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خـبـراء «إســرائـيليــون» للكيميائي السوري
ك�شف م�صدر مطلع يف «ال�سكرتاريا التقنية» يف «منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية»� ،أن
املنظمة �ست�ستعني بخرباء «�إ�سرائيليني» للعمل �ضمن فريق بعثتها مل�سح وتدمري الربنامج
الكيميائي ال�سوري الذي يبد�أ ال�شهر املقبل ،بعد �أن ت�صبح ع�ضوية �سورية يف معاهدة حظر
الأ�سلحة الكيميائية نافذة يف  14منه .وقال امل�صدر �إن «ال�سكرتاريا التقنية» ،وا�ستناداً �إىل
«�إط��ار التفاهم الرو�سي  -الأمريكي» اخلا�ص بالق�ضية ،و�إىل نظام عمل املنظمة ،ميكنها
اال�ستعانة بخرباء «�إ�سرائيليني» ،رغم �أن «�إ�سرائيل» لي�ست ع�ضواً يف معاهدة حظر الأ�سلحة،
لكن ب�شرط �أن يكونوا من حملة جن�سية �أخرى م�سموح لأ�صحابها بدخول الأرا�ضي ال�سورية.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة السادسة  -الجمعة  21 -ذو القعدة 1434هـ  27 /أيلول  2013م.
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االفتتاحية

المطلوب روسيًا وعربيًا بعد
«الكيميائي السوري»
عقب لقائه وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س بتاريخ 16
�أيل ��ول اجل ��اري ،دعا وزير اخلارجي ��ة الرو�سي �سريغي الفروف
�إىل �إزال ��ة �أ�سلح ��ة الدمار ال�شامل من منطق ��ة ال�شرق الأو�سط
والع ��امل ،وقد لقي هذا الت�صريح ارتياحاً يف الأو�ساط العربية،
ووج ��دت في ��ه حماول ��ة إلع ��ادة الت ��وازن للموق ��ف الرو�سي بعد
االتفاق الرو�سي  -الأمريكي حول ال�سالح الكيميائي ال�سوري،
وال ��ذي كان جائ ��راً ويع ّم ��ق اخلل ��ل يف توازن الق ��وى بني �سورية
والع ��دو ال�صهي ��وين ،ال ��ذي يحتف ��ظ بكام ��ل تر�سانت ��ه النووية
والكيميائي ��ة واجلرثومي ��ة ،مدعوم� �اً م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكية واحللف الأطل�سي.
و�إذا كان املنط ��ق الرو�س ��ي ال ��ذي قبل ��ت في ��ه ال�سلط ��ة ال�سوري ��ة
يق ��ول �إن تدم�ي�ر ال�س�ل�اح الكيميائي ال�س ��وري ي�ستهدف جتنيب
�سوري ��ة �ضرب ��ة ع�سكرية قد تُ�ص� �دّع وحدتها وتغرقه ��ا يف فو�ضى
�شامل ��ة� ،إال �أن ه ��ذا املنط ��ق حت ��ى يكت�س ��ب مق ��داراً مقب ��و ًال م ��ن
امل�صداقي ��ة والثقة ،ي�ستلزم يف تقديرنا �أن يقرتن بجملة مواقف
عربي ��ة ودولي ��ة� ،أوله ��ا �أن تب ��ادر جامعة ال ��دول العربي ��ة ورو�سيا
مع� �اً بالتوج ��ه �إىل جمل�س ا ألم ��ن ال�ست�صدار ق ��رار دويل يق�ضي
بتجري ��د «�إ�سرائي ��ل» من تر�سانته ��ا من �أ�سلحة الدم ��ار ال�شامل،
ويفر� ��ض عليه ��ا االن�ضمام �إىل اتفاقية احل ��د من انت�شار ال�سالح
الن ��ووي ،وثانيه ��ا �أن تعل ��ن جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ورو�سي ��ا
التزامهم ��ا بوحدة �سورية وا�ستقاللها وعروبتها ،والت�صدي لأي
نية عدوانية �أمريكية و�أطل�سية على �سورية ،حا�ضراً وم�ستقبالً،
وثالثه ��ا �أن تق ��وم جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ورو�سي ��ا بالتع ��اون
لإط�ل�اق ح ��ل �إنق ��اذي ل�سوري ��ة ،تكون مقدمت ��ه وق ��ف كل �أ�شكال
العن ��ف ،وجتفي ��ف منابع ق ��وى التط ��رف امل�سل ��ح واالنف�صاليني،
و�إط�ل�اق ح ��وار �سيا�س ��ي وطن ��ي �س ��وري ت�ش ��ارك في ��ه كل الق ��وى
الراف�ض ��ة للتدخل الأجنبي ،وفعاليات البالد املمثلة لكل �أطياف
ال�شع ��ب ال�س ��وري وتياراته ال�سيا�سية ،حتت ثواب ��ت وحدة �سورية
وعروبتها وا�ستقاللها ،بغية التو�صّ ل �إىل �إ�صالح �سيا�سي �شامل،
يحقق الطموحات ال�شعبية يف بناء نظام يكفل احلرية والعدالة،
ويحقق الدميقراطية ال�سيا�سية واالجتماعية لكل املواطنني.
لق ��د �أ�ضرّت املواق ��ف اخلاطئة التي اتخذته ��ا اجلامعة العربية
جت ��اه �أزم ��ة �سوري ��ة با ألم ��ن القوم ��ي العربي ،حينم ��ا جتاهلت
حقيقة �أن ما يخطِّ ط له الأمريكيون والأطل�سيون ال ي�ستهدف
تغي�ي�ر نظ ��ام� ،إمنا ي�سته ��دف التالع ��ب باجلغرافي ��ة ال�سورية،
وبوح ��دة ن�سيجه ��ا الوطن ��ي ،كم ��ا �أن رو�سي ��ا خُ دع ��ت م ��ن قب ��ل
أ�م�ي�ركا والأطل�سي�ي�ن خ�ل�ال الأزم ��ة الليبي ��ة؛ حينم ��ا توهم ��ت
الطرفي
نْ
أ�ن ��ه ميكن الوث ��وق بتعهداتهم ..من هنا ،ف� ��إن هذين
مطا َلب ��ان الآن با�ستيع ��اب درو� ��س املا�ض ��ي ،والتح ��رك �سوي� �اً
للم�ساهم ��ة يف �إنقاذ �سورية ،ودحر الت�آمر الأمريكي والأطل�سي
عليه ��ا ،ويف ه ��ذا ال�سياق ف�إن الأنظار تتج ��ه الآن �إىل م�صر بعد
ثورة  30يونيو ،كي ت�ضطلع بدورها على �صعيد ت�صحيح م�سار
وم�سل ��ك جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ،وعل ��ى �صعي ��د بن ��اء التوافق
العربي مع رو�سيا للجم الت�آمر اال�ستعماري.

املهند�س �سمري الطرابل�سي

ع�ضو قيادة امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين
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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

الخطة األمنية للضاحية تدحض مزاعم «المستقبل»
مواكب ��ة لعملي ��ة دخ ��ول الق ��وى الأمني ��ة �إىل
ال�ضاحي ��ة ،يت�أك ��د �أن املعزوف ��ة «امل�ستقبلي ��ة» الت ��ي
د�أب عليه ��ا كل م ��ن النائب�ْي نْ�ن �أحم ��د فتف ��ت وعمّار
ح ��وري ،ب� ��أن عملي ��ة �أم ��ن ال�ضاحية ج ��اءت لتُثبت
ف�ش ��ل مقولة الأم ��ن الذاتي لـ«حزب اهلل» يف «�إمارة
ح�س ��ن ن�ص ��راهلل» ،بات ��ت باهتة كم ��ا «الأزرق» الذي
اح�ت�رق ب�شم� ��س �ساح ��ات خ ��داع النا� ��س ،وطاملا �أن
كل خط ��وة وطني ��ة نح ��و وطن ك ��رمي ُيق ��دم عليها
«حزب اهلل» وحلفا�ؤه ،هي حُ كماً مو�ضوع نقد ممن
يريدون «وطن املزرعة».
دون الدخ ��ول بفل�سف ��ة الأم ��ن الردي ��ف ،واللج ��وء
�إلي ��ه بحك ��م ال�ض ��رورة بع� ��ض الأحي ��ان ولف�ت�رة
حم� �دّدة كعن�ص ��ر داع ��م وفاع ��ل للأم ��ن الر�سم ��ي
يف �أي منطق ��ة� ،س ��واء كان ع�ب�ر �شرط ��ة البلدي ��ات
�أو �ش ��ركات الأم ��ن اخلا� ��ص �أو الأح ��زاب ،ح ��قٌّ لن ��ا
�أن نتوق ��ف عند كلم ��ة «ر�ضخ ��ت ال�ضاحية للأمن
الر�سم ��ي» الت ��ي وردت عل ��ى ل�س ��ان النائ ��ب فتف ��ت
يف اعتب ��اره دخ ��ول الق ��وى الأمني ��ة �إىل ال�ضاحي ��ة
ر�ضوخ� �اً من ح ��زب اهلل و«�سيّده» ،رغم �أن الر�ضوخ
ل ��كل ق ّبع ��ة تتو�سطه ��ا �أرزة ه ��و �ش ��رف ل ��كل م ��ن
ميتل ��ك ال�شرف الوطني ،لكننا نق ��ول :بئ�س وطن
يق َّي ��م فيه قائ ��د عظيم �سطّ ر مالح ��م عزة و�شرف
وكرام ��ة ،م ��ن ق َب ��ل َم ��ن يمُ ّث ��ل فريق� �اً �سجّ ��ل ل ��ه
التاري ��خ بالوقائع �أنه ما ترك باباً �إقليمياً �أو دولياً
�إ ّال وطرق ��ه لتغلي ��ب امل ُعت ��دي عل ��ى امل ُعت ��دى عليه،
عندم ��ا كانت �أبنية ال�ضاحية تنهار على �ساكنيها..
وبئ� ��س وط ��ن يت�س ��اوى في ��ه َم ��ن �أ�شب ��ع كونداليزا
راي� ��س قُب ًال حميم ��ة وخنع و�سج ��د ب�إبريق ال�شاي
عن ��د �أق ��دام من حاولوا دو�س الكرام ��ة ،مبن �أ�شبع
«الإ�سرائيلي�ي�ن» يف «وادي احلج�ي�ر» حمم� �اً الهبة
بلهي ��ب م ��ا يختلج يف قلب ��ه من عزّة لبناني ��ة و�إباء،
ال يتمت ��ع بهم ��ا �س ��وى الق ّل ��ة يف هذا الوط ��ن ،وقد
�صنّفته ��م جي ��داً مواقفه ��م النبيل ��ة خ�ل�ال عدوان
 2006وبعد.
عندم ��ا يُ�ص� � ّر فتف ��ت عل ��ى �أن «ح ��زب اهلل» تدخّ ��ل
مبا�ش ��رة يف ت�شكي ��ل الألف عن�صر املول ��ج بهم �أمن
ال�ضاحي ��ة ،رغ ��م ت�أكي ��دات وزي ��ر الداخلي ��ة �أنه هو
�شخ�صياً ودون تدخّ ل من �أحد� ،أ�شرف على اختيار
وت�شكيل العنا�صر وال�شيعة هم القلّة بينهم ،ن�س�أل
فتف ��ت ع ��ن نوعي ��ة «الت�شكيل ��ة» الأمني ��ة الوا�سع ��ة
التي �أجراها �أ�شرف ريفي ملنطقة ال�شمال ،والوالء
ال�سيا�س ��ي لهذه املجموع ��ات �ضماناً مل�ستقبله داخل
«امل�ستقب ��ل» وداخ ��ل طرابل� ��س ،ونق ��ول لأحم ��د
فتف ��ت� :إن كلم ��ة «اته ��ام �سيا�س ��ي» ل ��ن جتع ��ل منه
وليتف�ض ��ل ويُرين ��ا لبنانيت ��ه
ّ
الآن أ�ك�ب�ر مم ��ا كان،
ووطنيته عندما تُعقد االجتماعات خالل الأ�سبوع
املقب ��ل لدر� ��س اخلط ��ة الأمني ��ة لطرابل� ��س �أ�س ��وة
بال�ضاحية.

�أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل

ث ��م بالع ��ودة �إىل حادثت ��ي تفج�ي�ر الروي� ��س
وطرابل� ��س ،نواج ��ه بالوقائ ��ع م ��اذا ح�ص ��ل
عندم ��ا طُ رح مو�ضوع الأم ��ن الذاتي �أو الأمن
الردي ��ف يف كل م ��ن املنطقت�ي�ن ،وكي ��ف جن ��ح
«ح ��زب اهلل» خ�ل�ال �ساع ��ات يف ت�أم�ي�ن ا ألم ��ن
الردي ��ف حت ��ت راي ��ة ال�ش ��ارات الت ��ي و�ضعه ��ا
عل ��ى مداخ ��ل ال�ضاحي ��ة ،والتي حمل ��ت عبارة
«حلماي ��ة الأه ��ل وحماي ��ة الوط ��ن» ،وكي ��ف
تعاونت �أجهزته الأمنية مع خمابرات اجلي�ش
لك�ش ��ف املجرم�ي�ن والقب� ��ض عليه ��م �س ��واء
بتهم ��ة تفج�ي�ر الروي� ��س �أو اعت ��داءات القت ��ل
على عنا�صر اجلي�ش يف حواجزها ،و�صو ًال �إىل

ليس من العدل
المساواة بين مَ ن أشبع
رايس قُ بالت حميمة
و«سجد» بإبريق الشاي
أمام العدو بمن أشبع
«اإلسرائيليين» في
«وادي الحجير» حممًا
الهبة

�إط�ل�اق ال�صواري ��خ به ��دف زرع الفتنة ،لن�صل
�إىل ما ح�صل يف طرابل�س.
م ��ع ت�سجي ��ل التقدي ��ر واالح�ت�رام ل ��ردّة الفع ��ل
ال�شعبي ��ة لأبن ��اء طرابل� ��س وهيئ ��ات التج ��ار
واملجتمع املدين التي ر�سّ خت احلقيقة احلقيقية
لطبيع ��ة ال�شع ��ب اللبن ��اين ،وتب ��ادل امل�ؤا�ساة بني
أ�ه ��ايل الروي� ��س وطرابل� ��س ،وامل�شارك ��ة الالفت ��ة
والعمالق ��ة يف امل�ؤا�ساة ل�سي ��د �صرح بكركي �سواء
يف طرابل� ��س �أو الروي�س ،م ��ا �أعطى دفعاً ذا قيمة
وطني ��ة جامعة لل�سل ��م الأهلي والعي� ��ش الواحد،
جن ��د املفارق ��ة الك�ب�رى ب�ي�ن الواق ��ع ال�سيا�س ��ي
املفرو� ��ض عل ��ى طرابل� ��س و�أهله ��ا ،وب�ي�ن واق ��ع
البيئ ��ة املجتمعي ��ة املوحّ ��دة يف ال�ضاحي ��ة الت ��ي
احت�ضن ��ت «ا ألم ��ن الذات ��ي» ،بينم ��ا يف طرابل� ��س
ح�ص ��ل العك� ��س ،ومبج� �رّد �أن ط ��رح ال�شي ��خ داعي
الإ�س�ل�ام ال�ش ّه ��ال مو�ضوع ا ألم ��ن الذاتي رف�ضه
فوراً ن ��واب طرابل�س ومن بعدهم ب�ساعات «هيئة
علم ��اء امل�سلم�ي�ن» ،لي�س رغب ��ة با ألم ��ن الر�سمي
يف مدين ��ة باتت مربعات و�أزق ��ة ميلي�شيوية لي�س
له ��ا ر أ�� ��س ولي�س لها م ��ن يردع املرتزق ��ة الغرباء
داخله ��ا ،ب ��ل م ��ن منطلق اخل ��وف من أ�م ��ن ذاتي
يُبيح �أك�ث�ر و�أكرث ترجمة ال�صراع ��ات ال�سيا�سية
عل ��ى الأر� ��ض وب�ي�ن الزواري ��ب ،وتتف ّل ��ت الأم ��ور
وتدف ��ع طرابل� ��س م ��ن �أمنه ��ا وحياته ��ا اليومي ��ة
ثم ��ن م ��ن ال يري ��دون لطرابل� ��س �أن تع ��ود لكنف
الدولة.
كف ��ى النائ ��ب فتفت و�أمثاله ت�سمي ��م اجل ّو العام يف
البل ��د ،وان�سح ��اب «ح ��زب اهلل» م ��ن �سوري ��ة لي�ست
«�شغل ��ة» م ��ن ال يفقه ��ون م ��ا يح�ص ��ل يف �سوري ��ة،
وكف ��اه وغ�ي�ره من خ ��طّ قريط ��م  -بي ��ت الو�سط،
ح�شر �أنف�سهم مبا لي�س لهم فيه.

�أمني �أبو را�شد

همسات
◄ خطة متكاملة

◄ خيارات ُم ّرة

◄ على أعتاب السفير

أ�ك � ��دت امل�����ص��ادر �أن اخل�ط��ة
الأمنية لل�ضاحية الم�ست جناح ًا
بن�سبة كبرية يف جم��ال مراقبة
مداخلها ،كا�شفة �أن عنا�صر من
اللجان امل�شكلة يف الأحياء تقوم
مبراقبة حركة �إيقاف ال�سيارات
وت�ث�ب�ي��ت ال �ك��ام�ي�رات ،ك�م��ا �أن
اخلطة �ستنتقل يف ف�ترة الحقة
�إىل �ضبط كل املخالفات ،مهما
ك��ان نوعها ،خ�صو�ص ًا الفلتان
يف جم��ايل ال��دراج��ات النارية
والفانات.

�أكد �أحد املقربني من الرئي�س املكلف متام �سالم �أنه يعي�ش
و�ضع ًا �صعب ًا على ال�صعيد النف�سي ،لأنه مل ي�ستطع التقدم
خطوة واحدة باجتاه ت�أليف احلكومة ،وهو من �أجل ذلك
يفكر يف عدة خيارات� ،أحالها مرّ.

يُبدي موظفون يف ال�سفارة الأمريكية ا�ستياء من كرثة طلب
مواعيد من م�س�ؤولني لبنانيني يقولون �إنهم على معرفة
�سابقة بال�سفري ديفيد هيل أ�ي��ام كان قائم ًا بالأعمال يف
بداية عهد الرئي�س اليا�س الهراوي ،خ�صو�ص ًا �أن��ه �أقام
عالقات جيدة مع �شخ�صيات عديدة ،بعد تنظيمه �أول
زي��ارة لوزير خارجية �أمريكا آ�ن��ذاك وارن كري�ستوفر �إىل
لبنان ،بُعيد احلرب الأهلية.

◄ ..بانتظار األحداث
عُ �ل��م �أن اخل�ل�اف��ات جت ��ددت ب�ين ال��رئ�ي���س نْ�ْي  ال�سنيورة
واحلريري ،لكن ب�شكل �أعمق هذه املرة ،ويقول م�صدر يتقاطع
ال�شخ�صيتي :يبدو �أن الأمور ال ميكن جلمها حالياً ،ما مل
نْ
مع
تت�ضح الر�ؤية ال�سعودية يف ما خ�ص امللف اللبناين بعد ت�سلُّمه
من عبد العزيز بن عبد اهلل مبا�شرة ،واحلديث عن تغيري يف
الأداء الأمريكي ب�إدارة ال�سفري اجلديد.

◄ منعًا لإلحراج
يقال �إن ال�سفري ال�سعودي علي عو�ض الع�سريي غادر بعد
مرا�سم العيد الوطني �إىل بالده ،وذلك جتنب ًا لل�ضغط عليه
يف ت�أ�شريات احلج.
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هل ينجح سليمان في تمرير «حكومة التمديد»؟
ت�سع���ى قوى دولية و�إقليمي���ة نافذة يف لبنان،
�إىل �إي�صال رئي�س للجمهورية يكون من ن�سيج قوى
الراب���ع ع�رش من �آذار� ،أو من امل�سايرين لها وخلطها
ال�سيا�سي ،م���ن �ضمن «بروباغندا» تنادي بتحقيق
ما ف�شلت ب���ه «ثورة الأرز» الت���ي �أطلقها وموّلها
الأمريكي���ون و�أتباعهم من «عرب النفط» يف العام
 ،2005و�أول تلك الأه���داف «امل�ؤجَّ لة» كان �إي�صال
رئي�س من تلك القوى �إىل ق�رص بعبدا.
يف ح�سابات بع�ض املتابعني ملجريات الأحداث
يف لبن���ان واملنطق���ة� ،أن الهدف م���ن هذا امل�سعى
لي�س ق�رص بعب���دا واملرتبّع على كر�سيّه بحد ذاته،
ب���ل �إن الهدف الذي ي���دور يف ح�سابات الأمريكيني
وال�سعودي�ي�ن حتديداً ،هو متكني ق���وى � 14آذار من
اال�ستئثار باحلكم يف لبنان ،والهيمنة على �سلطاته،
بهدف ا�ستعماله لأهداف داخلية لبنانية ،و�سورية.
عل���ى م�ستوى الداخل ،ما تزال تلك القوى تراهن
على و�ضع الدولة اللبنانية يف وجه املقاومة ،مبا
ي�شطب دور الأخ�ي�رة يف �إقامة توازن ردعي يواجه
العدواني���ة «الإ�رسائيلية» ،وه���ذا ي�أتي عن طريق
ت�شكيل قوى � 14آذار حكومة تطغى بتمثيلها عليها،
وتكون م�شارَكة قوى � 8آذار فيها �شكلية وغري فاعلة،
والأف�ضل �أن تكون برئا�سة �سعد احلريري،
�أو ف�ؤاد ال�سنيورة ،وهو �أمر �صعب حالياً،
لكنه حت�صيل حا�صل عندما ت�صل � 14آذار
بخيارها �إىل ق�رص بعبدا.
وعلى امل�ستوى ال�سوري ،ت�سعى تلك
القوى العاملة على تنفيذ �أجندات غربية
و«�إ�رسائيلي���ة»� ،إىل تو�سي���ع جتربتها
بجع���ل لبن���ان نقطة انط�ل�اق من دون
عوائق نح���و الداخل ال�س���وري ،للإبقاء
على نريان احلرب التي تُ�ش ّن �ضد �سورية
مت�أجج���ة� ،أو يف احلد الأدن���ى الإم�ساك
بال�ساح���ة اللبناني���ة ،لتك���ون بدي�ل�اً
للأمريكيني وال�سعوديني عن ف�شلهم يف
�إ�سقاط الدولة ال�سورية واال�ستيالء على
�سورية.
تبدو املعادلة ه���ذه الأيام معكو�سة
ع���ن مرحلة ما قب���ل الطائ���ف؛ عندما
انتخب �أمني اجلمي���ل رئي�س ًا �إثر اغتيال
�شقيقه ب�شري عام  ،1982كان قرار احلزب
والعائلة الإتيان بحكومة ير�أ�سها ع�سكري
(اللواء نور الدين الرفاعي) ،لكن جاء من
يق���ول لبيار اجلميل« :م���ا هكذا تكافئ
زعماء امل�سلمني الذي���ن جا�ؤوك معزين
ثم انتخبوا �أمني» ،فكان �أن جيء برئي�س
حكومة �ضعيف مل ي�سجَّ ل له غري خطابه
امل�شه���ور «�أمطري يا �سماء» ،يف الوقت
ال���ذي كان �أم�ي�ن اجلميل يه���دد بق�صف

◄ صور للتاريخ
كان الفت ًا خالل االحتفال بالعيد الوطني للمملكة
العربية ال�سعودية ،ح�ضور العديد من القيادات
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية واحل��زب�ي��ة والإع�لام�ي��ة
املح�سوبة على قوى � 8آذار ،وكان هناك حر�ص على
التقاط ال�صورالتذكارية مع ال�سفري الع�سريي.

◄ والء للزعامات ..أو للوطن؟
�س�أل �أحد الوزراء ال�سابقني يف لبنان م�ستغرباً :هل
من املعقول اال�ستمرار يف �سيا�سة التعيني الوظيفي
على �أ�سا�س طائفي ،والأنكى من ذلك اعتماد «كوتا»
لكل م�س�ؤول �أو زعيم؟ م�ستنكر ًا ح�صر احل�صة
الأكرب للطائفة ال�سُّ نية بالدخول �إىل الكلية احلربية

البعض يريد إعطاء رئيس
الجمهورية وزيرًا شيعيًا
ووزيرين مارونيين من أجل
إضعاف تمثيل «حزب
اهلل» وكتلة العماد عون!

دم�ش���ق ،بينما اليوم يتم ال�سع���ي للإتيان برئي�س
جمهوري���ة �ضعيف ال ميلك �صالحي���ات فاعلة� ،إىل
جانب رئي�س حكومة قوي مي�سك مفاتيح العالقات
مع اخلارج الداعم واملوجِّ ه ،وال يقبل ب�أقل من متلُّك
قرار الت�سلط على ال�ش����أن الداخلي ،بحكم الهيمنة

يـقــــال

عل���ى احلكومة واحلكم ،وتهمي����ش القوى املناوئة،
وجعل م�شاركتها يف احلكم يف �أ�ضيق احلدود.
من �أجل ذلك وُ�ض���ع ما �سُ مي «الفيتوات» على
م�شاركة هذا الطرف �أو ذاك من قوى الثامن من �آذار،
كذلك يجري رف�ض مب���د�أ م�شاركة القوى ال�سيا�سية
وفق �أحجامها التمثيلية ،ويجري االحتيال على كل
ال�صيغ العادلة ل�صالح ت�رسيبات حتمل كلها فكرة
«البلف» و«الن�صب» ال�سيا�سي على الآخرين ،و�إال
كيف ميكن تف�سري �أن يكون لرئي�س احلكومة املكلف
متثي���ل وزاري زيادة على متثيل الكتلة التي ينتمي
�إليها؟ وكيف ميك���ن �أن يعطى النائب وليد جنبالط
ثالث���ة وزراء ،مقابل �أربعة للنائب مي�شال عون ،يف
ح�ي�ن �أن ع���دد �أع�ضاء كتلة ع���ون النيابية �ضعف
عدد �أع�ضاء كتلة جنب�ل�اط؟ وكيف يطالب البع�ض
ب�إعط���اء رئي�س اجلمهورية ثالثة وزراء ،يف حني �أن
الرئي�س مي�شال �سليم���ان مل ي�أت من كتلة نيابية،
ولي����س له متثيل نيابي ،حت���ى �أن �أعجب العجاب
�أن الرئي����س الذي ال ينتمي �إىل ح���زب �سيا�سي وال
متثيل �شعبي ،يريد البع�ض �إعط���اءه وزيراً �شيعي ًا
ووزيري���ن مارونيني ،فقط من �أج���ل �إ�ضعاف متثيل
«ح���زب اهلل» وكتلة النائب مي�شال عون ،ولتحقيق
هدف �أبعد تنفذه احلكومة املزمعة ،وهو
التمدي���د لرئي�س اجلمهوري���ة ،خ�صو�ص ًا
�أن ال�ش���ارع ال�سيا�س���ي ي�سجل للرئي�س
مي�شال �سليمان �أن���ه �أر�سل ر�سائل قوية
يف �سلبيته���ا من �س�ل�اح املقاومة ،ومن
العالقة مع �سورية.
والالفت يف هذه الأج���واء� ،أن «تيار
امل�ستقبل» ب���ات يجاهر يف دعوته �إىل
التمديد ل�سليمان ،يف الوقت الذي يعطل
فيه «احلريري���ون» ت�شكيل احلكومة ما
مل تلبِّ ال�رشوط املطلوبة منهم �سعودياً،
كما يتول���ون تعطيل جل�س���ات جمل�س
النواب ،مب���ا يوحي ب����أن «امل�ستقبل»
ينف���ذ هذه الأي���ام �سيا�س���ة تعطيل كل
م�ؤ�س�س���ات الدولة� ،ضم���ن خطة لفر�ض
التمدي���د لرئي����س اجلمهوري���ة ،مقدمة
لع���ودة «مظفرة» ل�سعد احلريري ،يكون
من �أهدافه���ا االنتقام لف�شل���ه بالعودة
«عرب مط���ار دم�شق» ،وكذل���ك االنتقام
لإطاحته م���ن احلكومة وه���و عند باب
الرئي�س الأمريكي ب���اراك �أوباما ،لندخل
بذل���ك يف ع�رص م���ن االنتقام���ات ،يبد�أ
بتمري���ر «التمديد» ،لينطل���ق بعده �إىل
تنفيذ «ال�سيناريو» الأكرب؛ ب�إعادة لبنان
�إىل دائرة الهيمنة الأمريكية املطلقة.

عدنان ال�ساحلي

الرئي�سان الأمريكي باراك �أوباما واللبناين مي�شال �سليمان

بـ«تيار امل�ستقبل» ،تليه بعدها ح�صة الرئي�س ميقاتي ◄ ،محاولة فاشلة

ثم �أبناء �ضباط اجلي�ش ،معترب ًا �أن هذه ال�سيا�سة
توحي ب�أن والء ال�ضباط لي�س للجي�ش والوطن ،بل
للزعامات ال�سيا�سية والطائفية ،وحتى املذهبية.

◄ أسباب الكآبة
يخت�صر قيادي يف احلزب اال�شرتاكي الك�آبة التي يعي�شها
النائب وليد جنبالط بثالثة �أم��ور� ،أولها :اهتزاز ثقته
بالفريق الذي يدير �أمالكه و�شركاته ،ال �سيما ب�شخ�ص
«ب�.أ.ح ،».ما دفعه �إىل طرده ،وثانيها :الرتهّ ل املتوا�صل
يف احل��زب ،مب��وازاة العمل على ت�سليم القيادة لنجله
تيمور ،والو�شو�شات الدئرة يف احل��زب حول ذل��ك� ،أما
ثالثها :فعدم ا�ستجابة ال�سعودية ملنا�شدته ا�ستقباله كما
يف ال�سابق.
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عُ لم �أن الرئي�س جنيب ميقاتي حاول جاهد ًا الدعوة
النتخابات تطيح مبفتي اجلمهورية اللبنانية ،لكن
بعد احل�سابات الدقيقة تبينّ أ�ن��ه وم � ؤ�ي��دي هذه
اخلطوة مل يتمكّنوا من احل�صول على ن�سبة ٪75
املطلوبة للتغيري ،فـ«تيار امل�ستقبل» والرئي�س ميقاتي
واملجل�س ال�شرعي املنتهية واليته ،مل يح�شدوا �أكرث
من � 70صوتاً ،رغم كل الإغراءات املقدَّمة للناخبني.

◄ صمت ّ
محير

لوحظ �أن و�سائل الإعالم الرتكية وامل�س�ؤولني الأتراك مل
ينطقوا م�ؤخر ًا ببنت �شفة يف ما يتعلق مبو�ضوع الطياريْن
املخطوفي منذ عيد الفطر املا�ضي.
نْ
الرتكيي
نْ

◄ شبكة االتصاالت السلكية
ذكر موقع �إلكرتوين يف تل �أبيب� ،أن حزب ًا لبناني ًا
�سُ جن رئي�سه عدة �سنوات ،ورئي�س بلدية مدينة
مف�صلة ب�شبكة
بقاعية� ،أر�سال لـ«�إ�سرائيل» خارطة ّ
ات�صاالت حزب اهلل ال�سلكية ،التي متتد بني مدينة
بعلبك وخطوط املواجهة الأمامية يف جنوب لبنان،
م�شرييْن �إىل �أن هذه ال�شبكة ت�شكّل «الفرع الثاين»
الرئي�سي منها ،بينما ت�شكل ال�شبكة املمتدة بني
ال�ضاحية اجلنوبية واملرتفعات الواقعة �شرقي
مدينة �صور «الفرع الأول».

◄ حسابات «كتائبية»
مل تثمر اجلهود لإيجاد قوا�سم م�شرتكة للعمل الحق ًا
بني حزبي «الكتائب» و«امل�ستقبل» ،رغم املغريات
الكالمية مالي ًا املقدَّمة لـ«الكتائب» ،من �أجل العودة
�إىل االنتظام حتت قيادة «امل�ستقبل» ،لأن خماوف
قيادة «الكتائب» حت�سبها على امل�ستوى النيابي الحق ًا
يف �إطار حتالف قد يكون ل�صالح قوات جعجع.

ُّ
◄ إنذار ..وتهكم

�سخر مقربون من مفتي طرابل�س وال�شمال؛ ال�شيخ
مالك ال�شعار ،من الإنذار الذي وجهه �إليه «تيار
امل�ستقبل» بـ«�ضرورة العودة �إىل طرابل�س ،و�إال»..
وقد �س�أل ه�ؤالء :وماذا عن عودة �سعد احلريري؟
�أ َو لي�س احلريري �أعطى و�سرّب ع�شرات املواعيد
مل ي�صدق يف واحد منها� ،أم �أنه يعترب نف�سه فع ًال
فوق الإفتاء ،وب�إمكانه �إ�صدار الأوام��ر من مكان
احتجازه يف ال�سعودية؟

◄ كيدية سياسية
الح��ظ حا�ضرو حفل تخريج الدفعة التا�سعة من
ط�لاب اجلامعة اللبنانية الدولية ( ،)LIUالتي
ير�أ�سها الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد ،يف قاعة
ال�ب�ي��ال ب �ب�يروت ،غ�ي��اب ت��ام لعنا�صر ق��وى الأم��ن
الداخلي.

◄ راحت عليهم

�أك ��دت م�ؤ�س�سة أ�ب �ح��اث اقت�صادية مقرها يف
بريوت� ،أن عدد ًا من �أقطاب «� 14آذار» املوجودين
يف لبنان و�آخ��ري��ن مقيمني يف ال�سعودية� ،أع��دوا
خطط ًا ودرا��س��ات بالتعاون مع �شركات �أجنبية
لإقامة م�شاريع وا�ستثمارات يف �سورية يف جمايل
الطاقة و�إعادة الإعمار ،يف حال �شن الأمريكيون
ال�ضربة على �سورية ،لكن �إلغاء ال�ضربة ن�سف
م�شاريعهم و�أحالمهم.

◄ وساطة جديدة

متنّى رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
على رئي�س جمل�س ال �ن��واب اللبناين نبيه بري
التو�سُّ ط لإزال��ة اخلالفات امل�ستمرة وامل�ستفحلة
م� ؤ�خ��ر ًا يف خميم ع�ين احل�ل��وة ب�ين قائد الكفاح
امل�سلح ال�سابق العميد «اللينو» ،وف�صيل كبري
لـ«فتح» ير�أ�سه العميد منري املقدح.

الحمدلله على السالمة
أ��� �س ��رة «ال �ث �ب��ات» ت�ه�ن��ئ ال��زم�ي��ل
أ�ح �م ��د زي ��ن ال ��دي ��ن ع �ل��ى جن��اح
العملية اجل��راح�ي��ة ال�ت��ي خ�ضع
لها يف عينيْه.
ب� � � ��دوره ،ال ��زم� �ي ��ل زي � ��ن ال��دي��ن
وع ��ائ �ل �ت ��ه ي �� �ش �ك ��رون ال ��دك �ت ��ور
حممد �أحمد عبادي على العناية
ال �ف��ائ �ق��ة ال �ت��ي �أواله � � ��ا ل ��ه وم��ا
ي� � ��زال ..ك �م��ا ي �� �ش �ك��رون ك ��ل من
ات�صل مهنئاً ومطمئناً.
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موضوع الغالف
ّ
سورية تدك اإلرهاب ..وتقود تغيير المشهد العالمي

حروب تصفيات بين المسلحين في الصراع نحو «جنيف »2 -

◄كيدهم في نحرهم
يف �سياق احلرب اجلديدة امل�ستعرة بني م�سلحني «دولة الإ�سالم يف العراق
وال�شام» (داع�ش) وعنا�صر «اجلي�ش احلر» من «لواء عا�صفة ال�شمال» ،ك�شفت
الأوىل �أن الثانية تتعامل مع �شركة «بالك ووتر للخدمات الأمنية» الأمريكية،
ف�ض ًال عن تُهم �أخرى ترتاوح بني ال�سرقة والنهب والتج�س�س ل�صالح وكالة
املخابرات املركزية الأمريكية .وبرّرت «داع�ش» يف بيان لها ما ح�صل يف مدينة
�إعزاز (هجومها على عنا�صر «اجلي�ش احلر») ب�أنه من �أجل تطهري املدينة من
«لواء عا�صفة ال�شمال».

◄«إسرائيل» :فليرحل األسد
قال ال�سفري «الإ�سرائيلي» يف وا�شنطن؛ مايكل �أورن� ،إن بالده تريد �إطاحة
النظام ال�سوري ،و�إنها تعترب الأ��ش��رار املعادين لإي��ران �أق��ل خطراً عليها من
الأ�شرار املرتبطني بها .موقف �أورن يُع ّد �أول موقف علني مل�س�ؤول «�إ�سرائيلي»
بهذا الو�ضوح منذ �أن طلب رئي�س حكومة العدو بنيامني نتنياهو من �أع�ضاء
حكومته و�سفرائها التزام ال�صمت �إزاء ما يح�صل يف �سورية وم�صر ،علماً �أن
الكثريين منهم ،مدنيني وع�سكريني ،ك��ان��وا خ��رق��وا �أوام ��ر نتنياهو و�أدل ��وا
بت�صريحات م�شابهة .وج��اء يف مقابلة لل�سفري «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» م��ع �صحيفة
«جريوازاليم بو�ست»� ،إن «هزمية الأ�سد على �أي��دي معار�ضني متحالفني مع
تنظيم القاعدة �ستكون �أف�ضل لإ�سرائيل من التحالف ال�سوري احل��ايل مع
�إيران؛ العدود اللدود لإ�سرائيل» .و�أو�ضح �أن «اخلطر الأعظم على �إ�سرائيل هو
القو�س اال�سرتاتيجي املمتد من طهران �إىل دم�شق �إىل بريوت ،ور�أينا �أن نظام
الأ�سد هو حجر الزاوية يف هذا القو�س».

م�سلحو تنظيم «دولة الإ�سالم يف العراق وال�شام» خالل توجههم لقتال «اجلي�ش احلر» يف �شمال �سورية

ي���س�ت�ح���ض��ر � �ص �ح��ايف خم �� �ض��رم م��ن �أن �سورية الراغبة ونظامها التقدمي
�أر� �ش �ي �ف��ه ال �� �ش �خ �� �ص��ي� �� ،ص ��ورة ذاك (وكلمة تقدمي قد ال تعجب الثوار
اجل�ن�رال الفيتنامي اجلنوبي ال��ذي اجلدد من �أمثال مي�شال كيلو وح�سن
ك � ��ان ي � �ح� ��اول ع � ��ام  1973ال �ل �ح��اق عبد العظيم واليا�س عطاهلل ،وعزمي
ب��امل��روح�ي��ة الأم�يرك �ي��ة ،ل�ل�ه��روب من ب���ش��ارة ،و أ���س��ام��ة ح�م��دان وه�ل��م ج��را)
غ�ضبة ال�شعب الفيتنامي الذي قهر يف الإ��ص�لاح واحل ��وار ،تخو�ض حرباً
بعد عقود م��ن االح�ت�لال الأم�يرك��ي� ،ضرو�ساً �ضد خمتلف �أ�شكال الإرهاب،
ال �ي��ان �ك��ي وع �م�ل�ائ ��ه ،ف�ت�م���س��ك ذاك ومت �ك �ن��ت م��ن �أن ت�ك���ش��ف �أو تف�ضح
اجلرنال ب�أ�سفل املروحية التي �أخذت ال �ت �ح��ال��ف ال �ع �� �ض��وي ب�ي�ن خم�ت�ل��ف
تطري هرباً ،ف�سقط اجلرنال العميل الف�صائل «ال�ق��اع��دي��ة» و«الإخ��وان�ي��ة»
على الأر���ض قتيالً ،دون �أن يح�س به ودول اخل �ل �ي��ج ،وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكي الفار.
وذي �ل �ه��ا ال �غ��رب��ي يف ب��اري ����س ول �ن��دن،
ي�ستح�ضر هذا ال�صحايف تلك ال�صورة ويف �أك �ث ��ر م ��ن م� �ك ��ان م ��ن �أوروب � � ��ا
و ُي �� �س �ق �ط �ه��ا ع �ل��ى ت �ل��ك امل �ع��ار� �ض��ات «املتح�ضرة»؟
ال �� �س��وري��ة امل �� �س �ل �ح��ة ،وع �ل��ى �أول �ئ��ك وب � ��ر�أي ه ��ذا ال���ص�ح��ايف ال� ��ذي ع��رك
املتحم�سني لهم يف �أك�ث�ر م��ن مكان ،ال�ك�ث�ير م��ن ال �ت �ج��ارب� ،أن ال���ص�م��ود
خ�صو�صاً يف لبنان ،حيث ت�شكلت حالة الأ�سطوري للدولة الوطنية ال�سورية
م��ن ال�ه�م�ج�ي��ة ال �ن��ازي��ة ال�ت��ي �أخ��ذت وج �ي �� �ش �ه��ا ،ج �ع��ل ح �ل �ق��ات امل � ��ؤام ��رة
بالتكوّن منذ �أن كان الدردبي�س عبد م�ن��ذ ث�لاث�ين � �ش �ه��راً ون �ي��ف ت�ت�ه��اوى
احلليم اخل��دام ي�ستقبل العديد من ال��واح��دة تلو الأخ ��رى ،و آ�خ��ره��ا بدء
ال�سا�سة الذين عفروا وجوههم على تهاوي حتالف الف�صائل «القاعدية»
عتباته ط�م�ع�اً مبن�صب �أو م��رك��ز �أو ووا�شنطن يف ال �ع��دوان على �سورية،
ثروة ،وهاهم الآن ينحازون ومييلون ف� أ�خ��ذت ه��ذه الف�صائل تتناحر فيما
ب �ق��وة �إىل ح��اخ��ام��ات ف �ت��اوى «ج�ه��اد بينها ،تبعاً للم�صالح القبلية والث�أرية
ال �ن �ك��اح» ،ليخل�ص �إىل � �س ��ؤال :م��اذا ل �ل ��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ال تتحلى
�سيفعل ه ��ؤالء بعد �أك�ثر م��ن �سنتني بحد �أدن��ى م��ن القيم الدميقراطية
ون�صف م��ن �صمود ال��دول��ة الوطنية وم�ف��اه�ي��م ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،ح�ت��ى �أن
ال���س��وري��ة ،وب��دء حت��ول ع��امل��ي مذهل حم �ط��ة ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة م �ث��ل «ف��وك ����س
مل�صلحتها ،ح�ت��ى يف ال ��دول الغربية ن �ي��وز» ال�ت��ي ي��دي��ره��ا وي���ش��رف عليها
التي �ساندت احل��رب العدوانية على «امل �ح��اف �ظ��ون اجل � ��دد» يف ال ��والي ��ات
�سورية بكل الأ�شكال ،حيث �أخذ العامل املتحدة� ،ساقت يف ن�شرتها الإخبارية
يكت�شف زيف وكذب االدعاءات الغربية يف  12أ�ي �ل��ول اجل ��اري م�ق��دم��ة ن��اري��ة
والأم�يرك �ي��ة واخلليجية وال�ترك�ي��ة�� ،س� أ�ل��ت فيها ب ��اراك �أوب��ام��ا ع��ن �سبب
لتُظهر و�سائل الإعالم العاملية م�ؤخراً التورط يف حرب من أ�ج��ل «القاعدة»

التي تقاتل ال��دول��ة ال�سورية ،يف وق��ت حت�وّل
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �إىل جنم و�سائل
الإعالم الغربية والأمريكية ،حيث متكّن من
ك�شف حقيقة ما يجري يف �سورية ،وما تتعر�ض
له من حرب عدوانية ظاملة ،فا�ستطاع �أن ي�ؤثر
ب��ال��ر�أي ال�ع��ام والنخب ال�سيا�سية والفكرية،
وبالتايل �أن يُك�سب الق�ضية الوطنية ال�سورية
انت�صارات ج��دي��دة ،جعلت الإدارة الأمريكية
واحل �ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة م �ع��زول��ة ع��ن �شعبها،
ح�ي��ث ارت�ف�ع��ت ن�سبة م�ع��ار��ض��ي احل ��رب على
� �س��وري��ة يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �إىل أ�ك �ث�ر من
�سبعني باملئة ،فيما مل ي�ؤيدها يف فرن�سا �أكرث

من �سبعة باملئة ،ناهيك عن التفوق الإ�ضايف
ال� ��ذي أ�ح ��رزت ��ه ال ��دول ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال���س��وري��ة
بقيادة الرئي�س الأ�سد جراء موقف الفاتيكان
الراف�ض لهذه احلرب العدوانية ،وبالتايل مل
يبق يف �صف احلرب والعدوان تقريباً �إال الدول
اخلليجية ،خ�صو�صاً ال�سعودية ،التي �أخ��ذت
الواجهة العلنية بدل قطر ،وتركيا.
ثمة متغريات يف امليدان على م�ستويني:
الأول :انت�صارات وتقدُّم نوعي للجي�ش العربي
ال�سوري على خمتلف حماور املواجهة.
وال� �ث ��اين� � :ص��راع��ات امل �ج �م��وع��ات الإره��اب �ي��ة
امل �� �س �ل �ح��ة ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا ،وح � � ��روب ت���ص�ف�ي��ات

ومنازعات من �أجل متثيل املعار�ضة ال�سورية يف
«جنيف  ،»2 -ما ك�شف جانباً هاماً من حقيقة
ال �� �ص��راع��ات ب�ي�ن ال� ��دول ال��داع �م��ة وال��راع �ي��ة
للإرهاب يف �سورية .فبعد ال�صراعات الدموية
التي كانت تنفجر ب�ين ف�ترة و أ�خ ��رى ب�ين ما
ي���س�م��ى «اجل �ي ����ش احل ��ر» وم ��ا ي���س�م��ى «ج�ب�ه��ة
الن�صرة» ،والتي كانت ت�سوَّى بالتي هي �أح�س،
بحكم م��ون��ة ال�ترك��ي وال�ق�ط��ري والأم�يرك��ي،
دخل امليدان ف�صيل �إرهابي جديد ي�شرف عليه
الأمري ال�سعودي الأ�سمر الغامق املائل للزرقة
ب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان ،وه ��و م��ا ي���س�م��ى «ال��دول��ة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام» (داع�ش)� ،شا ّناً

آفـــــاق األزمـــة فــي ســوريــة بـــعــد االتــفـــــاق الــــروســــ
ما �أن �أُعلن االتفاق الرو�سي  -الأمريكي للتخل�ص من تر�سانة الأ�سلحة
الكيمائية ال�سورية ،حتى طُ رحت الأ�سئلة ب�ش�أن الآفاق واالحتماالت التي
تتجه �إليها الأزمة ،ومنها� :إذا كانت وا�شنطن غري قادرة على �شن احلرب،
وا�ضطُّ رت �إىل الرتاجع عنها ،بعد �أن ا�صطدمت مبعادلة ردعية جديدة يف
املنطقة فر�ضها �أطراف حلف املقاومة ،والدعم الرو�سي القوي ل�سورية،
فهل ي ��ؤدي ذل��ك �إىل تراجع �إدارة �أوب��ام��ا عن و�ضع العراقيل �أم��ام عقد
م�ؤمتر جنيف اثنني ،وبالتايل �سلوك طريق احلل ال�سيا�سي للأزمة؟
من خ�لال ا�ستعرا�ض امل�شهد ،يتبني �أن هناك م�ؤ�شرات قوية تعزز
االجتاه نحو ت�سريع اخلطى نحو عقد جنيف اثنني� ،أبرزها:
ـ التطورات امليدانية التي ت�ؤ�شر �إىل ت�سارع وت�يرة جناحات اجلي�ش
ال�سوري وا�ستعادته ال�سيطرة على ع��دد من امل��دن واملناطق الأ�سا�سية،
وهذه التطورات  -يف ظل ف�شل الرهان على عدوان خارجي والتهديد به
 قد تقود �إىل ت�سريع ح�سم املعركة من قبل اجلي�ش ال�سوري� ،أو تدفع�إدارة �أوباما �إىل الإ��س��راع باملوافقة على عقد جنيف اثنني تداركاً لهذه
التداعيات امليدانية.
ـ حاجة وا�شنطن �إىل التعاون مع رو�سيا و�إيران لت�أمني ان�سحاب �آمن
لقواتها من �أفغان�ستان يف العام  ،2014والت�أكيد امل�ستمر من امل�س�ؤولني
الأمريكيني والأوروبيني على �أنه ال حل للأزمة �إال عرب احلل ال�سيا�سي.
ويف ه��ذا ال�سياق ي�ن��درج ق��رار «االئ �ت�ل�اف» امل�ع��ار���ض برئا�سة �أحمد
اجل��رب��ا ،باملوافقة على ح�ضور م��ؤمت��ر جنيف اث�ن�ين ،و�إع�ل�ان قائد ما

ي�سمى «اجلي�ش احلر» احلرب على «جبهة الن�صرة» و«الدولة الإ�سالمية
يف العراق وال�شام» ،وهو ما قاد �إىل ن�شوب معارك بني اجلانبني �إثر �إقدام
«داع����ش» بهجوم مباغت على «اجلي�ش احل��ر» يف اع��زاز ،وال�سيطرة على
املدينة.
ومع ذل��ك ،يجب عدم �إغفال وج��ود عوامل تعيق عقد جنيف اثنني،
أ�ه�م�ه��ا :ع��دم وح ��دة اجل�م��اع��ات امل�سلحة ،واع�ت�را���ض «ج�ب�ه��ة الن�صرة»
وغريها من التنظيمات التابعة لـ«القاعدة» على امل�ؤمتر ،واخلالف ب�ش�أن
متثيل �أطراف املعار�ضة يف الداخل واخلارج ،ورف�ض �أطراف داخل الإدارة
االمريكية و«�إ��س��رائ�ي��ل» ودول خليجية وتركيا وق��ف ح��رب اال�ستنزاف
للتخل�ص من خطر «القاعدة» ،وتدمري قدرات �سورية.
يف �ضوء ما تقدم ،يبدو من الوا�ضح �أنه يف ظل �سقوط الرهان على
ع��دوان أ�م�يرك��ي لتعديل م��وازي��ن ال�ق��وى يف امل�ي��دان ل�صالح املجموعات
امل���س�ل�ح��ة ،وف���ش��ل امل��راه �ن��ة الأم�يرك �ي��ة ع�ل��ى ه��ذه امل�ج�م��وع��ات لإح ��داث
اخرتاقات ميدانية ،ف�إنه لي�س �أمام وا�شنطن �سوى �أحد احتمالني:
�إما ح�سم �أمرها بالذهاب �إىل م�ؤمتر جنيف اثنني ،وما يعنيه ذلك
من اجتاه الأمور نحو رفع الغطاء عن التنظيمات الإرهابية التابعة
لـ»تنظيم القاعدة» ،الراف�ضة للحل ال�سيا�سي ،واتخاذ القرار بدعم
اجلي�ش العربي ال�سوري حل�سم املعركة معها.
و إ�م��ا ب�ق��ا�ؤه��ا ت�ت��أرج��ح ب�ين ت�أييد جنيف اث�ن�ين لفظياً ،واال�ستمرار
يف دع��م امل�سلحني ملوا�صلة ح��رب ا�ستنزاف ال��دول��ة ال�سورية ،لكن هذا
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�أحمد زين الدين

ــــي  -األمــيـركــــي
اخليار جربته وا�شنطن وحلفا�ؤها طوال عامني ون�صف من عمر
الأزم ��ة ،وو��ص��ل �إىل مرحلة مل يعد ب��إم�ك��ان امل�سلحني ال�صمود
طوي ًال يف مواجهة الهجوم ال�شامل والقوي ،ال��ذي ب��د�أه اجلي�ش
العربي ال�سوري منذ � 21آب املا�ضي ،و�أدى �إىل ا�ستعادة ال�سيطرة
على الكثري من املناطق الهامة واحليوية يف ري��ف دم�شق و�إدل��ب
ودرع��ا ،ومل ي � ؤ� ِّد التهديد الأم�يرك��ي ب�شن ال�ع��دوان �إىل وقفه� ،أو
�إنقاذ امل�سلحني من الرتاجع واالنح�سار ،بل �إن الرتاجع عن تنفيذ
العدوان انعك�س �إحباطاً وي�أ�ساً لدى ه��ؤالء امل�سلحني ،الذين مل
يعد لديهم من رهان ينقذهم من الف�شل وال�سقوط �سوى التدخل
الع�سكري اخلارجي ،وهو ما جرى اختبار اللجوء �إليه من دون �أن
جتر�ؤ وا�شنطن عليه.
انطالقاً مما تقدم ،ف�إن الأمر الأكيد هو �أن هناك عملية ح�سم
يقوم بها اجلي�ش ال�سوري ،ويفرت�ض �أن تنتهي بال�سيطرة على كل
املحافظات وامل��دن التي يتواجد فيها امل�سلحون ،قبل �شهر متوز
املقبل ،موعد إ�ج��راء انتخابات الرئا�سة ال�سورية ،وبالتايل �سواء
عقد جنيف اثنني ،ورجحت كفة احلل ال�سيا�سي� ،أم ال ،ف�إن الأزمة
دخلت مرحلة تقرتب فيها من النهاية مل�صلحة انت�صار �سورية
على قوى العدوان والإره��اب بقيادة الواليات املتحدة و�أدواتها يف
املنطقة.

ح�سني عطوي

خطاب أوباما ..واالرتباك األميركي

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما خالل �إلقاء كلمته �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك

ح��رب ت�صفية ع�ل��ى الآخ��ري��ن ،فك�شفت ه��ذه امل��واج�ه��ات �ضعف
«اجل�ي����ش احل ��ر» ،ال ��ذي ت �ه��اوى خ�ل�ال ��س��اع��ات ،وب��ال�ت��ايل ف�شل
ال��ره��ان الغربي على ه��ذا اجلي�ش ال�ك��اري�ك��ات�يري ،ال��ذي أ�خ��ذت
بع�ض ف�صائله تنا�شد اجلي�ش العربي ال�سوري لإنقاذه من براثن
«داع����ش» �أو «جبهة الن�صرة» ،التي وج��دت نف�سها يف �سباق مع
الأوىل لل�سيطرة والتمركز ،فكان �أن دخلت معارك مع «داع�ش»،
وه��و م��ا �أث��ار هواج�س ق��وى �إقليمية ودول�ي��ة ك��ان��ت يف مقدمها
تركيا ،التي ب��د�أت اخل�لاف��ات تع�صف يف قيادتها على م�ستوى
«حزب العدالة والتنمية» ،فكان احلديث الأخري لرئي�س الدولة
الرتكية عبداهلل غول ،الذي �أ�شار �إىل خطورة هذا التنظيم الذي
�أ�صبح على ح��دوده مبا�شرة ،مم��ا �سيزيد م��ن �إرب ��اك احلكومة
الرتكية ،التي �ستجد نف�سها وجهاً لوجه �أمام موجة من الإرهاب
�ست�ضرب يف �أكرث من مكان م�ستقب ًال يف تركيا ،وبالتايل �سيجعلها
باك�ستان جديدة تن�شد الأمن واال�ستقرار.
بعد ه��ذا العر�ض ،يخل�ص ه��ذا ال�صحايف املحنَّك �إىل خال�صات
ووقائع و�إثباتات ت�ؤكد جناح وتقدم وانت�صار �سورية وحلفائها،
�أبرزها:
 ما ك�شفه �أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صراهلل عن معرفة،حتى بالأ�سماء ،مرتكبي جرمية الروي�س ،ومن يقف وراءها.
 كان مقرراً �أن يقاطع باراك �أوباما قمة الع�شرين يف رو�سيا ،لكنهح�ضر.
 أ�ُعلن من وا�شنطن �أن ال قمة �ستجمع �أوباما مع بوتني يف هذهالقمة ،لكنه اجتمع مع قي�صر الكرملني ،مما ي�ؤ�شر �إىل الوهن
أمريكيي.
نْ
والإرباك ال
 ويف نيويورك ،وعلى هام�ش اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة،قيل �إن �أوب��ام��ا ل��ن يجتمع م��ع الرئي�س الإي ��راين ال�شيخ ح�سن
روحاين ،وذهبت جماعة � 14آذار يف لبنان �إىل احلديث عن الأهمية
العظيمة لقمة الرئي�س مي�شال �سليمان مع �سيد البيت الأبي�ض
التي مل تتعد  15دقيقة ،فيما رف�ض الإيراين طلباً �أمريكياً لقمة
ثنائية ،و�صار هم البيت الأبي�ض عقد لقاء حتى و�إن كان بطريق
ال�صدفة وم�صافحة بني روحاين و�أوباما.
يف نيويورك ثمة لقاء بني �سريغي الفروف وجون كريي بح�ضور
الأخ���ض��ر االب��راه�ي��م ،وه��و م��ا يعني بحثاً معمَّقاً ح��ول م�ؤمتر
«جنيف  ،»2 -و أ�ن��ه ل��ن يكون بحث يف الكيماوي وال يف الف�صل
ال�سابع.
يف اخلال�صة ،ال�سعودية وتركيا وحيدتان مع �أذيالهما ..وهما
م�ضطرتان ل�ل�تراج��ع رغ�م�اً عنهما ..ان�ت�ظ��روا ت�غ�يرات مذهلة
�سعودياً وتركياً ،وتابعوا التطورات امل�صرية.
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كانت اخلطابات يف اجلمعية العامة للأمم
امل�ت�ح��دة م�ن��ا��س�ب��ة ل � ُي��ديل ك��ل رئ�ي����س ب��دل��وه يف
الق�ضايا امللتهبة على ال�ساحة العاملية ،خ�صو�صاً
ق�ضايا ال�شرق الأو�سط الذي بات امل�شهد الأكرث
دموية وعنفاً منذ ما �سماه الغرب «ربيعاً عربياً»،
وبعد ا�ستقدام التطرف والتكفري من كل �أنحاء
العامل ولغاية اليوم.
ول �ع ��ل اخل� �ط ��اب ال � ��ذي مي �ك��ن �أن ي�ح�ظ��ى
بالكثري من التوقف عنده ،كان خطاب الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما ،الذي عك�س بو�ضوح امل�آل
التي و�صلت �إليها ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ،ب�ع��د الإرب� ��اك واخل �ي��ارات
اخل��اط�ئ��ة ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا يف ك�ث�ير م��ن امل�ل�ف��ات
ال�شائكة املطروحة وهي على ال�شكل التايل:
يف مو�ضوع احلرب الدائرة يف �سورية:
ك ��ان خ �ط��اب ال��رئ�ي����س �أوب ��ام ��ا يف امل��و��ض��وع
ال�سوري الأكرث ت�ضارباً ،فهو بعد مقدمة طويلة
ت�ساءل فيها عن دور القوة يف ال�صراعات ،وعن
دور الأمم املتحدة والقانون الدويل ،عاد ودافع
عن حق الأمريكيني ب�شنّ حملة ع�سكرية على
دم �� �ش��ق خ� ��ارج إ�ط � ��ار الأمم امل �ت �ح��دة وجم�ل����س
الأم ��ن ،و أ�ك ��د على �صوابية التهديد باللجوء
�إىل ال �ق��وة ،وحت ��دث ع��ن �أن ال��والي��ات املتحدة
ع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد ال��س�ت�خ��دام ك��اف��ة ال��و��س��ائ��ل ،مبا
فيها الع�سكرية ،ل�ضمان م�صاحلها يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط ،و أ�ع� ��اد ال�ت� أ�ك�ي��د ع�ل��ى وج��وب
ا�ست�صدار قرار ي�سمح باللجوء �إىل خيار القوة
يف ح��ال مل تلتزم دم�شق ب��االل�ت��زام��ات املرتتبة
عليها يف املو�ضوع الكيميائي ،ويف الفقرة نف�سها
عاد و�أكد �أن وا�شنطن كانت دائماً ت�ؤيد الت�سوية
الديبلوما�سية ل�ل�أزم��ة ال���س��وري��ة ،وه��ي كانت
تت�شاور م��ع مو�سكو يف ه��ذا امل��و��ض��وع ،و أ�ن��ه «ال
ي��ؤم��ن ب ��أن ا�ستخدام ال�ق��وة �� -س��واء م��ن ه��ؤالء

داخل �سورية� ،أو من القوى اخلارجية � -سي�ؤدي ع��ن كثري م��ن ال���ش��روط ال�ت��ي ك��ان��ت مو�ضوعة
�إىل �سالم م�ستدام».
�سابقاً ،وم َّد اليد للإيرانيني بحديثه عن عدم
ويف ال ��وق ��ت ال � ��ذي اع �ت�ب�ر ف �ي��ه ال��رئ �ي ����س الرغبة يف تغيري النظام يف �إيران ،والت�أكيد على
الأمريكي �أن «ال�شعب ال�سوري يقرر من يحكمه �أن الواليات املتحدة تريد �ضمان ح�صول ال�شعب
ولي�س نحن �أو �أي دولة �أخرى» ،عاد وناق�ض هذا الإيراين على حقه يف الطاقة النووية ال�سلمية،
الأم��ر يف اجلملة التي تلته بت�أكيده �أن الت�صور وم��ن دون �شروط �سوى االن�خ��راط يف معاهدة
ب ��أن ��س��وري��ة ميكن �أن ت�ع��ود �إىل و��ض��ع م��ا قبل منع االنت�شار النووي ..وال�شفافية ،ولعل املوقف
احل��رب ه��و «خ �ي��ال» ،داع�ي�اً �إىل تخلي الرئي�س اجل��دي��د وال�لاف��ت ،وال��ذي ي�شري �إىل تبدل مل
ال���س��وري ب�شار الأ��س��د ع��ن ال�سلطة ،وه��دد ب��أن يكن يت�صوره �أحد ،هو حديث �أوباما عن فتوى
�إ��ص��رار رو�سيا و إ�ي��ران على التم�سك بالأ�سد يف مر�شد الثورة الإ�سالمية يف �إي��ران ال�سيد علي
ال�سلطة �سي�ؤدي �إىل ما يخ�شونه :زيادة م�ساحة اخلامنئي بتحرمي اال�ستخدام احلربي للطاقة
العنف التي تقوي املتطرفني.
النووية ،لي�ؤكد فيه على �صدق النوايا الإيرانية،
ويف م ��ا ي �ب��دو أ�ن� ��ه � �ض��رب��ة ل�ل�م�ط��ال�ب�ين �أو وذلك دون �أن تبذل القيادة الإيرانية اجلديدة
املراهنني على تدخل �أمريكي وا�سع يف �سورية ،جهداً كبرياً لإقناعه ،بل �إن رغبة الأمريكيني
حدد �أوباما �سيا�سته ال�شرق الأو�سطية ،متعهداً بلقاء بني �أوباما والرئي�س روحاين رُف�ضت من
ب���ض�م��ان أ�م ��ن ح�ل�ف��ائ��ه ،وح �ف��ظ أ�م ��ن ال�ط��اق��ة ،قبل الإيرانيني ،كما حتدث م�س�ؤول �أمريكي.
و أ�ك��د التزام الواليات املتحدة الأمريكية بدعم
أ�م��ا يف امل��و��ض��وع امل���ص��ري ،فقد �أق� � ّر �أوب��ام��ا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ل�ك��ن لي�س ب��ال�ق��وة الع�سكرية ،ب�أن القيادة اجلديدة ا�ستجابت ملطالب املاليني
و أ�ك ��د �أن ال�ه��دف�ين الأ��س��ا��س�ي�ي�ين لدبلوما�سية من النا�س الذين اعتربوا �أن الثورة قد اتخذت
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية اليوم هما :امللف م�ساراً خاطئاً ،ويف هذا اعرتاف ب�شرعية احلكم
ال� �ن ��ووي الإي � � ��راين ،و«ال �� �ص ��راع الفل�سطيني اجل��دي��د ،بالرغم من �أن �أوب��ام��ا اعترب �أن هذه
الإ�سرائيلي» ،وهنا يبدو من اخلطاب املكتوب ال �� �س �ل �ط��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ات� �خ ��ذت خ� �ط ��وات غ�ير
ال��ذي وزع��ه البيت الأب�ي����ض� ،أن �أوب��ام��ا اكتفى دميقراطية كفر�ض قانون الطوارئ.
بتحديد الأول��وي��ات تلك ،وحيث مل يكن �إزاح��ة
وهكذا ،بالفعل وكما ذك��ر �أوب��ام��ا يف خطابه
ب�شار الأ��س��د من ال�سلطة من �ضمنها ،مكتفياً أ�ن� ��ه ّمت ان �ت �ق��اد ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن جميع
بالإ�شارة �إىل �أن الواليات املتحدة لن تقبل ب�أن اجل �ه��ات ،ف�ق��د عك�س خ�ط��اب��ه �إرب ��اك �اً ك �ب�يراً يف
ت�ط��ور �أي دول��ة ال���س�لاح الكيمائي ،و�ستحارب ال�سيا�سة اخلارجية ،كما عك�س القبول الأمريكي
الإرهاب.
بنتائج الكبا�ش ال��دويل يف الق�ضية ال�سورية،
يف املو�ضوع الإيراين:
وعك�س التطورات الراهنة على ال�ساحة الدولية،
ك ��ان ��ت الف� �ت ��ة الإي� �ج ��اب� �ي ��ة ال �ك �ب�ي�رة جت��اه خ���ص��و��ص�اً ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ال�ق���ض��اي��ا ال���ش��ائ�ك��ة يف
الإيرانيني يف خطاب �أوباما ،فقد حتدث بالتوازي ال�شرق الأو�سط.
عن �أخطاء �إيرانية و�أمريكية تاريخية �ساهمت
د .ليلى نقوال الرحباين
يف �إرث م��ن ع��دم الثقة بينهما ،وت�ن��ازل �أوب��ام��ا
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أحداث األسبوع
سيول الحق آتية
لي�ست اخليب���ات التي نزلت
ب�أع���داء العدال���ة والإن�ساني���ة
م�سبوق���ة م�ضمون���اً ،بعد الذي
حل به���م ومب�رشوعهم التدمريي
يف املنطقة عموماً ،ويف �سورية
خ�صو�صاً ،بغ�ض النظر عن حجم
ال�ضحايا الذين عند ربهم �أحياء
يرزقون ،وم���دى الفنت وت�أثريها
االجتماع���ي يف امل�ستقب���ل،
ف�ض ًال عن الدم���ار الوا�سع الذي
�سي�ستنزف �سنوات لإعادة البناء.
ميكن للمرء �أن يعدد خيبات
ل�صو�ص الث���ورات واالنتفا�ضات
ال�شعبي���ة و�أولئ���ك املرتزق���ة
املمالئني ،وبالطب���ع �أ�سيادهم
الذين يتعم���دون االلتبا�س حتى
«يكوّعوا» يف حلظة تنا�سبهم.
�إن ال���ذي ح���دث يف م��ص�ر
لي�س تف�صي ًال من حيث ت�صحيح
امل�س���ار ،و�إن ا�ستن���زف وقت��� ًا
�إ�ضافي���اً ،وما يح�صل يف تون�س
وم���ا �سي�أت���ي رمب���ا �سيفاجئ
«�أ�صدقاءال�صهاين���ة» ،و�إن ف�شل
�أيت���ام جيف���ري فيلتمان وجون
بولت���ون يف لبن���ان يف البقاء
حت���ت العني الأمريكي���ة� ،إال من
حي���ث اال�ستم���رار يف كتاب���ة
التقارير ،وانتقاله���م ب�أوامر �إىل
حتت «بنديرة» بندر ،بالإ�ضافة
�إىل احلالة العدائية املت�صاعدة
�ضد الواليات املتحدة وقطر يف
ليبيا واليم���ن ،كلها قرائن ت�ؤكد
الع�رس الكبري يف امل�رشوع الذي
�أهم ما ك�شفه هو حجم العورات
واالخرتاق���ات يف اجل�سد العربي
من املحيط �إىل معظم م�شيخات
الدجل والفجور يف اخلليج الذين
يت�آم���رون عل���ى م��س�رى النبي
العربي ،ويغ�ض���ون الطرف عما
يفعله بن���و �صهيون يف امل�سجد
الأق�صى.
لقد عاندت الواليات املتحدة
ح�ص���ول حوار ب�ي�ن ال�سوريني،
وردد وراءه���ا «غربان» اخلليج
وقروده معزوف���ة ا�ستمرار القتل
يف �سورية ،وه���ي حاولت ،وهم
ا�ستج���اروا من الرم�ضاء بجهنم،
معتقدي���ن �أن احل���رب �إن تنطح
له���ا وقادها الأمريكيون فل�سوف
ينج���ون ،وك�أنه���م يجهل���ون،
والأرج���ح هكذا ه���م� ،أن كل من
حاول معاندة الطبيعة ،زلت به
القدم ،وجرفته �سيول احلق.
�إننا الآن ع�شية هبوب الرياح
الأخرية من الأزمة ال�سورية ،ومن
الطبيع���ي �أن املجه���ودات التي
بُذلت يف ال�صمود والت�صدي يف
�آن لن تذهب هدراً.
�إن اهلل ج���ل وع�ل�ا لن يرتك
ب���ذرة اخلري الت���ي قاومت ال�رش
دون �أن يقي����ض له���ا تربة تنم
فيها ،وزمن��� ًا م�ؤاتي ًا لتثمر ،وها
هو مو�سم احل�صاد � ٍآت.

يون�س

هل للتخبط واإلرباك «المستقبلي» عالج؟
ال ��ش��ك �أن ت�ي��ار «امل���س�ت�ق�ب��ل» يعاين
ح��ال��ة ارت �ب��اك وت �خ � ّب��ط ،ال �سيما بعد
ف�شل مراهنته على �سقوط احلكم يف
�سورية ،و�أك�بر دليل على ه��ذه احلالة،
ت �� �ص��ري �ح��ات م �� �س ��ؤول �ي��ه امل �ت �ن��اق �� �ض��ة،
ال ��س�ي�م��ا يف � �ش ��أين ت���ش�ك�ي��ل احل�ك��وم��ة
املرتقبة ،وعملية انت�شار القوى الأمنية
يف ال���ض��اح�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة .ف�ف��ي ال���ش��أن
الأول ت�أخذ ت�صريحات «امل�ستقبليني»
وم��واق �ف �ه��م م�ن�ح��ى ت��راج �ع �ي �اً ،ف �ت��ارة
ي�ضعون «فيتو» على م�شاركة «حزب اهلل»
يف �أي حكومة ،وت��ارة أ�خ��رى يرف�ضون
�أي بيان وزاري يت�ضمن مقولة�« :شعب
وج�ي����ش وم �ق��اوم��ة» ،وط � ��وراً ي��رف�ع��ون
«الفيتو» عن م�شاركة «احل��زب» لكن يف
ال��وق��ت عينه مي��ار��س��ون ��ض�غ��وط�اً على
رئي�س احلكومة املكلف متام �سالم لثنيه
ع��ن ت�شكيل ح�ك��وم��ة ت��راع��ي ا ألح �ج��ام
ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة ل�ل�ك�ت��ل ال�برمل��ان �ي��ة امل�ك��ون��ة
للمجل�س النيابي ..ويف حماولة فا�شلة
ت � ��ؤدي �إىل والدة ح�ك��وم��ة ي�ح�ظ��ى بها
«امل�ستقبل» وحلفا�ؤه ب�أكرثية ال��وزراء،
ط��رح��وا حت��ت ��ش�ع��ار املنا�صفة ت�شكيل

«حكومة  ،»8-8-8وه��و ط��رح مم�وَّه لن
ينطلي على فريق الثامن من �آذار ،فقد
ك�شف حقيقة م�ضمونه ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل يف إ�ط�لال�ت��ه ا ألخ�ي�رة ،الفتاً
�إىل �أن الطرح املذكور �آنفاً يعطي فريق

لماذا ال يعمد
«المستقبل»
والرئيس ميقاتي
والوزير الصفدي إلى
رفع الغطاء السياسي
عن المسلحين في
طرابلس؟

■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية اعترب� أن �صمت الأنظمة العربية
والإ�سالمية عما يح�صل يف فل�سطني املحتلة ،وعما يتعر�ض له ال�شعب الفل�سطيني ،جعل
العدو ال�صهيوين يتمادى يف عدوانه على املقد�سات ،م�ؤكد ًا �أن الق�ضية الفل�سطينية
�ستبقى ق�ضية الأمة ،مهما حاول البع�ض الت�آمر عليها .من جهة �أخرى ،دعا اللقاء
�إىل الإ�سراع يف ت�شكيل احلكومة ،لإدارة الأزمات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية،
على �أن تتمثل فيها جميع القوى ال�سيا�سية ح�سب �أحجامها ال�سيا�سية.
■ الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد� ،أ�شاد مببادرة الرئي�س بري
من �أجل حوار وطني ،ور�أى فيها خرق ًا لواقع اجلمود ال�سيا�سي الذي يعطل احلياة العامة،
م�ؤكد ًا �أن احلوار بني اللبنانيني ي�شكل املدخل احلقيقي لتح�صني الوطن ،وعدم ال�سماح
لقوى التطرف واملراهنني على اخلارج من اللعب بوحدة اللبنانيني وا�ستباحة �أمنهم.
■ حركة الأمة دعت الرئي�س املكلف متام �سالم �إىل الإ�سراع يف ت�شكيل حكومة وطنية
جامعة ،ت�شارك فيها جميع القوى ال�سيا�سية ،وتتم�سك بالثوابت الوطنية ،و�أبرزها
املثلث الذهبي« :اجلي�ش وال�شعب و املقاومة» ،الفتة �إىل �أن امل�شكلة الأ�سا�سية يف عدم
ت�شكيل احلكومة تكمن بوجود �أوامر خارجية �أمريكية و�إقليمية وعربية ،تق�ضي بعدم
م�شاركة طرف لبناين �أ�سا�سي يف احلكومة.
■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي� ،أبدى
ارتياحه �إىل تعزيز الدولة لوجودها يف ال�ضاحية اجلنوبية ،ال �سيما الأمني منه� ،إذ كان
هذا مطلب القوى احلزبية وال�سيا�سية واملجتمع املدين فيها ،وحتديد ًا «حزب اهلل»،
الذي مل يفت أ� ينا�شد الدولة بتلبية حاجات املواطنني على كل امل�ستويات.
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ر�أى �أن حزب اهلل �أثبت من
جديد �أن ال�ضاحية لي�ست مربع ًا �أمني ًا مغلق ًا يف وجه الدولة ،م�ستغرب ًا بدء جوقة «تيار
امل�ستقبل» بحملة ت�شكيك طاولت خطة االنت�شار الأمني قبل انطالقها.
■ املحامي عمر زين؛ �أمني عام احتاد املحامني العرب ،دعا ملتابعة ما يجري على
�أر���ض فل�سطني و�شعبها من جرائم ح��رب وجرائم إ�ب��ادة وجرائم �ضد الإن�سانية،
وملراجعة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن وجمل�س حقوق الإن�سان فى جنيف ،واملحكمة
اجلنائية الدولية ،لوقفها ،و�ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد مرتكبيها ،باعتبار
�أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية للأمة العربية.
■ جبهة العمل الإ�سالمي ا�ستنكرت حماولة جعجع وفريقه الآذاري ال�سيا�سي جتريد
لبنان من قوته وا�سرتاتيجيته الدفاعية التي �أثمرت انت�صار ًا مميز ًا والفت ًا على العدو.

«امل�ستقبل» ع�شرة وزراء ،ال �سيما �أن
�سالم لي�س م�ستقالً ،وين�ضوي يف كتلة
«امل�ستقبل».
ل�ك��ن ال���ض��رب ا ألع �ن��ف ال�ت��ي تلقاها
«امل�ستقبل» ،جاءت من راعيته الإقليمية؛
اململكة العربية ال�سعودية ،التي تبدي
نوعاً من االنفتاح على جميع الأفرقاء
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ب� ��د�أت ب���ش��ائ��ره ب��ال�ظ�ه��ور
يف احل �ف��ل ال� ��ذي ن�ظ�م�ت��ه ��س�ف��ارت�ه��ا يف
بريوت ملنا�سية العيد الوطني ال�سعودي
يف م ��رك ��ز «ب � �ي � ��ال» ،م ��ن خ �ل��ال ك�ل�م��ة
ال�سفري علي الع�سريي ،التي �أك��د فيها
�أن «جل�م�ي��ع الأخ � ��وة يف ل�ب�ن��ان ر��ص�ي��د
حمبة وت�ق��دي��ر يف ق�ل��وب أ�ب �ن��اء ال�شعب
ال�سعودي» ،وبالت�أكيد �أن �سفري اململكة
مل ي�ضع «امل�ستقبليني» يف �أجواء موقف
ب�ل�اده املنفتح وامل���س�ت�ج��د ،الأم ��ر ال��ذي
�أدى �إىل رفع من�سوب االرتبارك لديهم.
ويف ال �� �س �ي��اق ع �ي �ن��ه ،ت � ؤ�ك ��د م���ص��ادر
�سيا�سية وا��س�ع��ة االط�ل��اع� ،أن اململكة
ت�ع�ط��ي تعليماتها ل �ـ«ال �ف��ري��ق الأزرق»
ب ��ال �ق �ط ��ارة ،ع �ل��ى ح ��د ق� ��ول امل �� �ص��ادر،
متوقعة م��زي��داً من االنفتاح ال�سعودي

على جميع اللبنانيني يف املرحلة املقبلة،
وق ��د ي � ��ؤدي ذل ��ك �إىل ت�شكيل حكومة
ت��واف�ق�ي��ة ،ال �سيما ب�ع��د امل�ب��اح�ث��ات بني
الرئي�س مي�شال �سليمان وامل���س��ؤول�ين
ال���س�ع��ودي�ين ،وال �ت��ي ق��د ي �خ��رج بعدها
«الدخان الأبي�ض».
وب ��االن �ت �ق ��ال �إىل م �� �س � أ�ل��ة ان �ت �� �ش��ار

الجامعة اللبنانية الدولية ()LIU
ّ
تخرج الدفعة التاسعة من طالبها

الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد حماطاً باخلريجني

أ�ق ��ام ��ت اجل��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال��دول�ي��ة
حفل تخريج لطالبها يف قاعة «البيال»،
بح�ضور ممثلي ال��ر ؤ���س��اء الثالثة ،وع��دد
م��ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية وا إلع�لام�ي��ة
والع�سكرية.
رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة؛ ال ��وزي ��ر ال���س��اب��ق
ع �ب��د ال��رح �ي��م م� � ��راد ،أ�ل� �ق ��ى ك �ل �م��ة يف
املنا�سبة ،ج��اء فيها« :ب��د أ�ن��ا مع مدر�سة
ب�سيطة ،ثم تو�سّ عنا �إىل �شبكة م�ؤ�س�سات
اجتماعية ،وتربوية ،و�صحية ،لنطبّق ما
�أطلقناه على عملنا :من احل�ضانة حتى
اجل��ام �ع��ة» ،ث��م ت��وجّ ��ه �إىل اخل� ّري�ج�ين
واخل��ري �ج��ات ق��ائ�ل�اً �« :أن �ت��م الآن على
عتبة م�س�ؤولية جديدة ،و�أ�صبح ب�إمكان
كل منكم �أن يحمل معوله اخلا�ص ،لكي
ي�سهم يف بناء الوطن واحل�ي��اة ،ويجعل
من نف�سه مواطناً فاع ًال وبناء� ،سواء �إذا
ُقدِّر له العمل يف لبنان� ،أو قادته ال�سبُل
�إىل مكان �آخر ،لأنكم جميعاً متلكون يف

عقولكم امل�صرف الذي ال ين�ضب مورده،
ول�ي����س م���ض�ط��راً �إىل ح���س��اب��ات ال��رب��ح
واخل���س��ارة ،لأنكم مب�ؤهالتكم العلمية
وال�شخ�صية والتكوينية ،يف موقع الرابح
دائ�م�اً �إن �شاء اهلل» ،م� ؤ�ك��داً �أن «الوطن
�آتٍ ال حمالة ،و�أنه �سينت�صر على ح�ساب
اال�صطفافات ال�سيا�سية املفتعَلة ،وعلى
اجل �م �ي��ع �أن ي �ع �م��ل م ��ن أ�ج � ��ل ال��وط��ن
واملواطنني».
ال�ل�اف ��ت �أن ن���س�ب��ة ال �ن �ج��اح يف ك�ل� ّي��ة
ال �� �ص �ي��دل��ة ك��ان��ت  100يف امل �ئ��ة (� �ش �ه��ادة
الكولوكيوم) ،وذل��ك لل�سنة التا�سعة على
التوايل.
ب��دوره��ا ،ج��ري��دة «ال�ث�ب��ات» تتوجّ ه �إىل
الوزير مراد واجلامعة اللبنانية الدولية،
بهيئاتها الإداري��ة والتعليمية والطالبية،
ب� آ�ي��ات امل�ب��ارك��ة� ،سائلة امل��وىل ع��ز وج��ل �أن
ينمو ه��ذا الغر�س الطيب ،وتبقى ثماره
دائماً فيها اخلري والتقدم العلمي للبنان.
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الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
مرتئ�ساً اجتماعاً لكتلة
امل�ستقبل النيابية

ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة يف ال���ض��اح�ي��ة ،فقد
�أ�سقطت املقاومة وجمهورها ادع��اءات
«امل���س�ت�ق�ب��ل» ب� ��أن ال���ض��اح�ي��ة «ج��زي��رة
�أمنية» منف�صلة عن لبنان ،وبدا ذلك
ج�ل�ي�اً م��ن ت �ع��اون امل �ق��اوم��ة م��ع رج��ال
ا ألم� ��ن ،وت��رح�ي��ب ج�م�ه��وره��ا بعملية
االنت�شار ،ما �أدى �أي�ضاً �إىل مزيد من

التخبط ل��دى «امل�ستقبل» ،و�صلت به
�إىل حد «تطييف» الأجهزة الأمنية.
ويف ه � ��ذا ال �� �ص ��دد ُي� �ط ��رح �� �س� ��ؤال
ب��دي �ه��ي :مل� ��اذا ال ي �ح��ذو «امل���س�ت�ق�ب��ل»
وال��رئ �ي ����س جن �ي��ب م�ي�ق��ات��ي وال��وزي��ر
حم �م��د ال �� �ص �ف��دي ح � ��ذو امل� �ق ��اوم ��ة،
وي ��رف� �ع ��ون ال �غ �ط ��اء ال �� �س �ي��ا� �س��ي ع��ن

امل�سلحني يف ط��راب�ل����س ،خ�صو�صاً �أن
اجلي�ش وال�ق��وى الأمنية م��وج��ودة يف
عا�صمة ال���ش�م��ال ،وب�ح��اج��ة �إىل ق��رار
�سيا�سي لتنظيم متو�ضعها ،وبالتايل
�ضبط الأمن بقب�ضة حديدية ،على ما
ت�ؤكد م�صادر ع�سكرية وا�سرتاجتية؟
هذا الإرب��اك «امل�ستقبلي» م��ردّه �إىل
ف�شل ال�سيا�سة ال�سعودية يف �سورية،
وف�شل ال��ره��ان على متغريات �سورية
تعيد «امل�ستقبل» �إىل ال�سلطة من بابها
ال�ع��ري����ض وجت �ع��ل م��ن ��س�ق��وط ب�شار
الأ�سد يف �سورية مفتاحاً لتغيري كبري
يف ال�سيا�سة الداخلية اللبنانية.
ف �� �ش �ل��ت ال �� �س �ي ��ا� �س ��ة الأم �ي�رك � �ي ��ة
يف � �س��وري��ة ،وف �� �ش��ل م �ع �ه��ا ح �ل �ف��ا�ؤه��ا
الإق �ل �ي �م �ي��ون ،وه � ��ذا م ��ا ي �ج �ع��ل م��ن
الأدوات ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ح�ل��ف ال�غ��رب��ي
مربكة ال تعرف كيف تت�صرف ،فالدول
الكربى ال تعطي معلومات وتفا�صيل
عن حركتها ،بل تفر�ض عليها �أوام��ر
عليهم االلتزام ملواكبة حترك العجلة.

ح�سان احل�سن

المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ينظم حلقة نقاش بعنوان:

مجلس األمن ..والتدخالت الخارجية في المنطقة
عقد املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق حلقة
ن�ق��ا���ش حت��ت ع �ن��وان« :جم�ل����س الأم� ��ن وال�ت��دخ�لات
اخلارجية يف املنطقة ..ر�ؤي��ة قانونية يف طبيعة حق
النق�ض و��ش��روط ا��س�ت�خ��دام��ه» ،حا�ضر فيها روالن
وايل roland weyl؛ نائب رئي�س التجمع العاملي
للحقوقيني الدميقراطيني ،و�شاركت فيها �شخ�صيات
فكرية وعلمية و�سيا�سية.
ب��د أ� واي��ل حما�ضرته باحلديث ع��ن ميثاق الأمم
املتحدة ،ومم��ا ج��اء فيها :يف ال�ك�لام على املنظمات،
يجب �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا �أن ال�سلطات يجب �أن
تر�ضخ للقانون ،ال �أن يطوَّع القانون ل�صالح املنظمات
ومَن وراء املنظمات ،والأمم املتحدة وحيثياتها يجب
�أن تخ�ضع للميثاق.
مع ا أل��س��ف ،يهتم القانون ال��دويل وميثاق الأمم
املتحدة ب�أمور غري ما يحكم املنظمات ،فامليثاق يكون
لأول مرة قانوناً دولياً ،لأن ما �سبقه كان معاهدات
بني دولة ودولة .لقد �أ�سّ �س امليثاق مفهوماً لل�شرعية
ال��دول�ي��ة مل يكن م��وج��وداً م��ن قبل� ،إذ ك��ان يقت�صر
الأمر على متهيد ل�شرعية دولية.
م��ن ه�ن��ا ،فامليثاق قيمة ت��اري�خ�ي��ة ،لأن��ه امل�ؤ�س�س
للقانون الدويل ،وهو يخاطب ال�شعوب ،ال احلكومات.
وح��ول املطالبة بتعديل امليثاق باجتاه �إل�غ��اء حق
النق�ض «ال�ف�ي�ت��و» ق��ال واي ��ل� :صحيح �أن الأع���ض��اء
ال��دائ �م�ين يف جم�ل����س الأم� ��ن ��ض��د م �� �س��اواة الأمم،
و�أن تعديل امليثاق يقت�ضي موافقة ال��دول الدائمة
الع�ضوية ،لكن هل توافق ه��ذه ال��دول على التخلي
عن امتيازاتها؟

يف مطلق الأحوال يجب �أال نلغي حق الفيتو ،لأنه
يبقى من املمكن اال�ستفادة منه ،فاملادة  2/24ت�شرتط
على جمل�س الأمن احرتام مبادئ امليثاق.
ف�إذا �سمح يف جمل�س الأمن لأي ع�ضو �أن ي�ستخدم
حق النق�ض ليحمي نف�سه عند خرقه امليثاق ،فهذا
يناق�ض امليثاق ،فاملعركة �إذاً معركة تف�سري.
لكن يبقى دور �شعوب ال �ع��امل؛ يجب �أن ت�ساهم
حركة ال�شعوب يف رفع الهيمنة ،و�أن تتم�سك ال�شعوب
بحقوقها ،و�أال ينتابها اخلوف ،فعندما مل يكن هناك
ت�ف��وي����ض م��ن جم�ل����س الأم� ��ن لأم�ي�رك��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا
الحتالل العراق� ،أثّر املتظاهرون و�ضغطوا.
وبخ�صو�ص ��س��وري��ة ال �ي��وم :كيف ن��رى هوالند
يجر�ؤ على اتخاذ موقفه؟ �إنها حرب عاملية ،نحن يف
احلرب العاملية الثالثة ،من �أعطاهم احلق مبعاقبة
�سورية؟
�إذاً ،نحن يف �أزمة القانون الدويل ،نحن احلقوقيني
م��ا ه��و دورن� ��ا؟ ل�سنا ن�ح��ن م��ن ي�ح� ّل امل���ش��اك��ل ،لكن
ال�شعوب هي التي ت�ستطيع ،ونحن ن�ساعدها ،فحركة
�شعبية مع احلقوقيني تربح غالباً� ،أم��ا احلقوقيون
لوحدهم فيخ�سرون.
وخ�ل����ص �إىل ال �ق��ول :ل�ق��د رب�ح�ن��ا امل�ي�ث��اق فيجب
�أن نح�سن ا�ستخدامه ،و�أنتم بحاجة �إىل الت�ضامن
ال �ع��امل��ي ،فعليكم �أن تت�ضامنوا م��ع الآخ ��ري ��ن؛ مع
ال�شعوب امل�ضطهدة ،حتى يف الواليات املتحدة ال�شعب
م�ضطهد ،ت�ضامنوا معهم كي تطالبوهم بالت�ضامن
معكم ،و�إال فما ت�سمح به �ضد غريك اليوم� ،سي�سمح
به �ضدك غداً.

تبقى األسود أسودًا ..والصغار صغارًا
ظ��نّ بع�ض ال�سيا�سني اللبنانيني �أنهم
كبار ،و�أن ب�إمكانهم اتخاذ القرارات وتعيني
ف�لان ون�ق��ل ف�ل�ان ،ف���ص��اروا يظهرون على
الف�ضائيات ي�صرخون وي�شتمون ويهددون
�سورية وحلفاءها بالويل والثبور وعظائم
الأم� ��ور�� ..ص� ّد ّق��وا الإدارة الأم�يرك�ي��ة التي
�أوهمتهم �أنها حليفتهم ولن ت�ستغني عنهم..
رمبا �سحرتهم املواكب واملرافقون ،وعد�سات
امل �� �ص��وري��ن ،ون �� �س��وا �أن �ه��م يف م�ن��ازل�ه��م ال
ي�ستطيعون اتخاذ موقف �أو قرار ،لأنهم مهما
عال �ش�أنهم فهم يف نظر �أ�سيادهم والنا�س
�أجمعني �صغار.
راهنوا على ال�ضربة الأمريكية  -الغربية
ل�سورية ،فو�صل بهم الوهم �إىل �أن ب�إمكانهم
الإم�ساك بال�سلطة واال�ستئثار بها يف لبنان،
وو� �ص��ل غ �ب��ا�ؤه��م �إىل ح� � ّد حم��اول��ة ف��ر���ض
�شروطهم على اجلميع ،بقبول فالن ورف�ض
م �� �ش��ارك��ة ف�ل�ان يف احل �ك��وم��ة ،ف �م��ن أ�ن �ت��م
لتفر�ضوا �شروطكم وتقبلوا �أو ال تقبلوا م�شاركة
�أي طرف لبناين يف احلكومة؟
مل يتعلموا من درو�س التاريخ ومن التجارب
ال�سابقة ب�أن هذا البلد ال يُحكم �إ ّال بالتوافق،
و�أن م�شاريعهم �سيكون م�صريها الف�شل ،كما
كان م�صري م�شاريعهم ال�سابقة ،ففي لبنان
معادلة ��ش��راك��ة ،وطبيعة النظام والتمثيل
الطائفي وال�سيا�سي ال ي�سمحان لأح��د �أن
يتجاوز هذه املعادلة.
املخزي �أن بع�ضهم يظن �أنه يفكر ،فيتخذ
م��واق��ف �شيطانية ،ف�ل��وال لطف اهلل وحكمة
الكبار لدمر البلد ،ظنوا �أن�ه��م ي�ستطيعون
ال��وق��وف يف وج��ه ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي العريق،

وتاريخ �سورية امل�شرق ،وتاريخ ال�شعوب العربية
الذي ي�ش ّع بالكرامة والعزّة.
تراهم يتحدثون وك ��أن الرئي�س الأمريكي
أ�ع �ط��اه��م ��س��اع��ة ال�صفر ل���ض��رب ��س��وري��ة،
ف �ظ �ه��روا ع�ل��ى ال���ش��ا��ش��ات وه� ��ددوا ب ��إزال��ة
�سورية عن اخلارطة ..للوهلة الأوىل تظنهم
منت�صرين ،ل�ك��ن م��ا ه��م �إ ّال جم�م��وع��ة من
الفا�شلني امل�أجورين ملحور االنهزاميني.
الإدارة الأمريكية لو �أرادت �ضرب �سورية
ف�ضلت م�صاحلها على رغبة
لفعلت ،لكن ّ
ح�ل�ف��ائ�ه��ا ،فرتكتهم أ�� �س�يري الظلمة التي
يعي�شون فيها ،وحتى �أوباما يقف متعجباً ،كيف
لعربي «ينا�شدنا �أن ن�ضرب ونق�صف عا�صمة
العروبة �سورية� ،أو �أن يطلب �سحق حلفائها يف
لبنان»؟!
ظّ ��ن ه� � ��ؤالء �أن امل � ��ؤمت� ��رات وال� �ن ��دوات
واجلل�سات وال�ل�ق��اءات التي عُ قدت من قبَل
�أ�سيادهم لتبيان �ضرورة الهجوم على �سورية
وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،ل�ضمان أ�م ��ن املنطقة وال�ع��امل
بزعمهم ،و�أوهمتهم الإدارة الأمريكية ودول
الغرب وبع�ض ال��دول العربية والإقليمية �أن
ال�ضربة واقعة ال حمالة ،و�أن الزمان �أ�صبح
لهم ،وبا�ستطاعتهم تغيري املعادلة اللبنانية.
ظنوا �أن الزمان لهم ،لكنهم �أ�صابهم ما
�أ�صاب ثعلب يف م�صر يوماً ،حينما عجز عن
�سرقة العنب ،فحاول التخفيف عن نف�سه ب�أنه
«ح�صرم ر�أه يوم ًا يف ح�ل��ب» ..وبالتايل هم
�سيبقون �صغاراً ،والكبار هم حلفاء الأ�سد،
فالأ�سود �أ�سود وال�صغار �صغار.

�سعيد عيتاين

اللجنة النسائية في «حركة األمة»
ّ
تنظم ندوة طبية حول «مرض الربو»

نظّ مت اللجنة الن�سائية يف «حركة ا ألم��ة» ن��دوة طبية حول «مر�ض الربو»� ،ألقتها املر�شدة
والنا�شطة يف مركز امل�ساعدات ال�شعبية للإغاثة والتنمية �سعاد ال�شعبي ،التي عرّفت الربو ب�أنه
مر�ض تنف�سي مزمن �شائع ،يت�صف بوجود التهاب يف امل�سالك الهوائية ،مما ي�ؤدي �إىل ان�سدادها،
عازية �أ�سباب �أغلب الإ��ص��اب��ات �إىل العوامل ال��وراث�ي��ة ،حيث توجد ع �دّة جينات مورثة جتعل
ال�شخ�ص معر�ضاً للإ�صابة.
وبعد انتهاء الندوة دُعيت احلا�ضرات �إىل مائدة الفطور على �شرف املر�شدة �سعاد ال�شعبي.
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مقابلة
اإلنذار الروسي المبكر للوحدات القتالية السورية ..رسالة لألميركي

العميد فرحات :فرق شاسع بين األمن المتخصص واألمن الذاتي
رغم كرثة امل�ؤمترات الدبلوما�سية الدولية حول �سورية،
ورغم هدوء من�سوب التهديد الأمريكي امللحوظ ب�شنّ
عدوان على �سورية ،ما تزال منطقتنا امل�رشقية تعاين ا�ضطراب ًا
�أمنياً ،وت�أزم ًا دبلوما�سياً ،وحراك ًا �سيا�سي ًا مفتوح ًا ملزيد من
ال�صوالت واجلوالت ،فامل�شهد الدويل والإقليمي كما املحلي
مل حُتدد �صورته بعد ،وتوازن القوى يُتوقع منه �إدخالنا مبزيد
من ال�ضباب وانعدام الر�ؤية ،وما جوالت ال�سيا�سة �إال ا�ستمرار
جلوالت خفية ،احلرب �إحداها.
عن احتماالت ا�ستمرار الت�شنجات
الأم �ن �ي ��ة واح �ت �م ��ال ت �ف �ل � ّت �ه��ا ،ال�ت�ق��ت
ج ��ري ��دة «ال �ث �ب ��ات» ال�ع�م�ي��د امل�ت�ق��اع��د
�إليا�س فرحات ،وكان هذا احلوار:
ي�ج��زم العميد ف��رح��ات بانح�سار
ال �ع��دوان الأم�يرك��ي على �سورية بعد
ارت �ف��اع م�ن���س��وب ت�ل��ك ال �ت �ه��دي��دات يف
الأ� �س��اب �ي��ع امل�ن���ص��رم��ة ،ي �ق��ول« :ع��ذر
الكيماوي بد�أ يتال�شى ،وهو يف الأ�صل
مل يكن �أكرث من ذريعة ل�شنّ العدوان
على ��س��وري��ة .ال�ي��وم مل يُ�سحب فتيل
ذري �ع��ة ال �ك �ي �م��اوي �إ ّال ب �ع��د اك�ت���ش��اف
ال � �ق� ��ادة ال �ع �� �س �ك��ري�ي�ن الأم�ي�رك� �ي�ي�ن
وال�سيا�سيني من خلفهم عدم قدرتهم
ع�ل��ى تنفيذ خم�ط�ط��ات�ه��م ،وامل�شكلة
ال�ت��ي �أر ّق �ت �ه��م ه��ي ع��دم ات���ض��اح ر ؤ�ي��ة
ال� �ي ��وم ال � ��ذي ي �ل��ي ت��وج �ي��ه ال���ض��رب��ة
ال�ع���س�ك��ري��ة ع �ل��ى � �س��وري��ة ،لأنّ ردود
الفعل مل يكن ليتوقعوها» ،وي�ضيف
ف� ��رح� ��ات« :ال� �ت� �ك� � ّت ��م ال� ��� �س ��وري ع�ل��ى
�إمكانياته الع�سكرية ،و�سكوت حزب
اهلل امل��ري��ب ،وت�ك���ش�ير إ�ي� ��ران ب�ضرب
�إ�سرائيل واخلليج وتركيا ..وحتذير
رو�سيا من مغبّة اندالع حرب عظمى،
كبحت ج�م��اح الأم�يرك �ي�ين� ،أدت �إىل
خلط الأوراق من جديد ،لأنّ ال�صراع
ال��ذي يعمل على ت�أجيجه بني ال�سنة
وال�شيعة وبني امل�سلمني وامل�سيحيني،
وما بني الأقليات ،مرجّ ح للعودة �إىل
مربعه الأول ،بحيث يعود ال�صراع �إىل
�صراع بني العرب و�إ�سرائيل».
بر�أي فرحات ،هذه الأ�سباب كافية
وواف �ي ��ة ل�ت�خ� ّل��ي أ�م�ي�رك ��ا ع��ن توجيه
ال���ض��رب��ة ع�ل��ى ��س��وري��ة« ،وم ��ا االت�ف��اق
الدبلوما�سي مع رو�سيا حول ال�سالح
الكيماوي ال���س��وري� ،إ ّال �سبباً ل�سحب
ف �ت �ي��ل ان � � ��دالع ح� ��رب إ�ق �ل �ي �م �ي��ة غ�ير
حمدودة وغري م�ضمونة النتائج� ،أقلّه
بالن�سبة للأمريكيني».
ا�ستثمار �أمريكي للعدوان
لكن لهذه الدرجة �أمريكا فاقدة
الب�صر ،رغ��م �إمكاناتها املخابراتية،
و�أذرع�ه��ا الدبلوما�سية والأمينة ،من
تقدير حجم ال��ر ّد ال�سوري وحلفائه،
ف �م��ا داع� � ��ي إ�ق � �ح� ��ام ن �ف �� �س �ه��ا ب �� �ض��رر
معنوي قا�س؟ ير ّد فرحات« :التجارب
ال�سابقة للحروب الأمريكية مل تكن

وف��ق متنيات ق��ادت��ه ال�سيا�سيني ،وما
ح�صل ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة
يف ال �ع��راق و�أفغان�ستان أ�ك�ب�ر دل�ي��ل»؛
قاطعناه لن�س�أله :ولكن ال�ع��راق �شبه
مق�سّ م ونفطه يُنهب ،وان�ع��دام الأم��ن
فيه بات وا�ضحاً وجلياً ..ير ّد فرحات
�شارحاً« :النفوذ الأمريكي يف العراق
أ�� �ص �ب ��ح � �ض �ع �ي �ف �اً ج � ��داً رغ� ��م ارت� �ف ��اع
من�سوب القتل والتفجريات الإرهابية
فيه ،و�أمريكا رغم اخل�سائر الب�شرية
التي تكبدتها ،وع�شرات الرتيليونات
ال � ��دوالرات ال�ت��ي ��ص��رف�ت�ه��ا ،تن�سحب
اليوم بعد م�ضي ت�سع �سنوات لتخلف
وراءها نفوذاً �إيرانياً مبعظمه ولبع�ض
النفوذ ال�سعودي وال�ترك��ي ..واليوم
ك� ّل املحللني اال�سرتاجتيني ي�ؤكدون
هذا الأمر ،وحال �أمريكا لي�ست �أف�ضل
ح ��ال م�ن�ه��ا ،يف أ�ف �غ��ان �� �س �ت��ان ،ف��الأف��ق
ه �ن��اك م �ن �ع��دم��ة وم �� �ص�ير ان���س�ح��اب
 68أ�ل��ف جندي أ�م�يرك��ي �سيكون �إ ّم��ا
ل�صالح تنظيم «ال �ق��اع��دة» �أو لقوى
أ�خ��رى» ،ويتابع فرحات حديثه�« :إذا
�أ�ضفنا على تلك التجربتني ،التدخل
الأم �ي�رك� ��ي يف ال �� �ص��وم��ال ال �ف��ا� �ش��ل،
وان �ت �ق��ال ال �ف��و� �ض��ى م �ن��ه �إىل كينيا،
جند �أنّ ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ال ت �ع��اين إ�� �ش �ك��ا ًال يف مم��ار� �س��ة ال�ق��وة
التدمريية يف �أيّ بقعة جغرافية يف
ال�ع��امل ،فالتفوق الع�سكري م��وج��ود،
و إ�م�ك��ان�ي��ات التخريب هائلة وفعالة،
ولكن تثمري ال�ضربة مل�صالح �أمريكا

تقاتل المسلحين في
ما بينهم كشف للرأي
العالمي ّأن المعارك هي
بين الجيش والشعب
السورييْ ن وبين
المنظمات الموالية
لتنظيم «القاعدة»
اإلرهابي

ه ��ي امل �� �ش �ك��ل ال �ت��ي ت �ع��ان �ي��ه» ،وي�ن�ه��ي
ا «م �� �ص�ي�ر ال �� �ض��رب��ة
ف ��رح ��ات ق ��ائ �ل� ً
الأم�ي�رك� �ي ��ة ع �ل��ى �� �س ��وري ��ة ،يف ح��ال
ح�صلت ،كانت �ستكون �أكرث فظاعة من
حاالت ال�صومال والعراق و�أفغان�ستان،
ال �سيما �أنّ للحيّز اجلغرايف تداعيات
كبرية على �إ�سرائيل والنفط واملنطقة
برمتها».
املناورة
وم��اذا ع��ن ك�شف رو�سيا للمناورة
الأمريكية « -الإ�سرائيلية» امل�شرتكة؟
ي���ش�ير ف��رح��ات �إىل امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
ت�ؤكد �إطالق �صاروخ �أر�ض «�إ�سرائيلي»
م�ضاد لل�صواريخ من على منت طائرة
«�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ،م��وجّ ��ه � �ض � ّد � �ص��اروخ
ب��ال���س�ت��ي أ�ط �ل��ق م��ن �إح� ��دى ال�ق��واع��د
الربية يف البحر املتو�سط ،وبر�أيه �إنّ
ك�شف الأقمار اال�صطناعية الرو�سية
ل �ه��ذه امل� �ن ��اورة ،و إ�ع�لان �ه��ا م��ن خ�لال
�إع�لام «الكرملن» والرئي�س الرو�سي
ب��وت�ي�نُ ،ي�ق���ص��د م�ن�ه��ا ت��وج�ي��ه ر��س��ال��ة
�أمنية ،مفادها �أنّ �أعني رو�سيا مفتوحة
ع �ل��ى ال � � ��دوام ع �ل��ى م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش��رق
الأو�سط ،وهي تعني �أمنياً ب��أن رو�سيا
�ستقوم بوظيفة الإنذار امل ُبكر للوحدات
ال�سورية القتالية ،يف حال توجيه �أي
�ضربة �صاروخية عليها ،والإنذار املبكر
يف م�ث��ل ه ��ذه احل � ��روب ،أ�م ��ر ح�سا�س
وهام جداً ،وهو ي�ؤثر يف �سري املعركة..
لأنّ احلروب يف مثل هكذا �أيام نتائجها
ت�خ��ا���ض ب�سباق ال��دق��ائ��ق وال �ث��واين..
لأ ّن��ه يف حال ك�سبت الدفاعات اجلوية
ال�سورية وقتاً ،و�أخ��ذت علماً ب�إنذارات
رو� �س �ي��ا امل� �ب� �ك ��رة ،ب � إ�م �ك��ان �ه��ا حت���س�ين
و�ضع املواجهة ك�ث�يراً ..وبالتايل جاء
ك�شف الإع �ل�ام ال��رو� �س��ي ع��ن امل �ن��اورة
ر�سالة لأمريكا �أكرث منها من املناورة
الع�سكرية نف�سها».

�سورية
وم��اذا ع��ن ت�ق�دّم اجلي�ش ال���س��وري يف
ري ��ف دم �� �ش��ق؟ ي���ش�ير ف��رح��ات �إىل ت�ق��دم
ملحوظ يف منطقتي «ال�ب�رزة وال�ق��اب��ون،
وتقدم القوات ال�سورية باجتاه �شبعا ودير
�سلمان من اجلهة ال�شرقية ،ت�شري �إىل �أ ّن
املعطى امليداين يف الغوطة يد ّل على انهيار
معنويات امل�سلحني ،خ�صو�صاً �أ ّن املعارك
ب�ين امل�سلحني �أنف�سهم يف ال�شمال ت��زداد
�سوءاً عليهم ،و�سقوط دير �سلمان (منطقة
هامة جداً للم�سلحني كالق�صري) بغ�ضون
� 48ساعة دليل على تفلّت الأم��ور ل�صالح
اجلي�ش ال�سوري ،و�إذا �أ�ضفنا على ذلك ما
يحدث يف ال�شمال ،يف مناطق حلب والرقة
واحل�سكة ،جن��د �أ ّن ح��رب القاعدة ودول��ة
«داع����ش» �ض ّد «اجلي�ش احل��ر» له انعكا�س
�سلبي على امل�سلحني �أنف�سهم ،وبالتايل
ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ك�شفت ل �ل��ر�أي ال�ع��امل��ي �أ ّن
م�ع��ارك �سورية ه��ي ب�ين اجلي�ش ال�سوري
وال�شعب ال�سوري وب�ين املنظمات املوالية
لتنظيم القاعدة الإرهابي».
وع ��ن ك �ل�ام ال��رئ �ي ����س ال�ت�رك ��ي عبد
اهلل غ��ول وت ��أث�ير التنظيمات الأ�صولية
ال�ت�ك�ف�يري��ة ع�ل��ى امل���ش�ه��د ال�ت�رك��ي ،يعترب
فرحات �أ ّن كالم الأخري جاء لينقذ رئي�س
احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة رج��ب طيب �أردوغ ��ان
ووزير خارجيته داود �أوغلو ،لتربير تليني
مواقفهما جتاه الأزمة ال�سورية ،لأ ّن رهان
تركيا بتغيري النظام يف �سورية بد�أ يتبدد،
ف�ك��ان ت�صريح الرئي�س ال�ترك��ي خمرجاً
الئقاً..
وهل جتاوز لبنان قطوع التفجريات
الإره��اب �ي��ة م��ع جت ��اوز ��س��وري��ة واملنطقة
ال �ع��دوان الأم�ي�رك��ي ،يلفت ف��رح��ات �إىل
ت��أث��ر لبنان البنيوي يف أ�ح��داث �سورية،
«االن �ف ��راج ه�ن��اك ي�ف��رج ل�ب�ن��ان ،وال �ت ��أزم
ه �ن��اك ينعك�س ح�ت�م�اً ع�ل�ي�ن��ا ..ال�ب�ل��دان
اجل � ��اران ي �ت ��أث��ران ع���ض��وي�اً ببع�ضهما،
وط��امل��ا �أ ّن امل���ش�ه��د ال �� �س��وري ع�ل��ى حاله

من الت�أزم �سيبقى امل�شهد اللبناين على
حاله م��ن ال �ت ��أزم» ،وه��ل ا�ستطاع «ح��زب
اهلل» جت��اوز خلق مت��ا���س �أم�ن��ي بينه مع
اجل�م��اع��ات التكفريية داخ��ل لبنان ،مع
�إبعادهم من منطقة الق�صري وحميطها؟
ي��ر ّد ف��رح��ات« :ال�ه�ج��وم ال��وق��ائ��ي حلزب
اهلل على الق�صري وط��رد امل�سلحني منه،
ح�م��ى ال�ت�ن��وع ال�ل�ب�ن��اين ،وك � ّل امل��ؤ��ش��رات
�أث �ب �ت��ت �أن الإم �ك ��ان �ي ��ات ال �ت��ي و��ض�ع��ت
للم�سلحني ه�ن��اك ك��ان��ت ب�ه��دف �إ��ش�غ��ال
ح��زب اهلل يف البقاع ال�شمايل ،وبالتايل
ت��دخ��ل احل��زب منع ان�ت�ق��ال امل�ع��رك��ة �إىل
ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��اين» ،ب��ر�أي ف��رح��ات نوايا
�إ� �ش �غ��ال احل ��زب مب �ع��ارك ج��ان�ب�ي��ة تبقى
م�ستمرة حت��ت ع�ن��اوي��ن خمتلفة� ،سيما
�أ ّن الأخري منذ العام  2006وحتى يومنا
يحرج �إ�سرائيل ب�إمكانياته وعجزها من
مواجهته ،وبالتايل إ� ّن �أمر العمليات دائم
يخت�ص ب�إ�شغال
ّ
بالن�سبة لإ�سرائيل يف ما
ح ��زب اهلل ع�ل��ى ج�ب�ه��ات ك��اف��ة إ�ع�لام �ي �اً
و�سيا�سياً و�أمنياً وخمابراتياً».
الأمن الذاتي
بخ�صو�ص ال�ك�لام امل�ت��زاي��د ع��ن أ�م��ن
ذاتي يف بع�ض املناطق ،للإيحاء ب�أن «حزب
اهلل» يقيم دولته داخل الدولة اللبنانية،
ي �ق ��ول ف ��رح ��ات« :يف ل �ب �ن��ان ،ال �ع �ب��ارات
مطاطة ل��درج��ة ت�ضمني امل�ع��اين معاين
أ�خ� ��رى ،ف�ع�ب��ارة الأم ��ن ال��ذات��ي تفرت�ض
وج��ود �سلطة ذاتية حملية داخ��ل الدولة،
وه��ذا ال�ك�لام م��رف��و���ض جملة وتف�صي ًال
يف لبنان ،ما فعله ح��زب اهلل من حواجز
ع�ل��ى م��داخ��ل ال���ض��اح�ي��ة مل ت�ك��ن عملياً
�أمناً ذاتياً ،لأ ّن الأم��ن الذاتي يفر�ض �أن
تكون تلك القوى �ضابطة عدلية ،وحزب
اهلل مل ي��وق��ف م��واط �ن�ين ومل ي�ستق�ص
ج��رائ��م ،مهمة ه��ذه احل��واج��ز التفتي�ش
فقط عن التفجريات ،ويف الأم��ن الذاتي
يكون هناك �ضابطة �إدارية وهذه �أي�ضاً مل
تكن حالة احلزب ،فهو مل ي�صادر البيوت
وال الطرقات� ،شرط الأمن الذاتي لي�ست
متوفرة م��ع انت�شار ن�ق��اط تفتي�ش حزب
اهلل ع�ل��ى ال���ض��اح�ي��ة ،وه��ي مل ت�ك��ن أ�ك�ثر
من �أم��ن خا�ص متقدّم ،ويف لبنان ت�شهد
ع ��دة أ�� �س ��واق جت��اري��ة وع ��دد م��ن امل�ت��اج��ر
الكربى �أمناً خا�صاً �شبيهاً بحواجز حزب
اهلل يف ال�ضاحية ،وم��ا فعله الأخ�ي�ر كان
لعدة ايام من�صرمة متخ�ص�صة بالتفتي�ش
ع��ن امل�ت�ف�ج��رات مل�ن��ع الأع �م��ال الإره��اب�ي��ة
يف ال�ضاحية ،بعد جن��اح الإره��اب�ي�ين من
تنفيذ تفجريي ال��روي����س وب�ئ��ر العبد..
وجت��رب��ة ح ��زب اهلل ب��إم�ك��ان�ه��ا �أن تنتقل
�إىل طرابل�س �أو �أي منطقة أ�خ ��رى من
دون احل��دي��ث ع��ن أ�م��ن ذات ��ي ..ويف ذلك
ال مانع طاملا تلك الأعمال ال تطال مهام
ال�ضابطة العدلية» ،ينهي فرحات حديثه
جلريدة الثبات.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

سوق السمك يختنق بروائحه ونفاياته
يف بريوت �أ�سواق �شعبية خمتلفة،
ل �ع��ل �أب ��رزه ��ا � �س��وق اخل �� �ض��ار و� �س��وق
اللحوم و�سوق ال�سمك ،ولعل الأخ�ير
الأك �ث�ر ت�ل��وث�اً وت ��ده ��وراً ب�ي�ن�ه��م ،يقع
��س��وق ال�سمك يف منطقة الكرنتينا،
وهو �شهري لي�س ب�سبب تنوع الأ�سماك
وثمار البحر التي يعر�ضها ،بل جراء
الروائح الكريهة املنبعثة منه ،والتي
تلوث حميطه وت�ؤذي زواره والبائعني
فيه� ،أما بالن�سبة لل�ساكنني يف املباين
امل �ح �ي �ط��ة ب �� �س��وق ال �� �س �م��ك ،وال � ��ذي
ي�صادف موقعه ق��رب امل�سلخ ،فحدّث
ب�ل�ا ح� ��رج ع ��ن الأ�� � �ض � ��رار ال���ص�ح�ي��ة
والبيئية التي يعانون منها.
مل يحرك املعنيون �ساكناً لت�أهيل
هذا ال�سوق� ،أو على الأقل ترميم البنى
التحتية فيه وحتويله �إىل �سوق �صالح
للعمل� ،أم ��ا امل��واط��ن ال�ل�ب�ن��اين ال��ذي
يق�صد ال�سوق �سواء لل�شراء �أو للبيع،
ف�ع�ل�ي��ه �أن ي�ت�ح�م��ل ال ��روائ ��ح املنعبثة
واملياه الآ�سنة ،و�أن يحاول جهده لعدم
الإ�صابة بالغثيان �أو بالدوار� ،أما عن
��س�ب��ب ب �ق��اء ال �� �س��وق م �ف �ت��وح �اً وع ��دم
�إغالقه فهو ب�سيط للغاية� ،إنه ي�شكل
مورد رزق الكثري من الأ�سر اللبنانية،
و إ�غ�لاق��ه �سيعني الت�سبب بقطع رزق
ه� ��ؤالء ،وه��و �أم��ر ي�ب��دو �أن ال��دول��ة ال
ق ��درة ل�ه��ا ع�ل��ى حت�م�ل��ه ،ل�ك��ن ال���س��ؤال
ملاذا ال تتحرك لت�أهيله وتنظيفه على
الأقل؟
م� ��ا ي �ح �� �ص��ل يف �� �س ��وق ال �� �س �م��ك
وجوارها جرمية حقيقية ال يت�صورها
ع �ق��ل ب� ��� �ش ��ري ،ف �م �� �ش��اك��ل الأ� � �س� ��واق
الإ��س�ت�ه�لاك�ي��ة يف ب�ي�روت وم�صائبها
خ�ي��ر دل � �ي ��ل ع� �ل ��ى إ�ه� � �م � ��ال اجل� �ه ��ات
ال��ر� �س �م �ي��ة ل �ه��ذه الأ� � �س� ��واق وت��رك �ه��ا
ع��ر� �ض��ة ل�ل�م�ل��وث��ات ال �ت��ي ت �� �س��يء �إىل
��ص�ح��ة ال �ن��ا���س ،ل�ك��ن امل�ل�اح��ظ داخ��ل
ال���س��وق ه��و غ�ي��اب ال�ن�ظ��اف��ة ح�ت��ى من
ق �ب��ل ال �ب��ائ �ع�ين ،ف �ق��د حت��ول��ت �أر� ��ض
ال�سوق �إىل مكب للنفايات ،ويف الزوايا
ت��وج��د �أك��دا���س لبقايا الأ� �س �م��اك بعد
تنظيفها ،ج ��راء ذل��ك ت�ف��وح ال��روائ��ح
ال�ك��ري�ه��ة ،ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل روائ��ح
ذبائح امل�سلخ وجمرور نهر بريوت ،مما
يدفع بالزبائن �إىل الهروب من ال�سوق
ب ��أ� �س��رع وق ��ت مم �ك��ن ف ��ور ح�صولهم
على طلبهم م��ن الأ��س�م��اك الطازجة
�أو املجلدة ،وتتحمل الدولة م�س�ؤولية
التق�صري� ،إذ يفرت�ض �أن يكون املكان
جمهزاً بفريق خمت�ص لتنظيفه ورمي
الف�ضالت يف البحر لت�ستغل كغذاء
للأ�سماك ،وم��ع الأ��س��ف حركة البيع
يف �سوق ال�سمك اليوم ترتاجع ب�سبب
الو�ضع البيئي وال�صحي ال�سيء.
يف ال�سوق ،ب�سطات كثرية تعر�ض
�شتى �أن��واع الأ�سماك ،والالفت وجود
ال�ك�ث�ير م��ن الأ� �س �م��اك امل���س�ت��وردة من
تركيا �أو م�صر �أو قرب�ص �أو اليونان،
وه �ن��اك م��ن ال �� �ص �ي��ادي��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
م��ن يعرت�ض على ع��دم تنظيم قطاع

ا�سترياد الأ�سماك ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤثر
ع�ل��ى ب�ضائعهم امل�ح�ل�ي��ة وي � ��ؤدي �إىل
تراجع مبيعاتهم من الأ�سماك التي
ا�صطادوها ،خ�صو�صاً �أن فارق ال�سعر
ما بني ال�سمك املحلي وامل�ستورد �شا�سع
ج��داً ،يف ال��واق��ع ،ب��ات ال�سمك البلدي
عملة ن��ادرة يف ه��ذه الأي��ام ،قلما جتد
�سمكاً بلدياً يف الأ�سواق اللبنانية التي
تغزوها الأ�سماك الواردة من تركيا �أو
من م�صر �أو قرب�ص واليونان.
ي �ق��ول أ�ح� ��د ال �ع �م��ال يف ال �� �س��وق:
«ي��وم �ي �اً وع �ن��د ب ��زوغ ال �ف �ج��ر ،تنبعث
روائ � ��ح حم��رق��ة م���س�ل��خ ب �ي�روت ال�ت��ي
تطغى ع�ل��ى رائ �ح��ة ال�سمك ال �ط��ازج،

الأم��ر ات�خ��ذ ب�ع��داً مذهبياً ب�ين �سوق
ال�سمك ال ��ذي ت�سيطر عليه طائفة
معينة وم�سلخ اللحوم امل�ج��اور الذي
ت�سيطر عليه طائفة �أخرى ،وبالتايل
ف�إن الت�سيي�س الطائفي موجود حتى
يف �أكرث الأ�سواق ال�شعبية يف بريوت.
ل�ه��ذه الأ� �س �ب��اب ،ال ��ش��يء �سيغري
احل� ��ال يف ال �� �س��وق ،وع �ل��ى ��ش��اك�ل��ة ما
ي�ج��ري ال�ي��وم ،فقد ت�صبح الع�شرون
عاماً �أربعني ،والبائعون مت�أكدون من
ه��ذه اال��س�ت�م��راري��ة ،وال���س�ب��ب ب�سيط
وه� ��و �أن الأم � � ��ور ال �ت ��ي ك ��ان ��ت متنع
�إ�صالحه مل تتغري.
ويت�أ�سف بائعو ال�سمك يف �سوق
ال �ك��رن �ت �ي �ن��ا ،لأن �� �س ��وق ال �� �س �م��ك يف
ال�ع��ا��ص�م��ة ب�ي�روت متخلف ج ��داً عن
ن�ظ�يره يف ط��راب�ل����س ،ف�ف��ي طرابل�س
مت ت�أهيل �سوق ال�سمك و�إع��ادة بنائه،
وهذا ال�سوق الطرابل�سي الذي �أن�شئ
� �س��اه��م �إىل ح ��د ب�ع�ي��د يف ال�ت�خ�ف�ي��ف
من وط��أة بيع ال�سمك على الطرقات
وو�سط �أحياء �شعبية ،ما يعك�س ذلك
من روائح كريهة وخطر على ال�صحة
ال �ع��ام��ة ف �ك��ان ه ��ذا ال �� �س��وق ح��اف �ظ �اً
للنوعية واجل ��ودة ولل�صحة العامة
واملظهر احل�ضاري ملدينة امليناء ،وبات
ال�سوق معلماً �إ�ضافياً من معامل امليناء
وحت ��ول� �ه ��ا � �س �م �ك �اً ف ��ا�� �س ��داً وم �� �ض��راً هناك �أي�ضاً م�شكلة انقطاع املياه عن �إىل جانب الكورني�ش واملرف�أ واملقاهي
ب��ال���ص�ح��ة» ،وي �ت �� �س��اءل« :ك �ي��ف ي�ج��ر�ؤ ال�سوق التي تت�سبب بتلف ع��دد كبري ومطاعم ورواد ال�سياحة البحرية عرب
�صياد ال�سمك على اال�ستثمار و�سط م��ن الأ��س�م��اك ،ث��م تفرز يف أ�ل��واح ثلج املراكب املنت�شرة على طول ال�شاطئ.
رائحة العظام وويالت طوفان جمرور غ�ي�ر ن�ظ�ي�ف��ة و آ�م� �ن ��ة ل�ل���س�م��ك ،ال�ت��ي
ب��ال��دخ��ول �إىل ال���س��وق ،ف� ��إن �أول
ن �ه��ر ب�ي��روت ع �ن��د ك��ل م��و� �س��م ��ش�ت��اء ،تذوب يف غ�ضون ن�صف �ساعة ،ولطاملا م��ا ميكن مالحظته ،ه��و النظافة يف
فالنهر يقع قبالة امل�سلخ الذي ترمى �أعرب الزبائن عن غ�ضبهم جتاه هذه امل�ح�ي��ط وال�ت�ن�ظ�ي��م يف ع�م�ل�ي��ة البيع
فيه بقايا ال��ذب��ائ��ح ،حيث ت�ف��وح منها امل�شكلة ،بحيث �إنهم ي�شرتون �أحياناً اخلا�ضعة للعر�ض والطلب ،ويف زاوية
الروائح الكريهة»؟
�سمكاً فا�سداً من دون �أن ينتبهوا فيما من ال�سوق مركز اجلمعية والإدارة،
كما تغيب عن داخ��ل ال�سوق املياه البائع ي�ؤكد لهم �أنه طازج.
ح�ي��ث يجل�س م��دي��ر ال���س��وق م��راق�ب�اً
النظيفة ،يعمل العمال على نقل املياه
م ��ن ج��ان��ب �آخ� � ��ر ،ي �ع��اين �سقف ومتابعاً لكل تفا�صيل العمل اليومي،
بالرباميل من البحر لتنظيف ال�سمك
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الإ��ش��ارة �إىل �أن هذا ال�سوق يعمل 24
ال�سمك،
ال��ذي ي�ؤثر �سلباً على حفظ
املياه
منه
تنهمر
ال�شتاء
ويف
�رارة،
�
حل
ا
�ساعة متوا�صلة ،فيجد ال�صياد مكانه
ع�ل��ى ر�ؤو�� ��س زائ� ��ري ال���س��وق ،يف �أي وق��ت م��ن الأوق� ��ات ح�ين ينهي
وبح�سب م���ص��ادر ر�سمية ،ال ع�م�ل��ه ،وه��ي �أم ��ور غ��ائ�ب��ة مت��ام �اً عن
ميكن ب�أي حال من الأح��وال� ،سوق ال�سمك يف بريوت.
ت�سوية م��ا هلك م��ن ال�سوق،
وك��ان ب��د�أ العمل يف �سوق ال�سمك
وحت��دي��داً يف ال�ف�ترة الراهنة يف مدينة طرابل�س يف �شهر ت�شرين
ال�ت��ي ت�ع��اين فيها ال�ب�لاد من ال �ث��اين ع��ام  ،2008ث��م �أغ �ل��ق ب��داي��ة
�أزم��ات م�ستفحلة كثرية ،لأن ع��ام  2009ب�سبب �سوء �إدارت ��ه املالية
الأمر مرهون بقرارات تتخذ ليتم �إعادة افتتاحه الحقاً ،اليوم يبلغ
يف جم �ل ����س ال� � � ��وزراء ،ك��ون�ه��ا ع��دد ال�صيادين يف امليناء � 800صياد
ه��ي ال�سلطة امل���س��ؤول��ة عنه ،واملنت�سبون �إىل اجلمعية التعاونية
ل �ك��ن ،مب ��ا �أن � ��ه م� � ؤ�ق ��ت ،فال ع��دده��م ق��راب��ة �� 560ص�ي��اداً ،لهم حق
مي �ك��ن ال �ت �� �ص��رف ب �� �ش��يء يف امل�شاركة يف ال�سوق الذي يقيم مزادات،
ال�سوق و�سيرتك على حاله ،واالنت�ساب �إىل اجلمعية يقدم لل�صياد
ثمة �سبب �آخر ،وهو اخلالف ت���س�ه�ي�لات وم �� �س��اع��دات م��ال�ي��ة ت��وزع
ال�سيا�سي على هذا املرفق من بالت�ساوي ،وه��ي ت�ساعد على ت�أمني
جهة ،ورب��ط ت�سويته بت�سوية م�صدر رزق �إ�ضايف ل��ه ،وبالطبع ف�إن
امل�سلخ ،رغ��م �أن الأخ�ي�ر تابع م�ث��ل ه��ذه الأم� ��ور ت�ك��اد ت�ك��ون جم��رد
للبلدية ،والبع�ض ي�ق��ول �إن أ�ح�ل�ام بالن�سبة لل�صيادين يف �سوق
الت�سوية التي �ستو�ضع حول الكرنتينا.
�سوق ال�سمك بعيدة اليوم ،لأن
هبة �صيداين
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عربي
فــي ذكـــرى انتفــاضــة األقـصـــى

َ
عمليتان في قلقيلية والخليل ..لعلهـا الـبداية المنتظرة
خ�ل�ال ي��وم�ي�ن ف �ق��ط � �ش �ه��دت ال���ض�ف��ة (خ�صو�صاً يف الفرتة ما بني ،)1997-1994
الفل�سطينية ح��دث�ين ه��ام�ي�ن ،جت�ل�ي��ا يف كما فجر ال�شعب الفل�سطيني انتفا�ضتني
تنفيذ عمليتني فدائيتني �أ�سفرتا عن مقتل عام ( 1996انتفا�ضة النفق) وع��ام 1999
جنديني �صهيونيني ،العملية الأوىل وقعت (ان �ت �ف��ا� �ض��ة ا أل� � �س� ��رى) ،ومل ي �ك��ن ه�ن��اك
يف قلقيلية ،وال�ث��ان�ي��ة يف م��دي�ن��ة اخلليل ،توقف جدي حلالة اال�شتباك مع االحتالل
وت�ت��زام��ن العمليتان م��ع ال��ذك��رى الثالثة على م��دى ال�سنوات ال�سبع الفا�صلة بني
ع���ش��رة الن�ت�ف��ا��ض��ة ا ألق �� �ص��ى (االن�ت�ف��ا��ض��ة توقيع �أو�سلو ،وانطالق انتفا�ضة الأق�صى،
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة) وو� �س ��ط دع ��وات وع �ل �ي��ه ف �ق��د ك ��ان دخ� ��ول �� �ش ��ارون ل�ل�ح��رم
متزايدة ،لإطالق االنتفا�ضة الفل�سطينية ال �ق��د� �س��ي مب �ن��زل��ة ال �� �ص��اع��ق الن�ت�ف��ا��ض��ة
ال�ث��ال�ث��ة ،ك�م��ا أ�ن�ه�م��ا وق�ع�ت��ا يف وق��ت ت�صر تكاملت كل عوامل تفجرها.
ف�ي��ه ال�سلطة ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة امل�ف��او��ض��ات،
ع �ب�رت االن �ت �ف��ا� �ض��ة م �� �س ��ارات �صعبة
يف ح�ين أ�ط�ل�ق��ت ق��وى وطنية فل�سطينية وق��ا� �س �ي��ة ،و� �ش �ه��دت م�لاح��م خ��ال��دة ،مثل
دعوة لتوقيع مذكرة تعرب فيها عن رف�ض م �ع��رك��ة خم �ي��م ج �ن�ي�ن ال� �ت ��ي دف � ��ع ف�ي�ه��ا
التفاو�ض العبثي.
العدو ثمناً كبرياً ،و�أظهرت ب�سالة املقاتل
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف م��واج �ه��ة آ�ل� ��ة ع�سكرية
يف ذكرى االنتفا�ضة
�ضخمة ،كما �شهدت �إخفاقات و�صعوبات،
جنمت �أ�سا�ساً عن غياب ر ؤ�ي��ة وا�ضحة يف
يف ال �ث��ام��ن وال �ع �� �ش��ري��ن م ��ن أ�ي �ل ��ول /ت��وج�ي��ه م���س��اره��ا ال�ك�ف��اح��ي ،ب�ين �أن تكون
�سبتمرب عام  ،2000ا�ستباح �آرئيل �شارون؛ معركة حقيقية للتحرر الوطني� ،أم جمرد
زعيم املعار�ضة يف كيان االحتالل آ�ن��ذاك ،و�سيلة لولوج املفاو�ضات جم��دداً ب�شروط
�ساحات احل��رم القد�سي ال�شريف ،ت�صدى خمتلفة.
امل �ق��د� �س �ي��ون ل �� �ش��ارون و� �ص �ح �ب��ه ،وت��دخ��ل
وك� ��ان ل�ه�ج�م��ات أ�ي� �ل ��ول�� /س�ب�ت�م�بر يف
جي�ش االحتالل مطلقاً النار� ،سقط عدد نيويورك �أثر �سيئ على االنتفا�ضة ،واحتاج
م��ن ال�شهداء ،وك��ان��ت تلك نقطة البداية امل�ق��اوم��ون الفل�سطينيون �إىل جهد هائل
الن� �ط�ل�اق االن �ت �ف��ا� �ض��ة ،ان �ت �ف �� �ض��ت امل ��دن لك�سر ح��ال��ة ال�تره�ي��ب ،ال�ت��ي �أرادت ربط
والقرى واملخيمات الفل�سطينية ت�ضامناً امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ب��الإره��اب العاملي،
م��ع ال �ق��د���س ،ورف �� �ض �اً ل�ت��دن�ي����س احل ��رم ،ل�ك��ن أ�ث ��ر ت�ل��ك ال�ه�ج�م��ات ظ�ه��ر يف م�ب��ادرة
وخ�ل�ال أ�ي ��ام قليلة عمت امل��واج�ه��ات كافة ال�سالم العربية ،والتي �أعطت االحتالل
�أنحاء فل�سطني املحتلة عام ثمانية و�أربعني غطاء ملمار�سة قمع بالغ ال�شدة على ال�شعب
واملحتلة عام �سبع و�ستني.
الفل�سطيني.
ا�ستمرت االنتفا�ضة ل�سنوات ،و�سجل
بد�أ تعرث االنتفا�ضة الفعلي مع �سقوط
ال�شعب الفل�سطيني فيها م� أ�ث��رة كفاحية بغداد عام  ،2003وطرح ما �سميت خارطة
جم�ي��دة ،م�ع�ي��داً االع�ت�ب��ار ل���ص��وره كفاحه ال�ط��ري��ق ،وف��ر���ض تغيري تراتبية �إ��ص��دار
ال��وط�ن��ي ،وال�ت��ي تعر�ض لت�شوه كبري مع ال �ق��رار يف ال�سلطة الفل�سطينية وال��ذي
توقيع ات�ف��اق �أو�سلو ع��ام ثالثة وت�سعني ،انتهى باغتيال الرئي�س يا�سر عرفات.
وال�شروع يف تطبيقه ،وكان من بني نتائجها
اندحار االحتالل عن قطاع غزة.
�ضد االنتفا�ضة
ب ��د�أت االن�ت�ف��ا��ض��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د �أ�شهر
قليلة م��ن ن�صر أ�ي��ار/م��اي��و  2000ال��ذي
أ�ع� �ل� �ن ��ت ال� �ق� �ي ��ادة اجل� ��دي� ��دة مل�ن�ظ�م��ة
حققته املقاومة يف لبنان ،و�أ�سفر عن طرد التحرير وال�سلطة الفل�سطينية منذ �أيامها
االح�ت�لال م��ن �أر���ض اجل�ن��وب دون قيد �أو الأوىل ،رف�ضها لالنتفا�ضة ولكل �أ�شكال
�شرط ،وعالقة الت�أثر والث�أثري عميقة بني املقاومة ،و�شددت على خيارها التفاو�ضي،
املقاومتني يف فل�سطني ولبنان.
خ �ي��اراً وح �ي ��داً ،ف �ب��د�أت بت�صفية ظ��اه��رة
وج ��اءت االن�ت�ف��ا��ض��ة ب�ع��د �سبع �سنوات املقاومة والكتائب امل�سلحة يف ال�ضفة ،على
من تطبيقات �أو�سلو ،وق��د تلم�س ال�شعب نحو تدريجي ،و�صو ًال �إىل خلق قوة �أمنية
الفل�سطيني خاللها انعكا�سات االتفاق على جديدة ،ال تلحظ يف عقيدتها �أي نوع من
حياته وحقوقه ،كما �أنها تلت ف�شل حماولة العداء لالحتالل.
إ�ن �ق��اذ الت�سوية امل�ت�ع�ثرة يف ك��ام��ب ديفيد
�سلكت غ��زة م �� �س��اراً خم�ت�ل�ف�اً ،ث��م وق��ع
ال�ث��ان�ي��ة ،ح�ي��ث ق��دم الأم�ي�رك �ي��ون ع��ر��ض�اً االن� �ق� ��� �س ��ام ال � � ��ذي ه �ي �م��ن ع �ل ��ى امل �� �ش �ه��د
ب��ال�ت�ن��ازل ع��ن ال�ق��د���س وح�ق��وق الالجئني ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي م �ن��ذ � �س �ن��وات ،وف���ش�ل��ت كل
رف�ضه الرئي�س ال�شهيد يا�سر عرفات.
حم � ��اوالت امل �� �ص��احل��ة ،لأ� �س �ب��اب ع��دي��دة،
ع��ادة ما حت�سب هذه الوقائع بو�صفها ب�ق��ي يف طليعتها تناق�ض ال ��ر�ؤى ب��داي��ة،
م �ق��دم��ات� ،أو أ�� �س �ب��اب ع�م�ي�ق��ة الن �ط�لاق ث��م اخل�ل�اف على املحا�ص�صة يف ال�سلطة
االنتفا�ضة الثانية ،ولي�س يف هذا ما يجايف الوهمية الحقاً.
احلقيقة ،مع �أن االنتفا�ضة مل تكن برقاً يف
ع� �ل ��ى م� � ��دى ت� �ل ��ك ال� ��� �س� �ن ��وات ب�ل�غ��ت
�سماء �صافية ،فبعد توقيع اتفاقات �أو�سلو ،االن �ت �ه��اك��ات امل �ت �ك��ررة ل�ل�ح�ق��وق ال��وط�ن�ي��ة
مل تتوقف املقاومة الفل�سطينية عن العمل ،م �� �س �ت��وى غ �ي�ر م �� �س �ب ��وق ،ت� ��زاي� ��د ح�ج��م
وابتكرت و�سائط كفاحية جديدة ومتعددة اال�ستيطان مرات ،وو�صل التن�سيق الأمني
ك��ان يف طليعتها العمليات اال�ست�شهادية �إىل أ���ش�ك��ال خم��زي��ة ،ج��رى الإ� �ص��رار على

م�ف��او��ض��ات ع�ب�ث�ي��ة ،وو��ص�ف��ت فكرة
امل �ق��اوم��ة ب��ال�ع�ب��ث واجل �ن��ون وح�ت��ى
«احل� �ق ��ارة» ،وه ��ذا غ�ي�ر م���س�ب��وق يف
تاريخ الكفاح الوطني لأي �شعب من
ال���ش�ع��وب� ،أن ي�صف «ق��ائ��د» عملية
للمقاومة بالعملية احلقرية.
يف ه��ذه ال�سنوات �أي���ض�اً ،جرت
�أف �ظ��ع االن �ت �ه��اك��ات ب �ح��ق م��دي�ن��ة
ال�ق��د���س ،وامل�ق��د��س��ات الإ��س�لام�ي��ة
وامل �� �س �ي �ح �ي��ة ف �ي �ه��ا ،و� � �ص ��و ًال �إىل
ال �ل �ح �ظ��ة ال� �ت ��ي ب � ��د�أ ال���ص�ه��اي�ن��ة
يتحدثون فيها عن تقا�سم امل�سجد
الأق�صى املبارك على غرار تقا�سم
امل�سجد الإبراهيمي.
ولعل الت�سا�ؤل الذي دار يف خلد
ك�ث�يري��ن ه ��و :مل ��اذا ف�ج��ر اق�ت�ح��ام
�شارون للأق�صى انتفا�ضة كبرية
بحجم االنتفا�ضة الثانية ،ومرت
كل االنتهاكات الالحقة ،دون ردود
فعل منا�سبة ،ترقى �إىل م�ستوى
امل �خ��اط��ر ال �ت��ي خ�ل�ف�ت�ه��ا ج��رائ��م
التهويد يف القد�س؟ و�أي�ضا ف��إن
الأ�سباب املرتاكمة التي كانت وراء
االنتفا�ضة الأوىل ،ثم االنتفا�ضة
ال�ث��ان�ي��ة م��ا زال ��ت ق��ائ �م��ة ،ف�ل�م��اذا
ال ت �ن �ط �ل��ق االن �ت �ف��ا� �ض��ة جم� ��دداً

ع�ل��ى ق��اع��دة �أن وج ��ود االح �ت�لال
ي�ستدعي املقاومة؟
االج �ت �ه��ادات يف ا إلج ��اب ��ة على
ال �� �س ��ؤال ك�ث�يرة وم �ت �ع��ددة ،ومنها
م��ن ي�ح�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة للتن�سيق
الأم� �ن ��ي ،وم �� �ش��اري��ع ال �ب �ن��اء حتت
االح� � �ت �ل��ال ،وم �ن �ه ��ا م� ��ن ي�ح�م��ل
امل�س�ؤولية لالنق�سام ووهم ال�سلطة
وت �ق��ا� �س �م �ه��ا ،وم �ن �ه��ا م ��ن ي�ح�ي��ل
�إىل ت�غ�ير يف ال�ب�ن��ى االج�ت�م��اع�ي��ة
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،وت�غ�ي�ي��ب ق �ي��ادات
امل �ق��اوم��ة يف ال���س�ج��ون ،وم�ن�ه��ا ما
يتحدث ح��ول م�س�ؤولية الظرف
املو�ضوعي �إقليمياً ،وعودة املراهنة
على امل�ف��او��ض��ات ،وتعليق ا آلم��ال
ع �ل��ى «ال��رب �ي��ع» امل �ت �ح��ول ف��و��ض��ى
عارمة وغري ذلك الكثري.
انتفا�ضة ثالثة
رمب � � ��ا م � �ث ��ل ك � ��ل واح � � � ��د م��ن
االج� �ت� �ه ��ادات ال �� �س��اب �ق��ة «ب ��ره ��ة»
م��ن احلقيقة ،لكن ال�غ��و���ص وراء
التف�سريات حتى العثور على ما
ه��و مقنع منها ،أ�ك�ث�ر م��ن ��س��واه،
ال ي �غ�ي�ر م ��ن ح �ق �ي �ق��ة �أن وج ��ود

االح � �ت �ل�ال ي �� �س �ت��دع��ي امل �ق��اوم��ة،
و�أن جناحاً يف دح��ر االح�ت�لال لن
يتحقق دون ا�ستئناف الفعل املقاوم
يف مواجهة االحتالل.

أهالي مخيم نهر البارد يعلنون االعتصام المفتوح
ل�ل�أ� �س �ب��وع ال �ث��اين ع�ل��ى ال �ت��وايل،
ي�ستمر االعت�صام املفتوح الذي ينفذه
�أه � ��ايل خم �ي��م ن �ه��ر ال� �ب ��ارد رداً على
القرارات التي اتخذتها �إدارة الأونروا
ب ��وق ��ف خ �ط ��ة ال� � �ط � ��وارئ اخل��ا� �ص��ة
ب��أزم��ة خميم نهر ال�ب��ارد ،وذل��ك �أم��ام
امل�ق��ر الرئي�سي لل��أون��روا يف منطقة
ب �ئ��ر ح �� �س��ن ،وب ��دع ��وة م��ن ال�ف���ص��ائ��ل
وال �ل �ج ��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة،
و� �ش��ارك يف االع�ت���ص��ام ع��دد كبري من
قادة الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان،
ورف��ع املعت�صمون اليافطات املطالبة

بالرتاجع ع��ن ال�ق��رارات الظاملة ،ويف
مقدمتها �إنهاء خطة الطوارئ.
وتنوّعت املواقف امل�ساندة وامل�ؤيدة
للمعت�صمني ،احل ��اج رف�ع��ت �شناعة؛
م�س�ؤول حركة فتح� ،أكد على مطالب
�أبناء البارد املحقة ،ودعا �إىل ا�ستمرار
التحركات حتى ترتاجع املديرة العامة
عن قراراتها� ،أما علي في�صل؛ م�س�ؤول
الدميقراطية ،فطالب املفو�ض العام
ل ل��أون ��روا ب��ال�ت��دخ��ل ال���س��ري��ع لوقف
�سيا�سة التقلي�ص التي تتبعها املديرة
ال�ع��ام��ة ل�ل�أون��روا يف ل�ب�ن��ان ،و�أك ��د �أن

ال �ب��ارد �سيبقى م�شتع ًال حتى ت�أمني
مطالبه ،ودعا م�س�ؤول القيادة العامة؛
�أبو عماد� ،إىل ت�ضامن كل املخيمات مع
مطالب �أبناء البارد ،واعترب ما جرى
م��ن تقلي�ص يعترب �سيا�سياً بامتياز،
ب� ��دوره م� ��روان ع �ب��دال �ع��ال؛ م���س��ؤول
اجل�ب�ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة� ،أك ��د �أن امل�ط��ال��ب
املرفوعة من �أبناء خميم نهر البارد،
هي مطالب حمقة ،و�أن �إدارة الأونروا
مدعوة لال�ستجابة لها فوراً.
وي� �ط ��ال ��ب امل �ع �ت �� �ص �م��ون ب��رح �ي��ل
امل � ��دي � ��رة ال� �ع ��ام ��ة؛ �آن دي � �س �م��ور،
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جنود �صهاينة ينقلون
زميلهم املقتول يف
قلقيلية (�أ.ف.ب).

ه ��ذا م� ��درك م��ن ق �ب��ل ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني ،وقد خي�ضت مواجهات
عديدة (�سجلت ت�صاعداً ملحوظاً
يف الأ�شهر الأخرية) كان لكل واحدة

منها �أن تلعب دور ال�صاعق املفجر،
ولكنها �أحبطت بفعل مق�صود غالب
الأحيان ،وب�سبب ق�صور الفعل عن
ال�ت�ح��ول �إىل ف�ع��ل ��ش��ام��ل يف م��دى

ووق��ف ا إلج� ��راءات الإداري ��ة غ�ير املفهومة ،التي
حت��رم أ�ه��ايل ال�ب��ارد م��ن حقوقهم يف اال�ست�شفاء
واحل�م��اي��ة ،وامل���س�ك��ن وامل � ��أوى وامل ��أك��ل ،خ�صو�صاً
�أن مئات العائالت مهددة بالطرد من م�ساكنها
ب�سبب عدم ت�سديد ما توجب عليها من �إيجارات
لأ��ص�ح��اب ال�شقق وامل �خ��ازن وامل���س�ت��ودع��ات ،حيث
ت�سكن يف ظ��روف �إق��ام��ة غري �إن�سانية منذ العام
.2007
كما يطالب املعت�صمون مب�ضاعفة اجلهود
ال��دول�ي��ة م��ع املانحني لتوفري الأم ��وال املطلوبة
ال� �س �ت �م��رار خ �ط��ة ال� �ط ��وارئ وب��رن��ام��ج الإغ��اث��ة
ال�شاملة لأبناء املخيم ،عرب ت�أمني م�ساعدة بدل
ا إلي �ج��ار للجميع ،وت�ق��دمي اال�ست�شفاء ال�شامل
ب �ع �ي��داً ع��ن ال�ت�ق�ل�ي���ص��ات الأخ �ي��رة امل�ع�ل�ن��ة وغ�ير
املعلنة ،وذل��ك حتى �إن�ه��اء عملية الإع�م��ار وع��ودة
كل العائالت �إىل بيوتهم ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمال
عملية �إع� ��ادة �إع �م��ار امل�خ�ي��م ع�بر ت�سريع وت�يرة
العمل بالبلوكات امل ُلزمة وتلزمي الباقي ،وحت�سني
الت�صاميم ،لأن الوحدات املنجزة ال ت�ساوي ٪20
من م�ساحة املخيم رغم مرور �أكرث من �ستة �أعوام
على م�أ�ساة املخيم ،وبذل اجلهود مع املانحني من
�أجل الوفاء بتعهداتهم لتوفري الأم��وال املطلوبة
لإعادة �إعمار املخيم ،لأن املتوفر منها ال يزيد على
احتياجات الرزم الأربعة ،وحوايل  ٪5من الرزمة
اخل��ام���س��ة ،وه��و م��ا ي�شري �إىل �أن ح ��وايل ن�صف
وح��دات املخيم ما زالت تنتظر التمويل من �أجل
ال�شروع يف �إعادة الإعمار.

�سامر ال�سيالوي

زمني مطلوب يف بع�ض الأحيان.
يعيد فل�سطني �إىل مكانها ،و�شعبها
من املت�صور �أن التن�سيق الأمني �إىل دوره التاريخي ،عدا ذلك ،ف�إن
ي �ل �ع��ب دوراً ك � �ب�ي��راً ،يف �إح� �ب ��اط ال�ت�لاوم ممكن .وتف�سري العوامل
ال �ت �ح��رك��ات ،وال ي���س�ت�ه��ان ب ��أوه��ام ال�ت��ي ق ��ادت �إىل ال�ل�ح�ظ��ة ال��راه�ن��ة
البناء حت��ت االح �ت�لال ،وم��ا ترتب ممكن �أي�ضاً ،لكن كل ذلك �سيكون
عليها ،ك�م��ا ال مي�ك��ن التقليل من ت�ضييعاً �إ�ضافياً لوقت ثمني ،ثمني
م�ساهمات االنق�سام و�آث ��اره ،ولكن جداً.
م��رة أ�خ��رى ف�إننا ال منتلك خياراً
والآن ،ه� ��ل ت �� �ش �ك��ل ع�م�ل�ي�ت��ا
ف�ع�ل�ي�اً �آخ ��ر غ�ي�ر ال�ع�م��ل م��ن أ�ج��ل قلقيلية واخلليل ب��داي��ة م��ا؟ رمبا
االنتفا�ضة.
ت �ك��ون ال�ع�م�ل�ي�ت��ان جم ��رد ح��ادث�ين
واحل� �ق� �ي� �ق ��ة �أن االن �ت �ف��ا� �ض��ة منف�صلني ،ورمب��ا تكونان ح�صيلة
�� �ض ��رورة م �ل �ح��ة ال� �ي ��وم �أك �ث��ر من ج� �ه ��د ك� �ب�ي�ر وم� �ن� �ظ ��م ،وه � � ��ذا م��ا
�أي وق� ��ت م �� �ض��ى ،ف��ال �ع �م��ل ال ��ذي ن � أ�م �ل ��ه ،ل �ك��ن ويف ك ��ل ح � ��ال ،ف� ��إن
ي �ق��وم ب ��ه ا ألم�ي�رك� �ي ��ون يف رع��اي��ة البناء عليهما ممكن ج ��داً ،العدو
ح��ال��ة ال �ت �ف��او���ض ال �ق��ائ �م��ة يبني �أعلن �إغالقاً للخليل ،وهو �سيوجه
على تهافت القيادة الفل�سطينية ،آ�ل � ��ة ال �ق �م��ع ن �ح��وه��ا ،واالن �ت �� �ص��ار
وعلى �صورة امل�شهد العربي القائم للخليل ،ينبغي �أن يكون على غرار
ال مقاوماً يف
لتمرير �صفقة ظ��امل��ة ،ب��ل والقيام االنت�صار للقد�س ،فع ً
ب�ع�م�ل�ي��ة ت���ص�ف�ي��ة ك�ب�رى للق�ضية كل فل�سطني ،وعلى �أول�ئ��ك الذين
الفل�سطينية ،ون �ظ��رة واح ��دة �إىل اجتمعوا يف رام اهلل للتوقيع على
ه ��ذا امل���ش�ه��د ت�ك�ف��ي لإدراك حجم م��ذك��رة �ضد امل�ف��او��ض��ات ،االنتقال
اخل�ط��ر امل �ح��دق بق�ضية فل�سطني �إىل خ � �ط� ��وة ع� �م� �ل� �ي ��ة ،امل� �ي ��ادي ��ن
و�شعبها.
وال���س��اح��ات م���ش��رع��ة ل�ف�ع��ل ج��دي،
ولو �أن جهداً من �أي نوع قد بذل بدل الفرقعات الإعالمية الفارغة.
يف البحث عن �صيغة لتغيري احلالة
نافذ �أبو ح�سنة
القائمة ،ملا التقى بغري خيار واحد،

دعوات إلعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيال
وتقديم من ارتكبها للعدالة الدولية
مبنا�سبة الذكرى الـ( )31ملجزرة �صربا و�شاتيال ،نُظِ مت �سل�سلة من الن�شاطات ومنها
ع��دد م��ن امل�سريات اجلماهريية التي انطلقت م��ن خميم �شاتيال ب��اجت��اه مقربة �شهداء
املجزرة ،خمرتقة �شوارع املخيم يتقدمها حملة الأعالم والالفتات التي تدعو �إىل �إعادة فتح
ملف �صربا و�شاتيال ،و�شارك يف تلك امل�سريات عدد من ممثلي الف�صائل واللجان واالحتادات
ومنظمات عمالية ون�سوية و�شبابية� ،إ�ضافة لعائالت ال�شهداء و�أبناء املخيم وفعالياته..
وب��رزت ع��دد م��ن امل��واق��ف للمت�ضامنني الأورورب �ي�ي�ن� ،أجمعت على �أن جم��زرة �صربا
و�شاتيال ال ميكن �أن تزول من ذاكرة ال�شعوب احلية ،و�أن �صمت املجتمع الدويل وتواط�ؤه
�شجع «�إ�سرائيل» على اال�ستمرار يف نهج القتل ،وا�ستباحة دم ال�شعب الفل�سطيني ،كما طالب
املنا�صرون للق�ضية الفل�سطينية ب�إعادة فتح ملف جمزرة �صربا و�شاتيال �سواء من خالل
املحكمة اجلنائية الدولية� ،أو من خالل جمل�س الأمن الدويل ،و�إعادة االعتبار مل�صداقية
القانون الدويل مبحاكمة املخططني واملنفذين لهذه املجزرة ،الذين �سعوا �إىل حتقيق جملة
من ا أله��داف ،منها قتل أ�ك�بر عدد ممكن من املدنيني ،وتهجري ال�شعب الفل�سطيني من
لبنان للتخل�ص من عبء الالجئني الفل�سطينيني باعتبارهم يخت�صرون معاناة اللجوء،
وحيّت الوفود املت�ضامنة ال�شعب الفل�سطيني و�صموده و�إف�شاله للم�ؤامرات اخلبيثة ،حيث
�أثبت للعامل �أن مثل هذه املجازر لن تزيده �إال �إ�صراراً على التم�سك بحقوقه الوطنية ،على
الرغم من العدد الكبري لل�شهداء وفظاعة الأعمال الوح�شية.
املواقف الفل�سطينية �أجمعت على �أن هذه املجزرة كانت ت�ستحق من العامل مب�ؤ�س�ساته
وهيئاته الدولية �أن يقف �أمامها موقفاً ح��ازم�اً ويحاكم مرتكبيها باعتبارهم جمرمي
حرب ،ولو قدمت «�إ�سرائيل» �إىل العدالة الدولية وحوكم جمرموها ،ملا جتر�أت على ارتكاب
جمازرها الالحقة بحق ال�شعوب العربية منذ عام  1948ولغاية اليوم ،حيث عمليات التهويد
امل�ستمرة للقد�س والأرا�ضي الفل�سطينية والتنكيل اليومي بالفل�سطينيني ،وا�ستمرار معاناة
الأ�سرى والأ�سريات يف ال�سجون ال�صهيونية ،و�سيا�سة الت�ضييق وفر�ض احل�صار االقت�صادي،
متهيداً لقيام م�شاريع «�سالم» ت�صب يف امل�صلحة ال�صهيونية والأمريكية فقط.
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منظمة األونروا..
وقرارات حافة الهاوية
يف العام  1948متكنت الع�صابات ال�صهيونية ومب�ساعدة
كل من بريطانيا وفرن�سا والواليات املتحدة ،وتواط�ؤ العديد
من الأنظمة العربية آ�ن��ذاك ،من طرد ال�شعب الفل�سطيني
واقتالعه من �أر�ضه �إىل دول اجل��وار الفل�سطيني� ،سارعت
اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إىل ت�أ�سي�س منظمة الأونروا
يف التا�سع من كانون الأول من العام  1949حتت القرار رقم
 302بهدف تقدمي الإغاثة العاجلة لالجئني الفل�سطينيني،
وا�ستتبع بقرار الحق وحمل الرقم  ،393طُ لب من الأون��روا
مبوجبه �أن تعمل على دمج الالجئني يف اقت�صاديات املنطقة،
وهذا يعني خطوة على طريق دجمهم وتوطينهم يف الأماكن
التي جل�ؤوا �إليها بعدما �أحلقت فيها مهمة الت�شغيل ،مما يعني
دفع الفل�سطينيني الذين ال يرغبون يف العودة �إىل بلدهم �أن
يتم توطينهم ،واملتتبع ل�سياق عمل الأون��روا ومنذ �إن�شائها،
يرى كيف �أن اخلط البياين لتقدمياتها �أخذ يف الرتاجع.
و�آخر مظاهر هذه ال�سيا�سة اليوم هو القرار الذي اتخذته
الإدارة ب�شخ�ص املدير العام؛ �آن دي�سمور ،والقا�ضي ب�إلغاء
برنامج الطوارئ ل�سكان خميم نهر البارد اعتبار ًا من �أول
�أيلول اجلاري ،وهذا الربنامج كان قد �أقر يف العام 2007
بعد �أن د ّم��ر املخيم ب�سبب الأح��داث التي �شهدها املخيم
بني اجلي�ش اللبناين وتنظيم «فتح الإ�سالم» ،ومبوجب هذا
الإلغاء التع�سفي وحتت ذريعة عدم توفر الأم��وال ملوا�صلة
الربنامج ،الأمر الذي �سيلحق ال�ضرر مبا يزيد عن 2820
عائلة ت�ستفيد م��ن ب��دل الإي�ج��ار ال�شهري والبالغ (150
دوالراً) ،م�ضاف ًا لذلك تخفي�ض تغطية اال�ست�شفاء �إىل
الن�صف �أي  ٪50فقط ،ما يفاقم املعاناة ،خ�صو�ص ًا لدى
احلاالت امل�ستع�صية من مر�ضى غ�سيل الكلى وعددهم 18
ومر�ضى ال�سرطان والبالغ عددهم  60حالة ،وكذلك وقف
ال�سلة الغذائية وتعري�ض الكثريين من العاملني يف الربنامج
من حرمانهم من الوظيفة ،ما �سيعر�ض عائالتهم للعوز
واحلاجة ،وهذا من �ش�أنه رفع ن�سبة البطالة بني �أبناء املخيم
الذين ق��رروا ومعهم اللجنة ال�شعبية واحل��راك ال�شبابي
وال�شعبي والف�صائل الفل�سطينية ،التحرك يف اعت�صام
متدرج انطالق ًا من خميم نهر البارد ثم تو�سيعه باجتاه
مكتب الأون��روا يف مدينة طرابل�س ليحطّ الربنامج اليوم
اعت�صام ًا مفتوح ًا �أمام املكتب الإقليمي للأونروا يف بريوت،
وع��دم فكه دون تراجع �إدارة الأون��روا عن ق��رارات حافة
الهاوية يف �إلغاء برنامج الطوارئ ،وال��ذي يجب �أن يبقى
حلني االنتهاء من �أعمال بناء املخيم القدمي ،حيث وبعد
مرور حوايل �سبع �سنوات على حمنة �أهايل املخيم ،ال يزال
�أكرث من  ٪70من �أبنائه خارج املخيم القدمي ،ومع التلك�ؤ
يف عمليات البناء ،اخل�شية اليوم لدى الأهايل �أن ي�أتي يوم
قريب ليقال لهم فيه �أن التمويل اخلا�ص بالإعمار قد توقف
ب�سبب عدم توفر التمويل ،حيث الأم��وال املتوفرة اليوم ال
تكفي �إ ّال ما ن�سبته  ٪50من �إجمايل م�ساحة املخيم القدمي،
مع العلم �أن ما ُ�صرف من �أموال حتت عنوان البارد تكفي
لإعمار مدينة ولي�س خميم ،وهذا يطرح عالمات ا�ستفهام
حول امل�س�ؤول عن تبذير ا ألم��وال اخلا�صة باملخيم و�أهله،
والتي من الوا�ضح �أنها �صرفت كرواتب مرتفعة للموظفني
الأجانب ومالحقاتهم و�شركات الدرا�سة و إ�ع��ادة تو�ضيب
وحفظ الآث��ار ،وتوظيف ج��زء منه للتعوي�ض على مناطق
حميط املخيم يف ا�ستجرار لل�صوت الناخب يف االنتخابات
االختيارية والنيابية الأخرية.
�إن ال�سيا�سة التي تعتمدها �إدارة الأونروا تت�ساوق متام ًا
م��ع التوجهات ال�سيا�سية ل�ل��دول التي تهيمن على الأمم
املتحدة وم�ؤ�س�ساتها ،ويف مقدمتهم �أمريكا التي توظف
يف ال�سيا�سة من �أجل ت�صفية حق عودة الفل�سطينيني �إىل
وطنهم عرب �إنهاء عمل منظمة الأونروا ال�شاهد احلي على
نكبة الفل�سطينيني ،ومم��ا �سهل عليهم ذل��ك ،هو موافقة
مفاو�ضي املنظمة يف اتفاقات �أو�سلو على ترحيل البحث
مبلف الالجئني �إىل مفاو�ضات احلل النهائي وال��ذي من
الوا�ضح �أنه لن ي�أتي.

]رامز م�صطفى
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مــلــــف الـعـــدد

السالح البيولوجي األميركي في مختبرات ســ
بينما تدعي الواليات املتحدة
ال�ع�ف��ة ،وحت ��اول تن�صيب نف�سها
احلامية الأوىل حلقوق الإن�سان
وامل ُ��داف ��ع ال���ش��ر���س ع�ن�ه��ا ،يت�ضح
ي��وم �اً ب�ع��د ي ��وم ،وب���ش�ك��ل ال لَب�س
فيه� ،أنها ت�ضرب عُر�ض احلائط
مب� �خ� �ت� �ل ��ف ات � �ف� ��اق � �ي� ��ات ح� �ق ��وق
ال ع��ن االتفاقيات
الإن���س��ان ،ف�ض ً
ال� �ت ��ي � �س �ب��ق �أن وق �ع �ت �ه��ا حل�ظ��ر
ا� �س �ت �خ��دام الأ� �س �ل �ح��ة ال �ف �ت��اك��ة،
والأخ� �ط ��ر م ��ن ذل� ��ك ،أ�ن �ه ��ا ت�ك��اد
تكون ال��دول��ة ال��رائ��دة يف تطوير
ه��ذه الأ�سلحة ،ال �سيما الأ�سلحة
ال� �ب� �ي ��ول ��وج� �ي ��ة ،ول� �ي� �� ��س ��ض�م��ن
�أرا�ضيها� ،إمعاناً منها يف انتهاك
حقوق مواطني ال��دول الأخ��رى،
باعتبارهم مواطنني �أق��ل مرتبة
من الأمريكيني ،وبالتايل ال �شيء
مينعها من بناء خمتربات �ضخمة
ل�ت�ط��وي��ر الأ��س�ل�ح��ة البيولوجية
ع� �ل ��ى �أرا� � � �ض � ��ي الآخ � ��ري � ��ن م�ث��ل
كازاخ�ستان وجورجيا و�أوكرانيا،
بغية �إبعاد �أي خطر قد ينجم عن
ت�سرب ال�ف�يرو��س�ي��ات واجل��راث�ي��م
اخل�ط�يرة التي يجري تطويرها
يف هذه املختربات.
اليوم ،وفيما يت�صدر خمزون
الأ� �س �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال���س��وري��ة
عناوين ال�صحف وو�سائل الإعالم
العاملية ،تتغا�ضى و�سائل الإعالم
ه� ��ذه ن�ف���س�ه��ا ع ��ن ع� ��دم ام �ت �ث��ال
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الل�ت��زام��ات�ه��ا
ال��دول �ي��ة ،و أ�ب ��رزه ��ا ح �ظ��ر �إن �ت��اج
وت�ط��وي��ر الأ��س�ل�ح��ة البيولوجية،
ه��ي ال�ت��ي ت��زع��م أ�ن �ه��ا تخلت منذ
��س�ن��وات ط��وي�ل��ة ع��ن ت�ط��وي��ر ه��ذه
الأ�سلحة ،كونها الأ�شد �ضرراً على
املدنيني يف �أي حرب حمتملة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معاهدة
الأ�سلحة البيولوجية التي وقعت
عليها وا�شنطن ،حتظر ا�ستخدام
الأ�سلحة البيولوجية وتطويرها
ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وقد دخلت
ح�ي��ز التنفيذ م�ن��ذ ال �ع��ام ،1975
لكن ملاذا تتن�صل الواليات املتحدة
اليوم من ه��ذه املعاهدة وت�ستمر
بتطوير �سالحها البيولوجي يف
ال�سر؟

�إىل ت �ط��وي��ر أ�� �س �ل �ح��ة حت��رم�ه��ا
املعاهدات واالتفاقيات الدولية،
ويف ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة ��ص��درت
جم�م��وع��ة ك �ب�يرة م��ن ال�ت�ق��اري��ر
ال �ت��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ال�ن���ش��اط��ات
الأمريكية البيولوجية يف �أكرث
م� ��ن م� �ك ��ان م� ��ن ال � �ع� ��امل ،وه ��ي
م �ع �ل ��وم ��ات ال مي �ك ��ن دح �� �ض �ه��ا
ك� � � ��ون امل � � �خ � � �ت �ب��رات م � ��وج � ��ودة
ومي� �ك ��ن ر� � �ص ��ده ��ا ،ف� �ل� �م ��اذا مل
ت�ن�بر اجل �ه��ات ال��دول �ي��ة املعنية
ملحا�سبة البيت الأب�ي����ض ووق��ف
م�شاريعه البيولوجية اخلطرية؟
وه ��ل ي �ح��ق ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة،
يف � �س �ي��اق م �ع��اي�يره��ا امل ��زدوج ��ة،
� �س �ح��ب الأ� �س �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
والبيولوجية من �أنظمة الدول
الأخ��رى بينما هي تطور ما هو
�أ�شد فتكاً ودماراً؟
يف �سياق التقارير التي تف�ضح
املمار�سات الأمريكية ،عمد مكتب
«حما�سبة احلكومة الأمريكي»؛
وهو مكتب م�ستقل يعمل ل�صالح
الكونغر�س ،وغالباً ما يطلق عليه
لقب «كلب احلرا�سة» كون مهمته
الأ�سا�سية تكمن يف التدقيق يف
تقارير خمتلفة
كيفية �إنفاق احلكومة االحتادية
ل � � � ��دوالرات داف� �ع ��ي ال �� �ض��رائ��ب
يف العام  ،1969و�ضع الرئي�س الأمريكيني� ،إىل إ���ص��دار تقرير
الأمريكي ريت�شارد نيك�سون حداً يف العام  2008بعنوان «الدفاعات
نهائياً لربنامج تطوير الأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية» ،ذكر
البيولوجية يف الواليات املتحدة ،ف �ي��ه �أن ع� ��� �ش ��رات الآالف م��ن
ويف العام � 1975صدقت الواليات الأف � ��راد ال�ع���س�ك��ري�ين وامل��دن�ي�ين
املتحدة على ك��ل م��ن بروتوكول ق � ��د ت � �ع ��ر� � �ض ��وا خل � �ط ��ر امل � � ��واد
ج �ن �ي��ف ل �ع ��ام  1952وم �ع��اه��دة البيولوجية والكيميائية التي
الأ�سلحة البيولوجية ،لكن اليوم ت�سربت خالل جت��ارب قامت بها
يثري برنامج الدفاع البيولوجي وزارة ال��دف��اع ،ويف تقرير �سابق
الأمريكي خماوف كثرية بعدما ن �� �ش��ر يف ال� �ع ��ام  2003ت �ب�ين �أن
ت� � أ�ك ��د ��س�ع��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة نحو � 6آالف ع�سكري ونحو 350

مدنياً رمبا كانوا عر�ضة للمواد
البيولوجية خالل التجارب التي
ع��رف��ت ب��رق��م  ،112ورمب��ا ج��راء
ه��ذه التقارير ال�ت��ي بثت الذعر
يف �صفوف الأم�يرك�ي�ين ،ودفعت
ب �ب �ع ����ض امل �ن �ظ �م��ات الإن �� �س��ان �ي��ة
الأم�ي�رك �ي��ة �إىل ال �ت �ح��رك �ضد
وزارة ال� ��دف� ��اع ،جل� � ��أت الإدارة
الأم�يرك�ي��ة يف ال�سنوات القليلة
امل��ا� �ض �ي��ة �إىل ب� �ن ��اء خم �ت�ب�رات
بيولوجية بعيداً ع��ن �أرا�ضيها،
م�ستغلة بع�ض ال ��دول الفقرية
�أو ال�ضعيفة يف �أوروب��ا ال�شرقية
و�آ� �س �ي��ا ال��و��س�ط��ى م�ث��ل جورجيا
و�أوك��ران �ي��ا وك��ازاخ �� �س �ت��ان ،فمن
الوا�ضح �أن وا�شنطن ال تكرتث
البتة لأرواح املدنيني الأبرياء يف
هذه الدول ،وللأمرا�ض الفتاكة
وح��االت الوفاة الب�شعة التي قد
ي�ت�ع��ر��ض��ون ل�ه��ا ج� ��راء ال���س�م��وم
التي تبثها يف بلدانهم.
وف� �ق� �اً ل �ت �ق��ري��ر �أخ �ي��ر �أع� ��ده
ال���ص�ح��ايف ج�ي�ف��ري �سيلفرمان،
«ي� � ��وج� � ��د ع� � � ��دد م� � ��ن امل� �ع ��ام ��ل
وامل � � �خ � � �ت� �ب��رات ال� �ب� �ي ��ول ��وج� �ي ��ة
الأمريكية التي تتناثر يف جميع

�أنحاء �أوروبا ال�شرقية ،وتتحدى
ب�شكل ��ص��ارخ م�ع��اه��دة الأ�سلحة
البيولوجية»� ،أما املعلومة الأهم
التي يوردها �سيلفرمان فهي «�أن
واح ��داً م��ن خم�ت�برات الأ�سلحة
ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ال �� �س��ري��ة داخ� ��ل
جمهورية جورجيا ق��ام ب�إر�سال
غ � ��از ال� ��� �س ��اري ��ن ل �ل �م �ج �م��وع��ات
امل �� �س �ل �ح��ة ال� �ت ��ي حت� � ��ارب ن �ظ��ام
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد».
يف �سياق مت�صل� ،أعربت وزارة
اخل ��ارج� �ي ��ة ال��رو� �س �ي��ة يف �شهر
مت��وز ال�ف��ائ��ت ع��ن قلقها البالغ
�إزاء «الن�شاط البيولوجي الذي
ت��زاول��ه وزارة ال��دف��اع الأمريكية
ق ��رب ح� ��دود رو� �س �ي ��ا» ،و�أع �ل �ن��ت
رف�ضها ما ورد يف تقرير اخلارجية
الأمريكية ب�ش�أن انتهاك رو�سيا
م� �ع ��اه ��دات دول � �ي ��ة ب�خ���ص��و���ص
مراقبة الأ�سلحة ومنع انت�شارها
ون ��زع� �ه ��ا ،وب ��الأخ� �� ��ص م �ع��اه��دة
ح �ظ��ر الأ� �س �ل �ح��ة ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة
اجل��رث��وم �ي��ة ،م�ت�ه�م��ة ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة مب ��وا�� �ص� �ل ��ة �أن �� �ش �ط��ة
حم� �ظ ��ورة ،ح �ي��ث �إن وا��ش�ن�ط��ن
تتهرب من تقدمي براهني ت�ؤكد

تدمري ما كانت الواليات املتحدة ت�ستخدمه من من�ش�آت يف
برامج ال�سالح البيولوجي �أو حتويلها �إىل من�ش�آت �سلمية.
وت�ق��ع بع�ض خم �ت�برات وزارة ال��دف��اع الأم�يرك �ي��ة على
مقربة من احلدود الرو�سية ،بحيث �إن جمهوريات االحتاد
ال�سوفييتي ال�سابق مل ت�سلم من جهود ال��والي��ات املتحدة
البيولوجية.
البنتاغون يف �أوكرانيا
هناك معلومات موثوقة ت�ؤكد تورط الواليات املتحدة يف
بناء املختربات امليكروبيولوجية يف �أوكرانيا ،ويف هذا الإطار،
ذكرت �صحيفة «�ألفني» الأوكرانية� ،أن جمموعات كبرية من
املواطنني الذين يعي�شون يف منطقة خ��ارك��وف ،يتوافدون
�إىل مكاتب ال�صحيفة ب�شكل م�ستمر للتعبري ع��ن قلقهم
من وج��ود خمترب بيولوجي �أمريكي يف حميط منطقتهم
بالقرب من مدينة مرييفا ،وكانت ال�صحيفة �أكدت �أن وزارة
الدفاع الأمريكية (البنتاغون) �شرعت يف عملية بناء �شبكة
وا�سعة من املختربات البيولوجية يف مناطق خمتلفة من
�أوكرانيا ،و�أن الربنامج البيولوجي الأمريكي ين�شط على
ق��دم و��س��اق حتى ح��دود رو��س�ي��ا ،رو��س�ي��ا البي�ضاء ،بولندا،
مولدوفا.
وتتابع ال�صحيفة« :يف �أوكرانيا قامت الواليات املتحدة
بالفعل ب�إن�شاء خم�ت�برات يف �أودي���س��ا ،دنيربوبيرتوف�سك،
ل��وغ��ان �� �س��ك ،ل �ف �ي��ف ،ف �ي �ن �ي �ت �� �س��ا ،ت ��رن ��وب ��ل� ،أوزه � � � � ��ورود،
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�سيمفريوبول وخري�سون ،وال�سكان املحليني
ع � ��ادة م ��ا ي� �ع�ب�رون ع ��ن خم��اوف �ه��م ب �� �ش ��أن
الأ� �ض��رار اجلانبية املحتملة يف ح��ال حدث
ت�سرب للمواد البيولوجية القاتلة ،وجتري
ج�م�ي��ع �أن �� �ش �ط��ة ال �ب �ح��وث ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة يف
البالد مبوجب اتفاق وقع عام  2005للتعاون
بني ال��والي��ات املتحدة و�أوك��ران�ي��ا للحد من
املخاطر التي قد يتعر�ض لها البلدان ،علماً
�أن وزارة ال��دف��اع الأم�يرك�ي��ة ه��ي امل�س�ؤولة
امل�ب��ا��ش��رة ع��ن ه��ذا ال�برن��ام��ج ،وق��د أ�ب��رم��ت
ال��والي��ات املتحدة اتفاقيات تعاون م�شابهة
م��ع ك��ل م��ن جورجيا و�أذرب �ي �ج��ان و�أرمينيا
وكازاخ�ستان و�أوزبك�ستان ،ورغ��م �أن اتفاق
التعاون يف جمال الن�شاط البيولوجي بني
ال��والي��ات املتحدة و�أوك��ران�ي��ا انتهى يف �شهر
�أيار ،لكن الربنامج م�ستمر ،وت�صر الواليات
املتحدة على وجوب متديده حتى �أيلول من
العام .»2017
اختبارات جورجيا
�إىل ذل� ��ك ،ويف أ�ي � ��ار ال �ف��ائ��ت ،ان�ت���ش��رت
م �ع �ل��وم��ات م� � ؤ�ك ��دة يف ج��ورج �ي��ا ت �ق��ول �إن
خم �ت�ب�راً ب�ي��ول��وج�ي�اً أ�م�ي�رك �ي �اً يف ��ض��واح��ي

تبلي�سي يت�سبب ب� أ�خ�ط��ار �صحية لل�سكان
املحليني ،وقد تداولت ال�صحف اجلورجية
وو�سائل الإع�ل�ام املختلفة ه��ذه املعلومات،
وق �ب��ل ذل ��ك ،ك��ان ت�ق��ري��ر لل�صحايف ج��وين
�سيمون�شيفيلي بعنوان «�أ�سلحة بيولوجية �أم
خمترب �أبحاث �صحية يف تبلي�سي جورجيا»؟
قد دق ناقو�س اخلطر.
وتقع املن�ش�أة يف مكان ي�سمى �أليك�سييفكا،
ك� ��ان ي �� �ض��م ق ��اع ��دة ع �� �س �ك��ري��ة ��س��وف�ي�ي�ت�ي��ة
م �ه �ج��ورة ،لكنه حت��ول ال �ي��وم �إىل �ضاحية
للعا�صمة ت�ضم ب�ضعة �آالف م��ن ال�سكان
ال��ذي��ن يعي�شون ع�ل��ى ب�ع��د م�ي��ل واح ��د من
امل�خ�ت�بر امل ��ذك ��ور ،وي�ع�ت�ق��د ب�ع����ض اخل�ب�راء
�أن �سكان جورجيا �أ�صبحوا هدفاً لتجارب
أ�م�يرك �ي��ة خ �ط�يرة� ،إذ �أدت ال �ت �ج��ارب على
الفريو�سات �إىل انت�شار مثل بع�ض الأمرا�ض
اخلطرية مثل انفلونزا اخلنازير واحل�صبة
ب�شكل مت�سارع يف تلك املنطقة ،وفيما تنفي
احل �ك��وم��ة اجل��ورج �ي��ة ه ��ذه امل ��زاع ��م� ،أك ��د
ال���ص�ح��ايف ج�ي�ف��ري ��س�ي�ل�ف��رم��ان ال ��ذي ك��ان
م�ست�شاراً للرئي�س خميائيل �ساكا�شفيلي،
وبالتايل ميلك من امل�صادر املوثوقة الكثري،
أ�ن��ه على ا�ستعداد لأن يذهب �إىل �أبعد من
ذلك ،و�أنه �سيك�شف احلقيقة الكاملة قريباً.
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ت�ضم معاهدة الأ�سلحة البيولوجية  165دولة طرف يف املعاهدة ،بالإ�ضافة
�إىل  12دولة وقعت على املعاهدة ،لكنها مل ت�صدق عليها بعد ،وخالل امل�ؤمتر
ال�سابع للمعاهدة الذي عقد يف العام  ،2011خل�ص الإعالن اخلتامي �إىل حظر
ا�ستخدام الأ�سلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) وال�سامة على نحو تام،
وت�أكيد عزم الدول الأطراف على �إدانة �أي ا�ستخدام للأ�سلحة البيولوجية �أو
غريها من ال�سموم من قبل �أي �شخ�ص يف �أي وق��ت ،لكن يبدو �أن الواليات
املتحدة وجدت نف�سها غري معنية بهذا الإعالن.

وي �� �ش�ير ��س�ي�ل�ف��رم��ان �إىل �أن ��ه
«يف ح ��ال ح� ��دوث ح ��رب �أو ح��ال��ة
ط� ��ارئ� ��ة وت� �ع ��ر� ��ض ه � ��ذا امل �خ �ت�بر
ل�ل�ق���ص��ف �أو لأي خ ��رق ،فعندها
��س�ت�ك��ون ال �ت��داع �ي��ات وخ�ي�م��ة على
اجل� ��ورج � �ي�ي��ن� ،إذ ي� �ت ��م ت �ط��وي��ر
جراثيم خبيثة وفريو�سات فتاكة
يف خم� �ت�ب�ر ت �ب �ل �ي �� �س��ي ك��اجل �م��رة
اخل�ب�ي�ث��ة واحل �� �ص �ب��ة وال �ط��اع��ون
الأ�سود وانفلونزا اخلنازير ب�شكل
متطور».
ويف  4ح��زي��ران  ،2012اتهم
غينادي �أوني�شينكو؛ كبري املفت�شني
ال���ص�ح�ي�ين يف رو� �س �ي��ا ،ال��والي��ات
املتحدة ب�إنتاج �أ�سلحة بيولوجية
يف ج��ورج �ي��ا يف م�ن���ش��أة ال�ب�ح��ري��ة
الأمريكية التي مت ت�شغيلها هناك
بالتن�سيق مع احلكومة اجلورجية،
واعترب «�أن وجود خمترب ع�سكري
ت��دي��ره ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وي�ق��وم
ب�ت �ط��وي��ر اجل��راث �ي��م اخل �ط ��رة يف
بلد جم��اور لرو�سيا يثري خماوف
كبرية ،كما �أنه ي�شكل حجر عرثة
يف ال�ت�ع��اون ب�ين رو�سيا وجورجيا
لدرء �أي تهديدات �صحية �أو �أوبئة
فتاكة».
و�أك� � ��د �أون �ي �� �ش �ي �ن �ك��و �أن وب ��اء
ح�م��ى اخل �ن��ازي��ر الأف��ري �ق �ي��ة ك��ان
ال خمططاً له بغية التخريب
فع ً
االقت�صادي ،فالفريو�س ج��اء من
ج��ورج�ي��ا امل �ج��اورة ،مم��ا ت�سبب يف
ان� ��دالع �أزم� ��ة ��ص�ح�ي��ة � �ش��دي��دة يف
جنوب رو�سيا.
 ..ويف كازاخ�ستان
يف ن�ه��اي��ة �آب ال �ف��ائ��ت� ،أع�ل�ن��ت
ك ��ازاخ� ��� �س� �ت ��ان ع� ��ن ب� �ن ��اء خم�ت�بر
�أمريكي بيولوجي فائق التقنية،
املخترب امل��رك��زي اتخذ م��ن �أملاتي
مقراً له ،ومن املقرر االنتهاء من
ال�ع�م��ل ف�ي��ه ب�ح�ل��ول ال �ع��ام ،2015
وبح�سب امل�صادر الر�سمية ،املق�صود
باملخترب الذي �ستبلغ تكلفته 102
م �ل �ي��ون دوالر� ،أن ي �ك��ون حمطة
�أ�سا�سية يف طريق �آ�سيا الو�سطى
للق�ضاء على الأمرا�ض اخلطرية،
لكن يف الواقع يوجد هناك خمترب
�أمريكي �آخر يف كازاخ�ستان ،لكنه
بعيد عن الأنظار ،يقع هذا املخترب
يف قاعدة ع�سكرية يف بلدة �أوتار يف
غرب كازاخ�ستان املطلة على بحر
قزوين ،وقد حتدثت جهات رو�سية
ع ��ن خم� ��اوف ع�م�ي�ق��ة م ��ن وج ��ود

�أ�سلحة بيولوجية يف هذا املخترب
ي �ج��ري إ�ع ��داده ��ا ب���ش�ك��ل م�ت�ط��ور
وفتاك.
ال�صني ..واتهامات لوا�شنطن
وت �� �س �ت �م��ر االت� �ه ��ام ��ات امل��وج �ه��ة
�إىل ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ب �ت �ط��وي��ر
تر�سانتها من الأ�سلحة البيولوجية
واجلرثومية من دون �أن يرف جفن
للمجتمع الدويل �أو �أن حترك الأمم
املتحدة �ساكناً.
ففي ني�سان املا�ضي ،اتهم العقيد
داي ت�شو م��ن ��س�لاح اجل��و ال�صيني
ح�ك��وم��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��اب�ت�ك��ار
�ساللة جديدة من انفلونزا الطيور
و إ�ط�ل�اق �ه��ا يف �أج � ��زاء خم�ت�ل�ف��ة من
ال���ص�ين يف ف�ع��ل م��ن �أف �ع��ال احل��رب
البيولوجية ،و�أكد ت�شو على مدونته
اخلا�صة� ،أن فريو�س انفلونزا الطيور
امل�ت�ط��ور ال ��ذي � �ض��رب �أخ�ي��راً بع�ض
املناطق يف ال�صني هو فعل �أمريكي
ب �ح��ت ،ل�ك��ن احل�ك��وم��ة ال�صينية مل
تتهم ال��والي��ات امل�ت�ح��دة علناً بذلك
خ�شية على م�صاحلها االقت�صادية.
ك �م��ا مت ت��وج �ي��ه ال�ت�ه�م��ة نف�سها
�إىل الواليات املتحدة من قبل بع�ض
امل �ج�لات امل��رم��وق��ة يف ال���ص�ين ،وق��د
عاد العقيد ت�شو وكتب على مدونته
يف موقع �سينا ويبو ال�شبيه بتويرت،
�أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ه��ي امل���س��ؤول
الأول ع��ن انت�شار انفلونزا الطيور
يف ال �ب�لاد ،و�أن �ه��ا فعلت ذل��ك كجزء
م��ن احل��رب البيولوجية مت��ام�اً كما
�سبق لها �أن ن�شرت فريو�س اجلمرة
اخل�ب�ي�ث��ة يف ال �� �ص�ين ،و�أ�� �ض ��اف« :يف
تلك الفرتة كانت ال��والي��ات املتحدة
من�شغلة ب�غ��زو ال�ع��راق ومب�شكالتها
الكثرية يف �أفغان�ستان ،وكانت تخ�شى
�أن ت���س�ت�غ��ل ال �� �ص�ين ذل ��ك ل�ت��و��س�ي��ع
هيمنتها يف �آ�سيا و�أفريقيا ومناطق
�أخرى ،اليوم ها هي الواليات املتحدة
ت �ق��وم ب��ال �ف �ع��ل ن �ف �� �س��ه ،ف�ب�ي�ن�م��ا هي
من�شغلة مب�ح��اوالت �إ�سقاط النظام
ال�سوري وبالتدخل يف �ش�ؤون الدول
ال �ع��رب �ي��ة ،ت��وج��ه ف�يرو� �س��ات �ه��ا نحو
ال���ص�ين ل�ع��رق�ل��ة ت�ق��دم�ه��ا ،ه ��ذا هو
ال�سبب الفعلي ال�ستخدام الواليات
امل� �ت� �ح ��دة الأ� �س �ل �ح ��ة ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة
والنف�سية ��ض��د ال���ص�ين ،إ�ن �ه��ا تريد
�إث ��ارة اال��ض�ط��راب��ات يف ال���ص�ين ،هي
ت�ستخدم ن�ف����س اخل��دع��ة ال�ق��دمي��ة،
ال���ص�ين ي�ج��ب �أن ت �ك��ون ق��د تعلمت
الدر�س ،وينبغي التعامل بهدوء مع

هذه امل�شكلة ،وهو ما تفعله احلكومة
على ما يبدو لأنها مل تخرج الأمور
�إىل العلن ،لكن هذا ال يعني �أنها لن
تتخذ خطوات للرد».
الأ�سلحة البيولوجية..
والعامل الإ�سالمي
يف �آب ال �ف��ائ��ت ،حت��دث ال��دك�ت��ور
ك�ي�ف��ن ب��اري��ت؛ وه��و حم�ل��ل �سيا�سي
�أمريكي بارز وحما�ضر جامعي اعتنق
الإ� � �س �ل�ام ،ع ��ن �أن ه �ن��اك خم�ط�ط�اً
ال� �س �ت �خ��دام الأ� �س �ل �ح��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة
�ضد العامل الإ�سالمي ،بحيث �ستوزع
ل �ق��اح��ات الإن� �ف� �ل ��ون ��زا امل �ج��ان �ي��ة يف
البلدان الإ�سالمية ،لكنها �ستحتوي
ع�ل��ى ف�يرو��س��ات خ�ط�يرة م��ن �ش�أنها
�أن ت��ؤث��ر على ج��زء ال��دم��اغ امل�س�ؤول
عن الغريزة� ،ستحول هذه اللقاحات
�ضحاياها �إىل �أ�شبه باحليوانات التي
حتركها غريزتها.
ورغم �أن الأم��ر ي�صعب ت�صديقه
يف البداية� ،إال �أن معلومات الدكتور
ب� ��اري� ��ت مت ت� ��أك� �ي ��ده ��ا م� ��ن خ�ل�ال
ف �ي ��دي ��و ت �� �س ��رب م� ��ن ال �ب �ن �ت��اغ��ون،
ي��ؤك��د فيه ه��ذه املعلومات ويتحدث
ع��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل اخل �ط��ط ال�ع���س�ك��ري��ة
الأم�يرك�ي��ة لتطوير ون���ش��ر ال�سالح
ال�ب�ي��ول��وج��ي ،ب�ه��دف ت��دم�ير النا�س
يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي و�إب�ع��اده��م عن
القيم والتعاليم ،وبالتايل عن دينهم
الإ�سالمي وجعلهم �ضحية لنزواتهم
التي لن يتمكنوا من كبحها.
وو�صف باريت م�شروع البنتاغون
باعتباره «عم ًال وا�ضحاً من �أعمال
الإب��ادة اجلماعية» مبوجب القانون
الدويل ،ومي�ضي �إىل القول� ،إن هذا
الفريو�س ي�ستهدف كبح التدين يف
ال�ع��امل الإ� �س�لام��ي ،ك��ون ه��ذه امليزة
ه ��ي ال �ت ��ي ت �ب �ق��ي ع �ل��ى ث �ق��اف��ة 1.5
مليار م�سلم» ،وق��ال باريت �إن خطة
البنتاغون حتمل تهديداً للب�شرية
جمعاء.
يف اخل �ت��ام ،ال ب��د م��ن ال�ق��ول �إن��ه
بينما املخزونات الكيميائية يف �سورية
حتتل ال�صدارة على ال�ساحة الدولية،
تقوم ال��والي��ات املتحدة ب�شكل ناجح
بالتعتيم على خمترباتها اخلطرية
امل�ن�ت���ش��رة ح��ول ال �ع��امل ،وت�ستمر يف
تنفيذ برناجمها البيولوجي منتهكة
�أرا� �ض ��ي دول �أخ� ��رى وم �ه��ددة حياة
املاليني من املواطنني الأبرياء.

�إعداد هناء عليان
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عربي
َ
رياح مصر العاتية ..والرئيس المنتظر
يعود امل�شهد امل�صري �إىل واجهة
الأح � � � � ��داث ال� �ع ��رب� �ي ��ة� ،إىل ج� ��وار
امل�شهد ال���س��وري م��ن حيث الأب�ع��اد
امل�ستقبلية� ،إال �أن امل�شهد امل�صري
ال ي �ق��ل ت �ع �ق �ي��داً ع ��ن �أخ� �ي ��ه ،رغ��م
«ت��ول �ي �ف��ات» ت�ت�ع�م��د ب�ع����ض ال ��دول
اخلليجية املرتبطة ع�ضوياً بالإدارة
الأم�ي�رك �ي��ة ف��ر��ض�ه��ا ع �ل��ى ال��واق��ع
امل� ��� �ص ��ري ،ع �ب�ر حم � � ��اوالت ف���ص��ل
وحدانية املعركة الثالثية العنا�صر
داخ �ل �ي �اً يف م �� �ص��ر ،وه ��ي م��واج�ه��ة
«الإخ� � � ��وان امل �� �س �ل �م�ين» رغ ��م حظر
ن�شاطهم التنظيمي ،بحيث �ستكون
هناك �أمن��اط جديدة من ال�صراع،

ال �سيما يف �ضوء احلا�ضنة الدولية
امل���س�ت�م��رة  -ال�ع�ل�ن�ي��ة وامل �� �س �ت�ترة -
ل �ـ«اجل �م��اع��ة» ،وال �ث��ان �ي��ة م��واج�ه��ة
فلول النظام املخلوع بقيادة ح�سني
مبارك ،والذين ما يزالون مي�سكون
مبفا�صل مهمة يف الدولة والإدارة،
والثالثة معركة �سيناء مع امل�سلحني
املنت�شرين هناك ب�أعداد غري قليلة
ال تقت�صر على امل�صريني فح�سب.
ه��ذه الق�ضايا ال�ث�لاث املرتبطة
واق �ع �ي��ا �إىل ح ��د ال � �ت �ل�ازم ،لي�ست
وح � ��ده � ��ا م � ��ا ي� �ق� �ل ��ق ال �� �س �ل �ط ��ات
امل�صرية القائمة على �أنقا�ض حكم
«الإخ� � � ��وان» ،ب��اع�ت�ب��ار �أن ال�ع��وام��ل

اخل��ارج �ي��ة ه ��ي � �ص��اح �ب��ة ال �ت � أ�ث�ير
الأبلغ يف �إدارة املعركة �ضدها بالنظر
خ�صو�صاً �إىل اال�ضطراب املتعاظم
ال��ذي ي�ضرب العالقات الأمريكية
 امل�صرية ،و�سط تنامي ال�سلبية يفالر�أي العام امل�صري حيال الواليات
امل �ت �ح��دة ،ورمب ��ا ي �ت �ج��اوز ذل ��ك �إىل
العدائية �أكرث من �أي مرحلة �سابقة
يف تاريخ م�صر احلديث ،ومرد ذلك
�إىل م ��واق ��ف وا� �ش �ن �ط��ن امل �ت �ج��اوزة
حدود االبتزاز والتهديدات بالو�ضع
الأمني ،مع موا�صلة دعم «الإخوان
امل���س�ل�م�ين» ال ��ذي ��س��اه��م التنظيم
الدويل لـ«الإخوان»  -وفق معلومات

آمال داخلية وخارجية
بقوة شخصية الرئيس
المقبل ..ليعاد لمصر
دورها وهيبتها

مروحية ع�سكرية م�صرية تفجر مواقع للإرهابيني يف �سيناء

تقر بها جهات �أمريكية  -مببلغ مليار ون�صف
مليار دوالر يف االنتخابات الأمريكية ل�صالح
�أوب� ��ام� ��ا ،ومب �ع �ن��ى �آخ � ��ر ف � ��إن دع ��م وا��ش�ن�ط��ن
ل�ـ«الإخ��وان» لي�س  -ومل يكن يوماً  -مرحلياً،
�إمنا من باب التحالف الع�ضوي ،ولذلك هناك
�شبه �إج �م��اع م�صري على �أن امل�ع��رك��ة �ستكون
مبا�شرة مع الواليات املتحدة بعد االنتخابات
الت�شريعية والرئا�سية.
امل���ش�ك�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ال���س�ط��ات
امل�صرية ب�صرامة على ال�صعيد اخلارجي غري
العربي ،تلك املتعلقة برتكيا يف �ضوء ال�ضغط
ال�شعبي املت�صاعد لقطع العالقات مع تركيا
لتورطها امل�ستفحل والوقح �ضد خيارات ال�شعب
امل���ص��ري ،م��ا دف��ع ال�سطات �إىل وق��ف التعاون
ال �ب �ح��ري م��ع �أن� �ق ��رة ،ورف ����ض زي � ��ادة �أع �� �ض��اء
ال�سفارة الرتكية يف القاهرة« ،نتيجة �سيا�سات
تركية التي مت�س ال�سيادة امل�صرية».
املوقف ال�سلبي هذا ين�سحب على العالقات
مع قطر ،التي كانت تعتقد �أن امل��ال ق��ادر على
�شراء كل �شيء ،مبا يف ذلك الكرامة الوطنية،
م��ن دون �أن ت��أخ��ذ ال�ع�بر م��ن ال��در���س الليبي،
ح�ي��ث ُدف �ع��ت  4م �ل �ي��ارات و 500م�ل�ي��ون دوالر
لل�سيطرة على املجل�س الت�أ�سي�س ،وقد �ضاعوا
هباء يف ال�سيا�سة ،و�إن �أن�ت�ج��وا خ��راب�اً ودم��اراً
وف �� �س��اداً ،وم��ع ذل��ك ت��ري��د ال�سلطات امل�صرية

�إ� �ص�ل�اح ذات ال �ب�ين م��ع ق �ط��ر ،لكنها ال ت��رى
ا�ستجابة ،والدليل ما تقوم به قناة اجلزيرة
من «فربكة للأحداث».
وبالطبع هناك امل�شكلة مع حركة «حما�س»،
وهي لي�ست عابرة� ،سيما مع اعتبار ال�سلطات
�أن �أطرافاً يف «حما�س» يحاولون امل�سا�س بالأمن
القومي امل�صري ،وه��ذا من اخلطوط احلمر،
وهناك يف م�صر من يدفع الأم��ور �إىل خيارات
ع�سكرية �أمنية �ضد «حما�س»� ،شرط �أال مت�س
معاناة املواطن الفل�سطيني.
يف امل �ق ��اب ��ل ،ه �ن��اك � �ص �ح��وة ل� ��دى ال���ش�ع��ب
امل���ص��ري جت��اه ��س��وري��ة ،وه ��ذا م��ن ن�ت��اج «ث��ورة
ت�صحيح امل�سار يف  30يونيو» ،حيث �إن الغالبية
ال�شعبية باتت ت�ؤمن �أن املعركة واحدة وامل�صري
م�شرتك.
والواقع �أي�ضاً �أن القيادة امل�صرية تقدر ما
ت�سميه «الر�سائل الإيرانية الإيجابية» ،على �أن
لرتجمتها خطوات عملية حم��ددة ،لأن م�صر
ترى من �ضمن ر�ؤية �شاملة �أن الأمن القومي
يف اخل �ل �ي��ج م��رت �ب��ط �أي �� �ض �اً ب ��الأم ��ن ال�ق��وم��ي
امل�صري ،وهذا ال يكون �إطالقاً بعيداً عن �إيران.
كل هذه الق�ضايا وما يكتنفها من تعقيدات
«ك��وم» ،و�شخ�صية الرئي�س املقبل مل�صر «ك��وم»
�آخ� ��ر ،ب��اع�ت�ب��ار �أن ال���س�ف�ي�ن��ة امل���ص��ري��ة متخر
العباب و�سط رياح عاتية حتى �إجناز الد�ستور،
مع وجوب ح�صول االنتخابات الت�شريعية قبل
الرئا�سية ،و�سط �آم��ال ير�سمها امل�صريون ب�أن
تكون �شخ�صية الرئي�س املقبل قوية تعيد �صورة
م�صر كدولة لها وزنها وهيبتها الدولية ،متكّنه
من «خبط» قدمه �أمام العامل ،وال�ضرب بيده
على ال�ط��اول��ة على امل�ستوى ال��داخ�ل��ي ،بحيث
ال
ميكنه حماية �إرادة ال�شعب ،مبا يجعله م�ؤه ً
ال جترعه ،لأن
لو�ضع برنامج عالجي لي�س �سه ً
الرتكة جعلت الدولة رميماً.
ي�ج��زم ك�ث�يرون �أن��ه �إذا تر�شح ال�ف��ري��ق عبد
الفتاح ال�سي�سي فلن يرت�شح �أي من املر�شحني
ال�سابقني ،مبن فيهم حمدين �صباحي.

يون�س عودة

العراق :تمويل اإلرهاب لتفتيت بالد الرافدين
وا� �ص��ل الإره � ��اب م���س�يرت��ه ال�ي��وم�ي��ة
ال��دم��وي��ة يف ب�ل�اد ال��راف��دي��ن ،ح��ا��ص��داً
املزيد من ال�ضحايا من جميع مكونات
ال�شعب ال �ع��راق��ي ،وه�ن��ا ث�م��ة ت���س��ا�ؤالت
ت�ط��رح ح��ول �أ��س�ب��اب الت�صعيد ال��دم��وي
امل �م��ول م��ن ب�ع����ض ال � ��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة،
ويف مقدمها اململكة العربية ال�سعودية
وخم��اب��رات �ه��ا ال �ع��ام��ة ب �ق �ي��ادة ب �ن��در بن
�سلطان.
وبر�أي املتابعني للتطورات العراقية،
ف ��إن ثمة ��ض��رورة عند ج�ن��اح وا��س��ع من
العائلة املالكة ال�سعودية يقوده حتالف
ب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان – ��س�ع��ود ال�ف�ي���ص��ل،
لأن تبقى العراق و�سورية وما حولهما
ع��رب�ي�اً� ،أو «ب�لاد ال���ش��ام» غ�ير م�ستقرة،
لأنه با�ستقرار هذه املنطقة التي تتميز
��ش�ع��وب�ه��ا ب�ح�ي��وي��ة ف��ائ�ق��ة ب���س�ب��ب ت�ن��وع
ب�ي�ئ�ت�ه��ا ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ح �ي��ث جت ��د ف�ي�ه��ا

ال �� �س �ه��ول وامل� �ي ��اه واجل� �ب ��ال وال ��ودي ��ان
وال���ص�ح��اري ،وه��و م��ا �أه�ل�ه��ا لأن تكون
�أر���ض �أع��رق احل�ضارات التاريخية التي
ع��رف�ت�ه��ا ال�ب���ش��ري��ة م�ن��ذ �آالف ال�سنني،
فدم�شق ه��ي �أق ��دم عا�صمة يف التاريخ
ال �ب �� �ش��ري ،ويف ال �ع��راق �أق� ��دم ال���ش��رائ��ع
الإن�سانية وح�ضارات عريقة ،ويف بريوت
�أول كلية للحقوق يف تاريخ املنطقة ،ويف
فل�سطني ول��دت امل�سيحية ومنها عرج
الر�سول الأكرم �إىل ال�سموات العلى.
ك �م��ا �أن � ��ه م ��ن ه� ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ول ��دت
�أ� �س��اط�ي�ر �إن �� �س��ان �ي��ة �أ� �س �ه �م��ت يف �إغ �ن��اء
ال�ت�راث ال�ب���ش��ري ،وه��و غ�ير م�ت��وف��ر يف
ت�ل��ك ال �ب�لاد ال���ص�ح��راوي��ة ،ب�ح�ي��ث ق��ال
عنها النبي العربي «م��ن جندنا يخرج
ق� ��رن ال �� �ش �ي �ط��ان» ،ول� �ه ��ذا ك ��ان ��ت م�ن��ذ
ت�أ�س�ست اململكة الوهابية – طاملا �أنها
حتتفل بيومها الوطني – معادية لهذه

امل�ن�ط�ق��ة ام� �ت ��داداً ح�ت��ى �أر�� ��ض ال�ك�ن��ان��ة
يف م �� �ص��ر�� ،ص��اح�ب��ة �أع � ��رق احل �� �ض��ارات
وحمت�ضنة الأزهر ال�شريف.
ثمة حقيقة هنا ،ب��ر�أي املراقبني �أن
ح �ك��ام اخل�ل�ي��ج وخ���ص��و��ص�اً ال���س�ع��ودي�ين
منهم ،بد�أوا يح�سون وي�شعرون بت�سا�ؤالت
�شعوبهم ،ع��ن ال �ث�روات ال��وط�ن�ي��ة التي
ي�ه��درون�ه��ا� � ،س��واء يف منتجعات ال�غ��رب
�أو يف جت�م�ي��د �أك �ث�ر م��ن ث�ل��ث ع��ائ��دات
�شعوبهم النفطية يف امل�صارف الأمريكية
والغربية ،وهو �شرط مفرو�ض عليهم ال
قدرة لهم على رف�ضه.
و�أمام الت�سا�ؤالت التي تطرحها نخب
�أو �أو��س��اط �شعبية خليجية عن هدرهم
ل �ث�روات ال���ش�ع��وب ،ك��ان ال ب��د ل�ه��م من
امل�ساهمة يف لهيب منطقة ب�لاد ال�شام
ذات احل�ي��وي��ة ال�شعبية ال�ه��ائ�ل��ة ،وذات
التاريخ العريق ،والتي منها ومن م�صر

تزامن ارتفاع نسبة اإلجرام
في العراق مع اندماج
جناحي «القاعدة» في
العراق وسورية تحت اسم
«الدولة اإلسالمية في
العراق والشام»
خ��رج��ت ال �ق��واف��ل الأوىل لتعلم �أب �ن��اء ال���ص�ح��راء
اخلليجية �أ�صول القراءة والكتابة ..وكل �أ�صناف
التعليم احلديث.
ب ��أي ح��ال ،ف ��إن امل��راق�ب�ين ل�ل�ت�ط��ورات العراقية
يجدون �أن التفجريات الدموية يف بالد الرافدين

لها هدف واحد ،هو �إثارة الفتنة الطائفية والعودة
بالبالد �إىل ذروة العنف الطائفي التي وقعت يف
العام  ،2006وارتفعت وتريتها �أث�ن��اء ح��رب العدو
«الإ�سرائيلي» على لبنان يف متوز – �آب وا�ستمرت
حتى .2007
ويلفت املراقبون �إىل �أن ارتفاع ن�سبة �إهراق الدم
العراقي يرتافق مع ما ت�شهده �سورية من تطورات،
وخ�صو�صاً يف ظل اندماج جناحي «تنظيم القاعدة»
يف العراق و�سورية حتت ا�سم «الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام» ،والذي يلقى �أو�سع دعم من بدر بن
�سلطان ،وح�سب م�صادر بارزة يف احلكومة العراقية،
ف� ��إن اجل �ه��ات امل�ن�ف��ذة حل�م��ام��ات ال ��دم ،ه��م �أع ��داء
العراق وتطوره وهدفها �ضرب اال�ستقرار والعملية
ال�سيا�سية ،وبالتايل تفتيت هذه البالد التي رغم
املحن التي متر بها ،ت�ؤكد �أن التعاي�ش موجود بني
مكونات العراق الذي ال يبنى �إال بجميع مكوناته.

�أحمد الطب�ش
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القمة السعودية  -اإليرانية ..سعي للوحدة ورجم للفتنة؟
مي �ث��ل احل ��ج ذروة ال �ب �ي �ع��ة هلل ��س�ب�ح��ان��ه
وف��ق �أح�ج��ام امل�ي��دان للطرفني (ال��دول��ة -
وت�ع��اىل ،وت��أك�ي��داً على وح��دان�ي�ت��ه والطاعة
واملعار�ضة)؟
�إذا جنح التفاهم ال�سعودي  -الإيراين ،ف�إن
املطلقة ل��ه واالع�ت��راف ب��ال��ذن��ب ل��ه وطلب
�أوىل �ساحات البث التجريبي �سيكون ال�ساحة
احلماية والن�صرة منه.
اللبنانية لإعادة ت�شكيل احلكومة والتح�ضري
�إن دع��وة امللك عبداهلل للرئي�س الإي��راين
لالنتخابات الرئا�سية والنيابية ..و�إذا جنح
ال�شيخ روح ��اين لأداء فري�ضة احل��ج لك�سر
هذا التفاهم �سينعك�س على ال�ساحة ال�سورية
اجل�ل�ي��د وحم��اول��ة ل�ل�ح��وار يف ظ�ل�ال احل��ج
وال�ب�ح��ري�ن�ي��ة وال �ع��راق �ي��ة ،وك�ل�م��ا ت���س��ارع��ت
حيث يكون (امللوك والر�ؤ�ساء والأم��راء) بال
خ �ط��وات ال �ت �ق��ارب الإي� � ��راين  -ال���س�ع��ودي،
تيجان وحرير ،بل عراة من زخ��ارف الدنيا،
ت�سارعت خطوات التقارب يف لبنان ،خ�صو�صاً
وعبيد هلل �أم��ام النا�س ومثل النا�س ،وميكن
�أن ال�ث�ن��ائ��ي ال���ش�ي�ع��ي يف ل�ب�ن��ان (ح ��زب اهلل
للحديث �أن ي�ك��ون �أك�ث�ر روح��ان�ي��ة وخ��دم��ة
و�أمل) بادرا �إىل التقارب عرب مباردة الرئي�س
للإ�سالم ،لأنه يولد من جوار الكعبة وت�شده
بري ،و�أعقبها ا�ستالم قوى الأم��ن الداخلي
الآخرة ال الدنيا.
حل��واج��ز احل �م��اي��ة يف ال���ض��اح�ي��ة ،ل�ل�ت� أ�ك�ي��د
وال�س�ؤال املطروح :هل ميكن املراهنة على
على �أنه عندما ت�ستطيع الدولة �أخذ دورها
القمة ال�سعودية  -الإيرانية للبدء بنزع فتيل
لن متنعها املقاومة ،بل ترحب بها ،وعندما
الفتنة املذهبية؟ وه��ل ميكن للقمة �إطفاء
ت�ضمن ال��دول��ة حماية لبنان وال��دف��اع عنه،
ال �ن�يران يف ��س��وري��ة وال���س��اح��ات امل�شتعلة يف
ف�إن املقاومة جاهزة لأي نقا�ش حول �سالحها
العراق والبحرين؟
الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين
امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز
ودوره يف الدفاع عن لبنان.
هل ميكن للإ�سالم ال�سيا�سي (الر�سمي)
ه ��ل � �س �ي �ب��ادر الأم�ي��رك � �ي� ��ون ل�ن���ص�ي�ح��ة
ب�ج�ن��اح�ي��ه (ال �� �س �ن��ي وال �� �ش �ي �ع��ي) �أن يلجم
�إط �ف��اء ال�ف�ت�ن��ة امل��ذه�ب�ي��ة وت�خ�ف�ي��ف ح��دة
�إن امل���س��اك�ن��ة ال �� �س �ع��ودي��ة  -الإي��ران �ي��ة ال �ع �ه��د وم��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات وامل �ط��ال��ب ال�سعودية ودول اخلليج للحوار م��ع �إي��ران
الوح�ش التكفريي والإرهاب امل�سلح امل�ضلل؟
وه��ل �ستكون القمة املرحلة الثانية بعد اخلطاب املذهبي والتكفريي.
�ستعطي للملك ال�سعودي والعائلة املالكة ال�شعبية ،بالإ�ضافة �إىل التمو�ضع ال�سيا�سي لت�سهيل تنفيذ االتفاق الأمريكي  -الرو�سي
ح ��ل الأزم � � ��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة والأم �ن �ي ��ة يف فر�صة �إع��ادة درا�سة مواقفها و�سلوكياتها بعد والدة الثنائية القطبية �أو املتعددة وت �ت �ج��اوز االع�ت�را� �ض��ات ال���س�ع��ودي��ة وخيبة
االت�ف��اق الرو�سي  -الأم�يرك��ي على امل�ستوى
ال� ��دويل ل�ب�ح��ث ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ع�ل��ى امل���س�ت��وى �ساحات اال�شتباك التي ت�أخذ طابعاً (�سنياً  -اخلارجية وترتيب الو�ضع الداخلي ووالية الأقطاب وزوال الأحادية الأمريكية ،وذلك الأم��ل ،وكذلك لدعم التحالف بني جناحي
الإق �ل �ي �م��ي ل�ي�ن�ع�ك����س ح � ��واراً ع�ل��ى امل���س�ت��وى �شيعياً) عرب ال�صراع ال�سيا�سي على ال�سلطة
يف ظ��ل ��ص��راع الأجنحة يف العائلة املالكة امل�ل��ك ع�ب��داهلل و�أب �ن��اء الأم�ي�ر ن��اي��ف ،وال�ب��دء
ال �ث��ال��ث ب�ي�ن «ح� ��زب اهلل» و«امل �� �س �ت �ق �ب��ل» يف (ل�ب�ن��ان  -ال �ع��راق  -ال�ب�ح��ري��ن �� -س��وري��ة -
يف ال���س�ع��ودي��ة ،وه ��ل �أن م �ع��ارك «ال��دول��ة بت�أ�سي�س ال��دول��ة ال�سعودية الثانية قبل �أن
لبنان ..وبني املعار�ضة البحرينية و�آل خليفة اليمن)...
الإ�سالمية يف العراق وال�شام» �ضد «اجلي�ش جته�ضها ��ص��راع��ات الأج�ن�ح��ة وال�ت�ح��رك��ات
�إعادة االعتبار لتمثيل ال�سعودية للإ�سالم
احل��ر» مبنزلة رد على دع��وة امللك عبداهلل ال�شعبية املعار�ضة؟
وم�ن�ع�اً لل�سيارات املفخخة يف ال �ع��راق وب��دء
للرئي�س الإي ��راين� ،أم �أن ��ص��راع�اً قطرياً
التعاون
ملجل�س
كقائدة
(ال�سني)
ال�سيا�سي
ال متلك ال�ق�ي��ادة ال�سعودية الكثري من
احلوار ال�سيا�سي؟
هل يمكن للقمة
لقد �أي�ق��ن ال�سعوديون بعد جتربة قطر اخلليجي وامتداداتها يف م�صر وبقية العامل
ت��رك�ي�اً مب��واج�ه��ة ال�سعودية على ال�ساحة ال��وق��ت لإع ��ادة هيكلية �سيا�ساتها الداخلية
(نفي احلمدين) وبعد جتربة م�ب��ارك وبن الإ� �س�ل�ام ��ي ،مم��ا ي�ق�ل����ص وي�ق�ت��ل ال�ط�م��وح الثنائية إطفاء النيران ال�سورية ق��د ب��د�أ لإن�ه��اء ظ��اه��رة م��ا �سمي واخل��ارج �ي��ة ،ف ��الأح ��داث وت��رت �ي��ب مناطق
ع �ل��ي وق�ب�ل�ه�م��ا � �ش��اه �إي � � ��ران� ،أن احل���ص��ان��ة الرتكي الذي ي�سعى لقيادة العامل الإ�سالمي في سورية والساحات «اجلي�ش ال�سوري احلر» وائتالف (اجلربا النفوذ وامل�صالح يف يالطا ج��دي��دة ق��د ب��د�أ،
الأم�ي�رك �ي��ة ال ت�ك�ف��ي ،وال ب��د م��ن ح�صانة (ال�سني) ب�شقيه العربي والعاملي.
 كيلو)؟ بعد الف�شل الأم�يرك��ي بالتدخل ومن يت�أخر �سيكون قالب احللوى الذي يوزع�إن التفاهم الإيراين  -ال�سعودي �سيق�ضي المشتعلة في العراق الع�سكري يف �سورية ..هل يطمح بندر بن على املفاو�ضني ،وال بد من مبادرة الإ�سالم
احل� � � ��وار م� ��ع اجل� � � ��وار والأ� � �ش � �ق � ��اء ال �ع ��رب
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��س�ل�ط��ان وح �ل �ف��ا�ؤه ا ألت � ��راك وال�ق�ط��ري��ون ال�سيا�سي (ال��ر��س�م��ي) والإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي
وامل �� �س �ل �م�ي�ن ،وام � �ت �ل�اك ال� �ق ��وة وال��و� �س �ي �ل��ة
والبحرين..؟
ال�شريفة حلماية امل�صالح والدور ولي�س عرب ب�سرعة ومت نعيه ب�إق�صاء احلمدين وو�ضع
و�صقور الإدارة الأمريكية ب�إعالن حترير (امل �ق ��اوم) وال�ن�خ��ب الإ��س�لام�ي��ة امل�ث�ق�ف��ة �أن
يف ث�لاج��ة ال�ع�م��ل ال�سيا�سي ع�ل��ى الأق ��ل يف
حلب و�شمالها الح�ت�ك��ار متثيل املعار�ضة ت�سعى حل���ض��ان��ة �أي ت�ف��اه��م وح� ��وار يطفئ
�صناعة التكفرييني القتلة.
�إن التفاهم ال�سعودي الإي��راين ميكن �أن امل��رح �ل��ة احل��ال �ي��ة و�إع �ط ��اء ن ��وع م��ن ال ��دور
يف ج�ن�ي��ف ،ط��امل��ا �أن احل ��ل ال�ع���س�ك��ري قد الفتنة وينقذ الإ��س�لام م��ن الفكر املنحرف
ل�سلطنة عمان وال�سلطان قابو�س.
�سقط ،و�أن احلل ال�سيا�سي �آتٍ ال حمالة ..وال �� �ض��ال ،وي�ع�ي��د ال�ب��و��ص�ل��ة �إىل فل�سطني
يحقق الأمور التالية:
والعدو احلقيقي حتى ال يهاجر فل�سطينيو
 48من قراهم املحتلة للقتال يف �سورية �ضد
اجلي�ش ال�سوري وقتل ال�شيخ حممد رم�ضان
البوطي �أو ال�ضباط ال�سوريني الذين �أو�صلوا
ال�سالح �إىل فل�سطني لقتال «�إ�سرائيل»!
ه��ل �سيطالب ال�سعوديون ب�ن��زع ال�سالح
الكيماوي «الإ�سرائيلي» ،كما طالبوا بتدمري
على �أثر االحتجاجات التي انطلقت يف البحرين عام درع اجلزيرة مل تقتل �أو ت�صب �أي مواطن بحريني ب�أي غري �شعب �أعزل لتظهر ع�ضالت ع�سكرية خانعة �أمام رد
ال�سالح الكيماوي ال�سوري ،وكما يطالبون
 ،2011طلبت حكومة مملكة البحرين من قيادة «درع خ��د���ش ،ف��درع اجل��زي��رة ج��اء ب�ن��ا ًء على طلب احلكومة عدوان «�إ�سرائيلي» عن غزة وفل�سطني� ،أو حتى �أ�ضعف
ب�ن��زع ال���س�لاح ال �ن��ووي الإي� ��راين امل�ف�تر���ض،
اجل��زي��رة» ال�ت��دخ��ل م��ن �أج��ل «ت ��أم�ين امل��واق��ع واملن�ش�آت لـ«ت�أمني املواقع الع�سكرية الهامة واال�سرتاتيجية من الإميان قيام هذه القوات بعملية حترير جزيرتي «تريان
والذي مل يولد بعد؟
اللتي احتلهما غ�صباً كيان
ال�سعوديتي» ،نْ
نْ
اال�سرتاتيجية يف البالد» ،ليتم بعده الك�شف عن الدور �أي تدخّ ل خارجي» ،معترباً �أنه ولكون البحرين «جزءاً و�صنافري
ه ��ل ��س�ي�ط��ال��ب ال �� �س �ع��ودي��ون ب��ان���س�ح��اب
الفعلي الذي لعبته هذه القوات ،وبالتايل ك�شف الغطاء م��ن املنظومة اخلليجية ،وك��ون قواتها ج��زءاً م��ن درع االحتالل «الإ�سرائيلي».
«�إ��س��رائ�ي��ل» م��ن القد�س والأرا� �ض��ي العربية
عن الأه ��داف احلقيقية لهذه ال�ق��وات ،التي مل حترك اجلزيرة ،يجعل قيامنا بهذه املهام جزءاً مُهماً و�أ�سا�سياً
بني الت�صاريح الر�سمية والوقائع على الأر�ض ،يجد
املحتلة ،كما يطالبون ب�سحب مقاتلي «حزب
�ساكناً �إبان الغزو العراقي للكويت عام  ،1990تاركة �أهل يف الدور الذي ميكن �أن ت�ضطلع به تلك القوات تنفيذاً امل��واط��ن اخلليجي ،والبحريني خ�صو�صاً ،نف�سه �أم��ام
اهلل» يف �سورية!
هذا البلد دون درع حام يقي �أهله حرارة النار واحلديد ،التفاقيات دول جمل�س التعاون ،وهذا دورن��ا» ،و�أ�ضاف :قوة كان يُفرت�ض بها �أن حتقق له الأمن وال�سالم ،لكنها
ل �ق��د �أق� �ف ��ل الإم� � � ��ام اخل �م �ي �ن��ي (رح �م��ه
بحجة «غياب الأوامر للتحرك».
«جئنا لن�ساعد حكومة اخلري يف �إع��ادة اخلري وال�سالم عو�ضاً عن ذلك تقوم باغتيال احلياة فيه قت ًال واعتقا ًال
اهلل) ملف احل��رب العراقية الإي��ران�ي��ة قبل
�أوامر التحرُّك اتُّخذت فور انتفا�ضة �شعب البحرين وامل�ح�ب��ة �إىل �أر� ��ض ال���س�لام وامل�ح�ب��ة ..ك��ان دخ��ول�ن��ا �إىل وانتهاكاً للحرمات ..قوة يرتاخى ويخبو زخم بط�شها
وف��ات��ه ح�م��اي��ة ل�ل�ث��ورة وال �ع��امل الإ��س�لام��ي،
ال��ذي طالب ب�إ�صالحات �سيا�سية وم���س��اواة اجتماعية البحرين ميثّل الأمن والأمان لكل البحرينيني»!
ع��ن م��واج�ه��ة ال�ع��دو يف ��س��اح��ات ال�ق�ت��ال احل��ق ،فت�ضيع
و�إراح� � ��ة ال �ق �ي��ادة الإي��ران �ي��ة ل�ل�ت�ف��رغ ل�ب�ن��اء
محُ � ّق��ة ،مل ت��رف��ع غ�ير ل��واء ال�ت�ح��رك��ات ال�سلمية التي
كالم الأزميع كان له رجع �صدى بني �شرائح ال�شعب الأر�ض وتُ�سحل العروبة على �أعتاب ملكيات يمُ نع فيها
�إي ��ران امل�ستقبل ..فهل ي�ب��ادر امللك عبداهلل
ا��س�ت��دع��ت دخ ��ول ج�ح��اف��ل جي�ش ه��ذا ال ��درع ،ال ��ذي مل البحريني ،ال��ذي ه��ز أ� م��ن تلك الت�صاريح ،م�ست�شهداً �أي مظهر م��ن م�ظ��اه��ر امل�ط��ال�ب��ة ب��احل�ق��وق الطبيعية
لإق�ف��ال ملف الفتنة املذهبية واحل��رب �ضد
يرتك بيت عائلة �آمنة يف البحرين �إال وه�شمه ،بقب�ضات ب��الأح��داث ال�ت��ي ت��دور على الأر� ��ض ،فحفلت �صفحات للإن�سان ،بل ويُحكم فيها على من ينتقد �سيا�سة احلاكم
�سورية ،حماية لل�سعودية والعامل الإ�سالمي
ع�سكرية م��ن ح��دي��د ،ف أ�ُثكلت �أم�ه��ات واع� ُت�ق��ل الأط�ب��اء امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة بتعليقات ت�ف��اوت��ت ب�ين م�ستنكر بالقتل� ،إن�ف��اذاً لعقوبة ج��رم امل�سا�س ب��ذات ملك هنا �أو
بالتعاون مع الإيرانيني؟
و�أُهينت على �أيدي جنوده حرائر الإ�سالم.
داح ����ض مل��ا ��س�م��اه «ك��ذب �اً يبتغي تبيي�ض �صحيفة درع �أمري هناك.
يف حديث �صحايف لقائد قوات «درع اجلزيرة» احلايل؛ اجل��زي��رة ال �� �س��وداء» ،وب�ي�ن م��ن ان�ت�ق��د ت���ص��رف��ات ه��ذه
د .ن�سيب حطيط
حممد �شهاب
ال�ل��واء ال��رك��ن مطلق ب��ن ��س��امل الأزمي ��ع ،ق��ال �إن ق��وات ال�ق��وات معترباً �إي��اه��ا «ق��وات اح�ت�لال جبانة» ،مل جتد

ّ
مستمرة باغتيال الحياة في البحرين
«درع الجزيرة»
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إيران تمارس «دبلوماسية األقوياء»
مع الواليات المتحدة
طهران  -بهاء النابل�سي
من داخ��ل اجلمهورية الإ�سالمية الإي��ران�ي��ة تبدو
ال�ن�ظ��رة �إىل الأف ��ق البعيد يف م��و��ض��وع ال�ع�لاق��ة بني
�إيران والغرب عموماً ،والواليات املتحدة خ�صو�صاً ،يف
و�ضوح �شديد ،وتدرك القيادة الإيرانية كيفية التعامل
مع هذا امللف املعقد بغاية احلذر ،لكن طهران تعي�ش
بالفعل حتت وط�أة عقوبات ظاملة منذ عقود ،وهذا ما
يلم�س حتديداً يف املو�ضوع امل��ايل واالقت�صادي� ،إذ �إن
الريال هبط بقوة �أمام الدوالر يف الفرتة الأخرية ،ما
جعل احلالة االجتماعية برمتها يف و�ضع �صعب ،حيث
ارتفعت �أ�سعار امل��واد الأ�سا�سية رغم تدخل ال�سلطات
يف �أكرث من جمال ،خ�صو�صاً يف جمال دعم م�شتقات
الطاقة والتعليم والرعاية ال�صحية والنقل وغريها.
لكن رغ��م ذل��ك ينده�ش زائ��ر طهران من م�ستوى
تطور احلياة املدنية ،وم�ستوى تطور الفرد الإيراين
يف ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت �ج��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة ،و�أ� �ص �ب �ح��ت ه��ذه
اجل�م�ه��وري��ة مكتفية ذات �ي �اً ب�ك��ل ��ش��يء ��س��وى م�س�ألة
ت�صنيع الطائرات املدنية ،علماً �أنها ب��د�أت العمل يف
هذا املجال.
ح�ي�ن ت ��دخ ��ل �أروق � � ��ة ال �� �س �ي��ا� �س��ة ،ت� �ف ��اجَ � ��أ ب�ح�ج��م
االطمئنان والنظرة ال�شاملة مل�ستقبل �إيران وت�أثريها
ال
يف حميطها الإقليمي وعلى م�ستوى العامل ،فهي مث ً
مار�ست بالتن�سيق مع العمالقني الرو�سي وال�صيني
�ضغطاً ال ي�ستهان ملنع احلرب الأمريكية على �سورية،
وق ��د جن�ح��ت ب��ذل��ك ع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة
وال�سيا�سية ،لكن ومنذ �صعود جن��م الرئي�س ال�شيخ
ح�سن روح��اين يف منت�صف �آب املا�ضي ،تغريت �أم��ور
كثرية يف ال�سيا�سة ،فالرجل ميار�س ال�سيا�سة برباعة
وذكاء ،وعرف كيف يخاطب الأمريكيني والأوربيني.
لكن احلوار مع الواليات املتحدة الذي بد�أ ب�إ�شارات

الي � ��راين م��ن ��ص�ع��وب��ة ال�ت�ح��وي�لات
�إيحائية متثلت بالت�صريحات ال���ص��ادرة ع��ن طهران ال�ب�ن��ك امل��رك��زي إ
ووا�شنطن على ح��د ��س��واء ،ت�شري �صراحة �إىل رغبة املالية و�إج��راء عقود النفط وغريها ،لكن هذا كله ال
م���ش�ترك��ة ح�ت��ى الآن ب�ين ال�ط��رف�ين ب��اال��س�ت�م��اع �إىل ينفي وجود رغبة �أمريكية يف هذا التحول مبعنى ك�سر
الي��راين وبدء حوار معه طال �أم
بع�ضهما البع�ض ،لكن من املبكر التفا�ؤل واحلكم �أن مهابة التوجه نحو إ
الأم��ور ت�سري مب�سار م�ستقيم وحم��دد ،فهناك مث ً
ال ق�صر.
عامالن يقفان بوجه تطور العالقات:
والأه ��م :ه��ل احل ��وار �سي�س�شمل جممل العالقات
� 1ضغوط «�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ��ش��دي��دة وم�ب��ا��ش��رة على �أم ق�ضية ام�ت�لاك الطاقة ال�ن��ووي��ة؟ ه��ذا ه��و املحكوا��ش�ن�ط��ن ال ت��ري��د �أي تطبيع ل�ل�ع�لاق��ات ،وت�ط��ال��ب الأ�سا�سي من احل��راك احل��ايل ال��ذي مل يتبلور حتى
بالت�شدد يف امتالك �إيران للطاقة النووية ،خ�صو�صاً الآن.
بعدما �أ�صبحت يائ�سة من �أي �ضربة ع�سكرية ،وت�س�أل:
الي��ران �ي��ون ي��رغ�ب��ون �أن ُي�ترج��م احل ��وار بتقدمي
إ
ملاذا رفع العقوبات ما دامت �إيران مت�ضررة ومل توقف الأف�ع��ال ،و�أولها رفع العقوبات ،رغم وج��ود ح�سا�سية
�أن�شطتها النووية يوماً واحداً؟
فائقة ل��دى قيادة �إي��ران ،خ�صو�صاً احلر�س الثوري،
� 2ضغوط متار�س على الإدارة الأمريكية هذه ال �ت��ي ال ت��رغ��ب ب�ف�ت��ح ه ��ذه ال �ك��وة ال �ت �ف��او� �ض �ي��ة معامل� ��رة م��ن ال ��داخ ��ل م��ن �أط � ��راف م�ت�ن��اف���س��ة �سيا�سياً الأمريكيني ،فهناك جت��ارب مريرة وخمادعة يف هذا
ط��احم��ة يف ال��دخ��ول �إىل البيت أ
الب�ي����ض ،وال يخفى املجال ،وهناك من ي�س�أل يف �إي��ران :هل احل��وار �أي�ضاً
التحري�ض واجلهد «الإ�سرائيلي» وا�ستمرار العقوبات �سي�شمل النووي �أم ملفات املنطقة ،وما �أكرثها ،بدءاً
دون �أن تتنف�س �إي ��ران ،خ�صو�صاً �أن ه��ذه العقوبات من �سورية والبحرين والعراق ،وغريها من املناطق
�أثبتت ج��دواه��ا يف امل��و��ض��وع امل��ايل حيث يعاين مث ً
ال ذات الت�شابك الأمريكي  -الإيراين؟
من جانبهم ،يرغب الأوروبيون بفتح نافذة احلوار
م��ع �إي � ��ران م��ن ب ��اب ال �ن��ووي م��ع ا��س�ت�م��رار ال�ضغط
االق �ت �� �ص��ادي وم��راج �ع��ة �أن �ظ �م��ة ال�ت�ع��ام��ل امل ��ايل مع
م�ؤ�س�سات جت��اري��ة وم��ال�ي��ة �إي��ران�ي��ة وتخفيف بع�ض
الإجراءات ،وهذه يفهمها الإيرانيون ويتعاملون معها
�أي�ضاً بحذر.
«إسرائيل» تعمل جاهدة
الم��ر ترغب مبمار�سة دبلوما�سية
�إي��ران يف واق��ع أ
لعرقلة عودة العالقات بين
الق��وي��اء ،وه�ن��اك يف ط�ه��ران م��ن يقول بثقة كبرية:
أ
نحن ل�سنا �ضعافاً ،ونريد احل��وار مبنطق �أن يفهمنا
طهران وواشنطن
ال �غ��رب ويتفهمنا ،ال �أن يطلب م�ن��ا �أو ًال �أن نوقف
التخ�صيب ثم ننتطر حتى يرفعون العقوبات ،ال�سيما
�أن �إي ��ران ب��ات��ت دول��ة ذات ت��أث�ير على ك��ام��ل منطقة
ال�شرق الأو�سط� ،إن مل نقل على م�ستوى العامل.

ّ
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ك��ان االحت ��اد ال�سوفياتي ال�سابق �أول دول��ة تعرتف
بقيام دول��ة االغ�ت���ص��اب يف فل�سطني ع��ام  ،1948ورغ��م
ذلك ،مل تدخر احلركة ال�صهيونية و�أدواتها يف الداخل
جهداً ،على مدى احلرب الباردة ،لتقوي�ض �أ�س�س النظام،
�إىل �أن مت تفكيكه يف مطلع ت�سعينيات ال�ق��رن املا�ضي،
فا�ستفردت وا�شنطن بالقرار ال��دويل عقدين كاملني،
تدخلت خاللهما ع�سكرياً م��رات ع��دي��دة مب�ع��دل مرة
كل � 15شهراً ،ومن �أهمها احلروب العدوانية يف املنطقة
نيابة عن الكيان ال�صهيوين ،دون ح�سيب �أو رقيب.
مل ت�ستفد «�إ� �س��رائ �ي��ل» ف�ق��ط ب�ع��د ان �ه �ي��ار االحت ��اد
ال�سوفياتي فح�سب ،بل حتى يف ذروة �صداقته مع بع�ض
ال��دول العربية ،حيث مل ت��زوّده��ا ب�أ�سلحة تخل مببد�أ
التفوق املطلق للكيان ال�صهيوين ،مع التغا�ضي الدويل
عن تطوره االقت�صادي والتكنولوجي �إىل م�صاف الدول
املتقدمة ،يف الوقت الذي حرمت فيه �شعوب املنطقة من
حتقيق تطلعاتها نحو التنمية و�إنهاء التبعية.
�إن حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري وال�ت�ع��اون التكنولوجي
وال�صناعي ب�ين «�إ��س��رائ�ي��ل» وك � ّل م��ن ال��دول ال�صاعدة،
يتخطى م��ا تقيمه ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة جمتمعة م��ع تلك
ال ��دول ،وع�ل��ى عك�س احل��ال��ة م��ع ال �ع��رب ،مي�ي��ل م�ي��زان
ال�ت�ب��ادل دائ �م �اً مل�صلحة «�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ع�ل�م�اً �أن اجل��ان��ب
االق �ت �� �ص ��ادي ي�ك�ت���س��ب �أه �م �ي��ة خ��ا� �ص��ة ل� ��دى ال �ك �ي��ان

ال�صهيوين ،لأن ال�ط�ف��رات ال�صناعية والعلمية ،التي
�أح��رزت�ه��ا معظم ه��ذه ال ��دول «ال���ص��اع��دة» ،ق��د حتققت
بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات «الإ�سرائيلية».
تف�ضل رو�سيا احللول الدبلوما�سية حلل الإ�شكاالت
الدولية ،خا�صة بني ك ّل من �إيران و�سورية وبني الغرب،
ولكن ال نن�سى �أن الدبلوما�سية ت�ستهدف النتائج ذاتها
التي تن�شدها احل��رب ،ومن هذا املنطلق ،يرتبط رف�ض
ا�ستخدام القوة بت�أييد رو�سيا وال�صني لقرارات جمل�س
الأمن املتعلقة بفر�ض احل�صار والعقوبات االقت�صادية،
وحظر ت�صدير التكنولوجيا والأ�سلحة املتطورة ،مما
يت�سبب يف اخل�سارة التدريجية لعنا�صر القوة ،واختالل
القدرة على التفاو�ض والتو�صل �إىل الت�سويات العادلة.
رمبا �إيران قد ا�ستوعبت الدر�س ،فال تبدو �أنها تعتمد
كلياً على تقلبات املوقف الرو�سي �أو ال�صيني ،بل ت�سعى
�إىل ت�أمني اكتفائها الذاتي ،و�ضمان ا�ستمرار براجمها
العلمية والتكنولوجية ،فقد خربت �إيران تراجع مو�سكو
يف املا�ضي ع��ن �إمت��ام �صفقة ال���ص��واري��خ ،وجتميد بناء
وح��دة مفاعل بو�شهر حتى ال�شهر احل��ايل حتى �أعيد
�إط�لاق��ه بعد لقاء الرئي�سني ف�لادمي�ير بوتني وح�سن
روحاين على هام�ش اجتماع منظمة �شنغهاي الأخري.
م ��ا زال ال �غ �م��و���ض ي�ك�ت�ن��ف زي� � ��ارة رئ �ي ����س ال� � ��وزراء
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» بنيامني نتينياهو �إىل مو�سكو م� ؤ�خ��راً،

وال ميكن اجل��زم �أن نتنياهو مل ينجح يف ال�ضغط على لها �إدارة ال�صراعات الإقليمية با�ستقاللية تامة ،م�ستغلة
م��و��س�ك��و ،وق ��د ه ��دد ع�ل�ن�اً ب�ت��دم�ير ال �� �ص��وراي��خ امل��زم��ع تناق�ض الدول املت�سابقة على تقا�سم النفوذ ،وعليه ،لي�س
ت�سليمها ل�سورية قبل و�ضعها على من�صات الإط�لاق ،م�ستغرباً �أن ت�شتد الهجمة ال�صهيونية احل��ال�ي��ة نحو
وح��ول الأ�سلحة الكيماوية ،ال �أح��د يتباكى على قبول حتقيق م�شروعها التو�سعي يف ظل تعدد الأقطاب.
ال يتفق كثري من املحللني وال�سيا�سيني مع هذه الر�ؤية،
�سورية ب�إتالفها ،ولكن امل�س�ألة هي يف كيفية التعوي�ض
ال��س��ا���س ،يعتقدون �أن «�إ��س��رائ�ي��ل» قد
عنها بالو�سائل الدفاعية البديلة ،ويف قدرة رو�سيا على ألن�ه��م ،م��ن حيث أ
�إثارة مو�ضوع خمزون «�إ�سرائيل» من ال�سالح الكيماوي تخلت عن م�شروعها التو�سعي ،و�أن تعدد الأقطاب �سي�صب
يف م�صلحة ق�ضايا املنطقة و�شعوبها ،ويتنا�سون �أن ما يقرر
والنووي.
ينبغي التذكري بحقيقة �أن «�إ�سرائيل» لن تتعر�ض �أبداً ف�شل الهجمة على املنطقة ه��و ام�ت�لاك دول�ه��ا لعنا�صر
لل�ضغوطات املماثلة مهما اختلفت ال�ت��وازن��ات الدولية ،القوة الع�سكرية واالقت�صادية امل�ستقلة ،ومنعة مواقفها
وع�ل�ي��ه ،ال ميكن ل��دول املمانعة �أن ت��راه��ن على توظيف ال�سيا�سية املبنية على الوقائع ،ولي�س على الأوهام.
ت�شهد بلدان املنطقة حالة م�ستع�صية من ال�ضعف،
ت��راج��ع ال��والي��ات املتحدة يف مواجهة الكيان ال�صهيوين
وخمططاته ،لأن�ه��ا غ�ير مر�شحة لأن ت�ستفيد منه كما والتقاتل البيني ،واحلروب الأهلية ،والفو�ضى الأمنية،
تفعل ال��دول ال���ص��اع��دة ،خ�صو�صاً �أن ه��ذه اال��س�ت�ف��ادة ال وتفكك ال��دول��ة ،ف�صار ل��زام �اً على ال�ق��وى ال�سيا�سية
ت�ت�ح�ق��ق �إال ب��ال�ق��در ال ��ذي ت��و ّف��ره احل��رك��ة ال�صهيونية الوطنية ،ودول املمانعة �أن ت�سعى ،على �صعيد العالقات
مل��ن ت���ش��اء ،بح�سب متطلباتها اال�سرتاتيجية اخلا�صة ،الدولية� ،أن ت��درك حقيقة موقعها يف موازين القوى،
و�أن تدير العالقات الثنائية مع ال��دول ال�صاعدة مبا
وبامل�ساومة على م�صالح «حلفائها الطبيعيني».
�إن احلركة ال�صهيونية ال ميكنها االحتفاظ بديناميتها يخدم م�صاحلها حقاً ،ويحفظ عنا�صر القوة املتبقية،
اخلا�صة �إال من خالل الت�أثري «اخلفي» على موازين القوى ب��د ًال م��ن ال�ت�ن��ازالت املجانية التي تُفر�ض عليها حتت
الدولية ،يف عملية معقدة تبدو للبع�ض ك�أنها «لعبة �أمم» ،عنوان «دبلوما�سية الأ�صدقاء».
بينما هي يف الواقع تالعب ال�صهيونية مب�صائر ال��دول،
ع�بر حتكمها ب�صناع ال�ق��رار يف تلك ال ��دول ،لكي يت�سنى
عدنان حممد العربي
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رأي
كيسنجر ..عندما يخشى
صانع الفوضى على أمة الفوضويين!

الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين يلقي كلمته �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة (�أ.ف.ب).

ال حاجة ل��س�رد �سريت���ه الذاتية،
فه���و الذي اق�ت�رن ا�سم���ه بامل�شاريع
الأمريكية القادرة على تدمري كيانات
«جمهوريات املوز» عرب العامل ،وهو
�سيد الغ���رف ال�س���وداء ،حيث تو�ضع
خطط متزيق اخلرائط ،و�إعادة ت�شكيل
م���ا تراه �أمريكا منا�سب��� ًا لها ومالئم ًا
للكيانات العن�رصي���ة القا�ضية على
القوميات.
يخ�شى هرني كي�سنجر على �سورية
م���ن الفو�ضى يف ح���ال �سقوط الأ�سد،
رغم �أن���ه املهند�س الذي زرع الفو�ضى
عرب العامل ،وح�سب���ه �أنه بهذا �أ�رشف
من العرب ،ولدي���ه ر�ؤية مل تتوفر يف
�أدمغتهم يوم���اً ،ويرى خ���ط الزالزل
يتحرك وال��ش�روخ الربكانية تتمايل
حت���ت �أمة مرّ «الربي���ع» يف �سمائها
ع���ن طريق اخلط�أ ،لأن رم���ال البادية
تنتج ب�ت�رول العمالة وال تنبت زهرة
�أمل ل�رشق ينتحر.
ما هي خريطة طريق هذه الثورة يف
�سورية؟ وكم من م�ؤمتر دويل و�إقليمي
عُ قد لتوحيد ��ش�راذم املعار�ضة على
ر�ؤي���ة م�ستقبلي���ة لـ«�سوريا ما بعد
الأ�س���د»؟ و�أين املليارات التي �صرُ فت
لدع���م انتفا�ض���ة هجين���ة؟ و�أين هي
حكومة املنفى ال�سوري���ة؟ و�أي نظام
�سيا�سي جاه���ز لت�سلم مقدّرات دولة؟
و�أين الد�ستور ل�سورية اجلديدة؟ وكيف
لهم �أن يطبّقوا قوانني مدنية و�ضعية
على �إم���ارات «الن��ص�رة» و«�أن�صار
ال�رشيع���ة» و«دولة الع���راق وال�شام
الإ�سالمية؟!
�أحد النازحني ال�سوريني يف لبنان
قال« :نحن عائلة من �أربعة �أ�شخا�ص،
ن�سكن يف ن�صف «كارافان» يف �إحدى
�ضواحي ب�ي�روت� ،إيجاره���ا ال�شهري
ثالثمئة دوالر� ،سكنت �أختي معنا هي
وعائلتها منذ ف�ت�رة ثم قررت العودة

مل يكن البدوي حديث العهد بـ«الن�ضال» ،فقد انغم�س فيه
طال���ب عقائدي يف جامعات البلد املج���اور ،وزاد عليه ب�ضع
�سنني من عمر الرجولة ،وكانت الأحزاب يف بلده بعدد الأفخاذ
يف الع�شرية« ،كان الزعماء يبدلون ا�سم اجلماعة كلما تراءى
لهم �أن فك���راً جديداً يل���وح يف الأفق البعي���د» ،قال البدوي
ل�صاحبيه ،و�أ�ضاف« ،ويف كل مرة ،كانت �ساحة احلراك ت�ضيق
وت�ضيق حتى االختن���اق ،وتكرث حركات التم���رد واالن�شقاق،
فلمّا �أح�س�ست �أنني �س�أ�صبح ع�ضواً يف ع�صابة معزولة قررت
االعتكاف».
كان الأ�صح���اب الثالث���ة ،يف تلك الأثن���اء ،يتظللون بفيء
ال�شجرة الوحيدة يف احلديقة العامة و�سط املدينة ،ويعيدون
تفح�ص املل�صق ،وي�ستعر�ض���ون �أ�سماء اجلمعيات التي دعت
�إىل االحتج���اج املبتور ،وا�ستطرد الب���دوي قائالً« ،يف عهدي
ال�ساب���ق ،كنا نُع���رّف اجلماعات النا�شط���ة ب�أ�سماء زعمائها
املتنفذين ،وكنا ن�شكو من كرثتهم ،وحني �أقارن اليوم بالأم�س
�أبكي عليه».
علق ال�صحايف على كالمه ،وقال« ،حالكم يا �صاحبي مثل
حالنا ..فق���د تكاثرت عندنا اجلمعيات كالفطر الربي ،ولطاملا

�إىل حماه و«احلمم» ،لأنها على الأقل
جتد امل�شفى ال���ذي ي�ستقبلها جمان ًا
واملواد اال�ستهالكي���ة املدعومة ،رغم
الظروف التي مت���ر بها �سورية ،وجتد
املدر�سة املجانية لأوالدها ،مع الكتب
والقرطا�سية ،وبقي���تُ �أنا مع عائلتي
يف لبن���ان ثالث���ة م���ن �أ�ص���ل �أربعة
يعملون وال ن�ستطي���ع حتمّل الغالء..
ماذا فعلنا نح���ن ال�سوريني ب�أنف�سنا؟
ومن من ه����ؤالء املعار�ضني املنظّرين
يف الداخ���ل واخلارج ق���ادر �أن يعيد
�إلينا �سورية التي كانت»؟
هنا تكمن الفجوة الكربى ،بني قادة
معار�ضة ال ي���درون ماذا يفعلون ،يف
احلقل يتقاتلون وعل���ى البيدر �سوف
يتذابح���ون ،و�شع���ب �س���وري قامت
با�سم���ه قيامة «الث���ورة» ،فكان هو
وقوده���ا ،وهو وح���ده رمادها ،وثمار
«الثورة» �ستكون لقطايف الفر�ص متى
انت�رصت ،ومن �أي���ن لـ«ثوار» �سورية
�أن ينت�رصوا طامل���ا �أن الآلة احلربية
والأدوات الب�رشية ُ�صنعت يف �أي مكان
وا�ستوردت من �أي مكان �إال من �سورية،
و�س���ط حديث عن �ألف ف�صيل ي�شكّلون
جمتمعني نحو مئة �ألف مقاتل ،ولكل
ف�صيل «�أجندته» اخلا�صة ،يقر�أ فيها
ما كتب له من بلد املن�ش�أ ،ويقر�أ فيها
ما يكف���ي لتدمري �سوري���ة احل�ضارة
والتاريخ واملن�ش����آت ،وبات ال�سوري
املن� أش� خارج احل�سابات واملعادالت،
وم���ا زال���ت قي���ادات املعار�ض���ات
ال�سورية م���ن نزالء الفن���ادق تنا�شد
�أمريكا والغ���رب الت�صعيد �ضد النظام
ملزيد م���ن التناحر الغبي ،وملزيد من
االنتحار املجاين عل���ى �أر�صفة وطن
�أرادت له «�أم�ي�ركا كي�سنجر» ربيع ًا
عربي ًا بامتياز.

�أمني يو�سف

حاولت �أن �أجد تعلي ًال مقنع ًا للظاهرة فلم �أفلح ،وقد انت�سبت
اىل �إحدى املنظمات املدنية ل�س�ب�ر �آراء م�ؤ�س�سيها ،فوجدتهم
من�شغلني بت�أمني م�صادر التمويل ،ينتقلون من �سفارة �أجنبية
�إىل �أخ���رى ،فيختارون �أ�سخاها يف العطاء ،وال يكرتثون لكلفة
ما يقدمونه باملقابل».
ا�ستمع امل�سافر حلوار رفيقيه دون �أن ينطق بحرف ،والحظ
ال�صحايف �صمته ف�س�أله« ،مل ال ت�شاركنا احلديث� ،ألي�س لديك
ما تقوله»؟ ف�أجاب ال�صحايف« ،لقد قلت ما فيه الكفاية قبل
ذهابنا �إىل االعت�صام ،ولكن���ي �أرى يف تو�سعكما يف التعليل
والتحلي���ل ،تو�صيف ًا ال يبتع���د كثرياً عن احلقيق���ة ،ولكنكما
ت�ستعمالن عبارات جافة ومبا�رشة ،ال تخلو من نربة التخوين
واالته���ام ،وان���ا �أف�ضل يف هذه امل�ضم���ار �أن �أ�ستخدم �أ�سلوب
التورية واال�ستنباط».
انتظ���ر امل�سافر حتى �أدرك رفيقيه التع���ب ،فه ّي�أ ك ٌّل منهما
ح�صرية فوق الع�شب امل�صفر ،وغرقا يف �سبات عميق ،فالتقط
امل�ساف���ر دف�ت�ره ال�صغ�ي�ر وراح يخط عل���ى �صفحاته ب�ضع
مالحظ���ات لن يك�شف عنه���ا حتى تكتمل ال�ص���ورة ،وينتهي
الرتحال ،ث���م ا�ستلقى بجانب رفيقي���ه ،وراح ي�ستذكر كلمات

لو يعقلون!
�إذا كانت خلفية التعدّد الثقايف جت�سّ د �إرثاً من تراكمات اال�ستخفاف
بالآخر� ،أو احلذر منه� ،أو عدم الثقة به ،ف�إ ّن ثقافة التعدّد جت�سّ د على
خالف ذلك ،حالة انفتاح واحرتام وثقة به ،فهي بالتايل ت�شكّل �صمام
الأمان للتعدد الثقايف ،و�ضابطاً حكيماً لتج�سدات هذا التعدّد وجتلياته.
حق االختالف والتمايز ،ال يعني حقاً مطلقاً متفلتاً من ال�ضوابط،
�أو متجاوزاً حلقوق الآخرين� ..إ ّن للإن�سان حقاً ،ولل�شخ�صية اجلماعية
حقاً ،ففي املجتمعات املتعددة هناك حق التمايز ،وهناك حق التما�سك،
ولي�س �صحيحاً �أب��داً �أنهما خطان متوازيان ال يلتقيان� ..إمن��ا تكمن
نقطة التقائهما ،يف ثقاقة التعدد ..وهي ثقافة قلة حتى الآن ،وما مل
ت�صبح ثقافة عامة ومت�أ�صلة ،ف��إ ّن الهوّة بني املفاهيم املختلفة ملعنى
التعدديات الثقافية �ستزداد عمقاً وات�ساعاً.
من هنا كانت احلاجة املا�سة �إىل � -صومعة ت�أمل وحوار ُ -ي�ؤتى �إليها
بكل الهواج�س واملخاوف وال�شكوك ،لتعالج بحكمة وروي��ة وعقالنية،
وب�صراحة كما فلق ال�صخر ..ت�سهي ًال ل�ل�ح��وار ،و�ضماناً للنتائج..
فاملواربة واملحاباة والتملق والتزلف ،وبو�س اللحى ،ال تنتج �إال رماداً
يغطي جمراً متقداً ،بانتظار لفحة ريح!
من �ش�أن احل��وار الواثق وال�شفاف �أن ي��ؤدي �إىل الت�سامح وتطهري
الذاكرة..
�أج��ل� ..إننا «ندعو امل�ؤمنني باهلل الواحد» �إىل مبد�أ احل��وار الدائم
وامل�ت��وا��ص��ل ..ه��ذا امل�ب��د�أ القائم على االح�ت�رام امل�ت�ب��ادل ،بحيث يعمل
اجلميع على �إر��س��اء العدالة االجتماعية وال�سالم واحل��ري��ة ..وه��ذه
امل�س�ؤولية امل�شرتكة على درجة عالية من الإحلاح بالن�سبة �إىل «امل�سلمني
وامل���س�ي�ح�ي�ين» لي�س يف ل�ب�ن��ان ف�ح���س��ب ،ب��ل وع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي..
فاللبنانيون على وجه التحديد ،مدعوون �إىل و�ضع ح ٍّد خلالفاتهم،
الخ ��وة والت�ضامن،
وتغيري العقليات ال�سائدة ،م��ن �أج��ل مزيد م��ن أ
لإعادة بناء جمتمع �أكرث متا�سكاً وتعاي�شاً بني �أبنائه..
فهم عا�شوا قروناً طويلة جنباً �إىل جنب كثرياً ما �سادها ال�سالم
وال�ت�ع��اون ،لذلك لي�س م�ستحي ًال عليهم �إي�ج��اد الطريق ال�ضرورية
ل�ل�ت�ف��اه��م وب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع -ال ��دول ��ة -ع�ب�ر احل� ��وار امل ُ �ح�ت ِ�رم لطبيعة
املجموعات املختلفة.
فالذين ينتمون �إىل جمتمع وطني واح��د ،ويقيمون على الأر���ض
ال��واح��دةُ ،ي�ف�تر���ض �أال ي�سود عالقاتهم احل��ذر امل�ت�ب��ادل ،وامل��واج�ه��ة
والعزل ،با�سم الديانات التي ينتمون �إليها.
فاملفهوم امل�شرتك للحياة ا ُ
خللُقية ،والتطلع �إىل م�ستقبل �أف�ضل
يح�سم امل�س�ؤولية امل�شرتكة على اجلميع ،يف معركة بناء املجتمع ،و�إر�ساء
خللُقية
معامل الغد ،وذلك بالرتكيز على املقومات الأ�سا�سية للقيم ا ُ
والعدالة االجتماعية وال�سالم واحلرية ،ومن �ش�أن هذا �إذا ما حتقق� ،أن
يُ�شِّ رِع �أمام «اللبناين» �آفاق التطور والرّقي واحلداثة.

نبيه الأعور

ال�شيخ اجلليل ،ولكنه �رسعان ما ا�ست�سلم للنوم قبل �أن تتجمع
يف خميلته �صورة طيفه املت�ضائل.
مل يدرك امل�ساف����ر حتى تلك اللحظات �أن م�صدر �إلهامه كان
�سيختفي فج�أة م����ن خياله ،وين�سى �إىل الأب����د �أنه التقاه يف
الوادي ال�سحيق ي�رصخ وحيداً ،ويلقي عظاته للطري وال�صخور
وال�شجر ،و�أن عليه و�صحبه ورفاق����ه �أن ي�ستطلعوا الآفات يف
الأمة ،وي�ستنبطوا له����ا احللول ،وين�رشوا من تاريخها الدرو�س
والعرب.
ا�ستف����اق الرف����اق واحداً تل����و الآخر ،ويف خل����د ك ٍّل منهما
ا�ستف�سارت بال حدود ،فبادرهم امل�سافر بنربة جادة ،وقال�« ،إن
كن����ا �سنهتم بال�ش�أن العام ،فلن نرتب�ص كغرينا القتطاع ح�صة
يف غلة لي�ست م����ن زرعنا �أو ح�صادنا ،وم����ن �شاء �أن يوا�صل
امل�سرية ،فليتهي�أ القتحام امل�ستحيل».
هز الب����دوي بر�أ�سه كمن ينوي ت�أييده قب����ل �أن يتفهم �أبعاد
ما �سمع ،ف�أحج����م عن التعليق ،ثم �سارع ال�صحايف للرد على
«توجيه����ات» امل�سافر ،وق����ال�« ،أهذا ما �أو�ص����ى به �شيخك
املجهول»؟ فرد امل�سافر با�ستغراب �شديد« ،ماذا تق�صد؟ ..وعن
�أي �شيخ حتدثني»؟
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اقتصاد

مخاوف اقتصادية من استهداف السفن العابرة لقناة السويس
يف � �ض��وء اال� �ض �ط��راب��ات ال �ت��ي ت�ع��م ال���ش��ارع
امل�صري منذ عزل الرئي�س حممد مر�سي ،برزت
�إىل ال��واج�ه��ة �أخ�ي�راً جمموعات م�سلحة تهدد
با�ستهداف ال�سفن ال�ت��ي تعرب ق�ن��اة ال�سوي�س،
وب��ال�ف�ع��ل ف�ق��د ب� ��د�أت إ�ح� ��دى ه ��ذه امل�ج�م��وع��ات
بتنفيذ تهديداتها عرب ا�ستهداف �سفينة �صينية.
ومل��واج �ه��ة امل �خ��اط��ر ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت�ط��ال
املالحة بالقناة ،يف ظل التزامات م�صر الدولية
بت�أمني القناة ،عمد الفريق ال�سي�سي �إىل اتخاذ
ت��داب�ي�ر ف��وري��ة ت�ق���ض��ي مب���ض��اع�ف��ة احل��را� �س��ة
الأمنية على القناة ون�صب كامريات مراقبة.
وجت� ��ري ال �ي ��وم م�لاح �ق��ة ت�ن�ظ�ي��م «ك�ت��ائ��ب
الفرقان» الإرهابي ،امل�س�ؤول عن �إ�صابة ال�سفينة
ال�صينية «كو�سكو �آ�سيا» بقذائف «�آر .بي .جي»
بعد �أن مت حتديد هوية املهاجمني.
�إذاً ،يف حترك قد يهدد �سالمة قناة ال�سوي�س
وع��ائ��دات �ه��ا ال �ك �ث�يرة ال �ت��ي ت��دره��ا ع�ل��ى م�صر،
تعر�ضت ال�سفينة ال�صينية «كو�سكو �آ�سيا» لهجوم
خ�لال عبورها القناة على يد جماعة مت�شددة
تدعى «كتائب الفرقان» ،وتتخذ من �شبه جزيرة
�سيناء مقراً لها ،ال �شك �أن هدف الإرهابيني هو
ال�ت� أ�ث�ير يف تدفق حركة امل��رور يف ال�ق�ن��اة ،علماً
�أن الهجوم مل ي�سفر عن �أي �ضرر لل�سفينة �أو
حمولتها ،لكن م��ن �ش�أنه �أن يثري القلق لدى
ال�سفن الأخرى ويدفعها �إىل تغيري م�سارها.
قناة بالغة الأهمية
هذا الهجوم �ضد ال�سفن العابرة للقناة يعد
تطوراً جديداً ،وينبغي التعامل معه بكل جدية،
ب���س�ب��ب ت ��أث�ي�ره امل�ح�ت�م��ل يف ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة،
ت�ع��ر��ض��ت ق �ن��اة ال���س��وي����س يف امل��ا� �ض��ي ل� إ
ل�غ�لاق
ب�سبب احل��رب ،وظلت مغلقة �أ�شهراً بني �أواخ��ر
عام  1956ومطلع عام  ،1957وملدة ثماين �سنوات
بني الـ 1967و ،1975لكن حجم الب�ضائع التي
مت��ر عربها ال�ي��وم �أ�صبح أ�ع�ل��ى بكثري مم��ا كان
عليه احل��ال يف خم�سينيات و�سبعينيات القرن
املا�ضي ،وت�ؤكد التقارير ال�صادرة عن هيئة قناة
ال�سوي�س� ،أن حمولة الب�ضائع ال�ت��ي مت��ر عرب
القناة ارتفعت �إىل �أكرث من ال�ضعف يف غ�ضون
ال�سنوات الـ 12املا�ضية ،من نحو  368مليون طن
مرتي يف عام � 2000إىل  740مليون طن مرتي
يف ع��ام  ،2012ومت��ر عربها الآن نحو  8يف املئة
من التجارة البحرية العاملية ،ويف الثالث من
�أيلول وحده مرت عربها � 45سفينة حتمل 2.7
مليون طن مرتي من الب�ضائع.
وتعد قناة ال�سوي�س �أي�ضاً النقطة الثانية
الأك�ث�ر �أهمية بعد م�ضيق هرمز لنقل النفط
وال �غ��از الطبيعي امل���س��ال �إىل �أوروب � ��ا و�أم�يرك��ا
ال�شمالية ،هذا التدفق الكثيف للب�ضائع يعني
�أن �أي �إغ�لاق ولو م�ؤقتاً للقناة ،ميكن �أن ي�ؤثر
ب�شكل كبري يف التجارة العاملية.
القناة هدف
القناة هي جمرى مائي �ضيق جداً ،وال يبلغ
عر�ضها يف كثري من الأماكن �إال نحو  300مرت،
وهذا يعني �أن حركة املرور عرب القناة ت�سري يف
بع�ض الأحيان يف اجت��اه واح��د ولفرتات طويلة
ب�سبب �ضيق القناة ،ويتم مترير ال�سفن يف ثالث
قوافل منتظمة يومياً يف �أوقات حمددة ،وهناك

بع�ض ال �ط��رق اجل��ان�ب�ي��ة ال�ت��ي ت�سمح للقوافل
ب��امل��رور بجانب بع�ضها بع�ضاً ،م��ا يجعل امل��رور
ع�بر ال�ق�ن��اة �أك�ث�ر ك �ف��اءة ،وم��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ه��ذا
النظام امل��روري يجعل م��ن ال�سهل ج��داً العثور
ع �ل��ى ال �ه��دف م��ن م��وق��ع ه �ج��وم ي �ت��م ان �ت �ق��ا�ؤه
ب�سهولة ،كما ميكن تعقب ال�سفن يف القناة عرب
الإنرتنت.
�ضيق القناة يعني �أن ال�سفن التي تبحر يف
و�سطها تكون يف كثري من الأحيان على بعد نحو
 150مرتاً من �أي من �ضفتي القناة ،وبالتايل
ميكن ا�ستهدافها ب��امل��داف��ع الر�شا�شة وق��اذف��ات
القنابل ال���ص��اروخ�ي��ة ،ال�ت��ي مت ا�ستخدامها يف
الهجوم على ال�سفينة ال�صينية ،وينبع الهاج�س
الأم �ن��ي م��ن حقيقة طبيعة ال�ق�ن��اة ال�ضيقة يف
م�ع�ظ��م أ�ج��زائ �ه��ا وع� ��دم ع�م�ق�ه��ا ،ب�ح�ي��ث ميكن
ل�سفينة كبرية مثل «كو�سكو �آ�سيا» �أن تغرق يف
منت�صف القناة عند نقطة �ضيقة جداً ،ما يوقف
ب�شكل فعال حركة املرور عرب القناة �إىل �أن يتم
نقل ال�سفينة خارجها ،ومبا �أن م�صر تتلقى نحو
خم�سة مليارات دوالر �سنوياً ر�سوم عبور للقناة،
فيعد ه��ذا امل�ع�بر امل��ائ��ي م���ص��دراً مهماً للدخل
والعمالت الأجنبية للحكومة امل�صرية ،وبالتايل،
ال للمت�شددين الذين
ت�صبح القناة هدفاً حمتم ً
ي�سعون لإحلاق الأذى باحلكومة امل�صرية.
تهديدات كثرية
يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ �ي ��رة ،ت�ل�ق��ت ه�ي�ئ��ة ق�ن��اة
ال�سوي�س تهديدات من جماعات جمهولة تزعم
�أنها �ست�ستهدف القناة ،و�أدت هذه التهديدات �إىل
تكثيف الإج��راءات الأمنية على طول القناة� ،إال
�أن ذلك التكثيف الأمني مل يكن كافياً لإحباط
ال �ه �ج��وم ��ض��د ال���س�ف�ي�ن��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام
الأ�سلحة اخلفيفة.
ويف أ�ع �ق ��اب ذل ��ك ال �ه �ج��وم ال �ف��ا� �ش��ل� ،أن���ش��أ

اجل �ي ����ش امل �� �ص ��ري ن� �ق ��اط ت�ف�ت�ي����ش وزاد ع��دد
ال��دوري��ات الأم�ن�ي��ة املتنقلة ،ورك��ب م��زي��داً من
ال�ك��ام�يرات الأم�ن�ي��ة ،ون�شر مروحيات �إ�ضافية
للجي�ش ملراقبة القناة ،و�أ�صبح �شن هجوم على
�سفينة عابرة للقناة الآن �أك�ثر �صعوبة من ذي
قبل..
هجوم حمدود
لي�س م�ستغرباً �إذا ك��ان الهجوم بالأ�سلحة
ال�صغرية �ضد «كو�سكو آ���س�ي��ا» مل يت�سبب لها
يف كثري م��ن ال�ضرر ،حتى ول��و ك��ان املهاجمون
ي�ستخدمون ق��ذائ��ف �صاروخية ،لأن الأ�سلحة
اخلفيفة لي�ست كافية ال�ستهداف �سفينة �شحن
يبلغ طولها نحو  350مرتاً وتزن نحو � 114ألف
طن مرتي.
هذه ال�سفن لي�ست فقط كبرية ج��داً ،و�إمنا
�أي�ضاً بنيت ب�شكل جيد للغاية بحكم ال�ضرورة
من �أج��ل التعامل مع ال�شحنات ال�ضخمة التي
حتملها يف البحار الهائجة ،لذلك فمن ال�صعب
ج ��داً �أن ت�ت�ع��ر���ض ال���س�ف��ن ال �ك �ب�يرة واحل��دي�ث��ة
ل �ل �غ��رق ،ح �ت��ى ع �ن��د م�ه��اج�م�ت�ه��ا ب�ق�ن�ب�ل��ة ق��وي��ة
حتتوي على مئات ع��دة من ال�شحنات النا�سفة
العالية الطاقة التفجريية ،قد ت��ؤدي مهاجمة
مثل هذه ال�سفن مبدفع ر�شا�ش خفيف �أو قذيفة
�صاروخية �إىل جرح �أو قتل بع�ض �أفراد الطاقم،
لكن من غري املحتمل �أن تت�سبب تلك القذائف
يف �أ�ضرار كبرية لل�سفينة نف�سها.
ويف حني �أن القناة طويلة ،وي�صعب ت�أمينها
مت��ام�اً ،و�أن ال�سفن العابرة ت�سري على م�سافة
قريبة ن�سبياً م��ن ال�شاطئ يف بع�ض الأح�ي��ان،
وميكن التنب�ؤ ب�إبحارها ،فمن ال�صعب جداً �شن
هجوم من �ش�أنه �أن يغرق �سفينة ويغلق القناة،
�أي�ضاً من ال�سهل ن�سبياً الو�صول �إىل �ضفة القناة
مبدفع ر�شا�ش خفيف� ،إال �أن تركيب قارب يحمل

متفجرات ،يتطلب جهداً لوج�ستياً كبرياً ،ورمبا
ال يحالف ذلك الهجوم النجاح.
إ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،ف��إن��ه ن�ظ��راً لأهمية قناة
ال�سوي�س و�إمكانية تعر�ضها للهجمات� ،أن�ش�أت
احل �ك��وم��ة امل���ص��ري��ة منطقة �أم �ن �ي��ة ع�ل��ى ط��ول
القناة ،تغطيها دوري��ات منتظمة على الأر���ض،
ويف اجلو ويف املاء ،ومن املالحظ �أي�ضاً �أن حركة
القوارب ال�صغرية يف قناة ال�سوي�س �أخف بكثري،
ومي�ك��ن ال�سيطرة عليها ب�شكل أ�ق ��وى مم��ا هو
عليه احل ��ال يف امل��راف��ئ ال�ف��و��ض��وي��ة م�ث��ل ع��دن
يف اليمن ،لذلك �سيكون الو�ضع أ�ك�ثر �صعوبة
لإط�ل�اق ق��ارب تفجريي يف ق�ن��اة ال�سوي�س من
دون اكت�شاف الأمر.
علماً أ�ن��ه ح��ال�ي�اً يتم التن�سيق م��ع اجلي�ش
امل�صري لتغطية مراقبة املجرى املالحي لقناة
ال�سوي�س و�شاطئيه �شرقاً وغ��رب�اً بالكامريات
احل���س��ا��س��ة ،ع�ل��ى م��دى �� 24س��اع��ة ،ب �ط��ول 190
كيلومرتاً لإح�ك��ام مواجهة ب ��ؤر الإره ��اب التي
ت�ستهدف قوافل ال�سفن العابرة لقناة ال�سوي�س
ل �ل� إ
�� � �ض� ��رار ب��االق �ت �� �ص��اد ال� �ق ��وم ��ي ،وب �ح �� �س��ب
امل�ع�ل��وم��ات ،ف� ��إن امل�ن�ظ��وم��ة اجل��دي��دة ت�ستهدف
ت�أمني �شاطئي القناة من ال�سوي�س جنوباً حتى
البحريات املرة والإ�سماعيلية ،و�صو ًال �إىل نقطة
ال�شمال بنهاية قناة ال�سوي�س يف بور�سعيد املطلة
على البحر املتو�سط ،حيث متت تغطية القطاع
اجلنوبي بال�سوي�س و��ش��واط��ئ خليج ال�سوي�س
امل�لا� �ص �ق��ة مل��دخ��ل ال �ق �ن��اة ،خ �� �ص��و� �ص �اً م�ن��اط��ق
ال���س��ادات وال�سخنة وال��زع�ف��ران��ة غ��رب�اً ،وعيون
مو�سى ،ور�أ�س �سدر �شرقاً.
ك �م��ا �أن ت � أ�م�ي�ن ال �ق �ن��اة ب��ال �ك��ام�يرات �سيتم
بعمق  3كيلومرتات على �شاطئي القناة يف اجتاه
�صحراء �سيناء واملناطق الزراعية لكي يتم منع �أي
حترك �إرهابي حمتمل انطالقاً من هذه املناطق.

هنا مرت�ضى
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بلديات

مقنة البقاعية ..نموذجًا يقتدى به
ع�ل��ى ك�ن��ف م��دي�ن��ة ال���ش�م����س بعلبك،
تقبع قرية من قرى وبلدات ق�ضاء بعلبك،
هي مقنة؛ البلدة البقاعية اجلميلة التي
ت�ق��ع يف ال�ق���س��م ال���ش�م��ايل م��ن حمافظة
البقاع ،وال�ت��ي م��ا زال��ت حتتفظ بطابعها
الأث��ري القدمي من حيث البيوت وبع�ض
الآث� ��ارات كمعا�صر ال��زي�ت��ون وع��دد كبري
من الكهوف واملغاور التي تعود �إىل ع�صور
قدمية.
تقدر م�ساحة مقنة بـ 2878هكتاراً،
وت��رت�ف��ع ع��ن �سطح البحر  1070م�تراً،
يف حني �أنها تبعد عن العا�صمة بريوت
 95كلم وعن زحلة  45كلم وحوايل 10
كلم ع��ن مدينة بعلبك ،وه��ي تقع على
ال�ط��ري��ق ال��دول�ي��ة ب�ين بعلبك وحم�ص
ال��ذي يخرتقها ويق�سمها �إىل ق�سمني،
وحتيط بها كل من البلدات التالية :من
ال���ش��رق ب�ل��دة ن�ح�ل��ة ،وم��ن ال �غ��رب بلدتا
الكني�سة ودي ��ر الأح �م��ر ،وم��ن ال�شمال
ب �ل��دت��ا ي ��ون�ي�ن و� �ش �ع��ث ،وم� ��ن اجل �ن��وب
مدينة بعلبك وبلدة ايعات ،كما يبلغ عدد
�سكانها حوايل � 10آالف ن�سمة بني املقيم
واملهاجر �إىل بالد االغ�تراب والنازحني
�إىل بريوت.
وع��ن �أ�صل ت�سميتها «مقنة» فهناك
ت�ف���س�يران ،منهم م��ن ي�ق��ول وبح�سب ما
جاء يف بع�ض الكتب القدمية �إن «مقنة»
كلمة �آرام �ي��ة ت�شتق م��ن « إ�ق�ت�ن��ى ال�شيء»
�أي متلكه ،وتف�سريات �أخ��رى تقول �إنها
ج��اءت من جمع كلمتي م��اء وقناة ،ن�سبة
�إىل ال �ق �ن��اة ال �ت��ي ت �ع�بر ال �ب �ل��دة ب��اجت��اه
ال�سهل ،وتعد �إحدى �أهم قنوات املياه «نهر
ال���ش��اغ��ور» ال��ذي ينبع م��ن ج��ارت�ه��ا بلدة
نحلة.
يف ال�سابق كانت �أرا�ضي مقنة كثيفة
ال ��زراع ��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ال �ي��وم وب���س�ب��ب ج�ف��اف
بع�ض الينابيع وقلة الأمطار �إ�ضافة �إىل
ط�ب�ي�ع��ة الأر� � ��ض ال���ص�خ��ري��ة وامل���ش�ك�ل��ة يف
ت�صريف الإن�ت��اج مل تعد نا�شطة زراع�ي�اً،
وبقيت الطرق التي ت�ستخدم فيها بدائية
�إذ يرتبط �إنتاجها بكمية الأم �ط��ار التي
تهطل كل عام الفتقارها �إىل م�صادر مياه
الري.
ومن �أهم الزراعات التي كانت تتميز
بها البلدة هي احلبوب ،خ�صو�صاً العد�س
الذي مل يعد يباع كال�سابق ب�سبب ا�سترياد
�أنواع �أخرى وب�أقل كلفة« ،ف�أ�صبح املدخول
ع��رب��ي وامل �� �ص��روف ف��رجن��ي»� ،إىل جانب
ال�ع��د���س ،ه�ن��اك �أ��ش�ج��ار م�ث�م��رة كالكرمة
وال��زي �ت��ون ،وال �ل��وز وال �ت�ي�ن� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
�أ��ش�ج��ارغ�ير م�ث�م��رة ،ك��ال���س��رو وال�شربني
وال�صنوبر والزنزخلت.
يف م�ق�ن��ة ،مي�ك��ن ال �ق��ول �إن اقت�صاد
ال�ب�ل��دة يعتمد على موظفي ال��دول��ة من
جي�ش وقوى �أمن داخلي ووظائف ر�سمية
متعددة يف خمتلف ال ��وزارات� ،إ�ضافة �إىل
الأعمال التجارية املتو�سطة.
ومن البلدة ،فنانون و�شعراء وعلماء
كالفنان مر�شد املقداد ،يقال �إنه كان من
�أ�شهر النحاتني يف لبنان ،وال�شاعر نحيب
جمال الدين ،والباحث العلمي اللبناين
ال��دك�ت��ور حممد ��ص��وان ،ال��ذي �صمم �آل��ة

لل�صم ،ليتوجه بعدها بتفكريه �إىل حا�سة البلدية لبلدة مقنة ،وه��و إ�جن��از م�شروع
الب�صر ،فبد أ� العمل على «العني الثالثة» م�ي��اه ال�شفة و�إي�صالها �إىل امل �ن��ازل كافة
وهي جهاز خا�ص يعيد الب�صر للمكفوفني ب�ط��ري�ق��ة ال � �ع ��دادات ،ح�ي��ث ب�ل�غ��ت كلفته
عن طريق التنبه الب�صري الدماغي ،ما ح ��وايل  400م�ل�ي��ون ل�ي�رة ،وذل ��ك نتيجة
�أحدث �ضجة عاملية وفتح الباب وا�سعاً �أمام � �ش��ح امل � �ي ��اه اجل ��وف� �ي ��ة يف ال� �ق ��ري ��ة ،مم��ا
املكفوفني ال�ستعادة حا�سة النظر ،كما �أن ا�ضطر �أهلها لالعتماد على ��ش��راء املياه
ما حققه يف م�سريته العلمية �أهله ليتبوّء بال�صهاريح ل�سنوات طويلة ،ومقنة من
منا�صب رفيعة يف جم��ال البحث العلمي �أوىل البلدات ،يف لبنان ،التي ا�ستخدمت
والهند�سة الكهربائية� ،إ�ضافة �إىل الكثري ال�ع��داد يف مياه ال�شفة بعد حفر وجتهيز
م��ن الإ��س�ه��ام��ات العلمية ال�ت��ي قدمها يف ثالث �آب��ار ارتوازية يف حميطها ،فحفرت
بئراً بعمق  300مرت وبئراً �أخ��رى عمقها
كندا.
و�شهدت بلدة مقنة تقدماً ملحوظاً  400م�تر ع�ن��د �أط � ��راف ال�ب�ل��دة جهزت
وقفزة نوعية على عدة �أ�صعدة وم�ستويات ،بكافة امل�ستلزمات من مولّد وخزان جرى
قيا�ساً بالبلدات امل�ج��اورة ،خ�صو�صاً فيما تو�صيله ب��اخل��زان الرئي�سي للبلدة ،وقد
يتعلق ب��ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وي �ع��ود الف�ضل ب�ل�غ��ت ك�ل�ف�ت��ه � 225أل� ��ف دوالر ،ح�صلت
بذلك للبلدية التي ت�شكلت لأول مرة عام البلدية على متويله م��ن احت��اد مقاطعة
 ،1947وهي تت�ألف حالياً من  15ع�ضواً ،بر�شلونة.
واهتمت البلدية �أي�ضاً بالإنارة العامة
يرت�أ�سها ف��ادي حممد �سعد اهلل امل�ق��داد،
ال��ذي انتخب لثالث دورات متتالية منذ وال �ك��ام �ل��ة ل �ل �ب �ل��دة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت��و��س�ي��ع
العام  1998وحتى اليوم ،وقد �ساهم بف�ضل وتعبيد كافة الطرقات الداخلية� ،إذ بلغت
الإجنازات التي قدمها مع ثقة الأهايل به م�ساحة ال �ط��رق امل�ع�ب��دة ح ��وايل � 65أل��ف
وبالبلدية يف إ�من��اء البلدة والنهو�ض بها م�تر م��رب��ع ،و�أن �� �ش ��أت مبنى ب�ل��دي جديد
ن�ح��و الأف �� �ض��ل م��ن ح�ي��ث و� �ض��ع اخلطط م��ا زال ال�ع�م��ل ع�ل�ي��ه ق��ائ �م �اً ،ك�م��ا �أن���ش��أت
وامل �� �ش��اري��ع وت �ن �ف �ي��ذه��ا ع �ل��ى ال ��رغ ��م من �أر�صفة بطول  2150م�تراً ،و�أم�ن��ت عرب
واردات �ه ��ا ال�ضئيلة ال�ت��ي ال ت�ت�ج��اوز من البنك ال��دويل الق�سم الأك�بر من الكلفة،
�صندوق البلديات  300مليون لرية �سنوياً ،ح �ي��ث و� �ص �ل��ت الأك �ل��اف �إىل ق�ي�م��ة 400
مليون ،دفعت البلدية منها  134مليون
كمعدل و�سطي.
ومن بع�ض اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي ل�يرة ،ومتكن املجل�س البلدي �أي���ض�اً من
قدمت امل�ساعدات و�ساهمت يف متويل كلي ال�ضغط على وزارة الأ�شغال لإن�شاء ج�سر
�أو جزئي مل�شاريع عدة نفذتها البلدية �أو ع�ب��ور على جم��رى ال�ن�ه��ر ،وج ��دران دعم
ال تزال قيد التنفيذ ،يذكر الرئي�س فادي يف ال ��وادي ،لربط �شمال وج�ن��وب �أرا��ض��ي
املقداد :م�ؤ�س�سة الوليد بن ط�لال ،وزارة البلدة ،خ�صو�صاً يف فرتة في�ضانات املياه،
الطاقة وامل�ي��اه ،احت��اد مقاطعة بر�شلونة ،لتبلغ الكلفة  300مليون لرية.
ك�م��ا �أق��ام��ت ال �ب �ل��دة �أق �ن �ي��ة م��رك��زي��ة
اجلمعية اللبنانية للدرا�سة وال�ت��دري��ب،
م�ؤ�س�سة م��ر��س��ي ك��ور���س ،م�ؤ�س�سة جهاد وف��رع �ي��ة ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن �أ�� �ض ��رار ت��دف��ق
للبناء ،وجمعية التحرير يف لبنان وغريها في�ضانات املياه عرب وادي��ي نحلة ومقنة،
ولال�ستفادة من كميات مياه كانت تذهب
من املمولني.
ب��داي��ة ن �ب��د�أ ب� ��أوىل و�أه ��م الإجن ��ازات ه� ��دراً ب��اجت��اه ن�ه��ر ال�ع��ا��ص��ي ،وق ��د بلغت

الكلفة  500مليون ل�يرة ،مت ت�أمينها من
وزارة الطاقة واملياه وم�ؤ�سـ�سة الوليد بن
طالل ،والبلدية �أي�ضاً.
بيئياً وجمالياً اهتمت البلدية برتتيب
وت�سوير املدافن وزرعها بالأ�شجار ،فزرعت
م�ساحات خ�ضراء كبرية (حوايل � 40ألف
��ش�ج��رة) م��ن ��ص�ن��وب��ر وزي �ت��ون وزن��زخل��ت
و�أرز و�أ�شجار تزيينية على طريف الطريق
الدولية �ضمن �أرا��ض��ي البلدة بطول 12
كلم ،وعملت على ت�أمني �شبكة ري خا�صة
عرب النقطة ،مع خزان مركزي ب�سعة 500
م�تر مكعب ،و�أن���ش��أت حديقتني عامتني
�إح ��داه� �م ��ا يف و� �س��ط ال �ب �ل��دة م ��ع ن���ص��ب
ت��ذك��اري ،كما �أم�ن��ت �شاحنة ك�ب�يرة لنقل
النفايات وعملت على جتميل الأوق��اف يف
البلدة و�إن�شاء �سور للمقربة وبناء م�صلّى.
تربوياً ال يوجد �سوى مدر�سة واحدة
تكميلية يف البلدة ،ال يق�صدها عدد كبري
م��ن ال�ت�لام��ذة فمعظمهم يق�صد بعلبك
للدرا�سة يف املدار�س �أو اجلامعات على حد
ق��ول امل�ق��داد ،وق��د قامت البلدية م� ؤ�خ��راً
ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل��رك��ز ال �ث �ق��ايف ال�ف��رن���س��ي
ب��دورات لتقوية اللغة الفرن�سية للطالب
من البلدة� ،أم��ا ريا�ضياً فتم �إن�شاء ملعب
با�سكيتبول ،وهي بقيد �إن�شاء م�سبح كبري
وجممع مقنة ال�سياحي العام مبوا�صفات
دولية� ،ضمن غابة م�ساحتها � 24ألف مرت
م��رب��ع ،ومي�ك��ن اع�ت�ب��ار امل���ش��روع ا�ستثماراً
م�ن�ت�ج�اً ي ��ؤم��ن م���ص��ادر م��ال�ي��ة ل�صندوق
البلدية ،عمل احت��اد بلديات بعلبك على
متويله.
وال نن�سى �أن ن�شيد ب��امل���ش��روع ال��ذي
ف��ازت به البلدية يف م�سابقة أ�ه��م م�شروع
م �� �ش�ترك ب�ي�ن ال �ب �ل��دات ،وال �ت��ي �أج��راه��ا
البنك ال��دويل بعد ع��دوان  ،2006بكلفة
 1.5مليون دوالر ملن يتقدّم مب�شروع ناجح
يفيد منه البلدات املحيطة ب��ه ،وامل�شروع
ع �ب��ارة ع��ن م��رك��ز ��ص�ح��ي ب ��أرب ��ع طبقات

قــانــون البـلديـــات
البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها

املادة  - 2 :19يفوز باالنتخاب املر�شح
الذي ينال العدد الأك�بر من �أ�صوات
املقرتعني ،و�إذا ت�ساوت ال�سن يلج�أ
�إىل ال�ق��رع��ة ب��وا��س�ط��ة جل�ن��ة القيد
املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من
هذا القانون.
� - 3إذا كان عدد املر�شحني موازياً
ل�ع��دد الأع���ض��اء امل�ط�ل��وب انتخابهم،
وانق�ضت م��دة الرت�شيح ،ف��از ه��ؤالء
املر�شحون بالتزكية ،ويعلن عن ذلك
ب �ق��رار م��ن امل�ح��اف��ظ �أو ال�ق��ائ�م�ق��ام،
أ�م��ا �إذا مل يبلغ ع��دد املر�شحني عدد
الأع �� �ض��اء امل �ط �ل��وب ان�ت�خ��اب�ه��م عند
�إقفال مدة الرت�شيح� ،أو �إذا �أدى ذلك
�إىل رجوع مر�شحني عن تر�شيحهم،
ج��از ق�ب��ول تر�شيحات ج��دي��دة تقدم
قبل االقرتاع بثالثة �أيام.
 - 4يعاد الت�أمني للمر�شح �إذا فاز
باالنتخابات �أو نال خم�سة وع�شرين
يف امل�ئ��ة م��ن أ�� �ص��وات املقرتعني على
الأقل.
املادة  - 1 :20يطعن ب�صحة االنتخاب
ل � ��دى جم �ل ����س � � �ش ��ورى ال� ��دول� ��ة يف
مهلة خم�سة ع�شر يوماً تلي إ�ع�لان
النتيجة.
 - 2تطبق �أحكام املواد � 329إىل 334
م��ن ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات على الأع�م��ال
املقرتفة لإف�ساد االنتخاب.
امل��ادة � :21إذا �شغر يف جمل�س بلدي
ربع املراكز على الأقل يجري انتخاب
أ�ع �� �ض��اء ل�ل�م��راك��ز ال �� �ش��اغ��رة ل�ل�م��دة
ال�ب��اق�ي��ة خ�ل�ال ��ش�ه��ري��ن م��ن ت��اري��خ
��ش�غ��ور آ�خ ��ر م��رك��ز ،ع�ل��ى �أن يح�سب
الك�سر من العدد واحد.
امل��ادة  :22ميكن حل املجل�س البلدي
مب��ر� �س��وم م �ع �ل��ل ي �ت �خ��ذ يف جم�ل����س
ال � � � ��وزراء ب �ن ��اء ع �ل��ى اق �ت ��راح وزي ��ر
الداخلية �إذا ارتكب خمالفات هامة
متكررة �أدت �إىل �إحلاق ال�ضرر الأكيد
مب�صالح البلدية.
م��ع جت�ه�ي��زات��ه ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م��رك��ز طبي
(ميموغرايف ،طبقة للت�صوير ال�شعاعي
اخل��ا���ص ب �� �س��رط��ان ال �ث��دي ع �ن��د ال�ن���س��اء
وت��رق��ق ال �ع �ظ��ام ،ت �ق��ومي أ�� �س �ن��ان وع�ل�اج
ف �ي��زي��ائ��ي) ،م��رك��ز ب �ي �ط��ري (خم �ت�ب�رات
بيطرية للعناية ب��ال�ثروة احل�ي��وان�ي��ة ،ال
�سيما يف منطقة بعلبك الهرمل) ومركز
تدريبي ي�ضم قاعات كومبيوتر وانرتنت
وت�ع�ل�ي��م ال �ل �غ��ات ،و��س�ي�ت��م اف�ت�ت��اح��ه خ�لال
ال�شهر املقبل.
وع ��ن امل �� �ش��اري��ع امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ي�ق��ول
رئي�س البلدية« :من اليوم وحتى ال�سنتني
املقبلتني ،ي��وج��د ل��دي�ن��ا م���ش��روع �أر�صفة
ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال �ط��ري��ق ال��دول �ي��ة ،وخ�ط��ة
لإن�شاء ملعب فرو�سية� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء
حم�ط��ة ت�ك��ري��ر ل�ل�م�ي��اه امل�ب�ت��ذل��ة و�شبكة
ال���ص��رف ال�صحي ،وال�ت��ي ت�شكل امل�شكلة
الأكرب لدينا اليوم ونحن بانتظار اجلهات
املعنية حللها».

غدير حامد
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ّ
صمت حواء يساعد في تجاوز األزمات
ُع��رف��ت الن�ساء ب��ال�ثرث��رة وا�شتهر
الرجال بال�صمت ،لكن ما الذي يجرب
امل��ر�أة على ال�صمت؟ وهل �صمت امل��ر�أة
ع�لام��ة ي � أ����س �أم دل�ي��ل ح��زن �أم ه��دوء
ي�سبق عا�صفة؟
�أك��دت درا��س��ة جامعية حديثة� ،أن
ي��وم الإن �� �س��ان ال�ع���ص��ري مي��ر ب�صخب
غ�ير ع ��ادي يف �أغ �ل��ب الأوق � ��ات؛ رن�ين
ال �ه��ات��ف ال� ��ذي ال ي �ت��وق��ف ،و��ض�ج�ي��ج
ال�سيارات يف ال���ش��ارع ،و��ص��وت التلفاز
ال � �ع� ��ايل ،وامل��و� �س �ي �ق��ى ال �� �ص��اخ �ب��ة يف
امل �ط ��اع ��م ،و�أح� �ي ��ان� �اً ع �ن��د ج �ي��ران ال
يحرتمون راحة الآخرين ..هذه كلها
حقائق تقتل ال�صمت.
ل��ذل��ك ،ف ��إن ال�صمت ب�ين الأزواج
مرحَّ ب به يف كثري من الأحيان ،لكنه ال
ميكن �أن ي�ستمر طويالً ،لأنه �سيف�سَّ ر
من قبل ال��زوج �أو الزوجة ب�أنه فقدان
ل�لاه �ت �م��ام ب �ت �ب��ادل الأح� ��ادي� ��ث ح��ول
�أمورهما اليومية ،التي هي بحاجة �إىل
املراجعة و�إبداء الر�أي.
فا�صل مهدِّ ئ
على الزوج والزوجة �إدراك حقيقة
�أن ال���ص�م��ت ب�ع����ض ال��وق��ت ق��د ي�ك��ون
ذل��ك الفا�صل ال��ذي يهدئ الأع�صاب،
فهناك رجال ال يحرتمون رغبة املر�أة
يف ت�ن��اول ق�سط م��ن ال��راح��ة واخل�ل��ود
ل�ل���ص�م��ت ب �ع��د ال��و� �ص��ول �إىل امل �ن��زل،
فينفجرون غ�ضباً و�صياحاً لأن طعام
الغداء مل يقدَّم يف وقته مثالً� ،أو لأن
الزوجة مل تطبخ.
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،دع� � ��ت ال ��درا� � �س ��ة
اجل��ام �ع �ي��ة ال � ��زوج � ��ات �إىل ال �ت �م �ت��ع

ِ
أنـت

ال ت�ستعجلي
غالبية ال�ن���س��اء ال يفهمن ال��دور
الإيجابي لل�صمت يف حل امل�شاكل� ،إن
كان داخ��ل املنزل �أو خارجه ،فال�صمت
�أم� ��ام ��ش�خ����ص ف�ق��د �أع �� �ص��اب��ه ي�ساهم
يف جعل ذل��ك الغا�ضب ُي��راج��ع نف�سه
ويفهم �صمت الآخ��ر على �أن��ه اح�ترام
ل��ه يف حلظة غ�ضب� ،أو و�سيلة لعدم
ت�أجيج املوقف ،لكن مع الأ�سف منهن
م��ن تعترب ال�صمت �أم ��ام متهور على
�أنه عالمة جنب وافتقار ل�شجاعة الرد
باملثل ..يف هذه احلالة ،ك�سر ال�صمت
ق��د ي�ك��ون ال�سبب الرئي�س يف ح��دوث
ك ��ارث ��ة ،لأن � ��ه ل ��و مت��ال �ك��ت �أع �� �ص��اب��ك
و�صمت �أمام زوجك حني انتابته حالة
من الغ�ضب لبع�ض الوقت ،ف�إن �إعادة
ال �ن �ظ��ر يف امل ��واق ��ف وجت � ��اوز حل�ظ��ات

ن�صائح خبرية
اخت�صا�صيو علم النف�س ين�صحون
ال �ن �� �س��اء ب ��أه �م �ي��ة ال���ص�م��ت يف جت ��اوز
�أزماتهن الزوجية ،وال�ت��زام اخلطوات
الآتية:
 اعلمي �أن ال�صمت هو حالة نف�سيةانعكا�سية يتوجب عليك احرتامها.
 ق��د ي�ك��ون �صمتك مب�ن��زل��ة حالةعالجية على جانب كبري من الأهمية،
تتعلمني من خالله التحكم بالأع�صاب
والتحلي بال�صرب.
 لو مار�ست ال�صمت عند بروز �أزمةيف العالقة الزوجية ،ف�إن ذلك ي�ساعد
على التعمق يف فهم الأزمة.
 اعلمي �أن �صمته ق��د ي�ك��ون ح ًالمل�شكلة رمب��ا ه��ي ذات�ه��ا ال ت�ستطيعني
فهمها �أثناء ثورانك.
 راجعي نف�سك بعد �صمت زوجك،ف��رمب��ا ت�صلني �إىل م��رح�ل��ة االق�ت�ن��اع
باالعتذار.
 دق �ق��ي واع � ��ريف ال �ل �ح �ظ��ات ال�ت��يميكن �أن يكون فيها ال�صمت مفيداً،
لأن ��ه ل�ي����س ك��ل أ�ن� ��واع ال���ص�م��ت تُعترب
�إيجابية.
 معرفة �سبب ال�صمت ي�ساهم يفت�خ�ف�ي��ف ح ��االت ال���ش��ك وال��ري �ب��ة من
وج��ود �أم��ور يف اخلفاء متاماً كالهدوء
الذي ي�سبق العا�صفة.
رمي اخلياط

فَ ن اإلتيكيت

وطــفـــــلك

حماية الطفل من مخاطر اإلنترنت
�أ�صبح وجود الإنرتنت حاجة �أ�سا�سية يف كل بيت ،حيث
�إن متطلبات احل�ي��اة ت�غ� رّّيرت و أ���ص�ب��ح ��ض��رورة ال يمُ كن
ال�غ�ن��ى ع�ن�ه��ا ،وذل ��ك ن �ظ��راً �إىل ا��س�ت�خ��دام��ات��ه امل�ت�ع��ددة
والوا�سعة� ،إال �أن تخوّف الآب��اء من ا�ستخدام �أطفالهم
ال�سيئ ل�ل�إن�ترن��ت يدفعهم ل��و��ض��ع رق��اب��ة دائ �م��ة على
الأطفال.
وحلماية الطفل من خماطر الإنرتنت وجتنّب ت�أثريه
ال�سلبي ال ب ّد من اتباع طرق معينة يتدارك فيها الأبوان
�أي خ�ط� أ� مم�ك��ن �أن يح�صل خل��ال ا��س�ت�خ��دام طفلهما
للإنرتنت ،ومنها:
 -1ق�ضاء الوالدين بع�ض الأوقات مع الطفل ال�ستخدام
الإنرتنت �أثناء اللعب� ،أو البحث عن الأماكن اجلديدة
التي ميكن زيارتها يف الإج ��ازة� ،أو التعرف �إىل �أف��راد
آ�خ��ري��ن من جميع أ�ن�ح��اء ال�ع��امل ،حتى يت�سنّى للطفل
امل�شاركة الفعالة ،وتربز لديه رقابة ذاتية على نف�سه.
 -2و�ضع الكمبيوتر يف مكان ي�سهل على جميع �أف��راد
الأ�سرة ر�ؤيته وا�ستخدامه.
 -3الطلب من الطفل تعليم الأبوين املزيد عن كيفية
ا��س�ت�خ��دام الإن�ت�رن��ت وال�ك�م�ب�ي��وت��ر ،وم�ث��ل ه��ذا الطلب
�سيجعل الطفل يعلم الأم �أو الأب املزيد من اخلدع التي
يلج�أ �إليها ،و�سي�ساعد ذلك على معرفة ميول الطفل
عند ا�ستخدامه للإنرتنت.
 -4الطلب من الطفل التعرف �إىل بع�ض املواقع اجليدة،

بال�صمت ،لأن��ه يكون يف �أحيان كثرية
امل�ف�ت��اح حل��ل امل���ش��اك��ل ،فعندما ي�شكو
الزوج من �شيء ما غري منظَّ م يف البيت
بعد و�صوله من العمل ،من املفيد جداً
�أن تبقى الزوجة �صامتة بع�ض الوقت،
�إىل �أن يهد�أ ،لكن �إذا وجد هذا الزوج
م��وق�ف�اً متعنتاً منها ف ��إن امل��وق��ف قد
يت�أزم.
ت�ستدرك الدرا�سة« :لكن �إذا حاولت
امل ��ر�أة التعبري ع��ن ك��ل تلك العواطف
دف �ع��ة واح � ��دة م ��ن دون حل �ظ��ات من
ال�صمت ،ف�إن املواقف �ستتعقّد �إن كان
ه�ن��اك �أم��ر متعلق ب��احل�ي��اة ال��زوج�ي��ة،
فال�صمت يف ه��ذه احل��ال��ة يقدم متعة
ال مثيل لها مل��راج�ع��ة ال ��ذات وتف�سري
العواطف �ضمن �إطار معقول».

الغ�ضب �ستجنبك �أنت وهو الوقوع يف
ف��خ ف�ق��دان االح�ت�رام ال�ت��ام لبع�ضكما
البع�ض.

و�سي�ساعد هذا الوالدين على التعرف �إىل املواقع التي
يقوم الطفل بزيارتها.
 -5يجب على الطفل �أن يعلم ب�أن الوالدين �سيقومان
مبراقبة �سلوكه على الإنرتنت من وقت �إىل �آخ��ر ،من
خالل تنبيهه بن فرتة و�أخرى.
 -6معرفة �إذا ما ك��ان الطفل ي�ستخدم ا�سماً م�ستعاراً
على الإنرتنت ،ومعرفة الربيد الإلكرتوين وكلمة ال�سر
اخلا�صة ب��ه ،إ�م��ا عن طريق �صنعه بنف�سهم ل��ه� ،أو عن
طريق بثّ كلمة ال�س ّر كما اللغز وهم يكت�شفونه ،وعن
طريق هذا ميكن للوالدين معرفة املواقع الإلكرتونية
التي يزورها الطفل.
 -7يجب على الوالدين �أن ال ي�سمحا للطفل حتت �أي
ظ��روف يف مقابلة �أي ف��رد مت ال�ت�ع��رف عليه م��ن على
الإن�ت�رن��ت مب �ف��رده� ،أو ب ��دون ا��س�ت�ئ��ذان�ه�م��ا ،ك�م��ا يجب
م�صاحبة الطفل يف املقابلة الأوىل ،و�أن يكون اللقاء يف
�أحد الأماكن العامة.
 -8ال يُ�سمح للطفل ب��دخ��ول غ��رف ال��درد��ش��ة اخلا�صة
بدون ا�ستئذان الوالدين �أو بدون مراقبة.
 -9يجب التنبيه على الطفل بعدم و�ضع �أي معلومات
�شخ�صية ه��ام��ة ع�ل��ى الإن�ت�رن��ت ،م�ث��ل �أرق ��ام ال�ه��وات��ف
ال�شخ�صية.
 -10التعامل مع �شركات الإنرتنت حلجب بع�ض املواقع،
ملنع الطفل من الدخول عليها.

ّ
محرمات عند النوم
لأن ه� � � ّم الإت� �ي� �ك� �ي ��ت الأول علماً �أن ال�ن��وم على ال�سرير
ه � ��و ت ��دري � �ب ��ك ع� �ل ��ى ح �� �س��ن م ��ن دون م �ف��ار���ش ق�م��ا��ش�ي��ة
ال �ت �� �ص �رّف م ��ع ن�ف���س��ك قبل � �س �ي��زي��د ال��و� �ض��ع �� �س ��وءاً من
الآخرين ،واالعتناء ب�أناقتك ن��اح�ي��ة نقلك للبكترييا �إىل
ال��داخ�ل�ي��ة ،ت�ت�راوح الن�صائح داخ � ��ل ال �ف��را���ش وال ��و�� �س ��ادة،
م��ن ال�ت���ص�رّف ح�ين تكونني وبالتايل انتقالها �إليك.
مب �ف��ردك �إىل ال�ت���ص�رّف بني  -ع��دم تغيري اجل� ��وارب قبل
�آالف اجلموع.
ال �ن ��وم� :إن ك�ن��ت م��ن ال�ن��ا���س
 ال �ن��وم ب��امل�لاب����س :ال يعذر ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون ال�ن��وملك الإتيكيت �أي حُ جّ ة لعدم م��ن دون ج� ��وارب ،مهما ك��ان
ارتداء مالب�س النوم� ،إذ يُعترب ال �ط �ق ����س ح� � � ��ا ّراً ،ف� ��إي ��اك �أن
النوم من دون مالب�س خرقاً ت�ست�سلمي ل �ع��دم ت�غ�ي�يره��ا،
لقواعد النظافة واللياقة.
و�إ ّال �سقطت يف ف��خ النظافة
 ال�ن��وم يف ال�سرير م��ن دون والإتيكيت.م �ف ��ار� ��ش :ربمّ � ��ا ال ت�ع��رف�ين  -ال � �ن� ��وم ب ��امل ��اك� �ي ��اج :ي �ه �ت � ّم
�أن � �س��ري��رك وم �ع��ه ال�ف��را���ش الإتيكيت كثرياً بتعاملك مع
والأغ �ط �ي��ة وال��و� �س��ادة �أر� ��ض نف�سك ،وب�شرتك ،ونظافتك،
خ���ص�ب��ة ل �ت �ج � ّم��ع ال�ب�ك�ت�يري��ا ف��امل��ر�أة ال �ت��ي ت �ن��ام ب��امل��اك�ي��اج،
والطفيليات ال�ت��ي ال ترينها وب �غ ��� ّ�ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن الآث � ��ار
ب��ال �ع�ي�ن امل� � �ج� � �رّدة ،ل� ��ذا �أن ��ت ال���س�ل�ب�ي��ة ل �ه��ذه ال� �ع ��ادة على
مُكلَّفة بتنظيف �سريرك ك ّل �صحة ب�شرتها ،مهملة وغري
ف�ت�رة وت �ع��ري �� �ض��ه ل�ل���ش�م����س ،مرتّبة.
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مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات

دوالـي الـســاقـين ..أسبــابــه وعــالجـــه
«ال ��دوايل» ع�ب��ارة ع��ن �أوردة تعر�ضت املختلفة عن طريق �أوعيه دموية تُ�سمى
لتو�سع ومتدد يف قطرها واتخذت م�ساراً ال�شرايني ،ثم تت ّم إ�ع��ادة ال��دم �إىل القلب
متعرّجاً ،وقد جرى العرف على ا�ستخدام ع��ن ط��ري��ق �أوع �ي��ة دم��وي��ة �أخ ��رى ت�سمى
م���ص�ط�ل��ح ال � � ��دوايل ل � �ل� ��أوردة امل ��وج ��ودة الأوردة ،لي�ضخه القلب �إىل الرئتني ليعاد
بال�ساقني ،فا�شتُهرت ب �ـ«دوايل ال�ساقني» ،حتميله بالأوك�سجني الالزم للحياة.
لكن ال��دوايل تظهر يف �أماكن �أخ��رى من
الأوردة ت �خ �ت �ل��ف يف ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ع��ن
اجل�سم �أي�ضاً.
ال�شرايني ،حيث �إن قوة �سريان ال��دم بها
م�ستمدة م��ن ح��رك��ه الع�ضالت املحيطة
خوا�ص الأوردة وال�شرايني
بها ،وذل��ك بخالف ال�شرايني التي تكون
قوة �سريان الدم بها م�ستمدَّة من القلب،
ي� �ق ��وم ال �ق �ل��ب ب �� �ض��خ ال� � ��دم امل �ح � َّم��ل وم ��ن خ��وا���ص الأوردة �أن �ه��ا ذات ج��دار
بالأوك�سجني �إىل جميع أ�ج �ه��زة اجل�سم �أ�ضعف من ال�شرايني ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،

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

حتتوي الأوردة على �صمامات لدفع الدم
يف اجتاه واحد يعاك�س اجلاذبية الأر�ضية
يف منطقة ال�ساقني ،وتزيد هذه اخلا�صية
م��ن ت�ع� ّر���ض الأوردة ال�سطحية للتمدد
واتخاذها م�ساراً متعرجاً ،خ�صو�صاً عند
تلف ال�صمامات ال�ت��ي بداخلها� ،أو التي
تف�صل بينها وبني الأوردة العميقة.

 الوراثة ،والتقدم يف العمر. اجل �ن ����س :ف �م��ن ك ��ل � 3إ� �ص��اب��اتب ��ال ��دوايل ي �ك��ون ن�صيب ال�ن���س��اء منها
�إ�صابتني.
 احلمل :يزيد احلمل من احتماليةالإ� �ص��اب��ة ب ��ال ��دوايل ،مل��ا ي�ن�ت��ج ع�ن��ه من
�ضغط على �أوردة ال�ساقني.
 زيادة الوزن. -الوقوف �أو اجللو�س لفرتة طويلة.

اجلراحة ،فيتم غلق الوريد عن طريق
ال�شعاع ال�ضوئي لليزر.
 -5ع�ل�اج امل �� �ض��اع �ف��ات وال �ق��رح��ة
ال��وري��دي��ة ي�ستلزم �إخ �� �ض��اع امل��ري����ض
لنظام عالج مكثف مع رفع القدمني
أ�ع �ل��ى م��ن م�ستوى ال�ق�ل��ب م��ع و�ضع
الأرب �ط��ة ال���ض��اغ�ط��ة م��ن ال �ق��دم �إىل
أ�ع� �ل ��ى ال �ف �خ��ذ م ��ع ال� ��راح� ��ة ال �ت��ام��ة
بالفرا�ش.

هناك بع�ض الأ�سباب التي من املمكن
�أن تزيد من ن�سبة الإ�صابة بالدوايل:

خطوات العالج

ن�صائح لتجنب الإ�صابة
بدوايل ال�ساقني

�أ�سباب الإ�صابة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1والد الوالد  /البيه البواب
 2ف��رك ال�شيء بال�شيء  /ا�سم يعرف به ال�شخ�ص غري
ا�سمه الر�سمي  /عك�س ميت
 3فيلم م�صري ( )1955من �إخراج هرني بركات و بطولة

تختلف ط��رق العالج ح�سب احلالة
ودرجة الإ�صابة ،وهذه بع�ضها:
 -1العالج التحفظي ،وذلك عندما
ت �ك��ون ال � ��دوايل ع �ب��ارة ع��ن ��ش�ع�يرات
دم ��وي ��ة � �ص �غ�ي�رة ،ول �ي ����س ل �ه��ا ��ض��رر
ج �م��ايل م� � ؤ�ث ��ر ،ي �ت��م ن���ص��ح امل��ري���ض��ة
بارتداء ال�شراب الطبي الواقي �أثناء
ال �ن �ه��ار وخ�ل�ال � �س��اع��ات ال �ع �م��ل ،كما
ي�ستخدم ال�ع�لاج التحفظي يف عالج
حاالت الدوايل الثانوية.
 -2حقن الدوايل مبواد ت�ؤدي �إىل
حدوث تفاعل كيميائي داخل الأوردة
املتمددة م��ؤدي��ة �إىل ت�صلبها وغلقها
متاماً ،وت�ستخدم هذه الطريقة حلقن
ال�شعريات الدموية والأوردة ال�صغرية
ال� �ت ��ي ت � � ؤ�ث� ��ر ع �ل ��ى ج� �م ��ال ال �ب �� �ش��رة
اخل��ارج��ي� ،أو يف ح��ال ح��دوث ارجت��اع
حمدود لبع�ض الأوردة.
 -3ال� �ع�ل�اج اجل� ��راح� ��ي ،وي���ش�م��ل
ا�ستئ�صال الوريد املتمدد بالكامل من
منبته �إىل نهايته مع ربط ال�صمامات
التي بها ارجتاع.
 -4ال�ع�لاج بالليزر ،ويُ�ستخدم يف
بع�ض املراكز الطبية كبديل للحقن �أو

عبد احلليم حافظ و �إميان
� 4شخ�ص من مدينة ال�ضباب
 5ممثلة �سورية لقبها م�صري
 6ث �ل �ث��ا ب �ل��ح  /ث �م��ر م �ن��ه زي��ت
مذكور يف القر�آن (مبعرثة
 7للنداء  /ين�شف (معكو�سة)
 8مت�شابهان  /من الأط��راف /
مت�شابهان
 9كوميدي م�صري راح��ل �سمي
م���س��رح ه ��ام ب��ا��س�م��ه يف ال�ق��اه��رة
(بدون الـ التعريف).
 10ملك الطيور  /الفن ال�سابع
عـــامـــودي
 1ممثل �سوري مميز �شارك يف
التغريبة الفل�سطينية
 2غوار الطو�شة
 3اال�سم الثاين ملمثل م�سرحي
كوميدي م�صري  /ثلثا دار
 4ممثلة م�صرية متزوجة من
�أحمد حلمي
 5ط� �ع ��ام ي� �ق ��دم ب �ع ��د ال��وج �ب��ة
الرئي�سة  /ق��ر�أ وفح�ص ومتعن

حتريك ال�ساقني عن طريق امل�شي
�أو التمارين الريا�ضية للم�ساعدة على
�سريان الدم يف اجل�سم كله.
جل�سات الرفلك�سولوجي مع نظام
غذائي مع نظام �سعد للعالج املائي.
ت �ق �ل �ي��ل ال � � � ��وزن ،ح� �ي ��ث �إن ذل ��ك
ي�ساعد يف تخفيف ال�ضغط على �أوردة
ال �� �س��اق�ي�ن ،م ��ع جت �ن��ب ل �ب ����س ال�ك�ع��ب
العايل واملالب�س ال�ضيقة.
جتنب ال��وق��وف لفرتة طويلة� ،أو
اجللو�س مع ثني ال�ساقني.
رف��ع ال�ق��دم�ين �أث �ن��اء اجل�ل��و���س �أو
ال��راح��ة �أو النوم ي�ساعد على �سريان
ال� ��دم ،خ���ص��و��ص�اً �إذا ك��ان��ت ال���س��اق��ان
مرفوعتي �أعلى من م�ستوى القلب.
نْ
يف�ضل رفع الأرجل
عند اال�ستلقاء َّ
فوق م�ستوى البطن.
ت �ن��اول ال �غ��ذاء ال�صحي وامل �ت��وازن
وال �غ �ن ��ي ب ��الأل � �ي ��اف ،واالع� � �ت � ��دال يف
ت�ن��اول امللح �أو امل ��أك��والت امل��احل��ة مثل
املخلالت ،وت�ن��اول اخل�ضار والفواكه
وامل��اء لتجنّب الإم�ساك ال��ذي ي�ساهم
يف ن�شوء الدوايل.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يف مو�ضوع ما
 6يعمل ولكن انتاجه قليل  /عائد �إلينا /
مت�شابهان
� 7إمارة عربية � /سئم  /جملة مو�سيقية
 8احقاق العدل  /والدة
 9يو�ضع لتجميل العني  /ممثلة م�صرية
متزوجة من نقيب الفنانني
 10حروف مت�شابهة
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أحداث األسبوع

مانشستر يونــ

قطار الدوري ينطلق من دون مفاجآت

جنم العهد ح�سني دقيق مبعداً بر�أ�سه كرة خطرة من �أمام العبي ال�ساحل

وت��أل��ق �أم��ام الأن���ص��ار الع��ب الو�سط
ال��روم��اين كون�ستانتني ت��وب��ا ،مربهناً
ع��ن ق ��درات فنية مم �ي��زة ،خ�صو�صاً يف
ال�ت�م��ري��ر ،ح�ي��ث وف��ر �أك�ث�ر م��ن فر�صة
خطرة لزمالئه ،ومن �إحداها جاء هدف
نا�صر الدين.
وت�ضم �صفوف ال�صفاء مهاجماً من
ط��راز رفيع هو �إبراهيما توريه (�شقيق
العب مان�ش�سرت �سيتي يايا توريه والعب
ليفربول كولو توريه) ،الذي �شارك �أمام
الأن���ص��ار يف ال���ش��وط ال�ث��اين م��ع العب
الو�سط ال�سوري تامر حاج حممد.
وجت � ��اوز ال �ع �ه��د امل��ر� �ش��ح ال� �س �ت �ع��ادة
اللقب من ال�صفاء ،عقبة �شباب ال�ساحل
ال �ق��وي ب �ف��وزه ع�ل�ي��ه  ،1 – 2ب�ه��دف�ين
لطارق العلي.
ويتطلع العهد �إىل العودة للمن�صات
وال�ت��ي ا�ستهلها ب ��إح��رازه لقب النخبة،
وي �ع �ت�بر ال �ف��ري��ق الأك� �ث��ر جت ��دي ��داً يف
��ص�ف��وف��ه ن�ت�ي�ج��ة ت�خ�ل�ي��ه ع��ن ع ��دد من
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال� � ��ذي �أوق � �ف � ��وا يف ق���ض�ي��ة
املراهنات.
وي �ع ��ول ال �ف��ري��ق ال� ��ذي �أب �ق ��ى على
املدرب الأمل��اين  -الرتكي باهتيار فانلي
على ت�شكيلة م��ن ال�لاع�ب�ين ال��واع��دي��ن
مع بع�ض الذين ن�شطوا معه بعيداً عن
التالعب ،و�أب��رزه��م على الإط�لاق قائد

ربيع عطايا مراوغاً يف مباراة الأن�صار وال�صفاء

الو�سط عبا�س علي عطوي «�أونيكا».
وق� � ��دم ال �ع �ه ��د جن� �م� �اً ج� ��دي� ��داً ه��و
امل�ه��اج��م ح�سني ع��وا��ض��ة ،ال ��ذي ب��رز يف
بطولة النخبة �إىل ج��ان��ب علي الأت��ات
وح�سن �شعيتو وال��دويل هيثم الفاعور
واحلار�سني حممد �سنتينا ووحيد فتال،
وا�ستقدم الفريق املهاجم الت�شيكي دافيد
�سرتيهافكا و�أبقى على مدافعه الغيني
�أبوبكر ديالو.
وعلى رغم خ�سارته �أمام ال�صفاء قدم
الأن�صار عر�ضاً قوياً ،لكن عاب عنا�صره
اف�ت�ق��اده��م �إىل ال�ل�م���س��ة الأخ�ي��رة أ�م��ام
املرمى.
وي ��رى امل��راق �ب��ون �أن ف��ري��ق امل ��درب
ال �ع��راق��ي ه��ات��ف � �ش �م��ران � �س �ي �ك��ون له
��ش��أن كبري ه��ذا امل��و��س��م ،ب��وج��ود كوكبة
م� ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال �� �ش �ب ��ان م� ��ع ب�ع����ض
املخ�ضرمني ،حيث ا�ستعاد الفريق العب
االرتكاز نبيل بعلبكي و�أبقى على املدافع
الربازيلي �سيبا�ستيان رامو�س للمو�سم
الرابع مع الأن�صار وتعاقد مع املهاجم
امل���ص��ري ك��رمي ع�صام «ك�ي�ت��ا» واملهاجم
ال�سوري فهد عودة ،ويعول �شمران �أي�ضاً
على الع�ب��ي ال �ن��ادي ال��ذي��ن داف �ع��وا عن
�أل��وان��ه يف ال�سنوات املا�ضية ،و أ�ب��رزه��م
رب�ي��ع ع�ط��اي��ا و�أح �م��د اخل���ض��ر وحممد
عطوي وحممد حمود واحلار�س الدويل
الري م�ه�ن��ا ،و��ض��م �إل�ي�ه��م ح�سني �سيد
م��ن الت�ضامن �صور وح�م��زة عبود من
ال�صفاء.
وب��د�أت ف��رق الإجتماعي والرا�سينغ
والإخ � � � � ��اء الأه � �ل � ��ي ال � � � ��دوري ب �ن �ج��اح،
�إذ ت �خ �ط��ت ال �ت �� �ض��ام��ن � �ص ��ور وامل�ب��رة
وطرابل�س على التوايل ،لكن االمتحان
احلقيقي لها �سيكون يف املرحلة الثانية
بنهاية الأ�سبوع احلايل ،حيث ي�ست�ضيف
الرا�سينغ ث��ال��ث املو�سم املا�ضي العهد،
ف �ي �م��ا ي �ل �ع��ب االج� �ت� �م ��اع ��ي م� ��ع ج� ��اره
طرابل�س ،والإخاء الأهلي مع املربة.
وتخطف مواجهة ال�صفاء مع �شباب
ال���س��اح��ل الأ� �ض��واء يف امل��رح�ل��ة الثانية،
علماً �أن الفريقني لعبا يف ك�أ�س ال�سوبر،
حيث خطف ال�صفاء اللقب بفوزه – 1
 ،0كما تربز يف املرحلة الثانية مواجهة
الت�ضامن �صور مع النجمة ،والأن�صار
مع ال�سالم زغرتا.

ي��واج��ه مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د �أ� �س��و�أ
��س�ي�ن��اري��و مم �ك��ن يف ب ��داي ��ات ال� ��دوري
الإن �ك �ل �ي��زي ،ح �ي��ث ��س�ق��ط يف امل��رح�ل��ة
اخلام�سة �أمام جاره اللدود مان�ش�سرت
��س�ي�ت��ي  ،4 – 1وت ��راج ��ع �إىل امل��رك��ز
الثامن بـ 7نقاط فقط من  5مباريات،
حمققاً �أ�سو�أ بداية له منذ عام ،2004

من لقاء الدربي بني يونايتد و�سيتي

ح �� �ص��دت �أن� ��دي� ��ة «ال �� �ص ��ف الأول»
ن�ق��اط�ه��ا ك��ام�ل��ة يف امل��رح�ل��ة الأوىل من
الدوري اللبناين ،التي مرت بهدوء ومن
دون مفاج�آت ،ومل يعكر �صفوها �سوى
بع�ض ال�ه�ف��وات التحكيمية ،خ�صو�صاً
يف مباراة الأن�صار وال�صفاء ،التي كانت
الأبرز يف الأ�سبوع الأول.
وب ��دا ج�ل�ي�اً م��ن م �ب��اري��ات الأ� �س �ب��وع
الأول �أن بطولة ال ��دوري تعد بالكثري
م��ن ال�ت�ق�ل�ب��ات وال �ت �غ �ي�يرات ع�ل��ى ك��اف��ة
الأ�صعدة ،علماً �أن الأخطاء التحكيمية
قد تكون من تداعيات ف�ضيحة احلكام
اللبنانيني يف �سنغافورة ،والتي كان من
نتائجها غري املعلنة تغيريات كثرية يف
طاقم التحكيم ،وال��ذي ا�ستبدل بحكام
�شباب ذوي خربة حمدودة.
وب � �ف� ��وزه ع �ل��ى ال� ��� �س�ل�ام يف زغ��رت��ا
بهدفني نظيفني ،خطا النجمة بنجاح
�أوىل خطواته نحو ا�ستعادة اللقب الذي
أ�ح��رزه للمرة الأخ�يرة ،يف مو�سم 2008
–  ،2009بقيادة امل��درب القدير �إميل
ر�ستم.
وظهر �أداء خط دف��اع النجمة الذي
ك ��ان م �� �ص��در ق �ل��ق جل �م �ه��ور ال� �ن ��ادي يف
مباريات ك�أ�س النخبة ،مطمئناً بقيادة
ال�سوري عبد النا�صر ح�سن و�سامر زين
الدين ،فيما بدت مل�سات املهاجم ال�سوري
رج��ا راف��ع واع��دة ،وه��و قد ي�شكل ثنائياً
ناجحاً مع ح�سن املحمد.
ول ��ن ي�ق�ب��ل ج �م �ه��ور ال�ن�ج�م��ة بغري
اللقب هذا العام ،وهو يعلق �آماله على
امل � ��درب «امل �ل �ه��م» م��و� �س��ى ح�ج�ي��ج ال��ذي
�سيخو�ض االخ�ت�ب��ار ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ر�أ���س
الإدارة ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�ف��ري��ق ال�ن�ب�ي��ذي وق��د
تكون الفر�صة الأخ�ي�رة �أم��ام��ه لإح��راز
اللقب.
وك � ��ان ال �ن �ج �م��ة الأن �� �ش ��ط يف � �س��وق
االن �ت �ق��االت وف�ت�رة ال�ت�ح���ض�يرات التي
�سبقت انطالق البطولة ،حني ب��دا �أنه
مل ي�صل �إىل كامل م�ستواه ،خ�صو�صاً
يف نهائي ك�أ�س النخبة حيث خ�سر �أمام
العهد .2 – 0
وي�ع��ول حجيج على حما�سة العبيه
ل�ل���ص�ع��ود �إىل م�ن���ص��ة ال �ت �ت��وي��ج ،و�أب ��رز
عنا�صر ت�شكيلته الدوليني ،قائد الفريق
ع�ب��ا���س ع �ط��وي ،وال�ظ�ه�ير ع�ل��ي ح�م��ام،

والع��ب الو�سط حممد �شم�ص� ،إ�ضافة
لبع�ض املخ�ضرمني ،كح�سني حمدان
وخالد حميه واملهاجم ح�سن املحمد.
وي ��أم ��ل ح�ج�ي��ج �أن ي�ح���س��ن الع�ب��وه
الرتكيز ،ال �سيما يف خط الهجوم الذي
افتقد �إىل اللم�سة الأخ�ي�رة يف بطولة
النخبة.
وبفوزه ال�صعب على الأن�صار ،0 – 1
بدا وا�ضحاً �أن طريق ال�صفاء نحو لقب
ث��ال��ث على ال�ت��وايل ل��ن ت�ك��ون مفرو�شة
بالورود.
وج��اء ف��وز ال�صفاء ب�ه��دف ملهاجمه
ع �ل��ي ن��ا� �ص��ر ال ��دي ��ن�� ،س�ج�ل��ه يف م��رم��ى
فريقه ال�سابق ،وي�ع��ول م��درب ال�صفاء
الروماين تيتا فالريو على نا�صر الدين
لتعوي�ض غياب مهاجم الفريق حممد
حيدر ،الذي توجه لالحرتاف مع فريق
االحتاد ال�سعودي.
وظ �ه��رت يف ت�شكيلة ف��ال�يري��و �أم��ام
الأن���ص��ار ت�غ�ي�يرات ج��ذري��ة ع��ن الفريق
ال ��ذي �أح ��رز ال�ل�ق��ب يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي،
وه��و �أم��ر طبيعي بعد م�غ��ادرة ع��دد من
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ،ل �� �ص �ف��وف ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب،
ومعظم الالعبني اجل��دد يف الت�شكيلة
ال���ص�ف��اوي��ة ك��ان��وا م��ن ال���ش�ب��اب (ع�م��ر
ال �ك��ردي وح���س��ن ه��زمي��ة وب���ش��ار امل�ق��داد
و�أحمد جلول).

العب طرابل�س غازي احل�سني م�سدداً يف مباراة فريقه مع الإخاء الأهلي
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ـــايتـد يعـــانــي ..ومـويــز في ورطـــة

جنم �سيتي الفرن�سي �سمري ن�صري حمتف ًال بت�سجيله يف مرمى يونايتد

حني مل يحقق �سوى  6نقاط يف املراحل الـ 5الأوىل
للدوري ،الذي حل ثالثاً يف ختامه� ،آنذاك.
و�ستفر�ض ه��ذه النتائج على م��درب مان�ش�سرت
يونايتد اجلديد دايفيد مويز إ�ع��ادة ح�ساباته ،يف
مو�سم �ساخن يكرث فيه املناف�سون لفريقه ،وينتظر
ف�ي��ه ج�م�ه��ور ال�ف��ري��ق الأح �م��ر ال�ك�ث�ير م��ن العبيه
املدعوين لإه��داء اللقب �إىل الأب الروحي للنادي

اليك�س فريغي�سون يف عامه الأول بعد التقاعد.
ومل مت��ر موقعة يونايتد و�سيتي م��ن دون �أن
يتذكر جمهور «ال�شياطني احل�م��ر» فريغي�سون،
الذي قاد يونايتد يف املو�سم املا�ضي �إىل فوز ثمني
على �سيتي  2 - 3بهدفني من روين وثالث قاتل يف
اللحظات الأخرية من الهداف الهولندي روبن فان
بري�سي ،ليبتعد فريق ال�سري اليك�س فريغي�سون

اخليبة على وجه اجلهاز الفني ليونايتد

آ�ن��ذاك بفارق �ست نقاط عن غرميه الأزرق ،ما مل
يتمكن من تعوي�ضه الحقاً� ،إذ انتزع يونايتد اللقب
ب���س�ه��ول��ة ،وي �ب��دو م��وي��ز يف و� �ض��ع ال يح�سد عليه
إ�ط�لاق�اً ،خ�صو�صاً بعد �أن مني ب�ـ«دو���ش» �ساخن يف
�أول درب��ي ي�ق��وده ب�ين فريقه وغ��رمي��ه مان�ش�سرت
�سيتي ،وهي مباراة حتظى باهتمام وا�سع يف املوا�سم
الأخ �ي��رة ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ال��ور� �ش��ة ال �ك �ب�يرة ال�ت��ي
�أجراها �سيتي مع مالكيه الإماراتيني ورفعه لقب
الدوري قبل مو�سمني.
وك�شف هذا ال�سقوط امل��دوي قلة حيلة يونايتد
بغياب جنمه وهدافه الهولندي روبن فان بري�سي،
الذي يعاين من �إ�صابة يف فخذه ،والالفت �أن بديله
داين ويلبيك مل يقدم �شيئاً �أم��ام �سيتي ،حيث كان
واي��ن روين يغرد وح�ي��داً ،وه��و ما �سي�ضع مويز يف
موقف حرج يف حال تكرر غياب «الهولندي الطائر».
وال تقت�صر م�شاكل مويز هذا املو�سم على النتائج،
ذل��ك لأن النادي ف�شل يف تدعيم الفريق بالعبني
مميزين با�ستثناء العب و�سط �إيفرتون البلجيكي
مروان فاليني وجناح منتخب الأوروغواي حتت 20
عاماً غيريمو فاريال ،ومل تنجح حماوالت يونايتد
امل �ت �ك��ررة يف ��ض��م ��ص��ان��ع �أل �ع��اب الأر� �س �ن��ال ال�سابق
وبر�شلونة حالياً �سي�سك فابريغا�س.
وك��ان��ت �إدارة مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ج ��ددت بعد
اخل�سارة الثقيلة �أمام �سيتي ثقتها يف مدرب الفريق،
وق��ال م��دي��ر االت���ص��ال يف مان�ش�سرت يونايتد فيل
تاون�سند� ،إن �إدارة النادي �ستبقي على مويز ،لأنها
ملزمة با�ستكمال العقد الذي وقعته معه.
وو�ضعت ت�صريحات تاون�سند ح��داً لالنتقادات
التي وجهها م�شجعو اليونايتد للمدرب اجلديد
ولالعبي الفريق.
وقال تاون�سند �إن �إدارة النادي �ستتيح الفر�صة
ب�شكل كامل ملويز من �أجل ت�شكيل فريق للم�ستقبل،
لأن طموح اليونايتد نحو م�شروع طويل الأم��د،
وطالب تاون�سند من جماهري يونايتد عدم ال�شعور
بالإحباط بعد � 8أ�سابيع من بداية املو�سم ،و� 3شهور

فقط من تويل مويز امل�س�ؤولية خلفاً ملواطنه املعتزل
فريغي�سون.
م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى ،ك���س��ب امل� ��درب ال�ت���ش�ي�ل��ي م��ان��وي��ل
بيليغريني مودة جمهور �سيتي وذلك بعد �أن ح�سم الأخري
موقعته مع �ضيفه وجاره اللدود بنتيجة هي الأق�سى على
«ال�شياطني احل�م��ر» منذ �أن �سقطوا على �أر�ضهم �أم��ام
�سيتي بالذات  6 - 1يف  23ت�شرين الأول .2011
وح�ق��ق �سيتي ف��وزه ال�ث��ال��ث يف خم�س م�ب��اري��ات هذا
املو�سم ،ملحقا بـ«ال�شياطني احلمر» ومدربهم اجلديد
اال�سكتلندي ديفيد مويز الهزمية الثانية بعد تلك التي
منيوا بها �أمام الغرمي االخر ليفربول ( )1 - 0يف املرحلة
الثالثة.
وكانت بداية الفريقني الأوروب �ي��ة مميزة� ،إذ هيمن
ال���ش�ي��اط�ين احل�م��ر ع�ل��ى ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن الأمل� ��اين 2-4
و�سيتي على فيكتوريا بلزن بطل ت�شيكيا  0 - 3منت�صف
الأ�سبوع احلايل.
وك � ��ان � �س �ي �ت��ي � �ض ��رب ب �ق ��وة يف � �س ��وق االن� �ت� �ق ��االت،
ع�شية امل��و��س��م اجل��دي��د� ،إذ ت�ع��اق��د م��ع رب��اع��ي هجومي
ن��اري م�ك��ون م��ن الإ�سبانيني خي�سو�س ن��اف��ا���س وال�ف��ارو
نيغريدو واملونتينيغري �ستيفان يوفيتيت�ش والربازيلي
فرناندينيو.
وعانى �سيتي يف املو�سم املا�ضي من عقم هجومي� ،إذ
�سجل  66هدفاً و�سط رحيل الإيطايل ماريو بالوتيللي
منت�صف املو�سم �إىل ميالن ،وت��راج��ع م�ستوى مهاجمه
الأرجنتيني �سريخيو اغويرو ،لكن الأخ�ير ظهر بحالة
ممتاز �أم��ام يونايتد ،حيث هز ال�شباك بهدفني رائعني،
فيما �سجل العاجي يايا توريه والفرن�سي �سمري ن�صري
الهدفني الآخرين.
وج� ��اءت امل �ب ��اراة يف ت��وق�ي��ت مم �ت��از مل�ه��اج��م ي��ون��اي�ت��د
ال��دويل واي��ن روين ،ال��ذي ب��د�أ ي�ع��ود �إىل ف��ورم�ت��ه ،على
رغم الإ�صابات املتالحقة و�آخرها يف ر�أ�سه ا�ستدعت عدة
غ��رزات يف جبينه ،لكن دف��اع �سيتي �أح�سن �إغ�لاق جميع
املنافذ يف املباراة.

جالل قبطان
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سيارة شفافة تكنولوجيًا ..من أجل السالمة
كُ�شف النقاب عن تكنولوجيا
اجل� � �ي � ��ل امل � �ق � �ب� ��ل ل �ل �� �س�ل�ام��ة
يف م � �ع� ��ر�� ��ض ف� ��ران � �ك � �ف� ��ورت
ل �ل �م �ح��رك��ات ،ح�ي��ث مت ت�ق��دمي
ال�سيارة ال�شفافة امل�صنوعة من
م��ادة الإك��ري��ل .و�سيتم تزويد
ال�سيارات ب�أنظمة �سالمة ذكية
خ�لال الأع��وام الع�شرة املقبلة،
ويُتوقع �أن ت�ساهم بخف�ض عدد
احل ��وادث وامل�شاكل بعدد كبري
جداً.

ال ُيحسن التقبيل ..فطلبت الخلع
طلبت �سيدة م�صرية من املحكمة اخللع من زوجها ،مربرة ذلك ب�أنه «ما بيعرف�ش يبو�س»،
وبتق�صريه يف ممار�سة واجباته الزوجية ،م�ضيفة« :لقد تزوجت زواج ال�صالونات املعتاد ،رغم
�أنني كنت �أمتنى الزواج عن حب ،لكن ب�سبب احلرام واحلالل والعادات والتقاليد التي فر�ضها
عليّ �أهلي منذ �صغري ،وافقت على العري�س دون �إرادت��ي ،ومت��ت خطبتنا ،و�أن��ا على �أم��ل �أن
يتغري ويبادلني الإح�سا�س ،ويحاول �أن يعطني احلب الذي حُ رمت منه ،لكن بعد مرور �شهرين
من الزواج ت�أكد �أنه لن يتغري ،وا�ستحالة �أن �أتقبّله �أو �أن �أحبّه ،وعندما طلبت الطالق رف�ض
واتهمني باخليانة ،ل��ذا هربت وق��ررت خلعه وحت��دي �أهلي حتى و�إن اتهمني اجلميع ب�سوء
اخللق ،ويعلم اهلل �أنني زوج��ة حمرتمة ومل �أع��د �أمتكّن من ال�صرب على حرماين من �شيء
حالل ،ومن الطبيعة الب�شرية».
بدوره ،نفى الزوج جميع االدعاءات املوجَّ هة �إليه ،م�ؤكداً �أنه ال يعاين من �أي م�شكلة ،و�أنها
امر�أة غري �سوية ،وقال« :لو عايزين �أثبت لكم ،ف�س�أثبت� ..أنا �سليم وطبيعي».
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر الــفــنـي :مـــالك مـحــــفــوظ

مصعد يحتجز
خمسة وزراء
�أف� ��اد ت�ق��ري��ر �إخ �ب ��اري ب ��أن
خ �م �� �س��ة وزراء يف احل �ك��وم��ة
اجل ��زائ ��ري ��ة اح� � ُت� �ج ��زوا ع��دة
دقائق داخل م�صعد يف �إحدى
ب� �ن ��اي ��ات ال �ق �ط ��ب اجل��ام �ع��ي
ب��والي��ة امل��دي��ة ( 90ك��م جنوب
العا�صمة اجلزائرية).
وك � ��ان ال � � � ��وزراء اخل�م���س��ة
�ضمن الوفد احلكومي الذي
راف� � ��ق رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ع�ب��د
املالك �سالل خالل زيارته �إىل
والية املدية ،ليجدوا �أنف�سهم
حمتجزين كـ«رهائن».
و�أو� � �ض � �ح� ��ت امل� ��� �ص ��ادر �أن
� �س �ب��ب «ال� ��ورط� ��ة» ال �ت��ي وق��ع
فيها ال� ��وزراء اخلم�سة ،ومن
بينهم واف ��دان ج��دي��دان على
احلكومة ،وهما عبد الوهاب
ن � � � ��وري (وزي � � � � ��ر ال� � ��زراع� � ��ة)
وحم�م��د ال �غ��ازي (وزي ��ر لدى
رئي�س ال��وزراء مكلف ب�إ�صالح
اخلدمة العمومية) ،هو عطل
ت �ق �ن��ي وق� ��ع يف امل �� �ص �ع��د ،ومل
يتم «حترير» ال��وزراء �إال بعد
م�ضي �أك�ثر من خم�س دقائق
وبدت على وجوههم حالة من
االرتباك.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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