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يجنح نحو الحيادية وصيد الغنائم ..
جنبالط يستمر واقـفًا على رأس الـتلة

الملف النووي اإليراني.. الحل أو االنفجار؟

ــل سياسة الصوت العالي  ـّ تركيا تفض
على »اليد الطويلة« فـي سورية

بيار رفول لـ»الثبات«: ال ُمساومة 
على المبادئ.. وميقاتي قد يخسر االثنين معًا 8
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جامعة تنفيذ األوامر األميركية: 

هجوم شامل 
إلسقاط المنطقة

»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

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



ل��ي�����ض م����ا ت���ت���ع���ر����ض ل����ه ���س��وري��ة 

جبهة  وات�ساع  خطورته  على  حالياً، 

هجمة  من  ج��زءاً  اإال  فيه،  امل�ساركني 

اال�ستعماري،  ال��غ��رب  ي�سنها  �ساملة 

واأتباعها  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات  مم��ث��ًا 

االأط��ل�����س��ي��ني )اال���س��ت��ع��م��ار ال��ق��دمي(، 

امل��ح��ل��ي��ني  وك����ائ����ه����ا  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

ع��ل��ى اآب����ار ال��ن��ف��ط وال���غ���از ال��ع��رب��ي��ة.. 

وال���ه���دف ي��ب��دو وا���س��ح��اً ل��ك��ل متابع 

الكربى  الهزائم  ا�ستدراك  وحملل: 

ال��ت��ي اأُحل���ق���ت ب��امل�����س��روع االأم���رك���ي 

امل��ن��ط��ق��ة ع��م��وم��اً،  ال�����س��ه��ي��وين يف   -

اأفغان�ستان  يف  اخل�سو�ض  وجه  وعلى 

وال����ع����راق، ول��ب��ن��ان امل���ق���اوم���ة، وغ���زة 

الع�سية على املوت اأو اال�ست�سام.

ي���راد  من�سقة  ك���ربى  ه��ج��م��ة  ه���ي 

ال�سنيعة  ال��ه��زائ��م  تلك  حتويل  منها 

و����س���ام���ل، حتى  ���س��اح��ق  »ن�����س��ر«  اإىل 

املنطقة  ت��دم��ر  ذل����ك  ا���س��ت��دع��ى  ل���و 

والتفتيت  ف��ي��ه��ا،  م��ن  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 

راأ�ض  فاالأمركي  التدمر،  �سنو  هو 

يرى  ال  اال�ستعمارية  املنظومة  ه��ذه 

ي�ستحق  م���ا  ال��ع��رب��ي��ة  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  يف 

»نفطنا«  ي�سميه:  ما  �سوى  االهتمام 

الرئي�ض  تعبر  ح�سب  و»اإ�سرائيلنا«، 

االأب  بو�ض  ج��ورج  اال�سبق  االأم��رك��ي 

1990، عندما قاد »حرب حترير  عام 

الكويت« من جارها ال�سقيق العراق.

وال تخفي اأب��واق هذه احلملة من 

بالعربية،  يكتبون  ال��ذي��ن  امل��رت��زق��ة 

التعبر ب�سراحة عن حقيقة م�سروع 

اأن  اأحدهم �سارحاً  اإذ يكتب  اأ�سيادهم، 

م��ا ي��ج��ري »ل��ن يتيح الأي ط��رف )يف 

ي�ساعد  اأن  واملمانعة(  املقاومة  حمور 

من  اإىل  �سيحتاج  منهم  فكل  االآخ���ر، 

ي�ساعده ويدافع عنه«.. واآخر مل يجد 

اأن »حتقيق  ال��ك��ت��اب��ة ع��ن  م��ن  ح��رج��اً 

ال�����س��ام م���ع )ال����ع����دو( االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

التغير  ح���دوث  بعد  ممكناً  �سيكون 

التي  العربية  ال��دول  املنطقة، الأن  يف 

التغير  عوا�سف  �سربتها  قد  تكون 

ال ي��ع��ود ب��اإم��ك��ان��ه��ا خ��و���ض ح���رب مع 

اإج�����راء  اإىل  ت�����س��ط��ر  ب���ل  اإ����س���رائ���ي���ل، 

تنتهي  اأم��رك��ي��ة،  برعاية  مفاو�سات 

ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ات ���س��ام ���س��ام��ل بني 

ال���ع���رب وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ج��ه��ة، 

واإ�سرائيل من جهة ثانية«. 

هكذا، بكل هذا الو�سوح كتب منذ 

املعروفني، من  املت�سهينني  اأحد  اأي��ام 

ُك���ت���اب امل���ق���االت ال��ي��وم��ي��ة يف ج��ري��دة 

لبنانية معروفة بعي�سها من ح�سابات 

ال�����س��ف��ارة االأم���رك���ي���ة.. ه��و اع���راف 

وخريطة طريق لاأهداف املنظورة ملا 

يجري يف املنطقة عموماً، ويف �سورية 

ي�����س��ك��ك يف حقيقة  خ�����س��و���س��اً، وم���ن 

ُت�سن على �سورية لي�ض  املوؤامرة التي 

يكتبه  ما  ومتابعة  ق��راءة  �سوى  عليه 

ل��ة من  امل��م��وَّ ال�سحف  وُك��ت��اب  حمللو 

االأم��رك��ي��ني واأت��ب��اع��ه��م م��ن نفطيي 

اخل��ل��ي��ج، ال���ذي���ن ك�����س��ف��ت ال��ت��ط��ورات 

ال���ع���رب���ي���ة االأخ���������رة ك����ل اأق��ن��ع��ت��ه��م، 

اأتباع  جمرد  كونهم  حقيقة  واأظهرت 

واالأط��ل�����س��ي��ني،  ل��اأم��رك��ي��ني  اأذالء 

ول����و ك����ان ذل����ك ع��ل��ى ح�����س��اب دي��ن��ه��م 

وعروبتهم.

الهجمة  ف�����س��ول  اإن  ال����واق����ع،  يف 

ل���ة  االأم����رك����ي����ة - االأط���ل�������س���ي���ة امل���م���وَّ

اإي������رادات ن��ف��ط جمل�ض ال��ت��ع��اون  م��ن 

اخل��ل��ي��ج��ي، ت��ت��م ب�����س��ك��ل م��ن�����ّس��ق، مما 

يوحي اأن اأ�سحابها يخو�سون معركة 

رب���ط���وا م�����س��ره��م  اأن  ب��ع��د  وج������ود، 

الكيان  واأم����ن  مب�سر  وم�����س��احل��ه��م 

اأنظمة  حكام  اأن  ال�سيما  ال�سهيوين، 

ا���س��ت��ك��م��ال  اأن  ي�����س��ت�����س��ع��رون  اخل��ل��ي��ج 

من  واالأطل�سي  االأمركي  االن�سحاب 

جميع  �سيرك  واأفغان�ستان  ال��ع��راق 
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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

اللبنانيون،  ا�ستوعب  فماذا  لبنان،  ا�ستقال  على  م�ست  عاماً  و�ستون  ثمانية 

االأموات منهم واالأحياء، امل�سوؤولون يف الدولة اأو ال�سيا�سيون على خمتلف تنوعاتهم، 

ويف خمتلف املراحل؟

ن��ب��دو ال��ي��وم، وك��اأن��ن��ا م��ا زل��ن��ا جن��ر االأم�����ض، فكم ه��و ط��ب��اع ال�سيا�سيني غريب 

وعجيب.

الفرن�سيني  ك��ان��وا م��ن رج��ال  �سيا�سيني،  االن��ت��داب، �سمعنا وق��راأن��ا ع��ن  يف زم��ن 

امل�ستعمر  مع  وخطوطهم  خيوطهم  مي��دون  كانوا  احل��ني،  ذات  يف  لكنهم  اخلل�ساء، 

االآخر؛ مع االإنكليز.

وعلى امل�ستوى العملي، كان �سيا�سي معنّي ينام موالياً لب�سارة اخلوري، لكنه كان 

ي�ستيقظ موؤيداً حتى العظم الإميل اإده، والعك�ض بالعك�ض.

يف زمن اال�ستقال ما تغر �سيء، فكميل �سمعون على �سبيل املثال ال احل�سر، 

اإذ به يطلع رجل االإنكليز االأول، ورجل  الذي اأطلق عليه يوماً فتى العروبة االأغر، 

اأديب ال�سي�سكلي االأبرز.. واالثنان مربط خيلهما كان يف لندن.

اليوم ماذا تغر؟

هذا  الح��ظ��وا  ك��رام��ي،  ر�سيد  بقاتل  ميجد  اأ�سبح  كيف  »املتع�سب«  ذاك  تاأملوا 

ديكتاتورية  واإقامة  اال�سراكية  بالثورة  اإال  ير�سون  ال  يوماً  كانوا  الذين  ه��وؤالء  اأو 

الربوليتاريا، كيف هم منظرون عند اأ�سخم راأ�سمال طفيلي متوح�ض يف لبنان راكم 

على البلد ال�سغر و�سعبه اأكرث من 60 مليار دوالر ديناً ونهب عا�سمته وموؤ�س�ساته.

لل�سيا�سيني  دقيقاً  و�سفاً  يقدم  ال��ذي  �سهاب  ف��وؤاد  الرئي�ض  احل��ق مع  ك��ان  رمب��ا 

واأكلة  ال�سيا�سة،  يحتقر جتار  كان  اإمنا  ال�سيا�سة،  يحتقر  يكن  »مل  فهو  اللبنانيني  

اجلبنة الذي يعتربون ال�سيا�سة بازارات و�سفقات وميار�سون الكذب«.

املا�سي:  القرن  خم�سينيات  مطالع  يف  كتبه  له  مقال  يف  ريا�سي  ا�سكندر  يقول 

اأه��ايل هذه  ك��ان  االأت���راك، عندما  املتوا�سل منذ زم��ن بعيد، منذ عهد  الف�ساد  ه��ذا 

الباد ي�ستعملون كل طرق االإر�ساء والتملق الكت�ساب عواطف اأ�سيادهم العثمانيني 

األقوا درو�ساً على االأت��راك يف فن  اإنهم  وبدرجة حاذقة ووا�سعة ج��داً، حتى ال تقول 

الر�سوة واالرت�ساء واال�ستثمار«.

العثمانيون جبل لبنان مبا�سرة  يتابع: »ويف خال احلرب االأوىل، عندما حكم 

ياأتوننا يف  لبنان عن كثب،  االأت���راك يف جبل  ه��وؤالء  راأي��ن��ا  امتيازاته،  األ��غ��وا  اأن  بعد 

البداية رجااًل م�ستقيمني اإن�سانيني وينقلبون بعد حني اإىل وحو�ض كا�سرة وفا�سقني 

و�سارقني حرامية - وذلك عندما كنا نفت�ض عن اكت�ساب ر�ساهم بكل ما عندنا من 

حيل، وبكل ما عندنا من اأ�سباب وطرق لاإغراء، وال اأريد اأن اأقول اإن الكثرات من 

احل�سان كن يف راأ�ض اأنواع ذلك االإغراء مما يجري دوماً يف كل باد يدخلها القوي 

العدد االأكرب  اأن  الكبرتني هو  اأثناء احلربني  ُبوِلغ فيه  ويحكمها فاحتاً، ولكن ما 

بعدهم  وم��ن  االأت���راك  احلاكمني  االأ�سياد  اأ�سرة  اإىل  ي�سلن  كن  احل�سان،  مئات  من 

الفرن�سيني واالإنكليز واالأ�سرالية عن طريق احلنان االأبوي«.

رمبا كان اأخراً �سرورياً االإ�سارة اإىل اأن لبنان اليوم خمتلف عن االأم�ض.. فلبنان 

الذي كان دائماً يطاأطئ الراأ�ض اأمام العدو االإ�سرائيلي منذ اغت�ساب فل�سطني عام 

ا�ستطاع منذ العام 1982 اأن يبداأ من  العظيمة  مبقاومته  فلبنان  غره،  هو   ،1948
عا�سمته العظيمة بروت مباحقة ال�سهيوين ويهزمه.

كان االنت�سار العظيم يف 2000، وكان االنت�سار العظيم الذي يتحقق الأول مرة 

يف تاريخ ال�سراع العربي - االإ�سرائيلي يف متوز 2006.. رغم حجم التواطوؤ املحلي 

والتاآمر العربي..

اال�ستقال الذي يحميه اليوم �سعب وجي�ض ومقاومة.. هو بالتاأكيد لي�ض لبنان 

ال�سم�سرة واملقاوالت والراأ�سمال املتوح�ض والطفيلي.. اإنه لبنان املقاوم، الذي يعرف 

كيف يقاوم ويواجه وينت�سر.. وكل عام واللبنانيون بخر.

»الثبات«

  همسات

�أجل  �ملعار�ضة كل جهده من  �أ�ضا�ضي يف  تيار  عمل   •
ميقاتي  جنيب  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  غ��د�ء  مقاطعة 

�لذي �أقامه على �ضرف رئي�س �جلمهورية يف طر�بل�س، 

لكنه مل يلق �أي جتاوب.

م�����س��ت��ق��ب��ل��ي م���ق���رب م���ن ���س��ع��د ال��دي��ن  • ���س��ي��ا���س��ي 
ل�سورية،  ب��ال��ع��داء  ال��ه��و���ض  ب���داء  احل��ري��ري، م�ساب 

اأ�سول مذهبية  ذو  واأن��ه  �سوري،  اأ�سل  اأن��ه من  تبني 

غر املذهب امل�سجل على هويته.

• معار�س من �أ�ضل �ضوري يحمل �جلن�ضية �لفرن�ضية، 
وع�ضو يف موؤمتر »عربي« معروف، ويحتل مركزً� هامًا 

�ل�ضهيوين  م��ع  �لتن�ضيق  ب��د�أ  ��ضطنبول،  جمل�س  يف 

يف  ��ضمه  ذكر  عدم  ي�ضرتط  لكنه  ليفي،  برنار  هرني 

�أي ن�ضاط يقوده ليفي مبا�ضرة �ضد �ضورية، لأنه بذلك 

يحرقه نهائيًا. يذكر �أن �ملوؤمتر »�لعربي« �ملذكور جّمد 

كل ن�ضاطاته منذ بدء �لأحد�ث �ل�ضورية. 

يتم  املتقاعدين،  اجلي�ض  �سباط  اأح��د  ب��اإ���س��راف   •
�سيا�سي  لتيار  واملوؤيدين  العنا�سر  بجميع  االت�سال 

لبناين معار�ض، وكذلك باملف�سولني و»الزعانني«، 

للعمل على اإعادة متو�سعهم داخل التيار، واإعطائهم 

بع�ض امل�سروفات امل�ستحقة لهم، مع العلم اأن بع�سهم 

ذهب اإىل اأحزاب وجمعيات اأخرى.

يف  )م.ب(  �ضابق  ك�ضرو�ين  نائب  ظهور  لوحظ   •
منطقة �لطريق �جلديدة عدة مر�ت، حيث يجتمع مع 

لبناين  �ضيا�ضي  تيار  على  �ملح�ضوبني  �مل�ضوؤولني  بع�س 

معار�س، ما �أدى �إىل ��ضتغر�ب �أهل �ملنطقة، و�ل�ضوؤ�ل 

ط له يف �مل�ضتقبل �لقريب؟ عما يخطَّ

• و�سل موؤخراً اإىل لبنان الع�سرات من املعار�سني 
يف  االأم��رك��ي��ة  ال�سفرة  تعمل  ال��ذي��ن  ال�سوريني، 

لبنان على تاأمني احلماية لهم، وكذلك بع�ض نواب 

وال�سكن،  النقل  لتاأمني  ي�سعون  الذين  اآذار،   14
مقّدمني �سياراتهم النيابية، واأخرى الدبلوما�سية 

لت�سهيل  اأوروب��ي��ة،  ل��دول  فخرية  لقنا�سل  التابعة 

تنقل املعار�سني ال�سوريني.

نو�ب  لأحد  مبا�ضر  تدخل  عن  �لنقاب  ك�ضف  مت   •
�لأقلية �لنيابية يف �ضمال لبنان، وتورطه يف �أحد�ث 

�لذين  �ل�ضوريني،  �مل�ضلحني  مئات  وجتنيد  حم�س، 

»جـامـعـة« تنفيذ الأوامـر الأمريكـية:

هـجـوم �سـامـل لإ�سـقـاط الـمنطـقة

في ذكرى االستقالل

) العدد 188(  اجلمعة - 18 ت�رشين الثاين - 2011

ال�سفر ال�سوري يو�سف اأحمد يطلب الكام خال اجلل�سة االأخرة للجامعة يف القاهرة

مــوضــــوع الـغــــالف



اخلارجية  ال�سيا�سة  تعرف   مل 

ال�����س��وري��ة ح��ي��وي��ة مم��اث��ل��ة لتلك 

ال�سبعيني  الرجل  فيها  بثها  التي 

الذي يتميز بحيوية ال�سباب وليد 

امل��ع��ل��م، ف��ه��ذا ال���رج���ل ذو اخل���ربة 

الديبلوما�سية الوا�سعة، ا�ستطاع اأن 

اح��رام اخل�سوم من دون  يكت�سب 

يكت�سب  اأن  وا�ستطاع  واح��د،  تنازل 

ثقة قيادته ب�سبب اإخا�سه الكبر 

ملوقعه وباده. 

هو وليد بن حمي الدين املعلم 

الدليمي املولود يف دم�سق يف العام 

من اأ�سل عربي قبلي يعود   ،1941
من  دم�سقي  وه��و  زبيد،  اإىل  ن�سبه 

�سكنت حي  ال��ت��ي  دم�����س��ق  ع��ائ��ات 

املزة، من حوا�سر الدليم الزبيدية 

املنت�سرة يف الوطن العربية.

 امل��ع��ل��م ي���ق���دم من���وذج���اً م��ه��م��اً 

الفذة،  ال�سخ�سيات  تقدمي  يف  ال�سوري  التعليمي  القطاع  جن��اح  عن 

الر�سمية  املدار�ض  فدرا�سته االبتدائية واملتو�سطة والثانوية كانت يف 

بجامعة  التحق  ذل��ك  وب��ع��د  و1960،   1948 العامني  ب��ني  ال�سورية 

القاهرة وتخرج منها عام 1963 مع بكالوريو�ض يف االقت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سية.

 ،)1964( ع��ام  ال�����س��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة  التحق  تخرجه  ف��ور 

وعمل يف البعثات الدبلوما�سية ملحقاً يف كل من تنزانيا، وال�سعودية، 

الديبلوما�سية  منا�سبه  اأول  نال   1975 العام  ويف  واإنكلرا،  واإ�سبانيا 

�سنوات،  خم�ض  ملدة  رومانيا  يف  ل�سورية  �سفراً  عني  عندما  الرفيعة 

ليعود بعدها اإىل دم�سق لي�سغل من�سب مدير اإدارة التوثيق والرجمة 

بقي  اخلا�سة.  املكاتب  الإدارة  مديراً  بعدها  ليعني   ،1984 العام  حتى 

املعلم يف موقعه اجلديد 6 �سنوات، عاد بعدها اإىل العمل الديبلوما�سي 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  لباده  �سفراً   1990 العام  يف  فعني  اخل��ارج��ي، 

االأمركية يف واحدة من اللحظات املهمة يف العاقات بني البلدين، 

التي ق�ساها يف وا�سنطن متابعة دقيقة  الت�سع  ال�سنوات  و�سمحت له 

اإ�سرائيل،  مع  ال�سورية  العربية  ال�سام  ملرحلة مفاو�سات  وعن قرب 

حيث لفت االأداء املتميز لل�سيد املعلم اأنظار املراقبني الدوليني.

 عاد املعلم يف العام 2000 اإىل دم�سق جمدداً، لكن هذه املرة لي�سبح 

2005 �سمي  العام  ال�سرع، ويف مطلع  ف��اروق  لوزير اخلارجية  معاوناً 

نائباً لوزير اخلارجية، ومت تكليفه باإدارة ملف العاقات ال�سورية – 

خالها  زار  البلدين،  بني  العاقات  يف  تاريخية  حلظة  يف  اللبنانية 

غالبية العوا�سم العربية، والتقى الكثر من الزعماء العرب.

يف العام 2006 عني املعلم وزيراً للخارجية، ليحدث حراكاً كبراً 

يف ال�سيا�سة اخلارجية ل�سورية، حيث ا�ستطاع ك�سر العزلة املفرو�سة 

عليها، وي�سهد خ�سوم املعلم، قبل اأ�سدقائه اأن الدبلوما�سية ال�سورية 

خطت خطوات وا�سعة اأثناء وزارته 

ملحاولة  اخ��راق��اً«  �سورية  وحققت 

عزلها، حيث متت على يدي املعلم 

اأوثق العاقات مع تركية واململكة 

االخراق  ومت  ال�سعودية،  العربية 

ف��رن�����س��ا  ال���ك���ب���ر يف  ال�������س���ي���ا����س���ي 

ودول غ���رب اأوروب������ا، م��ع احل��ف��اظ 

ع��ل��ى ال���ع���اق���ة ق���وي���ة م���ع رو���س��ي��ا 

االحت���ادي���ة. وم���ع���روف ع��ن��ه اأي�����س��اً 

دم��اث��ت��ه و���س��ع��ة م��ع��رف��ت��ه، م��ا �سمح 

مع  �سخ�سية  �سداقات  باإقامة  له 

كبار ال�سخ�سيات العربية والعاملية 

كوزير اخلارجية ال�سعودي االأمر 

���س��ع��ود ال��ف��ي�����س��ل، واالأم������ني ال��ع��ام 

العربية  ال����دول  ال�����س��اب��ق جل��ام��ع��ة 

عمرو مو�سى، باالإ�سافة اإىل عاقة 

مم��ي��زة ج�����داً، م���ع رئ��ي�����ض ال�����وزراء 

الركي رجب طيب اأردوغان.

 لقبه البع�ض باأنه »غروميكو« �سورية، جلمعه بني �سابة 

الديبلوما�سي، وعرف يف عهده حر�سه  العمل  املوقف، ومهارة 

على انتقاء الديبلوما�سيني ال�سوريني على اأ�سا�ض الكفاءة فقط، 

ال��وزارة، م�ستفيداً من الدعم القوي  اأح��دث نقلة نوعية يف  ما 

ال��ك��ب��رة ب�سخ�سه م��ن قبل  ل��ربن��اجم��ه االإ���س��اح��ي، وال��ث��ق��ة 

الرئي�ض ب�سار االأ�سد.

يطلق  لكنه  �سبعينياً،  كان  واإن  فهو  موقعه،  يف  ظاهرة  املعلم  ي�سكل   

فيهما  يدعو  ب��وك«،  »الفاي�ض  »توير« وكذلك على  �سفحة خا�سة على 

اإىل التوقف عن ا�ستخدام العنف، ويحذر من تبعات ذلك على م�ستقبل 

واأمن �سورية، وهي خطوة اأثارت اإعجاب الكثرين بالوزير الذي يحاول 

التوا�سل مع االأجيال اجلديدة على طريقتهم. 

امل��واق��ف  ات��خ��اذ  على  ق����ادراً  رج���ًا  يبقى  وامل��ع��ل��م على �سابته، 

يف  حتى  الدعابة  روح  يفقد  ال  نف�سه  الوقت  ويف  والثابتة،  ال�سلبة 

اأحلك الظروف، فرناه يطلق نكتة من هنا خال موؤمتر �سحايف، 

ال�سيا�سية كقوله  ال��دالالت  ودعابة من هناك ال يخلو بع�سها من 

فعله  ما  غ��رار  املن�سة على  »ل��ن يخلع اجلاكيت« على  اأن��ه  م��وؤخ��راً 

رئي�ض تيار »امل�ستقبل« �سعد احلريري.

واملعلم لي�ض ديبلوما�سياً فقط، فله 4 موؤلفات هامة حتى االآن، تتعلق 

بال�سيا�سة والديبلوما�سية باملنطقة والعامل، هم: كتاب فل�سطني وال�سام 

امل�سلح« الذي اأ�سدره يف العام  1970، ثم كتاب �سورية يف مرحلة االنتداب 

من  �سورية  عن  ثانياً  ج��زءاً  وبعده   ،1948 العام  وحتى   1917 العام  من 

اال�ستقال اإىل الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958، واأخراً كتاب 

عن »العامل وال�سرق االأو�سط يف املنظور االأمركي«.

وهم  اأوالد،  ثاثة  وله  خياط،  �سو�سن  ال�سيدة  من  متزوج 

طارق و�سذى وخالد.

3

بــــــروفــــــــايـــــــــل

قاد السياسة الخارجية السورية في أصعب المراحل وأدقها
وليد المعلم.. السبعيني الشاب

ا�سطحاب  ج���راء  الثانية،  العا�سمة  يف  وا���س��ع  غ�سب  ع��ّم   •
»النازحني«  تفقد  اأج��ل  من  اآذار   14 ملجموعات  امل�ستقبل  تيار 

ال�سوريني اإىل منطقة وادي خالد، خ�سو�ساً اأن بني هوؤالء من 

كانت اأيديهم ملوثة بدماء اأهل ال�سمال على حاجز الرببارة.

�ل��ع��رب��ي«؛  »�ل��رب��ي��ع  منّظر   •
برنار  �لفرن�ضي  �ل�ضهيوين 

ه���رني ل��ي��ف��ي، ي��ت��اب��ع ي��وم��ي��ًا، 

وع���ل���ى ج��م��ي��ع �مل�����ض��ت��وي��ات، 

�ضورية،  يف  »�لثورة«  حتركات 

وق�����د ق�����ال م�����وؤخ�����رً� خ���ال 

مناظرة تلفزيونية على �لقناة 

»�لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« �ل��ر�ب��ع��ة، �إن 

تنفيذ  ه��و  �ل��ع��رب��ي  »�ل��رب��ي��ع 

مل�������ض���روع �ل�������ض���رق �لأو����ض���ط 

و�أ�ضاف ليفي:  �لرئي�س �لإ�ضر�ئيلي �ضمعون برييز«،  �جلديد �لذي �ضاغه 

»يبقى علينا �ل�ضاحتان يف �ضورية ولبنان ليكتمل تنفيذ �مل�ضروع«، وي�ضاعد 

حيث  كو�ضنري،  برنار  �ل�ضابق  فرن�ضا  خارجية  وزير  �لأي��ام  هذه  يف  ليفي 

يعد�ن ملوؤمتر و��ضع ل�»�ملعار�ضة« �ل�ضورية يف فرن�ضا .

مت تدريبهم يف �أحد �ملخيمات �جلنوبية يف 

لبنان. وكانت قو�ت حفظ �لنظام يف �ضورية 

حم�س،  يف  م�ضلحة  جم��م��وع��ة  �ع��ت��ق��ل��ت 

بتدريبهم،  �لنائب  �ضقيق  ب�ضلوع  �عرتفت 

�لأمن   لزعزعة  �مل�ضتلزمات،  كافة  وتاأمني 

يف �ضورية.

ك��ن��ي�����س��ة  يف  دي����ن����ي  م����رج����ع  �����س����األ   •
ل���ب���ن���ان م�����س��ت��غ��رب��اً:  ك���اث���ول���ي���ك���ي���ة يف 

م����اذا ي��ري��د رئ��ي�����ض ج��م��ه��وري��ة ���س��اب��ق 

م����ن امل�����س��ي��ح��ي��ني يف ����س���وري���ة؟ ومل�����اذا 

ويحر�سهم  بلدهم  ���س��وؤون  يف  يتدخل 

ب��امل�����س��ارك��ة يف  وال��ق��ي��ام  الع�سيان  ع��ل��ى 

امل���ظ���اه���رات وامل�������س���رات ال���ت���ي ت�����س��يء 

ل������دوره������م، ول�����وج�����وده�����م وع��ي�����س��ه��م 

امل�سرك مع باقي اأبناء �سعبهم؟

�لتابعة  �ضي�ضتم(  )بلوكوت  �ضركة  تقوم   •
�ضبكات  مبر�قبة  �لأمريكية،  لا�ضتخبار�ت 

�لإنرتنت يف �ضورية ولبنان و�لعر�ق وفل�ضطني، 

وت�ضتخدم تقنيات حديثة، حيث ي�ضرف على 

هذه �ل�ضركة جمموعة من �للوبي �ل�ضهيوين، 

كل  لها يف  فروعًا  �ل�ضركة  �فتتحت هذه  وقد 

�ضركة  وت�ضاعدها  و»�إ���ض��ر�ئ��ي��ل«،  تركيا  من 

�ضركة  وه��ي  مهماتها،  يف  )تليكوميك�س( 

للمعار�ضني  لوج�ضتي  بدعم  تقوم  �ضويدية 

و�لأردن،  تركيا  يف  يقيمون  �لذين  �ل�ضوريني 

ويف منطقة �لأ�ضرفية �ضرق بريوت.
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من  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  املن�سحبني  اأت���ب���اع 

حرا�ض النفط و�سارقي ثروات االأم��ة، عر�سة 

حموراملقاومة  ع��ود  ا���س��ت��داد  نتيجة  للخطر، 

وامل��م��ان��ع��ة، ومت��ا���س��ك��ه ومت����دده ع��ل��ى م�ستوى 

املنطقة، اإ�سافة اإىل اأن التطورات اأكدت املوؤكد؛ 

ب���اأن م��ا ك��ان ي�سمى حم��ور »ع���رب االع��ت��دال« 

املعقود الراية ملجل�ض التعاون اخلليجي، ما هو 

اإال احتياط ا�سراتيجي للم�سروع ال�سهيوين 

الذي اغت�سب فل�سطني، لتكون نقطة انطاق 

له لل�سيطرة على كل الوطن العربي.

ل���ك���ل ه������ذا، ب���ا����س���ر امل����ح����ور االأم�����رك�����ي - 

هجمته  اخلليجي   - االإ�سرائيلي   - االأطل�سي 

املن�سقة على جميع املواقع: نقطة البداية يف 

عمليات  خ��ال  من  ال�سامدة،  ال�سابرة  غ��زة 

ال��ع��دو  ينفذها  ي��وم��ي  وت��دم��ر  وق��ت��ل  ق�سف 

و�سط  ومقاوميها،  غزة  اأه��ل  �سد  ال�سهيوين 

يف  ال�سامتني  ان��خ��راط  يف�سح  عربي  �سمت 

هذا املخطط.

ويف لبنان ت�سر قافلة املقاومة بعز و�سموخ، 

رغم ما ن�سهده من �سغط غربي، عرب �سيف 

املحكمة الدولية امل�سّلط عليها، والذي يتكامل 

م���ع حت���رك���ات ق����وى ال���راب���ع ع�����س��ر م���ن اآذار، 

االأوام��ر  تنفيذ  ت��زال على عهدها يف  ما  التي 

واالأجندات االأمركية بتمويل خليجي.. 

اأم�����ا اإي��������ران، ف�����اإن ت��ب��ا���س��ر ه���زمي���ة ه��ذه 

اأك���ذوب���ة  اإن  اإذ  اأف��ق��ه��ا،  م���ن  ت�����س��رق  ال��ه��ج��م��ة 

اتهامها مبحاولة اغتيال ال�سفر ال�سعودي يف 

وا�سنطن باءت بالف�سل، وهي منوذج ملا يحيكه 

العقل االأم��رك��ي م��ن ف��ن، يف ح��ني تراجع 

التهديدات االأمركية والغربية واالإ�سرائيلية 

اأمام �سجاعة القيادة االإيرانية وعنا�سر قوتها 

ات��ه��ام��ه��ا بتطوير  ال��ع��م��ان��ي��ة، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة 

���س��ن��اع��ت��ه��ا ال���ن���ووي���ة، ل���ذل���ك ت��ب��ق��ى ���س��وري��ة 

االإ�سرائيلي   - االأمركي  املحور  اإىل  بالن�سبة 

الق�سيد،  ب��ي��ت  وال��ع��رب��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ة  واأدوات������ه 

ون�����س��ب اأع���ني م��وؤام��رت��ه��م، ح��ي��ث مل ي��رك��وا 

الإ���س��ق��اط  وا���س��ت��خ��دم��وه��ا  اإال  اأداة  اأو  و���س��ي��ل��ة 

ت�سبه  عاملية  ح��رب  يف  وممانعتها،  مقاومتها 

متوز  ع���دوان  نفذ  ال���ذي  اجلهنمي  التحالف 

ولي�ض  املقاومني،  اأق��دام  حتت  و�سقط   2006
اجلامعة  يف  االأق��ن��ع��ة  ك�سف  اإىل  ا���س��ط��راره��م 

العربية، اإال دليًا على �سعوبة معركتهم �سد 

ما  وهو  عليها،  انت�سارهم  وا�ستحالة  �سورية، 

�ستوؤكده وقائع االأيام املقبلة.

عدنان عبد الغني



الربيطانية  ال��غ��اردي��ان  �صحيفة  اأوردت 

قبل اأيام، حتلياًل للكاتب الربيطاين »ال�صرت 

ُيعّد  ���ص��وري��ة  ال��ن��ظ��ام يف  ب���اأن »تغيري  ك���روك« 

جائزة ا�صرتاتيجية تفوق ليبيا«.

�صعودي  م�صوؤول  عن  الكاتب  ه��ذا  وينقل 

كبري، اأنه اأبلغ يف �صيف 2011 كبري موظفي 

نائب الرئي�س الأمريكي ال�صابق ديك ت�صيني، 

الأح��داث يف  بداية  ومنذ  ال�صعودي،  امللك  اأن 

ال�صوري  ال��ن��ظ��ام  »تغيري  اأن  يعتقد  ���ص��وري��ة، 

ال�صعودية«،  للم�صالح  ج���داً  م��ف��ي��داً  �صيكون 

اإذا ك��ان  اأن����ه  اأن »امل��ل��ك ي��ع��رف  ع��ل��ى  م�����ص��دداً 

اجلمهورية  ان��ه��ي��ار  يف  بالغة  �صعوبة  ه��ن��اك 

اإيران  ُي�صعف  لن  فاإنه  اإي��ران،  الإ�صالمية يف 

اأكرث من خ�صارة �صورية«.

ويف امل���و����ص���وع ن����وع م���ن خ��ري��ط��ة ط��ري��ق 

مو�صوعة لتحقيق ما ي�صفه »اللعبة العظيمة 

ب��ه��ذه اخلريطة  وي��ت��درج  ���ص��وري��ة«،  - خ�صارة 

على النحو الآتي:

انتقايل  جمل�س  ت�صكيل  اإىل  امل�صارعة   -

على الطريقة الليبية، ب�صرف النظر اإذا كان 

لهذا املجل�س امتداد داخلي حقيقي.

- اإدخ��������ال م�����ص��ل��ح��ن م����درب����ن م����ن ك��ل 

الدول  من  خ�صو�صاً  �صورية،  اإىل  اجلن�صيات 

املجاورة.

-  ت�صعيد احلملة الإعالمية يف خمتلف 

فيها  ت��ه��داأ  ل  �صورية  اأن  لت�صوير  الأ���ص��ك��ال، 

ال�صطرابات، واأن اأعمال التمرد تتو�صع.

الإ�صالحية  اجل��ه��ود  وت�صويه  ت�صفيه   -

للقيادة ال�صورية، ورف�س اأي لقاء حواري مع 

النظام من قبل املعار�صات.

-  ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى الن��ق�����ص��ام��ات داخ��ل 

الو�صائل  مبختلف  الأمنية  وال��ق��وى  اجلي�س 

الإع��الم��ي��ة وامل��ال��ي��ة والب���ت���زازي���ة، مب��ا فيها 

احلديث الدائم ولو وهمياً عن ان�صقاقات.

القتل، على الطريقة  ا�صتمرار عمليات   -

اجل���زائ���ري���ة م��ن��ذ ب���داي���ة ت�����ص��ع��ي��ن��ات ال��ق��رن 

املا�صي.

لتطال  القت�صادية،  العقوبات  تو�صيع   -

ب�����ص��ك��ل خ��ا���س ال��ط��ب��ق��ة ال��و���ص��ط��ى، وت��رخ��ي 

بتنقلها على الطبقات الفقرية.

ورغ���م اأن ال��ك��ات��ب ال��ربي��ط��اين ي��وؤك��د اأن 

ه���ذه ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات ت��ت��ج��ه ن��ح��و ال��ف�����ص��ل - رغ��م 

اإل   - فيها  امل��وظ��ف��ة  ال�صخمة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 

اأن  ي���وؤك���د  ���ص��ي��اق الأح�������داث وت��ط��ورات��ه��ا  اأن 

يرتاجع  لن  �صورية  ا�صتهداف  على  الإ���ص��رار 

م�صتمرة  املواجهة  اأن  يعني  ما  يتوقف،  ول��ن 

تعبري  خ��ال�����ص��ة، ح�صب  اأم��ريك��ي��ة  حل�����ص��اب��ات 

طويلة  لفرتة  عمل  قدمي  لبناين  دبلوما�صي 

يف وا�صنطن، معيداً اإىل الأذهان حديثاً لوزير 

اخلارجية الأمريكية الأ�صبق هرني كي�صنجر، 

اأج�������راه م���ع جم��ل��ة »دي�����ر ���ص��ب��ي��غ��ل« يف �صهر 

عدم  اأه��م��ي��ة  على  ���ص��دد  حيث   ،2008 �صباط 

بعد فر�س عقوبات  اإل  اإي���ران  فتح ح��وار مع 

�صورية،  على  اخلناق  وت�صييق  عليها،  موؤملة 

ان�����ص��ح��اب  اأي  ف���ع���اًل، لأن  ال��ن��ظ��ام  ي��ه��دد  مب���ا 

�صيا�صية  ت�صوية  توفري  دون  من  ال��ع��راق  من 

اإىل وا�صنطن كارثة حقيقة،  �صيكون بالن�صبة 

اإىل »اأن الن�صحاب من العراق من دون  لفتاً 

لقدرات  تعزيز  �صيكون مبنزلة  الت�صوية  هذه 

القوة  عجز  على  وتاأكيد  وحما�س  اهلل  ح��زب 

»على  اأن���ه  كي�صنجر  ي�صدد  وه��ن��ا  ال��غ��رب��ي��ة«.. 

لي�صت  ه��ذه  اأن  اأن يفهموا  الأوروب��ي��ن  بع�س 

م�صكلة اأمريكية فقط، واأن مثل هذه النتيجة 

�صتكون خطرة لأوروبا واأمريكا«.

فاإذا كان ما يتم من موؤامرات ل�صتهداف 

وحت��دي��داً  خليجياً  تعهده  ج��رى  ق��د  �صورية، 

ق��ط��ري��اً ب��دع��م ت��رك��ي اأردوغ�����اين، م��ع تراجع 

الواجهة،  خلف  اإىل  حالياً  ال�صعودي  ال���دور 

ال�صعودي  البيت  برتتيب  الن��ه��م��اك  ب�صبب 

مبتابعة  ان��ه��م��اك��ه��ا  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال���داخ���ل���ي، 

وما  اليمني،  اجلنوبي  عند جارها  التطورات 

ل  اإىل مرحلة  ت�صل  قد  اأح���داث  من  ي�صهده 

به، حيث  الإم�صاك  الريا�س قادرة على  تعود 

مملكة  على  وخطري  �صلبي  ب�صكل  �صينعك�س 

ال���ذه���ب الأ�����ص����ود ن��ف�����ص��ه��ا، يف ظ���ل ال��ت��ن��اف�����س 

اأولد عبد  ال�صديد احلا�صل بن ما بقي من 

اأ�صقاء  ع�صرة  وه��م  احل��ي��اة  قيد  على  العزيز 

والأحفاد الذين بداأ �صربهم ينفذ، خ�صو�صاً 

امللكيات  يف  اأهلهم  نظراء  اأجن��ال  ي��رون  اأنهم 

والإم������ارات ال��وراث��ي��ة ���ص��اروا م��ل��وك��اً واأم����راء 

واأولياء عهد.

التطورات،  لهذه  بدقة  مراقبن  وب���راأي 

الرئي�س  لن�صيحة  متتثل  لن  ال�صعودية  ف��اإن 

نبيه ب���ري ول���ص��ت��ن��ت��اج ال��ع��م��اد م��ي�����ص��ال ع��ون 

اإج��راء  على  ق��ادر  ال�صعودي  للملك  دوراً  ب��اأن 

لأن  عربية،  اأو  خليجية   - �صورية  م�صاحلة 

»ال��ق��ي��ادة«  ان��ه��ارت  اإذا  تخ�صر  ل��ن  ال�صعودية 

القطرية للموؤامرة على �صورية، ول حتى اإذا 

جنحت املوؤامرة على �صورية، لأن هذا �صي�صهم 

يف اإ����ص���ع���اف اإي������ران وك����ل م�����ص��روع امل��ق��اوم��ة 

واملمانعة.

رغ����م ت��ع��دد اأ����ص���ك���ال ا���ص��ت��ه��داف ���ص��وري��ة، 

رغم  با�صتمرار  وت��ق��وى  �صامدة  دم�صق  ف��اإن 

ال�صرا�صة التي تبدو عليها هجمة ا�صتهدافها 

عيد  اق���رتب  كلما  للت�صاعد،  مر�صحة  وه��ي 

اأن  وخ�صو�صاً  الأول،  ك��ان��ون   25 يف  امل��ي��الد، 

م�صطر  اأوب���ام���ا،  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 

يقدم  اأن  رئا�صية  انتخابات  على  املقبل  وه��و 

ي�صادف  ال��ذي  ال�صكر،  عيد  يف  لالأمريكين 

الأ�صبوع املقبل، وحتديداً يف اخلمي�س الأخري 

اأقله  اأو  م��ا،  ال��ث��اين وع���داً بخري  ت�صرين  م��ن 

اأ�صحى  ال���ذي  وه��و  م��ع��ن،  ن�صر  على  تاأكيد 

ب��ط��ة ع��رج��اء تتلقى ال�����ص��رب��ات امل��ت��ت��ال��ي��ة يف 

اأفغان�صتان، التي وعد بن�صر ا�صرتاتيجي فيها 

يف نف�س مثل هذه املنا�صبة من العام املا�صي، 

حيث اأك��د على �صحب ج��ن��وده م��ن ال��ع��راق يف 

اأفغان�صتان،  يف  ح�صوره  ليعزز   ،2011 نهاية 

ل��ك��ن ه���ا ه���ي الأي������ام ت��ع�����ص��ر ث��ي��اب��ه��ا م���وؤذن���ة 

اتفاق، يف ظل  اأي  دون  العراق  بان�صحابه من 

خ�صائر فادحة ت�صري معلوماتها الر�صمية اإىل 

اأقل من خم�صة اآلف قتيل واأكرث من 20 األف 

مقعد  اآلف  خم�صة  م��ن  اأك���رث  بينهم  ج��ري��ح 

اأم��ا  اآلف م�����ص��وه،  اأرب��ع��ة  دائ���م، ون��ح��و  ب�صكل 

و�صعه يف اأفغان�صتان فاإن الطائرات ل تتوقف 

عن نقل جثامن القتلى الأمريكين.

املتعدد  الت�صعيد  اأه����داف  تت�صح  وعليه 

واأم��ريك��ي��اً،  ال��روؤو���س عربياً وت��رك��ي��اً وغ��رب��ي��اً 

ال�������ص���وري وه���زمي���ة  ال�������ص���م���ود  ب���ع���د  لأن م����ا 

املوؤامرة عليها لي�س كما قبلها، فعلى الروؤو�س 

يكون  لن  والثمن  الثمن..  تدفع  اأن  احلامية 

ب�صيطاً بالتاأكيد.

وبهذا �صعدت وا�صنطن دفعة واحدة �صد 

اإي���ران  اإي����ران ول��ب��ن��ان و���ص��وري��ة، �صعدت �صد 

م��ن خ���الل ف��ربك��ة وك��ذب��ة حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال 

التقرير  ثم  وا�صنطن،  يف  ال�صعودي  ال�صفري 

الكاذب للوكالة الدولية للطاقة الذرية و�صد 

لبنان من خالل حتريك وا�صتح�صار املحكمة 

بوقف  فل�صطن  و���ص��د  ومت��وي��ل��ه��ا،  ال��دول��ي��ة 

لل�صلطة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��زه��ي��دة  امل�����ص��اع��دات 

املتحدة  الأمم  اإىل  انت�صابها  حماولة  ب�صبب 

ك��دول��ة ك��ام��ل��ة ال��ع�����ص��وي��ة، وم���ن ث��م اع���رتاف 

اليون�صكو بها بهذه ال�صفة.

تركي  بت�صعيد  الت�صعيد  ه���ذا  وت���راف���ق 

لكن  العازلة،  باملنطقة  التهديد  اإىل  بالعودة 

اأقلقه  اأردوغ��ان تلقى من الداخل الرتكي ما 

بقطع  م���ه���دداً  ال�����ص��راخ  اإىل  ف��ع��اد  واأخ����اف����ه، 

والعربي  اخلليجي  الت�صعيد  وكان  الكهرباء، 

اجلامعة  التاريخي  ال���زور  �صاهد  خ��الل  م��ن 

مبادرة  اجلامعة  و�صعت  البداية  يف  العربية، 

�صيغت للقطري بطريقة ا�صتفزازية ل�صورية، 

و�صكلت جلنة تراأ�صها القطري رمز النق�صام 

يف ه����ذه ال����ظ����روف، وت�������رددت م��ع��ل��وم��ات يف 

اأمريكين  �صيا�صين  خ��رباء  اأن  ال�صدد  ه��ذا 

وفرن�صين، كان يتابعهم ب�صكل دائم جيفري 

�صكل  و���ص��ع��وا  ليفي  ه��رني  وب��رن��ار  فيلتمان 

ال�����ص��ي��اغ��ة ال����ص���ت���ف���زازي���ة، ل��ت��ج��ع��ل دم�����ص��ق 

اأ�صقطت من  ال�صورية  القيادة  لكن  ترف�صها، 

يدهم اأي حجة، بالقبول بهذه املبادرة.

يفتح  اأن  والغربي  الأم��ريك��ي  ح��اول  وهنا 

�صورية، فتدخلت  الدبابري يف وجه  اأوك��ار  كل 

بعدم  التخريبية  ال��زم��ر  حمر�صة  وا�صنطن 

اإلقاء ال�صالح، ل بل تفيد املعلومات اأن اأمواًل 

قدمت  ك��ربى  اأمريكية  وم�صاعدات  خليجية 

ل��ل��م��ع��ار���ص��ات وامل�����ص��ل��ح��ن م���ن اأج����ل ت��اأج��ي��ج 

اأعمال القتل والنهب.

امل��ع��ار���ص��ة  اأن وف���د  اأي�����ص��اً  امل���ح���اولت  ويف 

يكتف  مل  دم�����ص��ق  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ص��وري��ة 

ا�صطنبول  م��ع��ار���ص��ات  ق��ب��ل  م��ن  مبهاجمته 

وب���رن���ار ه���رني ل��ي��ف��ي، ب��ل��د ب��ذل��ت حم���اولت 

معار�صات  اإىل  ين�صم  جلعله  كربى  اإغرائية 

ا�صطنبول وبرنار هرني ليفي، وال�صوؤال الآن، 

اإىل  الداخلين  املعار�صن  ملاذا مل يعد بع�س 

اأن  معلومات  ت��رددت  الآن، حيث  دم�صق حتى 

بع�صهم قد يك�صف عن هول الإغ��راءات التي 

قدمت لهم، لأن يلتحقوا مبعار�صة الفرن�صي 

من اأ�صل �صوري برهان غليون.

اأن جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة  اأي�������ص���اً  وال����الف����ت 

ال��ع��رب��ي��ة ����ص���ارع وق���ب���ل ان���ت���ه���اء م��ه��ل��ة ال�15 

اللجنة  وجهود  مب�صاعي  للبت  امل��ق��ررة  يوماً 

اأي��ام  ع�صرة  م��ن  اأق��ل  بعد  �صورية  يف  العربية 

اإىل الجتماع، لإع��الن نعيها لهذه اجلامعة، 

من خالل تعليقها ع�صوية اأول دولة موؤ�ص�صة 

حمل  حيث  �صورية،  وه��ي  العربية  للجامعة 

عام  اجلامعة  ه��ذه  ولدة  اأع��ل��ن  ال��ذي  البيان 

1945، ا�صم اجلمهورية العربية ال�صورية اأول 
ال��ت��ع��اون،  ك��ان��ت دول جمل�س  ا���ص��م، ويف وق��ت 

ال�صتعمار  عليها  يطلق  م�صيخات  ت���زال  م��ا 

الإن���ك���ل���ي���زي ا����ص���م »امل�����ص��ي��خ��ات امل��ت�����ص��احل��ة« 

با�صتثناء ال�صعودية.

وكما اأكدت املعلومات الدقيقة، فاإن تعليق 

ع�����ص��وي��ة ���ص��وري��ة يف اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ج��اء 

يف  اإليه  التو�صل  مت  اأن  �صبق  خمطط  �صمن 

ولي�س   10/16 يف  م�صر  يف  فور�صيزن  فندق 

يف مقر اجلامعة العربية، علماً اأن هذا القرار 

يحتاج اإىل اإجماع واإىل قمة عربية ح�صب ما 

ين�س امليثاق والنظام الداخلي لهذه املوؤ�ص�صة، 

اأمريكية خرجت علناً  اأن كلمة �صر  العلم  مع 

اجتماع  من  يومن  قبل  وا�صنطن  ع��رب  اإىل 

جمل�س اجلامعة تدعو اإىل عزل �صورية.

الأي���ام  ك�صفتها  حقيقة  ث��م��ة  ب��اخ��ت�����ص��ار، 

للجامعة  امل�صخ  ال��ق��رار  اأعقبت  التي  املا�صية 

ي�صم  حلفاً  تقود  وا�صنطن  اأن  وهي  العربية، 

اأنظمة عربية بقيادة م�صيخة قطر اإىل جانب 

اأن احلقيقة الأكرث و�صوحاً، هي  تركيا، على 

اأن الوليات املتحدة تعمل ب�صكل دائم لإعطاء 

و���ص��خ ج��رع��ات اإ���ص��اف��ي��ة مل��ج��م��وع��ات��ه��ا، كلما 

�صعرت اأن ان�صحابها من العراق اقرتب، وكلما 

انت�صارات  وحتقق  تتقدم  �صورية  اأن  �صعرت 

والعمالة،  التخريب  حا�صمة على جمموعات 

وي��زدادون  مربكون..  عربها  اأن  �صعرت  وكلما 

خوفاً من الغد.

ثمة حقيقة اأخرى، وهي اأن �صورية تتميز 

احللف  ك��ل  يغيظ  �صيا�صي  ب��ه��دوء  اأدائ��ه��ا  يف 

الثقة  على  ي��دل  ذات���ه  بحد  وه���ذا  اجلهنمي، 

وال���ق���درة ع��ل��ى ���ص��د ال��ه��ج��م��ة ال���ص��ت��ع��م��اري��ة 

وجي�صها  ب��ق��ي��ادت��ه��ا  ���ص��وري��ة  واأن  اجل���دي���دة، 

حا�صم  ن�صر  اإىل  �صتنتهي  العظيم  و�صعبها 

اإ����ص���اف���ة ن��وع��ي��ة اإىل خ��ي��ار  واأك����ي����د، ي�����ص��ك��ل 

العروبة احلقيقية والأ�صيلة، ولنهج املقاومة 

واملمانعة..

اأحمد زين الدين
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جعبة األسبوع
وا�شنطن ت�شابق الوقت النت�شار ما قبل »عيد ال�شكر«

�سورية.. هدوء يف الأداء ال�سيا�سي يغيظ احللف اجلهنمي

ح�صود  �صورية ترف�س قرار اجلامعة العربية.. رغم العوا�صف

) العدد 188(  اجلمعة - 18 ت�رشين الثاين - 2011

ي�صتهجن بريوتي خم�صرم ت�صرف ما يطلق عليه »ال�صتقالليون 

الأزم��ة  الأرز«، حيال  »ث��وار  اأطلقه عليهم ج��ون بولتون  اأو ما  اجل��دد«، 

ال�صورية، مت�صائاًل: األي�س فيهم اأحد يعترب من التاريخ؟

ويلفت البريوتي اخلبري اإىل اأنه قبل العام 1966، كانت بريوت 

يجرون  ك��ان��وا  حيث  ال�صورين،  ال�صيا�صين  لالجئن  م��ق��راً  دائ��م��اً 

اإىل دم�صق بوا�صطة  لعودتهم  فيها لقاءاتهم وات�صالتهم، حت�صرياً 

املحاولت تنجح، لكن كان لبنان  ما كانت هذه  ، وكثرياً  انقالب ما 

ُدّب��ر يف ليل  ال��ذي  اأول من يدفع الثمن نتيجة هذا النقالب  دائماً 

اأن ي�صت�صيف البلد  من لبنان، لأن اخل�صية عند ال�صلطة اجلديدة، 

ن��ادراً  لهذا  طبختهم،  نف�صهم  يطبخون  ج��دداً،  انقالبين  ال�صغري، 

يغلق  مل  املا�صي،  القرن  خم�صينيات  منذ  �صورية  يف  عهداً  جند  ما 

احلدود مع لبنان، فكانت بع�س العهود اأو احلكومات اللبنانية تفهم 

الر�صالة، وتقوم باإبعاد هذا الالجئ اأو ذاك عن الأرا�صي اللبنانية.

حتذيره  ب�����ص��اأن  جنبالط  ول��ي��د  حت��ذي��ر  على  ال�صيا�صي  ه��ذا  وي���رد 

فهم  عدم  في�صتغرب  ال�صيا�صي،  التعبري  حرية  من  الالجئن  منع  من 

ال�صابق  اأنه يف  اأنه رغم  اإىل  ال�صيا�صي، لفتاً  اللجوء  جنبالط ل�صروط 

كان يتم اللجوء ال�صيا�صي من قبل بع�س ال�صورين اإىل لبنان، فاإنه كان 

ممنوعاً عليهم الت�صاريح واتخاذ املواقف ال�صيا�صية العلنية �صد دم�صق، 

مع  وبالتعاون  الكوالي�س،  وراء  تتم  فكانت  النقالبية  الطبخات  اأم��ا 

اأجهزة ا�صتخباراتية خمتلفة.. وكل هذه الأمور ُو�صع حد لها منذ تقلد 

الرئي�س الراحل حافظ الأ�صد احلكم يف �صورية، والتي تكر�صت نهائياً 

يف اتفاق الطائف، الذي اأكد على مادة ميثاقية اأن لبنان لن يكون ممراً 

ول مقراً للتاآمر على �صورية.. فهل ي�صتوعب ا�صتقالليو جون بولتون 

الدرو�س جيداً؟

هل ي�ستوعب ا�ستقالليو جون بولتون درو�س التاريخ؟



اأنقرة - الثبات 

يف اأنقرة، حيث مقر احلكومة الرتكية، تبدو خماطر 

الغو�س يف الأزمة ال�صورية اأكرب بكثري مما تبدو عليه يف 

ا�صطنبول، حيث تقيم معظم »املعار�صة ال�صورية«.

كبري،  ف���ارق  الأوىل  وم�صالح  الثانية،  اأم��ن��ي��ات  فبن 

ميكن لأي مراقب اأن يقراأه من زوايا ت�صريحات وت�صرفات 

الوطني« معه -  »املجل�س  الفريقن. فعندما حمل فريق 

اأنقرة - ملفاته ال�صرتاتيجية ولوائح  من ا�صطنبول اإىل 

اأوغلو  داود  اأح��م��د  ال��رتك��ي  اخلارجية  وزي��ر  م��ن  مطالبه 

عندما ا�صتدعاهم على َعجل للقاء يف مقر وزارة اخلارجية 

اآت��ون لقطف  اأنهم  »املعار�صن«  ك��ان يف ذه��ن  ت��اله ع�صاء، 

ث��م��ار م���ق���ررات ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وث��م��ار الغ�صب 

دم�صق  يف  الديبلوما�صية  مقراتها  مهاجمة  من  الرتكي 

وحلب والالذقية واإحراق العلم الرتكي ودو�صه يف �صوارع 

�صورية الغا�صبة من التاآمر املتمادي عليها وعلى اأمنها. 

غ���ري اأن ه�����وؤلء ���ص��دم��وا ب����اأن ال���وزي���ر ال���رتك���ي ك��ان 

يريدهم فقط لل�صورة، وكاأنه يريد اأن يبعث بر�صالة اإىل 

القيادة ال�صورية من خالل ا�صتقبالهم، من دون اأن يلتفت 

اأجاب بنعم على مطلب العرتاف  اإىل امل�صمون. فال هو 

بهم ك�»ممثلن لل�صعب ال�صوري« ول هو قبل باإن�صاء مكتب 

مبا  ا�صطنبول«  يف  لكن  ب�»رمبا..  فاأجابهم  اأنقرة،  يف  لهم 

اأي قرار حمتمل عن العا�صمة  باإبعاد  يف ذلك من رمزية 

وما قد ت�صفيه من �صبغة رمزية على »التمثيل« املعار�س 

يف تركيا. اأما اللطمة الأقوى التي تعر�س لها املعار�صون 

ومل  تنفيذها  توقعوا  كبرية  مطالب  بالئحة  اأت��وا  الذين 

مبقايي�س  فاخراً  ع�صاء  اللهم   - واح��داً  �صيئاً  منها  ينالوا 

وزارة اخلارجية الرتكية املتق�صفة عموماً- فكانت عندما 

خريطة  منها  واأخ��رج��وا  حمافظهم  املجل�س  اأع�صاء  فتح 

العازلة«  »املنطقة  تفا�صيل  ملناق�صة  البلدين  للحدود بن 

ال�صورية. بع�س من  التي يريدون فر�صها داخل احلدود 

يطلقون على اأنف�صهم ا�صم »معار�صن« كانوا قد ا�صتبقوا 

اللقاء باإ�صاعة، مفادها اأن الأتراك يتناق�صون مع املعار�صة 

بعمق  يطرحونها  الأت����راك  واأن  ال��ع��ازل��ة،  املنطقة  ح��ول 

اأن  يوحي  مبا   ،30 بعمق  يريدونها  وه��م  كيلومرتات   5
ل��داود  لكن  التفا�صيل.  وتبقى  املبداأ  على  مت  قد  التفاق 

املنطقة  اإن  بالقول  »�صيوفه«  فاجاأ  فهو  اآخ��ر،  راأي��اً  اأوغلو 

العازلة من �صاأنها اأن »تع�صكر« الو�صع ال�صوري.. ونحن ل 

الليبية وا�صحة، وثمنها يف �صورية  نريد ذلك، فالتجربة 

مئات الآف ال�صحايا..

ب��ق��ي اأع�����ص��اء ال���وف���د »امل���ع���ار����س« غ���ري م�����ص��دق��ن ما 

اإىل  بهم  ح��دت  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة  فاملعلومات  ي�صمعونه، 

الإدارة  مع  يتناق�صون  »الأت���راك  وا�صحة  كانت  الت�صريح 

والأمريكيون  العازلة،  املنطقة  ح��ول  بالفعل  الأمريكية 

اأما  كيلومرتاً،   30 بعمق  تفر�صها  اأن  اأنقرة  من  يريدون 

»اإن�صانية« يف  واإن�صاء منطقة  تركيا فتقرتح فتح حدودها 

حال تطورت الأمور مل�صاعدة النازحن املحتملن.

اأن  تف�صل  اأن��ق��رة  اإن  متابعة،  تركية  م�����ص��ادر  وت��ق��ول 

�صيا�صة  على  �صورية،  مع  العايل  ال�صوت  �صيا�صة  متار�س 

تخ�صر،  ول  تك�صب  الأوىل  ففي  داخ��ل��ه��ا،  الطويلة  ال��ي��د 

تقوم  ولهذا  الدبابري،  وكر  يف  بيدها  تخاطر  الثانية  ويف 

مبناورات حم�صوبة، دون اأن تغفل امل�صادر املعاين الكبرية 

وراء التاأجيل تلو التاأجيل الذي يطاول الزيارة التي اأعلن 

اإىل  اأردوغ�����ان  رج��ب طيب  ال��رتك��ي  ال����وزراء  رئي�س  عنها 

اأعدادهم  تتناق�س  الذين  ال�صورين  الالجئن  خميمات 

يوماً بعد يوم.

تركيا تناور وحتاور، فهي ل تريد اأن تتعقد الأمور يف 

�صورية، وما تزال تراهن على حلول لالأزمة لأنها - وكما 

حم�صوبة،  غري  مغامرات  تريد  ل   - فيها  حمللون  يقول 

لأن ف�صل هذه املغامرات �صيجعل الأمور تذهب يف منحى 

لن تكون تركيا معه يف ماأمن من التداعيات ال�صلبية.

م��ع ه���ذا، ثمة م��ن ي��اأم��ل داخ���ل »امل��ع��ار���ص��ة« ب���اأن ي��زور 

تفرغ  اأن  قبل  »ع��ق��وب��ات«  ع��ن  ويعلن  املخيمات  اأردوغ�����ان 

املخيمات من �صاكنيها..
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تركيا تف�سـّــل �سيا�سة ال�سوت العايل على »اليد الطويلة« فـي �سورية

وزراء  رئي�س  جمع  املن�صرم،  اأي��ل��ول   13 يف 

قطر ووزير خارجيتها حمد بن جا�صم، رئي�س 

ووزراء  عبا�س،  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة 

مفاجىء  ب�صكل  واأب��ل��غ��ه��م  ال���ع���رب،  اخل��ارج��ي��ة 

لالأمانة  ال�136  ال����دورة  رئ��ا���ص��ة  قطر  ا���ص��ت��الم 

العامة جلامعة الدول العربية بدل من »دولة 

فل�صطن«، على اأن تتولها الأخ��رية يف الدورة 

امتع�س عبا�س ووزير خارجيته، لكن  املقبلة.. 

قطر  دول���ة  ات��خ��اذ  اإىل  ملّمحاً  اأقنعهما،  حمد 

بتمويل ال�صلطة الفل�صطينية يف الأ�صهر  قراراً 

الأربعة املقبلة، و�صط متلمل العديد من روؤ�صاء 

تنته  مل  خليجية  �صيطرة  ويف  العربية..  وف��ود 

ا�صتكمل  الهامة،  اجلامعة  مرافق  على  ف�صوًل 

هذا القرار بانتزاع 3 منا�صب هامة من �صفراء 

بكويتين،  لتناط  ك��ب��ار،  م�صرين  وموظفن 

يف  ح�صتها  بتجميد  ه��ّددت  الكويت  اأن  ل�صيما 

متويل اجلامعة اإذا مل يلّب طلبها..!

على  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  �صيطرت  ه��ك��ذا 

مفا�صل اجلامعة العربية، باإيعاز من وا�صنطن، 

التي كانت قد انتزعت نبيل العربي من من�صب 

وزير اخلارجية امل�صري، وعملت لتثبيته كاأمن 

ال��ط��ل��ب«  »غ����ّب  ي��ع��م��ل  ال��ع��رب��ي��ة  ع���ام للجامعة 

الأمريكي والغربي.. لتبداأ مرحلة متقدمة يف 

»احلرب - املوؤامرة« على �صورية.

اجلميع  يتذكر  اأن  يجب  للتاريخ،  وان�صافاً 

العربية،  ال��دول  تاأ�صي�س جامعة  دور �صورية يف 

حيث تداعت بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية 

لبنان  ه��ي  ع��رب��ي��ة  دول  اأرب����ع  م��ع   ،1944 ع���ام 

وم�صر والعراق والأردن، اإىل اجتماع يف مدينة 

الإ�صكندرية، للتباحث يف و�صع العامل العربي، 

مت��ه��ي��داً ل��ع��م��ل ع��رب��ي م�����ص��رتك، و����ص���وًل اإىل 

»الوحدة العربية«، حيث �صدر ما ُعرف حينها 

لجتماعات  ومّهد  الإ�صكندرية«،  ب�»بروتوكول 

ج����رت ع��ل��ى م����دى ع�����ام، ح��ي��ث وّق���ع���ت ال����دول 

اخلم�س التي ذكرناها يف 22 اآذار 1945 »ميثاق 

اجلامعة العربية«.

ان�صمت ال�صعودية واليمن لحقاً اإىل الدول 

ال��دول  �صبحة  لتكّر  الربوتوكول،  على  املوقعة 

العربية، ومن اجلدير التذكري باأن دولة قطر 

العامل  ل�»قيادة«  تن�صيبها  الغرب  يحاول  التي 

العربية  ال���دول  جامعة  اإىل  ان�صمت  ال��ع��رب��ي، 

يف اأيلول 1971، اأي بعد اأكرث من عقدين على 

توقيع امليثاق التاأ�صي�صي.

قمم »امل�شافات العربية«

ول�����ول قمة  ُع����ق����دت..  ع��رب��ي��ة  ق��م��ة   36
اخلرطوم عام 1968، التي اأعلن فيها الرئي�س 

ال���راح���ل ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر لءات ال��ع��رب 

اع��رتاف«،  تفاو�س، ل  »ل �صلح، ل  ال��ث��الث: 

والتي   ،2002 عام  العربية يف بريوت  والقمة 

وق���ف فيها ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين امل��ق��اوم اإم��ي��ل 

حق  بند  اإدراج  وفر�س  تاريخية،  وقفة  حل��ود 

فل�صطن،  وطنهم  اإىل  للفل�صطينين  العودة 

عبارة  ك��ان��ت  ال��ع��رب  قمم  اإن  ال��ق��ول  لأمكننا 

اإنها  ب��ل  ل  امل�صمون،  ف��ارغ��ة  »م�صافات«  ع��ن 

اأمعنت يف تفتيت الأمة العربية، ومل ت�صتطع 

���ص��ي��ئ��اً ب��ف��ع��ل ال��ت��اآم��ر وال��ت��دخ��الت الأج��ن��ب��ي��ة 

اأو  فل�صطن،  امل��رك��زي��ة  ال��ع��رب  ق�صية  ح��ي��ال 

اأو يف  لبنان،  على  الإ�صرائيلية  العتداءات  يف 

الت�صّرف حيال الحتالل الأمريكي للعراق.

ثغرات تناق�ض امليثاق

م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، ت��ع��رتي ق���ررات 

ثغرا ت تناق�س ميثاق اجلامعة   2011/11/12

العربية يف املواد )8( و)12( و)18(، التي ت�صري 

اإىل اأن القرار بتعليق ع�صوية دولة من الدول 

الأع�صاء يتم عرب اجتماع للقمة العربية على 

يحتاج  �صيادي  ق���رار  ف��ه��ذا  ال��روؤ���ص��اء،  م�صتوى 

اأن ميثاق  الدول الأع�صاء، كما  اإجماع من  اإىل 

اجلامعة ين�س على احرتام نظام احلكم القائم 

يف الدول الأع�صاء. 

اأ�صّد  الكرمية: {الأع��راب  لالآية  وت�صديقاً 

اأنزل  األ يعلموا ح��دود ما  واأج��در  ونفاقاً  كفراً 

نّفذ  فقد  عليم حكيم}،  واهلل  ر�صوله  على  اهلل 

وزراء بع�س »الأعراب« املهمة الأمريكية، فبعد 

م��ا اأف�����ص��ل��وا امل���ب���ادرة، رغ���م ال��ت��ج��اوب ال�����ص��وري، 

الفي�صل  �صعود  ال�صعودية  ان�صم وزير خارجية 

وجاء  العربية،  املبادرة  اجتماع  اإىل  منه  بطلب 

وا�صُتقبل  �صلفاً،  ببيان مطبوع  بن جا�صم  حمد 

برهان غليون يف الفندق الذي يقيم فيه الوزراء 

العرب، وطبعاً ا�صتفز مندوب �صورية اإىل اأق�صى 

نبيل  �صرب  وه��ك��ذا  اجلل�صة،  خ��الل  ال��درج��ات 

ال��ع��رب��ي مب��ط��رق��ت��ه م��ع��ل��ن��اً ان��ت��ه��اء اجل��ل�����ص��ة.. 

لون  من  ب�صحافة  �صحفي  موؤمتر  اإىل  وذهابا 

واحد، بينما قطع البث الف�صائي خالل املوؤمتر 

ال�صحايف ل�صفري �صورية عند املقاطع احل�صا�صة 

التي تك�صف تفا�صيل اجلل�صة، حيث هّدد حمد 

اإذا  »ال����دور ج���اي عليكن«  ب���اأن  وزي���ر اجل��زائ��ر 

اعرت�صتم على القرارات! 

اأوراق �شورية كثرية

ي��ج��زم امل��راق��ب��ون اأن ه���ذا ك��ل��ه ع��ب��ارة 

وتعوي�س  لتغطية  دخانية«،  »قنابل  عن 

امل��ه��زوم من  الأم��ريك��ي  ان�صحاب اجلي�س 

ال����ع����راق، ول���ه���ذا ���ص��ّع��دت اأم���ريك���ا جت��اه 

�صورية واإيران، واأن الوقت املتبقي جلالء 

ال�45  ي��ت��ع��دى  ���ص��وري��ة ل  امل����وؤام����رة ع���ن 

التاريخ  وهو  العام،  هذا  نهاية  اأي  يوماً، 

اأوباما موعد  ب��اراك  الذي حدد مبوجبه 

ع����ودة ج��ن��ود الح���ت���الل الأم���ريك���ي من 

ميتد  اأن  ومي��ك��ن  ب���الده���م،  اإىل  ال���ع���راق 

قبل  املقبلة  ال�صنة  اإىل  الأح��وال  اأ�صواأ  يف 

��ه  الن���ت���خ���اب���ات الأم����ريك����ي����ة.. وم����ا ت��وجُّ

وزير خارجية قطر اإىل اجلي�س ال�صوري 

لإخ�������الء ال�������ص���اح���ة ����ص���وى اإف����ال�����س م��ن 

حماولت زرع ال�صقاق يف اجلي�س العربي 

ال�صوري، الذي ي�صّكل مع ال�صعب والقيادة 

»الثالوث الذهبي ال�صوري«.

الأوراق  الكثري من  ذلك، هنالك  اإىل 

التي مل تلعبها �صورية بعد قبل الو�صول 

ال�������ص���وري الأخ����ري  ال�����ص��ع��ب  اإىل م��ط��ل��ب 

على  والتمني  ال��ع��ام��ة،  التعبئة  ب��اإع��الن 

الع�صكرية..  البزة  ارتداء  الأ�صد  الرئي�س 

القيادة  ل��دى  والدبلوما�صية  فاحلكمة 

ال�������ص���وري���ة، وال����ت����ي ت�����ص��ت��خ��دم اأ����ص���ل���وب 

»الإ���ص��ف��ن��ج��ة« لم��ت�����ص��ا���س ال�����ص��رب��ات ل 

ت��ّدخ��ر ج��ه��داً يف ت��وج��ي��ه ر���ص��ائ��ل ح��ازم��ة 

ال�صورية  الدبلوما�صية  ل�صان رئي�س  على 

ول���ي���د امل���ع���ل���م، ت����وؤك����د ق���وت���ه���ا ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

اأن  تعرف  وه��ي  وال�صيا�صية،  والع�صكرية 

ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ص��ك��ري ال��غ��رب��ي يف ���ص��وري��ة 

ب�صيناريوهات  م���روراً  اأح���الم«،  »اأ���ص��غ��اث 

على  ب��ال��ع��م��ل  ال��ت��ل��وي��ح  اإىل  ت�����ص��ل  ق���د 

ال�ص�وري�ة  العربي�ة  اجلمه�ورية  ان�صمام 

التي  »ال��ربي��ك�����س«،  دول  جمم�وع�ة  اإىل 

والربازيل  والهند  وال�صن  رو�صيا  ت�صم 

وجنوب اأفريقيا.. وحتى حينه لكل حادث 

حديث.. 

عبد اهلل ذبيان
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اإحداها احتمال االن�شمام اإىل جمموعة »الربيك�ض«

اأوراق قــوة �ســوريــة ردًا عـلى »القـنــابـــل الــدخـــانـيــــة«

مئات الآلف من املواطنن ال�صورين يحتجون على قرار جامعة الدول العربية



ال دمي��ق��راط��ي��ة ب����دون ان��ت��خ��اب��ات ح��رة 

عن  �صحيحاً  تعبرياً  تعبرّ  ونزيهة  و�صفافة 

ومن  ال�صيا�صية،  وتوجهاته  ال�صعب  تطلعات 

الزاوية  حجر  وه��و  االنتخاب،  قانون  مهمة 

ق���درة  ي���وؤم���ن  اأن  دمي���ق���راط���ي،  ن��ظ��ام  اأي  يف 

للمواطن على امل�صاءلة واملحا�صبة، وال ي�صمح 

للنائب باعتباره زبوناً يف �صوق �صيا�صي مباح 

ال�صمري - للبيع  ف��ي��ه  ���ص��يء - مب��ا  ك��ل  ف��ي��ه 

وال�صراء.

وت����ط����رح ع���ل���ى ب�������ص���اط ال���ب���ح���ث ال���ي���وم 

متهيداً  اللبناين،  االنتخاب  ق��ان��ون  م�صروع 

ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ت��ج��ري ع��ام 

2013، وحتاول االأحزاب والكتل طرح م�صروع 
التخل�ص  اأج��ل  م��ن  مبكراً  االنتخاب  ق��ان��ون 

اإق��رار  من »ع��رف« لبناين ق��دمي، يقوم على 

مبا�صرة،  االنتخابات  ع�صية  االنتخاب  قانون 

و»ا�صتثنائيا وملرة واحدة فقط«.

اعتماد  االأح����زاب  بع�ص  وق��د ط��رح��ت 

م���ب���داأ ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ن�����ص��ب��ي، ك��ن��ظ��ام ي��وؤم��ن 

تهمي�ص  ومي��ن��ع  وع��دال��ت��ه  التمثيل  �صحة 

من  وبالرغم،  املختلفة،  اللبنانية  الفئات 

الن�صبي هو  اأن النظام  اعتقادي ال�صخ�صي 

ع��دي��دة ال جمال  للبنان الأ���ص��ب��اب  االأم��ث��ل 

يف  ي�����ص��اورن��ا  ال�����ص��ك  اأن  اإال  االآن،  ل��ذك��ره��ا 

اإم��ك��ان��ي��ة حتقيق ه���ذه االأه�����داف امل��رج��وة 

اأكرثياً  كان  �صواء  انتخابي،  قانون  اأي  من 

اأم ن�صبياً، خ�صو�صاً بعدما و�صلت االأحزاب 

والطبقة ال�صيا�صية اللبنانية مبجملها اإىل 

عقود  اإىل  حتتاج  هائلة  م�صداقية«  »اأزم��ة 

واأجيال عديدة قادمة للتخل�ص منها، فهم 

بعك�ص  ويفعلون  ي�صمرون،  ال  ما  يقولون 

ما يقولون.

االأح������زاب  وب��ن��ي��ة  ط��ب��ي��ع��ة  در����ص���ن���ا  واإذا 

ال  العلمانية  االأح�����زاب  اأن  جن��د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال��ط��ائ��ف��ي��ة ب�����ص��يء، واالأح�����زاب 

املطالبة بالنظام الن�صبي ال تختلف عن تلك 

املنخرطة يف  واالأح���زاب  ب��االأك��رثي،  املطالبة 

حمور املقاومة ال تختلف يف بنيتها وثقافتها 

ال�صيا�صية وت�صرفاتها عن تلك املنخرطة يف 

امل�صروع املقابل.

�صفات م�صرتكة، وثقافة �صيا�صية واحدة 

تتعدد �صعاراتها واألوانها واجلوهر واحد:

الذي  اخلطاب  نقيرّم  اأن  اأردن���ا  اإذا  اأواًل: 

اأنه  بذريعة  ن�صبي  انتخابي  نظام  اإىل  يدعو 

االأكرث عدالة و�صحة للتمثيل، فاإن االأحزاب 

املطالبة به بغالبيتها العظمى تعتمد نظاماً 

هناك  اأن  يعني  ما  اأك��رثي��اً،  داخلياً  انتخابياً 

ازدواج���ي���ة وا���ص��ح��ة يف ن��ظ��رة االأح�����زاب اإىل 

تلك  توفق  وكيف  االأمثل،  االنتخابي  النظام 

االأح������زاب ب���ن اع��ت��م��اده��ا ال��ن��ظ��ام االأك����رثي 

على  الن�صبي  بالنظام  ومطالبتها  داخ��ل��ي��اً، 

�صعيد الوطن؟

�صك  ال  االإل��غ��ائ��ي:  الفكر  �صيادة  ث��ان��ي��اً: 

للمجتمع  م���راآة  ه��ي  اللبنانية  االأح����زاب  اأن 

عام،  ب�صكل  والعربي  خا�ص  ب�صكل  اللبناين 

ال����ذي ي�����ص��وده ال��ف��ك��ر االإل���غ���ائ���ي، ف���االأح���زاب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م����ا ان���ف���ك���ت ت���ق���وم ب��امل��م��ار���ص��ات 

االإلغائية، مع »االآخر« يف الوطن ويف الداخل 

احلزبي.

ل���ط���امل���ا ح����اول����ت االأح����������زاب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ال�صيا�صين وخ�صومها من  »اإلغاء« مناوئيها 

االأحزاب االأخرى، ولي�ص اأدل على ذلك اإال اأن 

االغتياالت  مار�صت  مبعظمها  االأح��زاب  تلك 

وافتخرت  االأوق����ات  م��ن  وق��ت  يف  ال�صيا�صية 

ب��ق��ي��ام��ه��ا ب����ذل����ك، ك���م���ا م���ار����ص���ت االق���ت���ت���ال 

واالح��رتاب الداخلي، الذي �صهد حرب الكل 

�صد الكل. 

وت�����وؤك�����د امل���م���ار����ص���ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي 

���ص��ه��دن��اه��ا خ�����ال ف�����رتة م����ا ب���ع���د احل�����رب، 

لبنان،  من  ال�صورين  خ��روج  بعد  وخ�صو�صاً 

من  ي��زل  مل  واالإق�صائي  االإلغائي  الفكر  اأن 

معظمها  اأن  بدليل  وق��ادت��ه��ا،  االأح����زاب  فكر 

خ�صومه  ل�صحق  ب��اخل��ارج  اال�صتعانة  ح���اول 

ال��داخ��ل��ي��ن، اأو م��ن اأج���ل »اإل���غ���اء« االآخ����ر يف 

الوطن واجتثاثه.

اأم������ا داخ���ل���ي���اً ب����ن امل����ح����ازب����ن، ف��ح��دث 

تنت�صر  االإل��غ��ائ��ي  ال��ف��ك��ر  ف�صطوة  ح���رج،  وال 

كاالأخطبوط داخل االأحزاب، عمودياً واأفقياً، 

كل  اأن  احل�����ص��ر، جن��د  امل��ث��ال ال  �صبيل  ع��ل��ى 

اإىل  لي�صل  امل�صوؤولية  ب�صلم  يرتقي  حم��ازب 

م��وق��ع ق��ي��ادي، يعتمد م��ب��داأ االإل��غ��اء امل���زدوج 

�صبقه  م��ن  �صمعة  وت�صويه  مبحاربة  فيقوم 

ل  يف امل��رك��ز، وحم��اول��ة اإق�����ص��اء ك��ل م��ن ت�صورّ

اإىل  والو�صول  للرتقي  »الطموح«  نف�صه  له 

مركز قيادي يف احلزب واأحياناً حتى لو يكن 

يناف�صه على من�صبه نف�صه، وت�صبح حماولة 

ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ذل���ك »ال���ع���دو« ال��داخ��ل��ي اأه��م 

بكثري واأكرث اإحلاحاً من »اخل�صم« اخلارجي 

من االأحزاب االأخرى.

ثالثاً: التهمي�ص ال�صامل: يطالب ممثلو 

ب��ن��ظ��ام انتخابي  ال��ن��ي��اب��ي��ة  االأح�����زاب وال��ك��ت��ل 

ن�صبي، من اأجل ما يقولون اإنه اإزالة التهمي�ص 

الذي تعانيه فئات من اللبنانين، ونحن هنا 

اأكيد  �صن�صري اإىل فئتن تعانيان من تهمي�ص 

داخل االأحزاب ال�صيا�صية اللبنانية وهما املراأة 

وال�صباب، هذا ناهيك عن فئات عديدة اأخرى 

تتعر�ص للتهمي�ص، بحيث نرى اأن هناك فئة 

اأقلوية ت�صيطر على مقدرات احلزب وقراراته 

وتلغي �صوت االأكرثية.

يربو  م��ا  ��ل  وال��ت��ي مت��ثرّ ل��ل��م��راأة  بالن�صبة 

اللبناين،  املجتمع  من  املئة  يف  خم�صن  على 

يعي�ص معظم االأحزاب ال�صيا�صية اليوم تكاذباً 

اأو  به،  يوؤمنون  وما  يعلنونه  ما  بن  حقيقياً 

ما يطبقونه، فا جند اأن االأحزاب ال�صيا�صية 

وحتى تلك التي تطالب بعدالة التمثيل من 

ال  امل��ث��ال  �صبيل  على  الن�صبي،  النظام  خ��ال 

احل�صر، اأن يف هيكلياتها القيادية ن�صاء، واإن 

لتجميل  ك��دي��ك��ور  �صكلية  فبطريقة  وج���دن 

�صورة اأحزابهن، ال بل اإن االأب�صط من ذلك ال 

يتحقق، فا جند على �صبيل املثال اأن روؤ�صاء 

االأحزاب اأو الكتل ينتدبون امراأة لتمثيلهم يف 

املنا�صبات االجتماعية اأو ال�صيا�صية.

وك��م��ا ال��ن�����ص��اء ي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام ال�����ص��ب��اب 

اأدوات  االأح����������زاب،  يف  امل���ن���خ���رط  ال���ل���ب���ن���اين 

احل�صد  تاأمن  يف  اأو  واملظاهرات،  للتجيي�ص 

�صيا�صي  مهرجان  اأو  الزعيم  خلطاب  الكمي 

يعقده احلزب، اأما االأدوار القيادية، فتحفظ 

ل��ل�����ص��ي��ب وال��ك��ه��ول ال���ذي���ن ق���دم���وا واأع���ط���وا 

ال��ذي  احل���ال  اإىل  لن�صل  عندهم  م��ا  اأف�����ص��ل 

و�صل اإليه الوطن اليوم.

راب����ع����اً: ي��ت��ح��دث االأح�������زاب ع���ن ت����داول 

اأن  االنتخابي  النظام  من  ي��ري��دون  لل�صلطة 

ت�صهد  ال  اللبنانية  االأح���زاب  ولكن  يحققه، 

تداواًل داخلياً حقيقياً لل�صلطة داخلها، وحتى 

عي عدم الوراثة ال�صيا�صية،  االأحزاب التي تدرّ

حتولت اإىل اأحزاب داخل االأحزاب، وتعر�صت 

الن�����ص��ق��اق��ات ك���ث���رية ب�����ص��ب��ب ف���ق���دان احل�����ص 

ال��دمي��ق��راط��ي ل���دى حم��ازب��ي��ه��ا وق��ي��ادي��ي��ه��ا، 

وكاأنه  يبدو  اأم���راً  ال�صلطة  ت���داول  يجعل  م��ا 

على  ال��ق��اب�����ص  لل�صخ�ص  �صخ�صية  خ�����ص��ارة 

فيعرقله  عقود،  منذ  احلزبي  القرار  نا�صية 

اأو ين�صق عن احلزب ويوؤ�ص�ص حزباً جديداً.

امل��دخ��ل  اأن  ن���وؤم���ن  ن��ح��ن  ال���ن���ه���اي���ة،  يف 

تطوير  ع��ل��ى  ق���ادر  جمتمع  ل��ب��ن��اء  ال�صحيح 

نظام  هو  التامة،  مواطنيته  وحتقيق  نف�صه 

له  مواطناً،  االإن�صان  يجعل  ع��ادل،  انتخابي 

عن  النظر  بغ�ص  ال�صيا�صة  م��ي��زان  يف  قيمة 

التمثيل  ون��ظ��ام  وم��ذه��ب��ه،  طائفته  اأو  دي��ن��ه 

ال��ن�����ص��ب��ي ق��د ي��ك��ون االأم���ث���ل واالأ���ص��ل��ح لهذا 

ُي��رج��ى بدميقراطية  اأم���ل  اأي  ول��ك��ن  االأم����ر، 

ن��ن�����ص��ده��ا م����ن اأح���������زاب غ����ري دمي���ق���راط���ي���ة 

عدالة  واأي  واأفعالها،  وم�صمونها  بجوهرها 

ترجتى من اأحزاب فقدت كل معايري العدالة 

واالإن�������ص���اف. ب��اخ��ت�����ص��ار: »ف���اق���د ال�����ص��يء ال 

ينبثق من هذه  انتخابي  واأي نظام  يعطيه«، 

الطبقة ال�صيا�صية احلالية، مهما كان نوعه، 

اإىل  بلبنان  وال�صري  للتغيري  عليه  ل  ي��ع��ورّ ال 

دولة عادلة قوية ع�صرية.

ليلى نقوال الرحباين

6

لبنانيات

   مـــواقف
• حركة النا�صرين امل�صتقلن - املرابطون، اأكدت اأن املعركة الأ�سا�سية يف مواجهة 
من  للعمل  تندفع  اأن  والقومية  الوطنية  القوى  كل  وعلى  �سورية،  الأمريكيني هي يف 

اأجل جامعة عربية مقاومة عمادها ال�سعب املقاوم العربي، ل اأنظمة الرتهان لوزارة 

املجاهدة  للقوى  تاأ�سي�سي  موؤمتر  اإىل  تدعو  اأن  �سورية  وعلى  الأمريكية،  اخلارجية 

واملقاومة العربية من اأجل اإن�ساء جامعة عربية راف�سة لفيلتمان واأ�سباهه، وللم�سروع 

الأمريكي ال�سهيوين على الأر�ض العربية.

• جتمع العلماء امل�صلمن عّلق على قرار جتميد ع�سوية �سورية يف اجلامعة العربية، 
هذه  معه  حتولت  الذي  ال�سبب  عن  اليوم  ي�ساأل  اأن  العربي  للمواطن  يحق  بالقول: 

الدول اإىل دول قادرة على اتخاذ قرارات على هذا امل�ستوى، واأين كانت هذه الدول 

من  اأكرث  �سحيتها  ذهب  جمازر  وارتكبت  العراق،  الأمريكية  القوات  غزت  عندما 

مليون عراقي! وهل ال�سعب العراقي ل ي�ستاأهل مواقف كتلك التي اتخذوها اليوم؟

ويف لبنان ن�ساأل: اأين كانت هذه الدول يف العام 1982؛ عندما دخل اجلي�ض ال�سهيوين 

والفل�سطيني  اللبناين  ال�سعب  من  الآلف  وذهب  القد�ض،  بعد  عربية  عا�سمة  اأول 

ودفعوا  املقاومة مغامرة،  اأن  يكن ردهم يف حرب متوز  اأمل  العدوان؟  �سحايا ذاك 

عندما  ال��دول  هذه  كانت  اأي��ن  املقاومة؟  ت�سفية  حتى  العدوان  ل�ستكمال  الأم��وال 

ق�سف الكيان ال�سهيوين غزة وهدمت بيوتها على روؤو�ض اأهلها؟

اإليه العمل الر�سمي العربي؛ من  حزب االحت��اد ا�ستغرب من الدرك الذي و�سل   •
الت�سامن  درجات  اأعلى  اإىل  العرب  يحتاج  وقت  يف  القومي،  العرب  اأمن  عن  تخلٍّ 

ملواجهة ما يحاك على الأمة من خماطر امل�سروع الغربي ال�سهيوين، الذي ي�سعى اإىل 

تفكيك وحدة املجتمعات الوطنية مل�سلحة الكيان ال�سهيوين ويهودية دولته. ورف�ض 

اجلامعة،  يف  اللبناين  املوقف  حمّييًا  العربية،  الدول  جامعة  قرار  م�سمون  احلزب 

والذي رف�ض م�سمون القرار، واأكد على حقيقة الت�سامن العربي بني لبنان و�سورية.

�سوريا،  من  �سفرائها  �سحب  العربية  ال��دول  جامعة  دع��وة  دان��ت  االأم���ة  ح��رك��ة   •
ال�سيا�سية،  قيادته  على  للتمرد  ودعوته  ال�سوري،  العربي  اجلي�ض  على  وحتري�سها 

لن�سر الفو�سى وتعميم النق�سام الداخلي يف �سورية.

ال�سفارات  لإغالق  العربية  الدول  دعوة  باجلامعة  حريًا  كان  اأنه  احلركة  واعتربت 

الع�سكرية  القواعد  اإزال��ة  على  والعمل  ال�سهاينة،  ال�سفراء  وط��رد  الإ�سرائيلية 

الأمريكية املنت�سرة يف املدن وال�سحاري العربية.

• لقاء اجلمعيات وال�صخ�صيات االإ�صامية يف لبنان دان القرار الالم�سوؤول الذي 
عقوبات  وفر�ض  �سورية،  ع�سوية  بتعليق  والقا�سي  العربية،  الدول  جامعة  اتخذته 

 - اأمريكي  قرار  هو  القرار  هذا  اأن  اإىل  اللقاء  ولفت  عليها.  واقت�سادية  �سيا�سية 

لالأعا�سري  واملقاوم  املمانع  ودوره��ا  �سورية  اإ�سعاف  اإىل  يهدف  بامتياز،  اأوروب��ي 

ال�سهيونية املتوالية على منطقتنا.

حتالفها  فك  اأجل  من  �سر�سة  غربية  لهجمة  اليوم  تتعر�ض  �سورية  اأن  اللقاء  واأكد 

ال�سرتاتيجي مع اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية، ومن اأجل وقف دعمها للمقاومة يف 

لبنان وفل�سطني، واإغالق مكاتب حما�ض واجلهاد والف�سائل الفل�سطينية املجاهدة 

املوجودة يف دم�سق.

يتعلق  ما  يف  مماثل  ق��رار  اأي  العربية  ال��دول  جامعة  اتخاذ  عدم  اللقاء  وا�ستغرب 

بالو�سع يف اليمن والبحرين، �سيما اأن النظامني فيهما يفتكان ب�سعبيهما، وميار�سان 

العامل  مراآى  اأمام  والتنكيل  والتعذيب  والقمع  والفتك  القتل  �سنوف  اأ�سد  بحقهما 

اأجمع وم�سمعه.

الدول  جامعة  عن  ال�سادر  القرار  دان  لبنان،  يف  النا�صري  القومي  التنظيم   •
وك�سف  ال�سهيونية،  الأمريكية  لالأوامر  تنفيذًا  اأت��ى  وال��ذي  �سورية،  بحق  العربية 

ارتهان عرب اخلليج لأ�سيادهم، بحجة الدفاع عن ال�سعب ال�سوري، وال�سعب ال�سوري 

ال�سقيق يقول كلمته كل يوم عرب م�سرياته املليونية يف جميع املحافظات ال�سورية؛ اأنه 

التي  القتل والإجرام والتخريب الداخلي  مع قيادته احلكيمة يف مواجهة ع�سابات 

اإل  ل�سيء  ل  �سورية،  وا�ستقرار  اأمن  ا�ستهداف  اأمريكية �سهيونية يف  اأجندات  تنفذ 

ولتم�سكها  وفل�سطني،  والعراق  لبنان  يف  العربية  املقاومة  جانب  اإىل  �سورية  لوقوف 

بق�سايا اأمتها العادلة.

• جبهة العمل االإ�صامي يف لبنان �سددت على �سرورة حت�سني ال�ساحة اللبنانية 
�سيا�سيًا واأمنيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا، ملواجهة م�سروع الفتنة والتحري�ض الطائفي 

�سيما  ل  الأجنبية،  وامل��وؤام��رات  لل�سيا�سات  مم��رًا  لبنان  يكون  ل  وك��ي  واملذهبي، 

الأمريكية، الهادفة اإىل الت�سويب على املقاومة وعلى �سورية، عن طريق زج الوطن 

يف م�ساريع م�سبوهة تخدم العدو ال�سهيوين وامل�سروع الأمريكي ب�سكل مبا�سر.

الفوز،  يف  الأكرثية  وجناح  ال�سمال،  حمامي  نقابة  انتخابات  اأن  اجلبهة  واعتربت 

اأظهر تراجعًا وا�سحًا حل�سور حزب امل�ستقبل وانح�سار تاأثريه يف ال�سارع الطرابل�سي 

مل�سلحة امل�سروع العروبي والإ�سالمي املقاوم.

• رابطة ال�صغيلة اعتربت اأن قرار اجلامعة العربية تعليق ع�سوية �سورية، اإمنا هو 
لوا�سنطن، يف  التابعة  الأنظمة  نفذته  ونظام اجلامعة،  ميثاق  ينتهك  اأمريكي  قرار 

حماولة يائ�سة ملحا�سرة النظام الوطني والقومي املقاوم يف �سورية، الذي اأ�سهم يف 

مع  ال�سرتاتيجي  حتالفه  عرب  التفتيتي،  اأو�سطي  ال�سرق  الأمريكي  امل�سروع  اإف�سال 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، ودعمه املقاومة امل�سلحة �سد الحتالل ال�سهيوين 

الغطاء  رفع  حماولة  اأن  الرابطة  وراأت  وفل�سطني.  والعراق،  لبنان  يف  والأمريكي 

العربي عن �سورية، اإمنا هو بغر�ض ا�ستجالب التدخل الدويل، واإحراج كل من رو�سيا 

وال�سني، وتعبيد الطريق اأمام ا�ست�سدار قرار عن جمل�ض الأمن، يتيح حللف الناتو 

التدخل الع�سكري يف �سورية كما، ح�سل يف ليبيا.

• هيئة علماء لبنان راأت اأنه مبا اأن الهدف هو اأن تدفع �سورية ثمن املمانعة واملقاومة 
وق�سية فل�سطني والعالقة مع اجلمهورية الإ�سالمية، كان القرار الذي اتخذه وزراء 

لزيادة  مبا�سرة  العربية  اجلامعة  اتخذته  وال��ذي  �سورية،  بحق  العرب  اخلارجية 

ال�سغط على النظام يف �سورية، وحما�سرته لال�ست�سالم والإذعان لأمريكا والحتاد 

الأوروبي، من اأجل م�ستقبل اأمن اإ�سرائيل، لكن رغم ذلك كله، فاإن �سورية املمانعة 

املحنة  من  �ستخرج  الأب��ي،  العربي  وجي�سها  الأ�سد،  ب�سار  الدكتور  الرئي�ض  بقيادة 

الإ�سالمية  والثورة  اإ�سرائيل  على  املنت�سرة  املقاومة  لأن  متما�سكة،  قوية  متعافية 

املنت�سرة على اأمريكا واأحرار و�سرفاء العامل اإىل جانبها.

خـديـعــة النـ�سبـيـة فـي قـانــون االنـتـخــاب
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ي��ت��ج��ه ول��ي��د ج��ن��ب��اط يف ظل  اأي����ن  اإىل 

املنطقة  تعي�صها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ال���ت���ط���ورات 

وجه  على  و���ص��وري��ة  ول��ب��ن��ان  ع��م��وم��اً،  العربية 

اخل�صو�ص؟

اأن ج��ن��ب��اط  ق�����دمي،  ا����ص���رتاك���ي  ي���وؤك���د 

�صيبقى، كما جاء يف »الثبات«، على راأ�ص التلة، 

بانتظار  يوجه منها ر�صائل يف كل االجتاهات، 

م��ا ���ص��ت��وؤول اإل��ي��ه امل��خ��ا���ص��ات ال��ت��ي تع�صف يف 

اأن جنباط ما يزال يدير  اإىل  املنطقة، الفتاً 

اأذنيه اإىل اجلميع، لكنه ما فتئ اأكرث ا�صتماعاً 

اأك����رث ح���ذراً  ���ص��ار  واإن  »ج���ي���ف«،  ال��ع��زي��ز  اإىل 

ومتهًا من الو�صو�صات التي قادته يف ال�صابق 

ي�����ص��ع وج��ه��ه م��ق��اب��ل ج����دار م�����ص��دود،  اأن  اإىل 

لن  ال���ق���دمي،  اال���ص��رتاك��ي  وب��ال��ت��ايل، بح�صب 

جممل  من  وا�صحة  جنباطية  مواقف  ن��رى 

اال�صتحقاقات املحلية واالإقليمية.

رئي�ص  �صيتجه  امل��ح��ل��ي،  امل�����ص��ت��وى  ف��ع��ل��ى 

احل������زب ال���ت���ق���دم���ي اال�����ص����رتاك����ي يف غ�����ص��ون 

ال�����ص��ه��ري��ن امل��ق��ب��ل��ن ن��ح��و م���واق���ف ح��ي��ادي��ة، 

اجلديدة،  االأغلبية  عن  التام  ا�صتقاله  توؤكد 

ف���اع���ًا يف  اأن ي�����ص��ب��ح ع��ن�����ص��راً  ل��ك��ن م���ن دون 

املعار�صة اجلديدة، وقد راأينا هذا الت�صرف يف 

و�صرناها  الي�صوعية،  يف  الطابية  االنتخابات 

يف غ�����ص��ون ال�����ص��اع��ات امل��ق��ب��ل��ة يف االن��ت��خ��اب��ات 

االأم����ريك����ي����ة، حيث  ال��ط��اب��ي��ة يف اجل���ام���ع���ة 

املعركة  عليه  املح�صوبون  ال��ط��اب  �صيخو�ص 

ب�����ص��ف��ة م�����ص��ت��ق��ل��ن، وح���ي���ادي���ن، وب���ع���ده���ا يف 

انتخابات اجلامعة االأمريكية - اللبنانية.

يف ن��ف�����ص ال���وق���ت ال����ذي ل���ن ي���رتك فيه 

نهجه  �صيميز  ك��ان  واإن  امليقاتية،  احلكومة 

مبواقف اأقرب اإىل جماعة 14اآذار، خ�صو�صاً 

م���ن م�����ص��ائ��ل مت��وي��ل امل��ح��ك��م��ة، وال��ع��اق��ات 

ال��ع��رب��ي��ة - ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��ع��ي��ي��ن��ات االإداري�����ة 

وقانون االنتخابات وغريها..

التي  اإىل احل���وار  ال��دع��وة  ���ص��اأن  لكنه يف 

نبيه  النواب  جمل�ص  رئي�ص  �صبيلها  يف  يعمل 

اأو  بالقبول  وا�صحاً  موقفاً  ياأخذ  فلن  ب��ري، 

الرف�ص، الأنه ال يريد اأن يتجه بالعاقة مع 

اإليه  ذه��ب  ال��ذي  النحو  على  ب��ري،  الرئي�ص 

�صعد الدين احلريري، يف اإعانه »امل�صتقبلي« 

اأن��ه يجد  2013، كما  العام  بعد  ملا  التويرتي 

ال����راه����ن يف احل���ك���وم���ة ف��ر���ص��ة  يف م���وق���ع���ه 

ه��ام��ة، ق��د ال ت��ت��ك��رر ل��ه يف ح��ك��وم��ة اأخ���رى، 

وامل�صاعدات،  اخلدمات  تقدمي  م�صتوى  على 

هامة  حقائب  ي�صغلون  وزراءه  اأن  خ�صو�صاً 

االأ���ص��غ��ال  وزارات  ه���ي  خ���دم���ات���ي���اً،  ود���ص��م��ة 

وال�صوؤون االجتماعية واملهجرين، وقد يلجاأ 

نهج  اتباع  اإىل  الثاثة  وزرائ���ه  وزي��ر من  اأي 

تتوفر  مل  اإذا  ب��امل��ق��اط��ع��ة،  العري�صي  غ���ازي 

االعتمادات الازمة لوزارته.

اإىل  امليقاتية م�صطرة  اأن احلكومة  كما 

التعامل مع ال�صغور االإداري الهائل، اأي اأنها 

تعيينات  اإج��راء  اإىل  م�صطرة  نف�صها  �صتجد 

ولو على جرعات، وبالتايل فاإن املوقع الذي 

يج�صده جنباط يف هذه احلكومة، �صيجعل 

ن�صيبه،  من  املرتقبة  الدرزية  التعيينات  كل 

االأخ�����رى،  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات  اإىل  ي���ده  اإن مل مي���د 

من  للتعين  اأ�صماء  طرحت  ما  اإذا  خ�صو�صاً 

ال�صوف اأو اإقليم اخلروب اأو عاليه.

امل��غ��رد ال��دائ��م  اإق��ل��ي��م��ي��اً، فجنباط  اأم���ا 

ب���ال���دمي���ق���راط���ي���ة، ���ص��ي��ب��ق��ى ع���ل���ى اإع���ج���اب���ه 

االأم��ري  و�صهامة  ال�صعودي،  امللك  بفرو�صية 

اإىل  اإ�صافة  االأردين،  امللك  و�صباب  القطري، 

اإعجابه بدميقراطية م�صطفى عبد اجلليل، 

لكنه �صيبقى على ن�صائحه وا�صتنتاجاته باأن 

املبادرة العربية التي يقودها حمد بن جا�صم 

بن جب، و�صديق رجب طيب اأردوغان نبيل 

ال��ع��رب��ي، ك��ان��ت يف ج��زئ��ه��ا االأه����م م��ن بنات 

اإىل  ال���دع���وة  اأي�����ص��اً  ين�صى  اأن  دون  اأف���ك���اره، 

ملكيات واإمارات د�صتورية.

��ر ب��اأن  َب��ْي��د اأن اال���ص��رتاك��ي ال��ق��دمي ي��ذكرّ

ي�صتح�صر  ق��د  م��ا  االب��ن يف حلظة  جنباط 

الفل�صطينين،  م��ع  امل�����ص��رتك��ة  ال��ت�����ص��ح��ي��ات 

وامل����ع����ارك ال���ك���بى امل�����ص��رتك��ة م���ع اجل��ي�����ص 

»ال��ب��وري��ف��اج«،  اإىل  فيعود  ال�����ص��وري،  ال��ع��رب��ي 

ح��ي��ث ُول������دت يف م��ط��ل��ع ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ي��ات من 

ال���ق���رن امل��ا���ص��ي اجل��ب��ه��ة ال��ع��رب��ي��ة امل�����ص��ارك��ة 

مركز  ت��ب��واأ  ال��ت��ي  الفل�صطينية،  ال���ث���ورة  يف 

اأم��ان��ت��ه��ا ال��ع��ام��ة ال���راح���ل ك��م��ال ج��ن��ب��اط، 

الوطنية  احلركة  مع  امل�صرتكة  والت�صحيات 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة واجل����ي���������ص ال����ع����رب����ي ال�������ص���وري 

االجتياح  مواجهة  يف  الفل�صطينية  واملقاومة 

اإ�صقاط  بعدها  ومن   ،1982 عام  االإ�صرائيلي 

ال�صوؤال  1984.. لكن  العام  اأي��ار يف   17 اتفاق 

الغزل  �صيبقى  �صيطرحه اجلميع: هل  الذي 

ال����ذي ي��وج��ه��ه ���ص��ع��د ال���دي���ن احل���ري���ري من 

اإىل جنباط؟  ال��ت��وي��رت  ع��ل��ى  اإق��ام��ت��ه  م��ق��ر 

ب�صاأن املخطوفن  اأكرم �صهيب  وماذا �صيفعل 

ال�صورين؟ وكيف �صي�صاأل الوزير وائل وهبة 

اأب��و ف��اع��ور وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ع��دن��ان من�صور 

���ص��وري��ة يف اجتماع  ب�����ص��اأن م��وق��ف لبنان م��ن 

ث��م هل  ال��ع��رب..؟  جمل�ص وزراء اخل��ارج��ي��ة 

حرية  ب�����ص��اأن  موقفه  على  جنباط  �صيظل 

ال�صوريون  »الاجئون  عليه  اأطلق  ما  تعبري 

اإىل  ينتبه  مل  رمبا  لبنان؟  اإىل  ال�صيا�صيون« 

اأن الاجئ ال�صيا�صي عليه اأن يتقيد ب�صروط 

ملاذا  خ��دام:  احلليم  عبد  ي�صاأل  لو  اللجوء.. 

ُم��ن��ع يف ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة ع��ن ال��ت�����ص��اري��ح يف 

باري�ص..؟!

اال�صرتاكي  ب��راأي  جنباط  باخت�صار.. 

ال��ق��دمي، م��ا���ص يف وق��وف��ه على راأ����ص التلة، 

حتى مطلع العام اجلديد على االأقل.

عبد اهلل ال�صفدي

منطقة  يف  ال�صدمات  تتلقى  اآذار«   14« جمموعة  كانت  ال��ذي  الوقت  يف 

وادي خالد، اأثناء توجه نواب وقيادات كان من بينهم ندمي اجلميل، وفار�ص 

اأنهم  الذين تبن  ال�صورين«  »النازحن  اأحوال  لتفقد  اإده،  �صعيد، وكارلو�ص 

يحملون  �صوريون  بع�صهم  عائلة،  االأرب��ع��ن  يتجاوزون  وال  ج��داً،  قليلة  قلة 

اجلن�صية اللبنانية، تلقوا يف مكان �صمايل اآخر �صربتن قا�صيتن:

الختيار  طرابل�ص،  حم��ام��ي  لنقابة  التكميلية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  االأوىل: 

القادر  عبد  املحامي  املر�صح  فوز  اإىل  اأف�صت  والتي  النقابة،  ملجل�ص  ع�صوين 

الرتيكي )من حزب االحتاد(، واملدعوم من قوى 8 اآذار، واملر�صح اأ�صعد موراين 

املدعوم من قوى »14 اآذار«.

واالأك��رثي��ة  امل��ع��ار���ص��ة  ب��ن  ال�صكل  يف  متعادلة  النتيجة  ه��ذه  ت��ب��دو  ق��د 

قاتًا، الأن الرتيكي ابن  اجلديدة، لكنها يف املحتوى وامل�صمون تعتب هدفاً 

اأن فوز املر�صح موراين  اأي�صاً، علماً  طرابل�ص هزم املر�صح االأزرق الطرابل�صي 

ما كان ليفوز لوال منحه اأ�صوات من بع�ص القوى املح�صوبة على االأكرثية، 

واإن كانت قليلة، لكن هذه االأ�صوات لو �صبت على مر�صح التيار الوطني احلر 

منري داود، لكانت النتيجة خمتلفة.

اأطباء  الثانية: تلقتها القوى »امل�صتقبلية والقواتية« يف انتخابات نقابة 

الدويهي مبن�صب  راحيل  امل�صتقلة  املر�صحة  فازت  ال�صمال، حيث  االأ�صنان يف 

النقيب، على ح�صاب مر�صح القوات اللبنانية اأنطوان �صعادة بفارق 52 طبيباً، 

طوين  امل�صتقبلي  وبينهم  واملر�صحن،  لاأخري  تاأمن  ال��ذي  احل�صد  كل  رغم 

»امل�صتقبل«  بن  كان  اتفاقاً  اأن  علماً  �صعادة..  مل�صلحة  ان�صحب  الذي  �صاهن، 

الدكتورة  على  الطريق  لقطع  الو�صائل  ب�صتى  بالعمل  يق�صي  و»ال���ق���وات« 

الدويهي، ومنعها من الفوز باأي و�صيلة، اإذ اإن الدويهي كانت حتتاج اأواًل اإىل 

مر�صح  هزمت  ثم  وم��ن  بنجاح..  اجتازته  ما  وه��و  النقابة،  جمل�ص  ع�صوية 

القوات وامل�صتقبل على مركز راأ�ص النقابة.

فمبارك جناح املحامي عبد القادر الرتيكي وجناح الدكتورة الدويهي.

تبقى  ما  مكونات  بع�ص  حتركات  يراقب  من 

اآذار وم��ل��ح��ق��ات��ه��م  ال����راب����ع ع�����ص��ر م���ن  م���ن ف���ري���ق 

ومن  اأمامه  يظهر  ال�صمايل،  ال�صارع  يف  و�صلوكهم 

بع�ص  ج���ر  اإىل  ي�����ص��ع��ون  اأن���ه���م  ال��ت��ب��ا���ص،  اأي  دون 

اإىل فتنة  الطرابل�صية  ال�صمالية، وحتديداً  املناطق 

م��ذه��ب��ي��ة، ك��م��ا اأن��ه��م ي��ك��ررون حم��اول��ة اإق��ام��ة ب��وؤر 

ال�صرقية   - ال�صمالية  احل��دودي��ة  املناطق  يف  اأمنية 

لانق�صا�ص على �صورية. وقد �صن الفريق املذكور 

عب  واجل��ي�����ص،  احلكومة  ت�صتهدف  دعائية  ح��رب��اً 

اأنهما  على  العام  ال���راأي  اأم��ام  تو�صيفهما  حماولة 

ال�صلطات  وي�����ص��ارك��ان  دم�����ص��ق��ي��ة،  اأج���ن���دة  ي��ن��ف��ذان 

من  االإن�����ص��ان«،  على حقوق  »االع��ت��داء  ال�صورية يف 

ل�»الاجئن  الوهمي  املخيم  اإقامة  منعهما  خال 

القادمن من �صورية«.

ل��ق��د ت��رج��م ه���ذا ال�����ص��ل��وك ال��ف��ت��ن��وي للفريق 

يف  املتكررة  التظاهرات  ت�صيري  خ��ال  م��ن  امل��ذك��ور 

ال��ت��ب��ان��ة وال��ق��ب��ة القريبتن م��ن جبل  ب���اب  ���ص��وارع 

ب�صار  الرئي�ص  ح��ق  يف  ال�صتائم  واإط����اق  حم�صن، 

االأ�صد، يف حماولة ال�صتفزاز ال�صارع العلوي الذي ال 

يزال يحافظ على ان�صباطه حتى ال�صاعة.

اأي�صاً،  ال�صمال  يف  االحتقان  ت�صعري  اإط��ار  ويف 

اأتت »الزيارة التفقدية« التي قام بها نواب االأقلية 

اأعلن  التي  ع��ك��ار،  ق��رى  يف  ال�صورين«  »للنازحن 

اأهلها وفعلياتها اأنها مل ت�صهد راهناً اأي حركة نزوح 

هم  فيها  املوجودين  ال�صورين  غالبية  واأن  تذكر، 

من املقيمن، اأو من هم يف �صيافة اأقاربهم لي�ص اإال.

االط��اع  وا���ص��ع  اأك��د م�صدر  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 

ال�صرقية   - ال�����ص��م��ال��ي��ة  احل����دود  ع��ل��ى  ال��و���ص��ع  اأن 

التعاون  خ��ال  م��ن  ك��ام��ل،  �صكل  يف  ب��ات م�صبوطاً 

والتن�صيق بن اجلي�صن اللبناين وال�صوري.

ال��ف��ت��ن��وي��ة  امل���م���ار����ص���ات  اإىل ه����ذه  ب���االإ����ص���اف���ة 

اأن�صارهم  بع�ص  عمد  »ل��اآذاري��ن«،  واال�صتفزازية 

حماولة  عب  امليناء،  مدينة  يف  االأم��ن  زعزعة  اإىل 

التوحيد  ح��رك��ة  ق��ي��ادة  رئ��ي�����ص جمل�ص  ا���ص��ت��ه��داف 

االإ���ص��ام��ي ال�صيخ ه��ا���ص��م م��ن��ق��ارة، واالدع�����اء ب��اأن��ه 

خال  م��ن  ال�صكنية  امل��ب��اين  ح��رم��ات  على  يعتدي 

اأن  غري  باأمنه،  اخلا�صة  املراقبة  كامريات  تركيب 

جت���اوب م��ن��ق��ارة م��ع اجل��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين، ون���زع تلك 

»امل�صتقبلين«  ع��ل��ى  ال��ف��ر���ص��ة  ت  ف����ورّ ال���ك���ام���ريات، 

الفتعال م�صكلة اأمنية.

اأتت  اأن هذه االدع��اءات وهذه املمار�صات  يذكر 

بعد ذهاب منقارة اإىل �صورية، واإلقائه خطباً موؤيدة 

يف  احت�صدت  التي  اجلماهري  يف  ودم�صق  للمقاومة 

خمتلف املدن ال�صورية تاأييداً للرئي�ص ب�صار االأ�صد.

اإن هذه املمار�صات املذكورة تندرج يف حماوالت 

اإي��ه��ام ال����راأي ال��ع��ام امل��ح��ل��ي وال����دويل ب���اأن �صورية 

حت����اول ت�����ص��دي��ر االأزم�����ة اإىل ل��ب��ن��ان وت��ع��م��ل على 

زع��زع��ة االأم����ن ف��ي��ه، ت����ارة ع��ب ات��ه��ام��ه��ا بخطف 

ب��اأن حزب اهلل  اأخ��رى باالإدعاء  »معار�صن«، وت��ارة 

مل�صاندة  لل�صيطرة عليها  ين�صئ خايا يف طرابل�ص 

النظام ال�صوري.

���ص��وؤال: ما هي م�صلحة  وهنا ال بد من ط��رح 

حكومة  لها  حليفة  دول��ة  اأم��ن  تقوي�ص  يف  �صورية 

و����ص���ع���ب���اً ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه؟ وه�����ل ت���دخ���ل ط���راب���ل�������ص يف 

القتالية حلزب اهلل يف ظل كل هذا  اال�صرتاتيجية 

الو�صع االإقليمي امللتهب، وخ�صو�صاً بعد التهديدات 

االإ�صرائيلية ملنظومة املمانعة يف املنطقة؟

ولكن على ما يبدو اأن فريق »ثورة االأرز« اعتاد 

اأن يكون  لنف�صه  وارت�����ص��ى  امل��راه��ن��ة على اخل����ارج،  

فمجمل  اخل��ارج��ي��ة،  امل�����ص��اري��ع  لتنفيذ  اأداة  جم��رد 

ال�صاعة،  ح��ت��ى   2006 ع����دوان مت���وز  م��ن��ذ  م��واق��ف��ه 

ت��وع��د رئ��ي�����ص��ه �صعد  ت���دل اإال ع��ل��ى ذل����ك، ف��ق��د  ال 

احلريري مبحا�صبة املغامرين يف مقاومة العدوان 

�صقوط  ب��ق��رب  يعد جمهوره  وال��ي��وم  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

ب��ال��ره��ان��ات  ي���زال متم�صكاً  وال  دم�����ص��ق،  ال��ن��ظ��ام يف 

واإذ  بالف�صل،  باءت كلها  املتجددة، والتي  ال�صابقة - 

كان هذا رهانه ف�صيطول غيابه.
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�حل����رب حم�����س��وم��ة ق��ب��ل �أن ت���ب���د�أ، وم��ا 

يح�سل يف �سورية »مقدمات« لتغيرّ �ستاتيكو 

�لتيار مع حزب �هلل  �ل��دويل، عالقة  �لو�سع 

�ل��ف�����س��اد،  حم��ارب��ة  ع��ن  ت��ر�ج��ع  وال  تكاملية 

�لوطني  �لتيار  ق  من�سرّ �أثارها،  كثية  ق�سايا 

�حلررّ �لدكتور بيار رفول يف حديثه جلريدة 

»�لثبات«، و�إليكم �حلو�ر. 

حقيقتها  على  �ل�سورية  �الأح��د�ث  لفهم 

�ل��دك��ت��ور رف��ول علينا تكبي »�ل��ب��ازل«  ب���ر�أي 

�سورية  ��ستهد�ف  �ل�����س��يء،  بع�ض  �الإقليمي 

�ل����ي����وم ه����و �����س���ت���ه���د�ٌف ل���ل���وج���ود �حل������ررّ يف 

�مل��ن��ط��ق��ة، ف��ب��ع��د ح����رب مت����وز ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، 

ة لك�سر ي��د �مل��م��ان��ع��ة يف  �مل���ح���اوالت م�����س��ت��م��ررّ

�ملنطقة لتطويعها بيد �لغرب، يقول: »غ�سل 

زع���م���اء �ل���ع���رب �أي��دي��ه��م ل��ت��دوي��ل �الأح�����د�ث 

عام  جديد،  على  جديد�ً  ي�سيف  ال  �ل�سورية 

����س��ت��ط��اع  ع�����س��ك��ري��اً،  مب���ف���رده  ل��ب��ن��ان   2006
�لغطاء  رغ��م  و�أم��يك��ا  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �إر�دة  ك�سر 

�لدويل و�لعربي �لو��سع، �ليوم مع �لتغي�ت 

حمور  و�سع  �ملتبدلرّة،  و�ل��دول��ي��ة  �الإقليمية 

كانت  ��ا  ممرّ بكثي  �أف�سل  �ملنطقة  يف  �ملمانعة 

فكيف   ،2006 ع��ام  �لدولية  �لتحالفات  عليه 

وكنائ�ض  �لفاتيكان  م��وق��ف  �إل��ي��ه  �أ�سيف  �إذ� 

�ل�سرق �الأو�سط �لد�عمة خلطرّ �ال�ستقر�ر يف 

�ل�سرق �الأو�سط؟«

رف��ول:  يقول  �سورية،  منعة  �أ�سباب  عن 

�ل��ت��ي ح�سلت يف م�سر  �ل��ث��وري��ة  »�حل���رك���ات 

بت�سفية  �ن��ت��ه��ت  و�ل��ي��م��ن  وت��ون�����ض  ول��ي��ب��ي��ا 

�أن��ظ��م��ة ت����دور ب��ف��ل��ك �ل���غ���رب، ل��ه��ذ� �ل�سبب 

�الأمنية  �الأح���د�ث  الفتعال  حم���اوالت  هناك 

يف ���س��وري��ة ل�����س��رق��ة �حل�����ر�ك �ل���ع���رب���ي، الأنرّ 

�لد�خلية  �حل���روب  �أت���ون  يف  �سورية  �سقوط 

دول��ة  ق��ي��ام  وي���رر  ع��ام  ملئة  �ملنطقة  يخطف 

�لكبا�ض  رف��ول،  ب��ر�أي  �إ�سر�ئيل«.  يف  يهودية 

منذ  م�ستمر�ً،  ي���ز�ل  ال  �الأم��يك��ي  �ل�����س��وري 

جم���يء ك��ول��ن ب���اول �إىل دم�����س��ق ع���ام 2003، 

فالتخريب �الأميكي مل يتطابق مع ح�ساب 

�لتحركات  »ع����ادة  ي��ق��ول:  �ل�����س��وري،  �ل��ب��ي��در 

�لكبية،  و�مل��دن  �لعا�سمة  تبد�أ من  �ل�سعبية 

�الأم��ر مل يح�سل يف �سورية، فامل�ساكل  وه��ذ� 

)تل  �للبنانية  �حل��دود  على  �ملفتعلة  �الأمنية 

ك��ل��خ( و�ل��ع��ر�ق��ي��ة )دي����ر �ل������زور( و�ل��رك��ي��ة 

�ل�����س��غ��ور( و�الأردن���ي���ة )درع����ا( زخمت  )ج�سر 

ومل  د�خلياً  و�لنظام  �الأ�سد  �لرئي�ض  �سرعية 

رو���س��ي��ا  وق����وف  م��ع��ن��ى  م���ا  و�إاًل،  ت�سعفهما، 

و�ل�سني �إىل جانب نظام �ل�سوري �لقوي«.

وماذ� عن موؤ�سر وقوف �لقياد�ت �لعربية 

ق  �سدرّ �سورية بهذ� �ل�سكل �لفا�سح؟ يردرّ من�سرّ

ف�سل  بعد  ع��ادة  ياأتي  �لعرب  »تدخل  �لتيار: 

�ملوؤ�مرة، هذ� ما ح�سل للبنان يف حرب متوز، 

موقف �لعرب يف �سورية هزيل، �إذ كيف ُيطلب 

و�إط��الق  �لتدخل  ع��دم  �ل�سوري  �جلي�ض  من 

�جلماعات  قبل  من  م�ستمٌر  عليه  �لر�سا�ض 

�لتكفيية، يف �لنهاية تعليق ع�سوية �سورية 

�أميكية  برغبة  ج��اء  �لعربية  �جل��ام��ع��ة  يف 

�إىل  ة  متجهرّ �الأم����ور  ك��ان��ت  بعدما  و����س��ح��ة، 

�حللحلة، ولكن هذه �لت�سرفات �لغبية جعلت 

�لنظام �أكرث متا�سكاً مع �سعبه، و�لدليل نزول 

ن�سف �ل�سعب �ل�سوري )حو�يل 10 ماليني( 

منذ �أيام، فحاجة �ل�سعب �ل�سوري لال�ستقر�ر 

�لثانية  ت�سحرّ  وه��ل  ل��الإ���س��الح��ات،  كحاجته 

�الإ�سالحات  تنفع  وم��اذ�  �الأوىل؟  ر  توفرّ دون 

و�سعبها  �الأر����ض  على  ي�سيل  �ل�سوري  و�ل��دم 

مهدد باأمنه؟ 

دول »الربيك�س«

ول��ك��ن ه��ل �ل���دول �ل��ك��ب��ية تعي �أهمية 

ل��ل�����س��ع��وب؟ ي��ج��ي��ب رف����ول: »���س��م��ود �ل�سعب 

�أ���س��ا���س��ي و����س���روري ع��ل��ى �مل�ستوى  �ل�����س��وري 

�ل��وع��ي  كتما�سك �جل��ي�����ض،  �ل��د�خ��ل��ي مت��ام��اً 

وقطع  �ل��ت��اآم��ري،  �مل��خ��ط��ط  �أف�����س��ل  �ل�سعبي 

فتيل �لفتنة بدليل �أنرّ �أكر تظاهرة مناه�سة 

ى 70 �ألفاً، وبدليل �أنرّ معظم  للنظام مل تتخطرّ

�مل�ساركني فيها عدلو� عن ر�أيهم، الأنرّ �لنا�ض 

�الإن�سان  حقوق  �سبكة  من�سقية  كما  الحظت 

�ملنت�سرة يف �ملحافظات �ل�سورية �أنرّ �لتقني�ض 

ناجٌم عن هجوم م�سلرّح ملجموعات تكفيية«. 

�لقوة  ��ستخد�م  ميكن  ال  رف��ول  بح�سب 

ليبيا،  يف  ح�سل  م��ا  �ساكلة  ع��ل��ى  ���س��وري��ة  يف 

�حل��ر�ك �ل�سوري ب��ر�أي��ه هو »ب��روف��ة« حلرب 

�ل��ي��وم  ف�����س��وري��ة م��ع حلفائها  ث��ال��ث��ة،  ع��امل��ي��ة 

ي�����س��ك��ل��ون ن�����س��ف ���س��ك��ان �ل���ع���امل، ب������دء�ً من 

�ل�»بريك�ض«  دول  �إىل  و�سواًل  و�لعر�ق  �إي��ر�ن 

)�ل����ر�زي����ل - رو���س��ي��ا - �ل��ه��ن��د - �ل�����س��ني - 

جنوب �أفريقيا( وبالتايل هذه �لدول �لنا�سئة 

ل��ن ت�سمح الأم��يك��ا و�أوروب�����ا ب��اإ���س��ق��اط ق��وة 

�سورية  الأنرّ  �الأو���س��ط،  �ل�سرق  يف  لها  حليفة 

�ل�سقوط  لعدم  �لنجاح  مقومات  كافة  متلك 

د�خ��ل��ي��اً ومت��ل��ك �ك��ت��ف��اء ذ�ت��ي��اً زر�ع���ي���اً كفيل 
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ماليني طن قمح ومليون ون�سف �ملليون من 

�حلنطة«.

ر  عن م�سطلح »حرب عاملية ثالثة« يف�سرّ

»�سورية  �الإقليمي:  للحر�ك  مقاربته  رف��ول 

ل �ل��ع��امل��ي يف  م��وؤ���س��ر �جت���اه »ب��و���س��ل��ة« �ل��ت��ح��ورّ

�لقوتني  ب��ني  �حل��ب��ال  �سدرّ  �الأو���س��ط،  �ل�سرق 

�لد�عمة  �ل�ساعدة  �لقوى  ل�سالح  �سُيح�سم 

ل�����س��وري��ة م��ق��اب��ل ت���ر�ج���ع �ل���ق���وى �ل��ه��رم��ة 

�ل���د�ع���م���ة الإ����س���ر�ئ���ي���ل، �أم���يك���ا �ل���غ���ارق���ة يف 

ديون قرو�ض �ل�سني و�لهند، �سَت�سحب على 

�لتجارة  ملنظمة  �ل�سني  دخول  فيتو  م�س�ض 

�الأوىل  تقر�ض  �الأخ���ية  و�أنرّ  �سيما  �لعاملية، 

بحو�يل 3000 مليار دوالر، فكيف �إذ� �أ�سيف 

�سقوط  �أميكا  يف  �القت�سادي  �النهيار  على 

ي ل��الحت��اد �الأوروب����ي م��ن دون »�سربة  م���دورّ

�لثبات:  جلريدة  حديثه  رف��ول  يتابع  ؟«  ك��فرّ

»�ل�سعب �الأميكي مل يعد قادر�ً على خو�ض 

�ىل  �لد�خلية  �ل�سرخات  خ��ارج��ي��ة،  م��ع��ارك 

تز�يد، ومر�سحي �لكونغر�ض مبجل�سيه بد�أو� 

قو�تهم  »�سب�سبة«  ���س��رورة  ع��ن  يتحدثون 

�أم��يك��ا.. �حل��رب ُربحْت قبل �أن تبد�أ،  د�خ��ل 

و�إ�سر�ئيل فقدت قدرتها �لهجومية، و�لغرب 

�ملعتاد على خو�ض �حلروب مع ظهور �أيرّ تاأزم 

ملا  �سورية،  يف  خو�سها  عن  عاجٌز  �قت�سادي، 

خطية،  ودولية  �إقليمية  �نعكا�سات  من  لها 

وبالتايل ما علينا �سوى �نتظار �سقوط �أوروبا 

�ملالية  �الأزم����ات  ب�سبب  �ق��ت�����س��ادي��اً  و�أم��يك��ا 

�إيطاليا  �إىل  و�لرتغال  �ليونان  من  �ملتنقلة 

و�أ�سبانيا لياأتي دور فرن�سا وبريطانيا«.

الأ�سد حتدث مع اجلرنال عن 

الإ�سالحات

��ل  ي���وؤك���د رف�����ول م���ا ق���ال���ه رئ��ي�����ض ت��ك��ترّ

�لتغيي و�الإ�سالح �لعماد مي�سال عون حول 

�الأحد�ث �ل�سورية، »�ستكون �سورية �لنموذج 

النتقال �ل�سرق �الأو�سط �جلديد من �حلالة 

�سورية  جديدة،  حالة  �إىل  فيها  نحن  �لتي 

ع،  �لتي متلك عنا�سر �لتفاعل �لديني �ملتنورّ

�الأ�سد  ب�سار  رئي�سها  �إ�سالحات  متجهة مع 

�إق���ر�ر قانوين  م��ع  �أك��ي��د  �سيا�سي  ع  ت��ن��ورّ �ىل 

�الأحز�ب و�حلريات �الإعالمية«.

يوؤكد رفول ذهاب �سورية نحو �النفتاح 

�ل�سورية،  �الأزم��ة  �ن��دالع  قبل  �القت�سادي، 

�الأ�سد جلريدة  �لرئي�ض  �نطالقاً من كالم 

مع  ���س��ن��و�ت  م��ن��ذ  وح��دي��ث��ه   »times«�ل�

�جل���ر�ل ع��ون يف �أم���ور �إ���س��الح��ي��ة، »ب�سار 

�الأ����س���د رج���ل م��ن��ف��ت��ح وم���وؤم���ن ب��االإ���س��الح 

ويريد تطوير بالده، و�سعبه يوؤيده بن�سبة 

كبية«.

ل���ك���ن م�������اذ� ع����ن ���س��ي��ا���س��ة �ل��ت�����س��ع��ي��د 

�الأميكي �الأخي؟ يقول رفول: »�حلرب �إن 

خي�ست حم�سومة �سلفاً ل�سالح حمور �أبناء 

رو�سيا  �أم��يك��ا،  ل�سالح  تكون  لن  �ملنطقة، 

و�الآن  ودي��ن��ي��اً،  �سيا�سياً  �ملنطقة  �إىل  دخلت 

بات للرو�ض منفذ�ً د�فئاً على بحر �ملتو�سط، 

ا �ل�سني فاالأحد�ث ل�ساحلها تلقائياً من  �أمرّ

دون خ�سارة �أيرّ جندي«.

يف  �مل�سيحيني  على  �ل��ت��ي��ار  خ�سية  ع��ن 

حال �سقوط �سورية، يعتر رفول �أنرّ �خلوف 

»ربيع  �الأك��رثي��ات،  �الأق��ل��ي��ات كما  ب��ه  ت�سعر 

�مل�سلمون فقط،  �الإخ��و�ن  به  يقم  م�سر مل 

�جلماعة كانو� جزء�ً من �لثورة، فهل يحق 

�ض  ل��ه��ذ� �جل���زء ب��ع��د جن���اح �ل���ث���ورة، �لتعررّ

���ه���م ال ي��ج��ارون��ه��م  مل��ق��ام��ات �ل�����س��وف��ي��ني الأنرّ

يخ�سون  ال  �ل�سرق  يف  �مل�سيحيون  ف��ك��ري��اً.. 

يف  جنب  �إىل  جنباً  عا�سو�  الأن��ه��م  �مل�سلمني 

يخ�سى  �مل�سيحي  كما  �مل�سلم  �ل�����س��رق،  ه��ذ� 

مع  �ملتعاملة  �الأ���س��ول��ي��ة  �ملنظمات  تنامي 

�ل��غ��رب، ول��ك��ن ك���الم �ل��ب��ط��ري��رك �ل��رو���س��ي 

بتاأكيده  ج���د�ً،  يطمئننا  و�سورية  لبنان  يف 

لن  �ل�����س��رق  يف  للم�سيحيني  ���ض  �ل��ت��ع��ررّ �إنرّ 

يح�سل«.

ل جواب

��ق �ل��ت��ي��ار �ل��ت��ع��ل��ي��ق على  ي��رف�����ض م��ن�����سرّ

خطاب رئي�ض �جلمهورية مي�سال �سليمان يف 

�جلامعة  يف  لبنان  ملوقف  وتريره  طر�بل�ض 

قائاًل:  لالأ�سد،  �لن�سائح  و�إطالقه  �لعربية 

�لتيار  ع��الق��ة  ك��ان��ت  �إذ�  ��ا  وع��مرّ ج�����و�ب«.  »ال 

من  م��زي��د  �إىل  متجهة  م��ي��ق��ات��ي  ب��ال��رئ��ي�����ض 

��ح رف����ول: »ال  ��ن �أو �ل��ت��ده��ور، ي��و���سرّ �ل��ت��ح�����سرّ

ُم�ساومة على �الأمور �ملبدئية، نحن ال نر�سى 

با�ستمر�ر وجود �أ�سخا�ض فا�سدين يف �حلكم 

��ستبد�ل  يتحدث عن  �أحد  دون حما�سبة، ال 

��ستبدلو�  نقول  نحن  م�سيحي،  ب��اآخ��ر  �سنرّي 

نف�ض  م��ن  م�ستقيم  ب��اآخ��ر  �لفا�سد  �ل�سخ�ض 

�لطائفة، متاماً كما تفعلون يف مو�قع مدر�ء 

�ل��ع��ام��ني م��ن �ل��ط��ائ��ف��ة �مل�����س��ي��ح��ي��ة، فبغ�ضرّ 

مدير  بدلتم  و�ملوجبات  �الأ�سباب  عن  �لنظر 

�لزر�عة و�الأ�سغال دون معار�سة  عام وز�رتي 

�لنهج  �أدو�ت  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ف��ل��َم  �ل��ت��ي��ار، 

�ل�سابق رغم معاد�تهم للحكومة ولرئي�سها؟«

على  �ملحافظة  �ل�سبب  ك��ان  �إن  ���س��األ��ن��اه 

»�سيخ�سر  رف������ول:  ي�����ردرّ  �ل�����س��ن��ي��ة،  ���س��ع��ب��ي��ت��ه 

الأن���ه���م ال  م��وؤي��دي��ه  �سيخ�سر  م���ع���اً،  �الث���ن���ني 

الأنرّهم  يوؤيدهم  �ل��ذي  و�سيخ�سر  ي�ساندهم، 

ة خ�سومه«. من عدرّ

املحكمة الدولية.. وقوة احلق

ق عام �لتيار �لدكتور رفول  �ساألنا من�سرّ

�ملت�سارعة  �ملنطقة  ت��ط��ور�ت  كانت  �إذ�  ا  عمرّ

يجيب:  �ل��دول��ي��ة؟  �ملحكمة  رت��اب��ة  تخطت 

ل  �لتدخرّ لت�سريع  �أُن�ساأت  �لدولية  »�ملحكمة 

�سورية  �إىل  �الت��ه��ام  توجيه  بعد  �ل��غ��رب��ي، 

ب  م�سورّ �ليوم  �التهام  �الأرب��ع��ة،  و�ل�سباط 

ع��ل��ى ح����زب �هلل، ل�����س��رب ج��ب��ه��ة ل��ب��ن��ان - 

�ل�سنية  �ل��ف��ت��ن��ة  ب��خ��ل��ق  �إي������ر�ن   - ���س��وري��ة 

على  ���س��وري��ة  �نت�سار  م��ع  �ل��ي��وم  �ل�سيعية، 

ي��ري��د معرفة  ف��ئ��ات��ه  ب��ك��لرّ  ل��ب��ن��ان  حمنتها، 

ولكننا  �حل��ري��ري،  رفيق  �لرئي�ض  قتل  من 

كيف نطمئن �للبنانيني من كالم �لقا�سي 

�أن���ط���ون���ي���و ك��ا���س��ي��زي و�إق���������ر�ره يف �إح����دى 

در����س��ات��ه م��ن �أنرّ ن�����س��وء �مل��ح��اك��م �ل��دول��ي��ة 

�لتي  �ل���دول  ملعاقبة  �سيا�سي  بهدف  يكون 

ملاذ�  �لكرى، وبالتايل  �لدول  تعار�ض نهج 

على لبنان دفع مبالغ �سخمة ملحكمة دولية 

ال تخ�سع ل�سيادته؟ وماذ� لو بعد فرة مترّ 

ترئة حزب �هلل؟ �أمل يخرب �لعر�ق ب�سبب 

�تهامه بوجود �أ�سلحة دمار �سامل؟ �أمل يقررّ 

ب��و���ض )�الب���ن(  �لرئي�ض �الأم��يك��ي ج���ورج 

�ض خ�سارة  بزيف هذه �الدعاء�ت، فمن يعورّ

�أكرث من مليون قتيل يف �لعر�ق، ومن يعيد 

هجرة 5 ماليني عر�قي من بينهم مليون 

م�سيحي �إىل �لعر�ق؟ 

�ل��ع��امل منطقني،  ب����ر�أي رف����ول »ي�����س��ود 

ة �حل����ق،  م��ن��ط��ق ح�����قرّ �ل����ق����وة، وم���ن���ط���ق ق������ورّ

جانب  �إىل  �ال�سطفاف  �ل��د�ئ��م،  �لتيار  خيار 

، �أم���يك���ا م��ن��ذ ���س��ق��وط �الحت����اد  ة �حل�����قرّ ق����ورّ

ة  بحجرّ بحروبها،  �لعامل  وُتخرب  �ل�سوفياتي 

ح��ق��وق �الإن�������س���ان، ف���اأي���ن ه���ذه �حل���ق���وق من 

نحن  عاماً،   60 منذ  �إ�سر�ئيل  على  تطبيقها 

ل�سنا �سدرّ �ل�سعب �الأميكي وال �سدرّ �ل�سعب 

على  ن�ساوم  ل��ن  ك�سرقيني  لكنرّنا  �الأوروب�����ي، 

ه �سرعة  وجودنا �حلررّ �لكرمي، وهذ� ما ُتقد�سرّ

حقوق �الإن�سان وميثاق �الأمم �ملتحدة«. 

اأجرى احلوار: بول با�سيل

سقوط سورية يخطف 
المنطقة مئة عام.. ويبرر 
قيام دولة يهودية في 

فلسطين المحتلة

التدخل العربي يأتي 
دائمًا بعد فشل المؤامرات 

الغربية
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دقات قلب �ملرء قائلة له

�إن �حلياة دقائق وثو�ن

بيت �سعر يخت�سر �حلديث عن قيمة 

�ل��وق��ت و�أه��م��ي��ت��ه يف ح��ي��اة �الإن�����س��ان، فلو 

نا من حولنا جيد�ً، لوجدنا �أن �لكون  متعرّ

وم���ا ي��ح��ت��وي��ه مي�����س��ي وف���ق خ��ط��ة دقيقة 

ونظام حمدد، فال�سم�ض ت�سرق يف �ل�سباح 

وتغرب عند �مل�ساء، �جلنني ال يكتمل منوه 

�أمه، �لفو�كه  �أ�سهر يف رحم  �إال بعد ت�سعة 

و�خل�سار ال تثمر �إال خالل مو��سم معينة، 

وهكذ� دو�ليك.. �أي �أن �حلياة كلها مبنية 

على �لوقت، لكن �لوعي لهذه �لقيمة �لتي 

�الإن��دث��ار  ت��ق��در بثمن، ه��ي على و���س��ك  ال 

م��ن جمتمعنا �ل��ع��رب��ي، �ل���ذي ي��ع��اين من 

����س���وء ت��ن��ظ��ي��م �أف��������ر�ده الأوق���ات���ه���م، حيث 

لكل  �الك���ر�ث  دون  ينفع  يبددونه مبا ال 

��ستغالله  عن  عو�ساً  تهدر  وثانية  دقيقة 

و�ل��ت��ط��ور يف حياتهم  �ل��ت��ق��دم  �إح����د�ث  يف 

وجمتمعهم ودفعهما نحو �الأف�سل.

�أوالد  ل�����س��ت��ة  �أم  ن���ان�������س���ي،  �ل�������س���ي���دة 

ومعلمة ل��غ��ة �أج��ن��ب��ي��ة جت��ي��ب ع��ل��ى ���س��وؤ�ل 

كل  تكر�ض  باأنها  ي��وم��ك؟«  تق�سني  »كيف 

فتعمل  وعائلتها،  بيتها  �أج���ل  م��ن  وقتها 

هي وزوجها طو�ل �لنهار من �أجل تاأمني 

م�����س��اري��ف �ل��ب��ي��ت، �إ���س��اف��ة �إىل �أق�����س��اط 

�أبناوؤهم  لكي يح�سل  و�جلامعات  �ملد�ر�ض 

م�ستقبل  على  وبالتايل  علم،  �أف�سل  على 

�سرورة  على  نان�سي  وت�سدد  وو�ع��د،  جيد 

»على  فتقول:  بالعائلة،  �اله��ت��م��ام  �إي���الء 

�ل��رغ��م م��ن �أن��ن��ي �أع��م��ل خ���ارج �ل��ب��ي��ت، �إال 

وو�جبي  عملي  بني  بالتوفيق  �أجن��ح  �أنني 

ك����اأم وزوج����ة ورب����ة م��ن��زل، و�إن ك���ان ذل��ك 

كل  ليت  لكن  �ل�سعوبة،  م��ن  �لقليل  م��ع 

�أع��رف  فاأنا  ذ�ت��ه،  �ل�سيء  يفعلن  �الأم��ه��ات 

�لكثي من �لن�ساء �للو�تي يق�سني ن�سف 

ن��ه��اره��ن ب��ال��زي��ار�ت و�ل��درد���س��ات �ل��ت��ي ال 

و�أم��ام  �ملطبخ  يف  �الآخ���ر  و�لن�سف  تنتهي، 

يعي�سون  �لذين  �أوالده���م  يهملون  �مل��ر�ي��ا، 

يف حالة فو�سى د�ئمة، و�أنا �أ�سعر باالأ�سف 

عليهن عندما �أرى ذلك«. 

�أم�����ا �حل�����اج ع��ب��د �هلل )�أب������و حم��م��د( 

عاماً،  وثمانني  و�ح���د�ً  �لعمر  م��ن  �لبالغ 

ع  ي�سمرّ كمن  نهاره  يق�سي  كيف  فيخرنا 

للمعلم در�ض �لبارحة. » يف �سباح كل يوم 

�ل�سطرجن  نلعب  ع��دن��ان،  �أب��و  ج��اري  �أزور 

ون�سرب �لقهوة »على رو�ق« لب�سع �ساعات، 

ل�����س��ر�ء بع�ض  �ل�����س��وق  �إىل  ب��ع��ده��ا  �أذه����ب 

�أنام قلياًل بعد وجبة  �لبيتية،  �مل�ستلزمات 

�لغذ�ء، ثم �أرجع �إىل بيت جاري لكي نكمل 

�أيامي بني  �أم�سي معظم  �لتناف�ض. هكذ� 

�لبيت وجاري و�ل�سوق، وكما تعلمني �أنا يف 

عمر ال ي�سمح يل باحل�سول على وظيفة 

�أنني ق�سيت ن�سف  الأ�سغل بها وقتي، كما 

�أ�سقى من �أجل تاأمني لقمة  �أكد و  عمري 

�أ�سبح  بعدما  و�الآن  ولعائلتي،  يل  �لعي�ض 

�خل��ا���س��ة،  وح��ي��ات��ه��م  ع��ائ��الت��ه��م  الأوالدي 

�لطريقة  ه��ي  وه���ذه  الأرت�����اح،  دوري  ح���ان 

�أ���س��ل��ي ب��ه��ا نف�سي، و�ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي 

جتعل نهاري مير بدون �أن �أ�سعر بامللل«.

احلر�س عند ال�سغار 

اأكرث منه عند الكبار

و�ل���الف���ت يف �الأم�����ر، �أن����ه ع��ن��دم��ا �أخ��ذن��ا 

بني  �أع��م��اره��م  ت���ر�وح  �ل�سغار  م��ن  �سريحة 

�خل��ام�����س��ة و�ل��ث��ان��ي��ة ع�����س��ر، و���س��ري��ح��ة �أخ���رى 

ب��ني �خلام�سة ع�سر  �أع��م��اره��م  ت���ر�وح  مم��ن 

و�خلام�سة و�لع�سرين وطرحنا عليهم �ل�سوؤ�ل 

ذ�ت����ه، ت��ب��ني ل��ن��ا �أن �ل�����س��غ��ار ي��ح��ر���س��ون على 

مل  �ل��ذي  ف�»�ساجد«  �لكبار.  من  �أك��رث  وقتهم 

يتناول  �ملدر�سة  من  ياأتي  بعد،  �لعا�سرة  يبلغ 

ط��ع��ام��ه ث���م ي��ت��وج��ه م��ب��ا���س��رة حل���ل و�ج��ب��ات��ه 

مب�ساهدة  ل��ه  ت�سمح  ال  �أم����ه  الأن  �مل��در���س��ي��ة، 

ب���رن���اجم���ه �مل���ف�������س���ل ح���ت���ى ي���ن���ه���ي درو�����س����ه. 

باكر�ً  �ل��ف��ر����ض  �إىل  تذهب  ع��ام��اً(  ومنار)12 

بعد �أن حت�سر حمفظتها �ملدر�سية لت�ستيقظ 

وتخ�س�ض  ن�ساطها،  بكامل  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف 

عطلة  يف  و�أ�سدقائها  �إخوتها  مع  للعب  وقتاً 

�آخر �الأ�سبوع. 

�الأم���ر مل يعد يقت�سر  �أن  �مل��وؤ���س��ف  وم��ن 

ع��ل��ى �إ���س��اع��ة �ل��وق��ت ف��ح�����س��ب، ب��ل ع��ل��ى ع��دم 

يف  به  يلتزم  من  جتد  فقلما  �أي�ساً،  �ح��ر�م��ه 

�جلامعة  ع��ن  بيتي  »ي��ب��ع��د  �ل��ي��وم.  جمتمعنا 

م�����دة ����س���اع���ة« ت���ق���ول ف������رح، وه�����ي ط���ال���ب���ة يف 

�أ�ستاء  »و�أن���ا  �الإع���الم  كلية  يف  �لثانية  �سنتها 

لن  �الأ���س��ت��اذ  �أن  �الإد�رة  تعلمنا  عندما  ك��ث��ي�ً 

يتمكن من �ملجيء، بعدما نكون قد �نتظرناه 

�إىل حت��م��ل م�سافة  ب��االإ���س��اف��ة  م���دة ط��وي��ل��ة، 

�لطريق وكلفة �لنقل بال جدوى. مل يعد عند 

تنتظره  فال�سديق  للمو�عيد،  �ح��ر�م  �لنا�ض 

ن�سف نهارك حتى يح�سر، و�إن حا�سبته على 

�الأم���ر ب�سيط  �أن  ل��ك  وي��ب��ني  ت��اأخ��ره ي�سحك 

�لو�هية  �حل��ج��ج  �خ���ر�ع  �إىل  يلجاأ  �أو  ج���د�ً، 

ليخفف ��ستياءك منه، و�الأمثلة كثية، حدث 

وال حرج«.

الوقت نعمة ونقمة

�إىل  يتحول  قد  لكنه  نعمة،  فالوقت  �إذ�ً، 

و�لقيام  ن�ستخدمه بوعي وح��ذر،  �إن مل  نقمة 

بعك�ض ذلك ال يحدث �إال �لفو�سى و �ل�سياع، 

وبالتايل �إىل تر�كم �ل�سغوط يف حياة �الإن�سان 

�لذي �سرعان ما يق�سى عليه وعلى م�ستقبله. 

�إىل  يوؤديان  �لعمل  �أثناء  و�الإهمال  فالتكا�سل 

�الإن���ت���اج مم��ا يخلق  ت��ر�ج��ع يف  و�إىل  ت��ب��اط��ئ��ه 

�أخ��رى  �سلبية  تبعات  لها  �قت�سادية  م�ساكل 

من  وغيها  و�لفقر  �لبطالة  ن�سبة  كارتفاع 

�إعطاء  وع��دم  �خلطية،  �الجتماعية  �مل�ساكل 

من  ي��زي��د  بالعائلة  لالهتمام  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت 

م�ساكلها ون�سبة تفككها، باالإ�سافة �إىل �أن عدم 

ي��وؤدي  �أم��ر  و�لتفكر  للر�حة  وق��ت  تخ�سي�ض 

كما  و�لنف�سية،  �جل�سدية  �ل�سحة  تدهور  �إىل 

�حر�مها  وقلة  �ملو�عيد  يف  �ال�ستهتار  ي�سبب 

�إىل تدمي �لثقة بني �لنا�ض وت�سرب �لعالقة 

فيما بينهم.

مل حتن العا�سرة بعد

ت�����س��ود ظ��اه��رة ت��ب��دي��د �ل��وق��ت وه����دره يف 

�مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة �أك����رث م���ن غ��يه��ا من 

و�سعوب  دول  ف��ه��ن��اك  و�ل��ب��ل��د�ن،  �مل��ج��ت��م��ع��ات 

تقد�ض �لدقيقة وحتى �لثانية منها، ويذكر �أن 

�أحد مقدمي �لر�مج �لعرب �أر�د طرح مو�سوع 

�لوقت و�أهميته يف �إحدى حلقاته، فذهب �إىل 

�لياباين  �ل�سعب  دقة  لنا مدى  ليبني  �ليابان 

�إىل  بالوقت  �لتز�مه  وم��دى  يفعله  ما  كل  يف 

�ملر�كز  �إح��دى  ب��اب  حد ال ي�سدق. وق��ف عند 

�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ت��ي ت���ب���د�أ ب��ا���س��ت��ق��ب��ال �ل��ز�ئ��ري��ن 

حينها  �ل�ساعة  وكانت  �لعا�سرة  �ل�ساعة  عند 

و�ساهد  دق��ي��ق��ة،  وخم�سني  وثمانية  �لتا�سعة 

�إح��دى  �إىل  �ل��دخ��ول  ي��ح��اول  �ليابانيني  �أح��د 

�أبو�به  على  �لو�قفني  �ملوظفني  لكن  �ملتاجر، 

�أنها مل  �ل�ساعة  �إىل  و�أ���س��ارو�  منعوه من ذلك 

حتن �ل�ساعة �لعا�سرة بعد!. و�ملده�ض يف دولة 

�لعاملية  رك��ام �حل��رب  �أنها نه�ست من  �ليابان 

�لثانية لتتحول �إىل �إحدى كريات �القت�ساد 

�لقوية  و�إر�دتهم  �سعبها  جهود  بف�سل  �لعاملي 

ثانية متر،  لكل  �لدقيق  تنظيمهم  �إىل جانب 

للوقت  ��ستنز�ف  �لعربي  عاملنا  يف  جند  بينما 

و�لطاقات بال ثمن، يف ظل حتويل �سعوبنا �إىل 

�الإمكانيات  رغم  �إال،  لي�ض  م�ستهلكني  جمرد 

�مل�ستوى  على  ك��ان  �إن  منتلكها  �لتي  �ل��ك��رى 

�الإنتاجية  فاملوؤ�س�سات  �لعلمي،  �أو  �الإن��ت��اج��ي 

�لكبية �ملعروفة بعالمتها �لتجارية يف عاملنا 

مرخ�سة  �أ�سماء  عن  عبارة  �إال  لي�ست  �لعربي 

م��ن ق��ب��ل �أك����ر �ل�����س��رك��ات �الأج��ن��ب��ي��ة. ك��م��ا ال 

يوجد عندنا مركز �أبحاث و�حد على �مل�ستوى 

و�لتقدم  �لتطور  يوؤخر  �ل��ذي  �الأم��ر  �لعلمي، 

�لعلمي يف بالدنا، وي�سطر �لباحث �أن يهاجر 

�إىل �خلارج لكي يثبت ويوؤكد در��سته، وبالتايل 

�إىل هجرة �الأدمغة وخ�سارتنا للعقول �لنابغة.

وي���وؤم���ن �الم��يك��ي��ون مب��ق��ول��ة »ت���امي �إز 

�أن ك��ل دقيقة متر  �أي  م��وين« »�ل��وق��ت م���ال«، 

وي��روي  �سائعة.  تكلفة  هي  فعال  عمل  ب��دون 

كان  »�إذ�  �أخ���ره:  �أم��يك��ي��اً  �سديقاً  �أن  عربي 

ل���ك ���س��دي��ق م���ن �ل���غ���رب، ووع�����دك ب��زي��ارت��ك 

�ل�����س��اع��ة �ل�����س��اد���س��ة، ف��اف��ت��ح ب���اب م��ن��زل��ك عند 

�ل�����س��اد���س��ة جت���ده �أم��ام��ك ي��ه��م ل���دق �جل��ر���ض، 

و�إن مل جتده فانظر �إىل �خل��ارج ت��ر�ه يبحث 

ع���ن م��ك��ان ل��يك��ن ���س��ي��ارت��ه. ع��ن��د �ل�����س��اد���س��ة 

بزوجته  فات�سل  ي��اأت  مل  �إن  دقائق،  و�خلم�ض 

و�ملعروف يف  م��ات.«  وعزيها الأن �سديقك قد 

�لدول �لغربية �أنه �إذ� �أعطى �لطبيب مري�سه 

موعد�ً للمعاينة ومل ياأت هذ� �الأخي، تر�سل 

�إليه الحقاً غر�مة مالية يتوجب عليه دفعها 

�لطبيب  ق�ساه  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ع��ن  كتعوي�ض 

�ل��ق��ا���س��ي ع���ن م��وع��د  ت���اأخ���ر  ب��ان��ت��ظ��اره، و�إذ� 

�ملنظور  تاأخرها عن  �ملحكمة  �ض  تعورّ ح�سوره 

يف ق�����س��ي��ت��ه مب��ب��ل��غ م��ع��ني م���ن �مل�����ال. �أم�����ا يف 

�إىل  �ل�سخ�ض  ي��ذه��ب  �ل��ع��رب��ي��ة،  جمتمعاتنا 

بع�ض  الإج����ر�ء  �ل��ع��ام��ة  و�الإد�ر�ت  �مل��وؤ���س�����س��ات 

يذل  حيث  باأكمله  �لنهار  ينتظر  �مل��ع��ام��الت، 

وت�����س��اء م��ع��ام��ل��ت��ه م���ن ق��ب��ل �مل��وظ��ف��ني �إن مل 

ميتلك و��سطة �أو �سند، ويكت�سف بعد �نتهائه 

م��ن وج���ود �أخ��ط��اء يف �أور�ق����ه تلزمه �ل��رج��وع 

عدة مر�ت مع �ملزيد من �لذل و�سوء �ملعاملة. 

ت��امي« »يف  »�ون  ق��اع��دة  م��ن  ه��م ينطلقون  �إذ�ً 

�لوقت �ملحدد« ونحن ننطلق من قاعدة »�أين 

تامي« »يف �أي وقت.« 

»�لوقت كال�سيف، �إن مل تقطعه قطعك«. 

ق��ل��م��ا نطبقها،  ل��ك��ن  ن�����س��م��ع��ه��ا،  ع���ب���ارة ط��امل��ا 

للفو�سى  �لرئي�سية  �الأ�سباب  �أح��د  ه��ذ�  ولعل 

�الج��ت��م��اع��ي��ة �ل���ت���ي ن�����س��ه��ده��ا �ل���ي���وم، ل��ذل��ك 

هذه  ملعاجلة  ح��ل  �أف�سل  ه��و  �ل��وق��ت  فتنظيم 

�أهد�فه  �مل�سكلة، الأنه ي�سهل على �ملرء حتقيق 

�لو�جبات  ب��ني  م��ا  حياته  يف  �ل��ت��و�زن  ويخلق 

و�لرغبات، كما يجنبه من �الإزدو�ج و�الرتباك 

�خلا�سة.  وحياته  �لعمل  ���س��وؤون  ب��ني  وي��وف��ق 

و�الأه��م من ذلك �أنه ي�ساهم يف حتقيق �لذ�ت 

ويبقى  �لنف�سية،  و�ل��ر�ح��ة  بالر�سا  و�ل�سعور 

�هلل  �لنبي حممد �سلى  بقول  نعمل  �أن  علينا 

خم�ساً  »�غتنم  يقول:  �ل��ذي  و�سلم  و�آل��ه  عليه 

قبل خم�ض، �غتنم حياتك قبل موتك، و�غتنم 

�سقمك،  قبل  و�سحتك  ه��رم��ك،  قبل  �سبابك 

وغناك قبل فقرك، وفر�غك قبل �سغلك«.

غدير حامد 

9

تحقيق

لأن الـحـيــــــاة دقـــــائــــق وثـــــوانٍ 

ـُــهــدر بــال قـيـمـة الــوقــت الـ�ســائــع.. �سـطـر مــن الـعـمر ي
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�آخ��ر  حيناً  وتت�صاعد  حيناً  تخفت 

ع��دو�ن  ب�صن  �ل�صهيونية  �لتهديد�ت 

على �جلمهورية �لإ�صالمية �لإير�نية، 

�ملخ�ص�صة  �لنووية  من�صاآتها  ي�صتهدف 

حتت  تغيب،  و�إذ  �ل�صلمية،  لالأغر��ض 

وط������اأة ت���ن���اول �ل��ت��ه��دي��د �ل�����ص��ه��ي��وين 

و�إم����ك����ان����ات ت��ن��ف��ي��ذه، �لأح�����ادي�����ث عن 

�لأ����ص���ل���ح���ة �ل����ن����ووي����ة �ل���ت���ي مي��ت��ل��ك��ه��ا 

�ل�����ص��ه��اي��ن��ة، و�ل���ت���ي ت�����ص��ك��ل ت��ه��دي��د�ً 

و�لإ���ص��الم��ي،  �ل��ع��رب��ي  للعاملني  فعلياً، 

مي���ك���ن م���الح���ظ���ة وج����ه����ات م���ت���ع���ددة 

يف ت���ن���اول �ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا 

ويطلقها �مل�صوؤولون يف كيان �لحتالل 

�ل�صهيوين.

ا�شتعدادات وم�ؤ�شرات

قد  �ل�صهاينة  �أن  يعتقد  من  هناك 

للقيام  �ل���ص��ت��ع��د�د�ت  بالفعل  �أك��م��ل��و� 

ه��وؤلء  وي�صتند  �إي���ر�ن،  على  بالعدو�ن 

�إىل كثافة �لت�صريحات، و�ت�صاع  بذلك 

�ملو�صوع يف  �لنقا�ض حول هذ�  م�صاحة 

و�صائل  يف  خ�صو�صاً  �لح��ت��الل،  ك��ي��ان 

�إع��الم��ه، و�ل��ت��ي تكاد تن�صر خ��ر�ً عن 

م���وع���د �إق�������الع �ل����ط����ائ����ر�ت، م��ت��ج��ه��ة 

بات متد�وًل عن  و�إىل ما  �إي��ر�ن،  نحو 

مع  �ل�صهاينة  عقدها  ت�صلح  �صفقات 

�لوليات �ملتحدة، وت�صمل �أ�صا�صاً �لتزود 

بطائر�ت �إف 35، وبطائر�ت نقل بعيدة 

�أن مت��ك��ث يف �لأج�����و�ء،  �مل�����دى، مي��ك��ن 

مل����دة 15 ���ص��اع��ة م��ت��و����ص��ل��ة، وم�����زودة 

مب���ع���د�ت �ل��ك��رون��ي��ة م��ت��ط��ورة ج���د�ً. 

�ل�صحف  يف  �لتعليقات  بع�ض  وتعطي 

�لتهديد  بجدية  �نطباعاً  �ل�صهيونية 

�ل�صهاينة،  �مل�����ص��وؤول��ون  يطلقه  �ل���ذي 

في�صمان«  »�أليك�ض  كتبه  ما  ذل��ك  وم��ن 

�لبوكر  لعبة  يف  خطر  »ه��ن��اك  ق��ائ��اًل: 

كنت  �إذ�  لأن��ك  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل،  تلعبها  �لتي 

تن�صئ تهديد�ً ول تنوي حتقيقه، فقد 

ك��ث��ر�ً مم��ا كنت  �أ���ص��ع��ف  جت��د نف�صك 

يف �ل��ب��د�ي��ة. ح��ت��ى �أن م��ط �حل��ب��ل قد 

من  م��ت��وق��ع  غ��ر  رد�ً  ت��و�ج��ه  يجعلك 

�لعدو«. 

 ك���م���ا ي��ل��ح��ظ �ل���ق���ائ���ل���ون ب��ج��دي��ة 

قبل  من  موؤ�صر�ت  يرونه  ما  �لتهديد، 

�لد�عمني �لغربيني �لأ�صا�صيني للدولة 

�ل�صهيونية، و�لذين ي�صاركونها �لرغبة 

يف ����ص���ن �ل�����ع�����دو�ن ع���ل���ى �جل��م��ه��وري��ة 

�لإ����ص���الم���ي���ة، وم����ن ت��ل��ك �مل���وؤ����ص���ر�ت:  

م��ا ي���ردد ع��ن ����ص��ت��ع��د�د�ت ق��ام��ت بها 

�ل��ق��و�ت �ل��ري��ط��ان��ي��ة، جل��ه��ة حت�صر 

خ��ط��ط ل���ص��ت��ه��د�ف �إي�����ر�ن، و�حل��دي��ث 

�لأمركي �ملتز�يد عن تاأكيد �لتحالف 

�ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي م���ع ك���ي���ان �لح���ت���الل 

و�لت�صدي  �أمنه،  و�صمان  �ل�صهيوين، 

كما  لها.  يتعر�ض  ق��د  �لتي  لالأخطار 

يتوقف هوؤلء عن �لتقرير �لذي �أعدته 

�ل���وك���ال���ة �ل���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة �ل���ذري���ة، 

معلومات  �إىل  �ل�صتناد  تعمد  و�ل���ذي 

وم��ع��روف،  ق��دمي  جلها  ��صتخبار�تية 

�ل��ت��ق��ري��ر بطريقة  ن��ظ��م��ت يف  ول��ك��ن��ه��ا 

ت��وح��ي، ب����اأن �جل��م��ه��وري��ة �لإ���ص��الم��ي��ة 

تقرب ب�صكل حثيث من �متالك �صالح 

نووي، وذلك بق�صد �إيجاد ح�صد دويل 

���ص��د ط��ه��ر�ن، وت��ق��دمي ت��ري��ر م�صبق 

لأي �عتد�ء �صهيوين عليها.

ته�يل وابتزاز

�لكيان  �أن  باملقابل  ي��رى  من  وثمة 

على  نف�صية  ح��رب��اً  ي�صن  �ل�����ص��ه��ي��وين 

�جل��م��ه��وري��ة �لإ���ص��الم��ي��ة، وي�����ص��ع��ى يف 

�لأن��ظ��ار عن  �إىل �صرف  نف�صه  �ل��وق��ت 

�أزم���ات���ه �ل��د�خ��ل��ي��ة �مل��ت�����ص��اع��دة، و�إىل 

�لوليات  هنا  و�ملق�صود  �لغرب،  �بتز�ز 

�مل��ت��ح��دة �لأم��رك��ي��ة حت���دي���د�ً،  لك�صب 

�لأزم��ة،  ملو�جهة  �مل�صاعد�ت  من  مزيد 

وحتى خللق مزيد من �لعقبات يف وجه 

�ملنظمات  جت��اه  �لفل�صطيني  �لتحرك 

�لدولية.

وي��ع��ت��ق��د �أ���ص��ح��اب ه���ذ� �ل�����ر�أي، �أن 

وب�صرف  �لأمركية،  �ملتحدة  �لوليات 

�ل�����ص��ق��ور يف  ب��ع�����ض  �أر�ء  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر 

يف  �لتورط  تريد  ل  وخارجها،  �لإد�رة 

ح���رب ت��ق��وم ب��ه��ا دول���ة �لح��ت��الل على 

ويجمعون  �لإ���ص��الم��ي��ة.  �جل��م��ه��وري��ة 

عدد�ً من �لت�صريحات �لأمركية �لتي 

ت�����ص��ر �إىل �إم���ك���ان �إط����الق �ل��ت��ف��او���ض 

�ل�����ص��غ��وط  ت�����ص��ع��ي��د  �أو  �إي���������ر�ن،  م����ع 

بدياًل  عليها،  و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية 

من �حل��رب. مع مالحظة �أن حمللني 

�أن و����ص��ن��ط��ن ل  ���ص��ه��اي��ن��ة ي��ع��ت��ق��دون 

م�����ص��األ��ة  يف  ب��ع��ي��د�ً  �ل���ذه���اب  ت�صتطيع 

هوؤلء  وي�صر  �لقت�صادية،  �ل�صغوط 

ت�صدير  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���ض  �أن  �إىل 

�أ�صعار  �رت��ف��اع  يعني  �لإي����ر�ين  �ل��وق��ود 

�ل��ب��ن��زي��ن يف �ل���ع���امل �رت���ف���اع���اً ك��ب��ر�ً 

ول ي��ح��ت��اج �لق��ت�����ص��اد �لأم���رك���ي، ول 

�لقت�صاد �لأوروبي �ملتعرث، بيقني، �إىل 

هذه �ل�صربة �لآن. هذ� �إىل �أن �لإد�رة 

�لت�صحية  على  تو�فق  ل  و��صنطن  يف 

باحتياطيها من �لنفط لإغر�ق �ل�صوق 

�لحتياطي  ف��ه��ذ�  �لأ���ص��ع��ار.  وخ��ف�����ض 

مل�صتقبلها  �ملتحدة  �لوليات  �صمان  هو 

لو  حتى  عنه  تتخل  ول��ن  �لقت�صادي، 

ك���ان ذل���ك م��وؤق��ت��اً م��ن �أج���ل �أي���ة �أزم���ة 

�لأو���ص��ط«، وه��ذ� م��ا تدركه  �ل�صرق  يف 

ثمناً  وتريد  ج��ي��د�ً،  �لح��ت��الل  حكومة 

قد  باأنها  �ل��ق��ول،  ل��ق��اء  و��صنطن،  م��ن 

�أوق��ف��ت �خل��ط��ط، ل�صن �ل��ع��دو�ن على 

و��صنطن من  �إع��ف��اء  �أو حتى  ط��ه��ر�ن، 

ت���وؤذي  ع��ق��وب��ات،  �صل�صلة  يف  �ل���ت���ورط 

و����ص��ن��ط��ن و�ل����غ����رب ب���ق���در م���ا تلحق 

�ل�صرر بطهر�ن.

مييل كثر من �ملحللني �لإير�نيني 

�لإي��ر�ين،  بال�صاأن  وكثر من �خل��ر�ء 

�إىل �لف��ر����ض ب���اأن دول���ة �لح��ت��الل، 

و�أن��ه��ا  �أك���رث،  ل  تهوي�ض  بعملية  ت��ق��وم 

ب���ال���ع���دو�ن على  �ل��ق��ي��ام  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ل 

�إي��ر�ن، فهي ل متلك ممر�ً لطائر�تها 

م���ن ن���اح���ي���ة، وت������درك �مل���خ���اط���ر �ل��ت��ي 

و�ل��ذي  �لإي����ر�ين،  �ل��رد  ينطوي عليها 

و���ص��ف��ه �ل���ق���ادة �لإي���ر�ن���ي���ون، ب��اأن��ه قد 

�خلارطة،  عن  �إ�صر�ئيل«  »دول��ة  ميحو 

ف�����ص��اًل ع���ن �إ���ص��ار�ت��ه��م �مل���ت���ك���ررة، �إىل 

�أن  ت���ري���د  ل  �مل���ت���ح���دة،  �ل����ولي����ات  �أن 

تورطها دولة �لحتالل يف حرب �لآن، 

�لكيان  ت��رك  عملياً،  ت�صتطيع  ل  وه��ي 

�ل�����ص��ه��ي��وين ي��ت��ل��ق��ى �ل������رد �لإي�������ر�ين 

�ملزلزل منفرد�ً.

وت���وج���د �إ�����ص����ار�ت ه��ام��ة ولف���ت���ة يف 

�مل�صكالت  �إىل  �ل�صهيونية،  �ل�صحف 

�صو�ء  �لح��ت��الل،  جي�ض  يو�جهها  �لتي 

ما تعلق منها بامليز�نية، �أم مبا يو�صف 

ب��ال��ت��ه��دي��د �ل��ن��ا���ص��ئ ع��ن �ل��ت��ح��ولت يف 

�ملخططون  معها  �أع����اد  و�ل��ت��ي  م�����ص��ر، 

�لو�صع على �حلدود  �ل�صهاينة، تقييم 

مع م�صر، عد� عن �نعد�م �لثقة �لكاملة 

تنهمر  �صاملة  ح��رب  مو�جهة  ب��اإم��ك��ان 

فيها �ل�صو�ريخ من جبهات عدة.

تق�ي�ض غزة

�ل��ع��دي��د م��ن �ملحللني  ه��ن��ا ي��ط��رح 

�ح��ت��م��ال �أن ت��ك��ون غ���زة ه���ي �ل��ه��دف، 

�إن  ي��ق��ول،  ���ص��ي��اق  يف  �لتحليل  وي��ب��ن��ى 

�أمركية  دولة �لحتالل تريد تغطية 

ع��دو�ن كبر على  ب�صن  للقيام  و��صعة 

�إىل تغير �لو�صع �لقائم  غزة، ينتهي 

فيها متاماً، وذلك مقابل �لتخلي عن 

خطط توجه �لطائر�ت نحو �إير�ن.

وي���������دور �حل�����دي�����ث ع�����ن خم��ط��ط 

لإع�����ادة �ح���ت���الل �ل��ق��ط��اع، �أو �ل��ق��ي��ام 

ب������اإح������د�ث ����ص���ري���ط حم����ت����ل، ي�����ص��ط��ر 

�حل��دود  بني  ما  ن�صفني،  �إىل  �لقطاع 

 ،1948 ع����ام  �مل��ح��ت��ل��ة  �لأر�������ص�����ي  م���ع 

و�ل��ب��ح��ر، م��ا ي��ع��ن��ي ت��ق��وي�����ض وح��دت��ه 

�جلغر�فية، ويف �لوقت نف�صه، �إ�صقاط 

و�إنهاء  فيه،  �لقائمة  حما�ض  حكومة 

ق����درة ق���وى �مل��ق��اوم��ة ع��ل��ى �حل��رك��ة، 

ب��ح�����ص��ب حمللني  �ل�����ص��ي��ن��اري��و  وه�����ذ� 

�لقطاع  �حتالل  �إع���ادة  من  كلفة  �أق��ل 

بالكامل، ويحقق نتائج ت�صبه �إىل حد 

يغر  �إن��ه  �إذ  �لكامل،  �لح��ت��الل  بعيد 

وهو  كلياً،  �لقطاع  يف  �لقائم  �لو�صع 

�ل�صهاينة يف حربهم ما  ما ف�صل فيه 

غ��زة،  ع��ل��ى  و2009   2008 ع��ام��ي  ب��ني 

وت��غ��ي��ر �ل��و���ص��ع �ل��ق��ائ��م يف �ل��ق��ط��اع، 

يعني تغير�ً يف �لبيئة �ل�صر�تيجية 

�ل��ق��ائ��م��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، وي��خ��ل��ق و���ص��ع��اً 

�ل�صلطة  مع  خمتلفة  مل�صاومات  قاباًل 

�لفل�صطينية ومع م�صر �أي�صاً.

وي��ت��ح��دث �ل�����ص��ه��اي��ن��ة ع���ن حت��ول 

��صر�تيجي  ت��ه��دي��د  �إىل  غ���زة  ق��ط��اع 

لو�صائط  �ملقاومة  قوى  �متالك  وعن 

م�صهد  �أن  ويبدو  تطور�ً،  �أكرث  قتالية 

»���ص��ر�ي��ا  ��صتخدمتها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ج��م��ة 

�ل��ق��د���ض« �ل������ذر�ع �ل��ع�����ص��ك��ري حل��رك��ة 

�جل����ه����اد �لإ�����ص����الم����ي، يف �ل������رد ع��ل��ى 

�لقطاع،  على  �ل�صهيونية  �لعتد�ء�ت 

قد فاقم من قلق �ملحتلني جتاه تطور 

قدر�ت �ملقاومة.

�أو �لأه��د�ف �لتي  �أياً كانت �لغايات 

يريد �ل�صهاينة حتقيقها من ت�صعيد 

�ل����ت����ه����دي����د�ت، ب����اجت����اه �جل���م���ه���وري���ة 

�ملقاومة،  وقوى  �لإير�نية  �لإ�صالمية 

ف���اإن �ل���ص��ت��خ��ال���ض �لأ���ص��ا���ص��ي يت�صل 

ل  و�ل���ذي  �مل�صهد،  يف  �لكبر  بالتغر 

ل��دول��ة �لح��ت��الل  ي�صكل ردع����اً ج��دي��اً 

وح�����ص��ب، ب���ل ي�����ص��ع ت�������ص���اوؤلت ج��دي��ة 

وح��ق��ي��ق��ي��ة ح���ول م���دى ق��درت��ه��ا على 

ت��ن��ف��ي��ذ ت���ل���ك �لأه����������د�ف جت�����اه ق���وى 

�أنه  �ملت�صور  وم��ن  و�ملمانعة.  �ملقاومة 

�ملتبقي  �ل�صهر  ون�صف  �ل�صهر  خ��الل 

من  �لأمركية  �ل��ق��و�ت  �ن�صحاب  على 

�لتهويل  من  �لكثر  �صن�صهد  �ل��ع��ر�ق، 

�لفعلية  �لتحركات  ورمب��ا  و�لتهديد، 

�لتي توجب يقظة كاملة، جتاه �صلوك 

�صهيونياً  لي�ض  وه��و  �مل��ع��ادي،  �مل��ح��ور 

بات  كما  فقط،  �أمركياً  ولي�ض  فقط، 

و��صحاً.

نافذ اأب� ح�شنة
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اأجهزة اأمن الحتالل ت�صتدعي الأ�صرى املحررين

�لأ�صرين  منزيل  �ملا�صي،  �لأح��د  يوم  �ل�صهيوين،  �لحتالل  ق��و�ت  دهمت 

�أمام  للمثول  ��صتدعاء  طلبات  و�صلمتهما  �لرغوثي،  وفخري  نائل  �ملحررين: 

جهاز �ل�صتخبار�ت �ل�صهيوين يف عوفر.

وقد طالب �ملحرر�ن نائل وفخري �لرغوثي، �لو�صيط �مل�صري، بالتحرك 

�لأ�صرى  �صد  �ل�صهاينة،  بها  يقوم  �لتي  �لإره��اب��ي��ة  �ملمار�صات  وق��ف  �أج��ل  من 

�ملحررين يف �صفقة �لتبادل �لأخرة، بني حركة حما�ض، وحكومة �لحتالل.

�أن هذه لي�صت �ملرة �لأوىل �لتي يتعر�ض فيها �ل�صهاينة للمحررين  يذكر 

من �صجون �لح��ت��الل، يف �ل�صفقة �لأخ���رة، وذل��ك يف �لوقت �ل��ذي ي��دور فيه 

�حلديث عن �ل�صروع يف تنفيذ �ملرحلة �لثانية من �ل�صفقة، و�لتي ت�صمل حترير 

�ل�صهيونية. �ل�صجون  �لأ�صرى يف  550 من 
ويرى مر�قبون �أن �ل�صلوك �ل�صهيوين، يثر �خل�صية من تعمد �ل�صهاينة 

�لتمل�ض من تنفيذ مندرجات �ل�صفقة، �لأمر �لذي يرتب م�صوؤولية كبرة على 

�لو�صيط �مل�صري، ويفر�ض تدخله، لإمتام �ل�صفقة من جهة، ولوقف �ملمار�صات 

�لإرهابية جتاه �ملحررين من جهة �أخرى.



�لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  يقّدر 

�لذين جلاأو� �إىل �لدول �ملجاورة نتيجة 

نكبة 1948 بنحو 850 �ألفاً توزعو� على 

عدة مناطق وبلد�ن جماورة لفل�صطني، 

�ليوم �خلم�صة ماليني  يتجاوز عددهم 

 - �لغوث  وكالة  �إح�صاء�ت  �آخ��ر  بح�صب 

ت�صاعفو�  �أن��ه��م  يعني  وه���ذ�  �لأون�����رو�، 

63 ع��ام��اً،  خم�ض م���ر�ت ت��ق��ري��ب��اً خ���الل 

�ملخيمات  على  ين�صحب  �لزدي����اد  وه��ذ� 

تعاين  و�ل��ت��ي  ل��ب��ن��ان،  يف  �لفل�صطينية 

���ص��ك��ان��ي��ة مرتفعة  ك��ث��اف��ة  ب���دوره���ا م���ن 

ن��ت��ي��ج��ة �لزدي��������اد �ل�����ص��ك��اين ع��ل��ى ذ�ت 

�مل�صاحة �جلغر�فية منذ �صتة عقود.

ي���ع���ّج خم��ي��م �ل����ب����د�وي ب��ال��الج��ئ��ني 

خالل  من  ذلك  ويظهر  �لفل�صطينيني، 

ح���رك���ة �ل��ن��ا���ض �ل��ك��ث��ي��ف��ة يف �ل��ط��رق��ات 

و�لأزق������ة، ك��ذل��ك يف �لأ����ص���و�ق �مل��ج��اورة 

�لفل�صطينيني،  بالالجئني  تغ�ّض  �لتي 

خ�����ص��و���ص��اً ت��ل��ك �ل��ت��ي ت��ت��ن��ا���ص��ب �أ���ص��ع��ار 

�صلعها مع مدخول �لأ�صرة �لفل�صطينية 

�ملتو��صع. 

ويقع خميم �لبد�وي على تلة مطلة 

150 مر�ً  على مدينة طر�بل�ض ترتفع 

ت��ق��ري��ب��اً ع��ن �صطع �ل��ب��ح��ر، وي��ب��ع��د عن 

و�صط �ملدينة 4 كلم تقريباً، وهو �ملخيم 

�لثاين يف منطقة طر�بل�ض، �أُقيم �ملخيم 

ما بني عامي 1955 - 1956 على م�صاحة 

200 دومن، و�صهد �ملخيم كما غره من 
�مل��خ��ي��م��ات ه��ج��رة ع���ائ���الت ك��ث��رة �إىل 

و�لد�منارك،  �أملانيا،  مثل:  �أوروبية  دول 

و�ل�صويد و�لرنوج..

بح�صب  ب�18624  �صكانه  ع��دد  ي��ق��ّدر 

�ل��ع��دد �لفعلي  �آخ��ر �لإح�����ص��اء�ت، بينما 

�أزم��ة  بعد  خ�صو�صاً  �ل�30�ألفاً  يتجاوز 

�إىل  ون����زوح �لآلف  �ل���ب���ارد  ن��ه��ر  خم��ي��م 

�إىل  �أدى ع��م��ل��ي��اً  �ل���ب���د�وي، مم��ا  خم��ي��م 

ع���دة م�����ص��اك��ل، �أب����رزه����ا: ن��ق�����ض �مل����و�رد 

ب�صبب  كبر  ب�صكل  و�ملائية  �لكهربائية 

�ل�صغط على �صبكات �ملياه و�لكهرباء.

�إب��ر�ه��ي��م �ل��ع��ب��د )48 ع���ام���اً( لج��ئ 

ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي م���ن �أب���ن���اء �مل��خ��ي��م ي��ق��ول: 

م�صتتبة،  �ملخيم  يف  �لأم��ن��ي��ة  »�لأو���ص��اع 

�مل�صاكل  من  �لكثر  يعانون  �لنا�ض  لكن 

و�لفقر،  كالبطالة  �ليومية  �حلياتية 

ب��ح��ي��ث ت��ت��ج��اوز ن�����ص��ب��ة �ل��ب��ط��ال��ة �ل�60 

يف �مل��ئ��ة، وه���ذ� يظهر م��ن خ���الل روؤي���ة 

���ص��و�رع  يف  ب��ك��ث��اف��ة  �ملنت�صرين  �ل�����ص��ب��اب 

�ملخيم دون عمل، �إن فر�ض حياة كرمية 

�لفل�صطيني  لل�صباب  بالن�صبة  لبنان  يف 

فاإما  �ملخيمات،  ب��اق��ي  يف  كما  معدومة 

�إي��ج��اد عمل ب��اأج��ر زه��ي��د �أو �ل��ن��ج��اح يف 

�لهجرة �إىل �أوروب��ا �أو �لبقاء دون عمل، 

عالة  يكون  �أهله  �ل�صاب  يعني  �أن  فبدل 

�لآب��ار  ف��اإن  »ك��ذل��ك  وي�صيف:  عليهم«. 

نتيجة  �ل�صح  تعاين  �ملخيم  �مل��وج��ودة يف 

�لكبر  و�ل�صتخد�م  �ل�صكانية  �لكثافة 

ل��ل��م��ي��اه، وه�����ذ� ي���ن���ذر مب�����ص��ك��ل��ة ك��ب��رة 

يف �ل�����ص��ن��و�ت �مل��ق��ب��ل��ة، وع��ل��ى �لأون������رو� 

و�ملعنيني تد�رك �ملو�صوع باإيجاد حلول 

ذك��ره  و�جل��دي��ر  �مل�صكلة،  ل��ه��ذه  �صريعة 

�أن �ملخيم ي�صهد حركة �صكانية من قبل 

ب�صبب  �لأج��ان��ب  �لعمال  ع��دد كبر من 

مقارنة  ن�صبياً  �ل�����ص��ك��ن  ت��ك��ال��ي��ف  ت���دين 

باملناطق �لأخرى«.

ع��ام��اً( عاملة  �حل���اج )36  �أم���ا دلل 

�لو�صع  �أن  �صك  »ل  فتقول:  �جتماعية 

�لج��ت��م��اع��ي و�لق���ت�������ص���ادي و�ل��ن��ف�����ص��ي 

لأه���ايل �ملخيم ���ص��يء، ف��ال ف��ر���ض عمل 

وهناك  �صحية،  �صمانات  ول  م��ت��وف��رة 

ت���دين يف م�����ص��ت��وي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م ع��م��وم��اً، 

بحيث  �ل�صكانية،  �ل��ك��ث��اف��ة  يف  و�رت���ف���اع 

�أف��ر�د ي�صكنون يف بيت بغرفتني   8 جتد 

�ل��و�ح��دة،  للغرفة  �أف����ر�د   4 مب��ع��دل  �أي 

وه�����ذ� ك��ل��ه ي��رت��ب��ط ب����ازدي����اد م��ل��ح��وظ 

و�ل�صرطان،  و�ل�صكري  �لقلب  لأمر��ض 

�نخفا�ض ملحوظ يف  و�صط  وياأتي هذ� 

خدمات �لأونرو� �ل�صحية و�لإغاثية«.

وك��م��ا يف م��ع��ظ��م م���در�����ض �لأون�����رو� 

�لربوية  �لأون���رو�  �إد�رة  تتبع  لبنان  يف 

�أ���ص��ل��وب �لرفيع  �ل���ب���د�وي  يف م��د�ر���ض 

ك��م��ا  �لب����ت����د�ئ����ي����ة،  ل���ل�������ص���ف���وف  �لآيل 

بالن�صبة  �لنخبة  ترفيع  �صيا�صة  تتبع 

�ملتو�صطة  �لر�صمية  �ل�صهاد�ت  ل�صفوف 

و�ل���ث���ان���وي���ة. وي���ق���ول �أب�����و �أ����ص���رف )52 

�مل�صتوى  »�إن  ت���رب���وي:  م�����ص��رف  ع���ام���اً( 

�ل�صابقة  بال�صنو�ت  م��ق��ارن��ة  �لتعليمي 

ي�����ص��ه��د �ن��خ��ف��ا���ص��اً م���ل���ح���وظ���اً، وي��ع��ود 

�لتعليمية  �لأون�����رو�  �صيا�صة  �إىل  ذل���ك 

�لآيل  �لرفيع  حيث  �لأوىل،  بالدرجة 

�إىل �نتقال �لطالب جميعاً  �لذي يوؤدي 

معينة،  �صفوف  �إىل  م�صتوياتهم  وبكل 

مف�صلية،  م��ر�ح��ل  �إىل  ي�صلون  وح���ني 

للح�صول  م��ن��ه��م  �ل��ن��خ��ب��ة  ت��رف��ي��ع  ي��ت��م 

على نتائج مميزة يف �لمتحانات، وياأتي 

�لطالب  م��ن  �لكثر  ح�صاب  على  ذل��ك 

متو�صطي �مل�صتوى«. 

معلمة  ع����ام����اً(   32( وف�����اء  وت���ق���ول 

�حل���ال���ة  »�إن  �لأون������������رو�:  م����د�ر�����ض  يف 

�لج���ت���م���اع���ي���ة و�لق���ت�������ص���ادي���ة ت��ع��ت��ر 

�ل��ع��ام��ل �لأب������رز يف ت���ر�ج���ع �مل�����ص��ت��وي��ات 

و�صيا�صة  �لآيل  و�ل��رف��ي��ع  �لتعليمية، 

عالقة  ول  فيها،  مبالغ  �لنخبة  ترفيع 

ولكن  �ل��ق��ائ��م،  �لتعليمي  ب��ال��و���ص��ع  ل��ه��ا 

ذل����ك ل مي��ن��ع م���ن �ل��ع��م��ل ع��ل��ى و���ص��ع 

بالو�صع  للنهو�ض  ��صر�تيجية  خطط 

�ل���رب���وي �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، وع��ل��ى جميع 

�ملعنيني �لتعاون على ذلك، ومن �لأمثلة 

�ل���و�����ص���ح���ة ظ���اه���رة ع��م��ال��ة �لأط���ف���ال 

�لقت�صادي،  بالو�صع  عالقة  لها  �لتي 

�أولده����م  �لأه�����ايل  بع�ض  ي��دف��ع  بحيث 

يف  �صغر  ب��اأج��ر  و�إن  و�مل�صاعدة  للعمل 

�لذين  تاأمني معي�صة �لأ�صرة، خ�صو�صاً 

ي���ر����ص���ب���ون يف ���ص��ف��وف��ه��م، وي��ف�����ص��ل��ون 

�لذهاب �إىل �لعمل ب�صكل مبكر«.

يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  ت�صرك 

ت�صّب  �لتي  �مل�صاكل  من  بالكثر  لبنان 

بتفاوت  يف معاناة ل متناهية، وتختلف 

حجم هذه �مل�صكلة �أو تلك.

�شامر ال�شيالوي

11
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م���ن �مل���خ���زي �ن ي��خ��ت��ل��ف �ل���ع���رب ع��ل��ى ت��وح��ي��د م��وق��ف��ه��م جت��اه 

�لغطر�صة �ل�صهيونية يف فل�صطني �ملحتلة منذ 63 �صنة، ويتوحدو� 

�ل�����ص��م��ود يف م��و�ج��ه��ة �لهمجية  �ع��ت��رت قلعة  ع��ل��ى دول���ة ع��رب��ي��ة 

�ل�صهيونية و�لغطر�صة �لمريكية طو�ل عقود من �لزمن. 

تنتهك يومياً  �لتي  »��صر�ئيل«  لي�ض على  �لعرب،  تّوحد  �خ��ر�ً، 

حقوق �لن�صان يف غزة وفل�صطينيها �ملحا�صرين منذ �صنو�ت، ولي�ض 

على �لقد�ض �وىل �لقبلتني، كما �نها لي�صت �صد �مل�صروع �لمريكي 

للهيمنة على ثرو�ت �ملنطقة �لعربية و�ل�صالمية من خالل �ل�صرق 

قلب  �صوريا،  على  بل  به،  �مللحقة  و�ل�صناريوهات  �جلديد  �لأو�صط 

�لهيمنة  وم�����ص��اري��ع  خمططات  ك��ل  م��و�ج��ه��ة  يف  �لناب�ض  �ل��ع��روب��ة 

�ل�صهيونية �لمريكية.

فقد ن�صرت وز�رة �ل�صكان »�ل�صر�ئيلية« عطاء�ت جديدة لبناء 

�آلف وحدة �صكنية يف مناطق كفار �صابا وموديعني يف  نحو خم�صة 

�لقد�ض �ملحتلة وتو�صيع م�صتوطنات جيلو )جبل �بو غنيم( و�صجاآت 

زئيف.

و�ك����دت م�����ص��ادر يف �حل��ك��وم��ة »�ل���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« �ن �لع����الن عن 

�حلكومة  م�صلحة  يف  ي�صّب  بالذ�ت  �لوقت  هذ�  يف  �لعطاء�ت  هذه 

�مل�صتوطنون  بها  قام  �لتي  �لحتجاجات  موجة  بعد  »�ل�صر�ئيلية« 

منذ ��صابيع.

65 األف وحــدة ا�صـتـيطـانيـة فـي الـقــد�ص.. اأين العرب؟
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وذكرت �لذ�عة »�ل�صر�ئيلية« �لر�صمية، �ن وز�رة �لد�خلية يف �لكيان �ل�صهيوين ن�صرت 

�لثالثاء، قر�رها �لبدء بت�صويق �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لقد�ض �ل�صرقية. 

 2020 ��صتيطانية حتى عام  �لف وح��دة   65 لبناء  �لعطاء�ت �صمن خمطط  وتاأتي هذه 

هدفها تهويد �لقد�ض...فاأين �لعرب؟



ك�شف اإعالن منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة )الأوني�شكو( اأي تعليق تنفيذ 

امل��ت��ح��دة حتى  ل���الأمم  التابعة  ال��وك��ال��ة  ب��رام��ج 

ن��ه��اي��ة ال���ع���ام، ج����راء وق���ف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

م�شاهماتها يف املنظمة الدولية كاإجراء عقابي 

نتيجة قبولها ع�شوية فل�شطني، الوجه القبيح 

لإدارة الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما التي مل 

اإدارة املحافظني اجلدد  اأمنلة عن  تختلف قيد 

يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�شابق جورج دبليو 

بو�س.

التبعية  م���دى  اأظ���ه���ر  الأم���ريك���ي  امل���وق���ف 

لإ�شرائيل وال�شتماتة يف الدفاع عن م�شاحلها، 

وال��ع��دال��ة،  املنطق  ح�شاب  على  ذل��ك  ك��ان  ول��و 

يف  فل�شطني  ع�شوية  ق��ب��ول  ع��ل��ى  ال���رد  ف��ج��اء 

الأون��ي�����ش��ك��و ع��ل��ى �شكل ع��ق��اب ج��م��اع��ي وق��ا���س 

دوًل  بل  فح�شب  الأممية  املنظمة  لي�س  ط��اول 

ت�شتفيد من  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��ث��رية يف خمتلف 

براجمها.

امل�شتمرة ل�شم  املحاولة  عمر  هي  عاماً   22
الأوني�شكو ع�شواً، وما يعنيه  فل�شطني ملنظمة 

ذلك من متهيد لالعرتاف بالدولة واحلفاظ 

التي  اخلطوة  ولكن  التهويد،  من  تراثها  على 

�شوى  بنجاح  حتظ  مل  وترقبها،  توقعها  ط��ال 

يف الآون��ة الأخ��رية بعد موافقة 107 دول على 

القرار، يف حني اعرت�شت 14 دولة، وامتنعت 52 

دولة عن الت�شويت، فيما األقت وا�شنطن قنبلة 

الأوني�شكو  دع��م  وق��ف  ع��ن  باإعالنها  م��وق��وت��ة 

املئة  22 يف  ي�شكل  ال����ذي  ال��دع��م  وه���و  م���ادي���اً، 

الذي �شيحرم  الأم��ر  املنظمة ككل.  من متويل 

املنظمة من مبلغ 70 مليون دولر اعتباراً من 

يف  ع��ادة  م�شاهمتها  تدفع  وا�شنطن  لأن   2011
نهاية ال�شنة.

اأم����ام منظمة  ي��ك��ن  ال���ق���رار، مل  اأع���ق���اب  يف 

الأوني�شكو �شوى تعليق تنفيذ معظم براجمها 

حتى نهاية العام اجلاري مبا �شيوفر عليها 35 

مليون دولر، �شت�شتخدم يف تغطية العجز الذي 

تواجهه املنظمة املقدر بنحو 65 مليون دولر.

و�شرحت اإيرينا بوكوفا، مديرة الأوني�شكو 

اأن وقف امل�شاهمة وامل�شتحقات املالية الأمريكية 

»����ش���وف ي�����ش��ع��ف ف��ع��ال��ي��ة ال��ي��ون�����ش��ك��و وي��ق��و���س 

قدرتها على بناء جمتمعات حرة ومفتوحة«.

ورغم اأن املنظمة مل حتدد طبيعة الربامج 

اأن  اإىل  التي �شيتم تعليقها، لكن بوكوفا لفتت 

الأوني�شكو  ي�شاعد  ع��ام  ب�شكل  امل��ايل  التمويل 

وثقافية  تعليمية  ب��رام��ج  ودع���م  تطوير  على 

عربية  دول  يف  وتناف�شية  ح��رة  اإع��الم  وو�شائل 

وع���امل���ي���ة ك����ث����رية، ل ���ش��ي��م��ا ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن 

���ش��راع��ات اأو ال��ت��ي ���ش��ه��دت ث����ورات يف الأ���ش��ه��ر 

الأخ������رية م��ث��ل ت��ون�����س وم�����ش��ر، ك��م��ا اأن ه��ذه 

الربامج تعمل على تعليم اللف من الفتيات 

والن�شاء والأطفال ف�شاًل عن �شباط ال�شرطة 

يف دول اأفريقية واآ�شيوية عدة القراءة والكتابة، 

وت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى حت�����ش��ني م�����ش��ت��وى عي�شهم 

ملحو  الأوني�شكو  ف��ربام��ج  وف��ك��ري��اً.  اجتماعياً 

متنح  ال�شراعات  من  تعاين  مناطق  يف  الأمية 

التي  والثقة  النقدي  التفكري  م��ه��ارات  النا�س 

يحتاجونها ملحاربة التطرف العنيف. 

ه���ذا و���ش��وف ت��اأت��ي ال����دول وامل��ن��اط��ق التي 

مت��زق��ه��ا ال�����ش��راع��ات واحل�����روب خ�����ش��و���ش��اً يف 

املت�شررة من جراء  املناطق  راأ�س  اأفريقيا على 

خ��ف�����س ال��ت��م��وي��ل. ف��ت��دع��م الأون��ي�����ش��ك��و، على 

مثل  ب��ل��دان  يف  املتنقلة  امل��دار���س  امل��ث��ال،  �شبيل 

كينيا وال�شومال، اإ�شافة اإىل م�شاعيها لتعزيز 

البلدان  يف  التعليم  يف  اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة 

التي متار�س التمييز �شد املراأة. 

ل��ك��ن امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل��الأون��ي�����ش��ك��و اأك���دت 

على  توؤثر  التق�شفية ل  الإج���راءات  اأن  مبدئياً 

لإنقاذ  لالأوني�شكو  احلكومية  اللجنة  انعقاد 

املقرر  للب�شرية،  امل���ادي  غ��ري  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث 

29 ت�شرين الثاين،  لكنها  اإىل   22 يف بايل من 

و�شفر  وال��ن�����ش��رات  ب��ال��ع��ق��ود  خ�����ش��و���ش��اً  تتعلق 

املوظفني.

م�سوغات �سخيفة

الأوىل  امل��رة  لي�شت  اأنها  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

التي يظهر فيها التعنت الأمريكي �شد املنظمة 

تويل  وبعد  ال�شبعيينات  مطلع  ففي  الأمم��ي��ة، 

اأحمد خمتار اإمبو، وزير التعليم ووزير الثقافة 

بال�شنغال �شابقاً، من�شب مدير عام الأوني�شكو، 

اعتربت وا�شنطن اأن الأوني�شكو منظمة معادية 

املدافعة  �شيا�شة  تبنى  اإم��ب��و  اأن  وال�شبب  لها. 

عن حق التنوع والتعدد احل�شاري يف مواجهة 

النقا�س  اأف���ق  وف��ت��ح  الأم��ريك��ي��ة،  العوملة  خطر 

احل���ر ح���ول ح��ق��وق الإن�����ش��ان وال�����ش��الم، ون��زع 

هادفاً  النووي،  الت�شلح  برامج  ووق��ف  ال�شالح، 

اإق��رار نظام دويل عادل ومتوازن لالإعالم  اإىل 

وح���ري���ة احل�����ش��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ل��ك��ل من 

اأو اأكرث،  يريد، دون احتكارها من دولة واحدة 

موؤكداً التعددية الثقافية التي حترتم الهويات 

كلها  ال�شعوب  ثقافات  مع  والتعامل  الثقافية، 

اأن  يقبل  مل  فهو  لذلك  امل�����ش��اواة،  منظور  م��ن 

تفر�س الوليات املتحدة هيمنتها الكاملة على 

من  املئة  يف   25 تدفع  اأنها  بحجة  الأوني�شكو 

ميزانيتها.

كانت هذه الأ�شباب هي التي دفعت الوليات 

اأن تن�شحب من منظمة اليون�شكو عام  املتحدة 

1984 ب�شبب ما اعتربته هجمات اإيديولوجية 
اأخرى مثل بريطانيا.  الغرب وتلتها دول  �شد 

يف ه����ذه ال���ف���رتة ع���ان���ت م��ن��ظ��م��ة الأون��ي�����ش��ك��و 

الأمرين مادياً وتطوعت دول اأخرى لتعوي�س 

النق�س املادي، وكانت فرن�شا قد ا�شتغلت غياب 

كلغة  الفرن�شية  اللغة  واأقرت  املتحدة  الوليات 

للثقافة  كبري  ف��وز  وه��و  لالأوني�شكو،  ر�شمية 

اأن م��ق��ر امل��ن��ظ��م��ة يقع  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، خ�����ش��و���ش��اً 

يف ع��ا���ش��م��ت��ه��ا ب��اري�����س. ل��ك��ن وا���ش��ن��ط��ن ع���ادت 

وب����داأت   ،2003 ع���ام  امل��ن��ظ��م��ة  اإىل  ل��الإن�����ش��م��ام 

قررت  اأن  اإىل  تدريجياً  عليها  الهيمنة  حت��اول 

اأخرياً وقف الدعم ب�شكل غري مربر.

اأم���ا ال��ت�����ش��وي��غ الأم���ريك���ي والخ��ت��ب��اء وراء 

القول اإن هناك قانوناً اأمريكياً �شدر يف بداية 

املنظمات  مبقاطعة  وا�شنطن  يلزم  الت�شعينات 

الفل�شطينية،  بالدولة  تعرتف  التي  الدولية 

اأما  فهو يدين وا�شنطن باأكرث مما ي�شوغ لها. 

تقو�س  فل�شطني  بع�شوية  القبول  اإن  مقولة 

اأ���ش�����س ال�����ش��الم ف��ه��ي ن�����ش��ح��ط��ة ب���ال ���ش��ك، اإذ 

بناء  يف  الإ���ش��ه��ام  يف  الأوني�شكو  ر�شالة  تتمثل 

ال�شالم، والق�شاء على الفقر، وحتقيق التنمية 

امل�����ش��ت��دام��ة، واإق���ام���ة ح���وار ب��ني ال��ث��ق��اف��ات من 

خ��الل ال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة والت�����ش��ال 

اأمراً  اإليها  الن�شمام  يكون  فكيف  واملعلومات، 

موؤ�شفاً ويقو�س ال�شعي لل�شالم؟

م�سادر متويل �أخرى

2012-2013، �شتواجه الأوني�شكو  للعامني 

عجزاً بقيمة 143 مليون دولر، لذلك اقرتحت 

اإن�����ش��اء �شندوق  اإج������راءات منها  ع���دة  ب��وك��وف��ا 

عاجل لتلقي هبات املوؤ�ش�شات والأفراد اأو زيادة 

�شندوق  يف  مل�شاهماتها  موؤقتاً  الأع�شاء  الدول 

ت�شغيل املنظمة.

وكانت معلومات ترددت عن اأن دوًل غربية 

اأخ�����رى ���ش��وف حت���ذو ح���ذو ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

ال�شغط  من  لتزيد  الأوني�شكو  دع��م  و�شتوقف 

على املنظمة. ولعل اأبرز ما جاء يف هذا الإطار، 

اأملانيا قررت م�شايرة وا�شنطن  اأن  الإعالن عن 

وتبني موقفها، لكن الئتالف احلاكم يف اأملانيا 

م�شاهمتها  وق��ف  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  ع��زم  نفى 

عن  الإف���راج  اعتزامه  واأب���دى  للمنظمة  املالية 

متويل  يف  اأملانيا  ن�شيب  من  اجل��دي��دة  الدفعة 

املنظمة.  ور�شدت اأملانيا يف موازنة العام املقبل 

يف  م�شاهمة  ي���ورو  م��الي��ني   10.8 ق���دره  مبلغاً 

ميزانية الأوني�شكو.

ب��الحت��اد الأوروب���ي،  اأخ��رى  اأن دوًل   ورغم 

املوافقة  ال��دول  كانت من  فرن�شا،  راأ�شها  وعلى 

على قبول فل�شطني ع�شواً بالأوني�شكو، اإل اأن 

اأك��دت خالل  اأملانيا  بع�س هذه ال��دول ول�شيما 

يف  لديها  نية  ه��ن��اك  لي�س  اأن���ه  املا�شية  الأي����ام 

ك��اأداة  لالأوني�شكو  املخ�ش�شة  املبالغ  ا�شتخدام 

�شيا�شية.

بها  ي���ق���وم  مم��اث��ل��ة  خ���ط���وة  اأي  اأن  ع��ل��م��اً 

الأوروبيون �شد الأوني�شكو كانت �شتق�شم ظهر 

ج��راء  م��ايل  ق�شور  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شة 

غياب امل�شاعدات الأمريكية الهائلة.

ال�شعوبات  على  وللتغلب  ال��غ��ر���س،  ل��ه��ذا 

بع�س  تعليق  اإىل  ح��ت��م��اً  ���ش��ت��وؤدي  ال��ت��ي  امل��ادي��ة 

اأع��ل��ن��ت امل��دي��رة  ب��رام��ج املنظمة ح���ول ال��ع��امل، 

لإن�شاء  خطط  عن  الأوني�شكو  ملنظمة  العامة 

»����ش���ن���دوق ط�����وارئ م��ت��ع��دد امل���ان���ح���ني« ل��ل��دول 

الربامج  يف  لالإ�شهام  والأ�شخا�س  وال�شركات 

الأ�شا�شية التي ت�شطلع بها املنظمة، وجاء ذلك 

خالل حفل اختتام اجلمعية العمومية.

وق���ال���ت ب���وك���وف���ا: »اإن���ن���ي واث���ق���ة م���ن اأن��ن��ا 

القطاع  من  الدعم  من  الكثري  على  �شنح�شل 

اخل����ا�����س.. اأع���ت���ق���د اأن���ن���ا ق���د ن���خ���رج م���ن ه��ذا 

امل��وق��ف اأق����وى م��ن ذي ق��ب��ل«. وت��ن��ظ��ر بوكوفا 

اأ�شا�شية ت�شعى  لدى منظمة الأوني�شكو خم�شة برامج 

والتعليم،  الرتبية  وهي:  ميادين عدة  وت�شمل  لتحقيقها 

العلوم الطبيعية، العلوم الإن�شانية والجتماعية، الثقافة، 

والت�شالت والإع��الم. كما تدعم الأوني�شكو العديد من 

تاأهيل  وبرامج  التقني  والتدريب  الأمية  كمحو  امل�شاريع 

وت��دري��ب امل��ع��ل��م��ني، وب��رام��ج ال��ع��ل��وم ال��ع��امل��ي��ة، وامل�����ش��اري��ع 

الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العاملي للحفاظ 

العاملية والرتاث الطبيعي وحماية حقوق  على احل�شارة 

الإن�شان.

الهدف الرئي�شي لالأوني�شكو هو امل�شاهمة باإحالل ال�شالم 

العامل يف  دول  التعاون بني  رفع م�شتوى  والأم��ن عن طريق 

جمالت الرتبية والتعليم والثقافة لإحالل الحرتام العاملي 

احلرية  ومبادئ  الإن�شان  وحلقوق  القانون  ول�شيادة  للعدالة 

الأ�شا�شية. ويتبع املنظمة 191 دولة، ومقرها الرئي�شي باري�س 

تدري�شية حول  وع��دة معاهد  50 مكتباً  اأك��رث من  اأي�شا  ولها 

العامل.

ومن اأبرز اأهدافها كما ين�س ميثاقها:

- تاأمني التعليم اجليد للجميع والتعلم مدى احلياة.

التنمية  لأغ��را���س  العلمية  وال�شيا�شات  امل��ع��ارف  ت�شخري   -

امل�شتدامة

- مواجهة التحديات الجتماعية والأخالقية امل�شتجدة

- تعزيز التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات وثقافة ال�شالم

املعلومات  خ���الل  م��ن  ا�شتيعابية  م��ع��رف��ة  جمتمعات  ب��ن��اء   -

والت�شال.
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على  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة  اإىل 

اأن  اإىل  اأنها »م�شدر بال ح��دود«، لفتة 

املنظمة تبنت اإر�شادات جديدة اأخرياً يف 

هذا ال�شاأن. 

وا���ش��ت�����ش��ه��دت ب���وك���وف���ا مب���ث���ال حي 

لإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اون ق��ائ��ل��ة: »اإن الأم���ر 

اأفريقيا جداً، �شاأكون �شعيدة  يجدي يف 

الأملانية  ال�شركات  بع�س  مع  للت�شامن 

اأعلنت  ب��ع��دم��ا  امل���ج���ال«، وذل���ك  يف ه���ذا 

����ش���رك���ات اأمل���ان���ي���ة خ���ا����ش���ة ع����ن ت��ق��دمي 

م�شاهمات لالأوني�شكو.

لفتة  كانت  العربي،  ال�شعيد  على 

املبعوثة  بها  قامت  التي  املبادرة  للغاية 

الأ�شا�شي  للتعليم  لالأوني�شكو  اخلا�شة 

بنت  م���وزة  ال�شيخة  ال��ع��ايل،  والتعليم 

ن��ا���ش��ر، ح��رم اأم���ري دول���ة ق��ط��ر، ب��زي��ادة 

الأ�شا�شي  الأوني�شكو  لربنامج  دعمها 

يف التعليم، كرد مبا�شر على ال�شعوبات 

املالية التي تواجهها املنظمة.

واأعربت ال�شيخة موزة عن �شعورها 

ب��ق��ل��ق خ���ا����س م���ن اأن ق�����رار ال���ولي���ات 

امل�شاهمات  دف��ع  ع��ن  بالمتناع  املتحدة 

املالية �شتكون له عواقب خطرية و�شارة 

لالأوني�شكو  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ربام��ج  ع��ل��ى 

التنمية  ل�����ش��ريورة  ان��ت��ك��ا���ش��ة  وي�����ش��ك��ل 

امل�����ش��ت��دام��ة وال�����ش��الم، يف ال��وق��ت ال��ذي 

بات فيه التعاون الدويل لتحقيق جودة 

التعليم للجميع يف و�شع حرج.

املنظمة  يف  ال�����ش��رك��اء  جميع  ودع���ت 

ن��ظ��راً  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ل��ه��ا يف  لالن�شمام 

ل��ل��ت��ح��دي��ات امل��ق��ب��ل��ة، خ����الل ال�����ش��ن��وات 

امل�شتهدف  امل��وع��د  م��ن  القليلة  الأرب����ع 

2015 لتحقيق الأه��داف الإمنائية  عام 

ل��الأل��ف��ي��ة، وب��ع��د الل���ت���زام ال���ذي قطعه 

روؤ�������ش������اء ال���������دول يف ق���م���ة الأه���������داف 

ال��ت��ن��م��وي��ة ل��الأل��ف��ي��ة يف ن��ي��وي��ورك ع��ام 

اأن ال�شعوبات املالية  ذكرت  وقد   .2010
جميع  يف  توؤثر  املنظمة  تواجهها  التي 

الربامج الأ�شا�شية.

خا�شاً  ترحيباً  ولقت هذه اخلطوة 

من اأيرينا بوكوفا التي اعتربت »اأن هذا 

موؤ�شر يف غاية القوة على التزام �شموها 

العميق لتوفري التعليم للجميع، والذي 

هو الأ�شا�س لبناء جمتمعات اأكرث �شالماً 

بو�شع  الأوني�شكو  و�شتقوم  وا�شتدامة، 

كل اجلهود املطلوبة حتى ت�شمن اأن هذا 

باإتاحة فر�س  الدعم �شيرتجم ميدانياً 

التعليم لأكرث الفئات تهمي�شاً، وحت�شني 

ن��وع��ي��ة ال��ن��ظ��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال��ب��ل��دان 

�شراكات جديدة«. واإق��ام��ة   الأق��ل من��واً، 

و����ش���وف ت��دع��م ه����ذه امل����ب����ادرة ال��ط��ارئ��ة 

اعتمدهما  اللذين  وامليزانية  الربنامج 

امل�����وؤمت�����ر ال����ع����ام يف دورت��������ه ال�����ش��اد���ش��ة 

املنظمة  ق��ي��ادة  تعزيز  ع��رب  وال��ث��الث��ني، 

مل�����ش��رية ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ج��م��ي��ع، م���ن خ��الل 

واملتابعة،  والر�شد  وال�شراكة،  ال��دف��اع، 

الفتيات  على  خا�س  ب�شكل  الرتكيز  مع 

املت�شافر  الهتمام  و�شين�شب  والن�شاء، 

ع��ل��ى ال��ب��ل��دان الأق����ل من����واً، وال��ت��ي هي 

التعليم  اأه��داف  اإىل  الو�شول  من  اأبعد 

للجميع كما كان مقرراً.

هذه  اأدوات  حت��دي��د  على  و�شُيعمل 

القليلة  الأ�شابيع  خالل  املهمة،  املبادرة 

للحد  املطلوبة،  ال�شرعة  وبكل  املقبلة 

من الآثار ال�شلبية املحتملة على برامج 

اعتمدها  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الأون��ي�����ش��ك��و 

املوؤمتر العام للدول الأع�شاء يف دورته 

الأخرية بعد ال�شفعة املالية الأمريكية.

املكتب  م��دي��رة  طالبت  جهتها،  م��ن 

القاهرة  يف  املتحدة  ل���الأمم  الإع��الم��ي 

خول مطر الدول العربية بتقدمي دعم 

قامت  بعدما  الأوني�شكو  ملنظمة  م��ايل 

املايل  دعمها  ب�شحب  املتحدة  ال��ولي��ات 

املرة  تكن  مل  اأنها  اإىل  لفتة  للمنظمة، 

الأوىل التي تتخذ فيها وا�شنطن قراراً 

مماثاًل، اإذ �شبق وان�شحبت من منظمات 

ل��ع��دة  الأون��ي�����ش��ك��و  �شمنها  م���ن  دول���ي���ة 

�شنوات، وذلك لرغبة منها يف ال�شيطرة 

على امل�شادر املعلوماتية.

ب��رام��ج  ا���ش��ت��م��رار  اأك������دت  اأن���ه���ا  اإل 

املنظمة يف الفرتة املقبلة ب�شكل اأو باآخر 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ب��ع�����س الأن�����ش��ط��ة 

�شتتاأثر لبع�س الوقت.

امل�شوؤولة  اأو�شحت  اآخ��ر،  جانب  من 

تدعم  الأوني�شكو  منظمة  اأن  الأمم��ي��ة 

التعليم  جم��الت  يف  كثرية  م�شروعات 

كما  الرتاث احل�شاري  واملحافظة على 

تويل اهتماماً خا�شاً بالعامل النامي.

فل�شطني  ب��ح�����ش��ول  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

الأوني�شكو،  يف  الكاملة  الع�شوية  على 

ذكرت مطر اأن ح�شولها على الع�شوية 

ال����ذي مت ب�شكل  ال��ت�����ش��وي��ت  ب��ع��د  ج���اء 

»دميقراطي«، موؤكدة اأن الأمم املتحدة ل 

 متتلك �شوى احرتام القرارات ال�شادرة.

وعن مدى تاأثري الع�شوية التي ح�شلت 

ع��ل��ي��ه��ا ف��ل�����ش��ط��ني يف الأون��ي�����ش��ك��و على 

اأن�شطة تهويد القد�س، قالت: »اإنه من 

اإل  التاأثري  ه��ذا  معرفة  لأوان��ه  ال�شابق 

ت�شمح  املنظمة  اأن ع�شوية فل�شطني يف 

للحكومة الفل�شطينية بطرح ق�شاياها 

لوبي  عمل  اإىل  ت�شعى  واأن  واأولوياتها 

لك�شب الأ�شوات املوؤيدة لها«.

هناء عليان
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فلسطين واليونيسكو.. 
مشوار الحرج األميركي

ح�����ش��ل��ت ف��ل�����ش��ط��ني ع��ل��ى ع�����ش��وي��ة ك��ام��ل��ة يف منظمة 

كان  ع�شوية  )اليوني�شكو(،  والعلوم  والثقافة  الرتبية 

توج  اأن  بعد  وخ�شو�شاً  يقال،  كما  القتاد  �شوك  دونها 

الفيتو الأمريكي راأ�س جمل�س الأمن يف رمي اآخر ورقة 

توت عن وجه احليادية الأمريكية يف م�شرة ما ي�شمى 

)بال�شالم( والذي يتزعمها العم �شام اأو العم )�شم(.

وب�س  فه�س  ك��ام��ل��ة،  ع�شوية  ع��ل��ى  فل�شطني  ح�شلت 

اأمريكا  اآخرين، ويف مقدمتهم  الكثريون وامتقع وجه 

ال�شقيق  )العدو  واإ�شرائيل  للعرب(  اللدود  )ال�شديق 

لبع�شهم( فبداأت مطرقة العقوبات حتت قو�س العدالة 

اأ�شناف  الأحادية يف العامل تهدد وتلوح مبا تي�شر من 

التهديد والوعيد، ويف مقدمها العقوبات القت�شادية، 

عليها  املتوجبة  احل�شة  دف��ع  من  متتنع  اأمريكا  فهذه 

مليون  ب�شبعني  ت��ق��در  ال��ت��ي  اليوني�شكو  ميزانية  م��ن 

عن  تك�شر  اأي�شاً  )اإ�شرائيل(  اأن  حني  يف  تقريباً،  دولر 

نابيها وتقطع املليونني اللذين تدفعهما.

يف وقفة �شريعة نت�شاءل ملاذا اتخذت اأمريكا واإ�شرائيل 

هذا املوقف؟ ما الذي يغ�شبهما يف اأن حت�شل فل�شطني 

ال��ع��داء  اإن���ه  ن��ق��ول  اأن  يكفي  ه��ل  كاملة؟  ع�شوية  على 

من  تلقائياً  املدعوم  ال�شهيوين  الكيان  مع  التاريخي 

وا�شنطن؟ اأم اأن الأمر يتعدى ذلك؟ 

تكمن الإجابة يف روؤية ما ميكن اأن يحققه هذا الن�شمام 

لفل�شطني وهو ان�شمام �شادم لل�شهاينة والأمريكيني، 

ال��دول  م��ن ثلثي  اأك��رث  اع���رتاف  اأن  فبداية ل �شك يف 

يف الأمم املتحدة بفل�شطني كدولة يحق لها احل�شول 

على ع�شوية اليوني�شكو هو اعرتاف �شمني باأن هناك 

ح�شاً دولياً متنامياً بعدالة الق�شية الفل�شطينية، والتي 

م��دار  على  ال��غ��ري��ب  قبل  ال��ق��ري��ب  على ظهرها  ت��اج��ر 

العقود املا�شية، كما يعك�س الروؤية الدولية اإىل اجلانب 

الرحمة  ر�شا�شة  اإطالق  بعد  وخ�شو�شاً  الفل�شطيني، 

على املفاو�شات )املهرتئة( والتي كان من املعلوم �شلفاً 

اأنها تتجه نحو طريق م�شدود.

على  يحتم  وه��ذا  اليوني�شكو،  يف  ع�شو  فل�شطني  نعم، 

الإرث  ح��م��اي��ة  يف  ب��دوره��ا  ت��ق��وم  اأن  ال��دول��ي��ة  املنظمة 

حافظ  وال���ذي  الفل�شطيني،  ال�شعب  ل��دى  الإن�����ش��اين 

عليه على مدار قرون طويلة وهو يتعر�س الآن للنهب 

وال�شرقة والطم�س من قبل ع�شابات الكيان الغا�شب، 

تتخذ  )اإ�شرائيل(  التي جتعل من  الأ�شباب  اأح��د  وه��ذا 

ال�شتيطان  خط  بت�شخني  وت��رد  بل  العدائي،  موقفها 

مع  املواجهة  خط  وت�شعيد  املمكنة،  درجاته  اأعلى  اإىل 

غزة يف مرحلة تالية، بل ورمبا اللجوء اإىل الغتيالت 

ال�شيا�شية والع�شكرية يف مرحلة لحقة.

فل�شطني ع�شو يف اليوني�شكو، وهذا يجعل من املجتمع 

ال�����دويل ���ش��م��ام اأم�����ان ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ه��وي��ة ال��ق��د���س 

كما  والدينية،  التاريخية  ومعامله  الأق�شى  وامل�شجد 

ي�شعه يف مواجهة الت�شويه والتزوير للتاريخ الإن�شاين 

والفل�شطينيون  ال��ع��رب  اأح�����ش��ن  ح���ال  يف  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

باخل�شو�س ا�شتثمار هذا الإجناز.

ف��ل�����ش��ط��ني ع�����ش��و يف ال��ي��ون��ي�����ش��ك��و، وه���و م���ا مي��ه��د لها 

الطريق لدخول كافة هيئات الأمم املتحدة مما �شي�شع 

القرار يف  التي �شوتت �شد  وال��دول  واإ�شرائيل  اأمريكا 

ماأزق احلرج، ملعار�شتها اأغلبية �شاحقة من دول العامل، 

حمكمة  اأم���ام  )اإ���ش��رائ��ي��ل(  مقا�شاة  م��ن  �شيمكنها  ب��ل 

العدل الدولية عن جرائمها �شد الإن�شانية.

اإن ع�شوية فل�شطني عالوة على ما �شبق توؤ�ش�س ملرحلة 

وعلى  املنطقة،  يف  واأيديولوجي  ثقايف  حقيقي،  �شراع 

ال��ع��رب م�����ش��ان��دة ه���ذا ال��ت��ق��دم ال��ن��وع��ي يف اأع��ل��ى هيئة 

اأممية.

طه �لعبد

فـــرصــــة 
فسلطينية

ت��غ��ي��ري  اأن  م���راق���ب���ون  ي�����رى 

مبنظمة  الفل�شطينيني  و���ش��ع 

الأوني�شكو من �شفة مراقب منذ 

عام 1974 اإىل و�شع ع�شو كامل 

تقدمي  لهم  �شيتيح  بالأوني�شكو 

ط��ل��ب��ات ل���الع���رتاف مب���واق���ع يف 

املحتلة  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي 

�شمن الرتاث العاملي لالإن�شانية، 

اإذ ي��ع��ت��زم��ون ت��ر���ش��ي��ح ب��ي��ت حلم 

واحل���رم الإب��راه��ي��م��ي يف اخلليل 

ليكونا من �شمن الرتاث العاملي.

ا���ش��ت��دع��ى م�����ش��وؤول ق�����ش��م ال�����ش��رق الأو����ش���ط  

يف م��ن��ظ��م��ة الأون��ي�����ش��ك��و اآري������ك ب��ي��ل��ي��ت ال�����ش��ف��ري 

الإ�شرائيلي لدى املنظمة، منرود بركان، لتوبيخه 

ب�����ش��ب��ب ك��اري��ك��ات��ري ن�����ش��رت��ه ���ش��ح��ي��ف��ة »ه��اآرت�����س« 

العربية طاول املنظمة بال�شوء.

واأب��ل��غ م�����ش��وؤول الأون��ي�����ش��ك��و ب��رك��ان اأن ه��دف 

اللهجة، وحني  ال�شتدعاء تقدمي احتجاج �شديد 

و�شل مكان الجتماع عر�س عليه امل�شوؤول الدويل 

الرابع  يف  ال�شحيفة  ن�شرته  ك��اري��ك��ات��وري��اً  ر�شماً 

من هذا ال�شهر. ويظهر يف الر�شم رئي�س الوزراء 

الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو، ووزير الدفاع اإيهود 

من  جمموعة  اإىل  تعليماتهم  ي�����ش��درون  ب����اراك، 

مهمة  يف  خروجهم  قبيل  الع�شكريني  الطيارين 

ق�شف املن�شاآت النووية الإيرانية.

وك����م����ا ي���ظ���ه���ر يف ال����ر�����ش����م امل�������ذك�������ور، وه����و 

ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  وول���ك���وف�������ش���ك���ي،  ع������ريان  ل���ل���ر����ش���ام 

ي���ق���ول ل���ل���ط���ي���اري���ن: »يف ط���ري���ق ع���ودت���ك���م م��ن 

رام اهلل«،  الأون��ي�����ش��ك��و يف  م��ق��ر  اق�����ش��ف��وا  اإي������ران، 

وذل������ك ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ق���ب���ول ف��ل�����ش��ط��ني ع�����ش��واً 

ك���ام���اًل يف امل��ن��ظ��م��ة، والأن����ب����اء ع���ن ا���ش��ت��ع��دادات 

 اإ���ش��رائ��ي��ل ل�����ش��ن ���ش��رب��ة ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��د اإي�����ران.

اأ�شيب  الإ�شرائيلي  ال�شفري  »اإن  هاآرت�س:  وقالت 

ب��ال�����ش��دم��ة ل����دى ع���ر����س ال��ك��اري��ك��ات��ري اأم���ام���ه، 

وت�شليمه ر�شالة احتجاج ر�شمية موقعة من مدير 

عام املنظمة، اإيرينا بوكوفا.«

وو�شف م�شوؤول ال�شرق الأو�شط يف الأوني�شكو، 

خالل الجتماع، الكاريكاتري بالتحري�شي، قائاًل: 

موظفي  حياة  تهدد  النوع  ه��ذا  من  ر�شومات  »اإن 

م�شلحني،  غري  ديبلوما�شيون  هم  الذين  املنظمة 

يجب على اإ�شرائيل تقدمي احلماية لهم.«

واأ������ش�����اف ب������اأن الأون���ي�������ش���ك���و ت��ت��ف��ه��م ح��ري��ة 

ملزمة  احل��ك��وم��ة  لكن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�شحافة 

ال��ن��وع �شد  بوقف انفعالت وان��دف��اع��ات م��ن ه��ذا 

املنظمة الأممية.

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�شفري  »ف����اإن  ل��ه��اآرت�����س  ووف��ق��اً 

رد اأن����ه رغ���م ق��ب��ول ف��ل�����ش��ط��ني ع�����ش��واً ك���ام���اًل يف 

ت��ق��ط��ع �شلتها  اإ���ش��رائ��ي��ل مل  ف����اإن  الأون��ي�����ش��ك��و، 

ق��ررت  )ح���ني  ن�شبياً  ب��اع��ت��دال  وردت  ب��امل��ن��ظ��م��ة، 

وق������ف ال���ت���م���وي���ل ل��ل��م��ن��ظ��م��ة امل����ق����در مب��ل��ي��وين 

بحرية  تتمتع  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإن  اأي�����ش��اً  وق���ال  دولر(، 

ت�شيطر  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ة  مي��ك��ن  ول  ال�����ش��ح��اف��ة، 

 ع��ل��ى م�����ش��ام��ني ال���ر����ش���وم���ات ال���ك���اري���ك���ات���وري���ة«.

»فلت�شاألوا  معهودة:  اإ�شرائيلية  بوقاحة  واأ���ش��اف 

واأدى  فعلتموه،  ال��ذي  الأم��ر  ما هو  اأنف�شكم  اأنتم 

ب�شحيفة معتدلة، وذات م�شوؤوليات دولية كبرية، 

اأن تن�شر ر�شماً كاريكاتورياً كهذا.. ميكن اأن تكون 

امل�شكلة لديكم.«

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ب����رك����ان  اأب����ل����غ  وق�����د  ه������ذا، 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ال��ت��وب��ي��خ ال����ذي ت��ل��ق��اه، ف��اأب��رق��ت 

�شاخراً  اإليه ت�شمنت رداً  الأخرية بر�شالة �شريعة 

على الأوني�شكو قائلة: »ماذا يريدون يف الأوني�شكو 

اأن نر�شل �شبابنا املمتازين للدفاع عن  بال�شبط؟ 

رجال الأوني�شكو، اأو اأن نغلق ال�شحيفة؟ يبدو اأن 

بيئة عملك تذكر بحظرية احليوانات.«

إهـــانـــة لألونيــســـكـــــو



بعد اإجراء اأول انتخابات يف تون�س، بعد الثورة، ت�ستعد 

ال��ث��اين  ت�سرين  ن��وف��م��ر   28 يف  مم��اث��ل  ال�ستحقاق  م�سر 

اأع�ساء  النتخاب  كثيفة  مب�ساركة  توقعات  ظل  يف  اجل��اري 

عامة  قناعة  وج��ود  يخفرها  وال�����س��ورى،  ال�سعب  جمل�سي 

لدى الناخبني امل�سريني اأن االنتخابات هذه املرة لن تكون 

معلبة.

ال��ت��ي حققت  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات  اأن  غ���ر 

وا�سحاً  ف���وزاً  امل�سلمني(  االإخ����وان   ( النه�سة  ح��رك��ة  فيها 

على  بظاللها  األ��ق��ت  االأ����س���وات،  م��ن   ٪41 على  بح�سولها 

م�����س��رح ال��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي رج��ح��ت اأن يحقق ح���زب احل��ري��ة 

والعدالة امل�سري )اال�سم اجلديد لالإخوان امل�سلمني( فوزاً 

تنظيمية،  وق��درة  �سعبي،  ب��وزن  متتعه  من  انطالقاً  كبراً 

ودعم املوؤ�س�سة الع�سكرية، واإمكانيات مالية كبرة، توافرت 

من دول خليجية على غ��رار الدعم التي حظيت به حركة 

يعد  مل  حيث  غربي،  اأم��رك��ي  بتوجيه  التون�سية  النه�سة 

اأن وا�سنطن تو�سلت اإىل تفاهم مع تنظيم االإخوان  خافياً 

تركي  واإ���س��راف  وبرعاية  العربية،  ال��دول  كل  يف  امل�سلمني 

التي  والداخلية  اخلارجية،  ال�سيا�سات  ا�ستمرار  يوؤّمن  مبا 

االأمركية، يف حال و�سول  امل�سالح  على  املحافظة  ت�سمن 

االإخوان اإىل �سدة احلكم.

وم��ع ذل���ك، ف���اإن اخل��ط��ة االأم��رك��ي��ة الإج��ه��ا���س ال��ث��ورة 

امل�سرية واإعادة اإنتاج نظام جديد، عر االنتخابات يوا�سل  

مبارك  ح�سني  نظام  ينتهجها  ك��ان  التي  ال�سيا�سات  نف�س 

النابعة  والعوائق  العقبات  من  بالعديد  ت�سطدم  املخلوع، 

لناحية  التون�سي  الواقع  عن  املختلف  امل�سري  الواقع  من 

ق���درة االإخ������وان، وح��ل��ف��ائ��ه��م م��ن ال��ق��وى ال��ل��ي��رال��ي��ة على 

ال�سعب  جمل�سي  على  الهيمنة  من  متكنهم  نتائج  حتقيق 

وال�سورى.

فم�سر على عك�س تون�س، تتميز بتنوع �سكاين يحد من 

قدرة االإخ��وان على الهيمنة، وينبع من وجود ثقل �سكاين 

م�سيحي )االأقباط( الذين مييلون اإىل انتخاب قوى تنتهج 

�سيا�سة وطنية وقومية وي�سارية وعلمانية، فيما االنتخابات 

جتري على اأ�سا�س النظام الن�سبي يف جميع الدوائر، ولي�س 

على قاعدة الن�سبية واالأكرثية كما جرى يف تون�س.

اإىل ذلك، فقد �سهدت م�سر الثورة خالل االأيام االأخرة 

االنتخابية،  احل��م��الت  على جم��رى  ت��اأث��ره��ا  لها  اأح��داث��اً 

وتوؤ�سر اإىل طبيعة ال�سراع املحتدم، والذي لن يتوقف بعد 

االنتخابات، بل مر�سح اإىل الت�ساعد، وهذه االأحداث تتمثل 

باالآتي:

احل���دث االأول: ا���س��ت��داد ال�����س��راع ب��ني ال��ت��ي��ار ال��ذي 

ي��دع��و اإىل ال���دول���ة امل��دن��ي��ة، وال��ت��ي��ار االإ���س��الم��ي ال��ذي 

االإ���س��الم��ي��ة، وظهر ذل��ك م��ن خالل  ال��دول��ة  اإىل  ي�سعى 

ال�سجال الذي احتدم حول التعديالت على مواد اإعالن 

املبادئ الد�ستورية، وكيفية ت�سكيل اللجنة التي �ست�سوغ 

الد�ستور اجلديد، حيث يتخوف تيار الدولة املدنية من 

ال��رمل��ان،  يف  معينة  باأغلبية  االإخ����وان  يفوز  اأن  احتمال 

وي�ستحوذ على كتابة الد�ستور، ولهذا ت�ساعدت االأ�سوات 

الداعية اإىل ك�سر هذه املعادلة عر ت�سكيل جلنة �سياغة 

املمثلة يف  ال�سيا�سية  واالأح��زاب  القوى  كل  الد�ستور من 

واق��ع  م��ع  ين�سجم  د�ستور  �سياغة  ي�سمن  مب��ا  ال��رمل��ان، 

التنوع امل�سري.

احل�����دث ال���ث���اين: حم���اول���ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

امل�سلحة تقنني ما مل يكن مقنناً من قبل، من خالل اإحداث 

تعديالت على مواد الد�ستور ) 9و10( تعطي املجل�س دوراً 

التي  اللجنة  دور  م�سادراً  ال�سيا�سية،  باحلياة  التدخل  يف 

هذه  جعل  ع��ر  اجل��دي��د  ال��د���س��ت��ور  �سياغة  اإل��ي��ه��ا  �سيوكل 

التعديالت حاكمة، وهو ما اأثار موجة انتقادات وا�سعة.

اأن  التوجه للمجل�س تقرير حت��دث عن  ه��ذا  وم��ا يعزز 

�سخ�س  ال��رئ��ا���س��ة  ي��ت��وىل  اأن  يف  ي��رغ��ب  الع�سكري  املجل�س 

تتوافر فيه �سفات حمددة، اأهمها الدراية العلمية واخلرة 

اإدارة  على  وال��ق��درة  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  يف  واحلنكة  االإدارة،  يف 

االقت�ساد امل�سري، واإن هذا ال�سخ�س لي�س من بني االأ�سماء 

اأو  املطروحة حالياً، ورمبا يكون من بني اأ�ساتذة اجلامعة، 

اأحد خراء االقت�ساد البارزين، وهذا يوؤ�سر اإىل اأن املجل�س 

ي�سعى اإىل جميء رئي�س ال لون �سيا�سي له، ي�ستطيع التاأثر 

عليه.

امل�سري  ال��غ��از  ت�سدير  خ��ط  تعر�س  ال��ث��ال��ث:  احل���دث 

ال�سابع من  هو  لتفجر،  ال�سهيوين  العدو  لكيان  الوا�سل 

الغاز لكل من  اإىل وقف تدفق  اأدى  الثورة، مما  نوعه منذ 

كيان العدو واالأردن.

واأهمية هذا التفجر تكمن يف اأنه كلما جرى اإ�سالح 

اأنبوب الغاز، يتم تفجره جم��دداً مبا يعك�س وجود قوى 

بالغاز  ال��ع��دو  ت��زوي��د  ا�ستمرار  ترف�س  منظمة  �سيا�سية 

امل�سري من ناحية، ويك�سف عن جتاهل املجل�س الع�سكري، 

واحلكومة لالإرادة ال�سعبية واإ�سرارهما على موا�سلة �سخ 

الغاز اإىل كيان العدو.

ا�ستمرار  من  ال�سعبية  النقمة  م��دى  على  موؤ�سر  ويف 

منطقة  يف  كبرة  قبيلة  م�سايخ  اأح��د  ق��ال  ال�سيا�سة  ه��ذه 

ال�سابع  التفجر  »اإن  �سحفي:  ت�سريح  يف  زوي��د  ال�سيخ 

خل��ط��وط ن��ق��ل ال��غ��از ل��ن ي��ك��ون االأخ�����ر، واإن احل��ك��وم��ة، 

واملجل�س الع�سكري يريدان تزويد اليهود بالغاز، وال�سعب 

اخلط  »اأن  م��وؤك��داً  االإ�سرائيليني«،  ه���وؤالء  مقاومة  يريد 

اأ�سعار  احلكومة  �ساعفت  لو  حتى  ثانية  مرة  �سُي�ستهدف 

الغاز«.

وي���ب���دو م���ن ال��وا���س��ح اأن ه���ذه االأح������داث ���س��ي��ك��ون لها 

تاأثرها املبا�سر يف جمرى العملية االنتخابية.

ح�سني عطوي

اإذ  نحو احللحلة،  تتجه  اليمن ال  االأو���س��اع يف  اأن  يبدو 

اإن كل املوؤ�سرات ت�سر اإىل اأنها تتجه نحو ا�ستمرار احلروب 

ال��ت��ع��ق��ي��دات وذه��اب��ه��ا يف اجت��اه��ات  العبثية، م��ع م��زي��د م��ن 

�سعيفاً  مفككاً  بلداً  تنتج  اأن  النهاية  يف  لها  ي��راد  خمتلفة، 

ومنهكاً.

بت�سوية  املنهمكة  ال�سعودية  اإن  ال��ق��ول  ج��دي��داً  ولي�س 

البيت  ت��رت��ي��ب  ح��ي��ث  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة؛  وم�ساكلها  اأو���س��اع��ه��ا 

العائلي لالأ�سرة احلاكمة، ال تريد لهذا البلد اأن يرتاح، عماًل 

اآل  الرحمن  عبد  ب��ن  العزيز  عبد  العائلة  موؤ�س�س  بو�سية 

�سعود، الذي اأو�سى بنيه باحلذر الدائم من اليمن و�سرورة 

اإ�سغالها دائماً، انطالقاً من الكالم املن�سوب اإىل النبي �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم: »االإميان ميان واحلكمة مينية«. 

عيون ال�سعودية كانت دائماً م�سلطة على اليمن، وعليه 

و�سعت عام 1945 يدها على اأرا�س وا�سعة من هذه البالد، 

اأن مير  اأج��ل  منها جيزان وحائل وجن��ران وع�سر.. وم��ن 

عقداً  ّ��ع  وق��� �سجة،  دون  م��ن  االأر����س  ه��ذه  على  اال�ستيالء 

مع االإمام با�ستئجارها ملدة خم�سني عاماً.. وحينما انتهت 

هذه املرة كان الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �سالح قد �سار 

�سعيفاً جداً، ب�سبب مغامراته، ومنها انقالبه على �سريكه 

يف دول���ة ال���وح���دة؛ احل���زب اال���س��راك��ي ال��ي��م��ن��ي، وخو�سه 

ين�سبه  مب��ا  اجل��ن��وب،  على  مطلقة  �سيطرة  اإىل  اأدت  ح��رب��اً 

اإ�سافة  الداخليني،  اأخ�سامه  حلقة  من  فو�سع  اليد،  و�سع 

اإىل اختفاء قياديني مينيني بظروف غام�سة، كاأن يق�سي 

اأحدهم بحادث �سر، ك�يحيى املتوكل، وجماهد اأبو �سوارب، 

ل��ه..  مناف�س  ال  مطلقاً،  حاكماً  نف�سه  فاعتقد  وغرهما، 

وهكذا وجد نف�سه يف اأح�سان ال�سعودية التي متد �سريانها 

املايل يف خمتلف االجتاهات القبلية، خ�سو�ساً قبائل حا�سد 

نف�سه..  الرئي�س  اإليها  ينتمي  التي  االأحمر  قبيلة  وقمتها 

وبالتايل واأمام حالة الوهن التي اأ�سبح �سالح عليها وجد 

نف�سه مرغماً عام 1995 على تر�سيم احلدود مع ال�سعودية، 

بعد اأن كان مطلباً مزمنا للريا�س منذ خم�سينيات القرن 

امل��ا���س��ي، ف��ت��ن��ازل ع��ن االأرا���س��ي اليمنية امل��وؤج��رة، مم��ا زاد 

بع�س  من  حتى  ال�سلطة،  راأ���س  على  الداخلية  النقمة  من 

القبائل املح�سوبة على ال�سعودية التي وجدت يف ذلك تنازاًل 

جمانياً، الأن هذه القبائل بدورها كانت ت�ستغل هذا الواقع، 

وتبتز ال�سعودية مالياً، وهذه االأخرة كانت تدفع م�سطرة 

ل�سراء ر�ساها، وعدم اإثارة مو�سوع املقاطعات اليمنية.

واأمام التطورات اليمنية الدموية، دخلت وا�سنطن بقوة 

على خط االأزمة من اأجل ا�ستمرار اللهيب وتفكيك اليمن 

وت�سظيه، خ�سو�ساً اأن هذا البلد متحكم بامل�سيق ال�سمايل 

وق��ادر  امل��ن��دب،  ب��اب  م�سيق  وه��و  العربية،  اجل��زي��رة  ل�سبه 

جماورته  بحكم  االأفريقي  القرن  منطقة  يف  التاأثر  على 

الأث��ي��وب��ي��ا وال�����س��وم��ال.. وم���ن ه��ن��ا ق��د نفهم ���س��ر احل��رك��ة 

وهو  وال�����س��ع��ودي��ة،  اليمن  اإىل  فيلتمان  جليفري  ال��دائ��م��ة 

مهند�س املوؤامرات والتوترات واملناطق ال�ساخنة.

الو�سول  ميكن  ه��ل  ال�سلطة؟  ع��ن  �سالح  يتخلى  ه��ل 

اأخيه  م��ع  خ�سو�ساً  االأح��م��ر،  اآل  اأق��رب��ائ��ه  م��ع  ت�سوية  اإىل 

وزعيم  االأح��م��ر  حم�سن  علي  املن�سق  ال��ل��واء  ال�سقيق،  غ��ر 

تتفق  اأن  ميكن  وه��ل  االأح��م��ر؟  �سادق  ال�سيخ  حا�سد  قبائل 

اخلليجية  للمبادرة  ميكن  وهل  املتعددة؟  املعار�سة  اأجنحة 

اأط��راف ال�سراع؟ ال �سيء يف  اأن توفر احل��ل؟ وه��ل يوقعها 

ال�سعودي من جهة ال يريد ذلك،  االأف��ق يوحي بذلك، الأن 

ملح�سن  دعمه  اأي  ال�سراع،  الأط���راف  متويله  معنى  ما  واإال 

و�سادق االأحمر، ولعلي عبد اهلل �سالح؟ وما معنى اإطالقه 

اأ�سل  م��ن  ال�سعوديني  خ�سو�ساً  ال��ق��اع��دة،  ل�سبكات  العنان 

ذات  الدن  بن  عائلة  مع  قوية  ب�سالت  ميتون  الذين  ميني 

موقوفني  �سراح  اإطالقها  اإىل  اإ�سافة  احل�سرمي،  االأ���س��ل 

اليمن؟  اإىل  واإدخالهم  ال�سعودية  ال�سجون  يف  القاعدة  من 

وما معنى تزويدها جمموعات ال�سلفيني يف �سعدة بال�سالح 

واملال ملواجهة احلوثيني؟

اأق��دم  ث��ان��ي��ة، فهو يجد فيما  اأم���ا االأم��رك��ي م��ن جهة 

قطر،  بعدها  وم��ن  ال�سعودية  حت��دي��داً  اخلليجيون،  عليه 

باب فرج لتمرير اأيديولوجية املحافظني اجلدد بالفو�سى 

اخلالقة وبناء ال�سرق االأو�سط اجلديد، ولهذا فكل امل�ساعي 

على  ال��زي��ت  ي�سب  فيلتمان  ي�ستمر  اأن  ب��اإط��ار  االأم��رك��ي��ة 

موعد   ،2011 �سنة  �ستنتهي  كيف  تعرف  حتى  االأزم���ة  ن��ار 

االن�سحاب االأمركي من العراق..

اأكر �ساهد زور  اإىل ذلك، اجلهود املبذولة من  ي�ساف 

يف التاريخ املعا�سر، وهو االأمم املتحدة التي يحاول موفدها 

اإىل اليمن جمال بن عمر اإجناز اتفاق اأطلق عليه ا�سم »نقل 

ال�سلطة« فيبدو يف حركته �سائعاً وتائهاً بني فرة انتقالية 

ق�سرة، وخيار دبلوما�سية التحول، وخيار فر�س عقوبات.. 

بحيث بدا يف تنقله بني اأجنحة ال�سراع كمعلمه بان كي مون 

ال يعرف البحر االأبي�س املتو�سط من املحيط االأطل�سي.

اإىل اأين تتجه اليمن اأخراً، اإنه ال�سوؤال الذي �ستجيب 

العائلة  اأجنحة  ال�سراع بني  املقبلة، مع ح�سم  االأي��ام  عليه 

املالكة ال�سعودية بالت�سوية التي ي�سيك خيوطها امللك عبد 

اأي�ساً  ه��ي  الأن��ه��ا  عينها،  تغم�س  ال  قطر  اإم���ارة  لكن  اهلل.. 

ت�سبح  الأن  ت��وؤه��ل��ه��ا  طريقتها،  ع��ل��ى  مينية  ت�سوية  ت��ري��د 

تر�سم  ال���ذي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  الفعلية  ال��ق��ائ��دة 

بدياًل  يكون  »ع��رب��ي«  تعاون  جمل�س  اإىل  ليتحول  خيوطه 

جلامعة »نبيل العربي«.

ع.�ص.

14

عربي

ألن عيون أميركا على باب المندب والمنطقة
الصراع الخليجي يؤجج الحرب اليمنية

االنتخابات المصرية.. بين احتماالت تكرار المشهد التونسي 
ودالالت التفجير السابع لخط الغاز

) العدد 188(  اجلمعة - 18 ت�رشين الثاين - 2011

توا�سل امل�سرات املطالبة بتنحي الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �سالح



لي�س من املوؤكد اأن يكون زعيم حزب »حركة 

ال��ن��ه�����س��ة االإ����س���الم���ي«، ال��ف��ائ��ز يف ان��ت��خ��اب��ات 

را���س��د  ال�سيخ  ال��ت��ون�����س��ي،  التاأ�سي�سي  املجل�س 

اإعالن مواقف ح�سا�سة  الغنو�سي، قد ت�سّرع يف 

اأكرث مما تهم الداخل  من ق�سايا تهم اخلارج 

االجتماعية  النواحي  يف  خ�سو�ساً  التون�سي، 

اأن ت��خ��ل�����س م����ن ح��ك��م  ب���ع���د  واالق���ت�������س���ادي���ة، 

الزعيم  اأن  واالأرج����ح  ع��ل��ي،  ب��ن  العابدين  زي��ن 

االإ�سالمي املخ�سرم، وّجه ر�سائل مق�سودة اإىل 

من يهمه االأمر، ويف اجتاهات متعددة.

قد يكون مفهوماً طماأنة الغنو�سي ل�سريحة 

م�ستقبل  ح��ول  التون�سي،  ال�سعب  م��ن  وا�سعة 

خ�سو�ساً  تون�س،  يف  امل��راأة  ق�سايا  مع  التعامل 

ي��دف��ع احلكم  ل���الأم���ور  ال��ط��ب��ي��ع��ي  اأن االجت����اه 

وقوانني م�ستمدة  د�ستور  اعتماد  نحو  اجلديد 

من ال�سريعة االإ�سالمية، يف ظل اأكرثية �سعبية 

اختارت م�سروعاً �سيا�سياً اإ�سالمياً يف انتخابات 

ال�سقطات  لكن من  للبالد،  التاأ�سي�سي  املجل�س 

الغنو�سي  ي�سارع  اأن  معها  التهاون  يجوز  التي 

ال�سيا�سي  امل�ستقبل  ت�سادر  مواقف  اإطالق  اإىل 

ل��ت��ون�����س يف م��رح��ل��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، م��ث��ل ت��اأك��ي��ده 

على ال�����س��داق��ة م��ع اأم��رك��ا، يف االأ���س��ب��وع ذات��ه 

االأمركية  املتحدة  الواليات  فيه  عاقبت  الذي 

املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  »االأوني�سكو«  منظمة 

الكيانات  �سم  فل�سطني  بدولة  اعرفت  الأنها 

اأهم من  اأمركا  اإر�ساء  العاملية، فهل  الثقافية 

الوفاء لق�سية العرب االأوىل فل�سطني؟

الغنو�سي  ال�����س��ي��خ  ر���س��ائ��ل  اأن  امل���وؤك���د  م���ن 

تتفق  اأن  ميكن  مما  اأبعد  اإىل  ت�سل  ال�سيا�سية 

عليه القوى ال�سيا�سية التون�سية، وها قد بداأت 

الذي  فالغنو�سي  عليها،  الوا�سعة  االعرا�سات 

مل يفوت خالل فرة غيابه عن تون�س اأي دعوة 

واالإ�سالمية  القومية  امل��وؤمت��رات  يف  للم�ساركة 

الليبي  النظام  موؤ�س�سات  بدعوة من  والثورية، 

ال�����س��اب��ق ب��ق��ي��ادة م��ع��م��ر ال����ق����ذايف، ����س���ارع بعد 

اإمارة  زيارة  اإىل  مبا�سرة  التون�سية  االنتخابات 

قطر، ودعا اأمرها حمد بن خليفة اآل ثاين اإىل 

التاأ�سي�سي  للمجل�س  االأول  االجتماع  ح�سور 

عدد  من  غا�سبة  فعل  ردود  اأث��ار  ما  التون�سي، 

رف�ست  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  م��ن 

خ��ارج��ي��اً«،  »ت��دخ��اًل  واعترتها  امل�ساركة،  ه��ذه 

و»تدخاًل يف ال�ساأن الداخلي للبالد االأمر الذي 

يجعل ال�سيادة الوطنية حمل �سك«.

اأعلن  ال�سيخ الغنو�سي بذلك، بل  مل يكتف 

من  »قريبة  تون�س  تكون  اأن  على  �سيعمل  اأن��ه 

تون�سية«،  خ�سو�سيات  م��ع  ال��رك��ي  ال��ن��م��وذج 

االأطل�سي«  »االإ�سالمي  النموذج  هل  وال�سوؤال: 

الركي هو خيار ال�سعب التون�سي، مبن فيهم 

القوى  �سروط  اأح��د  ك��ان  اأن��ه  اأم  االإ�سالميون، 

الغربية لل�سماح بالتغير املحدود الذي جرى 

يف تون�س؟ وهل الغنو�سي هو من يقرر يف هذا 

االأمر، اأم ا�ستفتاء التون�سيني هو املرجع، اأم اأننا 

عا�س  الديكتاتور،  »م��ات  �سعاره  م�سروع  اأم���ام 

الديكتاتور«؟

وال تقت�سر اخلالفات بني القوى الفائزة 

واح��دة،  ق�سية  على  التون�سية  االنتخابات  يف 

م��ّدة  مثل  اأ�سا�سية  ق�سايا  اإىل  تتعداها  ب��ل 

املرحلة االنتقالية، وكذلك حول مدى اإم�ساك 

ال�سلطة  مبقاليد  املنتخبة  ال�سيا�سية  القوى 

املفر�س اأنها جديدة، اإذ يجري احلديث عن 

اإبقاء عدد من الوجوه القدمية يف احلكومة، 

يف مقدمهم وزير الدفاع عبد الكرمي الزبيدي 

بناء القراح »حزب النه�سة«، وكذلك احتمال 

قائد  الباجي  امل��وؤق��ت  ال���وزراء  رئي�س  تر�سيح 

الدولة يف  رئا�سة  لتويل  ال�سب�سي )84 عاماً( 

املرحلة االنتقالية الثانية. كما يوجد جتاذب 

حول مطالبة البع�س »بحكومة تكنوقراط«، 

وكاأن املطلوب منع االأحزاب التي فازت بن�سب 

متباينة يف االنتخابات بعدم ممار�سة ال�سلطة، 

ولكن مل�سلحة من؟

كان  الغنو�سي  ال�سيخ  ر���س��ائ��ل  يف  االأخ��ط��ر 

مبجل�س  �سيعرف  اأن��ه  الفائت  ال�سهر  اإعالنه 

ال�سفارة  املعار�س، و�سيقفل  ال�سوري  ا�سطنبول 

الذي  االأم��ر  املجل�س،  لهذا  وي�سلمها  ال�سورية 

����س���ارع م�����س��وؤول��ون يف »ح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة« اإىل 

واأن مثل هذا  للغنو�سي،  �سخ�سياً  راأي��اً  اعتباره 

القرار ال تتخذه اإال حكومة منتخبة. 

التون�سي  العمال�ي  املنا�س�ل  يخت�سر  رمبا 

ج�������الل ب�������ن ب���ري�������ك ال���زغ���الم�������ي احل��ا���س��ر 

»ال�سعب  لبنانية:  ل�سحيفة  بقوله  التون�سي 

�سيخ  قيادة  حتت  يتيماً  نف�سه  وجد  التون�سي 

ع��م��ره اأك����رث م��ن 80 ع��ام��اً اب���ن اآل����ة ال��ن��ظ��ام 

)ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����س��ب�����س��ي(، وم���ع���ه ممثلو 

اجلي�س والبولي�س، واأي�ساً وزراء خ�سو�ساً يف 

االقت�ساد واملالية، هم اأبناء بارون ل�ساركوزي 

النقد«.  و�سندوق  العاملي  والبنك  وكلينتون 

واعتر »اأن عدد االأ�سوات الذي ح�سلت عليه 

ال�7  اأ�سا�س  على  مقاربته  من  بد  ال  النه�سة 

الت�سويت،  لهم  يحق  الذين  تون�سي  ماليني 

املئة  يف   20 واقعياً  ل�»النه�سة«  يكون  وبذلك 

امل��ئ��ة، ما  40 يف  الكتلة ال  ه���ذه  اأ����س���وات  م��ن 

لي�سوا  التون�سيني  م��ن  امل��ئ��ة  يف   80 اأن  يعني 

ي��روج  م��ا  »بعك�س  وي�سيف:  »ال��ن��ه�����س��ة«.  م��ع 

ف��از،  م��ن  هما  »النه�سة«  اأو  ال�سعب  ب���اأن  ل��ه 

الرابح االأ�سا�سي هو الواليات املتحدة وفرن�سا 

وال��ق��ط��ري��ون، وي��ل��ت��ق��ي ه����وؤالء كلهم يف رم��ز 

رئي�س  اجل��ن��دوب��ي  ك��م��ال  ه��و  واح����د  �سخ�س 

الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات، وهو ابن جمتمع 

الفرجة واال�ستهالك، والذي يتمتع بعالقات 

وا���س��ع��ة م��ع االأم��رك��ي��ني واالحت����اد االأوروب����ي 

كولن  ال�سابق  االأم��رك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر 

باول«. ويحذر من اأن الهدف هو »دفن ربيعنا 

العربي الذي هو بداية اإعالن ربيع عاملي«، يف 

ظل ما �سماه: »احل�سار وال�سغط االأمركي 

االأوروبي واخلليجي خ�سو�ساً اأنهم و�سعوا يف 

خا�سرتنا قواعد ع�سكرية يف ليبيا«.

ل��ي�����س االأم����ر دع����وة ل��الإح��ب��اط، ب��ل للقول 

طويلة من  الثورات احلقيقية طريقاً  اأم��ام  اإن 

الت�سحيات.   

عدنان �ص.

ل��ق��د ���س��ك��ل اح���ت���الل ال����ق����وات االأم���رك���ي���ة ل��ع��ا���س��م��ة 

الأ�س�س  مدمراً  عنيفاً  زل��زااًل  بغداد،  االإ�سالمية  اخلالفة 

زالت  وم��ا  واالإ�سالمية،  العربية  لالأمة  اجلماعي  االأم��ن 

ت���رددات ه��ذا ال��زل��زال تتحرك حتى ال��ي��وم، وت��ه��ز االأم��ن 

القومي الذي ا�ستبيح بالكامل ومتزقت مفاهيمه على كل 

امل�ستويات االأمنية وال�سيا�سية واالقت�سادية.

وجنح الغزو االأمركي ب�سرب عرى الوحدة الوطنية، 

العراق اجلي�س  االأم��رك��ي يف  اأن ح��ّل برمير احلاكم  بعد 

واالإن�����س��اين  االجتماعي  الن�سيج  بتفكيك  و���س��رع  ال��ق��دمي 

املتعاي�س يف هذا البلد منذ مئات ال�سنني.

والنفوذ  للوجود  نهاية  لي�س  ال��ع��راق  من  االن�سحاب 

االأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  ف��االت��ف��اق��ي��ة  ال���ع���راق،  يف  االأم���رك���ي 

الع�سكري  البقاء  ح��ّق  لوا�سنطن  �ستتيح  اجلانبني،  ب��ني 

بال�سوؤون  وق��ت  اأي  يف  بالتدخل  لها  وت�سمح  ال��ع��راق،  يف 

العراقية، خ�سو�ساً اإذا تعر�س االأمن لالهتزاز. قد يقول 

العراق �سيفتح �سفحة جديدة،  اإن اخل��روج من  بع�سهم: 

و�سي�سعب على االأمركي اإيجاد املرر ال�سيا�سي للدخول 

لبننة  بعيد  ح��ّد  اإىل  ا�ستطاعت  وا�سنطن  ولكن  جم���دداً، 

االأمركي  الوجود  ب��ات  حيث  العراقي،  ال�سيا�سي  الواقع 

وتثبيت  ل��دع��م  ال��ع��راق��ي��ة  وال���ق���وى  لل�سيا�سيني  ح��اج��ة 

ا�ستطاعت  الذي  ال�سعبي،  وح�سورها  ال�سيا�سية  مواقعها 

اأن تبنيه  يف ظل االحتالل وت�ستمد منه قوتها. 

املنطقه  يف  احل�سينة  املدينة  اأو  االأمركية  ال�سفارة   

اخل�سراء التي مت بناوؤها بالعراق، هي االأكر يف العامل، 

وي��ت��ج��اوز حجمها وع��دي��ده��ا وم��ه��ام��ه��ا ح��اج��ة ال��والي��ات 

املتحدة لتلبية التزاماتها نحو العراق، وهي مبنزلة مقر 

املوظفني  16000من  فهناك  االأو�سط،  ال�سرق  يف  قيادتها 

التابعني للحكومة االأمركية �سيبقى بينهم 5000متعاقد 

موظفاً   157 اإىل  اإ���س��اف��ة  العراقية،  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  م��ع 

الدعم  )ق��وات  �سمن  و763  البنتاغون  الدفاع  وزارة  من 

فروع  لل�سفارة  �سيكون  كما  امل��درب��ني،  و120من  اخلا�س( 

فاعلة يف حمافظات عدة من العراق.

قد  ع�سكري،  انت�سار  اإع����ادة  م��ن  ال��ع��راق  يف  �سيتم  م��ا 

يخفف اأعباء ال�سغوط املالية التي يعاين منها البنتاغون 

الع�سكري  االنت�سار  واإع��ادة  برمته،  االأمركي  واالقت�ساد 

للمرحلة  قتالياً  ا�ستعداداً  يكون  ق��د  االأم��رك��ي��ة  للقوات 

مف�سلية  مبرحلة  مت��ر  املنطقة  اأن  خ�سو�ساً  ال��ق��ادم��ة، 

وم��وازي��ن  ال�سيا�سية  اجل��غ��راف��ي��ا  ر���س��م  تعيد  ق��د  �سعبة، 

القوى ل�سنوات طويلة قادمة.

يجري  العراق  من  �سحبها  يتم  التي  القوات  ومعظم 

اإعادة متركزها يف حميط العراق، فال�سعودية بات يوجد 

على اأرا�سيها اأكرث من 35000جندي اأمركي، باالإ�سافة 

ل��ع�����س��رات امل��ق��ات��الت احل��رب��ي��ة، وال��ك��وي��ت ي��ت��م��رك��ز فيها 

لقاعدة  باالإ�سافة  هذا  مقاتلة،  و89طائرة  23000جندي 
بلدان  يف  يوجد  اإن��ه  تقول  والتقديرات  قطر،  يف  امل�سيلة 

جمل�س التعاون اخلليجي فقط 21قاعدة ع�سكرية. وزير 

الدفاع االأمركي قال اإن وا�سنطن �ستحافظ على انت�سارها 

الع�سكري يف املنطقة، وقال اإن لدينا اأكرث من 50000 رجل 

من بينهم 23000 يف الكويت، و�سنبقى هناك.

ال��ع��ق��ل اال���س��رات��ي��ج��ي االأم���رك���ي ي��ق��ل��ل م��ن اأه��م��ي��ة 

اإع����ادة االنت�سار  ال��ع��راق��ي��ة، الأن  اخل���روج م��ن اجل��غ��راف��ي��ا 

لها  �سي�سمح  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأم��رك��ي��ة  ل��ل��ق��وات  اجل���دي���دة 

االأو�سط  ال�سرق  ال�سربات الأي نقطة يف منطقة  بتوجيه 

التعبئة  اإط���ار  واح���دة. ويف  �ساعة  ف��رة ال تتجاوز  خ��الل 

يتم  ع�سكرية  ومل��واج��ه��ه  االن�����س��ح��اب  ب��ع��د  مل��ا  والتح�سر 

واإر���س��ال  بح�سد  اأم��رك��ا  تقوم  املنطقة،  يف  لها  التح�سر 

حالياً  وت�سعى  احل��رب��ي��ة،  وم��دم��رات��ه��ا  �سفنها  م��ن  امل��زي��د 

والتعاقد معها من  باالإمارات  الع�سكرية  القواعد  الإقامة 

اأجل تزويدها بالطائرات احلربية واأكرث من 4900قنبلة 

ذكية من نوع )JDMS( ق��ادرة على اخ��راق التح�سينات 

املنيعة الأي موقع ع�سكري ا�سراتيجي.

املجهول  مل�سرهم  عمالءها  ترك  اأمركا  وكعادتها 

االأم���رك���ي واح���د ال  ال��وف��اء  ال���ع���راق..  اإىل  الفيتنام  م��ن 

يتغر! فاملرجمون واملوظفون العراقيون الذين تعاونوا 

اخلدمة،  نهاية  مكافاأة  على  يح�سلوا  ل��ن  االح��ت��الل  م��ع 

رغم  اجتماعية،  اأو  �سحية  �سمانات  اأي��ة  لهم  يقدم  ول��ن 

مع  حياتهم  وتعري�س  قدموها  التي  الكبرة  اخل��دم��ات 

عائالتهم للخطر، خ�سو�ساً بعد االن�سحاب، ولن يعطوا 

بها،  وع��دوا  كما  املتحدة  للواليات  ال�سيا�سي  اللجوء  حق 

االن�سحاب، الأن  بعد  �سديد  �سيكونون يف خطر  اأنهم  رغم 

هذا جزاء العمالء.

واح��دة،  االأي��ام  ه��ذه  العراقيون  يرددها  التي  االأ�سئلة 

هل �سيتمكن اجلي�س العراقي �سبط الو�سع االأمني، وهل 

ي�ستطيع اجلي�س الذي بناه االحتالل من القيام مبواجهة 

للتفكك  ووح��دت��ه  بنيته  تتعر�س  اأن  دون  م��ن  ع�سكرية 

وال�سرذمة؟

النوعي  وملاذا مل يتم ت�سليح اجلي�س العراقي بالعتاد 

فاجلي�س  ال��ب��الد،  خ��الل��ه  م��ن  يحمي  اأن  ي�ستطيع  ال���ذي 

ميلك  وال  ال��دب��اب��ات،  من  الع�سرات  ب�سع  �سوى  ميلك  ال 

طائرات مقاتلة نهائياً، وال اأ�سلحة �ساروخية متطورة، اأو 

اأو �سالح دف��اع ج��وي ي�ستطيع من خالله  ق��ادرة  مدفعية 

حماية اأجواء العراق، وما هو امل�سهد العراقي القادم؟ 

جهاد ال�ساين 
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د. ن�سيب حطيط

ي�����ش��ك��ل امل���ل���ف ال����ن����ووي الإي�������راين، 

���ش��اح��ة امل��واج��ه��ة ب��ن ال��غ��رب واإي����ران، 

للعرب  الغربية  النظرة  من  انطالقاً 

اأت��ب��اع��اً  بقائهم  و���ش��رورة  وامل�شلمن، 

وم�شتهلكن، واإبقاء بالدهم وثرواتهم 

يف خ���دم���ة امل�����ش��ت��ع��م��ري��ن، ول��ت��ح��ق��ي��ق 

ه���ذه امل��ط��ال��ب، ل ب���د م���ن ان���ت���زاع كل 

العلمي  التقدم  ومنع  ال��ق��وة،  مظاهر 

العربية  احل�����ش��ارة  ل�شحق  وال��ث��ق��ايف، 

والإ���ش��الم��ي��ة، واإن���ه���اء ظ��اه��رة الأم���ة 

الثقافية  ال��ه��وي��ة  وت�شييع  ال��واح��دة، 

ث��ق��اف��ات )معربة(  ل��الأم��ة، وا���ش��ط��ن��اع 

ال�����ش��ل��وك  ذات  ال���غ���رب���ي���ة  ل���ل���ث���ق���اف���ات 

امل���ن���ح���رف وال�������ش���اذ، وت���وج���ي���ه ال��ع��رب 

وامل�شلمن اإىل نقل العادات والثقافات 

ال�����ش��ط��ح��ي��ة م����ن ال�����غ�����رب، ل��ت��دم��ر 

نقل  من  ومنعهم  الجتماعية،  البنية 

التي  العلمية،  وامل��ع��ارف  التكنولوجيا 

م�شتوى  على  ال��ذات��ي  الكتفاء  ت��وؤم��ن 

مما  وال���دف���اع،  والتنمية  ال���ش��ت��ه��الك 

ال��ذات��ي  ال���ش��ت��ق��الل  لتحقيق  يوؤهلها 

وحرية القرار، وهذا ما ي�شيب الغرب 

والفرجنة باخل�شارة والت�شحر.

ال��ن��ووي  امل�����ش��روع  تاأ�شي�س  مت   لقد 

الإيراين عام1960م، يف ذروة العالقات 

الإي����ران����ي����ة م�����َع ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

الأم��رك��ي��ة ع��ل��ى ع��ه��د ال�����ش��اه حممد 

ر����ش���ا ب���ه���ل���وي، وب���ق���ي امل���ل���ف ال���ن���ووي 

لل�شراع  وب��اب��اً  �شائكاً  ملفاً  الإي����راين 

ال��ث��ورة  انت�شار  بعد  العام1979  منذ 

اإي�����ران، وب��ع��دم��ا كانت  الإ���ش��الم��ي��ة يف 

اأوروب��������ا واأم����رك����ا ت�������ش���اع���دان ال�����ش��اه 

حليفاً  ب�شفته  ال��ن��ووي  املفاعل  لبناء 

ا���ش��رات��ي��ج��ي��اً، ان��ق��ل��ب��ت امل���واق���ف بعد 

ومنع  احل�����ش��ار  وب���داأ  ال��ث��ورة،  انت�شار 

النووي،  بناء مفاعل بو�شهر  ا�شتكمال 

وب��ق��ي لأك���ر م��ن ث��الث��ن ع��ام��اً حتى  

وك��ان  ال��رو���ش��ي،  اأي����دي  ع��ل��ى  ا�شتكمل 

ال���ه���دف م��ن��ه اإن����ت����اج م���ا ي��ع��ال��ج اأك���ر 

م�شابن  اإي����راين  ون�شف  مليون  م��ن 

ب��ال�����ش��رط��ان ول��ت��اأم��ن ح��اج��ات مركز 

طهران للبحوث الطبية.

بعد  النووي  الربنامج  توقف  وبعد 

ق��ي��ام اجل��م��ه��وري��ة الإ���ش��الم��ي��ة، فقد 

با�شرت اإيران عام 1984 باإن�شاء املراكز 

التالية:

جامعة  يف  النووية  لالأبحاث  • مركز 
طهران.

ال��زراع��ي��ة  ل��الأب��ح��اث  ن���ووي  • م��رك��ز 
والطبية يف كرج.

ال�����ن�����ووي�����ة  ل������الأب������ح������اث  م������رك������ز   •
والتكنولوجية يف اأ�شفهان.

• م��رك��ز الأب���ح���اث يف ج��ام��ع��ة الإم���ام 
احل�شن اخلا�شة باحلر�س الثوري.

• خمترب بن حيان لالأبحاث النووية.

• منجم اخلميني لالأورانيوم يف يزد.
ال�����الي�����زر  ب����وا�����ش����ط����ة  الأب�������ح�������اث   •

وجمموعة خمتربات ابن الهيثم.

ال��ط��اق��ة  لأب����ح����اث  ب���وت���اب  • م���رك���ز 
النووية �شرق اأذربيجان.

�شاخند لالأورانيوم. • منجم 
جامعة  يف  الفيزياء  اأب��ح��اث  مركز   •

ال�شريف يف طهران.

وال�شوؤال املطروح..

اأوروب����ا  مل����اذا ي��ج��وز ل��ف��رن�����ش��ا ودول 

الع�شكري،  ال��ن��ووي  ال�����ش��الح  ام��ت��الك 

وه���م اأ���ش��ح��اب ال��ت��اري��خ ال���ش��ت��ع��م��اري 

واحتالل وا�شتعباد ال�شعوب، هل حتت 

فئة  والأمم  املختار،  اهلل  �شعب  نظرية 

اأوىل وفئة ثانية؟

اإ�شرائيل متتلك مفاعل دميونة  اإن 

النووي، وفيه اأكر من 50قنبلة نووية 

و�شكوت عربي، وهي  مب�شاعدة غربية 

واملعتدية  لفل�شطن  املغت�شبة  الدولة 

ذلك  وم��ع  العربية،  البالد  على  دائماً 

ال��دويل والعربي عنها  املجتمع  ي�شكت 

ويحا�شر اإيران.

قدراتها  لعر�س  فرن�شا  ت��ب��ادر  مل��اذا 

على اإمارات اخلليج ال�شغرة، العائمة 

ليبيعها  وال�شكان،  والغاز  النفط  على 

م��ف��اع��الت ن��ووي��ة م��ع ان��ت��ف��اء احلاجة 

غ���ي���اب ال���ك���ف���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة، م���ادام���ت 

على  خطراً  ت�شكل  النووية  املفاعالت 

املنطقة؟

ملاذا يبادر بع�س) العربان( التابعن 

للملف  ع���دائ���ه���م  ل��ت��وج��ي��ه  لأم����رك����ا 

النووي الإي��راين، وي�شكتون عن امللف 

املفر�س  ال��ع��دو  الإ�شرائيلي  ال��ن��ووي 

للعرب وامل�شلمن لغت�شابه فل�شطن.

ل��ق��د ب��ق��ي��ت امل��ف��او���ش��ات الإي��ران��ي��ة 

- ال��غ��رب��ي��ة  اأك����ر م���ن ت�����ش��ع ���ش��ن��وات، 

وق���ب���ل���ت اإي��������ران ب�������ش���راء ال���ي���وران���ي���وم 

لكن  ال�شلمية،  لحتياجاتها  املخ�شب 

باقت�شادها  وحا�شرها  امتنع  ال��غ��رب 

عليها،  اخل���ن���اق  ل��ي�����ش��ي��ق  وم��ع��ي�����ش��ت��ه��ا 

مل����ا مت��ث��ل��ه م����ن ق����اع����دة حم����وري����ة  يف 

الأم��رك��ي  للم�شروع  امل��ق��اوم��ة  حم��ور 

اإي��ران  ا�شتطاعت  م��ا  واإذا  املنطقة،  يف 

يك�شبها  ال��ن��ووي��ة مم���ا  ال���ق���وة  اإح������راز 

اإىل  ح�شانة ع�شكرية ودفاعية ت�شاف 

مما  والعلمية،  القت�شادية  ح�شانتها 

ال�شمود يف وجه  على  القدرة  يعطيها 

الأم��رك��ي��ن والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن ال��ه��ادف 

املعتدين  ومي��ن��ع  املنطقة  تفتيت  اإىل 

م��ن ���ش��رب ه��ذا امل��ح��ور امل��ق��اوم، ال��ذي 

اإف�شال وعرقلة وحتى هزمية  ا�شتطاع 

امل���������ش����روع الأم�����رك�����ي ط������وال ال��ع��ق��د 

بالن�شحاب  ���ش��ي��ت��وج  وال����ذي  الأخ�����ر، 

الف�شل يف  ال��ع��راق بعد  الأم��رك��ي من 

لبنان وفل�شطن.

وي��ت�����ش��اءل ال��ب��ع�����س، ه��ل اأن ال��غ��رب 

ومن�شاآتها  اإي���ران  �شرب  على  �شيجروؤ 

النووية؟

واجل����واب: ميكن لأم��رك��ا ارت��ك��اب 

ح���م���اق���ة ال����ه����ج����وم ن���ت���ي���ج���ة ال����غ����رور 

واخل������وف، ل��ك��ن رد اإي������ران وح��ل��ف��ائ��ه��ا 

���ش��ي��ك��ون ف����وق م���ا ي��ت�����ش��وره ال��ب��ع�����س، 

ف���احل���رب ل��ي�����ش��ت ع��ل��ى ج��ب��ه��ة واح����دة 

ويف �شاحة واح��دة، بل ميكن ا�شتخدام 

خطط الأع��داء ل�شربهم يف �شاحاتهم 

اإن  قدراتهم،  ت�شل  متعددة  وباأ�شاليب 

ما  اإذا  امل��ق��اوم��ة،  حم��ور  ا�شراتيجية 

خا�شة  للهجوم  املمانعة  دول  تعر�شت 

�شوريا واإيران، هي املواجهة اجلماعية 

وال�شاملة ملنع ا�شتفراد فرقاء املقاومة 

كل على حدة.

 اإن اإث����ارة امل��ل��ف ال��ن��ووي الإي����راين 

م������ن ج�����دي�����د ب����ع����د ف���������ش����ل الت�����ه�����ام 

الأم�����رك�����ي امل����ف����ربك ح�����ول اغ��ت��ي��ال 

ي�شكل  اأم��رك��ا،  يف  ال�شعودي  ال�شفر 

وال�شغط،  لالبتزاز  اأمركية  حماولة 

لإج���ب���ار اإي�����ران ع��ل��ى ال��ت��ف��او���س ح��ول 

ال��ع��راق وال��ت��م��دي��د ل��ق��وات الح��ت��الل، 

اأو ل��ل��م�����ش��اوم��ة ع��ل��ى اإ���ش��ق��اط ال��ن��ظ��ام 

يف ���ش��وري��ة مقابل ع��ط��اءات زه��ي��دة ل 

عن  التنازل  ميكن  ول  اإي���ران،  تقبلها 

ثوابتها ومبادئها مقابل ثمن زهيد.

ب���ع���د الن�������ش���ح���اب الأم�����رك�����ي م��ن 

ال����ع����راق، ���ش��ت��ت��و���ش��ع ج��ب��ه��ة امل��ق��اوم��ة 

ل��ي��ن�����ش��م ال�����ع�����راق اإل����ي����ه����ا، وت��ت��و���ش��ع 

لإح��داث  وقدراتها،  املقاومة  جغرافيا 

مقابل  العربية  ال�شاحة  على  ال��ت��وازن 

امل�شتوى  وك��ذل��ك على  اأم��رك��ا،  اإت��ب��اع 

الربيك�س   دول  مع  بالتحالف  ال��دويل 

الأح��ادي��ة  اأم���ام  للوقوف   )BRICS(

الأم�����رك�����ي�����ة وال�������ش���ل���ف الأوروب�����������ي 

والعنجهية الإ�شرائيلية.

www.alnnasib.com
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الملف النووي اإليراني.. الحل أو االنفجار؟

ال�شيطرة  الراأ�شمايل تخرج عن  للنظام  املالية  الأزم��ة  بداأت 

بعد انهيار البور�شات والبنوك وارتفاع الديون ال�شيادية للدول 

العامل،  يف  القت�شاديات  لأعتى  الئتماين  الت�شنيف  وت��راج��ع 

الروؤ�شاء واحلكومات  اأبواب  املالية ت�شرب بعنف  ها هي الأزمة 

يرنح  اأثينا  باباندريو  بعد  روم��ا  برل�شكوين  ه��و  ه��ا  الغربية، 

تقدمي  على  املالية  الأزم���ة  اأج��ربت��ه  اأن  بعد  حكومته  وت�شقط 

ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه، وي�����ش��ط��ر ل��ل��خ��روج م��ن ال��ب��اب اخل��ل��ف��ي م��ن ق�شر 

وهي  روم��ا  يف  الغا�شبة  الإيطالية  احل�شود  ليتحا�شى  الرئا�شة 

ت�شيح »ل�شو�س، قتلة، ل مافيات بعد اليوم«. 

البنوك  م�شالح  رع��ت  التي  الرعناء  الأم��رك��ي��ة  ال�شيا�شات 

وال�������ش���رك���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وم�����ش��ان��ع ال�������ش���الح، و���ش��ن��ت ح��م��الت��ه��ا 

الع�شكرية، ون�شرت جنودها و�شفنها  لقهر ال�شعوب وفر�س اإرادة 

القطب الواحد على العامل، اأدت اإىل انهيار القت�شاد العاملي.

الأزم��ات، فمن تخفي�س وكالة  بتوايل   2011 لقد متيز عام 

اإىل  الأمركية،  املتحدة  للوليات  الئتماين  الت�شنيف  موديز 

ال�شيادية  ال��دي��ون  اأزم��ة  اإىل  وتداعياتها،  اليابان  زل��زال  كارثة 

الأوروبية، تدحرجت ككرة الثلج وكربت اأزمة  القت�شاد العاملي 

الذي تعمقت معاناته، فمعظم احللول التي طرحتها احلكومات 

ال��رك��ود  م��ن  امل��زي��د  �شبب  للحكومات  امل���ايل  التق�شف  �شقطت، 

ال�شيادية  ال��دي��ون  كلفة  وارت��ف��اع  الق��ت�����ش��ادي،  النمو  وت��راج��ع 

ول���دت اأزم����ات ج��دي��دة، اجل��م��ي��ع ي��ت��خ��وف م��ن ت��ك��رار �شيناريو 

انهيار 2008، لكن هذه املرة ال�شلطات املالية والبنوك املركزية 

غر م�شتعدة  ل�شّخ املزيد من ال�شيولة يف الأ�شواق، لأن جميع 

اأب��واب احل��ل، ول يبدو هناك يف  اإغ��الق  ا�شتنفذت ومت  احللول 

الأفق حلول مالية عجائبية، فلم يعد هناك �شوى خمرج واحد، 

اأح��داث كونية ك��ربى حتى ل نقول ح��روب ك��ربى تعيد توليد 

دولية  نواة قوى  وبلورة  باأ�شلوب خمتلف،  اقت�شاد عاملي جديد 

جديدة وب�شيا�شات بعيدة عن ال�شيطرة املالية الأحادية اجلانب 

للعامل، املفاهيم الراأ�شمالية مل تنتج �شوى ازدياد عدد اجلائعن 

العامل،  يف  والفقراء  الأثرياء  بن  الفجوة  وات�شاع  واملحتاجن 

مما دفع اإىل متلمل العديد من زعماء الدول والذي عرب عنهم 

يعد  مل  ال��ع��امل  »اإن  ق���ال:  ح��ن  ميدفيديف  ال��رو���ش��ي  الرئي�س 

ح�شاب  على  الأمركي  املجتمع  ورفاهية  ترف  حتمل  ي�شتطيع 

اقت�شاديات العامل«.

نتيجة  اقت�شادي  هبوط  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  تعر�س  م��ع 

احلروب والإنفاق الع�شكري املذهل الذي جتاوز كل الإمكانيات، 

الب�شرية  على  فر�س  ال��ذي  العقاري  ال��ره��ن  لأزم���ة  بالإ�شافة 

�شقوط  اإىل  واأدى  ق��ب��ل،  م��ن  تعرفها  مل  اق��ت�����ش��ادي��ة  حت��دي��ات 

التي  ال�شيادية  الديون  اأزم��ة  وباتت  فو�شى،  يف  اليورو  منطقة 

تت�شع كل يوم وتك�شف ه�شا�شة الأ�شطورة املالية لأوروب��ا، حيث 

ارتفع ن�شبة الدين ال�شيادي لكثر من الدول الأوروبية اإىل ما 

رك��ود عميق  على حافة  وب��ات  العام  املحلي  الناجت  يقارب حجم 

مزدوج، و�شط هذا املزيج من الت�شخم يف الديون املحلية واإعادة 

اأولوية  جدولة الديون �شت�شبح عملية احلفاظ على راأ�س املال 

مع  ج��داً  ال�شيولة مهمة  �شتكون  كما  ال�شتقرار،  ع��دم  حالة  يف 

�شيا�شية ومالية عالية مقابل فر�س منو ه�شة،  وجود خماطر 

والأ�شواق  البور�شات  من  يهربون  العاملين  امل�شتثمرين  فرنى 

العاملية، ويجمدون اأر�شدة مالية قيا�شية يف ال�شناديق ال�شائلة.

اجلميع يتوقع تراجع التجارة ب�شكل كبر فاإذا مل ي�شتطيعوا 

اإىل انهيار اقت�شاديات دوليه  بيع منتجاتهم، فاإن ذلك �شيوؤدي 

كربى.

نقدي  احتياطي  اأك��رب  �شاحبة  املنقذة  اأو  ال��ق��اط��رة  ال�شن 

3 تريليون دولر،  العام  اأن يتجاوز هذا  ال��ذي يتوقع  العامل  يف 

لالقت�شاد  ال�شيولة  �شخ  على  ال��ق��ادر  الوحيد  املنقذ  هي  باتت 

الأمركي والأوروب��ي ويحق لها بكل املقايي�س اأن ت�شبح ع�شواً 

يف كافة اأندية النخبة املالية واملحافل القت�شادية املوؤثرة لأنها 

والنظام  العاملي  ت��اأث��راً يف القت�شاد  ال��دول  اأك��ر  ب��ج��دارة من 

اإ�شعاف  يحاول  زال  ما  الأمركي  التعنت  اأن  اإل  العاملي،  امل��ايل 

دوره���ا وحما�شرتها لإب��ع��اده��ا ع��ن دوره���ا ال��ري��ادي ال���ذي بات 

ملحاً، فمن ال�شروري اأن تعطى ال�شن فر�شة حّق امل�شاركة يف 

�شنع القرارات الرئي�شية ذات ال�شلة بالقت�شاد العاملي وتنتهي 

مرحلة التفرد الأمركي الذي غرد وحيداً لفرة طويلة جداً، 

الفقر  �شوى  ينتج  العامل، ومل  اقت�شاديات  ملعظم  الأذى  و�شّبب 

والبطالة والأزمات.

حمرر ال�س�ؤون الإقليمية

الحـروب واإلفـالس والفقـر والبطـالـة.. مـهـــارة أمـيـركـيــة

مر�شد الثورة الإ�شالمية الإيرانية ال�شيد علي اخلامنئي ي�شتعر�س ثلة من احلر�س الثوري  )اأ.ف.ب(
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ف�����ر������ش�����ت ع�����ل�����ى اجل����م����ه����وري����ة 

الإ������ش�����الم�����ي�����ة الإي������ران������ي������ة اأط�������ول 

ح����رب ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ال���ق���رن امل��ا���ش��ي، 

اقت�شادية  عقوبات  اليوم  وحتا�شرها 

����ش���ام���ل���ة، وت�������ش���ت���ه���دف ا����ش���ت���ق���راره���ا 

ج��م��اع��ات اإره���اب���ي���ة، وت���ه���دده���ا ق��وى 

ع��امل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة ب���احل���رب، وق��ائ��م��ة 

الوليات  تت�شدرها  مرعبة،  اأعدائها 

امل��ت��ح��دة الأم���رك���ي���ة، ع��ن��دم��ا ت��واج��ه 

دول�������ة ك�����ل ه������ذه ال����ت����ح����دي����ات، ف��ل��ن 

القومي  ن��اجت��ه��ا  ت��دن��ى  ل��و  ن�شتغرب 

وت��خ��ل��ف من��وه��ا الق��ت�����ش��ادي، وه���ذا 

العقوبات  ت�شتهدفه  ما  بال�شبط  هو 

الق��ت�����ش��ادي��ة امل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ي��ه��ا من 

ودول  واأم���رك���ا  الأم����ن  ق��ب��ل جمل�س 

اأه���داف احلرب  ال��غ��رب، فهل حتققت 

القت�شادية؟ وال��ع��ق��وب��ات   والإره����اب 

اإي��ران خميب لرغبات  اأن واق��ع  يبدو 

وتتطور،  وتنمو  تتقدم  اأعدائها، فهي 

املجال  يت�شع  ول  ال�شعد،  ك��ل  وع��ل��ى 

هنا ل�شرد كل اجنازاتها، لذا �شاأكتفي 

ويف  عليها،  ال��دال��ة  امل��وؤ���ش��رات  ببع�س 

فقط،  والعلمي  القت�شادي  املجالن 

منها اأن اإيران تاأتي يف املرتبة العا�شرة 

ال�شيارات،  اإن��ت��اج  يف  ال��ع��امل  دول  ب��ن 

العاملية  املنظمة  اإح�����ش��ائ��ي��ات  ح�شب 

وهي   ،)OICA( ال�����ش��ي��ارات  مل�شنعي 

ع��ل��ى دول ���ش��ن��اع��ي��ة  ت��ت��ف��وق  ب���ذل���ك 

ك�����ربى م���ث���ل ب���ري���ط���ان���ي���ا وال�������ش���وي���د 

 واإي����ط����ال����ي����ا ورو�����ش����ي����ا واأ�����ش����رال����ي����ا.

اأي�������ش���اً واح������دة م���ن �شمن  واإي��������ران 

تقنية  اإم���ك���ان���ات  مت��ت��ل��ك  دول  ت�����ش��ع 

واإط��الق��ه��ا  �شناعية  اأق��م��ار  لت�شنيع 

الأر���������������س. ح���������ول  م����������������دارات   اإىل 

ال�������ش���رق  دول  ب�����ن  الأوىل  وه�������ي 

الأو������������ش�����������ط م���������ن ح������ي������ث اإن�������ت�������اج 

 الأدوي�������ة وامل�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ط��ب��ي��ة.

ب���اإخ���ت�������ش���ار ����ش���ه���دت ك�����ل ق���ط���اع���ات 

ال�������ش���ن���اع���ة، اخل���ف���ي���ف���ة وال���ث���ق���ي���ل���ة، 

مب����ا يف ذل������ك ����ش���ن���اع���ات الأ����ش���ل���ح���ة 

وا�شتخراج النفط والبيروكيماويات 

من������واً ����ش���ري���ع���اً وم�����ذه�����اًل، وجن��ح��ت 

اإي��������ران يف ت��ن��م��ي��ة ع����الق����ات ���ش��راك��ة 

 اق��ت�����ش��ادي��ة وجت���اري���ة م��ع دول ع��دة. 

ع��ن��دم��ا ت��ك��ون يف م��ك��ان اإي�����ران، ت�شن 

الإرهابية،  والعمليات  احل��رب  عليك 

القت�شادية  املقاطعة  عليك  وتفر�س 

واحل����م����الت الإع����الم����ي����ة، واأم����رك����ا 

األ���د اأع���دائ���ك، ف��ال ب��د اأن ي��ك��ون جل 

اه��ت��م��ام��ك ال��ب��ق��اء يف ال����وج����ود، فال 

جمال لتمنية العلوم والتفوق العلمي، 

هذه  ظل  ويف  البع�س  يعتربه  قد  بل 

الظروف ترفاً، ثم ل نن�شى اأن خ�شوم 

اإي�������ران واحل���اق���دي���ن ع��ل��ى الإ����ش���الم 

يدعون باأن الإ�شالم والتطور العلمي 

ن��ق��ي�����ش��ان ل ي��ج��ت��م��ع��ان، ل���و اأخ���ذن���ا 

وك��ل هذه  الف��را���س  ه��ذا  بالعتبار 

املعطيات حول احلالة الإيرانية، فال 

بد اأن نتوقع تخلف اإيران الإ�شالمية 

 يف املجال العلمي، فهل هذا هو الواقع؟

ح��ر���ش��ت احل��ك��وم��ة الإي���ران���ي���ة على 

للبحث  ال�شنوية  تخ�شي�شاتها  زي��ادة 

نهاية  بعد  ت��ت��ج��اوز  مل  ال��ت��ي  العلمي 

احلرب املفرو�شة عليها يف الثمانينات 

الإجمايل،  القومي  الناجت  من   ٪0.2
حيث بلغت 0.65٪ من الناجت القومي 

يف 2005م، ويف عام 2003م وبناء على 

طلب جمموعة من العلماء واملفكرين 

اأ���ش��در  ورج���ال دي��ن احل���وزة الدينية 

م���ر����ش���د اجل���م���ه���وري���ة الإ����ش���الم���ي���ة 

للثورة  الأع��ل��ى  املجل�س  اإىل  توجيهاً 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، ي��ق�����ش��ي ب��ت��وف��ر ال��دع��م 

لالإنتاج العلمي، ونتيجة ذلك تكونت 

 م��وؤ���ش�����ش��ة اإي������ران ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم.

يف جم���ال ال��ط��اق��ة ال���ذري���ة اإجن����ازات 

اجل��م��ه��وري��ة الإ����ش���الم���ي���ة م��ع��روف��ة 

هنا،  لتكرارها  ح��اج��ة  ف��ال  للجميع، 

الباهر  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  تكلل  وم���وؤخ���راً 

يف اك����ت����م����ال ك����اف����ة م�����راح�����ل اإن����ت����اج 

ال��ط��اق��ة ال����ذري����ة، مم���ا اأث�����ار �شخط 

ال�����دول ال��ع��ظ��م��ى ال��ت��ي حت��ت��ك��ر ه��ذه 

التطور  يقت�شر  ل  ولكن  التقنيات، 

الطاقة،  توليد  على  النووي  العلمي 

اأع��ل��ن��ت  2009م  ع�����ام  اآواخ��������ر  ف���ف���ي 

اإ�شعاعين   اإن��ت��اج دوائ���ن  اإي����ران ع��ن 

ه��م��ا   ،radio medicine
اأثبتت   ،186 153 ورينيوم  �شاماريون 

اأوج��اع  تقليل  يف  جناحهما  التجارب 

ي�شتعمالن  كما  ال�����ش��رط��ان،  مر�شى 

ال����ع����ظ����ام. اأم�������را��������س  ت���ق���ل���ي�������س   يف 

ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ال�������ش���ع���وب���ات يف 

فقد  وامل���واد  الأج��ه��زة  احل�شول على 

ح��ق��ق ال��ع��ل��م��اء الإي��ران��ي��ون اإجن����ازات 

مهمة، وال�شهادة على ذلك من كونراد 

اخلاليا  موؤ�ش�شة  م��ن  هو�شيدلنجر 

وم�شت�شفى  ه����ارف����ارد  يف  اجل��ذع��ي��ة 

ت�شريحه  يف  ال���ع���ام،  ما�شت�شو�شيت 

لدورية ذا �شاينت�س، الذي اأعرب فيه 

ال�شديد بقدرات العلماء  اإعجابه  عن 

الإي����ران����ي����ن ع���ل���ى ف�����ش��ل ع�����دد م��ن 

اخلاليا اجلذعية اجلنينية الب�شرية 

اإىل  ث��م حتويلها  وم��ن  واحل��ي��وان��ي��ة، 

خ���الي���ا ب��ن��ك��ري��ا���س وق���ل���ب وط���ح���ال 

وك���ب���د ف���ع���ال���ة، وع���ن���دم���ا ا���ش��ط��ح��ب��ه 

ال��ع��ل��م��اء الإي���ران���ي���ون يف ج��ول��ة على 

معظم  اأن  اكت�شف  روي���ان  خم��ت��ربات 

ف��ي��ه��ا م�شنعة  امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة  الأج���ه���زة 

ال��ولي��ات  ب��ل��ده  لأن حكومة  حم��ل��ي��اً، 

امل����ت����ح����دة الأم�����رك�����ي�����ة حت���ظ���ر ب��ي��ع 

جمال  يف  البحثية  العلمية  الأج��ه��زة 

لإيران،  البايولوجية  والعلوم  الطب 

علماء  ب����اأن  ال���ش��ت��ن��ت��اج  اإىل  وخ��ل�����س 

 اإي������ران ي��ل��ح��ق��ون ب��ال��رك��ب ال��ع��ل��م��ي.

ي�شمل احلظر الذي تفر�شه الوليات 

املتحدة الأمركية على اإيران تقنيات 

لكن  الآيل،  واحل���ا����ش���ب  امل���ع���ل���وم���ات 

وت�شميماً  اإ�شراراً  اإل  يزدها  ذلك مل 

ع��ل��ى ت��وف��ر اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن ه��ذه 

التقنيات، مما اأثار ا�شتغراب وانزعاج 

اأعلنت  2001م  ع��ام  ففي  خ�شومها، 

�شخم  اآيل  ح��ا���ش��ب  اأول  اإن���ت���اج  ع���ن 

وت��اله   ،supercomputers
2003م، ويف  ع���ام  اأ���ش��خ��م يف  ح��ا���ش��ب 

ه���ذا ال���ع���ام، اك��ت��م��ل ت�����ش��غ��ي��ل حا�شب 

اأ���ش��خ��م م���ن ���ش��اب��ق��ي��ه، وب��ق��درة  اآيل 

باملقارنة   ،teraflops 89 تبلغ 

اأ�����ش����رع ح���ا����ش���ب اآيل يف  ف������اإن ط���اق���ة 

ter a األ�����ف  لل���ع���امل ه���ي ح�����وايل 

flops، وت�شتعمل هذه احلوا�شيب 
�شور  ومعاجلة  اجلوية  التنبوؤات  يف 

 الأقمار ال�شناعية والبحوث العلمية.

اإي���ران  اأع����داء  يتمناه  م��ا  يتحقق  مل 

اإي��ران من بن  اإذ تعد  والإ�شالم لها، 

النمو  ���ش��رع��ة  ال��ع��امل يف  الأوائ�����ل يف 

العلمي، ويف عام 2009م كان ترتيبها 

العامل،  دول  بن  والع�شرين  الثانية 

رئي�شية  دول  ع��ل��ى  ب��ذل��ك  م��ت��ق��دم��ة 

م��ث��ل ال���دمن���ارك وال��ن��م�����ش��ا وف��ن��ل��ن��دا 

والرنويج واليونان واملك�شيك، وكانت 

الإ���ش��الم��ي��ة من  ال����دول  ب��ن  الأوىل 

املن�شورة  العلمية  البحوث  حيث عدد 

امل��ح��ك��م��ة  ال���ع���ل���م���ي���ة  ال������دوري������ات  يف 

ال��ع��امل��ي��ة، وه����ي ال���ي���وم ت��ت��ن��اف�����س مع 

والتي  القت�شادية،  املتطورة  ال��دول 

ب�����داأت ب��راجم��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة 

 ق���ب���ل اإي���������ران ب���ع�������ش���رات ال�������ش���ن���ن .

الإ�شالمية  اجلمهورية  اأع��داء  يدرك 

م�شرتها  اإيقاف  ا�شتحالة  الإيرانية 

ال���ت���ن���م���وي���ة وال���ع���ل���م���ي���ة، وق�����د ت��ب��ن 

القت�شادية  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  للجميع 

وال���ع���م���ل���ي���ات الإره����اب����ي����ة وال��ت��ل��وي��ح 

بالعدوان الع�شكري غر جمدية، بل 

كان لها تاأثر عك�شي، متثل يف ت�شريع 

حتقيق الك��ت��ف��اء ال��ذات��ي والع��ت��م��اد 

على النف�س، وازدياد الن�شاط البحثي 

ق��دوة  جتربتها  غ��دت  حتى  العلمي، 

ل��ك��ل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��الم��ي��ة، 

العلوم  ازده��ار  على  النا�شع  والدليل 

هو  ال��ذي  ال�شالمي،  النظام  ظل  يف 

خر �شمان لتوجيه الن�شاط العلمي 

بعيداً عن ال�شتغالل التجاري املادي 

ونحو منفعة الب�شرية جمعاء.

على حم�سن
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رأي

كنت أسمعت االزدهار العلمي في إيران.. مكُرمة إسالمية
لو ناديت حّيًا..

الأه��وال  وامل��ي��اه ترّب�س حمم  النفط  ف��ّوه��ات حقول  على 

على املنطقة، التي ل عّد لها اأو ح�شر- ناهيكم عن تداعياتها 

على العامل باأ�شره..

ل���ذا دع����وين م���رة وح���ي���دة اأخ��اط��ب��ك��م ع��ل��ى ه���ذا النحو 

هذه  مثل  اأ�شت�شيغ  ل  اأن��ن��ي  علماً   - الفّظة  ال�شراحة  م��ن 

كانت  اأي��اً  اأدبياتي:  الأق��ل يف  الت�شميات وامل�شطلحات، على 

كردية،  اأم  تركية  فار�شية،  اأم  النفط.. عربية  هوية حقول 

اأو من الب�شتون  اأو وهابية، حوثية  اأم �شيعية، زيدية  �شنية 

ال�شبب الرئي�س يف حريق املنطقة لآجال طويلة..  �شتكون 

ل��ه��وي��ات وال��ق��وم��ي��ات  لأن ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة ل ت��ق��ي��م اع��ت��ب��اراً 

والتنيات واملذاهب.. هّمها الطاقة واملياه والروات املادية 

امل�شرقية - ل ما متثله من قيم  الأر���س  الدفينة يف ه��ذه 

ال�شتيالء  لكيفية  تعباأ  ل  واأن��ه��ا  كما   - واإمي��ان��ي��ة  روح��ي��ة 

عليها - فهذا من التفا�شيل..

فما بالكم اإذا كان هناك هّم اآخر ل يقل ا�شراتيجية واأهمية 

دول  ع��ل��ى  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��ت��ف��وق  حتقيق  وه���و  األ  الأول،  ع��ن 

املنطقة �شماناً لدميومتها خنجراً لي�س يف اخلا�شرة العربية 

فح�شب، بل ويف ال�شمر الإن�شاين - الذي قّلما تاأمل لنتهاكات 

الفل�شطيني  ال�شعب  ع��ل��ى  اإ���ش��رائ��ي��ل  واع���ت���داءات  وارت��ك��اب��ات 

اإدان��ة املمار�شات الوح�شية  اأو كلف نف�شه عناء  ودول اجل��وار - 

والن�شاء!  وال�����ش��ي��وخ  منهم  الأط��ف��ال  ل�شيما  امل��دن��ي��ن،  بحق 

منها  الإ�شالمية  املقد�شات  على  الفا�شحة  اعتداءاتها  حتى 

حرمة  بانتهاك  مندداً  اأممياً  موقفاً  ت�شتاأهل  مل  وامل�شيحية، 

هذه املقد�شات..

امليت  هذا  نحن؟  متحّجر  �شخرّي  وثنّي  �شمر  اأي  فاأمام 

الننت يف روؤو�س حكومات الأغلبية ال�شاحقة من دول العامل، 

وحتديداً يف هيئة الأمم املتحدة..

اإن  مبهامه  لال�شطالع  يوقظه  اأو  يحركه  ل  امل��ي��ت..  ه��ذا 

جلهة وقف نزف �شاللت الدم اأو ردع تداعيات ال�شر امل�شتطر 

- هو وحدة  واحد  اأمر  اإًل  العزيز..  باأمتنا ومب�شرقنا  املحدق 

املوقف.. 

فيا عرب يف ربيعكم و�شائر الف�شول.. ترفعوا عن اأنانياتكم 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ث���روات  اأردمت  ال��ت��ي ت�شكل م��ق��ت��اًل.. ف����اإذا م��ا 

�شعوبكم، ما عليكم اإل التفاهم ولو باحلد الأدنى على الق�شايا 

التي تواجه اأمتنا بكثر من احلدة وال�شرا�شة.. ولناأخذ العرب 

مما حدث يف العراق بالأم�س وما يحدث اليوم يف ليبيا!

فلو كان املق�شود الإطاحة بالنظام فقط.. لكانت ا�شتهدفت 

قوات الناتو راأ�س النظام يف كال البلدين اأو اأركان النظام واحداً 

واحداً من غر تعري�س البلد اإىل الدمار ال�شامل.. لت�شتاأثر 

يف ما بعد هي عينها يف اإعادة بناء ما دّمر بتكاليف ل يناق�شها 

فيها اإن�شان..

والتقدميات  ال����روات..  على  م�شوبة  العيون  اأن  ت��اأك��دوا 

اأجل �شواد العيون.. فهذه يف اجليب  وال�شت�شارات لي�شت من 

حت�شيل حا�شل..

فنحن اأمام مافيا اأممية تقودها الوليات املتحدة الأمركية 

ب��ت��وج��ي��ه م���ن ال�����ش��ه��ي��و - ن��وران��ي��ة غ��اي��ت��ه��ا ت��ف��وق اإ���ش��رائ��ي��ل 

وحمايتها.. فها هي تقف �شد ان�شمام دولة فل�شطن اإىل هيئة 

الأمم املتحدة وت�شوت �شد انت�شابها اإىل منظمة اليون�شكو.

واإذا م��ا ق��ّل��ب��ن��ا ب��ع�����س ���ش��ف��ح��ات ال��ت��اري��خ ن��ق��ع ع��ل��ى بع�س 

ثم  وم��ن  اليهودية،  ت�شمره  ال��ذي  امل�شتطر  ال�شر  تفا�شيل 

ال�شهيونية لالإن�شانية باأ�شرها..

فيا عرب ويا م�شلمن وم�شيحين.. ويا �شرفاء هذا ال�شرق! 

العاملية،  ال�شهيونية  �شر  من  ماأمن  يف  يبقى  لن  اأح���داً  اإن 

املتعددة الوجوه والروؤو�س والأطراف وال�شور.. فال تخدعنكم 

املوعودة،  احتدوا  الوهمية  النعم  ال�شعارات وتعمي ب�شائركم 

فجذور املوؤامرة ال�شيطانية تعود اإىل قرون خلت، ولعل تاريخ 

1784 كان بداية وعي بع�س احلكومات مدى خطورة ووح�شية 
ذواتنا..  على  منق�شمن  مادمنا  م�شتمرة  اإنها  املوؤامرة..  تلك 

حياة  ل  اأن  اأم  �شمم؟  بهم  من  اأ�شمعت  هل  لأربابها..  تابعن 

ملن اأنادي؟

نبيه الأع�ر
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وميـكن  �ــســوريــة،  تواجهها  �سر�سة  اإعــامــيــة  »حـــرب« 

الــقـــــول: اإن هــذه »احلـــرب« تعترب مــن اأقــ�ــســى، ال بــل من 

الــكــرة االأر�ــســيــة!  »اأحــــط« احلــمــات غــر م�سبوقة على 

بحيث و�سل االأمــر بالف�سق االإعــامــي اىل بث خرب عن 

عائلتها«!  مع  لندن  اإىل  االأ�ــســد  الرئي�س  زوجــة  »مــغــادرة 

فــاروق  ال�سوري  الرئي�س  نائب  »اعتقال  عــن  اآخــر  وخــرب 

ال�سورية  فيه  كــانــت  الـــذي  الــوقــت  وتــعــذيــبــه«! يف  ال�سرع 

كان  بينما  ريا�سياً،  �سبابياً  عربياً  وفــداً  ت�ستقبل  االأوىل 

اأكليل زهر على �سريح  االأ�سد يف و�سع  اإىل ميني  ال�سرع 

اجلندي املجهول.

ال�سورية  ال�سفرة  ا�ستقالة  ولن نن�سى »فربكة« خرب 

يف باري�س.. وحاالت ان�سقاق يف اجلي�س ال�سوري! وال�سور 

واالأجــنــبــيــة،  االإعــرابــيــة  الف�سائيات  تبثها  الــتــي  املــزيــفــة 

النظام  على  حتــّر�ــس  التي   SMSالـ ر�سائل  اآالف  ومــئــات 

للمرحلة  املر�سومة  »االبتكارات«  واآخــر  طائفياً..  وتفّرق 

»ديــورامــا«  منـــــاذج  حت�سر  م�ستـوى  اإىل  تنحدر  املقبلة 

�سخمة ل�ساحات مدن رئي�سة يف �سوريا تعّدها »اجلزيرة« 

االأمــويــني«  »�ساحة  مثل  الــدوحــة  القطرية  العا�سمة  يف 

ال�ساعة«  و»�ساحة  حماة  يف  العا�سي«  و»�ساحة  دم�سق  يف 

خا�سة  �سخمة  لــتــظــاهــرات  مــ�ــســاهــد  لت�سوير  حــلــب  يف 

�سورية،  من  »حا�سمة«  مب�ساهد  االإتــيــان  عن  عجزها  مع 

خ�سو�ساً يف املدن ذات الثقل احليوي!

هكذا رمى جواز �سفره

وعلى النخب ال�سورية امتدت »احلرب«، خ�سو�ساً 

مـــع تـــرا�ـــس هــــذه الــنــخــب االقــتــ�ــســاديــة والــثــقــافــيــة 

واالإعـــامـــيـــة والــفــنــيــة وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى خــرقــهــا، 

وهــــذا مـــا واجـــهـــه الــفــنــان الــكــبــر دريــــد حّلــــام بثقة 

اأن  بعد  بالنف�س وابت�سامة معرّبة، خ�سو�ساً  واعتداد 

النظام«  بـ»بوق  و�سفه  حّد  اإىل  عليه  احلملة  و�سلت 

اأحاديثه  وحـــّورت  الــعــار«،  »راأ�ـــس الئحة  على  وو�سعه 

وت�سريحاته ففربكوا ت�سريحاً له مفاده اأن »اجلي�س 

وطبعاً  اإ�ــســرائــيــل«!  حمــاربــة  مهمته  لي�ست  الــ�ــســوري 

ت�سنيفاً  ت�سنيفه  عــلــى  املــعــروفــة  »املــاكــيــنــة«  عكفت 

مذهبياً مقيتاً!

ــاأن  ال يـــلـــوي »اأبــــــو ثـــائـــر« عــلــى �ـــســـيء �ـــســـاأنـــه �ــس

الطفولة  فـ»�سفر  الــ�ــســوري،  ال�سعب  اأبــنــاء  معظم 

لــاأمم املتحدة« الــذي مــّزق عام 2004 جــواز �سفره 

الدبلوما�سي بوجه هذه املنظمة الدولية التي تكيل 

»بوابة  اإىل  واأحفاده  زيارته  على  فعاتبته  مبكيالني 

ال�سهاينة،  اجلنود  على  اأحــجــاراً  ورميهم  فاطمة« 

ف�سًا عن اخرتاقه ح�سار غزة عام 2009 يف ذروة 

طبعاً  تهمه  ال  »املــبــاركــّي«..   - ال�سهيوين  احل�سار 

فقاقيع ال�سابون االإعامية.

الإ�سالح »ما بي�سري بيوم وليلة«

ويــعــلــنــهــا »حّلـــــام« جـــهـــاراً، اأن هــنــالــك مـــوؤامـــرة 

يكون  اأن  ال�سعب  يدعو  لذلك  �سورية،  على  كبرة 

الن�سيط   ال�سوري  �سبابنا  اأثبته  »مــا  وهـــــذا  واعــيـــــاً، 

»مــا  الــ�ــســوريــني:  جلميع  اأقــــول  واأنــــا  للف�سائيات، 

اإلــكــن اإال �ــســوريــة وارجـــعـــوا لــوعــيــكــم ومـــا تــخــربــوا 

املتظاهرين  »مع مطالب  باأنه  يقّر   بلدنا«.. وفيما 

الذين خرجوا بعفوية يف البداية، لكن هنالك من 

املحقة  واملطالب  االإ�ــســاحــات  مــع  وكلنا  بهم  غــرّر 

ركبوا  نــا�ــس  هنالك  لــكــْن  االأ�ــســد،  الرئي�س  واأولــهــم 

املوجة وحملوا ال�ساح و�سربوا وقتلوا رجال االأمن 

رائعة  اإ�ــســاحــات  الرئي�س  اأ�ــســدر  بينما  واجلي�س، 

واأكرث مما نتوقع وال�سغلة ما بت�سر بيوم وليلة«.

ودريد حلاّم الذي عاد اإىل خ�سبة امل�سرح موؤخراً 

عرب م�سرحيته )ال�سقوط( التي تتحدث عن �سعف 

االأمـــة و�ــســرورة اإعــــادة االأمـــل لــهــا، وقـــّدم م�سل�سل 

»اخلــــربــــة« الــــذي يــتــحــّدث بــ�ــســخــريــة عـــن الــواقــع 

العربي اليوم، حيث اأم�سينا »عربان«، رّد على اعتبار 

»بالربيع  ي�سمى  ملا  ا�ستكمااًل  �سورية  يف  يجري  ما 

حدث  ما  بني  فرقاً  هنالك  »اأن  مو�سحاً:  العربي« 

يف تــونــ�ــس ومــ�ــســر ولــيــبــيــا ومـــا يــجــري يف �ــســوريــة، 

بالرئي�س  اأمــل  لديه  ال�سوري  ال�سعب  90٪ من  الأن 

االأ�سد وبخطواته االإ�ساحية«، كما اأن �سورية قوية 

وممانعة وفيك تنزل على ال�سارع وت�ساأل اأي مواطن 

فيقول لك اإن الق�سية ق�سية ثوابت ودعم للمقاومة 

وفّكت  �سورية تخلت عنها  اأن  ولو  املحتل..  يف وجه 

حتالفها مع اإيران ملا كان ما يح�سل، وهذا ما طلبه 

الغرب عرب مبعوثني اإىل الرئي�س االأ�سد«.

اأجرى احلوار: عبد اهلل ذبيان

يف عـــام 1892 كــانــت مــوازنــة �ــســرطــة بــلــديــة بــروت 

وحتديداً عن �سهر اآذار على النحو التايل:

اأفندي رم�سان املفت�س  600 معا�س 
اأفندي فائد 300 معا�س اجلاوي�س حممد 

اآغا ق�سطموين اأمني  300 معا�س اجلاوي�س 
300 معا�س اجلاوي�س مرتي اأفندي �سويرى

اأفندي فيعاين 300  معا�س اجلاوي�س جنيب 
اأفندي عانوتي الرحيم  300 معا�س اجلاوي�س عبد 

�سعيد اأفندي �سامة 300 معا�س اجلاوي�س 
االآغر اأفندي  �سعيد  300 معا�س اجلاوي�س 
300 معا�س اجلاوي�س ب�سارة اأفندي الزند

اأفندي نعماين �سعيد  300 معا�س اجلاوي�س 
العرب اأفندي  اأحمد  300 معا�س اجلاوي�س 

اأ�سعد اأفندي عقل 300 معا�س اجلاوي�س 
اآغا منيمنة 300 معا�س اجلاوي�س احلاج خليل 
اآالف ومئتني قر�س ال غر اأربعة  4200 فقط 

املبلغ املرقوم اأعاه وقدره اأربعة اآالف قر�س و�سلنا 

من �سندوق بلدية بروت وذلك قيمة معا�سنا عن �سهر 

مار�س 308 وللبيان حترر هذا ال�سرح يف 31 مار�س �سنة 

.380
مــاحــظــة: مل يــوقــع اأ�ــســحــاب الــعــاقــة عــلــى هــذه 

وقد  بخوامتهم،  مهروها  واإمنــا  باإم�ساءاتهم،  املعاملة 

الرتكية،  »بنده«  كلمة  كتب باخلط فوق مهر كل خامت 

ذلك  يف  بــروت  بلدية  رئي�س  وكــان  »العبد«،  وترجمتها 

الزمان املرحوم حمي الدين حمادة، وهو من وقع على 

اأمر �سرف املرتبات.

عن »اأوراق لبنانية« - �سباط 1955

املياه وال�سقاء

كانت بروت، قبل جر مياه جعيتا اإليها، تعتمد على 

مياه  اإىل  اإ�سافة  البيوت،  مــن  كثر  يف  املــوجــودة  االآبـــار 

اخلــوري،  ب�سارة  �سارع  يف  موجودة  كانت  التي  الكراوية 

وم�سدرها نبع ماء جويف يف حملة راأ�س النبع.

وعندما و�سلت املياه اإىل بروت، بقي بع�س االأهايل 

متمنعني عن اال�سرتاك بها، فعمدت البلدية اإىل اإن�ساء 

املاء(  الــذي يحوز  اأي  اأو حواويز )جمع حــاووز  اأحوا�س 

االأ�سبلة )جمع  وتقوم مقام  النا�س  منها  ي�ستقي  للمياه 

�ــســبــيــل( الــتــي كـــان يــوقــفــهــا اأهــــل اخلـــر لــ�ــســقــايــة املـــارة 

والغرباء.

وحــاووز  االأ�سرفية  يف  الدحديلة  حــاووز  بني  وهكذا 

 ،1930 �سنة  بقي حتى  الـــذي  الــنــيــل(  الــواليــة )حــو�ــس 

وحاووز ال�ساعاتية كان اإىل جانب فندق )هوليداي اإن( 

والذي بقي �سنبورة يتدفق ماًء عذباً حتى عام 1943.

اأ�سحابها مبياه  ي�سرتك  التي مل  البيوت  اأمــا 

نهر الكلب، فكان �سكانها يح�سلون على حاجتهم 

ال�سباب من  ال�سقائني، وكان  املاء عن طريق  من 

طرفيه  يف  ثــبــتــت  خ�سبياً  عـــمـــوداً  يــحــمــل  هــــوؤالء 

من  �سفيحة  منها  كــل  حتمل  حديدية  �سا�سل 

باملاء  ميــلــوؤه  خ�سبي،  اأو  معدين  �سطل  اأو  التنك 

ال�سقاء  وكـــان  الــعــالــيــة،  الــبــيــوت  اإىل  بــه  وي�سعد 

اخلــارجــي  الــبــاب  اأو  الــــزاروب  اأول  اإىل  بو�سوله 

اأنا  اهلل،  يا  د�ستور،  البيت،  اأهــل  »يا  ينادي:  للدار 

ال�سقا«، ثم يدخل بعد اأن ت�سترت الن�ساء والبنات 

اأوان  اأو  اأزيار )جمع زير( فخارية  وي�سب املاء يف 

كبرة من احلديد.

�سنة  الطريقة معتمدة جزئياً حتى  بقيت هذه  وقد 

1934 عندما مت هدم قبوة احلدرة، فاأزيل اآخر �سبيل كان 
بناية  مكانه  واأقيمت  الن�سويل،  اآل  من  �سقاء  ي�ستثمره 

االأ�سكورانيوين(   - ال�سمان  �سركة  املجنح )بناية  االأ�سد 

يف �ساحة النجمة جتاه الربملان.

من »بروتنا«

اأحمد

18
ثقافة

مـــوازنـــة �ســـرطــة بـلـديـــة بــــريوت �ســنة 1892

بيروتيات

حتدث عن »املوؤامرة«.. ورّد على »�سبية الفي�سبوك«

دريد حلام: الرئي�س الأ�سد اأول املطالبني بالإ�سالح.. و�سورية �ستبقى قوية - ممانعة
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مبنى بلدية بروت

تو�سيح

ن�سر لقرائنا الكرام اإىل اأنه مت الت�سرف 

يف بحث ال�سيخ علي خازم عند طباعته يف 

العدد ال�سابق، والذي كان بعنوان:

االختاف واالئتاف بني اأفراد االأمة

نظرة تربوية يف �سوء منهج اأهل البيت عليهم ال�سام



الــنــقــد  مــ�ــســطــلــحــات  هــيــمــنــت  اأن  بـــعـــد 

الغربي احلديث على ال�ساحة، وال�سّيما بعد 

البنيوية،  بعد  ومــا  البنيوية،  مناهج  ظهور 

نـــظـــراً لــلــخــدمــة اجلــلــيــلــة الــتــي قــدمــتــهــا يف 

تــاأويــلــهــا الــ�ــســمــويل لــلــنــ�ــس، بــو�ــســفــه كــًا 

واحــــــداً، جنـــد بــعــ�ــس املــ�ــســطــلــحــات تــتــاأ�ــســل 

والباغية  الــنــقــديــة  الـــذاكـــرة  يف  مفهومياً 

اإعــادة  املمكن  اأخــرى، من  العربية مب�سميات 

بني  اجل�سور  مــزدوجــة، متــّد  بروؤية  قراءتها 

والغربي-  العربي   - النقديني  االأمنــوذجــني 

االآخــر،  على  الأحدهما  انت�ساف  الأجــل  لي�س 

وكـــاأنـــنـــا مبـــعـــركـــة، وعــلــيــنــا اإعــــــان الــغــلــبــة 

الأحدهما! واإمنا الأجل عقد نوع من التناغم 

هذا  يف  �سنجريه،  الــذي  النحو  على  بينهما، 

الـــبـــاب الــتــطــويــري، الــــذي يــ�ــســعــى اإىل رتــق 

ال�سدع، الذي بات يت�سع يوماً بعد يوم، بعد 

تبني معطيات نقدية هي اإما غريبة، وتعلن 

والءها التام للنظرية الغربية، ودون ال�سعي 

اإىل تعريبها، ودون النظر اإىل التفاوت االأدبي 

انتمائها للمعطيات  اأو تتطرف يف  جغرافياً، 

فما  الزمني،  اغرتابها  تعلن  التي  القدمية، 

ي�سلح للما�سي، ال ي�سلح للحا�سر. 

يلم  مـــا،  ارتـــبـــاط داليل  مــن  اإذن، البـــد   

لي�ستحوذ  اخلـــطـــاب،  خــيــط  تــقــطــيــع  �ــســتــات 

ت�سور  املــحــال  »مــن  اإذ  �سرعيته،  على  بذلك 

انف�سال نحوي، دون اأن يكون له ن�سيب من 

انف�سال  ثــمــة  فلي�س  الـــــداليل«.  االنــفــ�ــســال 

حــــال من  اأي  فـــهـــو- يف  الــتــحــقــق،  جمــــاين 

االأحـــــوال - رهـــني بــاملــو�ــســوع، وال�ــســيــمــا اإذا 

اأو  االأ�سكال،  متغر  اأو  املراحل،  »متعدد  كان 

مت�سعب االأجزاء، فاإنه يحتاج اإىل عدة جمل 

اأو مفردات لب�سطه، واالإحاطة به، وبطبيعة 

احلال �سترتابط هذه اجلمل، برباط معنوي 

واحـــــد، وهــــو وحــــدة املـــو�ـــســـوع، الــــذي تـــدور 

حوله«.

من  التي  الــوحــدة،  تلك  التما�س  اأن  بيد 

�ــســاأنــهــا اأن حتــيــل هـــذه االأجـــــزاء الــتــي تبدو 

االئـــتـــاف  غـــايـــة  نــ�ــســيــج يف  اإىل  مـــتـــنـــافـــرة، 

والـــتـــاآلـــف، يــتــحــقــق عـــرب الــتــقــدم الــقــرائــي، 

»اإن  اإذ  اخلــطــاب،  ملتتالية  التطوري  للم�سار 

هذا  اأن  اإال  اخلطاب،  خيط  يقطع  االنقطاع 

املنقطع- جربه  اللفظ  اخليط ميكن- رغم 

يف  اإذن،  ي�سبح  االنقطاع  بعده:  مبا  وو�سله 

هذه احلالة عن�سراً غريباً يف ج�سد يحافظ 

- على الرغم من ذلك - على وحدته«.

ال�سمويل،  االنــ�ــســجــام  عن�سر  كـــان  واإذا 

ال�سطحي  التنافر  تخطي  بعد  امل�ستق�سى 

ملــ�ــســطــلــح »االنـــقـــطـــاع املــــجــــرتح« مـــن جــان 

كوهن، و�سواًل اإىل القراءة التاأويلية، واحداً 

من اأهم مقت�سيات احلداثة، فا منا�س من 

االإ�سارة هنا، الإمكانية حتقق »االنقطاع« عرب 

م�سربني رئي�سني هما:

- الداخلي اجلزئي: ويتمو�سع بني اجلمل، 

اأو بـــني االألـــفـــاظ داخــــل اجلــمــلــة الـــواحـــدة، 

والو�سل  بالف�سل  ي�سمى  فيما  يتجلى  الذي 

بباغتنا العربية.

البنى  بــني  ويتمو�سع  الــكــلــي:  اخلــارجــي   -

الن�سية الكربى كال�سورة والفقرة واللقطة، 

والذي يتجلى يف التخّل�س.

لكل  م�ستفي�سة  معاجلات  لنجد  واإنــنــا 

مـــن هـــذيـــن املــ�ــســربــني، يف اآلـــيـــات ا�ــســتــغــال 

الــبــاغــة عــلــى رقــعــة الــنــ�ــس االأدبــــــي، عرب 

ا�ستثمارها للح�س القرائي، الذي يرتهن به 

البادي  التنافر  لتخطي  النحوي،  الرتكيب 

مقاربة  اإىل  �سن�سعى  اإذ  وهلة.  اأول  ظاهرياً، 

العربية  الروؤيتني  بني  التقريب  اإىل  ت�سعى 

والغربية، انت�سافاً لاإبداع االأدبي ال �سواه، 

الأنه هو الغاية من اأية مقاربة اأواًل واأخراً.

فـــقـــد »اأعــــطــــي الـــعـــهـــد بــــــاأن يــلــتــزم 

بـــالـــعـــاقـــات الـــداللـــيـــة، ولـــذلـــك كــان 

اأن  املــجــازيــة،  اال�ــســتــعــمــاالت  يف  �سبيله 

معقولة،  جديدة  داللية  عاقة  ين�سئ 

لتحل حمل العاقة الداللية املهدرة«:  

 1-  االنقطاع الداخلي اجلزئي:

فاإننا جنده حتت باب »الف�سل والو�سل«، 

اأبــواب باغة الكام، الأن  الذي ُعد من اأهم 

الــقــارئ الــعــربــي »كـــان يــتــوقــع الــو�ــســل حني 

ال يــجــد و�ـــســـًا، ويــبــحــث عــن الــفــ�ــســل حني 

يــفــتــقــده، وكـــان يفا�سل بــني رابـــط ورابـــط، 

وهــذا  امل�سمون«.  مــع  ال�سكل  ي�ستقيم  حتى 

مـــا تـــوؤكـــده كـــل كــتــب الــبــاغــة الــتــي نــظــرت 

»دالئــل  وال�سيما  االأ�سلوبية،  التقنية  لهذه 

االإعجاز« لعبد القاهر اجلرجاين، الذي لقي 

ا�ستقراراً  والو�سل«،  »الف�سل  م�سطلح  فيه 

وات�ساعاً كبراً. 

 فعلى الرغم مما يبدو على هذا امل�سطلح 

قد  فاإنه  وعــدمــه،  العطف  على  اقت�سار  من 

عالج ق�سية وجود الو�سل عند غياب العطف 

باأنه  العطف  �سبب ترك  »حــدد  اإنــه  اإذ  اأي�ساً، 

يــكــون، اأمــــا »لــاتــ�ــســال اإىل الــغــايــة«، وهــذا 

مــا �سمي بـــ»كــمــال االنــفــ�ــســال«، وحـــدد �سبب 

العطف ملــا هــو وا�سطة بــني االأمــريــن، وكــان 

له حال بني حالني، وهذا ما �سمي بعد ذلك 

العطف  بو�سف  الكمالني«،  بني  بـ»التو�سط 

فــاإن  املتعاطفات،  بــني  تــامــاً  احتـــاداً  ال يحقق 

اأن  تــعــدو  ال  بينها،  الــرابــطــة  العطف  اأدوات 

ل�سياقاتها  ت�سمح  ال  ال�سنية،  حواجز  تكون 

الرتكيبية اأن تختلط. وهو ما اأ�سار اإليه عبد 

الــقــاهــر يف قــولــه: »وجــمــلــة حالها مــع التي 

اإال  قبلها حال اال�سم يكون غر الذي قبله، 

ي�ساركه يف حكم، ويدخل معه يف معنى،  اأنــه 

مثل اأن يكون كا اال�سمني فاعا، اأو مفعواًل، 

اأو م�سافاً اإليه، فيكون حقها العطف«. ومن 

ثم فاإن الو�سل املتحقق جراء غياب العطف 

به  امل�سّلم  ي�سر من  وبهذا  اأوثــق،  يكون  قد 

القاهر،  لعبد  والو�سل«  »الف�سل  قانون  »اأن 

�ــســالــح لــلــتــطــبــيــق عــلــى الــنــظــام الــرتكــيــبــي 

اأحوالها، ولي�س على  للجملة العربية يف كل 

الباغة  تكون  وال  فح�سب«.  اجلمل  عطف 

يف درا�ستها للو�سل قد اقت�سرت بذلك على 

العطف، فقد يوؤدي غياب العطف اإىل »كمال 

اإىل  يــوؤدي  العطف  اأن وجــود  كما  االت�سال«، 

املتعاطفات وعدم احتادها احتاداً  العزل بني 

االأل�سنية  �سبقت  قد  تكون  بذلك  وهي  تاماً، 

»يقوم  قد  بــاأنــه:  اإليه  ذهبت  فيما  احلديثة، 

يــعــرف بالف�سل..  الــنــ�ــس عــلــى مــا  متــا�ــســك 

مثلما يقوم على الو�سل اأو العطف«.

من ندوات املجل�س العاملي 
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اإىل  احلاجة  تــربز  امل�سرتكة،  الهوية  مبداأ  على  بناء 

وجود حالة من التن�سيق بني و�سائل االإعام االإ�سامية، 

�ــســمــن اإطـــــار مــنــظــمــة اأو مــوؤ�ــســ�ــســة مــهــنــيــة اإ�ــســامــيــة، 

تعمل عــلــى تــوحــيــد املــواقــف بــني االأو�ـــســـاط االإعــامــيــة 

يتعلق  فيما  خ�سو�ساً  االإ�سامي،  العامل  يف  وال�سحفية 

ال�سعب  وتطلعات  واآمـــال  واالإ�ــســامــي،  العربي  بالعامل 

مقدور  يف  �سيكون  كهذا،  تنظيم  فبوجود  الفل�سطيني. 

من  التخويف  ا�سرتاتيجية  مواجهة  االإ�سامي  العامل 

االإ�سام )اأو االإ�ساموفوبيا( التي تتبعها و�سائل االإعام 

الغربية يف الوقت احلا�سر، وامل�ساهمة يف تقارب امل�سلمني 

ــيــة  مبــخــتــلــف مــذاهــبــهــم وقــومــيــاتــهــم، وتـــوفـــر االأر�ــس

الازمة لرتبية اإعاميني و�سحفيني موؤهلني الكت�ساب 

�سهرة ونفوذ على امل�ستوى العاملي. 

ب�سبب هذه التداعيات وغرها، ويف عا�سمة اجلمهورية 

االإ�ــســامــيــة طـــهـــران، �ــســادق االإعـــامـــيـــون والــ�ــســحــافــيــون 

تاأ�سي�س  عــلــى  االإ�ــســامــيــة،  االإعـــــام  و�ــســائــل  الــعــامــلــون يف 

االإ�سامي(، كجهة  العامل  واملطبوعات يف  ال�سحافة  )احتاد 

ومتار�س  طهران،  مقرها  وم�ستقلة،  حقوقية  �سخ�سية  ذات 

ن�ساطاتها لفرتة غر حمددة.

اأهداف الحتاد

اأما عن االأهــداف الرئي�سية لاحتاد الدويل لل�سحافة 

واملطبوعات يف العامل االإ�سامي، فهي كاالآتي: 

االإ�سامي  االإعامية  املوؤ�س�سات  بني  والتن�سيق  التعاون   -1
املهنية  املـــجـــاالت  االإ�ــســامــيــة، يف  الـــعـــامل  واملــطــبــوعــات يف 

والــفــنــيــة واالإخــــبــــاريــــة، والـــ�ـــســـوؤون ذات الــ�ــســلــة بــاالأخــبــار 

االأخبار  وتــبــادل  الب�سرية،  وامل�سادر  والتحاليل  والتقارير 

مــبــادئ  وفـــق  التعليمية  والـــربامـــج  والــتــجــارب  واخلـــــربات 

االأخوة والت�سامن.

2- التعاون والتن�سيق بني املطبوعات يف العامل االإ�سامي يف 
خمتلف املجاالت الثقافية والدينية وال�سيا�سية، مع االلتزام 

اأحــدث  واإيــ�ــســال  االإ�سامية،  االأمـــة  م�سالح  على  باحلفاظ 

االأخبار ذات ال�سلة بامل�سلمني والبلدان االإ�سامية، والت�سدي 

لكافة اأنواع التمييز واالإحلاد والتطرف واال�ستعمار والهجوم 

الثقايف.

3- ا�ستخدام و�سائل االإعام يف الدفاع عن مقد�سات االأمة، 
وتعريف العامل باالإ�سام الذي يتخذ نهج احلكمة واملوعظة 

احل�سنة. 

4- املحافظة على حقوق ال�سعوب والبلدان االإ�سامية، ودعم 
الثقايف،  والهجوم  االحــتــال  مواجهة  يف  العادلة  ق�ساياها 

وتعزيز الوحدة وتقريب املذاهب واالأخوة، وال�سعي اإىل تكامل 

الثقافية،  الهوية  والتاأكيد على مكونات  االإ�سامية،  الهوية 

مع االأخذ بنظر االعتبار تعدديتها و�سرورة تكاملها. 

5- القيام بدور فاعل يف حتقيق نظام عاملي عادل يف جمال 
االت�ساالت، مبا ي�سمن احلفاظ على حقوق جميع الثقافات 

احلــوار  واإجـــراء  املــواقــف،  لتبيان  املجال  وتوفر  وتطورها، 

الع�سرية،  التقنيات  وا�ستخدام  تامة،  بُحرية  الــراأي  واإبــداء 

والعمل على توطينها يف البلدان االإ�سامية. 

6- اإيجاد قاعدة للتعاون احلريف بني االإعاميني يف املجاالت 
امل�سلمني  املرا�سلني  وتدريب  وتعليم  واالإعامية،  اخلربية 

اجلماعات  حقوق  ودعــم  وال�سيا�سية،  الثقافية  املــجــاالت  يف 

االإ�سامي،  الــعــامل  مطبوعات  بــني  والتن�سيق  االإ�سامية، 

املــعــنــويــة، وبــلــورة الت�سامن  اإمنـــاء اجلــوانــب  والــعــمــل على 

والوحدة بني ال�سعوب واملجتمعات االإ�سامية، والدفاع عن 

امل�سلمني حيثما كانوا يف العامل.

وظائف الحتاد 

املهنية للمرا�سلني االإعاميني  امل�سالح  الدفاع عن   -1
واملــوؤ�ــســ�ــســات االإ�ــســامــيــة الــعــامــلــة يف حــقــل االإعــــام يف 

املجاالت ال�سيا�سية واحلقوقية والثقافية واالجتماعية.

ـــاء، وتــنــ�ــســيــق  2- تــعــزيــز الــتــ�ــســامــن املــهــنــي بـــني االأعـــ�ـــس
ن�ساطاتهم. 

3- اإجـــــــراء درا�ــــســــات وبـــحـــوث مـــن اأجـــــل عـــر�ـــس حــلــول 
ومقرتحات تهدف اإىل حت�سني ظروف التوا�سل املهني بني 

املطبوعات االإ�سامية على م�ستوى النظام العاملي.

4- تعيني من ميثل االحتاد يف املوؤ�س�سات احلكومية وغر 
قطاع  م�سالح  عــن  الــدفــاع  مهمته  والــدولــيــة،  احلكومية 

ال�سحافة املطبوعات يف العامل االإ�سامي. 

بني  فيما  املــتــبــادل  للتعاون  الــازمــة  االأر�ــســيــة  توفر   -5
و�سائل  وبينها وبني  االإ�سامي،  العامل  االإعــام يف  و�سائل 

االإعام الدولية املرموقة وغر املغر�سة. 

جماالت  يف  واالإ�سدارات  التعليمية  بالن�ساطات  القيام   -6
االتــ�ــســاالت واالإعـــــام الأعــ�ــســاء االحتــــاد مــن �سخ�سيات 

حقيقية وحقوقية. 

7- تــنــظــيــم املـــعـــار�ـــس والـــــنـــــدوات واملـــلـــتـــقـــيـــات الــعــلــمــيــة 
خ�سو�ساً  البلدان،  خمتلف  يف  التخ�س�سية  واملهرجانات 

البلدان االإ�سامية.

يحتوي  لغات،  بعدة  معلومات  بنك  بتاأ�سي�س  االهتمام   -8
عــلــى مــعــلــومــات عـــن كـــافـــة اأعـــ�ـــســـاء االحتــــــاد، �ـــســـواء من 

ال�سخ�سيات احلقيقية اأو احلقوقية.

اأكرث من مئة و�سيلة اإعالمية اجتمعت لتاأ�سي�سه يف طهران

احتاد ال�سحافة واملطبوعات يف العامل الإ�سالمي.. �سرورة حتمية

الرئي�س االإيراين د. حممود اأحمدي جناد ي�ستقبل وفداً من احتاد ال�سحافة واملطبوعات االإ�سامية



اأن تنتهزي فر�صة الت�ألق بطريقة  ميكنك 

اإىل م��راك��ز  ال��ل��ج��وء  اق��ت�����ص���دي��ة، م��ن دون 

ب�هظة  امل�صتح�صرات  ���ص��راء  اأو  التجميل 

ال��ث��م��ن، ف�����ص��ع��ي ل��ن��ف�����ص��ك ج�����دواًل خ������ص���ً 

ب�لعن�ية اليومية. 

اال���ص��م��رار،  م��ن  تع�ين  ب�صرتك  ك�نت  ف����إذا 

ويف  التفتيح،  اأق��ن��ع��ة  على  ال��رك��ي��ز  عليك 

ح���ل��ة اإ���ص���ب��ة وج��ه��ك ب���حل��ب��وب، ميكنك 

وغريه�  الق�ب�صة،  ب�مل��صك�ت  اال�صتع�نة 

ال  اأن  على  واحر�صي  العن�ية،  و�ص�ئل  من 

جتهدي ب�صرتك بو�صع م�ص�حيق التجميل 

نه�ئي�ً لتعطي له� حرية التنف�س.

بب�صرتك  ب���ل��ع��ن���ي��ة  ك����م���ًا  م��ل��ف���ً  واإل���ي���ك 

ومع�جلة عيوبه� بطرق طبيعية ٪100.

جدول روتيني لياًل و�صباحًا

اغ�صلي  ال��ن��وم،  من  اال�صتيق�ظ  عند   -  1
مع  ب�صرتك،  ن��وع  ين��صب  بغ�صول  وج��ه��ك 

االبتع�د مت�م�ً عن ال�ص�بون.

ال��غ�����ص��ي��ل ق��وم��ي مب�����ص��ح وجهك  ب��ع��د   -  2
بقطعة مبللة من »التونر« لقب�س امل�ص�م.

ك��رمي  و���ص��ع  ه���ي  ال��ت���ل��ي��ة  اخل���ط���وة   -  3
ونف�س  ال�����ص��ب���ح،  يف  ���ص��ب���ح��ي  اأو  م��رط��ب 

الروتني يتبع ليًا لكن ب��صتخدام الكرمي 

الليلي.

م��ل��ح��وظ��ة: اأن�����ص��ب وق����ت ل��و���ص��ع امل������ص��ك 

ا�صتكم�ل  ث��م  ال��وج��ه،  غ�صل  بعد  الطبيعي 

اجلدول ب�صكل طبيعي، اأي يليه التونر ثم 

الكرمي.

الروؤو�س ال�صوداء

ال��روؤو���س  م�صكلة  م��ن  ت��ع���ن��ني  ك��ن��ت  اإذا 

بت�ت�ً  اخل���راء  ين�صحك  ف��ا  ال�����ص��وداء، 

ب�إزالته� بعنف، حيث اإن امل�ص�م�ت مغلقة، 

فقط  اجللد  ي�صر  ق��د  العنف  وب�لت�يل 

وميزق اخلاي�، م� يوؤدي اإىل الته�به�.

ت���ت���ك���ون ه������ذه ال�������روؤو��������س م�����ن ت���راك���م 

ال�������ص���وائ���ب، وال����زي����وت داخ�����ل م�����ص���م���ت 

اجللد، اأم� االأمر املختلف فهو اأن املن�طق 

التي تتكون به� الروؤو�س البي�ص�ء تكون 

ب�صبب  للهواء  تتعر�س  وال  اأك��ر  دهنية 

ال��روؤو���س  وج��وده��� داخ��ل اجللد؛ بعك�س 

ال��ل��ون  وت�صبب  تت�أك�صد  ال��ت��ي  ال�����ص��وداء 

ب�إزالة الروؤو�س  االأ�صود، وال ُين�صح بت�ت�ً 

البي�ص�ء بعنف، حيث اإن امل�ص�م�ت مغلقة 

فقط  اجللد  ي�صر  ق��د  العنف  وب�لت�يل 

وميزق اخلاي�، م� يوؤدي اإىل الته�به�.

وميكنك ا�صتخدام مزيج من ق�صور القمح 

»ال��ت��ون��ي��ك«، وف��رك��ه��� بلطف على  و���ص���ئ��ل 

املن�طق امل�ص�بة، قبل اأن تغ�صل ب�مل�ء، ولكي 

ت��ت��ج��ن��ب��ي��ه��� وت��ع���جل��ي��ه��� ات��ب��ع��ي ال��ن�����ص���ئ��ح 

الت�لية:

ال��ت��ي  امل�����أك����والت  ت���ن����ول  ع���ن  • اب��ت��ع��دي 
حتتوي على الزيوت والدهون: احللوي�ت، 

املق�يل، والبط�ط�س، وا�صتبدليه� ب�لفواكه 

الط�زجة واخل�صراوات.

يومي�ً. امل�ء  اأكواب من   8 • ا�صربي 
امل�����ء م��ع ق��ل��ي��ل من  م��ن  ك���أ���ص���ً  • ا���ص��رب��ي 

الليمون يومي�ً.

• ا�صتخدمي ال�ص�بون الطبي الذي يائم 
ب�صرتك، اأو يو�صيك الطبيب ب��صتخدامه.

ال��ب��ث��ور  اإزال�������ة  مب���ح����ول���ة  ت��ق��وم��ي  ال   •
ب�أظ�فرك، ف�صوف ترك اأثراً موؤذي�ً.

نعومة ونقاء

يو�صح اخلراء اأن اأف�صل طريقة للح�صول 

ع��ل��ى ب�����ص��رة ن���ع��م��ة نقية ه��ي ال��ل��ج��وء اإىل 

ال��ط��ب��ي��ع��ة، ف��ه��ن���ك ث��اث��ة اأق��ن��ع��ة الأن����واع 

الب�صرة الثاثة، فمثًا:

ال��ب�����ص��رة اجل���ف��ة حت��ت���ج اإىل ع��م��ل قن�ع 

يتكون من  قن�ع  اأ�صبوعني، من  كل  م��رة 

لنب،  ملعقة  و2  ن��ح��ل،  ع�صل  ملعقة   2
وخم�س نق�ط من م�ء الورد. 

فهي  الدهنية،  الب�صرة  اإىل  ب�لن�صبة  اأم��� 

ن��ح��ل، و10  ع�����ص��ل  2 ملعقة  م��ن  ت��ت��ك��ون 

ن�����ص��ف ليمونة،  ل��ي��م��ون،  ن��ق���ط ع�����ص��ري 

وم�ء ورد. 

 2 اإىل  حتت�ج  ف�إنه�  الع�دية  الب�صرة  اأم��� 

وم�ء  بي�صة،  وبي��س  نحل،  ع�صل  ملعقة 

الورد.. 

قناع الع�صل باحلليب.. للن�صارة

- اخ��ل��ط��ي ث��ل��ث م��ل��ع��ق��ة خ��م��رية م���ع م��لء 

ملعقتني من احلليب الط�زج حتى تذوب، 

ث��م اأ���ص��ي��ف��ي اإل��ي��ه��م��� ال��ع�����ص��ل م��ع التقليب 

اجليد.

- اأفردي املزيج على الوجه والعنق، واتركيه 

ملده ال تقل عن 35 دقيقة.

الب�رد،  ثم  الدافئ  ب�مل�ء  ب�صرتك  اغ�صلي   -

وا�صتخدميه كل اأ�صبوع.

وي�����ص��ل��ح ه����ذا ال���ق���ن����ع ل��ت��ن��ظ��ي��ف ال��ب�����ص��رة 

ينظف  وهو  واملختلطة،  والع�دية  الدهنية 

التم��صك  ع��ل��ي��ه  وي�����ص��ف��ي  ال��وج��ه مت����م����ً، 

حب  ويع�لج  احليوية،  ومينحه  والن�ص�رة، 

ال�صب�ب، كم� ُيخفي اآث�ر البثور عند تكراره 

على املدى الطويل.

لو�صيون الكاموميل لب�صرة �صافية

الك�موميل  زه���ور  م��ن  ف��ن��ج���ن  امل��ك��ون���ت: 

4 ماعق كبرية ع�صل نحل، كوب  اجل�فة، 

قلب  ح��ب��وب  ���ص��غ��رية  م��اع��ق  ح��ل��ي��ب، 8 

ال��ق��م��ح )مي��ك��ن��ك اإح�������ص����ر ح��ب��وب ال��ق��م��ح 

وغليه� ثم ا�صتخا�س قلبه� وا�صتخدامه(.

الطريقة:

عدة  ال��ل��نب  يف  الك�موميل  زه���ور  انقعي   -

�ص�ع�ت، ثم �صفيه� واحتفظي ب�ل�ص�ئل. 

- اأ�صيفي اإليه الع�صل وحبوب قلب القمح، 

وي������رج ج���ي���دا ث����م ي��ح��ف��ظ يف زج�����ج����ة يف 

الثاجة وي�صتعمل ب�صكل يومي.

م���ل���ح���وظ���ة: مي���ك���ن���ك االح����ت����ف�����ظ ب����ه يف 

الثاجة مدة اأ�صبوع قبل اأن يف�صد وتتغري 

رائحته.

النم�س وبقع ال�صم�س

اأغ���ل���ب م��ب��ّي�����ص���ت ال��ب�����ص��رة ق���د ت�����وؤدي اإىل 

ب��ع�����س اجل���ف����ف، ف����إن���ه ي��ج��ب م���راع����ة اأال 

ت�صتخدم على الوجه لفرة طويلة، فيكفى 

ثم  دقيقة فقط،   20  �  15 مل��دة  ا�صتخدامه� 

اأح��د  ال��ف���ت��ر، ويو�صع  ب���مل���ء  ال��وج��ه  يغ�صل 

ب�صفة  ت�صتخدم  وه��ي  للب�صرة،  املنع�ص�ت 

ي���وم���ي���ة ل���ع���اج ال���ن���م�������س، ل�����ذا ن���ق���دم ل��ك 

لو�صيون الفجل والليمون الإخف�ء البقع:

املكون�ت:

1- م��ل��ع��ق��ة ����ص���غ���رية م����ن ال���ف���ج���ل احل�����ر 
املب�صور.

ليمونة �صغرية. 2- ع�صري 2 
التح�صري واال�صتعم�ل:

الليمون ملدة 48  الفجل يف ع�صري  • ُينقع 
�ص�عة يف حجرة دافئة، ثم يعب�أ يف زج�جة. 

البقع  ده����ن  يف  امل�صتح�صر  ي�صتخدم   •
امل��خ���ل��ف��ة ل���ل���ون اجل���ل���د ي���وم���ي����ً ب��وا���ص��ط��ة 

قطعة قطن.

تفتيح الب�صرة

قناع ال�صفار والبنزوات

الب�صرة  ل��ون  لتفتيح  االأقنعة  اأج��م��ل  وم��ن 

هو قن�ع �صف�ر البي�س والبنزوات: ويتكون 

هذا القن�ع من �صف�ر 3 بي�ص�ت و15 نقطة 

زيت  من  نقطة  و15  البنزوات  �صبغة  من 

ال��زي��ت��ون، وخ��ل��ط امل��ك��ون���ت ج��ي��داً، وده����ن 

اأن ي�صتمر  ب��ف��ر���ص���ة، ع��ل��ى  ال��وج��ه وال��ع��ن��ق 

على  �ص�عة  ن�صف  مل��دة  ال��وج��ه  على  القن�ع 

االأقل، ثم يزال بوا�صطة قطعة مبللة بزيت 

ال��زي��ت��ون، وغ�����ص��ل امل��ن��ط��ق��ة ح���ول العينني 

مب��ح��ل��ول ال���ب���وري���ك، ث���م مُي�����ص��ح ال��وج��ه 

والرقبة بعد ذلك مب�ء الورد لانتع��س.

اأقنعة اللنب

ا�صتخدام  ب�صرورة  التجميل  خ��راء  ين�صح 

لتبيي�س  ي��وم��ي  ب�صكل  الطبيعية  الو�ص�ئل 

الع�صل  مع  اللنب  ا�صتعم�ل  فيمكن  الب�صرة، 

ال��ط��ب��ي��ع��ي، وو���ص��ع��ه ع��ل��ى ال��وج��ه مل���دة ع�صر 

دق�ئق.

اأن����ه ميكن  ال��ت��ج��م��ي��ل اإىل  وي�����ص��ري خ����راء 

ا�صتخدم ملعقة من املي�ه ال�ص�ئلة املوجودة 

يف ال���ل���نب، وه����ي م��ي���ه ت��ع��ل��و ع��ل��ب��ة ال��ل��نب، 

مع  ومت��صكه،  ال��ل��نب  تخمر  بعد  وتت�صكل 

ال��ل��ي��م��ون، ثم  ق��ط��رات قليلة م��ن ع�����ص��ري 

امل��زي��ج ع��ل��ى ال��وج��ه، ون��رك��ه ن�صف  ن�صع 

�ص�عة، ثم نغ�صل الوجه ب�مل�ء الف�تر، وهذه 

الو�صفة ت�ص�عد على تفتيح الب�صرة ب�صورة 

طبيعية و�صليمة وخ�لية من املخ�طر.

ما�صك لتبيي�س الرقبة

املق�دير:

3 ماعق جل�صرين. 
ف�زلني.  1 ملعقة 

زيتون.  زيت  1 ملعقة 
�صف�ر بي�صة. 

ع�صري ليمونة. 

معلقة �صغرية خمرية.

الطريقة:

و�صعيه�  بع�س  م��ع  كله�  امل��ق���دي��ر  اخلطي   -

و�صتاحظني  يومي�ً  �ص�عتني  ال��رق��ب��ة،  على 

الفرق.

م��ل��ح��وظ��ة: مي��ك��ن��ك ا���ص��ت��خ��دام ه���ذا امل������ص��ك 

اأن��ح���ء  جميع  يف  ال�����ص��وداء  املن�طق  لتبيي�س 

اجل�صم.

رمي اخلياط
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اغتنمي فرصتك للتخلي عن مساحيق التجميل

االأ���ص��ن���ن،  ت�صو�س  م�صكلة  م��ن  االأط��ف���ل  م��ن  كثري  ي��ع���ين 

ا�صتخدام  اأو  احلليب  ت��ن���ول  ه��و  ذل��ك  ق�بلية  م��ن  وي��زي��د 

اأن يدركوا  االأه��ل  ليًا، لذلك يجب على  الر�ص�عة  قنينة 

اأ�صن�ن الطفل قبل النوم، ومنعه من �صرب  اأهمية تنظيف 

امل���ء، بعده�، حيث يعتر و�صع  اأي �صيء، م� عدا  اأو تن�ول 

وتر�صب  ليًا،  الطفل  لي�صربه�  الع�صري  اأو  قنينة احلليب 

بق�ي�ه� ال�صكرية على االأ�صن�ن واللثة خال �ص�ع�ت النوم 

ب�الأ�صن�ن، وال يغفل هن�  اأكر االأم��ور �صرراً  الطويلة، من 

اأك��ر  بيئة  توفري  يف  الفم  وج��ف���ف  اللع�ب  انخف��س  اأث��ر 

الت�صو�س  يرفع خطر  م�  البكتريي�،  وتك�ثر  لنمو  خ�صوبة 

ونخر اأ�صن�ن الطفل ليًا.

احلليب  �صرب  بعد  امل���ء  ت��ن���ول  ب�صرورة  االأط��ب���ء  وين�صح 

ويف�صل  ب��ق���ي���ه���،  م��ن  ال��ف��م  لتنظيف  ع��م��وم���ً،  والع�صري 

مب��صرة  البلع  يتم  حتى  �صربهم�،  عند  »امل��صة«  ا�صتخدام 

مع تف�دي تلوث االأ�صن�ن.

اأ�صلوب دفع الطفل لتنظيف اأ�صنانه

من اخلط�أ اأن يعطي الوالدان اأوامر تنظيف الفم اإىل 

اأو اإعط�ئه  الطفل من دون �صرح اأهمية ذلك وف�ئدته، 

خي�رات وجعله ن�ص�ط� مرح�ً، ولتحبيب الطفل يف اتب�ع 

لاأم  نق�ط ميكن  ع��دة  ت�صمل  االأ���ص��ن���ن،  تنظيف  ع���دة 

اتب�عه�، مثل:

التي  االأرف���ف  وامل���رور على  الت�صوق  اإىل  الطفل  اأخ��ذ   -

حتى  االأ�صن�ن،  ومع�جني  فر�ص�ت  اأن��واع  خمتلف  ت�صم 

يخت�ر ال�صكل الذي يف�صله واأن��واع من نكه�ت معجون 

ل��دي��ه حب  ���ص��ي��وّل��د  ف��ذل��ك  ل��ع��م��ره،  املن��صبة  االأ���ص��ن���ن 

ا�صتخدامهم�، الأنه اخت�رهم�.

تنظيفهم  اأثن�ء  واالإخ��وة  الوالدين  ي�ص�هد  اأن  يجب   -

االأ�صن�ن، حتى يتبع هذه الع�دة من ب�ب التقليد.

- اإدخ�له مع اإخوته اأو مع اأمه اإىل احلم�م واإ�صراكه يف 

اأ�صري  اأ�صبه بن�ص�ط  ن�ص�ط تنظيفهم لاأ�صن�ن، ليكون 

حمبب يقومون به جميع� للحف�ظ على النظ�فة.

- الطلب منه اأن يجرب نكه�ت املعجون التي اخت�ره�، 

يف  �صرائه  على  والتعود  املف�صل،  الطعم  يكت�صف  حتى 

امل�صتقبل.

وتعليمه  للطفل  االأه��ل  م�ص�عدة  من  البد  البداية،  يف 

خ�صو�ص�ً  االأ���ص��ن���ن،  لتفري�س  ال�صحيحة  ال��ط��ري��ق��ة 

على  الطفل  مب�ص�عدة  االأم  وتن�صح  اخللفية،  االأ�صن�ن 

تفري�صه�.

كيف تشجعين طفلك على تنظيف أسنانه 
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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االأ�صخ��س  ع���ئ��ات  اأف���راد  اأن  درا���ص��ة ج��دي��دة  ك�صفت 

اإنق��س  بهدف  املعدة  ت�صغري  عملي�ت  اأج���روا  الذين 

ويتبعون  اأوزان���ه���م،  م��ن  اأي�����ص���ً  ق��د يخ�صرون  ال����وزن، 

التم�رين  ومي���ر���ص��ون  اأك���ر،  �صحية  غذائية  اأنظمة 

الري��صية ب�صكل اأكر.

ووج�����د ال���ب����ح���ث���ون ب��ع��د م���راق���ب���ة اأف�������راد ع���ئ��ل��ة 35 

�صنة  مل��دة  امل��ع��دة،  ت�صغري  لعملي�ت  خ�صعوا  �صخ�ص�ً 

 3.6 ان��خ��ف�����س مب���ع���دل  اأن وزن���ه���م  ب��ع��د اجل����راح����ة، 

كيلوغرام�ت.

ك��م��� ت��ب��ني اأن اأط���ف����ل ه���ذه ال��ع���ئ��ات ا���ص��ت��ف���دوا من 

كتلة  موؤ�صر  بت�صجيلهم  ب�ملر�صى،  الوثيق  ارتب�طهم 

ج�صم اأقل مم� هو متوقع.

وظ��ه��ر اأن الن�ص�ء ال��ل��وات��ي ع���ن��ني م��ن ال���وزن ال��زائ��د 

ب�إ�صراف طبي، وخ�صعن  واتبعن نظ�م�ً غذائي�ً معين�ً 

من   ٪5 اإىل   ٪2 بني  خ�صرن  املعدة،  ت�صغري  جلراحة 

ال����وزن ع��ل��ى م���دى 12 ���ص��ه��راً، وخ�����ص��ر خ���ال ال��ف��رة 

نف�صه� اأفراد ع�ئاتهن 3٪ من اأوزانهم.

الع�ئلة متكنوا من خ�ص�رة  اأف��راد  اإن  الب�حثون  وق���ل 

بكل  ال��غ��ذائ��ي  املري�س نظ�مه  ���ص���رك��وا  الأن��ه��م  ال���وزن 

ب�ص�طة، كونهم يت�ص�ركون معه املنزل.

مزاجك يتاأثر بعملك

اكت�صف العلم�ء اأن الب�صر يف اأنح�ء الع�مل ي�صتيقظون 

مبزاج جيد، ولكنه ي�صوء ب�صكل متزايد مع مرور يوم 

عملهم. 

���ل ع��ل��م���ء االج���ت���م����ع اإىل ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة من  وت���و����صّ

بني  ق�صرية  مك�تبة  مليون   500 نحو  حتليل  خ��ال 

م�صتخدمي �صبكة التوا�صل االجتم�عي على االنرنت 

»توير«. 

2.4 مليون  وحلل الب�حثون املرا�صات الق�صرية بني 

 84 يف  ع���م��ني  م��دى  على  »ت��وي��ر«  ل�صبكة  م�صتخدم 

لتحليل  برن�مج خ��س  واعتمدوا يف ذلك على  دول��ة، 

ال��ن�����س، وال����ذي ي�صتمل ع��ل��ى ق��وائ��م ك��ل��م���ت وج���ذور 

ي�صمل  معينة.. ومل  نف�صية  بح�الت  �صلة  ذات  كلم�ت 

التحليل االأ�صخ��س الذين اأر�صلوا اأقل من 25 ر�ص�لة 

ق�صرية يومي�ً.

وق������ل ال���ب����ح���ث���ون اإن ه���ن����ك ذروت������ني ل��اأح������ص��ي�����س 

االإيج�بية ب�لن�صبة اإىل االإن�ص�ن يومي�ً، وهم�: ال�صب�ح 

الب�كر، وقبيل منت�صف الليل، م� يعني بح�صب العلم�ء 

اأن مزاج االإن�ص�ن يت�أثر خال النه�ر بوظيفته، وهذا 

يتب�دله�  التي  االإيج�بية  الكثرية  الر�ص�ئل  توؤكده  م� 

م�صتخدمو توير فيم� بينهم يف عطلة نه�ية االأ�صبوع.

ورغم اأن وترية املزاج الطيب يف عطلة نه�ية االأ�صبوع 

الدرا�صة،  العمل ح�صب معدي  اأي���م  يف  م�ص�ره�  ت�صبه 

العطلة  دائم� يف  يرتفع  امل��زاج  م�صتوى حت�صن  اأن  اإال 

ب�صرف  وذل��ك  الع�دية،  االأي���م  االأ�صبوعية عنه خال 

يف  مك�ن  اأي  يف  »ت��وي��ر«  م�صتخدمي  بلد  ع��ن  النظر 

الع�مل.

الثالثاء.. يوم ف�صل »الرجيم«

ن�صح االأطب�ء وخراء التغذية بعدم البدء يف اتب�ع 

الأنه  الثاث�ء،  ي��وم  ال��وزن  لتخفيف  غذائية  حمية 

اأ�صواأ يوم يف االأ�صبوع للقي�م بذلك، اإذ اإنك �صتف�صل.

ه���ذا م��� اأ���ص���ر اإل��ي��ه ا���ص��ت��ط��اع ل��ل��راأي اأج����راه اأح��د 

املواقع املعنية بتقدمي اخلدم�ت املتعلقة ب�حلمي�ت 

ال��غ��ذائ��ي��ة، وج�����ء ف��ي��ه اأن ال��ن�����ص���ء ال��ل��وات��ي ي��ب��داأن 

حميتهن الغذائية يوم الثاث�ء يف�صلن على االأغلب 

يف حتقيق هدفهن ب�إنق��س الوزن الك�يف، يف حني اأن 

وزن�ً  االإثنني يخ�صرن  اأو  االأح��د  يبداأنه� يومي  من 

اأكر.

واأو�صح اال�صتطاع اأن متبع�ت احلمية الغذائية، يكن 

اأكر رغبة ب�ملوا�صلة يف ح�ل بداأن بداية االأ�صبوع.

االأح��د خ�صرن  يوم  ب��داأن  اللواتي  الن�ص�ء  اأن  وتبنّي 

3.6 كيلوغرام�ت يف 3 اأ�ص�بيع، و88٪ منهن ح�فظن 
اأي�ص�ً  على هذا الوزن الن�ق�س، واأظهر اال�صتطاع 

 3 ال���وزن  الإن��ق������س  حمية  اتبعن  الن�ص�ء  اأغ��ل��ب  اأن 

بعد  اجلمعة  يوم  تركنه  واأغلبهن  ال�صنة،  يف  م��رات 

اأ�صبوع جمهد يف العمل.

وات�صح اأن اللواتي يبداأن احلمية يوم ال�صبت لديهن 

اإلتزامهن  هدف وا�صح يف عقولهن وتزيد اأرجحية 

تخفي�س  اأه���داف  وحتقيق  النه�ية  حتى  ب�حلمية 

الوزن املطلوب.

  مـنــوعــــات

عملية تصغير المعدة تؤثر على جميع أفراد األسرة   
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ملنتخب  الرائعة  والنتائج  العرو�ض  طغت 

لبنان على كل الأحداث ال�سيا�سية والأمنية هذا 

الأ�سبوع، و�سكلت حالة التّف حولها اللبنانيون 

ال�سيا�سية  وم�ساربهم  اأطيافهم  خمتلف  م��ن 

والطائفية، وذلك بعد الفوز التاريخي ملنتخب 

يف   1  ���  2 اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  �سيفه  على  الأرز 

اجل���ول���ة اخل��ام�����س��ة ق��ب��ل الأخ������رة م���ن ال���دور 

ال��ث��ال��ث ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات الأ����س���ي���وي���ة امل���وؤه���ل���ة اإىل 

مونديال 2014 يف الربازيل.

انت�سار  قليلة على  اأي��ام  بعد  وهو فوز جاء 

ع��ل��ى نظره  ل��ب��ن��ان  م���دو حققه منتخب  اآخ���ر 

النتائج  اأن  اأك��د  م��ا   ،0  ���  1 الكويت  يف  الكويتي 

النوعية الأخرة التي حققها املنتخب مل تكن 

دوؤوب  عمل  لثمرة  ج��اءت  بل  ال�سدفة،  نتيجة 

املدرب  ا�ستالم  منذ  ق�سرة، وحتديداً  يف مدة 

الأمل���اين ثيو بوكر ال��ذي ل��ه اليد ال��ط��وىل يف 

تغير �سكل املنتخب اللبناين، حيث كان يعترب 

لقمة �سائغة وبات يح�سب له األف ح�ساب.

ال�������دور الأك�������رب ي��ب��ق��ى ل���الع���ب���ن ال���ذي���ن 

وب��روح��ه��م ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة وف��دائ��ي��ت��ه��م يف 

امل���ب���اري���ات الأرب������ع ال�����س��اب��ق��ة حت��ق��ق��ت ال��ن��ت��ائ��ج 

ال��رائ��ع��ة م��ن ف���وز ع��ل��ى الإم�����ارات 3 ������� 1 وعلى 

الكويت يف الكويت 1 ��� 0 وتعادل معها يف بروت 

2 ��� 2، بعد اأن كان املنتخب ا�ستهل الدور الثالث 
بخ�سارة قا�سية 0 ��� 6 اأمام كوريا بالذات.

العماد  اجلمهورية  رئي�ض  ح�سور  واأعطى 

الريا�سية  املدينة  �سليمان يف مدرجات  مي�سال 

زخماً كبراً لالعبن الذين بذلوا جهداً �سخياً 

على  �سليمان  الرئي�ض  واأ���س��ر  امللعب،  اأر���ض  يف 

امل��ب��ارة ومعانقة  بعد  امللعب  اأر����ض  اإىل  ال��ن��زول 

الالعبن وتهنئتهم فرداً فرداً.

وم��ا اأ���س��ف��ى على ال��ل��ق��اء رون��ق��اً خ��ا���س��اً هو 

املدينة  ال��ذي م��الأ م��درج��ات  ال��رائ��ع  اجلمهور 

ال��ري��ا���س��ي��ة، م��ن��ذ وق����ت م��ب��ك��ر ب��ع��دم��ا اأع��ل��ن��ت 

احل��ك��وم��ة ع���ن ت��ع��ط��ي��ل امل���دار����ض وامل��وؤ���س�����س��ات 

الر�سمية عند الظهرة، فزحف اجلمهور الذي 

بلغ زهاء 45 األف متفرج، وكله ثقة باأن منتخبه 

البطل �سرد ال�ساع �ساعن للكورين، ويقلب 

ال�سباع  حليب  ���س��رب��وا  الطاولة، فالالعبون 

ال��ه��زائ��م وىّل.. وج���اء زم��ن  اأن زم���ن  واأع��ل��ن��وا 

ت��غ��رت على اخل��ارط��ة  امل��ع��ادل��ة  امل��ف��اج��اآت واأن 

مب�ساحته..  ال�سغر  للبنان  واأ�سبح  الآ�سيوية 

�ساعة  يقولها  ف�سل  كلمة  اأبنائه  ب��روح  الكبر 

ي�ساء واأين ي�ساء..

ك��وري��ا، هو ذلك  اأم��ام  اللقاء  وم��ن مكا�سب 

ال����زح����ف اجل���م���اه���ري ال���ه���ائ���ل م����ن خم��ت��ل��ف 

امل���ن���اط���ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وامل���ن���ظ���ر ال����رائ����ع ال���ذي 

توحدت فيه احلناجر والأيدي هتافاً وت�سفيقاً 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ب��ع��ي��داً ع���ن الن���ت���م���اءات احل��زب��ي��ة 

ة ـَ رَيـاض

مدرب املنتخب اللبناين بوكر

منتخب لبنان

»اأن����ا م���اأخ���وذ ب�����اأداء ري���ال م��دري��د يف 

قوة  اأق��ل  وبر�سلونة  املو�سم،  ه��ذا  بداية 

من املو�سم املا�سي«.. هذا ما قاله املدير 

كابيللو  ف��اب��ي��و  اإن��ك��ل��را  ملنتخب  ال��ف��ن��ي 

امل��و���س��م، وه���و ك��الم  يف ت�سريح ل��ه ه���ذا 

وري��ال  بر�سلونة  فريقي  ح��ال  يخت�سر 

مدريد يف هذه الأي��ام.. كما يتناغم مع  

وع����د امل�����درب ال���ربت���غ���ايل ال��ف��ذ ج��وزي��ه 

م��وري��ن��ي��ه، ال����ذي اأك����د يف ���س��ي��ف 2010 

اأن م��و���س��م��ه ال���ث���اين م���ع ري����ال م��دري��د 

الأ�سباين �سيكون مو�سم النجاح وح�ساد 

امللكي«  »ال���ن���ادي  اأن  وي��ب��دو  ال��ب��ط��ولت، 

م�ستوى  اإىل  يرتقي  لكي  متاماً  م�ستعد 

ت��ط��ل��ع��ات م��درب��ه ب��ع��دم��ا وج���ه حت��ذي��راً 

راأ�سهم  وع��ل��ى  للجميع،  اللهجة  �سديد 

غرميه التقليدي بر�سلونة.

ظهر ريال مدريد حتى الآن ب�سورة 

ك���ان على  اإن  ي��ق��ه��ر،  ال����ذي ل  ال��ف��ري��ق 

اأو القاري ومن ناحيتي  ال�سعيد املحلي 

الأم��ر  ه��ذا  جتلى  وق��د  والنتائج.  الأداء 

م���ن دوري  ال���ث���اين  ال�����دور  اإىل  ب��ت��اأه��ل��ه 

اأبطال اأوروبا بفوزه على »عقدته« ليون 

الكا�سح على  0، قبل فوزه   ���  2 الفرن�سي 

ال�����دوري، حمققاً  1 يف   �������  7 اأو���س��ا���س��ون��ا 

التوايل يف جميع  على  العا�سر  انت�ساره 

امل�سابقات وم�سجاًل 38 هدفاً يف املباريات 

الع�سر، مقابل تلقيه اأربعة اأهداف فقط.

كابيللو  اآراء  اأي����دت  الأرق������ام  وه����ذه 

م��درب ري��ال مدريد ال�سابق وال��ذي قال 

امللكي يف تطور م�ستمر، وهو  النادي  اإن 

اأظ��ه��ر رغ��ب��ة ج��احم��ة يف ال���ع���ودة ل�سكة 

الأل����ق����اب. وق����د ي��ت��اأت��ى ل���ه ذل����ك ن��ه��اي��ة 

تطور  »���س��ر  اأن  كابيللو  وراأى  امل��و���س��م. 

ري����ال م���دري���د ي��ك��م��ن يف ج����ودة لع��ب��ي��ه 

وروحهم التناف�سية، اإنهم ميلكون بدلء 

بنزميا  فمثاًل  الأ�سا�سين،  قيمة  بنف�ض 

قلب  يف  اللعب  على  يتناوبان  وهيغوين 

يف  خ��ل��اًل  ذل���ك  ي�سكل  اأن  دون  ال��ه��ج��وم 

الفريق«.

كابيللو  راأى  بر�سلونة،  وبخ�سو�ض 

بر�سلونة  ك��ان  املا�سية،  ال�سنوات  يف  اأن��ه 

اأ�سرع يف ا�سرجاع الكرة.. كانوا يجهزون 

على اخل�سم يف مناطقه، حالياً هم اأقل 

اأكرث  وقتاً  ي�ستغرقون  اأنهم  ويبدو  قوة، 

الكرة.. كل هذا ل  وافتكاك  ال�سغط  يف 

فم�ستواهم  لعبيهم،  ج��ودة  من  ينق�ض 

على  املناف�سة  م��ن  يق�سيهم  ل  احل���ايل 

الألقاب.

غرميه  على  امللكي  ال��ن��ادي  ويتفوق 

ب���ر����س���ل���ون���ة م����ن ح���ي���ث ال����ن����ق����اط ع��ل��ى 

ال�سعيدين املحلي والأوروبي، اإذ يت�سدر 

ال����دوري الأ���س��ب��اين ب��ف��ارق ث��الث نقاط 

الفريق  اأنه  الكاتالوين، كما  النادي  عن 

الوحيد الذي �سجل اأربعة انت�سارات من 

اأبطال  دوري  يف  خا�سها  مباريات  اأرب���ع 

اأوروبا حتى الآن.

مورينيو  ف��ري��ق  ت��رك��ي��ز  و�سين�سب 

املحلي  ال����دوري  على  املقبلة  ال��ف��رة  يف 

اأن �سمن  كما حال بر�سلونة وذل��ك بعد 

ال��ف��ري��ق��ان ت��اأه��ل��ه��م��ا اإىل ال����دور ال��ث��اين 

من دوري اأبطال اأوروب��ا، وما ي�سغل بال 

ريال مدريد هو موقعة 11 كانون الأول 

الكاتالوين  بغرميه  جتمعه  التي  املقبل 

ب��ان��ت��ظ��اره خ��الل ال�سهر  اإن ك��ان  وح��ت��ى 

احلايل مواجهتان ل ي�ستهان بهما على 

اتلتيكو  وج���اره  فالن�سيا  اأم���ام  الإط���الق 

مدريد.

من املوؤكد اأن مورينيو متحفز متاماً 

ا�ستعادة  يريد  لأن��ه  الأول  كانون  ملوقعة 

اعتباره من نظره بيب غوارديول الذي 

للربتغايل �سفعة موجعة  وّجه  كان قد 

0( ثم   ��� ال����دوري )5  امل��ا���س��ي يف  امل��و���س��م 

اأطاح به من الدور ن�سف النهائي لدوري 

اأبطال اأوروبا يف طريقه اإىل اللقب.

و���س��ي�����س��ع��ى م��وري��ن��ي��و ع��ل��ى الأرج����ح 

اأبطال  ت��ك��رار »جم���زرة« دوري  اإىل ع��دم 

اأوروبا، التي �سهدت اعتماد النادي امللكي 

يف  والركل  وال�سرب  ال�سد  اأ�سلوب  على 

بــــــوادر الحـصــــاد تـلـــوح            فـــي األفـــق الـمــدريــــدي

رجــال بــوكــير صرعوا التنين الكـوري..               وباتوا على عتبة الدور الحاسم في تصفيات المونديال
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وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ف��رق��ت م���ا ب���ن ال��ل��ب��ن��ان��ن 

ل�����س��ن��وات ع���دة. وب��الإم��ك��ان ال��ق��ول اإن امل��ب��اراة 

اأعطت در�ساً لل�سيا�سين، للعمل يداً واحدة من 

اأجل الوطن، ول�سيما اأن لدى هذا ال�سعب توق 

كبر لالنت�سار والفرح والتعلق ببلده..

قبل  م�ساعبه  على  لبنان  منتخب  وتغلب 

ب�سفوف  امل��ب��اراة  خ��ا���ض  اأن���ه  ول�سيما  ال��ل��ق��اء، 

اأ�سا�سين، هم  ناق�سة مع غياب ثالثة لعبن 

الإ�سابة  ب�سبب  كنعان  وعبا�ض  حممد،  يو�سف 

البدلء  وتاألق  الإيقاف.  ب�سبب  وح�سن معتوق 

بعد  الدفاع  يف  اإ�سماعيل  ووليد  ال�سعدي  علي 

جناحهما يف لقاء الكويت الأ�سبوع املا�سي.

ول����ع����ب ب����وك����ر اأم��������ام ك����وري����ا ب��ت�����س��ك��ي��ل��ت��ه 

العتيادية مع مراعاة الناحية الدفاعية لتاليف 

الإم��ارات��ي  الأه��ل��ي  غياب عبا�ض كنعان ولع��ب 

ي��و���س��ف حم��م��د، ح��ي��ث اأ����س���رك ع��ل��ي ال�����س��ع��دي 

ورام�����ز دي����وب وول���ي���د اإ���س��م��اع��ي��ل وب����الل �سيخ 

النجارين واأمامهم لعب الرتكاز هيثم فاعور، 

املتنا�سق القائد ر�سا  الثنائي  ويف خط الو�سط 

عنر لعب �ساندونغ ليونينغ ال�سيني وعبا�ض 

�سعيتو  ح�سن  اجلناحن  وعلى  عطوي،  اأحمد 

ال���ذي ح��ل ب��دي��اًل ل��الع��ب ع��ج��م��ان الإم���ارات���ي 

بينما كان حممود  زري��ق  واأحمد  ح�سن معتوق 

العلي كراأ�ض حربة.

منتخب  اأداء  ت��ب��دل  ب��وك��ر  حنكة  وبف�سل 

ل��ب��ن��ان و���س��ورت��ه ت���ب���ّدًل ج���ذري���اً، وذل����ك عقب 

اخل�����س��ارة اأم����ام ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ع��ل��ى اأر���س��ه��ا 

ف��ربغ��م  ال��ت�����س��ف��ي��ات،  م�����س��ت��ه��ل  يف   )6 –  0(

البداية املتعرثة مل يفقد لعبو املنتخب الثقة 

الكثر  لديهم  اأن  اأك���دوا  اإن��ه��م  ب��ل  والتما�سك، 

م���ن م���ه���ارات ال��ل��ع��ب��ة وف��ن��ون��ه��ا. وم����ا ي�سجل 

ووليد  ال�سعدي  لعلي  الثقة  هو منحه  لبوكر 

بعد  �سعبة  مبهمة  ا�سطلعا  اللذين  اإ�سماعيل 

خروج يو�سف حممد وعبا�ض كنعان م�سابن يف 

اأحمد زريق  اأما  الكويت.  اأم��ام  الأخ��رة  املباراة 

نق�ض  عقدة  اأي  دون  من  فلعبا  �سعيتو  وح�سن 

الدولية لديهما،  اأو خوف فعو�سا قلة اخلربة 

بالرجولية والروح القتالية العالية. 

ح�سوراً  للمنتخب  اأم��ن��ت  التوليفة  وه��ذه 

ق�����اري�����اً، ����س���ي���وؤرخ مل���رح���ل���ة ج����دي����دة م����ن ع��م��ر 

ال����ك����رة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ول����س���ي���م���ا ب���ع���د الل���ت���ف���اف 

وال��ق��درات  املنتخب  ح��ول  الكبر  اجلماهري 

ال���ت���ي ب���ره���ن ع��ن��ه��ا لع���ب���وه، اإذ اأث���ب���ت���وا اأن��ه��م 

ك��ط��ائ��ر ال��ف��ي��ن��ي��ق ال��ل��ب��ن��اين ق�����ادر ع��ل��ى �سنع 

ب��اإم��ك��ان��ات قليلة وم��ت��وا���س��ع��ة.  ال��ك��ث��ر.. ول���و 

اىل احتماالت املجموعة الثانية الثانية  املجموعة  يف  احل�سم  تاأجل 

�سباط   29 يف  والأخ����رة  ال�ساد�سة  اجل��ول��ة 

بر�سيد  اجلنوبية  كوريا  تت�سدر  اإذ  املقبل، 

الأه�����داف  ب���ف���ارق   ،)4  ������� ن��ق��اط )12  ع�����س��ر 

10(، ورفعت الكويت   ��� اأم��ام لبنان )8  فقط 

ر�سيدها اإىل 8 نقاط بفوزها على الإمارات 

خ�سارتها  الأخ����رة  لقيت  ح��ن  يف   ،1  ����  2
اخل��ام�����س��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل وب��ق��ي��ت م���ن دون 

ر�سيد.

وي��ح��ت��اج ل��ب��ن��ان اإىل ال���ت���ع���ادل ف��ق��ط يف 

مباراته القادمة مع الإمارات يف الإمارات، اإذ 

11 نقطة، من دون النظر  �سي�سبح ر�سيده 

اإىل املباراة بن كوريا اجلنوبية والكويت يف 

كوريا، وحتى لو خ�سر لبنان اأمام الإمارات، 

تعادلت  اإذا  احل��ا���س��م  ال���دور  اإىل  ف�سيتاأهل 

كوريا مع الكويت اأو خ�سرت الكويت.

ويتاأهل اأول وثاين املجموعات اخلم�ض يف 

الدور الثالث اإىل الدور النهائي، حيث توزع 

بواقع  جمموعتن  على  الع�سرة  املنتخبات 

خم�سة منتخبات يف كل واحدة، وتلعب اأي�ساً 

واإياباً،  ذهاباً  مرحلتن  من  ال��دوري  بنظام 

ك��ل جمموعة  م��ن  وال��ث��اين  الأول  وي��ت��اأه��ل 

مبا�سرة اإىل النهائيات يف الربازيل.

وي��ل��ت��ق��ي ���س��اح��ب��ا امل���رك���زي���ن ال��ث��ال��ث يف 

اآ�سيوي،  ملحق  يف  واإياباً  ذهاباً  املجموعتن 

ي��ع��رب امل��ت��اأه��ل ف��ي��ه اإىل خ��و���ض حم��ل��ق اآخ��ر 

م���ن م��ب��ارات��ن اأي�����س��اً م���ع خ��ام�����ض اأم��رك��ا 

اجلنوبية.
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مواجهة لعبي بر�سلونة دون اأن ينجح يف اإيقاف 

ظهر  وقد  وزمالئه،  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 

باأ�سلوب  احلايل  املو�سم  بداية  منذ  امللكي  النادي 

اأداء  اإذ يقدم  املا�سي،  للمو�سم  لعب مغاير متاماً 

غوارديول،  رج��ال  اأ�سلوب  ي�ساهي  ومثراً  �سيقاً 

وه����ذا م��ا حت���دث ع��ن��ه جن��م ال��ف��ري��ق ال��ربت��غ��ايل 

ارت��ي��اح��اً  اأك���رث  ي��ب��دو  ال���ذي  كري�ستيانو رون��ال��دو 

بالتكتيك املعتمد هذا املو�سم واملرتكز على �سرعة 

وفن  الكرة  على  ال�ستحواذ  بن  وامل��زج  التحرك 

الهجمات املرتدة.

وك����ان ل��ي��ون اأك����رث َم����ن جت����ّرع م�����رارة جن��اح 

املو�سم،  ه��ذا  مورينيو  قبل  من  املعتمد  التكتيك 

النادي  يد  قا�سيتن على  تلقى هزميتن  اأن  بعد 

امللكي )0-4 و0-2( يف اجلولتن الأخرتن من 

دوري الأب���ط���ال، وق���د حت���دث لع��ب��ه ال��ربازي��ل��ي 

ايدر�سون عن طريقة لعب ريال، قائاًل: »عندما 

ي�ستحوذون على الكرة ي�سبح اللعب �سريعاً جداً، 

ف��ي��م��ا ذه���ب م��درب��ه رمي���ي غ����ارد اأب��ع��د م��ن ذل��ك 

فردية مهمة جداً،  ري��ال مواهبة  بقوله: »ميلك 

لكنه ميلك اأي�ساً وجهاً جماعياً يعمل ب�سكل جيد 

وينوع بطريقة التوزع يف امللعب ما ي�سكل م�سكلة 

كبرة للفريق اخل�سم«.

تاألق  على  املو�سم  ه��ذا  امللكي  ال��ن��ادي  وي��ع��ول 

ث��الث��ي ال��ه��ج��وم امل��ت��ن��وع يف م��واه��ب��ه وامل��ك��ون من 

غونزالو  والأرجنتيني  بنزميا  ك��رمي  الفرن�سي 

املهارة  ميثل  ال��ذي  رون��ال��دو  وبالطبع  هيغواين 

الفردية وال�سرعة والفعالية التي جتلت بت�سجيله 

ليون وثالثية يف مرمى  ه��ديف فريقه يف مرمى 

اأو�سا�سونا، رافعاً ر�سيده اإىل 103 اأهداف يف 106 

مان�س�سر  م��ن  ان��ت��ق��ال��ه  م��ن��ذ  خا�سها  م��ب��اري��ات 

رونالدو  ورف��ع  ي��ورو.  مليون   95 مقابل  يونايتد 

م��ب��اراة يف خمتلف   17 يف  ه��دف��اً   17 اإىل  ر�سيده 

امل�سابقات هذا املو�سم.

اإىل عودة  املو�سم  بتاألقه هذا  ريال  كما يدين 

كان  ال���ذي  امل�ستوى  اإىل  ك��اك��ا  ال��ربازي��ل��ي  النجم 

بعد  الإي���ط���ايل  م��ي��الن  م��ع  ق��ب��ل مو�سمن  عليه 

تعافيه من الإ�سابات التي لحقته املو�سم املا�سي، 

فيما يوا�سل الأملاين م�سعود اوزيل تاألقه ليوؤمن 

م��ع ك��اك��ا �سانعي األ��ع��اب م��ن ال��ط��راز ال��ع��امل��ي يف 

�سفوف ال�«مرينغي«.

املدرب جوزيه مورينيوجالل قبطان



الثاين  ت�شرين   22 �شاعات من حلول  قبل 

من كل عام، يتوجه ممثلو ر�ؤ�شاء اجلمهورية، 

اإىل ��شع  ال��وزراء،  النواب، �جمل�س  �جمل�س 

اأكاليل الزهور على اأ�شرحة رجال اال�شتقالل، 

�مع االأ�شف، لكن ثمة رجل ا�شتقاليل بارز ال 

اأننا ال جند  ذك��ره، حتى  �ال  ا�شمه  على  يوؤتى 

ب��ر�ت،  العا�شمة  يف  با�شمه  �شارعاً  اأ�  �شاحة 

عنينا به الرئي�س �شعدي املنال.

ال�شبعة  النواب  اأح��د  كان  املنال  فالرئي�س 

ال���ذي���ن ح��ا���ش��ره��م اجل���ن���ود ال��ف��رن�����ش��ي��ون يف 

املجل�س،  اإىل  عنوة  دخل  �هو  النواب،  جمل�س 

اإىل  منها  ليلج  ال��ن��واف��ذ  اأح���د  ت�شلق  حينما 

الداخل، �كاد اأحد ال�شنغاليني يطعنه بحربته، 

الذي  �شجعان،  ح�شني  الريا�شي  البطل  لوال 

رقبة  �دق  املحت�شدة  اجلماهر  �شفوف  �شق 

اجل��ن��دي ق��ب��ل اأن ي��ن��ال م��ن امل��ن��ال، �م���ا ت��زال 

النافذة يف املجل�س حتى االآن حتمل ا�شم املنال.

ال��ذي  االآخ���ر  اال�شتقاليل  البطل  اأن  كما 

دخل من باب املجل�س الرئي�شي عنوة هو النائب 

ر���ش��ي��د ب��ي�����ش��ون، ال���ذي �ّج���ه لكمة ق��وي��ة اإىل 

جندي فرن�شي حا�ل اعرتا�شه، اأما املنال، ابن 

اأي�شاً  فيها  يوجد  ال  الذي  ال�شهباء،  طرابل�س 

�شارع رئي�شي با�شمه، �شوى �شارع ق�شر، بالكاد 

يعرفه اأحد با�شم �شعدي املنال، الأن معظم اأهل 

طرابل�س يعرفونه با�شم �شارع البلحة.

رئ��ي�����س جمل�س  ق���رر  فحينما  امل��ن��ال،  اأم����ا 

ال�����ن�����واب ����ش���ري ح����م����ادة اع���ت���ب���ار اجل��ل�����ش��ة 

اآنئذ قانونية، رغم اقت�شارها على  التاريخية 

اأغلق كل  �شبعة نواب، الأن امل�شتعمر الفرن�شي 

��شول  �منع  النجمة،  �شاحة  اإىل  ال��ط��رق��ات 

النواب اإىل املجل�س، فهو من توىل مهمة ر�شم 

التاريخية،  اجلل�شة  تلك  يف  اللبناين  العلم 

ف�شّدق عليه النواب ال�شتة �رئي�شهم.. �هكذا 

يرفرف العلم الذي ر�شمه �شعدي املنال يف كل 

اللبناين  االنت�شار  زينة  ك��ان  �ه��و  االأم��ك��ن��ة.. 

قبل يومني حينما انت�شر منتخب لبنان على 

رجال  يتذكر  فهل  اجلنوبية..  كوريا  منتخب 

ال��د�ل��ة ال��ي��وم را���ش��م العلم ال��ل��ب��ن��اين، �رج��ل 

اال���ش��ت��ق��الل ���ش��ع��دي امل��ن��ال؟ �ي��ذك��ر�ن��ه �ل��و 

بباقة من الزهر؟

�أ. ز. د.
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كاريكاتير

هل يتذكره رجال �لدولة �ليوم؟

�سعدي املنال.. رجل اال�ستقالل ورا�سم العلم اللبناين 

العلم اللبناين كما ر�شمه �شعدي املنال يف ت�شرين الثاين 1943


