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إبراهيم كنعان: البنك الدولي 
أكد العبث باألموال العامة

كيف نحمي أطفـالنا 
من السموم الغذائية 

التي تترصد بهم؟

تهديد إيران.. التراجع 
تحت شعار التأجيل
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»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

لنا اأجران، واإن مل ن�سب فلنا اأجر واحد.

]5[

]6[

ص

دمـشــــق مستـــــاءة.. والحـــريــــري مــحـــَبــط

�شيناريوهات جديدة للمنطـقة

.. لبـنان مـ�سرحـًا

َـّــــــدة لأمـــــة مــــوحـ
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حدث األسبوع

االفتتاحية

الـنـــاشــر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير:  أحمد زين الدين - جهـاد ضـانـي

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

كتب رفيق ن�صر اهلل

فعل  وكذلك  مطمئنون..  الأمريكيون 

»الإ�سرائيليون«!

كامب ديفيد بخري..

كانت الر�سالة وا�سحة، لي�س فقط التي 

ب��ريم��ان  ه����اورد  الأم���ريك���ي  امل��وف��د  حملها 

العدالة واحلرية، بل  وهو يزور مقر حزب 

اأخ��رى تتحدث عنها وا�سنطن،  عرب قنوات 

لن  اأح��داً  اأن  على  حقيقية  �سمانات  حملت 

ب��اإج��راء تعديالت  دي��ف��ي��د؛ ل  ك��ام��ب  مي�س 

يف التفاقية، ول يف القرتاب من املطالبة 

باإلغائها.

�سربته م�سادر  اأخطر من ذلك ما  لعل 

»اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« ع���ن ات�������س���الت ب��ع��ي��دة عن 

الأ�����س����واء، ح��م��ل��ت ���س��م��ان��ات م�����س��اب��ه��ة من 

التيار ال�سلفي يف م�سر.

ال�����س��ح��اف��ة »الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« ت���ق���ول اإن 

امل�����س��وؤول��ن  بع�س  راودت  ال��ت��ي  ال��ه��واج�����س 

»الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن« ب���دت غ��ري واق��ع��ي��ة وغ��ري 

�سيظهر وراء  اأن ع���دواً ج��دي��داً  م��ربرة م��ن 

احل����دود م��ع م�����س��ر، ب��ع��د ال�����س��م��ان��ات التي 

نقلها الأمريكيون ل�»اإ�سرائيل«.

تتحدث  اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة 

عن اأن �سنوات طويلة �ستمر قبل اأن يتبدل 

»امل�سهد امل�سري«، وذهبت بعيداً اإىل التاأكيد 

للنظام  �سبق  التي  الإج����راءات  ك��ل  اأن  على 

امل�سري اأن اتخذها على معرب رفح ل تزال 

امل��ف��ع��ول ح��ت��ى الآن، وه���و م��ا يريح  ���س��اري��ة 

»اإ�سرائيل«.

اإذن، تبدو املعادلة وا�سحة؛ الذي جرى 

يف اخلام�س والع�سرين من يناير، وما �ُسمي 

ب��ال��ث��ورة ل��ن ي��الم�����س »امل��ل��ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

جملة  ت��ك��اد  ب��ل  ل��ع��دو«،  »ك��م��ل��ف  وت�سنيفه 

تلك  ت�سبه  اجل��دد  م�سر  لقادة  ت�سريحات 

اإىل  �سفره  ع�سية  الغنو�سي  اأطلقها  ال��ت��ي 

وا�سنطن باأن فل�سطن لي�ست اأولوية لدينا 

يف هذه املرحلة.

م�����س��ر م�����رة اأخ�������رى خ������ارج ال�������س���راع، 

وه����ذه امل����رة اأي�������س���اً ب��ت��وق��ي��ع م���ن الإخ�����وان 

وهذا  اجل��دد،  والثوار  وال�سلفين  امل�سلمن 

ال�ساحة  م��وازي��ن  يف  اخللل  ا�ستمرار  يعني 

املرتاكمة،  الن��ه��ي��ارات  وا�ستمرار  العربية، 

التي و�سعت اخلارطة العربية حتت رحمة 

امل�����س��اري��ع امل���ع���دة ال��ت��ي جت��ن��ح ن��ح��و تعميم 

اأدبيات  املنطقة، وتبديل  الأقليات يف  ثقافة 

املتكاملة  البيئة  وتوفري  ال�سراع  ومفاهيم 

ال���ع���ن���ا����س���ر ل��ت��ث��ب��ي��ت ي���ه���ودي���ة ال����دول����ة يف 

»اإ�سرائيل«.

م�سر خارج املعادلة؛ يعني اأن تهديدات 

مل���اأزق ج��زائ��ري مفتوح على كل  ب���داأت تلوح 

الح��ت��م��الت.. م�سر خ��ارج امل��ع��ادل��ة؛ يعني 

ب��وادر ح��رب مك�سوفة الأه���داف يف منطقة 

م�سر  تغييب  معادلة  اأدت  اأن  بعد  اخلليج، 

اإىل  اإي��ران  اإىل حتويل  ال�سراع  مبارك عن 

دول  امل�سماة  العربية  للمجموعة  اأول  ع��دو 

م�سروع  يف  الآن  تنخرط  والتي  الع��ت��دال، 

عنا�سر  ت��وف��ري  واإم��ك��ان��ي��ة  املنطقة،  تفتيت 

�سرب اإيران.

العراق  اأن  يعني  امل��ع��ادل��ة؛  خ��ارج  م�سر 

اأمام خطر التقاتل مرة اأخرى، رغم خروج 

الحتالل الأمريكي.

ا���س��ت��م��رار  يعني  امل��ع��ادل��ة؛  خ���ارج  م�سر 

ال��ع��رب��ي ملقوماته  ال��ق��وم��ي  خ�����س��ارة الأم����ن 

الأ���س��ا���س��ي��ة، وي��ع��ن��ي ان��ه��ي��ار م���ا ت��ب��ق��ى من 

خ�ساراتها،  كل  رغ��م  قائمة  كانت  منظومة 

يقدم  العربية  ال���دول  جامعة  و���س��ع  ول��ع��ل 

منوذجاً من هذه النهيارات.

م�سر خارج املعادلة يعني خ�سارة املمرات 

هرمز  م�سيق  من  العربي  للعامل  احليوية 

و�سوًل  ال�سوي�س،  قناة  اإىل  املندب  باب  اإىل 

ال�سرقي  احل��و���س  يف  احل�سور  ف��ق��دان  اإىل 

للبحر املتو�سط.

ا���س��ت��ع��ادة م�����س��ر ه��ي م��دخ��ل ل���س��ت��ع��ادة 

يف  ال�سلطة  على  »قب�سوا«  وال��ذي��ن  ال���ذات، 

م�سر ينخرطون يف م�سروع تفتيت املنطقة، 

و�����س����وف ي���دف���ع���ون »ت���اري���خ���ي���اً« ث���م���ن ه���ذا 

ال��ذي يعك�س نوعاً من احلقد على  اخليار، 

العروبة والعروبين وفل�سطن، وكل اأدبيات 

ال�سراع، بهدف الو�سول اإىل ال�سلطة!

خطاأ يرتكبه من كان عليه الدخول اإىل 

بل  امل�سرية  ال�ساحة  على  لي�س  التحولت 

على ال�ساحة العربية والإ�سالمية من بوابة 

الح��ت��م��الت  ن��واف��ذ  م��ن  ول��ي�����س  فل�سطن، 

املفتوحة على خيارات موجعة تطال الهوية 

�سمانات  وت��ق��دمي  وال��ق��ن��اع��ات،  وال���وج���ود 

القد�س  املتهودة، فيما  ل�»اإ�سرائيل«  جمانية 

فل�سطيني  تبقى من ح�سور  ما  اآخ��ر  تفقد 

فيها!

واأي  وامل��ح��ك،  البو�سلة  ه��ي  فل�سطن 

البو�سلة هو خيار خاطئ  خ��ارج هذه  خيار 

وه���و ما  ال����ذات،  خ�����س��ارة  اإىل  اإل  ي�سل  ل��ن 

�سيتلقاه من قّدم �سمانات ل�»اإ�سرائيل« على 

ح�ساب كل املوروث!

  همسات

»طبخة بح�ص« زيادة الرواتب والأجور

متثيليات مرا�سيم �سلب حقوق الفقراء م�ستمرة إذن.. كامب ديفيد بخير!
 مل ت�����س��ت��ط��ع م���اأ����س���اة ان���ه���ي���ار امل��ب��ن��ى 

ق�سى  وال���ت���ي  الأ����س���رف���ي���ة،  يف  ال�����س��ك��ن��ي 

تن�سي  اأن  ال�����س��ك��ان،  م��ن  ال��ع�����س��رات  ف��ي��ه��ا 

الدخل  حم���دودي  خ�سو�ساً  اللبنانين، 

بانتظارهم  العميقة  »م��اأ���س��ات��ه��م«  منهم، 

غ�����ري امل�����ج�����دي ������س�����دور م����ر�����س����وم ع�����ادل 

وروات��ب��ه��م،  اأج��وره��م  لت�سحيح  ومنطقي 

التي اأكلها وح�س الغالء والت�سخم، بعدما 

1996؛  عام  عند  الزمنية  �ساعتها  توقفت 

ت���اري���خ اآخ�����ر ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ح��ي��ح  ل���روات���ب 

واأجور العمال والأجراء يف لبنان.

ال��دول��ة عن  تنازلت  الوقت  ذل��ك  منذ 

دوره������ا يف ال���ت���دخ���ل حل��م��اي��ة حم����دودي 

�سمن  والأج��ور  الرواتب  ولإبقاء  الدخل، 

ال���ت���وازن جت���اه الت�سخم  اأدن�����ى م���ن  ح���د 

احل���ا����س���ل امل����رتاف����ق م����ع ت�����دين ال���ق���درة 

اللبنانين، وجاء ف�سل  ال�سرائية ملداخيل 

ال��راب��ع��ة، ليك�سف ع��دم  ل��ل��م��رة  احل��ك��وم��ة 

الأم���ان  اأ���س��ب��اب  اأدن���ى  حتقيق  يف  جديتها 

الجتماعي ل�سعبها، من خالل خ�سوعها 

القت�سادية،  الهيئات  واإم��الءات  ل�سروط 

التي مل يرف لها جفن وهي ترى عمالها 

ال�سخرة،  ي�سبه  مب��ا  يعملون،  واأج���راءه���ا 

طوال اخلم�س ع�سرة �سنة املا�سية.

يحدث  ما  اللبنانين  من  كثري  ي�سّبه 

ل��ل��ح��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ع وزي���ر 

ع��م��ل��ه��ا، مب���ا ج���رى حل��ك��وم��ة ال�����س��ب��اب يف 

جت��راأ  عندما  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  �سبعينيات 

ال���وزي���ر ال�����س��اب��ق ال��ط��ي��ب ال���ذك���ر ال��ي��ا���س 

�سابا، عندما كان وزيراً للمال، واأ�سدر مع 

والذي  ال�سهري،   1943 املر�سوم  احلكومة 

مثل  الكماليات  على  ر���س��وم  فيه  فر�ست 

حتقيقاً  وال��ك��اف��ي��ار،  وال�سيكار  الوي�سكي 

ل���ل���ع���دال���ة يف ج���ب���اي���ة ال����ر�����س����وم، وجت��ن��ب��اً 

ل��ك�����س��ر ظ��ه��ر ال��ف��ق��ري مب��راك��م��ة ال��ر���س��وم 

القت�سادية  الهيئات  ثائرة  فثارت  عليه، 

اأ�سهل  ذل��ك  باعتبار  احلكومة،  و»ط���رّيت« 

املنحازين  ال���وزراء  من  للخال�س  الطرق 

اإىل �سفوف الفئات ال�سعبية.

اأ�سحاب  كانت تلك جتربة خ�سر فيها 

حل��م��اي��ة  وج�������دت  ال�����دول�����ة  اأن  ن���ظ���ري���ة 

ال�����س��ع��ي��ف - ال���ف���ق���ري، ول���ي�������س ل��ن�����س��رة 

اأحد تراكمات  الغني، وكان ذلك  القوي - 

فّجرت  التي  الكثرية،  الداخلي  الحتقان 

نعاين من  ن��زال  ما  التي  الأهلية  احل��رب 

تاأثرياتها املدمرة.

الآن تتكرر التجربة مع الوزير �سربل 

التي  القليلة  امل���رات  م��ن  اإن��ه��ا  اإذ  ن��ح��ا���س، 

ي��ن��ح��از ف��ي��ه��ا وزي����ر اإىل ���س��ف��وف ال��ع��م��ال 

والأج����راء، حماية حل��ق ق��ان��وين معرتف 

القت�سادية  الهيئات  تريد  ل��الأج��راء،  به 

اإ�سقاطه، هو بدل النقل واملنحة التعليمية، 

من دون التعوي�س عنهما يف اأ�سا�س الأجر 

فهناك  ت��ع��دي��ل��ه(،  ن�سبة  ع��ل��ى  )امل��خ��ت��ل��ف 

دخل للعمال والأجراء اأعفي اأرباب العمل 

الجتماعي  لل�سمان  عليه  ر�سم  دف��ع  من 

وحل�ساب تعوي�س نهاية اخلدمة، ما تزال 

با�ستمرار  متم�سكة  القت�سادية  الهيئات 

العمل فيه.

اأع��ط��ي للعمال والأج����راء  ه���ذا احل���ق 

م���ن���ذ ����س���ن���وات ب��ط��ري��ق��ة م��ل��ت��ب�����س��ة، ع��رب 

لأرب��اب  اأت��اح  ولي�س قوانن، مما  مرا�سيم 

ال��ع��م��ل ال��ت��ن�����س��ل م���ن م��ف��اع��ي��ل��ه��ا وع���دم 

الإي���ف���اء ب��ه��ا، ح��ي��ث ت��ب��ن درا����س���ة للبنك 

الدائرة  النقا�سات  ال��دويل عر�ست خالل 

املئة  50 يف  اأن  ال���ن���زاع،  اأط����راف ه���ذا  ب��ن 

م��ن اأج����راء ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف لبنان ل 

يتقا�سون بدل نقل، كما اأن 2 يف املئة من 

ب��وج��ود �سيء  ه���وؤلء الأج����راء ل يعرفون 

موؤ�س�سات  اأن  اإىل  اإ�سافة  نقل،  بدل  ا�سمه 

كثرية ل تدفع املنحة التعليمية للعاملن 

على  بالتوقيع  ب��اإل��زام��ه��م  ت��ق��وم  اأو  فيها، 

عليها،  احل�سول  دون  من  املنحة،  ا�ستالم 

حت���ت ط��ائ��ل��ة ال���ط���رد م���ن ال��ع��م��ل، وه���ذه 

التي  ه��ي  الأع����ن،  اأم����ام  امل��اث��ل��ة  احلقيقة 

اإىل  القت�سادية  الهيئات  مبمثلي   ح��دت 

اإع�����الن م��واف��ق��ت��ه��م ع��ل��ى اإ����س���دار ق��ان��ون 

ي�سّرع وجود بدل النقل، اإمنا خارج الأجر؛ 

بحيث ل حتت�سب عنه ا�سرتاكات ال�سمان 

الجتماعي ول ترتتب عليه ال�سريبة ول 

نهاية  تعوي�سات  الأج��ري يف  منه  ي�ستفيد 

اخلدمة واملعا�س التقاعدي.

ال���ع���ام���ل���ن يف  ظ������روف  اأن  وال�����واق�����ع 

اإن  اإذ  ماأ�ساوية،  اأق��ل  لي�ست  العام  القطاع 

ع�سرات اآلف املواطنن يعملون لدى اأ�سواأ 

اأرباب العمل، اأي الدولة، ب�سفة متعاملن 

ع�سرات  اأم�سى  ومعظمهم  ومتعاقدين؛ 

ال�����س��ن��ن يف »وظ��ي��ف��ت��ه«، ول ي��ج��دون من 

ينتهون  حيث  حقوقهم،  بحفظ  يطالب 

بعد اأن يهرم بهم العمر اإىل املجهول، من 

اأو  اأو اجتماعية،  اأي �سمانات �سحية  دون 

اأرباب  ي�سجع  الواقع  تقاعد، وهذا  معا�س 

ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع��ل��ى ق�سم 

ح��ق��وق ع��م��ال��ه��م واأج���رائ���ه���م. وامل��وؤ���س��ف، 

�ستفر�س  ال��ت��ي  ه��ي  ال��ق��وى  ت���وازن���ات  اأن 

مل�����س��األ��ة  م���رت���ق���ب  ح����ل  اأي  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  يف 

اإن احلركة  اإذ  والأج���ور،  ال��روات��ب  تعديل 

العمالية والنقابية يف اأ�سواأ حالت �سعفها 

القت�سادية  الهيئات  بينما  وانق�سامها، 

لكل  ال�سامل  ت�سامنها  ح���الت  اأق���وى  يف 

قطاعاتها، فيما احلكومة مربكة وتفتقر 

الكربى من  لل�سريحة  النتماء  اإىل ح�س 

مواطنيها وهي فئة حمدودي الدخل 

ت��ل��ت��زم  ان���ت���ظ���ار وج������ود ح���ك���وم���ة  ويف 

مادته  يف  العمل  ق��ان��ون  مثل  ب��ال��ق��وان��ن، 

الأجري  يح�سل  اأن  على  تن�س  التي   ،44
على حد اأدنى من الراتب يكون كافياً ل�سد 

املرا�سيم  اإر����س���ال  متثيلية  ف���اإن  ح��اج��ات��ه، 

ومكت�سبات  ح��ق��وق  وا���س��ت��ه��الك  ورف�سها 

�ساء  م��ا  اإىل  �ست�ستمر  وال��ع��م��ال  الأج����راء 

اهلل.

عدنان ال�صاحلي

الرئي�س مي�سال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة جمل�س الوزراء

¢  مفتي جديد بدل اجلوزو

القا�سي  ت��ع��ي��ن  ت��ن��وي  اأن��ه��ا  دي��ن��ي��ة  م��رج��ع��ي��ة  زوار  ي��ن��ق��ل 

ال�سرعي ال�سيخ م�سطفى �سحادة مفتياً ملحافظة جبل لبنان، 

م�ستغلة اإ�سابة املفتي حممد علي اجلوزو باأزمة قلبية خالل 

الأ�سبوع املا�سي.

¢  »غليون« بني جماهري 14 �صباط 

ي�سيع م�س�ؤويل املناطق التابعني لتيار �سيا�سي لبناين معار�ض، 

برهان  ال�س�ري  باملعار�ض  للمجيء  جتري  مكثفة  ات�ساالت  اأن 

غلي�ن اإىل احتفال 14 �سباط، لكن لغاية االآن مازال هناك من 

مهرجان  برنامج  هام�ض  على  لغلي�ن  كلمة  ُت��درج  اأن  يعار�ض 

اأبدى  غلي�ن  اأن  علمًا  االأب،  احلريري  اغتيال  بذكرى  االحتفال 

للمت�سلني به حر�سه على جمرد احل�س�ر.

¢ الن�صيحة بثمنها

رف�س النائب وليد جنبالط الن�سائح 

غ���ري امل��ب��ا���س��رة ال���ت���ي ُوّج����ه����ت اإل���ي���ه من 

�سلوكه،  وعلى  عليه  حري�سة  �سخ�سيات 

وقد قال اأحد املالحقن له: »اإن وليد بك 

م�سبقاً..  ن�سيحة غري مدفوعة  يقبل  ل 

وي�سطلفوا«.

¢  تهديد اآذاري بف�صح الأمريكي

اإنه »اإذا تخلى عنا االأمريكي�ن كما تخل�ا عن  اآذار،   14 اأو�ساط يف  تق�ل 

�س�زان  من  اأق��ل  نك�ن  فلن  جمة،  خدمات  لهم  ق��ّدم  ال��ذي  مبارك،  ح�سني 

مبارك، التي هّددت بف�سح �سبكات اال�ستخبارات االأمريكية يف م�سر اإذا مل 

تتمكن وا�سنطن من ثني حكام م�سر اجلدد عن اإعدام مبارك«.
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للبنان،  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم���ن  زي���ارة  ملنا�سبة 

ب�»بروتوكول«  ا�سطالحاً  �ُسمي  ما  مو�سوع  ط��رح  اأعيد 

املحكمة ال��دول��ي��ة، وه���و يف ال��واق��ع ال��ق��ان��وين »م��ع��اه��دة 

ثنائية دولية« بن الأمم املتحدة ولبنان املمثَّل بحكومة 

والتي مل  اآن��ذاك،  وامليثاقية  لل�سرعية  الفاقدة  ال�سنيورة 

ي�ستطع املجتمع ال��دويل ومن يتعاون معه يف لبنان من 

لتوقيع  املعتمدة  اللبنانية  الد�ستورية  بالأطر  متريرها 

الأمن ل�سدار  الدولية، مما ا�سطر جمل�س  التفاقيات 

الف�سل  حتت  املحكمة  اأن�ساأ  ال��ذي   ،2007/1757 ال��ق��رار 

ال�سابع.

وبغ�س النظر عن املوقف اللبناين من الق�سية، كان 

وا�سحاً من كالم بان كي مون عندما قال ب�سيغة »يجب«، 

اإىل  العودة  دون  التفاقية من  بتمديد  القرار متخذ  اأن 

متاماً  وال�سعبي؛  والد�ستوري  الر�سمي  اللبناين  املوقف 

كما ح�سل خالل عام 2007، عندما اأن�سئت املحكمة ومّت 

فر�سها بقرار من جمل�س الأم��ن، من دون الأخ��ذ بعن 

العتبار املوقف اللبناين ومالحظات رئي�س اجلمهورية 

اللبنانية اآنذاك اميل حلود.

اإن املطلع على تاريخ املحاكم الدولية وال�سوابق التي 

ترافقها، يدرك اأن املحاكم الدولية وم�سريتها الق�سائية 

تخرج عملياً وواقعياً - منذ حلظة بدايتها - ب�سكل كامل 

اإنها  تقول  التي  واملجتمعات  املحلية  ال�سلطات  اأيدي  من 

تخدمها، حتى ولو كانت الدولة املعنية هي التي طالبت 

وا�سح،  مثال  املجال  ه��ذا  يف  ولنا  الأ���س��ا���س،  يف  باإن�سائها 

كتجارب املحاكم اجلنائية الدولية املختلطة ك�سرياليون 

وتيمور ال�سرقية وكمبوديا وغريها، كما ميكن اأن نرتكز 

اإىل مثال فا�سح هو ق�سية اأوغندا اأمام املحكمة اجلنائية 

اأُن�����س��ئ��ت يف الأ���س��ا���س كمحكمة  ال��دول��ي��ة ال��دائ��م��ة ال��ت��ي 

بدياًل  ولي�س  املحلي،  الق�سائي  لالخت�سا�س  »مكملة« 

عنه.

املثال، غدت ممار�سة  �سبيل  اأوغ��ن��دا، على   يف ق�سية 

اأمام حتقيق  »امل�سي�سة« عائقاً  الدولية  املحكمة اجلنائية 

فنتيجة  البلد،  ذلك  يف  املن�سود  ال�سالم  حتقيق  مبادرات 

اإل  ال��ث��وار،  عن  بالعفو  قانون  �سدر  ال�سالم،  ملفاو�سات 

اأ�سدرت قراراتها التهامية يف ذروة  اأن املحكمة الدولية 

مباحثات ال�سالم بن الثنن، والتي انهارت مبا�سرة بعد 

�سدور قرار املحكمة، وقد اأُجريت ا�ستطالعات الراأي بن 

ال�سحايا، وجاءت نتيجتها اأن ال�سعب الأوغندي بغالبيته 

ال�سالم  لإح��الل  للمقاتلن،  العفو  منح  يريد  العظمى 

واإع�����ادة دجم��ه��م يف امل��ج��ت��م��ع، وظ��ه��رت اع��رتا���س��ات من 

جميع الفعاليات الروحية والقبلية والر�سمية يف اأوغندا، 

وال���ذي���ن ق��اب��ل��وا م��دع��ي ع���ام امل��ح��ك��م��ة وط��ال��ب��وا ب�سحب 

الق�سايا  اخت�سا�س املحكمة اجلنائية الدولية، وحتويل 

اإىل املحاكم الداخلية، لكن املحكمة رف�ست  ب�سكل كامل 

التنازل عن الق�سية.

من  ب��ال��رغ��م  بالق�سية،  امل��ح��ك��م��ة  ت�سبث  �سبب  اأم���ا 

رغبة  اإىل  فيعود  اأوغ��ن��دا،  يف  ال�سالم  عملية  تقوي�سها 

اأر���س��ل الأم��ريك��ي��ون م��وؤخ��راً فرقة  اأمريكية بذلك، وق��د 

وجلب  الع��ت��ق��الت،  يف  للم�ساعدة  اخلا�سة  ال��ق��وات  م��ن 

املتهمن للمحكمة.

وكما يف اأوغندا كذلك يف لبنان، فعندما ياأتي بان كي 

للمحكمة  التمديد  وج��وب  على  ويوؤكد  لبنان،  اإىل  م��ون 

ال��دول��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ل��ب��ن��ان، وُي��ظ��ه��ر  ال��ب��ع�����س يف لبنان 

من  ه��ي  كما  بالتفاقية  ال�سري  على  اإ����س���راراً  وخ��ارج��ه 

الداخلي،  ا�ستقراره  لبنان  الأم��ر  كلف  ول��و  تعديل،  دون 

بحماية  مو�سومة  مبحكمة  الثقة  فقدان  من  وبالرغم 

�سهود الزور وي�سوبها الت�سيي�س.. عندما يح�سل كل هذا، 

بالطبع  وهي  الأمريكية،  امل�سلحة  عن  تفت�س  اأن  عليك 

ب��احل��رب يف  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اإن م��ا عجزت عنه  اإذ  م��ت��واف��رة، 

بالعدالة  يحققوه  اأن  املحكمة  مهند�سو  يحلم   ،2006
الدولية.

واق��ع��ي��اً، وم���ن خ���الل ا���س��ت��ط��الع ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة 

بت�سحيح م�سار  البع�س  الذي يحدو  الأمل  اإن  ال�سابقة، 

ال��ع��دال��ة ال��دول��ي��ة لإح���ق���اق احل���ق وت���اأم���ن ال���س��ت��ق��رار 

وال�سالم يف املجتمع اللبناين، من خالل تعديل التفاقية 

املوقعة بن اجلمهورية اللبنانية والأمم املتحدة،  والتي 

املقبل،   2012 اآذار  الأول من  اليوم  تنتهي �سالحيتها يف 

قد يبدو جمرد �سراب، لكن هذا ل يعني عدم املحاولة، 

اأو »ال���ن���اأي ب��ال��ن��ف�����س« ودف����ن ال����روؤو�����س ب���ال���رم���ال؛ كما 

ال�سرتاتيجيات املعتمدة من قبل رئي�س احلكومة يف كل 

الق�سايا امل�سريية لغاية الآن.

اأ�سا�سي  مبداأ  اإىل  بالنف�س«  »الناأي  دع��اة  يرتكز  وقد 

يف القانون الدويل يتيح ملجل�س الأمن، مبوجب الف�سل 

الدولة  �سيادة  جت��اوز  املتحدة،  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع 

الذي  الأمر  املحكمة،  اإن�ساء  كما ح�سل خالل  اللبنانية، 

عناية  نلفت  لكننا  التمديد،  يف  ال��ي��وم  يتكرر  اأن  ميكن 

احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اإىل اأن جم��ل�����س الأم����ن ا���س��ت��ن��د يف 

نيابية وّقعتها  اإىل عري�سة  املحكمة تلك  توّجهه لإن�ساء 

الأغلبية النيابية وقتها، اأي امل�ستقبل وحلفاوؤه، بالإ�سافة 

رئي�سي  ب�سكل  ا�ستند  الأم���ن  جمل�س  ق��رار  ن�س  اأن  اإىل 

ووا�سح اإىل الر�سالة التي وجهها فوؤاد ال�سنيورة؛ رئي�س 

اآنذاك، اإىل الأمن العام لالأمم املتحدة، ما  وزراء لبنان 
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ي�ستطيع اأن يوجه ر�سالة مماثلة اإىل الأمن العام لالأمم 

املتحدة، يبلغه فيها عن حاجة لبنان اإىل اإدخال تعديالت 

اللبنانية ب�سكل  ال�سيادة  اإىل التفاقية، حتفظ  جوهرية 

من  الكثري  �سابه  ال��ذي  املحكمة  م�سار  وت�سحح  رئي�سي، 

يقوم  فهل  احل��ق��ائ��ق..  وال��ت��دخ��الت وحت��ري��ف  الت�سيي�س 

بذلك ويبدل �سيا�سة الناأي بالنف�س، اأم يهدد بال�ستقالة 

ف��ع��ل خ���الل ق�سية  ك��م��ا  لإح����راج حلفائه يف احل��ك��وم��ة، 

متويل املحكمة؟ لن ننتظر كثرياً، فاجلواب بر�سم ال�سهر 

املقبل.

ليلى نقول الرحباين

¢   عْجز اأمام 

دولرات »حمد«

بع�ض  ظ��ه���ر  املتابع�ن  ي�ستغرب 

ال�سا�سات  على  اللبنانيني  االإعالميني 

الف�سائية حمر�سني على �س�رية، رغم 

اأن معظمهم كان�ا مرا�سلني يف دم�سق، 

ولبع�ض  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ي���م��ي��ة  ل�����س��ح��ف 

بهدف  ال�س�رية،  االإعالم  وزارة  وب�سيافة  اللبنانية،  الف�سائية  املحطات 

اأو ت�س�يه.. ما جعل اأحدهم يعلق  نقل احلقائق بتجّرد ومن دون تزييف 

قائاًل: خالل تغطيتهم لالأحداث االأليمة يف �س�رية كان�ا حمافظني على 

�سرف املهنة، لكن يبدو اأن البع�ض مل يتمّكن من مقاومة دوالرات حمد، 

فاأتى اإىل لبنان تاركًا دم�سق، ليظهر على الف�سائيات ويق�ل كالمًا اأُملي 

عليه من اخلارج.
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¢   مهمة بان كي مون

باأن  اإح��دى اجلامعات،  ندوة يف  اللبنانين خالل  امل�سوؤولن  اأحد  عّلق 

للتحذير من  ه��ي  لبنان،  اإىل  م��ون  ك��ي  ب��ان  اأجلها  م��ن  ج��اء  ال��ت��ي  املهمة 

»مغامرة« عدم التزام لبنان باأي قرار ي�سدر عن الأمم يف ما يتعلق بالو�سع 

ال�سوري، معترباً اأن لبنان �ساحة خ�سبة لأي �سغط اأو ح�سار على �سورية.

و�سّبه امل�سوؤول اللبناين بان كي مون مبوظف مطيع للخارجية 

الأمريكية واأزلمها، ل�سيما ال�سفري جيفري فيلتمان، الذي يعمل 

ليل نهار لإنهاء الو�سع يف �سورية ملا فيه م�سلحة العدو ال�سهيوين.

¢   عودة اإىل التحري�ص املذهبي

بعد اأن غاب اإعالميًا ملدة �سهر، عاد اأحد م�سايخ �سيدا لتحري�ض 

اأهل املدينة مذهبيًا، وكذلك على �سالح املقاومة، معتربًا اإياه اأخطر 

اللبنانيني  االإعالميني  اأح��د  ا�ستدعى  مما  ال�سهي�ين،  الكيان  من 

الدولة  اأين هي  ال�سيخ م�ستغربًا:  االأ�سئلة ح�ل م�اقف  لت�جيه بع�ض 

الذين  واأمثالهم  ه���ؤالء  ي�قف  ومن  احلك�مة؟  هي  واأي��ن  اللبنانية؟ 

الذي  لبنان،  يف  امل�سرتك  والعي�ض  ال�طنية  ال�حدة  م�سرية  يهددون 

وال���ح��دة  ال�طنية  اللحمة  على  للحفاظ  ال�سهداء  ب���اآالف  �سحى 

االإ�سالمية؟ واأين ه� هذا ال�سيخ من ق�له تعاىل {واعت�سم�ا بحبل 

اهلل جميعًا وال تفّرق�ا}؟!

¢   بانتظار املوافقة

احل��رب  وزارة  اأن  الي����ن«،  اون  »ان��ت��ل��ج��ان�����ض  �سحيفة  ك�سفت 

اأب�ظبي طائرت  بيع  على  م�افقتها  االآن  تعط حتى  »االإ�سرائيلية« مل 

ال�سهي�نية  »ايروتاوتكن«  �سركة  ف�ز  رغم  طيار،  دون  من  جت�س�ض 

ي�ؤكدون  املتابعني  اأن  علمًا  نهيان،  اآل  اإم��ارة  طلبتها  التي  بال�سفقة 

البلدين، وفق املفه�م ال�سهي�ين، من  التجارية بني  تقّدم العالقات 

دون انعكا�ض ذلك ظاهريًا على ال�سيا�سة.

¢  تهدئة تعك�ص ارتياحًا

عزام  ق��دوم  من  الرئي�سي  الهدف  اأن  امل�سادر  اأك��دت 

مّل  ه�  عبا�ض،  حمم�د  الرئي�ض  ممثاًل  لبنان،  اإىل  االأحمد 

تده�ر  بعد  ال���اح��دة،  الفل�سطينية  احلركة  داخ��ل  ال�سمل 

لبنان،  يف  الفل�سطينية  املخيمات  اأح��د  يف  االأمني  ال��سع 

اإثر اخلالفات التي ن�سبت بني م�س�ؤولنْي نافذْين يف املخيم، 

ال�سيما اأن لكل منهما عائلته وع�سريته املنت�سرتنْي يف معظم 

املخيمات اللبنانية. وقد ت��سل املبع�ث اإىل تهدئة االأج�اء، 

ما انعك�ض ارتياحًا بني امل�اطنيني الفل�سطينيني يف املخيمات.

¢  دمية »الزنربك«

ال��دف��اع الوطني  زال���ت احل��م��ل��ة م�ستمرة ���س��د وزي���ر  م��ا 

ف��اي��ز غ�����س��ن، م��ا ا���س��ت��دع��ى تعليق اأح���د امل��راق��ب��ن ب��ال��ق��ول: 

ك  حت��رَّ التي  كالدمية  ه��ي  الربوبغندا  ه��ذه  اأ���س��ح��اب  حالة 

ال��ولي��ات  ذل���ك، ل�سيما م��ن  ي���راد لها  ب���»ال��زن��ربك«، عندما 

امل��ت��ح��دة ال��ت��ي اأح�����س��ن��ت اخ��ت��ي��ار ه���ذه ال���زم���رة ل���»ال��ت��ط��ب��ي��ل« 

مل�سروعها الذي يخدم العدو ال�سهيوين يف املنطقة العربية.

¢  زيارة م�صبوهة التوقيت

اأحد  رئي�ض  اجتمع  العراق،  كرد�ستان  اإىل  زيارته  خالل 

االأحزاب امل�سيحية يف ق�ى 14 اآذار، مع اأحد م�س�ؤويل اجلي�ض 

جتهيزه  على  واأ���س��رف  دّرب���ه  ال���ذي  »الب�سمركة«،  ال��ك��ردي 

اأن امل��ساد  اإ�سحاق م�ردخاي )كردي يه�دي(. ومن املعروف 

جتارية  ب�سركات  مت�سرّتًا  كرد�ستان،  يف  ينت�سر  »االإ�سرائيلي« 

ت�قيت  ح���ل  اال�ستفهام  عالمات  ع�سرات  يطرح  ما  وهمية، 

الزيارات ال�سيا�سية اللبنانية لهذه املنطقة.

¢   حماولت للإخراج من حالة الكتئاب

ابنهم �سعد  اأن  اأف���راد من عائلة احل��ري��ري،  ذك��ر 

املقيم حالياً يف ال�سعودية يعي�س حالة اكتئاب جعلته 

م��زدوج  لب��ت��زاز  يتعر�س  لأن��ه  املهّدئات  على  مدمناً 

ب�سقوط  النهاية  على  ي��راه��ن  ك��ان  حيث  ال��ط��رف، 

النظام ال�سوري قبل نهاية ال�سنة. 

َّغ مبا  يبل� �سعد  اأن  الأ����س���رة،  اأف����راد  اأح���د  وي��ق��ول 

يف  يعمل  ال��رتك��ي  واأن  با�سمه،  »ت��وي��رت«  على  يكتب 

هذه الفرتة على اإخراجه من حالته الكتئابية، كي 

تت�سنى له امل�ساركة يف ذكرى اغتيال والده.

¢   للحذر مما بعد مهمة املراقبني

عليها  تعمل  خطة  من  عربية،  دبل�ما�سية  م�سادرة  نّبهت 

م�اقف  ت�سريب  على  االآن  تق�م  املنف�خة،  اخلليجية  الدولة 

مع  منها،  ورف�ض  تعنت  مقابل  ال��ع��رب،  للمراقبني  اإيجابية 

ت�سعيد يف امل�اقف، وطلب تدخل جي��ض عربية، خ�س��سًا اأن 

حتى  باملراقبني،  االإ�سادة  بداأوا  �س�رية  على  املح�س�بني  بع�ض 

يتحدث�ن  التي  لالإيجابيات  مغايرًا  ه���ؤالء  تقرير  جاء  ما  اإذا 

عنها، ومتحاماًل على �س�رية ونظامها وجي�سها، تبداأ با�ستعمال 

على  كدليل  املراقبني،  به�ؤالء  االإ�سادة  وم�اقف  الت�سريحات 

اإدانة لدم�سق.

هل يناأى لبنان بنف�سه يف التمديد للمحكمة؟
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م���ع م�����ض��ي ع����ام ب��ال��ت��م��ام وال���ك���م���ال على 

لتعومي  القطرية   - الرتكية  امل��ب��ادرة  �ضقوط 

�ضعد الدين احلريري وبقائه رئي�ضاً للحكومة 

مطلق ال�ضالحية، حل اأحد طريف هذه املبادرة 

كان  فيما  لبنان،  على  �ضيفاً  اأوغلو  داود  اأحمد 

يتابع  بن جا�ضم  القطري حمد  الآخ��ر  طرفها 

حركة املبعوث الرتكي، عرب »الرثّيا«، كما تفيد 

»ال����وايل« الرتكي  ك��ان��ت تتابع ح��رك��ة  م�����ض��ادر 

امليتة،  املبادرة  حكومتي  اأن  خ�ضو�ضاً  اجلديد، 

م��اأزق كبري، و�ضارت  اأ�ضبحا يف  اأنهما  ي�ضعران 

حياة،  اأو  م��وت  معركة  �ضورية  م��ع  معركتهما 

بعد اأن اأحرقا كل مراكبهما، فلم يعد من مكان 

حلل و�ضط اأو ت�ضوية، لأنه بذلك يعني النهاية 

ولوكالتهما  ال�ضيا�ضي،  مل�ضروعهما  احلتمية 

 - الأم��ريك��ي  للم�ضروع  ح�ضريينْ  كمعتمدينْن 

ال�ضهيوين.

ف��ال��ق��ط��ري ب�����داأت ���ض��ورت��ه ت��ه��ت��ز ك��م��ق��اول 

اأن  ي�ضعر  ف��ب��داأ  ال��ع��رب��ي«،  »ال��رب��ي��ع  ي�ضمى  مل��ا 

الأر������ض مت��ي��د حت��ت��ه يف ال���داخ���ل، ح��ي��ث ت��وؤك��د 

املعلومات الواردة من قطر عن معار�ضة وا�ضعة 

باملعتقلي،  ال�����ض��ج��ون  م���الأت  وامل��خ��اب��رات  ل���ه، 

وبع�ضهم من اأفراد الأ�ضرة احلاكمة الذين مل 

يعودوا يحتملون مغامرات احلمدينْن، يف وقت 

يتعاظم الرف�ض العربي للدور القطري، حيث 

موريتانيا  اإىل  خليفة  ب��ن  حمد  زي���ارة  انتهت 

تون�ض  يف  املظاهرات  وب��داأت  الطرد،  ي�ضبه  مبا 

ودوره وم�ضروعه  القطري  وم�ضر �ضد احلكم 

يف التعاظم، كما اأن ال�ضعودي املنهمك مب�ضاكله 

ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة ي��ق��ف م��رتب�����ض��اً؛ ينتظر 

تو�ضع املاأزق وانح�ضار الدور ليخبط بقدمه.

اأم����ا ال��رتك��ي ال����ذي ع���اد اإىل امل��ن��ط��ق��ة من 

املوز  ق�ضرة  على  انزلق  فهو  الدم�ضقي،  الباب 

وا�ضنطن  معتمد  اأن���ه  بت�ضويره  الأم��ريك��ي��ة، 

الأك�����رب يف امل��ن��ط��ق��ة، ف��ل��م ي��ج��د ن��ف�����ض��ه اإل يف 

ففقد  فيها،  وي�ضتنزف  با�ضتمرار،  تت�ضع  ه��وة 

ك��ل م�����ض��داق��ي��ة اأم����ام احل��ل��ف��اء ال��ذي��ن ���ض��اروا 

فبعد  ح�ضابه،  على  اأزم��ات��ه��م  ح��ل  ي�ضت�ضهلون 

ب��اأن يكون ج���زءاً يف الحت���اد الأوروب���ي،  رف�ضه 

ا���ض��ت�����ض��ه��ل��ت ب���اري�������ض م���ث���اًل جت���دي���د ات��ه��ام��ه 

بالعن�ضرية والإبادة لالأرمن، يف نف�ض اللحظة 

ب��ط��ة ع��رج��اء  اأن���ه ���ض��ار  ب���داأ ي�ضعر فيها  ال��ت��ي 

غري ق��ادرة على احلركة ال�ضريعة �ضد دم�ضق، 

خ�ضو�ضاً بعد �ضقوط موؤامرة املخيمات، والتي 

ب���دوره���ا اأف���ق���دت اأن���ق���رة ك���ل م�����ض��داق��ي��ة اأم���ام 

جريانها الرو�ض والعراقيي والإيرانيي.

وب��ه��ذا مل ي��ب��َق للرتكي ���ض��وى ال��ع��ودة اإىل 

البوابة اللبنانية، لي�ضتكمل ما كان قد تعهد به 

حللفائه اللبنانيي يف ال�ضابق، والتي جت�ضدت 

يف زي���ارت���ي ���ض��اب��ق��ت��ي ل��ك��ل م���ن ���ض��ع��د ال��دي��ن 

احلريري ووليد جنبالط اإىل اأنقرة، واللذين 

�ضّعدا بعدها �ضد دم�ضق.

يظهر  اأن  ح���اول  اللبنانية،  اأغ��ل��و  زي���ارة  يف 

اأردوغ��ان �ضارت قوة عظمى، وعلى  اأن تركيا - 

اجلميع ك�ضب ر�ضاها، فوّزع الوعود والن�ضائح 

مي��ي��ن��اً و����ض���م���اًل، وك����ان يف ك���ل م��ك��ان ي��ت��ح��دث 

لركوب موجة  اأن يدعو  بلغة خمتلفة، فحاول 

»خريف« العرب، واخت�ضرت زيارته اإىل بكركي 

وحزب  الأ���ض��د  ب�ضار  عن  التخلي  اإىل  بالدعوة 

اهلل، وخذوا ما تريدون، اأما يف لقائه مع نائب 

رئي�ض املجل�ض الإ�ضالمي ال�ضيعي الأعلى ال�ضيخ 

حر�ضه  يظهر  اأن  فحاول  قبالن،  الأم��ري  عبد 

الدينية،  واحل��ري��ات  الإ�ضالمية  ال��وح��دة  على 

ويف لقائه مع مفتي اجلمهورية ال�ضيخ حممد 

ر�ضيد قباين، حاول اأن يلعب على اأوتار معّينة، 

ناهيك عن وع��ود - جم��رد وع��ود - قّدمها ملن 

التقاهم من »14 اآذار 1978«، كما اأنه يف اللقاء 

مع رئي�ض كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد 

حقيقة،  الرعد  ي�ضبه  قا�ضياً  ج��واب��اً  �ضمع  رع��د 

اأوغ��ل��و كانت يف لقاء  على اأن الأه��م يف ل��ق��اءات 

اللبنانيي،  ال�����ض��ح��اف��ي��ي  م��ن  جم��م��وع��ة  م��ع 

�ضورية  يف  النظام  اأن  يوحي  اأن  خاللها  ح��اول 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة  واأن م��رح��ل��ة  ل��ل�����ض��ق��وط،  اآي����ل 

اأت��اه  م��ا  �ضرعان  لكنه  ع��اج��اًل،  اأم  اآج���اًل  �ضتبداأ 

ال�����رد ب�����اأن ال��ع��ك�����ض ه���و ال�����ض��ح��ي��ح، ف�����ض��ق��وط 

الفو�ضى  م��ن  ح��ال��ة  ���ض��وري��ة معناه  ال��ن��ظ��ام يف 

القوة  الأ�ضد ونظامه من  اإن  والال�ضتقرار، ثم 

تركيا،  تفوح من  الالا�ضتقرار  ب��وادر  اأن  بحيث 

امل��ر���ض��ح��ة ل��ت��ط��ورات ل ي��ع��رف اأح���د م��داه��ا يف 

اإن  ثم  الأردوغانية،  ال�ضيا�ضية  البهلوانية  ظل 

ال��ت��ط��ورات، هو  ال��وح��ي��دة لكل ه��ذه  اخلال�ضة 

ورئي�ضها يف و�ضعية م�ضتقرة،  �ضورية  تبقى  اأن 

ول  ك��ك��ل،  املنطقة  يف  مفتوحة  فمواجهة  واإل 

ونتائجها  ات�ضاعها  مبدى  التكهن  ميكنه  اأح��د 

وعواقبها.

الرتكي،  الوزير  ال�ضحافيي  بع�ض  ولفت 

وع���اء  مل��ت��ط��رف��ي يف  ت��رك��ي��ا  اح��ت�����ض��ان  اأن  اإىل 

م��ع��ار���ض��ة ا���ض��ط��ن��ب��ول، واف��ت��ت��اح ق��ط��ر ���ض��ف��ارة 

اأم��ريك��ي��ة، جعل  ال��دوح��ة مب��ب��ارك��ة  لطلبان يف 

الكثري من دول العامل، وحتى املعادية ل�ضورية، 

للراأي  املخطط  انف�ضاح  اأم��ام  ح�ضاباتها  تعيد 

ال���ع���ام، خ�����ض��و���ض��اً ب��ع��د اإع����الن الأ����ض���د موقفه 

مكافحة  يف  ال��ق��وة  �ضي�ضتخدم  ب��اأن��ه  ال�����ض��ري��ح 

الإره��اب من دون اأي تهاون، واأم��ام هذا القول 

لأنه  ال�ضديد،  انزعاجه  واأب��دى  اأوغ��ل��و،  ارتبك 

املوؤامرة بدقة،  اأبعاد  اأن هناك من يفهم  عرف 

اأردوغ����ان، ودوح���ة -  حمد، لي�ضا  اأن��ق��رة -  واأن 

�ضوى بيدقي يف يد الأمريكي؛ يحركهما وفقاً 

لإرادته.

اأحمد زين الدين

وجود بان كي مون على راأ�ض منظمة الأمم 

امل��ت��ح��دة، ي�����ض��ك��ل اأو����ض���ح ت��ع��ب��ري ع���ن اخل��ل��ل يف 

موازين القوى الذي بداأ منذ العام 1990.

املتحدة،   ال��ولي��ات  اأرادت  الفرتة،  تلك  منذ 

اأن���ت���ج بعد  اأن ت��ف��ر���ض ���ض��ي��ط��رت��ه��ا ع���ن ك���ل م���ا 

احلرب العاملية الثانية، واأن تلغي نهائياً خريطة 

يالطا يف  ات��ف��اق  اأنتجها  ال��ت��ي  ال��ق��وى  م��وازي��ن 

منت�ضف اأربعينيات القرن املا�ضي.

ويف الوقت الذي بداأت فيه هجومها لفر�ض 

اإرادت���ه���ا على دول ال��ع��امل، م��ن خ��الل احل��روب 

حينما  الثانية،  اخلليج  حرب  كحال  امل�ضطنعة، 

املوز  ق�ضرة  بغداد  يف  الأمريكية  ال�ضفرية  رم��ت 

ملجنون العظمة �ضدام ح�ضي فاندفع باحتالل 

اإىل  وتفككها،  يوغ�ضالفيا  ح��رب  اإىل  ال��ك��وي��ت، 

ح��رب ال�����ض��وم��ال وغ��ريه��ا على �ضبيل امل��ث��ال ل 

اأي�ضاً تعمل لتحويل  احل�ضر، وما بعدها، كانت 

ال�����ض��اب��ط��ة  اأو  ال��ن��اظ��م��ة  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 

ومنظمة  امل��ت��ح��دة،  ك���الأمم  ال��ع��امل��ي«،  ل�»ال�ضالم 

جمرد  اإىل  وغريهما  الدولية،  الذرية  الطاقة 

جرم ي�ضبح يف فلك وزارة اخلارجية الأمريكية، 

.»C.I.A«�ويغطي جرائم البنتاغون، وال

الأم��ريك��ي��ة،  الهيمنة  جت��ل��ي��ات  اأوىل  ك��ان��ت 

ب��اإي�����ض��ال اأح���د اإف�����رازات اأن���ور ال�����ض��ادات وكامب 

اأو  ع���ي  اإذ  امل��ت��ح��دة،  الأمم  راأ������ض  اإىل  داي��ف��ي��د 

ان��ت��خ��ب ب��ط��ر���ض ب��ط��ر���ض غ����ايل، وزي����ر ال��دول��ة 

ال�ضادات وح�ضني مبارك  اأنور  ل�ضوؤون خارجية، 

اأميناً عاماً لالأمم املتحدة، ويف عهده كانت قمة 

اأمام  الر�ضمية  العربية  والرتاجعات  التنازلت 

العدو الإ�ضرائيلي، فكانت اتفاقيات وادي عربة 

يف  اإ�ضرائيلية  ممثليات  �ضل�ضلة  وافتتاح  واأو�ضلو 

عدد من العوا�ضم العربية ويف اخلليج واملغرب 

العربي، لكنه حينما تبنى تقريراً متوازناً نوعاً 

م��ا اإزاء جم���زرة ق��ان��ا، والع���ت���داء الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

الفظيع على مقر القوات الدولية اأثناء عدوان 

خدمات  عن  ا�ضتغني  لبنان،  على  ني�ضان 1996 

اأن  اأن��ان، خ�ضو�ضاً  غايل وجيء مب�ضاعده كويف 

هذا الأخري تبنى تقريراً يخالف �ضيده ورئي�ضه.

ال�ضيطرة  ا�ضتكملت  اأن����ان،  ك���ويف  ع��ه��د  ويف 

الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة، ومل يعد 

الأم����ريك����ي  ال�������ض���ل���وك  يف  م���ك���ان���ة  اأي  ل����دوره����ا 

العرب،  على  خ�ضو�ضاً  ال��ع��امل،  على  ال��ع��دواين 

العام  واأم��ي��ن��ه��ا  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ���ض��ارت  ه��ك��ذا 

جمرد �ضاهد يقرتب من �ضاهد الزور يف احلرب 

على العراق، ل بل اإن جنل اأنان ورط يف ف�ضائح 

»النفط مقابل الغذاء«، ثم اإنه ر�ضي باأن يحول 

راأ�ض حربة لالأمريكي لأن يهيمن  ليكون  دوره 

انتهى   ،2006 ال��ع��ام  ويف  ال�ضمراء،  ال��ق��ارة  على 

دوره، خ�ضو�ضاً بعد حرب متوز 2006، فاأطاحت 

به جمزرة قانا الثانية، بعد اأن اأو�ضلته جمزرة 

قانا الأوىل اإىل املن�ضب الأممي الأول.

اأم����ا ال��ب��دي��ل، ف��ك��ان ال��ت��ع��ب��ري الأو����ض���ح عن 

خارجيته  وزي��ر  عي  اإذ  املتحدة،  الأمم  �ضقوط 

كوريا اجلنوبية اأميناً عاماً لالأمم املتحدة، وهو 

عليها  درج��ت  التي  الأع����راف  لكل  اأم��ر خمالف 

ل  باأن   ،1945 عام  تاأ�ضي�ضها  منذ  املتحدة  الأمم 

اأو  منق�ضمة  دول��ة  يف  �ضخ�ض  ع��ام��اً  اأميناً  يحل 

م�ضطورة، خ�ضو�ضاً اإذا كان يف مركز هام يف هذا 

اإذا كان وزيراً للخارجية  اأو ذاك، فكيف  ال�ضطر 

م�ضكوكاً فيه وبقدراته يف بلده، حيث اإن بان كي 

مون، من اأ�ضواأ امل�ضوؤولي الذين مروا يف تاريخ 

واإمكانياته،  وق��درات��ه  فهمه  حيث  م��ن  �ضيول، 

وهو جاء يف تركيبة حكومية يف كوريا اجلنوبية، 

اأ�ضبه ما تكون بحكومة انتقالية.

بان، خمالف يف مركزه لالأعراف وال�ضرائع 

ال��دول��ي��ة، ه���ذا ب��اخ��ت�����ض��ار م��ا ي���وؤك���ده خ��ب��ري يف 

ال��ق��ان��ون ال�����دويل، وي��ع��ط��ي ع��ل��ى ذل���ك مثلي: 

بكوريا  تتعلق  م�ضكلة  اأن  ل��و  ت�����ض��وروا  الأول: 

فماذا  الأم����ن،  جمل�ض  على  تعر�ض  ال�ضمالية 

�ضيكون موقف بان كي مون، الذي كان التعبري 

الأ�ضواأ عن ال�ضيا�ضة اخلارجية لكوريا اجلنوبية.

الوطنية«  »ال�ضي  اأنه حينما كانت  الثاين: 

املتحدة،  الأمم  يف  الأع��ظ��م  ال��دول��ة  ممثلة  ه��ي 

واأم�����ام ال��ه��زمي��ة ال��ت��ي ب����داأت ت��ل��وح لأم���ريك���ا يف 

ف��ي��ت��ن��ام، ا���ض��ط��روا ل��ط��رد »ال�����ض��ي ال��وط��ن��ي��ة« 

عام  دائ��م��اً  ع�ضواً  ب�ضفتها  الأم���ن  جمل�ض  م��ن 

1971، واإحالل ال�ضي ال�ضعبية الأكرب م�ضاحة 
والأك��رث �ضكاناً يف العامل، لكن ال�ضي ال�ضعبية 

ا�ضم  يحمل  الآخ����ر  �ضطرها  يبقى  اأن  رف�����ض��ت 

ال�ضي، فا�ضتبدل با�ضم »تايوان«.

ع��ه��د  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  حت���ول���ت  وه����ك����ذا 

ل��وزارة  اإىل ما ي�ضبه دائ��رة تابعة  ب��ان كي م��ون 

اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة يتلقى راأ���ض��ه��ا الأوام����ر 

لي�ض من الكابيتول الأمريكي، اإمنا من املندوب 

الأمريكي اإىل جمل�ض الأمن.

العامي  الأم��ن��اء  بع�ض  فاإنه  اخلال�ضة،  يف 

تريغف  وه��م:  املتحدة  الأمم  على  م��روا  الذين 

همر�ضولد  داغ   ،)1952  -  1946( يل  هالفدان 

1961( الذي قتل يف ظروف غام�ضة   - 1953(

وتردد اأن طائرته اأ�ضقطت بتواطوؤ اأمريكي فوق 

وك���ورت   ،)1972  -  1961( وي��وث��ان��ت  ال��ك��ون��غ��و، 

برييز  وخ��اف��ي��ري   )1981  -  1972( ف��ال��ده��امي 

يعتربون من  1991(، وهم   - كويار )1982  دي 

اإن الدول الكربى  القادة العامليي الكبار، حيث 

الدائمة الع�ضوية مل ت�ضتطع اأن تغيب اأي منهم 

وموؤثرين،  فاعلي  فكانوا  ه��ام،  ق��رار دويل  عن 

ولهم كلمتهم وثقلهم ال�ضيا�ضي واملعنوي.

فقد  غ���ايل،  بطر�ض  بطر�ض  عهد  منذ  اأم���ا 

ب�ضكل  لت�ضتكمل  الأم��ريك��ي��ة  ال�ضيطرة  ب����داأت 

نهائي يف عهد بان كي مون، فهل تكون التطورات 

الرو�ضي،  الدب  العامل، مع نهو�ض  اجلديدة يف 

�ضيا�ضياً  عمالقة  كقوى  ال�ضيني  التني  وتقدم 

واق��ت�����ض��ادي��اً وع�����ض��ك��ري��اً، م��ع ن��ه��و���ض جمموعة 

الربيك�ض وجمموعة �ضنغهاي كقوى لها �ضاأنها 

ب���دور الأم���ي  ال��ن��ظ��ر  ال��ع��امل��ي، منا�ضبة لإع����ادة 

العام لالأمم املتحدة، اأم اأننا �ضنكون اأمام حقائق 

متاماً  فاعلة،  جديدة  موؤ�ض�ضة  تفر�ض  جديدة 

مثلما �ضقطت »ع�ضبة الأمم« وحلت بدًل منها 

منظمة الأمم املتحدة؟

اأحمد �شحادة
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اجلارية  ل��الأح��داث  املتابعون  �ضبط 

يف امل��ن��ط��ق��ة، حم��ط��ة ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ث��الث��ي��ة 

ال���زع���ي���ق: ع��رب��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة، 

فمن  ���ض��وري��ة..  واح���د؛  امل�ضتهَدف  اإمن���ا 

اأم���ي ع��ام الأمم املتحدة  ب���ريوت ح���اول 

الهوية،  الكوري اجلنوبي  بان كي مون؛ 

والأمريكي الهوى والرعاية، اأن يوا�ضل 

احل����رب ال��ن��ف�����ض��ي��ة غ���ري امل��ت��وق��ف��ة ال��ت��ي 

واأدوات����ه����ا يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت�ضنها 

�ضورية، من  على  وال��ع��امل  واآ�ضيا  اأوروب���ا 

دع��وة همجية حتت عنوان »وقف  خالل 

مبحاولة  م��رتاف��ق��ة  ���ض��وري��ة«،  يف  القتل 

الرئي�ض  باأن  اللبنانيي  امل�ضوؤولي  اإقناع 

ب�����ض��ار الأ����ض���د راح���ل ع��ن احل��ك��م ق��ري��ب��اً، 

زيارته،  الأ���ض��ود يف  ك��ان اجلوهر  ولذلك 

منطقة  اإيجاد  باأهمية  اللبنانيي  اإقناع 

»ا�ضتقبال  عنوان  حتت  لبنان،  يف  عازلة 

الزيارة  بقية  اأما  ال�ضوريي«،  الالجئي 

اللبنانيي،  امل�ضوؤولي  على  جولته  من 

اأن  اإل ل�ضتكمال الديكور، �ضيما  فلي�ضت 

للم�ضاركة  اإمن��ا  ر�ضمية،  لي�ضت  ال��زي��ارة 

»الدميقراطيات«  من  ل  املموَّ املوؤمتر  يف 

ال�ضاعدة.

»الهم�ض«  يتحول  اأن  غريباً  يكن  مل 

حول تاأمي منطقة عازلة واإر�ضال قوات 

عربية اإىل �ضورية اإىل زعيق ي�ضم الآذان 

من ب��ان كي م��ون ووزي��ر خارجية تركيا 

اأح��م��د داود اأوغ��ل��و، ان��ط��الق��اً م��ن كذبة 

الهتمام بالالجئي ال�ضوريي، واللذين 

لقتهما الأدوات اللبنانية بتقدمي ك�ضف 

غ��ري م��وث��ق ب��وج��ود اآلف ال�����ض��وري��ي يف 

وقت  يف  امل�ضاعدة،  اإىل  يحتاجون  لبنان 

كان ال�ضيخ حمد بن خليفة اآل ثاين يتقياأ 

اأفكاراً تلقفها ومل يعرف كيف ُيظهرها؛ 

باإر�ضال قوات عربية اإىل �ضورية.

ب��ان  زي������ارة  اأن  امل���راق���ب���ون لح���ظ���وا 

تكن  ل��ب��ن��ان مل  اإىل  واأوغ����ل����و  م����ون  ك���ي 

حول  ن���دوة  يف  للم�ضاركة  اإمن���ا  ر�ضمية، 

على  اأمريكياً  املطلوبة  »الدميقراطية« 

ال�ضخ�ضان  ا�ضتغلها  وقد  ال�ضعوب،  دماء 

اأق�ضى احلدود، للرمي والتحري�ض  اإىل 

�ضد �ضورية، من منرب لبنان، حيث �ضمت 

امل�����ض��وؤول��ون ال��ذي��ن اأح���اط���وا ال��زائ��ري��ن 

مطالبهم  يجابهوا  اأن  ب��دل  رع��اي��ة،  بكل 

باجلزم والطلب بعدم اخلروج عن اأ�ضول 

ال�ضت�ضافة والأخالق ال�ضيا�ضية.

يف ال��واق��ع، ك��ان ب��ان ك��ي م��ون وداود 

اأوغ����ل����و يف م��ه��م��ة واح������دة ان��ك�����ض��ف��ت يف 

اإج��راءات  اتخاذ  �ضرورة  على  اإحلاحهما 

متنع اهتزاز ال�ضتقرار، مقابل دعوتهما 

لالجئي،  خميمات  لإق��ام��ة  احلما�ضية 

عازلة  منطقة  ق��ي��ام  اإم��ك��ان  يف  والبحث 

ما  ال�����ض��وري��ة،   - اللبنانية  احل���دود  على 

يعك�ض حقيقة التوجه باإ�ضعال الفتنة يف 

لبنان، ومن لبنان.

اأم�����ا اأم�����ري ق���ط���ر؛ ح��م��د ب���ن خليفة 

للغربيي  ت��ع��ه��ده  اأك����د  ف��ق��د  ث����اين،  اآل 

ط����روادة يف اجلامعة  ي��ك��ون ح�ضان  ب���اأن 

ال��ع��رب��ي��ة، م���ن خ����الل دع���وت���ه لإر����ض���ال 

اإىل �ضورية، وهو الق��رتاح  ق��وات عربية 

املطروح على البحث يف 22 كانون الثاين 

و�ضيته  ت��ك��ون  اأن  يتوقع  حيث  احل���ايل، 

العربية،  اجلامعة  على  م�ضبقاً  معممة 

فيلعب  اخل���ارج���ي���ة،  وزراء  خ����الل  م���ن 

القطري دور الناطق الإعالمي با�ضمهم، 

ل��ك��ن ع��ل��ى ط��ري��ق��ة امل��خ��ربي��ن امل��ط��ل��وب 

عربهم الت�ضريب امل�ضبق للنوايا الكربى 

التي حُتاك خيوطها يف الغرف ال�ضوداء، 

ولي�ض هناك من تف�ضري لإر�ضال جيو�ض 

اإىل بلد ما، �ضوى الف�ضل بي الأطراف 

املتحاربة، اأي مبعنى اآخر، اإن العمل جار 

على قدم و�ضاق لبذر ال�ضقاق يف �ضورية، 

لإي�ضال البالد اإىل حرب اأهلية، متّولها 

ل�»اإ�ضرائيل«  النت�ضار  تريد  التي  الدول 

ووج����وده����ا يف امل��ن��ط��ق��ة، ول���ذل���ك ت����زداد 

الأح��ي��اء،  يف  والت�ضليح  الت�ضلح  مظاهر 

ب��اأم��وال قطرية اأك��رث م��ن غ��ريه��ا، وقد 

املتكررة  اللقاءات  الظاهرة  هذه  تناولت 

ل��ل��م�����ض��وؤول��ي ال��ق��ط��ري��ي مب�����ض��وؤول��ي��ه��م 

تدخل  ف�ضل  بعد  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  يف 

جمل�ض الأمن مبا�ضرة، وح�ضب اخلرباء، 

فاإن الهدف من اإر�ضال قوات عربية، هو 

ال�ضدام بي جي�ضينْ عربيي، وهو اأكرث 

ما يطلبه الأمريكيون و»الإ�ضرائيليون«، 

وبالتايل هناك ا�ضتحالة باأن توافق ُدول 

ال��ت��ي متولها ق��ط��ر، على  اأو  غ��ري ق��ط��ر، 

القبول مبثل هذه الدعوة التاآمرية.

ل��ق��د ان��دف��ع امل�����ض��وؤول��ون ال��ق��ط��ري��ون 

ب��ع��دم��ا  اخل���ط���رة،  الأوراق  اآخ�����ر  ل��ل��ع��ب 

عملياً،  �ضورية  اإ�ضقاط  يف  غريهم  ف�ضل 

ك��ق��وة جم��اب��ه��ة ل��ل��م�����ض��روع الأم���ريك���ي - 

ال�ضهيوين، وكذلك فاإن ف�ضل ال�ضغوط 

اإىل وا���ض��ن��ط��ن،  ت��رك��ي��ا  ال���دول���ي���ة، م���ن 

ب��ا���ض��ت�����ض��دار ق�����رار م���ن جم��ل�����ض الأم����ن 

الف�ضل  على  معطوفاً  للتدخل،  ال��دويل 

منطلقاً  تكون  ع��ازل��ة  منطقة  اإق��ام��ة  يف 

للتجميع الإرهابي، ولبداية حظر جوي، 

اأملت على جميع املتاآمرين اأن يعودوا اإىل 

للمواجهة  �ضدامية  ك�ضاحة  لبنان  خيار 

الدولية مع �ضورية، لأنه مبجرد ح�ضول 

ا����ض���ت���ب���اك���ات، مي��ك��ن مل��ج��ل�����ض الأم������ن اأن 

التدخل،  قرارات  ويتخذ  تلقائياً  يجتمع 

وبالتايل يكون �ضَرب ع�ضفورين بحجر 

اإذا جنحت اخلطة، فين�ضر قوات  واح��د، 

دولية على احلدود اللبنانية - ال�ضورية، 

ويكون التدخل الدويل يف ال�ضاأن ال�ضوري 

حا�ضاًل.

وت����وق����ف امل����راق����ب����ون ع���ن���د ال��ط��ل��ب 

امل���و����ض���وع ع��ل��ى ط���اول���ة وزي����ر الأ���ض��غ��ال 

ال��ل��ب��ن��اين غ���ازي ال��ع��ري�����ض��ي، وال��ت��ق��ري��ر 

املنتَظر منه حول اإمكانية ت�ضغيل مطار 

ال��ق��ل��ي��ع��ات ب���اأق���رب وق����ت، ب��ال��ت��زام��ن مع 

بان  اإن كان عرب  ال��دويل،  الطرح  تنامي 

ك��ي م���ون، ال���ذي ي��ري��د اأن ت��ك��ون ل��الأمم 

املتحدة »كلمة« فيما يجري يف �ضورية، اأو 

اإيجاد  اأوغلو؛ ب�ضرورة  على ما بثه داود 

منطقة عازلة قريبة من حم�ض، بعدما 

الرتكية يف حماة وقبلها  الغايات  ف�ضلت 

منطقة  اإي��ج��اد  حتى  اأو  ال�����ض��غ��ور،  ج�ضر 

ع��ازل��ة ج��دي��ة على احل���دود م��ع �ضورية، 

رغ�����م م��ع�����ض��ك��رات ال���ت���دري���ب والإي��������واء 

ل��ل��ف��اري��ن م���ن وج����ه ال���ع���دال���ة، وك��ذل��ك 

ميثلون  ل  الذين  ال�ضيا�ضيي  املن�ضقي 

تتحول  اأن��ق��رة  جعل  م��ا  اأنف�ضهم،  ���ض��وى 

اإىل من�ضة على األ�ضنة �ضيا�ضييها لقاعدة 

اأوراق  اآخر  اجنرليك واأخواتها، وخ�ضارة 

الكرامة.

»ال��ت��امي��ز«،  �ضحيفة  ن�ضرته  م��ا  لعل 

وهو املعروف اأ�ضاًل، من اأن �ضمايل لبنان 

بات املمر الرئي�ضي لتهريب ال�ضالح اإىل 

���ض��وري��ة، رغ���م ارت��ف��اع اأ���ض��ع��ار الأ���ض��ل��ح��ة، 

تطريزها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال�����ض��ورة  يكمل 

ب���دم���اء ال�������ض���وري���ي، خ���دم���ة ل��ل�����ض��ه��وات 

الدولية.

للحركة  متابعة  دوائ���ر  وت�ضتخل�ض 

الغربان  اأن و�ضايا  �ضورية،  املتاآمرة على 

الثالثة، من بان كي مون اإىل اأوغلو اإىل 

حمد بن خليفة، هي الندفاعة الأخرية، 

راهنوا  التي  احل�ضون  كل  تهاوت  بعدما 

بات  ال��ذي  اأم��ري قطر،  عليها، خ�ضو�ضاً 

اآمناً من العروبة، بعدما  يطلب خروجاً 

ا�ضتخدمته  ب��ي��دق��اً  اإل  لي�ض  اأن���ه  اأدرك 

وا�ضنطن.. 

يبقى اأن زعيق الغربان الثالثة ي�ضم 

يف  مرورها  اأثناء  الأب��دان  وُيزعج  الآذان 

الأج��واء، لكنها ل ت��وؤرق ول تهز الن�ضور 

اإىل  تنظر  وه��ي  الوا�ضعة  ف�ضاءاتها  يف 

ال�ضم�ض.

وقيل �ضابقاً، من حفر حفرة لأخيه..

يون�س عودة

اأنقرة - الثبات

ال�ضوري  امللف  يف  النكفاء  خطوات  تركيا  تابعت 

ب�ضكل لف���ت ب��ع��د ت�����ض��اع��د الأ����ض���وات امل��ع��ار���ض��ة يف 

ال�ضيا�ضية  ال��ق��ي��ادة  »ت��ه��ور  نتيجة  ال��رتك��ي،  ال��داخ��ل 

ب��داأت  ال��ت��ي  ال�ضلبية  ال��ت��داع��ي��ات  ونتيجة  ل��ل��ب��الد«، 

تظهر ع��ل��ى ال��ع��الق��ات ال��رتك��ي��ة م��ع ك��ل م��ن اأي���ران 

والعراق.

ف���اأن���ق���رة ن����اأت ب��ن��ف�����ض��ه��ا ب�����ض��ك��ل وا����ض���ح ع���ن كل 

اإ�ضطنبول  وجمل�ض  ال�ضوريي،  املعار�ضي  اأح��الم 

بو�ضوع  الإع���الن  اإىل  متيل  وب���داأت  مقدمتهم،  يف 

عن عدم نيتها اأو رغبتها اأو ا�ضتعدادها للقيام باأي 

بع�ض  يقول  موقف  وه��و  �ضورية،  يف  ع�ضكري  دور 

اخلرباء اأنه ناجم عن »قراءة واقعية« ملا ميكن اأن 

اأن يلحق  تقوم به تركيا يف هذا املجال، وما ميكن 

بها من اأذى اإن هي قامت به.

داود  اأح��م��د  ال��رتك��ي��ة؛  الدبلوما�ضية  فرئي�ض 

اأوغ��ل��و، ك��ان وا�ضحا ب�ضدة خ��الل زيارته الأخ��رية 

ع�ضكرياً  م�ضروع  ل  اأن  على  بالتاأكيد  لبناين،  اإىل 

لدى تركيا يف امللف ال�ضوري، واأو�ضح داود اأوغلو اأن 

القيام بها من اجلانب  العازلة غري وارد  »املنطقة 

الرتكي منفرداً«، كما حر�ض على التاأكيد على اأن 

الدور الرتكي »اإن�ضاين« بحت.

بداأت  فاأنقرة  الأفعال..  دور  ياأتي  الكالم،  وبعد 

من  احل����ر«  ب���»اجل��ي�����ض  ي�ضمى  م��ا  ع��ل��ى  الت�ضييق 

خ���الل تقيييد ح��رك��ة م�����ض��وؤول��ي��ه ع��ل��ى الأرا����ض���ي 

الرتكية وحرمانهم من التحرك احلر، بالإ�ضافة 

وزارة  اأ����ض���درت���ه  ال��ت�����ض��ري��ح��ات  مب��ن��ع  ق�����رار  اإىل 

الأ�ضعد  ري��ا���ض  »ق��ائ��ده«  بحق  الرتكية  اخلارجية 

اإىل  ن��ظ��راً  م��ن دون م��روؤو���ض��ي،  ب��ات رئي�ضاً  ال���ذي 

دون  من  الرتكية،  بال�ضتخبارات  اجلميع  ارتباط 

ال�ضغط على ه��وؤلء، عمدت  واإمعاناً يف  امل��رور به. 

الإدارة الرتكية اإىل اإقفال ح�ضاب »تربعات« اأن�ضاأه 

امل�ضرف  اإدراة  قبل  من  اإبالغهم  مت  حيث  ه���وؤلء، 

امل�ضارف  اأح��د  ُفتح يف  ال��ذي  ب��اأن احل�ضاب اخلا�ض 

»ال�ضتخبارات  باأمر من  اأُقفل  قد  تركيا  يف جنوب 

الرتكية«. 

واأتى هذا الإلغاء لريبط املن�ضقي اأكرث فاأكرث 

ب���»جم��ل�����ض ا���ض��ط��ن��ب��ول« ال����ذي ح��ظ��ي ب��ُح��ري��ة فتح 

التحويالت  اإليه  تاأتي  تركيا  ح�ضاب م�ضريف خارج 

اخلا�ضة  التحويالت  وك��ذل��ك  ال��داع��م��ة،  العربية 

در�ض  ا�ضطنبول  ب��داأ جمل�ض  ال��ذي  احل��ر  باجلي�ض 

اأو�ضاعه لتاأمي رواتب �ضهرية لعنا�ضره من اأجل 

املزيد من الرتباط بهذا املجل�ض، الذي بات يتجه 

بكل و�ضوح اإىل رفع راية املواجهة الع�ضكرية، بعد 

اأن كان يتحدث بها يف ال�ضر وبغريها يف العلن.

اإن الع����رتاف بهذا  اأت�����راك،  وق���ال م�����ض��وؤول��ون 

املجل�ض مربوط باعرتاف الدول العربية به، وقال 

كان  »اإذا  اإن��ه  الرتكية،  اخلارجية  كبري يف  م�ضوؤول 

العرب اأنف�ضهم ل يثقون بقدرة هذه املعار�ضة على 

ونذهب  نحن  نغامر  فهل  منها،  امل��ط��ل��وب  تنفيذ 

ال��ط��رق��ات  اأي  اإىل  ن��ع��رف  ل  ���ض��اح��ة  اإىل  وح���دن���ا 

حتملنا«! كا�ضفاً اأن تركيا ل تريد اأن تكون اأول من 

يعرتف بهذا املجل�ض، لكنها ل تريد اأن تكون اآخر 

ب��الده  اأن  اإىل  وم�ضرياً  املقابل،  يف  ب��ه  يعرتف  م��ن 

تنتظر »اللحظة املنا�ضبة التي قد تاأتي قريباً«، قبل 

اأن يردف قائاًل: ».. وقد ل تاأتي«.

5

بان كي مون يزور القوات الدولية يف جنوب لبنان

تركيا توا�سل الرتاجع يف امللف ال�سوري

ال تدخل ع�سكريًا وال منطقة عازلة.. واإقفال ح�سابات »اجلي�ش احلر«
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�سينـــاريوهـــــات جـــديــدة للمنطــــقـــة

.. لــبـــــنـان مـــ�ســـرحـــــًا

مـوضــوع الـغــالف



املتتالية  اأن تزامن الزيارات  امل�ؤكد  بات من 

ل��ب��ع�����ض امل�������س����ؤول���ن الإق��ل��ي��م��ي��ن وال���دول���ي���ن 

للبنان لي�ض من قبيل ال�سدفة يف هذا الت�قيت 

الإق��ل��ي��م��ي اخل���ط���ر، يف ����س����ء ف�����س��ل حم����اولت 

الن��ق�����س��ا���ض ع��ل��ى ���س���ري��ة م���ن اأرا����س���ي بع�ض 

الدول املحاذية لها، كرتكيا والأردن، عرب اإقامة 

ممرات »اإن�سانية« تك�ن مبنزلة وكر للإرهابين، 

وحم��ط��ة ل��ت��زوي��ده��م ب��ع��دة ال��ت��خ��ري��ب ال��لزم��ة 

الهدف  يك�ن  فهل  ال�س�ري..  ال�ستقرار  ل�سرب 

الأ�سا�ض من وراء الزيارات املذك�رة، ه� حماولة 

على  »اإن�ساين«  ممر  لإقامة  لبنان  على  ال�سغط 

يف  احل����ادث  ج��راء  »النازحن«  حلماية  اأرا�سيه 

ال��ذي منيت  الف�سل  عن  تع�ي�ساً  وذل��ك  �س�رية، 

خ��لل  ال�����س���ري��ة  ب���الأزم���ة  املعنية  ال����دول  بع�ض 

حم��اولت��ه��ا اإق��ام��ة »م��ن��اط��ق ع��ازل��ة« يف املناطق 

احلدودية ال�س�رية - الرتكية؟

لزيارة  متابع  ي�ؤكد م�سدر  ال�سدد،  هذا  يف 

وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي��ة اأح���م���د داود اأوغ��ل��� 

للبنان، اأن جّل ما اأراده الأخري من خلل زيارته، 

ه� اإقناع امل�س�ؤولن فيه بال�سماح لت�سييد خميم 

ل�»النازحن ال�س�رين.

بريوت  غ��ادر  اأوغ��ل���  اأن  اإىل  امل�سدر  وي�سري 

بع�ض  ا���س��ت��ج��اب��ة  ع���دم  ب�سبب  ال���ف��ا���ض،  خ���ايل 

امل�س�ؤولن اللبنانين ملطلبه، والذين اآثروا عدم 

الدخ�ل يف مغامرة كهذه غري حمم�دة النتائج، 

قدرتها  ال�س�رية  القيادة  اأثبت  بعدما  خ�س��ساً 

على امل�اجهة وانتزاع زمام املبادرة وتغيري ق�اعد 

اللعبة مل�سلحتها.

اخلارجية  وزي���ر  زي���ارة  اأن  امل�����س��در  ويعترب 

ال���رتك���ي���ة مم���اث���ل���ة ل�����زي�����ارة وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 

الأم���ريك���ي���ة ال�����س��اب��ق��ة ك���ن��دال��ي��زا راي�������ض اإب����ان 

عدوان مت�ز يف العام 2006، والتي دعت خللها 

ب��ع�����ض الأف����رق����اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن اإىل الن��ق�����س��ا���ض 

تكامل  ق��اع��دة:  ال��داخ��ل، على  املقاومة من  على 

الأم��ريك��ي،   - »الإ�سرائيلي«  الع�سكري  الهج�م 

ال��ذي قد تفر�سه بع�ض  ال�سيا�سي   مع احل�سار 

اجلهات اللبنانية على املقاومة وحماولة عزلها، 

اأن ح�ساب  غ���ري  ع��ل��ي��ه��ا..  الإج���ه���از  يف  اإ���س��اه��م��اً 

بيدر  م��ع ح�ساب  يتطابق  الأم��ريك��ي مل  احل��ق��ل 

انت�سار  اح��ت��م��ال  م��ن  املت�ج�سة  اآذار،   14 ق����ى 

املقاومة اآنذاك، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل خ�سارة كل 

اأوراقها، وبالتايل خروجها النهائي من ال�سلطة، 

فاكتفت الق�ى املذك�رة بتحميل م�س�ؤولية نتائج 

»املغامرة« لفريق املقاومة.

ويق�ل امل�سدر: »اإن تاريخ مت�ز 2006 يتكرر 

الي�م، من خ��لل زي��ارة اأوغ��ل���، مع وج���د عامل 

مك�نات  غالبية  ت�سامن  وه����  ج��دي��د،  ���س��م���د 

اأي حم���اول���ة ل���س��ت��ه��داف  رف�������ض  احل��ك���م��ة يف 

منظ�مة املمانعة، ويف طليعتها �س�رية«.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ي��ن��ق��ل م��رج��ع ل��ب��ن��اين 

من  ال�س�رية  القيادة  ا�ستياء  دم�سق  من  قريب 

ال��داع��ي  ورئ��ي�����س��ه��ا،  اللبنانية  احل��ك���م��ة  م���ق��ف 

ت�ستهدف  التي  امل���ؤام��رة  عن  بالنف�ض  الناأي  اإىل 

املتتالية  ال���زي���ارات  ال�����س���ري، وم���ن  ال���س��ت��ق��رار 

امل���ؤام��رة  يف  ال�سريكة  ال���دول  م�����س���ؤويل  لبع�ض 

املنطقة  قائد  زيارتي  وحتديداً  للبنان،  املذك�رة 

ال��سطى يف الق�ات الأمريكية اجلرنال جيم�ض 

اإزاء  ال�س�رية  بامل�اقف  م��ذك��راً  واأوغ��ل���،  مات�ض، 

ع��دوان  واآخ��ره��ا  بلبنان،  ع�سفت  التي  الأزم����ات 

دعم  من  ب��سعها  ما  �س�رية  قدمت  حن  مت���ز، 

ن�سرة  �سبيل  يف  ول�ج�ستي  وع�سكري  �سيا�سي 

لبنان و�سم�ده، م�سرياً اإىل اأن لبنان الر�سمي مل 

يعامل �س�رية باملثل.

الرتكي  ال�����زراء  رئي�ض  اأن  امل��رج��ع  وك�سف 

رجب طيب اأردوغان اأبلغ الرئي�ض �سعد احلريري 

اأن �سقف احلملة  خلل زيارته الأخ��رية لأنقرة، 

ال��رتك��ي��ة على ���س���ري��ة ل��ن يرتفع اأك���ر مم��ا ه� 

بات  وق��د  ب��الإح��ب��اط،  احل��ري��ري  فاأ�سيب  عليه، 

يدرك اأن الآمال التي بناها على �سق�ط النظام 

ال�س�ري باتت جمرد اأ�سغاث اأحلم.

ح�سان احل�سن

لبنان مك�س�ف على كل الدنيا..هذه 

مع  امل��رء  بها  يخرج  التي  اخلل�سة  هي 

كل ي�م جديد يهل على البلد.

�سائب،  العام  وماله  منه�ب،  لبنان 

مع كل ق�سية تطرح للبحث واملناق�سة:

م�سرعة  واأهله  ودولته  البلد  اأ�سرار 

اأمام كل من يريد ويرغب!

لكن الأ�سئلة التي تبقى مطروحة: 

م��ن ه��� امل�����س���ؤول ع��ن ك��ل ه��ذا الفلتان؟ 

ومن يتحمل امل�س�ؤولية؟

األ��ي�����س��ت األ�����ف ب����اء ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

وال��ث���اب  وامل��ح��ا���س��ب��ة،  بامل�ساءلة  تق�سي 

والعقاب؟

.. اآخ���ر »ب���دائ���ع« ال��ت�����س��ي��ب، ك���ان ما 

ك�سفه وزير الداخلية والبلديات العميد 

م�����روان ���س��رب��ل، خ���لل اج��ت��م��اع للجنة 

النيابية، خم�س�ض  الإعلم والت�سالت 

ب�س�ن  اخلا�ض  القان�ن  تطبيق  ملناق�سة 

حرية التخابر )قان�ن التن�ست(.

خمالفات  �سربل  ال�زير  ك�سف  فقد 

ب�ساأن عقد م�قع بن وزارة الداخلية يف 

عهد ال�زير مي�سال املر و�سركة »�ساجيم« 

يق�سي   ،1996 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

حتتفظ  حيث  اله�ية،  بطاقات  باإ�سدار 

التاريخ بب�سمات  ال�سركة منذ ذاك  هذه 

امل����اط���ن���ن، وه���ي م��ه��م��ة ت��ك��ل��ف ال��دول��ة 

�سبعة ملين دولر �سن�ياً.

اأن الأغ��رب يف امل��س�ع واملثري  على 

ل��ل��ده�����س��ة وال���س��ت��ه��ج��ان، اأن ال����زي���ر ل 

ال�سركة ول  التفاق مع  تغيري  ي�ستطيع 

ف�ض العقد معها، لأن العقد ين�ض على 

اأنه يف حال الغاء العقد فاإن داتا الب�سمات 

ت�سبح ملكاً لل�سركة ل للدولة اللبنانية، 

مما ا�سطر ال�زير �سربل للم�سي يف هذا 

اأن يخف�ض قيمة  ا�ستطاع  لكنه  التفاق، 

العقد اإىل ملي�ين دولر.

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن هي  ك���ل  ب�����س��م��ات  اإذن، 

اإن  لدى �سركة دولية »خا�سة ج��داً«، ثم 

وزر  اللبناني�ن  يتحمل  ال��ت��ي  ال�سفقة 

تكاليفها واأعبائها، كيف اأقرت، ووفق اأي 

وكيف  مناق�سة؟  اأي  على  وب��ن��اء  اأ���س�����ض، 

خم�سة  ي�فر  اأن  �سربل  ال���زي��ر  ا�ستطاع 

وم���ن  اخل���زي���ن���ة؟  ع���ل���ى  دولر  م���لي���ن 

الفظيع  ال��ه��در  ه���ذا  م�����س���ؤول��ي��ة  يتحمل 

 80 اأي م��ا م��ق��داره  16 ع��ام��اً  على م��دى 

ملي�ن دولر؟

البلد مك�س�ف وماله العام مهدور.. 

البنك  تقرير  ه�  ب�سيط  والدليل  اأج��ل، 

امل��ال��ي��ة،  وزارة  ح�����س��اب��ات  ع���ن  ال������دويل 

�سبيل..  عابر  كل  اأم��ام  مكننتها  امل�ساعة 

هل من يحا�سب على ال�سفقات الكربى 

وما فيها من نهب؟

اآخر املعل�مات تفيد اأن مدير عام 

اإبراهيم،  عبا�ض  الل�اء  العام  الأم��ن 

م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  ي����ف���ر  اأن  ا���س��ت��ط��اع 

اكت�سف �سفقة لطبع  كربى، حينما 

ج�ازات ال�سفر، فخف�ض الكلفة اإىل 

درج����ة م��ذه��ل��ة، يف وق���ت ك���ان يعمل 

�سرورية  لتجهيزات  مبالغ  لتاأمن 

يده  يك�سر  الكل  وكان  العام،  للأمن 

وي�سحذ بها، لكنه يف اكت�سافه ق�سية 

اأن  بذلك  ا�ستطاع  ال�سفر،  ج����ازات 

وال��ع��م��ل  الت�����س��الت  ع��ل��ى  ي�ستغني 

لت�فري املبالغ للمهمة التي يريدها 

ويف يف كل احلالت ت�سب يف م�سلحة 

الدولة.

�سعار  فتحت  اأج���ل،  مك�س�ف..  بلد 

احل��ق��ي��ق��ة وال����ع����دال����ة، دخ���ل���ت امل��ح��ك��م��ة 

ال���دول���ي���ة وحم��ق��ق��ي��ه��ا امل�����س��ب���ه��ن اإىل 

دوائ������ر ال��ن��ف������ض وم���ل���ف���ات اجل���ام���ع���ات، 

وداتا  وال�سمان..  امل�ست�سفيات  و�سجلت 

الت�سالت..

ل� ُقي�ض للبنانين اأن يطلع�ا على 

من  امل�ساريع  ملعظم  احلقيقية  التكاليف 

مطار بريوت الدويل، اإىل الأت��سرتادات، 

نهاية  م��ن��ذ  وال�����س��ن��ادي��ق  امل��ج��ال�����ض  اإىل 

لذهل�ا من �سرقتهم..  ،1992
لكن مع ذلك ما يزال من يتغنى 

»ال��زي��ر  �ستن�سل  ال��ت��ي  باخل�سخ�سة 

من البري«، اأمل نكت�سفها مع �سركتي 

اخل���ل����ي، وه���م ح���اول����ا وي��ح��اول���ن 

والغاز  النفط  م��ع  الآن  يفعل�ها  اأن 

امل�ع�د يف بحرنا وبّرنا؟ وماذا ب�ساأن 

احل����دي����ث ع����ن ل��ب��ن��ان��ي��ن م����ن ذوي 

لتاأ�سي�ض  ي��ع��م��ل���ن  ال��رف��ي��ق��ة  امل��ك��ان��ة 

�سركات نفط يف اخلارج؟

ال��ب��ل��د م��ك�����س���ف وم���ن���ه����ب.. فمن 

هي  وه���ذه  امل�����س��األ��ة،  ه��ي  تلكم  يحا�سب؟ 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ت��ي اأب����دى 

ب�����ان ك����ي م������ن اإع���ج���اب���ه ب���ه���ا، وج��ع��ل��ه��ا 

لكن  ال��ع��رب��ي«،  ل�»الربيع  يحتذى  م��ث��اًل 

اللبنانين ل يرونها اإل كما قال الرئي�ض 

���س��ل��ي��م احل���������ض: »يف ل���ب���ن���ان ك���ث���ري م��ن 

احلرية وقليل قليل من الدميقراطية«!

عبد اهلل ال�سفدي
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لبنانيات

دم�سق م�ستاءة.. واحلريري حمَبط

لبنان مك�سوف اأمام الدنيا.. وماله العام منهوب

اآراء وم���اق��ف«.. كتاب جديد   - التجارب  »قطاف من 

وّقعه  والن�سر«،  للت�زيع  املطب�عات  »�سركة  �سادر عن 

�سليم احل�ض، ملحبيه يف  الربوفي�س�ر  الرئي�ض  م�ؤلفه 

مركز طبارة.

الرئي�ض احل�ض ما  ال��ت��ج��ارب« يجمع  م��ن  »ق��ط��اف  يف 

التط�رات  م��ن  م�ستمدة  �ستى  م�ا�سيع  يف  كتبه  ك��ان 

امل�ؤلف  جت��ارب  من  اأو  واملنطقة،  لبنان  ي�سهدها  التي 

اأطال اهلل يف عمره يف احلياة على خمتلف ال�سعد.

يف رحلة الربوفي�س�ر احل�ض مع الكتابة والفكر، ثمة 

اأن  اأج��م��ع��ن؛  ال��ن��ا���ض  ذه���ن  تبقى ح��ا���س��رة يف  حقيقة 

هناك م�س�ؤوًل مّر يف تاريخ لبنان، كان �سمرياً لل�طن 

ال�س�ء والأمل..  الباحثن عن  الطيبن  النا�ض  ولكل 

واحلقيقة.

من  خ��رج  م�س�ؤوًل  هناك  اأن  وه��ي  اأي�ساً،  حقيقة  ثمة 

بن النا�ض، ه� مثلهم متاماً، عرفهم وعرف�ه، �سحك�ا 

معه، وبك�ا معاً، وابت�سم�ا �س�ية، تقا�سم�ا معه اأحلماً 

واآماًل.

الربوفي�س�ر  م�سرية  يف  اإ�سافية  حقيقة  هناك  اإن  ثم 

ن�عي كبري،  لبنان م�س�ؤول  تاريخ  اأن��ه يف  احل�ض، هي 

كان ه� بنف�سه يكتب ويقراأ ويحلل ويتحدث بال�قائع..

اأن��ه مّر يف حياتنا رجل م�س�ؤول، خرج  اع��ت��زازاً  يكفينا 

من بن النا�ض، فحمل هم�مهم واآلمهم واأحلمهم.. 

�سمري  ه�  األي�ض  وتطلعاتنا..  حالنا  من  �سيئاً  فكان 

لبنان..؟

وط���ل  وال��ع��اف��ي��ة  بال�سحة  اهلل  اأم���دك  احل�����ض  �سليم 

العمر.

�سليم احل�ص يوقع »ِقطاف من التجارب«

الرئي�ض احل�ض ي�قع كتابه »ِقطاف من التجارب«
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ن��ظ��م��ت ال���ق����ى ال���ط��ن��ي��ة والإ����س���لم���ي���ة 

ولدورها  �س�رية،  ل�حدة  دعماً  ت�سامنياً  لقاء 

املقاوم، ح�سره ن�اب حالي�ن و�سابق�ن، ووزراء 

لبنانية  �سيا�سية وحزبية  و�سخ�سيات  �سابق�ن، 

وفل�سطينية، وعلماء دين.

• زهران
وق���د األ��ق��ى ال��ع��م��ي��د م������س��ى زه����ران كلمة 

ام��ي��ل حل����د، حت��دث خللها  ال��ع��م��اد  الرئي�ض 

ع��ن الإره�����اب ال���ذي ي�����س��رب الإن�����س��ان والأم���ن 

ال���دور ال��رتك��ي وال��دويل  اإىل  يف �س�رية، لف��ت��اً 

لل�سغط على �س�رية، وللنيل من دورها. 

• مراد
ث���م األ���ق���ى ال����زي���ر ال�����س��اب��ق ع��ب��د ال��رح��ي��م 

�س�رية  ف��ق��ال:  النا�سرية،  ال��ق���ى  كلمة  م��راد 

هي التي رف�ست باإباء م�سادرة حق�ق الأجيال 

املقبلة يف احلرية والتحرير، واأ�سّرت على اأنها 

اتفاقيات  اأو �ساهد زور على  لن تقف متفرجة 

اخل�����س���ع وع��ق���د الإذع�����ان؛ م��ن ك��ام��ب ديفيد 

اأو�سل�  فاتفاق  اللبناين،  اأي��ار   17 اإىل  امل�سري، 

الفل�سطيني، ووادي عربة الأردين، ومل ترتدد 

اإىل جانب املقاومة، وعملت  يف خيارها، فكانت 

وم�ساراً  حم����راً  امل��ق��اوم��ة  ه��ذه  ت�سبح  اأن  على 

كطريق وحيد اإىل فل�سطن، وكانت يف هذا كله 

كما  الأم��ريك��ي،  الن�ض  ع��ن  اأن��ه��ا تخرج  تعرف 

غيظ  عليها  �ستثري  ممانعتها  اأن  تعرف  كانت 

اخلانعن، واأنهم لن يجعل�ا هذا اخليار �سهًل 

عليها، وه� ما يحدث الآن بالفعل.

• قبالن
ع�س� املكتب ال�سيا�سي حلركة اأمل؛ ح�سن 

اللئيمة  ب���احل���رب  ي��ج��ري  ق���ب���لن، و���س��ف م���ا 

ك�»قا�سي�ن«،  ثابتة  �ستبقى  لكنها  �س�رية،  على 

م��ت��ج��اوزة ه���ذه امل��ح��ن��ة ب�����اإرادة ���س��م���د �سعبها، 

الإ�سلحية،  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�ض  وبخيارات 

اإىل »ت��ط���ي��ر امل��ب��ادرة ال��ع��رب��ي��ة، وتخلي  داع��ي��اً 

اأربابها عن لغة التهديد«.

• العماد
ال�زير  كلمة  العماد  عماد  ال�سيخ  واأل��ق��ى 

اللبنانية  احل��ك���م��ة  مطالباً  اأر����س���لن،  ط��لل 

ب�»�سبط احلدود ومنع التهريب لل�سلح«.

• اليا�س مراد
من جهته، نقيب ال�سحافين يف �س�رية؛ 

اليا�ض مراد، اأكد اأن ما مل ياأخذوه قبل ثلثن 

 ،2006 ع��ام  اأخ���ذه  اأن��ه ميكنهم  اعتقدوا  ع��ام��اً، 

لكن ظنهم خاب بف�سل دعم �س�رية وال�سرفاء، 

وقال: ل� تنازلت �س�رية عن �سرب من اجل�لن، 

مل��ا ج��رى م��ا ج��رى ال��ي���م، واإن رف�����ض التخلي 

فك  ورف�ض  وفل�سطن،  لبنان  يف  املقاومة  عن 

�س�رية  م��ا رف�سته  ه���  اإي�����ران،  م��ع  الرت���ب���اط 

وطالب  ���س��ن���ات،  قبل  ا�سطنب�ل  حم��ادث��ات  يف 

ليعلم�ا  ب����ريوت  اإىل  ب��الأم�����ض  ج�����اوؤوا  ال��ذي��ن 

ل  ف�س�رية  يرحل�ا،  باأن  الدميقراطية  �س�رية 

اآلف  ع�سرة  م�سافة  م��ن  ي��اأت��ي  م��ن  اإىل  حتتاج 

يف  ف�سل  وم��ن  ال��دمي���ق��راط��ي��ة..  ليعلمها  كلم 

اإقامة مناطق عازلة على حدوده، واأتى اإىل هنا 

لت�ريط اللبنانين، نق�ل له: لن تنجح.

• الفرزيل
الأ�سبق  النائب  ال��ف��رزيل؛  اإيلي  األقى  كما 

اإن  فيها:  ق��ال  كلمة  النيابي  املجل�ض  لرئي�ض 

ب��ريوت العروبة  ال��ذي ُعقد يف  م�ؤمتر الأم�����ض 

اإطلق  ح��اول  والت�سدي،  وال�سم�د  واملقاومة 

�س�اريخ �سيا�سية من قبل الأمن العام للأمم 

املتحدة ب�ج�د لبنان الر�سمي.

اإىل ال��سي اجلديد على العروبة  وت�ّجه 

من ن�ع جديد �ساحب الإمرباط�رية الرتكية 

 - اإ�سلمية  م���ؤمت��رات  تعقد  اأن  قبل  بالق�ل: 

م�سيحية، عليك اأن ترد املمتلكات للم�سيحين.. 

ول  تركيا،  يف  ال�طنية  ال���ح��دة  على  حافظ�ا 

معترباً  مذهبي،  بخطاب  غريكم  على  تطل�ا 

راأ�ض  وه�  جديد،  �سامي  مندوب  ه�  اأوغل�  اأن 

حربة النات� يف امل�سروع الأمريكي اجلديد.

• فيا�س
فقال:  فيا�ض  علي  ال��دك��ت���ر  ال��ن��ائ��ب  اأم���ا 

ال���اع��دة  احلكيمة  بقيادتها  �س�رية  م��ع  نحن 

بكل  �س�رية  مع  ونحن  واملقاومة،  الإ�سلحية 

م��ك���ن��ات��ه��ا ال��ع��روب��ي��ة وال��ك��ردي��ة والإ���س��لم��ي��ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة ال�����س��ن��ي��ة وال���ع���ل����ي���ة، ن��ح��ن معها 

طائفياً  فيه  متييز  ل  جامع  ت�حيدي  مب�قف 

اأو جه�ياً اأو فئ�ياً.

• الأمني
كما األقى الدكت�ر مروان الأمن كلمة ندد 

فيها ب�»امل�ؤامرة على �س�ريا«، مطالباً ب�»ال�ق�ف 

اإىل جانبها �سد امل�ؤامرة.

فيها  ت���ط���رح  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة  ل��ي�����س��ت 

ال��ت�����س��اوؤلت ح����ل ال���س��ت��ع��دادات ال��ر���س��م��ي��ة يف 

ل��ب��ن��ان مل���اج��ه��ة ح����الت ال���ط����ارئ وال���ك����ارث، 

����س����اء ك��ان��ت ط��ب��ي��ع��ي��ة اأم م���ن ف��ع��ل الإن�����س��ان، 

ت�سيع  ك��ان��ت  الفرن�سي،  الن��ت��داب  اأي���ام  فمنذ 

يجري  اأو  جمه�ل،  �سد  وت�سجل  امل�س�ؤوليات، 

ب��الأم��ر،  لهم  علقة  ل  مل��ن  امل�س�ؤولية  حتميل 

ال�سرق يف  انهار م�سرح ك�كب  ففي العام 1934 

�ساحة الربج و�سط بريوت على من فيه، وفيه 

ِق��ّرادي��ت��ه  الزعني  عمر  ال�سعبي  ال�ساعر  نظم 

امل�����س��ه���رة: »م�����ض م��ع��ق���ل م�����ض م��ع��ق���ل، يهد 

الك�كب �سحن الف�ل«.

بريوت  حمافظ  امل�س�ؤولية  حّمل  وي�مها 

الكتلة  م���ن  لأن����ه  اإل  ل�����س��ب��ب،  ت��ق��ل، ل  ���س��ل��ي��م 

الأك��ر  ال�طنية  للكتلة  امل��ن��اوئ��ة  الد�ست�رية، 

م�الة للنتداب الفرن�سي.

ويف عهد ال���س��ت��ق��لل، ق��د ت��ك���ن احل��ادث��ة 

لبنان  الذي �سهده  الزلزال  الأب��رز، هي ق�سية 

�سمع�ن،  ك��م��ي��ل  ال��رئ��ي�����ض  ع��ه��د  يف   1956 ع���ام 

اخل��روب  اإقليم  منطقة  اأ�سا�سي  ب�سكل  و�سرب 

البلد  يف  ا�ستعدادات  ل  اأن  تبن  حيث  و�سيدا، 

وي�مها  الطبيعية،  الط�ارئ  مل�اجهة  ال�سغري 

اآثار  اأم�ال وقدمت م�ساعدات لإزالة  خ�س�ست 

�سندوق  واأن�سئ  املنك�بن،  وم�ساعدة  ال��زل��زال 

للتعمري، لكن الأم�ال مل يعرف كيف تبخرت، 

وك��ان��ت ه���ذه اأح���د ال��ن��ق��اط ال�����س���داء يف ت��اري��خ 

ب�  الأول  امل��ت��ه��م  ك���ان  لأن���ه  ال�سيا�سي،  �سمع�ن 

»�سفط« الأم�ال.

م�اجهة  ع��ن  ال��ع��ج��ز  �سل�سلة  ت��ت���ق��ف  مل 

ال���ك����ارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وم��ف��اج��اآت الن��ه��ي��ارات، 

ون���ذك���ر م��ن��ه��ا م���ف���اج���اآت ال��ع��ا���س��ف��ة ال��ث��ل��ج��ي��ة 

وال�ست�ية يف عهد الرئي�ض اأمن اجلميل، حيث 

امل�ست�ى  دون  كانت  ال�ستعدادات  كل  اأن  تبن 

وح��م��ل امل�����س���ؤول��ي��ة يف ت��ل��ك ال��ف��رتة، م�ظف�ن 

يعرف  ومل  بالق�سية،  لهم  علقة  ل  بع�سهم 

م�سري التحقيقات ب�ساأن تلك الكارثة.

الإنهيارات  من  �سل�سلة  الطائف،  وبعد 

وكيف  ح�سلت  ك��ي��ف  ي��ع��رف  مل  وال��ف���اج��ع 

انتهت، فهل لأحد اأن يتذكر �سق�ط مدر�سة 

املزرعة، وما  الأخت فران�سن على ك�رني�ض 

اأح��د  يتذكر  ه��ل  بالق�سية،  بالتحقيق  ح��ل 

عدة  قبل  الب�سطة  منطقة  يف  مبنى  انهيار 

���س��ن���ات، وك��ي��ف ���س��ق��ط ومل�����اذا؟ وم����اذا كانت 

التحقيقات بهذا ال�ساأن؟

ه���ل ي��ت��ذك��ر اأح����د ق�����س��ي��ة ال��ط���ف��ان يف 

منطقة وطى امل�سيطبة يف مطلع عام 1999، 

اأن  اأنف�سهم  الي�م  »ا�ستقللي�«  وكيف حاول 

يحمل�ا حك�مة الرئي�ض احل�ض التي مل يكن 

امل�س�ؤولية،  اأ�سابيع  تاأليفها  على  م�سى  قد 

والإن�����س��اءات  امل��ج��اري  ان�سداد  اأن  تبن  فيما 

غري القان�نية كانت من تركة عهد الإعمار.

ع��دي��دة ال��ف���اج��ع ال��ن��اجت��ة ع��ن ع���ام��ل 

وطبعتها  ل��ب��ن��ان،  يف  والإه����م����ال  ال��ط��ب��ي��ع��ة 

التي  الأ�سرفية،  كارثة  يف  تتج�سد  الأخ���رية 

ت�ؤكد على حقيقة واحدة �ساطعة، اإنها كارثة 

م�س�ؤوليتها  يتحمل  اجتماعية   - اإن�سانية 

ال����دول����ة ك���ام���ل���ة، م���ن راأ�������ض ال���ه���رم م�����روراً 

باأدنى  وانتهاء  واحلك�مة  النيابي  باملجل�ض 

امل�ست�يات من بلدية واأجهزة حملية واأمنية 

معنية.

ب��اخ��ت�����س��ار، اإن�����ه ع��ج��ز ف��ا���س��ح، وغ�����ض 

والتق�سري  والإه��م��ال  التقاع�ض  عن  ط��رف، 

والت�س�يف، يف دولة تعاين من �سغ�ر وظيفي 

احل�سابات  ب�سبب  اإ�سغالها  ميكن  ل  خطري، 

الطائفية واملذهبية، واملناطقية وامل�سلحية.

فهل اأغرب من م�س�ؤولية ومن م�س�ؤول ل 

ي�ست�سعر باخلطر، اإل بعد وق�عه.. 

للم�س�ؤولية،  فيه  ال��س�ل  يك�ن  بلد،  يف 

للمقاولن ونقل ال�سلح من كتف اإىل كتف ه� 

�سي؟  ك��ل  نت�قع  اأن  الأم����ر، ميكن  اأب�سط  م��ن 

فهل من اأحد يتذكر طابق املر، وكيف �سرع؟

تك�سف  مل  الأ�سرفية،  مبنى  انهيار  كارثة 

اأن  اأق��ل��ه��ا  لي�ض  ف�سائح،  ع��ن  ب��ل  ف�سيحة  ع��ن 

ب��ع�����ض امل��ق��اول��ن وب��ع�����ض جت���ار ال��ب��ن��اء وجت��ار 

العقارات اأ�سبح�ا بق�ة نف�ذ ل ميكن لأحد اأن 

يحدها.

انك�ساف  ح��ج��م  اأظ��ه��رت  اإذن،  ك��ارث��ة  ه��ي 

الأمن العقاري يف لبنان، واأظهرت اأي�ساً حجم 

التي ل ميكن العتماد عليها  فقدان املرجعية 

يف م�اجهة الط�ارئ والك�ارث الطبيعية وغري 

الطبيعية.

ولعل ال�س�ؤال الذي �سيبقى مطروحاً، اأين 

هيئة اإدارة الك�ارث التي يجري احلديث عنها 

العليا  الهيئة  �سن�ات عديدة، وما ه� دور  منذ 

بالزفت  علقتها  �ستبقى  متى  واإىل  للإغاثة، 

النتخابي ومت�يل املحكمة الدولية؟

يف  ف�س�ح  ح��ي  ك��ارث��ة  اأكدتها  حقيقة  ثمة 

لل�سق�ط،  قابًل  بات  �سيء  كل  ب��اأن  الأ�سرفية، 

وما  ال�سيا�سي،  الرخ�ض  م�ا�سم  يف  وخ�س��ساً 

فيه من مال حرام.. فهل من يعترب؟
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النا�سر جربي؛ الأم��ن العام حلركة  ال�سيخ د. عبد  من جانبه، 

و�سعباً  اأر�ساً  �س�رية؛  اأهلنا يف  ل�حدة  الي�م دعماً  نلتقي  الأم��ة، قال: 

وم�ؤ�س�سات، وقد �سبق لها الف�سل اأن وقفت معنا يف لبنان اأيام الرئي�ض 

البلد  وه���  لبنان،  تعّر�ض  عندما  اهلل،  رحمه  الأ���س��د  حافظ  ال��راح��ل 

العربي الأول الذي وقع حتت الكيد ال�سهي�ين ع�سكرياً بعد فل�سطن، 

وتفكيكه،  متزيقه  اأج��ل  من  والغربية،  الأمريكية  ال�سر  اإدارة  بدعم 

ليك�ن مثًل ُيحتذى به، بعد اأن كان اأهله حلمة واحدة، وقد جنح�ا اإىل 

حد كبري يف تركيب م�ؤ�س�ساته على خلفية طائفية ومذهبية، فاأ�سبح 

وال�سعب،  النا�ض  ح�ساب  على  امل�ستفيدين  الط�ائف  لأم���راء  مزرعة 

علماً اأن الأوطان ل ُتبنى على خلفيات عرقية وطائفية ومذهبية، بل 

ي�ستفاد من ال�سرائع ال�سماوية لزيادة الإخل�ض يف بناء ال�طن. 

ما يحدث الي�م يف �س�رية املمانعة والداعمة للمقاومة يف لبنان 

وفل�سطن، »ومن جهز غازياً فقد غ��زا«، مل تق�سد وحدها من هذه 

والأردن  لبنان  يتاأثر  من  واأول  كلها،  املنطقة  املق�س�د  بل  امل���ؤام��رة، 

وفل�سطن، وكذلك اجلزيرة العربية وتركيا واإي��ران، حتى متتد اإىل 

باك�ستان واأفغان�ستان، بل اأبعد من هذا، وهذا مل يعد �سراً، فه� مذك�ر 

والثقافة  املعرفة  زم��ن  يف  ه��ذا  اأن  وامل�ؤ�سف  ال�سهي�نية،  الربامج  يف 

العثمانية، كانت  ال�سلطنة  اإبان  ُق�سمت بلدنا  واأما عندما  والقراءة، 

الأمية التي اكت�سبها �سعبنا واأمتنا من حال الرجل املري�ض، واأما الي�م 

يعاد التق�سيم والتفتيت يف زمن القراءة والكتابة ور�سائل الإعلم وقد 

انزلق بكل اأ�سف كثري من املثقفن وجروا معهم كثرياً من ع�ام الأمة 

اإىل هذا الربنامج العدواين الغربي ال�سهي�ين التفتيتي، لعل املقابل 

�سيء من الدولرات اأو دراهم الأمري حمد، اأو ريالت الأمري بندر، اأو 

ت�سلق ل�سلطة ُوعدوا بها حلم�ا بها زمان، مع اأن الأوطان ل ُتباع ول 

ُت�سرى، حيث من فقد وطنه ل وطن ل م��اأوى له. وكذلك ا�سرتكت 

والعربية  كاجلزيرة  الإع���لم،  و�سائل  بع�ض  اجلرمية  ه��ذه  �سنع  يف 

وال��سال وال�سفا، وغريها، بدل اأن تك�ن اأداة وعي واإ�سلح، ل �سيما 

بعد الذي �ساهدناه يف بع�ض الدول العربية والإ�سلمية، مثل العراق 

وخ��راب  للدماء  �سفك  م��ن  وليبيا،  واأفغان�ستان  وباك�ستان  واليمن 

ن�ساهده  ما  وكذلك  والتدمري؟  ال��دم  عن  امل�س�ؤول  فمن  وتق�سيم.. 

يف  ال�سهي�نية  وامل��ع��اه��دات  الأم��ريك��ي��ة  ب��الإم��ربي��ال��ي��ة  الت�ساق  م��ن 

ب�»الإ�سلمين اجلدد«،  ُي�سمى  اأي��دي ما  ال��دول الأخ��رى، على  بع�ض 

مع  والتحالفات  وال�سرذمة  بالتمزق  خراباً  املنطقة  ت��زداد  ل  فحتى 

العدو ال�سهي�ين واإدارة ال�سر الأمريكية والغربية على ح�ساب اأمتنا، 

�س�ريا  ولأن  واملمانعة،  املقاومة  ب�سق�ط  فل�سطن  ت�سقط  ل  ولكي 

حجر الزاوية والركن الركن يف املنطقة وال�سرق، فنحن مع �س�ريا 

الدولة والنظام وال�سعب ال�اعي، الذي يطمح بالإ�سلح ل عن طريق 

اخلراب والإف�ساد، والرئي�ض الدكت�ر ب�سار الأ�سد ه� املمثل ال�سرعي، 

اأع�انه واإخ�انه و�سعبه ال�اعي �ساع�ن للإ�سلح والتقدم  ونراه مع 

ب��اإذن اهلل،  فل�سطن  وتعيد  املنطقة،  رائ��دة يف  لتك�ن  الأبية،  ب�س�رية 

حتقيق  بها  فالذهاب  �س�رية،  يف  الدولة  جانب  اإىل  ال�ق�ف  فيجب 

التفتيت على خلفية مذهبية  وزي��ادة يف  الإ���س��ايف  التق�سيم  لأه��داف 

وطائفية وعرقية.

العراق  وه��ذا  اأعيننا،  بن  �ساخ�ض  القريب  التاريخ  لبنان  وه��ذا 

التي  اخللقة  الف��سى  اإىل  بالنظام  والذهاب  واأفغان�ستان..  واليمن 

�س�رية  لأهلنا يف  نت�جه  ال�سابق،  كما يف  وال��ي���م  اأم��ريك��ا.  بها  وع��دت 

للتحلي بال�عي والبتعاد عن الغرائز املذهبية والطائفية، والتم�سك 

بال�طن والع�ض على اجلراح، والذهاب لإ�سلح البلد، لأن الطاب�ر 

الإع��لم  وكذلك  وال�ساحات،  امليادين  كل  يف  عنا�سره  نا�سر  اخلام�ض 

ال�سيئ، وه� الذي حذرنا اهلل منه واأمرنا اأن نرهبه بق�له: {واآخرين 

من دونهم ل تعلم�نهم اهلل يعلمهم}، فهذا ه� الطاب�ر اخلام�ض غري 

املرئي. 

لتك�ن من�سة �سد  ُت�ستخدم  ل  اأن  اللبنانية  الدولة  اإىل  ونت�جه 

ووزي��ر  املتحدة  ل��لأمم  العام  الأم��ن  بالأم�ض من  ح��دث  كما  �س�رية، 

ال�سلح  ت�سّرب  لعدم  احل���دود،  �سبط  عليها  وكذلك  تركيا،  خارجية 

كل  يلحق  واخل��راب  اجلميع،  على  يقع  فال�سرر  ل�س�رية،  الف��س�ي 

منطقتنا  على  للحفاظ  والنتباه  ال�عي  علينا  يجب  لذلك  ال��ب��لد، 

واأمتنا.

جربي: حذار من الطابور اخلام�ص



بناء الدولة م�ؤ�س�ساتيًا بحاجة 

اإىل جهد اإ�سالحي م�ساعف 

و»نف�سة«.. اأج�ر العمال حلقة 

من ت�س�ر جذري لالقت�ساد اللبناين 

و»نقلة ن�عية«.. كالم البنك 

الدويل ح�ل مالية الدولة تاأكيد 

على »عبث« احلك�مات املتعاقبة 

بالأرقام املالية.. وم�اجهة 

الع�ا�سف الإقليمية على لبنان 

تك�ن بتح�سني منعته داخليًا، اأما 

الأحداث الدائرة يف �س�رية، فرغم 

تاأزمها املت�سعب، فهي ل تزال 

ل�سالح النظام.

جريدة »الثبات« ناق�ست مع 

ع�س� تكتل التغيري والإ�سالح؛ 

النائب ابراهيم كنعان، اآخر 

التط�رات املحلية والإقليمية، 

وكان معه هذا احل�ار:

براأي كنعان امل�شاكل املزمنة التي يتخبط 

ب��ه��ا ل��ب��ن��ان اق��ت�����ش��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً وم��ال��ي��اً، 

ب��ح��اج��ة اىل ح��زم��ة ك��ام��ل��ة م��ن الإ���ش��اح��ات 

ينطلق  القطاعات،  كل  تطال  �شاملة  وخ�شة 

من حادثة اإنهيار بناية ال�شيويف يف الأ�شرفية 

ليقول: »معاجلة احلوادث الطارئة بالطريقة 

��دي، لأنه منذ  البطيئة مل تعد تجُ الروتينية 

���ش��ق��وط ال��ط��ائ��رة الأث��ي��وب��ي��ة وح��ت��ى ال��ي��وم، 

ت�����ش��رف��ات ال��دول��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة ل 

تزال اإرتالية و�شعيفة، منذ اأ�شهر ويتحدث 

الديب  ج��ل  ج�شر  �شقوط  خطر  ع��ن  التكتل 

احليوي يف �شاحل املنت، اإل اأن امل�شكلة ل تزال 

�شبب  ع��ن  �شاألناه  وع��ل��ة«.  �شبب  لأل��ف  عالقة 

اأج���اب:  احل��ي��وي��ة،  للمعاجلات  احل��ل��ول  تعرث 

»اإن�شاء خلية اإنقاذ، وخطة طوارئ دون حتقيق 

والتخطيط  الإدارة  جم��ايل  يف  حقيقية  وثبة 

نلح  اإ�شاحي  كتكتل  نحن  امل�شكلة،  حتل  لن 

ونحث الدولة لل�شري يف اأولويات النا�س، لكنه 

اللبنانيني،  ال�شا�شة  بع�س  يف�شل  ل��اأ���ش��ف 

ممار�شة الدمياغوجية واحلرتقات ال�شخ�شية 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل اجل�����اد وال����ر�����ش����ني«. وي�����ش��ي��ف 

الإجتماعية  النا�س  »اأول��وي��ات  ق��ائ��ًا:  كنعان 

التكتل  وزراء  خطط  �شلب  من  والإقت�شادية 

اإق����رار  ال��ت��اأخ��ري يف  اأن  ال  احل��ك��وم��ة،  داخ����ل 

ال��ع��ام��ة وال��ب��طء يف درا���ش��ة م�شاريع  امل���وازن���ة 

النوعية  ال��ق��ف��زة  حتقيق  دون  حت���ول  ال��ن��واب 

التي نرجوها لاإدارة يف البلد«.

يدرك اأمني �شر تكتل التغيري والإ�شاح 

ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان ح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات 

حازماً،  يقول  ال�شيا�شي،  فريقه  على  امللقاة 

»العراقيل كثرية، ولكن اإرادتنا �شلبة وقوية، 

وال��ت��ك��ت��ل وم���ن ورائ����ه ال��ع��م��اد م��ي�����ش��ال ع��ون 

اإعتادا خو�س املعارك ال�شعبة«.

ن�صاالت يف التفا�صيل

م�شاألة  ك��ث��رياً  كنعان  النائب  يف�شل  ل 

ت�شحيح اأجور العمال واملوظفني عن م�شاألة 

م��ال��ي��ة ال���دول���ة ب�����ش��ك��ل ع���ام ول ع���ن خطط 

���ش��ري تفعيل ال��ق�����ش��اء وامل�����ش��اري��ع الإن��ت��اج��ي��ة 

»معارك  يقول:  وم��اء،  واإت�شالت  طاقة  من 

اجلبهات  ك��اف��ة  على  ي��وم��ي  ون�شال  �شغرى 

لتاأمني �شقف احلد الأدنى �شعبياً، من جهتنا 

و�شعنا اخلطط والت�شورات، وم�شوارنا لي�س 

���ش��ه��ًا لأن���ن���ا ن�����ش��ط��دم مب��م��ار���ش��ات خاطئة 

ع���ام���اً«. يعقب كنعان   20 م��ن  اأك���رث  ع��م��ره��ا 

ال�شري  تعودت  املتعاقبة  »احلكومات  �شاحكاً: 

واأرب��اب  التطني�س،  اإعتاد  والق�شاء  باخلطاأ، 

العمل والعمال تاأقلما ال�شري باأن�شاف حلول 

خطة  تعاين  ال�شبب  لهذا  خطط،  واأن�����ش��اف 

املثال  �شبيل  على  نحا�س  �شربل  العمل  وزي��ر 

ل احل�شر، ما تعانيه من عراقيل لأن خطته 

حتدث زلزاًل و�شدمة لكل ما هو �شائد«.

ل��ب��ن��ان وموظفيه  ع��م��ال  ان��ت��ظ��ار  وع���ن 

ا�شبوع،  بعد  اأ�شبوعاً  املجُ�شتحقة  الأج��ور  رف��ع 

به�شم حقوق  ن��ر���ش��ى  »ل���ن  ك��ن��ع��ان:  ي��ق��ول 

الأج�������راء وال���ع���م���ال، امل���وؤ����ش���رات الإي��ج��اب��ي��ة 

نحن  ال��وق��ت،  م��ن  بع�شاً  تتطلب  اجل��ذري��ة 

الأدن��ى لاأجور  رف��ع حد  �شنبقى مع  كتكتل 

مبا يائم موؤ�شر غاء املعي�شة، وناأمل اإقرار 

وق��ت ممكن  اأ���ش��رع  ال��وزي��ر نحا�س يف  خطة 

اىل  احلاجة  باأم�س  لأننا  احلكومة  قبل  من 

خلق ديناميكية جديدة تخرجنا من واقعنا 

املاأزوم اقت�شادياً واجتماعياً«. وي�شيف كنعان 

»خطة نحا�س القت�شادية تاقيها رزمة من 

م�شاريع القوانني الإ�شاحية واأعمال جلنة 

ت�شويباً  ت��ري��د  ال��ت��ي  النيابية  امل��وازن��ة  امل���ال 

ل�شكة القطار املايل يف لبنان ليكون الإ�شاح 

كامًا و�شامًا وتاماً، فنحن ل نريد الغرق 

ما  بقدر  الإع��ام��ي��ة  ال�شجالت  متاهات  يف 

نريد وقف التدهور املايل املتفاقم منذ العام 

1995، ب�شبط الإنفاق وقوننته، فننتقل من 
اقت�شاد ريعي اىل اإقت�شاد منتج«. 

تغيري نهج

اأن ت�����ش��ح��ي��ح الأج�����ور  ي��ع��ت��ر ك��ن��ع��ان 

م���ع ت�شحيح  ال���دول���ة  م��ي��زان��ي��ة  و���ش��ب��ط 

ال��ق�����ش��اء م��ن ���ش��اأن��ه ن��ق��ل دف���ة ال��ب��اد من 

التكتل  وب��راأي��ه ت�شميم  اأخ��رى،  حالة اىل 

الكبري حقق الكثري من الإجنازات، يقول: 

واملحا�ش�شة  والفو�شى  امل��زرع��ة  »منطق 

���ش��ي��ت��ا���ش��ى م���ع ال���وق���ت م���ع ع���زم التكتل 

الإقت�شادية  لبنان  واأن�شطة  الإ�شاحي، 

ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ا����ش�������س ال����رب����ح ال�����ش��ري��ع 

��ل��ج��م ل�����ش��ال��ح ال��ت��اأ���ش��ي�����س  وامل�����ش��ارب��ة ���ش��تجُ

ل��ط��ب��ق��ة و���ش��ط��ى، ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل��ر 

م�شروعهم  عون  مي�شال  والعماد  والتكتل 

بناء دولة حقيقية ل اإن�شاء �شلطة هجينة 

يتناف�س عليها ال�شا�شة اللبنانيني«.

�شاألنا كنعان عن حترك الق�شاء بعد 

وتقرير  ال�شفدي  حممد  ال��وزي��ر  ك��ام 

ي��وؤك��دان ح�شول  ال��ل��ذان  ال���دويل  البنك 

كثرية،  ل�شنوات  الدولة  مالية  يف  �َشيبان 

الق�شائية  »ال�شلطة  املتني  النائب  ي��رد 

هي �شلطة ق�شائية، وزير العدل ي�شاهم 

به  ي��ق��وم  م���ا  وه����ذا  م�����ش��اره  ت�شحيح  يف 

ال����وزي����ر ���ش��ك��ي��ب ق���رط���ب���اوي ����ش���واء من 

اأو م��ن خال  الإ���ش��اح��ي  خ��ال نهجه 

املواقع  يف  الكفوئني  الأ�شخا�س  و�شعه 

بحاجة  لي�س  الق�شاء  حت��رك  املنا�شبة، 

اأن  خ�شو�شاً  باأعماله  للمبا�شرة  ل��وزي��ر 

املحا�شبة  ودي��وان  حترك  النواب  جمل�س 

البنك  اأق����وال  النهاية  يف  اأي�����ش��اً،  حت��رك 

الدولة يحفز  ال��دويل يف مو�شوع مالية 

الق�شاء لاإنتفا�س من اأجل �شورته، لأن 

اللبنانيني ملوا ان يكون ق�شاوؤهم ق�شاًء 

وق��دراً«. ويتابع كنعان حديثه: »نحن يف 

اإ�شاحياً  �شبيًا  ن��رك  ل��ن  امل��ج��ال  ه��ذا 

ف��ري��ق��ن��ا  ق���ب���ل  م����ن  م���ت���اب���ع���ة  مي����ر دون 

اأعمالنا  اأن  م�شبقا  علمنا  م��ع  ال�شيا�شي 

ال��ب��ع�����س،  يتخيلها  م���ا  ب�����ش��ه��ول��ة  ل��ي�����ش��ت 

اإ�شاحنا لي�س عابراً وما نفعله هو  لأن 

تغيري لنهج متبع وممار�شة تكر�شت منذ 

عقود، وناأمل من املواطنني دعم امل�شاريع 

التي تريد تغيرياً جذرياً«.

البنك الدويل 

ال��ذي ي�شري اىل  وعن كام العماد عون 

يك�شف  لبنان  يف  املالية  الف�شائح  من  مزيد 

ال�������ش���ادر عن  ال������دويل  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  ك��ن��ع��ان 

املالية  الإدارة  ح���ول  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  خ���راء 

يوؤكد ح�شول حدوث  الأولية  وفق معطياته 

وعمليات  الدولة  مالية  يف  خطرية  اإرتكابات 

ال�شهل جداً  املكننة، من  اإدارتها، »من خال 

وتبديلها،  وتغيريها  املالية  ب��الأرق��ام  العبث 

قابًا  يعد  مل  برمته  امل��و���ش��وع  اأن  يعني  م��ا 

�شيبان مالية  تاأكيد  ال�شيا�شي لأن  لاإجتهاد 

ال���دول���ة ي��اأت��ي م��ن ق��ب��ل م��وؤ���ش�����ش��ات املجتمع 

الدويل«.

مغزى  ع��ن  كنعان  ال��ن��ائ��ب  ا�شتو�شحنا 

ك����ام امل��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ي���ة يف ه����ذا امل��ج��ال 

ب�شكل  ي��دع��م  ك����ان  م��ع��ظ��م��ه��ا  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 

ك��ب��ري احل��ك��وم��ات ال�����ش��اب��ق��ة، ي��و���ش��ح كنعان: 

تدعم  ل  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  امل��ايل  املو�شوع  »يف 

ا���ش��خ��ا���ش��اً، ب��ق��در م��ا ت��دع��م ح��ك��وم��ات، وزارة 

معونة  طلب  يف  ب���ادرت  التي  عرهي  املالية 

كان  الأ�شا�س  ه��ذا  وعلى  الدوليني،  اخل��راء 

تقرير البنك الدويل«.

ال��ع��ام  زي������ارة الأم������ني  ك���ان���ت  اإذا  وع���م���ا 

بان كي مون ورئي�س جامعة  املتحدة  ل��اأمم 

ووزير  مو�شى  عمرو  الأ�شبق  العربية  ال��دول 

خارجية تركيا داوود اوغلو اىل لبنان، تهدف 

البوابة  م��ن خ��ال  اأم��ن��ي��اً  لبنان  ت��دوي��ل  اىل 

ال�شورية، يرد كنعان: »لبنان يعاين التدويل 

ومالياً  الدولية،  املحكمة  من خال  ق�شائياً 

م���ن خ���ال دي���ون���ه، واأم���ن���ي���اً م���ن م���ن خ��ال 

اإنق�شام ابنائه، وبالتايل من الطبيعي اأن يكون 

لهذه الزيارات عاقة مبا يح�شل يف املنطقة 

خ�شو�شاً،  ���ش��وري��ة  يف  يح�شل  ومب��ا  ع��م��وم��اً 

لأن حراك الدول فيما بينها لي�شت جمعيات 

هو  اللبنانيني  م��ن  ه��و مطلوب  م��ا  خ��ريي��ة، 

حت�����ش��ني ج��ب��ه��ت��م ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

املنطقة،  �شريعة يف  �شيادته يف ظل متغريات 

متاماً كما با�شر التيار الوطني احلر والعماد 

عون بعد العام 2005«.

ج�شور  التيار  »م��د  حديثه  كنعان  يتابع 

ال���ت���اق���ي ب����ني خم��ت��ل��ف م���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع 

حتالف  اأو  �شدفة  ول��ي��دة  تكن  مل  اللبناين 

منذ  كانت  اجل��رال  روؤي��ة  عر�شي،  انتخابي 

الكبرية  اخل�شات  وق��ع  تفادي  هدفها  البدء 

التيار  تفاهم  ف��ك��ان  لبنان،  على  املنطقة  يف 

ال��وط��ن��ي احل��ر م��ع ح��زب اهلل ع��م��ًا روؤي��وي��اً 

لتجنيب الوطن الت�شنجات، فالتفاهم �شحب 

اىل  ال��ه��دوء  واأع���اد  لبنان  يف  التفجري  فتيل 

رب��وع��ه رغ���م ال���ع���رثات امل��ت��اح��ق��ة«. يتوقف 

به  ننعم  »م��ا  حديثه:  وتابع  للحظات  كنعان 

العربية  ال��دول  بخاف  اليوم  ا�شتقرار  من 

ال�شحيحة  ع���ون  ال��ع��م��اد  م��ق��ارب��ة  اإىل  ي��ع��ود 

ل���اأو����ش���اع الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة.. ال��ن��ائ��ب 

ول��ي��د ج��ن��ب��اط رغ���م م��واق��ف��ه م���ن ال��ن��ظ��ام 

ال�شوري ي�شعى دائماً اإىل ترميم تفاهمه مع 

امل�شتقبل  ت��ي��ار  يفعل  كما  مت��ام��اً  اهلل،  ح��زب 

قائًا:  كنعان  يعقب  خجولة«.  باإ�شارات  ولو 

امل��ارون��ي��ة ت��اه ح��زب اهلل،  »اإن��ف��ت��اح الكني�شة 

يوؤكد �شوابية خياراتنا منذ الأ�شا�س، لأنه يف 

النهاية هناك حاجة دوماً للتفاهم مع الآخر 

الداخلية  فباملنعة  الإختافات،  كانت  مهما 

��ب��ع��د ع��ن��ه اي���ذاء  وح���ده���ا ن��ح��م��ي ال���وط���ن وتجُ

اخلطط اخلارجية اأو نحد من �شررها«.

�صورية

وع��ن ال��ك��ام ع��ن ح��رب ب���اردة - �شاخنة 

يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ����ال ال���ب���واب���ة ال�����ش��وري��ة 

على  �شورية  يف  النظام  »ق��درة  كنعان:  يقول 

الدولية  ال�شغوطات  ا�شتمرار  مع  املواجهة 

والإقليمية قد تر املنطقة اىل حرب معينة، 

لكن التوازنات يف �شورية حتى اليوم ل تزال 

مل�شلحة النظام، وبالتايل ل وجود على املدى 

امل��ن��ظ��ور اأي م��وؤ���ش��ر ل��ت��ح��ولت درام��ات��ي��ك��ي��ة 

ال��ذي  ال�شغط  امل��ع��ادل��ة،  لتغيري  ���ش��وري��ة  يف 

يح�شل عليها خارجياً وداخلياً يقابله �شغطاً 

قبل  من  ودول��ي��اً  واإقليمياً  الداخل  يف  �شعبياً 

ال�شورية  احل���دود  ورو���ش��ي��ة،  وال�شني  اي���ران 

ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  م�����ش��ب��وط��ة،  ت����زال  الآن ل  ح��ت��ى 

لبع�س  وال�شر�شة  العنيفة  الداخلية  احلركة 

املعطيات  هذه  وبالتايل  الأ�شولية،  التيارات 

النظام  اأو  �شورية  لن تر  اليوم  على حالها 

اإعترنا  اأهلية داخلية، ال يف حال  اىل حرب 

اأن احلرب الباردة الذي يجُحكى عنها هي عدم 

قدرة النظام ول امل�شلحني على ح�شم الأمور 

نهائياً«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

بعض الساسة اللبنانيين 
يفّضل الديماغوجية 

والحرتقات الشخصية 
على العمل الجاد

تكتل التغيير واإلصالح 
والعماد عون اعتادا خوص 

المعارك الصعبة

8

مقابلة
شدد على أن التوازنات في سورية هي لمصلحة النظام
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املعدل الو�صطي

ع��امل��ي��اً،  امل��ت��داول��ة  الإح�����ش��اءات  بح�شب 

للتلفزيون  الأط���ف���ال  م�����ش��اه��دة  ن�شبة  ف���اإن 

باملعدل املتو�شط تبلغ نحو ال�شاعتني يومياً، 

اأط��ول  �شاعات  مي�شون  اأط��ف��اًل  هناك  لكن 

اأم��ا  ال��ت��ل��ف��زي��ون،  �شا�شات  اأم���ام  ويت�شمرون 

يرتفع  الو�شطي  فاملعدل  للبالغني  بالن�شبة 

اإىل ثاث �شاعات، قد تقل اأو ترتفع بح�شب 

اهتمامات ال�شخ�س.

اخل��ط��ر ك��م��ا ي��ق��ول زمي���ريم���ان يكمن 

التلفزيون  م�شاهدة  م��ع��دل  يف  فقط  لي�س 

ال��و���ش��ط��ي مل�شاهدة  ال��ع��م��ر  ب��ل يف  ال��ي��وم��ي، 

يبداأ  ال���دول،  م��ن  الكثري  ففي  التلفزيون، 

يبلغوا  اإن  ما  التلفزيون  الأطفال مب�شاهدة 

يف  اآب���اوؤه���م  ي�شعهم  بحيث  اأ���ش��ه��ر،  الت�شعة 

انتباههم،  لي�شغلوا  التلفزيون  اأم��ام  كرا�س 

اأن الطفل ل يفهم �شيئاً من الرامج  علماً 

ال�شتمتاع  م��ن  حتى  يتمكن  ول  املعرو�شة 

بها. 

بالن�شبة اإىل الأطفال بني عمر العامني 

واأكرث، يجذب التلفزيون ب�شوره املتاحقة 

مع  بالتفاعل  وي��ب��داأون  انتباههم،  واأل��وان��ه 

ويتعلقون  ال��ك��رت��ون��ي��ة  وال���رام���ج  الأغ����اين 

ب��ال��ك��ث��ري م���ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات، ويف ح����ال مل 

امل�شاهدة،  ���ش��اع��ات  لتحديد  الأه���ل  يتدخل 

ق���د ي��ن��ت��ه��ي ب��ه��م الأم�����ر اإىل ال��ت�����ش��م��ر اأم���ام 

ي�شعروا  اأن  دون  م��ن  ل�����ش��اع��ات  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

بخطاأ ما.

والبالغني،  املراهقني  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا 

اآخ���ر،  منحى  تتخذ  ال��ت��ل��ف��زي��ون  فم�شاهدة 

بحيث ت�شغلهم عن وظائف وواجبات كثرية، 

التلفزيون  مب�شاهدة  فقط  يتعلق  ل  الأم��ر 

اأن ك��ث��ريي��ن  م��ن��ذ ال�����ش��ب��اح ال���ب���اك���ر، ع��ل��م��اً 

غرفة  يف  التلفزيون  في�شغلون  ي�شتيقظون 

لأعمالهم  للذهاب  ي�شتعدون  ريثما  نومهم 

ال��ت��ذرع مب�شاهدة  اأي�����ش��اً  ب��ل  اأو م��دار���ش��ه��م، 

اأو ال�شتمتاع،  التلفزيون بحجة ال�شرخاء 

اأن  احلديثة  الدرا�شات  بع�س  اأظ��ه��رت  وق��د 

م�شاهدة التلفزيون طوال فرة بعد الظهر 

اإىل ال����ش���رخ���اء، بل  ب��ال�����ش��خ�����س  ت��دف��ع  ل 

الواجبات  من  الكثري  وتفويت  الك�شل،  اإىل 

من  ومتنعه  والطبخ،  كالتنظيف  املنزلية، 

احلفاظ على العاقات الجتماعية وتبادل 

الريا�شة،  ممار�شة  م��ن  حتى  اأو  ال��زي��ارات، 

لذلك، فالأمر ب�شكل عام يتحول اإىل م�شكلة 

�شحية عامة متداولة لدى كثريين.

برامج تثقيفية.. واأخرى جتارية

مييز زمي��ريم��ان يف ك��ت��اب��ه، ب��ني ال��رام��ج 

وتلك  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة،  التعليمية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

ال���روي���ج���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة مب���ا ف��ي��ه��ا الأف�����ام 

ت���اأث���ري  اإن  وي����ق����ول  ال���ك���رت���ون���ي���ة،  وال�����رام�����ج 

ال��ت��ل��ف��زي��ون ي��ت��ف��اوت ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، ف��ال��ب��دان��ة، 

اأ����ش���ب���ح���ت واح�������دة م����ن امل�������ش���ك���ات ال�����ش��ح��ي��ة 

ال���رام���ج  ع���ن  اأوًل  ال��ن��اج��م��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��ت��ج��اري��ة وم�����ش��اه��دت��ه��ا ع��ل��ى م����دى ط��وي��ل، 

فالأطفال الذين ي�شاهدون التلفزيون ل�شاعات 

طويلة، يتناولون الطعام اأمام �شا�شته، هم اأكرث 

عر�شة لاإ�شابة بال�شمنة. 

ك��م��ا اأن ك��م��ي��ة ال���رام���ج ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي 

يتعر�س لها دماغ الأطفال متثل ن�شبة خ�شارة 

ففي  كبرية من منو عقلهم بطريقة طبيعية، 

العقل  وزن  ي�شل  العمر،  الثاث من  ال�شنوات 

الب�شري لثاثة اأ�شعاف، وكذلك كثافة ال�شبكة 

ال��ع�����ش��ب��ي��ة، ل��ك��ن يف ه����ذه ال���ف���رة م���ن ال��ن��م��و 

يت�شكل  الذي  هو  وحده  الدماغ  لي�س  املت�شارع، 

التعامل  وكيفية  ال�شخ�شية  اأي�شاً  لكن  وينمو، 

العادات، وتنمو  مع املحيط واملجتمع واكت�شاب 

ه����ذه ال�����ش��خ�����ش��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة م���ا ب���ني عمر 

اأم��ام  الت�شمر  لكن  ���ش��ن��وات،  واخلم�س  ال��ث��اث 

ال��ت��ل��ف��زي��ون ق��د ي��ح��رم ال��ط��ف��ل م��ن الح��ت��ك��اك 

مب��ج��ت��م��ع��ه وم�����ن ت���ط���وي���ر ع����ادات����ه وط��ب��اع��ه 

بالطريقة املائمة.

فبح�شب العلماء، اإذا ما اأهدر الأطفال، ما 

�شاعة  الثالثة واخلام�شة، نحو ن�شف  �شن  بني 

ي��وم��ي��اً ع��ل��ى ن�����ش��اط��ات ل ط��ائ��ل م��ن��ه��ا، ف��اإن��ه��م 

دماغهم  بنمو  يتعلق  ما  يف  الكثري  �شيخ�شرون 

مع  اإذاً  احل�����ال  ف��ك��ي��ف  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��م،  وت��ب��ل��ور 

تقريباً  يومهم  ن�شف  يهدرون  ال��ذي  الأط��ف��ال 

التجارية،  التلفزيونية  الرامج  م�شاهدة  على 

التي ل تقدم اأي خرة مفيدة.

زميريمان  الروفي�شور  اأبحاث  واأظهرت 

ال��ت��ل��ف��زي��ون  ال���ذي���ن ي�����ش��اه��دون  اأن الأط����ف����ال 

الثالثة  يبلغوا  اأن  قبل  يومياً  املعدل  من  اأك��رث 

اأق���ل على  م��ن ال��ع��م��ر، �شتكون ل��دي��ه��م ق����درات 

لدى  والريا�شيات  القراءة  �شفوف  يف  النجاح 

دخولهم املدر�شة، ويف درا�شات اأخرى، تبني اأنه 

الذين  الأط��ف��ال  ف��اإن  �شائع،  ما هو  على عك�س 

العامني،  يبلغوا  اأن  قبل  التلفزيون  ي�شاهدون 

وال��ك��ام،  ال��ل��غ��ة  تعلم  يف  م�شاكل  ���ش��ي��واج��ه��ون 

حتى واإن كان التلفزيون يقدم برامج تعليمية، 

كما اأن م�شاهدة التلفزيون يف �شن مبكر، توؤثر 

ع��ل��ى ال��رك��ي��ز ل���دى الأط���ف���ال وع��ل��ى قدرتهم 

للقيام باملهام املوكلة اإليهم، واأ�شار الروفي�شور 

الأمريكي اإىل اأن كل �شاعة يق�شيها الطفل اأمام 

التلفزيون، تزيد من فر�س اإ�شابته با�شطراب 

يف القدرة على النتباه مبقدار 10 يف املئة.

العنف.. واالأطفال

ويوؤكد زميريمان اأن م�شاهدة الكثري من 

م�شاهد ولقطات العنف على التلفزيون، توؤدي 

اإىل زي����ادة ال�����ش��ل��وك ال���ع���دواين ل���دى ال��ط��ف��ل، 

ينظرون  با�شتمرار،  العنف  ي�شاهدون  فالذين 

اإىل العامل من زاوية العنف واخلطر لي�س اإل، 

وخل�شت درا�شة اأعدها زميريمان يف هذا املجال 

اإىل ا�شتنتاجات لفتة، ومنها اأن الأطفال يف �شن 

الرابعة الذين يق�شون اأمام ال�شا�شات الف�شية 

قابلية  لديهم  يومياً،  �شاعات   5-3 معدله  م��ا 

املئة لأن ي�شبحوا م�شاغبني من  ب�25 يف  اأعلى 

اأب��داً،  التلفزيون  ي�شاهدوا  مل  الذين  اأقرانهم 

التلفزيون  ���ش��اه��دوا  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  اأن  ك��م��ا 

ثماين �شاعات يومياً، ترتفع تلك القابلية اإىل 

كانت الدرا�شة مل حتدد نوع  واإذا  املئة،  يف   200
الرامج التي �شاهدها الأطفال اأثناء الدرا�شة، 

اإل اأن زميرمان ينبه »على العائات اأن تدرك 

اأنه واإن كان الفيلم خم�ش�شاً لاأطفال، ل يعني 

مطلقاً اأنه �شيكون جيداً، خ�شو�شاً لاأطفال يف 

الرابعة«.

ال���ذي���ن اع���ت���ادوا على  اأن الأط���ف���ال  ع��ل��م��اً 

ال��ت��ع��ر���س مل�����ش��ت��وي��ات م��رت��ف��ع��ة م��ن الإث������ارة يف 

توقع  يف  ي�شتمرون  العمر،  من  مبكرة  مرحلة 

احل�شول على نف�س م�شتويات الإثارة مع مرور 

الأعوام، الأمر الذي يجعل من ال�شعب عليهم 

التكيف مع النمط الأقل بطئاً للحياة والدرا�شة 

فالتلفزيون  املنزلية،  وال��واج��ب��ات  امل��در���ش��ة  يف 

من املمكن اأن يعر�س املخ يف مرحلة النمو اإىل 

م�شتويات غري عادية من الإثارة.

النتائج تنطبق  اأن هذه  ويوؤكد زميريمان 

اإن  النرنت،  �شا�شات  اأم��ام  الت�شمر  على  اأي�شاً 

ملمار�شة  اأو  وال��ف��ي��دي��وه��ات،  ال��رام��ج  مل�شاهدة 

النرنت  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  مع  الفيديو،  األعاب 

ال�شخ�شية  تكوين  على  خطراً  اأك��رث  يكون  قد 

ب�شا�شة  يح�شره  ك��ون��ه  للطفل،  الج��ت��م��اع��ي��ة 

بينما  اإل،  ل��ي�����س  حم����ددة  ب��غ��رف��ة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 

م�شاهدة التلفزيون قد تكون ترية عائلية. 

اأن  زمي���ريم���ان  ي��وؤك��د  ن��ه��ائ��ي��ة،  كن�شيحة 

األ  العمر، يجب  الثانية من  دون  ما  الأط��ف��ال 

ي�شاهدوا التلفزيون على الإط��اق، من ناحية 

اأخ�����رى ي��ل��ف��ت اإىل اأن�����ه م���ن ال�����ش��ع��ب حت��دي��د 

م�شتوى اآمن لعدد �شاعات م�شاهدة التلفزيون 

اأع��وام،  العمرية بني ثاثة وخم�شة  الفرة  يف 

اخلطر،  احتمالت  ترفع  �شاعة  »كل  وي�شيف: 

م��ن ال�����ش��ع��ب ال��ق��ول اإن ه��ن��اك م�����ش��ت��وى اآم��ن��اً 

للم�شاهدة، اأما بالن�شبة لطفليه البالغني 9 و7 

التلفزيون  مب�شاهدة  لهما  ي�شمح  فهو  اأع���وام، 

ل�����ش��اع��ة واح������دة ن���ه���اَري ال�����ش��ب��ت والأح�������د، يف 

الربوية  ال��رام��ج  لهما  يختار  ك��ان  ال��ب��داي��ة، 

اأك��ر،  اأ�شبحا  اأن  بعد  اليوم  لكن  والتثقيفية، 

األ  ���ش��رط  ي���ودان م�شاهدته  م��ا  ي��خ��ت��اران  هما 

يحمل م�شاهد عنفية.

درا�صة اأخرى

ويف درا���ش��ة اأخ���رى ل��ه، اأك��د زمي��ريم��ان اأن 

يف  كفاءة  اأق��ل  تعد  لاأطفال،  الق�ش�س  ق��راءة 

النوم،  قبل  اللغة عن احلديث معهم  تعليمهم 

حيث اإن احلديث معهم يفوق �شت مرات كفاءة 

القراءة، وقال: »اإن حديث الكبار لاأطفال من 

وق��ع »�شعيف« على  ل��ه  اإل��ي��ه��م،  الإن�����ش��ات  دون 

ت��ط��ور ق��درات��ه��م ال��ل��غ��وي��ة، واإن ت��رك الأط��ف��ال 

جيداً  وق���ع،  اأي  ل��ه  لي�س  التلفزيون  مل�شاهدة 

اأربعة  عمر  حتى  تطورهم،  على  �شيئاً،  اأو  ك��ان 

اأعوام«، واأ�شاف اأنه حتى واإذا مل يتمكن الر�شع 

ردوده��م  ف��اإن  الكلمات،  تكوين  م��ن  ال�شغار  اأو 

البدائية على املحادثات ت�شاعدهم على تطوير 

قدراتهم اللغوية.

وت����اب����ع زمي�����ريم�����ان: »اأط�����ب�����اء الأط����ف����ال 

والق�ش�س  الكتب  ق��راءة  على  الآب��اء  ي�شجعون 

الب�شيطة لأطفالهم  اليومية  الأح��داث  ورواية 

ذل��ك  اأن  م���وؤك���داً  ال��ل��غ��وي«،  ل��زي��ادة حت�شيلهم 

تبادل  يف  الطفل  دور  على  ي��رك��ز  ل  الأ���ش��ل��وب 

التحدث«،  على  الإمكان  بقدر  وت�شجيعه  اللغة 

وق���د اأج���ري���ت ال��درا���ش��ة ع��ل��ى 275 ع��ائ��ل��ة، بها 

�شغار حتى عمر اأربعة اأعوام، ومت قيا�س تعر�س 

�شغارهم ل�شماع الأحاديث من الكبار والأطفال 

والتلفزيون، كما مت اختبار »حت�شيلهم اللغوي« 

ملعرفة مدى قدرتهم على التكلم والتعبري عن 

نتائج  فاقت  حينما  املفاجاأة  وج��اءت  اأنف�شهم، 

ال�����ش��غ��ار، ال��ذي��ن ي��ت��م ال��ت��ك��ل��م م��ع��ه��م م�شتوى 

نظرائهم ممن يقراأ لهم مبقدار �شتة اأ�شعاف، 

والقواعد  باللغويات  اأك��ر  معرفة  اأب��دوا  حيث 

النحوية.

هنا مرت�صى
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»فيل في غرفة الجلوس«

اإلدمان على التلفزيون.. مشكلة صحية عامة
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بالرغم من انبثاق اأوجه خمتلفة للتكن�ل�جيا وو�سائل الإعالم، يبقى 

للتلفزي�ن مكانة وا�سعة يف حياتنا الي�مية، البع�ص يخ�س�ص له اأوقاتًا 

حمددة ملتابعة برامج واأخبار تهمه وتلفت انتباهه، والبع�ص الآخر مي�سي 

اأوقات فراغه يف التنقل عرب قن�اته التي تقدم باقة متن�عة من الربامج، 

لكن ل �سك اأن البع�ص، وحتديدًا الأطفال، مي�سي �ساعات ط�يلة اأمام 

�سا�سات التلفزي�ن، قد ت�سل اإىل حد الإدمان يف اأحيان كثرية، وهنا ي�سبح 

التلفزي�ن »م�سكلة �سحية عامة« ل بد من مقاربتها والتنبيه اإىل �رضرها.

ا�سرتعت ظاهرة الإدمان على م�ساهدة التلفزي�ن، اهتمام الكثري 

من الباحثني والعلماء الذين �سعروا بفداحة هذا اخلطر، ومدى تهديده 

ل�سحتنا وعاداتنا، وقد و�سعت تقارير وكتب كثرية عن �س�ء ا�ستخدام 

التلفزي�ن، لكن اآخرها واأكرث عمقًا وات�ساعًا، ه� بقلم الباحث واخلبري يف 

ال�سحة العامة الربوفي�س�ر الأمريكي »فريديريك زميريمان«، الذي اختار 

عن�انًا مميزًا لكتابه: »الفيل يف غرفة اجلل��ص«، ليتحدث عن ج�سامة 

اأخطار م�ساهدة التلفزي�ن على ال�سحة البدنية والنف�سية والجتماعية.



�أن جوالت  �إىل  �ملتكررة  �الإ���ش��ار�ت  رغم 

�ل�شلطة  بني  �الأردن  �جلارية يف  �لتفاو�ض 

برعاية  �الحتالل،  وحكومة  �لفل�شطينية، 

�ل���ذي تريده  �أردن��ي��ة، ال حتقق �الخ���ر�ق 

�أط����ر�ف ه���ذ� �ل��ت��ف��او���ض، ف���اإن �ل��ع��م��ل فيه 

����ش���وف ي���ت���و�����ش���ل، ورمب������ا ت���ك���ون غ��اي��ت��ه 

�ل��ن��ه��ائ��ي��ة، ك��م��ا �أ����ش���رن���ا ���ش��اب��ق��اً، �الإي���ح���اء 

حلول  قبل  �لتفاو�شية  �لعملية  بانطالق 

�جل���اري،  م��ن  و�لع�شرين  �ل�شاد�ض  م��وع��د 

�أق�شى  كموعد  �ل��رب��اع��ي��ة  ح��ددت��ه  و�ل���ذي 

�أبدى رئي�ض  �ملفاو�شات، و�لذي  ال�شتئناف 

�ل�شلطة �لفل�شطينية تعلقاً و��شحاً به.

ي�شعى رئي�ض �ل�شلطة عملياً �إىل �الإفادة 

�لق�شوى مما يجري يف �لعا�شمة �الأردنية 

�لتفاو�ض  مبو��شلة  �لتم�شك  باجتاهني: 

حت���ق���ي���ق���اً ل���ل���ه���دف �الأ�����ش����ا�����ض م����ن وج����ود 

�لتاأثري  يف  �لتفاو�ض  و��شتخد�م  �ل�شلطة، 

على جمريات �مل�شاحلة.

يبدو  �الأول،  �ل��ه��دف  و���ش��وح  وب��ق��در 

كثريين،  ل���دى  ملتب�شاً  �ل��ث��اين  �ل��ه��دف 

�لفل�شطينية  �لف�شائل  �أن  �ملعروف  فمن 

�أخ�����ذت م��وق��ف��اً ���ش��ل��ب��ي��اً م���ن �ل���ع���ودة �إىل 

�ملفاو�شات، ويفر�ض كثريون �أن حتقيق 

�مل�����ش��احل��ة وت��رت��ي��ب �ل��و���ش��ع �ل��د�خ��ل��ي، 

ي��وج��ب �ل��ت��وق��ف ع���ن �إث������ارة �مل���زي���د من 

�لق�شايا �خلالفية، وعلى ر�أ�شها جوالت 

�لتفاو�ض �لعبثي هذه.

ه����ذ� ه���و ظ���اه���ر �الأم�������ر، �أم�����ا �ل���و�ق���ع 

�ل��ذي  �ل�شلطة  رئي�ض  ب��اأن  في�شي  �لفعلي 

ي�����ش��ع��ر ب��ال�����ش��ع��ف، ي����ح����اول �ال����ش���ت���ق���و�ء 

�مل�شاحلة،  ���ش��روط  لتح�شني  بالتفاو�ض 

طليعتها  ويف  ل��ل��ف�����ش��ائ��ل،  �ل��ق��ول  وي��ري��د 

ح��م��ا���ض، �إن���ه ال ي���ز�ل ق��وي��اً وم��ع��َرف��اً به، 

�لتفاو�ض،  �ل��ذي يجل�ض على طاولة  وهو 

يف  �مل��ت��غ��ري�ت  ب���اأن  ي�شعر  �أن  الأح���د  ولي�ض 

رئي�ض  �أ�شعفت  �لعربية،  �الأق��ط��ار  بع�ض 

�ل�����ش��ل��ط��ة وحت��ال��ف��ات��ه �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، فيما 

منحت خ�شومه حلفاء يف موقع �ل�شلطة، 

�أو على �شفافها.

�أ�شاب  �ل��ذي  �لتعرث  �أن  ي��رى  ثمة من 

رغبة  �إىل  ر�ج��ع  �مل�شاحلة،  بع�ض خطو�ت 

�مل��ح��ددة،  �لر�شالة  ه��ذه  توجيه  يف  عبا�ض 

�إ�شافة �إىل �أخطاء �إجر�ئية من �لنوع �لذي 

ال لزوم له، و�لتي منحت عبا�ض ما يريد، 

وذلك على غر�ر �ملوقف من زيارة وفد فتح 

�إىل قطاع غزة.

ه��ذ�  �إىل  �ل�شلطة  رئ��ي�����ض  ت��ط��رق  وق���د 

�الأمر خالل كلمة �ألقاها يف �جتماع �ملجل�ض 

»�إننا نريد  �ال�شت�شاري حلركة فتح فقال: 

�ل��ن��ه��اي��ة،  �مل�����ش��احل��ة ح��ت��ى  ن�����ش��ت��م��ر يف  �أن 

�أري����د  م���ك���ان ال  �أي  �أ���ش��خ��ا���ض يف  وه���ن���اك 

�مل�شاحلة،  ي��ري��دون  ال  �الأم��ك��ن��ة  �أح���دد  �أن 

لكن ه��ن��اك م��ن ال ي��ري��د �مل�����ش��احل��ة، �ملهم 

�مل�شاحلة يجب �أن ت�شتمر ونحن لن ن�شمح 

الأي �أحد �أن يقف يف وجهنا �إذ� و�شلنا �إىل 

�أر���ش��ي��ة ج��ي��دة، ول����الآن �أق����ول �إن��ن��ا و�شلنا 

ال  �مل�شاحلة  مو�شوع  �إذن  جيدة،  الأر�شية 

جد�ل وال نقا�ض فيه، وال نريد �أن نتوقف 

عند ق�شية«.

�ل��الف��ت يف ك���الم ع��ب��ا���ض، ك���ان م��ع��اودة 

تاأكيده على روؤيته للم�شاحلة، �أو �شروطها 

�ل��ت��ي د�ر ح��ول��ه��ا ب��ع�����ض �جل����دل يف �الأي����ام 

�أن  �إن��ه مت �التفاق على  �الأخ��رية، فقد قال 

تنطبق  كما  �ل�شفة  على  تنطبق  �ل��ه��دن��ة 

على غزة، لكن تهريب �ل�شالح �إىل �ل�شفة 

�أو �ملتفجر�ت �شيكون ممنوعاً، وكل  �أو �ملال 

�لق�شاء،  �إىل  وي��ذه��ب  يعتقل  يرتكبه  م��ن 

وهذ� ال يعترب �شجيناً �شيا�شياً، هذه ق�شية 

�ل�شالح على �أي كان من فتح �أو دميقر�طية، 

وهذ� لي�ض له عالقة بق�شية �لتهدئة.

�الت��ف��اق على  كما مت  عبا�ض:  و�أ���ش��اف 

على  و�ف��ق��و�  �ل�شعبية،  �ل�شلمية  �مل��ق��اوم��ة 

 ،1967 �أن �لدولة �لفل�شطينية على حدود 

�النتخابات يف  على  �تفقنا  �لر�بع  و�ل�شيء 

�لعام. هذ�  من   5  -  4
من �لو��شح �أن رئي�ض �ل�شلطة جتاهل 

�لتحرير،  �إع��ادة بناء منظمة  �حلديث عن 

�لف�شائل  عليها  تعول  �لتي  �لنقطة  وه��ي 

ب�شكل  �لفل�شطيني،  �ل��و���ش��ع  ب��ن��اء  الإع����ادة 

ك��ام��ل، يف ح��ني م��ا ت���ز�ل ق�شية �مل��ق��اوم��ة 

ون��ق��ا���ض،  ج���دل  م��ث��ار  �ل�شلمية،  �ل�شعبية 

يظهر  �ل�شلطة  رئي�ض  ك��الم  يف  و�لتدقيق 

�أنه يعر�ض جمدد�ً �شيغة �تفاق �مل�شاحلة، 

وف���ق روؤي����ة حم����ددة، وي��ب��ق��ي �حل��دي��ث عن 

و�شفه  ما  ت�شكيل  حتى  قائماً،  �ملفاو�شات 

يف خطابه باالأر�شية �ملالئمة، و�إال معاودة 

�الأم��ن و�جلمعية  باجتاه جمل�ض  �لتحرك 

�لعامة لالأمم �ملتحدة.

ال ذكر هنا للت�شاور �أو لالإطار �لقيادي 

من  �لقاهرة،  يف  عليه  �ملتفق  �لفل�شطيني 

كل حديث  �شيكون  �مل�شاحلة،  رزمة  �شمن 

م��ن ه��ذ� �ل��ن��وع م��وؤج��اًل، �إىل ح��ني �نتهاء 

بن�شختها  �لتفاو�ض  ج��والت  يف  �ال�شتثمار 

�أخ��رى  �ل��وح��ي��دة م��رة  �الأردن���ي���ة، و�مل�شكلة 

�مل��ن��اور�ت ه��و �حلقوق  �أن �خلا�شر يف ه��ذه 

�لذي  �لفل�شطيني  و�ل�شعب  �لفل�شطينية 

تق�شم �أر�شه، وحقوقه.

نافذ �أبو ح�سنة

اال�صتثمار يف التفاو�ض ل�صياغة �صروط امل�صاحلة
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عــربــي

يف �لوقت �لذي يتم تد�ول �أنباء عن تو�فق �أمريكي 

م���ع »ح����زب �حل���ري���ة و�ل���ع���د�ل���ة« �الإ����ش���الم���ي �مل�����ش��ري، 

يق�شي باحلفاظ على �تفاقية كامب ديفيد، وحتى على 

�التفاقات �القت�شادية حمل �جلدل �لتي عقدها �لنظام 

نقلت  �ل�شهيوين.  �الحتالل  كيان  مع  �ل�شابق  �مل�شري 

عن  تقرير�ً  �الأمريكية  �الإد�رة  �إىل  �ملتحدة  �الأمم  هيئة 

 500 ب��و�ق��ع  �الح��ت��الل،  دول���ة  جت��اه  م�شرية  مطالبات 

�حل��ي��اة  �شبل  ك��ل  تعطيل  ع��ن  تعوي�شات  دوالر  م��ل��ي��ار 

6٪ من  ���ش��ي��ن��اء، �ل��ت��ي مت��ث��ل  و�ل��ت��ق��دم يف �شبه ج��زي��رة 

و�الإ�شماعيلية،  �ل�شوي�ض،  مدن  وكذلك  م�شر،  م�شاحة 

وبور�شعيد، و�لدلتا، خالل فر�ت �حلروب �ل�شهيونية 

على م�شر، و�حتالل �شبه جزيرة �شيناء، وذلك التخاذ 

�إبقائه  �أم  �لتقرير،  �لك�شف عن  دويل من  �شيا�شي  قر�ر 

طي �ملباحثات �ل�شرية.

�لكبري،  �حل��ج��م  م��ن  �شفحة   750 يف  يقع  �لتقرير 

وقد �أرفقت به 190 خريطة جغر�فية بيانية لالأر��شي 

�أن  تبيني  ه��ذ�  و�شبق  �لتقرير،  تناولها  �لتي  �مل�شرية 

بالق�شد  تقاع�ض  مبارك  ح�شني  �ملخلوع  �لرئي�ض  حكم 

�لثامنة من  �مل��ادة  بتفعيل  دول��ة �الحتالل  عن مطالبة 

�ملعاهدة »�ملوقعة بني م�شر و�إ�شر�ئيل يف مار�ض 1979«، 

جلنة  �إن�����ش��اء  على  �ل��ط��رف��ان  »يتفق  فيها:  ج��اء  و�ل��ت��ي 

�ملالية«.  �ملتطلبات  جلميع  �ملتبادلة  للت�شوية  مطالبات 

ه���ذه �مل����ادة ظ��ل��ت خ���ارج �ل���ت���د�ول، ومل ت��ب��د �حل��ك��وم��ات 

�مل�شرية �ل�شابقة �أي �هتمام بتفعيلها.

�مل�شرية  �الإد�رة  ف���اإن  �إل��ي��ه،  �مل�شار  �لتقرير  ووف���ق   

�حلالية تطالب بتفعيل �ملادة �لثامنة من �ملعاهدة على 

جتاه  كبرية  مطالبة  ت�شعيد  �شاأنه  من  ما  وهو  �لفور، 

كيان �الحتالل، مبئات مليار�ت �لدوالر�ت.

�لتي  �لنهب  لعمليات  تبياناً  �لتقرير  ت�شمن  وق��د 

ق��ام��ت ب��ه��ا دول����ة �الح���ت���الل خ���الل ���ش��ن��و�ت �ح��ت��الل��ه��ا 

عطلت  حيث   ،)1982  -  1967( �شيناء  ج��زي��رة  ل�شبه 

مع  �جل��زي��رة  �شو�حل  على  �ل�شمكية  �شيناء  م���و�رد  ك��ل 

�لبحر �ملتو�شط، و�لبحر �الأحمر، وخليج �ل�شوي�ض، وهي 

جمتمعة،  �مل�شرية  �ل�شو�حل  م�شاحة  من   ٪30 ت�شكل 

40٪ من  كما دمرت �ل�شعاب �ملرجانية �مل�شرية، ونقلت 

�حلياة �لبحرية بطريقة �إعادة �لزر�عة حول �شو�طئها، 

كما ��شتغلت كل منتجات �لبرول �مل�شتخرجة من �شيناء 

�الحتالل  و�قت�شاد  و�ل�شناعة  �حل��رب  عجلة  خلدمة 

�لربية،  �حلياة  من  �شيناء  و�أف��رغ��ت  ذ�تها،  �لفرة  عن 

بينها  �حل��ي��و�ن��ات،  م��ن  كاملة  ���ش��الالت  على  و��شتولت 

�أخ�شعتها  �ل�شامة  �لثعابني  وحتى  و�ل��وع��ول،  �ل��غ��ز�ل، 

�أوروب��ا،  �إىل  و�شّدرتها  و�ل�شموم،  �الأدوي��ة  �إنتاج  مل�شانع 

كما قتلت �لذئاب و�لثعالب ال�شتخد�م فر�ئها.

�أي�شاً  �شيناء  �ملتعاقبة  �الحتالل  حكومات  و��شتغلت 

�لزهور و�شدرتها مبئات  فيها  زرعت  �لزر�عة، حيث  يف 

�ملاليني من �لدوالر�ت، حمققة يف فرة �الحتالل من 

2 مليار دوالر، و�شرقت ربع  �ل��ورود فقط، مبلغ  زر�ع��ة 

ثروة �شيناء من �ل�شخور �لثمينة و�لرخام، يف عمليات 

منجمني  و�أخلت  م�شبوقة،  غري  عمالقة  ونقل  تعدين 

بالكامل،  حمتو�هما  من  و�أفرغتهما  �شيناء  يف  للذهب 

حيث مل يتبق منهما �شوى �أطالل �شخرية ال قيمة لها.

هذ� ف�شال عن �شرقة ماليني �الأطنان من �لرمال 

خ�شو�شاً  و�لتجاري،  �ل�شناعي  لال�شتخد�م  �ل�شاحلة 

يف �ل�شناعات �لزجاجية، وبيع �شخور و�أحجار �شناعية 

من �شيناء مبا يعادل 49 مليار دوالر ب�شعر �ليوم، طبقاً 

يف  �مل�شرية  �لبنوك  ف��روع  حمتويات  و�شرقة  للتقرير، 

قطاع غزة، وكذلك �شرقة حمتويات �ملتاحف �مل�شرية يف 

�شيناء، وحرم تعطيل �ملالحة يف قناة �ل�شوي�ض - م�شر 

من مئات �ملاليني من �لدوالر�ت.

عو�ئد  ع��ن  بالتعوي�ض  تت�شل  مطالبات  ع��ن  وع��د� 

قيام  وع��ن  دوالر،  مليار  مئة  بقيمة  مفقودة  �شياحية 

�الحتالل بتجفيف 30 يف �ملائة من �آبار �شيناء.. ور�شد 

�أل��ف   250 بقتل  �الح��ت��الل  دول���ة  ق��ي��ام  ك��ذل��ك  �لتقرير 

م�����ش��ري م���دين وع�����ش��ك��ري خ���الل ح��روب��ه��ا ع��ل��ى م�شر 

مليون مو�طن  بحو�يل  �إ�شابات  �أحدثت  كما  جمتمعة، 

�آخر من �شكان �شيناء ومدن �لقناة و�لدلتا، ومن خا�شو� 

�حلروب �مل�شرية. 

ك��ي��ان �الح��ت��الل،  ت��ط��ال��ب م�شر  م���رة  ورمب���ا الأول 

بالتعوي�شات لكل �الأ�شرى �لذين قتلهم خالل �حلروب 

ب��دم ب��ارد. وذك��ر �لتقرير الأول م��رة ع��دة مذ�بح مرفق 

بها �أ�شماء وبيانات ما يقرب من 15 �ألف م�شري مدين 

وع�شكري.

�لقو�ت  فاإن قو�ت �الحتالل دمرت  للتقرير،  ووفقاً 

ودون  �شبب،  دون  م��ن   ،1967 ع��ام  يف  �مل�شرية  �جل��وي��ة 

�أن ت��ع��ت��دي م�����ش��ر ع��ل��ي��ه��ا، م�����ش��ت��ن��دة ع��ل��ى �الدع�����اء ب��اأن 

ت�شريحات �لرئي�ض جمال عبد �لنا�شر �لنارية �أقلقتها 

ودفعتها ل�شن �حلرب على م�شر. 

كما ت�شمن �لتقرير مطالبة بالتعوي�ض عن ق�شف 

وعلى  �شيناء،  ف��وق  �لليبية  �مل��دن��ي��ة  �ل��ط��ائ��رة  وت��دم��ري 

مالحي  وط��اق��م  وليبيون،  م�شريون  مو�طنون  متنها 

فرن�شي.

مر�قبون �عتربو� �أن �أمام م�شر معركة دبلوما�شية 

�ملتحدة،  �الأمم  يف  ونقا�شه  �لتقرير،  هذ�  لفتح  �شر�شة، 

قبل  م��ن  �لتهافت  �أن  �أي�شا  ور�أو�  �ملعنية،  ومنظماتها 

تعهد�ت  �إعطاء  على  �مل�شرية،  �ل�شيا�شية  �لقوى  بع�ض 

على  �شلبياً  ت��اأث��ري�ً  �شيخلف  �مل��ع��اه��دة،  على  ب��احل��ف��اظ 

ظروف خو�ض م�شر ملعركتها من �أجل �إجبار �ل�شهاينة 

على دفع �لتعوي�شات.

عبد �لرحمن نا�سر 

�مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين و�لرئي�ض حممود عبا�ض )�أ.ف.ب.(
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تلقى  ل��ب��ن��ان،  �إىل  زي���ارت���ه  خ����الل 

�ل�شيد بان كي مون عدد�ً من �ملذكر�ت 

على  ت��رّك��ز  �لتي  �ملطلبية،  و�لر�شائل 

م��و���ش��وع �الأون������رو� و���ش��ي��ا���ش��ة ت��ر�ج��ع 

�خلدمات و�شرورة �شد �لعجز، بعد �أن 

و��شلت �الأمم �ملتحدة - عرب �أع�شائها 

وت�شغيل  غ��وث  وك��ال��ة  ب��دع��م  �ملعنيني 

�لالجئني �لفل�شطينيني »�الأونرو�« يف 

�لواليات  مقدمهم  ويف  �ل�شتات،  دول 

�ملتحدة �الأمريكية �لتي تعترب �ملمّول 

م��ن حجم   % ل��ل��وك��ال��ة )70  �الأك����رب 

ال  متويلية  �شيا�شة  تقريباً(  �لتمويل 

تتنا�شب مع حجم �حلاجات �الأ�شا�شية 

يف  �لفل�شطينيني  لالجئني  و�ملتز�يدة 

�ملناطق �خلم�ض �مل�شوؤولة عنها )قطاع 

و�الأردن،  �ل��غ��رب��ي��ة،  و�ل�����ش��ف��ة  غ�����زة، 

و�شورية ولبنان(. 

وت����ع����ت����رب »�الأون�����������������رو�« �ل����ر�ب����ط 

و�لق�شية  �ملتحدة  �الأمم  بني  �ملبا�شر 

كونها  تفرعاتها،  بكل  �لفل�شطينية 

�مل��ت��ح��دة  �أه����م وك�����االت �الأمم  �إح�����دى 

وباعتبارها  �الأك��رب متوياًل من جهة، 

متثل �عر�فاً دولياً مب�شكلة �لالجئني 

�لفل�شطينيني وحق عودتهم من جهة 

�لفل�شطينيون  �ع��ت��رب  وق���د  �أخ�����رى، 

ليخدم  جاء  �لغوث  وكالة  تاأ�شي�ض  �أن 

حتى  �لفل�شطيني  �ل�����ش��ع��ب  م�����ش��ال��ح 

�لعودة من خالل تقدمي  يتم حتقيق 

�خل������دم������ات و�مل���������ش����اع����د�ت �ل��ط��ب��ي��ة 

و�لتعليمية ب�شكل رئي�شي.

�لفل�شطينيني  لالجئني  وبالن�شبة 

�ملتحدة  �الأمم  ج��ه��ود  ف���اإن  ل��ب��ن��ان،  يف 

�إىل  �ل���الج���ئ���ني  يف دع����م �ح���ت���ي���اج���ات 

جلهة  ك��ب��ري�ً  ت��ر�ج��ع��اً  ت�شهد  ل��ب��ن��ان، 

حم���دودي���ة �مل���و�زن���ة �مل��خ�����ش�����ش��ة لهم 

ع��رب »�الأون������رو�«، وع���دم ق��درت��ه��ا على 

من  �الأ�شا�شية  باالحتياجات  �ل��وف��اء 

ت��ع��ل��ي��م وط���ب���اب���ة ل����ه����وؤالء �ل��الج��ئ��ني 

�ل��ذي��ن م��از�ل��و� ي��رزح��ون حت��ت وط��اأة 

ق���و�ن���ني غ���ري م��ن�����ش��ف��ة، يف ظ���ل ع��دم 

�لالجئني  ع���ودة  حل��ق  عملي  تطبيق 

جهة  من  وطنهم،  �إىل  �لفل�شطينيني 

�ملتحدة  �الأمم  م�شاهمة  ف���اإن  �أخ���رى 

كانت  �لبارد  نهر  خميم  �إعمار  باإعادة 

�أ����ش���ا����ش���ي���ة، ل��ك��ن��ه��ا ل���الأ����ش���ف م���از�ل���ت 

م��ق�����ش��رة م���ن ج��ه��ة ت��وف��ري �الأم�����و�ل 

�لالزمة الإجناز �إعادة �الإعمار كاملة.

ويف نظرة �إىل حجم �ملو�زنة �لعامة 

يتبنّي  �ملا�شيني،  �لعامني  لبنان يف  يف 

�أن �ل���زي���ادة ع��ل��ى �مل���و�زن���ة ظ��ل��ت غري 

ق����ادرة ع��ل��ى �ال���ش��ت��ج��اب��ة الح��ت��ي��اج��ات 

و�الأ�شا�شية،  �ليومية  �لفل�شطينيني 

خ�شو�شاً  �الأ���ش��ع��دة،  خمتلف  وع��ل��ى 

�الأزم����ة  ه���ذه  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �ل�شحية 

�إط���الق �الأون����رو�  �ل��ت��ي ت�شاعفت م��ع 

�لتنظيمية«  �لهيكلية  »��شر�تيجية 

و�لتد�بري �لتق�شفية �ملر�فقة لها.

�إن �شيا�شة �ال�شت�شفاء، ال تكاد تلبي 

�الأدن��ى من �الحتياجات يف ظل  �حلد 

�شل�شلة من �لر�جعات، �أهمها �لنق�ض 

�لد�ئم يف �الأدوية وعدم �شرف بع�شها 

و�إلغاء عدد من �لرب�مج، كذلك وعلى 

�مل�����ش��ت��وى �ل��رب��وي ف��ق��د ق��ام��ت �إد�رة 

�أ�شا�شية  تغيري�ت  ب��اإح��د�ث  �الأون����رو� 

ع��ل��ى �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة يف �إط�����ار خطة 

�لهيئات  عمل  �آلية  وتكثيف  �لتق�شف 

�لتعليمية، مما قد يوؤثر على �مل�شتوى 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة وق���درت���ه���م على 

ظاهرة  تعقيد  وب��ال��ت��ايل  �ال�شتيعاب، 

ت�����ش��رب �ل��ط��الب �ل��ت��ي ت��ف��رز م�شاكل 

وظو�هر �أخرى كعمالة �الأطفال.

وبالرغم  �الإغ���اث���ة،  يخ�ض  وفيما 

�لع�شر  ع���دد ح����االت  �ل���زي���ادة يف  م���ن 

�الأونرو�  تقارير  توؤكدها  كما  �ل�شديد 

و�ل���در�����ش���ات �ل��ت��ي �أجن��زت��ه��ا �ل��وك��ال��ة 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين �لفل�شطيني، 

�لق�شم ال  ه��ذ�  مو�زنة  �أن  �إىل  وت�شري 

لعدد  �حلقيقية  �ل��زي��ادة  م��ع  تتنا�شب 

�ملعتمدة يف  للمعايري  �لعائالت، نظر�ً 

�عتماد �لعائالت كحاالت ع�شر �شديد 

م���ن ج��ه��ة، ول��الح��ت��ي��اج��ات �مل��ت��ز�ي��دة 

ل��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة �ل��ت��ي تت�شع م��ع ت��ر�ج��ع 

�الأو�شاع �القت�شادية من جهة �أخرى. 

�مل��ت��ح��دة  �الأمم  ع��ل��ى  ف�����اإن  ل���ذل���ك 

�لالجئني  جت��اه  م�شوؤولياتها  حت��ّم��ل 

لبنان،  يف  �لفل�شطينية  �ملخيمات  يف 

�لذين يعي�شون حالة ماأ�شاوية نتيجة 

�له�شة  �لتحتية  �لبنية  �أو���ش��اع  ���ش��وء 

و�نقطاع  �ل�شحي  �ل�شرف  و�شبكات 

وع��دم  د�ئ���م  ب�شكل  �لكهربائي  �ل��ت��ي��ار 

ت���وف���ر م���ي���اه �ل�������ش���رب، �إ����ش���اف���ة �إىل 

�ل��ت�����ش��ّدع��ات يف م���ئ���ات �مل���ن���ازل �ل��ت��ي 

ت��رم��ي��م وب�����ش��ك��ل ط����ارئ،  �إىل  حت���ت���اج 

ك��ذل��ك �الإ�����ش����ر�ع يف ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع 

�ملخيمات،  �لتحتية يف عدد من  �لبنى 

وت���وف���ري �الأم�������و�ل �ل���الزم���ة الإع���م���ار 

�ملخيم و�إغاثة �لنازحني بالتعاون مع 

�جلهات �ملانحة وبالتن�شيق مع �لدولة 

�للبنانية.

�إن �أو�شاع وكالة �لغوث وما تعي�شه 

ينعك�ض  وم�شتمر  ح��اد  م��ايل  �شح  م��ن 

ب�����ش��ك��ل ���ش��ل��ب��ي ع���ل���ى خم��ت��ل��ف �أوج�����ه 

�ل��دول  فتخلف  �لفل�شطينيني،  حياة 

جتاه  بالتز�ماتها  �ل��وف��اء  عن  �ملانحة 

مو�زنة �الأون��رو� ال ميكن تف�شريه �إال 

�لفل�شطينيني  على  لل�شغط  حماولة 

ل����ت����ق����دمي �مل�����زي�����د م�����ن �ل�����ت�����ن�����ازالت، 

خ�����ش��و���ش��اً ب�����ش��اأن ق�����ش��ي��ة �ل��الج��ئ��ني 

�إىل  �مل���ايل  فالتق�شري  �ل���ع���ودة،  وح���ق 

تفاقم مع تطور�ت �لعملية �ل�شيا�شية 

وب�������روز �جت����اه����ات و�����ش���ح���ة الإل���غ���اء 

وك���ال���ة �ل���غ���وث وت�����ش��ف��ي��ة خ��دم��ات��ه��ا 

– �أمريكي  �شهيوين  خمطط  �شمن 

�لق�شية  على  �لق�شاء كلياً  �إىل  يرمي 

�لفل�شطينية، متهيد�ً ملفاو�شات عبثية 

تقع �شد م�شالح �ل�شعب �لفل�شطيني 

�أي��ن��م��ا وج����د وت��ط��ل��ع��ات��ه يف �مل��ق��اوم��ة 

و�لتحرير و�لعودة.

�لنكبة  �شنة على  �إن م��رور نحو63 

وع������دم �إج����ب����ار �ل���ك���ي���ان �ل�����ش��ه��ي��وين 

�لالجئني  ع���ودة  ق����ر�ر�ت  تنفيذ  على 

�إ�شارة  هو  وطنهم،  �إىل  �لفل�شطينيني 

و�ملجتمع  �ملتحدة  �الأمم  جت��اه  �شلبية 

م���ا ز�ال ع��اج��زي��ن  �ل���ل���ذي���ن  �ل������دويل 

و�الأم��ريك��ي  �ل�شهيوين  �لتعّنت  �أم��ام 

وتركهم يعبثون باحلجر و�لب�شر.

�سامر �ل�سيالوي
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تطالب  �لفل�شطيني  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات 

�الأونرو� و�لدولة �للبنانية بتاأليف جلان هند�شية 

بعد  �مل��خ��ي��م��ات  يف  �ل��ه�����ّش��ة  �الأب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  للك�شف 

�شقوط جرحى يف عدد من �ملخيمات

ط���ال���ب ع����دد م���ن م��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 

�لفل�شطيني �لدولة �للبنانية ووكالة غوث وت�شغيل 

�ل��الج��ئ��ني �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني يف ل��ب��ن��ان »�الأون��������رو�« 

جلنة  ب��ت��األ��ي��ف  �لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  ومنظمة 

�ملخيمات  يف  �له�ّشة  �الأبنية  عن  للك�شف  م�شركة 

ج��ذري��ة  ح��ل��ول  و�إي���ج���اد  ل��ب��ن��ان  يف  �لفل�شطينية 

لالأبنية �الآيلة لل�شقوط جتنباً لكارثة �إن�شانية قد 

ال حتمد عقباها.

�ملخيمات  يف  �الأبنية  معظم  بناء  تاريخ  ويعود 

�إىل �أو��شط �لعقد �خلام�ض من �لقرن �ملا�شي، �أي 

�لفل�شطينيون  ب��د�أ  حيث  عاماً،  �ل�شتني  يقارب  ما 

ب��ال��ت��ح��ّول م��ن �خل��ي��م �إىل �ل��ب��اط��ون و����ش��ت��خ��د�م 

وقد  و�مل�����ش��اك��ن،  �ل��ب��ي��وت  ل�شقف  �ملعدنية  �الأل����و�ح 

هابطة  ج���ودة  ذ�ت  ب��ن��اء  م���و�د  حينها  ��شتخدمت 

للفل�شطينيني،  �القت�شادي  �لو�شع  مع  تتنا�شب 

�لذين مل يكونو� يدركون بعد �أن �إقامتهم يف لبنان 

�شتمتد �إىل �شتة عقود الحقة، وقد مت �لبناء طبعاً 

�ل�شكاين  �لتز�يد  ومع  هند�شية،  معايري  �أي��ة  دون 

لالجئني و��شطر�رهم للتمدد �لعمودي بعد منع 

�لتمدد �الأفقي، تز�يدت طو�بق �ملباين �شعود�ً على 

�أكرث  حياة  تهدد،  وم��از�ل��ت  ه��ددت،  ه�شة  �أ�شا�شات 

من مئة �ألف من �شكان �ملخيمات.

يف �الآون���ة �الأخ����رية، ب��د�أ ع��دد م��ن ه��ذه �ملباين 

ب��االإن��ه��ي��ار و�ل�����ش��ق��وط ف���وق روؤو�����ض �أ���ش��ح��اب��ه��ا يف 

�ملخيمات  ب����ريوت، ويف  �ل��رب�ج��ن��ة يف  ب���رج  خم��ي��م 

منطقة  يف  خ�شو�شاً  �لفل�شطينية،  و�لتجّمعات 

�جل��ن��وب )خم��ي��م �ل����ربج �ل�����ش��م��ايل( م��ا �أدى �إىل 

�شقوط عدد من �جلرحى.

ك���ذل���ك ف�����اإن �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف م��ع��ظ��م �مل��خ��ي��م��ات 

و�ملحاوالت  �أ�شبحت غري �شاحلة،  لبنان،  �لفل�شطينية يف 

�لبنية  �إ���ش��الح  �الأون�����رو� �شمن م�����ش��روع  ق��ام��ت بها  �ل��ت��ي 

موجة  �أول  مع  ف�شلها  تبنّي  �ملخيمات،  بع�ض  يف  �لتحتية 

�ل��رب�ج��ن��ة  ب���رج  خميمي  يف  خ�شو�شاً  �الأم���ط���ار،  ل��ه��ط��ول 

و�شاتيال، حيث �مل�شتنقعات ومياه جماري �ل�شرف �ل�شحي 

يف كل مكان.

ويخ�شى �الأهايل من �شقوط �ملباين على غر�ر ما 

ح�شل يف منطقة �الأ�شرفية، باعتبار �أن بع�ض �الأبنية 

تعترب �أ�شوء حااًل وقابلة لل�شقوط يف �أية حلظة.

البناء اله�ض والقدمي يهدد حياة اأكرث من مئة األف فل�صطيني

�الأونرو�.. و�شيا�شة تقلي�ض �خلدمات

منزل قدمي �شقطت �أجز�ء منه يف خميم �ملية ومية
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م�شرتيات  تغلف  مبهرة  واأل���وان  ر�شومات 

الأطفال وتغريهم ل�شرائها يومياً.. ما اأن تدق 

�شاعة ال�شرتاحة املدر�شية، حتى ي�شطف اآلف 

وال�شكاكر  احل��ل��وي��ات  اأك�����ش��اك  اأم����ام  الأط���ف���ال 

ويف  وط��اب،  لذ  ما  منها  لينتقوا  و»الت�شيب�س«، 

امل��در���ش��ة، فهم  تناولوه يف  ح��ال مل يكتفوا مب��ا 

على موعد مع الدكاكني القريبة من منازلهم، 

اأمهاتهم  ال��ت��ي م���أت��ه��ا  امل��ن��ازل  اأو م��ع خ��زائ��ن 

الطفولية..  رغباتهم  لإ���ش��ب��اع  ي�شتهونه  مب��ا 

ل��ك��ن ه���ل م���ن رق���ي���ب ف��ع��ل��ي ع��ل��ى م���ا حت��ت��وي��ه 

وكيميائية  حافظة  م��واد  م��ن  امل�شرتيات  ه��ذه 

الطمئنان  بالإمكان  وهل  �شناعية؟  ومنكهات 

اإىل اأن اجلهات املعنية تتخذ التدابري ال�زمة 

اأن �شيمفونية  اأم  للحفاظ على �شحة اأطفالنا، 

افتقار وزارة ال�شحة وجمعية حماية امل�شتهلك 

كافية  ال�شوق،  ملراقبة  املنا�شب  املوظفني  لعدد 

لدق نواقي�س اخلطر؟

يف اأح�����ي�����ان ك����ث����رية ن������رى الأه����������ايل وه���م 

اليومية  اأطفالهم  طلبات  حتقيق  يف  يبالغون 

حالتهم  كانت  مهما  وال�شكاكر،  اللذائذ  ب�شراء 

الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ب��ذري��ع��ة »اإ���ش��ب��اع 

ال���ع���ني«، غ���ري م���درك���ني ع���واق���ب ت��ق��دمي ه��ذه 

واحللويات  »الت�شيب�س«  من  املختلفة  املنتجات 

وما �شابه اإىل الطفال.

�آمنة...غري �آمنة

الأ�شباغ  ب��اأن  الر�شمية  التاأكيدات  بخ�ف 

يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي  احل��اف��ظ��ة  وامل����واد  واملنكهات 

ل���ط��ف��ال  املخ�ش�شة  وامل�����ش��رتي��ات  ال��ب�����ش��ائ��ع 

»اآمنة مئة يف املئة«، تاأتي درا�شات علمية لتقول 

عن  مرعبة  حقائق  تقدمي  عرب  متاماً  العك�س 

ت��ده��ور ���ش��ح��ة الأط���ف���ال ج����راء م����واد حافظة 

كبرية  جمموعات  انت�شار  وع��ن  كهذه،  وملونة 

الإف����راط  ج���راء  الأم���را����س يف �شفوفهم  م��ن 

احلركة  وقلة  ال�شمنة  اأقلها  لي�س  تناولها،  يف 

وت�����ش��و���س الأ����ش���ن���ان، وه���ي ع���وار����س ظ��اه��ري��ة، 

ن��اه��ي��ك ع���ن ع���وار����س خ��ط��رية ك��ام��ن��ة اخ���رى 

تظهر مع الوقت.

وال�����ش��ور  اجل��م��ي��ل��ة  الأغ���ل���ف���ة  اأن  ���ش��ك  ل 

واملطيبات  الفواكه  وروائ���ح  الزاهية  والأل����وان 

ال��ت��ي ت��ف��وح ع��ن��د ف��ت��ح ت��ل��ك الأك��ي��ا���س متعددة 

طبيعية،  اأنها  منتجوها  يزعم  التي  الأح��ج��ام، 

يعتمد  اأ�شبح  الذي  للطفل  عوامل جذب  كلها 

ي���واف���ق على  ع��ل��ي��ه��ا يف م��اأك��ل��ه وم�����ش��رب��ه، ول 

رغم  الطبيعية،  بالفاكهة واخل�شار  ا�شتبدالها 

اأهله  ال�شلبي على �شحته، ومهما حاول  اأثرها 

وباأ�شدقائه..  ع��ادة مبحيطه  يتاأثر  لأن��ه  معه، 

التعامل مع  فاإن الرتاخي يف  الأ�شف،  لكن مع 

انت�شار  نتيجتها  تكون  ما  ع��ادة  الظاهرة  ه��ذه 

ال�����ش��م��وم ال��غ��ذائ��ي��ة يف ي��د الأط���ف���ال، م��ن دون 

تدارك العواقب.

نتائج �سلبية

يف ه���ذا الإط�����ار، اأك����دت درا����ش���ة ح��دي��ث��ة اأن 

ه��ن��اك ع���ق��ة وا���ش��ح��ة ب���ني ب��ع�����س الأ���ش��ب��اغ 

ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة، وم��ع��ان��اة الأط���ف���ال من 

وعدم  كالعنف  ال�شلوكية،  ال�شطرابات  بع�س 

ال��رتك��ي��ز، ف�شً� ع��ن اأع��را���س اأخ���رى ت��رتاوح 

بني ح�شا�شية مفرطة وقيء، اإ�شافة اإىل اإ�شهال 

وح��م��ى و���ش��داع واأمل يف ال��ب��ط��ن.. ول��وح��ظ يف 

درا�شة اأخرية اأجريت على 250 طفً� يف الثالثة 

من العمر، اأنهم اأ�شبحوا اأقل تركيزاً، اأو فقدوا 

وكانوا  الآخ��ري��ن،  واأزع��ج��وا  ب�شرعة  اأع�شابهم 

���ش��رب��وا ع�شائر  ال��ن��وم عندما  على  ق���درة  اأق���ل 

حتتوي على ملونات ومواد حافظة.

ك��م��ا ب��ّي��ن��ت الأب���ح���اث اأن ت���ن���اول الأط���ف���ال 

ل��ل��م��ق��رم�����ش��ات، وه���م يف م��رح��ل��ة ال��ن��م��و، ي��وؤث��ر 

ه���وؤلء على  يعتاد  ال��ت��ذوق، بحيث  ذاك���رة  على 

واملنكهات،  البهارات  ما يحتوي على  تناول كل 

فريف�شون بالتايل تناول اخل�شراوات واللحوم 

اأن���واع  وي��دم��ن��ون على  ال��ت��ي ل حت��ت��وي عليها، 

تناولها  ي�شبح  بحيث  الأط��ع��م��ة،  م��ن  معّينة 

يف  �شي�شرعون  فاإنهم  واإل  يومياً،  ملحة  حاجة 

ن��وب��ات م��ن ال��ب��ك��اء والإزع�����اج والإحل�����اح، ريثما 

يتحقق طلبهم.

اأمرا�س  يف  الربوفي�شور  يقول  ل�إي�شاح، 

اجلهاز اله�شمي والتغذية؛ الدكتور ح�شن برو، 

امل�شنعة للم�شرتيات  العامل  اإن كثريا من دول 

الطفولية من مقرم�شات و�شكاكر خمتلفة، ل 

احلافظة  للمواد  الفعلية  الن�شب  ع��ن  تف�شح 

ال��ت��ي ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا فعليا ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات 

الأطعمة  تلك  على  تل�شق  التي  التو�شيحية، 

رغم كل ما يقال من اأن اأجهزة الرقابة الدولية 

ت��ت��ك��ف��ل يف حت��ق��ي��ق ذل�����ك، ف���ع���دد ال���ت���ج���اوزات 

والر�شى ل ميكن ح�شره، وهو يختلف بني بلد 

املن�شاأ والآخ��ر، كما اأن عدداً قليً� من امل�شانع 

اللبنانية املحلية ميتلك �شهادة اجلودة العاملية 

وم���ا مي��اث��ل��ه��ا من  امل��ن��ت��ج��ات،  ه���ذه  ت�شنيع  يف 

الأهمية  يولون  عليها  القائمني  اإن  اإذ  اأطعمة، 

امل��ايل، ولي�س ل�شحة  الربح  الق�شوى لتحقيق 

الج��ه��زة  تق�شري  او  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  امل�شتهلك، 

الرقابية التي تقول اإن ما باليد حيلة.

وب�����نّي ب����رو اأن اخل����ط����ورة ع��ل��ى الأط���ف���ال 

ت��ن�����ش��اأ ع��ن��د ت��ن��اول��ه��م ت��ل��ك الأط���ع���م���ة ب�شكل 

توؤثر على  يومي وبكميات غري حم��ددة، حيث 

بع�س  اأن  ع��ن  ف�����ش��ً�  ل��ه��م،  اله�شمي  اجل��ه��از 

وجتعلهم  �شلوكهم،  على  توؤثر  احلافظة  امل��واد 

اأك���ر ع��دوان��ي��ة، وحت��ت��وي ت��ل��ك امل���اأك���ولت من 

توؤدي  م�شبعة،  ده��ون  على  وغريها،  الت�شيب�س 

اإىل ا�شطرابات معوية وزيادة يف الوزن، وكرة 

الأم�ح فيها قد ت�شبب ارتفاع �شغط الدم، كما 

اأن املواد احلافظة التي ت�شاف اإليها، حتد من 

كفاءة املعدة على اله�شم، وتوؤدي اإىل التلبكات 

البهارات  تت�شمن  منها  اأن���واع  وهناك  املعوية، 

اإىل تقرحات يف املعدة،  ت��وؤدي  احل��ارة وه��ي قد 

خ�شو�شاً عند الأطفال يف �شن �شغرية. 

واأ���ش��اف: »ه��ن��اك بع�س الأم��را���س ت�شيب 

الأط��ف��ال بكرة ه��ذه الي��ام ومل نكن ن�شهدها 

م���ن ق��ب��ل ب��ه��ذا ال���ع���دد ب�����ش��ب��ب ت��ن��اول��ه��م امل���واد 

واأي�شاً  الن�شفي،  كال�شداع  ب��ك��رة،  احلافظة 

مثل  الأط���ف���ال  ت�شيب  احل����الت  بع�س  ه��ن��اك 

زي���ادة احل��رك��ة وقلة الن��ت��ب��اه، وم��ن الأم��را���س 

الإف���راط  ب�شبب  اأي�����ش��اً  الأط��ف��ال  ت�شيب  التي 

مر�س  الغذائية  امل�شافات  ا�شته�ك  تناول  يف 

علماً  اله�شمي،  اجلهاز  يف  واحل�شا�شية  الربو 

اأن بع�س املواد احلافظة عرفت منذ زمن على 

ا�شتخدامها  منع  مت  وق��د  م�شرطنة  م��واد  اأنها 

الذي  »ال�شكرين«  ال��دول ماعدا  الكثري من  يف 

امل�شروبات  يف  حملية  ك��م��ادة  ي�شتخدم  م���ازال 

اكت�شاف  اإىل  بالإ�شافة  هذا  وغريها..  الغازية 

حلويات  يف  امل��وج��ودة  ال�شبغات  من  الكثري  اأن 

اأو الأطعمة التي يحبها الأطفال هي  الأطفال 

ع��ب��ارة ع��ن م���واد م�شرطنة ت����وؤدي ع��ل��ى امل��دى 

البعيد لأنواع خمتلفة من ال�شرطانات، ومنها 

الإ���ش��اب��ة ب�����ش��رط��ان امل���خ وال��ق��ول��ون والأم���ع���اء، 

امللونات والنكهات  ا�شتخدام تلك  نتيجة تراكم 

تاأثري  ذات  كيميائية  م��واد  الأ�شل  التي هي يف 

�شديد على ال�شحة«.

التعرف اإىل املواد احلافظة

ال���دول  اأن���ه يف معظم  اإىل  الإ����ش���ارة  جت���در 

امل����ت����ط����ورة ي�������ش���رتط ذك������ر امل���������واد احل���اف���ظ���ة 

امل�شتخدمة يف الأطعمة واملنتجات، ل�شيما تلك 

والأغلفة  ال��ع��ب��وات  على  ل�طفال  املخ�ش�شة 

ي�شمح  اأن  قبل  مب�شمونها  امل�شتهلك  لتعريف 

اإىل تلك  اأي�����ش��اً  ل����أ����ش���واق، وي�����ش��ار  ب��ن��زول��ه��ا 

امل���واد على اخ��ت���ف اأن��واع��ه��ا ب��اأرق��ام وك��ل رقم 

والقلويات،  كالأحما�س،  معينة  مب��ادة  خا�س 

اأوروب��ا  دول  ويف  وغ��ريه��ا،  الأك�شدة  وم�شادات 

عادة ما ي�شاف احلرف »E« قبل الرقم اخلا�س 

باملادة احلافظة، لذلك يجب النتباه اىل ذلك 

ع��ن��د ���ش��راء م�����ش��رتي��ات الأط���ف���ال م��ن ال�شوبر 

من  اط��ول  وقتاً  الت�شوق  ا�شتغرق  واإن  ماركت، 

ال���ع���ادة، ل��ك��ن الأه�����ل ب��ذل��ك ي�����ش��م��ن��ون �شحة 

اأطفالهم ويحمونهم من الكثري من الأمرا�س.

وتعرف املواد احلافظة باأنها اأي مادة ت�شاف 

اأي من �شفاته،  الغذاء وتعمل على تغيري  اإىل 

املكونات  م��ن  لي�شت  ال��ت��ي  امل���واد  جميع  ه��ي  اأو 

الطبيعية ل�أغذية، وت�شاف اإليها ق�شداً يف اأي 

وت�شاف  ا�شته�كها،  اإىل  اإنتاجها  من  مرحلة 

احل�شية  ال�شفات  اأو  احلفظ  حت�شني  بغر�س 

امل�شتهلك  تعري�س  م��ن  احل��د  اأو  الطبيعية  اأو 

نتيجة  ال�شحية  الأ�شرار  للت�شمم، وغريه من 

فوائدها  مع  لكن  للغذاء،  اجليد  غري  احلفظ 

اليجابية فاإنها ترتك اآثاراً �شحية �شيئة على 

�شحة امل�شتهلك يف حال الإفراط يف ا�شتخدامها 

اأو دجمها بكميات كبرية. 

الأغذية  اإدارة  قامت  الأخ���رية،  الآون���ة  ويف 

والأدوية الأمريكية، بتحديد اجلرعة امل�شموح 

واملواد  احلافظة،  امل��واد  من  يومياً  با�شته�كها 

ال��ي��وم،  535 ملليغرام يف  ي��ع��ادل  امل��ل��ون��ة، ومب��ا 

حمذرة من اأن اأي ا�شته�ك اأعلى من اجلرعة 

ت���اأث���ريات �شلبية  ي����وؤدي اإىل  ب��ه��ا، ق��د  امل�����ش��م��وح 

اأو بعد فرتة من  الق�شري  الوقت  قد تظهر يف 

من  ملجموعة  ب�شيط  اخ��ت��ب��ار  يف  لكن  ال��زم��ن، 

يتناوله  ق��د  والت�شيب�س  وال�شكاكر  احل��ل��وي��ات 

اأن املعدلت التي  اأي طفل لبناين عادي يتبني 

�شيما  ل  بكثري،  اأك���رب  ه��ي  ا�شته�كها  ي��ج��ري 

اأنظار  الأطفال عن  يبتعد  املدار�س حني  داخل 

اإدارات  ���ش��ب��ه غ��ي��اب ل��رق��اب��ة  اأه��ال��ي��ه��م، و���ش��ط 

امل���دار����س )ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ق��ل��ة م��ن��ه��م( مل���ا حتتويه 

دكاكني املدار�س من منتجات.

 معاناة الأهايل

ي��وؤك��د ال��ع��دي��د م��ن الأه�����ايل زي����ادة اإق��ب��ال 

اأطفالهم على هذه امل�شرتيات والأغذية ب�شورة 

ذل��ك موؤ�شر  اأن يف  ي��درك��ون  اأنهم  رغ��م  يومية، 

اأن  اإىل  خطورة، لكنهم يلفتون يف الوقت عينه 

امل�شوؤولية الوحيدة ل تقع فقط على عاتقهم، 

ب���ل ع��ل��ى ج���ه���ات خم��ت��ل��ف��ة يف امل��ج��ت��م��ع، ف���اإىل 

يتناوله  ما  مراقبة  يف  الأه��ل  م�شوؤولية  جانب 

اأي�شاً على الإع�نات  اأطفالهم، تقع امل�شوؤولية 

يف جذب الأطفال لهذه املنتجات ب�شتى الطرق 

ترويجية  وحم�ت  ج��ذاب��ة،  واأغلفة  اأغ��ان  من 

ت�����ش��ت��خ��دم ���ش��خ�����ش��ي��ات ك��رت��ون��ي��ة وم����ا ���ش��اك��ل، 

مطالبني بالرقابة على هذه الإع�نات، واحلد 

منها، اإىل جانب �شرورة اإلزام ال�شركات بكتابة 

امل����واد احل��اف��ظ��ة وخم��اط��ره��ا املحتملة  اأن�����واع 

كاملة، ومن دون النتقا�س من احلقائق.

يف ه����ذا ال�������ش���ي���اق، ت���ق���ول ال�����ش��ي��دة م��رمي 

اأط��ف��ايل قدر  »اأح����ّذر  حا�شبيني )رب��ة م��ن��زل(: 

الإمكان من تناول الوجبات ال�شريعة، كما اأنني 

احللويات  ت��ن��اول  ع��ن  امل�شتطاع  ق��در  اأب��ع��ده��م 

ب��ك��رة،  امل��ق��رم�����ش��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  والت�شيب�س 

لكن مع الأ�شف املجتمع ل يدرك مدى خطورة 

امل����واد احل��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأط���ف���ال، الأم����ر ال��ذي 

يجلب لأطفالنا الأمرا�س، ويف اأحيان كثرية ل 

ي�شتمع اولدي اىل ما اقوله جراء اخت�طهم 

باأ�شدقائهم اأو اأطفال العائلة«.

اأح���اول توفري وجبة  ذل��ك،  »م��ع  واأ�شافت: 

اخل�����ش��راوات  اأو  كالفاكهة  النهار  منت�شف  يف 

التفكري  وعدم  بال�شبع  ي�شعروا  لكي  لأطفايل، 

يف اأكل الت�شيب�س اأو غريه«.

وط���ال���ب���ت ح��ا���ش��ب��ي��ن��ي اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة 

مب���راق���ب���ة ال���������ربادات وامل�������ش���رتي���ات واأك�������ش���اك 

ال���وج���ب���ات ال�����ش��ري��ع��ة يف امل����دار�����س خ�����ش��و���ش��اً 

ورق��ائ��ق  ال��غ��ازي��ة  امل�����ش��روب��ات  ببيع  يتعلق  فيما 

الت�شيب�س، منتقدة غياب هذا النوع من الرقابة 

وال�شحة  والتعليم  الرتبية  وزارت���ي  قبل  م��ن 

رغم »كل ما �شمعناه من م�شاريع قوانني ومن 

قرارات اتخذت بهذا ال�شاأن«.

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ت�شري رن���ا ���ش��ه��اب )وه��ي 

اإىل  اخل��ا���ش��ة(  امل��دار���س  اإح���دى  اأم ومعلمة يف 

ان��ه��ا م��ن��ع��ت اأط��ف��ال��ه��ا م���ن ت���ن���اول امل�����ش��رتي��ات 
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اأن  يتبني  الإح�����ش��اءات،  اإىل  بالنظر 

يف  ال��ذك��ور  الأط��ف��ال  م��ن  املئة  يف   22.5
ال�����وزن مقابل  ي��ع��ان��ون زي�����ادة يف  ل��ب��ن��ان 

الن�شب  اأن  كما  للفتيات،  املئة  يف   16.1
ال�شمنة عند  حلظت ارتفاعاً يف معدلت 

والثمانية  ال�����ش��ت��ة  ب��ني  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة 

العام  املئة يف  7 يف  ن�شبة  من  عاماً  ع�شر 

العام  يف  امل��ئ��ة  يف   14 ن�شبة  اإىل   1997
�شيء  على  دلت  ما  اإذا  اإح�شاءات   ،2009
الكبري  ال�شحي  اخلطر  على  ت��دل  فهي 

تنامي  اأطفال جراء  يداهم �شحة  الذي 

ا�شته�ك منتجات غري �شحية.



داخل املنزل مهما حاولوا معها، اإل اأنها ت�شتكي من عدم 

قدرتها على ال�شيطرة عليهم خارج املنزل، خ�شو�شاً اأن كل 

ممنوع مرغوب، منبهة اإىل اأن الكبار اأي�شاً يقعون يف فخ 

اأنواعاً خمتلفة من  ما ي�شرتون  الإغ��راءات هذه، وغالباً 

احللويات واملقرم�شات، رغم درايتهم الأكيدة مب�شارها.

الغذائية  التوعية  اإىل  النظر  »ينبغي  اأن��ه  واع��ت��ربت 

اأنها نقطة بداية قيمة لبناء ق��درات كل  يف املدار�س على 

ال�شتجابة ل�حتياجات  واملجتمع يف جمال  املدر�شة  من 

الجنرر  الأطفال من  ومنع  الهامة،  وال�شحية  الغذائية 

وراء اإغراءات احللويات وال�شكاكر«.

املدر�شية  للتوعية  ينبغي  الخت�شا�شيني،  وبح�شب 

حول اأخطار امل�شرتيات اأن ت�شمل ما يلي:

تركز  الهتمام  ل�شتقطاب  واأخرى  ترويجية  اأن�شطة   •
البدين  للنمو  رئي�شياً  عن�شراً  بو�شفها  التغذية  على 

والذهني.

ال�شكاكر  اإن��ت��اج  معامل  اإىل  ميدانية  رح���ت  تنظيم   •
واحللويات والت�شيب�س.

الأغ���ذي���ة  ع���ن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  مب���ع���ارف  الأط����ف����ال  • ت���زوي���د 
والتغذية، مبا يف ذلك اإدراج مو�شوعات غذائية يف املناهج 

املدر�شية.

واملعلمني،  والتعليم،  التغذية،  اخت�شا�شيي  اإ���ش��راك   •
التوعية  عملية  يف  املجتمع  وق���ادة  والأه����ايل،  وال��ط���ب 

املدر�شية حول التغذية ال�شليمة.

بتوفري  م��ث��ً�  وذل���ك  �شحية،  م��در���ش��ي��ة  بيئة  ت��وف��ري   •
خدمات طعام مدر�شية جيدة.

)�شاعتني  الريا�شة  �شاعات  بزيادة  املدار�س  اإدارة  قيام   •
ع��ل��ى الأق����ل يف الأ����ش���ب���وع( لأن ال��ن�����ش��اط واحل���رك���ة عند 

الت�مذة اآخذ يف الرتاجع، وال�شبب يف ذلك يعود اىل اأنواع 

ميار�شونها  التي  الن�شاطات  عن  ف�ش�  الرديئة  الغذية 

والتي تدور يف فلك الكومبيوتر والألعاب الإلكرتونية.

لكن ل بد من الهتمام اأي�شاً بتطبيق حملة التوعية 

هذه يف البيت كما يف املدر�شة، لتاأتي بالنتائج املرجوة. 

ن�����ش��اط نظمته »ج��م��ع��ي��ة حماية  اإط����ار  اأن���ه يف  ي��ذك��ر 

امل�����ش��ت��ه��ل��ك« يف ل��ب��ن��ان ق��ب��ل ����ش���ن���وات، ج���ال���ت جم��م��وع��ة 

وم�شتويات  وم��دار���س  اأعمار  من  اأطفال  �شتة  من  مكونة 

العا�شمة  اإح��دى �شواحي  ماركت« يف  »�شوبر  خمتلفة يف 

غذائية  �شلع  خم�س  اختيار  منهم  طلب  بحيث  ب���ريوت، 

والن��ت��ظ��ار  التب�شع،  �شلة  يف  وو�شعها  ت��ن��اول��ه��ا،  يحبون 

تاأهب ممثلون عن »جمعية  الدفع، وهناك  عند �شندوق 

ح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك« ل��ف��ح�����س الأغ����را�����س ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا 

الأطفال ومدى م�ئمتها نظامهم الغذائي ال�شحي، ويف 

الأ�شناف  املئة من  60 يف  اأن  تبني  الت�شوق  ي��وم  حم�شلة 

املئة مقبول  الأطفال غري �شحية، و27 يف  اختارها  التي 

تناولها، فيما 13 يف املئة فقط تتطابق مع معايري الغذاء 

ال�شحي وال�شليم!

اإعداد هناء عليان

اح������ذروا ه����������ذه ال���م���������������واد

لئحة باملواد امل�شافة اإىل الغذاء

الرقم 

الغذائي
الآثار الناجتة عنهاوجهة ا�شتخدامهاال�شم العلمي للمادة امل�شافة ووظيفتها

E102)مادة ملونة( tartrazine امل�شروبات اجلاهزة-الكعك واحللويات-الآي�س كرمي- الوجبات اخلفيفة

اجلاهزة.

- �شيق تنف�س  -ن�شاط مفرط -ح�شا�شية �شد ال�شبريين

E110)مادة ملونة( sunset yellow الآي�س- -احللويات  -الب�شكويت  املغلفة  اجلاهزة  -ال�شوربة  امل�شروبات 

كرمي.

ن�شاط مفرط - ح�شا�شيات -ح�شا�شية �شد الأ�شبريين.

E120)مادة ملونة( cochineal.ن�شاط مفرط.الكعك -احللويات -الآي�س كرمي

E122)مادة ملونة( azorubine.شيق تنف�س-ن�شاط مفرط-ح�شا�شية �شد الأ�شبريين.ال�شوربة اجلاهزة املغلفة-ال�شل�شات-املربيات-احللويات-اجِللو�

E132)مادة ملونة( indigotine-غثيان -طفح جلدي -ح�شا�شيات -ارتفاع �شغط الدم.الأقرا�س والكب�شولت -الآي�س كرمي -الب�شكويت

E133)مادة ملونة( brilliant blue.ن�شاط مفرط.البازلء املعلبة

E150)مادة ملونة( caramel اخل���ل -ال�����ش��ل�����ش��ات -امل��خ��ل��ل���ت -ال�����ش��ورب��ة اجل���اه���زة امل��غ��ل��ف��ة -ال��ك��ع��ك

-امل�شروبات اجلاهزة.

ن�شاط مفرط.

E172)مادة ملونة( iron oxides.شامة يف اجلرعات العالية منها.ال�شمك املعلب�

E210)مادة حافظة( benzoic acid.احللويات -الأجبان -ال�شلع املخبوزة.E222 ن�شاط مفرط-�شيق تنف�س-يتفاعل مع املادة

E220)مادة حافظة( sulphur dioxide.شيق تنف�س-ن�شاط مفرط.الفواكه املجففة -الع�شائر اجلاهزة -امل�شروبات الغازية�

E222)مادة حافظة( sodium bisulphite.شيق تنف�س-ن�شاط مفرط-تلف فيتامني ب1.الع�شائر اجلاهزة -امل�شروبات الغازية�

E250)مادة حافظة( sodium nitrite.ن�شاط مفرط -�شلوك معادي عند الأطفال -ت�شبب ال�شرطان.اللحوم املعاجلة املعلبة - بع�س الأجبان

E310)مادة م�شادة ل�أك�شدة( propyl gallate.تهّيج اجللد والأمعاء.الزيوت -الزبدة -�شل�شة ال�شلطة

E319tert-butyl hydroquinone
)مادة م�شادة ل�أك�شدة(

.)chips(غثيان - هذيانالزيوت -الزبدة -الرقائق اجلاهزة

E320butylated hydroxyanisole
 )مادة م�شادة ل�أك�شدة(

ح�شا�شيات-ن�شاط مفرط-�شيق تنف�س-ارتفاع معدل الكولي�شرتول الوجبات اخلفيفة املقلية -امل�شروبات الغازية -الزيوت -الزبدة -العلكة.

يف الدم.

E407)مادة مكثفة( )م�شتحلب( carageenan.ح�شا�شية.الآي�س كرمي -اجِللو -زينة الكعك -الأجبان -�شل�شة ال�شلطة

E421)م�شتحلب( mannitol.ح�شا�شيات-ا�شهال-غثيانالآي�س كرمي -احللويات - الأغذية ذات ال�شعرات احلرارية املنخف�شة

E621)مقوي للنكهة( )monosodium glutamate )msgوجبات الطعام اجلاهزة

املعلبة-الطبخ ال�شيني.

ح�شا�شيات -ن�شاط مفرط -�شيق تنف�س -ح�شا�شية �شد الأ�شبريين.

E635disodium 5’ ribonucleotide
)مقوي للنكهة(

طفح جلدي -ل يتم ه�شمه ب�شهولة يف اجل�شم.املقرم�شات املنكهة)crisps( - املعكرونة الفورية)noodles( -الفطائر.

E951)لية ح�شا�شيات -اآلم الراأ�س -)ا�شطرابات ع�شبية(م�شروبات الريجيم -اآي�س كرمي الريجيم -حلويات مر�شى ال�شكري.aspartame )مادة حمحُ

13

كيف نحمي أطفـالنا من السموم الغذائية         التي تترصد بهم؟
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ال���ق���وات  ان�����س��ح��اب  م��ن��ذ  ال����ع����راق،   ي�سهد 

الأم��رك��ي��ة منه اأواخ���ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي، اأح��داث��اً 

الن��ف��ج��ارات  ع���ودة  يف  تتمثل  و�سيا�سية  اأمنية 

ال��ع�����س��وائ��ي��ة، واإث��������ارة ال�������س���راع���ات امل��ذه��ب��ي��ة 

وال��ع��رق��ي��ة مل��ن��ع��ه م���ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وح��دت��ه 

التمديد  يف  ف�سلت  اأن  بعد  فاأمركا  الوطنية، 

ل��ب��ق��اء ق���وات���ه���ا، ق����ررت الن���ت���ق���ام م���ن ال��ع��راق 

القائم على  والعراقيني عرب تنفيذ خمططها 

بث الفو�سى الهدامة، ملنع ا�ستقرار العراق على 

قاعدة ل تن�سجم مع توجهاتها.

اأن تغادر  اأمركا، قبل  ولهذه الغاية عملت 

ال���ع���راق، وع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات اح��ت��ال��ه��ا، على 

هذا  وتفتيت  ومت��زي��ق  اإ�سعاف  م�سروع  تنفيذ 

العربي، بدءاً من �سن د�ستور زرعت فيه  البلد 

ب��اإع��ادة  وم����روراً  والتق�سيم،  الفيدرالية  ب���ذرة 

ت��رك��ي��ب ب��ن��ي��ان ال���دول���ة، ب��ع��د ت��دم��ره��ا وه��دم 

م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا، ع��ل��ى اأ���س��ا���س ط��ائ��ف��ي وم��ذه��ب��ي 

اإث����ارة  وع���رق���ي، ب��ح��ي��ث ي�سهل ع��ل��ى وا���س��ن��ط��ن 

ال���ن���زاع���ات وال�������س���راع���ات، ع��ن��دم��ا ت�����س��ت��دع��ي 

م�سل�سل  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  وان���ت���ه���اء  ذل�����ك،  م�����س��احل��ه��ا 

ال��ت��ف��ج��رات والغ���ت���ي���الت ال��ع�����س��وائ��ي��ة، ال��ت��ي 

ت��ن��ف��ذه��ا امل��ج��م��وع��ات امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي جندتها 

ح��ال��ة من  ال��ع��راق��ي يف  املجتمع  اإدخ���ال  بق�سد 

الحرتاب، والتنازع الطائفي واملذهبي.

اليوم،  ال��ع��راق  يواجهه  ما  بال�سبط  وه��ذا 

بعد الن�سحاب الأمركي منه، فاأمركا قررت 

مكونات  بني  ال�سراعات  اإث��ارة  �ساح  ا�ستخدام 

منت  التي  ال�سيا�سية  والكتل  العراقي،  ال�سعب 

م�سل�سل  ب��ع��ودة  م�سحوبة  الح��ت��ال،  ظ��ل  يف 

التفجرات التي ت�سرب العا�سمة بغداد ومدناً 

من  دبلوما�سيتها  وحت��ري��ك  جهة،  م��ن  اأخ���رى 

الداخل واخلارج للتو�سط بني الكتل املت�سارعة، 

التوفيق  على  ال��ق��ادرة  وحدها  هي  اإنها  للقول 

بينها من جهة ثانية، ي�ساعدها يف ذلك بع�س 

القوى ال�سيا�سية التي تدين بالولء لوا�سنطن، 

مثل الأحزاب الكردية، ونائب الرئي�س العراقي 

ط����ارق ال��ه��ا���س��م��ي امل���اح���ق م���ن ق��ب��ل ال��ق�����س��اء 

تنفيذ  يف  وال�سلوع  اإع���دام،  ف��رق  ق��ي��ادة  بتهمة 

هجمات م�سلحة �سد اأفراد، وم�سوؤولني.

اأن ت�سعيد ال�سراع ال�سيا�سي،  من الوا�سح 

دوائ��ر  ع��ن  بعيداً  لي�س  العنف،  موجة  وجت��دد 

القرار يف وا�سنطن، التي �سارعت اإىل ا�ستخدام 

ذل�����ك، و���س��ي��ل��ة ل��ل��ت��دخ��ل يف ال�������س���اأن ال��ع��راق��ي 

اإن العراق بحاجة دائمة اإىل  الداخلي، والقول 

وخ��اف��ات��ه  م�سكاته  الأم���رك���ي حل��ل  ال����دور 

���س��ي��واج��ه ال���س��ط��راب  ف���اإن���ه  ال��داخ��ل��ي��ة، واإل 

ال��دخ��ول الأم��رك��ي على  وال��ف��و���س��ى، وجت�سد 

خط الأزمة بالطلب من رئي�س اإقليم كرد�ستان 

م�����س��ع��ود ب�����ارزاين، وال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ج��ال 

طالباين توفر احلماية لنائب الرئي�س طارق 

لاأزمة  ت�سوية  اإيجاد  على  والعمل  الها�سمي، 

مبا يجنب الها�سمي املحاكمة.

التوجه الأمركي، والتحذير  ويعك�س هذا 

وفرها  التي  واحلماية  ب���ارزاين،  اأطلقه  ال��ذي 

ط���ال���ب���اين ل��ل��ه��ا���س��م��ي ط��ب��ي��ع��ة ال���ن���ظ���ام ال���ذي 

ي������راد امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ي���ه، وع������دم الإخ��������ال ب��ه 

ال��ع��راق،  ال��ت��دخ��ل الأم���رك���ي يف  ب��ق��اء  ل�سمان 

املحا�س�سة  اإىل  يرتكز  اأن  يجب  النظام  وه��ذا 

وتر�سيخ  تركيب  ج��رى  كما  مت��ام��اً  الطائفية، 

الحتال  ق��وات  خ��روج  اللبناين ع�سية  النظام 

الفرن�سية من لبنان، فالد�ستور العراقي يبدو 

ن�سخة طبق الأ�سل عن الد�ستور اللبناين الذي 

نظام  الأمركي  اإليه  واأ�ساف  الطائفية،  كر�س 

التق�سيمية،  النزعة  ينمي  ال��ذي  الفيدراليات 

ويهدد بتجزئة العراق يف حال ح�سول خافات، 

القوى  وج���ود  ت��ه��دد  ق��د  �سيا�سية  ���س��راع��ات  اأو 

لوا�سنطن، وت�سكل مرتكزاً  بالولء  التي تدين 

اأ�سا�سياً لتدخلها الدائم يف العراق..

اأو  اأزم��ة،  اأو  اأي �سراع  اأن  اإذاً  الوا�سح  ومن 

حتى اإجراء قانوين، اأو ق�سائي قد يطال اأحد 

الرموز الأ�سا�سية يف الكتل ال�سيا�سية، يراد من 

مذهبي،  اأو  طائفي،  ���س��راع  اإىل  حتويله  الآن 

ع��ل��ى الطريقة  ي��ج��ري  ك��م��ا  اأو ع��رق��ي، مت��ام��اً 

وال�سروخ  النق�سامات  تعميق  بهدف  اللبنانية، 

يفكرون  النا�س  وجعل  الواحد،  املجتمع  داخ��ل 

القيادات  احتماء  وبالتايل  ومذهبياً،  طائفياً 

ال�سيا�سية بالطوائف واملذاهب ملنع حما�سبتها، 

اأو حماكمتها باأي ق�سية من الق�سايا.

العراق  يواجه  الذي  الأ�سا�سي  التحدي  اإن 

وقواه الأ�سا�سية الراف�سة لأي تبعية اأو ارتهان 

منع  على  العمل  يف  يتمثل  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 

هذا املخطط الأمركي الذي ي�سعى اإىل اإفقاد 

العراق مناعته الوطنية لتبقى وا�سنطن قادرة 

من  ومنعه  الداخلية  �سوؤونه  يف  التدخل  على 

العربة  اأخ��ذ  وبالتايل  م�ستقلة،  �سيا�سة  انتهاج 

تكراره  يراد  الذي  اللبناين  النظام  من منوذج 

اأم���رك���ي���اً يف ال����ع����راق، وال�����ذي ل ي��ن��ت��ج ���س��وى 

داخلية  و���س��راع��ات  وح����روب  م��ف��ك��ك،  جمتمع 

دائمة متنع تطور وتقدم املجتمع.

ح�سني عطوي
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عـــربـــي

هل تنجح اأمريكا يف تكري�س نظام عراقي  م�شابه للنظام اللبناين؟

ي��ع��ي�����س الأك��������راد ح���ال���ة ال���ااإ����س���ت���ق���رار 

ال���ت���اري���خ���ي، ن��ت��ي��ج��ة اأح������ام ب���ن���اء ال���دول���ة 

وال��واق��ع  ال���ك���ربى(،  )ك��رد���س��ت��ان  امل�ستقلة 

ال�������س���ي���ا����س���ي الإق���ل���ي���م���ي وال����������دويل، ح��ي��ث 

ا���س��ت��خ��دم��ت ال����دول الإ���س��ت��ع��م��اري��ة الأك����راد 

اأعداءها الإقليميني،  كرة نارية ت�سرب بها 

الأك���راد  الإق��ل��ي��م تعاملت م��ع  وك��ذل��ك دول 

فاإنها تدعمهم  امل�سالح،  تبادل  وفق نظرية 

���س��د ال�����دول ال��ت��ي ي��ق��ي��م��ون ف��ي��ه��ا يف ذروة 

ت��ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��م يف  اأو  ال���ث���ن���ائ���ي،  ال�������س���راع 

الدعم  م��ن  الأك����راد  وي�ستفيد  امل�ساحلات، 

املتبادل و�ساحات املناورة واللجوء اإىل الدول 

معني،  ن��ظ��ام  م��ن  ح�سارهم  عند  الأخ����رى 

وه��ذا ح��ال الأك���راد منذ ال��دول��ة العثمانية 

وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  ح��ت��ى احل���رب���ني 

والأنظمة التي قامت بعدها.

ومتيز ال�سراع الكردي - الرتكي وال�سراع 

حيث  وال��دم��وي��ة،  بالعنف  العراقي   - ال��ك��ردي 

اإىل ذروته،  العنف  اأعمال  الطرفان �سقف  رفع 

وو����س���ل ����س���دام ح�����س��ني ل���س��ت��ع��م��ال الأ���س��ل��ح��ة 

الكيماوية يف �سمال العراق يف مدينة حلبجة، 

الرتكي  اجلي�س  �سن  حيث  الأت����راك،  وك��ذل��ك 

بينما  ال��ط��ران،  فيها  مب��ا  املتتالية  احل��م��ات 

مت��ي��زت ع��اق��ة ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري م��ع الأك����راد 

اإىل  امل��ت��و���س��ط، ومل ي�سل  اأو  ال��ب��ارد  ب��ال�����س��راع 

م�����س��ت��وى ال�������س���راع ال��ع�����س��ك��ري ك��م��ا يف ت��رك��ي��ا 

والعراق، ومع بدء الأحداث يف �سورية، تناف�س 

م���ع حلفائهم  والأت�������راك  ���س��وري��ة  يف  ال��ن��ظ��ام 

ال��غ��رب��ي��ني ل��ك�����س��ب ود الأك��������راد ال�����س��وري��ني، 

لتجنيدهم وح�سدهم يف ال�سراع، وبقي الأكراد 

ال�سوريون خارج دائرة ال�سراع اأو املظاهرات اأو 

اإىل حماولة  ذل��ك  ب��ل جت���اوزوا  امل�سلح،  العمل 

ب��ع��دم��ا منحهم  ال���ن���ظ���ام،  اإق����ام����ة ح�����وار م���ع 

الرئي�سية  املطالب  ك��اأح��د  ال�سورية  اجلن�سية 

للدعوات  ميتثلوا  ومل  يرفعونها،  كانوا  التي 

معار�سة  اإىل  لان�سمام  وال��غ��رب��ي��ة  ال��رتك��ي��ة 

اخل��ارج، مبا اأغ�سب الأت��راك ومت اغتيال اأحد 

قادتهم »م�سعل متو« لإتهام النظام يف اغتياله، 

لدفع الأكراد للتحرك، لكن �سرعان ما انك�سفت 

واأعطت  الرتكية  املخابرات  واتهمت  امل��وؤام��رة 

ردة ف��ع��ل ع��ك�����س��ي��ة، وم���ن ث���م ج����اءت م�����س��ارك��ة 

ا�ستنبول،  الكردية يف جمل�س  الأط��راف  بع�س 

ال�سيا�سية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  م��ق��ع��د  ح��ج��ز  ب��ه��دف 

لكنهم  املعار�سة،  انت�سرت  ح��ال  يف  اجل��دي��دة، 

وب��ره��ان  امل�سلمني  الإخ����وان  بعدائية  فوجئوا 

غليون وغرهم، وعدم ا�ستعدادهم لإعطائهم 

مطالبهم اخلا�سة، وو�سل تهكم برهان غليون 

عليهم اإىل ت�سميتهم »باملهاجرين من فرن�سا«، 

التي طعنت يف وحدة  ب�سمة ق�سماين  وكذلك 

الأكراد الوطنية، وجعلت انتمائهم اإىل �سورية 

ج���رمي���ة، مم���ا دف���ع امل��ع��ار���س ال���ك���ردي جميد 

يو�سف راوي ع�سو جمل�س ا�ستنبول للت�سريح: 

»ل توجد ثقة بني الأكراد واملعار�سة العربية«، 

وق����ال:  »اأع��ت��ق��د اأن ال��ث��ورة يف ���س��وري��ة مل تعد 

�سراعاً  اأ�سبحت  بل  ال�سوري،  ال�سعب  ب��اأي��دي 

بهذه  نثق  اأن ل  الإقليمية.. يجب  القوى  بني 

الدول لأنها ت�سع م�سالها اأوًل«.

لقد احت�سن النظام ال�سوري حزب العمال 

لفرتة  اأوج���ان  اهلل  عبد  بقيادة  الكرد�ستاين 

ط��وي��ل��ة م��ن��ذ ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات، وك���ذل���ك خميمات 

ال��ت��دري��ب يف ذروة ���س��راع احل����زب م��ع ال��ن��ظ��ام 

الرتكي، ومل يلِغ هذا الدعم، اإل بعد امل�ساحلة 

ال�سورية الرتكية واإبعاد اأوجان من �سورية.

امل��ن��ط��ق��ة  ت��رك��ي��ا م���ن وراء ط����رح  وت�����س��ع��ى 

العازلة اإىل حتقيق هدفني:

قوى  لتجميع  جغرافية  منطقة  ت��اأم��ني   -

النظام  ال�سورية وتدريبها ل�ستنزاف  املعار�سة 

حت�سراً للتدخل الأجنبي على طريقة بنغازي 

يف ليبيا.

- الق�ساء على ا�ستقالية املنطقة الكردية 

�سمها  لعدم  واحل�سكة(  )القام�سلي  املحاذية 

اإىل كرد�ستان الرتكية واإلغاء الأ�سبع اجلغرايف 

ا�ستعماله  ميكن  ال��ذي  ال��رتك��ي  اجل�سد  داخ��ل 

من قبل حزب العمال الكرد�ستاين، بعد ال�سماح 

اأو ت��غ��ا���س��ي ال���ط���رف ال�������س���وري ع���ن حت��رك��ات��ه 

للجي�س  تركيا  احت�سان  على  رداً  الع�سكرية 

ال�سوري احلر وخميمات الاجئني املقفلة.

الفرن�سية  »لوبو�ست«  �سحيفة  ك�سفت  وقد 

بتاريخ 201/11/20 عن �ست نقاط مت التفاق 

رئي�س  غليون  وب��ره��ان  ا�سطنبول  ب��ني  عليها 

جم��ل�����س ا���س��ط��ن��ب��ول، ومب���وج���ب ه���ذه ال��ن��ق��اط 

تتدخل تركيا يف �سياغة الد�ستور ال�سوري اأوًل، 

وحت��رم الأك���راد من حقوقهم ثانياً، وه��ذه هي 

بنود التفاقية:

1-  ي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة اجل��دي��دة 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ات���ف���اق���ي���ة »اأ�����س����ن����ة« امل���وق���ع���ة 

ال���������س����وري  وال�����ن�����ظ�����ام  ت����رك����ي����ا  ب�����ني  يف1998 

وي��ت��ع��ه��د الأخ������ر مب��وج��ب��ه ب���ع���دم ا���س��ت�����س��اف��ة 

ح����زب ال���ع���م���ال ال��ك��رد���س��ت��اين وع�����دم ال�����س��م��اح 

ل���اأن�������س���ط���ة ع����ل����ى اأرا������س�����ي�����ه ال����ت����ي ت���ه���دف 

ت����رك����ي����ا«. وا�����س����ت����ق����رار  اأم��������ن  »ت����ه����دي����د   اإىل 

ت���ع���رتف  األ  امل���ق���ب���ل���ة  احل����ك����وم����ة  ع���ل���ى    -2
 ب����ال����ك����رد يف ال���د����س���ت���ور ال���������س����وري اجل����دي����د.

3- كما ينبغي اإ�سعاف دور الأحزاب الكردية، مبا 
املعار�س. الدميقراطي  ذل��ك ح��زب الحت��اد   يف 

4-  ينبغي للدولة الرتكية اأن تكون قادرة على مد 
يد العون اإىل احلكومة ال�سورية �سد »الإرهاب« 

ال�سورية. احل���دود  داخ���ل  ال��ك��ردي��ة  املنطقة   يف 

 5- ي��ن��ب��غ��ي ع���ل���ى احل���ك���وم���ة امل��ق��ب��ل��ة ت��وف��ر 

ال�����س��ب��ل جل���ه���ود ت��رك��ي��ا يف جم�����الت ال��دع��اي��ة 

 والإع������ام وال��ت��ع��ل��ي��م ���س��د احل���رك���ة ال��ك��ردي��ة.

بتتبع  الرتكية  لل�سلطات  ي�سمح  اأن  ينبغي    -6
ل��زم  اإذا  ال�����س��وري��ة،  »الإره���اب���ي���ني« يف احل����دود 

الأمر.

الطرفني  بني  الكردية  القوة  ا�ستغال  اإن 

���س��وري��ة،  ل�سالح  �سيكون  وال���رتك���ي،  ال�����س��وري 

ن��ت��ي��ج��ة ال���ع���دد ال��ق��ل��ي��ل ل����اأك����راد يف ���س��وري��ة 

الدموي  التاريخ  وانعدام  ك��ردي(،  )1.5مليون 

بني الطرفني، والعدد الكبر لاأكراد يف تركيا 

حوايل 20 مليون كردي.

وق����د وق����ع الأت�������راك يف ف���خ ا���س��رتاك��ه��م يف 

امل���وؤام���رة الأم��رك��ي��ة على ���س��وري��ة ع��رب ثاثة 

حماور:

- تاأجيج ال�سراع املذهبي ال�سني - العلوي، 

ال�سراع  لهذا  الرتكية  ال�ساحة  �سي�ستدرج  مما 

)20مليون علوي( يف تركيا.

مما  العربي   - ال��ك��ردي  القومي  ال�سراع   -

انتفا�ستهم  وت�سعيد  ملوا�سلة  الأك���راد  ي�سجع 

امل�����س��ل��ح��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وامل��دن��ي��ة ���س��د حكومة 

اأردوغان.

- اإق��ف��ال ال��ب��واب��ة ال�����س��وري��ة اأم����ام الأت����راك 

يظنون  الأت��راك  وك��ان  العربي،  للعامل  و�سوًل 

اأن بوابة الإخوان امل�سلمني اأو�سع واأكرث �سهولة، 

ال�سعودية  مع  بال�سراع  �سي�سطدمون  فاإنهم 

التي تتبنى التيار ال�سلفي الذي يواجه الإخوان 

ال��ع��رب��ي��ة، والأك����رث من  ال�����س��اح��ات  امل�سلمني يف 

به  يت�سلح  ال���ذي  العلماين  النظام  ي��ه��دد  ذل��ك 

التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  خ�سو�ساً  الأت����راك، 

مل تن�سجم ومل توافق على م�ساريع اأردوغ��ان- 

غول حتى الآن مع كل ال�سغوط الغربية.

لقد و�سل الأتراك اإىل نقطة الاعودة مع 

والغرق  امل��راوح��ة  دائ���رة  ويف  �سورية  يف  النظام 

با�ستطاعتهم  ف��ل��ي�����س  ال�����س��وري��ة،  ال���رم���ال  يف 

ول  مب��ف��رده��م،  الع�سكرية  تهديداتهم  تنفيذ 

التحري�س  ه��ذا  كل  بعد  الرتاجع  ي�ستطيعون 

وامل�ساعدة لإرباك النظام ال�سوري.

ل��ق��د اأدخ�����ل الأم���رك���ي���ون ت��رك��ي��ا يف اأت����ون 

ال�������س���راع امل���ذه���ب���ي وال���ق���وم���ي ب��ا���س��ت��غ��ال��ه��م 

غول،   - اأردوغ���ان  الثنائي  و�سطحية  طموحات 

مما ي�سعل املنطقة بحروب ل تنتهي، و�ستدفع 

ت��رك��ي��ا ث��م��ن ت���اآم���ره���ا، ول����ن ت���دخ���ل الحت����اد 

وت��اآم��رت،  ح��اول��ت  مهما  )امل�سيحي(  الأوروب����ي 

اإب��ادة الأرم��ن يف  اإدانتها مبجازر  بعد  خ�سو�ساً 

الربملان الفرن�سي.

ال��ذي  امل�سلم  ال��رتك��ي  ال�سعب  على  رهاننا 

يهزم اخلداع الر�سمي حلزب العدالة والتنمية 

)الأمركي( و�سينت�سر لدينه واإخوته حلماية 

الأمن واأوطانها وثرواتها.

د. ن�سيب حطيط

دخان منبعث اإثر اأحد التفجرات التي ت�ستهدف املواطنني العراقيني )اأ. ف. ب.(
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اإذا كنت  اإل  اأحد ي�ستطيع ركوب ظهرك  ل 

منحنياً )مارتن لوثر كينغ(.

بعد مرور عام على الثورة امل�سرية وحراكها 

اأنها مل حتقق  يبدو  امل�ستمر،  املرتاكم  ال�سعبي 

اإّل  ق��ي��م��ة،  ذا  �سيئاً  ومطالبها  ���س��ع��ارات��ه��ا  م��ن 

اإ�سقاط مبارك ولي�س نظامه.

ث���م���ة ق�����وى ع����دي����دة ن����اف����ذة يف ال���داخ���ل 

تكتمل  اأن  امل�سرية  للثورة  تريد  ل  واخل��ارج، 

وت�����س��ل اإىل ب����ّر الأم������ان وحت���ق���ق اأه���داف���ه���ا، 

اأطلقت  اكتمالها،  ع��دم  رغ��م  بب�ساطة  لأن��ه��ا 

ال��ذي  اخل��ط��ر  واأج���را����س  ع�سرات الإنذارات 

ي��ه��دد ع��رو���س ومم��ال��ك وم�����س��ال��ح واأه���داف���اً 

واإقليمية  دول��ي��ة  لقوى  ك��ربى  اإ�سرتاتيجية 

كل  ال��ث��ورة  قلبت  اأن  ب��ع��د  خ�سو�ساً  ف��اع��ل��ة، 

ح�ساباتهم راأ�ساً على عقب.

يت�سم  م�سر  يف  للثورة  ال�سيا�سي  امل�سهد 

ب��ال��ك��ث��ر م���ن ال��غ��م��و���س، لأن���ن���ا اأم�����ام ط��رف 

اإ�سامي فاعل وقادر، ا�ستطاع ال�ستفادة من 

التي رافقتها، ومتكن من  الثورة والتغيرات 

مقاعد  معظم  وح�����س��د  مل�سلحتة  جت��ي��ره��ا 

الربملان يف الإنتخابات الأخ��رة، وبني طرف 

و�سعلتها  الأ�سا�سية  نواتها  وكان  الثورة  فجر 

احل��زب��ي��ة  الأداة  مي��ل��ك  مل  ل��ك��ن��ه  امل�����س��ي��ئ��ة، 

القادرة على بناء تراكم �سيا�سي، ومل يح�سد 

يف الإن���ت���خ���اب���ات الأخ������رة م��ق��اع��د ت���ذك���ر يف 

جمل�س ال�سعب.

ي�ستطيع  اأح��د  ل  بتنوعه  امل�سري  ال�سعب 

ال��ت��ن��ب��وؤ ب����ردود اأف��ع��ال��ه جت���اه م��ا ي��ح��دث، لأن��ه 

خ��ارط��ة جينية  اأو  ل ميتلك من��وذج��اً حم���دداً 

ال�سعب  �سيت�سرف  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة  م��ن  متكننا 

ومطالبه  الثورة،  على  عام  م��رور  بعد  امل�سري 

حتى  يذكر  �سيئاً  منها  يتحقق  مل  اأعلنها  التي 

الآن.

ال�����س��ع��ار ال���ذي رف��ع��ه امل��ت��ظ��اه��رون »عي�س، 

ح���ري���ة، ع���دال���ة اج��ت��م��اع��ي��ة«، مل ي��ت��ح��ق��ق منه 

النهيار  من  �سجل مزيداً  اليوم  الو�سع  �سيء، 

الق��ت�����س��ادي، وارت���ف���ع م��ن�����س��وب ال���َدي���ن ال��ع��ام، 

وتراجع قيمة اجلينيه اأمام العمات الأجنبية، 

ال���ف�������س���اد، ال���ب���ط���ال���ة، ال���ف���ق���ر، غ���ي���اب ال��ع��دال��ة 

الإجتماعية، كل هذه الأزمات جتذرت واأ�سيف 

كل  الطائفية،  والفتنة  الأم��ن��ي،  الفلتان  اإليها 

ه���ذه الأزم������ات حت��ول��ت اإىل ���س��اع��ق ب��اإم��ك��ان��ه 

اإ�سعال ثورة كل يوم.

اجل���م���ي���ع ي���ت���ح���دث يف م�����س��ر ع����ن ال���ث���ورة 

ال����ق����ادم����ة، وال����ت����ي ���س��ت��ك��ون ث������ورة ال��ب�����س��ط��اء 

ل��ن جت���دي م��ع��ه��ا ال�سفقات  ال��ت��ي  وال���ف���ق���راء، 

والت��ف��اق��ات ال�����س��ري��ة، ه����وؤلء ال��ف��ق��راء ال��ذي��ن 

املت�سررين من عهد مبارك، زاد فقرهم  كانوا 

الثورة التي مل تقدم لهم �سيئاً، حتى على  مع 

�سعيد الكرامة الوطنية اأو الهّم املعي�سي.

ك�����س��ف��ت ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات الأخ�������رة، اأن 

وقواها  باأحزابها  والعلمانية  املدنية  التيارات 

�سطح  على  ه�سة  جمرد ق�سرة  هي  ال�سيا�سية، 

واأ�سعف  اأوه��ن  كانت  ورمب��ا  امل�سري،  املجتمع 

من خيوط العنكبوت.

التواطوؤ  اأو  التوافق  ع��ن  البع�س  يتحدث 

ب���ني امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري وال��ت��ي��ار الإ���س��ام��ي 

الذي ظهر على �سطح الأح��داث يف م�سر منذ 

ال�ستفتاء ال�سعبي حول الد�ستور، هذا التوافق 

املجل�س  ال���وق���ت،  بنف�س  وحم����راً  م��ري��ب��اً  ب���ات 

الع�سكري والتيار الإ�سامي الذين تواجهوا يف 

لعقود  اأحياناً  دامي  وبعنف  امليادين مب�سر  كل 

معظم  على  متوافقني  ال��ي��وم  ت��راه��م  ط��وي��ل��ة، 

امل��ل��ف��ات احل�����س��ا���س��ة، واأه��م��ه��ا ���س��م��ان وح��م��اي��ة 

التي  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذة  داي��ف��ي��د،  ك��ام��ب  اتفاقية 

اأخرجت م�سر من ال�سراع العربي الإ�سرائيلي 

حممية مبوجب اأمر عمليات اأمركي للمجل�س 

ال��ع�����س��ك��ري، والأغ��ل��ب��ي��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي زاره���ا 

وليم برنز يف مكاتبها يف القاهرة، حيث اأكدوا 

كامب  خيار  و�سمان  حماية  التزامهم  جم��دداً 

داي��ف��ي��د. وال�����س��وؤال ال���ذي ي��ت��ب��ادر اإىل ال��ذه��ن 

اإق��ن��اع  م��ن  امل�����س��ل��م��ون  الإخ������وان  ي�ستطيع  ه��ل 

بحماية  خيارهم  با�ستمرار  ال�سعبية  قاعدتهم 

مدى  اأّي  واإىل  اإ�سرائيل،  مع  ال�سام  اتفاقية 

ميكنهم اللتزام بهذه ال�سمانات التي اأعطوها 

يحجون  باتوا  الذين  الأمركيني  للم�سوؤولني 

دورياً مل�سر؟

متلمل القاعدة ال�سعبية لاإخوان امل�سلمني 

ت�سمية  بعد  خ�سو�ساً  ال�سطح،  اإىل  يظهر  ب��داأ 

رئي�ساً  اأمني عام احلزب  الكتاتني  �سعد  حممد 

اآخ��رون من  ملجل�س ال�سعب امل�سري، حيث كان 

وكتب  ت�سميتهم،  ينتظرون  الإخ����وان  ق��ي��ادات 

ه�����س��ام اأب�����و خ��ل��ي��ل اأح�����د ق���ي���ادات اجل��م��اع��ة يف 

الإ�سكندرية على موقعه بالفاي�س بوك )�سكراً 

جزيًا لختياركم �سعد الكتاتني رئي�ساً ملجل�س 

اخل�سري  امل�ست�سار  وج���ود  ظ��ل  يف  ال�����س��ع��ب، 

ت��اأك��دون لنا  اأن��ت��م  وال��دك��ت��ور ع�سام ال��ع��ري��ان، 

قيادة  ت�ستحق  ل  العظيمة  اجلماعة  ه��ذه  اأن 

ولي�س  للثقة  طبقاً  امل�سوؤوليات  وت��وزع  اأمثالكم 

للكفاءة(.

�ستعيد  التي  بالتعيينات  الكفاءة  ومو�سوع 

�سياغة احلياة ال�سيا�سية يف م�سر، لن تقت�سر 

على الإخوان امل�سلمني واإدارتهم للحزب، ولكن 

ال�سوؤال هل �ست�سمح الأغلبية اجلديدة بالعمل 

التي  والتنوع،  التغير  حق  و�سمان  ال�سيا�سي 

ط��امل��ا مت��ي��زت ب��ه��ا م�����س��ر، وم���ا م���دى م�ساحة 

احلركة ال�سيا�سية التي �سوف ي�سمح بها، وهل 

�سي�سمح للم�سريني بتداول ال�سلطة من خال 

ب��داأت  اأن��ه  خ�سو�ساً  امل�ستقبل؟  يف  الإنتخابات 

عملية �سطب الآخرين وعدم القبول باختاف 

قيادات  بع�س  لأن  التكفر،  خ��ال  من  ال���راأي 

ل��ق��رارات  اأي م��ع��ار���س��ة  اأن  ي��ع��ت��ربون  الإخ�����وان 

ق���رار ويّل  امل�سلمني ه��ي خ���روج ع��ن  الإخ�����وان 

ف��اأّي  وبالتايل اخل��روج عن طاعة اهلل،  الأم���ر، 

اأوام��ر رّب  ب��داأ يو�سم مبخالفة  خاف �سيا�سي 

العاملني.

جهاد �ساين

اإىل  باليمن  الو�سع  الإقليمية والداخلية تدفع  القوى  كل 

تدمر  يتم  حيث  ال�سومال،  ل�سقوط  م�سابهة  �سيناريوهات 

اأت��ون  يف  لي�سقط  يرك�س  اليمن  يف  واجلميع  واحلجر،  الب�سر 

احلرب الأهلية والتفتيت، ال�سمت العربي املريب وحده يدوي، 

وكاأن ما يجري يف اليمن ل يعني اأحداً اإل الأمركي واأجهزته 

املخابراتية، ملاذا مل تتدخل اجلامعة العربية، رغم �سقوط مئات 

واآلف القتلى واجلرحى؟ ملاذا يرتك اليمن ذبيحاً، ويدفع اأهله 

اإىل مربعات املوت واملجازر؟ من يخطط ل�سوملة اليمن؟ ومن 

وق��وع  م��ن  وح���ذرت  �سبق  التي  الإن�سانية  املنظمات  امل�ستفيد؟ 

كارثة اإن�سانية يف اليمن اإذا مل يتحرك املجتمع الدويل لفر�س 

ال�ستقرار والبدء بتقدمي م�ساعدات عاجلة للمدن التي باتت 

منكوبة بزعمائها واجلهل امل�ستحكم.

ع البنى التحتية  الفو�سى والفقر وتوقف اآلة الإنتاج، وت�سدُّ

القا�سم  هو  احلياة  �سبل  وان��ع��دام  وكهرباء،  وم��اء  طرقات  من 

التي حتولت  اليمنية  املدن  بات يجمع  الذي  الوحيد  امل�سرتك 

اإىل اأطال، وتقارير الأمم املتحدة تقول اإن ن�سبة ال�سكان الذين 

ال�سكان،  جمموع  من  باملئة   42 بلغ  الفقر  خط  حتت  يعي�سون 

يف حني يعجز 32 باملئة من اليمنيني عن احل�سول على طعام 

كاف ي�سدون به رمقهم، اأما الأطفال ف�80 باملئة منهم يعانون 

�سوؤ التغذية، وح�سب منظمة »�سياج الطفولة« الدولية، فهناك 

للنزوح من  الأهلية  األ��ف عائلة دفعتها احل��روب   50 اأك��رث من 

مدنها وقراها، مما اأدى اإىل وقف عجلة القت�ساد، وباتت املدن 

خالية من �سكانها، والقرى ما عاد ي�سكنها �سوى بع�س اجلوعى 

الذين ل ميلكون ماًل للرحيل.

الرئي�س علي عبد اهلل �سالح ثقيلة،  الذي خلفها   الرتكة 

وملوثة بالدم بني القبائل والعائات اليمنية، ومتعفنة بروح 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة والن��ق�����س��ام��ات ب��ني املجتمع ال��ي��م��ن��ي، ال���ذي ب���داأت 

م��ق��اوم��ت��ه ت��ت��ا���س��ى اأم����ام ت��ع��دد امل�����س��ك��ات م��ن الن��ق�����س��ام بني 

ال�سمال واجلنوب اإىل ال�سراع الذي بداأ يت�ساعد بني ال�سلفيني 

املحافظات عن  وخ���روج  الفلتان  الأم���ن  ف��ان��ع��دام  واحل��وث��ي��ني، 

ال�سلطة املركزية للدولة، كل هذه املوؤ�سرات باتت تنذر بتداعيات 

خطرة توجب تعاون كل القوى واألأطراف ال�سيا�سية لأحتواء 

اإفرازاتها يف الوقت املنا�سب، واإل  تلك الرتكة وال�سيطرة على 

دخل اليمن يف حالة من التفكك والت�سرذم ل عودة عنه.

اأم��ر واح��د، وهو  تعاون احلكم ال�سابق والثوار اجل��دد على 

تفتيت اليمن وته�سيم مفهوم الدولة املوحدة القادرة والقوية، 

لبناء  ودم��اء  حل��روب  واجلنوب  ال�سمال  بني  الوحدة  احتاجت 

بعد  الريح،  مهب  يف  اأ�سبحت  الوحدة  هي  وها  املوحد،  اليمن 

اأن دعا اجلنوبيون لإجراء ا�ستفتاء حول الوحدة ليقرر النا�س 

م�سرهم. 

من ال�سروري اإعادة انتاج �سلطة �سيا�سية جديدة يف اليمن 

باأ�سرع وقت ممكن، للبدء مبعاجلة مئات امللفات املتفجرة، التي 

اأخطرها خروج املحافظات عن ال�سلطة املركزية.

ما يح�سل يف املحافظات اليمنية من ميل للتق�سيم واإعان 

اإم��ارات تنفذ الأحكام و�سط نزوح �سكاين، خطر للغاية، ومن 

النماذج التي تتكرر يف املحافظات حالة خالد عبد العزيز فقر 

ال�سريعة  اأن�����س��ار  جماعة  قامت  اأط��ف��ال��ه،  ليطعم  �سرق  معدم 

امل�سيطرة على املدينة بقطع يده واأقامت احلد ال�سرعي عليه، 

ي��وازي ن�سف دولر، لإر�سائه، بعد  اأي ما  ري��اًل،   120 واأعطتة 

اإقامة احلد عليه.. ويبقى ال�سوؤال: من يطعم طفله اليوم بعد 

حالت  منطقتنا  يف  اأط��ف��ايل،  لأطعم  �سرقت  اأن��ا  ق��ال  اإعاقته؟ 

ال�سريعة  اأن�سار  اأعطى  ومن  مرتفعة..  والفقر  واجل��وع  العوز 

ه��ذا م��ن ح��ق احل��اك��م ويل  ال�سرعي، لأن  بتنفيذ احل��د  احل��ق 

الأمر وحده ح�سراً.. فهل باتت امللي�سيات امل�سلحة ولة الأمر؟

هناك �سواهد تاريخية عديدة توؤكد اأن احلدود ال�سرعية مل 

تكن تطبق دائماً، خ�سو�ساً يف حالت احلروب والعوز والفقر، 

كما ح�سل يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه(، 

القحط واجلفاف،  الرمادة«؛ عام  ب�»عام  خ�سو�ساً يف ما ُعرف 

حيث اأمر اخلليفة بوقف العمل باحلد ال�سرعي.

اليد  بقطع  احل��د  اإقامة  ال�سرع  يبيح  هل  الآخ��ر:  وال�سوؤل 

م��ث��ًا، يف ح���ال ع��ج��زت ال���دول���ة ع��ن ت��اأم��ني ح��اج��ات ال��ف��ق��راء 

وامل���ع���وزي���ن، ك��ي ل ي��ل��ج��اأوا اإىل ال�����س��رق��ة ب��ه��دف ت��اأم��ني ق��وت 

عيالهم؟

البي�سا يتم  اأبني و�سبوة، ها هي حمافظة  بعد حمافظتي 

ال�سيطرة عليها من قبل اأن�سار ال�سريعة ويتم مهاجمة ال�سجن 

املركزي واإخراج 200 �سجني ومتت ال�سيطرة على مدينة رداع، 

جهاز  ف��رع  وه��اج��م��وا  التاريخي  وم�سجدها  قلعتها  واح��ت��ال 

الأمن ال�سيا�سي واأ�سرموا النار فيه واأتلفوا حمتوياته، وامتدت 

التوترات يف حمافظة البي�سا اإىل اإطاق نار بني اأن�سار )و�سادة 

ريام( احلوثيني، لتفتح بوؤرة جديدة للتوترات يف اليمن.

من يحمي اليمن من تكرار جتربة ال�سومال؟ ومن يحمي 

م�ستقبل اأطفال اليمن وحقهم باحلياة الكرمية؟ واأين جران 

اليمن الأثرياء الغيورون على العروبة والإ�سام؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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طرحت الإدارة الأمريكية على الكونغر�س 

ا�سرتاتيجية ع�سكرية جديدة ميكن ترجمتها 

ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع ب��اأن��ه��ا ب��داي��ة الن�����س��ح��اب 

الأو���س��ط،  وال�سرق  اأوروب���ا  من  الإ�سرتاتيجي 

الهادئ  املحيط  منطقة  على  الرتكيز  بهدف 

مينح  اأن  الطبيعي  وم��ن  اآ�سيا،  �سرق  وجنوب 

ال��ق��وى الإق��ل��ي��م��ي��ة يف العاملني  ال��ت��ح��ول  ه���ذا 

ال��ع��رب��ي والإ����س���ام���ي ف��ر���س��ة ال��ق��ي��ام ب����اأدوار 

رئي�سية اأقل تاأثراً بالتدخات الدولية، ولكن 

متزق الأمة يجعل الكيان ال�سهيوين يف و�سع 

اأكرث من غريه لكي يتحكم مبجريات  يوؤهله 

الأحداث املف�سلية  خال العقد القادم ويقرر 

م�سري بلدان املنطقة و�سعوبها. 

 يف هذا ال�سياق، ي�ستعد الكيان ال�سهيوين 

مل�����لء ال����ف����راغ ال������ذي ���س��ي��ح��دث��ه الن�����س��ح��اب 

اأمنية  حتالفات  خلق  اإىل  وي�سعى  الأم��ريك��ي، 

وع�سكرية مع بع�س الدول اخلانعة، وت�سخري 

ال���ق���وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل��رت��ه��ن��ة، وذل����ك ب��ه��دف 

ال�سهيونية  الهجمة  اأهداف  ا�ستكمال حتقيق 

اأن بدء  اأح��د  يخفى على  ول  الأم��ريك��ي��ة،   –
يتزامن  الأم��ريك��ي  الإ�سرتاتيجي  الن�سحاب 

ال�سهيوين ك�سريك  الكيان  تقبل  اإمكانبة  مع 

ال�سراع  لعبة  يف  الأط���راف  لبع�س  »طبيعي« 

الإقليمي. 

اإن امل�سلحة ال�سهيونية يف تغيري وا�سنطن 

مع  ���س��ك  ب��ا  تتقاطع  ال��دف��اع��ي��ة  ل�سيا�ستها 

التوازن الدويل  املتغريات احلا�سلة يف جمال 

ت�سع  ق���وى  ب�����س��ع��ود  يتمثل  ال����ذي  اجل���دي���د، 

ح��داً لأح��ادي��ة القطب الأم��ريك��ي، وجتعل له 

وان�سجاماً  ال��ع��امل،  م�سري  تقرير  يف  �سركاء 

مع هذا الواقع بّررت اإدارة باراك اأوباما تركيز 

ج��ه��وده��ا احل��رب��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب ���س��رق 

دفاعية  اأنظمة  تبني  ال�سني  اأن  بدعوى  اآ�سيا 

م��ت��ط��ورة ت�����س��ت��ه��دف ع��رق��ل��ة اإم��ك��ان��ي��ات ن�سر 

ال��ه��ادئ وبحر  ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة يف املحيط 

ال�سني يف حالت النزاع امل�سلح. 

عن  البنتاجون  داف��ع  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

مبدينة  ك��رى  ع�سكرية  قاعدة  بناء  ���س��رورة 

داروي����ن ع��ل��ى ال�����س��اح��ل ال�����س��رق��ي لأ���س��رتال��ي��ا، 

عدة  يف  ع�سكرية  ت�سهيات  لتاأمني  وال�سعي 

بلدان قريبة من احلدود ال�سينية.

لقد اأثارت التوجهات الأمريكية اجلديدة 

كثب  عن  راقبت  التي  ال�سينية،  القيادة  قلق 

ان�����س��ح��اب ال����ق����وات الأم���ريك���ي���ة م���ن ال���ع���راق 

وتعقبت  نقلها،  �سيجري  اأي���ن  اإىل  وت�ساءلت 

ب���ح���ذر زي�������ارة وزي�������رة اخل����ارج����ي����ة ه���ي���اري 

ال�سني  ت��ع��ت��ره��ا  ال��ت��ي  ب��ورم��ا  اإىل  كلينتون 

ح��ل��ي��ف��ة ل���ه���ا، ولح�����ظ ال�����س��ي��ن��ي��ون ال��ن�����س��اط 

اأطلقت  التي  الأمريكية  للدبلوما�سية  املكثف 

عدداً غري م�سبوق من املبادرات خال ال�سهر 

املا�سي، كلها موجهة لإحتواء ال�سني.

الناتو، ياحظ  دول حلف  وعلى جبهة 

امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ت��رك��ي��ز  اأن  امل���راق���ب���ون 

ال��ع�����س��ك��ري ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ 

���س��ي��ك��ون ع��ل��ى ح�����س��اب اه��ت��م��ام��ه��ا ب���اأوروب���ا 

باأنها  وا�سنطن  تاأكيدات  ورغ��م  وم�ساكلها، 

قلق  ف��اإن  الناتو  ع��ن  كلياً  التخلي  تنوي  ل 

�سوء  يف  خ�سو�ساً  يتفاقم،  م���ازال  احل��ل��ف 

ب�سحب  املا�سي  الأ���س��ب��وع  البنتاجون  ق���رار 

كدفعة  اأوروب������ا  م��ن  ج��ن��دي   4000 ح����وايل 

اأوىل، اأ���س��ف اإىل ذل��ك اأن اأوب��ام��ا اق��رتح يف 

ميزانية 2013 تخفي�س النفقات الع�سكرية 

اأي ثلث ميزانية  مببلغ ن�سف مليار دولر، 

ال��ق��وات  ع��دي��د  يعني خف�س  ال���دف���اع، مم��ا 

الأمريكية بحيث ل ت�ستطيع �سن حربني يف 

اآن معاً؛ ففي حالة النزاع امل�سلح يف املحيط 

الهادئ لن يكون مبقدور البنتاجون خو�س 

معركة متزامنة ل يف اأوروب��ا ول يف ال�سرق 

الأو�سط.

اإن م��ف��اع��ي��ل ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة يف 

التقليل م��ن دور  ت��ت��ح��دد يف  الأو����س���ط  ال�����س��رق 

وزارة  دور  بتزايد  عنه  والتعوي�س  البنتاجون 

دوائر  اأن  املعروف  ومن  الأمريكية،  اخلارجية 

الأوك����ار  ه��ي  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 

يقت�سر  ول  ال�سهاينة؛  للنا�سطني  املح�سنة 

ي�سمل  بل  الأمريكية فح�سب  الإدارة  على  هذا 

جميع وزارات اخلارجية يف الدول الغربية التي 

خريجي  م��ن  ال��ب��ارزون  دبلوما�سيوها  يت�سكل 

موؤ�س�سة هرني كي�سينجر يف نيويورك. 

دبلوما�سية  جالية  اأك��ر  ت��رك  ف��اإن  وعليه، 

م�سلحة يف العامل داخل العراق بعد الن�سحاب 

هو ا�ستكمال لتنفيذ الأهداف غري املعلنة للغزو 

املر�سوم  ال��دور  مع  بالتن�سيق  وذلك  الع�سكري، 

يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  واجل��ي�����س  ال�سهيوين  للكيان 

جمالت ن�سر اأجهزة املخابرات، وتطوير اأدوات 

با  الطائرات  كا�ستخدام  الإلكرتونية  احلرب 

ط��ي��ار ك��ج��زء م���ن »ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة احل����رب با 

ميكن  والتي  باك�ستان،  يف  حاليا  املتبعة  جنود« 

العراق  يف  املحليني  ال�سكان  �سد  اأي�ساً  اتباعها 

وغ�����ريه م���ن امل���ن���اط���ق امل�����س��ت��ه��دف��ة، ف��ف��ي ظل 

و�سعوبها  املنطقة  ل��ب��ل��دان  احل��ا���س��ل  التفتيت 

الهجمة  متطلبات  ت��اأم��ني  اإ�سرائيل  ت�ستطيع 

الع�سكرية من دون تدخل اجلي�س الأمريكي.  

لي�س م�ستغرباً اأن يتفهم الكيان ال�سهيوين 

ال�سرتاتيجية  لتبديل  الإقليمية  النعكا�سات 

الع�سكرية للوليات املتحدة، وذلك لأن النفوذ 

ال�سهيوين يف وا�سنطن كان له الدور الأبرز يف 

ر�سم هذه ال�سرتاتيجية وحماولة متريرها يف 

الأمني  »اإ�سرائيل«  دور  فاإن  وعليه  الكونغر�س، 

يف امل��ن��ط��ق��ة ك���اأح���د م��ك��ون��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الأمريكية اجلديدة �سيتعاظم بعك�س ما يتوقعه 

الوقت  ففي  ال�سرتاتيجيني،  املحللني  بع�س 

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ح��ك��وم��ة  ف��ي��ه  ت�سعى  ال����ذي 

لدورها  حت�سرياً  الع�سكرية  النفقات  مل�ساعفة 

املنتظر، جند القادة العرب وامل�سلمني يف املقابل 

وبع�سهم  بينّية،  ب�سراعات  بع�سهم  يتخبط 

الآخر بوهم التب�سري بهزمية الوليات املتحدة 

واندحارها النهائي من املنطقة..

عدنان حممد العربي

ط��غ��ى اإع�����ان ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ت��اأج��ي��ل 

م��ن��اورات��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة امل�����س��رتك��ة م���ع ال��ك��ي��ان 

ت�سريحات  م��ن  �سبقه  م��ا  ع��ل��ى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ومواقف ب�ساأن اغتيال العامل النووي الإيراين 

ط��ه��ران  وات��ه��ام  رو����س���ن«،  اأح��م��دي  »م�سطفى 

اأج���ه���زة ا���س��ت��خ��ب��ارات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة واأم��ريك��ي��ة 

ب��امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن ال��ع��م��ل��ي��ة، م���ن���اورات ك���ان من 

ت���ك���ون الأو������س�����ع والأك��������ر ب��ني  اأن  امل���ف���رت����س 

الطرفني، ويف وقت ارتفعت فيه لغة التحذير 

اأرفقت  التي  وط��ه��ران،  وا�سنطن  ب��ني  املتبادل 

تبتعد  مل  مبناورات  موؤخراً  تهديداتها  معظم 

ع���ن م�����س��ي��ق ه���رم���ز، ح��ي��ث اأج������رت م���ن���اورات 

النبي  م��ن��اورات  و�ستجري  ت�سعني«،  »ال��ولي��ة 

الأع��ظ��م ق��ري��ب��اً، والأه����م اأن ال��ت��اأج��ي��ل ي��اأت��ي يف 

وقت يبدو اجلانب الغربي فيه باأم�ّس احلاجة 

اإىل اإثبات وجوده يف املنطقة، مبا يتنا�سب وما 

اأطلقه من حتذيرات.

يف  اأمريكياً،  تاأنياً  اخلطوة  اأ�سمى  البع�س 

وزارة  بل�سان  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ك��ي��ان  اأع��ل��ن  ح��ني 

وبل�سان  التوتر،  ت�ساعد  اأنها خ�سية من  حربه 

اأ�سعار  ارتفاع  من  حت�سباً  اإنها  �سيا�سية  اأجهزة 

ال��ن��ف��ط، ورّدت���ه���ا م�����س��ادر اأخ�����رى اإىل اأ���س��ب��اب 

يبدو كام  وللمفارقة  املناورات،  بتمويل  ت�سل 

مو�سوعية،  الأك���رث  هنا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب 

واإن يكن قد ك�سف عن ذلك بكثري من احل�سرة، 

ملا  عبثية،  اأو  عفوية  تكن  مل  بالتاأكيد  ولكنها 

ي��دخ��ل يف �سيا�سة  اإح�����راج م��ق�����س��ود  ف��ي��ه��ا م��ن 

اللوبي  ج��ي��داً  يتقنها  ال��ت��ي  امل��ع��روف��ة  الب��ت��زاز 

ال�سهيوين يف الداخل الأمريكي. 

ط����ه����ران ك�����س��ف��ت ب���ال���ت���زام���ن م����ع ت��اأج��ي��ل 

امل����ن����اورات ع���ن ر���س��ال��ة اأم��ريك��ي��ة و���س��ل��ت عر 

ث��اث��ة ���س��ن��ادي��ق ب��ري��دي��ة، واح����دة ع��ر ممثل 

اإيران لدى الأمم املتحدة، واأخرى عر ال�سفارة 

الرئي�س  والثالثة عر  ال�سوي�سرية يف طهران، 

ال��ع��راق��ي ج���ال ط��ال��ب��اين، وم���ع اأن ال��ط��رف 

الإيراين مل يك�سف عن فحوى الر�سائل، اإل اأن 

توقيتها ي�سرح الكثري عن طبيعتها. 

بالن�سبة  ال��ت��اأج��ي��ل  م��و���س��م  اأن����ه  وال��ظ��اه��ر 

ل��وا���س��ن��ط��ن، ف��م��ع ب���داي���ة م����ن����اورات »ال���ولي���ة 

باإغاق  اإي��ران  ه��ددت  املا�سي،  ال�سهر  ت�سعني« 

م�سيق هرمز، حيث مير ثلث اإنتاج النفط اإىل 

العامل، واأنذرت َبحريتها يومها حاملة طائرات 

اأمريكية بعدم العودة اإىل مياه اخلليج، مل تعد 

الإي��راين  املوقف  وا�سنطن  واع��ت��رت  احلاملة 

دليًا على الإرباك وال�سعف. 

����س���ي���ا����س���ة ال����ت����اأج����ي����ل ال���ق�������س���ري���ة ط���ال���ت 

باتفاق  دول الحتاد  اأي�ساً، خرجت  الأوروبيني 

تنفيذه  اأجلت  ثم  اإي���ران،  �سد  نفطية  عقوبات 

ثاثة  املوقعة،  العقود  م��ن  النتهاء  ح��ني  اإىل 

للنفط،  اأ�سهر  و�ستة  للبرتوكيماويات  اأ�سهر 

الغرب  ي�ستعجله  كان  ما  تاأجيل  ف��اإن  وبالطبع 

م���ن ع���ق���وب���ات ل���ه ق������راءة واح������دة يف امل��رح��ل��ة 

الراهنة، طهران تثبت اأنها �ساحبة اليد العليا 

يف م�سيق هرمز ومياه اخلليج. 

يف املقابل ت�سبح املقولة الأمريكية باأن »كل 

اخليارات مطروحة على الطاولة« باهتة جداً، 

فحتى الأط��راف الأك��رث تطرفاً �سد الرنامج 

ال��ع��م��ل  اأن  ي���خ���ف���ون  ل  الإي�����������راين،  ال����ن����ووي 

الع�سكري �سيكون اخليار الأخري والأ�سواأ، لي�س 

ملا قد ي�سببه من �سقوط  �سحايا مدنيني، واإمنا 

حت�سباً من الرد الإي��راين وخطر ن�سوب حرب 

العاملي،  القت�ساد  على  �سيرتتب  وما  اإقليمية 

من نتائج �ستكون كارثية على الوليات املتحدة 

ومنطقة اليورو الواقفة على �سفري هاوية.

املع�سكر  الع�سكري يف  لكن منتقدي اخليار 

اإىل  ميلهم  اأي�����س��اً  لإي����ران، ل يخفون  امل��ع��ادي 

ا�ستخدام و�سائل اأخرى غري الأدوات ال�سيا�سية 

ا�ستهداف  على  تعتمد  و�سائل  العقوبات،  مثل 

ال��ت��خ��ري��ب والهجمات  ال��ن��ووي ع��ر  ال��ن�����س��اط 

بقطع  طهران  خ��داع  وحم��اولت  الإلكرتونية، 

غ��ي��ار فيها ع��ي��وب، والأه����م اأن��ه��ا ت��ن��ط��وي على 

اغ��ت��ي��ال خ����راء ن��ووي��ني م��ث��ل عملية اغ��ت��ي��ال 

من  اخلام�سة  العملية  وهي  رو�سن«،  »اأحمدي 

نوعها يف غ�سون عامني. 

التي  املعنية  لاأطراف  الر�سمية  املواقف 

ب��ال��ع��م��ل��ي��ة، ج����اءت �سريعة  ات��ه��ت��م��ه��ا ط��ه��ران 

الترء من دم العامل الإي��راين، وزير الدفاع 

اآخ���رون  الأم��ريك��ي ل��ي��ون بانيتا وم�����س��وؤول��ون 

ن��ف��وا م�����س��وؤول��ي��ة ب���اده���م، ل��ك��ن ال��ن��ف��ي ج��اء 

بلون رمادي ومل يكن حا�سماً، يف خ�سم بازار 

اأكرث من  �سارع  الأمريكية، حيث  النتخابات 

مر�سح يف احلزبني اجلمهوري والدميقراطي 

�سرية  عمليات  تبني  ب�����س��رورة  املطالبة  اإىل 

اأثبت  وق��د  ال��ن��ووي،  برنامج طهران  لإي��ق��اف 

ي��ف��ه��م��ون ج���ي���داً طبيعة  اأن���ه���م  الإي����ران����ي����ون 

ال��رتك��ي��ب��ة احل��اك��م��ة يف وا���س��ن��ط��ن، ي��درك��ون 

قال  كما  �سيا�سية«  ذري��ع��ة  ال��ن��ووي  »امل��ل��ف  اأن 

اأحمدي جناد خال جولته  الرئي�س حممود 

ال��ت��ي  »امل�����س��ك��ل��ة  واأن  ال��ات��ي��ن��ي��ة،  اأم���ريك���ا  يف 

بل  ال��ن��ووي  برناجمها  لي�س  اإي���ران  تطرحها 

تقدمها وا�ستقاليتها«.

عن  ع��و���س��اً  العقوبات  مقولة  �سحت  اإذا 

عمليات  ت���اأت���ي  م��ع��ادل��ة  اأي  ف��وف��ق  احل�����رب، 

الغ����ت����ي����ال، ه����ل ه����ي ع���و����س���اً ع����ن ع��ق��وب��ات 

غ���ري مم��ك��ن��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه امل�����رة، اأم اأن��ه��ا 

يف  وا�سنطن  ل��ت��وري��ط  اإ�سرائيلية  حم���اولت 

تنفيذها  ه��ي  ت�ستطيع  ل  ع�سكرية  عملية 

املنطقة  �ست�سهد  ولهذا  اأي�ساً؟  الآخ��رون  ول 

التنفيذ،  م��ن  والقليل  ال�����س��راخ،  م��ن  م��زي��داً 

والكثري الكثري من التاأجيل..

حممد مقهور

16

إقليمي

تهديد إيران.. التراجع تحت شعار التأجيل

) العدد 197(  اجلمعة - 20 كانون الثاين - 2012 w w w . a t h a b a t . n e t

االستراتيجية األميركية الجديدة 
تعزز الدور األمني لـ»إسرائيل« في المنطقة

جنود اأمريكيون و�شهاينة خالل مناورات �شابقة م�شرتكة



أرسلوهم لـ»بلقنة« سورية.. 
فـ»سورنتهم« الحقيقة

املوؤمتن على جمل�س  العربي  نبيل  ي��در يف خلد  مل 

ومبعوثها  ه��ي��اري  ورب��ي��ب  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  جامعة 

جيفري و�سديق قرا�سنة الإن�سانية.. حمد بن جا�سم 

رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ق��ط��ري��ة ووزي����ر خ��ارج��ي��ة ال��دول��ة 

القلب  اأ�سود  وقاطنه  الأبي�س  البيت  بل�سان  الناطقة 

وم�سروعها  ال�سهيونية  �سنيعة  اأوب���ام���ا  وال�����س��م��ري 

الرئا�سي لولية ثانية يف دولة ال�ستكبار والغطر�سة..

مل يدر يف خلد هوؤلء يوماً اأن ي�سفعوا بتقرير بعثة 

النظام  لإدان��ة  �سورية  اإىل  بهم  بعثوا  الذين  املراقبني 

وتعريته اأمام املاأ.. غري اأن احلقيقة كانت كما ال�سيف 

اأه����ول م��ا ي��ك��ون م�����س��ل��وًل.. وق���د ���س��ّل ف���وق رق��اب��ه��م.. 

وا�ستهوا..  اأ���س��م��روا  م��ا  عك�س  على  التقارير  ف��ج��اءت 

احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة.. جت���اوب���ت وت��ع��اون��ت م���ع ف��ري��ق 

ت�سهيات..  من  اإليها  طلب  ما  كل  وقّدمت  املراقبني 

ب��اع��وا  امل��رت��زق��ة  م��ن  اأّن حفنة  ال��ق��ائ��م  ال��واق��ع  ليثبت 

اأنف�سهم لل�سيطان بثاثني من الف�سة..

ل��ق��د اأغ��رت��ه��م ال���وع���ود، وم���ال���ت ب��روؤو���س��ه��م ن�سوة 

زّي��ن..  وما  امل�ستعمر  لهم  �سّور  وما  الأح��ام،  اأ�سغاث 

فانروا يعيثون يف وطنهم تقتيًا وتدمرياً وت�سهرياً.. 

اأجل لقد اأعمت ب�سائرهم وب�سريتهم الوعود من جهة 

وما يغدق عليهم من اأموال طائلة من جهة اأخرى.

لقد ن�سوا اأو تنا�سوا اأن جولة الباطل �ساعة وجولة 

احلق حتى قيام ال�ساعة مهما طال الأجل..

ف�ساعة احلقيقة زفت يف باكورة تقارير البعثة التي 

ال��وزاري��ة  اللجنة  م�سامع  على  ال�ساعقة  كما  ن��زل��ت 

ال�سورية..  املكلفة متابعة تنفيذ التفاق مع احلكومة 

فراحوا ينعتون اأفراد البعثة ب�ستى النعوت والأو�ساف، 

األي�س  وامل��ع��رف��ة..  اخل���رة  اإىل  يفتقرون  اأن��ه��م  اأق��ل��ه��ا 

معيباً هذا التو�سيف بحق من اأوفدهم؟

ُت���رى مل���اذا ه���ذا ال��غ��ي��ظ وه���ذا احل��ق��د ع��ل��ى �سورية 

ال��ت��ي ك��ان��ت دون م��ع��ظ��م الأق����ط����ار ال�����س��ق��ي��ق��ة وح��ت��ى 

والزده���ار  الأم��ن��ي  بال�ستقرار  تنعم  القريب  الأم�����س 

القت�سادي، وامل�ساريع العمرانية؟

مل����اذا ه���ذه ال��ك��راه��ي��ة ل��ن��ظ��ام اأب�����دى ك���ل ا���س��ت��ع��داده 

التي  الإ���س��اح��ات  واإج����راء  ال��ق��وان��ني  بع�س  لتطوير 

تتاءم ومقت�سيات الع�سر؟

اأن��ا ل اأظ��ن اأن مثل ه��ذه الأ���س��ب��اب ذرائ���ع كافية ملا 

ما  الك��م��ة  وراء  اإمن���ا  ال�����س��وري��ة،  ال�ساحة  ي��ج��ري على 

كونية  حل���رب  تخطط  ال��ت��ي  فال�سهيونية  وراءه�����ا.. 

اهتماماتها  راأ���س  يف  الإ���س��ام..  دار  مر�سحها  جديدة 

ال�سلطة  م��راك��ز  اإىل  املت�سددين  الإ�ساميني  و���س��ول 

وال��ق��رار يف اأك���رث م��ن قطر ع��رب��ي واإ���س��ام��ي، لأنهم 

ي�����س��م��رون ال�������س���ّر الأك����ي����د ل����اأم����ة.. وم����ا م���ن م��رر 

من  املقبل  يف  وم��ق��درات��ه  الإ���س��ام  على  لانق�سا�س 

راأ���س احلكم.. وهذا  الأ�سولية على  اإل وجود  ال�سنني 

الذين ي�سّبحون  اليوم جميع  اأبعاده حتى  ما مل يفقه 

بالغرب املت�سهني ويحمدلون.. فالأدوار التي اأعطيت 

اأب�سارهم  على  كثيفة  غ�ساوة  �سكلت  امل�سرح  على  لهم 

فغدوا عميان ب�سر وب�سرية.

ال��ق��ت��ل ال�سافر  ال��ن��وع م��ن  وم���ا جل���ووؤه���م اإىل ه���ذا 

جّراء العمليات النتحارية اإل دليًا �ساطعاً على ف�سل 

ب�سمات  اأج��ل..  وجلّية..  وا�سحة  ب�سماتهم  امل�سروع.. 

انتهاكات  يف  للعيان  ظ��اه��رة  واأذن��اب��ه  امل�ستكر  ال��غ��رب 

يف  واأرواح��ه��ا  النا�س  بحياة  واملقامرة  الإن�سانية  القيم 

�سورية والعراق وم�سر، اأو يف �سواها من اأقطار عربية 

واإ�سامية..

وقيماً  اأر�ساً  الإ�سام  دار  تدمري  ال�سهيونية  هدف 

وتعاي�س مع  ال��ذي عا�س  ال�سمح  الإ���س��ام  وح�����س��ارة.. 

اأقد�س  يف  اليوم  م�ستهدفاً  وج��د  منذ  خمتلفة  اثنيات 

اأقدا�س ر�سالته دين ال�سماح.. فلي�سمع من له اأذنان.

نبيه الأعور

الإ�سرائيلي«  »الكيان  م��ع  القائم  ال�سراع  دخ��ل 

م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ع ان��ت��ق��ال��ه اإىل ���س��اح��ة ال��ع��امل 

العن�سر  ودخ��ول  الإلكرتونية،  واحل��رب  الفرتا�سي 

�سبان  م�ساركة  م��ع  اخل��ط  على  وال�سبابي  ال�سعبي 

هاوين لاإنرتنت واملعلوماتية على خط ال�سراع مع 

العدو.

الهجمة التي تعر�ست لها بطاقات الئتمان يف 

»اإ�سرائيل« ما هي اإل تذكرة ب�سيطة، باأن »اإ�سرائيل« 

التي تنفق ع�سرات املليارات من الدولرات من اأجل 

مك�سوفة  اليوم  تعتر  والدبابات،  الطائرات  �سراء 

ب�سكل م��ل��ح��وظ اأم����ام ج��م��اع��ات »ال��ه��اك��ر«، ال��ذي��ن 

�سلل  اإح��داث  تكلفة  واأق��ل  جهد  باأدنى  ي�ستطيعون 

خطري وملحوظ يف الكيان، مثل تعطيل الكهرباء 

وامل���ي���اه وال����غ����از، وك���ذل���ك ���س��ل ح��رك��ة امل��وا���س��ات 

وتعطيل �سبكات ال�سرف ال�سحي، واإحداث اأ�سرار 

يف املنظومة البنكية، بح�سب ما خل�ست اإليه و�سائل 

الإعام »الإ�سرائيلية«.

ال���ك���ات���ب يف ���س��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت اأح����رون����وت 

اجلي�س  يف  �سابق  �سابط  وه��و  زي���ن«،  »ي�سرائيل 

ال�����س��ه��ي��وين، اع��ت��ر اأن »اإ���س��رائ��ي��ل« م��ن ال���دول 

ب�سكل ج��زئ��ي،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع���امل  امل��ت��ق��دم��ة يف 

و«لكن اإذا اأردنا اأن نوزع الأمر بني تقدم هجومي 

وتقدم دفاعي، فاإن املنظومة الأمنية الإ�سرائيلية 

دف��اع��ي��ة«.  ولي�س  هجومية  ناحية  م��ن  متقدمة 

»الإ�سرائيلية«  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

مبختلف اأنواعها تعمل جاهدة على تطوير قدرات 

متقدمة جداً يف جمالت العمل املختلفة، اإل اأنها 

وحماية  دفاعية  خطط  و�سع  اأم���ام  ع��اج��زة  تقف 

�سد الهجمات الإلكرتونية املحو�سبة.

ال���دف���اع عن  »اإن  ال�����س��ه��ي��وين  ال��ك��ات��ب  وق����ال 

بعيدة كل  واملدفعية  الدبابات  احل��دود من خال 

الهاكر  ف��اإره��اب  فيه،  نحن  ما  حقيقة  عن  البعد 

ل ي��ق��رتب م��ن احل���دود ول ي��دخ��ل ع��ن طريقها، 

بعيد  مكان  م��ن  ال��دول��ة  �سميم  اإىل  يدخل  لكنه 

مثل  موؤ�س�سات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال��ع��امل«.  يف 

ال��ب��ن��وك ت��ن��ف��ق اأم������وال ط��ائ��ل��ة م���ن اأج����ل ت��وف��ري 

اأما  خا�ساً،  يبقى  الأم��ر  ه��ذا  ولكن  لها،  احلماية 

الأمنية،  واملوؤ�س�سات  العامة  للموؤ�س�سات  بالن�سبة 

فهي غري حممية كما يجب.

�سحيفة  يف  زي����ن«  ال��ك��ات��ب«ي�����س��رائ��ي��ل  وت���ط���رق 

�سرية  وثائق  ت�سريب  واقعة  اإىل  اأحرونوت  يديعوت 

عندما  ال�سهري،  »ويكليك�س«  موقع  بها  قام  خطرية 

ا�ستطاع اخرتاق مواقع وزارة اخلارجية الأمريكية، 

ك��م��ا ا���س��ت��ط��اع��ت جم��م��وع��ة م���ن ال���ه���اك���ر ال�����س��ي��ن��ي 

الدخول اإىل مواقع وزارة الدفاع الأمريكية، وكانوا 

العديد  ت��زال ج�سيمة يف  اأ�سرار ما  اإح��داث  يف  �سبباً 

من الأجهزة هناك.

وك����ان رئ��ي�����س الأرك�������ان ال�����س��اب��ق اجل������رنال، دان 

يف  ن��دوة  خ��ال  الق�سية  لهذه  تطرق  قد  حالوت�س، 

»ب��ي��ت ���س��اح اجل���و« ق��ائ��ًا: »�سحيح اأن احل��دي��ث ل 

ي���دور ع��ن ت��دم��ري �سامل م��ن خ��ال ن���ووي اإي���راين، 

ول��ك��ن اإح�����داث ���س��ل��ل يف م��ن��ظ��وم��ة امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء 

والطاقة وانهيار الأنظمة البنكية، واأجهزة احلا�سوب 

منظمة،  ه��ج��م��ات  خ���ال  م��ن  وال�سخ�سية  ال��ع��ام��ة 

واإمكانية  احلياة  م�سار  على  خطرياً  تهديداً  تعتر 

قدرة اإ�سرائيل على الوجود«.

ف��ه��ل ت��د���س��ن امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ح��رب��اً اف��رتا���س��ي��ة 

ت��ن��اف�����س��ي��ة ب���ني جم����رد ���س��ب��ان ه���اوي���ن ل���س��ت��خ��دام 

اأم تنتقل اإىل م�ستويات متقدمة  التقنيات احلديثة، 

مع ت�سكيل وحدات الكرتونية متخ�س�سة يف كل من 

ما  ملواجهة  الإ�سرائيلي  والكيان  املتحدة  ال��ولي��ات 

الوليات  وتهديد  منتظرة،  جدية«  »حتديات  �سموه 

اأي  على  ع�سكرياً  بالرد  الإ�سرائيلي  والكيان  املتحدة 

هجوم الكرتوين جديد يف امل�ستقبل؟
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املتحدة  بالوليات  العام  الأم��ني  التي جتمع  العاقة 

ق��راءة  ي�ستنتجها من خ��ال  اأن  ب�سيط  ق��ارئ  ميكن لأي 

دون  م��ن  فيها  �سطر  ل مي��ر  يكاد  التي  ال��ذات��ي��ة،  �سريته 

ذكر وا�سنطن بطريقة اأو باأخرى، غري اأن الأمريكيني ل 

التي توؤمل  اليد  بامل�سالح، بل هم يقب�سون على  يكتفون 

الف�ساد يف الأمم  اإم�ساكهم بورقة  »كي م��ون«، من خال 

مواقف  وهن يف  اأو  �سعف  كل  عند  بها  والتلويح  املتحدة 

الأمني العام.

فالأمني العام، الآ�سيوي ال�سكل، الأمريكي امل�سمون، 

لديه �سعف خا�س جتاه »الف�ساد« الذي يلمح اإليه اجلميع 

خال الإ�سارة اإىل طريقة عمله يف املنظمة الدولية، وهو 

تعّر�س )بان كي مون( لنتقاد �سديد ملنحه عقداً قيمته 

»لوكهيد  الأمريكية  الدفاع  ل�سركة  دولر  مليون   250
حفظ  ل��ق��وات  ج��دي��دة  مع�سكرات  خم�سة  لبناء  م��ارت��ن«، 

تلقي  ال�سودان، من دون  دارف��ور؛ غرب  اإقليم  ال�سام يف 

ع��رو���س م��ن��اف�����س��ة، ك��م��ا اأن رئ��ي�����س��ة م��ك��ت��ب ي��ت��ب��ع ل��اأمم 

من  ا�ستقالت  وال��ت��ي  ال��ف�����س��اد،  مبكافحة  ُي��ع��ن��ى  امل��ت��ح��دة 

متهمة  بحقه،  عنيفاً  توبيخاً  اأ���س��درت  م��وؤخ��راً،  من�سبها 

نحو  ال��دول��ي��ة  املنظمة  وق��ي��ادة  ج��ه��وده��ا  بتقوي�س  اإي���اه 

تقرير  يف  ورد  ملا  طبقاً  والنح�سار،  ال��رتاج��ع  من  حقبة 

�سري اأ�سدرته مبنا�سبة انتهاء فرتة عملها. واأ�سارت اإنغا 

من�سبها  من  ا�ستقالت  التي  ال�سويدية  اإلينيو�س،  بريت 

اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة،  امل��راق��ب��ة  ث���اٍن مبكتب خ��دم��ات  ك�سكرتري 

امل�ساءلة  ال��ع��ام ج��ه��ود  الأم���ني  اأن يتزعم  »ب���دًل م��ن  اأن���ه 

اإىل  منظم  نحو  على  م�ست�ساريه  ك��ب��ار  ج��ان��ب  اإىل  عمد 

الأمم  ف�ساد  يحقق يف  الذي  مكتبها  ا�ستقالية  تقوي�س 

حتت  مناف�سة  حتقيقات  وح���دة  ب��ن��اء  مبحاولة  امل��ت��ح��دة، 

اأع�ساء  لختيار  جهودها  تقوي�س  ثم  املبا�سرة،  �سلطته 

فريق العمل املعاون لها«. وُكتبت يف املذكرة التي تقع يف 

بالقول: »ت�سرفاتك ل  له  خطابها  موجهة  �سفحة   50

التوبيخ اجلاد..  اإمنا ت�ستحق  الأ�سى فح�سب،  تبعث على 

ح��رج��اً  ت�سكل  اع��ت��ق��ادي  ويف  م�سبوقة،  غ��ري  ت�سرفاتك 

العامة  الأمانة  اإن  القول  يوؤ�سفني  ل�سخ�سكم..  خطرياً 

لاأمم املتحدة متر الآن بفرتة انحطاط«.

وحبه  �سخ�سيته،  �سعف  م���ون  ك��ي  ب���ان  ع��ن  ُ��ع��رف  ي���

البريوقراطية والغرق يف التفا�سيل على ح�ساب املوا�سيع 

رفع  ملناق�سة  �ساعات  لعدة  اجتماعات  وح�سوره  الهامة، 

على  دولرات،  ب�سع  املتحدة  الأمم  موظفي  �سفر  ب��دل 

ح�ساب الق�سايا العاملية.

ا����س���م���ه »ك�����ي م�������ون«، وع���ائ���ل���ت���ه »ب�������ان« وه�����ي ت��ل��ف��ظ 

بالطريقة الكورية عر ذكر ا�سم العائلة يف البداية يليها 

مبقاطعة   1944 ح��زي��ران   13 ي��وم  ُول���د  ال�سخ�س.  ا���س��م 

اأوم�سيونك يف كوريا اجلنوبية لعائلة ت�ستغل بالفاحة. 

وال��ع��اق��ات  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  يف  الإج�����ازة  ع��ل��ى  ح�سل 

الدولية من جامعة �سيول الوطنية يف العا�سمة الكورية 

العامة  الإدارة  يف  املاج�ستري  ون��ال   ،1970 ع��ام  اجلنوبية 

من معهد كندي للدرا�سات احلكومية يف جامعة هارڤرد 

الإجنليزية  يجيد  وه��و   ،1985 ع��ام  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات 

والفرن�سية والكورية.

الهند  يف  الدبلوما�سية  م�سريته  م��ون  ك��ي  ب��ان  ب���داأ 

ع�����س��واً يف ب��ع��ث��ة ب�����اده ب��ن��ي��ودل��ه��ي، ث���م ت����وىل من�سب 

اأن  ق��ب��ل  ن��ي��وي��ورك  ب����اده يف  ب��ع��ث��ة  ال�����س��ك��رت��ري الأول يف 

توىل  ثم  البعثة،  يف  املتحدة  الأمم  لق�سم  م��دي��راً  ي�سبح 

فرتتني  يف  بوا�سنطن  ب��اده  �سفارة  يف  دبلوما�سية  مهاَمّ 

فرتة  و1992   1990 ع��ام��ي  ب��ني  تخللتهما  منف�سلتني، 

�سغل فيها من�سب املدير العام لل�سوؤون الأمريكية بوزارة 

خارجية باده.

ال�56  ال���دورة  رئا�سة  اجلنوبية  ك��وري��ا  ت��ويل  واأث��ن��اء   

بان  ت��وىل   2001 ع��ام  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية 

ويف  العامة.  اجلمعية  رئي�س  معاوين  جهاز  رئي�س  مهام 

نائب  من�سب  و�سغل  للخارجية،  وزي���راً  ُع��نّي   2004 ع��ام 

واملنظمات  ال�سيا�سي  التخطيط  ل�سوؤون  اخلارجية  وزير 

الدولية عام 1995، ويف العام التايل ُعنينِّ م�ست�ساراً رئا�سياً 

عام  النم�سا  يف  �سفرياً  ُع��نينِّ  ثم  الوطني،  الأم��ن  ل�سوؤون 

ويف ڤيينا انُتخب رئي�ساً للمفو�سية امل�سوؤولة عن   ،1999
اإعداد معاهدة احلظر التام على التجارب النووية، وعاد 

اإىل احلكومة مبن�سب نائب وزير عام 2000، قبل اأن يعنينَّ 

م�ست�ساراً لرئي�س الدولة لل�سوؤون ال�سيا�سة الدولية.

له ابن وابنتان من زوجته ال�سيدة يو )ب��ان( �سون - 

تائك، التي التقى بها يف املدر�سة الثانوية عام 1962.

بان كي مون.. أميركي الهوى آسيوي الشكل
بــــــروفــــــــايـــــــــل



ي��ك��ر احل���دي���ث ع���ن ال�����س��ي��ن��م��ا الإي���ران���ي���ة 

ك��ظ��اه��رة، ك��ون��ه��ا ����س��ت��ط��اع��ت �إث���ب���ات وج��وده��ا 

منذ  العاملية  ال�سينمائية  ال�ساحة  على  وبقوة 

ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات، ويف ال��وق��ت احل����ايل، ل ي��ك��اد اأي 

م��ه��رج��ان دويل ي��خ��ل��و م���ن ح�����س��ور اإي�����راين، 

والأع����م����ال الإي���ران���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ارك يف ه��ذه 

املهرجانات، هي مناف�س قوي على اجلوائز. 

ك���ي���ف ا���س��ت��ط��اع��ت ال�����س��ي��ن��م��ا الإي����ران����ي����ة، 

من  ب��دءاً  �سارمة،  وبرقابة  ب�سيطة،  باإمكانات 

اللبا�س الذي يجب على الن�ساء التقيد به عند 

الأم��ور  اإىل غري ذلك من  الفيلم  ظهورهن يف 

الو�سول  تتمكن من  اأن  ال�سغرية،  والتفا�سيل 

اإىل هذه املكانة العاملية؟

ع��ام  اإىل  اإي����ران  يف  ال�سينما  ت��اري��خ  ي��رج��ع 

الدين  مظفر  الإيراين  ال�ساه  كان  يوم   ،1900
اآل��ة  ���س��اه، يف زي���ارة لأوروب����ا واأح�����س��ر معه اأول 

ت�سوير يف البالد. ويف عام 1904، افتتحت اأول 

اأن  ن��رى  وبهذا  ب��اإي��ران،  لل�سينما  عر�س  �سالة 

لكن  مبكرة،  ك��ان��ت  ال�سينما  م�ساهدة  ب��داي��ات 

اأول فيلم اإيراين اأخرج عام 1930، بعنوان »اآبي 

ورابي«، على يد املخرج اأفاني�س اأوهانيان.

كانت ال�سينما يف اإيران يف بداياتها متاأثرة 

خطاً  تاأخذ  ب��داأت  وبعدها  الهندية،  بال�سينما 

م�ستقاًل لها يعرب عن �سخ�سيتها امل�ستقلة، واإن 

ك��ان هناك �سغوط م��ن ال��دول��ة ل��الجت��اه نحو 

الع�سرنة، واإظهار اإيران ب�سكل ع�سري منفتح، 

وقد كان هذا حتديداً يف فرتة ال�ستينات، حيث 

ظهرت موجة جديدة من املخرجني الإيرانيني 

الذين ابتدعوا تقنيات جديدة يف ال�سينما ومل 

يخ�سوا من النقد الجتماعي. 

منت�سف  ح��ت��ى  الإي���ران���ي���ة  ال�سينما  ظ��ل��ت 

فني  م�����س��ت��وى  ذات  اأف���الم���اً  ت��ن��ت��ج  ال�سبعينات 

ب��داأت بعد ذل��ك يف الرتاجع حتى  ع��ايل، لكنها 

قيام الثورة الإيرانية. بقدوم الثورة عام 1979، 

تغري احلال، فقد كانت النظرة العامة لل�سينما 

ال�ساه والتاأثري  اأن��ه��ا رم��ز م��ن رم��وز نظام  ه��ي 

اأك���ر من  اإح����راق  ل��ذل��ك مت  ال��غ��رب��ي، ونتيجة 

�سخ�س قد ماتوا   400 اأن  كما  �سينما،  دار   180
يف حادث اإحراق اإحدى دور ال�سينما يف عبادان 

ع��م��داً، وق���د اأدت ه���ذه ال���ظ���روف، اإ���س��اف��ة اإىل 

على  ال��دول��ة  تفر�سها  التي  ال�سارمة  الرقابة 

اإىل  الأف��الم التي مل تكن ذات ح��دود وا�سحة، 

اختفاء الن�ساء من امل�سهد ال�سينمائي متاماً.

�سيا�سة  ت��غ��ريت  الثمانينات،  منت�سف  ويف 

اإنتاج  ت�سجيع  يف  وب��داأت  الفنون،  جت��اه  الدولة 

اأفالم حملية، لكن هذا مل يغري من اأن الرقابة 

ما زالت م�ستمرة، واحلظر ل يزال وارداً جتاه 

كثري من الأعمال املهمة.

ال�سينما الإيرانية.. لغة جذابة

تفر�س  اأن  الإي��ران��ي��ة  ال�سينما  ا�ستطاعت 

وحت�سد  هوليود،  وعلى  ال��ع��امل  على  وج��وده��ا 

جوائز كربى، وا�ستطاعت اأن تنفذ اإىل البلدان 

ال�سينمائية  املهرجانات  يف  فامل�ساركة  العربية، 

وح�سولها  والأط��ف��ال  الكبار  لأف���الم  ال��دول��ي��ة 

ع��ل��ى ج���وائ���ز م��ت��ق��دم��ة ت���ك���ون داف���ع���اً وح���اف���زاً 

وم�سجعاً لعر�س الفيلم الإيراين على م�ستوى 

�سبق  حيث  العربية  البلدان  يف  ل�سيما  وا���س��ع، 

لدول عدة عر�س اأفالم اإيرانية �سمن الأ�سابيع 

عرو�س  مثل  الفنية  والح��ت��ف��ال��ي��ات  الثقافية 

الأف����الم امل��دب��ل��ج��ة وامل��رتج��م��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

امل�ست�سارية الثقافية الإيرانية يف �سورية �سمن 

ن�ساطاتها الثقافية.

 هموم االإن�سان.. بعيدًا عن االبتذال

بف�سل  الإي���ران���ي���ون  ال�سينمائيون  مت��ك��ن 

من  ال�سابع  للفن  وحبهم  وج��راأت��ه��م  كفاءتهم 

ال��ع��م��ل وت��ق��دمي اأف����الم واق��ع��ي��ة حت��م��ل ر�سائل 

اإن�����س��ان��ي��ة وم�����س��ح��ة ج��م��ال��ي��ة وحت�����رتم ال��ق��ي��م 

بج�سد  ولتتاجر  ال���رتاث،  ث��واب��ت  يف  ولت�ستم 

راأ�سها،  تك�سف حتى غطاء  اأن  دون  وم��ن  امل��راأة 

ال��واق��ع��ي  غ��ري  وال��ع��ن��ف  بال�سجيج  ولت��غ��ط��ى 

وال��ن��م��اذج ال��ب��ط��ول��ي��ة امل��زي��ف��ة ولت��ع��ت��م��د على 

�سينما  اإن��ه��ا  ال�سخمة..  ال��دي��ك��ورات  ميزانية 

ب��ال��غ��ة ال��ب�����س��اط��ة، م��ل��ت��زم��ة وه���ادف���ة، وب��ذل��ك 

ت��ك��ون ق��دم��ت جم��م��وع��ة م���ن روائ�����ع الأف����الم 

 ومن������اذج ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��ف��ن الإن�������س���اين ال���راق���ي. 

جن��وم،  �سينما  لي�ست  اأن��ه��ا  ذل���ك  م��ن  والأه�����م 

فمعظم اأبطالها لي�سوا ممثلني حمرتفني، اأما 

ال�سيناريو فهو يحمل عمقا مده�سا ولغة ثرية 

الق�س�سية  الإبداعات  بنكهة  متنوعة، ومكتوب 

وت�سم  ال�سعبية  الإيرانية  الثقافة  يف  الرا�سخة 

م��ن خ��الل��ه رائ��ح��ة ح��اف��ظ ال�����س��ريازي وعمر 

اخل��ي��ام وج����الل ال��دي��ن ال���روم���ي، ون���ظ���راً اإىل 

م��ادت��ه  وق��ي��م��ة  والفل�سفية  ال��ت��اأم��ل��ي��ة  طبيعته 

ال�سيناريو  ي�سبح  التعبريية  ولغته  اجلمالية 

ال�سينما  وميزات  خ�سو�سيات  اأه��م  من  واح��داً 

حا�سر،  املحلي  ال�سرقي  فالطابع  الإي��ران��ي��ة، 

وال���ه���وي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة م�����س��ت��م��دة م����ن ال���واق���ع 

امل�ساهد  ت��ده�����س  التمثيل  وق��م��ة  الج��ت��م��اع��ي 

ودق��ة  امل�ساهد  يف  وحتكمها  ال��ك��ام��ريا  وم��ه��ارة 

اخ���ت���ي���ار م��وا���س��ي��ع��ه��ا وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى احل�����س 

اأنك  اأرق��ى م�ستجداته حتى حت�س  اجلمايل يف 

اأم����ام ال�����س��ج��اد الإي������راين امل��ف��ع��م ب��روع��ة الفن 

بدورها  تعرب  التي  والأل���وان  النقو�س  وجمال 

عن �ساعرية الإن�سان الإيراين ودفئه العاطفي 

وحبه للفن.

ال�سينما االإيرانية.. والطفل

تهتم  اإي�������ران  يف  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

مب���و����س���وع���ات و����س���ي���ن���اري���وه���ات واأم��������ور ف��ي��ل��م 

الطفل، لذا ت�سم جمموعة من النقاد والكتاب 

وامل��ه��ت��م��ني. ك��م��ا اأن���ه ي��وج��د ن��وع��ان م��ن اأف���الم 

الطفل، النوع الأول: نوع ترفيهي وهو منت�سر 

ون���اج���ح داخ����ل اإي������ران. وال���ن���وع الآخ�����ر ن���وع ذو 

م�ستوى فني عاٍل يف امل�سمون واجلماليات وهذا 

يحظى بقبول كبري يف املهرجانات الدولية خارج 

قبل  دون  وم��ا  ال�سبا  عمر  يف  ك��ان  م��ن 

ب����داي����ة ���س��ت��ي��ن��ي��ات ال����ق����رن امل���ا����س���ي، ع���رف 

ت���رام���واي ب����ريوت، ف��ق��د ي��ك��ون تنقل ب���ه، اأو 

�ساهده على الأقل.

النا�س  يقل  ب���ريوت  ت��رام��واي  ك��ان  لقد 

باأقل كلفة، كما كان �سديقاً للبيئة؛ ل يبعث 

اأخ��ذت��ه اإىل  غ��ازات��ه ول دخ��ان��ه، لكن املدنية 

غري رجعة، ليبقى ذكرى جميلة عتيقة عند 

من عرفه.

ب��ريوت  الكهربائي يف  ال��رتام��واي  ���ُس��ريرِّ 

ال�����س��ل��ط��ان عبد  ج��ل��و���س  ي���وم  1908؛  ���س��ن��ة 

احلميد، وكانت خطوطه اأربعة هي:

- اخلط الأول: يربط داخل بريوت باملنارة 

ع���اب���راً ب���اب اإدري�������س واجل��ام��ع��ة الأم��ريك��ي��ة 

وراأ�س بريوت.

- اخل�����ط ال����ث����اين: ي���رب���ط داخ������ل امل��دي��ن��ة 

مبحطة احلرج، ماراً ب�ساحة ال�سور ومتوقفاً 

عند حمطة النويري.

- اخل�����ط ال���ث���ال���ث: ي���رب���ط داخ������ل ب����ريوت 

بالدورة والنهر، وكانت حمطة النهر ور�سة 

الإدارة  م��ك��ات��ب  وف��ي��ه��ا  ال���ع���رب���ات،  ت�����س��ل��ي��ح 

ومكتب املفت�سني.

- اخلط الرابع: يربط بريوت بطريق ال�سام 

وفرن ال�سباك.

م��ن امل��الح��ظ يف ال���رتام���واي ال��ق��دمي، 

حتى �سنة 1930، اأنه كان قاطرة واحدة ذات 

اجلابي  ف��ك��ان  ب��اب��ني،  مقطع  لكل  م��ق��اط��ع، 

دفع  م��ن  املتهربني  �سبط  يف  �سعوبة  يجد 

القاطرة  ا�ستبدلت  اأن  اإىل  ال��ت��ذك��رة،  ثمن 

بعد ذلك باأخرى مقفلة حتتوي على بابني، 

م���وؤخ���رة  يف  وال���ث���اين  ال�����س��ائ��ق  ع��ن��د  الأول 

اأوىل  درج��ة  اإىل  الأمكنة  وُق�سمت  القاطرة، 

»برميو« مقاعدها من اجللد ودرجة �سعبية 

»تر�سو« مقاعدها خ�سبية.

الثالثينات مق�ّسمة  القاطرة قبل  كانت 

ل���ل���رج���ال، وخ��ل��ف��ي  اأم����ام����ي  ق�����س��م��ني:  اإىل 

والنطالق  الوقوف  اإ���س��ارة  وكانت  للن�ساء، 

بوا�سطة  لل�سائق  اجل��اب��ي  قبل  م��ن  تعطى 

»زمور خ�سبي« ذي �سوت حاد قوي، ا�سُتبدل 

بعد ذلك ب�سفارة عادية.

مقاطعة االأهايل للرتامواي

يف ت���اري���خ ال����رتام����واي ع����دة حم��ط��ات، 

قررت  فقد  التذكرة،  ب�سعر  يتعلق  ما  منها 

قر�س  من  �سعرها  رف��ع   1922 �سنة  ال�سركة 

اإىل  اإىل قر�سني ون�����س��ف، م��ا دف��ع الأه����ايل 

مقاطعة احلافالت التي غدت تروح وجتيء 

ير�سقون  ال�سغار  وكان  الركاب،  من  فارغة 

يف  و�ساعت  والبي�س،  بالبندورة  القاطرات 

حينه اأغنية عمر الزعني:

يا بندوره كلك مي

طلعت ريحتك بالرتاموي

ما مرنكب اإل بقر�س

من املنارة للحر�س

ال�سهداء،  وجتمعت اجلماهري يف �ساحة 

فقطعوا حبال القاطرات، وحطموا زجاجها، 

ال�سرب  وا�ستد  الأم��ن  برجال  وا�سطدموا 

الطالب  وانطرح  واجل��ذب  والدفع  والركل 

على خطوط القاطرات ملنع �سريها.

ويذكر اأن حوادث الرتام تكاثرت، �سيما 

على خط الب�سطة، فقال ال�ساعر:

لعمرك ما لهذا اخلط حظ

من ال�سالح ياأذن بالنهو�س

وقد خط ال�سقاء على بنيه

�سطور البوؤ�س بالقلم العري�سي

وات��ف��ق الأه�����ايل ع��ل��ى اف��ت��ت��اح اك��ت��ت��اب��ات 

لت�سيري �سيارات تغني عن ا�ستعمال الرتام، 

فاكتتب كثريون اأمثال: اأني�س طراد، وعمر 

ال��داع��وق، والأم����ري ف���وؤاد اأر���س��الن، ور�سيد 

�سركي�س،  ورام���ز  من��ور،  ومو�سى  جنبالط، 

عمر وعبداهلل وعبد الرحمن بيهم، وحميي 

ال��دي��ن وع��ب��د احل��م��ي��د ال��غ��ن��دور وغ��ريه��م، 

واأخ��رياً  كبرية،  �سيارة   12 �سراء  ق��رروا  كما 

ا�سطرت ال�سركة اإىل تخفي�س اأ�سعارها.

اأّرخ ال�ساعر عبد الرحيم قليالت حوادث 

الرتام �سنة 1922 فقال:

يا تراما كيفما �سار ترامي

اأترى ما نلت منا اأترى ما

ل ت�سل كيف نبذناك انتقاما

�سرعة الن�ساف نرجو اأن تقاما

فاح�س الأجرة هل كان حراما

اأم حالل؟ بل حراما وحراما

كم بكت فيك الأيامى واليتامى

و�سكت منك اليتامى والأيامى

ولكم اأوردت للقلب �سقاما

     ولكم �سدت حماما و�سقاما

زدت ما نحمله عاماً فعاما

فغرقنا وغريب الدار عاما

متليك الأم�س قد اأروى الأواما

وفرنك اليوم مل يرو الأواما

1932 اإىل املطالبة  وعادت ال�سركة �سنة 

ب���رف���ع الأ�����س����ع����ار، ف���ق���ام���ت ح���رك���ة ���س��ع��ب��ي��ة 

ف��ي��ه��ا ط��ب��ق��ات ال�سعب  ا���س��رتك��ت  ومم���ي���زة، 

وطوائفه كافة، وذلك مبقاطعة احلافالت، 

نف�سه،  الوقت  يف  الكهرباء  �سركة  وقوطعت 

وتاألفت جلان �سعبية لتنظيم املقاطعة قالت 

مدير  يفهم  اأن  »ي��ج��ب  بياناتها  اإح���دى  يف 

البريوتي  ال�سعب  اأن  وراءه،  وم��ن  ال�سركة 

اأن  اجل��م��ال على  رك��وب  اإىل  ال��ع��ودة  ل  يف�سّ

يركب هذه ال�سلحفاة املكهربة، واأن ال�سركة 

ت��ع��ّل��ق الآم�����ال ع��ل��ى �سجر ال�����س��ع��ب، ول��ه��ذا 

�سخور  م��ن  اأ���س��ل��ب  اإرادة  ال��ك��رمي  ال�سعب 

جباله«.

ون���ّظ���م���ت يف ح��م��ل��ة ال��ب�����س��ط��ة ال��ف��وق��ا، 

الطوائف،  كافة  ن��دوة ح�سرها جمهور من 

ت�سدرتها قطعة قما�س كتب عليها »الإن�سان 

ي���د اهلل مع  ك����ره،  اأم  اأح����ب  اأخ����و الإن�������س���ان 

اجلماعة، حب الوطن من الإميان«، �ساركت 

اإخوان، واألقيت  فيها فرقة مو�سيقى فليفل 

ال��ق�����س��ائ��د واخل����ط����ب وان���ت���ه���ى الج���ت���م���اع 

اأن  وب�����س��ريف  ب���اهلل  »اأق�����س��م  ال��ت��ايل:  بالق�سم 

ال�سعب  ينال  حتى  املقاطعة  يف  اأميناً  اأبقى 

�سمن  وذل��ك  ال�سركة  من  العادلة  مطالبه 

دائرة النظام والقانون«.. ورجت اللجنة كل 

اأن يق�سمه يف �سره ويحافظ عليه لأنه  فرد 

رمز حياته ونه�سته.

واع��ت��ق��ل��ت ال�����س��ل��ط��ة اإث����ر ذل���ك اأع�����س��اء 

ال��ل��ج��ن��ة وه�����م: اإب���راه���ي���م ح������داد، وحم��م��د 

ال�سلح،  وع��م��اد  مع�ساد،  ومع�ساد  ال��ق��ري، 

مع  م�ساورات  عدة  وبعد  معماري،  ومي�سال 

�سعبية  جلنة  قبل  من  الفرن�سية  املفو�سية 

ال�سركة  خف�ست  ب�ستاين،  حبيب  برئا�سة 

اأ�سعارها واأخلي �سبيل املوقوفني.

عن »بريوتنا«

اأحمد

18
ثقافة

»رزق اهلل« على تــرامــواي بــــيروت

بيروتيات

السينما اإليرانية.. سينما اإلنسان والمرأة والطفل
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اهلل،  لذكر  وو�سيلة  للتقوى  هي عالمة 

تفارق  ل  باتت  ال��ك��ث��ريون حتى  بها  ارت��ب��ط 

اأي��دي��ه��م واأث��واب��ه��م، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ظن 

اأن  اإل  امل�سلمني،  على  ح��ك��راً  اأن��ه��ا  البع�س 

ال��ث��الث،  ال�����س��رائ��ع  تعرفها  ع���ادة  ال�سبحة 

اإنها  بل  اليهودية، وامل�سيحية، والإ�سالمية، 

تظهر اأي�ساً يف الطقو�س البوذية.

ال�سبحة  اأن  ت���وؤك���د  ال����رواي����ات  ب��ع�����س   

ك���ان���ت ت�����س��ت��خ��دم ع���ل���ى ام����ت����داد ال��ع�����س��ور 

لأغرا�س خمتلفة، تارة كتميمة اأو تعويذة، 

واأخ�����رى ك��و���س��ي��ل��ة ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن احل�����س��د، 

كو�سيلة  وراب��ع��ة  للتزين،  كو�سيلة  وث��ال��ث��ة 

النف�س  و�سكون  وال���س��ت��خ��ارة  لال�ست�سفاء 

واأي�ساً ملعرفة البخت، ولكنها عند امل�سلمني 

اهلل،  وذك��ر  للت�سبيح  و�سيلة  �سيء  وقبل كل 

وق���د اك��ت�����س��ب��ت اأ���س��م��اء ك��ث��رية يف ال��ت��اري��خ 

الإ����س���الم���ي، واأب����رزه����ا »راب���ط���ة ال��ق��ل��وب«، 

و«�سوط ال�سيطان«..

العرب  يعرف  مل  اجلاهلية  الع�سور  يف 

ال�سبحات، بحيث مل يتم ذكرها يف اأ�سعارهم 

الع�سر  يف  ل��ك��ن  امل���ن���ق���ول،   ك��الم��ه��م  يف  اأو 

ي�سبحون  ال�سحابة  بع�س  ك��ان  الإ���س��الم��ي 

ب��ال��ن��وى واحل�����س��ى، ول��ك��ن يف ن��ه��اي��ة عهد 

كبري،  ب�سكل  ال�سبحة  انت�سرت  ال�سحابة 

وت�����س��اع��ف ان��ت�����س��اره��ا م���ع ن��ه��اي��ة ال��ع�����س��ر 

الأموي وبداية الع�سر العبا�سي ومع ظهور 

ال���ف���رق ال�����س��وف��ي��ة، اأم����ا اأم���اك���ن ان��ت�����س��اره��ا 

فرتكزت يف ال�سعودية والعراق وتركيا، فيما 

مكة  يف  لل�سبحات  الكبرية  الأ�سواق  تركزت 

املكرمة، واملدينة املنورة واملراقد املقد�سة يف 

العراق والقاهرة.

ووجد يف الآثار الفينيقية ما ي�سري اإىل 

اأن ال�سبحة ا�ستعملت يف التجارة للمقاي�سة، 

اأوروب���ا فيما  ازده���رت �سناعتها يف  وك��ذل��ك 

ب���ع���د، ل��ل��ت��ب��ادل وامل��ق��اي�����س��ة م���ع ال�����س��ع��وب 

�لبد�ئية.

ووا���س��ح اأن��ه��ا منذ ال��ق��دمي ك��ان لها نوع 

م���ن ال��ق��د���س��ي��ة، ث���م ان��ت��ق��ل��ت اإىل اأغ���را����س 

واحتلت يف  والأدعية،  ال�سلوات  لأداء  دينية 

العبادات  يف  هاماً  موقعاً  الديانات  خمتلف 

املتدينني،  من  والعامة  ال��دي��ن،  رج��ال  عند 

واختلفت اأ�سكالها، وعدد خرزاتها اأو عقدها، 

من مكان لآخر، كما اختلفت تق�سيماتها يف 

�سلواتهم  ينا�سب  مب��ا  ال���واح���دة،  ال�سبحة 

ومعتقداتهم.

ك��اأداة،  ال�سبحة  اأن  التاريخ،  وتذكر كتب 

كانت معروفة منذ ع�سور ما قبل التاريخ، 

ع��ب��ارة ع��ن خ���رزات اأو قطع م��ن ال��زج��اج اأو 

العاج اأو الأحجار الكرمية اأو من نوى البلح 

وبذور نبات اخلروب، وخ�سب �سجر الزيتون 

والقواقع والبانو�س وال�سندل، لكن ل �سك 

اأن الت�سبيح �ُسنة بداأت منذ عهد ر�سول اهلل 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، الذي كان يعقد 

الكرمي  ال��ق��راآن  حدثنا  كما  بيده،  الت�سبيح 

عن الت�سبيح يف كثري من الآيات ومنها قوله 

وم��ا يف  ال�سماوات  م��ا يف  ت��ع��اىل: {�َسّبح هلل 

الأر�س وهو العزيز احلكيم}، ويقال اإن اأبا 

ل��ه خيط  ك��ان ي�سبح بالنوى، وك��ان  ه��ري��رة 

فيه األف عقدة، وكذلك �سعد بن اأبي وقا�س، 

وال�سيدة فاطمة ر�سي اهلل عنهما، ويف نهج 

من  ال�سبحة  �سنع  يتم  كان  ع�سرية  الثني 

تربة احل�سني بن علي ر�سي اهلل عنه.

اأنواع االأحجار

عامل  ول��ه��ا  ل��ه��ا،  ح�سر  ل  اأن����واع  لل�سبحة 

ك��ب��ري م���ن الأح����ج����ام والأخ���������س����اب، وامل���ع���ادن 

واأملا�س،  ف��ريوز،  ما �سنع من  والزجاج، فمنها 

وعقيق،  و�سفري،  وي��اق��وت،  وزم��رد،  وكهرمان، 

والف�سة  ال��ع��اج  م�����س��اب��ح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذا 

وال��ذه��ب وال����الزورد، وال��ل��وؤل��وؤ، وهناك ال�سبح 

ال���ع���م���الق���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة الأ�����س����ك����ال والأل���������وان، 

والعود  ال�سندل  خ�سب  م��ن  امل�سنوعة  وتلك 

وامل�������رج�������ان، وه������ي درج���������ات م���ن���ه���ا امل����رج����ان 

ال����دم، ويعلق  ال��غ��ام��ق ال���ذي مي��ي��ل ل��ون��ه اإىل 

ما  اأو  ال�����س��اه��د،  اأو  امل��ن��ارة  ال�سبحة  ن��ه��اي��ة  يف 

م��ع��ادن  م��ن  خ��ي��وط  وه���ي  بالكركو�سة   ي��ع��رف 

اأو نايلون متدلية من نهاية ال�سبحة. 

فكانت  ال��ك��ه��رم��ان  اأو  ال��ع��ن��رب  �سبحة  اأم���ا 

من ال�سبح املف�سلة يف الع�سور القدمية لأنها 

ع��الج  ال��ك��ث��ريون، يف  ي��ق��ول  ت�����س��اه��م، ح�سبما 

ما  وه��ذا  تكون مبكرة،  الكبد عندما  اأم��را���س 

لديه  العنرب  اإن  حيث  القدمي،  الطب  يف  �ساع 

قدرة للت�سلل من حتت اجللد لي�سل اإىل داخل 

الكبد  وظ��ائ��ف  ت�سحيح  على  ويعمل  اجل�سم 

وعالجه اإذا ما كان املر�س مبكراً.

الوحيد  العنرب  اأو  ال��ك��ه��رم��ان  لي�س  لكن 

بجواره  يقف  ب��ل  ال�سبح،  ه��واة  يف�سله  ال��ذي 

مواد  اأي�ساً  لأنها  وال�سندل،  والعودة  العقيق 

ن�����ادرة واأ���س��ب��ح��ت م���ن امل��ح��م��ي��ات خ���وف���اً من 

الغالية  الأن����واع  م��ن  تعد  ول��ذل��ك  انقرا�سها، 

لقلتها،

اأو  ���س��ن��ارة  اإم���ا  ال�سبحة، فهي  خ��ي��وط  اأم���ا 

والبني  والأحمر  الأ�سفر  منها  ملونة  خيوط 

والأبي�س والأ�سود.

�ُسُبحات خمتلفة

وه���ن���اك اأ����س���ك���ال م��ت��ع��ددة ل��ل�����ُس��َب��ح، منها 

وامل�سطح،  واحلم�سي،  والأ�سطواين،  الكروي 

هناك  ف��اإن  ذل��ك..  وغ��ري  والبندقي،  وامل�سلع، 

امل�سلمني،  عند  لل�سبح  رئي�سية  اأحجام  ثالثة 

انت�ساراً،  الأك���ر  وه��و  ح��ب��ة،   33 الثلث  الأول 

من  وتتكون  الكاملة  وال�سبحة   ،66 والثلثان 

اأ�سماء اهلل احل�سنى، كما هناك  حبة بعدد   99

���س��ب��ح��ة حت��م��ل األ����ف خ����رزة وت�����س��م��ى الأل��ف��ي��ة 

وي�ستخدمها بع�س املت�سوفني والدراوي�س.

مظاهر  م��ن  مظهراً  ال�سبحة  كانت  واإذا   

ال��ع��ب��ادة يف ال�����س��رائ��ع ال�����س��م��اوي��ة ال��ث��الث، اإل 

لأخ���رى،  دي��ان��ة  م��ن  يختلف  حباتها  ع���دد  اأن 

فال�سبحة عند امل�سيحيني، يرتاوح عدد حباتها 

بني 45 حبة، و66 حبة، على ح�سب عمر النبي 

اختلف  ال��ذي  ال�سالم  عليه  م��رمي  ب��ن  عي�سى 

الراأي حول عدد �سنوات عمره، ويعلق يف نهاية 

�سبحة  اأم��ا  �سليب،  امل�سيحيني  عند  ال�سبحة 

17 حبة،  اليهود فيرتاوح عدد حباتها ما بني 

و21 حبة.

اأم����ا ���س��ب��ح��ة ال���ب���وذي���ني ف��ه��ي م��وؤل��ف��ة من 

ال��ع��دد نف�سه م��ن ح��الت  متثل  خ���رزات،   108
التخل�س  امل�����س��ل��ي يف  ي��رغ��ب  ال��ت��ي  اخل��ط��ي��ئ��ة 

ي�ستخدمون  ال��ي��اب��ان  يف  وال���ب���وذي���ون  م��ن��ه��ا، 

الهندو�س  اأم��ا  112 خ��رزة خ�سبية،  �سبحة من 

ف��ق��د ا���س��ت��خ��دم��وه��ا ب��ه��ي��ئ��ات واأ����س���ك���ال معينة 

توافق �سلواتهم، وكانت خرزاتها من البذور، 

ال�سيخ يف  ال�����س��غ��رية، وع��ن��د  ال��ع��ظ��ام  ق��ط��ع  اأو 

عقدة،   108 من  �سبحهم  تكونت  الهند  �سمال 

املعدن،  خ��رزات من  اأو  ال�سوف،  يف خيط من 

م��ع��دن��ي��ة، ويف  27 خ���رزة  م��ن  اأ����س���اور  وبع�سها 

األوان خمتلفة، ويف  التيبت �سبح الرهبان ذات 

ال�سني كذلك الأمر.

وت�����س��م��ى بع�س ال�����س��ب��ح��ات ب��اأ���س��م��اء امل��دن 

والنجفية  ال�سطنبولية  كال�سبح  لها  املنتجة 

واملكية والأفغانية. 

تزايد االإقبال

وم������ن م���ظ���اه���ر اله����ت����م����ام ب��ال�����س��ب��ح��ة 

البع�س  بالعبادة، ذهب  التقيد  ودللتها على 

لهم  فكانت  عنقه  يف  وتعليقها  تقلدها  اإىل 

تعاىل:  قوله  على  ذل��ك  يف  م�ستدلني  �سعاراً 

راَم ِقياماً للّنا�ِس  َ َت احلحْ َبيحْ َبة الحْ َكعحْ ُ الحْ }َجَعَل اهللهَّ

فكانت  والحْقالِئد{،  َهدي  والحْ راَم  َ َر احلحْ هحْ وال�سهَّ

لهم رمزاً وحرزاً متنعهم من ارتكاب الآثام اأو 

التعر�س اإىل اأحد ب�سوء، وراأوا اأي�ساً اأن ذلك، 

اليد  له  تتعر�س  قد  ملا  اليد  من  لها  اأحفظ 

اآلة  طهارة  على  منهم  حر�ساً  اأي  تلوث،  من 

�لذكر .

ب�سكل  ال�سبحات  على  الطلب  يزيد  اليوم 

عام، خ�سو�ساً من ال�سباب الذين قد يختارون 

ال�����س��ب��ح��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ا���س��ى م���ع الأل�������وان ال��ت��ي 

زبائن  اأ�سبحن  البيوت  رب��ات  حتى  يرتدونها، 

لل�سبح امللونة الكبرية، التي انت�سر ا�ستخدامها 

يف ال���ب���ي���وت ك����ن����وع م����ن ال����دي����ك����ور وال���زي���ن���ة 

الرم�سانية والبع�س ي�ستخدمها ملنع احل�سد.

وت��ع��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة من 

ال��ع��امل،  ال�سبح يف  و���س��راء  بيع  اأ���س��واق  اأك���رب 

ال�سبح فيها بنحو  حيث ي�سل حجم مبيعات 

�سعر  فيها  يرتاوح  �سنوياً،  ريال  مليون   100
ال�سبحة الواحدة بني عدة ريالت و100 األف 

منها،  امل�سنعة  اخلامة  ح�سب  �سعودي،  ري��ال 

الرخي�سة  لل�سبح  م����ورداً  ال�سني  ب��ات��ت  كما 

اإقباله على  ي���زداد  ال��ذي  الإ���س��الم��ي،  للعامل 

�سراء املنتج الوارد من ال�سني لرخ�س �سعره، 

ت�����س��ف��ي على  ال��ي��دوي��ة  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  ورغ����م 

ال�سبحة طابعاً فنياً يزيد من قيمتها، اإل اأن 

الأنواع ال�سينية تغرق الأ�سواق الآن.

اأن  اإىل  الإ����س���ارة  م��ن  ب��د  ل  املح�سلة  يف 

على  الدين  رج��ال  اأي��دي  تناولتها  ال�سبحات 

اخ���ت���الف ه��وي��ات��ه��م وم��ع��ت��ق��دات��ه��م، واه��ت��م 

ب�سرائها املعتمرون واحلجاج كتذكار لذويهم 

يف بلدانهم من اأر�س احلرمني ال�سريفني، بل 

الإ�سالميون  املتدينون  حملها  على  وتناف�س 

لتكون من اأبرز عالمات التقوى والتدين.

هبة �سيداين
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اأن  • ورد يف معجم »ل�سان العرب« 
ال�سالة  - لغة - مبعنى:  الت�سبيح 

�ُسبحْحتي؛  ق�سيُت  تقول:  ك��ر،  وال��ذرِّ

وذك������ري،  ����س���الت���ي  ق�����س��ي��ُت  اأي: 

ع  عاء و�سالة التطوُّ الدُّ بحْحة:  وال�سُّ

وال��ن��اف��ل��ة؛ ُي���ق���ال: ف���رغ ف���الن من 

النافلة،  �سالته  من  اأي:  �ُسبحْحته؛ 

و���ُس��م��ي��ت ال�����س��الة ت�����س��ب��ي��ح��اً؛ لأن 

وت��ن��زي��ه��ه  ت��ع��ظ��ي��م اهلل،  ال��ت�����س��ب��ي��ح 

الرجل: قال:  �سوء، و�سبهَّح  من كل 

�سبحان اهلل.

ومل����ا ت���ق���دم الإ�����س����الم وج�����اء ع�سر 

ال����رواي����ة، ا���س��ت��ع��م��ل ال��ن��ا���س ب��ع��ده 

مبعنى  ���ُس��َب��ح،  وج��م��ع��ه��ا:  ال�سبحة 

خ��رزات  م��ن  املنظومة  الأداة  تلك 

ت�سبيحه،  م����رات  ب��ه��ا  امل�����س��ب��ح  ي��ع��د 

فاأدرجت هذه الكلمة بهذا املعنى يف 

الألفاظ املولدة، التي لي�ست يف لغة 

العرب، بل ا�ستعملها النا�س قدمياً 

بعد ع�سر الرواية.

يف  ان��ت�����س��رت  ال�����س��ب��ح��ة  • ل��ف��ظ��ة 
ال���ق���رون الأخ�����رية، وا���س��ت��ع��ريت يف 

اإدخ��ال��ه��ا يف  �ستى؛ منها:  جم��الت 

والفار�سية  العربية  الكتب  اأ�سماء 

والرتكية، ككتاب »�سبحة الأبرار«، 

الأخيار«،  الأخبار وحتفة  و»�سبحة 

و»ال�����س��ب��ح��ة ال�������س���وداء«، و»���س��ب��ح��ة 

ال�����س��ب��ي��ان«، و»���س��ب��ح��ة ال��ع�����س��اق«، 

وكذلك »�سبحة اللوائح«، و«�سبحة 

املرجان يف اآثار هند�ستان«.

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

قيم  ت��اأث��ري  اإىل  ال�سبب  يعود  فهل  اإي����ران.. 

ال�سينما  على  اإي���ران  يف  الإ�سالمية  ال��ث��ورة 

 ع���ام���ة وع���ل���ى ���س��ي��ن��م��ا الأط����ف����ال خ��ا���س��ة؟   

بعد ال��ث��ورة الإي��ران��ي��ة، لب��د لأي ن��وع من 

الفنون وخا�سة الفن ال�سابع اأن يعك�س قيم 

الإيجابية  تعطي اجلوانب  الثورة. فاأحياناً 

ل���ه���ذه ال��ق��ي��م واأح����ي����ان����اً ت��ع��ط��ي اجل���وان���ب 

ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��ع��دم ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه ال��ق��ي��م، كما 

ي��ج��ري ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى من���اذج م��ن ال��رج��ال 

وال��ن�����س��اء والأ����س���ر مت��ث��ل ه���ذه ال��ق��ي��م.. ل��ذا 

فاإن اأي فيلم يركز على اجلوانب الإن�سانية 

والأخالقية فهو فيلم راق، ويف الوقت الذي 

امل��راأة فيه عن البتذال.. فاإن  تبتعد �سورة 

ذل����ك مل مي��ن��ع م���ن ت���ن���اول ق�����س��اي��ا احل��ب 

عرب  واحل�سا�سية  العمق  مبنتهى  والأ���س��رة 

احلوار واملو�سيقى، ولي�س عرب لغة اجل�سد 

ثقافات  اأخ��رى من  اأف��الم  والتعري كما يف 

اأخرى، ومن الالفت اأن هذه الثقافات التي 

تعودت على روؤية املراأة عارية تاأخذ الأفالم 

اليرانية الآن ماأخذ اجلد.

ال�سينما االإيرانية.. واملراأة

فاأي�ساً  امل���راأة،  اأف���الم  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

ه��ن��اك ن���وع���ان: اأف����الم ت��ت��ح��دث ع��ن امل����راأة 

ن�ساء،  ب�سناعتها  يقوم  واأف��الم  وق�ساياها، 

ال�سينما  م��ي��دان  ففي  ال��ث��ورة  انت�سار  بعد 

 ٪10 مبدعات كثريات مايقرتب من ن�سبة 

اإخراجاً  ال�سينما  �سناعة  يف  العاملني  من 

الن�ساء  من  هم  ومتثيال  وكتابة  وت�سويراً 

ولف������ارق ب���ني ال���رج���ل ال��ع��ام��ل يف م��ي��دان 

 ال�سينما واملراأة التي تعمل يف نف�س املجال.

بتاأكيدها  فتميزت  الإيرانية  املخرجة  اأم��ا 

على هويتها وخ�سو�سيتها وتفردها وعدم 

 ت�سبه اإنتاجهن باأي اإنتاجات �سينما اأخرى. 

غرّي  قد  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  قيم  تاأثري  اإن 

ال��ن��ظ��رة م���ن امل�����ادة اإىل ال��ن��ف�����س وال�����روح، 

امل���و����س���وع���ات ال���ه���ام���ة ق��ب��ل ال����ث����ورة ك��ان��ت 

م���و����س���وع���ات ���س��ه��وان��ي��ة وم����ادي����ة ب��ح��ت��ة، 

ول���ك���ن ب��ع��د ال����ث����ورة.. ت���غ���ريت واأ���س��ب��ح��ت 

ومعنوية.    وروح��ي��ة  اإن�سانية   مو�سوعات 

الإيرانية ل حت�سل على اجلوائز  الأف��الم 

ال�سينما  اأن  ب�سبب  ولكن  �سيا�سية  لأ�سباب 

م�سرتكة  لغة  تخليق  ا�ستطاعت  الإيرانية 

م���ع اجل���ان���ب الإن�������س���اين يف ال��ب�����س��ر ح��ول 

العامل.

 130 تنتج  اإي���ران  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  بقي 

اإي��ران  داخ��ل  عليها  والإق��ب��ال  �سنوياً  فيلماً 

 54 ال�سينما  ارت���اد   1992 �سنة  ففي  �سخم 

مليون متفرج ويف �سنة 1994 �سعد الرقم اإىل 

"56 مليوناً ومنذ ذلك احلني وهو يف تزايد.   
ال�سينما  ت��ل��ق��ب  اأن  اجل��دي��ر  م��ن  ك���ان  ل���ذا 

امل��راأة  �سينما  الإن�����س��ان..  ب�سينما  الإي��ران��ي��ة 

والطفل.   

موؤمن احللبي



بالتخل�ص  ال���دي���ك���ور  خ����راء  ي��ن�����ص��ح��ك 

لت�صعري  منزلك  اأ�صا�ص  وتقليدية  امللل  من 

اأم���وال  دف��ع  اإىل  ح��اج��ة  يف  ل�صت  بالتجديد، 

اإذا  املثال،  �صبيل  اأجل ذلك، فعلى  طائلة من 

كان اأثاث منزلك ينق�صه مل�صة حيوية و�صكله 

ب��ه��ذه الطريقة  اإح���ي���اوؤه  ت��ق��ل��ي��دي، مي��ك��ن��ِك 

الب�صيطة للح�صول على �صكل اأنيق ومتجدد 

لأثاث منزلك.

اإك�س�سوارات ب�سيطة

الفريد على  القما�ص  - �صعي قطعة من 

يف  ومدرو�صاً  تلقائياً  يبدو  ب�صكل  الأريكة 

ذات الوقت، فهذا الأ�صلوب يعطي الأريكة 

القم�ا�ص  لونه ح�صب  ويرز  �صكاًل جذاباً 

اأو املفر�ص املنثور فوقه.

- مي��ك��ن��ِك اأي�������ص���اً و���ص��ع ق��ط��ع��ة م��ف��ر���ص 

ن��اع��م��ة ورق��ي��ق��ة ع��ل��ى م��ائ��دة ال��ط��ع��ام اأو 

ع�صوائي  ب�صكل  اجللو�ص  املوائد يف غرف 

مبتكر ليعطي اإح�صا�صاً حاملاً فريداً، فقط 

مفر�ص  اأو  خا�صة  قما�ص  قطعة  يلزمك 

اأنيق و�صيء من الذوق واخليال.

م��ن  ق���ط���ع  اأو  م���ف���ار����ص  ن����ر  - مي��ك��ن��ك 

ال��ق��م��ا���ص امل��م��ي��ز ع��ل��ى احل���واج���ز بنف�ص 

الطريقة الع�صوائية، ليكون هناك تناغم 

القما�ص  يكون  ك��اأن  حميطه،  وب��ن  بينه 

املنثور عليه من لون الو�صائد على الكنب 

املجاور له.

- ق��وم��ي ب��رت��ي��ب الأث�����اث، ادف��ع��ي��ه��ا عن 

احل����ائ����ط و���ص��ع��ي��ه��ا يف م����ك����ان خم��ت��ل��ف 

وج��دي��د، ويف زاوي���ة ج��ذاب��ة اأك���ر، بذلك 

�صتغريين من �صكل وحجم الغرفة.

ب��ل��ون مف�صل  ب��ط��الء اجل�����دار  - ق��وم��ي 

لديك، ثم تاأكدي من �صبغ اجلدران كلها 

على  التحف  بع�ص  علقي  ال��ل��ون،  بنف�ص 

اجلدران ولتكن من نف�ص لون اجلدار.

- ق��وم��ي ب��ت��وزي��ع ال��ن��ب��ات��ات داخ����ل م��ن��زل��ك 

لديك  ت��ت��وف��ر  مل  اإذا  ب��ال��ت��ج��دي��د،  لت�صعري 

كافية،  تكون  فال�صطناعية  طبيعية  نباتات 

ت�صفحي بع�ص املجالت للح�صول على اأفكار 

يف كيفية تزين بيتك بالنباتات.

- ���ص��ع��ي ���ص��ج��ادة ج���دي���دة لإع���ط���اء ال��غ��رف��ة 

و�صعها  ميكنِك  كما  واأن��ي��ق��اً،  ناعماً  مظهراً 

حتت طاولة القهوة اأو يف غرفة الطعام.

على  وال�صقيها  لل�صور  اإط����ارات  ا�صنعي   -

ق���دمي���ة غري  اإط�������ارات  ل���دي���ك  اإذا  اجل�������دار، 

�صاحلة، ا�صلحيها وزينيها ثم ا�صتخدميها.

اأدوات  وا����ص���ري  ح��م��ام��ك  اأدوات  ح��دث��ي   -

بع�ص  وباإ�صافة  جانبية  زي��ن��ات  م��ع  ج��دي��دة 

الإ�����ص����اءات مي��ك��ن��ك ت��غ��ي��ري م��ظ��ه��ر حمامك 

كلياً.

- اأ���ص��ي��ئ��ي غ��رف��ت��ك مب�����ص��اب��ي��ح ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

)اأباجورة( جديدة.

- ا�صري بع�ص من الكماليات الغري باه�صة 

�صتعطي غرفتك مظهراً جديداً.

جديد،  مظهر  مع  الأدوات  خزانة  اأع��ي��دي   -

لتعيد  امل��ت��وف��رة  النقو�ص  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 

ملطبخك رونقها وجمالها.

- ع��ل��ى ح�����ص��ب ح��ج��م غ��رف��ت��ك، ���ص��ع��ي ورق 

اجل�������دران ومي���ك���ن���ِك دجم���ه���ا م���ع اجل�����دران 

املطلية بلونك املف�صل.

حو�ض للأ�سماك

اقتناء »حو�ص �صمك زينة«،  راأي��ك يف  ما 

م��ع اخ��ت��ي��ار امل��ك��ان امل��ن��ا���ص��ب ل��ه��ا، وين�صحك 

الأدوات  ع����ن  احل����و�����ص  ب����اإب����ع����اد  اخل��������راء 

الكهربائية مثل التلفاز والفيديو وغريها.

ك��ذل��ك ي��ج��ب ع���دم و���ص��ع��ه اإىل ج��ان��ب 

اأو  النوافذ التي ت�صلط عليه �صوء ال�صم�ص 

اإىل خلل يف  ي��وؤدي  تعر�صه للرطوبة، فهذا 

ال��ت��وازن احل���راري مل��ي��اه احل��و���ص ويت�صبب 

اأما الأحوا�ص  اأو موت الأ�صماك،  يف مر�ص 

الكبرية فيف�صل اأن تكون لها قاعدة مثبتة 

بد  اأو مرتكزة على اجل���دار ول  الأر����ص  يف 

تغيريه  ل�صعوبة  بدقة  اختيار موقعها  من 

لحقاً.

كرا�سي املنزل

ت��ف��ق��د بع�ص  ع��ن��دم��ا  ك���ث���رياً  ت��ق��ل��ق��ي  ل 

امل��ن��زل رون��ق��ه��ا ���ص��ي��دت��ي، فاخل�صب  ك��را���ص��ي 

والقما�ص  ج��دي��د،  ط��الء  اإىل  بحاجة  اأ�صبح 

م��ازال  الكر�صي  ول��ك��ن  وق��دمي��اً،  باهتاً  ي��ب��دو 

�صلباً ومتيناً.

تلبي�صة  ب��و���ص��ع  اخل������راء  ي��ن�����ص��ح  ه��ن��ا 

منا�صبة لكر�صي املنزل حتى تقيه من عوامل 

ال���زم���ن، ف����اإذا ك��ن��ت ت��ع��رف��ن ع��زي��زت��ي ح��واء 

على  قادرة  فاأنت  الب�صيطة،  اخلياطة  مبادئ 

تنفيذ مالب�ص الكر�صي.

- ع��ن��د ال�������ص���راء، ل ت������رددي ك��ث��رياً 

ع��ن��د اخ��ت��ي��ار الأق��م�����ص��ة، وت��ن��ب��ه��ي اإىل اأن 

الألوان والنقو�ص لها عالقة ب�صخ�صيتك 

وم��ي��ول��ك، ف��ا���ص��ري م��ا ت��رت��اح��ن اإل��ي��ه، 

ول���ل���م���و����ص���ة ت����اأث����ريه����ا ال���ال����ص���ع���وري يف 

اخ��ت��ي��ارك، فن�صقي ب��ن م��ا حت��ب��ن وب��ن 

األوان املو�صة.

فيجب  الأل����وان،  تن�صيق  اإىل  بالن�صبة   -

اأو الركن املراد جتديده،  عليك درا�صة املكان 

فلو كانت الكرا�صي يف غرفة الطعام املنعزلة 

ف��ن�����ص��ق��ي ب���ن األ�������وان اجل�������دران وال�����ص��ت��ائ��ر 

والكرا�صي م�صتعينة بال�صور امللحقة.

- باإمكانك �صيدتي اأن تلب�صي الكر�صي كل 

اأ�صبوع ت�صميماً جديداً واأنيقاً.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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التي حتدث  البلع  اأن �صعوبات  الدرا�صات  اأظهرت 

ع��ن��د امل���ع���اق���ن، ت��ك��ون ن��ت��ي��ج��ة ا����ص���ط���راب يف اجل��ه��از 

ال��ع�����ص��ب��ي امل����رك����زي وت����ده����ور يف ال��ت��ح��ك��م ال��ع�����ص��ب��ي 

التغذية  يف  م�صاكل  ح��دوث  عنه  ينجم  مما  الع�صلي، 

وال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ع��اق، وب��ال��ت��ايل ت��وؤث��ر يف كمية 

اإليها،  يحتاج  التي  وال�صوائل  يتناولها،  التي  الطعام 

ومن ثم ينجم عنها م�صاكل يف �صوء التغذية وجفاف 

الرئة، وحدوث  الطعام يف  بع�ص  وا�صتن�صاق  باجل�صم، 

التهابات رئوية للمعاق، ومن هنا تكمن نوعية الطعام 

حالته  تنا�صب  التي  وكميته  املعاق،  اإليها  يحتاج  التي 

املر�صية وحالة وو�صع املعاق اأثناء تناول الطعام.

عملية بلع الطعام

اإىل  الفمي  التجويف  الطعام من  بلع  متر عملية 

املعدة بثالث مراحل اأ�صا�صية هي:

1- مرحلة التجويف الفمي.
2- مرحلة املرور البلعي.

3- مرحلة املرور باملريء )مرحلة عملية البلع(.
الفم. يف  الطعام  • يتحرك 

فتحتي الأنف الداخلية. وت�صد  اللهاة  • ترتفع 

العلوي  ال�صمام  خ��الل  م��ن  ال��ط��ع��ام  كتلة  م���رور   •
للمريء.

املريء.  كتلة  خالل  الطعام  كتلة  • مرور 
�صبق، جند اأن هناك جتان�صاً ع�صبياً  ما  خالل  • من 

حركياً يف عملية مرور الطعام من الفم اإىل املعدة.

م�ساكل التغذية لدى املعاقني

ال��ط��ع��ام ل��وج��ود م�صاكل  ال��ق��درة ع��ل��ى م�صغ  ع���دم   •
بالأ�صنان.

بع�ص احلالت املر�صية. يف  البلع  • �صعوبة 
تناول  عند  النف�ص  على  العتماد  على  القدرة  • عدم 

الأطعمة.

الطعام. نوعية  اختيار  على  القدرة  • عدم 
ال��ت��وق��ف عن  على حت��دي��د متى يتم  ال��ق��درة  ع��دم   •

الطعام.

احلالت على تذّوق الطعام. بع�ص  قدرة  • عدم 

الأمرا�ض التي توؤدي 

اإىل �سعوبة يف التغذية

الدماغي. ال�صلل  • حالت 

• اجللطة املخية التي توؤدي اإىل حدوث �صلل ن�صفي.
الرباعي.  • ال�صلل 

بالت�صمم. واإ�صابته  املخ..  خاليا  • التهابات 

كيف ميكن م�ساعدتهم على التغذية؟

على  العتماد  يف  للم�صاعدة  ال��الزم��ة  ال��رام��ج  و�صع 

النف�ص من خالل ما يلي:

املنا�صبة لإعاقة ال�صخ�ص. الطعام  اأدوات  • اختيار 
النف�ص. على  لالعتماد  املعاق  • تدريب 

• اأن يكون املعاق يف و�صع منا�صب اأثناء تناوله الطعام. 
للم�صاعدة  التعوي�صية  الأج���ه���زة  بع�ص  اخ��ت��ي��ار   •
ذلك  عليه  يتعذر  ال��ت��ي  احل���الت  يف  الطعام  بلع  على 

التي  وامل�صخات  التغذية  اأنابيب  ا�صتخدام  خالل  من 

ب�صورة  الطعام  يكون  البلع عندما  ت�صاعد يف عمليات 

�صائلة.

نوعية  اخ��ت��ي��ار  يف  منهم  ي�صتطيع  م��ن  م�����ص��اع��دة   •
الطعام. 

والغذاء. الطعام  نوعية  • مراعاة 
بع�ص العمليات اجلراحية ملن يحتاج منهم  اإج��راء   •

ذلك للتغلب على تلك امل�صكلة.

التو�سيات الثلث للذين 

يعانون من البلع

1- و�صع املري�ص بحيث يكون اجللو�ص يف و�صع 90 
الأمام،  اإىل  قلياًل  الراأ�ص منحنياً  يكون  واأن  درجة، 

اأثناء الأكل وبعد  واأن يكون املري�ص يف هذا الو�صع 

يف  الأك���ل  ب��ن��زول  ي�صمح  حتى  �صاعة  بن�صف  الأك���ل 

املريء.

2- مكونات الطعام
ثقيل.  قوام  ذات  ال�صوائل  • تكون 

• اللحوم املهرو�صة ذات قوام �صائل. 
من  بلعها  ميكن  كتلة  لعمل  ق���وام  ذات  الأط��ع��م��ة   •

الفم.

ول يحتوي على  ب���ذور،  اأو  األ��ي��اف  ذات  ي��ك��ون  األ   •
ك���ل ال�����ص��وائ��ل وق��ط��ع ���ص��غ��رية، خ���وف���اً م���ن �صقوطها 

وا�صتن�صاقها بالرئة.

3- حالة املعاق اأثناء تناول الطعام:
يف حالة ا�صرخاء.  يكون  • اأن 

الطعام.  تناول  يف  الإ�صراع  • عدم 
كمية الطعام قليلة.  تكون  • اأن 

اأنها مريحة له. • ياأكل املعاق بالطريقة التي يعتقد 

صعوبات التغذية لدى المعاقين بالشلل الدماغي
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اأ�صارت درا�صة بحثية اأجريت حديثاً اإىل �صرورة 

ملدة  مئوية  درج��ة   - درج��ة  12  اللحوم يف  جتميد 

ب�صع �صاعات قبل تناولها ، حيث اإن هذا التجميد 

يوؤدي اإىل قتل حوي�صالت طفيل التوك�صوبالزما، 

67 درج��ة مئوية  اإىل درج��ه ح���رارة  ت�صخينها  ث��م 

تناولها،  ق��ب��ل  الطفيل  ح��وي�����ص��الت  لقتل  ك��اف��ي��ة 

للحيوان  الداخلية  والأح�����ص��اء  اللحوم  طهو  م��ع 

وعدم  جيداً،  الطازجة  والكبد(  والل�صان  )القلب 

الأحمر  اللون  الطهو، حتى يختفي  اأثناء  تذوقها 

النيئة  امل�صوية  والكبدة  اللحوم  اأكل  نهائياً، وعدم 

الإ�صابة  لتجنب  وذل��ك  الن�صج(،  مكتملة  )غ��ري 

بالأمرا�ص.

يذكر اأن طفيل التوك�صوبالزما، ُيعرف ب�»داء القطط«، 

لأنها من اأهم اأ�صباب انتقاله لالإن�صان عن طريق تناولها 

اأطعمة غري مطهوة، وت�صبب اإجها�ص احلوامل اأو مواليد 

حل��وم  اأن  ك��م��ا  وال���دم���اغ،  ال��ق��رن��ي��ة  يف  مب�صكالت  م�صابة 

الأغنام والأبقار قد تكون حاملة لبوي�صات هذا الطفيل، 

وطهوها جيداً يق�صي عليه.

منتجات  م��ن  عينات  فح�ص  مت  اأن���ه  الأط��ب��اء  وي��وؤك��د 

ل��الأك��ل م��ن )ال��الن�����ص��ون والب�صطرمة  ال��ل��ح��وم اجل��اه��زة 

النتائج وجود  واأظهرت  وال�صالمي(، مت جمعها ع�صوائياً، 

مت  ال��ت��ي  العينات  يف  التوك�صوبالزما  طفيل  حوي�صالت 

الالن�صون  يف  و٪46.7،   ،٪66.7  ،٪33.3 بن�صبه  جمعها 

وال��ب�����ص��ط��رم��ة وال�����ص��الم��ي، ع��ل��ى ال���ت���وايل، وت���رج���ع ه��ذه 

الن�صب العالية اإىل عدم تعري�ص هذه املنتجات اإىل درجة 

امل�صتخدمة،  اللحوم  حرارة عالية كافية لقتل الطفيل يف 

للطفيل  املعدي  بالطور  للتلوث  املنتجات  هذه  تعر�ص  اأو 

اأثناء  تلوثها  اأو  الت�صنيع  اأثناء  احل��راري��ة  معاجلتها  بعد 

تقطيعها واإعداها للبيع للم�صتهلك.

اللحوم ت�سبب ال�سمنة واأمرا�ض القلب

الإف���راط يف  م��ن خطر  الريطانية  ح��ذرت احلكومة 

موا�صم  يف  تناولها  على  بالقت�صار  ون��ادت  اللحوم،  تناول 

والقلب  ال�صمنة  اأم��را���ص  لتفادي  الأع��ي��اد فقط،  وف��رات 

التي ت�صيب اآلف الريطانين �صنوياً، وكو�صيلة م�صاعدة 

املناخ  تغيري  م��ن  واحل���د  البيئي،  ال��ت��وازن  على  للحفاظ 

وخف�ص معدلت تربية املا�صية.

اللحوم  ا�صتهالك  اأن  اإىل  التغذية  م�صت�صارو  واأ���ص��ار 

اأ���ص��ب��ح اأم�����راً خ����ارج ال�����ص��ي��ط��رة، ح��ي��ث ي��ق��ب��ل ال��ك��ث��ري من 

ب�����ص��راه��ة، ل�صيما يف حم��الت  ت��ن��اول��ه��ا  الأ���ص��خ��ا���ص ع��ل��ى 

الأطعمة اجلاهزة، لفتن اإىل اأن تناول الكثري من اللحوم 

باأمرا�ص  وي�صيب  ال�صمنة  ي�صبب  متقاربة  ف��رات  على 

القلب وال�صكر.

ا�صتهالك  معدلت  انخف�صت  »اإذا  الأط��ب��اء:  وي�صيف 

الوفيات  ف�صتنخف�ص معدلت  املئة،  30 يف  بن�صبة  اللحوم 

املبكرة، والتي ت�صل اإىل األف و800 حالة �صنوياً يف بريطانيا 

وحدها«، لفتن اإىل اأن اإنتاج اللحوم بكميات كبرية ي�صكل 

الأبقار  اأعداد احليوانات، مثل  وتزايد  البيئة،  على  �صرراً 

وامل��ي��اه،  الطاقة  خم���زون  م��ن  الكثري  ي�صتهلك  واخل���راف 

بالإ�صافة اإىل اأن تزايد اأعداد املا�صية يوؤدي اإىل زيادة غاز 

امليثان امل�صبب الرئي�صي لالحتبا�ص احلراري.

التقاليد  اإىل  اأن يعود الريطانيون  واق��رح اخل��راء 

توؤكل  اللحوم  كانت  حيث  الو�صطى،  الع�صور  يف  القدمية 

موا�صم  يف  فقط  تناولها  ويتم  الأم��را���ص،  لبع�ص  كعالج 

ال��ع��ام، مطالبن  اأو م��رت��ن يف  اأي مب��ع��دل م��رة  الأع���ي���اد، 

واح��دة  م��رة  اإىل  املعدل  ي�صل  بحيث  تناولها،  من  باحلد 

اأ�صبوعياً.

  مـنــوعــــات

تجميد اللحوم قبل الطهي يقضي على الميكروبات
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أجهزة »التسمير« 
تضاعف خطر 

اإلصابة بسرطان 
الجلد

اأك������������دت درا��������ص�������ة ح����دي����ث����ة، 

ف���وق  ل���الأ����ص���ع���ة  ال���ت���ع���ر����ص  اأن 

من  ال���ص��ط��ن��اع��ي��ة  البنف�صجية 

ي�صاعف  الت�صمري  اأج��ه��زة  خ��الل 

خطر الإ�صابة بال�صرطان.

 367 بدرا�صة  الباحثون  وق��ام 

ح��ال��ة لأ���ص��خ��ا���ص ت��ق��ل اأع��م��اره��م 

ت�����ص��خ��ي�����ص  مت  ع�����ام�����اً،   40 ع����ن 

وج������ود خ���الي���ا ج���ل���د ���ص��رط��ان��ي��ة 

 390 بنحو  وم��ق��ارن��ت��ه��م  ل��دي��ه��م، 

ح���ال���ة لأ����ص���خ���ا����ص ي���ع���ان���ون م��ن 

اأن  ع��ادي��ة، ووج���دوا  م�صاكل جلد 

ي�صتعملون  ال���ذي���ن  الأ���ص��خ��ا���ص 

هم  ال�����ص��ن��اع��ي  الت�صمري  اأج��ه��زة 

ع��ر���ص��ة ل���الإ����ص���اب���ة ب��ال�����ص��رط��ان 

الأ�صخا�ص  من  اأك��ر   ٪69 بنحو 

ي�������ص���ت���خ���دم���وا ه���ذه  ال�����ذي�����ن مل 

الو�صائل اأبداً.

واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن ٪27 

من حالت الت�صخي�ص يف املراحل 

الن�صاء  عند   ٪43 منها  الأول��ي��ة، 

م���ن امل��م��ك��ن ت��ف��ادي��ه��ا ب��الم��ت��ن��اع 

ف���ق���ط ع�����ن ا�����ص����ت����خ����دام اأج����ه����زة 

الت�صمري ال�صناعية.

وح�������������ذر ال������ب������اح������ث������ون م���ن 

حيث  الت�صمري،  اأجهزة  ا�صتخدام 

لالإ�صابة  ال�صخ�ص  تعّر�ص  اإنها 

ب�صرطان امليالنوم املجهري، وهو 

اأخطر اأنواع �صرطان اجللد.

عطايلاطيا

يالمقلقل

�ضرا�ضجمارب

ىقتلم�ضمر

بام�ضارما

للماجةلز

حتفنمااي

ااااابيهـل

جيرعتجو

ب�ضق�ضانرف
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الذهاب  مباريات  على  ال�ستار  اأُغ��ل��ق 

���س��م��ن ال�����دوري ال��ل��ب��ن��اين ل��ك��رة ال��ق��دم 

احلما�سة  تن�سحب  اأن  دون  م��ن  ب��ه��دوء، 

الكبرية التي اأحاطت مبباريات املنتخب 

مناف�سات  على  العامل  كاأ�س  ت�سفيات  يف 

الأخ��رية  تلك  فبقيت  املحلية،  البطولة 

باهتة مملة يف معظمها.

وبعك�س التوقعات تراجع العهد حامل 

اللقب واملر�سح الأبرز للفوز بالدوري اإىل 

وال�سفاء  النجمة  ت��ارك��اً  الثالث،  امل��رك��ز 

ولكن  الأول��ن،  املركزين  على  يتناف�سان 

ذلك ل يعني تغيرياً يف خارطة املناف�سة، 

ت��خ��ب��ئ  الإي���������اب  ج���ول���ة  اأن  ف���ال���وا����س���ح 

عوا�سف مرتقبة على م�ستوى ال�سدارة، 

يف ظل البوادر التي برزت لدى النجمة 

اأبرز جنومه وحمركه عبا�س  الذي فقد 

ع���ط���وي امل��ن��ت��ق��ل ل���اح���راف يف ف��ري��ق 

دبي الإماراتي، فيما ال�سوؤال الكبري عن 

حتى  التما�سك  على  وق��درات��ه  ال�سفاء 

امل��ا���س��ي��ة حن  امل��وا���س��م  بعك�س  ال��ن��ه��اي��ة 

كان يدخل من الباب الكبري، ويخرج يف 

النهاية خمفقاً يف حتقيق حلم جمهوره 

باإحراز اللقب الأول يف تاريخ النادي.

وانطلق الدوري ملو�سم 2011 – 2012 

ال�سبت 22 ت�سرين الأول املا�سي، وكانت 

مباراة الفتتاح بن الأن�سار والت�سامن 

�سور على ملعب بريوت البلدي، واأ�سفرت 

عن فوز الت�سامن 1 – 0 باإ�سابة �سجلها 

غ�سان �سويخ يف الدقيقة 91 فكانت اأوىل 

اإ���س��اب��ات ال����دوري، اأم���ا امل��ب��اراة الأخ���رية 

ذه��اب��اً ف��اأج��ري��ت الأح���د 8 ك��ان��ون الثاين 

اجل��اري بن النجمة والإخ��اء الأهلي يف 

 -  2 للنجمة  ف��وزاً عزيزاً  واأثمرت  �سيدا 

مرحلة  يف  الأخ��رية  الإ�سابة  وكانت   ،1
ال����ذه����اب ل���اع���ب ال��ن��ج��م��ة ب����ال �سيخ 

م��ن �سربة   93 ال��دق��ي��ق��ة  ال��ن��ج��اري��ن يف 

جزاء “بنالتي”.

و�سهدت مرحلة الذهاب ت�سجيل 167 

اإ�سابة يف املباريات ال�66 والتي انتهت 17 

منها بالتعادل و49 بفوز فريق على اآخر، 

و�سجل لعب املربة ح�سن �سحرور اأ�سرع 

اإ�سابة يف الدوري يف الدقيقة الثانية يف 

مرمى الأهلي �سيدا.

ت�سجيل  ال���ذه���اب  م��رح��ل��ة  و���س��ه��دت 

167 اإ�سابة، مبعدل 2،2 هدفن للمباراة 
وف��از  متوا�سعة،  ن�سبة  وه��ي  ال���واح���دة، 

بلقب هداف الذهاب قائد و�سط النجمة 

عبا�س عطوي ب�9 اإ�سابات.

املدرب  الذهاب تفوق  واأك��دت مرحلة 

ي�سرف  ال��ذي  النجمة  ت�سدر  املحلي مع 

ومو�سى  عيتاين  اإبراهيم  املدربان  عليه 

ح��ج��ي��ج، واأ����س���رف ع��ل��ى ت��دري��ب الأن��دي��ة 

واأرب��ع��ة  م��درب��ن حملين  ثمانية  ذه��اب��اً 

اأجانب، وكانت بع�س الأندية تخلت عن 

الذهاب وكلفت مدربن  مدربيها خال 

العهد  فتخلى  امل�سوؤولية،  حلمل  اآخرين 

ع���ن الأمل�������اين ث��ي��و ب���وك���ري ال�����ذي ت��ف��رغ 

حممد  املغربي  وخلفه  املنتخب  لتدريب 

ال�ساهل، كما تخلى املربة عن ال�سوداين 

ع�ساف  ال�سوري  وخلفه  ال�سقر  اأ�سامة 

ال�����س��ام  دّرب  اأن  ���س��ب��ق  ال�����ذي  خ��ل��ي��ف��ة 

زغرتا قبل هبوطه اإىل الدرجة الثانية، 

جريديني  �سعيد  عن  الرا�سينغ  وتخلى 

ل��ت��وق��ي��ف��ه م���ن الحت�����اد وت�����س��ّل��م امل��ه��م��ة 

ناكيد،  دايفيد  ال��ري��ن��ي��دادي  عنه  ب���دًل 

وت��خ��ل��ى ط��راب��ل�����س ع���ن م���درب���ه امل��ح��ل��ي 

ف�����ادي ال���ع���م���ري وخ��ل��ف��ه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

و�سّمت  ط���ارق(،  )اأب���و  ق��رط��ام  اإ�سماعيل 

�سلمان  اأك�����رم  ال��ع��راق��ي  ال�����س��ف��اء  اإدارة 

مديراً فنياً وبقي غ�سان اأبو دياب مدرباً 

الفنيون  امل��دراء  اأم��ا  ي�ساعده يف مهمته، 

اإبراهيم  فهم  مراكزهم  يف  ثبتوا  الذين 

ع��ي��ت��اين وم���و����س���ى ح��ج��ي��ج )ال��ن��ج��م��ة(، 

وج��م��ال ط��ه )الأن�����س��ار(، وحممد زهري 

)الت�سامن �سور(، وفوؤاد �سعد )ال�سام 

�سيدا(،  )الأه��ل��ي  نا�سر  وحممد  �سور( 

وحم����م����ود ح���م���ود )����س���ب���اب ال�������س���اح���ل(، 

و�سمري �سعد )الإخاء الأهلي(.

ال�12  الفرق  اأح��وال  على  وهنا جولة 

يف مرحلة الذهاب:

الذهاب  مرحلة  اأنهى  النجمة:   ���  1
يف ال�سدارة، لكن التحاق جنمه وهدافه 

عليه  فر�س  دب��ي  بفريق  عطوي  عبا�س 

حت���دي���اً ج���دي���اً ي��ت��م��ث��ل ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 

م��وق��ع��ه اإي����اب����اً، يف ظ���ل اف��ت��ق��اد ال���ن���ادي 

ال��ع��ري��ق ل��اع��ب ق���ادر على م��لء ال��ف��راغ 

الذي خلفه غياب عطوي مت�سدر هدايف 

الدوري حتى الآن ب�9 اإ�سابات.

واأك����د ال��ن��ج��م��ة ط��م��وح��ات��ه ال��ك��ب��رية ه��ذا 

يعتمد  وهو  الغائب،  اللقب  با�ستعادة  املو�سم 

ال�سبابية،  ت�سكيلته  ت��األ��ق  على  كبري  ب�سكل 

اأن  وبنظرة حتليلية خلطوط النجمة يظهر 

لديه اأقوى هجوم مت�ساوياً مع ال�سفاء ب�23 

اإ�سابة، وهو الأكرث فوزاً ب�9 انت�سارات، ولديه 

اأقوى خط و�سط بقيادة عبا�س عطوي الذي 

اأ�سهر  ل�ستة  دب��ي  ن��ادي  يف  انتقل لاحراف 

على �سبيل الإعارة، كما لديه ثالث اأقوى خط 

النجارين،  �سيخ  ب��ال  ال���دويل  بقيادة  دف���اع 

مديرين  على  املو�سم  ه��ذا  النجمة  واعتمد 

فنين وطنين هما اإبراهيم عيتاين ومو�سى 

يف  احتياطياً  لع��ب��اً  ي�����س��ارك  وال���ذي  حجيج، 

بع�س املباريات. 

اليافع حممد  اأي�ساً على  ويعّول النجمة 

جعفر وح�سن املحمد وعلي حمام وامل�ساك�س 

البلجيكي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل���غ���رب���ي،  اأك�����رم 

���س��ل��ي��م��ان م���ام���ام، ���س��ج��ل ال��ن��ج��م��ة 23 ه��دف��اً 

وتلقت �سباكه 11 اإ�سابة، وكان عبا�س عطوي 

هداف الفريق ب�9 اإ�سابات.

مير  ال�����س��دارة  و���س��ي��ف  ال�����س��ف��اء:   �������  2
مب��رح��ل��ة م�����س��ت��ق��رة ف��ن��ي��اً ب���ق���ي���ادة م��درب��ه 

و�سع  بعدما  وذل��ك  �سلمان،  اأك��رم  العراقي 

امل��و���س��م، حقق  ه��ذا  ال�سعبة  ال��ب��داي��ة  خلفه 

ا�ستام املدرب  انت�سارات متتالية بعد  �ستة 

العراقي القدير دفة الإدارة الفنية، وميلك 

ال�����س��ف��اء ك���ل امل��ق��وم��ات ال��ف��ن��ي��ة والإداري������ة 

التي توؤهله لإح��راز لقبه الأول يف الدوري 

22
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لعبن  ت�سم  �سفوفه  اأن  ول�سيما  ال��ع��ام، 

م��ن ال��ط��راز ال���دويل اأب��رزه��م جن��م الفريق 

اجلديد حممد حيدر القادم من الت�سامن 

عبود  وحمزة  ال�سعدي  علي  وامل��داف��ع  �سور 

يف ال��و���س��ط م���ع خ�����س��ر ���س��ام��ي وامل��غ��رب��ي 

النيجريي  ال��ه��ج��وم  ويف  ال��ع��م��رات��ي  ط���ارق 

نغو او�سينا �سامويل. �سجل 23 هدفاً وكان 

دف��اع��ه الأق����وى ذه��اب��اً ب�8 اأه�����داف، ه��داف 

الفريق النيجريي نغو او�سينا �سامويل )7 

ا�سابات(.

رحلته  يف  �سعوبات  ي��واج��ه  العهد:   ���  3
املو�سم  يف  اأح���رزه  ال��ذي  لقبه  على  للحفاظ 

والثالثة  التوايل  الثانية على  للمرة  املا�سي، 

اأك���رث م��ن مناف�س قوي  ب��وج��ود  ت��اري��خ��ه،  يف 

قدميه،  حت��ت  م��ن  ال��ب�����س��اط  ل�سحب  ي�سعى 

وبغياب هداف الفريق والدوري املا�سي ح�سن 

معتوق املنتقل لنادي عجمان الإماراتي.

دف����ع ت���ف���رغ م�����درب ال��ع��ه��د الأمل������اين ثيو 

بوكري باإدارة النادي للبحث عن مدرب جديد 

الذي  ال�ساهل  املغربي حممد  ا�ستقدام  فكان 

انطاقة  ب��ع��د  ال��ف��ري��ق  ن��ت��ائ��ج  م��ع��ه  حت�سنت 

خجولة وبداية خميبة بخ�سارة اأمام ال�سفاء 

العن�سر  ال��ف��ري��ق  يفتقد  نظيفن،  بهدفن 

النادي عن الاعب  ا�ستغناء  ب�سبب  الأجنبي 

وع��دم  فويوفيت�س  ف��ادمي��ري  امل��ون��ت��ي��ن��غ��ري 

الليبي  الاعب  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  العتماد 

نادر كارة. �سجل ذهاباً 19 هدفاً وتلقت �سباكه 

وك���ان حم��م��ود ال��ع��ل��ي ه���داف ال��ف��ري��ق )6   ،9
اأهداف(.

ونتائجه  ع��رو���س��ه  تعترب  الأن�����س��ار:   �������  4
العظمى  الغالبية  اأن  مقبولة ن�سبياً، ول�سيما 

م���ن ع��ن��ا���س��ر ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة الأ����س���ا����س���ي���ة تعترب 

ل��ل��وق��ت ك��ي تنتج الأداء  ب��ح��اج��ة  ���س��اب��ة، وه���ي 

يف  الفريق  اأن  خ�سو�ساً  فنياً،  منها  املطلوب 

تغيري جلد  دخل يف مرحلة  املا�سية  ال�سنوات 

اأثمرت ترفيع ن�سبة كبرية من لعبي الفئات 

العمرية. 

امل��راح��ل  ب��ط��يء يف  ب�سكل  الأن�����س��ار  ب����داأ 

الأوىل ب�سبب الإ�سابات الكثرية التي حلقت 

باعبيه الأ�سا�سين اأمثال الربازيلي رامو�س 

و���س��ام��ي ال�����س��وم وق��ا���س��م ل��ي��ا ورب��ي��ع عطايا 

وحممود كجك، وي�سم الفريق عنا�سر �سابة 

ترم�س، وحممود كجك، وحممد  مثل عاء 

ب��اق��ر اأي����وب، و���س��ام��ر ج��دع��ون، وع��ل��ي ج��واد، 

وقا�سم خ�سفة، وقا�سم مناع وح�سن اإبراهيم 

الفريق  اأن  الأن�سار  اإدارة  وت��وؤك��د  وغ��ريه��م. 

بحاجة اإىل ال�سرب والوقت، خ�سو�ساً بعد اأن 

تخلى النادي عن لعبن كبار خال ال�سنوات 

املا�سية بدءاً من اعتزال مالك ح�سون مروراً 

كان يف عز  ال��ذي  برن�س  ادي  بال�ستغناء عن 

اإىل  امل��ادي��ة،  ال��ظ��روف  ب�سبب  وذل���ك  عطائه 

ن�����س��رت اجل��م��ل وح�����س��ن اأم���ن و����س���وًل اإىل 

حم��م��د ب��اق��ر ي��ون�����س ون��ب��ي��ل ب��ع��ل��ب��ك��ي وع��ل��ي 

نا�سر الدين واأحمد ال�سوم. 

الرابع،  املركز  يف  الذهاب  الأن�سار  اأنهى 

اإ�سابة،   12 �سباكه  وتلقت  ه��دف��اً   16 و�سجل 

هداف الفريق حممود كجك وحممد عطوي 

ولكل منهما 5 اإ�سابات.

انت�سارات  �ستة  الأهلي: حقق  الإخاء   ���  5
املتوازن  الأ�سلوب  وتعادل مرة واحدة بف�سل 

والقائم  �سعد  �سمري  م��درب��ه  يعتمده  ال���ذي 

اإىل  ال�سريع  والنتقال  الدفاعي  احلذر  على 

فهد  ال�سوري  م��ه��ارة  على  معتمداً  الهجوم، 

الأ�سلوب  هذا  وبف�سل  الفريق،  ه��داف  ع��ودة 

مت��ك��ن م���ن ت�����س��در ال�������دوري م��ن��ذ امل��رح��ل��ة 

الأوىل، وملعظم فرات مرحلة الذهاب، حتى 

الأ�سبوع الثامن.

ل��اأخ��اء �سمري  امل��دي��ر الفني  وي��ع��ول 

ذات  ع��ن��ا���س��ر  ت�سم  ت�سكيلة  ع��ل��ى  �سعد 

من  ب���دءاً  �سابة،  اأخ���رى  وعنا�سر  خ��ربة 

احل��ار���س ال���دويل رب��ي��ع الكاخي و���س��وًل 

ط��ح��ان  ح�������س���ن  ه���ج���وم���ه  جن���م���ي  اإىل 

وال�سوري فهد عودة.

ال��و���س��ط  لع���ب  الت�سكيلة  يف  وي����ربز 

ال�����س��اب��ق،  الأن�����س��ار  ق��ائ��د  بعلبكي  ن��ب��ي��ل 

وم�سطفى حاق مهاجم العهد ال�سابق، 

ال�سابق،  النجمة  لع��ب  حممود  وقا�سم 

كما يربز اأي�ساً من الاعبن ال�سورين 

اجل����دي����دي����ن ال����ل����ذي����ن رف�������دا ال���ف���ري���ق 

ب��خ��ربت��ه��م��ا وه���م���ا ف���ه���د ع������ودة وع����اء 

وتلقت  هدفاً   17 الإخ��اء  �سجل  بي�سون، 

�سباكه 13. هداف الفريق: ال�سوري فهد 

عودة ب�6 اإ�سابات.

اقتنا�س  يجيد  �سور:  الت�سامن   ���  6
النقاط على ملعبه ومبوؤازرة جماهريه، 

���س��ب��ان��اً مميزين  اأن���ه ي�سم لع��ب��ن  ك��م��ا 

 8 امل���درب حممد زه���ري، �سجل  ي��ق��وده��م 

اأهداف وتلقت �سباكه 10 اإ�سابات، هداف 

اأحمد  وامل�سري  �سويخ  غ�سان  الفريق: 

جنيب ال�سحات ولكل منهما 3 اإ�سابات.

��� �سباب ال�ساحل: اأخفق يف احتال   7
موقع بن فرق النخبة ذهاباً، و�سي�سعى 

ل���ت���ع���وي�������س ذل������ك يف الإي�����������اب، م���ع���وًل 

ال��دف��اع��ي  ال��ل��ع��ب  ت�سكيلته  اإج�����ادة  ع��ل��ى 

النيجريي  ب��ق��ي��ادة  امل���رت���دة  وال��ه��ج��م��ات 

ديالو  اولي�سيه  وامل���ايل  دان��ي��ال  اوداف���ن 

يف  متثلت  الفريق  ثغرة  طهماز،  وح�سن 

هجومه الأ�سعف ذهاباً ب�7 اأهداف، فيما 

الفريق:  ه��داف  اأهداف�   10 �سباكه  تلقت 

املايل اولي�سيه ديالو ب� 3 اإ�سابات.

عرو�سه  ت��راج��ع��ت  ال��را���س��ي��ن��غ:   �������  8
اأن  رغ��م  على  املا�سي،  املو�سم  عن  ن�سبياً 

�سفوفه ت�سم نخبة من الاعبن اأمثال 

اإ�سماعيل و�سريج �سعيد،  الدولين وليد 

واإن عابت الأول كرثة م�ساكله يف املاعب 

وخ�����س��ون��ت��ه، �سجل ال��را���س��ي��ن��غ ال��ث��ام��ن 9 

اأهداف، وتلقت �سباكه 14، هدافه: و�سيم 

)الرا�سينغ(  مطر  وحممد  الهادي  عبد 

اإ�سابات. ولكل منهما 3 

اإمكانات  اأظ��ه��ر  ���س��ور:  ال�سام   ���  9
الأ���س��واء  دوري  يف  البقاء  توؤهله  طيبة 

اأن��ه��ى ال��ذه��اب يف  مو�سماً ج��دي��داً، وه��و 

املركز التا�سع ب�8 نقاط، و�سجل هجومه 

الأ���س��وء مع  ك��ان دفاعه  فيما  هدفاً،   15
ب�23 ه��دف��اً، ه��داف  الأه��ل��ي �سيدا  دف���اع 

الفريق ح�سن عوا�سة )4 اأهداف(.

ع���دد من  ع��ل��ى  يعتمد  امل����ربة:   �������  10
ال�سبان املطعمن اإىل جانب املهاجم طارق 

دا�سيلفا،  اإ���س��م��اع��ي��ل  وال���ربازي���ل���ي  ال��ع��ل��ي 

�سجل 9 اأهداف، وتلقت �سباكه 18 اإ�سابة، 

ه����داف ال���ف���ري���ق: ال���ربازي���ل���ي اإ���س��م��اع��ي��ل 

دا�سيلفا فرن�سي�سكو )6 اإ�سابات(.

الفريق  تنتظر  �سيدا:  الأهلي   ���  11
بن  موقعه  على  للحفاظ  �سعبة  مهمة 

ال��ك��ب��ار، وب��ال��ت��ايل ال��ت��خ��ل�����س م���ن �سكة 

ال��ت��ي �سلكها م���راراً  ال�����س��ع��ود وال��ه��ب��وط 

وتكراراً يف املوا�سم الأخرية املا�سية. 

وب����ن الإي���ج���اب���ي���ات ال���ت���ي ب�����رزت يف 

�سفوفه هذا املو�سم تاألق اأكرث من لعب 

ال�سباب،  منتخب  ثاثي  ول�سيما  �ساب، 

البابا  �سبليني وعاء  املهاجمان حممود 

و���س��اع��د ال���دف���اع ي��و���س��ف ���س��ال��ح، اح��ت��ل 

ب�7 نقاط، �سجل  الذهاب  ال�11 يف  املركز 

هجومه 11 هدفاً فيما كان دفاعه الأ�سوء 

هدفاً،  مع دفاع ال�سام �سور بتلقيه 23 

هداف الفريق عاء البابا ب�3 اأهداف.

��� طرابل�س: الفريق الوحيد الذي   12
الذهاب، على رغم  اأي فوز يف  مل يحقق 

اأن����ه ي�����س��م لع��ب��ن ي��اف��ع��ن وم��وه��وب��ن 

ع��ل��ى  ف���ري���ق  اأي  ع���رق���ل���ة  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون 

اللقب  العهد حامل  غ��رار ما ح�سل مع 

يح�سن  اأن���ه  اأث��ب��ت   ،2  ���  2 ت��ع��ادل  عندما 

ق��ط��ف ال��ن��ق��اط اإذ ح��ق��ق 5 ت���ع���ادلت يف 

لقب  وا�ستحق  الأوىل.  ال�سبع  امل��راح��ل 

ال���ت���ع���ادلت )6 م������رات( يف خ��ت��ام  م��ل��ك 

ال��ذي  ال�سمايل  الفريق  �سجل  ال��ذه��اب، 

اح��ت��ل امل��رك��ز الأخ���ري ذه��اب��اً 10 اأه���داف 

وتلقت �سباكه 16 هدفاً. هداف الفريق: 

اإبراهيم �سويدان ب�3 اإ�سابات.

جالل قبطان
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العهد

�سباب ال�ساحل
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كاريكاتير

طبيعية  حمــمــيــة  اإدارة  فــوجــئــت 

با�شم  املعروف  الببغاء  بــاأن  بريطانية، 

»مــ�ــشــرت تـــي« ال يــــردد �ــشــوى الــكــلــمــات 

النابية، وذلك حني ا�شطحبته يف جولة 

تثقيفية يف املدار�س واملراكز التعليمية، 

لتو�شيح اأهمية احلفاظ على البيئة.

اإىل  املحمية  اإدارة  ذلـــك  دفـــع  وقـــد 

النا�س،  بعزله عن  معاقبة »م�شرت تي« 

التي  البذيئة  الكلمات  كل  ين�شى  حتى 

7 �شنوات، عا�س خاللها يف  اكت�شبها يف 

كنف اأ�ــشــرة مــن الــوا�ــشــح اأنــهــا مل تكن 

تعري اهتماماً كبرياً للحد من التلفظ 

بالكلمات النابية.

والكلمات  للعبارات  وبا�شتخدامه 

الــبــذيــئــة يــ�ــشــبــب الــبــبــغــاء ال �ــشــعــوريــاً 

التعريف  حملة  على  للقائمني  حرجاً 

بالبيئة و�شرورة احلفاظ عليها. 

وحـــــــــول هـــــــذا االأمــــــــــر قـــــــال اأحـــــد 

يخرج  ما  اإن  الفعالية،  عن  امل�شوؤولني 

من فم الـ»م�شرت تي« رمبا يبدو مثرياً 

وال�شغار  الكبار  اإىل  بالن�شبة  لل�شحك 

للببغاء  �شواء، يف حني ينبغي  على حد 

عبارات  ي�شتخدم  واأن  موؤدباً،  يظهر  اأن 

العامة  االأمــاكــن  يف  بها  التلفظ  ميكن 

الفعالية  ت�شاعد  كــي  خــجــل،  دون  مــن 

املطلوبة،  بالنتائج  تعود  واأن  تنجح  اأن 

ي�شتمع  من  كل  اأفكار  ت�شتيت  دون  من 

للبغاء امل�شاك�س، وذلك وفقاً ملا �شرح به 

روالنــدز  �شتيف  املحمية  موظفي  اأحــد 

وحتى  املحلية،  نيل«  »دايــلــي  ل�شحيفة 

املــحــمــيــة  اإدارة  قـــــــررت  احلـــــني  ـــــك  ذل

الــبــبــغــاء حــتــى ين�شى  الــتــحــفــظ عــلــى 

الكلمات النابية.

ويـــعـــرب املــ�ــشــرفــون عــلــى املــحــمــيــة 

عـــن اأمـــلـــهـــم بـــــاأن يــنــجــح »مــ�ــشــرت تــي« 

يف الــتــخــلــ�ــس مـــن مـــفـــردات قــامــو�ــشــه 

ال�شابعة  يف  اأنــه  من  انطالقاً  البذيئة، 

الببغاء  �شن  اأن  ومــعــروف  عــمــره،  مــن 

ميكن اأن ي�شل اإىل الـ90، مما يعني اأن 

املــعــايــري ال  هــذه  بح�شب  تــي«  »مي�شرت 

يزال يف مقتبل العمر، واأمامه م�شتقبل 

زاهر خال من الكلمات امل�شينة.

عزل ببغاء عن الزوار 

ب�سبب األفاظه البذيئة

زيارة بان كي مون

 اإىل ال�سرق الأو�سط

جلـــاأ مــدمــنــون يف اجلـــزائـــر اإىل مــــواد جــديــدة، 

النتنة،  واجلــــوارب  والــغــراء  ال�شرا�شري  كاأجنحة 

الكيف  غــالء  ملواجهة  قـــوي،  خمــدر  اإىل  لتحويلها 

املعالج »احل�شي�س« يف ال�شوق، وت�شييق اخلناق على 

�شبكات التهريب واملتاجرة بهذه ال�شموم.

وحذر م�شطفى خياطي؛ رئي�س الهيئة الوطنية 

لرتقية ال�شحة وتطوير البحث »فورام«، من توجه 

تعاطي  اإىل  ال�شباب حتــديــداً،  املــدمــنــني،  مــن  عــدد 

الــتــي لها م�شاعفات  املــخــدرات  اأنــــواع جــديــدة مــن 

خطرية على ال�شحة.

واأفــــــــاد املـــتـــحـــدث بــــــاأن هـــنـــاك مــــن يـــلـــجـــاأ اإىل 

»كافار«،  بالعامية اجلزائرية  املعروفة  ال�شرا�شري، 

ليتم  بــعــد،  فيما  وطــحــنــهــا  بتجفيفها  يــقــوم  حــيــث 

�شيجارة  اإىل  وحتــويــلــهــا  اأخــــرى  مـــواد  مــع  خلطها 

خمـــدر، يف حــني يــقــوم اآخــــرون و�ــشــلــوا اإىل مرحلة 

االإدمان باملخدرات ال�شلبة كالهريوين والكوكايني، 

ويتم حرقها فيما  اأجنحة هذه احل�شرات  »نزع  اإىل 

بعد وا�شتن�شاق الدخان املت�شاعد الذي يتحول اإىل 

خمدر قوي«.

الــكــرى من  تــقــوم الغالبية  اأخــــرى،  مــن جــهــة 

املدمنني، خ�شو�شاً املت�شردين والذين هم من دون 

اأنواع قوية من الغراء، حيث يتم  ماأوى، با�شتن�شاق 

ويتم  احلليب،  مــن  بال�شتيكية  اأكــيــا�ــس  يف  و�شعها 

ا�شتن�شاقها بطريقة منتظمة.

غالء املخدرات يدفع اإىل الإدمان على ال�سرا�سري

اإنقاذ 800 كلب قبل حتويلهم اإىل وجبات طعام 

اأنقذت ال�شلطات البحرية التايالندية، 800 كلب من �شبكة جتارة حلوم غري �شرعية يف �شمال 

�شرق تايالند، واعتقلت م�شتبهاً به كان ينقل احليوانات لت�شحن عر نهر »ميكونغ«.

واأفادت وكالة االأنباء التايالندية، اأن ال�شلطات البحرية التايالندية ر�شدت قاطرة حمملة بـ40 

قف�شاً فيها 800 كلب حي، ومت اإنقاذها قبل التحول اإىل وجبات طعام.

واأ�شارت الوكالة اإىل اأن الكالب ت�شحن عادة يف نهر ميكونغ لتباع يف فيتنام، حيث يعد تناول طبق 

حلم الكالب وجبة روتينية. 

واعُتقل بري�شا اأوتا�شي )37 �شنة( بتهمة تهريب كالب، ليتم التحقيق معه، فيما متّكن اأ�شخا�س 

اآخرون ينتمون اإىل �شبكة التهريب من الفرار.

وذكرت ال�شلطات اأن ال�شحنة كانت �شرت�شل اإىل الو�س لُتنَقل بعدها اإىل فيتنام، لتكون وجبة لكل 

حمبي حلوم الكالب، ونقلت الكالب اإىل حمطة ناكون بانوم التي تعنى باحليوانات، حيث �شتحظى 

بالرعاية الالزمة.


