24ساعة على تبلّغه حزم حقائبه للعودة �إىل بريوت ،عادت الك�آبة على وجه الرئي�س �سعد
احلريري ،ب�سبب �صدور تعليمات بقرب انتهاء �إقامته يف مغرتبه ،وال�سبب �أن الرئي�س الأ�سد ب��اقٍ  ،و�أن
الإ�شارات التي كان تلقاها كانت جمرد �أمنيات ،نتيجة الكوابي�س امل�ستمرة.

◄ من هو؟

يرتدد �أن �أحد �أبرز قادة الف�صائل ال�سُّ نية يف بريوت ،التابعة ل�سرايا املقاومة ،يتجه نحو �إعالنه التوقف عن
ممار�سة العمل احلزبي وال�سيا�سي ،ب�سبب خالفات داخلية عا�صفة.

◄ فتوحات إنسانية

يكابر م�س�ؤولون ر�سميون وكذلك فريق � 14آذار ،ويف مقدمته «اال�شرتاكي احلديث» ،على الإقرار ب�صحة
الطرح الذي كان قدمه «التيار الوطني احلر» ب�ش�أن عدم القدرة على ا�ستيعاب الالجئني ال�سوريني ،وقال
�أحد الآذاري�ين« :اتهمناهم بالعن�صرية على الت�صريح ،بينما نحن �شرعنا يف التنفيذ ،ونعترب ذلك من
الفتوحات الإن�سانية».
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«النأي بالنفس» ..بين التواطؤ والخيانة
من امل�سلَّم به �أن ين�أى املرء عن
�أمر ال يعنيه ،لكن كيف له �أن ين�أى
بنف�سه عن حريق م�ستعر �أمام بيته،
بل على �رشفته؟ وكيف يكون هذا
الأمر �إذا كان احلريق يف جوار دولة
�ستت�أثر ال حمالة بكل ما يتعلق
ب�أ�سباب هذا احلريق ونتائجه؟
هذا هو حال لبنان مع احلرب
العدوانية التي تُ�شَ ّن �ضد �سورية،
والتي ت�ستهدف املنطفة العربية
برمتها ،وقد �سمحت ا�ستطالة �أمد
ه��ذه احل���رب بت�رسب الكثري من
�أ�رسارها ،ومن ا�ستعدادات الأطراف
امل��ت��ورط��ة فيها ،وم��ا قاله وزي��ر
اخلارجية الفرن�سي الأ�سبق روالن
دوم��ا ،عن �أن التح�ضري والتدريب
والت�سليح لهذه احلرب التي حاول
البع�ض خداعنا بت�سميتها «ثورة»،
حدث قبل فرتة طويلة من بدئها،
وهو قليل من املخفي الكثري ،ي�ضاف
�إليه التحري�ض والتمويل ال�سعودي
املرتاكم ،الذي انطلق عقب �صدمة
ما ي�سمى «عرب �أمريكا» بخطاب
الرئي�س ب�شار الأ�سد عن «�أن�صاف
ال��رج��ال» ،و«العبد امل�أمور لعبد
م�أمور» ،وكذلك التحري�ض واحلمالت
العن�رصية التي �شهدها لبنان �ضد
�سورية من قبل قوى � 14آذار ،بتوجيه

مبا�رش من القيمني على ال�سفارة
الأمريكية يف ب�يروت ،وغريها من
م��راك��ز النفوذ الغربي والعربي
النفطي يف لبنان.
م��ن خ�لال ه��ذه الأج����واء� ،صدر
�شعار «الن�أي بالنف�س» عن بع�ض
ال�سلطة يف لبنان ،ليكون يف حقيقة
الأم��ر عنوان ًا ملرحلة من اخلبث
والتواط�ؤ املك�شوف� ،إذ �إن «الن�أي
بالنف�س» جتاه ما كان يجري يف
�سورية خالل الثالثني �شهراً املا�ضية،
كان يف حقيقته «ن�أياً» عن حماية
العالقات اللبنانية  -ال�سورية،
و�إغما� ًضا للأعينُ عن ما كان يجري
على الأرا�ضي اللبنانية ،والذي متثل
بتحويل مناطق وا�سعة من لبنان �إىل
حا�ضنة للع�صابات امل�سلحة التي
�أوغلت يف القتل والتخريب داخل
�سورية ،و�إىل مكان للراحة لعنا�رص
تلك الع�صابات ،و�إىل م�ست�شفيات
جلرحاهم ،ومراكز تدريب وت�سليح
ومت��وي��ل لهم ،وه��ك��ذا ب��ات لبنان
يف ظل هذا الواقع مقراً وممراً لكل
الأعمال العدوانية �ضد �سورية ،مبا
يتنافى مع االتفاقيات واملعاهدات
التي تربط البلدين ،وترعى العالقات
بني �أي بلدين جماورين ،فكيف �إذا
كانا بلدين �شقيقني وتو�أمني؟

يـقــــال

امل�رشوع الأمريكي  -ال�صهيوين
 التكفريي الذي ي�ستهدف �سوريةواملنطقة العربية برمّتها.
لكن م��ا ���ش��اه��دن��اه م ��ؤخ��راً،
تصريحات بعض
خ�صو� ًصا قبل الرتاجع الأمريكي
السياسيين اللبنانيين عن االنخراط املبا�رش يف العدوان
ليست دفاعًا عن فكرة على �سورية ،ب�ّيننّ �أن كثرياً من
ال�سا�سة وامل�س�ؤولني اللبنانيني،
«النأي بالنفس»..
ومعهم بع�ض القوى ال�سيا�سية،
يراهنون على نتائج العدوان على
بل تحضيرٌ لمسرح
العمليات األميركي � -سورية ،وك�شف عن حتول �سيا�سة
«الن�أي بالنف�س» من التواط ؤ� �إىل
اإلسرائيلي  -التكفيري اخليانة� ،إذ �إن هذه القوى خ�رست
«ورقة التوت» التي كانت ت�سرت
بها عورتها ،عندما كانت تنادي
وتُلحّ ل�سحب �سالح املقاومة يف
لبنان ،ثم وقفت يف ما بعد تطالب
بوقف م�شاركة «حزب اهلل» يف
الت�صدي للم�رشوع املعادي داخل
يف الواقع ،ما جرى يف لبنان �سورية ،فهذه املطالبة التي بحّ ت
خالل مرحلة «الن�أي بالنف�س» �أ�صوات قوى � 14آذار وهي تنادي
تخطّى ال��ت��واط ��ؤ �إىل م�شاركة بها ،مل تكن يف حقيقة الأم��ر
ق��وى لبنانية معروفة وعديدة دفاع ًا عن فكرة «الن�أي بالنف�س»،
يف احلرب �ضد الدولة ال�سورية ،ول��ي�����س ح��ر���ص � ًا ع��ل��ى لبنان
وكانت دلّت �أ�صوات وت�رصيحات واللبنانيني ،بل حت�ضرياً مل�رسح
ال�سيا�سيني الناطقني با�سم تلك العمليات الأمريكي  -الإ�رسائيلي
القوى على �أفعالهم وم�شاركتهم  -التكفريي ال��ذي ك��ان يتح�رض
العملية املتعددة الأوج���ه يف «لل�رضبة الكربى» التي مل يجر ؤ�
باراك �أوباما على تنفيذها حتى
ال�ساعة.
لذلك� ،إن ما كان قبل �إعالن موعد
ال��ع��دوان الأم�يرك��ي على �سورية
هو غري ما بعده ،فكل تخ ٍّل عن
واجب الوقوف �إىل جانب �سورية
والت�ضامن مع �شعبها ال�صابر
وجي�شها امل�ضحّ ي وقيادتها
ال�شجاعة ،ه��و خيانة للبنان
ول�سورية ول��ل��ع��روب��ة ،ووق��وف
�إىل جانب العدوان واملعتدين،
�أما القتال و�صد املت�آمرين فهو
حال الرجال الرجال� ،أما بع�ض
ال�سلطة املت�آمر واملتواطئ مع
امل�ستعمرين �ضد �سورية ولبنان،
فح�سابه عند ال�شعب اللبناين،
ال��ذي لن يرحمه ،وعند التاريخ
الذي �سيلعنه.

عدنان ال�ساحلي

قوى «� 14آذار» خالل �أحد اجتماعاتها يف بيت الو�سط
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◄  14آذاري يلعن أميركا

ذك��ر ن��دمي دائ��م ألح��د ق��ادة � 14آذار ممن
ك��ان ي�ه��دد وي�ت��وع��د ا أل��س�ب��وع امل��ا��ض��ي مع
ت�صاعد احلديث عن االعتداء الأمريكي
ال��و��ش�ي��ك ع�ل��ى � �س��وري��ة ،أ�ن ��ه ب�ع��د التلك�ؤ
الأم�يرك��ي لعن �أب��و �أمريكا التي جتعلهم
يف كل مرة يخبطون ر�ؤو�سهم باحليطان.

ٌ
صمت ٍّ
مدو
◄

و�صف �أحد ال�سيا�سيني �صمت «حزب اهلل»
ط� ��وال ف�ت�رة ال �ت �ه��دي��د الأم�ي�رك ��ي ب�شن
عدوان على �سورية ب�أنه �صمت مد ٍّو �سمع
بقوة يف دوائر �أمريكية و«�إ�سرائيلية».

◄ سوء أمانة

ت��ردد �أن ال��وزي��ر وليد جنبالط ط��رد من
منزله يف املختارة �شريك �أعماله التجارية
«ب� .أب� ��و ح �م ��زة» ،ب�ع��د �أن ات�ه�م��ه ب���س��وء
الأمانة يف �إدارة ا ألم�لاك امل�شرتكة الذي
ي�ساهم فيها جنبالط م��ع « أ�ب ��و ح�م��زة»،
��س�ي�م��ا ال���ش��رك��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وغ�ي�ره��ا من
اال�ستثمارات الكثرية يف لبنان وخارجه.

◄ العين بالعين..

�أكد �أحد م�س�ؤويل حركة «فتح» يف خميم
عني احللوة� ،أنه �إذا �أقدمت حكومة حركة
حما�س على مداهمة واعتقال منا�صري
«فتح» وقادتها يف قطاع غزة ،ف�إنه �سيداهم
جميع مكاتب حركة «حما�س» يف لبنان؛
داخل املخيمات وخارجها.

◄ الثلث الضامن

ح�سم م���ص��در ب ��ارز يف ق��وى ال�ث��ام��ن من
�آذار �أن ه ��ذه ال �ق��وى م�ت�م���س�ك��ة بالثلث
ال�ضامن ،وال جمال للرتاجع عنها ،حتى
على طريقة «الوزير امللك» ،كما كان حال
ال��وزي��ر ع��دن��ان ال�سيد ح�سني يف حكومة
�سعد احلريري.

◄ كيماوي سعودي

ن�ق�ل��ت «دي ��ل غ ��اف�ل�اك»؛ م��را��س�ل��ة وك��ال��ة
«�أ�سو�شييتد ب��ر���س» الأم�يرك�ي��ة يف عمان،
وزم�ي�ل�ه��ا الأردين «ي�ح�ي��ى ع�ب��اب�ن��ة» ،عن
ال �ع ��دي ��د م ��ن � �س �ك��ان و أ�ط � �ب � ��اء امل�ن�ط�ق��ة
امل�ستهدفة بال�سالح الكيميائي يف الغوطة
ال�شرقية بدم�شق ،وكذلك عن م�سلحني
يف املنطقة ،قولهم �إن ال�سالح الكيميائي
ال ��ذي ا��س� ُت�خ��دم يف منطقتهم يف  21من
ال���ش�ه��ر ال �ف��ائ��ت �أر��س�ل�ت��ه ال���س�ع��ودي��ة �إىل
املمتمردين ،لكنهم ف�شلوا يف ا�ستخدامه،
م ��ا �أدى �إىل وق� ��وع جم� ��زرة يف ��ص�ف��وف
املدنيني وامل�سلحني على ال�سواء.

◄ استعدادًا للتطورات

◄«السلفيون» ..و«الحزب»

◄ عود على بدء

◄ حاميها حراميها

طلب �أح��د ر ؤ���س��اء الهيئات الإ�سالمية «ال�سلفية» يف
طرابل�س من �أحد �أ�صدقائه يف ال�شمال ،التو�سط لعقد
لقاء مع «حزب اهلل» ،من �أجل بحث الو�ضع ال�سيا�سي
وال�ت�ق��ارب بعد تفجريات ال�ضاحية وطرابل�س ،ومن
دون � �ش��روط م���س�ب�ق��ة ،ع�ل�م�اً �أن ��ه ل��وح��ظ يف ال�ف�ترة
ا ألخ�ي�رة انخفا�ض اخل�ط��اب التحري�ضي م��ن بع�ض
�أ�صحاب الر�ؤو�س احلامية ب�شكل وا�ضح.

ل��وح��ظ �أن ال�سفري ال���س�ع��ودي علي ع��وا���ض ع�سريي
ا�ستهل لقاءاته ال�سيا�سية  -بعد �إجازة ا�ستمرت �شهرين
 باجتماع مع رئي�س «كتلة امل�ستقبل» ف�ؤاد ال�سنيورة،�أع�ق�ب�ه��ا ل�ق��اء م��ع ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،م��ن دون ت�سريب
معلومات عن فحوى اللقاءيْن.

ُع �ل��م �أن� ��ه ���سُ ��رق��ت م��ن خم� ��ازن ه�ي�ئ��ة �إغ��اث �ي��ة مت �وّل
الالجئني ال�سوريني يف ال�شمال اللبناين ،كميات كبرية
من املواد التموينية والطبية ،وتعمل الأجهزة الأمنية
على مالحقة املرتكبني.

◄ توجيه ذو مغزى

طلب حزب فاعل من م�ؤ�س�ساته الإعالمية عدم التعر�ض
بالنقد ال�سيا�سي �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،وعدم
�إلزام �ضيوف احللقات احلوارية بذلك.

◄ سفير مشغول

ا��س� ُت��دع��ي �سفري ل�ب�ن��اين يف دول ��ة خليجية �إىل �إدارت ��ه
يف ب �ي��روت مل �� �س��اءل �ت��ه ع ��ن م �ع �ل��وم��ات ت�ت�ع�ل��ق ب�سل�سلة
�أع�م��ال خا�صة يقوم بها يف ه��ذه ال��دول��ة ،و إ�ه�م��ال بعثته
الدبلوما�سية ،وعدم ت�سيري معامالت اجلالية اللبنانية،
التي رفعت بدورها تقارير ت�شكو من و�ضع هذا ال�سفري.

◄ استقالة الوزراء الشيعة

�أبلغ رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري ،رئي�س
ح��زب ال�ت�ق��دم��ي اال� �ش�تراك��ي ال�ن��ائ��ب ول�ي��د جنبالط
با�ستحالة ت�شكيل حكومة أ�م��ر واق��ع ،و�أن �أي وزراء
�شيعة �سيعيَّنون يف احلكومة املذكورة �سي�ستقيلون بعد
�ساعات قليلة ،وال ميكن �أن تكون حكومة يف لبنان �إال
من خالل التوافق والعمل الوطني امل�شرتك.

ك���ش��ف ��ض��اب��ط من �� �س��اوي ��س��اب��ق يف ق��وات
ال �ط��وارىء ال��دول�ي��ة يف اجل ��والن املحتل،
ع� ��اد �إىل ب �ل��اده م � � ؤ�خ � ��راً ،ع ��ن ح���ص��ول
اج �ت �م��اع ب�ي�ن « أ�ب � ��و حم �م��د اجل � ��والين»؛
زعيم «جبهة الن�صرة» ،واثنني من �ضباط
وك��ال��ة امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة الأم�يرك �ي��ة
والأم �ي��ر ال���س�ع��ودي ��س�ل�م��ان ب��ن �سلطان
ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز يف ف�ن��دق «ال�ف��ور��س�ي��زن»
يف «� �ش��ارع ال�ك�ن��دي» بالعا�صمة الأردن �ي��ة
ن �ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،ج ��رى خ�لال��ه
�إب��رام «�صفقة ع�سكرية  -مالية» يف �سياق
«اال� �س �ت �ع��داد مل�لاق��اة ال �ت �ط��ورات الأم�ن�ي��ة
والع�سكرية املعتقد ح�صولها خالل الأيام
القليلة املقبلة على م�ستوى �سوريا عموماً،
ويف جنوب �سورية على وجه اخل�صو�ص».
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أحداث األسبوع

�صواريخ ا�سكندر الرو�سية
يف �أعلى جهوزيتها

ّ
عشرة أيام سورية مقبلة قد تهز العالم
ق �ب��ل ن �ح��و ع �� �ش��رة أ�� �ش �ه ��ر ،ك� ��ان ه �ن ��اك اج �ت �م��اع
لقيادة احللف الأطل�سي للبحث يف تفا�صيل تدخّ ل
�أو عمل ع�سكري يف ��س��وري��ة ،وت��ر ّك��ز احل��دي��ث حينها
ح��ول الأ�سلحة الكيميائية ،وكيفية التعامل معها،
وا�ستغاللها لتوجيه الأحداث والتطورات وفق امل�صالح
الأم�يرك �ي��ة وال�غ��رب�ي��ة يف ظ��ل ال���ص�م��ود الأ� �س �ط��وري
لل�شعب واجل �ي ����ش ال �� �س��وري وق �ي��ادت��ه ،ال ��ذي �أف���ش��ل
الع�صابات امل�سلحة املتعددة الأع��راق والأج�ن��ا���س من
حتقيق �أه��داف الواليات املتحدة وتركيا و«�إ�سرائيل»
وال�سعودية و�أعراب الكاز عليه ،كانت لدى حلف �أعداء
�سورية نقا�شات وات�صاالت ولقاءات بالغة ال�سرية منذ
عدة �أ�سابيع ،ترتكز حول تو�سيع دائرة التوتر يف اجلوار
ال�سوري ،فكانت حم��اوالت خلق ب�ؤر توتر وا�شتباكات
يف لبنان ،بد�أت من �صيدا وامتدت �إىل عر�سال ،فكان
احل�سم يف �صيدا مع جماعة الأ�سري من قبَل اجلي�ش
اللبناين ،بعد �أن كانت معركة الق�صري قد فر�ضت على
جبهة عر�سال التهدئة بعد �سل�سلة التوترات املفتعلة،
ث��م ك��ان ت�ف�ج�يري ب�ئ��ر ال�ع�ب��د وال��روي ����س وت�ف�ج�يري
طرابل�س ،وقبلها وخاللها �سل�سلة ال�صواريخ اللقيطة،
التي مل ت�أت �أكلها كما ي�شتهي م�شروع الأمري ال�سعودي
الأ�سمر املائل للزرقة بندر بن �سلطان.
وترافق ذلك مع التفجريات الدموية اليومية يف
العراق ،حيث �أعلنت ال�سلطات العراقية بو�ضوح �أن
ال�سعودية وبندر بن �سلطان هم امل�س�ؤولون واملموِّلون
لهذه الأعمال الإجرامية.
وت��راف��ق ه��ذا امل�خ�ط��ط ال��دم��وي بت�صعيد على
خمتلف اجلبهات ال�سورية ،فكانت عمليات الت�صفية
العرقية التي قامت بها الع�صابات امل�سلحة يف ريف
الالذقية ويف بع�ض الريف احللبي ،والرقة وغريها،
م��ع ت�صعيد يف ري��ف دم�شق لت�شديد اخل�ن��اق حول
العا�صمة دم�شق.

وت��راف��ق كل ذل��ك مع زي��ارات ق��ام بها م�س�ؤولون
�أمريكيون و�أوروبيون وموظفون مرموقون يف هيئة
الأمم املتحدة �إىل املنطقة ،للبحث يف �إمكانية �شن
عدوان �إرهابي وا�سع على بالد الأمويني.
وت�ؤكد املعلومات �أن الزيارات واالت�صاالت بحثت
يف حتقيق تعاون دويل خلطط ع�سكرية �ضد �سورية،
كما بحثت �أي�ضاً مع دول اجل��وار ال�سوري �إمكانية
تدفق �أع��داد من النازحني ال�سوريني �إليها يف حال
و��ض��ع املخطط احل��رب��ي ال �ع��دواين ال��وا��س��ع مو�ضع
التنفيذ ،وعليه لوحظت احل��رك��ة الأردن �ي��ة يف هذا
املجال ،وحركة وزير ال�ش�ؤون االجتماعية اللبناين
وائ ��ل �أب ��و ف��اع��ور يف ه��ذا االجت ��اه وع �ق��ده م ��ؤمت��راً
�صحافياً يف هذا ال�سبيل.
ب�ي��د �أن احل��رك��ة ال���س��ري�ع��ة واحل��ا� �س �م��ة ل�ل�ق��وات
امل�سلحة ال�سورية يف ريف الالذقية وتوجيهها �ضربات
ق��ات�ل��ة للم�سلحني يف ال��ري��ف ال��دم���ش�ق��ي ،وال��ري��ف
احللبي ويف �أكرث من مكان حيث امل�سلحون موجودون،
أ���ص��اب مقت ًال ا�سرتاتيجياً يف امل�شروع ،خ�صو�صاً �أن
امل���ش��روع ك��ان يفرت�ض حتقيق تغيري يف امل�ي��دان بني
�شهري حزيران و أ�ي�ل��ول ،فكانت العملية الكيميائية
الإجرامية للع�صابات امل�سلحة وامل��زودة بها من قبل
اململكة ال�سعودية وقطر وتركيا ،وبتعبري �أدق ح�سب
خ�ب�ير ا��س�ترات�ي�ج��ي ل�ل��و��ص��ول ب��ال�ت�ه��دي��د ب��الإره��اب
الأمريكي ،الذي يرى فيه هذا اخلبري �إرهاباً نف�سياً،
وال��ذي يبقى بر�أيه �إرهاباً حقيقياً خطرياً ال بد من
مواجهته مبختلف الأ�شكال ،معترباً �أنه �أ�صيب مبقتل
بعد واق�ع��ة جمل�س العموم الربيطاين ال��ذي �صوّت
�ضد ان��دف��اع��ة حكومة داي�ف�ي��د ك��ام�يرون للم�شاركة
يف احل��رب ،ما �أ�صاب احللف الغربي املعادي ل�سورية
مبقتل يف ظل ت�صاعد موجة الرف�ض للعدوان على
�سورية من قبَل عدد من احلكومات الغربية.

◄تحضيرات شيطانية ضد سورية
عُلم �أن خطة ا�ستهداف �سورية بعدوان �أمريكي ترتافق مع �سيناريو أ�ع� ّد له خرباء �صهاينة
و�أمريكيون وعرب ،يق�ضي ب�شن حملة �إعالمية وا�سعة ترتكز على:
 بث �أخبار كاذبة عن تقدم للع�صابات امل�سلحة على حماور معينة� ،أو تراجع اجلي�ش ال�سوري عنحماور حمدودة.
 بث �أحاديث وان�شقاقات عن �شخ�صيات بارزة من النظام يقوم بها بدالء (دوبلري). عر�ض �صور ملظاهرات وجم�سمات �أعدت �سلفاً عن تقدم للمعار�ضات وو�صولها �إىل �ساحات معينةيف دم�شق �أو يف املدن ال�سورية الأخرى.
وعُلم �أن جانباً من هذه اخلطة م�ستوحى مما جرى يف طرابل�س الغرب الليبية ،ويف بغداد،
واللتني �أُ�سقطتا �إعالمياً ،و�صدّقها الليبيون والعراقيون والعامل.
كما ُع�ل��م �أن ا��س�ت�ع��دادات ه��ام��ة ت�ق��وم بها دم�شق وح�ل�ف��ا ؤ�ه��ا لف�ضح ه��ذه اخل�ط��ط وامل�شاريع
ال�شيطانية يف حينه.

◄واشنطن :مرسي ّ
قدم خدمة ثمينة

ك�شف م�صدر �أمريكي يف وا�شنطن عن تفا�صيل خطرية يف واقعة موافقة الرئي�س املعزول حممد مر�سي
على و�ضع جم�سات مراقبة يف �سيناء تدار ب�إ�شراف �أمريكي ،م�ؤكداً �أن هذه العملية دخلت بالفعل حيّز التنفيذ.
وقال امل�صدر �إن مر�سي وافق على �شروط و�إج��راءات كان الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك يرف�ضها ،رغم
حتالفه الوثيق مع الواليات املتحدة و«�إ�سرائيل» ،و�أثنى على حممد مر�سي قائالً« :لقد قدم لنا خدمة ثمينة».
و�أ�ضاف امل�صدر الذي رف�ض الك�شف عن ا�سمه نظراً �إىل طبيعة وظيفته ال�سابقة التي متنعه من ذلك
ملدة ع�شر �سنوات� ،أن مر�سي وافق على �أن تتحمل م�صر م�س�ؤولية منع تهريب ال�سالح واملعدات وقطع الغيار
وال�صواريخ عرب الأنفاق �إىل غزة ،كما وافق على �أن تتوىل القوات املتعددة اجلن�سيات ،حتت القيادة الأمريكية،
مراقبة منع تهريب ال�سالح ،ويكون لها احلق يف و�ضع جم�سات و�أجهزة ا�ستثمار �إلكرتونية فائقة التقدم
قادرة على الر�صد الدقيق ل�سيناء بالكامل على مدار ال�ساعة.
وك�شف امل�صدر عن وجود خرباء يف م�صر من الواليات املتحدة وبريطانيا للإ�شراف على هذه العملية،
م�ؤكداً �أن ثالث طائرات حمملة بهذه املعدات انطلقت من قاعدة «اندروز» اجلوية الأمريكية قبل �أ�سابيع،
وو�صلت �إىل م�صر على �أن تلحق بها طائرتان �أخريان لي�صري املجموع  5طائرات ،ومل يُعرف ما �إذا كان هذا
الأمر قد ح�صل بعد تطورات  30حزيران.

�أمام امل�أزق الذي و�صلت �إليه الإدارة الأمريكية ،هل �إنها فع ًال حتتاج
�إىل ذريعة لتوجيه �ضربة �أو ع��دوان على ب�لاد الأم��وي�ين ،ومل��اذا و�صل
باراك �أوباما �إىل اجلدار؟ وملاذا �صار يحتاج �إىل �شرعنة لعمله الإرهابي؟
وتك ّر �أي�ضاً الأ�سئلة حول النوايا العدوانية الأمريكية :هل �أوباما -
بعد �أن يوفر الذريعة ويفتعل الأ�سباب للعدوان  -قادر على مللمة تبعات
وملحقات هذا العدوان؟
ب� ��ر�أي خ�ب�راء ع���س�ك��ري�ين ،ف� ��إن �أوب ��ام ��ا يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف مل ي�ل�وّح
بالعدوان من �أجل خلق حالة �ضاغطة على الدولة الوطنية ال�سورية،
بل من �أجل �صرف هذا ال�ضغط والعدوان بال�سيا�سة ،ولهذا بد�أ العامل
يكت�شف حماولة الأمريكي للم�ساومة وال�سم�سرة مع رو�سيا وال�صني
و�إي��ران ،والتي مل حتقق له مبتغاه ،مع العلم �أن �سيد البيت الأبي�ض
التقى ويلتقي خ�براء النفط ،ورج��ال املخابرات رفيعي امل�ستوى ،ومع
م�ست�شارين �أمريكيني و�أوروبيني ،ومع �أتباع بارزين من الأعراب ،حيث
يكت�شف �أنه لن ي�ستطيع �أن يحيط بتفاعالت ما بعد العدوان.
لنتابع ه��ذا امل�سل�سل :ال�ي��وم (اخلمي�س) اخلام�س م��ن �أي�ل��ول تبد�أ
�أعمال قمة الع�شرين االقت�صادية يف مو�سكو التي �سيح�ضرها ر�ؤ�ساء
ال��والي��ات املتحدة وفرن�سا وتركيا و�أمل��ان�ي��ا وملك ال�سعودية ،ال��ذي قد
ميثله بندر بن �سلطان �أو ابنه عبد العزيز ..يعني كل حلف �أعداء �سورية
�سيكون يف العا�صمة الرو�سية.
يف � 9أي�ل��ول� ،أي الإثنني املقبل ،ب��دء مناق�شة الكونغر�س الأمريكي
لطلب التفوي�ض للحرب على �سورية ،و�سيكون املال ال�سعودي والقطري
ل�ع��ب ل�ع�ب�ت��ه يف ر� �ش��وة �أع �� �ض��اء يف ال�ك��ون�غ��ر���س ،ك�م��ا ��س�ي�ك��ون ال�ضغط
ال�صهيوين على �أ�شده..
الحظوا املناورة الفا�شلة لل�صاروخ البال�ستي الأمريكي « -الإ�سرائيلي»
يف املتو�سط ،كيف كُ�شفت وكيف ارتبك من يف تل �أبيب ووا�شنطن؟
بوتني يحذّر الغرب من �أي عمل �أحادي �ضد �سورية ،واجلي�ش العربي
ال�سوري يف ال�ساعات الأخ�ي�رة نفّذ �سل�سلة عمليات نوعية ق�ضى فيها
على مئات امل�سلحني من جن�سيات �سعودية وتركية و�شي�شانية وليبية
ومغربية ..ع�شرة �أيام مقبلة قد تهز العامل..

�أحمد زين الدين

آمال أردوغان بالعودة إلى المنطقة على صهوة «الضربة األميركية» تترا

«العدالة والتنمية» يخشى العودة إلى البرلمان خوفًا من «االنق
�أنقرة  -الثبات
ال ��ش��يء يف�سر ال�غ���ض��ب ال �ع��ارم ال ��ذي ي�ع�بر عنه
رئي�س احلكومة الرتكية �أم��ام ال�تراج��ع الأم�يرك��ي -
الغربي يف ال�سعي �إىل �ضرب �سورية ،ف�أردوغان الذي
وجد يف ال�ضربة الغربية «خمرجاً �آمناً» له وحلزبه من
امل�أزق الذي وقعت فيه �سيا�ساته الإقليمية وتراجع دور
ب�لاده الكبري يف املنطقة و�صو ًال �إىل العزلة الكاملة،
يرى �آماله تت�ضاءل مع كل ت�صويت �أو ت�صريح �أوروبي
و�أم�يرك��ي ينبئ ب�تراج��ع احتماالت احل��رب التي �أراد
م��ن خاللها ال�ع��ودة �إىل املنطقة على �صهوة ال�ق��رار
الأمريكي.
وحتمل املعار�ضة الرتكية بدورها على �أردوغ��ان،
وزعيم �سيا�سته اخلارجية �أحمد داود �أوغلو ،لدورهما
يف م��ا ت��راه ه��ذه املعار�ضة «ع��زل��ة» لرتكيا ودوره ��ا يف
املنطقة ،وي�ق��ول معار�ض ت��رك��ي�« :إن �أردوغ ��ان حول
�سيا�سة «�صفر م�شاكل» التي �أعلنها لك�سب ود اجلريان
�إىل واق��ع «�صفر �أ��ص��دق��اء» ،فهو ع��ادى �سورية التي
كانت مم��راً اقت�صادياً و�سيا�سياً �إىل املنطقة و�ساهم
يف خرابها ،وعادى إ�ي��ران �صاحبة الت�أثري االقت�صادي
احل�ي��وي يف تركيا ،كما ع��ادى رو�سيا التي تعترب مع
�إيران امل�صدر الأكرب للطاقة لبالده» ،ويتابع املعار�ض
ال�ترك��ي ��ش��ارح�اً «�إخ �ف��اق��ات» �أردوغ� ��ان يف م�صر التي

حت��ول��ت �إىل «دول ��ة م�ع��ادي��ة» ل� أ
ل�ت��راك نتيجة تعامل
�أردوغ��ان معها على �أنها «والي��ة تركية» فيما ف�شل يف
تون�س الأقل ت�أثرياً ،ناهيك عن ف�شله يف لبنان ب�سبب
حمايته خاطفي اللبنانيني ،ما �أوقع املواطنني الأتراك
يف م�صري جمهول ،بالإ�ضافة �إىل معاداته اخلليج من
خالل �سيا�ساته يف م�صر و�سورية التي يحاول التفرّد
بقيادة معار�ضتها ودخوله يف حرب غري معلنة حولها
مع ال�سعودية وحلفائها كالإمارات التي بد�أت ت�سحب
ا�ستثماراتها من تركيا.
ولي�س املعار�ضون وح��ده��م م��ن انتقد ال�سيا�سات
الأردوغ��ان�ي��ة ،فقد عرب نائب ح��زب العدالة والتنمية
احل��اك��م يف ت��رك�ي��ا؛ �إدري ����س ب ��ال ،ع��ن �أ��س�ف��ه ل�تراج��ع
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ال�ترك�ي��ة ،ق��ائ�لا« :عالقتنا مع
إ�ي��ران والعراق و�سورية و�إ�سرائيل و�أرمينيا واليونان
متوترة منذ ف�ت�رة ،ي�ضاف �إليها م�صر ال�ت��ي �أ�صبح
لرتكيا م�شاكل معها يف ال��وق��ت احل ��ايل» ،معترباً �أن
«ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية �سيئة التوجه».
وب� ��دوره أ�� �ش��ار امل �ع��ار���ض ال�ترك��ي �إىل مقال
ل�صحيفة «ل��و فيجارو» الفرن�سية حتت عنوان
«تركيا تريد �أن تكبح تدهور �سيا�ستها اخلارجية»،
متبنياً ما قالته ال�صحيفة من �أن «تركيا التي
�أ��ص�ب�ح��ت م�ع��زول��ة �سيا�سياً يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،جتعل من م�شاركتها يف تدخل ع�سكري
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اجع

قسامات الداخلية»
دويل يف �سورية نقطة ال�ستعادة مكانتها يف املنطقة».
وي�ضغط ح��زب ال�شعب اجلمهوري املعار�ض على احلكومة
للت�شاور م��ع ال�برمل��ان ح��ول ال�ضربة الع�سكرية املحتملة �ضد
�سورية ،خ�صو�صاً رف�ض الربملان الربيطاين امل�شاركة يف �ضربة
ع�سكرية �ضد �سورية ،و�إعالن الرئي�س الأمريكي «باراك �أوباما»
�أنه �سي�سعى للح�صول على موافقة الكوجنر�س الأمريكي ب�ش�أن
ال�ضربة الع�سكرية �ضد �سورية.
وي ��ؤك��د امل�ع��ار��ض��ون �أن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ام�ت�لاك �أردوغ ��ان
الأكرثية الربملانية� ،إال �أنه خائف من انق�سام داخلي يف احلزب
احلاكم قد ي�ؤدي �إىل «نتائج كارثية» حتى لو فاز يف �أي ت�صويت،
وي�شري ه�ؤالء �إىل وجود «اهتزاز داخلي» يف احلزب احلاكم نتيجة
ت��داع�ي��ات �أي م���ش��ارك��ة ت��رك�ي��ة يف ح��رب ��ض��د ب�ل��د ج��ار م��ن دون
تفوي�ض �أمم��ي ،وقال �أردوغ��ان توبراك؛ القيادي بحزب ال�شعب
اجلمهوري�« :إن التدخل يف �سورية قد ي ��ؤدي �إىل ح��رب عاملية
ثالثة ،ويجب تن�شيط العقل امل�شرتك للعامل كله ،ول��ن يكون
هناك فائز يف هذه احل��رب ،على الرغم من �أن اجلهات الفاعلة
الأ��س��ا��س�ي��ة يف ق�ضية ال�ت��دخ��ل يف ��س��وري��ة تناق�ش ه��ذه امل�س�ألة
التاريخية يف برملاناتها ،ف�إن حزب العدالة والتنمية يتجنب هذا،
لقد مت جتاهل الربملان» ،ور�أى توبراك �أن حزب العدالة والتنمية
يحاول االجنراف بالبالد �إىل حرب بتجاهل �إرادة الأمة ،وم�صدر
القلق الرئي�سي حلزب العدالة والتنمية هو عدم انق�سامه (خالل
الت�صويت على احلرب)� ،إنه (�أردوغان) ي�ضحي مب�ستقبل البالد
من �أجل م�ستقبل حزبه».

بغ�ض النظر ع��ن ال �ق��رار ال��ذي �سيخرج به
الكونغر�س الأمريكي حول ال�سماح لأوباما ب�شنّ
عملية ع�سكرية على ��س��وري��ة ،م��ن ال��وا��ض��ح �أن
العملية الع�سكرية الأمريكية باتت �صعبة جداً،
حتى ولو �أعطى الكونغر�س الأمريكي للرئي�س
�أوباما تفوي�ضاً ب�شنّها ،ولعل ما يجعل من ذلك
التدخل الع�سكري �أق��رب �إىل اال�ستحالة عوامل
عدّة� ،أهمها:
تغي موازين القوى الدولية ،فالنظام
�أوالً :رُّ
ال � ��ذي ك ��ان � �س��ائ��داً يف م�ط�ل��ع ال �ق ��رن احل ��ادي
والع�شرين ،والذي �سمح للأمريكيني ب�شن حرب
على �أفغان�ستان وال �ع��راق واحتاللهما ،وال��ذي
�سمح حللف «ال�ن��ات��و» قبل ذل��ك بعملية �إطاحة
مولو�سوفيت�ش وق�صف كو�سوفو ع��ام  ،1999مل
يعد ذاك النظام كما هو ،بل �شهد تبدالت جذرية،
�أه �م �ه��ا ت��راج��ع ق ��وة ون �ف��وذ ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة،
ودخ��ول رو�سيا �إىل ال�ساحة العاملية بقوة ،وقيام
تكتالت وحتالفات دولية جديدة ،بالإ�ضافة �إىل
فر�ض نفوذ قوى �إقليمية وازنة يف مناطق عدة يف
العامل ،ومنها منطقة ال�شرق الأو�سط.
ث��ان �ي �اً :ل �ع��ل ال �غ ��رب اف�ت�ر� ��ض أ�ن� ��ه مب�ج��رد
تهديده للنظام ال�سوري ب�ضربة ع�سكرية ،ف�إن
النظام �سينهار� ،أو على الأقل �سي�شهد ان�شقاقات
هامة بني �صفوفه ،ويف �صفوف اجلي�ش ال�سوري،
مما ي�سرّع من انهيار النظام ،وكما منذ بداية
الأزم � ��ة ول �غ��اي��ة الآن ،ف��اج � أ� ال �ن �ظ��ام ال���س��وري
اجلميع بتما�سكه ،فلم حت�صل فيه ان�شقاقات
هامة دراماتيكية كما ح�صل للنظام الليبي ،ومل
حت��اول وج��وه ب��ارزة من النظام الهروب والنفاذ
بجلدها خوفاً من �ضربة تُ�سقط النظام وت�ؤدي
بهم �إىل املحاكم كما ح�صل يف العراق.
ثالثاً� :صالبة احللف امللتفّ ح��ول �سورية،
وعدم قدرة الغرب �أو العرب اللعب على امل�صالح
�أو �إدخال التناق�ضات فيما بني �أطرافه املتعددة،
وه�ك��ذا ت�ب�ّي�نّ م��ن احل��رب الإع�لام�ي��ة والنف�سية
ال�ت��ي دارت الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي� ،أن ل�ل�غ��رب قوته
وق��درت��ه ،وللحلف امل �ق��اوم ق��درات��ه أ�ي �� �ض �اً ،وه��و

التراجع بعد ارتفاع سقف
التهديدات أفقد األميركي
المصداقية والهيبة الردعية
التي ُيفترض بقوة عظمى
مهيمنة أن تتحلى بها

ي�ستطيع �أن ي�ه��دد وي ��ردع ،وال�لاف��ت �أن احللف
الغربي  -الرتكي  -العربي امل�ؤيد للعدوان على
�سورية ،ما لبث �أن �شهد انفراط عقده ب�سرعة،
بينما بقي احللف املواجه ثابتاً على مواقفه ،ومل
يتفلّت منه �أحد ،على الرغم من �ضراوة احلرب
املحتملة ،والتي كانت �ست�شعل املنطقة ،وهكذا ،يف
لعبة ع�ض الأ�صابع التي ينت�صر فيها من ي�صمد
�إىل النهاية ،ويخ�سر م��ن ين�سحب �أوالً ،خ�سر
املحور الغربي وبقي املحور املقاوم �صامداً.
راب �ع �اً :تلعب ال��ذاك��رة العاملية احل� ّي��ة حول
اخل��دي�ع��ة الأم�يرك �ي��ة يف ال �ع��راق دوراً م�ه�م�اً يف
إ�ف���ش��ال اخل�ط��ة الغربية ،فالعامل م��ا زال يذكر
كيف زوّر وف�برك الأم�يرك�ي��ون تقارير أ�دّت �إىل
احتالل بلد ذي �سيادة ،بذريعة امتالكه �أ�سلحة
ال��دم��ار ال�شامل ،وم��ا زال��ت ال�شعوب الأوروب �ي��ة
وال�شعب الأمريكي يدفع ثمن الفاتورة الباهظة
الحتالل العراق ب�إنفاق مليارات من ال��دوالرات
على احلرب فيه ،وقتل اجلنود ،وتهجري ماليني
العراقيني ،وقتل مئات �آالف منهم ،بالإ�ضافة
�إىل تغلغل «القاعدة» فيه ،ما جعل التفجريات
االنتحارية حدثاً يومياً يح�صد �أرواح العراقيني،
ويقوّ�ض الدولة لغاية الآن.
خام�ساً :الت�سرّع امل�شبوه للغربيني باتهام

النظام ال�سوري با�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية
قبل انتهاء مفت�شي الأمم املتحدة من حتقيقاتهم
و�إ� � �ص ��دار ت �ق��ري��ره��م ح ��ول امل��و� �ض��وع ،ويف ه��ذا
الت�سرع بدا املو�ضوع وك�أنه ا�ستباق لنتائج تقرير
ق��د ي��دي��ن حلفاء ال�غ��رب ب��دل �أن ي��دي��ن النظام
ال�سوري ،ما يجعلهم حمرَجني يف توجيه �ضربة
«ت�أديبيّة» للنظام ،ت�ؤدي �إىل �إ�ضعافه ومنعه من
احل�سم الع�سكري الذي يقوم به على الأر�ض.
�ساد�ساً :انت�شار ال�صور والفيديوهات حول
قطع ال��ر�ؤو���س و أ�ك��ل القلوب والأك �ب��اد ،وانت�شار
الفكر التكفريي ،و�سيطرة «ال�ق��اع��دة» و«جبهة
الن�صرة» على مناطق املعار�ضة يف �سورية ،ت�ؤثر
ب�شكل كبري يف ال��ر�أي العام العاملي ،وعلى تفكري
ال�ع�ق�لاء م��ن ال �ن��واب و��ص� ّن��اع ال �ق��رار يف �أوروب ��ا،
وم��ا ان�ف��راط عقد التحالف بهذه ال�سهولة �إال
لأن الغربيني يخ�شون من �أن يكون ثمن تهوُّر
الإدارة الأمريكية يف �سورية �أن تُعطى احلركات
الإره ��اب �ي ��ة ف��ر� �ص��ة االن �ق �� �ض��ا���ض ع �ل��ى ال��دول��ة
ال�سورية وال�سيطرة عليها ،وهو الأكرث احتما ًال
يف حال �سقوط النظام ال�سوري.
ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ك ��ل ه ��ذه الأ� �س �ب ��اب جت �ع��ل من
ال�ضربة الأمريكية على �سورية نوعاً من �ضرب
اجل�ن��ون ال��ذي ق��د ي ��ؤدي �إىل خ���س��ارة ك��ل �شيء،
وبكل الأح��وال ف��إن ت�أجيل ال�ضربة �إىل ما بعد
اجتماع الكونغر�س يف التا�سع من �أيلول اجلاري،
وال�تراج��ع الأم�يرك��ي ال��ذي ح�صل بعد ارت�ف��اع
�سقف التهديدات �إىل درجة غري م�سبوقة ،يجعل
الأم�يرك��ي خ��ا��س��راً للم�صداقية وف��اق��داً للهيبة
الردعية التي يُفرت�ض بقوة عظمى مهيمنة �أن
تتحلى ب�ه��ا ،وب��ات احل��ل �أن ي�ح��اول ق��ادة ال��دول
ال�ع���ش��ري��ن ال��ذي��ن �سيجتمعون يف رو� �س �ي��ا ه��ذا
الأ� �س �ب��وع� ،أن ي �ج��دوا خم � َرج �اً م���ش� ّرف�اً لأوب��ام��ا
يحفظ ل��ه م�صداقيته وم ��اء وج �ه��ه ،ويجنبوا
املنطقة انفجاراً كبرياً قد ي�ؤدي �إىل حرب عاملية
ثالثة.

م�سرية احتجاجية �أمام البيت الأبي�ض رف�ض ًا لالعتداء على �سورية
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لبنانيات
لبنانيون يحتفلون بذكرى «وعد غورو»

هروب بهدايا ملغومة
ثمة ت�سا�ؤالت من ال��وزن الثقيل بعد
االنعطافة الغربية يف الف�صل الثاين من
العدوان على �سورية� ،سيما �أن الف�صل الأول
ا�ستنزف معظم العمالء الذين ت�سرتوا ردح ًا
وراء البهارج الكاذبة للحرية والدميقراطية
الغربية.
ال�����س��ؤال الأول جن��م ع��ن الرتاجعات
املتتالية عن مواعيد جرى حتديدها لتنفيذ
العدوان ،بغ�ض النظر عن احلجم و�أماكن
اال�ستهداف ونوعية �أو كيفية اال�ستهداف،
والتداعيات والنتائج املتوقعة منها،
واملفاج�آت غري املتوقَّعة ،وال�صادمة على
الأرجح.
وال�س�ؤال الثاين ،ورمب��ا يكون بذاته
�صادماً ،خ�صو�ص ًا �أنه يف جوهره يتناق�ض
م��ع وق��ائ��ع التاريخ امل���دون ،ف�ض ًال عن
املوروث والوعي ال�شعبي ،وخال�صة الأمر �أن
«ال �شيء ي�أتي من الغرب ي�رس القلب ،لكن
هل دخل ال�رسور �إىل قلوب امل�رشقيني بعد
الرتاجع االندحاري لزعيمي �أكرب دولتني
يف الغرب اال�ستعماري وهما بريطانيا
(فاقدة العظمة �إىل الأبد) والواليات املتحدة
الأمريكية ،التي ال ت�صحو من �صفعة �إال
وتكون الأعنف يف انتظارها ،لي�صبح فيما
بعد �أهم �أ�صدقاء زعماء الغرب نكرة يدعى
�أحمد اجلربا؟
�أما ال�س�ؤال الثالث ،وهو الذي يحمل
جينات الغرابة بحد ذات��ه��ا� ،إذ مل تكن
هناك �سابقة يف تاريخهما عندما يريدان
العدوان ويُعدّان له �أميا �إع��داد� ،أن يُلقيا
بامل�س�ؤولية على برملاناتهم خوف ًا من
حتمُّل امل�س�ؤولية ،رغ��م �أن ال�صالحيات
ت�سمح لهما بالتجاوز ،وهنا فقط ميكن
�أن نفتح مزدوجني لن�سارع �إىل القول :هل
امل�س�ألة هروب �أوباما وقبله كامريون �إىل
الأم��ام� ،سببه تيقنهما من تفكفك احللف
الغربي الذي �أ�صبح زعما�ؤه «جنبالطيني»
من حيث الثبات على املوقف� ،أم �أن قناعة
تبلورت لديهما ب�أن الدميقراطية الغربية
ميكن امتطا�ؤها ولو جزئي ًا عند احلاجة� ،أم
الأمر ا�ستن�ساخ فا�شل ملا قام به اجلرنال
عبد الفتاح ال�سي�سي عندما دعا ال�شعب
للم�ؤازرة من �أجل التحرك �ضد اال�ستالب
«الإخواين» مل�رص؟
ال�س�ؤال �أو الت�سا�ؤل الأخري ،وعليه تُبنى
ال�صورة :هل يُقدم الغرب بقيادة الواليات
املتحدة هدية ملغومة ت�رسه و�أع��وان��ه
ودمياته ليغدرنا جم��دداً ،عندما �أح�س
ب�أن اجلهوزية ،ومتني املعركة من حمور
املقاومة ت�ستند �إىل يقني خال�صته �سحق
�أب�شع م�ؤامرة يف التاريخ ،مكوناتها وا�ضحة،
وهي الإمربيالية الأطل�سية وال�صهيونية
والعثمانية املتجددة والوهابية الكافرة
يف تكفرياتها؟
الغرب ال يريد ل�رشقنا �أن ي رَُ�سّ ،لأنه
يدرك �أن قلوب رجال م�شارق الأر�ض ترق�ص
للحرية وملعارك ال�رشف ،وبكل الأح��وال،
الأوان مل يفت بعد.

يون�س

م��ع ب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين ،ك��ان��ت ف�صول
تفكيك منطقتنا العربية تتكامل ،فالإنكليز
يدعمون عبد العزيز �آل �سعود ،وي��و ّف��رون له
�أ�سباب القوة واحل�شد من �أج��ل احتالل جند
واحل �ج��از ،وي�ضحكون على ال�شريف ح�سني
وعائلته ويغرقونه يف الوعود الكاذبة ،يف ظل
تهلهل وت�ضع�ضع ال��رج��ل امل��ري����ض (ال��دول��ة

العثمانية) ،ال�ت��ي هُ ��زم��ت يف احل��رب العاملية
الأوىل مع حليفتها �أملانيا.
وقبيل نهاية هذه احلرب وحتديداً يف العام
� ،1917أط�ل��ق وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الربيطانية
وعده امل�شهور الذي �سمي با�سمه «وعد بلفور»؛
بتحويل فل�سطني �إىل «وط��ن قومي لليهود»،
والذي كان �سبقه امل�شروع اجلهنمي ال�شيطاين،

اتفاقية و�ضعها جورج بيكو الفرن�سي ومارك
�سايك�س الربيطاين بعد حمادثات من 1915
�إىل  ،1916و��س�م�ي��ت ب��ا��س��م «��س��اي�ك����س بيكو»
وق�ضت بتق�سيم الهالل اخل�صيب بني فرن�سا
وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ يف غرب
�آ�سيا بعد تهاوي الإمرباطورية العثمانية.
ومب��وج��ب ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ال�شيطانية ،مت

الرئي�س مي�شال �سليمان والنائبة بهية احلريري حمتفلينْ ب�إعالن «دولة لبنان الكبري»

ْ
الشيخين منقارة والغريب ..سيناريو فاشل جديد لـ«المـعلـومات»
توقيف
يوماً بعد يوم يتّ�ضح �أكرث ف�أكرث �أن ق�ضية
توقيف ال�شيخ ها�شم منقارة بتهمة التدخل
يف جرمية تفجريي طرابل�س الأخرييْن هي
اعتقال �سيا�سي ،وحم��اول��ة فا�شلة م��ن «ف��رع
املعلومات» تهدف �إىل حتري�ض ال�شارع ال�سُّ ني،
ال�سيّما الطرابل�سي منه� ،ض ّد �سورية و«حزب
اهلل» ،بعد ك�لام الأم�ين العام للحزب ال�سيد
ح�سن ن�صراهلل ،والذي رجّ ح فيه تورّط بع�ض
«اجل �ه��ات ال�ت�ك�ف�يري��ة» بتفجريي ال�ضاحية
اجلنوبية ،واع�ت�ب��اره �أن الفريق املن�ضوي يف
امل�ح��ور الغربي  -اخلليجي �أ�سهم يف ت�أمني
بيئة حا�ضنة للتكفرييني يف مناطق نفوذه،
يف �سياق اال�ستهداف امل�ستمر ملحور املقاومة
يف املنطقة ،وهكذا جاء الر ّد على اتهام ال�سيد
ن�صر اهلل ،م��ن خ�لال تلفيق تهمة لـ«حركة
التوحيد الإ��س�لام��ي» امل� ؤ�ي��دة لنهج املقاومة
ب�ضلوعها يف تفجرييْ طرابل�س ،يف حماولة

لدح�ض كالم الأمني العام لـ«حزب اهلل».
ولتنفيذ هذا ال�سيناريو ،ا�ستعاد «املعلومات»
�أ�سلوبه املعتاد يف «فربكة االتهامات» واال�ستناد
�إىل «��ش�ه��ود ال� ��زور» ،وال ��ذي ا�ستخدمه منذ
اعتقال القادة الأمنيني الأربعة غداة اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،فا�ستح�ضر م�شهد
حممد زهري ال�صديق وه�سام ه�سام وميالد
ك �ف��وري و� �س��واه��م ل�لا��س�ت�م��رار يف م�سل�سله
ال ��رام ��ي �إىل ا� �س �ت �ه��داف حم� ��ور امل �ق��اوم��ة،
وال ��ذي ب ��د�أه يف ال�ع��ام  ،2005لكن  -وك�ع��ادة
ال
ال ومماث ً
«املعلومات»  -ج��اء الإخ��راج فا�ش ً
ل��رواي��ة توقيف ال�ق��ادة الأمنيني ،وه��ذه املرة
عرب �شاهد زور جديد ،هو خمرب «املعلومات»
م�صطفى ح��وري ،ال��ذي �أخ�بر ال�ل��واء �أ�شرف
ريفي قبل �أربعة �أ�سابيع من وقوع االنفجارين
يف طرابل�س أ�ن��ه مطلوب منه �أن ي�ساهم يف
عملية اغتياله واغتيال ال�شيخ �سامل الرافعي،

و�أن ال�شيخ �أحمد الغريب هو الذي طلب ذلك،
و�أن املكلّف بذلك هو �أح��د �ضباط املخابرات
ال�سورية يف فرع طرطو�س ،وما كان من املدير
ال�ع��ام ال�سابق ل�ق��وى الأم��ن ال��داخ�ل��ي �إ ّال �أن
�أبلغ رئي�س «املعلومات» العقيد عماد عثمان
بالأمر ،بح�سب كالم ريفي لإحدى ال�صحف
املحلية.
لكن يف هذه احلالة �أال يتحمّل «املعلومات»
م���س��ؤول�ي��ة ت�ق���ص�يري��ة ب �ع��دم �إج � ��راء ال�ل�ازم
لتفادي وقوع التفجريين ،طاملا �أن لديه علماً
م�سبقاً ب�إمكان وقوعهما؟!
وتعليقاً على ك�لام ريفي ،ي�ؤكد قيادي يف
«حركة التوحيد الإ�سالمي» �أن الغريب غري
م��ؤ َّه��ل للقيام بعمليات �أمنية ،وي�س�أل« :هل
يُعقل �أن يُ�شرف �ضابط �أمني برتبة نقيب على
تنفيذ عملية �أمنية كتفجريي طرابل�س»؟!
وينتقد القيادي الأداء ال�سيا�سي للمكوّنات
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ما هو الهدف من احتفال
بعض اللبنانيين بذكرى
كانت إحدى عالئم
تفتيت األمة وانقسامها
وانحاللها؟!

تق�سيم منقطتنا ،فح�صلت فرن�سا على اجلناح
ال �غ��رب��ي م��ن «ال� �ه�ل�ال اخل �� �ص �ي��ب» (� �س��وري��ة
ول �ب �ن��ان) وم�ن�ط�ق��ة امل��و� �ص��ل يف ال� �ع ��راق ،أ�م��ا
بريطانيا فامتدت مناطق �سيطرتها من طرف
بالد ال�شام اجلنوبي متو�سعاً باالجتاه �شرقاً،
لت�ضم بغداد والب�صرة وجميع املناطق الواقعة
ب�ين اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي وامل�ن�ط�ق��ة الفرن�سية يف
�سورية ،مبا فيها فل�سطني.
ال �ع��رب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون وال �� �س��وري��ون ق��اوم��وا
مبختلف الأ�شكال والو�سائل عملية «الترتيك»
يف البداية ،وكانت حركة جمال با�شا ال�سفاح يف
حملة الإعدامات يف �ساحات املرجة يف دم�شق،
وع��ال �ي��ه ،وال �ب�رج (ال �� �ش �ه��داء) يف ب�ي�روت ع��ام
 ،1916وكان م�سلمون وم�سيحيون قاوموا من
جديد احلملة اال�ستعمارية الغربية ،فامتدت
امل��واج�ه��ات م��ن �أق�صى اجل�ن��وب اللبناين �إىل
�صيدا �إىل بريوت �إىل ال�شمال وقلبها طربل�س،
�إىل ��س��وري��ة ق�ل��ب ال �ع��روب��ة ال�ن��اب����ض ،وك��ان��ت
م �ع��رك��ة «م �ي �� �س �ل��ون» ال �� �ش �ه�يرة ب �ق �ي��ادة وزي��ر
احلربية ال�سورية ال�شهيد يو�سف العظمة.
وع�ل��ى ه��ذا ال��وق��ع ،ج��اء وع��د �سباق اخليل
ب��ال �ق��رب م��ن ق���ص��ر ال���ص�ن��وب��ر يف الأول من
�أيلول عام  ،1920حينما �أعلن اجل�نرال غورو
وه��و ك��ان ق��د خ�سر ذراع��ه يف ال��دردن�ي��ل �أثناء
قيادة اجلي�ش الفرن�سي يف مواجهة اجليو�ش
الأمل��ان �ي��ة ،و أُ�ع �ل �ن��ت م��ن م �ي��دان ��س�ب��اق اخليل
«دول��ة لبنان الكبري» يف الأول من �أيلول عام
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 ،1920وال��ذي احتفلت ب��ذك��راه النائب بهية
احلريري ،يف ق�صر الرئا�سة ال�صيفي يف بيت
الدين بعد  93عاماً من الوعد امل�ش�ؤوم.
يُذكر باملنا�سبة �أن جورج بيكو �أحد وا�ضعي
االتفاقية امل�ش�ؤومة كان قد ُع� نِِّّينِ مع احتالل
لبنان و�سورية من قبل اال�ستعمار الفرن�سي
مفو�ضاً �سامياً على البلدين يف  9ني�سان ،1918
ليخلفه يف  8ت�شرين الأول  1919اجل�ن�رال
املقطوع ال��ذراع هرني غ��ورو ،ال��ذي �أعلن بعد
احتالل دم�شق وا�ست�شهاد يو�سف العظمة عن
«دولة لبنان الكبري».
وليعني من قبله حاكماً ع�سكرياً على لبنان
يف ي��وم �إع �ل�ان ال��وع��د امل �� �ش ��ؤوم نف�سه ج��ورج
ت��راب��و ،ال��ذي ا�ستمر يف من�صبه حتى � 12أي��ار
.1922
بعد هذا ،ماذا يعني االحتفال بهذه الذكرى
التي كان يرف�ضها �أكرث من ثلثي اللبنانيني،
وواج �ه��وه��ا مب�خ�ت�ل��ف الأ� �ش �ك��ال والأ� �س��ال �ي��ب
والو�سائل ،ومل تتكر�س �إال بعد موافقة القوى
وال�شخ�صيات الوطنية يف �سورية ولبنان ،والتي
ترجمت يف �أحد �أ�شكالها بامليثاق الوطني ،حيث
ظل قادة عروبيون من �أمثال مفتي طرابل�س
وال�شمال وال��زع�ي��م الوطني الكبري الرئي�س
عبد احلميد ر�شيد كرامي ،ومفتي اجلمهروية
اللبنانية الأك�بر ال�شيخ حممد توفيق خالد،
وق��ادة جبل عامل الروحيون والزمنيون ،من
�أمثال ال�سيد عبد احل�سني جعفر �شرف الدين
وال�شهيدين �أدهم خنجر و�صادق حمزة ،وقادة
وطنيون يف اجلبل اللبناين من �أمثال جميل
جرج�س حل��ود ال��ذي ت��رك اجلي�ش اللبناين
عام  1925ليلتحق بالثورة العربية الكربى..
وغريهم ،يرف�ضون وع��د «غ��ورو» ويتم�سكون
بالعروبة و�سورية الكربى..؟!
ولوالهم ،ملا كان لبنان الذي انتزع ا�ستقالله
ع��ام  ..1943فيا للهول حينما يحتفل بع�ض
من اللبنانيني يف ذك��رى كانت �إح��دى عالئم
تفتيت الأمة وانق�سامها وانحاللها!

�أحمد �شحادة

ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ي �� �ش�ير ال� �ق� �ي ��ادي يف
أال يتحمّ ل «المعلومات»
«التوحيد» �إىل �أن لدى بع�ض امل�شايخ املعادين
ل�سورية واملقاومة امتعا�ضاً من ق�ضية توقيف
مسؤولية تقصيرية لعدم
منقارة والغريب ،لأن توقيفهما ي�شكّل بداية
إجراء الالزم لتفادي وقوع
بغ�ض
لعملية «رف��ع احل�صانة» ع��ن امل�شايخّ ،
ال�ن�ظ��ر ع��ن ت��وجّ �ه�ه��م ال���س�ي��ا��س��ي ،وي ��ؤك��د �أن
التفجيرين مادام لديه علْم
ملف منقارة الق�ضائي فارغ من �أي �إدانة ،و�أن
مسبق بإمكان وقوعهما؟!
لي�س لتوقيفه �أيّ م�سوغ قانوين ،وه��و بنظر
احلقوقيني �أ�شبه بـ«حجز حرية».
ويختم القيادي بالقول�« :إن اتهام ال�شيخني
م �ن �ق��ارة وال �غ��ري��ب م��ن ق�ب��ل ف ��رع امل�ع�ل��وم��ات
بال�ضلوع يف جرمية تفجريي طرابل�س ،ي�شكّل
ال ج��دي��داً يف �سجل ه��ذا ال�ف��رع لي�س �إالّ،
ف�ش ً
الطرابل�سية يف فريق الثامن من �آذار ،معترباً خ�صو�صاً بعد �صدور القرار الق�ضائي ب�إخالء
�أن هذا الأداء يفتقد �إىل املبادرة والقوة ،وهما �سبيل منقارة».
ركيزتا العمل ال�سيا�سي ،و�أنه مكبَّل باحل�سابات
املذهبية ،على ح ّد قوله.
ح�سان احل�سن

أين األمة من سيدنا ّ
علي (رضي الله عنه)؟
ت�سعى �أمريكا منذ بداية ما ي�سمى بـ«الربيع العربي»
�إىل ك�سر �شوكة العرب وامل�سلمني ،و�إذاللهم وال�سيطرة
على مكونات الأم��ة ،فكان توجههم العام زعزعة الأمن
واال�ستقرار ،والتفتيت ،ليبقى العدو ال�صهيوين قوياً.
دع��م غري م�سبوق للجماعات الإرهابية التي عاثت
خراب ًا وف�ساد ًا يف العراق وليبيا و�سورية ،والعجب �أن
بع�ض هذه اجلماعات ،وبحجة ن�شر الإ�سالم ،قُتل و�شرّد
الآالف ،وهدمت البيوت وامل�ساجد ،بل حتوّلت الأ�ضرحة
واملقامات التي يرقد فيها �أولياء اهلل ال�صاحلني هدف ًا
ا�سرتاتيجي ًا للجماعات املتطرفة.
ما تتعر�ض له بع�ض الدول العربية ،خ�صو�ص ًا �سورية،
من اعتداءات ،ما الهدف منها �إ ّال االعتداء على ذاكر ة
الأمة ،وهي ممنهجة ومدبرة ب�أيا ٍد خفيّة ،تلعب بعقول
�أبنائنا الذين يتحركون عن جهل.
نعم ،تتعرّ�ض �سورية اليوم مل�ؤامرة كونية كربى ،ت�شارك
فيها قوى ودول ا�ستكبارية وعربية و�إقليمية ،لت�شكيل حزام
�آمن حول الكيان العربي ،فالتهديدات الأمريكية واحل�شد
الع�سكري املت�سارع خطوة متهيدية لإ�ضعافها ثم تق�سيمها،
وكل الذرائع الأمريكية التي ُقدِّمت لي�ست �إال تكرار ًا لتلك
املزاعم والذرائع التي �سبقت احتالل العراق و�أفغان�ستان..
لكن �أي��ن ال�ع��رب وامل�سلمون م��ن التهديدات الأمريكية
بالعدوان على �سورية؟ �أين �شرفاء و�أح��رار العامل؟ �أين
القوى احليّة يف الأم��ة العربية والإ�سالمية ،والتي يجب
�أن تكون على قدر من الوعي واليقظة من هذه التهديدات
والإ�ستهداف اخلطري الذي ي�صبّ يف خدمة �أعداء الأمة.
�أين جامعة ال��دول العربية من التهديدات بالعدوان
على �سورية؟ �ألي�ست �سورية بلد ًا عربياً؟ �أين دول جمل�س
التعاون اخلليجي؟ �أين منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي؟ �أين
املنت�سبون �إىل الإ�سالم الذين يقاتلون ويدمرون وي�ضعون

�سعيد عيتاين

■ ج�ب�ه��ة ال�ع�م��ل الإ� �س�ل�ام��ي ا�ستغربت م��ا ��ص��در عن
مفو�ض احلكومة الأول لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي
�صقر �صقر من ق ��رار ا��س�ت�ئ�ن��اف م��ا � �ص��در ع��ن ق��رار
القا�ضي ري��ا���ض �أب��و غيدا بعد مطالعته ق�ضية ال�شيخ
ها�شم منقارة وطلبه �إخالء �سبيله ب�سند �إقامة ،مت�سائلة:
هل ق��رار القا�ضي �صقر �صقر اال�ستئنايف بحق ال�شيخ
ها�شم منقارة هو ق��رار ق�ضائي مهني� ،أم ا�ستكمال
لال�ستهداف ال�سيا�سي الكيدي ال�سابق كما هو معلوم؟
■ املهند�س �سمري الطرابل�سي؛ ع�ضو قيادة امل�ؤمتر
ال�شعبي اللبناين ،ن�وّه مبوقف وزي��ر اخلارجية اللبناين
ع��دن��ان من�صور يف اج�ت�م��اع جمل�س وزراء اخلارجية
العرب ،والذي رف�ض �أي عدوان على �سورية ،ومل يوافق
على ن�ص القرار املتعلق با�ستخدام ال�سالح الكيماوي،
مطالب ًا رئي�سي اجلمهورية واحلكومة بالإعالن �صراحة
�أنهما ال يقبالن مرور �أي �صاروخ �أو طائرة يف �سماء لبنان
�ضد �سورية.
■ ال�شيخ ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ج�ب�ري؛ الأم�ي�ن ال�ع��ام حلركة
الأمة� ،أكد �أن اعتقال ال�شيخ ها�شم منقارة يُع ّد ت�صرف ًا
تع�سفي ًا من قبل جهاز �أمني لديه تاريخ حافل يف فربكة
امللفات ،فما ح�صل مع ال�ضباط الأربعة يف جرمية اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ميكن �أن يتكرر� ،إر�ضاء جلهات
�سيا�سية تعتمد �سيا�سة االفرتاء واالغتيال ال�سيا�سي بحق
املقاومني ال�شرفاء.
■ حزب االحت��اد �أكد �أن �سورية تتعر�ض لهجمة �أمريكية
غربية �شر�سة حتت امل�بررات نف�سها التي �سبقت �ضرب
العراق ،ور�أى يف هذا التهديد خطوة ت�ؤكد �أنه من الوا�ضح

�أن الوكيل مل يعد ق��ادر ًا على تنفيذ خمططه ،فبد�أ دور
الأ��ص�ي��ل لإح ��داث ت�غ�يرات مل�صلحة امل���ش��روع الأم�يرك��ي
ال�ساعي لتق�سيم جمتمعاتنا وحتقيق �أح�ل�ام الكيان
ال�صهيوين ،وذلك المتالك القرار العربي امل�ستقل.
■ جتمع العلماء امل�سلمني دعا الأمتني العربية والإ�سالمية
للوقوف �صف ًا واحد ًا يف وجه الهجمة �ضد �سورية ،والقيادة
ال�سورية �أن يكون الرد حا�سم ًا ونوعي ًا يطال اجلهة التي
انطلق منها العدوان ،وكذا عمق الكيان ال�صهيوين ،الذي
هو اخلا�صرة التي توجع الغرب امل�ستكرب كثرياً ،الفت ًا �إىل
�أن �أي خطر يطال �سورية يطالنا ،وهناك وح��دة م�سار
وم�صري ،ولن نقف مكتويف الأيدي �إذا ما تعر�ضت �سورية
للخطر ،بل �سنهبّ للدفاع عنها بكل ما �أوتينا من قوة ،لأنه
دفاع عن �أنف�سنا حيث �إن الهجمة �ستطالنا الحقاً.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان
اعترب �أن ا�ستهداف ال�شيخ ها�شم منقارة جزء من عملية
ا�ستهداف املقاومة وحلفائها وم�ؤيديها ،الفت ًا �إىل �أن هناك
رهان ًا على تدمري �سورية دائم من كل احللف املعادي ملحور
املقاومة ،لأنه بذلك يحا�صر وي�ستنزف املقاومة وكل تطلع
معادي للكيان ال�صهيوين ،م�ؤكد ًا على �أن الأزمة يف �سورية
�أ�سقطت الأقنعة عن كل �أدوات الفتنة حملي ًا وعربياً.
■ ال�شيخ �صهيب حبلي؛ �إمام م�سجد �سيدنا �إبراهيم ،نفى
ما �أورده �إعالم «تيار امل�ستقبل» حول الإ�شكال الذي وقع يف
�سرايا �صيدا ،والذي حاول ت�صويره على �أنه �إ�شكال بني حبلي
من جهة والعنا�صر الأمنية من جهة ثانية ،معترب ًا �أن هذا
الأمر ي�أتي يف �إطار املمار�سات التي يقوم بها بع�ض العنا�صر
الأمنية ،والتي باتت حمط ا�ستنكار لدى اجلميع.

التفجريات املتنقلة ،من ال�ع��راق �إىل �سورية وم��ؤخ��ر ًا
لبنان ،من تهديدات الإدارة الأمريكية؟ �ألي�س ال�شعب
ال�سوري م�سلماً؟
ال�ع��دوان على �أي بلد عربي هو ع��دوان على الأم��ة،
وهزمية �أي بلد عربي هو هزمية للأمة ،والعك�س �صحيح؛
الن�صر هو ن�صر للأمة كلها ،فعندما انت�صر لبنان على
ال�صهاينة عام  2006كان الن�صر للأمة كلها.
عند ال�شدائد علينا �أن نتنا�سى اخلالفات ،ونت�صدى
للعدوان ،كي ال يح�صل ب�سورية مثل ما ح�صل بالعراق
و�أفغان�ستان من جمازر فظيعة بحق املدنيني الأبرياء،
فالعدوان الأمريكي على �سورية اليوم هو اعتداء على
الأم��ة ،وعلى الغيارى منعهم من حتقيق أ�ح�لام الإدارة
الأمريكية ومن ورائها اللوبي ال�صهيوين ،لهذا ،يجب
على �شعوب �أمتنا العربية والإ�سالمية �أن تكون على
�أهبة اال�ستعداد ملواجهة العدوان ،وعلى زعماء الأمة �أن
يراجعوا ح�ساباتهم ويعلنوا موقفهم ال�صريح ب�أنهم �ضد
هذا العدوان.
وهنا ال بد من تذكري الأمة بتاريخ عظمائها ،فبعد �أن
هدد ال��روم باحتالل بالد ال�شام ،وكان معاوية بن �أبي
�سفيان (ر�ضي اهلل عنه) والي ًا عليها ،قال الإم��ام عليّ
(ر�ضي اهلل عنه)« :واهلل لو فعلها بنو الأ�صفر (الروم)
لو�ضعت يدي بيد معاوية ،وقاتلت بجي�شه».
والآن ،التاريخ يعيد نف�سه؛ العدو ال�صهيو�-أمريكي
الغربي املدعوم من بع�ض الدول العربية والإ�سالمية يهدد
ويتوعد ،ور ُّد هجوم الأع��داء مقدَّم على كل اخلالفات،
بينما نحن نتقاتل فيما بيننا ،بدل �أن نتوحد �ضد عدو
الأمة ،ونكون جدار الوحدة واملمانعة واملقاومة.
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مقابلة
رأى أن «الكونفدرالية» المشرقية ستعيد إلى المنطقة أمانها

ّ
َ
أنيس النقاش« :إسرائيل» مجبرة على شن الحرب ..وستخسر
وم��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ن�ح��ن ن��راق��ب م��ا ل��دى
الأمريكيني والإ�سرائيليني من �إمكانات،
وننتظر ن��زول الأ�صيل �إىل املعركة ،لأننا
لن نتلهّى بالوكيل ..و�سورية مل ت�ستخدم
قوتها ال�ن��اري��ة وق�سم كبري م��ن احتياط
جي�شها ،لأ ّن �ه��ا ت��ري��د م �ب��ارزة الأ� �ص �ي��ل..
ول �ه��ذا ال���س�ب��ب رف����ض ال��رئ�ي����س ال���س��وري
ب���ش��ار الأ� �س��د ا��س�ت�خ��دام ف��ائ����ض ق��وت��ه مع
اجلماعات امل�سلحة».

ال يبدو �أنّ �أزمة املنطقة متجهة �إىل احللحلة ،فا�ستعداد
رجال الع�سكر تت�سارع ورقعتها تت�سع ،وجوالت ال�رصاع
اخلفية واملعلنة تزيد ال�رشخ بني حمور �أمريكا و«�إ�رسائيل»
وحلفائها من جهة ،ورو�سيا و�إيران وحلفائها من جهة �أخرى..
وبانتظار معرفة قرارات كوالي�س غرف البيت الأبي�ض
ومن يحركها ،تظلّ منطقة ال�رشق الأدنى على حالها من
االرجتاجات..
ع��ن ه ��ذه الأ��س�ئ�ل��ة وغ�ي�ره��ا ناق�شت �أخ ��رى�« :سقوطهما يف ال�ب�ح��ر دل�ي��ل ف�شل
ج ��ري ��دة «ال� �ث� �ب ��ات» ت ��داع �ي ��ات ا� �س �ت �م��رار ع���س�ك��ري ،لأ ّن م��ا حت��دث��ت ع�ن��ه �إ��س��رائ�ي��ل
الأزم��ة ال�سورية وانعكا�سها على املنطقة و�أم�يرك��ا عن ٍ
ت�صد لل�صاروخ مل تفلح ،ومل
وال �ع��امل ،و�إل�ي�ك��م ه��ذا احل ��وار ال�شيّق مع ي�ح���ص��ل االن �ف �ج��ار وف ��ق امل �� �س��ار امل �ط �ل��وب،
من�سّ ق «�شبكة الأمان للبحوث والدرا�سات وب��ال �ت��ايل ع�ل�ي�ه�م��ا �إع � ��ادة ت�ق�ي�ي��م و��ض�ع�ه��م
اال�سرتاتيجية»؛ �أني�س النقا�ش:
صال يف املنطقة».
الأمني والع�سكري املهتزّة �أ� ً
التف�سريالأويل الذي يخرج به النقا�ش
� �س � أ�ل �ن��ا ال �ن �ق��ا���ش ع ��ن م�ع�ن��ى �إج � ��راء
ب�ع�ي��د � �س��اع��ات م ��ن �إع �ل��ان وزارة ال��دف��اع الإختبارات الع�سكرية يف منطقة �ساخنة،
نْ
الرو�سية �سقوط ��ص��اروخ�ين
بال�ستيي يف وم � ��ن �إع� �ل ��ام ال� �ق ��وى امل � ��وج � ��ودة ف�ي�ه��ا؟
ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط� ،إ� �ش��ارت��ه �إىل ف�شل امل �ن��اورة يقول« :تق�صد �إ�سرائيل إ�ج��راء االختبار
الع�سكرية امل�شرتكة بني «�إ�سرائيل» و�أمريكا ،اال��س�ت�ع��را��ض��ي يف ال�ب�ح��ر امل �ت��و� �س��ط ،هي
لأ ّن��ه ب��ر�أي��ه �سقوط ال�صاروخني يف البحر ر�سالة وا�ضحة للرو�س وللإيرانيني� ،إنها
م�ف��اده �أ ّن ال���ص��اروخ ال��ذي يجب اع�ترا���ض عملية مو�صوفة لناحية خ��رق القواعد
الآخر مل ي�صب هدفه ،ويقول النقا�ش« :من امل�ت�ع��ارف عليها دول �ي �اً ،لأن ��ه ع�ن��د �إج ��راء
الوا�ضح جداً �أ ّن الأمريكيني والإ�سرائيليني ،املناورات البحرية عادة ،يت ّم �إبالغ البواخر
يريدون اختبار �إمكاناتهم الع�سكرية على ال�ت�ج��اري��ة ب��احل��دث ال��س�ل�ك�ي�اً ،ملنعهم من
الأر� � ��ض ،ه��ي ر��س��ال��ة م��وجّ �ه��ة �أ� �س��ا� �س �اً �إىل ال ��وج ��ود يف م �ن��اط��ق حم � ��ددة ،ل �ك��ن ع��دم
املعنيني يف املنطقة ،وه�ن��اك ت��أك�ي��د لإب��راز تبليغهم �أح��داً ع� ّر���ض البواخر التجارية
ح�ج��م ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن ال��دول�ت�ين للخطر ،ويف ذلك تعنّت �إ�سرائيلي وا�ضح».
احلليفتني ،لأنّه وراء الكوالي�س هناك م�أزق
وب�خ���ص��و���ص ال�ت�ه��دي��دات الع�سكرية
يعي�شه رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني الأم�ي�رك �ي��ة ع�ل��ى � �س��وري��ة ،وت �ع��دي��ل ر�أي
نتانياهو� ،إذ �إ ّن��ه ال ي�ستطيع دع��م الرئي�س �أوب��ام��ا م��ع ت�ه��دي��دات �إي��ران�ي��ة ب��ر ّد قا�سي
الأمريكي باراك �أوباما عالنية ل�شنّ عدوان وحتذيرات رو�سية ،يقول النقا�ش« :جاءت
على ��س��وري��ة ،لأ ّن��ه عندئذ �ستعترب احل��رب التهديدات الأمريكية بعد زي��ارة �سلطان
ج�س
الأمريكية كرمى عني دولة �إ�سرائيل بنظر قابو�س �إىل �إي ��ران ،وك��ان��ت بخلفية ّ
ال�شعب الأمريكي ،ولأنّه بذلك �أي�ضاً ي�شرّع نب�ض �إيران مبو�ضوع توجيه ال�ضربة على
ملحور املقاومة �ضرب �إ�سرائيل بال�صواريخ»�� .س��وري��ة ،وراف��ق ترغيب إ�ي ��ران مبوا�ضيع
نفطية ..ترغيب رو�سي لفك ترابطها مع
«بال�ستيي»
نْ
لي�سا
الدولة ال�سورية ،بيد �أ ّن جواب الإيرانيني
ك��ان وا��ض�ح�اً ل�سلطان ق��اب��و���س وجل�ف��ري
وي�ضيف النقا�ش« :القول ب أ� ّن ال�صاروخ فيلتمان بخ�صو�ص ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ة على
ال��ذي �أط�ل��ق ه��و بال�ستي لي�س دق�ي�ق�اً ،لأ ّن �سورية :الر ّد �سيكون على �إ�سرائيل ،وهذا
ال �� �ص��واري��خ ال�ب��ال���س�ت�ي��ة ت�ف�تر���ض خ��روج��ه الأمر يعني حرباً �إقليمية».
وه ��ل ال��رئ �ي ����س �أوب ��ام ��ا ال� ��ذي أ���ص�ب��ح
�إىل ال �ف �� �ض��اء (ب��امل �ع �ن��ى ال �ع �ل �م��ي) ل �ي��دور
وي�ن�ح�ن��ي ب�ع��ده��ا ��ص��وب ال �ه��دف ،م�ت�ج��اوزاً حم� ��طّ � �س �خ��ري��ة ،مل ي �ك��ن م �ط �ل �ع �اً ع�ل��ى
�آالف الكيلومرتات ..لكن م��ا ه��و متعارف ت�ق��اري��ر أ�ج�ه��زت��ه الأم�ن�ي��ة واال�ستخبارية،
عليه �شعبياً �أ ّن �صواريخ «�شهاب» الإيرانية فكيف يظن �أن إ�ي��ران �ستتخلى عن �سورية
ال �ت��ي ي �ت �ج��اوز م ��داه ��ا  3000ك �ل��م تعترب على �سبيل املثال؟ يجيب النقا�ش بهدوء:
بال�ستية �أي�ضاً ،كما �أ ّن �صواريخ «جاريكو» «ره��ان��ات ال �غ��رب يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي��ان ال
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ب��إم�ك��ان�ه��ا � �ض��رب الأه � ��داف تكون �صحيحة ،من قبل ظنوا أ� ّن��ه ب�إمكان
املحددة على بعد �أي�ضاً  3000كلم ،ولكنهم � �ش��راء رو� �س �ي��ا ب���ص�ف�ق��ات جت ��اري ��ة ..ورغ��م
ال ي �ت �ج��اوزون ال �غ�ل�اف اجل� ��وي ،م��ا يعني ف�شل القطري حاولوا تكرار التجربة مع
علمياً �أ ّن ه��ذه ال�صواريخ لي�ست بال�ستية ،ال �� �س �ع��ودي��ة ..ال� ��دول ك ��الأف ��راد؛ ق��د ت��أت��ي
ه��ي حقيقة جم��رد ��ص��واري��خ بعيدة امل��دى ،حت�ل�ي�لات�ه��م غ�ي�ر ��س�ل�ي�م��ة ،وم ��ن ال��وا��ض��ح
ولكنه �إع�لام�ي�اً على م��ا ي�ب��دو وال�صحافة م � ؤ�خ ��راً �أن وزي ��ر خ��ارج �ي��ة أ�م�ي�رك��ا ج��ون
الإ�سرائيلية يريدان �إبراز ع�ضالتها وتقوية ك�ي�ري ��س�ع��ى �إىل إ�ي �ج ��اد خم ��رج لأم�يرك��ا
مع رو�سيا ب�ش�أن �أزم��ة �سورية ومل يفلح..
املو�ضوع �أكرث من اللزوم».
ي���ش�ير ال �ن �ق��ا���ش �إىل �أ ّن الأم�يرك �ي�ين ف��و��ض��ع ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ� �س��د ي ��زداد ق��وة،
و«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين» ك��ان��ا ي �خ �ت�بران �إط�ل�اق فيما اجلماعات امل�سلحة تزداد حالتها ب�ؤ�ساً،
ال �� �ص��اروخ م��ن ج�ه��ة واع�ت�را� �ض��ه م��ن جهة وبالتايل و�ضعية رو�سية �أف�ضل بكثري من
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و�ضعية �أمريكا ،لهذا ال�سبب لوحت �أمريكا
ب��ال�ت��دخ��ل لإع � ��ادة ال �ت ��وازن ع�ل��ى الأر�� ��ض،
ومع ف�شل ك ّل املواعيد عن �سقوط دم�شق،
جاءت حجّ ة تهمة ا�ستخدام النظام لل�سالح
الكيماوي منفذاً لتدخل �أمريكي ،وجتربتنا
م��ع ال�غ��رب والأم�يرك �ي�ين ت�ق��وم ع��ادة على
ف�برك��ة الأح � ��داث �أو ت�ضخيمها ،وال �ي��وم
ي�سعى الأم�ي�رك��ي �إىل مت��ري��ر ال�سيناريو
يف ��س��وري��ة ،لكن وق��وف رو�سيا دبلوما�سياً
و إ�ي��ران ع�سكرياً وحلفاء �سورية يف مرتا�س
واح� ��د ،ع� �دّل م��ن م��وق��ف أ�م�ي�رك��ا امل�ت�ه�وّر
بخ�صو�ص ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ة ع�سكرية على
�سورية ،فطلب �أوباما الإذن من الكونغر�س،
وال �ه ��دف احل�ق�ي�ق��ي ب ��ر�أي ��ي إ�ع � ��ادة تقييم
الو�ضع �أمنياً وع�سكرياً وا�ستخبارياً».
قرار عمليات
وم � ��اذا ��س�ي�ت�غ�ير م ��ن م �ع �ط �ي��ات بعد
الثامن من �أي�ل��ول؟ �س�ألنا النقا�ش ،يرد:
«�إي��ران وجهت ر�سالتها العلنية ،واحلر�س
الثوري الإيراين تلقى تعليمات بالتحرّك..
و� �ص ��درت ق � ��رارات ب��و��ض��ع �أم ��ر ع�م�ل�ي��ات،
و� �س �ك��وت ح ��زب اهلل ح�ّي رّ�ر الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين
رغ��م جهوزيته ،فامل�س�ألة ال�ي��وم يف ملعب

أي ضربة أميركية على
سورية ستغيّ ر خريطة
وكل
الشرق األوسطّ ..
تقديراتنا العسكرية
واألمنية واالستخباراتية
تشير إلى انتصارنا

الأمريكيني ،والتوجّ ه العقالين يفرت�ض
منهم تراجعاً ،ولعلهم يريدون �أمراً �آخر،
كتوجيه ��ص��اروخ لقتل الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ��س��د ،و�إ��س�ق��اط ال�ن�ظ��ام ،فامل�سائل
اخلفية ال ي�صرّح عنها يف الإع�ل�ام ،ولكن
�صراع املحورين م�ستمر مبختلف �أوجهه».
ي�ج��زم ال�ن�ق��ا���ش �أ ّن ��ه يف ح��ال ح�صول
املعركة� ،أ ّن حمور املمانعة �سينت�صر حتماً،
«��ض��رب��ة �أم�يرك�ي��ة على ��س��وري��ة ،ل��ن تغيرّ
من موازين القوى الإقليمية ،ي�ستطيعون
ف �ت��ح م �ع��رك��ة ،ب ��إم �ك��ان��ه ك���س��ب م���س��اح��ات
حم ��ددة وجم � ��االت ،ل�ك��ن �إق �ف ��ال امل�ع��رك��ة
و�ضمان جناحها لي�ست بيد الأمريكي وال
الإ�سرائيلي»� ،س�ألناه عن ت�أكيد �إ�سرائيل
�أن�ه��ا ل��ن ت�سمح بانت�صار ��س��وري��ة وجبهة
امل�ق��اوم��ة لأن تداعياتها خ�ط�يرة للغاية،
فهل يُفهم من الكالم «الإ�سرائيلي» �أنّه يت ّم
ت�أجيل املعركة ملزيد من اال�ستعداد؟ يرد:
«هم عاجزون عن �إ�سقاط �سورية بالطرق
غري املبا�شرة ،لهذا ال�سبب هناك حديث
متنامي عن حرب مبا�شرة ،امل�س�ألة بالغة
اخل �ط��ورة ،ه��م ي��ري��دون ت��وري��ط أ�م�يرك��ا
والن�أي ب�أنف�سهم ،لكن امل�سائل اليوم لي�ست
كما هي احلال �أي��ام نظام «�صدام ح�سني»،
ف��الأخ�ي�ر ر ّد ع�ل��ى الأم�ي�رك �ي�ي�ن بتوجيه
ع ��دة � �ص��واري��خ � �ص��وب �إ� �س��رائ �ي��ل ،ول�ك��ن
�إم�ك��ان�ي��ات��ه ه��ذه حم� ��دودة� ،أ ّم ��ا معطيات
حمور املقاومة اليوم فهي تتجاوز �إ�سقاط
ع���ش��رات �آالف ال���ص��واري��خ ع�ل��ى �إ��س��رائ�ي��ل
من عدة جبهات ،و�سورية لديها �إمكانات
كبرية يف ه��ذا امل�ج��ال» ،وي�ضيف النقا�ش:
«نحن مت�أكدون من االنت�صار� ،أي �ضربة
�أم�يرك�ي��ة ع�ل��ى ��س��وري��ة م��ن ��ش��أن�ه��ا تغيري
خريطة ال�شرق الأو��س��ط �ستتغيرّ نهائياً
وم��ن ينت�صر �سري�سمها ،وك � ّل تقديراتنا
الع�سكرية والأمنية واال�ستخباراتية ت�شري
�إىل انت�صارنا» ،قاطعناه لن�س�أله عن القول
ال ��ذي يفيد ع��ن ع��دم ��ش��روع�ه��م بتوجيه
ال�ضربة على «�إ��س��رائ�ي��ل» م��ا دام��ت الثقة
�إىل ه��ذا احل� �دّ؟ ي ��ر ّد ال�ن�ق��ا���ش« :ك � ّل ي��وم
ت��زداد جبهة املقاومة ا�ستعداداً وق��وة ،ف�إن
كانت ن�سبة الفوز تتخطى  ٪55مع الأيام
�ست�صبح قدرتنا وغلبتنا تتجاوز الـ،٪60
فنحن ل�سنا م�ستعجلني ع�ل��ى احل ��رب..

لكن �أال ي�شوب االنت�صار اال�سرتاتيجي
الوا�ضح لفريق املمانعة ،ت�سلل «فريو�س»
جت��زئ��ة امل�ج�ت�م�ع��ات لإن�ه��اك�ه��ا و�إ��ض�ع��اف�ه��ا
و�إدخ��ال م�صادر قوتها فيما بينها ،بحيث
أ���ص�ب��ح ال�ت�ن��وع يف املنطقة م�س�ألة تناحر
وت�ق��ات��ل ،يجيبنا النقا�ش ب�ه��دوء وروي��ة:
«�أحد الأمرا�ض التي عمل على ت�صنيعها،
ع ��ودة ال �ه��وي��ات ال�ف��رع�ي��ة و إ�ب ��رازه ��ا على
ال �ه��وي��ات اجل��ام �ع��ة ،ف��ال �ع��راق��ي مل يعد
عراقياً ،بل �أ�صبح �سنياً و�شيعياً وك��ردي�اً،
ول �ه��ذا ال�سبب ان�ت���ص��ار فريقنا ع�سكرياً
�سريافقه انت�صار ر�ؤيتنا ال�سيا�سية ،ونحن
ب�صدد �إبراز �أ ّن هويتنا اخلا�صة ال تتناق�ض
مع هويتنا الأك�بر ،فمحورنا يعي خطورة
بثّ �شعور التمايزات بني خمتلف �أطياف
امل�ج�ت�م��ع ،ون�ح��ن ل�سنا ب ��وارد ح��دي��ث عن
خطابات �شعرية رنانة ،نحن لدينا م�شروع
ك�ب�ير ج��ام��ع ي�ستطيع ط�م� أ�ن��ة �أيّ �أقلية
دينية �أو عرقية �أو طائفية ،وبهذا ال�صدد
م��ا نطرحه م��ن قبلنا ه��و «الكونفدرالية
امل���ش��رق�ي��ة» ال�ت��ي وح��ده��ا ب� إ�م�ك��ان�ه��ا مللمة
ال �ك��ردي وال�ت�رك��ي والإي � ��راين وال�ع��رب��ي،
وامل�سيحي وال�شيعي وال�سني وال�ع�ل��وي..
وال�ت��داخ��ل فيما ب�ين تلك امل�ك��ون��ات يريح
تركيا و�إيران و�سورية والعراق ..ووحدها
م�ث��ل ه�ك��ذا جت�م�ع��ات �إقليمية م��ن �ش�أنها
ح �م��اي��ة ال �ك �ي��ان��ات احل��ال �ي��ة ورف� ��ع زي ��ادة
�أوا�صر العالقات امل�صلحية واالقت�صادية
فيما بينها ،كما فعلت قبلنا �أوروبا».
لبنان ..والتفجريات
وه � ��ل ت ��راج ��ع م �ن �� �س��وب ا� �س �ت �ه��داف
امل��دن �ي�ي�ن ب��ال �ت �ف �ج�ي�رات الإره ��اب� �ي ��ة م��ع
ارت�ف��اع من�سوب ان��دالع ح��رب �إقليمية يف
املنطقة ،ير ّد النقا�ش« :ال�سبب الأول لعدم
اال��س�ت�م��رار ب�ه��ا ،ف�شل إ�ث� ��ارة ال�ف�ت�ن��ة بني
اللبنانيني ،فال�شيعة م��ع ا�ستهدافهم يف
ال�ضاحية مل يت�صرفوا مبنطق ر ّد الفعل،
وال�سنّة مع تفجريي طرابل�س مل يتحركوا
املنطق ذاته� ..أمّا ال�سبب الآخر ،فهو الكالم
اجل �دّي ع��ن هجوم حقيقي لأم�يرك��ا �ض ّد
�سورية ،فمن ي�ضع التفجريات الإرهابية
لديه رعاية ا�ستخباراتية �إقليمية ودولية،
ب�إمكانه انتظار بع�ض الوقت النق�شاع ما
�ست�ؤول عليه الأمور يف املنطقة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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عيادات التجميل تفتقد زبائنها الخليجيين
خ �ل�ال ال �ع �ق��د امل ��ا� �ض ��ي ،ك��ان��ت ب �ي��روت ال��وج �ه��ة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل�ل�ك�ث�ير م ��ن اخل�ل�ي�ج�ي�ين واخل �ل�ي�ج�ي��ات
الراغبني ب�إجراء فحو�صات طبية ،عمليات جراحية،
�إجن��اب أ�ط�ف��ال ،وغريها من احل��اج��ات ال�صحية ،لكن
حتديداً كانت بريوت الوجهة املف�ضلة لكل من يرغب
ب�إجراء عملية جتميل.
خ�ل�ال ال �ع��ام�ين امل��ا� �ض �ي�ين ،وم ��ع ت��راج��ع �إق �ب��ال
اخلليجيني على زيارة بريوت لدواع �أمنية� ،أو بالأ�صح
�إذعاناً لأوامر عليا من حكومات بلدانهم ،ا�شتكى الكثري
من �أ�صحاب ع�ي��ادات وم��راك��ز التجميل يف ب�يروت من
تراجع العائدات والأرب��اح ،و�أكد معظمهم �أن «الزبائن
القادمني من اخلليج كانوا على ر أ����س قائمة زبائنهم،
ضال عن خدمات
و�أن كرثاً ال يكتفون بعملية واحدة ،ف� ً
�أخ��رى ك�شد الب�شرة و�إنقا�ص ال��وزن و�شفط الدهون،
وه��ي خ��دم��ات دوري��ة تتكرر يف غ�ضون �أ�شهر قليلة»،
لكن اليوم ،وب�سبب قرارات احلكومات اخلليجية مبنع
رعاياها من التوجه �إىل ب�يروت ،فقدت هذه العيادات
واملراكز التجميلية جزءاً كبرياً من زبائنها وعائداتها،
يف امل �ق��اب��ل ،خ���س��رت امل�ه�ت�م��ات ب�ت�ع��دي��ل ج�م��ال�ه��ن من
اخلليجيات خدمات كن يعتربنها �أ�سا�سية بالن�سبة لهن،
وبات عليهن اليوم البحث عن بديل� ،إال �أن الكثري من
املعلومات ت�ؤكد �أن البديل عن ب�يروت هو أ�ك�ثر كلفة،
ورمبا �أقل جودة ،وهو ما يدفع ببع�ض اخلليجيات �إىل
حتدي �أوامر حكوماتهن واملجيء �إىل بريوت ولو ليوم
واحد فقط للعناية بجمالهن ،لكن مع ذلك ف�إن ن�سبة
كبرية منهن متتنع عن القدوم �إىل ب�يروت خوفاً من
الأو��ض��اع الأمنية ،وهن تعربن عن �أمنياتهن ب��أن يتم
حل كافة امل�سائل الأمنية وال�سيا�سية لي�صبح ب�إمكانهن
زي��ارة ب�يروت كما يحلو لهن واال�ستفادة من خدمات
التجميل املختلفة التي تقدمها لهن.
وم� ��ع ب � ��روز ظ ��اه ��رة امل���س�ت���ش�ف�ي��ات امل�ت�خ���ص���ص��ة
ب��ال�ت�ج�م�ي��ل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ع �ي��ادات ال �ك�ب�رى وم��راك��ز
التجميل املجهزة ب��أح��دث التجهيزات ،باتت الأرق��ام
��س��ري��ة وتتطلب ت�صريحاً م��ن الأط �ب��اء �أنف�سهم عن
ن�سبة من يق�صدونهم� ،إال �أن��ه هناك �شبه �إجماع على
�أن اخل�ل�ي�ج�ي��ات ك��ن ق�ب��ل ع��ام�ين ي�شكلن ن�ح��و  40يف
امل�ئ��ة م��ن ن�سبة م��ن يق�صدن امل�ست�شفيات وال�ع�ي��ادات
التجميلية الكربى ،وبخا�صة مع الرتفيه الذي �أ�صبح
يف متناولهن ،ووجود موا�صفات عالية اجلودة لناحية
اخ�ت�ي��ار امل �ك��ان وال�ت�ج�ه�ي��زات �إىل درج ��ة و��ص��ف بع�ض
املراكز بـ«فنادق جتميل خم�س جنوم» ،بحيث قد ت�صل
كلفة بع�ض عالجاتها �إىل � 20ألف دوالر ،كحقن اجل�سم
بهرمون يجدد خاليا الب�شرة ،ومن املتعارف عليه �أن
العملية الأك�ثر �شيوعاً هي عملية تعديل الأن��ف التي
باتت �شائعة للغاية بني الكثري من اخلليجيات ،ال �سيما
�أن معظمهن ق ��ادرات على ت��أم�ين كلفتها ،وه��ي كلفة
انخف�ضت �إىل أ�ل�ف��ي دوالر و أ�ق��ل يف ب�ي�روت رغ��م �أنها
ترتفع �إىل � 9آالف دوالر يف الواليات املتحدة و� 7آالف
دوالر يف �أوروبا على �سبيل املثال.
ومن الإح�صاءات غري الر�سمية املتداولة �أن لبنان
يحتل املرتبة الثانية ،بالن�سبة �إىل ع��دد ال�سكان ،بعد
الربازيل يف عدد اجلراحات التجميلية التي جترى على
�أر�ضه ،ويقدم البع�ض بريوت على �أنها العا�صمة الأوىل
الأكرث ا�ستقطاباً للم�شاهري العرب الذين يق�صدونها
للتجميل �أو لتجديد الطلة لي�س لأن ما تقدمه �أقل
كلفة من الغرب بكثري ،بل لأن فيها الكثري من اخلرباء
واجلراحني املهرة امل�شهود لهم بكفاءتهم ومواكبتهم
للمو�ضة يف عامل التجميل ولكل ما هو جديد.
وقد �أكد �أحد �أطباء التجميل امل�شهورين يف بريوت
�أن��ه تلقى عر�ضاً ب��زي��ارة دول��ة عربية خليجية لإج��راء
�سل�سلة من عمليات التجميل ،لقاء �ضعفي ما يتلقاه يف

ضال عن خميمات
ب�يروت ،وذل��ك ب�سبب تخوف بع�ض ال�سيدات والفتيات يق�صدون ب�يروت ال �سيما ال�شبان منهم ،لكن يف هذا بعد العملية يف منتجعات فاخرة ف� ً
م��ن امل�ج��يء �إىل ب�ي�روت بعد �أن �أ� �ص��درت دول�ه��م ق��راراً الإطار يحر�ص �أطباء التجميل على ال�سرية التامة مبا �صيفية لأطفال املر�ضى.
بذلك ،لكن الطبيب املعروف �أكد �أنه امتنع عن ذلك لأنه يتعلق بعملهم ،حفاظاً على خ�صو�صية زبائنهم.
وتولت �شركة «�إميج كون�سبت» ومقرها دبي جميع
ومع كل ما تقدم ،لعله لي�س من امل�ستغرب معرفة �إج � ��راءات احل�ج��ز والإق��ام��ة لل�سياح ال��ذ ِي��ن ي��روم��ون
يريد ت�شجيع ال�سياحة العالجية والتجميلية يف بريوت.
ه��ذا بالن�سبة �إىل الن�ساء ،أ�م��ا بالن�سبة للرجال �أن «ال�سياحة العالجية والتجميلية» �ساهمت بنحو �إج ��راء عمليات جتميل يف ب�ي�روت ،ال���ش�ه�يرة مب�ه��ارة
اخلليجيني فقد �أ�صبحت ال�ع�لاج��ات التجميلية من  15يف املئة من جمموع الإن�ف��اق ال�سياحي يف لبنان جراحيها وباعتدال �أ�سعارها ،وت��ردد �أن ال�شركة �أمنت
الأ�ساليب التي يتم اللجوء �إليها بكرثة و�إن يف ال�سر ،عام  ،2010لكن الن�سبة هذه تدنت �إىل الن�صف و�أكرث �إق��ام��ة الكثري م��ن ال�ف�ن��ان��ات ال�ع��رب يف ب�ي�روت �أي���ض�اً،
وال �سيما عمليتي �شفط ال��ده��ون �أو رب��ط الأم�ع��اء ،يف بح�سب ما يتم تداوله.
ومتثل فنانات اخلليج جزءاً كبرياً من زبائن العيادات
يف الواقع ،مل تكن اجلراحة التجميلية يوماً �أمراً التجميلية يف بريوت.
امل��ا��ض��ي�� ،س��اد اع�ت�ق��اد �أن ال��رج��ال ال��ذي��ن ي�ع�ت�برون �أن
دخ��ول امل�ست�شفى م��ن �أج��ل اخل�ضوع جل��راح��ة جتميل حم �ظ��وراً يف ب�ي�روت ،حتى �أن �شركة خا�صة �سبق �أن
م��ن يتابع ي��رى بكل و��ض��وح تهافت جنمات الفن
�أمر «ينتق�ص من رجولتهم» ،و�إن كانت الأرقام العامة �أطلقت حتت رعاية وزارة ال�سياحة ،مبادرة جتمع بني اخلليجي �إىل خ�ب�راء التجميل يف ب�ي�روت ،ورك�ضهم
ت�شري �إىل �شيوع هذه العمليات بني اخلليجيني الذين ال�سياحة والتجميل وتت�ضمن ق�ضاء فرتة النقاهة ما اجل��ام��ح نحو تعديل الأن ��وف و إ�ب ��راز اخل ��دود و�شفط
الدهون ،وذلك لرغبتهم الكبرية يف الت�شبه بالفنانات
اللبنانيات ،ولعل �إقبال الفنانات اخلليجيات على زيارة
بريوت لإجراء العمليات التجميلية كان الدافع الأبرز
وراء تهافت اخلليجيات على لبنان لإج ��راء عمليات
مماثلة ت�شبهاً بالفنانات ،فالأمر لي�س مقت�صراً على
جن�م��ات ال�غ�ن��اء والتمثيل اخل�ل�ي�ج��ي ،ب��ل اخلليجيات
بوجه عام ق�صدن بريوت لهذا الغر�ض وهن اليوم و�إن
كن يتخوفن من زيارة بريوت� ،إال �أنهن يتقن �إىل عودة
الأم ��ور �إىل جم��اري�ه��ا بعد �أن ج��رب��ن ع �ي��ادات جتميل
�أخ� ��رى ومل تعجبهن ن��وع�ي��ة اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة وال
الأ�سعار ،فهل يكون ذلك حافزاً للحكومات اخلليجية
لتعديل قراراتها ب�ش�أن �سفر رعاياها �إىل لبنان؟ وهل
يتم ال�ضغط عليها م��ن قبل الن�ساء الت�خ��اذ ق��رارات
مماثلة؟
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عربي
الفصائل الفلسطينية..
والعدوان األميركي على سورية

رامز م�صطفى

ي�سيطر قلق �شديد على ع��دد كبري ويتعامل بو�صفه كذلك ،بهذا املعنى يبدو
م ��ن ال � �ق � �ي ��ادات ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ج ��راء مفهوماً مت��ام�اً �أن ي�سيطر القلق على
التهديدات الأمريكية ب�شن عدوان على القيادات الفل�سطينية يف القطاع.
�سورية ،ومن املفارقات الالفتة لالنتباه،
ووفق م�صادر فل�سطينية مقربة من
�أن مم �ث �ل��ي االجت� ��اه� ��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ق �ي��ادات امل �ق��اوم��ة ،ف� ��إن الأخ�ي��رة تعترب
املختلفة ،يت�شاركون الإح�سا�س ذاته ب�أن بداية �أن العدوان على �سورية ،هو عدوان
ال �ع ��دوان ع�ل��ى � �س��وري��ة� ،إن وق ��ع ،ميثل مبا�شر على القطاع ،وترى �أن االحتالل
خ �ط ��راً داه� �م� �اً وج ��دي� �اً ع �ل��ى فل�سطني �سيعترب الفر�صة �سانحة للقيام بعدوان
والق�ضية الفل�سطينية.
كبري ي�ستهدف غ��زة� ،سواء �أك��ان��ت ج��زءاً
و�إذا كانت امل�شاعر القومية ،والقناعة من املواجهة ال�شاملة ،منذ حلظة بدئها
ال��را� �س �خ��ة ب � ��أن ال ��رواب ��ط ب�ي�ن ��س��وري��ة �أم ال ،ففي كيان االحتالل يتحدثون دوماً
وفل�سطني عميقة ج��داً ،ولطاملا و�صفت عن «�شوكة يف اخلا�صرة ،وتهديد ماثل».
فل�سطني ب ��أن �ه��ا ج �ن��وب � �س��وري��ة ،تلعب ويف ظ� ��روف ال�ت�ح��ري����ض ع �ل��ى ال�ق�ط��اع
دوراً �أ�سا�سياً ،يف رف�ض العدوان واعتباره وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف الأ� �ش �ه��ر الأخ �ي��رة،
عدواناً مبا�شراً على فل�سطني ،ف�إن حتليل وب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع ��ن دواف� � ��ع ال�ب�ع����ض
الوقائع يف�ضي �إىل النتيجة ذاتها.
و�أغ��را��ض��ه م��ن ه��ذا التحري�ض ،يت�صور
ال���ص�ه��اي�ن��ة �أن ت��وج�ي��ه «� �ض��رب��ة ماحقة
غزة ..خطوة تالية
لبنية املقاومة يف قطاع غزة» تتوفر لها
بيئة منا�سبة.
ت��رى ق �ي��ادات فل�سطينية يف غ��زة،
ورغم ت�شديد امل�صادر على �أن القطاع
�أن اخل �ط ��وة ال �ت��ال �ي��ة ل���ش��ن ال �ع ��دوان لي�س لقمة ��س��ائ�غ��ة ،و�أن ق��وى امل�ق��اوم��ة
الأمريكي على دم�شق� ،ستكون عدواناً قادرة على �إيالم العدو كثرياً� ،إال �أن هذا
�صهيونياً وا�سع النطاق على قطاع غزة ،ال يخفف من الإح�سا�س املتزايد مبخاطر
يهدف �إىل ت�صفية بنية املقاومة القائمة ��ش��دي��دة وث�ي�ق��ة االرت �ب��اط ب��ال�ت�ه��دي��دات
فيه الآن ،لقد �شكل القطاع على مدى الأمريكية ل�سورية.
ال���س�ن��وات املن�صرمة ج ��زءاً م��ن حمور
و�أكرث من ذلك ،ف�إن هناك من ي�شري
املقاومة ،ومنظومة املمانعة ،ونظر �إليه �إىل �أن ال �ع��دوان ع�ل��ى � �س��وري��ة� ،سيفتح
دوماً من قبل االحتالل ،بو�صفه خطراً الطريق وا�سعاً �أم��ام خمططات ت�صفية
ماثالً ،وجبهة من جبهات املقاومة يف ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية ،ب�شكل ن�ه��ائ��ي،
�أي �صراع مفتوح ،وقد تعر�ض القطاع وذل ��ك ع�بر � �ض��رب �أح ��د �أه ��م م��رت�ك��زات
العتداءت �صهيونية متالحقة ل�ضرب ال��دع��م للق�ضية الفل�سطينية و�شعب
بنية امل �ق��اوم��ة ،و�إخ��راج �ه��ا م��ن دائ��رة فل�سطني.
ال�صراع ،و�أقله �شل قدرتها على الت�أثري
نقطة التقاء ..ور�شوة
والفعل.
وع �ل��ى ال��رغ��م مم��ا � �ش��اب ا��ص�ط�ف��اف
عند هذه النقطة املت�صلة مبخططات
امل �ح��ور امل �ق��اوم م��ن �إ� �ش �ك��االت ،ف�م��ا زال
القطاع م��ن �ضمن ه��ذا امل�ح��ور ،ويعامل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،ميكن

◄ خطوط التفاوض ..صهيونيًا
على وقع التهديدات الأمريكية ب�شن احلرب على �سورية ،توا�صل وفود ال�سلطة
الفل�سطينية وحكومة االحتالل ال�صهيوين ،عقد اللقاءات يف �إطار مفاو�ضات الت�سوية،
كما �أن االعتداءات ال�صهيونية الأخرية ،وب�ضمن ذلك اقتحام خميم قلنديا وا�ست�شهاد
ثالثة فل�سطينيني ،مل ي�ؤد �إىل وقف املفاو�ضات اجلارية ب�إ�شراف �أمريكي.
�إىل ذل ��ك ،ف ��إن ا��س�ت�م��رار امل���س��ؤول�ين ال�صهاينة يف ر��س��م خ�ط��وط وح ��دود مل ��آالت
التفاو�ض ،ت�شكل انتقا�صاً كبرياً من احلقوق الفل�سطينية ،حتى باملعايري التي يتحدث
عنها املفاو�ضون ،ال يرتك �أثراً على اال�ستمرار يف هذا امل�سار البائ�س.
وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة يف حكومة االح �ت�لال «ج��دع��ون ��س��اع��ر» ق��ال�« :إن ح��زب الليكود
لن يفاو�ض على قاعدة ح��دود العام � ،1967أو التخلي عن القد�س» ،ونقلت �صحيفة
«اجلريوزاليم بو�ست» عن �ساعر قوله خالل احتفال احلزب ع�شية ر�أ�س ال�سنة العربية
يف تل �أبيب« :علينا يف كل الأوقات املحافظة على حكمنا وقيمنا ،و�أن طريق الليكود كان
و�سيبقى الأ�صوب».
و�أ�ضاف �ساعر يف احلفل الذي ح�ضره املئات من ن�شطاء الليكود وب�ضمنهم وزير
الطاقة �سيلفان �شالوم ،وع�ضو الكني�ست اوف�ير اكوني�س ،ونائبة وزي��رة املوا�صالت
ت�سيبي هوتوفلي ،وع�ضو الكني�ست حاييم كات�س« ،مع �أنه لي�س من م�صلحة �إ�سرائيل
الدخول يف مفاو�ضات �سالم ،لكن عليها القيام بذلك ب�شكل مغاير عما قامت به يف
املا�ضي» ،وقال �ساعر« ،حكومتنا لن تعود �إىل حدود العام  ،67حتى مع تبادل الأرا�ضي،
فالهدف من ه��ذا املطلب ح�صول �إ�سرائيل على ح��دود غري قابلة للدفاع ،و�ستبقى
القد�س م��وح��دة ول��ن تق�سم ،فهذا ه��و طريق الليكود ،وال يوجد طريق �آخ��ر جللب
ال�سالم».

مظاهرة يف مدينة رام اهلل رف�ضاً للعدوان على �سورية (�أ.ف.ب).

�صحيح �أن عالقات بع�ض الف�صائل الفل�سطينية مع �سورية
لي�س على ما يرام ،بل و�صلت �إىل حد القطيعة ،على خلفية ما
�شهدته وت�شهده �سورية من أ�ح��داث ،وبعد مرور ما يزيد على
عامني ون�صف هاهي الإدارة الأمريكية ومعها كل املتدخلني من
دول عربية و�سواها وبكل �أ�شكال وعناوين التدخل يف هذا البلد
العربي ،تعد العدة من �أجل �شن عدوان ،طبول احلرب ت�سمع يف
�أرجاء املنطقة ،و�صداها يرتدد يف كل �أرجاء العامل.
وال�س�ؤال ال��ذي ب��د�أ ي�تردد على ل�سان الكثري؛ �أي��ن موقع
الفل�سطينيني من هذا العدوان الأمريكي املرتقب على �سورية؟
�س�ؤال كبري غاية يف الأهمية يف اللحظة ال�سيا�سية املف�صلية
التي متر بها املنطقة ،والتي على �أ�سا�سها �سيتقرر وجه املنطقة
وم�ستقبلها لعقود قد متتد لنحو قرن من الزمن ،هو عمر اتفاق
كل من �سايك�س وبيكو ،والتي مبوجبه ق�سمت البالد العربية
ل��دول و�إم ��ارات ومم��ال��ك ،ويف القلب منها كيان االغت�صاب
«الإ�سرائيلي» وعلى ح�ساب وطن ا�سمه فل�سطني.
�إذا ما �أجمعنا من خالل قراءة مت�أنية ومتفح�صة ملجريات
الأح ��داث واملتغريات التي تع�صف ب��دول املنطقة من ثالث
�سنوات ،واال�ستهداف من وراء �إبقائها مندلعة ومتدرجة ،ف�إن
الق�ضية الفل�سطينية لي�س فقط من �أوىل �ضحاياها ،بل هي
ال�ضحية الأول ولرمبا الأخرية ،فعلى وقع هذه الأحداث ازداد
تفلت الكيان «الإ�سرائيلي» يف فر�ضه للوقائع غري امل�سبوقة
وعلى ح�ساب الأرا�ضي الفل�سطينية تهويد ًا وا�ستيطاناً ،وما
ال�سعي الأم�يرك��ي «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» م � ؤ�خ��ر ًا وجن��اح��ه يف جلب
ال�سلطة الفل�سطينية مرة جديدة �إىل طاولة املفاو�ضات يف
توظيف وا�ستغالل مك�شوف للأو�ضاع التي تعي�شها املنطقة� ،إال
ال�شاهد على ما تخطط له كل من الإدارة الأمريكية والكيان
«الإ�سرائيلي» لفر�ض ت�سوية نهائية وعلى ح�ساب ما تبقى من
عناوين الق�ضية الفل�سطينية وثوابتها الوطنية ،وم�ضاف ًا لهذه
اخلال�صة امل�ستندة ل�ق��راءة ه��ذه الأح ��داث امل��دب��رة من قبل
الإدارة الأمريكية وحلفائها يف دول املنطقة ،ف�إن الدولة العربية
امل�ستهدفة من العدوان املرتقب هي �سورية ،التي احت�ضنت
ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته الوطنية منذ نكبة العام ،1948
ولطاملا �شكلت وما زالت العمق اال�سرتاتيجي احلا�ضن والداعم
ملقاومته ،وه��ي تدفع اليوم بال�سيا�سة وعلى خلفية مواقفها
الوطنية والقومية يف مواجهة الأطماع ال�صهيو � -أمريكية على
ح�ساب امل�صالح العليا لأمتنا العربية والإ�سالمية.
فاملواقف التي ع�برت عنها ك��ل الف�صائل ،و�إن تفاوتت
�سقوفها وم�ستويات �صياغاتها ومفرداتها ،ف ��إن جميع هذه
املواقف تقاطعت عند نقطة واحدة ،هي رف�ض العدوان الأمريكي
على �سورية ،وهذا موقف بحد ذاته مهم ،والذي حتم ًا �سيتطور
تباع ًا يف حال �أن هذا العدوان املرتقب حتول لفعل عملياتي �ضد
�سورية� ،إذا ما اتخذ الكونغر�س الأمريكي القرار مبنح �أوباما
املوافقة على توجيه �ضربات ع�سكرية �سماها «حمدودة» ،ونحن
نعتربها عدوان ًا بكل ما يحمله من معنى ،وبذلك يكون اجلواب
على ال�س�ؤال� ،أن الفل�سطينيني وبكل �أل��وان طيفهم ال�سيا�سي
يقفون بحزم ومن دون ت��ردد يف مواجهة �أي ع��دوان �أمريكي
�سيطال �سورية ومقدراتها وموقعها اجليو�سيا�سي اال�سرتاتيجي
يف مواجهة امل�شروع الأمريكي « -الإ�سرائيلي» يف املنطقة.
ورغم ذلك ،ال يزال هناك من يطرح عالمات اال�ستفهام
و�صو ًال للت�شكيك ب�صدقية بع�ض هذه املواقف ،و�إنها من باب
ذر الرماد يف العيون والكالم الإن�شائي لي�س �إال ،وبانتظار
الأيام القليلة القادمة ،وما �ستحمله من تطورات دراماتيكية
على خط العدوان املرتقب على �سورية ،علينا عدم ا�ستعجال
املواقف امل�شككة ،ل�سبب ب�سيط� ،أن ال�سكوت عن العدوان �إذا
ما بد�أ �سيكون عندها هو ال�شراكة له يف مكان ما ،وعليه ف�إن
املتخلف عن املواجهة� ،سيعرّ�ض م�ستقبله بال�سقوط املدوي،
والتي عندها لن تنفع معها كل املراجعات النقدية وحتميل
امل�س�ؤوليات.

العدوان على سورية ..عدوان على فلســ

العثور على �إجماع فل�سطيني ،حتى من قبل �أولئك الذين
يقومون بالتفاو�ض� ،أو ال��ذي��ن ال تربطهم ع�لاق��ة طيبة
بدم�شق ،وي�ت�ح��دث م�ق��رب��ون م��ن دوائ ��ر ال�سلطة ،ع��ن �أن
الأخرية كانت تخو�ض املفاو�ضات ،وهي مدركة لأهمية ودور
العامل ال�سوري ،وه��و عامل م�ؤثر يف ح�سابات االحتالل
و«ال��و��س�ي��ط» الأم�ي�رك��ي �أي���ض�اً ،و�أن تغييب ه��ذا ال�ع��ام��ل،
لا لل�سلطة ومفاو�ضيها ،ومتهيداً
�سيعني ا��س�ت�ف��راداً ك��ام� ً
لفر�ض تنازالت قا�سية عليها.
وي�شري ه ��ؤالء �إىل �أن��ه بخالف االنطباعات الظاهرة،
ف � ��إن االح� �ت�ل�ال وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ،ي �ت �� �ص��رف��ون جت��اه
الفل�سطينيني والعرب على �أنهم «كتلة واحدة» ويدركون �أن
�إ�ضعاف �سورية ،هو �إ�ضعاف مبا�شر لفل�سطني ،و�أن ما ميكن
تقدميه للفل�سطينيني ب��وج��ود دور لدم�شق ،ينبغي عدم
التفكري بتقدميه ،حني غياب دم�شق عن املعادلة.
وي��ذك��رون �أي���ض�اً ،بكلمات الأم�يرك�ي�ين ال�شهرية ،بعد
�ضرب ب�غ��داد ،لقد ق��ال م�س�ؤول �أم�يرك��ي ،خماطباً العرب
ج �م �ي �ع �اً�« ،أن� �ت ��م م� �ه ��زوم ��ون ..وامل � �ه ��زوم ال مي�ك�ن��ه و��ض��ع
ال���ش��روط» ،حينها ك��ان كثري م��ن ال�ع��رب �شريكاً يف �ضرب
بغداد ،والتمهيد الحتاللها من قبل الأمريكيني ،معتقداً
�أن وا�شنطن تعد مكاف�أة له على ذلك� ،أما النتيجة احلقيقية
والفعلية فمعروفة للجميع.
ه��ذا ال��واق��ع ك��ان وراء امل��وق��ف الفل�سطيني اجل��ام��ع يف
رف�ض العدوان الأمريكي�( ،صدرت بيانات بهذا املعنى عن
كافة القوى الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع والأرا��ض��ي
املحتلة ع��ام  )1948والتحرك ال�شعبي الراف�ض ل��ه ،عرب
�سل�سلة من الأن�شطة يف �أماكن متعددة.
ولكن احلقيقة تقت�ضي القول� :إن املواقف الفعلية
م��ن قبل ال�سلطة الفل�سطينية مل تكن من�سجمة مع
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ـطــين

الإدراك امل�ع�ل��ن حل�ج��م امل�خ��اط��ر
ال� �ت ��ي ت �ت �ه��دد ف �ل �� �س �ط�ين ،ج ��راء
التهديد ب��ال�ع��دوان على �سورية،
فاملوقف الفل�سطيني يف اجلامعة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ك� � ��ان دون امل �� �س �ت��وى
امل�ط�ل��وب� ،أق�ل��ه االق �ت��داء باملوقف
ال��ر� �س �م��ي ال �ل �ب �ن��اين ،وه ��و م��ا مل
يحدث ،ويرتدد �أن ر�شوة �سعودية
ج��رى تقدميها ع�شية الت�صويت،
ح� �ي ��ث وج � � ��ه امل � �ل� ��ك ال� ��� �س� �ع ��ودي
مب �� �س��اع��دة ب�ق�ي�م��ة م�ئ�ت��ي م�ل�ي��ون
دوالر للبلديات الفل�سطينية ،قد
فعلت فعلها يف تغيري املوقف الذي
كان �أعلنه وزير خارجية ال�سلطة،
ري ��ا� ��ض امل ��ال� �ك ��ي ،ق �ب �ي��ل ت��وج�ه��ه
�إىل ال �ق��اه��رة ،وق ��ال ف�ي��ه برف�ض
ال �ع��دوان وال �ت��دخ��ل اخل��ارج��ي يف
�سورية.
ج � � � ��رى ت � � �ق� � ��دمي الأم� � � � � � ��وال
ال���س�ع��ودي��ة ع�ب�ر � �ص �ن��دوق «امل ��دن
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة» ،وال �ت��وق �ي��ت الف��ت
ج� � ��داً ،م �� �ض��ى وق� ��ت ط ��وي ��ل ع�ل��ى
الأزم � � ��ة امل��ال �ي��ة ال �ط��اح �ن��ة ال�ت��ي
ت��واج �ه �ه��ا ال���س�ل�ط��ة ،وق ��د طلبت
هذه م�ساعدات عاجلة من الدول
ال�ع��رب�ي��ة وغ�ي�ر ال �ع��رب �ي��ة ،ل�ت��أت��ي
اال�ستجابة ال�سعودية على �شكل
ر�شوة مك�شوفة.
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الضمان االجتماعي للفلسطينيين

أكثر من  13مليون دوالر حجم المبالغ المتراكمة

رمب��ا يعترب البع�ض� ،أن ال كبري
قيمة للت�صويت الفل�سطيني يف جامعة
الدول العربية ،ويقولون� :إن فل�سطني
لي�ست دول��ة حتى يتجاهل ه��ؤالء عن
عمد القيمة املعنوية الهائلة ،والأث��ر
الذي يحدثه موقف فل�سطيني حا�سم
�ضد التدخل الأج�ن�ب��ي ،ويف مواجهة
العدوان ،من قدموا الر�شوة الأخرية،
كمن قدم الر�شوات ال�سابقة يدركون
جيداً القيمة امل�شار �إليها ،ورمبا �أكرث
م��ن اجل �ه��از ال��ر� �س �م��ي الفل�سطيني
املتهالك نف�سه.
وخ � �ي� ��ار ف �ل �� �س �ط�ين احل �ق �ي �ق��ي،
ي �ت �ح��دد يف � �ض��وء � �ص��ال��ح ال�ق���ض�ي��ة
الفل�سطينية ،واملتمثل هنا برف�ض
ال � � �ع� � ��دوان ع� �ل ��ى �أي ب� �ل ��د ع ��رب ��ي،
خ�صو�صاً �سورية ،احلا�ضنة للق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وال��داع �م��ة مل�ق��اوم��ة
ال�شعب الفل�سطيني ،على مر تاريخ
الق�ضية ،كما يتمثل بالإ�صرار على
خ �ي��ار امل �ق ��اوم ��ة ،خ� �ي ��اراً وح� �ي ��داً يف
املواجهة مع االحتالل ،ويف مواجهة
العدوان الغربي ،والذي با�ستهدافه
�سورية� ،إمنا ي�ستهدف فل�سطني.

عقدت منظمة العمل الدولية عدة ع�ل��ى �إل �غ��اء � �ش��رط امل�ع��ام�ل��ة ب��امل �ث��ل� ،أي الفل�سطيني ،وهي خدمات تقدم للعموم
ور�� �ش ��ات ع �م��ل ح ��ول م��و� �ض��وع ��ض�م��ان �أن يكون التطبيق اجل��دي��د ذات منحى �سواء كانوا عما ًال �أو غري عاملني ،وكل
وع �م��ل ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف �إي�ج��اب��ي لتعزيز حقوق الفل�سطينيني ،فل�سطيني م�سجل ر�سمياً لدى الأونروا
لبنان ،وقد ا�ستعر�ض مندوبو �صندوق خ �� �ص��و� �ص �اً �أن � ��ه ال ج ��دي ��د يف ��ص�ي�غ��ة ل��ه احل��ق باال�ستفادة م��ن اخل��دم��ات �إذا
ال�ضمان االجتماعي �إح���ص��اءات �أب��رزت االلتزامات التي يتوجب دفعها ،والفائدة �شاء دون �أن يدفع من جيبه �أي �شيء،
�أن ع��دد الفل�سطينيني امل���ش�ترك�ين يف من العائدات تنح�صر بتعوي�ضات نهاية املفارقة �صارت �أن الأج�ير الفل�سطيني
ال���ص�ن��دوق ب�ل��غ  2300ع���ض��و ،يدفعون اخلدمة ،وهنا نطرح �س�ؤال :ما احلافز الذي ي�شكوا مثل غريه من �شح حتويل
كامل الر�سوم امل�ستوجبة عليهم مبوجب ال��ذي ميكن �أن ي�شجع على االلتزام �إذا اخل��دم��ات ،ويعاين الأم � ّر ْي��ن للح�صول
القانون ،وقد تراكمت هذه اال�شرتاكات كان امل�ضمون �أو �صاحب العمل يدفعون ع�ل��ى ع�ل�اج �صحي م�ن��ا��س��ب ،ب��ات عليه
منذ ال�ع��ام  1992حتى بلغت �أك�ث�ر من الر�سوم وال ي�ستفيدون منها».
ال �أو يح�صل على �إذن
بعد �أن يجد عم ً
مليون دوالر.
وي�ضيف« :معلوم �أن �أ�صحاب العمل من وزارة العمل اللبنانية ،وبت�سجيل يف
وق� ��د �أف � � ��ادت م ��راج ��ع ق��ان��ون �ي��ة �أن يف�ضلون ع�لاق��ة �سليمة م��ع ال�ضمان �صندوق ال�ضمان االجتماعي �أن يدفع
ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي �إل��زام��ي جلميع االجتماعي من جهة ،وال�ضمان ي�ضمن لهذا ال�صندوق ر�سوماً خلدمات ميتنع
ال�ع��ام�ل�ين ب�شكل ق��ان��وين ر��س�م��ي على ج� � ��زءاً م ��ن ح �ق ��وق ال �ع �م��ال م ��ن ج�ه��ة ال �� �ص�ن��دوق ع��ن ت��وف�يره��ا» ،ك�م��ا ي��ؤك��د
الأرا� � �ض� ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م�ه�م��ا اخ�ت�ل�ف��ت �أخ� ��رى ،ل��ذل��ك نظمت ال��دول��ة م�س�ألة اخلبري القانوين �سهيل الناطور.
�ألوانهم �أو �أديانهم �أو مذاهبهم حتى ال�ضمان ملنع حتكم ا�ستن�سابي لأرب��اب
ويت�ساءل الناطور�« :إذاً مل��اذا الدفع
جن�سياتهم ،لكن ذلك ال يعني م�ساواتهم العمل بعمالهم ،ال بل �صنعت اخلدمات وال �ت �� �س �ج �ي��ل يف ال �� �ض �م��ان ا� �س �ت �ج��اب��ة
يف ال�ت�ع��ام��ل مب�ع��ادل��ة دف��ع االل �ت��زام��ات التي يجب �أن يوفرها ال�ضمان وحددت ل �ل �ق��ان��ون� ،إذا ك ��ان احل ��رم ��ان �سيكون
م �ق��اب��ل اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ال �ت �ق��دمي��ات ،الن�سب املالية للر�سوم عليها ،لكن يف �أ��س��و�أ� ،ألي�س الأف�ضل �أن يدفع الأج�ير
فالأجانب ا�شرتط عليهم الدفع ،لكن ح��ال��ة الفل�سطيني ي�ك��ون ر��س��م �ضمان الفل�سطيني ورب عمله ما ًال لال�شرتاك
ا�ستفادتهم ت�ك��ون م�شروطة باملعاملة ن �ه��اي��ه اخل� ��دم� ��ة م� ��� �س ��اوي� �اً ل �ل �ب �ن��اين ،يف ��ش��رك��ات خمت�صة بال�ضمان م�ث�لاً؟
باملثل ،وبهذا كان الفل�سطيني مدفوعاً ل�ك��ن م ��اذا ع��ن ر� �س��وم ��ض�م��ان الأم��وم��ة وب��ذل��ك ال ي��رى �أن ماله ي��ؤخ��ذ قانوناً
�إىل �إن � �ك ��ار �أي ح ��ق ل ��ه ب��اال� �س �ت �ف��ادة ،والتعوي�ضات العائلية»؟
دون م ��ردود ،وك ��أن��ه �ضريبة ظ��امل��ة ،ثم
وع�ل�ي��ه ن�ف�ه��م ت��راك��م م�ب�ل��غ م��ايل كبري
«وهنا ابتدع امل�شرع اللبناين حرماناً �أي��ن ي��ذه��ب ه��ذا امل��ال الفائ�ض لهذين
ن�سبياً ي�صل �إىل  14مليون دوالر ومل ل�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،مم ��ا �أدى �إىل ام �ت �ن��اع الق�سمني اللذين ل��ن يدفع منهما �أي
ي�ستفيدوا منه �أبداً.
�صندوق ال�ضمان عن تقدميها ،العذر قر�ش للفل�سطينيني؟ هل يبقى جممداً
حم�م��د ب �ه �ل��ول؛ ال�ن��ا��ش��ط يف جم��ال املعتمد ه��و �أن املجتمع ال ��دويل ملزم يف �صندوق ال�ضمان ل�ل�أب��د ،كما حالة
ح�ق��وق ال�لاج�ئ�ين ي �ق��ول�« :إن املطلوب بتوفري اخل��دم��ات ه��ذه �إىل الالجئني الأرب �ع��ة ع�شر مليون دوالر ،املرتاكمة
ال� �ي ��وم يف �إط � ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى حت�سني ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،وق ��د �أن �� �ش ��أ الأون � ��روا لدى ال�صندوق»؟
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة كمنظمة دولية جتمع التربعات لتقدم
ي���ض��اف ل��ذل��ك ال���ض�ع��ف وال�تراج��ع
ا�ستكمال خطوة جمل�س النواب اللبناين خ ��دم ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م وال � �ع �ل�اج ال���ص�ح��ي املتوا�صل خل��دم��ات الأون� ��روا يف جمال
ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ت �ع��دي�لات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي وغ �ي�ره ل�لاج �ئ�ين ،ع �ل �م �اً �أن م�ي��زان�ي��ة ال�ضمان ال�صحي� ،أي �أن وكالة الغوث
�أقرها عام  ،2010بالإ�ضافة �إىل العمل الأونروا �ضئيلة جداً مقارنة باحتياجات ق��د ع �ق��دت ات �ف��اق �اً م��ع � �ش��رك��ات ت��أم�ين
يف ل�ب�ن��ان ل�ت�ق��دمي اخل��دم��ات ال�صحية
املنا�سبة لعمالها وموظفيها عرب عقد
ج�م��اع��ي ي���س��اه��م ب��ه امل��وظ �ف��ون ،فكيف
ي �� �س��اه��م �أج �ي��ر يف � �ص �ن��دوق ال���ض�م��ان
االجتماعي ،وال يقابل مثله بخدمات!
ك��ذل��ك ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ت�راج��ع ال�ت�ق��دمي��ات
ال �� �ص �ح �ي��ة جل �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال الأح �م ��ر
الفل�سطيني ،هنا �أمام ا�ستع�صاء القانون
اللبناين اجلديد ،ميكن التفكري بحلول
�أكرث منطقية منها:
�أن ال ي�ت�ح�م��ل � �ص �ن��دوق ال���ض�م��ان
االجتماعي تقدمي اخلدمات يف ال�صحة
والأم ��وم ��ة وال�ع��ائ�ل�ي��ة ،ومب��ا �أن ��ه ملزم
بجمع الر�سوم عنها ،ودرءاً لعدم اتهامه
ب�أخذ مال الأج��راء الفل�سطينيني ،بات
يحوّل هذه املبالغ �إىل �شركات الت�أمني.
�إن احل� � � ��وار يف امل � �ل ��ف الإن� ��� �س ��اين
لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان يحتاج
�إىل م ��زي ��د م ��ن الإرادة ل� ��دى جميع
الأطراف اللبنانية ،واحللول املطروحة
ب���س�ي�ط��ة وق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق يف معظم
الق�ضايا ،خ�صو�صاً مو�ضوعي العمل
وال�ضمان االجتماعي.

عبد الرحمن نا�صر

�سامر ال�سيالوي

قيمة الت�صويت الفل�سطيني
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مــلــــف الـعـــدد

كيف تتصرف لحظة
وقوع االنفجار؟
م� ��ع ت� ��زاي� ��د امل � �خ � ��اوف م� ��ن ��ش�ب��ح
ال���س�ي��ارات املفخخة ال��ذي يتنقل بني
املناطق اللبنانية ،وتنامي ال�شائعات
حول ح�صول تفجريات �أو هزات �أمنية
مفتعلة� ،سلم الكثري م��ن اللبنانيني
جد ًال ب�سوء الأو�ضاع الأمنية وانعدام
اال� �س �ت �ق��رار ،وه��م ال ي�ن�ت�ظ��رون ال�ي��وم
حماية �أم�ن�ي��ة ،ب��ل ب��ات��وا يبحثون عن
دل �ي��ل �إر�� �ش ��ادات �أو جم�م��وع��ة ن�صائح
مل�ساعدتهم على الت�صرف حال ح�صول
طارئ �أمني ما �أياً يكن.
اجلميع يعلم �أنه من ال�صعب على
املواطن العادي تاليف خطر ال�سيارات
امل �ف �خ �خ��ة وال �ت �ف �ج�ي�رات امل��و� �ض��وع��ة
على جانب الطرقات ،كونه غري قادر
على اكت�شافها وال ميلك م��ن املعدات
والو�سائل م��ا يخوله فعل ذل��ك ،فهي
بب�ساطة ت��زرع ه�ن��اك بانتظار م��روره
على غفلة ،لذا ف�إن الو�سيلة الوحيدة
التي اعتمدها هي احل��د من خروجه
�إىل ال�شارع والتزام املنزل مع عائلته،
�إال عند ال�ضرورة وموجبات العمل.
يف م�ن�ط�ق��ة ال���ض��اح�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة،
��ش��اه��دن��ا ال�ك�ث�ير م��ن احل��واج��ز ال�ت��ي
�أقامها «حزب اهلل» بالتعاون مع ال�سكان
لتفتي�ش ال�سيارات ومراقبة ال�شوارع
م��ن �أي غ��ر���ض �أو � �س �ي��ارة م�شبوهة،
ل�ك��ن ه ��ذه احل ��واج ��ز و�إن ك��ان��ت تبث
الطم�أنينة يف نفو�س املواطنني وتعرقل
حركة الإره��اب�ي�ين وخمططاتهم� ،إال
�أن �ه��ا غ�ي�ر ك��اف �ي��ة ب��ال �ط �ب��ع� ،إذ ه�ن��اك
حاجة ما�سة لأجهزة ومعدات متطورة
تك�شف املتفجرات ،هناك حاجة لوجود

ج �ه��از �أم �ن��ي ر��س�م��ي جم�ه��ز وم�ت�ع��اون
ع�ل��ى ك��اف��ة الأرا�� �ض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق��ادر
على �ضبط الأم��ن واكت�شاف العبوات
النا�سفة واملتفجرات ومنع الإرهابيني
من التجول بحُ رية وزرعها يف املناطق.
م��ع ذل ��ك ،ه �ن��اك ب�ع����ض ال��و��س��ائ��ل
ال �ت��ي ي�ع�ت�م��ده��ا ال�ن��ا���س ل �ت�لايف خطر

التفجريات وال�سيارات املفخخة ،على
�سبيل املثال ،يبدو �أن بع�ض اللبنانيني
أ�� �ص �ب �ح ��وا ي �ف �� �ض �ل��ون ال �� �س�ي�ر و� �س��ط
ال �� �ش��وارع ،ب ��د ًال م��ن الأر� �ص �ف��ة ،لي�س
ب�سبب حبهم للمخالفة كما يت�صور
البع�ض ،إ�من��ا جتنباً النفجار العبوات
النا�سفة واملتفجرات التي ت��زرع داخل

ال�سيارات ،ورغ��م �أن ه��ذا «التدبري الوقائي
الأم�ن��ي» يبدو غ�ير منطقي بع�ض ال�شيء،
�إذ �إن قوة التفجري لن ترحم كل من حولها
ولن يقت�صر �ضررها على جانب الطريق بل
على املنطقة برمتها� ،إال �أن البع�ض ي�صر
على ال�سري و�سط ال�شارع باعتبار �أن ال�سيارة
املفخخة ل��ن تنفجر ب��ه مبا�شرة ،وبالتايل
قد يتعر�ض للإ�صابة �أو رمبا املوت لكنه لن
يتحول �إىل �أ�شالء.
م��ن ج�ه��ة أ�خ� ��رى ،ي �ب��دو �أن ك�ث�راً ب��ات��وا
ي�ت�ج�ن�ب��ون ال �ط��رق��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة وامل�ن��اط��ق
املزدحمة ،ويف�ضلون التوجه �إىل �أعمالهم
ع�بر �سلك ط��رق��ات فرعية حتتاج �إىل وقت
أ�ط� � ��ول ،ل�ك�ن�ه��ا أ�ك�ث��ر أ�م� �ن� �اً ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ه��م،
ب��د ًال م��ن ال�ل�ج��وء �إىل ال�ط��رق��ات الرئي�سية
والأوت� � ��و� � � �س� �ت��رادات وامل� �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ت�ع��ج
ب��امل��واط �ن�ي�ن ،ي �ل �ج � أ� ه� � ��ؤالء �إىل ال ��زواري ��ب
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �ط ��رق ال �ف��رع �ي��ة ،وي �ب��ررون
ق ��راره ��م ب ��ال �ق ��ول� ،إن ال� �ه ��دف ال��رئ�ي���س��ي
ل �ل��إره ��اب � �ي �ي�ن ه� ��و ق� �ت ��ل أ�ك� �ب ��ر ع� � ��دد م��ن
اللبنانيني ،وبالتايل هم ي�ستهدفون املناطق
الأك�ث�ر ازدح ��ام� �اً ،ل��ذل��ك فتجنب امل ��رور يف
ال�شوارع املكتظة هو احلل بالن�سبة لهم.
�إر�شادات اخلرباء
يف �سياق البحث ع��ن �إر� �ش��ادات للتعامل
م ��ع خ �ط��ر ال �ت �ف �ج�ي�رات ،ع �ل��ى الأق � ��ل بعد
وقوعها ،ي��ؤك��د خ�براء �أمنيون �أن��ه يف حال
ان�ف�ج��ار �أي ع�ب��وة ب��ال�ق��رب م��ن �شخ�ص ما،

عليه �أن ينخف�ض للأ�سفل منبطحاً ف��وراً
ويداه فوق ر�أ�سه� ،أو �أن يتخذ و�ضعية اجلنني
بثني قدميه وحماية ر�أ�سه بيديه ،كما عليه
�أن يحاول ع��دم ا�ستن�شاق الغاز �أو الدخان
ال �� �ص��ادر ع��ن ال�ت�ف�ج�ير ف�ق��د ي �ك��ون ��س��ام�اً،
لذلك عليه حماية �أنفه وفمه بقطعة قما�ش
�أو بب�ساطة مبالب�سه ،و�أن يبتعد بالطبع عن
واج�ه��ات امل�ح��ال والفتاتها التي ق��د ت�سقط
عليه يف حال ت�صدعها ،ويف حال كان يف منزل
قريب من وقوع االنفجار ،على املرء �أن يبلل
قطعة قما�ش باملاء وي�ضعها على �أنفه وفمه
ليتنف�س عربها حلني زوال الدخان ،وعليه
االبتعاد عن الزجاج �أو الأب��واب الزجاجية،
لأنها رمبا تكون ت�صدعت جراء االنفجار� ،إن
مل تكن �سقطت ،وبالتايل فقد ت�سقط عليه
يف �أي حلظة.
ويف ح��ال وق ��وع ج��رح��ى �أو �ضحايا يف
االنفجار ،عليه �أو ًال االت�صال بالإ�سعاف،
ثم بالأجهزة الأمنية املخت�صة ،و�أن يحاول
�أن ال يحرك امل�صاب من �أر�ضه �إن كان على
ظهره� ،أو بدا �أنه يعاين من ك�سر ما ،لأن
حت��ري��ك امل �� �ص��اب ق��د ي � ��ؤدي �إىل �شلله يف
بع�ض الأح�ي��ان �أو �إ�صابته ب�إعاقة دائمة،
لكن يف بع�ض الأح �ي��ان ي�ك��ون م��ن املحتم
نقل امل�صاب من مكانه ،كوجوده يف مبنى
ي�ح�ترق� ،أو يف مبنى �آي��ل لل�سقوط ج��راء
قوة االنفجار� ،أو حتت د�شم وحجارة تهدد
حياته� ،أو �أي �ضرورة �أخرى ،يف هذه احلالة
يجب االنتباه �إىل كيفية نقل امل�صاب من
خ�ل�ال ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن الأ�� �ض ��رار ال�صحية
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ال�ط��رف ال�سليم ،يف ح��ال ك�سور الطرف
العلوي يجب تعليق الطرف بحامل ذراع
وتثبيته على اجل�سم.
�إ�سعافات �أولية

املمكنة ،يف البداية ،يجب الت�أكد من
�إ�سناد الرقبة لكي ال يحدث اختناق،
ويجب تثبيت اجل�سم كو�ضع امل�صاب
على حمالة �أو قطعة خ�شب وع��دم
هزه ب�سرعة �أو الرك�ض �أثناء نقله،
لأن التقليل من احلركة ي ��ؤدي �إىل
تقليل النزف والأمل.

وع �ن��د ال �� �ش��ك ب ��إ� �ص��اب��ة ال �ع �م��ود
الفقري ،يجب تثبيت امل�صاب ونقله
حممو ًال على �سطح �صلب ،ويف حالة
ك�سور الفخذ وال�ساق ،وهو ما ميكن
اال�ستدالل عليه بت�شوه وتورم الطرف
امل�صاب ،ميكن تثبيت الطرف املك�سور
ب �ل �ف��ه ب�ق�ط�ع��ة م�لاب ����س ورب� �ط ��ه مع

ي �خ �� �ض��ع ال � �ك � �ث�ي��رون ل � � � � ��دورات يف
الإ� �س �ع��اف��ات الأول � �ي ��ة ،وع �ن��د وق� ��وع �أي
ان � �ف � �ج ��ار ي� �ج ��ب مت ��ا�� �س ��ك الأع � �� � �ص ��اب
وا�ستغالل هذه املعرفة مل�ساعدة امل�صابني
والتخفيف من �آالمهم قدر الإمكان ،على
�سبيل امل�ث��ال ،ميكن القيام بالإ�سعافات
الأول �ي ��ة ال�ب���س�ي�ط��ة ل�ل�ج��رح��ى كتطهري
اجل� ��رح وت �� �ض �م �ي��ده م �ن �ع �اً الل �ت �ه��اب��ه �أو
التقاط فريو�س ما.
ويف حال غاب امل�صاب عن الوعي ،على
املرء �أن يحافظ على هدوئه قدر الإمكان
واالت�صال بالإ�سعاف وامل�سعفني ،ويف حال
تعذر و�صولهم م�سرعاً ،ميكن �أن يتوا�صل
معهم ع�بر الهاتف لإر� �ش��اده �إىل كيفية
�إ�سعاف املري�ض ،كما يجب التحدث �إىل
امل�صاب ليبقى واعياً ق��در الإم�ك��ان ،و�إال
يجب �أن يحاول �إيقاظه و�أن يت�أكد من
تنف�سه ونب�ضه ،ف ��إذا ك��ان يتنف�س وغاب
عن الوعي ،يجب الت�أكد من �أن ل�سانه ال
يعيق تنف�سه ،و�إذا ك��ان يعيقه ،من املهم
�أن يدير ر�أ�سه جانبياً �إىل اليمني �أو �إىل
الي�سار ،و�أن تتم �إزالة الدم املوجود بالفم
والأنف مل�ساعدته على التنف�س� ،أما �إذا مل
يكن ال�شخ�ص يتنف�س يف�ضل �أن يقوم
املرء بالتنف�س اال�صطناعي ،بينما يقوم
�آخ ��ر مب�ع��اجل��ة ال�ن��زي��ف وذل ��ك مل�سابقة
الوقت والتقليل من الأ�ضرار.
ويف ح��االت الإ�صابات املتعددة ،يجب
م���س��اع��دة امل���ص��اب�ين ب �ح��االت و�إ� �ص��اب��ات
�أخ�ط��ر م��ن غ�يره��م ،وي�ج��ب التنبه �إىل
ع��دم �إع�ط��اء امل�صاب بنزيف �أي طعام �أو
�شراب �أثناء �إ�سعافه ،والأهم هو الرتكيز
وع��دم االرتباك وا�ستخدام ما توفر من
و�سائل ومعدات لت�ضميد اجل��روح ،على
�سبيل امل�ث��ال ميكن ا��س�ت�خ��دام القمي�ص
القطني ك�ضماد �ضاغط �أو رباط.
يف ح ��ال �إ�� �ص ��اب ��ات الأط� � � ��راف ،يجب
ال�ضغط ب�شكل ب�سيط على اجلرح بوا�سطة

ال�ي��د �أو قطعة ق�م��ا���ش ،م��ع رف��ع الطرف أ�ن �ق��ا���ض ال�ب�ن��اي��ات �أو يف م�ك��ان التفجري
امل�صاب فوق م�ستوى القلب ملنع النزيف ،لإف�ساح املجال �أمام فرق الإنقاذ بالتدخل
ويف ح��ال إ�� �ص��اب��ات ال��وج��ه وال�ع�ن��ق يجب ال�سريع لإن�ق��اذ اجل��رح��ى وامل�صابني من
ال�ضغط املبا�شر على مكان الإ�صابة ورفع مكان االنفجار.
ويف ح � ��ال وق� � ��وع ح ��ري ��ق ك �ب�ي�ر �إث ��ر
الر�أ�س ،ويجب االنتباه لعدم ال�ضغط على
جمرى التنف�س �أو ال�شريان ،ويف �إ�صابات االنفجار ،وانت�شاره يف جمموعة املباين
ال�صدر من املهم و�ضع امل�صاب يف و�ضعية امل �ج��اورة ،يجب ت��وخ��ي احليطة واحل��ذر
ن�صف اجللو�س ،لأن ذلك يح�سن التنف�س خ�ل�ال م���س��اع��دة الآخ ��ري ��ن ،ف��االن�ب�ط��اح
ويجب عدم رفع الطرفني ال�سفليني ،لأن �أر��ض�اً ل��دى وق��وع احلريق وال�سري زحفاً
ذلك �سيزيد من النزيف ،ويف حال �إ�صابات ن�ح��و ال��داخ��ل �أف �� �ض��ل ب�ك�ث�ير ك ��ون كمية
البطن يجب مم��ار��س��ة ال�ضغط املبا�شر الأوك�سجني يف �أ�سفل الغرفة تكون �أكرث
على مكان الإ�صابة مع االنتباه للتنف�س ،منها يف الأع �ل��ى� ،إذ �إن احل��ري��ق واللهب
ل�ع �ل��ى ،ك�م��ا يف�ضل
وذلك ملنع النزيف.
ع ��ادة م��ا ي�ت�ج�ه��ان ل� أ
و�ضع كمامة �أو قطعة قما�ش مبللة باملاء
�أنواع النزيف
لتنظيف الهواء قبل تن�شقه.
ويف ح� ��ال ت �ع��ر���ض امل � ��رء �أو �أي م��ن
ومن املهم االنتباه �إىل نوعية النزيف ،القريبني منه للحروق ج��راء االنفجار،
�إذ قد يكون النزيف من ال�شريان ولونه ميكن �أن يت�صرف وف�ق�اً ل��درج��ة احل��رق
عادة �أحمر فاحت ،وقد يكون من الوريد وم��دى �سوئه ،ف�إ�سعافات احل��روق درج��ة
ول��ون��ه أ�ح�م��ر داك ��ن ،ويف ح��ال الإ��ص��اب��ة �أوىل وث��ان�ي��ة ي�ك��ون بغ�سل م�ك��ان احل��رق
ب���ش�ظ�ي��ة يف ال ��وري ��د م �ث�ل�اً ي �ج��ب ع��دم مب��اء ب��ارد وج��ار مل��دة  10دق��ائ��ق ،وك�شط
حم��اول��ة حت��ري�ك�ه��ا م��ن م�ك��ان�ه��ا ،وذل��ك مكان اجللد بلطف �شديد ،ثم و�ضع مرهم
لتجنب ح ��دوث مت��زق �أك�ث�ر ،وب��ال�ت��ايل خ��ا���ص ب ��احل ��روق� ،أم ��ا �إ� �س �ع��اف احل ��روق
نزيف �أكرث� ،إذاً ،لدى وجود �شظية يجب ال��درج��ة الثالثة ،فيكون بتغليف احل��رق
التنبه �إىل � �ض��رورة ع��دم ال�ضغط على بقطعة قما�ش نظيفة ملنع الهواء عنه قبل
اجلرح وحماولة �إزالتها.
نقل امل�صاب لأق��رب م�ست�شفى �أو و�صول
وم��ن أ�ك�ث�ر ح��االت ال�ن��زي��ف انت�شاراً امل�سعفني.
ل��دى وق ��وع �أي ان �ف �ج��ار ،ن��زي��ف الأن ��ف،
أ�م � � ��ا يف ح � ��ال ت �ع ��ر� ��ض � �ش �خ ����ص م��ا
وذل � ��ك ج � ��راء ق� ��وة ال ��دف ��ع ل�لان �ف �ج��ار لال�شتعال ،فيجب منع ال�شخ�ص املحرتق
وت� �ع ��ر� ��ض امل �� �ص��اب�ي�ن ل� �ه ��زة ك� �ب�ي�رة �أو من الرك�ض ،وم��ن املهم دحرجة امل�صاب
وق��وع �ه��م م��ن م�ك��ان�ه��م ،ول �ع�ل�اج ن��زي��ف على الأر�ض مع تغطيته مبا ي�ساعد على
الأن��ف على الفور من املهم االنتباه �إىل �إطفاء النار مثل :البطانيات �أو املالب�س
اخلطوات التالية :ال�ضغط على جانبي القطنية �أو ال�صوفية ،ويف ك��ل الأح��وال
الأنف من الأعلى بال�سباب والإبهام مع ينبغي منع ال�ن��ار م��ا أ�م�ك��ن الو�صول �إىل
جعل ر�أ�س امل�صاب مائ ً
ال �إىل الأمام وهو ر أ��� ��س امل �� �ص��اب ،وب �ع��د ت��وق��ف ال �ن��ار يجب
جال�س ،وذلك ملنع دخول الدم �إىل احللق ات �ب��اع الإج � � ��راءات الإ� �س �ع��اف �ي��ة اخل��ا��ص��ة
في�صاب بالغثيان ،و��ض��ع �شا�ش نظيف ب ��احل ��روق ،وم ��ن امل �ه��م جت�ن��ب ا��س�ت�خ��دام
داخ��ل أ�ن��ف امل���ص��اب ،غ�سل وج��ه امل�صاب ال��زي��ت �أو ال �ب��ودرة ملعاجلة احل ��روق ،و�أن
ب��امل��اء ال �ب��ارد ،اال��س�ت�م��رار بال�ضغط ملدة يعطى امل�صاب بع�ض امل��اء �أو الع�صري �إذا
ع�شر دقائق على �أنف امل�صاب ثم تخفيف ك��ان عط�شاً ،لأن فقدانه لل�سوائل م�ضر
ال�ضغط ت��دري�ج�ي�اً ح�ت��ى زوال النزيف ل�ل�غ��اي��ة ،ك�م��ا ي�ج��ب ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��دف� أ�ت��ه
ب�شكل نهائي.
بتغطيته ببطانية� ،إذ �إن فقدانه لل�سوائل
ومل��ن لي�ست له �أي دراي��ة بالإ�سعافات �سي�شعره بالربد.
الأول � �ي� ��ة ،ي�ف���ض��ل ع ��دم ال�ت�ج�م�ه��ر أ�م ��ام
الأج�سام امل�شبوهة

قــواعــد عــامـة إلطـفــاء الحـرائــق
يف الأم��اك��ن املفتوحة يجب �أن تكافح احلريق
م��ع اجت��اه ال��ري��ح ولي�س عك�سها ،أ�م��ا يف الأم��اك��ن
املغلقة ،يجب مكافحة احلريق بحيث يكون املهرب
خلف من يكافح واحل��ري��ق أ�م��ام��ه ،يجب االبتعاد
عن احلريق بنحو � 3إىل � 5أمتار والبدء باملكافحة،
يجب عدم مكافحة احلريق من منت�صفه ،بل من
الأم ��ام للخلف ،وي�ج��ب حت��ري��ك امل�ط�ف��أة لليمني
والي�سار �أثناء املكافحة ،ودائماً من املهم مكافحة
احلريق دائ�م�اً من �أ�سفل �إىل أ�ع�ل��ى ،والت�أكد من
عدم ترك مكان احلريق قبل الت�أكد من �إطفائه
متاماً حتى ال ينتقل �إىل �أماكن �أخرى.
ويف ال �ب��داي��ة ع �ن��د ان � ��دالع �أي ح��ري��ق ،يجب
حت��دي��د خ�صائ�صه وم���ص��دره لتحديد ال�سلوك
الواجب على املرء اتباعه ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يجب
�أن يتحلى الإن���س��ان ب��ال�ه��دوء ،ال�شجاعة و�ضبط
النف�س ،فالعمل املبني على قواعد علمية وال�سلوك
ال عند احلريق
الواعي قد ينقذ حياة الكثريين ،مث ً

باملا�س الكهربائي �إثر وقوع انفجار ما ،يجب قطع
الكهرباء عن املبنى �أو املحل ب�شكل فوري.
ويف ح��االت احل��رائ��ق الناجمة ع��ن االن�ف�ج��ار،
ي�ج��ب ت��وخ��ي �أرب �ع��ة ع�ن��ا��ص��ر :احل�م��اي��ة ،الإب�ل�اغ،
الإخ�لاء ،الإطفاء ،ويف كل املراحل يجب احلر�ص
ع�ل��ى ع��دم إ�ث� ��ارة ال�ه�ل��ع وال�ت���ص��رف ب �ه��دوء ،عند
ان ��دالع احل��ري��ق ي�ج��ب التفكري م�ب��ا��ش��رة بت�أمني
احلماية ال�شخ�صية وعدم التعر�ض للخطر ،كما
ي�ج��ب حت��دي��د م���ص��در وح �ج��م احل��ري��ق وم�ع��رف��ة
مدى القدرة على �إطفائه ،ففي حال كان احلريق
�صغرياً ويف بدايته ،يجب مبا�شرة البدء بالإطفاء
قبل �أن تنت�شر النريان.
ويف ال��وق��ت ذات � ��ه ،ي �ج��ب �أن ي �ب��ادر �أح� ��د �إىل
االت�صال بفوج الإطفاء ،الدفاع امل��دين وال�صليب
الأح �م��ر اللبناين وال�ع�م��ل على �إخ�ل�اء امل�ن��زل �أو
املبنى مبا�شرة من املواطنني عرب خم��ارج النجاة
وعدم ا�ستعمال امل�صاعد الكهربائية.

13

م��ن هنا ت�شدد اللجنة اللبنانية للوقاية من
احلرائق على �ضرورة االحتفاظ مبطف�أة للحريق
يف امل �ن��زل وامل�ح��ل ال�ستخدامها ب�سرعة ،وجت��در
الإ�شارة �إىل �أن��ه ميكن ا�ستعمال املياه يف الإطفاء
�شرط �أن ال يكون احلريق من م�صدر كهربائي �أو
ب�سبب مادة �سائلة �أو غازية.
ويف حال وجود دخان كثيف داخل املنزل ،يجب
تكميم الفم والأنف مبن�شفة مبللة وربطها جيداً،
والزحف على اليدين والركبتني حتى بلوغ مكان
�آم��ن ،وذل��ك لأن ال�ه��واء النقي يكمن يف الأ�سفل
والدخان ي�صعد �إىل الأعلى ويبلغ �أق�صى كثافته
عند �سقف الغرفة.
�أم��ا �إذا حلقت ال�ن��ار بثياب امل��رء فيجب لفها
بغطاء لقطع الأوك�سيجني ،و�إن مل يتوافر �شيء
م��ن ذل� ��ك ،ف�ع�ل�ي��ه ال �ت��دح��رج ع �ل��ى الأر� � ��ض حتى
تنطفئ النار ،مع التنبيه �إىل �أن الهرولة والرك�ض
�سيزيدان من ا�شتعال النريان.

وعند اكت�شاف �أي ج�سم م�شبوه �سواء
يف م�ك��ان االن�ف�ج��ار �أو يف �أي م�ك��ان آ�خ��ر،
يجب �أال يقوم املرء بدور املنقذ ،و�أن يرتك
الأم��ر للجهات املخت�صة لتقم بعملها� ،إذ
�إن �أي ت�صرف خاطئ قد ال يودي بحياته
فقط بل بحياة كل من حوله ،يف البداية
يجب عدم االقرتاب من اجل�سم �إطالقاً،
وعدم مل�سه �أو حتريكه ،يف حماولة لإبعاده
عن مكان جتمع النا�س كونه قد ينفجر
ب ��أي وق ��ت ،االت���ص��ال ب��الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة
املعنية وانتظار قدومها بعيداً عن الغر�ض
امل�شبوه �أو حتى ال���س�ي��ارة امل�شبوهة ،مع
الأ� �س��ف ،يف الآون ��ة الأخ�ي�رة مت اال�شتباه
بالكثري من ال�سيارات املفخخة من قبل
املواطنني ،لكن الالفت كان جتمهر عدد
كبري من ال�شبان قرب ال�سيارة امل�شبوهة
وحم��اول��ة فح�صها وتفتي�شها ،ب��د ًال من
االبتعاد عنها وانتظار الأج�ه��زة الأمنية
ملنع انفجارها ولو عن طريق اخلط�أ.

�إعداد هناء عليان
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عربي

كر�سي �سورية �شاغر
يف ظل ا�ستجداء عربي
العتداء �أمريكي عليها
(�أ.ف.ب).

العرب يدعون الغتصاب سورية
كان العرب يف اجلاهلية يئدون بناتهم خوف الأمريكيون للعرب لتغطية اغت�صاب �سورية
ال�ع��ار وحماية لل�شرف وك��ان العر�ض مرتكزاً م ��ن ج ��دي ��د ،ف��اج �ت �م �ع��ت اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
�أ��س��ا��س�ي�اً يف امل�ن�ظ��وم��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة وال���س�ل��وك�ي��ة على عجل يف ال�ق��اه��رة لإع �ط��اء �إذن ال��دخ��ول
عند العرب اجلاهليني قبل الإ��س�لام ،وعززها الع�سكري ال�غ��رب��ي لنب�ش ق�بر ��ص�لاح ال��دي��ن
الإ�� �س�ل�ام وق��ون �ن �ه��ا مب ��ا ي�ح�ف��ظ ح ��ق الأن �ث��ى ويو�سف العظمة والتفتي�ش عن روح ال�ضابط
ك�إن�سانة ولي�ست «عورة» ،وما زالت بع�ض الدول ال�شهيد جو جمال.
وامل �م��ال��ك ال حت��ا��س��ب ع�ل��ى «ج��رائ��م ال���ش��رف»
مل يب َق من بع�ض العرب �إال بع�ض �أ�سفافهم
وتعطيها الأ�سباب املخففة والعقوبات الرمزية .وزيهم العربي ،وحتولت �سيوفهم للرق�ص �أو
ك ��ان ل �ل �ع��رب ن�خ��وت�ه��م و� �ش��رف �ه��م وع��زت�ه��م للطعن يف الظهر �أو لذبح ال�شقيقات التي ال
ووف ��ا�ؤه ��م يف اجل��اه�ل�ي��ة ويف الإ�� �س�ل�ام ..لكن تقبل «جهاد الزنا» �أو اال�ست�سالم لالغت�صاب،
ال�س�ؤال الآن :هل ما ي��زال من يلب�س الكوفية ف�ب�ع����ض ال �ع��رب ي�ب�ي��ع ��ش�ق�ي�ق��ات��ه ل �ـ«امل��اري �ن��ز»
والعقال «وال�شماغ» والد�شدا�شة عرباً جاهلني الأم�يرك��ي مقابل االحتفاظ بعر�شه و�إم��ارت��ه،
�أو عرباً م�سلمني �أم عرباً؟
فـ«العر�ض مقابل ال�سلطة»!
ل�ق��د ��س��اع��د ب�ع����ض ال �ع��رب ع�ل��ى اغ�ت���ص��اب
ل �ك��ن م ��ا ي � ��زال الأم � ��ل ب��ال �ن �خ��وة ال�ع��رب�ي��ة
فل�سطني م��ن ق�ب��ل ال�ي�ه��ود ال �غ��زاة ،و�أم���س�ك��وا احل�ق�ي�ق�ي��ة ،وم ��ا زال الأم� ��ل ب�ب�ق�ي��ة ال���ش�ع��وب
ب��ذراع��ي فل�سطني لت�سهيل االغ�ت���ص��اب ،وم��ا العربية وجيو�شها التي حتاول ا�سرتداد العزة
زال��وا يدفعون للمغت�صب ال�صهيوين وراعيه العربية والأر� ��ض املغت�صبة م��ع م��ا تبقى من
الأم�يرك��ي امل��ال ل�شراء ما يغذيه ،ليبقى على حركات املقاومة ،والتي رحل بع�ضها �إىل فنادق
قوته لي�ستمر يف اغت�صاب �شقيقتهم فل�سطني قطر ،ووج��ه �سالحه لطعن رف��اق ال�سالح يف
ويتحر�ش بباقي �شقيقاتها العربيات من دول �سورية ولبنان ،وجعلت �إ�سقاط �سورية �أولوية
ال �ط��وق وب �ع ����ض ال �ع��رب ��س�ي�ف��رح��ون ل���ص��راخ تتجاوز اجلهاد يف فل�سطني!
فل�سطني و�شقيقاتها!
ما زال قلب العروبة ينب�ض وفيه بع�ض حياة
ت � �ن � ��ادى ب �ع �� ��ض ال � �ع � ��رب ذوي ال �� �س �ح �ن��ة وك��رام��ة ،وم��ا زال��ت بنادق ال�ث��وار جاهزة ل�صد
ال �� �ص �ح��راوي��ة وامل �ت �ن ��ازل�ي�ن ع ��ن ق �ي��م ال �ب��دو هجمات الغزاة ،وقد ا�ستطاعت للمرة الثالثة
و�أخ�ل��اق � �ه� ��م ،وج� �م� �ع ��وا � � �ش ��ذاذ الأف � � � ��اق م��ن �أن تكبح ج�م��اح الغطر�سة الأم�يرك �ي��ة ،فبعد
التكفرييني و�أف��رغ��وا �سجونهم من املجرمني حترير عام  2000وانت�صار متوز  2006وانت�صار
و«ال �ق��اع��دة» و�أر��س�ل��وه��م �إىل ��س��وري��ة ،و�أ ّم �ن��وا غ��زة (قبل �أن تدجن حما�س) والآن يرتاجع
لهم فتاوى «جهاد النكاح» كا�سم رمزي «جلهاد الأمريكي وحلفا�ؤه ويرتدد و�صار دميقراطياً،
ال��زن��ا» ،لت�أمني ملذاتهم حتى ت��أم�ين �سورية حتت وط�أة ال�صمود و�شجاعة حمور املقاومة..
كلها لالغت�صاب ،وما يزالوا يدفعون!
فلقد وىل ع�صر التهديدات وح��ري��ة الق�صف
�أوم � � � ��أ الأم �ي�رك � �ي ��ون مل ��ا ي �� �س �م��ى ال��زع �م��اء واتخاذ القرارالأحادي.
ال�ع��رب لعقد اجتماع للجامعة العربية التي
�إن ر�أي املقاوم يف خنادق لبنان وغزة و�سورية
�أعطت الإذن باغت�صاب ال�شقيقة ليبيا لإنهاء و��ص��واري��خ القد�س م��ن ط�ه��ران ودم��اء �شهداء
ديكتاتورية ال�ق��ذايف وع��ودة اال�ستعمار ،و�أوم ��أ العراق حتولت �إىل منظومة من القوة تعادل

جم�ل����س الأم� ��ن و�أ� �س��اط �ي��ل ال� �غ ��زاة ،وت�ف��ر���ض
�شروطها بالتحالف مع رو�سيا وال�صني و�أحرار
العامل ،وبد�أ ع�صر التوازن الدويل من جديد،
وان�ت�ه��ت �أم�يرك��ا كقطب �أوح ��د ع�ل��ى ال�ساحة
الدولية..
لقد �صار للمقاومة ر�صيدها ال��دويل على
نْ
امل�ستويي الع�سكري وال�سيا�سي و�إمكانياتها
ت �ه��دي��د «ال �ن �ف��ط و�أم � ��ن �إ� �س ��رائ �ي ��ل» أ�ي �ق��ون��ة
ال�سيا�سة الأمريكية املهددة بالك�سر والتلف..
ال نبالغ �إن طلبنا من الأ�شقاء العرب ال�شرفاء
�أن ي �� �ص �م��دوا ق �ل �ي�لاً ،ف �م��ا ال�ن���ص��ر �إال �صرب
�ساعة ،وب��دل �أن تقتلوا بال ثمن وي�صطادكم
الأمريكي بطائراته دون طيار �أو عرب منظومة
«التكفرييني» امل�ضللني ،ق��ات�ل��وا وا�ست�شهدوا
لنكتب تاريخاً جميداً للأمة ونحمي م�ستقبلها
ون �ح��ن و إ�ي ��اك ��م ن���س�ت�ط�ي��ع ذل ��ك ب � � ��إذن اهلل..
وت��اري�خ�ن��ا الإ� �س�لام��ي وال�ع��رب��ي ي�شهد بذلك
و�شهدا�ؤنا ي�ؤكدون النتائج.
ل��ن ت�سقط ��س��وري��ة �أم ��ام هجمات ال�براب��رة
من الفرجنة والتكفرييني ،ولن ي�سقط �شرف
�سورية �أمام «القوادين» العرب و�سينت�صر الدم
ال���س��وري على ال�سيف ال�ع��رب��ي ال��راق����ص على
�أنغام �آهات الثكاىل ..ولن ي�ستطيع «ابن �أبيه»
مهما كان ا�سمه الأول �أن يهزم العرب والإ�سالم
الأ�صيل يف �سورية� ،سواء كان «ابن �أبيه» �أمرياً
�أو ملكاً �أو رئي�ساً �أو معار�ضاً مرتزقاً �أو �إعالمياً
�أو �شيخاً يف ف�ضائية �أو مفكراً قد تخرج من
الكني�ست «الإ�سرائيلي»!
الن�صر ق��ري��ب ..وال�ه��زمي��ة للغرب وبع�ض
العرب الأ�شقياء ،و�ستعود م�صر و�سورية لع�صر
وحدة املو�صلة لإعادة حترير فل�سطني وحماية
الأمة من ذئاب الع�صر.

د .ن�سيب حطيط

«الجــامـعــة الـعـربـيـــة» ..ذيـــــل ذلـيــــل
اث�ن�ت��ان وع���ش��رون دول ��ة تن�ضوي
حتت م�سمى جامعة الدولة العربية،
ي �ب��دو �أن �ه��ا �أج �م �ع��ت ع �ل��ى ال �ط�لاق
ال �ب��ائ��ن ف �ي �م��ا ب�ي�ن�ه��ا م �ن��ذ ارت �ك��اب
اخل�ي��ان��ة العظمى بت�شريع احل��دود
وامل �ي��اه والأج � ��واء ل�ل�غ��زو الأم�يرك��ي
للعراق ،ي�ضاف �إليها �شطب الق�ضية
الفل�سطينية كق�ضية قومية جامعة
ل� �ل� �ع ��رب ،ودخ � � ��ل ال � �ع ��رب ��ان ع���ص��ر
االن �ح �ط��اط ال �ق��وم��ي �إىل �أن ح � ّل
«الربيع العربي» كاللعنة عى ج�سم
�أمّة باتت كالناقة املحت�ضرِة!
م �� �ص��ر ان �ت �� �ص��رت ع �ل��ى ن�ف���س�ه��ا
وان�ت�ف���ض��ت ع �ل��ى واق� ��ع ال ي�شبهها
وال ي �ت ��واءم م��ع ت��اري�خ�ه��ا ال�ق��وم��ي
وح �� �ض��ارت �ه��ا ال �ع �ظ �ي �م��ة ،ع �ل��ى �أم ��ل
�أن حت ��ذو ت��ون����س ح ��ذو م���ص��ر ،لأن
ث�ق��اف�ت�ه��ا الأورو -م�ت��و��س�ط�ي��ة لن
ت�ت�ق�ب��ل ع �ل��ى الأم� � ��د ال �ب �ع �ي��د ح�ك��م
«حزب النه�ضة» بعد ال�سقوط املريع
لتجربة «الإخوان» يف م�صر.
ع �� �ش��رون دول� ��ة ب�ق�ي��ت يف ر��ص�ي��د

اجل��وج �ل��ة ،ن�ك���ش��ف واق �ع �ه��ا احل��ايل
وم�ستقبلها املرئي ونبد�أ يف ت�صنيفها
وفق ظروفها وحجم م�صائبها:
�أوالً :ث �ل��اث دول �أع� ��� �ض ��اء يف
اجلامعة ،من فئة «�شاهد ما �شف�ش
حاجة» ،ون��ادراً ما نتذكّر ع�ضويتها
لأن �ه��ا ع�ل��ى ه��ام����ش ال�لائ �ح��ة ،وق��د
يكون ه��ذا من ح�سن ح��ظّ �شعوبها،
وه ��ي ج�ي�ب��وت��ي وم��وري �ت��ان �ي��ا وج��زر
القمر.
ثانياً :ث�لاث دول باتت كل منها
ح�ك�م�اً ع ��دة دول ،لأن ال �ع��راق ب��ات
ث �ل��اث دوي� �ل ��ات (ك� ��ردي� ��ة و� �س � ّن �ي��ة
و�شيعية) ،م��ع تهجري للأقليات �أو
ت�صنيفهم �ضمن �أهل الذمّة ،واليمن
�ستكون حتماً ثالث دول بعد �أن �أعلن
الرئي�س ال�سابق لليمن اجلنوبي علي
�سامل البي�ض من بريوت م�ؤخراً �أن
احلراك اجلنوبي قرر االنف�صال عن
اليمن املوحّ دة و�إع��ادة �إقامة دولته،
وت�ضاف دولة احلوثيني يف حمافظة
�صعدة �إىل م�أدبة التقا�سم ،لتكتمل

حلقة تق�سيم اليمن ،ثم ننتقل �إىل
ال�سودان التي ح�سمت �أمرها وباتت
دولة يف ال�شمال ودولة انف�صالية يف
اجلنوب.
ثالثاً :ثالث دول لن تكون يف املدى
امل�ن�ظ��ور م���ش��اري��ع دول ،الع�ت�ب��ارات
داخلية وتدخّ الت خارجية ،من ليبيا
القبائل امل�شرذمة� ،إىل فل�سطني ذات
ال�سبعة ع�شر ف�صي ًال م�شتّتاً ،والتي
ل��ن حت�ل��م ب��دول��ة رغ ��م امل�ف��او��ض��ات
العقيمة� ،إىل ال�صومال التي حتكمها
ف��و� �ض��ى � �س�ل�اح ال �ق��را� �ص �ن��ة وح � ّك��ام
الأم��ر ال��واق��ع وف�ت��اوى التكفري من
�أمراء احلرب.
راب� �ع� �اً :ث�ل�اث دول ت�ع�ي����ش على
�صفيح �ساخن نتيجة توترات داخلية
�سيا�سية و�شعبية ما زالت حتى الآن
مم�سوكة ع��ن «االن�ف�ج��ار الربيعي»،
وه��ي ال�ب�ح��ري��ن وال�ك��وي��ت ،والأردن
ح�ي��ث ال ��وج ��ود ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ال��ذي
ي �ق ��ارب ال �ث �م��ان�ين ب��امل �ئ��ة م ��ن ع��دد
ال���س�ك��ان ،و��ص�م��ود ال �ت��اج الها�شمي

ماذا بإمكان ذيل ذليل أن
يفعل مادام يسحب نفسه
خلف ناقة تحتضر ..كانت منذ
أمة عربية؟!
أمد بعيد ّ

يف وج��ه املعار�ضة الإ��س�لام�ي��ة ،بف�ضل القبائل
الأردن� �ي ��ة ،م��ع دع ��م م ��ايل م��ن ال� ��دول الغربية
كي ال ي�سقط التاج قبل الأوان بانتظار ت�سوية
ال��وط��ن ال�ب��دي��ل يف الأردن ال ��ذي ال ب��دي��ل عنه
للفل�سطينيني.
خام�ساً� :أربع دول تعي�ش ما ي�شبه اال�ستقرار
امل �م �� �س��وك ،وه ��ي امل �غ��رب واجل ��زائ ��ر والإم � ��ارات

و��س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ،رمب ��ا لأن �ه��ا مت��ار���س �سيا�سة
االعتدال بني املحاور العربية املتناحرة ،ونتيجة
�ي ��ادي ال�غ��رب�ي��ة التي
ع ��دم ت���ش��ري��ع �أب��واب �ه��ا ل ل� أ
متتهن �إ�شعال النريان.
��س��اد��س�اً :دول �ت��ان ع�ل��ى م��ذب��ح ال�ن�ح��ر العربي
حالياً� ،سوريا التي اجتمع عليها الكون لنحرها،
ول�ب�ن��ان يقف م��رت�ع��داً بانتظار ارت ��داد ال�سكني
عليه ،رغ��م حم ��اوالت ��ص� ّد االرت � ��دادات ،لن�صل
�إىل متعهّدي �سكاكني النحر م��ن قبل دولتني
تتوليان حالياً �إدارة ورعاية ما ي�سمى بـ«الربيع
العربي» ،على �أمل �أ ّال تبد أ� معركة الأحجام بني
حملة ال�سكاكني يف نزاع بني ال�سعودية وقطر يف
�ساحات نحر العروبة وميادين الدمّ.
ه��ذه ح�ك��اي��ة اث�ن�ت�ين وع���ش��ري��ن دول��ة عربية،
ت�شكّل جمتمعة ج�سم ناقة حتت�ضر ،فال تطلبوا
م��ن اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ��س��وى ان �ح �ن��اءة ال��ر أ����س
لأوامر «الناتو» يف العراق وليبيا و�سورية ،وماذا
ب�إمكان ذيل ذليل �أن يفعل ،مادام ي�سحب نف�سه
خلف ناقة ك�سيحة حتت�ضر ..كانت منذ �أمد بعيد
�أمّة عربية؟!

�أمني �أبو را�شد

( العدد  )278اجلمعة � 6 -أيلول 2013 -

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

15

ْ
مصر تستعيد نبضها العربي بمعارك الجبهتين
م��ع ا��س�ت�م��رار ال �ف��رز ال�ت��اري�خ��ي يف يف ال ��واق ��ع ال���س�ي��ا��س��ي واالج �ت �م��اع��ي
ال �ع��امل أ�ج� �م ��ع ،ال��س�ي�م��ا يف امل�ن�ط�ق��ة امل�صري ،قناعات �أن البوابة احلقيقية
ال �ع��رب �ي��ة ،ت�ب�ق��ى م���ص��ر ب �ح��د ذات �ه��ا ،ال� �س �ت �ع��ادة ال� ��دور ل�ي���س��ت ب�ع�ي��دة عن
حموراً رئي�سياً ،ورمبا حجر الرحى يف � �س��وري��ة� ،إذا مل ت �ك��ن ل���ص�ي�ق��ة ب�ه��ا،
ح�سابات موازين القوى واجتاهاتها ،وه��و م��ا ج��رى التعبري عنه �صراحة
لي�س على �صعيد املنطقة فح�سب ،بل على امل�ستوى الر�سمي يف رف����ض �أي
يف احل�سابات الدولية كافة ،ا�ستناداً ع� ��دوان خ��ارج��ي ع�ل��ى � �س��وري��ة ،رغ��م
�إىل معطيات متعددة تفر�ض نف�سها ال�سعار ال�سعودي ال��ذي ترجمه وزير
على الوقع الدويل بغ�ض النظر عمن اخل ��ارج �ي ��ة � �س �ع��ود ال �ف �ي �� �ص��ل خ�ل�ال
ي�صالح �أو يعادي.
اجتماع جمل�س اجلامعة العربية يف
�إن م��وق��ع م�صر املتميز جغرافياً القاهرة.
من حيث ال�سيطرة املنفردة على قناة
وم��ن الوا�ضح �أن الأزه��ر ب�سطوته
ال�سوي�س ،مينحها �أف�ضلية ق�صوى ال��دي �ن �ي��ة وامل �ع �ن��وي��ة ك� � ّر� ��س رف���ض��ه
ل� ��دى ال �ع��دي��د م ��ن ال� � ��دول امل� � ؤ�ث ��رة لأي اع � �ت ��داء أ�ج �ن �ب��ي ع �ل��ى � �س��وري��ة
يف ال�سيا�سة واالق�ت���ص��اد ال��دول�ي�ين ،باعتباره اع�ت��داء على الأم��ة العربية
خل�صو�صية ال�ق�ن��اة يف ت��دف��ق النفط والإ� �س�ل�ام �ي��ة ،وم ��رك ��وزاً ع�ل��ى أ�ك�ب�ر
�إىل دول العامل ،ويف طليعتها ال��دول ق ��وت�ي�ن يف م �� �ص ��ر ،وه� �م ��ا ال �� �ش �ع��ب
ال�صناعية.
واجل �ي ����ش� ،إذ �إن ال �ق��وى ال�سيا�سية
ورغ� ��م خ �ط ��ورة ال��و� �ض��ع امل���ص��ري املحركة لل�شارع امل�صري هددت ب�إقفال
داخ� �ل� �ي� �اً ،ت���س�ع��ى ال �ق �ي ��ادة امل���ص��ري��ة
امل�ؤقتة �إىل ا�ستعادة دور القاهرة� ،إن
على امل�ستوى ال�ع��رب��ي� ،أو الإقليمي
وال� � ��دويل ،ب �ع��د م��رح�ل�ت��ي ال�ت�ف��ري��ط
ب� � ��أوراق ال �ق��وة ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى امل��ذب��ح
الأم�ي�رك ��ي «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»� ،أي أ�ي ��ام
حكم ح�سني مبارك� ،أو خالل مرحلة
اختطاف الثورة على أ�ي��دي «الإخ��وان
امل���س�ل�م�ين» ،وال �ت��ي �أدت ب �ـ«ق �ي��ادت��ي»
امل��رح�ل�ت�ين ل�ت�ك��ون��ا ن��زي�ل�ت��ي ال�سجون
وع �ل��ى ر�أ� �س �ه �م��ا ال��رئ �ي �� �س��ان م �ب��ارك
ومر�سي.
ل �ق��د ب � ��د�أت ت �ت �ك��ون ل ��دى ال �ق �ي��ادة
امل�صرية ،خ�صو�صاً امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ك�أكرب قوة اقت�صادية ووطنية م�ؤثرة

ق�ن��اة ال���س��وي����س ب��أ��س��ال�ي��ب جترتحها
ال �� �ض��رورة أ�م� ��ام ال���س�ف��ن ال�ع��دوان�ي��ة
على �سورية ،وكذلك التعبري امل��دوي
أ�م� � ��ام اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وك��ذل��ك
أ�م� � ��ام ال �� �س �ف��ارة الأم �ي�رك � �ي ��ة ،ح�ي��ث
احت�شد الآالف منددين بالتهديدات
العدوانية الأمريكية على �سورية.
�إن العاملني الأخريين � -أي موقف
الأزهر ال�شريف ،والتعبريات ال�شعبية
التي تعك�س آ�م��ال امل�لاي�ين الثالثني
ال��ذي��ن ن��زل��وا �إىل ال���ش��ارع ال�ستعادة
ال�ث��ورة ووق��ف اجلي�ش �إىل جانبها -
هما ال��ورق�ت��ان الأث �م��ن ال�ل�ت��ان ميكن
لل�سلطة ال�سيا�سية انت�شال م�صر من
ال �ه��وة ال�ت��ي أ�ن��زل�ت�ه��ا إ�ل�ي�ه��ا ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ع �ل ��ى امل �� �س �ت ��وى ال��وط �ن��ي
وال���س�ي��ا��س��ي مب���س��اع��دة ال��ذي��ن �سطو
على البالد منذ وفاة الرئي�س الراحل
جمال عبد النا�صر.

تغ�ص بها �شوارع القاهرة رف�ضاً لالعتداء على �سورية (�أ.ف.ب).
م�سريات �شعبية ّ

ال�� �ش ��ك �أن ال �� �س �ل �ط��ات امل �� �ص��ري��ة
احلالية ميكنها ال�سري بخطى �أ�سرع
و�أ�صلب بعد معاجلة الو�ضع الداخلي
ع �ل��ى ت �ع �ق �ي��دات��ه ،ول� �ك ��ن ي� �ب ��دو �أن
ال�سلطات اختارت املواجهة املفتوحة
م��ع ال�ق��وى امل�ت�م��ردة ،بعد �أن رف�ضت
الأخ�ي�رة حم��اوالت د�ؤوب ��ة لإ�شراكها
يف ال�ع�م�ل�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وق ��د جتلى
ذل��ك ب�إحالة الرئي�س املعزول حممد
م��ر� �س��ي و 14ق �ي��ادي �اً م��ن «الإخ � ��وان
امل�سلمني» �إىل املحاكمة ،ف�ض ًال عن
ت��و��ص�ي��ة م��ن امل�ح�ك�م��ة الإداري � ��ة بحل
ج�م��اع��ة «الإخ � ��وان امل�سلمني» بتهمة
خم��ال�ف��ة ال �ق��ان��ون وت�خ��زي��ن ال���س�لاح
والتعدي على املواطنني وقتل البع�ض
ووج ��ود �أ�سلحة داخ��ل م�ق��رات��ه ،وهي
خمالفة فا�ضحة للقانون ،ف�ض ًال عن
�إ� �ص��دار م��ذك��رة توقيف بحق ال�شيخ
ي��و��س��ف ال�ق��ر��ض��اوي بتهمة اخل�ي��ان��ة
وال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى ال�ق�ت��ل ،ومطالبة
االنرتبول بالقب�ض عليه وت�سليمه.
ال�شك �أن قوة «الإخ��وان امل�سلمني»
�إىل ت��راج��ع ك�ب�ير ،وان�ع�ك����س ذل��ك يف
ال �ت �ظ��اه��رات ال�ه��زي�ل��ة ال �ت��ي خ��رج��ت
حت��ت �شعار «االن�ق�لاب ه��و الإره ��اب»،
مب��وازاة توجيه �ضربات حمكمة �إىل
امل���س�ل�ح�ين يف ��س�ي�ن��اء وال �ع��ري ����ش ،وال
يبدو �أن ال�سلطات امل�صرية �ستوقف
حربها املفتوحة باالجتاهات املذكورة
قبل �أن ت�ستعيد اال�ستقرار والأم��ن،
ك�م�ح�ف��زي��ن م��رك��زي�ين ل ل��إ� �س��راع يف
ا�ستعادة الدور الإقليمي.

يون�س عودة

من يقف وراء حرب التفجيرات في العراق؟
من الوا�ضح �أن توقيت الت�صعيد يف حرب التفجريات
وت�سعري ن��اره��ا مرتبط مب��ا ي�ج��ري يف �سورية م��ن حرب
�إرهابية تُ�شنّ بالوكالة ،وتزامنه مع بدء الأ�صيل الواليات
املتحدة الأمريكية بالتح�ضري للعدوان على �سورية ،بعد
ف�شل ال��وك�ي��ل ،والإخ �ف��اق امل�ستمر للجماعات الإره��اب�ي��ة
امل�سلحة يف امليدان ،وتعر�ضها النتكا�سات وهزائم م�ستمرة
بفعل ال�ضربات النوعية التي وجهها لها اجلي�ش العربي
ال�سوري يف العديد من املناطق.
على �أن هذه اجلماعات التي تفجّ ر يف العراق هي نف�سها
التي تفجّ ر يف �سورية ،وت�ستخدم فيها نف�س �أ�ساليب قتل
النا�س والتدمري ،وبالتايل ف�إن ال�صلة وا�ضحة املخططني
واملنفذين ،والذين ينتمون �إىل ما ي�سمى «تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف العراق وب�لاد ال�شام» ،التابع لـ«القاعدة»،
ال�ت��ي ترتبط قيادتها ب��أج�ه��زة اال�ستخبارات الأمريكية
وال�سعودية التي �أ�شرفت على �إن�شائها وتدريب قياداتها
وكوادرها يف الثمانيات يف القرن املا�ضي ،و�أر�سلتهم للقتال
يف �أفغان�ستان.
�إذاً ،مل ي�ع��د خ��اف �ي �اً دور ال �� �س �ع��ودي��ة ،ب �ق �ي��ادة رئ�ي����س
ا�ستخباراتها بندر بن �سلطان ،يف تغذية ومتويل وحتري�ض
التنظيمات الإرهابية ،على ت�صعيد عمليات التفجري يف
العراق واملنطقة ،وبالتوقف �أمام الأهداف املراد حتقيقها
من وراء هذه احلرب ،ميكن ر�صد الأهداف الآتية:

ال �ه��دف الأول  :ال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى احل �ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة
للر�ضوخ لراية اال�سرتاتيجية الأمريكية يف املنطقة ،وفك
عرى عالقاتها مع �سورية ،وبالتايل االن�ضمام �إىل حمور
دول الأنظمة اخلليجية ،واالنخراط يف احلرب الإرهابية
التي ت�شن �ضد �سورية �سيا�سياً وع�سكرياً و�أمنياً ،وحتويل
ال �ع��راق �إىل ق��اع��دة ت�ستخدمها اجل �م��اع��ات الإره��اب �ي��ة
لالعتداء على �سورية ،وا�ستطراداً �إقدام العراق على وقف
حربه �ضد ه��ذه اجل�م��اع��ات ،وال�ت��ي �أ�سهمت يف �إ�ضعافها
و�شل جزء كبري من حركتها و�أثر كثرياً على عملياتها يف
الداخل ال�سوري.
الهدف الثاين� :إجبار العراق على فك عرى عالقاته
التحالفية مع ايران ،ودفعه للم�شاركة يف جهود وا�شنطن
وال �ع��وا� �ص��م ال�غ��رب�ي��ة لت�ضييق احل �� �ص��ار ع�ل��ى ط �ه��ران،
وا� �س �ت �ط ��راداً ا� �س �ت �خ��دام الأرا� � �ض� ��ي ال �ع��راق �ي��ة م ��ن قبل
اال�ستخبارات الأمريكية للعبث ب�أمن وا�ستقرار �إيران عرب
دعم وتغذية جماعات م�أجورة للقيام ب�إثارة ا�ضطرابات،
و�أعمال تخريب ،وتنفيذ عمليات اغتيال لعلماء وخرباء
�إيرانيني.
الهدف الثالث :تدمري و�إحباط جهود العراق لإع��ادة
ب�ن��اء دول�ت��ه امل��رك��زي��ة ومنعه م��ن اال��س�ت�ق��رار ،و�إدخ��ال��ه يف
الفو�ضى الهدامة ،و�إغراقه يف م�ستنقع الفتنة الطائفية
واملذهبية وال�ع��راق�ي��ة ،و��ص��و ًال �إىل فر�ض �صيغة للحكم

لم يعد خافيًا دور بندر بن
سلطان في تمويل وتحريض
التنظيمات اإلرهابية على
تصعيد عمليات التفجير في
العراق والمنطقة

ت�ق��وم ع�ل��ى ت�ك��ري����س ال�ط��ائ�ف�ي��ة امل��ذه�ب�ي��ة ت�شكل م��دخ�ل ًا
لتعزيز النفوذ الأمريكي اخلليجي يف العراق.
الأكيد �أن لطلبات وا�شنطن وحلفائها لن يخرج العراق
من الأزمة ،ويجعله قادراً على التما�سك ،بل �سينقله �إىل
�أزم ��ة ج��دي��دة ت�ضعه يف م��واج�ه��ة م��ع �شعبه ال ��ذي قاتل
االحتالل الأمريكي الغربي ،ودفع �أثماناً كبرية للتحرر
م�ن��ه ،ب��ل ��س�ي�ق��ود أ�ي �� �ض �اً �إىل دف�ع��ه ل�ي�ك��ون يف � �ص��راع مع
�أ�صدقائه و�أ�شقائه احلقيقيني� ،إيران و�سورية.
ولهذا ،ف�إن الطريق الأجدى والأقل كلفة والذي

ين�سجم مع خيار العراق الوطني والقومي ،ويحفظ
وحدته وا�ستقالله و�سيادته� ،إمنا يكون يف:
 -1رف�ض الر�ضوخ واال�ست�سالم لأه��داف هذه احلرب
التي تنفذ ب�أوامر �أمريكية خليجية لالنتقام من العراق
لإحلاقه الهزمية باجلي�ش الأمريكي.
 -2التن�سيق الأمني والع�سكري بني اجلي�شني العراقي
وال �� �س��وري يف ال�ت���ص��دي للجماعات الإره��اب �ي��ة امل�سلحة،
التي ت�ستهدف �أمن وا�ستقرار ووحدة ال�شعب يف البلدين
مل�صلحة الكيان ال�صهيوين ،وم�شروع الهيمنة الأمريكية
يف املنطقة.
 -3احتواء التناق�ضات ال�سيا�سية العراقية ،والعمل على
�إ��ش��راك القوى املمثلة يف ال�برمل��ان يف ال�سلطة ال�سيا�سية
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ف�ع��ال�ي��ة ،وت �ك��وي��ن حت��ال��ف وط �ن��ي ع��ري����ض
لإحباط �أهداف احلرب الإرهابية.
كما �أن على احلكومة بذل اجلهود لتنوير الر�أي العام
ملخاطر ه��ذه احل��رب على وح��دة ال�ع��راق ،وف�ضح اجلهات
ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ال �ت��ي ت �غ��ذي ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ف�ج�ير،
وتقدمي الأدلة التي تثبت ذلك.
� -4إيالء احلكومة العراقية االهتمام الكايف ملطالب
ال�شعب ال�ع��ادل��ة ،وال�ع�م��ل على امل�سارعة �إىل تلبيتها،
وانتهاج �سيا�سة حتقق العدالة االجتماعية.

ح�سني عطوي
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دولي
ّ
الواليات المتحدة تسخر المنظمات الدولية
لحسابها ..وتخسر حروبها واقتصادها

حممد �شهاب

عقيدة «القوى األمنية األميركية» ..صناعة «إسرائيلية» بامتياز
ي�ن��در �أن تتناول الأب �ح��اث وال��درا��س��ات ت�أثري
دول ��ة «�إ� �س��رائ �ي��ل» ،وال �ل��وب��ي ال���ص�ه�ي��وين ،على
��ص�ع�ي��دي ع�ق�ي��دة الأم ��ن ال��داخ �ل��ي يف ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،وتركيبة وزارة الداخلية التي
ا�ستحدثت لأول م��رة يف ت��اري��خ ال�ب�لاد على �أث��ر
�أحداث �أيلول�/سبتمرب  ،2001فقد تبني �أن الكيان
ال�صهيوين ه��و ال��ذي «ي�صنع» الأم ��ن الداخلي
الأم�يرك��ي ،ويتحكم ب�أ�ساليب العمل والأه��داف،
وي�ح��دد نوعية املهمات الآن�ي��ة وامل�ستقبلية على
ال�سواء.
يف م�ق��ال��ة ن���ش��رت ع�ل��ى امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة،
ك���ش��ف ف�ي�ل�ي��ب ج�ي�رال ��دي؛ ال�ع���ض��و ال �� �س��اب��ق يف
وكالة «ال�سي �أي �إيه الأمريكية» ،بع�ض الوقائع
ال �ت��ي ت �� �ش�ير �إىل دور «�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» يف ت��وج�ي��ه
�سيا�سات الأم��ن القومي ب�صورة مبا�شرة وغري
مبا�شرة ،با�ستغالل «خماطر الإره��اب» على �أمن
املواطنني الأمريكيني ،واملبالغة بادّعاءات الكيان
ال�صهيوين ح��ول «خ�برات��ه الغنية والنجاحات
التي حققها ملكافحة الإرهابيني».
�إن م��ن أ�خ �ط��ر ال ��وج ��وه اخل �ف �ي��ة ل�ل�ن�ف��وذ

ال �� �ص �ه �ي��وين ،ي�ت�م�ث��ل يف ه�ي�م�ن��ة ال �� �ش��رك��ات
الأم �ن �ي��ة «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ع�ل��ى � �س��وق الأم ��ن
اخل��ا���ص ،ال��رائ��ج حملياً وع��امل�ي�اً ،فقد قدمت
ه ��ذه ال���ش��رك��ات ع��رو��ض�ه��ا يف ك��ل امل�ن��ا��س�ب��ات،
وا��س�ت�ح��وذت على �أك�ث�ر م��ن  ٪90م��ن العقود
حلماية �أك�بر امل��راك��ز ال�صناعية ،واملختربات
العلمية ،وغريها من امل�ؤ�س�سات احل�سا�سة مبا
فيها حماية الرت�سانة ال�ن��ووي��ة الأم�يرك�ي��ة،
وك��ذل��ك �صيانة وت�شغيل ال�ق��واع��د وامل �ع��دات
الع�سكرية يف ال �ب �ل��دان الأج�ن�ب�ي��ة ،وم��راق�ب��ة
�شبكات الإنرتنيت العاملية.
وي�ضاف �إىل هذا التغلغل الأمني اخلطري،
ما يقابله من النفوذ ال�سيا�سي يف كل الأجهزة
الأم�ن�ي��ة ،ف�أ�صبح �أم��ن «�إ��س��رائ�ي��ل» ج��زءاً من
الأم ��ن ال�ق��وم��ي ،وال ��والء ل��دول��ة « إ���س��رائ�ي��ل»
�شرطاً لتعيني ال�ق��ادة وامل���س��ؤول�ين الأمنيني
يف امل��واق��ع احل���س��ا��س��ة ،وع �ل��ى ك��ل امل��ر��ش�ح�ين
�أن مي��روا بعملية اختبار للت�أكد من والئهم
ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» ،و�إذا ف�شل �أح��ده��م ُي�ط��رد من
جميع الوظائف الر�سمية ،وي�شهّر ب�سمعته.

وال يقل ال��وج��ه العلني لهذا النفوذ خطورة
عن وجهه اخلفي� ،إذ تتبنى املنظمات اليهودية
الأم�يرك�ي��ة ،وال�شركات «الإ�سرائيلية» املخت�صة
ب ��اخل ��دم ��ات الأم� �ن� �ي ��ة ،ب ��رام ��ج خ��ا� �ص��ة ل �ت �ب��ادل
اخلربات يف جمال احلفاظ على الأمن الداخلي،
وتنظيم الزيارات لكبار رجال ال�شرطة �إىل الكيان
ال���ص�ه�ي��وين ب �ه��دف «ت�ل�ق��ي ال �ت��دري �ب��ات املكثفة
لتح�سني ال��و��س��ائ��ل التكتيكية واال�سرتاتيجية
حل �م��اي��ة امل ��واط� �ن�ي�ن الأم �ي�رك � �ي �ي�ن م ��ن خ�ط��ر
الإرهاب».
وم��ن أ�ب ��رز النا�شطني يف ه��ذا امل �ج��ال ،املعهد
ال�ي�ه��ودي ل���ش��ؤون الأم ��ن ال�ق��وم��ي ،وم��رك��زه يف
وا��ش�ن�ط��ن ،ال��ذي ين�سق ب��راجم��ه م��ع «اجلمعية
القومية ل��ر�ؤ��س��اء �أق�سام ال�شرطة» يف ال��والي��ات
املتحدة ،لعقد امل�ؤمترات التي ت�ست�ضيف اخلرباء
الأمنيني من «�إ�سرائيل» ون�شر الدرا�سات املخت�صة
ب�ش�ؤون الأم��ن ،وتلعب منظمة �إيباك دوراً هاماً
يف اجل��ان��ب ال�ع�م�لاين ل �ق��وى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي،
وهيكلية وزارة الداخلية م��ن خ�لال موقع على
الإنرتنيت يتناول �ش�ؤون الأمن القومي ،وي�شكل

�أمني عام الأمم املتحدة بان كي مون (�أ.ف.ب).

مل تكتف الواليات املتح���دة الأمريكية على
مر تاريخها باخرتاع الأكاذيب لتربير تدخالتها
يف �ش�ؤون ال���دول الأخرى ،وقهر �إرادة ال�شعوب،
ب���ل و�صلت بها الأمور �إىل ح���د التج�س�س على
املنظم���ات الدولية وعلى ر�أ�سها الأمم املتحدة،
وحول���ت �سفاراتها يف العامل �إىل �أوكار جت�س�س
على امل�صالح الوطنية للدول وال�شعوب.
ووفق��� ًا للوقائع املثبتة ،ف����إن وكالة الأمن
القوم���ي الأمريك���ي «�أن �أ����س �إي���ه» ،اخرتقت
امل�ؤمت���رات وجت�س�س���ت على املق���ر الرئي�سي
ملنظم���ة الأمم املتح���دة يف نيويورك ،وجعلت
�أك�ث�ر من � 80سفارة م���ن �سفاراتها حول العامل
مراكز للتج�س�س دون علم البلد امل�ضيف.
و�إذا كانت جملة «دي���ر �شبيغل» الأملانية،
ق���د ك�شفت على بع�ض هذا اجلانب ،ا�ستناداً �إىل
وثائق ادوارد �سنودن العمي���ل ال�سابق لوكالة
املخاب���رات املركزية ،ف����إن جانب��� ًا مثرياً من
هذا الك�شف ،جتلى يف اخ�ت�راق مقر امل�ؤمترات
بالفيدي���و التابع للأمم ،حي���ث جنحت يف فك
ال�شيفرة اخلا�صة يف املق���ر ،وو�صلت الوقاحة
على ح���د التج�س�س على حلف���اء وا�شنطن من
خ�ل�ال اخرتاقها على �سبيل املث���ال ال احل�رص
بعثات االحتاد الأوروبي لدى الأمم املتحدة.
كما �أن الوثائ���ق تك�شف على مراكز �أمريكية
للتن�ص���ت يف العدي���د من مدن الع���امل ومنها
فرانكف���ورت الأملاني���ة ،وجني���ف ال�سوي�رسية،
وفيينا النم�ساوية.
�إذا كان���ت هذه مناذج عن الأخالق الأمريكية
وتعاملها م���ع الدول الأخ���رى ،وخ�صو�ص ًا مع
الدول احلليفة لها ،ف�إن وا�شنطن يف ذات احلني
ال تقيم وزن ًا للمنظمات الدولية ،وحتاول دائم ًا
بحكم تطوره���ا وتقدمها يف عامل التكنولوجيا
واالت�ص���االت� ،أن تتخط���ى يف اندفاعاته���ا
العدواني���ة هذه املنظمات ،وعل���ى ر�أ�سها الأمم

املتحدة التي وج���دت يف العام  1945من �أجل
حفظ و�صيانة ال�سالم والنظام الدوليني.
واملفارق���ة هنا� ،أن الواليات املتحدة يف كل
�أعمالها العدوانية ،كانت دائم ًا تفربك �شهادات
و�شه���ود الزور لتربي���ر غطر�سته���ا وجربوتها
وعدوانيتها ،بيد �أنها يف معظم معاركها ،كانت
تخ���رج يف النهاية مهزومة مع توليدها املزيد
من الأزمات االقت�صادية واملالية اخلانقة التي
ته���دد ال�سالمة االجتماعي���ة الدولية والوطنية
عل���ى م�ست���وى كل بل���د م���ن بل���دان العامل،
وخ�صو�ص��� ًا يف البلدان الت���ي ت�سمى متقدمة،
ناهيك ع���ن امل�آ�سي التي تخلفه���ا يف البلدان
النامية.
نع���ود �إىل مطل���ع ال�ستيني���ات م���ن القرن
املا�ض���ي ،وحتدي���داً �إىل � 17آذار  1960حينم���ا
واف���ق الرئي�س الأمريك���ي �أيزنهاور على اقرتاح
ال���ـ« ،»C.I.Aودون الع���ودة �إىل الأمم املتحدة
بدعم املعار�ضة �ضد النظ���ام الثوري يف كوبا
بزعامة فيدل كا�سرتو ،فقاموا بتدريب وت�سليح
املعار�ض���ة الكوبية العميلة الت���ي ا�ستطاعت
« »KGBال�سوفياتية معرفة تفا�صيلها ،ف�أعلمت
الكوبيني بها ..فكان���ت عملية الإنزال الأمريكي
مع الكوبيني العمالء يف اخلليج العربي ،وكانت
املفاج�أة بالت�ص���دي احلا�سم الذي هز الواليات
املتح���دة ،وخ�صو�ص ًا �أن النظام الثوري الكوبي
ا�ستطاع �إ�سق���اط طائرات حربية �أمريكية كانت
تعترب درة تاج �سالح اجلو الأمريكي ،وقتل �أكرث
م���ن � 16شخ�ص ًا من �أطقم هذه الطائرات ،و�أغرق
�سفن��� ًا حربية وقتل �أكرث من مئة جندي �أمريكي
و�أ��س�ر نحو مئتي جندي ع���دا القتلى والأ�رسى
واجلرحى من العمالء الكوبيني.
و�إذا كانت الب�رشية قد �شهدت منذ خم�سينيات
حتى بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي نوع ًا من
التوازن ال���دويل ،كانت تفر����ض على الواليات

املتحدة الهروب من الأمم املتحدة ل�شن حروبها
العدواني���ة عل���ى دول العامل ،كم���ا ح�صل يف
فيتن���ام وكوريا و�إي���ران (االنقالب على م�صدق
عام  )1953و�أحالفه���ا اال�ستعمارية والعدوانية
التي ب���د�أت تطل على منطق���ة ال�رشق الأو�سط
منذ الأربعينيات م���ن القرن املا�ضي ،كم�رشوع
حلف الدفاع امل�شرتك عام  ،1949وحلف بغداد
ع���ام  ،1954وحل���ف ال�سنت���و  1958وم�رشوع
�أيزنه���اور � 1958أي�ضاً ،واحلل���ف الإ�سالمي عام
 1968الذي ق���ام �ضد عبد النا��ص�ر الخ ..ف�إنها
من���ذ ت�سعيني���ات الق���رن املا�ضي بع���د زوال
االحت���اد ال�سوفياتي �أخذت ت�سخ���ر املنظمات
الدولي���ة وخ�صو�ص��� ًا الأمم املتحدة يف خدمة
�أهدافها العدواني���ة والتو�سعية ،كما فعلت يف
االحتاد اليوغو�ساليف وفكفكته وما �سمي ب�أزمة
كو�سوف���و ،ويف ال�صوم���ال ،و�أفغان�ست���ان� ،إىل
الكذبة الكربى يف العراق عام .2003
يف ه���ذه احل���روب ،كانت وا�شنط���ن تفر�ض
على الأمم املتحدة �أكاذيبها يف ظل �شخ�صيات
�ضعيف���ة �أو�صلتها �إىل ر�أ����س املنظمة الدولية،
كبطر�س بطر�س غايل ،وكويف �أنان ،وكجا�سو�س
لدى خمابراتها الـ« »C.I.Aمثل بان كي مون،
فكان���ت تغطي على اجلرائ���م الأمريكية يف كل
البلدان التي غزتها ،والتي طاولت حتى اجلنود
الأمريكيني امل�شاركني يف هذه احلروب القذرة.
ه���ل و�صل ع��ص�ر اجلم���وح الأمريك���ي �إىل
نهايته؟ تابعوا جيداً الأزمة االقت�صادية املالية
الأمريكي���ة حتى �أك�ث�ر م���ن  30تريليون دوالر
دين على اخلزان���ة ،وتابعوا الأزمة االقت�صادية
العميق���ة يف دول االحت���اد الأوروب���ي ..تابعوا
امل�سل�س���ل ال�سوري حيث ي�سج���ل بداية نهاية
القطب الأوحد ..وقريب ًا �سيكون اجلواب ال�شايف.

م ��رج �ع �اً ه ��ام� �اً ل��ر� �س��م ال �ع �ق �ي��دة
الأمنية.
وب �ف �� �ض ��ل �إي � � �ب� � ��اك ،ت �� �ض �خ��م
ح�ج��م وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب��إن���ش��اء
 73م��رك��ز ارت �ب��اط تتمثل فيها
امل�ؤ�س�سات الأمنية «الإ�سرائيلية»،
واجلمعيات اليهودية الأمريكية،
ل� �ن� �ق ��ل امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ،و إ�ط � �ل� ��اق
«الإن��ذارات املبكرة» حول عمليات
�إره��اب�ي��ة مفرت�ضة ،ومل تكرتث
الإدارة الأمريكية لتذمر بع�ض
امل�س�ؤولني من ع��دم فعالية هذه
املراكز ،واعتبارها «تبذيراً للمال
ال �ع��ام ،ال ��ذي ي��ذه��ب لإ��س��رائ�ي��ل
ك�م�خ���ص���ص��ات ل �ل �خ�ب�راء ،وك �ب��ار
الع�سكريني املتقاعدين».
وع � �ل� ��ى � �ص �ع �ي��د �آخ � � � ��ر ،ت �ن �ظ��م
«امل� ؤ���س���س��ة ال��دول�ي��ة لال�ست�شارات
الأمنية» ،ومركزها يف «�إ�سرائيل»،
زي��ارات خا�صة �إىل مدينة اخلليل
املحتلة يف ال�ضفة الغربية ،لإطالع
رج ��ال ال���ش��رط��ة ع�ل��ى ال���س�ي�ن��اري��و
ال��ذي يتمكّن فيه أ�ل��ف م�ستوطن

ف�ق��ط م��ن اح �ت�لال و��س��ط ال�ب�ل��دة،
و��ض�ب��ط الأم � ��ن يف م��واج �ه��ة 250
�ألف مواطن فل�سطيني ،يرف�ضون
االح �ت�ل�ال وينتف�ضون ��ض��ده بني
احلني والآخر.
وي �ت �� �س��اءل ال �ك��ات��ب جي��رال��دي
كيف ميكن ل��رج��ال الأم��ن تطبيق
جتربة احتالل اخلليل على املدن
الأم�يرك �ي��ة ،رمب��ا ت�شري التجربة
�إىل احتمال كونها حت�ضرياً م�سبقاً
لأج ��واء ي�صبح فيها أ�م ��راً مقبو ًال
�أن تلج�أ ق��وى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي يف
�أمريكا �إىل قمع الكتل ال�سكانية ،يف
ح��االت الع�صيان امل��دين� ،أو تنامي
احل��رك��ات الإنف�صالية امل�سلحة يف
بع�ض الواليات التي يتعاظم فيها
ال�شعور بالغنب والإهمال.
وحت �� ��سّ �ب �اً ل� �ه ��ذا ال �� �س �ي �ن��اري��و،
ت���س�ت�خ��دم وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��رق�اً
خ��ا� �ص��ة ت� �ع ��رف ب��ا� �س��م ،SWAT
وتنفذ مهماتها ب��أ��س�ل��وب اجلي�ش
وت�ك�ت�ي�ك��ات��ه ون��وع �ي��ة أ���س�ل�ح�ت��ه ،يف
ح ��ل امل �� �ش �ك�لات ال��داخ �ل �ي��ة ،وب ��ات
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رأي
ُ
ّ
المتردد ..بندقيته تطلق إلى الخلف
أوباما
�صادمة كانت �إطاللة �أوباما يوم ال�سبت
لكل من كان ينتظر �ساعة ال�صفر للهجوم
الأمريكي عل����ى �سوري����ة ،والبع�ض تلقى
�صفعات عل����ى عدد الكلم����ات ،و�إذا �أردنا
البدء من لبنان ،ف�إن �أحد قادة «� 14آذار»
ممن كان �أ�ش���� ّد املتحمّ�سني لل�رضبة ،وبدا
حل َك����م بني �شدقيه
وك�أن����ه ي�ضع �صفّارة ا َ
وي�رصخ «هيّا �أوباما» ،قد يُ�صلح �أن يكون
منوذج���� ًا ع����ن املراهن��ي�ن اخلائبني على
امتداد العامل.
�سورياً ،التق����اط �أنفا�س ،رغم �أن ال�شعب
ال�س����وري �أخط�أ يف ا�ستع����دادات املواجهة،
وكان حر ّي ًا به و�س����ط التهديدات باالعتداء
على �أر�ضه �أن ين�صب اخليام ويجعلها طوق ًا
مدني ًا اعرتا�ضي ًا حول كل من�ش�أة وردت يف
بنك الأهداف الأمريكي����ة �شبه املُعلنة ،يف
معركة وطنية هي �أ�سمى و�أنبل من املعركة
الداخلية.
«�إ�رسائيلياً» ،تنفّ�����س «الإ�رسائيليون»
ب��ل�ا كمّامات واقي����ة تهافت����وا عليها �أكرث
ممّا تهافتوا على امل����واد الغذائية ،ورممّ وا
املالجئ �أكرث ممّا رممّ ����وا الدُ�شَ م والو�سائل
الدفاعي����ة ،لأن ال�شعب «الإ�رسائيلي» بات
يعي�ش ي�أ�س ًا من خوف مل يكن يعرفه طيلة
احلروب مع العرب ،ولأنه اعتاد �أن يُحارب
الآخرين يف �أر�ضهم وما ذاق طعم االختباء
يف املالج����ئ �سوى منذ العام  ،2000عندما
غيرّ �أمني عام «حزب اهلل» قواعد اللعبة مع
«الإ�رسائيليني» �إىل الأبد ،وبات امللج أ� يف
لبنان يُقابلُه ملج�أ يف «�إ�رسائيل» ،ومدينة
يف لبنان تُقابلها مدينة يف «�إ�رسائيل».
تركياً ،حَ نِق �أردوغان ،لأنه مل يكن �أ�ص ًال
را�ضي ًا ب�رضبة حم����دودة ل�سورية ،بل كان
يُطالب دون �س����واه من قادة الدول امل�ؤيدة
لل�رضب����ة الأمريكية ب�أن تكون قا�ضية على
النظام ،وكذل����ك كانت كل الدول اخلليجية،
با�ستثن����اء عُ مان ،و�أ�صي����ب �شقيق بندر بن
�سلطان بالإحباط لأنه كان منتدَب ًا من قبَل
�شقيق����ه لريب�ض ويرابط يف الأردن ،ويتابع

امل��واط��ن يتقبل �سماع �أخ�ب��ار غريبة
على املجتمع الأمريكي ،مثل اقتحام
م � � ��زارع خم��ال �ف��ة ل �ل �ق��ان��ون ال� �ع ��ام،
ب�أ�سلوب يقارب الغارات على الرمادي
�أو الفلوجة يف العراق املحتل.
لقد ا�ستغلت احلركة ال�صهيونية
م��وج��ة ال�ت�خ��وي��ف م��ن الإره � ��اب �إىل
�أب�ع��د احل ��دود ،حتى حت��ول��ت ال��دول��ة
الأم�يرك�ي��ة ،خ�لال �سنوات م�ع��دودة،
�إىل دولة بولي�سية كـ«�إ�سرائيل» ،تقوم
باالعتقاالت التع�سفية ،واالغتياالت
امل �� �س �ب �ق ��ة ب �ل��ا حم ��اك� �م ��ة لأف� � � ��راد
وج �م��اع��ات مل �ج��رد ال���ش�ب�ه��ة ب��اع�ت�م��اد
ال�صور النمطية ،والتقارير الأمنية
امل�ل�ف�ق��ة ،ي���ض��اف ه��ذا �إىل «اح�ت�لال»
ال�صهاينة لأه��م مراكز �صنع القرار
ال�سيا�سي والأم �ن��ي ،ح�ت��ى �أ�صبحت
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ب �ن �ظ��ر ب�ع����ض
امل�ف�ك��ري��ن الأم�يرك �ي�ين ،وامل��واط�ن�ين
ال �ع��ادي�ين« ،م���س�ت�ع�م��رة �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»
تخ�ضع لل�سلب والإبتزاز.

عدنان حممد العربي

جمريات احلرب ميداني���� ًا لتحقيق خريطة
الأهداف التي و�ضعها بندر بالت�شاور مع ما
تُ�سمّى «املعار�ضة ال�سورية».
ظ ّن �أوباما �أن ال�رضبة املحدودة التي هي
من �صالحيته دون الرجوع �إىل الكونغر�س،
�ستبقى حمدودة ،وظ����ن �أن مباركة نعامة
غارق����ة يف رم����ال ال����ذ ّل العرب����ي تُ�سمى
اجلامعة العربية �ستكون غطاء واقي ًا له يف
مغامرة �أ�شبه مبغامرات «كاوبوي» الغرب
الأمريكي ،لكن الدبّ الرو�سي خدعه ،و�إيران
ك�شرّ ت عن �أنياب التحدّي املعلَن ،وارتعدت
فرائ�����ص الكيان «الإ�رسائيل����ي» ،وكان ما
كان من حم����اوالت ابت����داع �سيناريوهات
«�إنزال القرد عن ال�شجرة»..
توهّم �أوبام����ا �أن زي����ارة �سلطان عُ مان
لإيران وتزامنها مع زيارة جيفري فيلتمان
ب�صفتيه الأممية والأمريكية� ،ستمهّد الطريق
ب�ضوء �أخ�رض �إي����راين ل�رضبة حمدودة جداً
حلفظ ماء الوجه الأمريكي لي�س �أكرث ،مُ قابل
ليون����ة يف امللف الن����ووي الإيراين ،فكانت
النتيج����ة الويل والثبور وعظائم الأمور من
�إيران ،ون�صائ����ح لأي جندي �أمريكي يخرج
من بارجة �أن يحمل «تابوته» على كتفه،
و�ص����و ًال �إىل «كل �ص����اروخ عل����ى �سورية
يُقابل����ه �صاروخ على ت����ل �أبيب» ،وانتهاء
ب�إنذار �إيراين �أخري ب����زوال «�إ�رسائيل» يف
مت �رضب �سورية.
حال ّ
�أوبام����ا ،ب��ي�ن «مكان����ك راوح» و«�إىل
ال����وراء درّ» ،بانتظار �أن جت����د �أمريكا ح ًال
مع حلفائها قب����ل خ�صومها خالل اجتماع
ال����دول الع�رشين يف رو�سيا ه����ذا الأ�سبوع
ولقاء الرئي�س الأمريكي بنظريه الرو�سي يف
�سان بطر�سربغ على مائدة تبادل امل�صالح،
والتي لي�س من �ضمنها مراعاة خاطر حَ كَم
لبناين هزيل ،وال �رشذمة معار�ضني �سوريني
�أقاموا حفالت الدبك����ة على ال�شا�شات قبل
�أوانها بانتظار «الن�رص».

ات �ف��ق ال��رف �ي �ق��ان ع �ل��ى �أن ت �ك��ون ال �ع��ا� �ص �م��ة حمطة
ترحالهما التالية ،وكانت امل�سافة من البلدة احلدودية
تغطيها �أر���ض �صحراوية حمفوفة مبخاطر جمّى ،ومن
البديهي �أن تكون �سيارات الأجرة و�سيلة النقل الوحيدة،
ويف طريقهما �إىل موقف احلافالت ،اقرتح امل�سافر على
�صاحبه �أن ي�ب�دّال اخل�ط��ة ،ويلبّيا دع��وة ال��رج��ل البدوي
امللحّ ة ال�ست�ضافتهما يف م�ضارب جماعته ،وكانا قد تعرّفا
�إليه يف مقهى �شعبي ،وا�ست�أن�سا حلديثه حول غرائب ما
يجري يف طول البالد وعر�ضها.
قبل و�صولهما �إىل موطن الع�شرية ،توقع ال�صحايف �أن
يكون واحة فيحاء ،ف�إذا به قرية بيوتها من الطني والق�ش،
ومن حولها خيم مهلهلة ،أ�ُحيكت من ال�شعر ،وقد خربطت
تراتب خيوطها رقع مق�صو�صة من �أكيا�س اخلي�ش ون�سيج
اجل��وت ،رحّ ��ب البدوي بقدومهما ل��دى الباب ب�شيء من
احلما�س واالرتباك ،ودعاهما لدخول بيته املتوا�ضع ،وقال
جمامالً�« ،إن مل ت�سعكما الدار ،ن�سكنكما يف قلوبنا� ..أه ًال
بكما �ضيوفاً �أعزاء ،حلت بنا الربكات ،تف�ضال باجللو�س».
�سرد البدوي ق�صة التحول التدريجي من حياة البداوة
�إىل احل�ضر ،فقد اعتادوا ،لع�شرات ال�سنني� ،أن ي�سرحوا

�أمني يو�سف

طواحين العجز تنتج فتنًا
«�إذا كنت ذا ر�أي فكن ذا عزمية �إ ّن ف�ساد الر�أي يف �أن ترتدّدا»
(�أبو الطيب املتنبي)
طواحني العجز �أ�صابت حمركات الرئي�س املكلف بالعدوى ،ف�أطف�أتها ،بل �أحدثت
فيها عط ًال ،ا�ستع�صى على �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص الوقوف على مالب�ساته،
وح � ّل �أل �غ��ازه ،م��ا ح��رم ال��وط��ن والدة حكومة ك��ان َ
«ط � ْل��ق» التكليف وزخ�م��ه يب�شر
بقدومها قبل �إمتام فرتة احلمل الطبيعية!
طواحني العجز �أملت على الوطن ،بل فر�ضت عليه متديد �إقامة  128مالكاً
خفياً يف ُن��دو ٍة مغلق ٍة حمظو ٌر عليهم العمل املنتج الذي يعود بالنفع على الوطن
واملواطنني!
طواحني العجز ا�ستبقت حكومة معتلة �سقيمة يف العناية املركزة ال هي ميتة ،وال
هي حيّة ..كثرية اجلعجعة قليلة الطحن.
وح��ده��ا الفتنة ول�ي��دة ط��واح�ين العجز امل��د ّل�ل��ة ،تط ّل بقرنها ال��دام��ي ووجهها
القبيح ،رافلة ب�أ�سمالها الب�شعة املميتة ،تتبخرت على م�ساحة الوطن ،غري عابئة
بهيبة دولته� ،ضاربة عر�ض احلائط خمافة اهلل والقيم والقوانني ..متجرّئة على
حرمة النف�س الإن�سانية ،متطاولة على حرمة الدم والعر�ض يف ّ
ال�شرائع ال�سماوية،
مُبيحة لنف�سها املحظورات واملمنوعات.
ّ
مولود العجز �أم�سى �س ّفاحاً ،ي�سف ُح الدماء ،يُرو ُع الأبرياء ،يتهدد �أمن وا�ستقرار
الوطن برمّته ،من غري وازع �أخالقي �أو ديني �أو �إن�ساين..
هذا املولود العاق لن يُبقي على �شيء من �سمة لبنان ووجهه احل�ضاريّ ..
هذا العاق ..وجب علينا و أ�دُه! كيف؟
«كيف»!! هي مع�ضلة هذا الوطن املكبّل ب�سال�سل «�أالنا».
لقد �أفلحت ال�صهيونية ح ّتى ال�ساعة يف زرع بذور ال�شقاق والتفرقة والتنابذ يف
ما بينكم ..ف�سارعوا �إىل اجتثاث هذه الفطريات من جذورها ،وحرقها يف مطهر
الوطنية املّح�صن بالتع ّقل والوعي واحلكمة وال�صرب وال ّتعايل على اجلراح..
أ�يّها الغيارى على الوطن ..ال تنحنوا �أمام �إع�صار الفتنة ،بل واجهوها ..بالفكر،
بالعقل ،باحلوار ،بو�ضع الندى يف مو�ضع الندى ،وو�ضع ال�سيف يف مو�ضع ال�سيف..
�أن تقفوا �إىل جانب لبنان  -الوطن الواحد املوحّ د  -ف�إنمّا تقفون �إىل جانب
نامو�س احل�ي��اة� ،إىل جانب �إن�سانيتكم� ،أدي��ان�ك��م� ،ضمائركم ،قيمكم ،كربيائكم،
ع ّزتكم� ،شهامتكم ،وبال ّتايل تقفون �إىل جانب هويّتكم ورمزيتها ..ف�شعب بال �أر�ض،
بال وطن� ..شعبٌ بال هويّة ،بال كرامة..
فال�سنوات العجاف التي مرّت على لبنان ملّا تزل �أثارها وتداعياتها مقيمة يف
عقول احلكماء الذين ا ّتعظوا واعتربوا� ..أما �أ�صحاب امل�صالح والأوه��ام و�أ�ضغاث
الأحالم فال مانع عندهم وال وازع على ما يبدو �أن يكرروا التجربة ثانية وثالثة..
فهم �أح ّلوا الغرائز وخبثها مكان العقل و�أنواره ..يرون �إىل كانتونات م�ش ّلعة ،هزيلة،
تابعة حدودها الريح ،قوتها فتات املوائد� ،صمّمها ك�سينجر وين ّفذها برنارد لوي�س.
يا �أ�صحاب القامات والهامات واملقامات الرفيعة والو�ضيعة ..لبنان ي�ست�صرخكم
�أن ج ّنبوه �ش ّر البليّة ..غري �أن امل�ضحك املبكي� ،أنكم �أنتم املعوقون �ش ُّر بليّته ..هذا ما
ُتنبئنا به ،وتعك�سه لنا مر�آة �أفعالكم ..تباً لكم.

مبوا�شيهم ك��ل ع��ام م��ن ��ش��رق ال�ب�لاد �إىل ه��ذه ال�سفوح
الغربية اخل�صبة ،ولكن تراجع جت��ارة اللحوم ومنتجات
احل�ل�ي��ب ،وت���ض��اع��ف ا� �س �ت�يراده��ا م��ن ال �ب �ل��دان ال�ب�ع�ي��دة،
وت�صحر الأرا� �ض��ي ب�سبب الإه �م��ال ،وال�ت�م�ل��ك اخل��ا���ص
مل�صادر املياه والآب��ار ،وغري ذلك من الآف��ات والعلل ،بات
على �أبناء القبيلة �أن يختاروا �أهون ال�شرين ،ف�آثروا البقاء
يف املراعي ،رغم موتها البطيء ،على العودة �إىل ال�صحراء
القاحلة.
«ما زلنا نعتا�ش على تربية الأغنام واملاعز ،ولكننا ،مع
ارت�ف��اع كلفة الأع�ل�اف ،ال منلك الكثري منها ،ونحافظ
ب��ال�ك��اد ع�ل��ى ع�ي����ش ال �ك �ف��اف» ،ق ��ال ال �ب ��دوي ،ث��م أ�� �ض��اف،
«خوفنا �أن ي�صيب الي�أ�س �شبابنا فيهاجرون� ،أو تغريهم
الع�صابات امل�سلحة بالتمرد واملال ،فيفلتون �إىل عامل التيه
وال�ضالل».
لفت نظر ال�صحايف وامل�سافر �أن �أك�ثري��ة أ�ب�ن��اء القرية
ميت�شقون الأ��س�ل�ح��ة ال �ف��ردي��ة م��ن ال �ب �ن��ادق وامل���س��د��س��ات
عالنية ،فا�ستف�سرا عن �سر ه��ذا الت�سلح يف بلد يفرت�ض
�أنه ما زال يحتفظ بقواه الأمنية وم�ؤ�س�ساته الق�ضائية،
ف ��أج��اب ال �ب��دوي ب� ��أن م��ن ع��ادات �ه��م اق�ت�ن��اء ال���س�لاح منذ

نبيه الأعور

زم��ن بعيد ،ولكن �أ�صبح ظ��اه��راً بهذا ال�شكل ح�ين ب��د�أوا
ي�شاهدون عبور الغرباء قرب منازلهم ،فا�ستنفروا حت�سباً
لرد التحر�شات واال�ستفزازات التي �أخذت تتكاثر يف املناطق
املحيطة.
مل يبد البدوي ثقة كاملة ب��أن الأم��ن الذاتي �سيحمي
ع���ش�يرت��ه م��ن ك��ل الأخ �ط��ار ح�ت��ى تنتهي الأزم � ��ة ،ولي�س
م�ضموناً �أن يردع االعتداءات �إذا �ساءت الأو�ضاع ،وت�ضاعفت
حدة الفلتان ،وتزايدت احتماالت انحالل الدولة وتفكك
امل�ؤ�س�سات« ،ج � ّل همّنا �أن نح�صل لقمة العي�ش ب�سالم»،
�أ�ضاف البدوي« ،ويبدو �أننا �سنفقد نعمة الأمن وال�سالم،
وي�ضيع م�صدر العي�ش و�سر البقاء بعزة وكرامة».
ا�ستذكر امل�سافر عظة ال�شيخ حني ق��ال« ،ال تخ�سر �أمة
عنا�صر قوتها فج�أة وب�لا مقدمات ،بل تُ�سلب منها على
م��راح��ل ،ح�ين تنبطح نخبها للمفاهيم ال��زائ�ف��ة ،ويفقد
قاداتها العزم ،ويتلهون جميعاً بلعبة الرثاء وال�سلطة ،عند
هذا احلد من التدهور ،ي�صبح الن�صر �أ�صعب مناالً ،ويكلف
الأم��ة �أن تقاتل بكفاءة كاملة على جبهتني يف �آن معاً:
ترميم مقومات البقاء و�صد ال �ع��دوان ،ب�سواعد مت�سك
املعول بيد وال�سالح باليد الأخرى».
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اقتصاد
بين الحديد والنحاس والكبريت

أفغانستان غنية بالموارد الطبيعية النادرة
تبني الكثري من التقارير والأب�ح��اث الأخ�ي�رة� ،أن
�أفغان�ستان جتل�س على حميط كبري من املعادن واملوارد
الطبيعية ،مما �سي�سهم برثائها يف حال �أح�سن ا�ستخراج
هذه املواد وت�صديرها وا�ستغاللها ،وبالفعل ،فقد �أعدت
�أفغان�ستان حديثاً خرائط تظهر روا�سب لبع�ض املعادن
وامل��واد ال�ن��ادرة ،التي ميكن �أن تعزز الأم��ل يف �أن يحقق
هذا البلد الذي مزقته احلرب ال�سالم واالزده��ار بفعل
العوائد املادية الكثرية املنتظرة.
اليوم ،تظهر هذه التقارير يف وقت تتجه فيه قوات
حلف �شمال الأطل�سي ويف طليعتها القوات الأمريكية
�إىل م�غ��ادرة ال�ب�لاد بحلول ال�ع��ام  ،2014بعد �أك�ثر من
ع�شر �سنوات من احلرب وحماوالت �إعادة البناء� ،صحيح
�أن الو�ضع الذي �ستخلفه هذه القوات وراءها �أف�ضل من
الو�ضع الذي كان قائماً هناك يف العام  ،2001لكن تبقى
�أفغان�ستان �ساحة يجتاحها العنف والقتال ،رغم ذلك،
قد توفر املوارد الكامنة يف �أرا�ضي �أفغان�ستان من نحا�س،
وكوبالت ،وحديد ،وكربيت ،ور�صا�ص ،وف�ضة ،وزن��ك،
ب�صي�ص �أمل فعلي.
ت���ش�ير ال �ت �ق��دي��رات �إىل �أن ق�ي�م��ة امل� ��واد امل�ع��دن�ي��ة
املكت�شفة يف �أفغان�ستان قد ت�صل �إىل ح��دود الرتيليون
دوالر ،علماً �أن غنى �أفغان�ستان باملعادن لي�س معلومة
جديدة بال�ضرورة� ،إذ ر�صد ال�سوفييت روا�سب معدنية
يف �أفغان�ستان خ�لال حقبة االح�ت�لال التي دام��ت ع�شر
� �س �ن��وات ،ل�ك��ن اخل�ب�ر اجل��دي��د يتعلق ب��دق��ة امل�ع�ل��وم��ات
املرتبطة باملعادن وحجمها ،وبح�سب اخلرائط الدقيقة،
ف�إن �أفغان�ستان قد «ت�صبح رائدة عاملياً يف قطاع املعادن».
ثمة جمموعة �أخرى من العوامل املتوافرة اليوم،
وهي مل تكن موجودة خالل احلقبة ال�سوفييتية :يرتفع
الطلب على امل��واد الأر�ضية ال�ن��ادرة ،وق��د تتمكن ثروة
�أفغان�ستان املعدنية من امل�ساهمة يف �إعادة التما�سك �إىل
البلد بعد عقود من احل��رب ،لكن توافر ث��روة معدنية
ال ي�ع�ن��ي ب�ك��ل ب���س��اط��ة �أن �أف�غ��ان���س�ت��ان ��س�ت�ح��ر���ص على
ا�ستغاللها �سريعاً ،تبقى التحديات كثرية ال �سيما مع
انت�شار الف�ساد ووجود الطامعني.
م�شاكل عديدة
ال ميكن املبالغة يف تقدير امل��واد املكت�شفة بالن�سبة
�إىل االقت�صاد العاملي ،لكن ميكن القول �إن ه��ذه امل��واد
ه��ي عنا�صر �أ�سا�سية لت�صنيع جمموعة م��ن التقنيات
التكنولوجية املعا�صرة مبا يف ذل��ك الهواتف اخللوية،
و�أج �ه��زة ال�ت�ل�ف��از ،وامل �ح��رك��ات ،وم �ك��ون��ات احل��وا��س�ي��ب،
و�أج �ه ��زة ال �ل �ي��زر ،وال �ب �ط��اري��ات ،والأل� �ي ��اف ال�ب���ص��ري��ة،
وحمركات الطائرات النفاثة املقاتلة ،وعنا�صر الدفاع
ال�صاروخي ،والأقمار اال�صطناعية ،ومعدات االت�صاالت
الع�سكرية ،كل ذلك يعني �أن مردودها �سيكون عالياً.
ال �شك �أن �إم��دادات املعادن املماثلة تعترب �أ�سا�سية
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل االق �ت �� �ص��اد ال ��راه ��ن ال � ��ذي ي�ت�ك��ل على
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ع�ل�م�اً �أن ��ه ي�ع�ت�م��د ب���ش��دة ع�ل��ى �سل�سلة
�إم��داد موثوقة ،لكن ال�صني� ،أه��م جهة منتجة وم��زودة
للعنا�صر النادرة ،ينتج ال�صينيون  97يف املئة من املواد
املهمة يف ال�ع��امل ،بعد ن�شوب ن��زاع ب�ح��ري م��ع اليابان،
�أوقفت ال�صني توفري هذه العنا�صر للعمالء اليابانيني
وخف�ضت جمموع ال�صادرات العاملية.
من جهة �أخ��رى ،هناك حتركات عاملية ال�ستك�شاف
مثل ه��ذه امل �ع��ادن ،ت�ستعد �أ��س�ترال�ي��ا لإط�ل�اق عمليات
تنقيب جديدة عن العنا�صر الأر�ضية النادرة ،وقد تبد�أ
املناجم يف ال�برازي��ل وكندا وفيتنام وال��والي��ات املتحدة
ب�إنتاج العنا�صر النادرة بحلول عام  ،2015ومن املتوقع

�أي���ض�اً �أن يرتفع ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل يف منغوليا
بثالثة �أ�ضعاف خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة.
قد تكون �أفغان�ستان جزءاً من احلل لتجنب م�شكلة
توفري هذه العنا�صر على املدى الطويل ،لكن بناء نظام
تنقيب عنها من ال�صفر يف �أحد �أكرث البلدان انهياراً يف
العامل لن يح�صل بني ليلة و�ضحاها.
ال ي��زال الف�ساد ع��ائ�ق�اً �أ�سا�سياً وال وج��ود للأمن
واال�ستقرار ،وتبقى العوامل التي ت�شجع اال�ستثمارات
اخل��ارج �ي��ة �شحيحة ،ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،ي�ع�ي��ق اخللل
ال�سيا�سي اجلهود الرامية �إىل بناء خطوط �سكك حديد
تعترب �أ�سا�سية لنقل ث��روة �أفغان�ستان املعدنية ،لكن ما
تفتقر �إل�ي��ه �أفغان�ستان على م�ستوى البنى التحتية
تعو�ض عنه ال�ث�روات الأر��ض�ي��ة ال �ن��ادرة ،ه��ذا م��ا يف�سر
ا�ستعداد بع�ض احلكومات للتغا�ضي عن عوائق التنمية،
وال �شك �أن تلك العوائق كبرية و�ستتطلب �إزالتها التزاماً
داخل �أفغان�ستان بتبني مبد�أ احلرية االقت�صادية ،لكن
من الوا�ضح �أن �أ�س�س ذلك املبد�أ مل ترت�سخ بالكامل بعد.
تطوير الرثوات
تريد بكني بناء ما ت�سميه وزارة الطاقة «خم��ازن
�ضخمة» م��ن امل ��واد الأر��ض�ي��ة ال �ن��ادرة ،وه��ي ت�ت��وق �إىل
تطوير ثروة معدنية يف �أفغان�ستان ،فازت ال�صني بحقوق
ا�ستك�شاف روا�سب النحا�س والفحم والنفط والليثيوم
يف �أنحاء �أفغان�ستان ،وقد ن�شرت تقارير مفادها �أن بكني
فازت بحقوق تطوير منجم للنحا�س عرب تقدمي الر�شى
للم�س�ؤولني الأفغان يف قطاع التنقيب.
ت�ستطيع ال�صني �أداء دور مهم وبناء يف �أفغان�ستان
حتماً ،ميكن تعزيز التنمية عرب اال�ستثمارات اخلارجية،
ومتلك بكني امل��وارد الالزمة للقيام با�ستثمارات مهمة

يف م�ستقبل �أفغان�ستان ،لكن ن�ظ��راً �إىل �إح�ك��ام قب�ضة
ال�صني على �سوق املواد الأر�ضية النادرة� ،سيكون ال�سماح
لل�صني بجمع ال�ثروات الأر�ضية النادرة بكل �سهولة يف
�أفغان�ستان �أم��راً متهوراً وغري ع��ادل ،يجب �أن ت�ستعمل
دول الناتو قبل ان�سحابها �أوراق �ضغط فاعلة ،ال لعقد
�صفقات تفيد امل�ستثمرين واملتعهدين ال�غ��رب�ي�ين ،بل
ل�ضمان مناف�سة مت�ساوية بني ال�شركات امل�ستعدة لأخذ
املجازفة من �أجل تطوير ثروة �أفغان�ستان املعدنية.
يحذر بع�ض املراقبني من �أن فتح قطاع التنقيب
يف �أفغان�ستان قد يجعل البلد �ضحية ما ي�سمى «لعنة
امل��وارد» �أي املفهوم القائل �إن ثروة امل��وارد الطبيعية قد
تعيق النمو االقت�صادي ع�بر ح��رم��ان قطاعات �أخ��رى
من اال�ستثمارات والت�شجيع على زيادة م�ستوى الإنفاق
احلكومي.
ثمة طريقتان للرد على املت�شائمني الذين يركزون
على مفهوم «لعنة امل��وارد»� :أوالً ،من الناحية العملية،
�سيكون العامل حمظوظاً جداً �إذا حتولت لعنة املوارد �إىل
�أبرز مو�ضوع ي�شغل �أفغان�ستان ،ذلك البلد الذي حتمل
و�سبب م�شاكل كثرية.
ث��ان�ي�اً ،رمب��ا يبالغ البع�ض يف ال�ترك�ي��ز على لعنة
امل� � ��وارد ،وي�ت�غ��ا��ض��ى ع��ن م�ن��اف�ع�ه��ا ال �ك �ث�ي�رة ،فبح�سب
اخلرباء ،ف�إن «عدد البلدان التي �شهدت ازدهاراً بف�ضل
توافر املوارد هو �ضعف عدد البلدان التي تدهور و�ضعها
ب�سبب ت�ل��ك امل � ��وارد» ،اجل�م�ي��ع ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ه�شا�شة
البنى التحتية وتو�سع ظاهرة الأمية و�ضعف احلكومة
املركزية ب�سبب انت�شار الفو�ضى ،ويعتربون �أن «املك�سيك
مل تكن خمتلفة جداً عن �أفغان�ستان قبل ازده��ار قطاع
النفط واملعادن يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر».
لكن مل ت�ساهم اكت�شافات النفط واملعادن يف معاجلة
جميع �شوائب املك�سيك طبعاً ،حتى ه��ذا ال�ي��وم ،تواجه

املك�سيك امل�شاكل ب�سبب ا�ستفحال الف�ساد ،وه��ي حتل
يف املرتبة  105من �أ�صل  176دول��ة على الئحة «م�ؤ�شر
الف�ساد العاملي» ،لكن �ساهمت ثروة امل��وارد الطبيعية يف
ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي املك�سيكي وت�شريع الدولة.
ك��ذل��ك ،تتعدد التحديات التي متنعنا م��ن اعتبار
ال�ع�ن��ا��ص��ر الأر� �ض �ي��ة ال� �ن ��ادرة ال �ع�ل�اج ال �� �ش��ايف مل�شاكل
�أفغان�ستان ،يرتفع من�سوب الف�ساد ال�سيا�سي يف كابل،
و�سيبقى البعد اجلغرايف لأفغان�ستان عائقاً دائماً ،ومن
املعروف �أن جريان �أفغان�ستان �شرقاً وغرباً «مزعجون»
على �أق��ل تقدير ،لكن �إذا تر�سخ هناك ما ي�شبه منوذج
امل�ك���س�ي��ك ،ف �ق��د ي���س��اه��م ال �ع��امل يف ح��ل م���ش�ك�ل��ة ع��دم
اال�ستقرار يف �أفغان�ستان ،وقد ت�ساعد �أفغان�ستان العامل
يف امل�ق��اب��ل ع�ل��ى ح��ل م�شكلة �إم � ��دادات امل ��واد الأر��ض�ي��ة
النادرة.
وق��د ك�شف �أول تقييم جت��ري��ه الهيئة الأم�يرك�ي��ة
للم�سح اجليولوجي ووزارة املناجم وال�صناعة الأفغانية،
�أن قاعدة املوارد النفطية يف �أفغان�ستان �أكرب بكثري مما
ك��ان يعتقد ��س��اب�ق�اً ،ال�ت�ق��دي��رات ت��دل على وج��ود زي��ادة
قدرها � 18ضعفاً يف امل��وارد النفطية وثالثة �أ�ضعاف يف
موارد الغاز الطبيعي ،الأمر الذي ال �شك فيه �سيجعل
�أفغان�ستان جديرة باالهتمام من قبل �شركات التنقيب
عن النفط والغاز.
وقد �أجري هذا التقييم فوق م�ساحة تبلغ � 86ألف
كيلومرت م��رب��ع بتمويل م��ن وك��ال��ة ال�ت�ج��ارة والتنمية
الأم�يرك�ي��ة ،وتقدر امل��وارد البرتولية غري املكت�شفة يف
املنطقة التي مت تقييمها يف �شمال �أفغان�ستان بكمية
ترتاوح بني  100مليار مرت مكعب �إىل �أكرث من تريليون
مرت مكعب من الغاز الطبيعي.

هنا مرت�ضى
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بلديات

بلدية الشياح ..لجان متجانسة لخدمة المواطن
ت �� �س��رق �أ� �ش �ع��ة ال �� �ش �م ����س ط��ري �ق �اً بني م�صدره �ساح ،ومعناه ذوب و�صهر احلديد،
البنايات املرتفعة املتزاحمة يف كل �صباح من �أما ريا�ض حنني �صاحب كتاب «�أ�سماء قرى
�صباحات ال�شياح� ،ضحكات الأطفال� ،أ�صوات وم��دن» فيقول فيه� ،إن ا�سم ال�شياح ميكن
الن�ساء وال��رج��ال ،رائحة القهوة الآتية من �أن يكون عائداً �إىل نبتة ال�شيح وهو الغ�صن
�شرفات املنازل ،وك�أن اجلنوب قد حط رحاله ال��ذي ي�صنع بعيدانه الطبق ال��ذي يحيك
بني ال�شوارع ،قد نف�ضت عنها غبار احلرب دي��دان القز �شرنقته عليه ،وال�شيح كما ورد
لرتجع �ساحة من �ساحات العي�ش امل�شرتك يف امل�ع�ج��م ال�ل�غ��وي «امل �ن��جِ ��د» ،ن�ب��ات �أن��واع��ه
بعد �أن كانت خط متا�س ل�سنوات طوال.
ك�ث�يرة ،كله طيب ال��رائ�ح��ة ،ك��ان يف ال�سابق
تقع منطقة ال�شياح يف �ضاحية بريوت متوفراً يف منطقة ال�شياح.
اجل�ن��وب�ي��ة ،يف ق���ض��اء ب�ع�ب��دا� ،أح ��د �أق�ضية
اعتمدت ال�شياح يف ال�سابق ،على زراعة
حم��اف�ظ��ة ج�ب��ل ع��ام��ل واح � ��دة م��ن ث�م��اين ال�ف��اك�ه��ة واخل �� �ض��ار وت��رب�ي��ة ال ��دواج ��ن� ،إذ
حمافظات يت�شكل منها لبنان الإداري ،تبعد كانت ب�ساتينها غنية باحلم�ضيات والليمون
عن العا�صمة بريوت  6كلم وترتفع  50مرتاً وال��رم��ان والأك� ��ي دن �ي��ا وال�ع�ن��ب وال��زي�ت��ون
ع��ن �سطح ال�ب�ح��ر ،كما متتد على م�ساحة واللوز ،وباخل�ضار من البقدوني�س والنعنع
 845هكتاراً.
وامل �ل��وخ �ي��ة واخل� �ي ��ار وال� �ف ��ول وال �ب �ن ��دورة
ك��ان��ت ال�ب�ل��دة يف �أواخ ��ر ال�ق��رن التا�سع واللوبية ،و�سواها من املنتوجات التي كانت
ع�شر ،ت�ضم بالإ�ضافة �إىل «ح��يّ الكني�سة» ت�ب��اع يف ��س��وق اخل���ض��ار يف ب�ي�روت ،كما كان
�أي كني�سة م ��ار خم��اي��ل ال �� �ش �ي��اح ،الأح �ي��اء الأهايل يهتمون برتبية املوا�شي والدواجن
التالية :ك��رم الزيتون ،عني الرمانة ،حارة وبيع احلليب و�إن�ت��اج البي�ض و�صنع اللنب
امل�ج��ادل��ة ،ب�ير ال�ع�ب��د ،ال�غ�ب�يري ،ب�ير ح�سن واللبنة.
ومنطقة اجل�ن��اح الرملية امل�ح��اذي��ة للبحر
�أم ��ا ت��رب�ي��ة دي ��دان ال�ق��ز ف�ك��ان��ت رائ�ج��ة
وال��واق�ع��ة ب�ين الرملة البي�ضاء والأوزاع ��ي لإن �ت��اج خ�ي��ط احل��ري��ر ،ك�م��ا ك��ان��ت احلياكة
وهي منطقة يعود رعيها �إىل الوقف املاروين على النول متوفرة يف تلك املنطقة يف ذلك
يف ال�شياح و�إىل بلدتي ال�شياح وحارة حريك .احلني.
�أما اليوم ،وبعد �ض ّم حيّ عني الرمانة
ويف ع�ه��د النه�ضة ال�صناعية ،عرفت
�إىل فرن ال�شباك ،مت اقتطاع حيّ الغبريي ال�شياح امل�صانع واملعامل لإنتاج ال�صناعات
وب�ير ح�سن م��ع ق�سم م��ن اجل �ن��اح ،وجعلت املعدنية والن�سيج واملواد الغذائية وتو�ضيب
ب�ل��دة قائمة ب��ذات�ه��ا لها بلديتها اخلا�صة ،الفاكهة وت�صديرها ،كما عرفت ب�إنتاجها
ثم مت اقت�سام امل�شاع بني ال�شياح والغبريي ال��زي��وت وال �ب��وي��ا ،وب��ال���ص�ن��اع��ات اخل�شبية
وح��ارة حريك وال��وق��ف امل��اروين يف ال�شياح ،والأحذية واجلزادين والأملنيوم وامل�شروبات
ف�أ�صبح ح��دود ال�شياح �شما ًال ب�يروت وفرن الكحولية والغازية.
ال���ش�ب��اك ،احل��ازم�ي��ة ��ش��رق�اً ،ج�ن��وب�اً احل��دث
ون �ظ ��راً مل��وق��ع ال���ش�ي��اح ال��و��س�ط��ي بني
وح��ارة ح��ري��ك وغ��رب�اً ال�غ�ب�يري ،و�أ�صبحت ال �ع��ا� �ص �م��ة واجل � �ب ��ل واجل� � �ن � ��وب ،حت��ول��ت
�ضمن بريوت الكربى.
ب���س��ات�ي�ن�ه��ا �إىل �أب �ن �ي��ة ل�ل���س�ك��ن ،و�أ��ص�ب�ح��ت
�أم ��ا ع��ن �أ� �ص��ل ا� �س��م ال�شياح ،فتتعدد امل�ن�ط�ق��ة ال�سكنية املف�ضلة ل�ل�ق��ادم�ين من
التف�سريات حول معنى الكلمة ،فيقول عن اجلبال والأري��اف ،حيث �سكن �أهايل ال�شياح
ذل��ك ال�ك��ات��ب وال���ص�ح��ايف �أن�ي����س ف��ري�ح��ة يف ب�أكرثيتهم يف املنطقة الأ�سا�سية التي بنوا
كتابه «معجم �أ�سماء املدن»� ،إن اال�سم يحتمل فيها كني�سة م��ار خمايل ،ف�سمي ه��ذا احلي
تف�سريين؛ الأول �أن ي�ك��ون م�صدر اال�سم امل �ع ��روف �إىل ال �ي��وم ب �ح��يّ ال�ك�ن�ي���س��ة ،وق��د
م��ن «�شياحا» �أي نبت و�أف ��رخ ومن��ا ،فيكون اعترب و�سط البلدة املزدهر جتارياً وحرفياً
اال�سم النبت احل�سن والزرع اجليد ،والثاين وتعليمياً يف حني كانت �سائر الأحياء ب�ساتني

و�أرا�ضي زراعية قليلة ال�سكن ،وما زالت �إىل كاملطاعم واملالحم ومعامل احللويات ،كما
حد الآن ت�شتهر ب�أ�سواقها وحمالها التجارية �أجرت فح�ص جمرى جرثومي ملياه ال�سبل
وحم ��ال ال�ث�ي��اب وامل �ج��وه��رات وال�ك��اف�ي�ه��ات واملياه التي تباع بالكالونات ،بالإ�ضافة �إىل
التي يق�صدها النا�س دوم��ا ،حيث �إن حركة ذل ��ك ،مت��ت م��راق �ب��ة ال�ن�ظ��اف��ة ال�شخ�صية
التجارة ال تنتهي هناك على مدار ال�ساعة .للعاملني بامل�أكوالت و�إخ�ضاعهم لفحو�صات
عرفت ال�شياح �أول عمل بلدي لها عام ت�ؤكد �صحتهم من �أي �أمرا�ض معدية ،كما
 1889با�سم بلدية ال�شياح وحارة حريك ،ويف ت�ع�م��ل ع�ل��ى م�ك��اف�ح��ة ال�برغ ����ش واجل� ��رذان
ال�ع��ام � 1906ضم �إىل بلدية ال�شياح وح��ارة ب��ا��س�ت�ع�م��ال امل �ب �ي��دات ال�ل�ازم ��ة وااله �ت �م��ام
حريك ب��رج الرباجنة �أي���ض�اً ،وبعد احل��رب ب��الإر��ش��اد ال�صحي وتوعية امل��واط�ن�ين على
العاملية الأوىل توالت املجال�س البلدية التي �أهمية ذل��ك بوا�سطة امل�ن���ش��ورات املطبوعة
ا�ستمرت منذ العام  1920لغاية  ،1963حيث والإعالم.
جرت يف تلك ال�سنة انتخابات بلدية ،وت�شكل
اج�ت�م��اع�ي�اً وث �ق��اف �ي �اً� ،أج� ��رت ال�ب�ل��دي��ة
جم �ل ����س ب �ل��دي ب �ق��ي ط � ��وال ف �ت�رة احل ��رب م�سحاً �شام ًال لل�سكان لتحديد احتياجاتهم
اللبنانية لغاية العام .1998
االجتماعية وال�صحية ،وهي تدر�س احلاالت
يف ذل��ك ال�ع��ام ،مت انتخاب �أول جمل�س االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت ��ي ت���س�ت�ح��ق امل �� �س��اع��دات
بلدي بعد احلرب اللبنانية ،وبعد مرور  32لإح��ال�ت�ه��ا �إىل املجل�س ال�ب�ل��دي ،ك�م��ا تتابع
�سنة على املجل�س البلدي ال�سابق ،فت�ألف �ش�ؤون امل�سنني طوال �أيام ال�سنة ،وهي جتعل
م��ن  18ع�ضواً على ر�أ�سهم رئي�س البلدية من ثالثة �أعياد حمطات اجتماعية ثابتة يف
ادمون غاريو�س الذي فاز بثقة �أبناء ال�شياح ،املنطقة ،هذه الأعياد الثالثة هي عيد االم،
ل�ي�ت��م ال�ت�ج��دي��د ل��ه ل��والي��ة ث��ان�ي��ة يف ال�ع��ام عيد امل�سن العاملي وعيد امل�ي�لاد ،بالإ�ضافة
 2004فثالثة عام  ،2010وهو على ا�ستعداد �إىل ذل ��ك� ،أن �� �ش ��أت ال�ب�ل��دي��ة م��رك��زاً لتعليم
ليرت�شح مرة �أخ��رى يف االنتخابات البلدية املو�سيقى يف مقر البلدية ،و�أن�ش�أت املجمع
املقبلة.
ال�ث�ق��ايف ال��ري��ا��ض��ي ال ��ذي ك��ان��ت ق��د و�ضعت
ولأن ال �ع �م��ل ال �ب �ل��دي ه ��و م ��ن �أك�ث�ر البلدية له الدرا�سة الالزمة لإن�شائه على
اخل��دم��ات العامة الت�صاقاً بحياة امل��واط��ن ،عقار ا�ستملكته ،يت�سع لـ� 500شخ�ص ،ميكن
ي �ع �م��ل ج �م �ي��ع �أ�� �ص� �ح ��اب االخ �ت �� �ص��ا���ص يف ا�ستعماله كم�سرح وقاعة للمعار�ض و�صالة
امل�ج�ل����س ال �ب �ل��دي ب�ت�ن��اغ��م وجت��ان ����س �ضمن للألعاب الريا�ضية واملهرجانات املو�سيقية
جلان خمتلفة ،تدر�س امل�شاريع التي تخدم وال �ف �ن �ي��ة ،م��ع م�ك�ت�ب��ة ت���ض��م يف ق���س��م منها
املواطنني وحتر�ص على �سالمتهم وراحتهم ،مكتبة الكرتونية.
وق��د �أخ��ذت الريا�ضة ح�ي��زاً ه��ام�اً من
من خالل رفع م�ستوى اخلدمات احلياتية
التي تهمهم ،فهناك جلنة التطوير الإداري ،اه �ت �م��ام��ات ال �ب �ل��دي��ة ،ف�ق��ام��ت ب�ب�ن��اء ع��دة
جل�ن��ة ال�ث�ق��اف��ة وال��ري��ا��ض��ة ،جل�ن��ة ال���ش��ؤون م�لاع��ب ك��رة �سلة (ق��رب م��ار جرج�س ،يف
االج�ت�م��اع�ي��ة ،جل�ن��ة التح�سني والتجميل ،ك��رم ال��زي�ت��ون ،يف ح��ارة امل�ج��ادل��ة) ،وملعب
جلنة الإعالم ،جلنة ال�صحة ،جلنة الأ�شغال ل �ك��رة ال �ق��دم خ�ل��ف ال�ب�ل��دي��ة مت ت�صميمه
وال��زراع��ة ،واللجنة املالية ،كلها جلان تقف وفقاً للموا�صفات الدولية ،كما تنظم جلنة
ع�ل��ى م�ساحة واح ��دة م��ن اجل�م�ي��ع�� ،ص�غ��اراً ال��ري��ا��ض��ة ع�ل��ى ال� ��دوام دورات وم�ب��اري��ات
و�شباباً و�شيوخاً لتحقيق �أهدافهم يف خمتلف مدر�سية يف ك��رة ال�سلة ،وه��ي التي �أ�س�ست
ال�ن��ادي ال��ري��ا��ض��ي ،ال��ذي انت�سب �إىل عدد
النواحي ال�صحية والإمنائية وغريها.
على ال�صعيد ال�صحي ،قامت البلدية م��ن االحت ��ادات الريا�ضية ،ف�ك��ان ت�أ�سي�سه
ب� إ�ح���ص��اء امل� ؤ���س���س��ات اخل��ا��ض�ع��ة للمراقبة ح �ل �م �اً لأك �ث��ر م ��ن خ �م �� �س��ة ع �� �ش��ر ع ��ام �اً،
ال�صحية و�إج ��راء امل��راق�ب��ة ال��دوري��ة عليها ،وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن ال�ف��رق الريا�ضية
التي ي�ضمها النادي موزعة كالتايل :كرة
ال�سلة ذكور ،بالإ�ضافة �إىل فريقي ال�شباب
والإن � � ��اث ،ف ��رق ل �ك��رة ال �ق��دم و�آخ � ��ر ل�ك��رة
الطائرة.
�إمن��ائ �ي �اً وب�ي�ئ�ي�اً ،ق��ام��ت ال�ب�ل��دي��ة على
م��ر ال�سنوات ب��زرع الأ��ش�ج��ار والأزه ��ار على
الطرقات و�إن�شاء عدة حدائق عامة يف عدة
مواقع موزعة يف �شارع م��ار م��ارون ويف حي
امل�شرفية وم��دخ��ل ع�ين الرمانة وغ�يره��ا..
ك �م��ا ت�ه�ت��م ال �ب �ل��دي��ة ب�ك�ن�ي���س��ة م ��ار خم��اي��ل
وحميطها فتبذل ج�ه��وداً حثيثة يف �سبيل
توفري الأم��وال الالزمة للحفاظ على هذا
امل �ح �ي��ط ب���ش�ك��ل ي �ت�ل�اءم وم��وق��ع الكني�سة
ومكانتها� ،إىل جانب ذل��ك ،تنظم البلدية
حمالت نظافة وا�سعة و�إع��ادة ت�أهيل للبنى
ال �ت �ح �ت �ي��ة م ��ن � �ش �ب �ك��ات جم � ��اري ال �� �ص��رف
ال���ص�ح��ي وم �ي��اه الأم �ط ��ار وجت��دي��د �شبكة
�إنارة ال�شوارع وتركيب �أعمدة وملبات جديدة
وتبليط الأر�صفة� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني الآليات
وال�ت�ج�ه�ي��زات ال�لازم��ة ل�ل ��إدارة وال�شرطة
واحل��ر���س لتفعيل ق��درت�ه��م واحل �ف��اظ على

قــانــون البـلديـــات
البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها

املادة  :5تن�ش�أ البلدية بقرار من وزير
الداخلية يحدد بقرار الإن�شاء ا�سم
البلدية ومركزها ونطاقها.
• امل� � ��ادة � :6إن حت ��دي ��د ال �ن �ط��اق
ال�ب�ل��دي ه��و ت��دب�ير �إداري ال عالقة
ل��ه ب�ق�ي��ود ال���س�ج��ل ال �ع �ق��اري ،ت�ضم
خرائط حتديد النطاق البلدي �إىل
ملف �إن�شاء البلدية وتعفى العملية
الطوبوغرافية من الر�سوم.
• املادة  :7ي�ألف جهاز البلدية من
�سلطة تقريرية و�سلطة تنفيذية.
• املادة  :8يتوىل ال�سلطة التقريرية
املجل�س البلدي.
• امل��ادة  :9يت�ألف املجل�س البلدي،
من �أع�ضاء يحدد عددهم كما يلي:
أ� � 9 -أع�ضاء للبلدية التي ال يتجاوز
عدد �أهاليها � 2000شخ�ص.
ب  12 -ع�ضواً للبلدية التي يرتاوح
�أهاليها بني  2001و� 4000شخ�ص.
ج  15 -ع�ضواً للبلدية التي يرتاوح
ع ��دد �أه��ال �ي �ه��ا ب�ي�ن  4001و12000
�شخ�ص.
د  18 -ع�ضواً للبلدية التي ي�تراوح
ع��دد �أه��ال�ي�ه��ا ب�ين  12001و24000
�شخ�ص.
ه�ـ  21 -ع���ض��واً للبلدية ال�ت��ي يزيد
ع��دد �أه��ال�ي�ه��ا ع�ل��ى � 24000شخ�ص،
با�ستثناء م��ا ه��و وارد يف الفقرة «و»
من هذه املادة.
و  24 -ع� ��� �ض ��واً ل �ب �ل��دت��ي ب�ي��روت
وطرابل�س.
• امل ��ادة  :10م��دة والي ��ة املجال�س
البلدية �ست �سنوات.
• امل ��ادة  - 1 :11ينتخب �أع���ض��اء
امل�ج�ل����س ال �ب �ل��دي ب��ال�ت���ص��وي��ت ال�ع��ام
ل�� �ص��ول املن�صو�ص
امل�ب��ا��ش��ر وف �ق �اً ل� أ
ع�ل�ي�ه��ا يف ق ��ان ��ون ان �ت �خ��اب �أع �� �ض��اء
جمل�س النواب ويف هذا القانون.
 - 2ت�ؤلف البلدية دائ��رة انتخابية
واحدة.
•املادة  :12ملغاة بالقانون 665/97
امل� ��ادة  :13ال ي���ش�ترك يف االق �ت�راع
�إال الناخب امل��دون ا�سمه يف القائمة
االن�ت�خ��اب�ي��ة �أو احل��ا��ص��ل ع�ل��ى ق��رار
بتدوين ا�سمه يف جلنة قيد الأ�سماء.
ال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة ع�ب�ر ��ض�ب��ط امل�خ��ال�ف��ات
واحلفاظ على الأمن.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ك � ��ل امل� ��� �ش ��اري ��ع
والإجن � ��ازات ال�ت��ي حققتها ال�ب�ل��دي��ة ،تبقى
ه�ن��اك م�ط�ب��ات وع��وائ��ق ت�ق��ف ب��وج��ه تطور
عملها ،منها م�شكلة التمويل وعدم ح�صولها
على كامل املخ�ص�صات من وزارة البلدية،
الأم��ر ال��ذي ي�شكل �إجحافاً بحق البلديات
واملواطنني ،وع��دم جت��اوب جميع املواطنني
جلهة حت�صيل م�ستحقات البلدية� ،إ�ضافة
�إىل غ �ي��اب ال �ت �ن��ا� �س��ق ب�ي�ن ح �ج��م امل�ن�ط�ق��ة
اجلغرايف وال�سكني وم��ا بني ع��دد املوظفني
يف البلدية ،مما يعود �إىل �أ�صل امل�شكلة وهي
قلة املوارد البلدية.

غدير حامد
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كيف توفقين بين العمل داخل المنزل ..وخارجه؟
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�صعوبات ال�ع�م��ل وت��رب �ي��ة ا ألب� �ن ��اء ،ل��ذل��ك باال�ستقالل الذاتي ،ودلّت نتائج
وال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا امل ��ر�أة جند �أن بع�ض ال�شباب يُجربون ه��ذه الدرا�سة �أن الزيجات التي
العاملة م��ن الناحية الع�صبية زوج ��ات� �ه ��ن ع �ل��ى ت� ��رك ال �ع �م��ل ،تتمتع فيها الزوجة باال�ستقاللية
وال�ضغوط النف�سية� ،إىل جانب ل �ك��ن ه �ن��اك وج �ه �اً آ�خ� ��ر ل�ل�ف�ت��اة تكون �أكرث ا�ستقراراً من غريها،
التزاماتها الأ�سرية� ،إال �أن بع�ض ال�ن��ا��ض�ج��ة ،ل�ك��ن م��ا ه��ي �أ��س�ب��اب كما �أن ا�ستقالل امل ��ر�أة ال يهدد
الن�ساء ال يقدرن على حتمّل هذا ت��ردد بع�ض �شبان ه��ذه ا ألي��ام يف ك�ي��ان الأ� �س ��رة ،ب��ل ي�ع��ود بالنفع
الأمر نهائياً ،ولكنها لي�س قاعدة االق�ت�ران بفتاة عاملة ع�صرية ،ل �ي ����س ف �ق��ط ع �ل �ي �ه��ا ،ل �ك��ن ع�ل��ى
ع ��ام ��ة ،ف �ه �ن��اك م ��ن ت���س�ت�ط�ي��ع ،خ�صو�صاً بعد �أن حققت مكا�سب جميع �أف� ��راد الأ� �س ��رة ،ح�ي��ث �إن
و�أخرى ال تقوى على ذلك.
يف جم ��ال ال �ع �م��ل ،وخ �ط��ت نحو امل��ر�أة امل�ستقلة �أق��در م��ن غريها
أ�ك � � � ��دت ب �ع �� ��ض ال� ��درا� � �س� ��ات امل�ساواة بالرجل خطوات واثقة ،ع �ل��ى ح ��ل امل �� �ش �ك�لات وم��واج �ه��ة
احل��دي�ث��ة �أن م��ن �أه ��م الأ��س�ب��اب مع �صعوبة يف العثور على الزوج الأزمات..
التي ت�ؤدي �إىل االنهيار الع�صبي املنا�سب.
و�أك� � ��دت الأب� �ح ��اث �أن امل� ��ر�أة
عند العديد من ال�سيدات ،احلياة
يقول خ�براء ��ش��ؤون الأ��س��رة ،ال � �ت� ��ي مت �ت �ل ��ك زم� � � ��ام ح �ي��ات �ه��ا
الع�صرية املفرو�ضة ،مثل العمل �إن بع�ض ال�شبان ي��رون �أن امل��ر�أة وم �� �ص�يره��ا ،ت �ك��ون �أك�ث��ر ق ��درة
خارج املنزل ،بالإ�ضافة �إىل العمل امل�ستقلة ق��د ي�شكل وج��وده��ا يف على �إ�سعاد زوجها ،كما �أن ثقتها
داخله.
البيت ك��زوج��ة ت�ه��دي��داً وحت� ّدي�اً بنف�سها جتعلها ال حت ��اول �أب ��داً
و أ�� � � �ش � � ��ارت درا�� � �س � ��ة ح��دي �ث��ة ل��رج��ول�ت�ه��م ،ك�م��ا ت �ك��ون أ�ح �ي��ان �اً ال���س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه ،ب�ع�ك����س بع�ض
�أخرى �إىل �أن املر�أة العاملة التي �شخ�صية امل� ��ر�أة ال�ق��وي��ة ح��اج��زاً رب��ات البيوت املتفرغات اللواتي
تتعر�ض ل�ضغوط نف�سية تعاين يحول بينها وب�ين إ�ق��ام��ة عالقة يحاولن اال�ستحواذ على ال��زوج،
�آالم � �اً ��ش��دي��دة ت�صاحب ال ��دورة وثيقة بالرجال.
وت�صاب �أحياناً بالغرية ال�شديدة
ال�شهرية ،تكون �أكرب مرتني من
آخرين
�
ً
ا
�شبان
أن
وي�ضيفون �
على زوج�ه��ا ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
املر�أة غري العاملة.
ي ��واج �ه ��ون يف ال �ع �م��ل ال��زم�ي�ل��ة تقعد لزوجها باملر�صاد ،وت�س�أل
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن  ٪45من ال�ط�م��وح��ة ال�ت��ي تناف�سهم على ال���س��ؤال املعتاد ال��ذي يكرهه �أي
ال �� �س �ي��دات ال �ل��وات��ي ي�ع��ان�ين من ال � �ع �ل��اوة ،و أ�ح � �ي� ��ان � �اً ال��رئ �ي �� �س��ة رجل« :راي��ح وين وجاي منني»؟
ال �� �ض �غ��ط ال �ع �� �ص �ب��ي ي �ك��نّ أ�ك�ث�ر القوية العنيدة ،وه��ذا يدفعهم وت�شتعل ناراً لو ت�أخر عن موعده
عر�ضة ل�ل�آالم امل�صاحبة للدورة �إىل االق�تران بالزوجة املطيعة� ،أو ان�شغل عنها ،وحتا�صره ب�سيل
ال�شهرية مقارنة بـ ٪22بالن�ساء وي�ح�ل�م��ون ب�ج��و ال�ب�ي��ت ال �ه��ادئ م ��ن الأ� �س �ئ �ل��ة ل ��و � �س��رح ب�ف�ك��ره،
ال � �ل ��وات ��ي ي� �ع ��ان�ي�ن م� ��ن ��ض�غ��ط البعيد ع��ن املناف�سة وامل��واج�ه��ة وتتحول العالقة �إىل جحيم ال
ع�صبي معتدل.
واملجادلة.
يطاق.
وقد �أجريت درا�سة ا�شرتكت
امر�أة قادرة
ف �ي �ه��ا ن �ح��و � 3آالف أ��� �س ��رة من
م�شاركة فعالة
خم� �ت� �ل ��ف ط � �ب � �ق� ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع،
للأ�سباب ال�سابقة وغريها ،ال وا�شترُ ط �أن تكون الزوجة والأم
وم � ��ن ف ��وائ ��د خ� � ��روج امل� � ��ر�أة
ت�ستطيع امل��ر�أة حتمّل م�س�ؤولية يف ه ��ذه ا أل� � �س ��رة ام� � ��ر�أة تتمتع ل �ل �ع �م ��ل ،م� ��� �ش ��ارك ��ة ال � � � ��زوج يف
جم ��االت �أ� �س��ري��ة ك ��ان �سيحجم
ع ��ن اال�� �ش�ت�راك ف�ي�ه��ا ل ��و ك��ان��ت
متفرغة ،مثل امل��ذاك��رة للأبناء،
وامل �� �ش��ارك��ة يف �إع � ��داد ال��وج �ب��ات
ِ
أنـت وطــفـــــلك
الغذائية و�شراء حاجات الأ�سرة
م��ن ال���س��وق ،ك�م��ا يتعلم الأب �ن��اء
االع�ت�م��اد على النف�س يف ق�ضاء
حاجاتهم..
مخاطر نوم الطفل إلى جانب أمه
�أم � ��ا م ��ن ال �ن��اح �ي��ة امل ��ادي ��ة،
ف � ��إن الأ�� �س ��رة ال �ت��ي ي�ع�م��ل فيها
م��ا �أن ت�ضم الأم طفلها �إليها إ� ّال وت�شعر بالأمومة
الزوجان تتمتع عادة بدخل �أكرب
واحلنان الذي قد ال ي�ساويه �شيء �أمام كل امل�شاعر ،فكيف
م ��ن الأ� � �س ��رة ال �ت��ي ي�ع�م��ل فيها
يكون احلال عند نوم طفلها �إىل جانبها؟!
ال� ��زوج ف �ق��ط ،و�إح �� �س��ا���س ال ��زوج
ب ��أن زوج �ت��ه ت���س��اع��ده يف ال�سعي
على الرغم مما قد ت�شعر به الأم من في�ض يف امل�شاعر
وراء لقمة العي�ش يخفف عنه
الإيجابية� ،إال �أن العلماء �أطلقوا حتذيرات تتعلق مبخاطر
بع�ض ال�ضغوط امل�تراك�م��ة على
نوم الطفل بجانب �أمه ،منها زيادة درجة حرارة ج�سمه،
عاتقه ،و�أي�ضاً ي�شعر الزوج الذي
والتي يرتتب عليها ارتفاع يف معدل نب�ضات قلبه ،فقد
تتمتع زوجته باال�ستقالل املادي
الح��ظ العلماء م��ن خ�لال ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي أ�ج��روه��ا على
ب��االط �م �ئ �ن��ان �إىل �أن� ��ه يف ح��ال��ة
ا ألط�ف��ال الذين ينامون يف أ����سِ �رّة منف�صلة عن �أمهاتهم
�إ�صابته مب�ك��روه ميكن للأ�سرة
�أن نب�ضات قلوبهم مل ت�ت� أ�ث��ر م�ق��ارن� ًة مب��ن ي�ن��ام��ون مع
االعتماد على دخل الزوجة.
والداتهم ب�سرير واحد.
ك� �م ��ا ي �ف �ت ��ح جم� � ��ال ال �ع �م��ل
ال�سبيل خللق حوار بني الزوجني
وم��ن خم��اط��ر ن��وم الطفل �إىل ج��ان��ب أ�م��ه� ،أن معدل
بعد ي��وم طويل م��ن العمل ب��د ًال
نب�ضات القلب عند الرُّ�ضع الذين �شاركوا �أمهاتهم نف�س
م��ن الإ��ص��اب��ة باخلر�س الزوجي
ال�سرير ،فقد ك��ان��ت أ�ع�ل��ى بنحو  ٪8.8يف مرحلة النوم
امل �ع �ه��ود ال ��ذي ي���ص��اب ب��ه بع�ض
اخلفيف ،و ٪2.9يف مرحلة النوم العميق ،و ٪5.5يف مرحلة
الأزواج وال� � ��زوج� � ��ات ،وي �ج �ع��ل
النوم املتو�سطة.
امل��ر�أة تفرغ طاقتها يف العمل مع
كما �أو�صى العلماء باحلذر جتاه هذه النتائج �إىل حني
زم�ي�لات�ه��ا ب��ال�ك�لام وال �ن � ّم ال��ذي
إ�ج��راء املزيد من التجارب حول خماطر نوم الطفل �إىل
ال يطيق الرجل الرتكيز فيه �أو
جانب �أمه ،نتيجة م�شاركة الأم والطفل يف �سرير واحد.
حتى �سماعه.

وامل��ر�أة امل�ستقلة عادة ال تل ّح على زوجها
وتطالبه ب�ت� أ�م�ين م�ستقبلها م��ن الناحية
امل ��ادي ��ة ،وال ت��ره �ق��ه ب�ط�ل�ب��ات�ه��ا امل���س�ت�م��رة
وت��درك قيمة النقود ،كما أ�ن�ه��ا تعي�ش مع
زوجها لأنها حتبه ل�شخ�صه ،ولي�س لأنها يف
حاجة �إىل مَن يعولها.
ك�م��ا �أن ال��رج��ل ال ��ذي ي �ق�ترن ب��ام��ر�أة
ناجحة ي�شعر بالراحة ،لأن زوجته ت�ستمد
جزءاً من �سعادتها من خالل حتقيق ذاتها
يف جم��ال ال�ع�م��ل ،وب��ذل��ك ال ت�ط��ال�ب��ه ب ��أن
يكون هو امل�صدر الوحيد لإ�ضفاء ال�سعادة
عليها..
ال عن
ومطلوب من الرجل التخلي قلي ً
غ��روره و�أنانيته أ�م��ام كل ام��ر�أة ا�ضطرتها
ظروفها للعمل ،فهي تعاين م��ن ال�ضغط
ال��واق��ع عليها من ال��زوج وامل�ن��زل والأوالد،
فرئي�سها يف العمل يطلب منها �أف�ضل جهد
مم�ك��ن ،وزوج �ه��ا ال يغفر ل�ه��ا �أي تق�صري
يف حقه �أو يف حق �أوالده ،ويف نف�س الوقت
ال ي�ح��اول م�ساعدتها �أو م�ساعدة نف�سه،
وكل ام��ر�أة عاملة ال بد �أن تعاين من هذه
التجربة ..لكن ما هو احلل؟
ي�ن���ص��ح اخل�ب��راء ك��ل ام � ��ر�أة ب��امل�ح��اول��ة
ال عن غ��روره
ب�إقناع الرجل بالتخلي قلي ً
وال �ق �ي��ام ب� ��أي دور ول ��و ��ص�غ�يراً يف امل �ن��زل،
ال تطلب منه ب��رق��ة إ�ع� ��داده للمائدة
فمث ً
�أثناء إ�ع��داده��ا للطعام� ،أو تهدئة الأطفال
حتى تنتهي من أ�ع�م��ال امل�ن��زل� ،أو الذهاب
بهم للمدر�سة �صباحاً والعودة بهم� ،أو �شراء

االحتياجات من ال�سوق ،وعليها �أي�ضاً �أن
حت ��اول م�ع��رف��ة �أي الأع �م��ال ميكنه تقبل
فكرة �أدائها حتى ال ين�ش�أ خالف.
ن�ساء عامالت
وق� ��د �أج� � ��رت ع ��امل ��ة ن�ف���س�ي��ة ع� ��دة أ�ب �ح ��اث
ع�ل��ى من ��اذج م��ن ال�ن���س��اء ال�ع��ام�لات و�س�ألتهن
ع��ن متاعبهن يف احل �ي��اة ،ف � أ�ج��اب��ت  ٪80من
اخلا�ضعات للبحث ب��أن �أك�ثر ما ي�ضايق امل��ر�أة
العاملة هو حتملها مل�س�ؤولية العمل واملنزل يف
�آن واحد ،ودون �أي م�ساعدة من �أحد ،كما ذكرن
�أن �أزواج�ه��ن ال يتحملون �أي �أعباء منزلية �أو
م�س�ؤوليات خارج نطاق عملهم ،مما ي�شعرهن
بالوحدة بعيداً عن امل�شاركة والتعاون اللذين
يحتاجهما ال��زواج لتجديد حيويته ورونقه..
و�أجابت  ٪10من الن�ساء العامالت ب�أنهن رغم
متاعبهن يرف�ضن م�ساعدة الأزواج لهن بحجة
�أن املر�أة تريد �أن ت�شعر دائماً �أنها �سيدة بيتها..
ومن خالل بحث لدرا�سة واقع حياة الن�ساء
ال �ع��ام�ل�ات ،ظ�ه��ر �أن احل �ي��اة امل ��زدوج ��ة ال�ت��ي
تعي�شها املر�أة العاملة بني عملها ومنزلها جتعل
لها طبيعة خمتلفة ،فهي ال�ت��ي تتحمل كافة
م�س�ؤوليات املنزل والزوج والأطفال ،وال تتذمر
وال ت�شكو وحت ��اول ت ��أدي��ة عملها ع�ل��ى �أف�ضل
وجه ،كما �أنها تكون اقت�صادية يف متطلباتها،
لأنه بحكم عملها تعرف قيمة النقود جيداً.
رمي اخلياط
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الفواكه المجففة ..بين الفوائد واألضرار
متتاز الفواكه بعدد من احل�سنات على
امل�ستوى الغذائي ،لكنها يف املقابل تت�ضمن
عدداً �آخر من الأ�ضرار وال�سيئات التي من
املهم �أن نعرفها.
ُي�ع�ت�بر جت�ف�ي��ف ال �ف��واك��ه �إح ��دى �أق��دم
ال �ط��رق ال �ت��ي ي�ت��م ا��س�ت�خ��دام�ه��ا م��ن �أج��ل
حفظ الطعام ،فمن �أجل حفظ امل�ؤن ملوا�سم
النق�ص واحلاجة ،كانت املجتمعات القدمية
تقوم بتجفيف الفواكه من خالل تعري�ضها
(ن �� �ش��ره��ا) لأ� �ش �ع��ة ال �� �ش �م ����س ،ك ��ان تبخر
ال�سوائل من الفواكه ي ��ؤدي �إىل انخفا�ض
وزن�ه��ا ،في�صبح م��ن ال�سهل نقلها ،كما �أن
لونها وطعمها يتغريان� ،أما يف �أيامنا هذه
ف�ي�ت��م �إج� ��راء عملية ال�ت�ج�ف�ي��ف ��ص�ن��اع�ي�اً،
ويف �أف ��ران ك�ب�يرة ،حيث تتم �إ��ض��اف��ة امل��واد
احلافظة للفواكه ،بالإ�ضافة �إىل الأل��وان
واملنكهات ،بهدف �إطالة عمرها االفرتا�ضي
(التخزين) ،وجعلها �أكرث جاذبية للعني.
ح�سنات الفواكه املجففة
ُي�ن���ص��ح ب ��أك ��ل ال �ف��واك��ه امل�ج�ف�ف��ة قبل
القيام بن�شاط ب��دين� ،أو يف ح��ال انخفا�ض
خمزون ال�سكر يف اجل�سم ،وذلك الحتوائها
على تركيز مرتفع من ال�سكر ميكنها من
توفري الطاقة الفورية واملتاحة� ،إ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن الفواكه املجففة غنية بالألياف
ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي ت���س��اع��د يف ع�ل�اج ح��االت
الإم�ساك ،وت�ساهم يف احلفاظ على ن�شاط
معوي �سليم.
مب ��وازاة ال�ف��واك��ه امل�ج�ف�ف��ة ،م��ن املهم
جداً ملن يعانون من الإم�ساك �أن يقوموا
ب�شرب املاء.
م� ��ن احل �� �س �ن ��ات الإ� � �ض ��اف � �ي ��ة ،ك�ث�رة
امل�ع��ادن يف الفواكه املجففة :الفو�سفات،
وال�ب��وت��ا��س�ي��وم ،والكال�سيوم ،وامل�غ�ن��زي��وم،
وفيتامني « »aو« ،»bواحلديد ،والأحما�ض

الدهنية امل��وج��ودة يف اجل��وز واملك�سرات،
حيث تعترب هذه الأحما�ض حيوية ل�صحة
القلب ،كذلك جدير بالذكر �أن الفواكه
املجففة واملك�سرات ،عند تناولها ب�صورة
مدرو�سة ،ميكنها �أن تكون وجبة خفيفة
ومغذية ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إن الفواكه
املجففة من املمكن �أن تكون م�صدر طاقة
بديل (و�أف���ض��ل بكثري) ع��ن ال�شوكوالتة
واحللويات ملن يعانون من نق�ص الوزن.
�سيئات الفواكه املجففة
ال ب��د لنا م��ن ال�ت�ط��رق لعملية �إن�ت��اج
ال �ف��واك��ه امل�ج�ف�ف��ة ،ال �ت��ي ي�ت��م يف بع�ضها

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�إ�ضافة ثنائي �أك�سيد الكربيت لتح�سني
ل��ون�ه��ا ب�ع��د عملية ال�ت�ج�ف�ي��ف ،ق��د ي ��ؤدي
ثنائي �أك�سيد الكربيت ،لدى من يعانون
م ��ن م �� �ش��اك��ل م��زم �ن��ة يف ال �ت �ن �ف ����س� ،إىل
نوبات ربو �أو التهاب يف ال�شعب الهوائية
( ،)bronchitisبالإ�ضافة �إىل ذلك،
و�أث �ن��اء عملية التجفيف ،تفقد الفواكه
فيتامني « »cاملوجود فيها ،حيث يتحلل
ويتحول ،كذلك ال بد من التنبه �إىل �أن
الفواكه املجففة غنية بال�سعرات احلرارية
( )caloriesب��ال�ن���س�ب��ة �إىل وزن �ه��ا،
وت�صل كمية ال�سعرات احلرارية فيها �إىل
ما بني  5و� 7أ�ضعاف الكمية امل��وج��ودة يف
الفواكه الطازجة.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1مالكم �أمريكي م�سلم معتزل
 2جديد باللغة الفرعونية القدمية � /أول من اكت�شف
كروية الأر�ض عمليا
 3يهنب بال مقابل � /صوت ال�ضحك
 4هلن الرتاب (فى البئر)  /يخبئ �شيئا خل�سة

يف امل�شم�ش املجفف هناك � 238سعرة
حرارية لكل  100جرام ،بخالف امل�شم�ش
الطازج الذي يحوي � 48سعرة فقط لكل
 100جرام.
�أف �� �ض��ل خ �ي��ار ال� �س �ت �ه�لاك ال �ف��واك��ه
امل �ج �ف �ف��ة ،ه ��و ذل ��ك ال� ��ذي ي ��أخ ��ذ بعني
االعتبار جودة الفواكه املجففة ،والكمية
التي يتم ا�ستهالكها.
ُي �� �س �ت �ح �� �س��ن ا�� �س� �ت� �ه�ل�اك ال� �ف ��واك ��ه
الع�ضوية� ،أي فواكه التي م��رت بعملية
جتفيف م��ن دون �إ�ضافة م��واد حافظة،
كما ي�ستح�سن جتنب ال�ف��واك��ه املحالة
وا��س�ت�ه�لاك امل �ك �� �س��رات ،ال �ل��وز واجل ��وز،
ب���ص��ورت�ه�م��ا الطبيعية م��ن دون ��ش��واء
 5مار�سن  /حرف جزم
 6ي� �ج� �م� �ع ��ون امل� � � ��ال وال� ��ذه� ��ب
(معكو�سه )  /دار حول ا�شيء
 7ح �ي��اه (م �ب �ع�ثرة)  /م��واط�ن��و
�أكرب دولة �آ�سيوية م�ساحة
� 8أر��ش��د �إىل ال�شيء املطلوب /
ا��س��م ف��ر���س ت�سببت يف ح��رب 40
�سنة بني القبائل العربية
 9ع�شر مئات  – /ما يدره الثدي
قبيل الوالدة وبعدها مبا�شرة
 10م��ن م�ك��ون��ات ال ��دم ونق�صه
ناجت عن االنيميا
عـــامـــودي
 1على ر�أ�س العمل � /صرخ با�سمه
 2عامل م�صري حا�صل على نوبل
 3ن�ضاحك ونلقي الطرائف بيننا
 4ذات حنان ومودة
 5ح�شرات ذات ن�ظ��ام اجتماعي
دق� �ي ��ق  /ن �� �ص��ف ق ��ال ��ت  /ن�ظ��ف
القطن من البذور
 6م �ت �� �ش��اب �ه��ان  /ي �ن �ف��ي ع�ل�م��ه
بال�شيء  /ثلثا ثلة
 7ي �ع �م��ل ب �ت �ع��ب وك � ��د  /م ��ادة
م�ط�ه��رة ل �ل �ج��روح ت��وج��د يف م��اء

(حتمي�ص) ،حلفظ الأحما�ض الدهنية
وفيتامني « »bدون �إ�ضافة �أمالح.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يُ�ستح�سن االمتناع
عن ا�ستهالك الفواكه املجففة ذات اللون
ال���س��اط��ع� ،إذ �إن�ه��ا ف��واك��ه م�ضافة �إليها
م ��واد �صناعية (ي���ش��ار �إل�ي�ه��ا بـ،)e905
ك��ذل��ك م��ن امل�ح� َّب��ذ ا��س�ت�ه�لاك ال�ف��واك��ه
املجففة باعتدال ،وبت�شكيلة وا�سعة قدر
الإمكان.
و�أخرياً ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن 100
ج��رام م��ن ال�ف��واك��ه املجففة حتتوي على
� 270سعرة ح��راري��ة ،بينما حتتوي 100
ج��رام م��ن ال�ل��وز واجل ��وز على 700-600
�سعرة.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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البحر
 8ح�ل�ق��ات م �ع��دن م�ت���ش��اب�ك��ة  /م��ن أ�ق �ط��اب
البطارية
 9ن�صف واحد � /سئم  /ودى
 10نزيل الأو�ساخ  /مقاتلون غري راجلني
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أحداث األسبوع

األندية اإلنكلـيـــ

«األنصار» يبحث عن سكة األلقاب
في الموسم الجديد

فريق الأن�صار احلايل

م��رت املوا�سم املا�ضية قا�سية على
جمهور ن��ادي الأن���ص��ار احل��امل بعودة
فريقه زعيماً لكرة القدم اللبنانية ،كما
كان يف الت�سعينات ،حني �أهلته بطوالته
و�إجن � � ��ازات � � ��ه �إىل دخ � � ��ول م��و� �س��وع��ة
«غيني�س» للأرقام القيا�سية ،بعد فوز
«�أبناء عدنان ال�شرقي» بلقب ال��دوري
اللبناين  11مرة متتالية.
وت �ع��ددت �أ��س�ب��اب �إخ �ف��اق الأن���ص��ار
امل�ستمر يف ال�ع��ودة �إىل من�صة بطولة
ال � ��دوري م �ن��ذ ف� ��وزه ب��ه �آخ� ��ر م ��رة يف
مو�سم .2007 – 2006
ويقف وراء النتائج املخيبة للفريق
الأخ���ض��ر يف امل��وا��س��م الأخ�ي�رة م�شاكل
�إداري� ��ة وف�ن�ي��ة� ،أب��رزه��ا الأزم ��ة املالية
ال�ت��ي بلغت ذروت�ه��ا يف املو�سم املا�ضي،
ح�ين ع�ج��زت الإدارة ع��ن دف��ع روات��ب
ال�ل��اع � �ب�ي��ن ،ومل جت ��د ه � ��ذه الأزم� � ��ة
طريقها �إىل احلل� ،إال بعد تغيري �إداري
متثل يف ا�ستقالة ثالثة �أع�ضاء ،بينهم
رئ�ي����س ال �ن ��ادي ال���س��اب��ق ك ��رمي دي ��اب،
وتويل نبيل بدر رئا�سة النادي.
وم��ن ب�ين ال�سلبيات الفنية التي
طبعت �أداء الأن�صار يف املوا�سم الأخرية،
غ� �ي ��اب اال�� �س� �ت� �ق ��رار ع� ��ن ال�ت���ش�ك�ي�ل��ة
الأ�سا�سية ،فالتغيري فيها حتول �سمة
مالزمة للفريق يف خمتلف املراكز.
ودف��ع �ضريبة التغيريات امل�ستمرة
يف الت�شكيلة العبون من طراز رفيع ،يف
مقدمتهم املهاجم حممود كجك ،الذي
ا�ستدعي �إىل �صفوف املنتخب الوطني،
وت��وج��ه م � ؤ�خ��راً ل�لاح�تراف يف فريق
«ت�شر�شل ب ��راذرز» ال�ه�ن��دي ،م��ع العلم
�أن ع��دم الثبات على ت�شكيلة رئي�سية
هو مر�ض مزمن يف الفريق يعود �إىل
موا�سم ع��دة �سابقة ،وال يقت�صر على
املو�سم املا�ضي.
ودف ��ع الأن �� �ص��ار ��ض��ري�ب��ة م�شاكله

ح�ق�اً �إن��ه �صيف ملتهب يف إ�ن�ك�ل�ترا ،حيث �أن�ف�ق��ت �أن��دي��ة
ال��دوري املمتاز  745مليون يورو يف �سوق االنتقاالت ،لتحطم
رقمها ال�سابق والبالغ  588مليون يورو عام .2008
وعلى رغ��م الأزم��ة االقت�صادية العاملية� ،أق��دم��ت الأندية
الإنكليزية ب�شكل مفاجئ على تعاقدات نارية ،تخطت فيها
بن�سبة  % 30قيمة تعاقداتها يف املو�سم املا�ضي.
و�صحيح �أن الويلزي غاريث بايل خطف الأ�ضواء عندما
ودع توتنهام �إىل ريال مدريد مقابل  91مليون يورو� ،إال �أن
�أندية الربميري ليغ لعبت دور البطولة يف ال�ساعات الأخرية
لناحية النجوم املنتقلني.
ال�صفقة اخلاطفة الأخ�ي�رة عقدها الأر��س�ن��ال منفقاً 66
مليون دوالر للتعاقد مع �صانع الألعاب الأملاين م�سعود اوزيل
من ريال مدريد ،وهي قيا�سية للنادي اللندي الذي مل يدفع
�أكرث من  23مليون دوالر �سابقاً للتعاقد مع �أي العب.
و�أ�صبح اوزي��ل ( 24ع��ام�اً) ،ال��ذي انتقل �صيف  2010من
برمين الأملاين �إىل ريال مدريد (نحو  15مليون يورو)� ،أغلى
العب �أملاين على الإطالق ،وجاء تخلي النادي امللكي عن العب
الو�سط الأملاين بعد تعاقده مع بايل.
و�سين�ضم الأمل ��اين ال��دويل �إىل «املدفعجية» بعقد ميتد
خلم�سة أ�ع ��وام مقابل ح�صوله على  7ماليني ي��ورو كراتب

اجلنيدي غيابه �سيخلف فراغاً يف دفاع «الأخ�ضر»

الإداري� � � ��ة وال �ف �ن �ي��ة م��و� �س �م �اً ك��ارث �ي �اً ،طرابل�س  ،1 – 4مربهناً ع��ن ق��درات
احتل فيه م��رك��زاً متوا�ضعاً يف ترتيب فنية طيبة يف طريقه ال�ستعادة هيبته
ال � ��دوري (ال �� �س��اب��ع) وخ ��روج �اً م�ب�ك��راً وح�ضوره على ال�ساحة املحلية ،وذلك
من ك�أ�س لبنان (دور الثمانية) وك�أ�س ق�ب��ل �أن ي�ف��وز ع�ل��ى ال���س�لام زغ��رت��ا يف
االحت ��اد الآ��س�ي��وي (ال ��دور الأول) ،ما املرحلة الثانية بهدف نظيف ،ليحجز
يجعل املو�سم املا�ضي �أحد �أ�سو�أ موا�سم بطاقته �إىل ن�صف نهائي امل�سابقة التي
الفريق �صاحب الرقم القيا�سي يف عدد ينظمها االحت��اد اللبناين لكرة القدم
م ��رات ال�ف��وز بلقب ال ��دوري اللبناين للمرة الأوىل ،وتتناف�س فيها الفرق
( 13مرة).
ال �ت��ي اح�ت�ل��ت امل��راك��ز م��ا ب�ي�ن ال���س��اب��ع
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والعا�شر يف الرتتيب النهائي للدوري،
ضال عن الفريقني ال�صاعدين من
امل��و� �س��م ت �غ �ي�يرات ج��ذري��ة ،ب�ع��د ت��ويل ف� ً
العراقي هاتف �شمران مهمة الإ�شراف الدرجة الثانية �إىل الأوىل وهما املربة
على الفريق ،وو�صول موجة االحرتاف وال�سالم زغرتا.
�إىل ��ش��واط��ئ «الأخ �� �ض��ر» ،حيث ركبها
ومن املرجح �أن ال يواجه الأن�صار
ق �ل��ب ال ��دف ��اع امل �ع �ت��ز ب ��اهلل اجل �ن �ي��دي� �� ،ص� �ع ��وب ��ات يف ط ��ري� �ق ��ه ن� �ح ��و ل �ق��ب
م�ت�ج�ه�اً �إىل دب��ا ال�ف�ج�يرة الإم��ارات��ي «ال �ت �ح ��دي» ،ع �ل �م �اً �أن م �ب��ارات��ه �أم ��ام
وق�ل��ب الهجوم حم�م��ود كجك قا�صداً ال�سالم رمبا كانت الأ�صعب يف امل�سابقة،
جهة �أبعد ،هي الهند حيث �سيحرتف لأن مم�ث��ل م��دي�ن��ة زغ��رت��ا ،ه��و الأك�ث�ر
مع فريق ت�شر�شل ب��راذرز» ال��ذي لعب ا�ستعداداً للمو�سم اجلديد ،بني الفرق
له يف املو�سم املا�ضي قلب دفاع النجمة امل�شاركة يف البطولة.
ال���س��اب��ق ب�ل�ال ��ش�ي��خ ال �ن �ج��اري��ن ،قبل
ويرجح املراقبون �أن يلعب الأن�صار
انتقاله �إىل الظفرة الإماراتي.
والت�ضامن �صور يف نهائي «التحدي»،
وي ��أم ��ل الأن �� �ص��اري��ون �أن ي�ع��و���ض ال �سيما �أن «�سفري اجلنوب» برهن عن
اال�ستقرار امل��ادي ال��ذي �أمنه الرئي�س قدرات طيبة بف�ضل جمموعته ال�شابة،
احل ��ايل ،الأوق ��ات ال�صعبة ال�ت��ي مرت ونتائجه القوية يف امل�سابقة حتى الآن
ع �ل��ى ال� �ف ��ري ��ق ،وع� �ج ��ز خ�ل�ال �ه��ا ع��ن بقيادة املدرب ال�شاب حممد زهري.
االرتقاء �إىل م�ستوى املناف�سة على لقب
وتعترب م�شكلة الدفاع الأب��رز التي
ال��دوري ،ب�سبب القلق الذي عانى منه تواجه امل��درب العراقي هاتف �شمران،
الالعبون على خلفية الأزم��ات املالية خ�صو�صاً بعد اح�ت�راف ق��ائ��د الفريق
ال�سابقة.
معتز ب��اهلل اجلنيدي يف الإم��ارات ،من
ووج � � ��د ج �م �ه ��ور «الأخ � �� � �ض� ��ر» يف �أج ��ل ذل��ك �أع ��اد الأن �� �ص��ار ق�ل��ب دف��اع��ه
مناف�سات ك�أ�س التحدي احلالية بع�ض ال�برازي�ل��ي �إىل �صفوفه لي�شغل مركز
الإيجابيات يف �أداء فريقه منحته �شيئاً قائد هذا اخلط.
من الثقة يف قدرة «�أبناء املدرب هاتف
املحليون ..والأجانب
��ش�م��ران» على ا�ستعادة �أجم��اد ال�ن��ادي
البريوتي العريق.
يف ملف ال�لاع�ب�ين املحليني ،دعم
وح�ق��ق الأن �� �ص��ار ف ��وزاً ع��ري���ض�اً يف
املرحلة الأوىل من ك�أ�س التحدي على الأن�صار �صفوفه مبكراً بالعبي النادي

ال�ع��رب��ي عبا�س ع��و���ض وو� �س��ام �صالح،
وهما م��ن امل��واه��ب ال�شابة يف املنتخب
الأوملبي.
و��ض��م الأن �� �ص��ار �أي���ض�اً الع��ب خط
و�� �س ��ط ال �� �ص �ف��اء ح� �م ��زة ع � �ب ��ود ،ب�ع��د
م�ف��او��ض��ات ا��س�ت�غ��رق��ت ��ش�ه��راً ون�صف
بينه وبني حامل لقب الدوري ،وا�ستعاد
«الأخ�ضر» العب و�سطه ال�سابق نبيل
بعلبكي م��ن ��ص�ف��وف الإخ � ��اء الأه �ل��ي
عاليه.
يف امل�ق��اب��ل ،ا�ستغنى الأن �� �ص��ار عن
و� �س �ي��م ع �ب��د ال �ه ��ادي ل�ل���س��اح��ل وع�ل��ي
نا�صر الدين لل�صفاء وع��ن �أجانبه يف
امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ال�برازي�ل�ي�ين رام��و���س
وم��ار� �س �ي �ل��و ب�ي�ري ��را ��س�ي�ل�ف��ا وال �غ��اين
ويزدوم �أجبليك�سو.
ويف ملف الالعبني الأجانب ،تعاقد
الأن �� �ص��ار م��ع الأردين ب�ل�ال ق��وي��دار،
فيما مل حت�سم هوية الالعب الثالث،
يف ظل احلديث عن التعاقد مع املايل
عبد اهلل كونتيه.
وي �ت��درب م��ع ال�ف��ري��ق الكولومبي
اد��س��ون وامل��ايل عبد اهلل كانوتي الذي
ي�شارك يف ك� أ����س ال�ت�ح��دي ،كما ان�ضم
�إىل التمارين الالعب ال�سوري يا�سر
� �ش ��اه�ي�ن ،ع �ل �م �اً �أن م �ل��ف ال�لاع �ب�ين
الأجانب من املتوقع �أن يتم �إقفاله هذا
الأ�سبوع ،ليتفرغ �شمران لإعداد فريقه
قبل �أ�سابيع من انطالق الدوري العام
يف  21اجلاري.
ويجرب الأن�صار يف ك�أ�س التحدي
الربازيليني �أبولو دي ميندون�سا روزا
غ��اب��ري��ال وف�ي�ري ��را ب�ي�ن�ي�يرو فيليبي
والنيجريي جويل ديجي مايووا الذي
غ��ادر �إىل ب�لاده لإج��راء جتربة كروية
ه �ن��اك و� �س �ي �ع��ود ب �ع��ده��ا �إىل ب�ي�روت،
وامل � ��ايل ع �ب��د اهلل ك��ان��وت��ي وال �� �س��وري
حممد عدي عيد.

غاريث بايل من توتنهام �إىل ريال مدريد
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ـــزيــة تلهب «الميركاتو» ..وبــايـل «نجم الشباك»
��س�ن��وي ،و�سيلعب يف «ا� �س �ت��اد الإم� � ��ارات» �إىل
ج��ان��ب زميله ال�سابق يف ب��رمي��ن امل��داف��ع بري
مريتي�ساكر ورفيق الدرب يف املنتخب الأملاين
املهاجم لوكا�س بودول�سكي.
و�أ��ص�ب��ح �أوزي� ��ل امل �ت��وج م��ع ال �ن��ادي امللكي
بلقب ال ��دوري الإ��س�ب��اين ع��ام  2012والك�أ�س
الإ��س�ب��ان�ي��ة ع��ام  2011وال�ك��أ���س ال���س��وب��ر ع��ام
� ،2012أغ �ل��ى الع ��ب يبيعه ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي،
متفوقاً على الربازيلي روبينيو ال��ذي انتقل
�إىل مان�ش�سرت �سيتي الإن�ك�ل�ي��زي مقابل 38
مليون يورو عام  ،2008كما �أ�صبح �أغلى العب
�أمل��اين متفوقاً على زميله يف املنتخب ماريو
غوت�سه ال��ذي بلغت قيمة �صفقة انتقاله من
بورو�سيا دورمت��ون��د �إىل ب��اي��رن ميونيخ هذا
ال�صيف  37مليون يورو.
وبرز يف ال�ساعات الأخرية تعاقد مان�ش�سرت
يونايتد بطل ال��دوري مع ال��دويل البلجيكي
مروان فياليني من ايفرتون مقابل  43مليون
دوالر ،وجاء التعاقد مع فياليني ( 25عاماً)
بعد مفاو�ضات �شاقة مع �إيفرتون ال��ذي كان

حتت �إ�شراف ديفيد مويز قبل �أن يبد�أ الأخري
ه��ذا امل��و��س��م مهمته م��ع مان�ش�سرت يونايتد
خلفاً لال�سكوتلندي اليك�س فريغي�سون الذي
قرر االعتزال ،لكن يونايتد ت�أخر يف التعاقد
مع الربتغايل فابيو كوينرتاو من ريال وف�شل
ب�ضم العب الو�سط الإ�سباين اندير هرييرا
من اتلتيك بلباو ،وكان يونايتد تعاقد خالل
ف�ترة االن�ت�ق��االت ال�شتوية يف ك��ان��ون الثاين
املا�ضي يف املهاجم ال�شاب ويلفريد زاه��ا (20
عاماً) من كري�ستال باال�س.
وف��ر��ض��ت الأن��دي��ة الإن�ك�ل�ي��زي��ة هيبتها يف
الأ�سابيع املا�ضية ،ف�ضم توتنهام العب و�سط
روما الهجومي الإيطايل الدويل الأرجنتيني
اريك الميال ( 21عاماً) ،وتعاقد نادي �شمال
لندن �أي�ضاً مع �صاحب هدفيه الوحيدين يف
املو�سم احل��ايل م��ن �ضربتي ج��زاء الإ�سباين
روب� ��رت� ��و �� �س ��ول ��دادو م � ��ن ،والع � ��ب ال��و� �س��ط
الفرن�سي اتيان كابوي امل�صاب حالياً من تولوز
وال��دمن��ارك��ي كري�ستيان اريك�سن من اياك�س
الهولندي.

م�سعود �أوزيل من ريال مدريد �إىل الأر�سنال

و�ضرب ت�شل�سي الباحث عن ا�ستعادة
لقب الدوري مع مدربه اجلديد  -القدمي
الربتغايل جوزيه مورينيو ،فخطف العب
الو�سط الربازيلي ويليان من فم توتنهام
من اجني حمج قلعة الرو�سي الذي �صفى
العبيه النجوم لأ��س�ب��اب مالية ،ولل�سبب
ع �ي �ن��ه ،ت ��رك اجن ��ي ه��داف��ه ال �ك��ام�يروين
املخ�ضرم �صامويل ايتو �إىل ت�شل�سي الذي
ت�خ�ل��ى ب� ��دوره ع��ن م�ه��اج�م�ي��ه البلجيكي
روميلو لوكاكو �إىل ايفرتون والنيجريي
ف �ي �ك �ت��ور م��وزي ����س �إىل ل �ي �ف��رب��ول ،وم��ن
ال�صفقات الناجحة للبلوز ،ا�ستقدام العب
الو�سط الأملاين الدوي اندري �شوريل (22
عاماً) من ليفركوزن.
ويف �سعيه ال�ستعادة لقب املو�سم املا�ضي،
تعاقد مان�ش�سرت �سيتي مع العب الو�سط
الربازيلي فرناندينيو ،ليكون �إىل جانب
جنم الو�سط االيفواري يحيى توريه ،كما
�ضم «�سيتيزنز» ،ب�ق�ي��ادة م��درب��ه اجلديد
الت�شيلي مانويل بيليغريني الذي حل بد ًال
من الإيطايل روبرتو مان�شيني املقال من
من�صبه ،وبعد رحيل املهاجمني الإيطايل
ماريو بالوتيلي �إىل ميالن والأرجنتيني
كارلو�س تيفيز �إىل جوفنتو�س الإيطايل،
الع��ب و�سط فيورنتينا الإي�ط��ايل ال��دويل
املونتينيغري �ستيفان يوفيتيت�ش ،والعب
و�سط ا�شبيلية الإ�سباين خي�سو�س نافا�س،
ويف غ �ي��اب ت �ي �ف �ي��ز�� ،س�ي�ل�ع��ب �إىل ج��ان��ب
الأرجنتيني �سريخيو اغ��وي��رو والبو�سني
ادي� ��ن دي �ج �ك��و ،امل �ه��اج��م دويل الإ� �س �ب��اين
الفارو نيغريدو (القادم من ا�شبيلية).
وب� � �ع � ��د �أن ح � ��اف � ��ظ ع � �ل� ��ى ه� ��داف� ��ه
االوروغ��وي��اين لوي�س �سواريز ال��ذي �شرع
ل��ه �أر� �س �ن��ال �أب ��واب ��ه ،أ�ع �ل��ن ل�ي�ف��رب��ول عن
تعاقده مع قلب دفاع باري�س �سان جرمان
الفرن�سي م��ام��ادو �ساخو ،و أ�ك��د ليفربول
�أي �� �ض �اً ت �ع��اق��ده م ��ع م ��داف ��ع ��س�ب��ورت�ي�ن��غ
ل���ش�ب��ون��ة ال�ب�رت �غ��ايل ت �ي��اغ��و اي� �ل ��وري� ،إذ
يريد تقوية دفاعه بعد �إ�صابة الفرن�سي
علي �سي�سوكو واالوروغوياين �سيبا�ستيان
ك��وات �ي ����س ،وت �ع��اق��د «احل �م ��ر» � �س��اب �ق �اً مع
احلار�س البلجيكي �سيمون مينيوليه من
�سندرالند ،ليحل بد ًال من الإ�سباين بيبي
ري�ن��ا امل�ع��ار �إىل ن��اب��ويل الإي �ط��ايل ليلتقي
جم ��دداً م��ع م��درب��ه ال���س��اب��ق يف ليفربول
ومواطنه رافايل بينيتيز ،و�ضم ليفربول
�أي�ضاً املهاجمني الإ�سبانيني لوي�س الربتو
م��ن ا��ش�ب�ي�ل�ي��ة وي��اغ��و ا��س��اب��ا���س م��ن �سلتا
فيغو ،وتخلى عن العبي و�سطه �ستيورات
دوانينغ �إىل و�ست هام وجوجنو �شلفي �إىل
�سوان�سي ،كما �ضم فريق املدرب االيرلندي
برندن رودج��رز العب الو�سط النيجريي
فيكتور موزي�س من غرميه املحلي ت�شل�سي
على �سبيل الإعارة حتى نهاية املو�سم.
�إ�سبانيا

كاكا من ريال �إىل ميالن

انتظر ريال مدريد حتى اليوم الأخري
ل ل��إع�ل�ان ع��ن ��ض��م ب��اي��ل ب��رق��م خ�ي��ايل،
ب �ل��غ  101م �ل �ي��ون ي� ��ورو ب�ح���س��ب و��س��ائ��ل
الإع�ل��ام ال�بري�ط��ان�ي��ة و 91م�ل�ي��ون ي��ورو

�إيطاليا

بح�سب و�سائل الإعالم الإ�سبانية �أي �أقل
بثالثة ماليني يورو من الرقم القيا�سي
ال��ذي يحمله زميله اجل��دي��د الربتغايل
ك � � ��ان م � �ي�ل��ان ون � ��اب � ��ويل م � ��ن أ�ك �ث��ر
ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو ال ��ذي ان�ت�ق��ل �إىل ال �ن��ا� �ش �ط�ين ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د االن �ت �ق ��االت يف
«مريينغي�س» ع��ام  2009م��ن مان�ش�سرت �إيطاليا ،فالنادي اللومباردي �أع��اد العب
يونايتد الإنكليزي مقابل  94مليون يورو .الو�سط الربازيلي كاكا �إىل منزله من دون
و�أ��ص�ب��ح ب��اي��ل ال�لاع��ب ال��راب��ع ال��ذي مقابل بعد �أن باعه �إىل ريال مدريد مقابل
ي�ضمه ريال مدريد خالل واليات رئي�سه  65مليون يورو عام .2009
فلورنتينو برييز ب�صفقة قيا�سية يف حال
وت ��وج ك��اك��ا م���ش��واره يف «� �س��ان ��س�يرو»
�أ��ص��اب��ت و�سائل الإع�ل�ام الربيطانية يف ب ��إح��راز لقب ال ��دوري الإي �ط��ايل والك�أ�س
تقديراتها ،بعد الربتغايل لوي�س فيغو ال �� �س��وب��ر الإي �ط��ال �ي��ة ع ��ام  2004ودوري
عام  61( 2000مليون ي��ورو) والفرن�سي �أب �ط��ال �أوروب ��ا وك ��أ���س ال�سوبر الأوروب �ي��ة
زين الدين زيدان عام  75( 2001مليون) وك��أ���س ال�ع��امل للأندية ع��ام � ،2007أي يف
ورونالدو.
العام ال��ذي ن��ال خالله لقب جائزة الكرة
و�إذا م ��ا جت� ��اوز امل �ب �ل��غ  100م�ل�ي��ون الذهبية لأف�ضل العب يف العامل.
ف���س�ي���ش�ك��ل �أك�ب��ر ��ص�ف�ق��ة يف ت��اري��خ ك��رة
و�سي�ضطر املدرب احلايل ما�سيميليانو
ال�ق��دم و�سيحطم ال��رق��م القيا�سي ال��ذي اليغري �إىل تغيري �شكل الفريق واعتماد
دفعه ري��ال م��دري��د ليونايتد الإنكليزي ت���ش�ك�ي�ل��ة  4-3-3ل �ك��ي ي �ل �ع��ب ب��ال��وت�ي�ل��ي
للح�صول ع�ل��ى ال�برت �غ��ايل كري�ستيانو و�ستيفان ال�شعراوي كمهاجمني م�ساندين
رونالدو وهو  94مليون يورو عام  .2009وجامباولو باتزيني �أو الي�ساندرو ماتري
وي� � �ن� � ��� � �ض � ��م ال � �ب� ��رازي� � � � �ل � � � ��ي ك� ��اك� ��ا ال�ق��ادم من جوفنتو�س ( 12مليون ي��ورو)
والأوروغ� ��وي� ��اين ادي�ن���س��ون ك��اف��اين �إىل كر�أ�س حربة ،فيما �سيتعاون كاكا وريكاردو
ال�لاع�ب�ين اخل�م���س��ة الأع �ل��ى يف ال �ع��امل ،م��ون�ت��ول�ي�ف��و يف م�ه�م��ة ��ص�ن��اع��ة الأل �ع��اب
حيث انتقل الأول �إىل ري��ال مدريد عام على �أن يتوىل الهولندي نايجل دي يونغ
 2009مقابل  67مليون يورو قادماً من وال�غ��اين �سويل م��ون�ت��اري �أو ان��دري��ا بويل
م�ي�لان الإي �ط��ايل ،وال �ث��اين �إىل باري�س مهمة الو�سط الدفاعي.
�سان جرمان الفرن�سي عام  2013مقابل
يف ن��اب��ويل ،ا�ستقدم الفريق اجلنوبي
 64مليون يورو.
ه� ��داف ري� ��ال م ��دري ��د ال �� �س��اب��ق غ��ون��زال��و
ون���ش��أ ب��اي��ل يف ��س��اوث�م�ب�ت��ون ،وب��رزت هيغواين من ريال مدريد (نحو  37مليون
م��واه�ب��ه م��ع ت��وت�ن�ه��ام يف م��و��س��م  -2009ي ��ورو) وامل��داف��ع الإ��س�ب��اين راوول البيول
 2010بعد �أن �شغل مركز العب الو�سط ( 12م �ل �ي��ون ي � ��ورو) وم��واط �ن��ه امل�ه��اج��م
الأي���س��ر ب��د ًال م��ن م��رك��ز اجل �ن��اح ،وت��أل��ق خو�سيه كايخون ( 10ماليني ي��ورو) من
على ال�صعيد الأوروب��ي يف مو�سم  -2010ري ��ال م��دري��د أ�ي �� �ض �اً ،وال�ب�ل�ج�ي�ك��ي دري����س
 ،2011حيث �ساهم يف قيادة توتنهام �إىل م��ارت�ن����س م��ن اي�ن��ده��وف��ن ال�ه��ول�ن��دي (9
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا ،واختري ماليني يورو).
بايل �أف�ضل العب يف ال��دوري الإنكليزي
وعزز جوفنتو�س حامل اللقب يف اخر
عام  2011ويف املو�سم املا�ضي حيث �سجل مو�سمني �صفوفه باملهاجم الأرجنتيني
 26هدفاً يف جميع امل�سابقات.
ك��ارل��و���س تيفيز م��ن مان�ش�سرت �سيتي
وك� � ��ان ري� � ��ال م ��دري ��د ال �ب ��اح ��ث ع��ن ( 16م�لاي�ين ي� ��ورو) وامل ��داف ��ع ال ��دويل
ا��س�ت�ع��ادة ل�ق�ب��ه يف ال � ��دوري ،ك��ان ن�شطاً اجنيلو اوغبونا من تورينو ( 15مليون
للغاية بعد رحيل مورينيو وقدوم املدرب ي��ورو) ،و�ضم فيورنتينا املهاجم الدويل
الإي� �ط ��ايل ك��ارل��و ان���ش�ي�ل��وت��ي� ،إذ �أن �ف��ق الأملاين ماريو غوميز من بايرن ميونيخ
باملجمل  180مليون ي��ورو بعد ا�ستقدام ( 18م�ل�ي��ون ي� ��ورو) ،وروم ��ا م��ع م��درب��ه
الع �ب��ي ال��و� �س��ط اي���س�ك��و م��ن م�ل�ق��ة ( 27اجلديد الفرن�سي رودي غار�سيا العب
م�ل�ي��ون ي ��ورو) وا��س�ي�ير اي��ارام �ن��دي من ال��و� �س��ط ال�ه��ول�ن��دي ك�ي�ف��ن ��س�ترومت��ان
�سو�سييداد مقابل  30مليون يورو.
من ايندهوفن ( 16مليون يورو) ،العب
وكان بر�شلونة حامل اللقب قد �سوى الو�سط املهاجم ال�صربي �آدم لييايت�ش
�أم ��وره بالتعاقد م��ع ال�ه��داف الربازيلي من فيورنتينا ( 11مليون يورو) ،املدافع
ن�ي�م��ار م��ن �سانتو�س م�ق��اب��ل  57مليون املغربي مهدي بن عطية من اودينيزي
ي ��ورو ،وتت�سلط الأ� �ض��واء على مباريات ( 10م�ل�اي�ي�ن ي � ��ورو) والع � ��ب ال��و� �س��ط
بر�شلونة وري ��ال م��دري��د ملعرفة م�صري العاجي جريفينيو من �أر�سنال مقابل 8
ال �ع�لاق��ة ال�ف�ن�ي��ة ب�ي�ن جن�م��ي ب��ر��ش�ل��ون��ة ماليني يورو .واكتفى �إنرت ميالن بطل
الأرج �ن �ت �ي �ن��ي ل �ي��ون �ي��ل م �ي �� �س��ي �أف �� �ض��ل �أوروب� ��ا  2010بالتعاقد م��ع ال��دول�ي�ين
الع� ��ب يف ال� �ع ��امل يف الأع� � � ��وام الأرب� �ع ��ة اجل��زائ��ري�ين امل�ه��اج��م ا��س�ح��اق بلف�ضيل
املا�ضية ونيمار ،وجنمي ريال الربتغايل ( 21ع ��ام� �اً) م ��ن ب ��ارم ��ا ( 10م�لاي�ين
كري�ستيانو رونالدو وبايل الذي مل يعلن ي��ورو) والع��ب الو�سط �سفري تايدر من
ر��س�م�ي�اً ع��ن قيمة ان�ت�ق��ال��ه ل�سبب رج��ح ب��ول��ون �ي��ا ( 6م�لاي�ين ي � ��ورو) وامل �ه��اج��م
البع�ض �أنه يعود لعدم رغبة النادي امللكي الأرجنتيني م��اورو اي�ك��اردي ( 20عاماً)
ب ��أن ي�صبح الويلزي ال�شاب �أغلى العب من �سمبدوريا.
يف تاريخ اللعبة وي�سرق ه��ذا اللقب من
رونالدو بالذات.
جالل قبطان
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كاريكاتير

مراحيض إلكترونية تعمل بنظام «أندرويد»

أرادت مراقبة ابنها ..فتزوجت صديقه
ا�شرتكت �سيدة �صينية يف لعبة على الإنرتنت وتزوجت من خالل
�شخ�صيتها الوهمية من زميل ابنها يف ال�سكن ،لرتاقب �أداء ولدها يف
اجلامعة.
ويف التفا�صيل �أن وال��دة «ل�ي��و» ان�ضمت �إىل اللعبة ،حيث �سعت
للتقرّب من �صديق ابنها ،لأنها كانت قلقة من �أن ابنها يق�ضي الكثري
م��ن ال��وق��ت يف ممار�سة �أل�ع��اب الفيديو ،وال يخ�ص�ص م��ا يكفي من
اجلهد للدرا�سة ،لكن �سرعان ما ان�سجمت الأم يف اللعبة وتزوجت
�إلكرتونياً من «يل» �صديق ابنها «ليو».
وقد ثار غ�ضب «ليو» حني عرف �أن زوجة �صديقه على الإنرتنت
هي يف الواقع �أم��ه ،وق��ال �إن��ه لن يتمكن من م�ساحمتها ،فيما �صُ دم
«يل» حني عرف احلقيقة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ه � � ��ل � � �س � �م � �ع� ��ت م � � ��ن ق �ب ��ل
باملرحا�ض الإلكرتوين؟ �إن كنتَ
م�ن��ده���ش�اً فعلينا �أن ن �ق �دّم لك
املزيد من املعلومات التي تخفف
من ده�شتك ،وتريك �إىل �أيّ ح ّد
ميكن �أن تدخل التكنولوجيا يف
حياتنا اليومية.
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن امل��راح�ي����ض
وغريها من التجهيزات املنزلية
املدموجة بالتكنولوجيا ،تقوم
ب ��إن �ت��اج �ه��ا � �ش��رك��ة «»lixil
اليابانية ،وه��ي عالية التكلفة،
حيث يبلغ �سعر القطعة الواحدة
ما يقارب الـ 6000دوالر.
ت �ت �م �ي��ز ه� � ��ذا امل ��راح� �ي� �� ��ض
ع� ��ن غ�ي�ره ��ا م� ��ن امل��راح �ي ����ض
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ب��أن�ه��ا ت�ع�م��ل ب�شكل
ت �ك �ن��ول��وج��ي ك��ام��ل م ��ن خ�لال
ت�ط�ب�ي��ق ب��ا��س��م «»my satis
امل�خ���ص����ص لل��أج �ه��زة ال�ع��ام�ل��ة
بنظام «�أندرويد».
مي�ك�ن��ك م��ن خ�ل�ال تطبيق
«� »my satisأن تتحكّم ب�شكل
كامل مبرحا�ضك الإلكرتوين،
ب�ع��د �أن ت �ق��وم ب��رب�ط��ه بهاتفك
ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق «ال� � �ب� � �ل � ��وت � ��وث»،
وعندها ميكنك التحكّم بكمية
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امل �ي��اه امل���س�ت�خ� َدم��ة ،و�إط�لاق�ه��ا،
وت �ن �ظ �ي��ف امل ��رح ��ا� ��ض ،ك��ذل��ك
�إطالق العطر.
امل�ث�ير يف الأم ��ر ه��و �أ ّن ه��ذا
امل ��رح ��ا� ��ض الإل � �ك�ت��روين ق��اب��ل
ل�لاخ�تراق� ،أي �أن��ه م��ن املمكن
ل�ل�م�ط�وّري��ن واخل �ب��راء يف ه��ذا
املجال �أن يخرتقوا «البلوتوث»
ال� � ��وا� � � �ص� � ��ل ب� �ي ��ن ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق
وامل��رح��ا���ض ال��ذك��ي ،فيتمكنوا
ب ��ذل ��ك م ��ن ال �ت �ح �ك��م ال �ك��ام��ل
ب��ال�ت�ط�ب�ي��ق ،وت��وج �ي��ه الأوام � ��ر
ح�سب رغبتهم ،ما قد ي�ساعد يف
ذلك هو �أن التطبيق واملرحا�ض
نف�سه غري جمه َّزيْن ب�أي تقنيات
مل�ق��اوم��ة ع�م�ل�ي��ات «االخ �ت��راق»،
التي قد متنح «املخرتق» القدرة
على هدر املياه ب�شكل كبري ،مما
ي ��زي ��د م ��ن م �� �ص��روف ��ص��اح��ب
املرحا�ض.
ق � ��د ال ي � �ك� ��ون «اخ � �ت � ��راق»
م ��رح ��ا� ��ض �إل � � �ك �ت��روين �أم � � ��راً
م �� �ش��جّ �ع �اً �أو ف��ري �� �س��ة ث�م�ي�ن��ة
بالن�سبة �إىل م�ط�وّر حم�ترف،
لكن ق��د ي�ق��وم �أح��د �أ�صدقائك
باخرتاقه بذلك بوجود �أ�شباح
يف حمامك مثالً.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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