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للماذا اختار الحريري طرابلس إلقامة مهرجانه؟ وهاب لـ»الثبات«: المحكمة لن تموَّ
وميقاتي أذكى من أن يستقيل

سورية.. أمراء النفط يخططون 
لسيناريو ليبي.. لكن شروط اللعبة تبدلت

ماذا بقي من كمال جنبالط وحزبه؟ 7
68
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مصر.. 
الثورة 
لم ُتنتج
بعد!

»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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كتب املحرر ال�سيا�سي

ون�سف  ع��ام  م��ن  اأك���ر  قبل نحو 

العام، كان نظام ح�سني مبارك ي�ستعد 

ال�سعب  ان��ت��خ��اب��ات جم��ل�����س  لإج�����راء 

ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه امل��ع��ه��ودة ال�����س��وري��ة، 

وهو كما يف كل مو�سم يرتك هام�ساً 

ل�����آخ����ري����ن، ف���ك���ن���ا ن�����رى ت��ل��وي��ن��ات 

املجل�س  ه���ذا  اإىل  ف��َي�����س��ل  خم��ت��ل��ف��ة، 

»اإخ����وان« و»وف��دي��ون« و»ق��وم��ي��ون«.. 

الأغلبية  ل��ك��ن  »ن��ا���س��ري��ون«،  وح��ت��ى 

ال�����س��اح��ق��ة ك��ان��ت ب��ا���س��ت��م��رار حل��زب 

مبارك املوروث من ال�سادات.

يف الن��ت��خ��اب��ات الأخ������رة ل��زم��ن 

مفاو�سات  ثمة  ك��ان  م��ب��ارك،  ح�سني 

ف���اأراد  احل�س�س،  لتعزيز  ح��زب��ه  م��ع 

»الإخوان امل�سلمون« على �سبيل املثال 

اإل  النظام  اأعطاهم  نائباً، فما  �ستني 

اأربعني، فاختلفوا وتقررت املقاطعة.. 

تر�ّسح  ثمة من  العادة،  كما هي  لكن 

ب�����س��ف��ة م�����س��ت��ق��ل، ف��و���س��ل م��ن��ه��م ما 

بني  م��ع��اوي��ة  �سعرة  ظلت  اأي  و���س��ل، 

الطرفني ب�سكل اأو باآخر.

ك���ان  اأ����س���اب���ي���ع..  اأو  اأ����س���ه���ر  ب���ع���د 

القاهرة  و���س��ط  يف  التحرير  م��ي��دان 

فامل�سريون  خمتلفة..  مواعيد  على 

يفّرط  ال��ذي  النظام  اأرهقهم  الذين 

ب����ال����روات ال���وط���ن���ي���ة، ك��م��ا ي��ف��ّرط 

ب��الأم��ن القومي امل�����س��ري، م��ا ع��ادوا 

املجتمع،  يف  ال��ه��وة  ات�ساع  يحتملون 

اجلدد،  الأغنياء  من  طبقة  اإن  حيث 

وال��ت��ي ع��ا���س��ت يف ك��ن��ف ال��ن��ظ��ام، ول 

تتجاوز 2 يف املئة، تكّد�س يف خزائنها 

ال���روة  معظم  م�سر  وخ����ارج  داخ���ل 

الوطنية، يف نف�س اللحظة التي تبيع 

ال��غ��از،  حت��دي��داً  الباطنية،  ال����روات 

رم��زي��ة،  ب��اأ���س��ع��ار  ال�سهيوين  ل��ل��ع��دو 

امل�سري  امل�ستهلك  ي�ستطيع  وبالكاد 

غ���از  ق��������ارورة  ي�������س���رتي  اأن  ال���ف���ق���ر 

منزيل، ب�سبب تدين دخله.

ت�سهدها  التي  الإرها�سات  كل  كانت 

اأن ال�سدام قادم، واأن  م�سر، توؤكد على 

ال�سعب لن يحتمل املزيد من التفريط 

وهكذا  وال��ق��وم��ي��ة،  الوطنية  ب��احل��ق��وق 

اندلعت ثورة 25 يناير التي اأنهت نظاماً 

انق�بياً على كل تاريخ م�سر.

التحرير  ب��الأم�����س، ع��اد م��ي��دان 

ث��ار ال�سباب  اإىل واج��ه��ة الأح����داث؛ 
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يشارك في التحـرير:  أحمد زين الدين - جهـاد ضـانـي

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

النائب ال�سابق اميل حلود

م�سار  اأن  ي�سّدق  اأو  يظن  من  كثراً  يخطئ 

الأح�����داث يف ���س��وري��ة ���س��ي��وؤول اإىل م��ا اآل���ت اإل��ي��ه 

التطورات يف بع�س الدول الأخرى، فالو�سع يف 

�سورية خمتلف؛ اقت�ساد �سلب، وجي�س قوي ُبني 

على مدار ع�سرات ال�سنوات، و�سعب واع اإىل اأن ما 

يجري جمرد موؤامرة...

ما  اأن  ي�����س��ّدق  اأو  يظن  م��ن  ك��ث��راً  ويخطئ 

يح�سل يف �سورية هو ثورة، واأن الدعم اخلارجي، 

اأن يقود  ق��ادر على  الأه��داف وامل�سالح،  املعروف 

�سورية اإىل م�سر دول عربية اأخرى بكب�سة زر.

وي��خ��ط��ئ ك��ث��راً م��ن ي��ظ��ن، اأو ي�����س��ّدق، اأن 

ه����دف م���ا ي��ح�����س��ل ه���و الإ�����س�����ح، ف��ه��ل ال��ق��ت��ل 

وال���ذب���ح والغ���ت�������س���اب وال��ف��و���س��ى م���دخ���ل اإىل 

الإ�س�ح؟! وهل يتحقق التغير عرب رجل مثل 

ال��ذي قال  اأح��د مدعي الإ�س�ح،  ل��وؤي الزعبي؛ 

مل��ح��اورت��ه الإع���م��ي��ة جيزيل خ���وري ع��رب قناة 

»ال��ع��رب��ي��ة«، ال��ت��ي، ل��ل��ت��ذك��ر، م��ن ب��ني املحطات 

العربية التي تقود احلملة املغر�سة على �سوريا، 

باأن النظر اإليها حرام؟!

يف  النظام  �سقوط  على  ال��ره��ان  �سقط  لقد 

�سورية، وبات ال�سراع يف مكان اآخر، اأي يف حتديد 

ال�سيا�سة  على  فعلياً  ت�سيطر  التي  اجلهة  هوية 

املتحدة  ال���ولي���ات  �سيا�سة  ف�سل  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة، 

الأمركية وحلفائها الأوروبيني الذين يرزحون 

الديون. من هذه  املليارات من  اآلف  ثقل  حتت 

احل�سابات العاملية، ومن �سمن هذا التجاذب بني 

الدول الكربى، ميكن قراءة ما يجري يف �سورية، 

�سيا�سية  خ��ري��ط��ة  ر���س��م  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  وال����ذي 

جديدة تتجاوز م�ساحة املنطقة. 

لقد بداأ يتحقق التغير احلقيقي يف �سورية 

م��ن��ذ ����س���ن���وات، وي����ق����وده رئ��ي�����س ����س���اب، م��ث��ق��ف، 

هذا  ولعل  مبادئ...  �ساحب  منفتح،  ديناميكي، 

ه��و اأح���د اأ���س��ب��اب ه���ذه امل���وؤام���رة ال��ت��ي ت�ستهدف 

�سورية، يف وقت تعي�س دول عربية عدة يف اأنظمة 

التبعية لي�س فقط للوليات املتحدة الأمركية، 

اأي�ساً، وهي  ل�»اإ�سرائيل«  وهذه باتت م�سلمة، بل 

مقام رئي�س حكومة قطر ال�سيفي.

اإن �سورية دولة تاأكل مما تزرع، فما همها من 

العقوبات القت�سادية التي يجري التهويل بها، 

يف وقت تعاين اقت�سادات بع�س الدول الأوروبية 

وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة م��ن ان��ه��ي��ارات 

اقت�سادية واإف��سات.

واجلي�س  ال�سعب  فيها  يتحد  دول��ة  و�سورية 

الأك��رب،  �سمودها  عامل  هو  وه��ذا  قيادته،  وراء 

�سوى  لي�سوا  ال�سغب  مثري  اأن  واق��ع  ب��روز  مع 

قلة يف وج��ه امل��د ال�سعبي الآخ��ذ ب��الزدي��اد يوماً 

بعد اآخر، ول�ست اأبالغ اإذا قلت اإن �سعبية الرئي�س 

الأ�سد اليوم تفوق مثيلتها يف اأي مرحلة �سابقة، 

الدولة ع�سية على حم��اولت  ه��ذه  اأن  يوؤكد  ما 

�سربها.

اإن خروج �سورية من هذه الأزم��ة �سيمنحها 

جت��اوزت  اأن��ه��ا  خ�سو�ساً  ع��ق��وداً،  ت�ستمر  مناعة 

اأك��ر من حت��دٍّ ومواجهة،  الأخ��رة  ال�سنوات  يف 

منذ  امل�ستمرة  الأخ����رة  الأح�����داث  اأت���ت  اأن  اإىل 

من  اأك��ر  اختبار  فيها  مت  والتي  اأ�سهر،  ثمانية 

ال�سيا�سة  يف  �سورية،  على  ممار�سته  متت  �سغط 

بوا�سطة  والأمن والقت�ساد، وما ح�سل موؤخراً 

ف�سل  على  دل��ي��ل  ���س��وى  لي�س  العربية  اجلامعة 

املوؤامرة النق�بية يف الداخل، بل اقرتابها من 

مرحلة احل�سم، فجاء ال�سغط اخلارجي مبنزلة 

تعوي�س، لن يلبث اأن يح�سد اخليبة هو الآخر.

ع���وام���ل ك��ث��رة ت�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة ���س��وري��ة 

على  واإ����س���راره  ووح��دت��ه  ال�سعب  ت�سامن  اإذاً: 

اإل��ي��ه..  اللبنانية  الطائفية  التجربة  نقل  ع��دم 

���س��م��ود اجل��ي�����س يف وج����ه حم������اولت زع��زع��ت��ه، 

وال���رتوي���ج لن�����س��ق��اق��ات ف��ي��ه.. ع��ج��ز ت��رك��ي��ا عن 

اإىل مواجهة  التي قد تدفعها  تنفيذ تهديداتها 

حت��دي��ات داخ��ل��ي��ة، حتى داخ���ل اجل��ي�����س، وه��و ما 

يف�سر عدم قدرتها على اإقامة املنطقة احلدودية 

النموذج  ف��رتة..  منذ  عنها  يحكى  التي  العازلة 

امل�سري الذي اأعقب �سقوط ح�سني مبارك وقبله 

اأع��ق��ب �سقوط �سدام  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  ال��ن��م��وذج 

اأعقب  ال��ذي  الليبي،  النموذج  وبينهما  ح�سني، 

�سقوط معمر القذايف.. حال بع�س العرب الذين 

حتولوا اىل دمى يف اأيدي الغرب.. الدور الرو�سي 

يحمل  ال���ذي  اإي����ران،  م��ع  بالتن�سيق  وال�سيني، 

�سديقهم  م�سلحة  يف  كلها  ت�سب  ع���دة  اأوج����ه 

ال�سوري..

ه��ك��ذا ت��ن��ح�����س��ر امل����وؤام����رة ع��ل��ى ���س��وري��ة من 

حكومة  لرئي�س  »جعجعة«  اإىل  ك��ب��رة  عناوين 

قطر حيناً، ولنظره الرتكي حيناً اآخر، واللذين 

يح�سل،  لن  ل�سقوط  املوعد  تلو  املوعد  ي�سعان 

�سيئ  ل��ب��ن��اين  ب�سيا�سي  ت��ذك��رن��ا  ت��وق��ع��ات  وه���ي 

الذكر.

اأما يف ما يتعلق باللبنانيني املراهنني على 

تطورات معينة يف �سورية، فهم لن يح�سدوا، 

كالعادة، �سوى اخليبة، ولن يطول الوقت حتى 

مع  الغربي  التوا�سل  تعيد  ما  مببادرة  ن�سمع 

املقام  لهم  بزيارة موفدين يطيب  ثم  �سورية، 

ف��داء،  وبكب�س  وب��اع��ت��ذارات  ت�سرين،  ق�سر  يف 

ثم... كاأن �سيئاً مل يكن.

ثمة مثل اإنكليزي يقول: انتظر و�سرتى.

  همسات

• ق��ال »ا���س��رتاك��ي« ق��دمي اإن جنب�ط اأدخ���ل اإىل 
اإم�ساك  اأي  »اللعم«،  ثقافة  الأخر  موؤمتر احلزب 

ال��ع�����س��ا م���ن ال���و����س���ط، وه����و ب���ذل���ك ن�����س��ف ال��ف��ك��ر 

ما  �سيما  ل  اليقينية،  وال���ده  لفل�سفة  الأ���س��ا���س��ي 

خ�س م�ساألة قانون النتخاب من حيث العدالة يف 

كان دميقراطياً  لو  اأن جنب�ط  باعتبار  الن�سبية، 

ح��ق��ي��ق��ي��اً ل��ق��ب��ل ب��ح��ج��م��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي ال����ذي ت��ف��رزه 

الن�سبية، اإمنا اأراد اأن يكون »ديكاً مزهراً«.

يف  زميله  النائب  اأداء  على  بريوتي  نائب  عّلق   •
املجل�س النيابي بالقول اإنه »ال�شاب العيوق«، وهي اأول 

ت�شمية اأُطلقت عليه يف بداية عمله ال�شحايف، بعد اأن 

املحابي  انتقامًا من ما�شيه  التطرف  وّرط جنله يف 

كان  لكن من  موقفًا،  يتخذ  اأن  كان  لأي  يحق  وق��ال: 

يتم�ّشح على الأعتاب ليح�شل على اللوحة الزرقاء ل 

يحق له اإلقاء حجر يف البئر الذي �شرب منه.

اآذار   14 اأح��زاب  يف  م�سيحية  �سخ�سيات  • جتري 
حم����اولت ل����س���رتداد حم��ازب��ني �سابقني اخ��ت��اروا 

اخلروج من تلك الأح��زاب ب�سبب عقم طروحاتها 

غر  اإغ����راءات  بتقدمي  البع�س  وق���ام  ال�سيا�سية، 

اأن  ب��ع��د  ل��ك��ن  ال�����س��ف��وف  اإىل  ع����ادوا  اإذا  م�سبوقة، 

ي��ج��ري اخ��ت��ي��اره��م يف م��ع��رك��ة ���س��د ال��ب��ط��ري��رك 

الراعي.

حجمها  من  اأكرب  دور  لها  خليجية  دولة  • �شفارة 
اإىل  ي��وم  كل  �شباح  ت�شارع  العربية،  التطورات  يف 

كانت  اإذا  مكتوبة،  اإع���ام  و�شيلة  ب���اأي  الت�����ش��ال 

هذا  اأن  املفارقة  لكن  لنظامها،  انتقادًا  تت�شمن 

التا�شعة، حيث ل يكون قد  الت�شال يتم دائمًا قبل 

ح�شر اأي م�شوؤول يف التحرير اأو الإدارة، مما اعت�رُب 

هذه  ع��ادة  على  اإغ��راء؛  ورمب��ا  تهديدًا..  اأو  تهويًا 

الدولة.

انق�سم اإثر امل�ساورات النيابية التي  نيابي  • تكتل 
ر�ست على الرئي�س جنيب ميقاتي، جتري ات�سالت 

لإعادة حلمته، وذهب الأمر باأحد النواب املن�سقني 

اإىل القول اإنها �سارت قاب قو�سني اأو اأدنى.

الأكرث فاعلية يف املعار�شة، حاول  التيار  يف  • نائب 
فلم  اأمه(،  )من  ال�شوريني  �شقيقيه  باأحد  الت�شال 

يلق اإل ال�شد ونكران اأن يكون لهما اأخ مبوا�شفاته.

ـُنتج بعد! م�صر.. الثورة مل ت
أحداث سوريا.. وخريطة العالم الجديد
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م����ا ي������زال رئ���ي�������س ال�������وزراء 

ال���ق���ط���ري ووزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 

ال�����س��ي��خ ح���م���د ب����ن ج���ا����س���م ب��ن 

للمرحلة  جنماً  ث��اين،  اآل  ج��رب 

م��ن دون م���ن���ازع، ف��ه��و م��ن ق��اد 

حملة التدخل يف ليبيا، و»قواته 

اخل���ا����س���ة« امل���وؤل���ف���ة م���ن »ق��ن��اة 

اأ�سا�سياً يف  اجلزيرة« لعبت دوراً 

التي  ال��ب��ل��دان  على  التحري�س 

اأراد الغرب ا�ستهدافها، واآخرها 

���س��وري��ة، ال��ت��ي م���ا ت����زال غ�سة 

يف ع��ني »ال�����س��ي��خ« ال���ذي ي�سفه 

امللب�س  »خليجي  ب��اأن��ه  ك��ث��رون 

غ���رب���ي ال�����ه�����وى«، ك���م���ا ي�����س��ف��ه 

اآخرون باأنه �س�ح قطر ال�سري 

للدمار ال�سامل.

كثرون  ي���راه  ال���ذي  ال�سيخ 

جزءاً اأ�سا�سياً من �سناعة القرار 

»اأم��رة«  مع  بالتعاون  القطري 

وبرعاية  م��وزة،  ال�سيخة  الب�د 

اأح���د،  ع��ل��ى  اأم��رك��ي��ة ل تخفى 

يربع يف الظهور مبظهر �ساحب 

اأن طموحاته هذه  القرار، غر 

قد تودي به بنهاية املطاف، بعد انفكاك حتالفه مع ال�سيخة موزة، 

والذي بداأ منذ مطلع الت�سعينات، واأثمر يف العام 1995 انق�باً قام 

ب��ن خليفة على وال���ده خ���ل وج���وده يف اخل��ارج،  ب��ه ال�سيخ حمد 

اأع��د خطته  ك��ان من  ال�سيخ حمد بن جا�سم  اإن  انق�ب قيل  وه��و 

بالتعاون مع ال�سيخة موزة، وبرعاية اأمركية ل لب�س فيها.

حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين املولود يف العام 1952 هو رجل 

اأعمال مهم، ويو�سف باأنه وجه ليربايل منفتح، ا�ستلم عدة مهمات 

اأخرى، من بينها رئا�سة جمال�س اإدارات �سركات وموؤ�س�سات �سخمة، 

اخل��ارج��ي،  ال�ستثمار  وهيئة  القطرية،  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  مثل 

اللوؤلوؤة«،  العقاري، و»م�سروع  الديار القطرية ل��ستثمار  و�سركة 

منفردة وحمبوبة يف  »�سخ�سية  اأن��ه  على  نف�سه  تقدمي  له  ويحلو 

ال�سارع القطري«.

املحبوب«عمله  »ال�سيخ  ب��داأ  ال�سغرة،  م�ساريعه  ف�سل  بعد 

نال وظيفة  والع�سرين، حيث  الثالثة  الإداري يف قطر يف عمر 

اإداري������ة ك��ان��ت م��ن�����س��ب م��دي��ر م��ك��ت��ب وزي����ر ال�������س���وؤون ال��ب��ل��دي��ة 

تنتقل  اأن  قبل  �سنوات،  �سبع  فيها  بقي  وال��زراع��ة، وهي وظيفة 

العام  وال��ق��روي��ة يف  البلدية  ال�����س��وؤون  ب��ال��وراث��ة - وزارة   - اإل��ي��ه 

1989، حيث اإن وزارة البلدية كان قد تويف وزيرها ال�سيخ حممد 
اآل ثاين، وا�ستمرت ب� وزير مدة طويلة، تعهد حمد  بن جرب 

البلدية  ر�سوم  من  البلدية  وزارة  م�ساريف  بتوفر  جا�سم  بن 

برفع  القرارات  من  جمموعه  اأ�سدر  فاإنه  وبالفعل  واأن�سطتها، 

األف ريال، وكذلك  اإىل  التجارية من مئة ريال  الرخ�س  ر�سوم 

من  الكثر  على  الر�سوم  رف��ع 

اخل���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة الأخ����رى، 

اإع���ن��ات  نظام  ا�ستحدث  كما 

ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى اأع��م��دة الإن����اره 

يف ال�����س��وارع ال��ع��ام��ة، ك��م��ا ق��ام 

ب��ت��خ��ط��ي��ط م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 

الغربي، وبيع اأرا�سيها.

 بقي ال�سيخ حمد بن جا�سم 

1995؛  العام  حتى  عادياً  وزي��راً 

عندما ح�سل النق�ب ال�سهر 

يف ق��ط��ر، ف��ك��ان ه��و م��ن ُمعّديه 

وم��ن م��وؤي��دي اب��ن خ��ال��ه ال��ذي 

ال�سيخ حمد  ا�سمه  يحمل نف�س 

خاله  على  فنا�سره  خليفة،  بن 

اأمر الب�د، وجنح يف احل�سول 

وقيل  م��ه��م،  من�سب  اأول  ع��ل��ى 

يومها اإنه كان من دّبر الإخراج 

ال��ت��ل��ف��زي��وين ل���ن��ق���ب، حيث 

حفل  اإىل  ال��ب���د  م�سايخ  ُدع���ي 

ا���س��ت��ق��ب��ال، مت م��ون��ت��اج��ه وُب���ث 

م��ن دون ���س��وت، ليظهر ه��وؤلء 

وك��اأن��ه��م ي��ب��اي��ع��ون الب���ن مكان 

الأب.

بتثبيت  مبا�سرة  ال���ولء  ثمن   - ال��وزي��ر   - حمد  ال�سيح  قب�س 

1991( مع ملف  ال��وزارة يف العام  موقعه وزي��راً للخارجية )توىل 

واحد هو فتح الع�قات مع الوليات املتحدة، ودفع الثمن املطلوب 

اإىل درجة فتح  اأبوابها  اأو�سع  اإ�سرائيل من  وهو فتح الع�قات مع 

وذل��ك  ال��ق��ط��ري،  بالغاز  وت��زوي��ده��ا  ال��دوح��ة  لها يف  مكتب متثيل 

متهيداً لنقله اإىل م�ستوى اأكرب. 

احتفظ مبن�سبه وزيراً للخارجية �سمن الت�سكي�ت الوزارية 

اأول  نائباً  تعيينه  مت   2003 ال��ع��ام  ويف  و1999،   1996 الأع����وام  يف 

للخارجية،  وزي��راً  ال��وزراء مع احتفاظه مبن�سبه  لرئي�س جمل�س 

رئي�ساً  من�سبه  من  خليفة،  حمد؛  ال�سيخ  �سقيق  »ا�ستقال«  اأن  اإىل 

اأخيه النق�ب على والده،  للوزراء الذي منح له مقابل م�ساركة 

فكان هذا املن�سب اأي�ساً من ن�سيب ال�سيخ حمد بن جا�سم، الذي 

جمل�س  يف  ع�سويته  ه��ي  ال�سفات،  م��ن  اأخ���رى  جمموعة  امتلك 

الدائم  الد�ستور  اإع��داد  1996، ويف جلنة  العام  اأن�سئ  الدفاع الذي 

اأن�سئ  1999، ويف جمل�س العائلة احلاكمة الذي  التي �سكلت العام 

العام 2000.

بنت فهد بن حممد  ال�سيخة جواهر  ال�سيخ حمد متزوج من 

اأولد هم: جا�سم وجرب وحممد وفهد  ثمانية  اآل ثاين، ولديهما 

ونور وملياء ومرمي والعنود، ومتزوج اأي�ساً من ال�سيخة نور بن عبد 

العزيز بن عبد اهلل بن تركي ال�سبيعي، ابنة عبد العزيز بن تركي، 

 5 ولديهما  الدولة،  واأح��د وجهاء  ال�سابق  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 

اأولد هم: �سريفة ومتيم وف�ح ومي وهيفاء.
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م�����دي�����ر  ي�����ه�����ت�����م   •
ال��������س�������ت�������خ�������ب�������ارات 

المريكية؛  املركزية 

دي������ف������د ب�����رتي�����و������س، 

ه��ذه الأي���ام يف كيفية 

ح��م��اي��ة خم���ربي���ه يف 

اأي  ح���دث  اإذا  ل��ب��ن��ان 

�سيء يف املنطقة، بعد 

ف�����س��ل��ه��ا يف  اأك�����دت  اأن 

ك�سفت  وق����د  ل��ب��ن��ان. 

بع�س امل�سادر املتابعة ل�أو�ساع الراهنة يف املنطقة، اأن ال�ستخبارات الأمركية 

يف �سدد جتنيد املزيد من املخربين يف لبنان، ملواجهة اأعداء امل�سروع الأمركي 

يف املنطقة،  وكذلك تعيني مدير جديد للوكالة الأمركية، والذي ي�سرف على 

الأحداث يف املنطقة العربية.

ي���ق���ت���ن���ع  مل   •
���ش��ع��د احل���ري���ري 

امل�شاركة  ب��اأه��م��ي��ة 

يف  ل��ه  ال�شخ�شية 

م��ه��رج��ان ق��وى 14 

طرابل�س  يف  اآذار 

وُنقل  املقبل،  الأحد 

ل�شائليه:  قوله  عنه 

ننف�شح  بدكن  »�شو 

دفعنا  م��ا  وب��ع��دن��ا 

للنا�س اإجرتهن، والبع�س ما قب�س ول قر�س من النتخابات«؟! ما 

اجلاكيت  ي�شلح  اإنو  »بيكفي  بالقول:  املتابعني  اأحد  تعليق  ا�شتدعى 

بنقل �شوته  يكتفي  اأو  ال�شا�شة  وتابع: »خلي يطل على  بطرابل�س«.. 

بدل اجلاأجاأة ع تويرت«.

• �سُيعلن قريباً يف لبنان عن جبهة تتكّون من منطمات واأحزاب 
ال��ن��واب  بع�س  اإل��ي��ه��ا  ي�ساف  اإ���س���م��ي،  ت��وج��ه  ذات  وجمعيات 

واأحزاب  اللبنانية،  النيابية  الأقلية  املح�سوبني على  اللبنانيني 

من  ق��راره��ا  اجلبهة  ه��ذه  ت�ستلهم  األ  على  ليربالية،  لبنانية 

قوى 14 اآذار، بل هي م�ستقلة عنها، و�سيكون لها دور مفاجىء 

و�سيطالبها  اللبنانية،  احل��ك��وم��ة  �سيا�سة  ي��ع��ار���س  للجميع، 

تطلعات  م��ع  تن�سجم  حكومة  ت�س�سكيل  وب���اإع���ادة  بال�ستقالة 

اجلبهة اجلديدة يف امللفات اللبنانية والعربية، ومنها الع�قة 

مع �سورية.

امل�شتقبل اأن خافًا عميقًا اأطل بني رئي�س الكتلة  تيار  اأو�شاط  يف  • يرتدد 
فوؤاد ال�شنيورة واأحد نواب الكتلة، ب�شبب ق�شية مالية عالقة بينهما، وي�شعى 

اأن  البع�س لدى احلريري يف مغرتبه لإطاق وعد بت�شوية الأمر بينها قبل 

ينزل اإىل ال�شارع وتفت�شح �شلوكيات �شوف توؤثر على جماهري الكتلة.
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مرة اأخرى على النظام الذي وجدوه امتداداً للحقبة املا�سية 

بكل ما فيها من مناورات؛ حتت وفوق الطاولة.

ال�����س��ب��اب امل�����س��ري ي��ث��ور جم����دداً لأن���ه اأي��ق��ن اأن الن��ت�����س��ار ال��ذي 

الطموح  النظام، مل يكن على قدر  راأ���س  اأن��ه حققه يوم رحل  توّهم 

والأح�������م.. فثمة ت��رك��ي��ب��ات جت���ري يف اخل��ف��اء، ل��ع��ل اأب���رزه���ا كذبة 

اأنهم يف �سباط قبل نحو ع�سرة  ال�ستفتاء يف متوز املا�سي، فتاأكدوا 

اأ�سهر مل ينجزوا �سوى خطوة اأوىل يف الطريق.

بني الثورة الأوىل والثورة الثانية ثمة رواية نقلتها و�سائل الإع�م، 

ال�سباب  و�سط  ووق��ف  الأمامية  ال�سفوف  اإىل  تقّدم  عجوزاً  اإن  تقول 

الذين يدافعون بب�سالة �سد حماولت ال�سرطة اأخذ ميدان التحرير، 

ال�سفوف اخللفية، نحن فقراء ومل  اإىل  ع��ودوا  »اأرجوكم  وخاطبهم: 

نتعلم، واإذا متنا فعلى الأقل �سنطمئن اأن الب�د لن متوت، فهناك من 

يحميها ويفيدها.. نحن مل منلك ل الروة ول العلم.. فلي�س لدينا 

اإل حياتنا نفيد بها البلد.. فاأنتم الدم اجلديد والعلم والغد«.

م�سر،  يف  الكثر  تغر   2011 دي�سمرب  و21  يناير   25 بني  اإذاً، 

كما يف املنطقة، فحركة »الربيع العربي« التي بداأت فعلياً من اأر�س 

الكنانة، مل تعد كذلك، فثمة انتهازيون وقنا�سو فر�س تقدموا، ل 

بل ت�سّيدوا ال�ساحة، هل تذكرون القر�ساوي يوم اقتحم امليدان بعد 

�سقوط مبارك، وهو حماط بحر�سه ال�سخ�سي؟ 

رمبا كان بزيارة حمد البحرين اإىل رئي�س النظام املخلوع العاجز 

فوق �سريره الآن، ل�طمئنان اإليه، ورمبا كان يف الإع�ن ال�سعودي 

عن نية ويل العهد تفقد �سديق قدمي يف حمب�سه، بع�س اجلواب.

مليونية،  مظاهرات  ت��ك��رر؛  التحرير  م��ي��دان  م�سهد  ح��ال،  ب��اأي 

و»الإخ��وان« وقفوا على احلياد، لكنهم ي�ستعدون للمفاو�سات.. اإمنا 

مع من؟ رمبا ين�سحبون ل�سيناريو �سبيه با�ستفتاء متوز..

م��ن راأى احل�����س��ود الأخ����رة يف م��ي��دان ال��ت��ح��ري��ر، وا���س��ت��م��ع اإىل 

ال��ث��ورة  ع��ل��ى  ان��ق��ل��ب  امل��خ��ل��وع  م��ب��ارك  اأن ح�سني  يعتقد  ال��ه��ت��اف��ات، 

لكن  امل�سر طنطاوي يخطب  عن اجلميع..  اإىل احلكم رغماً  وع��اد 

اهتزت  وا�سنطن  امل�سر«،  اإ�سقاط  يريد  »ال�سعب  تهتف  اجلماهر 

اأع�سابها، فهي ل تن�سى اأن هناك من هتف يف ميدان التحرير »املوت 

لأمركا«، ول تن�سى اأن هناك من يفجر اأنابيب الغاز التي متتد اإىل 

عن  الأبي�س«  »البيت  با�سم  الناطق  ع��رّب  لهذا  ال�سهيوين،  الكيان 

اأي�ساً  النف�س  و�سبط  النف�س«..  »�سبط  اإىل  داعياً  ال�سهيد«،  »القلق 

�سددت عليه وزارة الدفاع »البنتاغون«.

توقيع  اأي��ام  القانوين  امل�ست�سار  العربي؛  نبيل  اأن  اأي�ساً  نن�سى  ل 

ووزي��ر  بيغن،  مناحيم   - ال�����س��ادات  اأن���ور  زم��ن  يف  الكامب  اتفاقيات 

الع�سكري، و�سديق حمد بن جا�سم بن جرب، وهو  املجل�س  خارجية 

اأمني عام اجلامعة التي ورثها من عمرو مو�سى، عرّب  الآن يف رتبة 

اأن الناطق با�سم  ع��ن »ب��ال��غ ال��ق��ل��ق«.. ي��ا ل��ه م��ن »ق��ل��ق« مثر! حتى 

اخلارجية الفرن�سية برنار فالرو مل ين�س اأن يعرّب عن »قلق ب�ده 

ال�سديد«، ووعظ املتظاهرين ب�سرورة »اإبداء ح�س امل�سوؤولية«.. 

حقاً.. ال�سعب مل ُينتج ثورته احلقيقية بعد.. فالكل من النظام 

العربي الر�سمي، اإىل الغرب، اإىل الوليات املتحدة، يريد التهدئة.. 

عقب،  على  راأ�ساً  احل�سابات  قريباً  انقلبت  فلرمبا  فقط..  والتهدئة 

لأن ال�سعب �سي�سنع يف حلظة ما ثورته احلقيقية، ف�»ارفع راأ�سك يا 

اأخي« ما تزال ت�سلح يف كل اآن وحني.



م����ا ال����ف����رق ب����ن م�����س��ر ه��م��ف��ر وب���رن���ار 

اال�ستخبارات  يف  ع�سو  االأول  ليفي؟  ه��ري 

ال����ري����ط����ان����ي����ة، وال�����ث�����اين ي���ط���ل���ق���ون ع��ل��ي��ه 

مقيت  فرن�سي  �سهيوين  لكنه  »ف��ي��ل�����س��وف«، 

ومتع�سب.

ال��ف��ارق ب��ن االث��ن��ن ميتد على  اأن  وم��ع 

م�ساحة مئتي عام، اإال اأن املهمة واحدة، فهمفر 

وزارة  اأوفدته  الريطانية  املخابرات  مبعوث 

امل�ستعمرات الريطانية عام 1710 اإىل كل من 

م�سر وال��ع��راق وط��ه��ران واحل��ج��از، وي��روى 

تعزز  التي  الكافية  املعلومات  جلمع  ج��اء  اأن��ه 

يقول:  حيث  وامل�سلمن،  العرب  متزيق  �سبل 

»وُبعث يف نف�س الوقت ت�سعة اآخرون من خرية 

املوظفن لدى وزارة امل�ستعمرات، ممن تكتمل 

فيهم احليوية والن�ساط والتحم�س ل�سيطرة 

االإم��راط��وري��ة  اأج����زاء  �سائر  احل��ك��وم��ة على 

العثمانية، وقد زودتنا باملال الكايف واملعلومات 

واأ���س��م��اء احلكام  املمكنة  ال��ازم��ة واخل��رائ��ط 

القول:  ويتابع  القبائل«..  وروؤ���س��اء  والعلماء 

ال�سكرتري حن وّدعنا قائًا:  اأن�س كلمة  »مل 

على جناحكم يتوقف م�ستقبل بادنا، فاأبدوا 

ما عندكم من طاقات النجاح«.. وهكذا جنح 

يومئذ يف م�ساعيه ال�سريرة يف الدول العربية 

واخل��ل��ي��ج، وب���ث ك��م��اً م��ذه��ًا م��ن االأ���س��ال��ي��ل 

واالأك���اذي���ب ال��ت��ي م��ا ن���زال ن��ع��اين منها حتى 

ع�سرنا احلايل.

اأما هري برنار ليفي الذي يبدو ك�»من�سق 

بنظرية  تعم�سق  ف��ق��د  ال��ع��رب��ي��ة«،  ل��ل��ث��ورات 

ال��ق��ذايف«،  »نظرية  ا�سم  عليها  اأطلق  جديدة 

يف  االأطل�سي  ت��دّخ��ل  �سابقة  اإىل  ترتكز  التي 

والع�سرين  احل��ادي  القرن  يف  لت�سبح  ليبيا، 

»قاعدة قانونية«.. ووفق هذه النظرية يجزم 

اأن  ال��ع��رب��ي��ة«،  ال���ث���ورات  »من�سق  ال�سهيوين 

ال�سيناريو  وف��ق  ب��ه  �سُيطاح  ال�سوري  النظام 

ال��ل��ي��ب��ي، وع��ل��ي��ه ف��ق��د ب����داأ ق��ب��ل ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر 

اأط��ل��ق عليه  م��ا  اأو  ال�����س��ري��ة،  االأب����واب  معركة 

»الكوالي�س«، ولهذه الغاية بداأ اجتماعاته مع 

لندن  يف  اأول��ه��ا  فكان  ال�سورية،  »امل��ع��ار���س��ات« 

مع رفعت االأ�سد، الذي بداأ يطلق نداءات رفع 

ال�ساح يف وجه الدولة والنظام ال�سورين.

ل��ي��ف��ي ال�����ذي ي��ع��ت��ز ب�����س��داق��ة ن��ت��ن��ي��اه��و، 

ويفاخر بتاأثريه على املهاجر اليهودي نيكوال 

����س���ارك���وزي، ي��ت��ح��دث يف م��ق��ال��ه االأ���س��ب��وع��ي 

ل��ق��اءات��ه  ع��ن  الفرن�سية  »ل���وب���وان«  جم��ل��ة  يف 

اأن يحدد  م��ن دون  ���س��وري��ن  م��ع��ار���س��ن  م��ع 

اأ���س��م��اءه��م وك��ي��ف اأق��ن��ع��ه��م ب��ت��اأي��ي��د ال��ت��دّخ��ل 

العربية  اجل��ام��ع��ة  نهج  اأن  ل��ي��وؤك��د  االأج��ن��ب��ي، 

ال���ع���داء ل�����س��وري��ة ت��ق��ف وراءه ق��ط��ر، وه��و  يف 

الليبي،  ال�سيناريو  ال�سراكة يف  م�ستوحى من 

م��ن قبل اجلامعة  االن��ح��ي��از  ه��ذا  اأن  ل��ي��وؤك��د 

مل��ن��ح  اإال  ي���ه���دف  ����س���وري���ة ال  ����س���د  ال���ع���رب���ي���ة 

على  االأجنبي  للتدخل  العربية«  »ال�سرعية 

الطريقة الليبية.

وكاأن ليفي ينظر اإىل املراآة فيعجب ب�سكله 

اأن  ا�ستطاع  اأن��ه  وكيف  ال�سريرة،  وب���»اأف��ك��اره« 

اأن بع�س  ال�سيطانية، فيوؤكد  يغلب مفاهيمه 

املعار�سن »ال�سورين« كان ال يحتمل جمرد 

ل املوت  �سماع كلمة تدخل اأجنبي، وكان يف�سّ

ع��ل��ى ال��ن��ط��ق ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ة، ل��ك��ن ك���ل ���س��يء 

الفرن�سي من  ح�سب ليفي تغري، وبهذا �سار 

املتحم�سن  م��ن  ب��ره��ان غليون  ���س��وري  اأ���س��ل 

ل��ل��ت��دخ��ل االأج��ن��ب��ي، ورمب���ا ���س��ار اأخ��ط��ر من 

ذل���ك، ح��ي��ث تفيد امل��ع��ل��وم��ات اأن���ه دخ���ل على 

رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ق��ط��ري يف ال��ق��اه��رة قبيل 

االج��ت��م��اع ال��ث��اين يف ال��ق��اه��رة، ك��اأن��ه مبعوث 

تكن  مل  ر���س��ال��ة،  م�ست�سيفه  و���س��ل��م  غ��رب��ي، 

ي�سمى  م��ا  با�سم  اأذاع��ه��ا  التي  امل��ف��ردات  �سوى 

على  �سربت  التي  العربية،  اجلامعة  مقررات 

ح��د ت��ع��ب��ري امل��ث��ل »ال��ل��ب��ن��اين« ح��ل��ي��ب ال�سباع 

العامة،  تعبري  ح�سب  ولتتحّول  �سورية،  �سد 

وكاأن هذه اجلامعة اأوجدها االإنكليز من اأجل 

اأنها اأ�سبحت جمرد  �سورية فقط.. خ�سو�ساً 

وديتليف  ال�سديق  زور، كمحمد زهري  �ساهد 

ميلي�س، اأو اأكل الدهر عليها و�سرب، ف�ساخت 

كعبد  دردب��ي�����س  ح��ي��زب��ون  واأ�سبحت  وه��رم��ت 

ال�سامة  النفايات  دف��ن  بطل  خ���دام؛  احلليم 

االأمريكين  معلميه  طريقة  على  �سورية،  يف 

ال���ذي���ن م�����اأوا اأر������س ال���راف���دي���ن ب��ال��ن��ف��اي��ات 

ال�سامة، ورمبا النووية.

ث���م اأي�����ن ه����ذه اجل���ام���ع���ة وب��ط��ل��ه��ا نبيل 

للم�سجد  ال�سهيونية  التهديدت  من  العربي 

احل��رم��ن،  وث��ال��ث  القبلتن  اأوىل  االأق�����س��ى 

التي  اخلطرية  االإب���ادة  عملية  نقول  ال  حتى 

اأط��ف��ال  �سد  ال�سهاينة  م��ن  قطعان  تقودها 

ك��ان��ت ج��ام��ع��ة ح��م��د بن  اأي����ن  ث��م  فل�سطن؟ 

العراق،  جا�سم حينما غزا جورج بو�س االبن 

و�سحق اأو قتل مليون ون�سف مليون عراقي؟ 

واأين هذه اجلامعة من جوع ماين االأطفال 

اأو  �سنعاء  اأن  ت��درك  ال  وكاأنها  ال�سومالين، 

اأين  اأو عدن تقرب من مقدي�سو..؟ ثم  تعز 

وجود  االأم��ريك��ي يف حق  الفيتو  موقفها من 

الهامية  �سلطتها  ي��راأ���س  فل�سطينية  دول���ة 

االآن، �سريكهم حممود عبا�س..؟

قد يكون �سرورياً التذكري اأن هذا ال�سرق 

االأو�سط م�ستودع العجائب.. واملفاجاآت اأي�ساً، 

روح  هي  الناب�س،  العروبة  قلب  �سورية  واأن 

هكذا  وت��ق��دم��ه��ا،  م�ستقبلها  وع���ن���وان  االأم����ة 

تعلمنا من التاريخ.

امل��غ��ول وال��ت��ت��ار اأع��ظ��م فر�سان االأر����س يف 

عادوا  لكنهم  ال�سام،  باد  يف  هزموا  زمانهم، 

االإ���س��ام،  يحملون  وه���م  ب��اده��م  اإىل  منها 

عا�سمة  اأول  دم�سق هي  اأن  التاريخ  ويحدثنا 

يف  اأن  القريب  التاريخ  ويحدثنا  التاريخ،  يف 

خمطط  ث��م��ة  ك���ان  بيكو   - �سايك�س  م�����س��روع 

جلعل �سورية اأربعة اأجزاء، لكن اإبراهيم هنانو 

و�سالح العلي و�سلطان با�سا االأطر�س ويو�سف 

العظمة.. لكن اأهلها ونا�سها و�سهداءها عمدوا 

وحدة قلب العروبة الناب�س بالدم وال�سهادة.. 

اأن امل�سروع  اأوغلو  اأردوغ��ان -  ورمبا ال يدري 

ال��غ��رب��ي يف ت��ل��ك االأزم���ن���ة ك���ان ي��خ��ط��ط الأن 

اأرب��ع  اإىل  املري�س  الرجل  من  بقي  ما  يحول 

دول اأي�ساً، لكن اإفا�س اخلزينة الريطانية 

جعلهم ي�سحكون على م�سطفى كمال الذي 

مل يعد يرى اإال تركيا االأوروبية - الاتينية.

اإىل  ���س��ارل دي��غ��ول حينما ج��اء  اأن  ي���روى 

عام  ولبنان  �سورية  ا�ستقال  قبيل  املنطقة 

1943 �ساهد يف الفندق الذي كان ينزل به يف 
حلب عامل تنظيفات، يتوقف عن عمله ليقراأ 

يف جريدة وجدها خال قيامه بواجبه، تاأمله 

اأن يقهر،  بعمق.. وق��ال: ه��ذا �سعب ال ميكن 

الأن فقريه يقراأ..

���س��ع��ف ال��ن��ظ��ر، ورمب����ا ���س��وء ال��ط��ال��ع، اأو 

هذا  ك��ان  اإذا  خ�سو�ساً  وال��ف��ه��م،  احليلة  قلة 

ال��ف��ه��م م�����س��دره ه���ري ب��رن��ار ل��ي��ف��ي، يجعل 

ومموليهم  واأ�سيادهم  ال�سورية  »املعار�سات« 

اللعبة  �سروط  اأن  ي��رون  ال  الكاز  اأع���راب  من 

حلفاوؤهم  ي�سبقهم  اأمل  ت��غ��ريت..  �سورية  يف 

و���س��رك��اوؤه��م يف لبنان يف اال���س��ت��ف��ادة وال��ت��زود 

من نظريات »العبقري« جون بولتون، ف�سار 

قائدهم امليداين وال يزال جيفري فيلتمان؟

���س��روط ال��ل��ع��ب��ة يف ���س��وري��ة ت��غ��ريت، ومل 

خال  من  التطورات  اإىل  النظر  مفيداً  يعد 

وال  واملغر�سة،  امل�سللة  الف�سائيات  فركات 

من بيانات ال�سيخ حمد بن جا�سم يف اجلامعة 

دون  من  �سهرين،  نحو  منذ  �سلفاً  واجل��اه��زة 

جتلياتها:  ومن  العاملية،  اللوحة  اإىل  التطلع 

االن�����س��ح��اب االأم���ريك���ي م��ن ال���ع���راق، وال���ذي 

اأيام  �سينجز يف غ�سون  وهو  تت�سارع وتريته، 

الناتو  قتلى  جثث  ال��ع��ام،  نهاية  حتى  ولي�س 

التي حتملها الطائرات يومياً من اأفغان�ستان.

اأردوغان - اأوغلو يبدو اأن �سراخهما قنابل 

�سوتية، فجرائم الناتو يف ليبيا اأوقفت عمل 

ال�سركات  واآالف  البلد،  هذا  يف  االآالف  مئات 

الركية التي كانت تعمل يف هذا البلد اأقفلت 

اأي ح�سة يف  لها  ي��ك��ون  ل��ن  وتركيا  ن��ه��ائ��ي��اً.. 

الناتو، وهي  ذيلي يف  الليبية فدورها  الكعكة 

جمرد قاعدة لي�س اإال.

بوتن القادم اإىل رئا�سة االحتاد الرو�سي 

بعد ثاثة اأ�سهر، يتذكر اأندروبوف، في�سجل 

ل��ن��ف�����س��ه جم����د حت������دي االأط���ل�������س���ي وق���ه���ره 

ف����ان����دروب����وف خ���ا����س امل���واج���ه���ة م���ع احل��ل��ف 

االأطل�سي من لبنان عام 1984 وهزمه وانت�سر 

مع حافظ االأ�سد، وبوتن لن يقل �ساأناً، فقد 

االأمن،  بالفيتو يف جمل�س  اأواًل  املواجهة  قرر 

بوارجه  هي  وها  العنيفة  ال�سدمة  مببداأ  ثم 

بدوره  الدافئة، فقد قرر  املياه  ومدمراته يف 

اأن ينت�سر مع ب�سار االأ�سد.

اإذن، ثمة �سروط جديدة للعبة.. قد يعلو 

���س��راخ ح��م��د ب��ن ج��ا���س��م ك��ث��رياً، ورمب���ا �ساب 

الطبيعة  ح��ال  واق��ع  رغ��م  العربي  نبيل  �سعر 

الفيزيولوجية.. ويف كل احلاالت قد ال ن�سمع 

من التهديد الركي �سوى �سراخ رجب طيب 

اأردوغ�����ان ال���ذي ي��ت��ج��اوب ���س��دى م��ع ت�سعري 

ال  اأوغ��ل��و  داود  اأح��م��د  اأن  تبن  ال��ت��ي  امل�ساكل 

وفرحه  زه���وه  بعد  خ�سو�ساً  غ��ريه��ا،  يجيد 

على  رجبه  مع  اأوب��ام��ا  ب��اراك  من  با�ستقباله 

هام�س اجلمعية العام لاأمم املتحدة..

���س��وري��ة ل��ن ت��ه��زه��ا م��ب��ادرة ج��ام��ع��ة نبيل 

ال��ع��رب��ي، ف�����س��روط ال��ل��ع��ب��ة ق��د ت��ب��دل��ت، واإن 

واملغرب  والبحرين  وقطر  ال�سعودية  اأي���دت 

يف  �سورية  �سد  اأملانيا  ق��رار  م�سروع  واالأردن 

اجلمعية العمومية للجنة حقوق االإن�سان يف 

االأمم املتحدة.. وما على برهان غليون اإال اأن 

يتحول اإىل ناقل ر�سائل بن امل�سايخ، ف�ساعي 

الريد لدى ال�سلطان له اأي�ساً راتبه، فكيف 

اإذا اأقنعه برنار هري ليفي ب�»فل�سفته«.

اأحمد زين الدين
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جعبة األسبوع
برنار هرني ليفي ي�شيد بحمد وغليون

�شورية.. اأمراء النفط يخططون ل�شيناريو ليبي.. لكن �شروط اللعبة تبدلت

• اأعلنت وكالة »ا�سو�سيتد بر�س« اأن �سورية تَعد من اأ�سد 
املنتقدين لدولة »اإ�سرائيل«، م�سرية اإىل اأن معظم الدول 

العربية، ما عدا �سورية ولبنان، خففوا لهجتهم العدائية 

معها،  العاقات  تطبيع  ويريدون  بل  »اإ�سرائيل«،  جتاه 

وعانية، لكنهم ينتظرون انتهاء الو�سع يف �سورية.

يف  ليفي  ه��ري  ب��رن��ار  الفرن�سي  ال��ي��ه��ودي  يفاخر   •
الفرن�سي  الرئي�س  على  ت��اأث��ريه  بقوة  امل�ستمرة  كتاباته 

ت��واط��اأ معه  ���س��ارك��وزي  ب���اأن  ���س��ارك��وزي، معرفاً  نيكوال 

يف  الفرني�سة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دور  تهمي�س  يف  ب��داي��ة 

ال�سورية،  املعار�سة  ودعم  بتبني  واإقناعه  ليبيا،  اأح��داث 

لتجميد  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  دول  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط  ويف 

ع�سويتها.

ويوؤكد ليفي )�سديق نتنياهو( يف اآخر ت�ساريحه باأن 

التدخل االأطل�سي يف �سورية هو القرار النهائي للق�ساء 

على اآخر اأعداء قيام دولة »اإ�سرائيل« الكرى.

اأ�سلحة �سادرها االأمن ال�سوري يف حي البيا�سة يف حم�س

اأنقرة - الثبات 

التي  ال��رك��ي��ة  »ال��ع��ن��ري��ة«  الت�ساريح  ُتخفي 

يقودها رئي�س الوزراء الركي رجب طيب اأردوغان 

الكثري من »القلق« الركي يف امللف ال�سوري، الذي 

ي�سكل هاج�ساً للقيادة الركية منذ اندالع االأزمة 

اأمام  املنطقة  يف  الركية  ال�سيا�سات  و�سعت  التي 

اإن بادهم  اأت��راك  اختبار حقيقي، يقول حمللون 

ف�سلت فيه »ف�سًا ذريعاً« حتى االآن.

متنع  التي  الركية  الهموم  من  الكثري  هناك 

»اإخ��وان��ي��ون«  يقودها  التي  العلمانية  اجلمهورية 

من اتخاذ قرار يف هذا امللف، فبخاف التهديدات 

االأت�������راك، م��ن��ذ زم���ن غري  ال���ق���ادة  ال��ت��ي يطلقها 

مبادرة  اتخاذ  عن  عاجزة  اأن��ق��رة  ت��زال  ما  ق�سري، 

يكون  اأن  البداية  اأرادت���ه منذ  ال��ذي  امللف  ه��ذا  يف 

فيه،  الفتاً  تخبطاً  تظهر  وهي  الرئي�سي،  ملعبها 

اأم��ل من  اأن ال  فتارة تنادي باحلوار، وط��وراً ترى 

هذا النظام، ثم تعود لتهادن، ويرى مراقبون اأن يف 

الكثري من االرتباك، ففي  الكثرية  القيادة  حركة 

حن نرى اأنقرة ت�سعد وتلوح مبا ال يحمد عقباه 

متظاهرين  قبل  من  دم�سق  يف  علمها  ح��رق  عند 

ا�ستهدفت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة«  »ال����ق����رارات  اأث���ارت���ه���م 

لرئي�س  االأخ��رية  الت�سريحات  اأت��ت  اأم��ن بادهم، 

والتي  غ��ول،  الركي عبد اهلل  ال���وزراء، وللرئي�س 

ركز االأول فيها على �سخ�س الرئي�س ب�سار االأ�سد، 

الذي كان يناديه اأردوغان دائماً ب�«اأخي«، ثم جمع 

العامل الكردي والو�شع الدميغرافـي فـي اجلنوب

»املخاوف الرتكية« تختبئ خلف »الت�شريحات العنرتية«
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ت�����س��اع��دت ال��ت�����س��ري��ح��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 

اأهلية يف �سورية،  تتنباأ باحتمال ن�سوب حرب 

وكان االأمريكيون قد دعوا املعار�سة ال�سورية 

اإىل عدم التخلي عن ال�ساح ا�ستجابة للدعوة 

للح�سول  ال�سوري  النظام  لهم  وجهها  التي 

على العفو.

وُتظهر هذه الت�سريحات اأن حمور الغرب 

- تركيا - عرب »الغرب«، قد انتقل اإىل اخلطة 

���س��وري��ة، وذل���ك بعدما  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  »ب« يف 

النظام  اإ���س��ق��اط  اأن  ال��ق��اط��ع  ب��ال��دل��ي��ل  اأي��ق��ن 

ال�سوري �سواء من الداخل بعملية انقابية اأم 

اأم من اخل��ارج بتدخل ع�سكري  ث��ورة �سعبية، 

اأم��ر  ه��و  الليبية  اأم  العراقية  باحلالة  �سبيه 

للتحقيق،  قابل  وغ��ري  للغاية  ومكلف  �سعب 

اإ�سعال  وه��ي  البديلة،  اخلطة  اإىل  فتحولوا 

�سورية. فما  داخلية يف  فتنة مذهبية وح��رب 

ه��ي اح��ت��م��االت جن���اح ت��ل��ك اخل��ط��ة البديلة 

امل�سروع  اأه���داف  وحتقيق  �سورية  اإ�سقاط  يف 

االأمريكي يف املنطقة؟

اإن احل����رب االأه��ل��ي��ة ال����ذي ي��ري��د ال��غ��رب 

�سورية،  يف  اإ�سعالها  واالأت��راك  العرب  وبع�س 

على  ت�ستع�سي  وق��د  �سهلة  مهمة  ت��ك��ون  ل��ن 

خطط  عليه  �سابقاً  ا�ستع�ست  كما  ط،  املخطِّ

اإ�سقاط نظام االأ�سد بالقوة اأو بال�سارع، وذلك 

الأ�سباب عدة داخلية وخارجية اأهمها:

احلرب  اإن  الداخلي،  ال�سعيد  على  اأواًل: 

ال�ستعالها،  قوة  مقومات  اإىل  حتتاج  االأهلية 

ونفندها مبا يلي:

 امل��ع��ار���س��ون ل��ل��ن��ظ��ام: وه����وؤالء ُي��ع��ت��رون 

امل��رج��وة،  الفتنة  الإ���س��ع��ال  االأ���س��ا���س��ي  الع�سب 

�سئيلة  ن�سبة  اأن��ه��م  يبن  ه���وؤالء  حجم  لكن 

مقارنة  من  يظهر  كما  ال�سوري،  ال�سعب  من 

امل��ظ��اه��رات ال��ت��ي خ��رج��ت م��ع��ار���س��ة وم��وؤي��دة 

ال�سئيلة  الن�سبة  ه��ذه  �سمن  وحتى  للنظام، 

التي  املعار�سن  من  ج��داً  قليلة  اأقلية  هناك 

ت��ق��ب��ل ب�����اأن مت��ت�����س��ق ال�����س��اح الإث������ارة ال��ف��ن 

امل��ذه��ب��ي��ة وت���دم���ري ال���دول���ة وحت��ق��ي��ق احل��ل��م 

اأربع دويات  اإىل  االإ�سرائيلي بتفتيت �سورية 

طائفية متناحرة.

اجل��م��اع��ات االإره��اب��ي��ة يف ���س��وري��ة، والتي 

ل��زرع  االأ�سا�سي  ال���ذراع  لتكون  عليها  يعتمد 

املراكز  تفجري  خ��ال  م��ن  الطائفية  الفتنة 

مما  بهم  والتنكيل  االأب���ري���اء  وق��ت��ل  الدينية 

املذهبية،  والنعرات  الطائفية  الغرائز  يثري 

ي�سيق  حم�سورة  وب��ات��ت  قوتها  تقل�ست  ق��د 

و�سط  يف  حم���ددة  منطقة  يف  اخل��ن��اق  عليها 

�سورية.

اأع��ل��ن��ت كلينتون  اجل��ي�����س ال�����س��وري، وق���د 

�سيقوم  الداخلية  واحل���رب  امل�سلح  العمل  اأن 

االأمريكين  لكن  اجلي�س،  عن  املن�سقون  بها 

���س��ف��ريه��م يف دم�سق  ل�����س��ان  اأن��ف�����س��ه��م وع��ل��ى 

وخ�����ال ج��ل�����س��ة ا���س��ت��م��اع اأم������ام ال��ك��ون��غ��ر���س 

اعرفوا بتما�سك اجلي�س ال�سوري وان�سباطه 

بقيادة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ب��اأوام��ر  والتزامه 

االأ�سد.

وتبدو  وموؤ�س�ساتها،  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

م�����س��ت��ق��رة وم���ت���م���ا����س���ك���ة ب�����س��ك��ل ك����ب����ري، وال 

الدبلوما�سين  اأن  ي�����س��دق  اأن  الأح���د  مي��ك��ن 

وال�سيا�سين واأع�ساء جمل�س ال�سعب ال�سوري 

ل�ستى  االآن-  لغاية   - يتعر�سوا  مل  ووزراءه 

عن  لان�سقاق  وال��رغ��ي��ب  ال��ره��ي��ب  اأن����واع 

فهم  وبالتايل  ليبيا،  يف  ح�سل  كما  ال�سلطة 

�سمدوا واأبقوا على متا�سك النظام والدولة.

الداخلية  امل��ق��وم��ات  اأن  جن��د  اإذاً  وه��ك��ذا 

للحرب االأهلية غري متوافرة العنا�سر ب�سكل 

تام، ويبقى اأن باإمكان املتمردين واالإرهابين 

االأمني،  اال�ستقرار  اأن يخلقوا نوعاً من عدم 

االأهلية  احل��رب  مرحلة  اإىل  ي�سل  لن  ولكن 

التامة.

ثانياً: على ال�سعيد االإقليمي، مما ال �سك 

فيه  اأن احلرب االأهلية »املوعودة« يف �سورية، 

ومذهبية،  طائفية  حرباً  بال�سرورة  �ستكون 

وق���د ي��ك��ون ذل���ك م��ن خ���ال ت��وظ��ي��ف بع�س 

اإرهابية  عمليات  ل�سن  االأ�سولية  املجموعات 

و���س��رب م��راك��ز دينية يف ���س��وري��ة، ت���وؤدي اإىل 

�سورية  ويدفع  االأم���ور،  يعقد  طائفي  ح��راك 

ب��احل��رب  �سبيهة  ال��ك��ل  ���س��د  ال��ك��ل  اإىل ح���رب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وم���ن ه��ن��ا مي��ك��ن ف��ه��م ال��ر���س��ال��ة 

اإىل  الكرد�ستاين  العمال  ح��زب  وجهها  التي 

احلياد  على  وال��ب��ق��اء  بالت�سلح  �سورية  اأك���راد 

اأما  وجهن:  يف  ونفهمها  ال��راه��ن،  الوقت  يف 

احلفاظ على الذات يف ظل حرب طائفية قد 

جمموعاتها  حتفيز  اإىل  تركيا  خالها  تعمد 

ال�سورين،  ب��االأك��راد  التنكيل  اإىل  ووكائها 

اأو التح�سب حلماية النف�س يف ظل ما ُيحكى 

ت��رك��ي بقرار  ت��دخ��ل ع�سكري  اح��ت��م��االت  ع��ن 

املدنين  حماية  بذريعة  االأم���ن  جمل�س  م��ن 

ال�سورين. 

االأهلية  احل��رب  خيار  اأي�ساً  يبدو  وهكذا، 

الفو�سى  اإىل  ال��و���س��ع  وان���ف���ات  ���س��وري��ة  يف 

مكلفاً  احل����دود،  وان��ف��ات  ال�ساملة  االأم��ن��ي��ة 

تكون مبناأى عنه  املنطقة، ولن  على  وكارثياً 

الدول املجاورة ومنطقة ال�سرق االأو�سط ككل، 

وخ�سو�ساً اإ�سرائيل، وقد تكون تبعاته اأخطر 

الع�سكري  التدخل  خيار  تداعيات  من  بكثري 

املبا�سر الذي يردد الغرب وتركيا يف اعتماده 

لغاية االآن لتكاليفه الباهظة.

ث��ال��ث��اً: اإن احل��دي��ث ع��ن ح���رب اأه��ل��ي��ة يف 

اأ�ساب  الذي  الياأ�س  يعك�س  ال�سوري،  الداخل 

اإن�����س��اين« يف  »ت��دخ��ل ع�سكري  اإىل  ال��ه��ادف��ن 

���س��وري��ة الإ���س��ق��اط االأ����س���د، ف��م��ن امل��ع��ل��وم من 

خال درا�سة جتارب جمل�س االأمن التدخلية 

»االإن�سانية« خال الت�سعينات، اأنه يف حال كان 

مبداأ  على  االأع�ساء  جميع  بن  توافق  هناك 

التدخل ب�سكل عام، فاإن ت�سريع التدخل لكي 

يح�سل يجب اأن يكون هناك اتفاق بن اأع�ساء 

للنزاع،  ال�سببية  الق�سة  على  االأم��ن  جمل�س 

ووا�سح  حم���ددون،  �سحايا  هناك  يكون  واأن 

حقوق  بانتهاكات  تقوم  التي  اجلهة  هي  من 

االإن�����س��ان واأع���م���ال اجل���رائ���م، )راج����ع يف ه��ذا 

ال�ساأن كتابنا »التدخل الدويل«( ففي احلرب 

اأن������واع القتل  ي�����س��رك اجل��م��ي��ع يف  االأه��ل��ي��ة 

املدنين«  »حماية  �سعار  يعود  وال  واخل��ط��ف، 

به،  ل��ادع��اء  منا�سباً  ق��ات��ل  ن��ظ��ام  بط�س  م��ن 

الع�سكري  التدخل  تفوي�س  اآليات  يعقد  مما 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل م��واق��ف  يف جم��ل�����س االأم�����ن، 

جمموعة »الريك�س« التي باتت معروفة.

ال��ع�����س��ك��ري  ال���ت���دخ���ل  ب�����ات  ب���ع���دم���ا  اإذاً، 

اخلارجي خياراً بعيداً، جلاأ خمططو م�سروع 

اخلطة  تغيري  اإىل  �سورية  يف  النظام  اإ�سقاط 

االأهلية،  اإىل  خيار احلرب  اللجوء  وحماولة 

عّلهم يحققون ما عجزوا عن حتقيقه لغاية 

»ت�����س��وي��ة  ب����اأن حت�����س��ل  االآن. وي��ب��ق��ى االأم�����ل 

ال�سورين  دم��اء  حتقن  �سورية  يف  تاريخية« 

وحت���اف���ظ ع��ل��ى دول���ت���ه���م، ف�����س��وري��ة االآن يف 

ال�����س��راع بن  ال��دول��ي��ة، يتجاذبها  ال��ن��ار  ع��ن 

اأم��ريك��ي من  ان�سحاب  اأب���واب  حم��وري��ن على 

االإقليمية  القوى  موازين  يف  وتغيري  العراق 

ل�سالح احللف املواجه الأمريكا ولن يخل�سها 

االأط���راف  ب��ه جميع  ت��ق��وم  للوطن  ت��ن��ازل  اإال 

ال�سورية املخل�سة وغري املرتهنة للخارج.
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امل�سوؤول يف وزارة اخلارجية الركية عثمان �سرت، عدداً من 

باده  اإن  اأمامهم  ليقول  واالأت���راك  االأجانب  ال�سحافين 

م�ستعدة الإقامة »منطقة عازلة« على حدودها مع �سورية 

لدواع »اإن�سانية«.

بعد  امل��وق��ف  لت�سعيد  اإ�سافية  فر�سة  اأتتهم  وعندما 

اإ�سابة عدد  من املواطنن االأتراك يف با�سات كانت تنقلهم 

من ال�سعودية اإىل اأنطاكية يف جنوب تركيا، اأتى رد الفعل 

اإىل  االأت���راك  امل�سوؤولون  �سارع  فقد  ج��داً،  خجواًل  الركي 

وك��ال��ة  وك��ذب��ت  ه����وؤالء،  »ال��ت��ع��م��د« يف مهاجمة  ن��ف��ي �سفة 

اأنباء االأنا�سول الت�سريحات التي تناقلتها و�سائل االإعام 

تفتي�س  نقطة  على  للهجوم  ه���وؤالء  تعر�س  ع��ن  الركية 

�سورية، موؤكدة اأن الهجوم مت من �سيارة جمهولة.

ت��رك��ي��ا ف��ر���س��ة م��ه��م��ة لت�سعيد م��واق��ف��ه��ا  ل��ق��د ف��وت��ت 

وت���ري���ر ت�����س��رف��ات��ه��ا ال��ع��دوان��ي��ة جت���اه ���س��وري��ة، ح��ت��ى اأن 

امل�����س��وؤول��ن االأت������راك ح��ر���س��وا يف ت��ه��دي��دات��ه��م ع��ل��ى ع��دم 

»وق��ف  كلمة  فا�ستعملوا  احل�����دود«،  »اإق���ف���ال  م�����س��األ��ة  ذك���ر 

اإذا مل حتمي ال�سلطات ال�سورية  املوا�سات« بن البلدين 

مواطنيهم، ويف هذا املوقف الكثري من »ال�سعف« على ما 

بادهم  اجت��اه  يف  ي��رون  اأت���راك  �سيا�سيون  حمللون  يقول 

االأمن  على  عازلة« عمل خطورة  »منطقة  الكام عن  اإىل 

الداخلي الركي بحد ذاته، وقال املحلل الع�سكري الركي 

تركيا  املفرط؟ على  التهافت  »مل��اذا هذا  ارمكان كولوغلو: 

اأال تقيم منطقة عازلة«. واتهم اأنقرة بدفع دم�سق اإىل لعب 

العمال  الكردية« عر ت�سهيل عبور مقاتلي حزب  »الورقة 

الكرد�ستاين اإىل االأرا�سي الركية. 

و«ال����ورق����ة ال���ك���ردي���ة« ل��ي�����س��ت ال��ع��ام��ل ال��وح��ي��د ال���ذي 

الو�سع  اأن  اأب��رزه��ا  اأخ���رى،  ع��وام��ل  فهناك  اأن��ق��رة،  يخيف 

بالو�سع  بعيد  ح��د  اإىل  �سبيه  جنوبها،  يف  ال��دمي��وغ��رايف 

ال��دمي��وغ��رايف يف ���س��وري��ة، واأي ت��اع��ب ب��ه��ذا ال��واق��ع من 

خ�سو�ساً  ب�سهولة،  الركية  االأرا�سي  اإىل  ينتقل  اأن  �ساأنه 

اأن معظم �سكان اإقليمها اجلنوبي )لواء ا�سكندرون( الذي 

اأ�سول �سورية، وبع�سهم ما  تقطنه غالبية عربية هم من 

يزال يعتر نف�سه �سورياً ويرف�س التعر�س للنظام فيها.

مغامرة  بخو�س  تفكر  لن  تركيا  اأن  يعني  ال  ه��ذا  لكن 

يف �سورية، اإذا ما توفرت لها الظروف، خ�سو�ساً اأنها تنظر 

الذي  امل�سري   - ال�سعودي  التقارب  اإىل  الريبة  من  بكثري 

يف  النفوذ  وب��ن  بينها  عازلة«  »منطقة  يقيم  اأن  �ساأنه  من 

العامل العربي.



عرف تاريخ مدينة طرابل�س مبنا�صرتها 

ملجمل الق�صايا العربية املحقة، ويف مقدمها 

ال��ق�����ص��ي��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وم���ق���اوم���ة ال��ع��دو 

الإ�صرائيلي، وقاد ابن طرابل�س الزعيم فوزي 

ال��ق��اوق��ج��ي ق��ي��ادة اأول ح��رك��ة م��ق��اوم��ة �صد 

»جي�س  ب�  واملعروفة  الإ�صرائيليني  املحتلني 

الإنقاذ يف فل�صطني«.

ال�����ص��م��ال ت�صكل واح��ة  ع��ا���ص��م��ة  وك��ان��ت 

للتالقي والعي�س الواحد والتعددية الثقافية 

تعرب  القدمية  �صوارعها  تزال  ول  والدينية، 

عن هذه الثقافة، والتي تعانق فيها الكنائ�س 

�صبيل  يف  »الفيحاء«  وقدمت  امل�صاجد،  قبب 

الدفاع عن الوحدة الوطنية خري اأبنائها وعلى 

يحاول  ال��ذي  كرامي،  ر�صيد  ال�صهيد  راأ�صهم 

»ال�����ص��ي��ادون امل�����ص��ت��ح��دث��ون« اغ��ت��ي��ال��ه جم���دداً 

بالت�صامن  العروبي،  نهجه  ا�صتهداف  عرب 

بكل  ���ص��وره  ت��رف��ع  ال��ت��ي  قاتله  م��ع  والتكافل 

وقاحة يف مدينة »الر�صيد«، وامل�صحك املبكي 

اأن »ال��ف��ري��ق ال�����ص��ي��ادي« ي���ردد ك��ل ي��وم وعلى 

ال��ع��دال��ة«، من  م��دار ال�صاعة »لزم��ة حتقيق 

فهي  الأ�صا�صية،  مكوناته  اإىل  ينظر  اأن  دون 

والعمالء،  الفتنة  واأدوات  القتلة  من  نخبة 

جمزرة  باقرتاف  »اإبداعاتهم«   اآخ��ر  وجتلت 

اأج��واء  اإذك��اء  2008، وحماولة  العام  حلبا يف 

وخ�صو�صاً  راهناً،  طرابل�س  اأبناء  بني  الفتنة 

عرب  حم�صن،  وج��ب��ل  التبانة  منطقتي  ب��ني 

اإثارة النعرات املذهبية، وحماولة ا�صتح�صار 

ي���ج���ري يف بع�س  ال�����ذي  ال��ف��ت��ن��وي  امل�����ص��ه��د 

امل��ن��اط��ق ال�����ص��وري��ة اإىل ط��راب��ل�����س، لك��ت��م��ال 

»البازل« التفتيتي املرجتى لالإدارة اخلارجية 

لفريق »14 اآذار«.

مع بروز »احلريرية« يف احلياة ال�صيا�صية 

املدينة،  ���ص��ورة  ت�صويه  اإىل  �صعت  اللبنانية، 

وحولت اأر�صها اإىل �صاحة لت�صفية احل�صابات 

جمرد  اإىل  واأب��ن��اءه��ا  والإقليمية،  الداخلية 

وا�صتحقاتها،  م��ع��ارك��ه��ا  يف  جت��ن��ده��م  اأرق�����ام 

بالف�صل،  مبجملها  ب��اءت  والتي  ومراهناتها 

ال�صاعة،  2006 حتى  ع��دوان مت��وز  ب��دءاً من 

�صورية  يف  احلكم  �صقوط  على  املراهنة  )اأي 

والتي ب�صرت ب�صقوطه منذ اآذار الفائت(.

ف���ب���ع���د »ي�������وم ال���غ�������ص���ب« ال�������ذي جت��ل��ى 

ب����الأع����م����ال ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة والع������ت������داء ع��ل��ى 

امل���واط���ن���ني وال�����ص��ح��اف��ي��ني واإح�������راق ���ص��ي��ارة 

ثم  »اجل��زي��رة«،  لقناة  التابعة  املبا�صر  النقل 

التبانة  وب��اب  فتنة بني جبل حم�صن  افتعال 

غداة ولدة احلكومة امليقاتية الثانية، والتي 

نالت فيها طرابل�س »ح�صة الأ�صد«، لتخريب 

امل���ه���رج���ان ال�����ص��ع��ب��ي ال�����ذي اأع�����د ل���ص��ت��ق��ب��ال 

الوزراء الطرابل�صيني، ينظم »تيار احلريري« 

يف طرابل�س مهرجاناً يف ذكرى ال�صتقالل.

وه���ن���ا ي���ط���رح ال���������ص����وؤال، مل�����اذا اخ��ت��ريت 

طرابل�س جمدداً يف هذا الوقت؟

اأن  ميقاتي  م��ن  م��ق��رب  م�صدر  ي��وؤك��د 

»احلريريني«  دف��ع  ال��ذي  الأ�صا�س  الهدف 

لخ��ت��ي��ار ط��راب��ل�����س، ه��و ق��رب��ه��ا م��ن عكار 

وامل���ن���ي���ة، م���ن اأج�����ل ت���اأم���ني ح�����ص��د ب�����ص��ري 

�صعبية  ت��راج��ع  بعد  امل��رت��ق��ب،  للمهرجان 

و�صواهما،  وب��ريوت  طرابل�س  يف  امل�صتقبل 

ال��ن��ق��اب��ي��ة  الن����ت����خ����اب����ات  اأن  اإىل  لف����ت����اً 

دليل  م��وؤخ��راً خري  التي ج��رت  والطالبية 

على ذلك، معترباً اأن حزب امل�صتقبل يبتغي 

من وراء هذا »املهرجان« توجيه ر�صائل يف 

الجتاهني الداخلي والإقليمي.

وي��ل��ف��ت امل�����ص��در اأن ج��وه��ر ال��ر���ص��ال��ة 

ا�صتهداف احلكومة  الداخلية هو حماولة 

وحماولة  حت��دي��داً،  الطرابل�صي  ومكونها 

تغيري  اأي  ملواكبة  ال�صني،  ال�صارع  حت�صري 

اإق��ل��ي��م��ي ق���د ي���دف���ع »امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ني« اإىل 

ال��ت��ح��رك يف ال�����ص��ارع، مت��ه��ي��داً ل��ل��ع��ودة اإىل 

احلكم وفق ح�صابات �صعد احلريري.

الإقليمية، فهي حماولة  الر�صالة  اأما 

امل��ع��ادي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ط��راب��ل�����س  اإدارج 

ال��ت��ظ��اه��رات  ل��دم�����ص��ق، م��ن خ���الل ت�صيري 

امل���ن���ددة ب��احل��ك��م ف��ي��ه��ا، واإط�����الق اخلطب 

املعادية لها.

اأم�����ام  ي���ب���ق  مل  اأن  امل�������ص���در  وي�����وؤك�����د 

اأف�����ق ل���ص��ت��م��رار ح��ي��ات��ه  اأي  »امل�����ص��ت��ق��ب��ل« 

على  ال��ره��ان  ���ص��وى  امل��رتن��ح��ة،  ال�صيا�صية 

�صقوط النظام ال�صوري.

ح��ذو  »امل�صتقبل«  ي��ح��ذو  اأن  يف  واأم����ل 

الوزراء الطرابل�صيني بالعتدال والنفتاح 

ع��ل��ى الآخ�����ر، وال��ت�����ص��اب��ق يف خ��دم��ة اأب��ن��اء 

ط��راب��ل�����س، ب���دًل م��ن زج��ه��م يف اخل��الف��ات 

الداخلية والإقليمية ودفعهم اإىل القتتال 

وامل��وت على غ��رار احل���وداث التي ج��رت يف 

باب التبانة يف ال�صيف الفائت، والتي اأودت 

بحياة خ�صر امل�صري.

ال���ب���ع���د امل��ذه��ب��ي  امل�������ص���در  ول ي��ن��ف��ي 

طرابل�س  اأن  خ�صو�صاً  امل��دن��ي��ة،  لخ��ت��ي��ار 

الثقل  مي��ث��ل��ون  ال�صنية   - وامل��ن��ي��ة  وع��ك��ار 

ال�صني يف لبنان.

ب��ع��د ه����ذا ال���ع���ر����س امل����وج����ز، يبقى 

ال�����ص��وؤال الأب����رز ه��ل �صيحقق احل��ري��ري 

م��ب��ت��غ��اه ان���ط���الق���اً م����ن ط���راب���ل�������س، اأم 

ره��ان��ات��ه  ب�صل�صلة  م��ه��رج��ان��ه  �صيلتحق 

واأع����م����ال����ه ال��ف��ا���ص��ل��ة امل�������ص���ت���دام���ة رغ���م 

ا�صتخدام كل ال�صحن املذهبي لجناحه؟

اجل������واب ���ص��ي��ك��ون م���ن خ����الل ال���رد 

ال�صعبي الأحد املقبل.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

   مـــواقف
يعود  قال: عندما  الوحدوي،  الإ�صالمي  اللقاء  رئي�س  احل��اج عمر غندور؛   •
ال�سعب امل�سري اإىل ميدان التحرير يف القاهرة، واإىل خمتلف ال�ساحات يف كافة 

مبارك،  ح�سنى  �سقوط  بعد  متجددة  �سعبية  انتفا�سة  يف  امل�سرية،  املحافظات 

فهذا يعني اأن الثورة امل�سرية مل حتقق اأهدافها ب�سقوط الرئي�س، وبقاء النظام 

على حاله؛ باأجهزته ورموزه وتوجهاته وارتهانه للخارج.

قيادي من  وف��د  راأ���س  على  زار  زاه���ر اخلطيب  ال�صابق  وال��ن��ائ��ب  ال��وزي��ر   •
ومت  ب���روت،  يف  الإي��ران��ي��ة  الإ���س��ام��ي��ة  اجلمهورية  �سفارة  ال�سغيلة  راب��ط��ة 

التطورات  ويف  الثنائية،  العاقات  اأبادي يف  ركن  ال�سفر غ�سنفر  مع  البحث 

احلا�سلة يف املنطقة، وكانت وجهات النظر متفقة على اأن املعركة يف مواجهة 

ت�ستهدف كل من �سورية  التي  الرجعية  الغربية  ال�سهيونية  الأمركية  الهجمة 

اإمنا  الهجمة  هذه  واأن  واح��دة،  معركة  هي  الإيرانية  الإ�سامية  واجلمهورية 

ت�ستهدف تعومي امل�سروع الأمركي ال�سرق اأو�سطي، وحماولة اإنقاذه من هزميته 

املحققة يف العراق.

اإىل  بالتهنئة  توجه  لبنان  الإ�صالمية يف  وال�صخ�صيات  لقاء اجلمعيات   •
ال�ستقال  بذكرى  كافة  اللبنانيني  واإىل  الدولة،  واأرك��ان  الثاثة  الروؤ�ساء 

الوطن  تراب  رووا  الذين  ال�سهداء  ودم��اء  وت�سحيات  بجهود  حتقق  الذي 

كي تنبت �سجرة حريته و�سيادته وا�ستقاله. واعترب اللقاء اأن لبنان اليوم 

ي�سنع ا�ستقاله من جديد، من خال املقاومة والت�سحيات اجلمة والدماء 

اأق�سى  اإىل  ال�سمال  اأق�سى  من  الوطن  اأر���س  و�سقت  �سالت  التي  الزكية 

ال�سعب  خا�سها  التي  اجلبارة  واملواجهة  احلقيقي  التاحم  عرب  جنوبه، 

واجلي�س واملقاومة، وقدموا فيها خرة ال�سباب والرجال وزهرات الأجيال 

كي يحرروا لبنان من غطر�سة ورج�س الحتال ال�سهيوين الغا�سم.

واملمانعة،  املقاومة  حمور  اليوم  ت�ستهدف  التي  املوؤامرة  خطر  من  اللقاء  وحذر 

ويف مقدمتها �سورية ال�سقيقة، التي وقفت اىل جانب لبنان يف حمنته، ويف اأحلك 

الظروف، ومنعت تق�سيمه و�سلخه عن عروبته ووطنيته.

• حركة الأمة حركة الأمة هناأت اللبنانيني يف العيد الثامن وال�ستني لا�ستقال، 
وراأت اأن حت�سني ال�ستقال ل يتم اإل بتاأمني العدالة الجتماعية وتكافوؤ الفر�س 

بني جميع اللبنانيني.

العرتاف  اإىل  اأمركيني  وم�سوؤولني   »C.IA«�ال ا�سطرار  يف  الأم��ة  حركة  وراأت 

بالن�سر النوعي اجلديد الذي حققته املقاومة بف�سح �سبكاتها، ن�سر نوعي جديد 

يف جمرى الن�سال واجلهاد �سد قوى الطغيان وال�سر الأمركي وال�سهيوين.

وحّيت احلركة النتفا�سة املتجددة لثورة �سباب م�سر، والتي ل بد اأن ت�سل يف 

النهاية اإىل الطريق ال�سحيح، الذي يحقق لل�سعب امل�سري ال�سقيق طموحاته يف 

احلرية والتقدم ومواجهة الأطماع ال�سهيونية وال�ستعمارية.

هّناأ  لبنان،  يف  الإ�سامي  العمل  جلبهة  العام  املن�سق  اجلعيد؛  زهري  ال�صيخ   •
اللبنانيني مبنا�سبة ذكرى ال�ستقال، موؤكدًا على اأهمية وحدة ال�سف والكلمة 

ملواجهة الأخطار اخلارجية وال�سهيونية املحدقة بوطننا لبنان، واملنطقة العربية 

ا�ستقال  اإىل  اأدت  اللبنانيني  وحدة  اأن  اإىل  اجلعيد  ال�سيخ  ولفت  والإ�سامية. 

لبنان عن فرن�سا، واأن وعيهم جميعًا جمددًا اليوم �سيوؤدي حتمًا اإىل واأد موؤامرة 

الفتنة الداخلية التي ي�سعى اإليها العدو ال�سهيوين واأمركا.

• جبهة العمل الإ�صالمي يف لبنان، نا�سدت الروؤ�ساء الثاثة الهتمام الازم 
بق�سية املوقوفني الإ�ساميني، والعمل على حلها �سريعًا، �سيما اأنها ق�سية اإن�سانية 

ومنفذًا حقيقيًا  اللبنانية،  ال�سيا�سية  اأ�سا�سيًا يف احلياة  ومف�سًا  ت�سكل حمورًا 

م�ساعدًا على التخفيف من الحتقان القائم. ودعت اجلبهة الأجهزة الق�سائية 

والأمنية املخت�سة اإىل التعامل بروح العدالة والت�سامح مع هذه امل�ساألة احل�سا�سة، 

وتربئة  املطلوبة،  باملدة  امل�ستحق  وجت��رمي  املحاكمات،  يف  الإ���س��راع  خال  من 

الربيء الذي مل يتورط باأعمال عنف، واإطاق �سراحه متهيدًا للعفو العام.

الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الحتالل متّنت على كل م�سوؤويل   •
املوؤ�س�سات الإعامية، وعلى معايل وزير الإعام، ال�سطاع بدور فاعل وفعال 

يف وقف كل الربامج التي تفوح منها روائح الرتويج للفتنة، والعمل على �سياغة  

يف  ي�ساهم  واملذهبية،  الطائفية  اأدران  عن  بعيدًا  توحيدي،  اإعامي  خطاب 

حماية الوحدة الوطنية وال�سلم الأهلي والعي�س امل�سرتك، ل�سيما اأن لبنان اليوم 

م�ستهدف كغره من البلدان العربية، خ�سو�سًا �سورية من قبل التحالف الغربي 

املقاومة  قوى  ل�سرب  ي�سعى جاهدًا  الذي  الأمركي،   - ال�سهيوين  ال�ستعماري 

العربية اللبنانية والفل�سطينية، واأنظمة املمانعة، ويف طليعتها �سورية واإيران.

العربية  اجلامعة  تعاطي  خطورة  من  حذر  عرقجي  عدنان  ال�صابق  النائب   •
مع الأزمة يف �سورية، والذي يبّيت اأهدافًا خبيثة �سد هذا البلد العربي املقاوم، 

املحورية  الدولة  �سورية؛  جتاه  العرب  بع�س  نوايا  تتك�سف  يوم  بعد  يومًا  وق��ال: 

اأن �سل�سلة اخلطوات التي ت�سلكها اجلامعة العربية ما  يف خط املمانعة، ويظهر 

اأحد  اإىل  �سورية  جر  بهدف  والغربي،  الأمركي  الو�سي  يحركها  خيوط  اإل  هي 

خيارين: احلرب الأهلية والتق�سيم، اأو اخل�سوع لاحتال والو�ساية الأجنبية.

�سورية  اقرتحتها  التي  للتعديات  العربية  رف�س اجلامعة  اأن  واأ�ساف عرقجي: 

على وثيقة الربوتوكول اخلا�س ببعثة املراقبني، يثبت اأن الداعني املزعومني للحل 

باإعانها  دم�سق  واأن  الجنبي،  التدخل  لتربير  ن�سفه  يريد  من  اأول  هم  العربي 

اأحبطت  ال�سوائب يف الربوتوكول،  العربية من خال ت�سحيح  اللتزام باخلطة 

الوزاري  املجل�س  مت�سك  فاإن  وبالتايل  التدخل،  هذا  ل�ستدراج  جديدة  حماولة 

العربي بالبنود التعجيزية، ورف�س الرد على ال�ستي�ساحات ال�سورية، يعني اأمرًا 

العرب ذريعة  البداية بع�س  اأراده منذ  اإىل طريق م�سدود  الو�سول  واحدًا، وهو 

ل�ستهداف �سورية عرب جمل�س الأمن الدويل. 

• حزب �صبيبة لبنان العربي توجه اإىل رئي�س اجلمهورية واأركان الدولة واجلي�س 
اللبناين واملقاومة، قيادة واأفراد وال�سعب اللبناين عمومًا، باأ�سمى اآيات التهاين، 

راجني املوىل اأن يعيده على لبنان باخلر وقد ا�ستعاد اأر�سه املحتلة، �سيما مزارع 

والأم��ن  ال�سام  يعم  واأن  املحتلة،  اأر�سنا  من  �سرب  وكل  كفر�سوبا  وت��ال  �سبعا 

والطماأنينة ربوع الوطن.

ملاذا اختار احلريري طرابل�س لإقامة مهرجانه؟

احتجاجات اأن�صار تيار امل�صتقبل.. فلتان وفو�صى
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الذكرى  حتل  الأول  كانون  �صهر  من  ال�صاد�س  يف 

الرابعة والت�صعني مليالد الزعيم كمال جنبالط، ولعل 

ال�صوؤال الذي ُيطرح هنا: ماذا بقي من كمال جنبالط 

 ،1949 ع��ام  اأ�ص�صه  ال��ذي  ال�صرتاكي،  التقدمي  وحزبه 

وكانت هيئته التاأ�صي�صية ت�صم فعاليات ثقافية وفكرية 

وعلمية من كل الجتاهات الطائفية واملناطقية، فكان 

هناك: ال�صيخ عبد اهلل العاليلي، واإدم��ون نعيم، وفوؤاد 

رزق، واألبري اأديب، وفريد جربان؟

وكانت غاية احلزب هي ال�صعي لبناء جمتمع على 

العدالة  فيه  ت�صود  ال�صحيحة،  الدميقراطية  اأ���ص�����س 

الجتماعية والرخاء الطماأنينة واحلرية وال�صالم.

بتاأ�صي�س   1951 ال��ع��ام  ال��راح��ل يف  ال��ق��ائ��د  واأ���ص��ه��م 

اجل���ب���ه���ة ال����ص���رتاك���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة مل���ح���ارب���ة ال��ف�����ص��اد 

واملح�صوبية والر�صوة، واأ�صهمت هذه اجلبهة يف اإ�صقاط 

املجددة يف  ب�صارة اخل��وري يف منت�صف وليته  الرئي�س 

العام 1952، والتي كان اأحد اأهم اأهدافها حتقيق �صعار 

»من اأين لك هذا«؟ الذي مل ير النور، مع اأنه كان من 

�صروط انتخاب كميل �صمعون رئي�صاً للجمهورية خلفاً 

لب�صارة اخلوري.

كمال جنبالط وحزبه بقيا ثابتنينْ على مواقفهما 

ولهذا  والجتماعية،  والإن�صانية  والقومية  الوطنية 

وقفا �صد كميل �صمعون، بعد اأن ات�صحت �صيا�صة الأخري 

الغربية،  الأح����الف  اإىل  ب��الن��ح��ي��از   1954 ال��ع��ام  م��ن��ذ 

خ�صو�صاً حلف بغداد ثم م�صروع ايزنهاور، وقادا �صده 

الأ�صطول  م�صاة  نزول  رغم   ،1958 عام  امل�صلحة  الثورة 

ال�صاد�س يف املياه اللبنانية.

واأعلنا انحيازهما وتاأييدهما جلمال عبد النا�صر، 

 - )اإنكليزي  الثالثي  العدوان  �صد  كفاح م�صر  و�صاندا 

فرن�صي - اإ�صرائيلي( عام 1956.

يف العام 1960 اأ�ص�س كمال جنبالط جبهة الن�صال 

الوطني النيابية، وو�صع عام 1965 نواة جبهة الأحزاب 

والقوى وال�صخ�صيات الوطنية والتقدمية يف لبنان، من 

دون اأن نن�صى مواقفه ال�صلبة اإىل جانب ثورة اجلزائر.

الوطنية،  ب�صالبته  ع��رف  ال��ذي  جنبالط  وكمال 

اأكد يف كل املنا�صبات موقفه القومي - التحرري كحال 

موقفه من حرب حزيران 1967، حينما وقف بال تردد 

الوطنية  الق�صية  اأي��د  كما  و�صورية،  م�صر  جانب  اإىل 

لب  واع��ت��ربه��ا  الفل�صطيني،  ال��ع��رب��ي  لل�صعب  ال��ع��ادل��ة 

نا�صر  اإىل  ان��ح��ي��ازه  يف  واإم���ع���ان���اً  ال��ق��وم��ي��ة،  ال��ق�����ص��ي��ة 

اللجنة   1973 ال��ع��ام  يف  ت��راأ���س  الفل�صطينية  والق�صية 

يف  انتخب  كما  النا�صر،  عبد  ج��م��ال  لتخليد  العربية 

يف  امل�صاركة  العربية  للجبهة  ع��ام��اً  اأم��ي��ن��اً  ال��ع��ام  نف�س 

الثورة الفل�صطينية.

وع��ن��دم��ا ان��دل��ع��ت احل�����رب الأه���ل���ي���ة ع����ام 1975، 

اعتربها كمال جنبالط موؤامرة �صهيونية - انعزالية، 

اإ�صالح وتغيري  اأن خال�س لبنان يكون بعملية  واعترب 

�صاملني، فقاد ن�صال احلركة الوطنية اللبنانية، معلناً 

برنامج الإ�صالح املرحلي للنظام ال�صيا�صي يف اآب 1975، 

الوطنية  املركزي لالأحزاب  ال�صيا�صي  املجل�س  وتاأ�صي�س 

والتقدمية.

امل�����ص��روع  اأن  راأى  ال����ذي  ك��م��ال ج��ن��ب��الط  ال��زع��ي��م 

املو�صمية،  اأزماته  من  لبنان  يخل�س  الذي  هو  الوطني 

ال�صيقة  والطائفية  املذهبية  الدائرة  من  خرج  ولهذا 

لبنان  ي��ك��ون  اأن  اأه���داف���ه  م���ن  ف��ك��ان  ال���وط���ن،  ك���ل  اإىل 

كان  كما  الن�صبية،  اأ�صا�س  على  واح��دة  انتخابية  دائ��رة 

»نحلم  قال:  وبهذا  الطائفية  لل�صرنقة  متجاوزاً  دائماً 

لبناين  كل  توقيف  على  يتجراأ  الذي  الفريد  بامل�صوؤول 

يقوم بدعاية طائفية«، وراأى اأن احلياة ن�صال دائم نحو 

الأف�����ص��ل ف��ق��ال: »م��ن تهرب م��ن معركة احل��ي��اة، كمن 

تهرب من معركة احلق«.

وّزع  الفقراء،  جانب  اإىل  املنحاز  جنبالط  وكمال 

وك��ان  وامل���زارع���ني،  الفالحني  على  اأرا���ص��ي��ه  م��ن  ق�صماً 

دائماً داعية عمل ون�صال من اأجل العدالة الجتماعية 

ولهذا قال: »العمال الذين لي�س على ج�صدهم قمي�س 

هم الذين �صيحررون العامل«.

يف ذك����رى ولدة ك��م��ال ج��ن��ب��الط، م����اذا ب��ق��ي من 

حزبه..؟ هل يف الف�صيف�صاء ال�صطحية التي اأعلنها وريثه 

موؤخراً يف اجلمعية العمومية للحزب..؟ وهل مبحاربة 

الن�صبية يف قانون النتخاب حيث ل يجد وريث البيت 

وهل  ال����دروز؟  م��ن  ق�صم  على  زع��ام��ة  اإل  اجلنبالطي 

تكون بالتحالف مع كل راأ�صمال متوح�س على نحو ما 

�صهدنا يف لبنان منذ العام 1990، حيث تراكم من جراء 

جنبالط  كمال  تعبري  حد  على  الطفيلية  الراأ�صمالية 

وال�صكان  امل�صاحة  حم��دود  �صغري  بلد  على  دي��ن  تراكم 

واملوارد فتجاوز 60 مليار دولر ديناً عاماً؟

م���اذا بقي م��ن ك��م��ال جنبالط وح��زب��ه؟ يف ذك��رى 

م��ي��الده ق��د ت��ك��ون ال��دع��وة ل��ل��ع��ودة اإىل ق��راءت��ه بدقة 

�صحيفة  مرا�صل  اأن  البع�س  ع��رف  فلرمبا  ���ص��روري��ة، 

روت�صيلد يف نيويورك عام 1974 لن يكون اأبداً ل هو ول 

اأبيه ول حتى �صهره من الذين ي�صمح لهم باملرور اأمام 

عتبة بيته يف فرن احلطب ولي�س يف املختارة فقط.

يتذكر اأحد امل�صوؤولني يف تيار فاعل 

يف امل��ع��ار���ص��ة، وه���و م���ن اأ����ص���ل ي�����ص��اري، 

وكان يف فرتة ما على عالقة ما ب�»الكا.

املو�صاد  يف  م�����ص��وؤوًل  اأن  كيف  ج��ي.ب��ي«، 

بعد  اأعلنا   »C.I.A«�ال يف  اآخ��ر  وم�صوؤوًل 

اأح������داث ال�����ص��اب��ع م���ن اأي�����ار ع���ام 2008، 

اأن ك��ل م��ا ب��ن��ي��اه يف ���ص��ت ���ص��ن��وات ان��ه��ار 

يف غ�������ص���ون اأق������ل م����ن ����ص���اع���ت���ني، ح��ي��ث 

فرت  �صبكاتهما  لأن  كالعميان،  اأ�صبحوا 

ال�صفارة  بوا�صطة  وجوهها  على  هائمة 

العربية  ال�����ص��ف��ارات  وبع�س  الأم��ريك��ي��ة 

اأن كنزاً من  والغربية، معرباً عن يقينه 

امل��ع��ل��وم��ات ق��د ي��ك��ون وق���ع يف اأي����دي من 

بعد  املقاومة،  �صالح  عن  للدفاع  ا�صطر 

الدموع  وادي  حلكومة  اخلطري  ال��ق��رار 

يف اخلام�س من اأيار من ذاك العام.

ال��ذي يعترب منّظراً  امل�����ص��وؤول  وه��ذا 

يف ال��ت��ي��ار ال��ف��اع��ل يف امل��ع��ار���ص��ة، ي��رى 

وج�����ه ���ص��ب��ه ال����ي����وم م����ع الأم�����������س، ف��ي��م��ا 

ال�صتخبارات  وكالة  عنه  تتحدث  ب��داأت 

وال�صحافة الأمريكية، حيث يرى �صحة 

يف تاأكيد اأحد م�صوؤويل ال�»C.I.A« الذي 

يف  ط��ري��ق��ن��ا  نتلم�س  ن��ح��ن  »الآن  ق����ال: 

العتمة كالعميان قبالة حزب اهلل«.

رمب��ا ت��ذك��ر اجلميع ال�����ص��راخ ال��ذي 

اأط��ل��ق��ه ك��ل م��ن ي��ك��ره وي��ع��ادي امل��ق��اوم��ة 

و�صالحها يف لبنان، اأنه اإثر اإعالن اأمني 

عام حزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل قبل 

حزيران  �صهر  يف  وحت��دي��داً  اأ�صهر،  �صتة 

امل��ا���ص��ي، اك��ت�����ص��اف ج��ه��از اأم���ن امل��ق��اوم��ة 

ع���م���الء ل���وك���ال���ة امل����خ����اب����رات امل���رك���زي���ة 

الأمريكية  ال�صفارة  وم�صارعة   ،»C.I.A«

بالدعاءات،  اإي��اه  وا�صفة  ذل��ك،  اإىل نفي 

اأي  »ال��ك��ب��ري«  املعلم  نفي  ف���اإن  وبالطبع 

���ص��داه لدى  الأم��ريك��ي��ة، وج��د  ال�صفارة 

اأيتام جيفري فيلتمان يف قيادات 14 اآذار 

العم  �صفارة  موقف  اأكدوا  الذين   ،1978
»ادع��اء حزب  باأن  �صام وو�صفوه بدورهم 

اهلل ل اأ�صا�س له من ال�صحة«.

ف�����م�����اذا ت����ق����ول ال�������ص���ف���رية ك��ون��ي��ل��ل��ي 

ا�صطرت  اأن  بعد  الآن،  لبنان  يف  وحلفاوؤها 

وكالة ال�صتخبارات الأمريكية لالعرتاف؟ 

م������اذا ���ص��ي��ق��ول اأت���ب���اع���ه���ا م����ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

وبع�صهم يف موقع �صيا�صي وقيادي بارز؟

تطلق  التي  وال�صتنتاجات  احلديث 

ح���ول ك�����ص��ف ال�����ص��ب��ك��ات ال���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 

�صيتعامل  كيف  لكن  ك��ث��رية،  الأم��ريك��ي��ة 

ال�صورية  بامتداداتهم  اللبنانيني  بع�س 

مع العرتاف الأمريكي باأنهم »اأ�صبحوا 

كالعميان يف مواجهة حزب اهلل«؟

م�������ص���در م���ت���اب���ع ل���ه���ذه ال���ت���ط���ورات 

يوؤكد ل�»الثبات« اأن هوؤلء ل ميلكون اإل 

لكنهم  الآن،  ب���ارد  �صفيح  على  ال�����ص��راخ 

�صاخن،  �صفيح  على  غ��داً  ي�صرخون  قد 

و�صاخن جداً لأن اأقدامهم قد ل حتتمل 

احلرارة التي ت�صتعل حتت هذا ال�صفيح، 

ح���ي���ث ل ي�����درك�����ون ك���ي���ف ���ص��ت��ح��م��ل��ه��م 

اأم���ام م��ا ق��د تك�صفه  اأق��دام��ه��م املحروقة 

ب���داأ يتفاعل قد  م��ا  امل��ق��ب��ل��ة، لأن  الأي����ام 

يجعل الأمريكيني على عادتهم يتخلون 

عن من انتهت خدمتهم بحرقهم، لأنهم 

يريدون جياًل جديداً من العمالء.

رمبا على التابعني الذين ل يحتمل 

راأ���ص��ه��م ال��ك��ث��ري م��ن ال��ب��خ��ار احل����ار، اأن 

ي��ع��ت��رب م���ن ك����الم امل�������ص���وؤول الأم���ريك���ي 

معقد  ع��دو  اهلل  »ح��زب  اأن  ال�صتخباري 

للغاية، اإنه جمموعة ذات ت�صميم هائل، 

ولعب قوي يف ال�صيا�صة«.

ون��ح��ن ن��ق��ول: اإن����ه ح��رك��ة م��ق��اوم��ة 

�صرا�صة  ال�صر  ق��وى  اأك���ر  �صد  عظيمة 

وع���ن�������ص���ري���ة وال�����ت�����ي اأن���ت���ج���ه���ا ال��ع��ق��ل 

ال�����ص��ي��ط��اين ل���ق���وى ���ص��ن��اع��ة ال�����ص��الح 

والدمار وكره ال�صعوب.

عبد اهلل ال�سفدي

ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ك����الم امل�������ص���وؤول الأم����ريك����ي ح��ول 

احلرب املخابراتية على حزب اهلل، قال جتمع العلماء 

امل�صلمني: 

بل�صانها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اعرتفت  لقد 

وج��ه  يف  ع��م��ي��اء  جعلتها  ك��ب��رية  لنك�صة  ت��ع��ر���ص��ت  اأن���ه���ا 

اأوًل على  ي���دل  ���ص��يء ف��ه��و  اإن دل ع��ل��ى  امل��ق��اوم��ة، وه���ذا 

�صرورة املقاومة يف حماية لبنان من موؤامرات الأعداء، 

اأن امل��خ��اب��رات الأم��ريك��ي��ة ه��ي يف خ��دم��ة الكيان  وث��ان��ي��اً 

اأن  اللبنانية  احلكومة  على  يجب  وبالتايل  ال�صهيوين، 

تغلق وكر جا�صو�صيتها يف لبنان، وثالثاً اأن على املراهنني 

اأن  �صرورته،  ع��دم  بدعوى  املقاومة  �صالح  اإ�صقاط  على 

واأنهم  البلد،  يحمي  ال��ذي  ه��و  ال�صالح  ه��ذا  اأن  يعرفوا 

بطلبهم هذا اإمنا يخدمون من حيث يدرون اأو ل يدرون 

الكيان ال�صهيوين واأعداء الأمة.

املقاومة  نهنئ  اإذ  امل�صلمني  العلماء  جتمع  يف  اإننا 

اإجن��ازات��ه��ا  �صل�صلة  اإىل  ي�����ص��اف  ال����ذي  اإجن���ازه���ا  ع��ل��ى 

ال��ك��ربى، ن��دع��وه��ا اإىل ع���دم ال��رك��ون اإىل اع����رتاف ال���

CIA باأن خالياها قد انتهت، فلعلهم بذلك يحاولون 

اأو هي يف طور  متبقية خمفية،  يغطوا على خاليا  اأن 

النف�صاح.

اجلا�صو�س  لعتبار  اللبنانية  الدولة  ثانياً  وندعو 

اأجنبية  خم��اب��رات  اأي  اأو  الأمريكية  املخابرات  ل�صالح 

يرتكب اخليانة العظمى، وتوقيع اأ�صد العقوبات بحقه.

واإخراجه  املقاومة،  �صالح  حماية  اإىل  ثالثاً  وندعو 

من ال�صجال ال�صيا�صي املدفوع من املخابرات اخلارجية، 

طاولة  خالل  من  دفاعية  ا�صرتاتيجية  على  والتفاهم 

احلوار.
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�سورية،  يف  �أ�سابع«  »ع�ّض  لعبة  هناك 

ودم�سق ت�ستطيع �أن تبارز على هذ� �ملنو�ل 

مل���دة 20 ع���ام���اً. �لإخ������و�ن �مل�����س��ل��م��ون ج��زء 

م���ن م�����س��روع ف��ت��ن��وي خم���اب���ر�ت���ي غ��رب��ي، 

وم�����ا ي��ح�����س��ل يف م�����س��ر م����ن �����س���ت���ه���د�ف 

بالفو�سى  �ملنطقة  للجي�ض توظئة لإغر�ق 

�خلالقة. من ير�هن على �سقوط �لرئي�ض 

�لأ�سد يح�سبها »غلط«، لأّن �سر�خ �أردوغان 

ن�سائح  �أّما  �سفر�ً،  �ل�»ناتو«  وقدرة  ثرثرة، 

رئي�ض  ففتنوية.  �لأردن  وملك  قطر  �أم��ر 

وئ���ام وه���اب خ�ّض  �ل��ع��رب��ي  �لتوحيد  ح��زب 

ج��ري��دة »�ل��ث��ب��ات« ب��ح��دي��ث ���س��ام��ل ك��ام��ل، 

و�إليكم �حلو�ر:

�لتوحيد  حزب  رئي�ض  من  تاأكيد�ت  ل 

�رتفاع من�سوب  �أّن  وئ��ام وه��اب من  �لعربي 

�ل�سغط �لدويل - �لعربي على �سورية قد 

يقول:  �إقليمية،  ح��رب  ن�سوب  �إىل  ي���وؤدي 

»علينا �نتظار ما �ستوؤول �إليه هذه �ملبارزة، 

ب��ال��ظ��روف  م�ستحيلة  �لأط��ل�����س��ي��ة  �حل���رب 

�حل���ال���ي���ة، �أوروب���������ا و�أم�����رك�����ا م��ن��ه��م��ك��ت��ان 

باأزمتهما �لقت�سادية �أوًل، وملوقع وقدر�ت 

�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �ملوؤثرة  �سورية 

ث��ان��ي��اً، ول���وق���وف �إي�����ر�ن ورو���س��ي��ا يف وج��ه 

خربطة �ملنطقة و�ل�ستاتيكو �لقائم ثالثاً«. 

ي��ع��ّل��ق وه���اب ع��ل��ى �ل��ت��ه��وي��الت �ل��رك��ي��ة يف 

�ل��وزر�ء �لركي  »ك��الم رئي�ض  �ل�ساأن:  هذ� 

�أوًل عاجز عن  �أردوغ����ان ه��و ث��رث��رة، لأّن���ه 

خ��و���ض ح���رب ���س��ّد ���س��وري��ة، وث��ان��ي��اً لعدم 

جمار�ة �جلي�ض �لركي �أهو�ءه �ل�سيا�سية«.

ي��ت��اب��ع وه���اب ح��دي��ث��ه: »ل��ن��ف��ر���ض �أّن 

ب�سرورة  �ل��رك��ي  �جلي�ض  �أق��ن��ع  �أردوغ�����ان 

�ل�سوري  �جلي�ض  ���س��وري��ة،  على  ح��رب  �سّن 

ت���دّخ���ل  �أو  »ح���رك�������س���ة«  لأي  ���س��ي��ت�����س��ّدى 

�إىل  �ملنطقة  ي��اأخ��ذ  ق��د  و�لت�سعيد  ت��رك��ي، 

ح���رب ���س��ام��ل��ة، وق���د ُت��ف��ت��ح ع���دة م�سائل يف 

�لأك����ر�د  ق�سيتا  بينها  م��ن  �لأت�����ر�ك  وج���ه 

و�ل��ع��ل��وي��ن ب��د�خ��ل��ه��ا، �إ���س��اف��ة �إىل ع��و�م��ل 

�إقليمية �أخرى من بينها �إير�ن ورو�سيا«.

�ن����دلع ح��رب  بح�سب وه���اب �ح��ت��م��ال 

�ل�سورية  �لبو�بة  م��ن  �ملنطقة  يف  �إقليمية 

يف�ّسر   ،٪100 �أو   ٪0 ه��ي  �مل��ئ��وي��ة  ن�سبته 

باندلع  �ل�سخ�سي  »ر�أي��ي  بالقول:  قناعته 

�لآن، هو �سفر، هناك  �إقليمية حتى  حرب 

�لهاوية،  حافة  على  �أ�سابع«  ل�«ع�ّض  لعبة 

و�جل��م��ي��ع ي����درك خم��اط��ر �لن������زلق ب��ه��ا، 

�ملت�سارعة على �جلبهتن ل تز�ل  و�لقوى 

قبل  م��ن  �أوًل  �ل�����«�أخ«  �سماع  وت��اأم��ل  تنتظر 

�لفريق �لآخر قبل �أن تر�جع«.

وماذ� عن �ملو�قف �لت�سعيدية �لعربية 

و�ل���رك���ي���ة �ل���ت���ي ُت��الم�����ض ح����ّد �ل��ت��ج��ري��ح 

�ل�����س��خ�����س��ي؟ ي����رّد وه����اب: »���س��ب��ق و���س��ه��دت 

�لعالقات �ل�سورية �ل�سعودية كما �ل�سورية 

ت�سعيدية  م��و�ق��ف   ،2005 ع���ام  �مل�����س��ري��ة 

وحكمتها  بحنكتها  ودم�����س��ق  ج����د�ً،  ك��ب��رة 

من  فهل  �مل��ط��ب��ات،  تلك  تخّطت  و�سربها 

عانى  �ل��ذي  �ل�سوري  �لقت�ساد  �أن  ُي�سّدق 

�سيتاأثر  �قت�سادية  عقوبات  عاماً   30 منذ 

�أو  قطر  م��ع  �لتجارية  �لعالقات  بانقطاع 

بع�ض �لعرب؟ �ساألناه عن موؤ�سر �لت�سعيد 

�لعربي �لذي ي�ست�سف منه ت�سعيد�ً غربياً 

من ور�ئ��ه؟ ي�سرح وه��اب: »�ل��دول �لعربية 

ت�����س��ع��ى لإع����ط����اء غ���ط���اء ل���ل���دول �ل��غ��رب��ي��ة 

�ل����دويل ع��ل��ى �ساكلة ما  �ل��ت��دّخ��ل  ل��ت��ربي��ر 

�ل��دول  �ستفعل  م���اذ�  ول��ك��ن  لليبيا،  ح�سل 

�لعربية �مل�سكينة �إن عرفت �أّن �لغرب نف�سه 

عاجز عن �لتدّخل يف �سورية«؟

بر�أي وهاب، �سعي �لغرب �إغر�ق �سورية 

بالفتنة �لطائفية ز�دها قوة ومنعة، »�لكالم 

د�خل  للفتنة  �ل�ساعي  �خلارجي  �لإعالمي 

�ل�سوري  �ل�سعب  وع��ي  ن�سبة  رف��ع  ���س��وري��ة 

�ل��ت�����س��ام��ن و�ل��ت��م��ا���س��ك بن  �أق�������س���اه،  �إىل 

�أن  ق��ّل  �ل�����س��وري  �ل�سعب  م��ك��ون��ات  خمتلف 

�ل�سعبي  �حل��ر�ك  من�سوب  ل��ه،  جند نظر�ً 

تهديد  بعد  �لقيا�سية  �لأرق���ام  ك��ّل  تخّطى 

���س��وري��ة ب���احل���رب، �أّم������ا ت�����س��ع��ر �خل��ط��اب 

�خلارجية  �لأط����ر�ف  بع�ض  م��ن  �لفتنوي 

�لنظام  ق��ّوت  �لد�خلية  �ملمار�سات  وببع�ض 

ومل ُت�سعفه«.

���س��وري��ة لي�ست  �أّن  ت��اأك��ي��د وه���اب  وع���ن 

�لقذ�يف  �لرئي�ض  يقل  �أمل  �ساألناه:  ليبيا، 

�أّن ليبيا لن تكون تون�ض ول  قبل �سقوطه 

ع����ر�ق؟ �أج�����اب: »ك����الم �ل��رئ��ي�����ض �ل�����س��وري 

ب�سار �لأ�سد و�سماحة �ل�سّيد ح�سن ن�سر�هلل 

�لأم�����ر مبعطيات  ه����ذ�  ي����وؤك����دون  و�إي�������ر�ن 

�لقذ�يف  ع�سكر  ق��و�م  م�سمونة،  وح�سابات 

مل يكن ليتجاوز 5 �آلف جندياً، جي�سه كان 

�أّما يف �سورية هناك  نفعياً ولي�ض عقائدياً، 

جي�ض عقائدي، وهناك حمور �إقليمي كبر 

ل ميكن لأحد توّقع نتائج �لتعّر�ض له«.

�ساألناه عن هجومه �لعنيف على �أمر 

قطر �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين وعلى 

و�أّن  ل�سيما  �ل��ث��اين،  عبد�هلل  �لأردن  ملك 

ل�سورية؟  �لن�سح  تقدمي  يّدعَيان  �لثنن 

ما  ن�سحاً،  لي�ض  �أم��ر قطر  »ك��الم  يقول: 

ت��ق��وم ب��ه دول��ت��ه ه��و ع��م��ل م�����س��ب��وه، رئي�ض 

وزر�ئ�������ه ح��م��د ب���ن ج��ا���س��م ي���ح���ّر����ض على 

�ل��ف��ت��ن��ة يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، وه���و م�����س��وؤول 

عن كّل قطرة دماء نزفت يف ليبيا وتنزف 

يف  قطر  تلعبه  �سيئ  دور  هناك  �سورية،  يف 

�أنها دولة عظمى،  هذ� �ملجال ظانة نف�سها 

فهي  �لأردن  ملك  ن�سائح  بخ�سو�ض  �أم���ا 

�لأخ���ر  لأن  وت��ف�����س��ي��اًل،  م��رف��و���س��ة جملة 

كونه  �سوى  �حلكم  م��وؤه��الت  ل ميلك من 

وريث و�لده، فاأّي دميقر�طية يتحدث عنها 

�سعبها  على  �لديكتاتورية  متار�ض  وعمان 

وت��ن�����ّس��ق ل��ي��اًل ون���ه���ار�ً م��ع �إ���س��ر�ئ��ي��ل �أم��ن��ي��اً 

وخمابر�تياً«.

الدروز 

ي��رف�����ض وه�����اب �ل��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى م��و�ق��ف 

بع�ض  ب��ر�أي  �ملُلتب�سة  جنبالط  وليد  �لنائب 

�أكيدة  �ملحللن، بح�سب تف�سره ل موؤ�سر�ت 

ع���ن �ن��ت��ظ��ار �لأخ�����ر �ن��ق�����س��اع غ��ب��ار �مل��ع��رك��ة 

�لإق��ل��ي��م��ي��ة، ي���ق���ول: »م���ن���ذ ف����رة مل �أل���ت���ِق 

من  وزر�ءه  ي�سحب  مل  �لآن  حتى  جنبالط، 

ولكنه مل  �ملالحظات  بع�ض  لديه  �لأك��ري��ة، 

�ل�سيا�سي، وم��اد�م يف �لأكرية،  ُيغّر موقعه 

بقية �لأمور �سكلية«.

ع���ن ت���اأث���ر �ل���زع���ام���ات �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

�لدرزية يف لبنان على دروز �سورية يعترب 

يتمتعون  �ل�����س��ام  ب���الد  دروز  �أّن  وه����اب 

ول جنبالط  وه��اب  »ل  كفوءة،  بقياد�ت 

ي�ستطيعون  �ل������د�ود  ول  �أر�����س����الن  ول 

وتو��سل  هناك عالقات  عليهم،  �لتاأثر 

�أخ��������وي ب����ن �ل���ب���ل���دي���ن، ول����ك����ن ت���اأث���ر 

�ل����زع����ام����ات �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ع���ن���وي ف��ق��ط 

ومعدوم فعلياً، لدروز �سورية نو�ب د�خل 

عقل  وم�سيخة  �ل�سوري  �ل�سعب  جمل�ض 

دروز  على م�سالح  وو�ع��ي��ة  ق��ادرة  هناك 

�سورية«. يعّقب وهاب قائاًل: »يف مطلع 

قيام  �لفرن�سيون  عر�ض  �ملا�سي،  �لقرن 

دولة درزية، فرف�سها �لدروز على ر�أ�سهم 

�سلطان �لأطر�ض، فما مل ي�سح يف حينها 

هل ي�سح �ليوم يف ظّل نظام عوملة تطيح 

حتى بالدول �لغنية و�لنفطية؟«

املحكمة

�لرئي�ض  م�ست�ساري  تهديد�ت  حول 

جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي ب���ا����س���ت���ق���ال���ة رئ��ي�����ض 

�حل��ك��وم��ة، يف ح���ال مل مي��ر ب��ن��د متويل 

منذ  ب��د�أ  »لعّله  وه��اب:  يقول  �حلكومة، 

�لآن ب��خ��و���ض �لإن��ت��خ��اب��ات �ل��ن��ي��اب��ي��ة يف 

�لنهاية �ملحكمة لن مُتّول،  طر�بل�ض، يف 

لبنان  يف  دمي��ق��ر�ط��ي��ة  موؤ�س�سات  ه��ن��اك 

علينا �حر�مها، فلُتطّبق �لدميقر�طية 

ُت���ط���ّب���ق.  ل  �أو  �ل�����س��ع��د  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 

على  �ملحكمة  مت��وي��ل  م�����س��األ��ة  ف��ل��ُت��ط��رح 

�لت�سويت د�خل جمل�ض وزر�ء ولنحتكم 

�إىل �لأكرية، بر�أيي �لرئي�ض ميقاتي ل 

�أذكى  �أح��د، هو  يقطع خيط معاوية مع 

ي�ستقيل، �حلكومة  �أن يقطعها ولن  من 

�حلالية م�ستمّرة يف عملها حلن جميء 

�حللول  �أبغ�ض  ويف  �لنيابية  �لإنتخابات 

���س��ت�����س��ت��م��ر ب��ت�����س��ري��ف �لأع����م����ال حلن 

��ستقالة  ح��ال  يف  لأّن���ه   2013 �نتخابات 

ت�سكيل  يف  ����س��ت��ح��ال��ة  ه���ن���اك  م��ي��ق��ات��ي 

حكومة جديدة«.

ت�سريف  حكومة  ك��ان��ت  �إن  ���س��األ��ن��اه 

�لهّبات  �أت���ون  يف  لبنان  ت��دخ��ل  �لأع��م��ال 

لأع�ساء  م�سلحة  »ل  يقول:  �ل�ساخنة؟ 

�حلكومة �لو�سول �إىل هذ� �حلّد، كي ل 

يقوم  �لآن  حتى  �ل��رج��ل  ميقاتي،  نظلم 

�أّن  نن�سى  �أّل  علينا  ج���ي���ّدة،  ب���اإجن���از�ت 

�ملهم  �جل��م��ي��ع،  على  �ساغطة  �ل��ظ��روف 

�أن  �أّل ت��ع��رق��ل خ��ّط��ة �ل��ك��ه��رب��اء، و�مل��ه��م 

�لق�سايا  ملعاجلة  �سليمة  بخطط  ن�سر 

�لجتماعية«.

رحم اهلل عبد النا�صر

ي�����ح�����ذر وه���������اب م�����ن م���������س����روع ب��ع�����ض 

�مل��ن��ط��ق��ة، وي�سع  �جل��م��اع��ات �لإ���س��الم��ي��ة يف 

حر�كهم يف �إطار جتز�أة �لعامل �لعربي، »فهم 

�أزلم �ملخابر�ت �لإنكليزية �أوًل، ثم �ملخابر�ت 

يريدون  �ل��ي��وم  م�سر  ويف  ثانياً،  �لأم��رك��ي��ة 

����س��ت��الم �ل�����س��ل��ط��ة، وه����ذ� �لأم�����ر ل ي��ت��م �إل 

ب�سرب �جلي�ض �مل�سري«. 

ي���ف�������س���ر وه�������اب م���ق���ارب���ت���ه ل�����الأح�����د�ث 

�مل�������س���ري���ة: »ب�������س���ر�ح���ة �أن�����ا �أوؤي�������د �جل��ي�����ض 

�مل�������س���ري ول�����س��ت م���ع �لإخ��������و�ن �مل�����س��ل��م��ن، 

�سلمي  �نتقال  عملية  �إج���ر�ء  باإمكانه  �لأول 

لل�سلطة، �أما �لثاين فهو يريد �لقب�ض على 

يف  بالدميقر�طة،  يوؤمن  ول  �حلكم  مقاليد 

حجم  �أن  م��وؤخ��ر�ً  تبّن  �جلامعات  �نتخابات 

�لإخو�ن �مل�سلمن يف م�سر ل يتجاوز �ل�٪20، 

موؤ�س�سة  ل�����س��رب  قبلهم  م��ن  ت��ه��وي��ل  ه��ن��اك 

�ملنطقة«.  ك��ّل  يف  �لفو�سى  وتعميم  �جلي�ض 

»رحم  حديثه:  ويتابع  قلياًل  وه��اب  يتوقف 

�أّول  فهو  �لنا�سر،  عبد  جمال  �لرئي�ض  �هلل 

هذ�  ويف  وخ��ب��اي��اه��م،  خفاياهم  �كت�سف  م��ن 

وتهديد  وعيد  نن�سى  �أل  علينا  �خل�سو�ض 

�لأمني،  بالفلتان  للجز�ئر  جا�سم  بن  حمد 

ح���ت���ى �ل�������س���ع���ودي���ة ل����ن ت���ك���ون مب����اأم����ن م��ن 

عاماً   30 هناك  لأن  �حل���ر�ك،  ه��ذ�  تد�عيات 

من �لتن�سيق �ملخابر�تي �لغربي«.

ب�سقوط  �لغربية  �ل��دو�ئ��ر  تر�سى  وه��ل 

ن���ظ���ام ح��ل��ي��ف ك��ال�����س��ع��ودي��ة؟ ي��ج��ي��ب وه���اب 

»متاأ�سلمون«  ذل��ك،  مينع  �ل��ذي  ما  �ساحكاً: 

�لنهاية  يف  ينت�سر  م��ن  ببع�سهم،  يت�سلون 

هذ�  و�سمن  �لنفط،  لبيع  مفاو�ستهم  عليه 

�لإط����ار ك��ُر �حل��دي��ث ل��دى بع�ض �ل��دو�ئ��ر 

�لغربية عن تق�سيم لل�سعودية �إىل 3 دويالت.

�أحد�ث �سورية ك�سفت نو�يا  بر�أي وهاب 

�لإخ������و�ن �مل�����س��ل��م��ن و�أح��ب��ط��ت م�����س��روع��ه��م، 

ي���ق���ول: �خل����ّط �لن����ح����د�ري ب�����د�أ، �أق�����س��ى ما 

مُي��ك��ن��ه��م ف��ع��ل��ه يف ت��ون�����ض ف���ع���ل���وه، �ل��ق��وى 

بالتحّرك،  ب��د�أت  و�لعلمانية  �لدميقر�طية 

�لإخ��������و�ن �مل�����س��ل��م��ون ي�����س��ت��ف��ي��دون م���ن ق��وة 

�ل�سعب  �سمود  �إّل،  لي�ض  م�سر  يف  تنظيمهم 

�ل�سوري ك�سفهم، فدم�سق ت�ستطيع �أن ُتقاتل 

�أو  20 عاماً، ومن يظّن  على هذه �حلال ملدة 

موهوم  �سي�سقط  �لأ�سد  �أن  ير�هن  �أو  يعتقد 

�ست�سمد وتنت�سر، ومنعة  �ل�سام  ج��د�ً.. بالد 

وم�سيحين  �ُسنة  �سعبها؛  منعة  من  �سورية 

�لنهاية،  يف  و�إ�سماعلين..  ودروز  وعلوين 

م���ن ي��دع��م �ل��ن��ظ��ام وي����وؤي����ده يف م��ظ��اه��ر�ت 

�مل��ح��اف��ظ��ات �ل�����س��وري��ة �أغ��ل��ب��ه��م ���ُس��ن��ة، وه��م 

ta y »���ال��ت��ايل ل��ي�����س��و� م�����س��ت��وردي��ن م���ن 

���س��اح��ك��اً  ح��دي��ث��ه  وه�����اب  ي��خ��ت��م   ...»wan
�سبق:  �لذي  قوله  و�ثقاً من مقاربته موؤكد�ً 

»�حلرب �لإقليمية �ل�ساملة ن�سبتها ٪0«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

حمد بن جاسم يحرض على 
الفتنة في العالم العربي.. 

وهو مسؤول عن كل 
قطرة دم نزفت في ليبيا 

وتنزف في سورية

من يدعم النظام ويؤيده 
في مظاهرات المحافظات 

السورية أغلبهم ُسنة
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اأّكد اأن ال�صعودية يف خطر

ل.. وميقاتي �أذكى من �أن ي�ستقيل وهاب: �ملحكمة لن متوَّ
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يف  يحمل  �لعام  هذ�  لبنان  �ستاء  لعل 

بعو��سف  حمملة  كثرة  �أم��ط��ار�ً  جعبته 

رع��دي��ة د�خ���ل �حل��ك��وم��ة. �أم��ط��ار و�سيول 

على  جم��رب  �مل��و�ط��ن  وك���اأن  وم�ستنقعات، 

مم��ار���س��ة ل��ع��ب��ة »���س��وب��ر م���اري���و« �إح����دى 

�لألعاب �لإلكرونية، من �أجل عبور هذه 

�حلفر وجتاوزها، و�لغياب �ملفاجئ لوز�رة 

ترك  �حلكومية  �جلل�سات  ع��ن  �لأ���س��غ��ال 

�إمكانية  كثرة حول  �أ�سئلة  �ملو�طن  لدى 

��ستعد�د  �مل��اأزق، وكيفية  �خل��روج من هذ� 

�ل��ب��ل��دي��ات مل���و�ج���ه���ة ه����ذ� �ل����و�ق����ع �ل���ذي 

بعدما  خ�سو�ساً  �ل��ف�����س��ل،  ه���ذ�  يفر�سه 

من  �ملن�سرمة  �لأع�����و�م  يف  ل��ب��ن��ان  ���س��ه��ده 

ه��در�ً  ذهبت  �أم��ط��ار  وكميات  مت�ساقطات 

هي و�لأمو�ل..

�ل��ت��ي تقوم  �لأ���س��غ��ال  �أي���ن ه��ي وز�رة 

كبناء  �لبلد  ه��ذ�  يف  �لتح�سن  مب�ساريع 

�ل�سر؟  �أجل تخفيف زحمة  �جل�سور من 

�أين هي من تاأهيل �لطرقات �لتي حتتاج 

�أن تكون  �أج���ل  م��ن  و�ل��ك��ث��ر  �ل��ك��ث��ر  �إىل 

م��ق��اوم��ة ل��ع��و�م��ل �ل��ط��ب��ي��ع��ة م���ن ���س��ي��ول 

�لتي قد  �لنو�فر  و�أم��ط��ار، هذ� عد� عن 

�لأخ��رى  فتغرق  �ل�سو�رع  و�سط  تفاجئك 

�سيق  �أو  �مل��ج��اري  �ن�����س��د�د  ب�سبب  ب��امل��ي��اه 

�ل�سر  حت��وي��ل  �إىل  ي����وؤدي  مم��ا  بع�سها، 

من  خانقة  زح��م��ة  لبنان  ���س��و�رع  لت�سهد 

�سماله �إىل �أق�سى جنوبه.

ووزي���������ر �لأ������س�����غ�����ال �ل����ع����ام����ة غ�����ازي 

�لعري�سي �لذي ترك مقعده فارغاً و�سط 

�ملال  بتاأمن  �جلل�سات �حلكومية مطالباً 

لوز�رة �لأ�سغال و�لنقل و�لذي مت �لتو�فق 

عليه بالإجماع يف جمل�ض �لوزر�ء.

وه��ن��ا ل ب���د م���ن �ل�������س���وؤ�ل، �أي����ن هي 

�لأم�������و�ل �ل��ت��ي دف��ع��ت مل���ج���اري و���س��ب��ك��ات 

�ملياه؟ ومن �مل�سوؤول عن هذه �لكارثة �لتي 

على  م��ي��اه«  »�سرب  يف  �مل��و�ط��ن  تغرق  تكاد 

حد �لقول �ملاأثور؟

اأيها املواطن.. تعلم ال�صباحة

يف حم��ل��ة �حل���دث - �ل�����س��ان ت��ري��ز، 

تطالعك نافورة عجيبة من �ملياه و�سط 

ب��غ��ز�رة بعد  �مل��ي��اه  �ل�����س��ارع، تتدفق منها 

هطول �لأمطار لأكر من �ساعة ون�سف 

�ل�ساعة.

�ملارة هناك يقفزون من مكان لآخر 

م���ن �أج����ل �لب���ت���ع���اد ع��ن��ه��ا وع����دم تبليل 

ثيابهم، لكن عبثاً، �إنها يف و�سط �لطريق 

�إىل  ت��ت��دف��ق.. ف��ا���س��ط��رو� حينها  و�مل��ي��اه 

�إيجاد حل باأنف�سهم.

����س��ت��وق��ف��ن��ا �أح�����د �ل��ع��ال��ق��ن و���س��ط 

عبور  ميكنك  كيف  و���س��األ��ن��اه:  �لطريق، 

لي�ض  ترين  كما  فاأجاب:  �لطريق؟  هذه 

�خل�سبة  ه��ذه  و���س��ع  ���س��وى  حيلة  باليد 

�ل��ط��وي��ل��ة ل��ن��ع��رب ع��ل��ي��ه��ا ن��ح��و �ل�����س��ف��ة 

�لأخرى، فنحن م�سطرون للذهاب �إىل 

وثيابنا  ن�سل  وبالطبع  �سباحاً،  �أ�سغالنا 

مبللة متاماً باملياه.

ونا�سد �ملو�طن �أبو علي من�سور )47 

ع���ام���اً( ب��ل��دي��ة �حل���دث ق���ائ���اًل: �أي���ن هي 

باإ�سقاط  �لتي »ت�ساطرت« علينا  �لبلدية 

�ل���ل���وح���ات �لإع���الن���ي���ة لأن���ن���ا مل ن��دف��ع 

�إيجاد  �أين هي من  �ل�سر�ئب �ملتوجبة؟ 

ح���و�دث  ت�سبب  �ل��ت��ي  �لأزم����ة  لتلك  ح��ل 

�أنا  �لعمل،  وتعرقل  خانقة  وزحمة  �سر 

قابعاً  وم��ازل��ت  �ملقابلة  �جلهة  يف  حملي 

�أذه��ب  �ساعة كي  هنا منذ ح��و�يل ن�سف 

�إىل �جلهة �لأخرى.

�ل���وز�رة  �إىل  ك��الم��ه  من�سور  ووج���ه 

قائاًل: �أنا �أطالب �لبلدية ووز�رة �لأ�سغال 

�لنائمة بالنظر �إىل هذ� �ملو�سوع »وجتي 

�إىل  وتنظر  عاي�سة«  كيف  �لعامل  ت�سوف 

تعلم  �إىل  �سي�سطر  �ل��ذي  �مل��و�ط��ن  ه��ذ� 

�ل�سباحة بعد قليل ملو�جهة م�سكلة لي�ض 

هو �سببها.

نهر.. ول كل الأنهار

�مل�سهد خمتلف متاماً يف منطقة حي 

على  لنطلع  هناك  جتولنا  حيث  �ل�سلم، 

�لنا�ض، ل ميكنك تخايل  ه��وؤلء  �أح��و�ل 

هذه �مل�ساهد، �أ�سالك كهربائية مت�سابكة، 

ط��رق��ات وع���رة، ت�سققات و�ه���ت���ز�ز�ت يف 

�لأب���ن���ي���ة �ل�����س��ك��ن��ي��ة ج��ع��ل��ت م���ن �ل�����س��ق��ق 

�ل�ستاء،  ف�سل  يف  مغلقة  �سباحة  غ��رف 

وب�سبب عدم وجود �لبنى �لتحتية تكر 

ب�سبب  و�ل���ت���ل���وث  و�لأوب����ئ����ة  �لأم����ر������ض 

و�سول مياه �ل�سفة ملوثة، هذ� ما �أكده 

لنا �أب��و حممد �مل��وىل ) 60 ع��ام��اً- �أح��د 

�سكان �ملنطقة �لقد�مى(.

�ل���ك���ث���ر م����ن ����س���ك���ان ه�����ذه �مل��ن��ط��ق��ة 

يعانون من �أزمة �لبنى �لتحتبة وت�سقق 

�لغدير  نهر  م��ن  وخ�سو�ساً  �ل��ط��رق��ات 

�لأنهار يف  �أجمل  �إن��ه من  �ساخر�ً:  يقول 

لبنان، وخ�سو�ساً يف ف�سل �ل�ستاء، ويتابع 

ج��م��ي��ل زع���ي���ر )����س���اح���ب �أح�����د �مل��ح��ال 

�ل��ت��ج��اري��ة( ك���الم �مل���وىل يف و���س��ف ه��ذ� 

يرتفع  �ل�ستاء  ف�سل  يف  وو�سعه:  �لنهر 

من�سوب �ملياه يف هذ� �لنهر فيفي�ض على 

�ل�سو�رع ويدخل �لبيوت ويخرق �ملحال 

�لتجارية في�سبب �أ�سر�ر�ً مادية ول من 

معن �سوى �سو�عد �ل�سباب.

�أم����ا يف ف�����س��ل �ل�����س��ي��ف ف��ح��دث ول 

�لبكتريا  �أن���و�ع  جلميع  نتعر�ض  ح��رج، 

و�جل���ر�ث���ي���م ب�����س��ب��ب ه����ذ� �ل��ن��ه��ر حيث 

بانتظار  ب��ال��ن��ف��اي��ات  مليئاً  ر�ك����د�ً  يبقى 

م��ن ي��ن��ق��ذه م��ن ه���ذ� �ل��ت��ل��وث. وبا�سمي 

وبا�سم �أهايل �ملنطقة، �أنا�سد تلك �لدولة 

وع���ود�ً  نحتمل  نعد  فلم  �إل��ي��ن��ا،  بالنظر 

�لنو�ب  من  نطلب  تاأجيالت،  ول  كاذبة 

و�لوزر�ء �لنظر �إىل �حلياة �لتي نعي�سها 

ومقارنتها بحياتهم ونطالبهم باإعطائنا 

�ل��ط��رق��ات  �أق����ل ح��ق��وق��ن��ا يف تعبيد  ول���و 

ك��ي ل مي��وت  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  و�إ����س���الح 

�أولدنا من �لتلوث و�لأمر��ض �ملتف�سية.

زحمة خانقة

لقد حتول لبنان يف �لأ�سبوع �ملا�سي 

�إىل برك وم�ستنقعات ميكن من خاللها 

�ل�سنوي،  �لأمطار  ت�ساقط  قيا�ض معدل 

زحمة �سر خانقة حولت �سو�رع �ملدينة 

�مل�سوؤول  هو  من  لل�سيار�ت،  مو�قف  �إىل 

عن هذه �لأزمة؟ �أ�سحابها عالقون فيها، 

ك��ان��ت م�ستعدة  �لإط���ف���اء  ف���رق  وح��ده��ا 

لإن��ق��اذ ه��ذ� �مل��وق��ف، حيث �سحبت ع��دد�ً 

م��ن �ل�����س��ي��ار�ت �ل��ع��ال��ق��ة وت��وق��ف �ل�سر 

ل�����س��اع��ات ط��وي��ل��ة م���ن م��ن��ط��ق��ة ط��ربج��ا 

و�سوًل �إىل بروت.

�أم����ا ع��ن��د م��دخ��ل �ل��ع��ا���س��م��ة فكانت 

�لأخرى �لأكر �زدحاماً، منطقة كورن�ض 

بروت  ملدينة  �لرئي�سي  �لع�سب  �ملزرعة 

�ملياه  من�سوب  فيها  �رت��ف��ع  و�سو�حيها، 

حتى غمرت بع�ض �ملحال �لتجارية.

�أم�������ا ج���ن���وب���اً ف���ق���د �أو������س�����ح �مل���وق���ع 

�ل���ري���اح  �أن  مل��دي��ن��ة ����س���ور  �لل����ك����روين 

�لإع��الن��ي��ة  �ل��ل��وح��ات  ���س��ق��وط  �إىل  �أدت 

�ملتو�سطة و�ل�سخمة و�سوًل �إىل منطقة 

�لناقورة وغرقت �لطرقات باملياه.

�لأدو�ر  �مل�سوؤولون  يتقاذف  وكالعادة 

ز�لت  ما  و�لطرقات  �مل�سوؤولية،  لعبة  يف 

ع��ل��ى ح��ال��ه��ا و�مل�����س��ي��ب��ة ت��ك��رب و�حل��ل��ول 

مفقودة.

ويف ه�����ذ� �لإط��������ار �أك������د رئ���ي�������ض د�ئ�����رة 

�لأ����س���غ���ال يف ب��ل��دي��ة ب����روت �مل��ه��ن��د���ض عبد 

�ل��ن��ا���س��ر ���س��ع��د �مل��ف��و���ض م��ن ق��ب��ل �مل��ح��اف��ظ 

ب��احل��دي��ث ع���ن �مل���و����س���وع، �إن����ه وم��ن��ذ �سهر 

وز�رة  ق��ب��ل  م��ن  وزع  تعميم  ع��ل��ى  وب��ن��اء  �آب 

�ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل���ب���ل���دي���ات ي��ق�����س��ي ب��امل��ب��ا���س��رة 

�لتحتية  �لبنى  وحت�سر  �مل��ج��اري  بتنظيف 

يف  ك��ان  فقد  تامة،  جهوزية  حالة  يف  لتكون 

ب��روت  ملحافظ  بالن�سبة  �لأول��وي��ات  قائمة 

به  �ملبا�سرة  �سبقت  �ل��ذي  بالتنفيذ  �لل��ت��ز�م 

�لتعميم وذلك �سمن ��سر�تيجية تعتمدها 

�ل��ب��ل��دي��ة �ل��ت��ي ب��ا���س��رت ب��ع��ق��د �لج��ت��م��اع��ات 

 وو����س���ع �لإم��ك��ان��ي��ات �ل���الزم���ة ب��ال��ت�����س��رف.

متعهدة  ج��ه��ة  »ه��ن��اك  �أن  �إىل  �سعد  و�أ����س���ار 

�ل���ت���زم���ت م�������س���روع ت��ن��ظ��ي��ف �مل����ج����اري حتت 

�لإ�����س����ر�ف �مل��ب��ا���س��ر ل��ل��ب��ل��دي��ة وف����ق در�����س���ة 

كانت  �مل�ساريع  تلك  �أن  علماً  م�سبقاً،  �أع��دت 

�لعامة  �لأ���س��غ��ال  وز�رة  عهدة  يف  �ل�سابق  يف 

�لتي مل تنجزها رغم وجود عقود«،  و�لنقل 

ب��ك��ل م��ا هو  �ل��ب��ل��دي��ة ق��ام��ت  »�أن  �إىل  لف��ت��اً 

مم��ك��ن و����س���روري ل���س��ت��ي��ع��اب �مل��ت�����س��اق��ط��ات 

�ملجاري  �لأكرب لن�سد�د  �لعامل  ت�سكل  �لتي 

 وتوؤثر يف �سالمة �لطرق وبالتايل �ملو�طن«.

نهر  جمرى  بتنظيف  �لبلدية  »قامت  وتابع 

ب��روت م��ن �لأت��رب��ة و�ل��رم��ول �لتي �عتادت 

�لور�ض �لعديدة رميها فيه، على �لرغم من 

�إىل  ب��ه  �لهتمام  يعود  منه  كبر  ج��زء  ك��ون 

وز�رة �لطاقة و�ملياه. �أما يف ما يخ�ض حتديث 

�ل�����س��ب��ك��ات يف ب����روت ف��ق��د ق��ام��ت �ل��ب��ل��دي��ة 

و�مل��ح��اف��ظ��ة م��ن��ذ ث����الث ���س��ن��و�ت ب��ت��ح��دي��ث 

من  �حل��رج��ة  �ملناطق  يف  �لفرعية  �ل�سبكات 

�ساتيال و�لطيونة و�مل�سيطبة عرب تو�سيعها 

�مل��ت��وق��ع«. للمت�ساقطات  ��ستيعابها   ل��زي��ادة 

على  و�ل����س���ت���ع���د�د  �له���ت���م���ام  �إىل  �إ����س���اف���ة 

ثمة  و�مل���ج���اري،  �ل��ط��رق��ات  تنظيف  �سعيد 

م��الح��ق��ة د�ئ���م���ة وم�����س��ت��م��رة مل���و�ج���ه���ة �أي 

�ل�سر  ي��وؤث��ر على �سالمة  ق��د  ح��دث ط���ارئ 

�سعد عن  باملو�طن. من هنا يتحدث  وي�سر 

�إىل  �إ�سافة  �لبلدية  �أوجدتها  ط��و�رئ  فرقة 

فرقة »�جل��ولت« �لتي جتول يف كافة �أنحاء 

 ب����روت م��ن �ل�����س��اع��ة �خل��ام�����س��ة و�ل��ن�����س��ف.

تقرير  ب��ت��ق��دمي  �ل��ف��رق  ه���ذه  مهمة  تق�سي 

لتتم  �لعا�سمة  يف  �ل�سو�رع  و�ق��ع  عن  يومي 

وهنا  �مل�ساكل،  م��ن  �ملئة  يف  ت�سعن  معاجلة 

�لبلدية  ي�سع  »�مل��و�ط��ن  �أن  م��ن  �سعد  �سكى 

�ل��و�ج��ه��ة م��ت��ن��ا���س��ي��اً دور �جل��ه��ات  د�ئ���م���اً يف 

�ملياه و�لكهرباء و�لهاتف،  �لأخرى كم�سالح 

ن��ط��اق �سالحيات مدينة  ت��خ��رج ع��ن  و�ل��ت��ي 

�لأك���رب  »�مل�����س��ك��ل��ة  �أن  �إىل  وي��ل��ف��ت  ب�����روت«. 

تتاأتى من خطوط مياه �ل�سرب، �لتي يعاين 

معظمها من �له��ر�ء ما ي��وؤدي �إىل ت�سرب 

عنه  وينجم  �لطرقات  م��ن  �لعديد  يف  �مل��ي��اه 

�لعديد من �خل�سفات و�لنهيار�ت، خ�سو�ساً 

�أن �لأر�ض يف بروت ذ�ت طبيعة رملية، وقد 

 قامت �لبلدية بتزفيت �لعديد من �لطرقات«.

وختم »تفادياً للوقوع يف �أزمة �ل�سر �خلانقة 

�ل���ت���ي ت�����س��ب��ب��ه��ا �لأ����س���غ���ال، ق���ام���ت �ل��ب��ل��دي��ة 

�لعديد  باعتماد  �ل�سر  د�ئ��رة  مع  بالتعاون 

من �لتحويالت نحو طرق غر مكتظة توفر 

عناء �لنتظار على �ملو�طن.

اأرقام و�صلطات �صامتة

و�إل��ي��ك��م بع�ض �لأرق����ام �ل��ت��ي ت��زي��د من 

�ل���ت�������س���اوؤلت ح�����دة، ل��ق��د و���س��ل��ت م��ي��ز�ن��ي��ة 

جم��ل�����ض �لإمن������اء و�لإع����م����ار حل�����و�ىل 630 

حالها،  على  ماز�لت  و�لطرقات  لرة  مليار 

 2010-2011 عامي  بن  �ملجل�ض  وميز�نية 

مليون   570 ح���و�ىل  ك��ان��ت  �مل�سكلة  ملعاجلة 

�نتباهه  يعر  �أو  نظرة  يلق  �أح��د  ول  دولر 

�إيجاد �حللول.

وق���د ر���س��دت ح����و�يل 50 م��ل��ي��ون ل��رة 

مياه  مل�ساريع  و�مل��ي��اه  �لطاقة  ل���وز�رة  فقط 

�ل�سيالن وللمياه �ملبتذلة حو�يل 90 مليون 

لرة فقط.

�ل��ع��ام��ة  �لأ���س��غ��ال  وز�رة  ح�سلت  وق���د 

ل��رة  275 م��ل��ي��ار  2010 ع��ل��ى  و�ل��ن��ق��ل ع���ام 

�رت��ف��ع   2011 ع����ام  ويف  �ل����ط����رق،  ل�����س��ي��ان��ة 

فال  ل����رة،  م��ل��ي��ار   290 �إىل  لي�سل  �ل��رق��م 

مياه �لأمطار عرفت جمر�ها �لطبيعي ول 

�لطرقات متت �سيانتها وتعبيدها. و�ل�سوؤ�ل 

يبقى غارقاً هنا: �أين هي هذه �لأمو�ل �لتي 

دفعت من جيب �ملو�طن؟

ثقافة  ح��ول  تتمحور  �لأزم���ة  �أن  ي��ب��دو 

�سرورية  غر  �ل�سيانة  ب��اأن  �سائدة  لبنانية 

بالأرقام. ور�أى  على حد قول قباين ولي�ض 

و�ل��وزر�ء  �حلكومة،  تتحملها  �مل�سوؤولية  �أن 

�مل���ع���ن���ي���ون و�ل����ب����ل����دي����ات، وه�����ي م�����س��وؤول��ي��ة 

تكون جذرية. �أن  و�حللول يجب   م�سركة، 

ت���ز�ل  ل  �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة  �ل�����س��ل��ط��ة  ك��ان��ت  و�إذ� 

يف �إط����ار »�ل��ن��ق« وت��وزي��ع �مل�����س��وؤول��ي��ات، ف��اإن 

حيث  ���س��ام��ت��ة،  ك��ان��ت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل�سلطة 

ومل  �لطرقات،  �أزم��ة  �جتماع  �أي  يبحث  مل 

�مل��و�ط��ن��ن،  �إىل  بكلمة  م�����س��وؤول  �أي  يتوجه 

فهذه �لأزمة �أمر و�قع، و�قع على �ملو�طنن 

ح�سر�ً.

مالك املغربي
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 ���ض��ه��دت الأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة، 

ال�ضهيوين  الهجوم  يف  كبرياً  ت�ضعيداً 

ال��ت��ه��وي��دي، ع��ل��ى ال��ق��د���س، وع���دد من 

مناطق ال�ضفة الفل�ضطينية، جاء هذا 

ات��خ��ذه  ال����ذي  ال���ق���رار  ب��ع��د  الت�ضعيد 

املغاربة،  ح��ارة  ج�ضر  بهدم  ال�ضهاينة 

امل��ب��ارك،  الأق�ضى  امل�ضجد  اإىل  امل���وؤدي 

وبالتزامن مع حترك الأزهر يف م�ضر، 

لعتماد وثيقة القد�س، والإعالن عن 

م�����ض��ريات ���ض��خ��م��ة يف م�����ض��ر وب��ل��دان 

اأخ�����رى، دف���اع���اً ع���ن ال��ق��د���س ورف�����ض��اً 

لتهويدها.

املغاربة  ح���ارة  ج�ضر  ه��دم  م�����ض��روع 

ال����ذي اأع���ي���د حت��ري��ك��ه م����وؤخ����راً، ي��اأت��ي 

يف ���ض��ي��اق ا���ض��ت��ك��م��ال خم��ط��ط ي��ه��دف 

الأق�ضى،  امل�ضجد  حميط  تهويد  اإىل 

واإت����اح����ة ال��ف��ر���ض��ة اأم������ام م���زي���د من 

امل�ضتوطنني ال�ضهاينة، لدخول �ضاحة 

ح��ائ��ط ال�����راق، وق���د ل��ع��ب��ت م��ق��اوم��ة 

م����راراً.  اإح��ب��اط��ه  يف  دوراً  امل��ق��د���ض��ي��ني 

التي  ال�ضهيوين،  العدو  حكومة  لكن 

القد�س،  على  وا���ض��ع��اً  هجوماً  اأطلقت 

وقد  الآن،  امل�����ض��روع  ه��ذا  تنفيذ  ت��ري��د 

�ضعبية  حت��رك��ات  اإىل  ال���دع���وة  ج����اءت 

واإ�ضناد  املخطط،  ه��ذا  لوقف  وا�ضعة، 

املقد�ضيني يف معركتهم.

ل��ك��ن م��ا مت ن�����ض��ره م��ن خمططات 

�ضم  م��ن  عنه  اأع��ل��ن  وم��ا  ا�ضتيطانية، 

لأرا�س، وا�ضتيالء على اأخرى، يبني اأن 

الأق�ضى،  امل�ضجد  يتعدى  ال�ضتهداف 

ومقرة ماأمن اهلل التي يريد املحتلون 

اإزال��������ة األ������ف ق����ر م���ن���ه���ا، لإق����ام����ة م��ا 

كافة  اإىل  الت�ضامح«،  »متحف  ي�ضمى 

الفل�ضطينية،  وال�ضفة  القد�س،  اأنحاء 

خ�����ض��و���ض��اً يف امل��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة من 

املدينة املقد�ضة.

احلدائق التوراتية

يوم اجلمعة 2011/11/18  اأعلنت 

اإي���داع خريطة  حكومة الح��ت��الل عن 

هيكلية حتت ا�ضم - احلديقة الوطنية 

- منحدرات جبل امل�ضارف - �ضكوب�س - 

يتم مبوجبها م�ضادرة  ١١٠٩٢/اأ،  رقم 

جبل  منحدرات  يف  الواقعة  الأرا���ض��ي 

ملدينة  ال�ضرقية  ال�ضفوح  يف  امل�ضارف، 

امل��ذك��ورة  الأرا����ض���ي  وت�ضمل  ال��ق��د���س، 

اأ���ض��ف��ل وحم��ي��ط »اجل��ام��ع��ة ال��ع��ري��ة« 

ال��غ��رب و���ض��ارع رق���م ١ - القد�س  م��ن 

) م��ع��ال��ي��ة ادم���ي���م( م��ن ال�����ض��رق وح��ي 

ال��ط��ور م��ن اجل��ن��وب وح��ي العي�ضوية، 

ال���ع���ري���ة من  اجل���ام���ع���ة  اإىل  وي��ل��ت��ف 

ال�ضمال، وحتويل جميع هذه الأرا�ضي 

امل�ضادرة  اإىل ما اأ�ضمته  »حدائق وطنية 

قومية  وم���واق���ع  طبيعية  وحم��م��ي��ات 

ومواقع  تخليد للذاكرة اليهودية« يف 

�ضرقي القد�س .

الأرا���ض��ي  ت�ضنيف  يغري  الإع����الن 

امل�ضار اإليها، من مناطق بناء ومناطق 

وط��ن��ي��ة  »ح�����دائ�����ق  اإىل  ع���ام���ة  م���ب���ان 

توراتية«.

امل��ن�����ض��ور، �ضيتم  امل��خ��ط��ط  وح�����ض��ب 

رب�����ط ه�����ذا امل�������ض���روع م����ع م����ا ي�����ض��م��ى 

»م�����ض��روع احل��دي��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة« يف ما 

امل���ق���د����س«، بحيث  ي�����ض��م��ى »احل����و�����س 

تلتقي مع �ضل�ضلة م�ضاريع م�ضابهة بعد 

 ،٢٠٣٠ لت�ضبح   ٢٠٢٠ اخل��ط��ة  تعديل 

وقد ا�ضتند قرار حكومة الحتالل، اإىل 

الوطنية  احل��دائ��ق  »ق��ان��ون  ي�ضمى  م��ا 

١٩٨٨«، معتراً اأن هذا القانون ي�ضري 

على �ضرقي القد�س املحتلة عام ١٩٦٧ .

ويرى خبري ال�ضتيطان واخلرائط 

اأن  التفكجي«  »خليل  ال�����ض��رق  بيت  يف 

من  ال�ضا�ضعة  امل�ضاحات  ه��ذه  حت��وي��ل 

الأرا�ضي يف القد�س املحتلة، يتم بهدف 

يف  الفل�ضطينيني  على  الطريق  قطع 

ال��ق��د���س، و���ض��ح��ب امل�����ض��اح��ة ال��وح��ي��دة 

امل���ت���ب���ق���ي���ة جل�������ض���ر ال����ه����وة وت��خ��ف��ي��ف 

منه  تعاين  ال��ذي  ال�ضكاين  الكتظاظ 

املدينة .

املخطط  »اإن  ال��ت��ف��ك��ج��ي:  وي���ق���ول 

خ���ط���ري وي����اأت����ي ���ض��م��ن ���ض��ل�����ض��ل��ة م��ن 

اخل���ط���وات ال���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة امل��ت�����ض��ارع��ة 

تكمل  جمملها  يف  وال��ت��ي  ال��ق��د���س،  يف 

بع�ضها البع�س، لتكتمل ال�ضورة التي 

منذ  الإ�ضرائيلية  احلكومات  ر�ضمتها 

غالبية  ذات  ال��ق��د���س  لت�ضبح  ع��ق��ود، 

بعيد عن  غ��رب��ي  ي��ه��ودي��ة وذات ط��اب��ع 

طابعها العربي والإ�ضالمي وجزءاً من 

على  املرتاكمة  ال�ضتيطانية  املنظومة 

تتبدل  التي  املدينة  اأزقة  ال�ضفوح، ويف 

معاملها رويداً رويداً«.

»امل�����ض��اري��ع  اأن  ال��ت��ف��ك��ج��ي،  وي��و���ض��ح 

عن  خمتلفة  القد�س،  يف  ال�ضتيطانية 

املخ�ض�ضة  ال�ضتيطانية  امل�ضاريع  تلك 

ل��ت��ف��ت��ي��ت ال�����ض��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة، و����ض���رب 

وح���دت���ه���ا ومت���ا����ض���ك���ه���ا ال����دمي����غ����رايف، 

فالقد�س تتعر�س لهجمات ا�ضتيطانية 

من كافة اجلهات واملوؤ�ض�ضات والبلدية 

واحل��ك��وم��ات الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ع��اق��ب��ة، 

للمجتمع  اأي ح�ضاب  دون  نهاراً،  جهاراً 

واملقررات  الأممية،  والقرارات  ال��دويل 

عن  �ضلخها  بهدف  الدولية،  واملواثيق 

و�ضمها  الغربية،  ال�ضفة  يف  امتدادها 

وتهويدها ب�ضكل كامل،  للحيلولة دون 

واتخاذها  تق�ضيمها  لإع��ادة  اإمكانية  اأي 

كعا�ضمة للدولة الفل�ضطينية العتيدة«.

معظم  اأن  اإىل  ال��ت��ف��ك��ج��ي  وي�����ض��ري 

ه���ذه امل�����ض��اري��ع، وال��ت��ي ك��ان��ت م��درج��ة 

اإع�������ادة  ج������رت   ،٢٠٢٠ خ���ط���ة  ح�������ض���ب 

م�ضاريع  اإل��ي��ه��ا  واأ���ض��ي��ف��ت  حت��دي��ث��ه��ا، 

اأخ�����رى، واأع��ط��ي��ت ا���ض��م��اً ج���دي���داً هو 

القد�س ٢٠٣٠.

وهجوم ا�ستيطاين

 يف الثوري وامل�سرارة

ال���ه���ج���وم ال�����ض��ه��ي��وين ال��ت��ه��وي��دي 

يف ال���ق���د����س، ي���اأخ���ذ اأ����ض���ك���اًل م��ت��ع��ددة، 

القد�س  حتويل  نحو  ي�ضعى  فالحتالل 

وه��و  للفل�ضطينيني،  ط����اردة  بيئة  اإىل 

العرب  اأهلها  من  متاماً  اإفراغها  يريد 

حي  وه��و  امل�ضرارة،  ويف  الفل�ضطينيني، 

املدخل  العمود،  ب��اب  جت��اري قريب من 

ال��رئ��ي�����ض��ي ل��ل��ب��ل��دة ال���ق���دمي���ة، ت��ت��ه��دد 

الإجراءات ال�ضهيونية ال�ضكان واأ�ضحاب 

امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة، ال���ذي���ن ي��ت��ع��ر���ض��ون 

مل��الح��ق��ات »ق�����ض��ائ��ي��ة« واأوام������ر اإخ���الء 

�ضهاينة،  م�ضتوطنني  ل�ضالح  ملنازلهم 

ك��ان��وا ق��د ا���ض��ت��ول��وا يف وق��ت �ضابق على 

عدد من عقارات وبيوت احلي. 

اليهودية  ال�ضتيطانية  اجلمعيات   

تعمل ب�ضمت، وب�ضكل متوا�ضل  يف هذا 

الأحياء  تهويد  �ضيا�ضة  اإط��ار  يف  احلي 

الفل�ضطينية يف �ضرقي القد�س، وتغيري 

ال�ضكان وهوية املكان، خالفاً لن�ضاطها 

تعلن عن  ال���ذي  ال�ضيخ ج���راح  يف ح��ي 

م�ضاريع اإ�ضكانية وجتارية فيه.

�ضلوان،  ببلدة  ال��ث��وري  ح��ي  اأم��ا يف 

ف��ق��د ا���ض��ت��ول��ت ب��ل��دي��ة الح��ت��الل على 

850 م���رتاً  اأر������س م�����ض��اح��ت��ه��ا  ق��ط��ع��ة 

حديقة  حتويلها  اإىل  لي�ضار  م��رب��ع��اً، 

ت��ورات��ي��ة، ت��ت��ب��ع ل�����ض��ي��ط��رة، م��ا ت�ضمى 

»���ض��ل��ط��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة«، وت��ع��ت��ر ���ض��ل��وان 

والبلدة  الأق�ضى،  للم�ضجد  املال�ضقة 

اأ�ضا�ضياً  ه��دف��اً  ال��ق��د���س،  م��ن  القدمية 

اإزال������ة  اإىل  ال����ه����ادف����ة،  ل��ل��م��خ��ط��ط��ات 

الوجود الفل�ضطيني متاماً من البلدة، 

واإقامة ما ي�ضمى »مدينة داود«.

ويف بيت حلم والأغوار

ت��ت��ع��دد ال��و���ض��ائ��ل وال���ه���دف واح���د، 

الأرا���ض��ي،  م��ن  امل��زي��د  على  ال�ضيطرة 

ما  تفعيل  اأع����ادت  الح��ت��الل،  حكومة 

الغائبني«، وقد  اأمالك  »قانون  ي�ضمى 

طبقته مطلع الأ�ضبوع اجلاري يف بيت 

حلم، حيث قررت �ضم اأرا�س يف �ضمايل 

امل���دي���ن���ة، ت���ق���ع خ���ل���ف ج������دار ال��ف�����ض��ل 

ال��ع��ن�����ض��ري، اإىل ب��ل��دي��ة الح���ت���الل يف 

القد�س. 

ت��ب��ل��غ م�����ض��اح��ة ه����ذه الأرا�����ض����ي 7000 

ي�ضمى  م��ا  اإىل  م�ضوؤوليتها  اأحيلت  دومن، 

»حار�س اأمالك الغائبني« يف القد�س، وفقاً 

الحتالل  حكومة  وجهته  كتاب  يف  جاء  ملا 

اإىل  الفل�ضطيني،  امل���دين  الرت���ب���اط  ع��ر 

ال�ضلطة الفل�ضطينية.

ال���ك���ت���اب امل�����ذك�����ور ج�����اء مب���ن���زل���ة رد 

ع��ل��ى ط��ل��ب��ات اأ����ض���ح���اب الأرا�����ض����ي ال��ت��ي 

قدموها، للح�ضول على ت�ضاريح لدخول 

والعمل  الزيتون  قطف  بغية  اأرا�ضيهم، 

فل�ضطينية  م�����ض��ادر  و�ضفت  وق��د  فيها، 

ال���ق���رار ال�����ض��ه��ي��وين، ب���اأن���ه م���ن »اأخ��ط��ر 

التي تتخذ بحق  ال��ق��رارات والإج����راءات 

ال�ضنني«،  ع�ضرات  منذ  حلم  بيت  مدينة 

طبعاً لي�س من داع لالإجابة على �ضوؤال: 

ك���ي���ف ت��ع��ت��ر ه�����ذه الأرا�������ض������ي اأم�����الك 

غ���ائ���ب���ني، وه���ن���اك م���ن ي��ط��ال��ب بقطف 

زيتونه منها، ويريد العمل فيها؟

 ويف م��ن��ط��ق��ة الأغ�������وار، وحت����ت وط����اأة 

اأم��الك  »ق��ان��ون  نف�ضه،  الظامل  »ال��ق��ان��ون« 

الغائبني«،  �ضرعت حكومة الحتالل ب�ضم 

نحو 1500 دومن من الأرا�ضي الفل�ضطينية 

واأحلقتها  الأردن،  وادي  ���ض��م��ال  ال��واق��ع��ة 

ب�»كيبوت�س مرياف« الذي يعتر جزءاً من 

حركة الكيبوت�س الزراعي الديني النا�ضط 

يف الأرا�����ض����ي ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ع��ام 

1948، وذلك يف �ضابقة قد تكون الأوىل من 
نوعها ل�ضم ما تو�ضف باأرا�ضي »الغائبني« 

يف ال�ضفة لدولة الحتالل.

و�ضعية  ح���ول  ال�ضهاينة  ت�ضريحات 

ه����ذه الأرا�����ض����ي ج�����اءت م��ت��ن��اق�����ض��ة، فقد 

الإقليمي،  املجل�س  �ضكرتري  امل�ضمى،  ادعى 

اأن  ال��ذي يقع كيبوت�س م��رياف يف نطاقه، 

املجل�س  حكم  يف  اأ�ضبحت  الأرا����ض���ي  ه��ذه 

الإق��ل��ي��م��ي، واأن���ه ات��ف��ق م��ع »دائ����رة اأرا���ض��ي 

ميلك  اأن��ه  م�ضيفاً  �ضمها،  على  اإ�ضرائيل« 

الدائرة  الأرا�ضي من  لهذه  ا�ضتئجار  عقد 

الدائرة  با�ضم تلك  الناطقة  املذكورة، لكن 

نفت علمها بذلك، وادعى ما ي�ضمى من�ضق 

ال�ضفة،  ال�ضهيونية يف  ن�ضاطات احلكومة 

»اأن كل اجلهود لتحديد و�ضع الأر�س، عر 

وثائق قد ف�ضلت«، اأما من الناحية العملية 

ف��ق��د ا���ض��ت��وىل امل��ح��ت��ل��ون ع��ل��ى ال���دومن���ات 

الألف وخم�ضمئة.

الردود الغائبة

ي���واج���ه امل��ق��د���ض��ي��ون م��ن��ذ اح��ت��الل 

حمالت   ،1967 ع���ام  ال��ق��د���س  ���ض��رق��ي 

ع��ل��ى مدينتهم،  امل��ت��وا���ض��ل��ة،  ال��ت��ه��وي��د 

وي��ت�����ض��ب��ث��ون ب��ال��ب��ق��اء ف��ي��ه��ا، رغ����م كل 

دع��م  اإىل  يتطلعون  وه���م  ال�����ض��غ��وط، 

اإخوانهم العرب دوماً.

م��واج��ه��ة  اإىل  دع�����وا  امل��ق��د���ض��ي��ون 

ال���ت���ه���دي���د، ان���ط���الق���اً م���ن ال��ت�����ض��دي 

ل��ل��ع��دوان ع��ل��ى ج�����ض��ر ح����ارة امل��غ��ارب��ة، 

م���وع���د امل���واج���ه���ة، م���ع���روف وحم����دد، 

اجلامعة  علمت  ه��ل  ك��ذل��ك،  ومكانها 

ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��ا���ض��ط��ة ه���ذه الأي������ام، مبا 

يجري؟ وماذا �ضتفعل؟

نافذ اأبو ح�سنة
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عربي

هجمة ا�ستيطانية تطال القد�س وبيت حلم والأغوار

ملك  بها  قام  التي  الزيارة  تفر�ضها  كثرية  اأ�ضئلة 

الث��ن��ني  ي���وم  اهلل،  رام  اإىل  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  الأردن 

املا�ضي. فالزيارة تاأتي ع�ضية اللقاء املزمع بني رئي�س 

ال�ضيا�ضي  املكتب  ورئ��ي�����س  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  ال�ضلطة 

الأ�ضبوع  اأواخ���ر  ال��ق��اه��رة،  يف  م�ضعل،  خالد  حلما�س 

اجل��اري. ويف اأعقاب حديث طويل عن زي��ارة مقررة، 

مل�ضعل اإىل الأردن.

اأو�ضاط متابعة ربطت بني الأمرين، وترى اأن امللك 

الأردين اأراد الإطالع من عبا�س على اأجواء امل�ضاحلة 

الفل�ضطينية، وهو اأراد يف الوقت نف�ضه، توجيه ر�ضالة 

دعم لعبا�س، حيث �ضرح وزير خارجيته، مبا يفيد اأن 

زيارة رئي�س املكتب ال�ضيا�ضي حلما�س، اإىل عمان متر 

عر قناة فل�ضطينية.

ال�ضيا�ضية،  بالت�ضوية  تت�ضل  الأخ����رى  النقطة 

الطرح  خ��الل  م��ن  فيها،  دور  لعب  اإىل  عمان  و�ضعي 

الأردين،  اخلارجية  وزي��ر  ج��ودة،  نا�ضر  قدمه  ال��ذي 

نحو  وال��ذه��اب  ال�ضتيطان،  عقبة  بتجاوز  والقا�ضي 

مفاو�ضات تبحث الأمن واحلدود.

رام اهلل،  اجتماع  انعكا�س  تت�ضاءل، حول  الأو�ضاط 

ال�ضيا�ضي  ال��ن�����ض��اط  اأن  وت��ف��ي��د  ال��ق��اه��رة،  ل��ق��اء  ع��ل��ى 

ال��ق��ادم��ني، �ضيك�ضف م��دى  ال��ي��وم��ني  امل��ت��وق��ع خ���الل 

التاأثري امل�ضار اإليه.

) العدد 189(  اجلمعة - 25 ت�رشين الثاين - 2011

عبد اهلل الثاين يف رام اهلل ع�سية لقاء القاهرة

باب حارة املغاربة ويطلق عليه اأي�ضاً باب الراق وباب النبي )عليه ال�ضالة وال�ضالم(



ل اأح����د ي����درك ح��ج��م امل��ع��ان��اة التي 

حني  الفل�ضطينيون  ال��ف��ق��راء  يعي�ضها 

اأنف�ضهم.  هم  �ضوى  لبنان  يف  مير�ضون 

م��ع��ظ��م��ه��م ي��ح�����ض��ل ع��ل��ى احل���د الأدن����ى 

اإج�����راء عملية  ت��ك��ال��ي��ف  اأو  ال��ع��الج  م��ن 

ج��راح��ي��ة ط��ارئ��ة، ل��ك��ن ك��ي��ف؟ بال�ضعي 

لياًل ونهاراً لدى املعنيني وال�ضتح�ضال 

تثبت  ال��ت��ي  الأوراق  م��ن  ي��ل��زم  م��ا  ع��ل��ى 

والأوراق  احل�����ال�����ة  ����ض���ع���وب���ة  م�������دى 

ال��روت��ي��ن��ي��ة الأخ�������رى ل��ت��ق��دمي��ه��ا اإىل 

واملوؤ�ض�ضات  التحرير  ومنظمة  الأون��روا 

واجل��م��ع��ي��ات الأخ�����رى ال��ت��ي ت�����ض��اع��د يف 

للفل�ضطينيني  ال�ضت�ضفائية  احل���الت 

ب�ضكل عام ومن �ضمنهم العمال.

بالن�ضبة للقوانني اللبنانية اخلا�ضة 

9 من  امل����ادة  اإىل  ب��ال�����ض��م��ان، وا���ض��ت��ن��اداً 

ي�ضتفيد  الج��ت��م��اع��ي،  ال�����ض��م��ان  ق��ان��ون 

م���ن ت���ق���دمي���ات ال�����ض��م��ان الج��ت��م��اع��ي 

ال���ض��ت�����ض��ف��ائ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة، وال��ت��ي ت�ضم 

خ����دم����ات امل����ر�����س والأم�����وم�����ة و���ض��م��ان 

ط�������وارئ ال���ع���م���ل والأم������را�������س امل��ه��ن��ي��ة 

الأخرى:  واملهنية  العائلية  والتقدميات 

الأجراء اللبنانيون املرتبطون برب عمل 

وغري املرتبطني، اأفراد الهيئة التعليمية 

يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل وغريهم من 

يعملون  ال��ذي��ن  اللبنانيني  الأ���ض��خ��ا���س 

حل�ضاب الدول�ة اأو البلدي�ات اأو اأي�ة اإدارة 

اأو موؤ�ض�ضة عامة اأو خا�ضة. 

وقد اأجاز قانون ال�ضمان الجتماعي 

ل����الأج����راء الأج����ان����ب ال����ض���ت���ف���ادة م�ن 

���ض��اب��ق��اً  عليه�ا  امل��ن�����ض��و���س  ال��ت��ق��دمي��ات 

�ضرط  الجتماعي،  ال�ضمان  قان�ون  ف�ي 

عمل  اإج�����ازة  عل�ى  ح��ائ��زي��ن  ي��ك��ون��وا  اأن 

عمل  ق��ان��ون  يف  املتبعة  للمعايري  وف��ق��اً 

الدولة  تكون  اأن  �ضرط  ولكن  الأجانب، 

التي ينتمون اإليها تقر للبنانيي�ن مب�داأ 

فيما  رع��اي��اه��ا  م��ع  املعاملة  يف  امل�����ض��اواة 

وبالرغم  الجتماعي.  بال�ضمان  يتعلق 

القانونية  والتح�ضينات  التعديالت  من 

لبنان  يف  الفل�ضطينيني  بعمل  اخلا�ضة 

اآب  يف  النيابي  املجل�س  ع��ن  وال�����ض��ادرة 

2010، اإل اأن هذه التح�ضينات مل تقدم 
الكثري للفل�ضطينيني، خ�ضو�ضاً العمال 

معظم  م��ن  ال���ض��ت��ث��ن��اءات  ب�ضبب  منهم 

اخل����دم����ات وال��ت��ع��وي�����ض��ات امل��ن�����ض��و���س 

عليها يف القانون من جهة، وب�ضبب عدم 

و�ضوح الآلية الجرائية لذلك من جهة 

اأخرى.

اإذاً، ما هي ال�ضيغة الأف�ضل للحفاظ 

على حق الالجئ ب�ضكل قانوين ب�ضفته 

لج���ئ���اً ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��اً ل���ه ح���ق غ���ري ق��اب��ل 

دي��اره، ومعاملته  اإىل  العودة  للتنازل يف 

ب�����ض��ك��ل اإن�������ض���اين ك�����اأخ ع���رب���ي اأج���رت���ه 

ل��ب��ن��ان.  اإىل  ال���ل���ج���وء  ع���ل���ى  ال����ظ����روف 

الفل�ضطينيني  القانونيني  اأح��د  يقرتح 

ال�ضلطات  مب��ع��ام��ل��ة  �ضبيهه  ت��ع��دي��الت 

ال�ضورية لالجئني الفل�ضطينيني لديها، 

املفاعيل  ي��ل��غ��ي  ���ض��م��ويل،  ب�ضكل  وذل����ك 

ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ج��وء، وي��ك��ر���س ك��رام��ة 

الإن�������ض���ان ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، وه����و اإ����ض���دار 

ملا  م�ضابه  النيابي،  املجل�س  م��ن  ق��ان��ون 

وقع يف �ضورية بالقانون رقم 260 بتارخ 

النواب،  جمل�س  يف  املقر   ،1956/7/28
ال�ضورية  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  واأ����ض���دره 

على  املقيمني  الفل�ضطينيني  ب��اع��ت��ب��ار 

الأرا�ضي ال�ضورية كال�ضوريني اأ�ضاًل مع 

احتفاظهم بهويتهم الفل�ضطينية. وهذا 

عملياً يوؤدي اإىل اأمور عديدة منها:

ال�����ض����ت����ف����ادة ال���ك���ام���ل���ة ل�����الأج�����راء 

كاللبنانيني من �ضندوق  الفل�ضطينيني 

ال�������ض���م���ان الج����ت����م����اع����ي، وال����و�����ض����ول 

بالو�ضع الفل�ضطيني عموماً اإىل مرحلة 

ل يعاين فيها من التمييز، ويتم جتاوز 

املهن  مم��ار���ض��ة  م��ن  الفل�ضطيني  م��ن��ع 

نقاباتها،  يف  بالنخراط  وي�ضمح  احلرة 

والق�����������رتاب احل���ق���ي���ق���ي م�����ن ت��ط��ب��ي��ق 

ال��ب��ي�����ض��اء، وروح  ال�����دار  ب���روت���وك���ولت 

الالجئني  اتفاقية  يف  ال���واردة  احل��ق��وق 

الدولية التي مل يوقع لبنان عليها.

وب�ضكل عام، وبالرغم من الإجراءات 

ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا وك��ال��ة ال��غ��وث م��وؤخ��راً 

برفع ن�ضبة م�ضاهماتها املالية يف تغطية 

ب��ع�����س ن��ف��ق��ات ال���ض��ت�����ض��ف��اء وزي���ادت���ه���ا 

ع��دد  وزي�����ادة  امل���ئ���ة،  40 يف  اإىل   30 م���ن 

املاآ�ضي  �ضل�ضلة  بعد  ال�ضريرية  الليايل 

ال��ع��دي��د  ب��ح��ي��اة  اأودت  ال��ت��ي  الإن�����ض��ان��ي��ة 

ال��ق��درة على  امل��ر���ض��ى نتيجة ع���دم  م��ن 

حتمل تكاليف العالج الباهظ، فاإن هذه 

التقدميات بقيت �ضمن اإطارها ال�ضيق 

الفل�ضطينيني  ب��ح��اج��ات  يفي  ل  ال���ذي 

�ضيا�ضة  اإن  املتزايدة.  الأ�ضا�ضية  الطبية 

ال�ضت�ضفاء ل تكاد تلبي احلد الأدنى من 

هذه الحتياجات يف الرتاجع امل�ضتمر يف 

الأدوي���ة  ال��دائ��م يف  اخل��دم��ات والنق�س 

وع����دم ���ض��رف ب��ع�����ض��ه��ا واإل����غ����اء ب��رام��ج 

كاملة.

�سامر ال�سيالوي
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حول ال�سمان ال�سحي للفل�سطينيني يف لبنان

ذكرت م�ضادر اإعالمية فل�ضطينية اأن حالة 

والأ�ضريات  الأ�ضرى  اأو�ضاط  ت�ضود  القلق  من 

الأوىل من �ضفقة  الدفعة  اإط��ار  املحررين يف 

ال��ت��ب��ادل ب��ني ح��م��ا���س و»اإ���ض��رائ��ي��ل« بو�ضاطة 

م�����ض��ري��ة، وذل����ك يف ظ���ل ب���دء ال��ت��ح�����ض��ريات 

اأ���ض��رياً(   550( الثانية  الدفعة  ع��ن  ل��الإف��راج 

ال�ضهر املقبل و���ض��ط خم���اوف م��ن ع��دم وف��اء 

الكيان ال�ضهيوين بالتزاماته.

وذكرت م�ضادر �ضحفية اإ�ضرائيلية اأن اإدارة 

ال�ضجون يف »اإ�ضرائيل« بداأت بتجميع الأ�ضرى 

الذين قاربوا على اإنهاء فرتات حمكومياتهم 

متهيداً لالإفراج عنهم يف اإطار ال�ضفقة.

وع���ررّ بع�س الأ����ض���رى ال��ق��دام��ى وال��ذي��ن 

ي��ن��ت��ظ��رون حت��ري��ره��م ع��ن خ�ضيتهم  م���ازال���و 

ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال�ضفقة  امل��رح��ل��ة  ت��ك��ون  اأن  م��ن 

اإفراجات �ضكلية ل ت�ضمل الأ�ضرى  عبارة عن 

ع�ضرين  م��ن  اأك��ر  يق�ضون  ال��ذي��ن  القدامى 

عاماً، ويبلغ عددهم 57 اأ�ضرياً. 

التحرك لإنقاذ  الأ�ضرى ب�ضرورة  وطالب 

قالت حركة  م��ن جهتها  ال��ق��دام��ى.  الأ���ض��رى 

ع��زت  ال�ضيا�ضي  مكتبها  ع�ضو  ع��ر  ح��م��ا���س 

ال�ضفقة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  »اإن  ال��ر���ض��ق: 

���ض��ت��ك��ون ب��ع��د ���ض��ه��ري��ن م���ن اإط�����الق ال��دف��ع��ة 

واأ�ضاف:  عليها«،  متفق  معايري  وفق  الأوىل، 

»ومن املعايري املتفق عليها، اأن يكون الأ�ضرى 

واأمنية  وطنية  خلفية  على  املحكومني  م��ن 

الأ�ضرى  من  يكونوا  ل  واأن  جنائية،  ولي�ضت 

النتهاء،  على  حمكومياتهم  �ضارفت  ال��ذي��ن 

بحيث ت�ضمل اأ�ضرى تبقت لهم اأحكام بال�ضجن 

اإعادتهم  يتم  واأن  عاماً،  ع�ضر  اثني  اإىل  ت�ضل 

جميعاً اإىل بيوتهم«.

وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��ود ال��زه��ار ال��ق��ي��ادي 

»اإن  املخاوف:  على هذه  رداً  يف حركة حما�س 

ال�ضفقة يف وجه م�ضر..  الثانية من  املرحلة 

وم�ضر لن تقبل باأن يتم الإفراج عن ل�ضو�س 

دجاج واأ�ضرى جنائيني، بل �ضيتم الإفراج عن 

وامل��وؤب��دات  العالية  الأح��ك��ام  اأ���ض��رى م��ن ذوي 

والأ���ض��رى امل��ر���ض��ى«. واأ���ض��اف: »ل اأت��وق��ع اأن 

�ضيكون  لأن���ه  مفرغة  الثانية  امل��رح��ل��ة  ت��ك��ون 

م�ضر..  م��ع  ونت�ضاور  و�ضنتدخل  م��وق��ف،  لنا 

امل�ضريون  وامل�ضوؤولون  املعايري،  و�ضعنا  نحن 

اإ���ض��رائ��ي��ل معنية  ف���اإن  ك��ذل��ك  ذل���ك،  يفهمون 

تغ�ضب  ول���ن  م�ضر  م��ع  ال��ع��الق��ات  بتح�ضني 

م�ضر عن طريق الإخالل ببنود ال�ضفقة«.

الناطق با�ضم جلان  اأبو جماهد،  اأكد  وقد 

�ضتكون  الثانية  املرحلة  اأن  ال�ضعبية  املقاومة 

يكون  اأن  م��ت��وق��ع��اً  الأوىل،  م��ن  �ضهرين  ب��ع��د 

الإفراج عن الدفعة الثانية يف الن�ضف الثاين 

من �ضهر كانون الأول املقبل.

وكان التفاق ن�س على الإفراج عن 1027 

اإط��الق  مقابل  دفعتني  على  واأ���ض��رية  اأ���ض��رياً 

 477 ���ض��راح  اإط���الق  مت  حيث  �ضاليط،  ���ض��راح 

اأن  ال��دف��ع��ة الوىل، ع��ل��ى  واأ����ض���رية يف  اأ����ض���رياً 

الثانية  الدفعة  يف  اأ���ض��رياً   550 ���ض��راح  يطلق 

املرتقبة ال�ضهر املقبل.

واجل��دي��ر ذك���ره اأن ه��ن��اك ات��ف��اق��ني وق��َع��ا 

حما�س  ب��ني  الأول  الت��ف��اق  ال�ضفقة:  �ضمن 

اأي  ب��ني م�ضر و«اإ���ض��رائ��ي��ل«،  وم�ضر وال��ث��اين 

لالتفاق  »اإ�ضرائيلي«  نق�س  اأو  خ��الف  اأي  اأن 

�ضيكون مع م�ضر ولي�س مع حركة حما�س.

الدفعة الثانية من اإطالق الأ�سرى الفل�سطينيني

خماوف من عدم وفاء الكيان ال�سهيوين بالتزاماته
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�أو  �ل�شارع،  �أو  �ل�شيارة،  كنت يف  �شو�ء 

�لعمل، �أو �ملدر�شة، �أو يف �شيافة �أحدهم، 

�آخ��ر، فاإن ظاهرة �نت�شار  �أي مكان  �أو يف 

هو�تف »�لبالك بريي« �جلنونية �شتلفت 

�ن��ت��ب��اه��ك ب���ال ���ش��ك ك��ي��ف��م��ا ت��وج��ه��ت يف 

جميع �لأماكن؛ �شو�ء �لعامة و�خلا�شة، 

�للبنانيني  �أو  لبنان،  �شبان  �أن  يبدو  �إذ 

ع���م���وم���اً، ق����د ����ش��ت��غ��ن��و� ع����ن �ل���ه���و�ت���ف 

�خل��ل��وي��ة �ل��ع��ادي��ة، لأن��ه��ا مل تعد تالئم 

�ه��ت��م��ام��ات��ه��م، و����ش��ت��ع��ا���ش��و� ع��ن��ه��ا بنوع 

و�حد فقط، وهو جهاز »�لبالك بريي«.

�أ���ش��ب��ح �متالك  يف �لآون����ة �لأخ����رية، 

ميكن  ل  �أ�شا�شية  ���ش��رورة  �جل��ه��از  ه��ذ� 

جت��اه��ل��ه��ا، ف��ل��م ت��ع��د ك��م��ال��ي��ة، وحت����ّول 

ه���و����س �����ش���ت���خ���د�م �ل���ب���الك ب����ريي �إىل 

ح������و�دث  �إىل  ي��������وؤدي  ج���م���اع���ي  ه����و�����س 

�أغ���رب م��ا يف �لأم���ر هو  خمتلفة. ول��ع��ل 

لي�س  �ملتطورة  �لأج��ه��زة  ه��ذه  �نت�شار  �أن 

بفئة معينة، وهو مل يعد بيد  حم�شور�ً 

م�شتخدمني  م���ن  ف���ع���اًل  ي��ح��ت��اج��ه  م���ن 

حقيقيني، من رجال �أعمال �أو م�شوؤولني 

�إن  ب��ل  ذل��ك،  �أعمالهم  تقت�شي  مم��ن  �أو 

�أك���ري���ة �مل�����ش��ت��خ��دم��ني ه���م م���ن ط��الب 

�مل���د�ر����س و�جل��ام��ع��ات �ل��ذي��ن ُي��دخ��ل��ون 

�إىل  حتى  معهم  ب��ريي«  »�لبالك  �أجهزة 

���ش��ف��وف��ه��م �ل��در����ش��ي��ة، ورمب����ا ي��رك��زون 

ينظرون  بكثري مما  �أكر  �شا�شاتها  على 

�إىل �لأ�شتاذ �أو �ملحا�شر �أمامهم، �أو �أنهم 

يبددون  �ل��ذي��ن  و�ل��ع��م��ال  �ملوظفني  م��ن 

ر�شائل  على  وتركيزهم  عملهم  �شاعات 

�ل�»بي بي«، �أو يقودون بتهور لن�شغالهم 

وهم  و�أ�شدقائهم  زمالئهم  على  ب��ال��رّد 

جت��اوزت  فهل  �لعمل..  �إىل  طريقهم  يف 

و�ملقبول؟  �ملنطق  ح��دود  �لظاهرة  ه��ذه 

وهل هي مو�شة م�شتمرة، �أم �أنها �شتمتد 

لفرتة معينة ومن ثم تختفي �أمام بروز 

�أو رمب���ا و�شيلة  �آخ����ر،  �ج��ت��م��اع��ي  ه��و���س 

�ت�شال �أكر تطور�ً؟

ما هو؟

ل���ط���امل���ا ج���ذب���ت �لأج�����ه�����زة �خل��ل��وي��ة 

حيث  �ل�شبان،  �نتباه  و�ملتعددة  �حلديثة 

يتناف�س �مل�شتخدمون على �شر�ئها، لكن 

منذ بد�ية �لعام �حلايل �نقلبت �ملعادلة 

ل�شالح  �ملناف�شة  لتح�شم  كبري،  حد  �إىل 

�أ�شحى هو �لأكر  هاتف و�ح��د ل غري، 

وهو  �أل  للغاية،  ق�شري  وق��ت  يف  �شعبية 

جهاز »�لبالك ب��ريي«، �ل��ذي ب��ات ج��زء�ً 

ل يتجز�أ من حو�ر �لطالب و�لأ�شدقاء 

جل�شات  م��ن  �أي�����ش��اً  وحتى  بينهم،  م��ا  يف 

هناك  تعد  مل  بحيث  �لن�شائية،  �ل�شباح 

ح��اج��ة ل���دى �جل�����ار�ت ل��الج��ت��م��اع على 

ب��ل فقط لإم�����ش��اء بع�س  ق��ه��وة،  فنجان 

�لوقت على �جلهاز.

وت���ع���ت���ر ه����و�ت����ف »�ل����ب����الك ب����ريي« 

�أج���ه���زة ذك���ي���ة، ل ت��ت��ج��اوز ح��ج��م �ل��ك��ف 

لعمليات  �أ�شاًل  خم�ش�شة  وهي  �لعادي، 

�لإل��ك��رتوين  �ل��ري��د  و�إر����ش���ال  ��شتقبال 

م����ع م���ي���زة �ل���ه���ات���ف �ل����ن����ق����ال. �جل���ه���از 

م�����ش��م��م �أ���ش��ا���ش��اً ل���رج���ال �لأع����م����ال من 

ي�شتطيعون  ل  مم��ن  خمتلفة  م��ي��ادي��ن 

�لريد  و�إر�شال  ��شتقبال  عن  �ل�شتغناء 

�أن  �أي وقت ومكان، غري  �لإلكرتوين يف 

�لظاهرة �ت�شعت �إىل حد كبري، لتطاول 

�أف��ر�د �ملجتمع، فتحول �إىل جهاز  جميع 

خ�شو�شاً  �جل��م��ي��ع،  �ه��ت��م��ام  يلفت  �آخ���ر 

�ل�شتعمال  و���ش��ه��ل  و���ش��ري��ع  �شغري  �أن���ه 

و�ل����ن����ق����ل، ل���ل���درد����ش���ة ب����ني �لأ�����ش����دق����اء 

�ل�شريعة  �ل��ق�����ش��رية  �ل��ر���ش��ائ��ل  و�إر����ش���ال 

عر �لتطبيقات �ملتاحة فيه و�ملتمثلة يف 

�لفورية مثل »بالك  �لدرد�شة  تطبيقات 

بريي« ما�شنجر، ويندوز ما�شنجر، ياهو 

ما�شنجر وغريها، بالإ�شافة �إىل �لقدرة 

جمموعة  وت��و�ف��ر  �مل��و�ق��ع،  ت�شف�ّح  على 

من �لتطبيقات �لجتماعية �لتي ت�شمح 

جل��م��ي��ع �مل�������ش���رتك���ني يف ه�����ذه �خل���دم���ة 

ب���ت���ح���دي���ث ح�������ش���اب���ات���ه���م �خل���ا����ش���ة م��ن 

موقعْي »في�س بوك« و»تويرت« للتو��شل 

�لجتماعي.

وباء �إلكرتوين

من �لو��شح �أن �لظاهرة خرجت عن 

حتى  �جتماعياً،  و�ملقبول  �ملعقول  حدود 

منت�شر،  �إل���ك���رتوين  وب����اء  �إىل  حت��ول��ت 

���ش��ري��ع��ة  ف��ال��ت��ف��ات��ة  �ل��ت��ع��ب��ري،  ���ش��ح  �إذ� 

�أن  �شتثبت  �شيارتك،  تقود  بينما  حولك 

كل  ويف  �شريعاً،  �نت�شرت  �لهو�تف  ه��ذه 

�جت���اه، ف��ال ف��رق ب��ني طفل يف �خلام�س 

�لثالثني  ف��ت��اة يف  �أو  ع��م��ره،  م��ن  ع�شرة 

هذه  نحو  يخطو  فاجلميع  �لعمر،  م��ن 

�لأجهزة، حتى لو مل تكن هناك حاجة، 

�شري  ح���ادث  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً  و�لنتيجة 

�لر�شائل  �إىل  بالنظر  �لل��ت��ه��اء  ب�شبب 

و�إر����ش���ال �أخ�����رى، �أو ع��رق��ل��ة ل��ل�����ش��ري، �أو 

�مل��در���ش��ة! ف��ال��رت����ُش��ل يتم  ب��ا���س  تفويت 

ل��دى ح��دوث �أي ح��دث ما ومهما  فورياً 

ونقل  ت���د�ول  ويتم  ج��ل��اًل،  �أو  تافهاً  ك��ان 

ب��ني �ملجموعات يف  �لأخ��ب��ار و�ل��ط��ر�ئ��ف 

ثو�ن معدودة.

�شبب  �أن  �لج���ت���م���اع  ع��ل��م��اء  ي��ع��ت��ر 

ب��ه��ذ� �ل�شكل  ب����ريي«  »�ل���ب���الك  �ن��ت�����ش��ار 

للتوجيه،  و��شح  ن��اجت عن غياب  �مل��وؤذي 

�شو�ء من �ملنزل �أو من �ملدر�شة، لذ� فاإن 

�ل�����ش��اب ل ي��ج��د �أم���ام���ه غ��ري �لن�����ش��ي��اق 

طوعاً �أو كر�هية لهذه �لظو�هر �لز�ئفة 

در����ش��ة  دون  م���ن  ب��اأ���ش��دق��ائ��ه،  للت�شبه 

ف��ائ��دت��ه��ا م���ن ع��دم��ه��ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إل���ي���ه، 

و�ملوؤ�شف �أن �ملجتمعات �لأخرى ت�شتخدم 

�ل����ه����و�ت����ف �مل��ت��ن��ق��ل��ة ل�����الأم�����ور �ل��ه��ام��ة 

و�لطارئة ولت�شريف �لأعمال، �أما عندنا 

��شتخد�ماً  ي�شتخدمه  م��ن  ق��ل��ي��اًل  ف���اإن 

حقيقياً.

وح��ول م��دى ت��اأث��ري »�ل��ب��الك ب��ريي« 

يقول  �جتماعياً  �لإن�����ش��ان  تو��شل  على 

�خلر�ء �إن هذ� �جلهاز �شالح ذو حدين؛ 

�ملعلومة  تو�شيل  يف  �إيجابياً  يكون  فقد 

�ل��ن��ا���س، وع��ل��ى �لنقي�س  مل��ج��م��وع��ة م��ن 

�إ�شعاف  ه��ذ� �جل��ه��از يف  ي�شاهم  مت��ام��اً؛ 

ق��ي��م��ة �ل��ت��و����ش��ل، ف��ب��ع��دم��ا ك���ان �ل��ن��ا���س 

�ل���دو�م،  على  �لبع�س  ببع�شهم  يلتقون 

�لت�شال  �أو  بالر�شائل  يتو��شلون  باتو� 

�ل��ه��ات��ف��ي م���ن خ���الل »�ل���ب���الك ب���ريي«، 

�إىل  يتجه  �لجتماعي  �لتو��شل  ف�شار 

م��زي��د م��ن �ل���ش��م��ح��الل، و�أ����ش���ارو� �إىل 

�لعزلة  م�شاهد  بع�س  روؤي���ة  ميكن  �أن���ه 

�ل�شباب،  �أماكن جتمعات  �لجتماعية يف 

لكنهم  متو��شلني،  �شكلياً  جتدهم  حيث 

ف��ع��ل��ي��اً م���ت���ب���اع���دون، ف��ك��ل ف����رد م��ن��دم��ج 

يف ج��ه��ازه »�ل���ب���الك ب����ريي«، �ل���ذي ب��ات 

�ل�شديق �لإلكرتوين �ملالزم لهم. 

وم��ن مظاهر �لإدم����ان �ل���ذي �أ���ش��اب 

�إذ�  �أن�������ه  ن���ل���ح���ظ  �أن  ب����د  ل  �ل�������ش���ب���اب، 

�أح��ده��م ج��ه��ازه ي�����ش��رع يف �ل��ع��ودة  ن�شي 

ل����ش���رتج���اع���ه، ل��ي�����س حل���اج���ت���ه ل����ه �أو 

�شرورته، �إمنا فقط لإدمانه عليه.

فاإنه من  ب��ر�أي �لخت�شا�شيني،  لكن 

�لأب��ن��اء،  ع��ن  �جل��ه��از  �أن مت��ن��ع  �ل�شعب 

للبحث  �شيذهب  له  توفره  مل  �إن  لأن��ك 

و�لط���������الع ع��ل��ي��ه خ������ارج �مل����ن����زل وب���ني 

�أن يكون  ل��ك��ن ه���ذ� ل مي��ن��ع  �أ���ش��ح��اب��ه، 

ه��ن��اك رق��اب��ة م��ن ويل �لأم���ر م��ع �إر���ش��اد 
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»�لتوت  بالعربية  وترجمته  ب��ريي«  »�ل��ب��الك  يعتر 

للجو�ل،  �ملعروفة  �لوظائف  يتيح  جو�ل  جهاز  �لأ�شود«، 

�ل�شوتية،  و�مل��ك��امل��ات  و�ل��و���ش��ائ��ط  �لق�شرية  كالر�شائل 

�إ�شافة �إىل �إمكانية ��شتقبال و�إر�شال �لريد �لإلكرتوين 

�لإنرتنت  وت�شّفح  و�ملا�شنجر،  �لبلوتوث  و��شتخد�مات 

و�ملر��شلة �لفورية بني �لأجهزة و�لت�شال �لال�شلكي. �أما 

يف ما خ�س �ل�bb pin، فهو رقم خا�س لكل جهاز »بالك 

م��ن خ��الل��ه مبا�شنجر  �ملت�شلني  �إ���ش��اف��ة  وي��ت��م  ب���ريي«، 

»�لبالك بريي«.

�إ���ش��اف��ة �إىل ذل���ك، ف���اإن »�ل��ب��الك ب���ريي« ه��و �جلهاز 

�ل��وح��ي��د �ل����ذي ي��ج��ري م���ن خ��الل��ه ت�����ش��دي��ر وت��خ��زي��ن 

جانب  م��ن  م��ب��ا���ش��رة  �مل�شتخدمة  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات 

وبالتايل  �ل��دول��ة،  خ��ارج  و�قعة  �أجنبية  جتارية  منظمة 

خارج وليتها �لق�شائية و�لتنظيمية. 

بناء على هذ� كله، جنح هذ� �لهاتف باخلروج من كونه 

و�لهو�ج�س  �ملخاوف  �أث��ار  �إىل حدث  �ت�شال،  �أد�ة  جمرد 

�لأمنية يف �لبلد�ن �مل�شتهلكة له، ومن بينها لبنان.

يف ل��ب��ن��ان، وع��ل��ى ���ش��وء م���ا ُك�����ش��ف م���ن خ���رق �ل��ع��دو 

�لإ�شر�ئيلي ل�شبكات �لت�شال �للبنانية بعد �إلقاء �لقب�س 

�تخذت  ع��ي��د،  وم��ي��الد  ق��زي  �شربل  »�أل��ف��ا«  عميلي  على 

�ل�شابق  �ت�شالتها  وزي���ر  ل�شان  على  �للبنانية  �ل��دول��ة 

�ل��ب��ح��ث يف ح��ي��ث��ي��ات ق�شية جهاز  ق����ر�ر  ن��ح��ا���س  ���ش��رب��ل 

�ل�شركة  مع  للتفاو�س  ملف  ب��ريي«، وحت�شري  »�لبالك 

�أو  معلومات  �إىل  �لو�شول  للدولة  ي�شمح  مما  �مل�شنعة، 

تقرير  ���ش��دور  وبعد  �جل��ه��از،  ه��ذ�  ع��ر  منقولة  بيانات 

بو��شطة  �لتج�ش�س  من  و�ملخاوف  �لمنية  �ملخاوف  عن 

هذ� �جلهاز مل تتخذ �لوز�رة �أي تدبري �حرت�زي كما مل 

توقف هذه �خلدمات حماية لالت�شالت يف لبنان.

�ل�شجيج �ل���ذي �أح��دث��ه �خل���وف م��ن �جل��ه��از، وم��ن 

بياناته مل  قاعدة  على  �أجنبية م�شنعة  �شركات  �شيطرة 

كالإمار�ت  دول  فر�شت  حيث  فقط،  لبنان  على  يقت�شر 

و�ململكة �لعربية �ل�شعودية قيود�ً على عملية ��شتخد�مه، 

يف  �لت�����ش��الت  تنظيم  ع��ن  �مل�شوؤولة  �لهيئة  قامت  فقد 

و�لت�شفح  و�ل��ري��د  ما�شنجر  خدمات  بتعليق  �لإم���ار�ت 

�لإلكرتوين �خلا�س ب�»�لبالك بريي« للخدمات �لثالث 

�عتبار�ً من 11 ت�شرين �لأول. 

ويف �ل��ب��ح��ري��ن و�ل��ك��وي��ت مل ي��ن��ج �جل��ه��از م��ن �أي���دي 

��شتخد�م  م��ن  �حل��ك��وم��ة  ح���ذرت  �لأوىل  ففي  �ل��رق��اب��ة، 

حملية،  �أخبار  ن�شر  يف  ب��ريي«  ب��الك  »ما�شنجر  برنامج 

وق���ام���ت ب��ا���ش��ت��دع��اء ك���ل م���ن ي�����ش��ت��خ��دم ه���ذ� �ل��رن��ام��ج 

فالت�شالت  �لكويت  �أم��ا يف  لها،  لأن�شطة غري مرخ�س 

و�ل�شركات  �لد�خلية  وز�رة  بني  و�شاق  ق��دم  على  جت��ري 

�مل�شغلة خلدمات »بالك بريي« من �أجل �إيقاف بع�شها. 

ق��ر�ر �حلظر بحق �جلهاز  �تخذ  �ل�شعودية، فقد  �أم��ا يف 

�لذكي، بعد ف�شل �لإجتماع �لذي ح�شره ممثلو �ل�شركات 

�لتي  وزي��ن(  وموبايلي،  �ل�شعودية،  )�لت�شالت  �لثالث 

�ل�شرق  ب����ريي«، ومم��ث��ل »رمي« يف  »ب���الك  ت���وزع خ��دم��ة 

�لأو�شط.

الـتـــوت األســـــــود
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لالأولد بالأ�شياء �لتي ت�شرهم.

�لإدم��ان  �إىل  �لأم��ر و�شل  �أن  �مل�شكلة 

ب���»�ل��ك��ر�ك  م��ع��ه �جل��ه��از  �شمي  �إىل ح��د 

�مل��ادة �ملخدرة »ك��ر�ك«،  بريي« ن�شبة �إىل 

�ل��ك��ث��ريون. وت��وؤك��د  ي��دم��ن عليها  �ل��ت��ي 

�ل���در�����ش���ات �أن ك��ل �ل��ظ��و�ه��ر ت���دل على 

�إدم���ان فعلي على �جل��ه��از؛ متاماً  وج��ود 

ك�����الإدم�����ان ع���ل���ى �مل�������و�د �مل�����خ�����درة، ف��ال 

ي�����ش��ت��ط��ي��ع م�����ش��ت��ع��م��ل��ه �ل��ف��ك��اك م��ن��ه �أو 

مبرحلة  مي��ر  �أُج����ر  و�إن  ع��ن��ه،  �لتخلي 

���ش��ي��ق مت����ام����اً م���ث���ل ح���ال���ة �مل�����دم�����ن �إذ� 

�متنع عن �ملخدر، و�جلهاز نف�شه ي�شبب 

وي�شيطر  �لنف�شية  �ل�شغوط  مل�شتعمله 

ع��ل��ى ح��ي��ات��ه، وي��خ��ل��ق م�����ش��اك��ل زوج��ي��ة 

ت�شارك  �شرة  �إىل  �أن حتّول  عديدة، بعد 

�لزوجة زوجها.

كود خا�ص

ظاهرة �لتهافت على �أجهزة »�لبالك 

ب�������ريي« مل ت��ق��ت�����ش��ر ع���ل���ى ه�����ذ� �حل���د 

جديدة  ظاهرة  �إىل  تعدتها  بل  فح�شب، 

�بتكر  فقد  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  رمب��ا 

�ل�����ش��ب��ان ط��ري��ق��ة ج���دي���دة ل��ل��ت��م��ّي��ز، من 

�أرق��ام مميزة للجهاز ذ�ته،  �قتناء  خالل 

ولي�س لرقم �لهاتف، باعتبار �أن �أي جهاز 

ي�شنع له رقم )ك��ود(، وعر هذ� �لرقم 

�أ�شدقاءه  ي�شيف  �أن  للم�شتخدم  ميكن 

يف خدمة �لبالك ما�شنجر )BB(، وهنا 

ي�شعى �لبع�س من �مل�شتخدمني لت�شهيل 

عملية �لتو��شل مع �لأ�شدقاء.

ر�أي �ل�شباب

 

يتد�ول �ل�شباب عر »�لبالك بريي« 

�أماكن  وحتديد  ومنا�شباتهم،  �أخبارهم 

جت��م��ع��ه��م.. جت��ده��م يف �أك����ر م���ن م��رة 

�إىل ح��د ي�شعر  »م��ط��اأط��ئ��ني« روؤو���ش��ه��م، 

من �أمامهم �أنهم لي�شو� ذ� �أهمية، ورمبا 

ي�����ش��ط��دم��ون ب��ه��م �أث���ن���اء �ل�������ش���ري.. �أم���ا 

�أي��دي��ه��م ف��ه��ي ت��ت��ح��رك ب�����ش��رع��ة �ل���رق، 

تعزف  وكاأنها  �ملفاتيح،  لوحة  وتالم�س 

ما هو  كل  وتتلقى  وتر�شل  »بيانو«،  على 

ومالمح  �لبت�شامات،  تعلو  ثم  جديد.. 

�لده�شة و�ل�شتغر�ب، �أو رمبا �حلزن.

�ل�شبابية  �لأف��ع��ال  ردود  تباينت  وق��د 

بال�»بي  ت�شميته  على  ��شطلح  م��ا  ح��ول 

ع���ام���اً(   22( �حل������وت  حم���م���د  �أم«.  ب����ي 

�أ�شهر،   4 ��شرتى �جلهاز منذ  �إن��ه  يقول 

�أوقاته بني �جلامعة  ينظم  �أن  و��شتطاع 

�ل�شركة،  و�ل��ده يف  ي�شاعد  وعمله، حيث 

��شتخدمه  :»و�أن����ا يف �جل��ام��ع��ة  و�أ���ش��اف 

�ل��دخ��ول �إىل ر���ش��ائ��ل��ي �لإل��ك��رتون��ي��ة  يف 

�خل��ا���ش��ة ب��ال��ع��م��ل لأجن����ز م��ه��م��ات، �أم���ا 

يف �ل��ع��م��ل ف���اأت���و�����ش���ل م���ع زم���الئ���ي يف 

م�شري�ً  �ملا�شنجر«،  �جلامعة عر خدمة 

يف  �أ�شدقائه  جتمع  �شبكة  �شّكل  �أن��ه  �إىل 

�جلامعة، بهدف تبادل �لر�شائل �لفورية 

�ملبا�شرة عن �أخبار �جلامعة و�ملحا�شر�ت 

و�لختبار�ت. 

وعن �شلبيات �لتقنية، �أكد �أن »�لعيب 

�لتقنية«،  يف  ولي�س  �مل�شتخدم  يف  يكمن 

ما  م��ت��ى  و���ش��ي��ل��ة  �أي  �أن  ع��ل��ى  م�������ش���دد�ً 

�لنتيجة  ف�����ش��ت��ك��ون  ���ش��ل��ب��ي��اً  ����ش��ت��خ��دم��ت 

قد  فال�شكني  بالعك�س،  و�لعك�س  �شلبية، 

ن�����ش��ت��خ��دم��ه��ا ل��ط��ه��ي �ل��ط��ع��ام، ولإي�����ذ�ء 

�لآخرين..!

�م��ا ر�ن��ي��ا �حل���اج )20 ع��ام��اً( فتقول 

ل��ي�����س لهن  ك���ث���ري�ت  ف��ت��ي��ات  �إن »ه���ن���اك 

و�إمنا جعلوها  �لتقنية،  لهذه  �حتياجات 

مكملة لر�شتيجهم �ل�شخ�شي، �أو لتاأكيد 

�أن  موؤكدة  �لتطور�ت«،  لآخر  مو�كبتهن 

بع�شهن تفت�شح �أمرها عند �شوؤ�لها عن 

باأنها  ليت�شح  و�أب��رز فو�ئد �جلهاز،  �أه��م 

�أكر،  ل  �لتقليد  باب  �ملوجة من  و�كبت 

�إىل  ت�شل  مل  �أعمالهن  ج���د�ول  �أن  كما 

�أن  �جل��ه��از، علماً  �لزدح���ام لقتناء  ح��د 

مم �أ���ش��اًل ل��رج��ال �لأع��م��ال،  �جل��ه��از �شُ

ليتمكن �أ�شحاب �جلد�ول �ملزحومة من 

�لتو��شل مع مهامهم يف كل وقت. 

تتاأخر  �أن  يف  �مل�شكلة  »�أي��ن  وت�شيف: 

قلياًل يف �لرد على بريدك �لإلكرتوين؟ 

م��ت�����ش��اًل  ت���ك���ون  �أل  يف  �مل�����ش��ك��ل��ة  و�أي�������ن 

�أي���ن  24 ���ش��اع��ة يف �ل���ي���وم؟  ب���الإن���رتن���ت 

�خل�شو�شية ووقت �لر�حة؟ �أين �حرت�م 

�مل�شتمر  �لنظر  ب��دل  �مل�شيف  �أو  �ل��ز�ئ��ر 

�إىل �جلهاز؟ يبدو �أنهم كلهم ذهبو� �أدر�ج 

�لرياح«.

فتحّدث  عاماً(   25( �شرحان  عبد  �أم��ا 

ع��ن �جل��ه��از م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، 

مو�شحاً �أن من �إيجابيات »�لبالك بريي« 

�ل�شركات  تفر�س  حيث  �مل���ايل،  �ل��ت��وف��ري 

وحم��ددة  ثابتة  ر�شوماً  للخدمة  �ملقدمة 

�أك��ر  �ل����ش���رت�ك يف  تغنيك ع��ن  ���ش��ه��ري��اً 

م���ن خ���دم���ة، ح��ي��ث »�أ���ش��ت��ط��ي��ع �لت�����ش��ال 

و��شتخد�م  �لق�شرية  �ل��ر���ش��ائ��ل  و�إر����ش���ال 

مت�شفح �لإنرتنت يف وقت و�حد«، موؤكد�ً 

�أن »�ل��ب��الك ب��ريي« ب��ات و�ق��ع��اً ل ب��د من 

حاجة  لل�شباب  ك��ان  �شو�ء  معه،  �لتعاطي 

ح��ق��ي��ق��ة �إل���ي���ه �أو ت��ع��ب��ري�ً ع���ن �ل��رف��اه��ي��ة 

�لتقنية �لتي يتناف�س �ل�شباب للتباهي بها 

مو�كبة للمو�شة.

وق����د ظ��ه��ر �لإدم�������ان �جل��م��اع��ي على 

»�ل���ب���الك ب����ريي« يف ل��ب��ن��ان، ب��ع��دم��ا جن 

ج���ن���ون م�����ش��ت��خ��دم��ي »�ل����ب����الك ب�����ريي«، 

ب�شبب توقف خدماته،  �أع�شابهم  وفقدو� 

ح��ي��ث و����ش���ف���و� م���ا ع��اي�����ش��وه ب���«�ل�����ش��ي��اع 

�لكلي«.

وك����ان ���ش��ّك��ل ق����ر�ر وزي����ر �لت�����ش��الت 

ن��ي��ك��ول ���ش��ح��ن��اوي يف �لآون�������ة �لخ����رية 

بريي«  »�لبالك  خدمات  �أ�شعار  تخفي�س 

د�ف��ع��اً  ت��ق��ري��ب��اً،  �مل��ئ��ة  يف   50 ن�شبته  مب��ا 

ج����دي����د�ً ل��ل��ت��ه��اف��ت ع��ل��ى �ق���ت���ن���اء �جل��ه��از 

�ملتعدد �خلدمات �لذي يناف�شه يف �ل�شوق 

و�أع��ل��ن  �لآي��ف��ون،  ه��ات��ف  حالياً  �للبنانية 

�شحناوي عن تخفي�س ��شرت�ك »�لبالك 

 27 �إىل  دولر�ً   40 م��ن  �ل�����ش��ه��ري  ب���ريي« 

دولر�ً..

»�لبالك بريي«،  توقف خدمات  وفور 

من  �شرختهم  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل�����ش��ب��اب  �أط��ل��ق 

رفعو�  حيث  ب���وك«،  »في�س  م��وق��ع  خ��الل 

����ش���ع���ار »�ل�������ش���ع���ب ي���ري���د �إ�����ش����الح خ��دم��ة 

�نقطع تو��شلهم  �أن  ب��ريي«، بعد  �لبالك 

و�ن�شاأو�  �لعامل،  �أنحاء  يف  �أ�شدقائهم  مع 

بالنقطاع  للتنديد  �خلا�شة  �ملجموعات 

و�ملطالبة باإ�شالح �لعطل على �لفور.

بخدمة  حديثاً  �مل�شرتكون  �شكا  وق��د 

�أ�شابتهم،  �لتي  �خل�شارة  بريي«  »�لبالك 

حديثاً  ��شرتكو�  �لذين  �أولئك  خ�شو�شاً 

�أيام من دون  �إذ فقدو� ب�شعة  باخلدمات، 

�أن ي�شتفيدو� منها!

�ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  �أن  ي��ب��دو  �لآن،  ح��ت��ى 

�أي��دي  بني  من  للزو�ل  طريقها  يف  لي�شت 

�ل�شباب، بل �إنها يف �زدياد يوماً بعد �لآخر، 

لكن يف كل �لأحو�ل فاإن �أكر �مل�شتفيدين 

هم �شركات �لت�شالت، باعتبار �أنه يف كل 

دول �لعامل ت�شتخدم هذه �لتقنية من قبل 

�ل�شركات على نطاق و��شع، وعلى �لأفر�د 

�لعربية،  �ل���دول  ع��د�  م��ا  �شيق،  نطاق  يف 

فامل�شرتكون  م��ق��ل��وب��ة،  �مل��ع��ادل��ة  �إن  ح��ي��ث 

�لأكر هم �لأفر�د و�ل�شبان.

در��شة.. وحتذير

»بالك  ُم��الك  �أن  �أملانية،  در��شة  ذك��رت 

 5 م��ن  �أك���ر  ي�شتخدمونه  �ل��ذي��ن  ب���ريي« 

���ش��اع��ات ي��وم��ي��اً، �شيعانون م��ن �خ��ت��الل يف 

على  قدرتهم  من  تقلل  بحيث  �لأع�����ش��اب، 

�ل��رتك��ي��ز، و���ش��ت��وؤث��ر ع��ل��ى �جل��ه��از �مل��ن��اع��ي، 

بحيث �شيكون �ل�شخ�س قليل �ملناعة وكثري 

�لإرهاق. وجاء هذ� �خلر بعد ت�شريح من 

�حلكومة �لأملانية مبنع بيع »بالك بريي« 

لالأ�شخا�س �لذين تقل �أعمارهم عن �ل�21 

�شنة، وبيعه ملا هم دون ذلك.

وقد جاء هذ� �لت�شريح وفقاً للدر��شة 

�أجريت بجامعة ميونيخ على نحو  �لتي 

2000 �شخ�س من مالك »بالك بريي« 
ق��ب��ل وب��ع��د �م��ت��الك��ه��م ل���«ب��الك ب���ريي«، 

حجم  �شغر  �أن  علمياً  �أثبتت  و�ل��در����ش��ة 

ل��ف��رت�ت طويلة  �ل��ه��ات��ف و����ش��ت��خ��د�م��ه 

تقلل عمل وظائف حدقية �لعني �ملت�شلة 

بالأع�شاب، وتوؤثر على �جلهاز �ملناعي.

�أما �مليثاق �مل�شرتك و�ل�شروط ل�شتخد�م »بالك بريي« و�شر�ئه فهي:

�خلدمة �أل ترفع ر�أ�شك  تفعيل  عند  عليك  يجب  بريي«  »بالك  ��شتخد�م  عند   •
عالياً، و�أل تن�شت �إىل �لآخرين.

تهتم مبن حولك �أبد�ً، مهما كانت �لظروف. • �أل 
بالقرب منك حتى ل ت�شّيع وقتك بالبحث عنه. �ل�شاحن  ت�شع  • �أن 

• �أن ت�شيف �أي »بيبي« تر�ه حتى ت�شبح �أ�شري �ل�»بالك بريي«.
دون »بالك بريي«. ت�شّيع وقتك من  بالأكل، حتى ل  �لإ�شر�ع  • عليك 

بريي«، حتى ي�شمع زمالوؤك �شوت �لنغمة  »بالك  ومعك  �ملدر�شة  �إىل  تذهب  • �أن 
�ملزعج.

• �أن مت�شي مثل �لرجل �لآيل، ول تلتف مييناً �أو ي�شار�ً، ود�ئماً يكون ر�أ�شك متوجهاً 
لالأ�شفل.

وتقويتها من �أجل �لكتابة. �أ�شابعك،  لتمرين  با�شتخد�م معد�ت خا�شة  • قم 
توب«. »�لالب  ت�شتغني عن  • �أن 

ت�شرتي لزوجتك »بالك بريي« هدية. • �أن 
• يجب �أن تبحث لك عن ز�وية حتى جتل�س فيها، وتخلو بنف�شك بعيد�ً عن �لإزعاج.
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»البـالك بـيري«.. وبــاء إلكـتـرونـــي مـتـنـقــل           فـــي شـــوارع لــبـــنــان
ميثاق الـ»بالكبيريين«

60 ألف مستخدم 
في لبنان

 60 ن���ح���و  ل���ب���ن���ان  ي����وج����د يف 

ب���ريي«،  ل���»ب��الك  م�شتخدم  �أل���ف 

�أن  ي��ع��ت��ق��دون  و�ل���ب���الك���ب���ريي���ون 

ك��ل م��ن ل يقتني »ب���الك ب��ريي« 

متخلف للغاية، �إل �إذ� كان يحمل 

�ملناف�س �لآخر »�يفون«. 

�أغ������ل������ب �ل����ب����الك����ب����ريي����ني ل 

ي���ه���ت���م���ون ب����امل����م����ي����ز�ت �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��ال��ت�����ش��ف��ح و����ش���رع���ت���ه ب���ق���در م��ا 

ي��ه��م��ه��م »�ل��ت��و����ش��ل �ل�����ش��ري��ع«.. 

�ل�����ب�����الك ب������ريي ����ش���دي���ق ر�ئ�����ع 

يف �ل���ت�������ش���وق، ف���م���ث���اًل، �أن������ت ل��ن 

حت��ت��ار، و�ل��ك��ث��ري م��ن �لأ���ش��دق��اء 

ي�����ش��ارك��ون��ك �لخ��ت��ي��ار.. ف��ق��ط يف 

بت�شوير ما  �أقل من دقيقة تقوم 

ي�شاعدك  من  �إىل  وتر�شله  تريد 

بالختيار!
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�أزم���ات  يف  �مل��ح��وري��ة  �ل�صخ�صيات  تلعب   

�مل�����ص��اري��ع  و����ص���ع  يف  ب��������ارز�ً  دور�ً  �مل��ن��ط��ق��ة 

�أو يف  �ملت�صارعة على �صكة �لفوز و�النت�صار، 

مهاوي �لهزمية و�لف�صل، حتى قالت �لعرب 

يف �الأمثال »�صيماهم يف وجوههم«.

 ،2005 ع��ام  لبنان  �صهده  م��ا  �أخ��ذن��ا  ول��و 

�إثر �غتيال �لرئي�س رفيق �حلريري منوذجا، 

�ل�صيد  �ملقاومة  �صيد  مل�صد�قية  �أن  لوجدنا 

�إ���ص��ق��اط  يف  �أ���ص��ا���ص��ي��اً  دور�ً  ن�����ص��ر�هلل  ح�����ص��ن 

�لر�بع ع�صر من  �لذي حملته قوى  �مل�صروع 

�آذ�ر، �لتي حولت دماء �حلريري �إىل »قمي�س 

ع���ث���م���ان«، وج��ع��ل��ت��ه ر�ف���ع���ة ل��ه��ا ل���إم�����ص��اك 

�إل��غ��اء  ق��اع��دة  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��د،  بال�صلطة وح��ك��م 

معها،  تختلف  �ل��ت��ي  �ل�صيا�صية  �ل��ق��وى  ك��ل 

ل�أمريكي  و�رتهانها  تبعيتها  يف  خ�صو�صاً 

و�أع�����و�ن�����ه يف �مل��ن��ط��ق��ة م���ن ع����رب و�أج���ان���ب 

و�صهاينة.

�أم��ام  ت�صاءل  �ل�صيا�صني  �أح��د  �أن  وي��روى 

زو�ره: »ه��ل ه��ن��اك م��ن ل��دي��ه ح��د �أدن���ى من 

�أن يرتبك يف �الختيار  �لعقل و�ملنطق ميكن 

بني �ل�صيد ح�صن ن�صر �هلل ووليد جنب�ط«؟

 ك������ان ج���ن���ب����ط يف ذل������ك �ل�����وق�����ت ه��و 

ك��ان جوهر  �لتي  �آذ�ر،   14 ق��وى  ر�أ���س حربة 

م�����ص��روع��ه��ا ����ص��ت��ه��د�ف �مل���ق���اوم���ة وت�����ص��وي��ه 

م�صروعني،  رم��زي  بني  �صيان  لكن  �صورتها، 

و�حد يرتكز على مقاومة �الحت�ل وتقدمي 

بقوى  يلتحق  و�آخ����ر  �ل��غ��ال��ي��ة،  �لت�صحيات 

و�ل�صلطة  للنفوذ  تك�صباً  و�لت�صلط،  �لهيمنة 

م���ن ور�ء ذل����ك، ول��ع��ل ه���ذ� �أح����د �الأ���ص��ب��اب 

م�صرية  ����ص��ت��م��ر�ر  يف  �صاهمت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ارزة 

فيما  ب�صموخ،  ���ص��ع��ود�ً  و�مل��ق��اوم��ني  �مل��ق��اوم��ة 

باءت م�صرية �مل�صروع �الآخر بالف�صل، و�لذي 

���ص��رح  �ن���ه���ي���اره مب���ا ال ي��ح��ت��اج �إىل  ن�����ص��اه��د 

وتف�صري.

ه���ذه �مل�����ص��اه��د ت��ت��ك��رر �أم��ام��ن��ا �ل��ي��وم من 

�لتعاون  جمل�س  يلعبه  �ل���ذي  �ل���دور  خ���ل 

يف  و�لغاز«  �لنفط  »�أم��ر�ء  برئا�صة  �خلليجي 

 - �الأطل�صية   - �الأمريكية  للحرب  تعريبهم 

و�لفارق  وقيادتها،  �صورية  �صد  �ل�صهيونية 

وذل��ك  لنف�صه  يعمل  م��ن  ب��ني  بالطبع  هائل 

�أن �ل�صر�عات  �لذي يعمل ل�صيده، خ�صو�صاً 

عقود  منذ  �لعربية  منطقتنا  ت�صهدها  �لتي 

�لطامعني  ج�صع  �إىل  م��رده��ا  لي�س  وع��ه��ود، 

ب��اأر���ص��ن��ا وخ��ري�ت��ه��ا ف��ق��ط، �إمن���ا �إىل �ل��ف��ر�غ 

�ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي �ل����ذي ت��ع��اين م��ن��ه م��ن��ذ �أن 

نتيجة  ب��وط��ئ��ه��ا،  �مل�صتعمرين  �أق����د�م  ب����د�أت 

على  �ل��ق��ادرة  �لعربية  �ل��ق��وة  عنا�صر  غ��ي��اب 

ف��اإن م�صاريع ملء  �ل��ف��ر�غ، ولذلك  ه��ذ�  �صّد 

فر�غ �لقوة �لعربية يف�صر �لكثري من �ملو�قف 

وت�صكل  �الأي��ام،  هذه  نر�ها  �لتي  و�ل�صيا�صات 

تت�صدر  �ل��ت��ي  �ل�صخ�صيات  �أ����ص���ر�ر  مفاتيح 

�مل�صاريع �لقائمة �أو تلك �لتي تبحث عن دور. 

عندما حاول جمال عبد �لنا�صر �صّد هذ� 

عمادها  عربية،  ق��وة  بناء  طريق  ع��ن  �ل��ف��ر�غ 

م�صر باعتبارها قاعدة لعمل عربي وحدوي، 

ي���ح���م���ل ه���اج�������س ت��خ��ل��ي�����س ف��ل�����ص��ط��ني م��ن 

�الغت�صاب �ل�صهيوين �لذي د�همها يف نهاية 

�الأربعينيات، �صهدت �ملنطقة يف ذلك �لوقت ما 

�أوج��د  ما  وه��و  �صورية«،  على  »�ل�صر�ع  �صمي 

خم�صينيات  يف  �ل�صورية   - �مل�صرية  �ل��وح��دة 

�لقرن �ملا�صي، يف حماولة حلماية �صورية من 

�لركية  �الأط��م��اع  خ�صو�صاً  �جل���و�ر،  �أط��م��اع 

و�أخطار �حلرب �لباردة.

و�ل�����ي�����وم، ت����ب����دو �����ص���ط���ف���اف���ات �مل��ن��ط��ق��ة 

و�ل���ت���ح���دي���ات �مل��ح��دق��ة ب��ه��ا غ���ري ب��ع��ي��دة عن 

م�صاهد تلك �ملرحلة، �إذ بينما ي�صتمر �مل�صروع 

�لهيمنة  مل�����ص��اري��ع  ح��رب��ة  ر�أ������س  �ل�����ص��ه��ي��وين 

نرى  و�الأطل�صي،  �الأم��ريك��ي  �لغربي  و�لنهب 

�أم���ام���ن���ا م�����ص��اري��ع ع�����ّدة �أخ������رى ت��ت�����ص��ارع يف 

�ملنطقة:

�مل�صروع �الإي���ر�ين �ل��ذي رف��ع ر�ي��ت��ه قائد 

�ل��ث��ورة �الإ���ص���م��ي��ة �الإم����ام �ل��ر�ح��ل �آي���ة �هلل 

م�صامني  كل  تبنى  �ل��ذي  �خلميني،  �ملو�صوي 

�ل�����ص��ر�ع �ل��ع��رب��ي - �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، و�ع��ت��ر �أن 

باعتبارها  �إي��ر�ن��ي��ة،  ق�صية  فل�صطني  حترير 

ق�صية �إ���ص���م��ي��ة ب��ام��ت��ي��از.. وم���ن ه��ن��ا ي��اأت��ي 

�ل�����ص��ع��ي �الإي�����ر�ين ل��ل��ت��م��دد ع��ر �ل���ع���ر�ق �إىل 

ه��دف  وف��ل�����ص��ط��ني، لتحقيق  ف��ل��ب��ن��ان  ���ص��وري��ة 

معلن هو مقارعة �لعدو �ل�صهيوين وحترير 

فل�صطني، ويف �صبيل هذ� �لهدف جند �أن �إير�ن 

لبنان  ب��اجت��اه  �إمكاناتها  م��ن  �أم��ك��ن  م��ا  توجه 

مل��ا متّكن  �الإم��ك��ان��ات  ه��ذه  ول���وال  وفل�صطني، 

�لنهج  مو�جهة  من  �لفل�صطينيون  �ملقاومون 

�ال�صت�ص�مي �ملتحكم بال�صلطة �لفل�صطينية.

�ال�صتفادة  يحاول  �ل��ذي  �لركي  �مل�صروع 

م��ن غ��ي��اب ع��ن��ا���ص��ر �ل��ق��وة �ل��ع��رب��ي��ة، لتعزيز 

�صعيه  يف  �ل��ع��رب��ي،  حميطه  يف  ون��ف��وذه  دوره 

الأن يكون ع�صو�ً فاعً� يف �الأ�صرة �الأوروبية، 

ول��ي�����س �ت��ه��ام��اً ب���ل و�ق���ع���اً �ل���ق���ول �إن �أح����م 

��صتعادة �أجماد ونفوذ �ل�صلطنة �لركية تر�ود 

�أن  خ�صو�صاً  �حلالية،  �لركية  �لقيادة  عقل 

هذ�  مثل  ت�صجع  �ل�صائدة  �لعربية  �الأو���ص��اع 

�لتوجه فاملال �ل�صائب كما يقال »يعلم �لنا�س 

�حلر�م«.

�مل�������ص���روع �ل��ع��رب��ي �مل����ق����اوم، �ل����ذي ت��ق��وده 

وفل�صطني  لبنان  يف  �مل��ق��اوم��ة  وق���وى  �صورية 

�لرئي�س  بقيادة  �صورية  تقف  حيث  و�ل��ع��ر�ق، 

ب�صار �الأ�صد وحيدة من بني �الأنظمة �لعربية 

يف م��و�ج��ه��ة �ل��ه��ج��م��ة �ل��غ��رب��ي��ة �الأط��ل�����ص��ي��ة - 

�ل���دور حت��اول  ه��ذ�  و���ص��وري��ة يف  �ل�صهيونية، 

ت��غ��ط��ي��ة غ���ي���اب م�����ص��ر �ل���ق���وم���ي، وه����ي �آخ���ر 

�ل��ق���ع �ل��ع��رب��ي��ة، و�آخ����ر �ل����دول �ل��ت��ي ترفع 

ل�����و�ء �ل���ع���روب���ة، ول���ع���ل ه����ذ� �أح�����د �الأ����ص���ب���اب 

�صورية،  على  �لقائمة  �لهجمة  يف  �الأ�صا�صية 

�الأب���رز  �ل���ع���د�ء  �أن  �ل��ك��رى  �لف�صيحة  ل��ك��ن 

م��ن جهة  ي��اأت��ي  �ل�صوري  �لعربي  �ل���دور  لهذ� 

جمل�س �لتعاون �خلليجي، �لذي ي�صعر باأزمة 

مللء  وي�صعى  �ال�صر�تيجي،  �لعربي  �ل��ف��ر�غ 

ه���ذ� �ل���ف���ر�غ، ل��ك��ن ع��ن ط��ري��ق �لتخل�س من 

�أعباء �لق�صية �لفل�صطينية، ون�صج حتالف مع 

�لعدو �ل�صهيوين، وهو �أمر طاملا حتدثت عنه 

و�صائل �إع�م �أنظمة �خلليج ورّوجت له.. 

من هنا ي�صبح �لت�صاوؤل حمقاً: هل هناك 

�ل�صهامة  م��ن  �أدن���ى  ح��د�ً  يحمل  عاقل  عربي 

و�لكر�مة �لعربية ي�صتبدل ب�صار �الأ�صد باأمر�ء 

�لنفط و�لغاز �ملت�صهينني؟

عدنان عبد الغني

منذ �إط�قها يف �صهر ني�صان �ملا�صي، تر�فقت �ملبادرة 

عربية  مبباركة  وحظيت  ت�صويقية،  حملة  مع  �خلليجية 

ودول��ي��ة، وم��ا ب���د�أ ب��دع��وة الأط����ر�ف �الأزم����ة ل�جتماع يف 

لتبادل  �لريا�س، حتول �إىل مادة خ�فية ومنر�ً جديد�ً 

�الت���ه���ام���ات ب���ني �ل�����ص��ل��ط��ة وم����ن ي�����ص��ان��ده��ا خ��ل��ف ح���دود 

تلك  �ملعار�صة،خ�صو�صاً  �أط����ر�ف  بع�س  وب��ني  �الإق��ل��ي��م، 

�لت�صاقاً  �الأك��ر  �ملا�صية،  �الأ�صهر  م��دى  على  كانت  �لتي 

بحركة �الحتجاجات يف �ل�صارع، و�عتقد �ل�صاهرون عليها 

�صادقني، �أنها �لن�صخة �ليمنية من ثورة �أثمرت يف تون�س 

وم�صر، وحتولت �إىل حرب يف ليبيا. 

»ث���ور�ت«،  ت�صمية  �صو�بية  م��دى  ع��ن  �لنظر  وبغ�س 

فاإن �حلركة �الحتجاجية يف �ليمن، �تخذت منحى ملفتاً، 

لل�ص�ح،  �صعبه  بامت�ك  قيا�صياً  رق��م��اً  يحطم  بلد  ففي 

�لتظاهر�ت،  ب�صلمية  �اللتز�م  جلهة  �أمثولة  �حل��ر�ك  كان 

�أو  �ليمني، ولي�س عن �الأح��ز�ب،  �ل�صعب  و�لك�م هنا عن 

�لقوى �ل�صيا�صية �ملنظمة. 

خ�ل �الأيام �الأخرية، برز على �صاحة �الأزمة حدثان، 

لليمن،  خم�ص�صة  جلل�صة  �الأم���ن  جمل�س  تاأجيل  �الأول 

�أن  �أو  عليه،  �الإج��اب��ة  تتم  ���ص��وؤ�اًل مل  �أث���ار  �لتاأجيل  وه��ذ� 

معظم ما و�كبه من ك�م مل يكن مقنعاً، مع �أن طرفاً ما 

مل يوجه �أ�صئلة جدية عن �أ�صباب هذ� �لتاأجيل، قيل يومها، 

مبعوث  وجلهود  �لدولية،  للم�صاعي  مروكة  �ل�صاحة  �إن 

�أ�صئلة، ملاذ�  �الأمم �ملتحدة جمال بن عمر، و�ل�صوؤ�ل يولد 

بروية  »و�لتعاطي  �ال���ص��رخ��اء،  �ل��دويل  �ملجتمع  باإمكان 

حل��و�ر  مفتوحة  وب��دع��وة  �ليمنية،  �الأزم����ة  م��ع  وح��ك��م��ة« 

�الأطر�ف، وال يفعل ذلك مع �الأزمة �ل�صورية، والأن �مل�صكلة 

لي�صت بال�صوؤ�ل، بل مبن ي�صاأل، ت�صبح �الإجابات �أ�صهل.

حدث �آخر ي�صتحق، بل يجب �لتوقف عنده، فقد ك�صف 

م�صدر دبلوما�صي �أجنبي، �أن �لو�صطاء �لغربيني يفكرون 

يف �لدفع باجتاه حل �صيا�صي، من خ�ل ما �أ�صماه »�صفقة 

�ملن�صق  �ل��ل��و�ء  �لع�صكري  وخ�صمه  �صالح  ب��ني  مبا�صرة« 

�أخ  �الأحمر،  حميد  �ل�صيخ  و�لقبلي  �الأحمر،  حم�صن  علي 

�ملبادرة  والأن  �الأح��م��ر.  �صادق  �ل�صيخ  حا�صد  قبائل  زعيم 

�خل��ل��ي��ج��ي��ة م��ب��ارك��ة م��ن �ل��غ��رب و�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل بكل 

�ل�صفقة  �أن  »�لدبلوما�صية«  �مل�صادر  ت�صيف  موؤ�ص�صاته، 

لي�صت جتاوز�ً لهذه �ملبادرة، و�إمنا لتفعيل �ل�صمانات �لتي 

تن�س عليها. 

ل�صيناريوهات  �لثانية  �ملرتبة  تاأتي يف  �ل�صفقة،  وهذه 

تبقى  �أن  �أولها  �لدبلوما�صي،  �مل�صدر  عنها  حتدث  ث�ثة 

�أم��ر�ء �حلرب  �الأو�صاع على ما هي عليه، وي�صتفيد منها 

مو�قعهم،  تعزيز  ع��ر  و�مل��ع��ار���ص��ة،  �ل�صلطة  يف  و�الأزم����ة 

�إىل حرب، يقول  �لب�د  �أن تنزلق  �لثالث هو  و�ل�صيناريو 

ما  �لقاعدة، وهو  تنظيم  �صتكون يف م�صلحة  �إنها  �مل�صدر 

و�لك�م  بل،  و�لعباد،  بالب�د  ر�أف��ة  لي�س  به،  ي�صمحو�  لن 

تتجه  ب���اأن  ن�صمح  »ل���ن  �ل��غ��رب��ي،  �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي  للم�صدر 

مب�صاحلنا«،  ت�صر  �لتي  �لوجهة  �إىل  �ليمن  يف  �الأو���ص��اع 

�أي���ن م�صلحة  وه��ن��ا ���ص��وؤ�ل ج��دي��د، م�صالح م��ن، و�الأه����م 

�لتوقيع  يوؤجل  ذل��ك، يف مبادر�ت  �ليمني من كل  �ل�صعب 

عليها مرة تلو �الأخرى وفق توقيت �الأقوياء؟

�رتفع  �إ�صابته،  بعد  �ل�صعودية  �إىل  �صالح  رح��ل  حني 

موؤ�صر �الآمال و�الأح���م عند معار�صيه، �إنه لن يعود �إىل 

�صبيهة  م��ا،  بطريقة  �صتكون  �إق��ام��ت��ه  �أن  وظ��ن��و�  �ل��ي��م��ن، 

مب�صري �لرئي�س �لتون�صي زين �لعابدين بن علي، معظم 

ع�قة  ع��ن  حتدثت  �ملرحلة،  تلك  ر�ف��ق��ت  �لتي  �لتقارير 

�إب��ان  �ل�صعودية  و�ململكة  �صالح  ب��ني  وم�صبوهة  متوترة 

�ل�صعودية مع  �ل��ق��و�ت  ث��م ح��رب  ح��رب��ه على �حل��وث��ي��ني، 

�حل��وث��ي��ني، حت��دث��ت �ل��ت��ق��اري��ر ع��ن �ب��ت��ز�ز ط��وي��ل �الأم���د 

�مللكي،  ق�صرها  �إىل  و���ص��واًل  �ململكة،  م��ع  �صالح  م��ار���ص��ه 

�أ�صئلة وع�مات  �أف��رز  لكن �صري �الأح��د�ث، وم��رة جديدة 

��صتفهام، عاد �لرئي�س �ليمني �إىل ر�أ�س �ل�صلطة، ب�صبابية 

يف �مل�صهد، كثرية �ل�صبه بال�صو�د �لذي �أ�صاب وجهه و�أجز�ء 

من ج�صده ب�صبب �الإ�صابة.

ال �إجابات قاطعة لهذه �الأ�صئلة، وحالة �لهذيان �لتي 

�أ�صابت �لعامل �لعربي على وقع �نتفا�صاته جلهة مرحلة 

ما بعد �لثور�ت، ال ت�صجع �أبد�ً، ويكفي �إط�لة �صريعة على 

�مل��اأزق، و�أي  ميد�ن �لتحرير يف م�صر، ليدرك �ملرء حجم 

»غي�ن« �إقليمية ودولية ت�صارع �ل�صعوب على م�صائرها، 

وينازعها حقها يف عي�س كرمي وحر، و�أب�صط هذه �حلقوق، 

�أن يلتفت �أحد ما �إىل رف�س �ملحتجني �ليمنيني للمبادرة 

�خل��ل��ي��ج��ي��ة، �مل��ح��ت��ج��ون �ل��ي��م��ن��ي��ون، ع��ام��ة �ل��ن��ا���س �ل��ذي��ن 

�أ�صبحت  وقد  �إليها  �لعودة  �أمل  على  بيوتهم  خرجو� من 

جزء�ً من �لوطن �لذي يحلمون به.

�الأ�صئلة كثرية يف هذه �ملعمعة من �ملو�جهات �لع�صكرية 

و�ملبادر�ت، وكلمة دبلوما�صية تبدو كذر �لرماد يف �لعيون، 

لكن �الأكيد، �أن �لكثري من �الإجابات على �الأ�صئلة �ليمنية 

تاأثري�ً  �الأك��ر  �ل�عب  فاململكة هي  �لريا�س،  موجود يف 

هناك، والأ�صباب كثرية، �أولها �جلغر�فيا، مبو�ز�ة حجمها 

ويتقاطع  فيه  يتجمع  م��رك��ز  م��ن  متثله  وم��ا  �الإق��ل��ي��م��ي، 

خمزون كبري من �مل�صالح �لغربية.

حممد مقهور
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�ملبكرة  �لت�صريعية  �النتخابات  تنطلق 

�ل�����ص��ه��ر �جل�����اري، و�ل��ت��ي   25 �مل���غ���رب يف  يف 

�لتي  ف��ر�ي��ر   20 ح��رك��ة  تقدميها  فر�صت 

ن�����ص��اأت م��ط��ل��ع �ل���ع���ام، وت�����ص��م �إ���ص���م��ي��ني 

دفعت  كما  وم�صتقلني.  وط���ب��اً  وي�صاريني 

�إج���ر�ء  �إىل  �مللكية  �ل�صلطة  �حل��رك��ة  ه���ذه 

تعدي�ت د�صتورية، �إال �أن �الأخرية �أفرغتها 

�ل�صكل  يف  ب��ّر�ق��ة  وج����اءت  م�صمونها،  م��ن 

للبع�س، حيث �أ�صبحت ت�صمية �لوزير �الأول 

رئي�صاً للوزر�ء، مع �الحتفاظ بكل �مل�صامني 

�لتي تعطي �مللك حقوق �لت�صريع و�لتعيني، 

وكذلك �ملرجعية �لدينية �ملطلقة.

 26 نحو  فيها  ي�صارك  �لتي  �النتخابات 

حزباً من �جتاهات خمتلفة، ي�صكلون ث�ثة 

تكت�ت كرى، يتوقع لها �أن تتقا�صم مقاعد 

�ملجل�س �لنيابي، حيث يوؤول لها جمتمعة �أو 

لبع�صها ت�صكيل �حلكومة �ملقبلة.

�أح���ز�ب  �ل��ت��ي ت��دع��و  �أن �الن��ت��خ��اب��ات  �إال 

يف  م�صبقاً  �لت�صكيك  يتم  ملقاطعتها،  �أخ��رى 

�لتي  ف��ر�ي��ر«   20« ح��رك��ة  �إن  �إذ  ن��ز�ه��ت��ه��ا، 

ينظر �إليها كمحرك للحركات �الحتجاجية 

�لناجحة يف �لب�د، �صرّيت تظاهرة �صخمة 

حت���ت �مل��ط��ر �ل�����ص��دي��د يف �ل�����د�ر �ل��ب��ي�����ص��اء، 

�صعار  للمغرب، حتت  �القت�صادية  �لعا�صمة 

»ق��اط��ع��و� �الن��ت��خ��اب��ات«، يف ظ��ل ع��دم وج��ود 

�ل�صلطات  �أثار  د�صتور دميقر�طي، وهذ� ما 

�ملغربية ومن يحابيها من �الأحز�ب و�لقوى، 

ودفعتها للرهان على تر�جع دور »حركة 20 

وي��ق��رن��ون  �ل��ق��ري��ب،  �مل�صتقبل  يف  ف��ر�ي��ر« 

ذلك ب�صن حملة على �أد�ئها وعلى رموزها، 

دوره�����ا يف  �أدت  �حل���رك���ة  �أن  م���ن  �ن��ط���ق��اً 

تقدمي موعد �النتخابات، و�أنه مع �نط�ق 

�لعملية �لد�صتورية و�النتخابية، فاإن دورها 

�نتهى، لياأتي دور �لعمل �ل�صيا�صي، باعتبار 

ن��ق��اب��ة، و�إمن��ا  �أن �حل��رك��ة لي�صت ح��زب��اً وال 

�ملجتمعي  �حل���ر�ك  يف  تن�صيقياً  دور�ً  لعبت 

للعديد من �الأحز�ب و�لنقابات.

لل�صلطة  �ملو�لية  �الأح���ز�ب  �أن  و�ل�فت 

مب��ا ف��ي��ه��ا رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ع��ب��ا���س �لفا�صي 

حتت  و�قعة  باأنها  �حلركة  يتهمون  وحزبه 

منر  ال  �لتي  �لر�ديكالية،  �حلركات  تاأثري 

�أو  طروحاتها  تلقى  وال  �ل�����ص��ارع،  غ��ري  لها 

ال  وبالتايل  �ملجتمع،  ل��دى  �صدى  �أفكارها 

ميكنها دخول �ملعركة �النتخابية.

 بكل �الأح����و�ل، ف���اإن �الن��ت��خ��اب��ات ورغ��م 

 4 �ل�����ص��ر�ع �ل�����ص��دي��د �صتجري حت��ت رق��اب��ة 

�إىل منظمات حملية  �آالف مر�قب ينتمون 

ودول���ي���ة، �إ���ص��اف��ة �إىل »�ل��ت��ح��ال��ف م��ن �أج��ل 

�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة«، وي��ت��ك��ون م���ن 8 �أح�����ز�ب 

�لذي يتميز باأنه ي�صم �الأطياف �ل�صيا�صية 

�إىل  �ل���ي�������ص���ار  �إىل  �ل���ي���م���ني  م����ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�لبيئة،  �أن�صار  »�خل�صر«  �إىل  �الإ�ص�ميني 

كما �أنه يجمع �أحز�باً من �حلكومة �حلالية 

ومن �ملعار�صة.

�إنهم  �لتحالف،  ه��ذ�  ق��ي��ادي��و  وي��ق��ول 

ت��خ��ط��و� �حل����و�ج����ز �الأي���دي���ول���وج���ي���ة يف 

و�لبناء  و�ملجتمع  �ل��وط��ن  ه��م��وم  �صبيل 

و�لتنمية  �لدميقر�طية  �الأ�ص�س  وتقوية 

�مل�صرك  �أن  ي�صددون على  �ل�صاملة، كما 

بينهم هو ثقافة »�الأنو�ر« و�حلر�س على 

�مل�صككة  و�ل��ت��ي��ار�ت  �ل��ظ���م��ي��ة  حم��ارب��ة 

و�لت�صكيكية.

وث��������اين �أب���������رز �ل���ت���ح���ال���ف ف���ه���و ذل���ك 

�مل��ت��ك��ون م���ن ث���ث��ة �أح������ز�ب، ه���ي �الحت���اد 

�ال�����ص����ر�ك����ي وح������زب �ال����ص���ت���ق����ل وح����زب 

�لتقدم و�ال�صر�كية، وهو ن�صاأ با�صم �لكتلة 

�لقرن  م��ن  �لت�صعينيات  يف  �لدميقر�طية 

�لثاين  �مللك �حل�صن  �ملا�صي، لل�صغط على 

و�ل�����د �مل���ل���ك �حل�����ايل الإج�������ر�ء �ق���ر�ح���ات 

د�صتورية و�صيا�صية، ويحر�س هذ� �لتحالف 

حالياً على تفعيل �لد�صتور �جلديد وتقوية 

م��وق��ع رئ��ي�����س �حل���ك���وم���ة، و�إر�����ص����اء م��ي��ث��اق 

�ج��ت��م��اع��ي ج��دي��د، و�ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى �لف�صاد 

و�لت�صيب و�الإف���ت من �لعقاب، لكن يرى 

�لكثريون �أن هذ� �لتحالف لي�س �صلباً، وهو 

عجز �أ�صً� عن حتقيق �أي �صيء يف �حلكومة 

زعيم  �لفا�صي  عبا�س  ير�أ�صها  �لتي  �حلالية 

حزب �ال�صتق�ل. وي�صارع هذ� �لتكتل �أكر 

ما ي�صارع �لتحالف �الأول، ال�صيما �أن وزير 

خم��اوف  �أط��ل��ق  �الأول  �لتحالف  يف  ماليته 

من ت�صليم �لتحالف من �أجل �لدميقر�طية 

�النتخابات، الأن ذلك  بعد  رئا�صة �حلكومة 

على  �مل��غ��رب  ��صتقر�ر  و�صع  مبنزلة  يعتر 

�مل��ح��ك، م��ا ��صتدعى ���ص���ح �ل��دي��ن م��زو�ر 

منع  وحم��اول��ة  �مل��و�ط��ن  برهيب  التهامه 

�لتغيري و�لتطور.

�أما �لتحالف �لثالث فقد يكون حتت ��صم 

كتلة  ي�صكل  ال  لكنه  �مل��غ��ارب��ة«،  »�الإ�ص�ميون 

و�الإح�����ص��ان  �ل��ع��دل  جماعة  �إن  حيث  و�ح����دة، 

بقي  فيما  ل���ن��ت��خ��اب��ات،  مقاطعتها  �أع��ل��ن��ت 

ح����زب �ل���ع���د�ل���ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة وح���زب���ا �ل��ب��دي��ل 

�حل�صاري و�حلركة من �أجل �الأمة، باالإ�صافة 

�إىل �ملكونات �الإ�ص�مية �ل�صلفية �الأخرى.

�ل���ع���د�ل���ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �أن ح����زب  و�ل����و�ق����ع 

�نتخابي  خ�صم  ك��ري�ن  بن  �الإل��ه  عبد  بقيادة 

���ص��اب��ق��اً، وه���و ح��زب  �إل��ي��ه��ا  �مل�����ص��ار  للتحالفني 

يدعو �إىل بناء دولة �ملوؤ�ص�صات و�لدميقر�طية 

�ق��ت�����ص��اد تناف�صي  �ل��ف�����ص��اد، وب��ن��اء  وحم���ارب���ة 

وم��ت�����ص��ام��ن، و�إح���ي���اء وجت��دي��د ن��ظ��ام �لقيم 

�مل���غ���ارب���ي���ة �الأ����ص���ي���ل���ة. ومت���ي���ز ه�����ذ� �حل����زب 

ب���ال���وق���وف ���ص��د ح��رك��ة 20 ف���ر�ي���ر وت��ق��رب 

خ�ل  للنظام  �لكامل  ودع��م��ه  �ل�صلطة،  �إىل 

�ملناق�صات �لد�صتورية �لتي جرت موؤخر�ً، لكنه 

��صتئ�صايل  باأنه  �ل�صلطة  يف  من  بع�س  يتهم 

ومعاد له.

كما يوجد ف�صً� عن �لتحالفات �لث�ثة 

�الأنفة �لذكر، تكت�ت �صغرية مثل �لتحالف 

ف�صً�  �ل��و���ص��ط،  و�أح����ز�ب  �مل�صتقل،  �ل��وط��ن��ي 

عن مكونات ي�صارية �صغرية �ختارت مقاطعة 

�النتخابات.

ب����اإع����ادة �صياغة  �ح���ت���م���االت  ه��ن��اك  ل��ك��ن 

على  �لتفاهم م�صبقاً  �إذ� مت  حتالفات جديدة 

بع�س  تغري  �أن  وُي��ت��وق��ع  �حلكومية،  �مل��ق��اع��د 

�الأحز�ب حتالفاتها يف �لربع �ل�صاعة �الأخري، 

ال�صيما بني حزب �لعد�لة و�لتنمية �الإ�ص�مي 

ملو�جهة  �لفا�صي،  برئا�صة  �ال�صتق�ل  وح��زب 

�لتحالف من �أجل �لدميقر�طية �لذي ي�صكل 

خطر�ً على �الثنني معاً.  

يون�س عودة

�أن تظهر  �أزمته �لتي ما  ما يز�ل �ليمن يتخبط يف 

بو�در �نفر�جها حتى تعود �إىل �لتاأزم من جديد، يف ما 

ي�صبه �ال�صتع�صاء، �لذي يوؤ�صر على حدة �ل�صر�ع �لد�ئر 

ناحية، وبني  �ملعار�صة من  و�أح���ز�ب  �ل��ث��ورة،  ق��وى  بني 

�لنظام �حلاكم من ناحية ثانية، و�ملتد�خل مع �خلارج 

�ملتحدة  و�لواليات  �خلليجي،  �لتعاون  مبجل�س  ممثً� 

�الأمريكية �لتي تعمل على �صمان بقاء �ليمن مرتبطاً 

ب��االأج��ن��دة �الأم��ريك��ي��ة، وه���و م��ا يجعلها ت���ردد ب��اأخ��ذ 

موقف �صلبي من �لرئي�س علي عبد�هلل �صالح، وت�صعى 

�خلليجية  �ملبادرة  �إط��ار  يف  لل�صلطة  �نتقال  تاأمني  �إىل 

�ل��ت��ي ت��ب��ق��ي ع��ل��ى ���ص��ال��ح خ����ل �مل��رح��ل��ة �الن��ت��ق��ال��ي��ة، 

�النتقال،  عملية  تاأمني  قبل  ب�صالح  �الطاحة  �أن  ذلك 

لل�صيا�صة  �مل��ع��ار���ص��ة  �ل��ق��وى  ���ص��ي��ط��رة  �إىل  تف�صي  ق��د 

منع  والأج����ل  �ل�����ص��ي��ط��رة،  ه���ذه  وتقا�صمها  �الأم��ريك��ي��ة 

حدوث ذلك و�صعت �لواليات �ملتحدة �مللف �ليمني على 

�ملبادرة  دع��م  �الأم��ن على قاعدة  �أعمال جمل�س  ج��دول 

�خلليجية.

غري �أن �لتطور�ت و�الأح��د�ث �الأخرية ال ت�صري �إىل 

�الأم��ريك��ي  �ل��ه��دف  ه��ذ�  �الأم���ور تتجه نحو حتقيق  �أن 

�خلليجي �لذي دونه عقبات عديدة، ولي�س من �ل�صهل 

تذليلها.

�لتطور �الأول: تاأجيل �الجتماع �لذي كان يفر�س 

�أن يعقده جمل�س �الأمن �لدويل �الإثنني �لفائت، حول 

نظام  من  طلب  على  بناء  �أ�صبوع  مل��دة  �ليمنية،  �الأزم��ة 

�أن  و�أفيد  �ل��دويل جمال بن عمر،  �ملبعوث  �حلكم عر 

متت  �أن  بعد  �لتاأجيل  ه��ذ�  على  و�ف���ق  �الأم���ن  جمل�س 

�ملو�فقة على �صرطه باأن يرتبط �لتاأجيل بالتعهد على 

توقيع �ملبادرة �خلليجية.

وح�صب م�صادر �صيا�صية مينية، فاإن �لرئي�س عبد�هلل 

على  لكن  �مل��ب��ادرة،  توقيع  على  مو�فقته  �أعطى  �صالح 

�أن مينح نائبه بع�صاً من �ص�حياته، ويحتفظ  �أ�صا�س 

�أعلى  كقائد  مبن�صبه  �الح��ت��ف��اظ  بينها  م��ن  ب��اأخ��رى، 

للقو�ت �مل�صلحة، م�صرطاً �أن تكون له �ص�حيات تعيني 

�صيتم  �ل��ت��ي  �الأم��ن��ي��ة  �للجنة  ع��ن  عو�صاً  �جلي�س  ق���ادة 

تعيينها بعد ت�صكيل �حلكومة برئا�صة نائب �لرئي�س.

غري �أن مثل هذ� �ال�صر�ط ترف�صه �ملعار�صة �لتي 

يف  نائبه،  �إىل  �لرئي�س  �ص�حيات  كامل  بنقل  تطالب 

بقاء  �مل��ب��د�أ  حيث  من  يرف�صون  �ل��ث��ورة  �صباب  �أن  حني 

عبد�هلل �صالح، ويطالبون مبحاكمته.

�لتطور �لثاين: توجيه عبد �هلل �صالح �إنذ�ر�ً للقبائل 

يف �أرح����ب م��ن �ال���ص��ت��م��ر�ر يف حم��ا���ص��رة ق���و�ت �حل��ر���س 

وهو  موجعة،  ب�صربة  �إي��اه��م  م��ه��دد�ً  ه��ن��اك،  �جلمهوري 

ما ي�صري �إىل عدم وجود تو�فق �صيا�صي على حل �الأزمة، 

�حلر�س  معنويات  ل��رف��ع  خ��ط��اب  ه��و  �صالح  خ��ط��اب  و�أن 

�جل��م��ه��وري، و�إع�����ن �حل���رب ع��ل��ى �ل��ق��ب��ائ��ل �ل��ت��ي تقف 

�صده.

�ل��ت��ط��ور �ل��ث��ال��ث: ت��و���ص��ل ���ص��ال��ح و�حل���وث���ي���ني، �إىل 

�تفاق على بناء حتالف جديد فيما بينهم، و�أكد م�صدر 

�الأول  �لعدو  لي�س  �ليمني  »�لرئي�س  �أن  رفيع  دبلوما�صي 

من  �لقريب  ل��ص�ح«  �لوطني  �لتجمع  بل  للحوثيني 

علي  �ملن�صق  »�للو�ء  �إىل  �إ�صافة  �مل�صلمني،  �الإخ��و�ن  خط 

ك��ان  ع��ن��دم��ا  ك���ان يف مو�جهتهم  �ل���ذي  �الأح��م��ر  حم�صن 

�لذر�ع �الأمين للرئي�س«.

ويوؤ�صر هذ� �لتطور �إىل �أن �لرئي�س �صالح يريد من 

خ�ل هذ� �التفاق مع �حلوثيني تعزيز موقفه، وتوجيه 

ق��ادر على خلط  باأنه  و�خل��ارج  �لد�خل  �إىل  قوية  ر�صائل 

�لتي  و�ل�صمانات  ب�صروطه  �لقبول  يجِر  مل  �إذ�  �الأور�ق، 

يطالب بها للتوقيع على �ملبادرة �خلليجية، وهو ما يثري 

حفيظة وقلق دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�لواليات 

�مل��ت��ح��دة م��ن ج��ه��ة، وي��ح��دث �ن��ق���ب��اً يف م��و�زي��ن �لقوى 

�لد�خلية من جهة ثانية.

باملقابل فاإن �حلوثيني ي�صتفيدون من �التفاق الأجل 

وو��صنطن،  �خلليج  ل��دول  �ملو�لية  �لقوى  نفوذ  تقوي�س 

و��صتمر�ر  �ل�صلطة  �نتقال  ل�صمان  معهم  تن�صق  و�ل��ت��ي 

�لطريق  وبالتايل قطع  �ليمن،  �الأمريكية يف  �ل�صيا�صات 

�إع���ادة تعومي نظام �حلكم ع��ر وج��وه ج��دي��دة من  على 

ن��اح��ي��ة، و�ال���ص��ت��ف��ادة م��ن �مل����اأزق �ل���ذي ب��ات فيه عبد�هلل 

�صالح وحاجته للتحالف معهم من ناحية ثانية.

�لتطور �لر�بع: ومتثل بعقد موؤمتر يف �لقاهرة �صم 

قياد�ت من �ملعار�صة يف جنوب �ليمن حتت �صعار »معاً من 

�أجل حق تقرير �مل�صري ل�صعب �جلنوب«، و�صارك فيه 450 

و�أعيان ورجال دين  �صخ�صية �صيا�صية وحزبية، وم�صايخ 

�لوحدة بني  �لكلمات على  �أك��دت  �أهلية، حيث  ومنظمات 

�أبناء �جلنوب، و�التفاق على �آلية للخروج بروؤية موحدة 

ب�صاأن �خليار�ت �مل�صتقبلية.

لكن لوحظ �أن هناك م�صروعني �صيا�صيني يت�صارعان، 

�نف�صال  �إىل  يدعو  و�لثاين  �لفدر�لية،  �إىل  يرتكز  و�حد 

�جلنوب عن �ل�صمال، ولكل م�صروع روؤيته �ل�صيا�صية.

�أنه حتى ولو مت  ويبدو �أن هذه �لتطور�ت توؤ�صر �إىل 

�أن  يعني  ال  ذل��ك  ف��اإن  �خلليجية،  �مل��ب��ادرة  على  �لتوقيع 

�أوز�ره��ا، بل �صوف توؤ�ص�س ملرحلة جديدة  �الأزمة �صت�صع 

يوؤيد  من  بني  �لتحالفات،  يف  خلط  و�إع���ادة  �ل�صر�ع  من 

يرف�صها  وبني من  �خلليجية،  �ملبادرة  �أ�صا�س  على  �حلل 

ب��اع��ت��ب��اره��ا تعيد ت��ع��ومي �ل��ن��ظ��ام و���ص��ي��ا���ص��ات��ه، وب��ال��ت��ايل 

��صتمر�ر �الأ�صباب �جلوهرية �لتي �أدت �إىل �نفجار �الأزمة.

ح�سني عطوي 
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د. ن�سيب حطيط

العراقية  الإي��ران��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اإن 

بعد الن�سحاب الأمريكي، مقبلة على 

�ست�ؤثر  مف�سلية  ت��اري��خ��ي��ة  م��راح��ل 

على م�ست�ى املنطقة والعامل عم�ماً 

خ�س��ساً،  ال��ب��ل��دي��ن  م�ست�ى  وع��ل��ى 

ب���ع���د ت����اري����خ م����ن ال�������س���راع اأوق����دت����ه 

اأم����ريك����ا يف زم�����ن ال�������س���اه )���س��رط��ي 

اأم���ريك���ا( يف اخل��ل��ي��ج ال���ذي ت��دخ��ل يف 

ال���ع���راق لإح�����داث ال��ف��ن ال��داخ��ل��ي��ة، 

بعد ان�سحاب العراق من حلف بغداد 

نظام  ومار�س   ،1958 ث���رة  اأعقاب  يف 

�سد  وا���س��ع��اً  تخريبياً  ن�ساطاً  ال�����س��اه 

اجل��م��ه���ري��ة ال��ع��راق��ي��ة م��دع���م��اً من 

قبل ال�ليات املتحدة وبريطانيا.

اأب��ري��ل   19 اإي����ران يف  ف�سخت  ل��ق��د 

اخلا�سة   1937 ع��ام  معاهدة   1969
ور�سمت  ال��ع��رب،  �سط  مياه  باقت�سام 

م��ن ج��ان��ب واح����د ح�����دوداً ع��ل��ى �سط 

ال���ع���رب، ومت اإع�����ادة ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة 

 ،1975 ع�������ام  امل�������س���اب���ه���ة  اجل������زائ������ر 

ال��ت��ي وق��ع��ه��ا ���س��دام ح�سني م��ع �ساه 

الث�رة  انت�سار  بعد  ونق�سها  اإي���ران، 

واأع��ل��ن احلرب  اإي���ران،  الإ�سامية يف 

عليها باأمر اأمريكي وت�اط�ؤ وم�ساعدة 

بعد  عام1988  ت�قفت  وال��ت��ي  عربية 

امل������س���ي اخلميني  اآي��ة اهلل  اأع��ل��ن  اأن 

قب�له ق��رار جمل�س الأم��ن رق��م 598 

الداعي ل�قف القتال، بعدما التهمت 

والإي��راين  العراقي  ال�سعبني  ق��درات 

البلدين  يف  ب�سرية  خ�سائر  واأن��زل��ت 

امللي�ن  قدرت بح�ايل ملي�ن ون�سف 

وح���ايل �سعفهم من اجلرحى  قتيل 

وامل����ع�����ق����ني، ف�������س���ًا ع����ن امل���ل���ي���ارات 

الكثرية التي تكبدها اقت�ساد البلدين 

����س����اء ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر مت��ث��ل مب��ئ��ات 

الألف من القتلى واجلرحى وتدمري 

ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة واإره��������اق ال��ب��ل��دي��ن 

بالدي�ن املالية.

 - ال���ع���راق���ي���ة  احل������رب  ن���ت���ائ���ج  اإن 

الإيرانية ظهرت بح�سار اإيران عاملياً 

على  وم��ع��اق��ب��ت��ه��ا  عليها  وال��ت�����س��ي��ي��ق 

�سامدة  بقيت  لكنها  ال�سعد،  جميع 

تقاوم، لكن العراق الذي ت�رط بغزو 

ال��ك���ي��ت وب��ت�����س��ج��ي��ع اأم���ريك���ي اأي�����س��اً 

ل��ت��م��ه��ي��د ال���ط���ري���ق اأم������ام الح���ت���ال 

الأمريكي للخليج عرب حرب اخلليج 

ال��ك���ي��ت  الأوىل لإخ�����راج ���س��دام م��ن 

وح�����رب اخل��ل��ي��ج ال��ث��ان��ي��ة لإ���س��ق��اط��ه 

ق�ة  اأمريكا  لت�سبح  العراق،  احتال 

و�س�رية   اإي����ران  ح���دود  على  اأقليمية 

ل��ل��ت��اق��ي م����ع ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا اإ����س���رائ���ي���ل 

وحتقق حلم اإ�سرائيل بدولة اإ�سرائيل 

ال��ك��ربى م��ن ال��ن��ي��ل)اإ���س��رائ��ي��ل( اإىل 

ل��ل�����س��ي��ط��رة على  ال����ف����رات)اأم����ريك����ا( 

ي�سهل  مم��ا  اخلليج  يف  وال��غ��از  النفط 

ال���ت���ح���ك���م وال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى م��ن��اب��ع 

 ٪50 اإن  اإذ  العامل،  واقت�ساد  الطاقة 

م����ن اح���ت���ي���اط���ي ال���ن���ف���ط يف ال���ع���امل 

ي��رك��ز يف ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��م��ال 

من   ٪70 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأف��ري��ق��ي��ا، 

احتياطي الغاز.

ل��ك��ن الن�����س��ح��اب الأم����ريك����ي من 

ال����ع����راق ب��ف��ع��ل امل���ق���اوم���ة ال��ع��راق��ي��ة 

واملمانعة ال�س�رية - الإيرانية، �سي�لد 

معادلة على م�ست�ى املنطقة اإذا ما مت 

الإيراين-العراقي  والتفاهم  الت�افق 

الذين ميلكان ميزات وقدرات هائلة، 

وي��ت��ع��ر���س��ان مل�����س��اك��ل وف����ن داخ��ل��ي��ة 

متداخلة اأي�ساً وفق التايل:

لإي�������ران  ال�������س���ك���اين  ال����ت����ع����داد  اإن 

والعراق يقارب املئة ملي�ن، اأكرث من 

وي�سكل  ال�18عاماً،  �سن  حت��ت  ثلثهم 

اأك������رب جت���م���ع ���س��ك��ن��ي ع���ل���ى م�����س��ت���ى 

الأو�سط مما  وال�سرق  العربي  العامل 

ي�ساعدها يف تاأمني ق�ة ع�سكرية من 

اجلي��س والطاقات والكفاءات.

ال���رواب���ط ال��دي��ن��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

واحل����دودي����ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وامل����ق���ع 

اجل��ي������س��ي��ا���س��ي امل���ت���ك���ام���ل ف��ي��ه��م��ا يف 

النفط  منابع  حيث  اخل��ل��ي��ج،  منطقة 

والغاز وخط�ط النقل البحري للنفط 

اجلغرافية  وامل�ساحة  هرمز(  )م�سيق 

ال�ا�سعة مبا حت�يه من م�ارد طبيعية 

اأولية.

بني  ال��ك��ردي��ة  امل�سكلة  يف  ال�����س��راك��ة 

ال�����ع�����راق واإي�����������ران، وك����ذل����ك ���س���ري��ة 

وتركيا مما ي�ستدعي التن�سيق الأمني 

وال�سيا�سي ح�لها.

ف���اإذا انتهت ال��ع��اق��ات الإي��ران��ي��ة - 

اإيجابياً، فاإن حم�ر املقاومة  العراقية 

وامل���م���ان���ع���ة ي�������زداد ر����س���ي���ده امل���ي���داين 

والق��ت�����س��ادي واجل��غ��رايف، ليمتد من 

ح����دود اإي�����ران ع��ل��ى ب��ح��ر ق���زوي���ن اإىل 

العراق و�س�رية حتى الناق�رة يف لبنان 

وغزة يف فل�سطني.

على  واإي�������ران  ال���ع���راق  حت���ال���ف  اإن 

الق�ة  �سيمنح  الق��ت�����س��ادي،  امل�ست�ى 

امل�ستجدة يف جمم�عة  العاملية  للق�ى 

)الربيك�س( )BRICS(، خ�س��ساً مع 

والكفاءات  الهائلة  النفطية  ال��ق��درات 

العلمية والقت�سادية، وي�ؤ�س�س ل�س�ق 

اقت�سادية ت�سم �س�رية ولبنان.

ال��دي��ن��ي  ال���دمي���غ���رايف  ال���ت���ن����ع  اإن 

وامل����ذه����ب����ي وال����ق�����م����ي يف ال���ب���ل���دي���ن، 

ويف  ول���ب���ن���ان،  ����س����ري���ة  اإىل  م�������س���اف���اً 

ح��ال جن��اح حماية ه��ذا التن�ع واإب��ع��اد 

واحل��روب  والطائفية  املذهبية  الفن 

امل�سروع  �سيف�سل  �ساحاته،  الأهلية عن 

لتفتيت  الإ����س���رائ���ي���ل���ي   - الأم����ريك����ي 

منع  م��ن  اإب���ت���داء  املنطقة وجت��زئ��ت��ه��ا، 

ت��ق�����س��ي��م ال�����ع�����راق و�����س�����ري����ة وال�����ذي 

املنطقة،  ب��ل��دان  بقية  اإىل  �سيتدحرج 

و���س��ي��ح��ف��ظ امل�����س��ي��ح��ي��ني يف ال�����س��رق 

�سيا�سية  ملنظ�مة  ي�ؤ�س�س  اأن  وميكن 

حت������رم امل�����اط����ن����ة ومت����ن����ح احل���ق����ق 

الثقافية  ه�يتهم  واح���رام  ل�سع�بها 

وال���ت���ع���ددي���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وف����ق ن��ظ��ام 

يفر�س  ول  وطنياً  ي�سنع  دميقراطي 

خارجياً، لكن يف اإط��ار وح��دة الأوط��ان 

احلكم  من��اذج  عرب  ولي�س  وامل�ؤ�س�سات 

اإىل  والتق�سيم  وال��ف��ي��درال��ي��ة  ال��ذات��ي 

دويات طائفية.

www.alnnasib.com
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العالقــات اإليرانيــة العراقيــة بعــد االنسحــاب األميركــي

اإطاق  وا�سنطن،  ت�ا�سل  ال��ذي  ال�قت  يف 

عنها  امل�ستن�سخني  ولأع�انها  لنف�سها  العنان 

العاملية،  العفة والدميقراطية  يف حما�سرات 

�سغرياً  ج����زءاً  ال�����س��ا���س��ات  ع��ل��ى  ال��ع��امل  �سهد 

م���ن ال��ت��ع��اط��ي »ال���دمي���ق���راط���ي« الأم���ريك���ي 

م��ع جم��م���ع��ات ب�سرية ل��ه��ا ك��ام��ل الآدم��ي��ة، 

لأن���ه���ا اع��ر���س��ت ع��ل��ى ب���رام���ج الإف����ق����ار، ما 

»وول  �ساحة  من  للخروج  النا�س  جم�ع  دف��ع 

�سريت« و�سط ني�ي�رك اإىل ج�سر بروكلني، 

لاحتجاج على القمع املمنهج الذي تلجاأ اإليه 

الحتجاجات  ولتمتد  الأمريكية،  ال�سلطات 

اإىل وليات ومدن اأخرى، منددة بال�ستخدام 

اأنا�س  �سد  ال�سلطات  قبل  من  للق�ة  املفرط 

فر�س  وب��اإي��ج��اد  وامل�����س��اواة،  بالعدالة  طالب�ا 

ع��م��ل مل��اي��ني ال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل، ال���ذي 

واأك��ل  الكدح  اأج��ل  من  العمل  بحق  يطالب�ن 

لقمة العي�س بالعرق املبذول من اأج�سادهم.

ن��ظ��ام التحكم  امل��ط��ال��ب مل ت��رث  لكن ه��ذه 

الأمريكي يف لقمة عي�س ال�سعب، اإمنا ال�سيء 

ال���ح��ي��د ال����ذي اأث����ار ال�����س��ل��ط��ات ودف��ع��ه��ا اإىل 

ا�ستخدام الق�ة املفرطة، ه� التنديد بالنظام 

املايل احلاكم والذي ه� نتاج حتالف ال�سركات 

وم�سانع ال�ساح الأمريكية، وكذلك التنديد 

ب��ال��ف�����س��اد امل�����س��ت�����س��ري يف م���ؤ���س�����س��ة احل��ك��م 

الأم���ريك���ي���ة، ال��ت��ي مت�����س��ك ب���رق���اب ال�����س��ع���ب 

الذي  راأ�سمال  �سلطة  باعتبارها  الأمريكية، 

على  والعمل  ال��احم��دودة،  بال�سط�ة  يتمتع 

اإنتاج ثقافة ال�سيطرة على العق�ل من خال 

املال، وتدمري القيم الجتماعية والإن�سانية.

اإىل  تفاعل  الحتجاجي  امل�سهد  اأن  �سك  ل 

حد اأفقد ال�سلطات اأع�سابها املن�سغلة بالأزمة 

اأزم��ت��ان مل  الأخاقية، وهما  والأزم���ة  املالية 

اإيجاد  من  الإج���رام  ا�ستنباط  عق�ل  ت�ستطع 

حل لهما، بل اإنها اجرحت مزيداً من �سيا�سة 

التدمري الذاتي، الذي �سيتحقق لحقاً جراء 

�سيا�سات الرهيب الآخذة يف الت�ساعد.

باعتقال  تكتف  مل  الأم��ريك��ي��ة  فال�سلطات 

بتهمة  املحتجني  مع  العنيف  والتعامل  املئات 

�سد طرق املرور، بل ت�عدت باأكرث، لأنها فهمت 

»الر�سالة« التي اأطلقت املارد الب�سري الآخذ يف 

له  الذي تروج  النظام  اأن  التنامي، وج�هرها 

ال�سيا�سات الأمريكية لي�س فيه احلل العادل، 

اإمنا تع�سع�س فيه العن�سرية وال�سطهاد، ول 

ي���ؤم��ن احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لل�سعب، ب��ل ه��ي من 

ت�سبب بالرك�د القت�سادي، وهي التي ت�سم�سر 

للحروب يف اخلارج، لتعي�س الع�سبة احلاكمة، 

�س�اء كانت »جمه�رية« اأم »دميقراطية«، اأم ما 

قد ين�ساأ من رحمهما من تكتات من »حزب 

وه�  اجلمه�ريني،  رح��م  من  اخل��ارج  ال�ساي« 

الذين  اجل���دد«  »املتع�سبني  م��ن  ت�سدداً  اأك��رث 

برزوا يف العه�د »الب��سيتة«.

لقد اأثبتت ال�سلطات الأمريكية يف تعاطيها 

اندلعت  التي  للتظاهرات  م�اجهتها  وكيفية 

تزعم  التي  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال���لي��ات  يف 

ونا�سرة  وراعيتها  »الدميقراطية«  مهد  اأنها 

فريو�ساتها يف العامل، اأنها قائمة على اأكاذيب 

ال�سن�ات  م��دى  على  النا�س  جم�ع  بها  غ�ست 

اأوًل  اأرادت  اأن��ه��ا  ل�سيما  الأخ����رية،  اخلم�سني 

احلرب  من  اخلارجة  الغربية  ال�سع�ب  اإيهام 

ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ب����اأن ال��ع��دال��ة يف الأن��ظ��م��ة 

لن  والج��ت��م��اع��ي��ة،  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 

وقد  الأم��ريك��ي،  املنهج  با�ستلهام  اإل  ت�ست�ي 

ل�سيما  املا�سية،  العق�د  يف  ذل��ك  م��ن  متكنت 

ال�س�فياتي والكتلة  ال�سراع مع الحتاد  اأثناء 

ال�سراكية..

اأم�����ا ال���ي����م، ف�����اإن ����س���ريورة احل���ي���اة ت��ب��دو 

خمتلفة، فقد ا�ستنفدت العق�ل ال�س�داء التي 

اإ�سعال احل��روب يف العامل كي تبيع  تقف وراء 

على  وال���س��ت��ي��اء  الأ���س��ل��ح��ة،  م��ن  منتجاتها 

ثروات �سع�ب اأخرى جراء عمليات غزو تذهب 

اإىل جانب تدمري  الب�سرية  الأنف�س  مبايني 

الباد كي حتظى �سركاتها بعمليات العمار.

ل���ق���د ا����س���ت���ن���ف���دت و�����س����ائ����ل »ال��ت�����س��ل��ي��ل 

تنتف�س  ب��داأت  التي  ل�سع�بها  الدميقراطي« 

وال��دع���ة  �سريت«  »وول  �سهده  وم��ا  عليها، 

ل  ج�سعاً  مالياً  رم��زاً  باعتباره  احتاله  اإىل 

يقيم للب�سر والإن�سانية اأي معنى، لي�ست اإل 

النظام  ل�سق�ط  امل���ؤ���س��ر  يعلن  ال���ذي  الغيث 

ال���راأ����س���م���ايل اجل�����س��ع، وال���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل��ك 

حت���رك���ات اح��ت��ج��اج��ي��ة يف ك��ن��ت��اك��ي ودال������س 

وب��سطن  وايلن�ي  واأي���ا  وايداه�  وتك�سا�س 

و����س���ان ف��ران�����س��ي�����س��ك��� ودن����ف����ر، وك��ل��ه��ا ت��ن��دد 

باإ�سقاط  وتطالب  املفرطة  الق�ة  با�ستخدام 

النظام، والافت اأن املتظاهرين دع�ا للتعلم 

من الث�رة امل�سرية.

التي  النظام  ب�سق�ط  امل��ن��اداة  اإن  ال���اق��ع،  يف 

ب��داأت من »وول �سريت«، قد لقت �سداها يف 

بريطانيا اأي�ساً، اإذ حاول نح� 3 اآلف متظاهر 

اقتحام مقر الب�ر�سة الربيطانية، رفعاً للظلم 

ال����ذي ت���اج��ه��ه ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن ج�����س��ع روؤو�����س 

كندا  يف  احتجاجات  حتركت  وكذلك  الأم����ال، 

حيث  �سريت«،  وول  »احتل�ا  حلركة  ا�ستجابة 

مقاومة  ان��ط��اق  ع��ن  خالها  امل�سارك�ن  ع��رب 

الكرامة »�سد  اأجل  العاملي، ومن  املايل  للف�ساد 

ن��ظ��ام ���س��م��م م��ي��اه��ن��ا و����س���رق اأرا���س��ي��ن��ا واأه����ان 

�سع�بنا«.

يف  ال�سائرون  عليها  يجمع  التي  اخلا�سة 

الدميقراطية  اأن  هي  الحتجاجية،  احلركات 

ولذلك  تاريخية،  كذبة  اإل  لي�ست  الأم��ريك��ي��ة 

لقت  التي  �سريت«  وول  »احتل�ا  حركة  ف��اإن 

�سداها يف اأكرث من مئة مدينة اأمريكية، واأكرث 

من 1500 مدينة يف العامل، �ست�ا�سل »حربها« 

���س��د ال�����س��ل��ط��ات ال��ت��ي حت��ك��م ال��ب��ن���ك وال��ب��اد 

وهي  »الدميقراطية«،  غطاء  حتت  وال�سركات 

ال��ث���رات  م��ن  ث���رت��ه��ا  ا�ستلهمت  اأن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت 

العربية.

حمرر ال�س�ؤون الإقليمية

حركة »وول ستريت« تفضح »ديمقراطية« واشنطن
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م��ع ب��دء الح��ت��ال الأم��ريك��ي �سحب ق�اته 

ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  ب��دا  ال��ع��راق،  م��ن 

وك���اأن���ه م��ق��ب��ل ع��ل��ى م��رح��ل��ة ج���دي���دة، فبينما 

ي�سكك البع�س يف حقيقة الن�سحاب الأمريكي 

اأخرى  اأطراف  اأو وهمياً، ت�ؤكد  ويعتربه �سكلياً 

بقرب  ت�قيته  وت��رب��ط  الن�سحاب  اأهمية  على 

القيام بعمل ع�سكري �سد اإيران من قبل الكيان 

الإ�سرائيلي.

ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا  يف  خ��ل�����س��ت  ب��ري��ط��ان��ي��ة   �سحيفة 

لان�سحاب الأمريكي من العراق اإىل فكرة مفادها 

اأن الن�����س��ح��اب ال��ك��ام��ل ل��ل��ق���ات الأم���ريك���ي���ة من 

الأمريكي  الرئي�س  مل�سروع  هزمية  ميثل  ال��ع��راق، 

يطلق  م��ا  وخطة  ال��ع��راق،  يف  ب��س  ج���رج  ال�سابق 

عليهم »املحافظ�ن اجلدد« للعراق وللمنطقة.

وحت���ت ع���ن����ان »ن��ه��اي��ة ح���رب ال���ع���راق وه��زمي��ة 

املحافظني اجلدد«، ذكرت ال�سحيفة الربيطانية اأن 

»حرب العراق قد انتهت باإعان الرئي�س الأمريكي 

باراك اأوباما �سحب كافة الق�ات بحل�ل نهاية العام 

احلايل، ولكن هذا الإعان املهم، طغت عليه اأنباء 

مقتل معمر القذايف واإعان حترير ليبيا«.

واأ�سافت ال�سحيفة يف تقرير لها:  اأن الن�سحاب 

كاملة  »ه��زمي��ة  ميثل  الأم��ريك��ي��ة  للق�ات  الكامل 

مل�����س��روع ج����رج ب������س يف ال��ع��راق وخ��ط��ة م��ا يطلق 

الغزو لتح�يل  ا�ستخدام  املحافظ�ن اجلدد  عليهم 

العراق اإىل دولة دمي�قراطية م�الية للغرب ت�سم 

ق�اعد اأمريكية بغر�س زيادة ال�سغ�ط على �س�ريا 

واإيران«.

الهزمية  اأن  الربيطانية  ال�سحيفة  واع��ت��ربت 

»خطة  اأن  يف  تتمثل  اجل��دد  للمحافظني  ال��ك��ربى 

ب��س التي اأطاحت بالرئي�س ال�سابق �سدام ح�سني، 

العدو الأك��رب لإي��ران، �ساعدت على ت��سيع النف�ذ 

لدى  تعد  »مل  اأن��ه  املنطقة«. وتابعت  يف  الإي���راين 

طهران اأي خماوف من جارتها يف ال�قت احلايل؛ 

لأن اأي حك�مة عراقية �ست�سم ن�اباً ق�سى بع�سهم 

�سدام  عهد  يف  اإي���ران  يف  املنفى  يف  ط�يلة  �سن�ات 

ح�سني«.

خال  بتعهداته  لل�فاء  ق���راره  اتخذ  اأوب��ام��ا 

على  ال��ع��راق،  ح��رب  لإن��ه��اء  النتخابية  احلملة 

ال��رغ��م م��ن اأن���ه ك��ان ي��دع��م ج��ه���د »البنتاغ�ن« 

العراقي ن�ري  ال���زراء  اتفاق مع رئي�س  لإب��رام 

وب�سعة  اأمريكية  ق�اعد  على  للحفاظ  املالكي 

اآلف م���ن اجل���ن����د لأج�����ل غ���ري م�����س��م��ى. ه��ذه 

الربملان  ن���اب  اإ���س��رار  ب�سبب  ان��ه��ارت  املحادثات 

تخ�سع  اأن  على  وغريهم  ال�سدرية  الكتلة  من 

الق�ات الأمريكية للقان�ن العراقي اإذا ا�ستمرت 

يف الباد، وه� ما ترف�سه وا�سنطن التي ت�سر 

ع��ل��ى ح�����س���ل ج��ن���ده��ا ع��ل��ى ح�����س��ان��ة قان�نية 

وترف�س حماكمتهم اأمام حماكم اأجنبية.

اأن م�ساألة  اأقرت بدورها  ال�سحيفة الربيطانية 

بني  كبرية  ح�سا�سية  تثري  عدمها،  م��ن  احل�سانة 

العراقيني، ل�سيما بعد مقتل العديد من املدنيني 

على يد اجلن�د الأمريكيني، وبعد  ف�سيحة �سجن 

اأب� غريب وتعذيب ال�سجناء العراقيني.

واحل���ال اأن �سفحة ج��دي��دة م��ن ت��اري��خ ال��ع��راق 

اخل���ف  لكن  تد�سينها،  مت  ق��د  واملعا�سر  احل��دي��ث 

من ح�س�ل مفاجاآت اإقليمية قد تغري من م�ازين 

الق�ى وتخل بها، وتفتح الباب جمدداً اأمام التدخل 

اخلارجي ب�س�ؤون اأهل املنطقة.

 

ه�سام منّ�ر

ب��ع��د ال�����س��ن���ات ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت ال��ث���رة 

الإ����س���ام���ي���ة يف اإي���������ران، ع���زم���ت ع���دد 

ك��ب��ري م���ن ال���ق����ى ال��ت��ي ق�����س��رت ي��ده��ا 

ع��ن م��رك��ز ال��ق���ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، 

���س���اء م��ن ن��اح��ي��ة ال����ج����د امل���ي���داين اأم 

م���ن ال��ب��ع��د ال��ف��ك��ري يف اأه�����ّم ن��ق��ط��ة يف 

ال����ع����امل واأك�����رثه�����ا ا����س���رات���ي���ج���ي���ة م��ن 

خ���ال اآل���ي���ات م��ت��ع��ددة، اأن ت��ع��ي��د امل��ي��اه 

الق�سية  ه��ذه  اإىل جم��اري��ه��ا، وحت���ل��ت 

اإي���ران.  حيال  ال��غ��رب  م�ساريع  اأه���ّم   اإىل 

الث�رة  من  والثانية  الأوىل  ال�سنتني  يف 

الإي���ران���ي���ة، و���س��ع��ت يف ج����دول اأع��م��ال 

اغتيال  اإي���ران  ���س��ّد  الغربي  ال�ستعمار 

ال�����س��خ�����س��ي��ات ال���رف���ي���ع���ة امل�������س���ت����ى يف 

ال��ن��ظ��ام، وف��ق��دت ال��ث���رة يف تلك الأي���ام 

اأم��ث��ال  ال���ب���ارزة،  �سخ�سياتها  م��ن  ع���دداً 

اأن�����س��اره،  م��ن  وج��م��ع  به�ستي،  اهلل  اآي���ة 

اآي����ة اهلل م��ط��ه��ري، رئ��ي�����س اجل��م��ه���ري��ة 

 رج�����ائ�����ي، ورئ����ي���������س ال�������������زراء ب���اه���ر.

ال�سباب  اأب����داه  ال���ذي  امل�ستميت  ال��دف��اع 

الإي��راين، وتقدمي الآلف من ال�سهداء 

لهذه  نهاية  ي�سع  ال��ط��ري��ق، مل  ه��ذا  يف 

العنيفة والغادرة ل�سالح  ال�سيناري�هات 

خم��ط��ط��ي��ه��ا، وا����س���ت���م���ّر ق���ط���ار ال���ث����رة 

يف ح��رك��ت��ه وان��ط��اق��ت��ه ال�����س��ري��ع��ة نح� 

اأهدافه املن�س�دة، لتاأتي املقاطعة وتك�سف 

ال�سلط�ية  الق�ى  ملاهية  اآخ��ر  وج��ه  عن 

الأب���د  اإىل  اإي��ق��اف��ه��ا  اإي�����ران، بغية  ح��ي��ال 

 يف حم��ط��ة احل��اج��ة اإىل خ����ارج ال��ب��اد.

وا�سعة  اأب��ع��اد  لها  التي  الناعمة  احل��رب 

وط����رق غ��ري جم��رب��ة اإىل درج����ة ميكن 

اإىل  ب�ساطة  ب��ك��ّل  اأ���س��ح��اب��ه��ا  ت��رغ��ب  اأن 

ال��ي���م  اأرادوا،  ب��ل��د  اأي  ح��ي��ال  اخ��ت��ب��اره��ا 

�سجرة  باتت  ب��ل  فتية،  �سجرية  تعد  مل 

 ق����ي���ة ����س���ارب���ة ج����ذوره����ا يف الأر��������س.

ال�سلبية  وال���دع���اي���ة  امل��ق��اط��ع��ات  ت���زاي���د 

ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����س����ع ل��ت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى 

اإي�����ران يف و���س��ائ��ل الإع�����ام الأم��ريك��ي��ة 

والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت م���ؤخ��راً، 

وال���ه���ج����م م���ن ب����اب���ة م���ا اأ����س���م���اه ق��ائ��د 

ال���ث����رة »ال���غ���زو ال��ث��ق��ايف«، ك���ان مقدمة 

ل��ت��غ��ي��ري ���س��ي��ن��اري��� احل����رب ���س��ّد اإي����ران 

الإ�سامية. للث�رة  الثالث  العقد   نهاية 

ال����ع����ل�����م  اإي���������������ران يف جم���������ال  ت������ق������دم 

الإن����ح���������س����اري����ة، خ�������س��������س���اً ال���ط���اق���ة 

ال����ن�����وي����ة ب���الع���ت���م���اد ع���ل���ى ال����ق����درات 

اإن�����ذار حقيقي  امل��ح��ل��ي��ة، ���س��رب ج��ر���س 

ال���س��ت��ئ��ث��اري��ة. ال��غ��رب��ي��ة  ال��ق���ى   حللقة 

ح��ل��ق��ة ق�����ى ال���س��ت��ئ��ث��ار ال���ت���ي مل تكن 

لت�سمح للبلدان الأخرى ال�ل�ج يف مثل 

هذه العل�م ال�سراتيجية، بداأت بتنفيذ 

املخّطط اجلديد املت�سّكل من ف�س�ل هي: 

 الإرع��اب والختطاف واأخ��رياً الغتيال.

مقتل  ع���ن  اأع���ل���ن  ح��ي��ن��م��ا  عام1385  يف 

ارد���س��ري ح�سن ب����ر، اأح���د ال��ب��اح��ث��ني يف 

الي�راني�م  لتخ�سيب  اأ�سفهان  من�ساآت 

احلّج  م��سم  ويف  النفط،  �سّخ  اإث��ر  على 

ام����ريي  ����س���ه���رام  اخ���ت���ط���اف  عام1388 

الن�ويني،  اإي���ران  اآخ��ر م��ن علماء  ع��امل 

ال��دك��ت���ر  اغ��ت��ي��ال   1388 ���س��ت��اء ع���ام  ويف 

الفيزياء  اأ���س��ت��اذ  حم��م��دي  علي  م�سع�د 

بجامعة طهران، تبنّي كنه هذا امل�سروع 

ال��ذي يهدف اإىل اإرع��اب اإي��ران، واإيقاف 

املده�سة. واإجن��ازات��ه  العلمية   جناحاته 

ت��ك�����س��ف عن  امل����ح����اولت  ه����ذه  م��ث��ل  اإّن 

للدخ�ل  وعمائه  الغرب  ا�سراتيجية 

يف حدود مل ي�ستطع مبختلف امل�ؤمرات 

م�سركة  رغ��ب��ة  وه����ذه  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ف��ذ  اأن 

لدى اأمريكا والكيان ال�سهي�ين و�سائر 

 م��ت��ح��دي��ه��م��ا يف امل���ن���ط���ق���ة وخ���ارج���ه���ا.

ي���ق����ل ال���دك���ت����ر ���س��م��ي��ح ك���اي���د ال��ع��امل 

ال�سدد:  هذا  يف  الفل�سطيني  الفيزيائي 

من  ن���ع  اأي  يحتكر  اأن  ال�ستكبار  يريد 

والفني،  والتكن�ل�جي  العلمي  التقدم 

وحت��ق��ي��ق��اً ل��ه��ذا ال���ه���دف ي�����س��ت��خ��دم ك��ّل 

 ال��سائل التي من �ساأنها اإ�سعاف اإيران.

 وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ي����ج���د ح���ال���ي���اً يف 

الطاقة  جم���ال  يف  ع���امل   3500 ال��ع��راق 

500 منهم  الن�وية يف امل�ست�يات العليا، 

العمليات  اأول���ي��ات  من  يعتربون  نخبة 

الإ�سرائيلية. املغاوير  لق�ات   الإرهابية 

اللبناين  ال��ربمل��ان  ال��ن��ائ��ب يف  ���س��ك��ري��ة؛ 

ي����ق�����ل ح�������ل اغ���ت���ي���ال ع���ل���م���اء اإي�������ران 

املت�سل�سلة  الغتيالت  ب��داأت  الن�ويني: 

واخ����ت����ط����اف ال���ع���ل���م���اء وامل��ت��خ�����س�����س��ني 

الن�وية  ال��ط��اق��ة  الإي��ران��ي��ني يف جم��ال 

ب�ر  ح�سن  باغتيال  �سن�ات  ث��اث  منذ 

اأح�����د ع��ل��م��اء ال���ف���ي���زي���اء وخ���ط���ف ر���س��ا 

الإي��راين  ال��دف��اع  وزي��ر  ع�سكري معاون 

يف تركيا وم�ؤخراً خطف �سهرام امريي 

يف ال�������س���ع����دي���ة ع���ل���ى ي����د ه�����ذه ال���ق����ى 

ال���س��ت��ك��ب��اري��ة. وي�����س��ع��ى ال��غ��رب ب��ق��ي��ادة 

الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع الكيان 

بالث�رة  الهزمية  اإحلاق  اإىل  ال�سهي�ين 

الإ�سامية ومنجزاتها، وبداأ العمل على 

وكانت  �سنة،  ثاثني  منذ  الأ�سا�س  ه��ذا 

م�اطن  األ���ف  اغتيال20  ذل���ك،  ح�سيلة 

اإيراين، بدءاً برئي�س اجلمه�رية مروراً 

ب���ن����اب امل��ج��ل�����س وال���ط���اق���م ال��ع�����س��ك��ري 

والأم�����ن�����ي وال�������س���ي���ا����س���ي، و�����س�����ًل اإىل 

امل����اط���ن���ني ال����ع����ادي����ني، وق�����د ح�����س��دت 

النظام  فر�سها  ال��ت��ي  اجل��ارئ��ة  احل���رب 

العراقي البائد على اإيران، والتي جرت 

اأرواح  8�سن�ات  ا�ستمرت  مبباركة غربية 

الأب��ري��اء. الإيرانيني  من  الآلف   مئات 

الث�رة الإ�سامية يف عقدها الرابع دخلت 

يف م�سرح دفاع جديد يتج�ّسد يف حرب ل 

يحدها زمان و ل مكان ول تعب ووقف 

 لإط��اق ن��ار ول �سيء من ه��ذا القبيل.

ي����ن����درج يف اإط�������ار ه�����ذه احل������رب اأب���ع���اد 

خم��ت��ل��ف��ة، يف ُب��ع��د م��ن��ه��ا ن����اج���ه اأج�����اء 

ال���ه���ادئ���ة، ويف بعد  ق��ر���س��ن��ة الإن���رن���ت 

اآخ�����ر اأج�������اء و���س��ائ��ل الإع������ام امل��رئ��ي��ة 

وامل�����س��م���ع��ة وامل���ك���ت����ب���ة، ويف ب��ع��د اآخ���ر 

اأك���رث وح�سية وغ���دراً  وال����ذي ل��ه ط��اب��ع 

ه���� اغ���ت���ي���ال ال�����س��خ�����س��ي��ات، خ�����س������س��اً 

 امل����ؤث���رة م��ن��ه��ا يف م�����س��ار ت��ق��دم ال��ب��اد.

للحرب الناعمة اأبعاد وا�سعة، وهذا اأمر 

الإط���اق. على  ب��ه  لن�ستهني  اأن   يجب 

ح����رب مل ت��ع��د ت��ت�����س��ّدى ل��ه��ا ب��ط���لت 

ال�����س��ب��ان الإي���ران���ي���ني يف ال����ق����ف اأم���ام 

ال���دب���اب���ات وال��ر���س��ا���س��ات وال��ت�����س��ح��ي��ة 

ب��ال��ن��ف�����س ل��ت��م�����س��ي��ط الأرا�����س����ي وك�����س��ف 

ال�����������س�����دور اأم����������ام ال������رم������اح امل�������س���رع���ة 

 وال����������دف����������اع ب������ال������غ������ايل وال����ن����ف����ي���������س.

الي�م �سبان هذا ال�طن ل يحتاج�ن اإىل 

الأ�سلحة النارية فح�سب، بل حمل �ساح 

والإ�ستزادة من  والبحث  واملعرفة  العلم 

ك���ّل م��ا ه��� ج��دي��د حم���ّل ت��ل��ك ال�����س��دور 

املفت�حة اأمام الر�سا�س.

ع. �ص.
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مثالب الطائفية.. الحرب الناعمة.. والـ20 ألف شهید
وأخواتها

وت�������س���األ���ن���ي، م��ت��ى ي���خ���رج ل��ب��ن��ان م���ن ج�����ف ح��ي��ت��ان 

الط�ائف، اإىل رحاب �سم�س احلرية؟

�سرنقة  من  اإن�سانه  يخرج  عندما  اجل����اب:  بب�ساطة 

الطائفية املقيتة، اإىل رحاب ال�طن..

التفريق، بحجة حفظ  الطائفية منهجية  باتت  لقد 

حق�ق اأبناء الطائفة..

���س��اط��ني  رع����اي����ا  ���س��ن��ب��ق��ى  اإلم  ال���ل���ب���ن���اين..  اأخ������ي 

الط�ائف.. اأمراء حرب الأم�س، ورم�ز �سام الي�م؟

مزرعة  وق��درات��ه  مقدراته  بكل  ال���ط��ن  �سيبقى  اإلم 

له�ؤلء، وم�سرحاً لتمثيلهم علينا؟

القادرة..  الق�ية  الدولة  امل�ؤ�س�سات،  دول��ة  تق�م  متى 

الدولة التي حتقق العدالة وامل�ساواة على جميع ال�سعد 

و�ستى مناحي احلياة؟

اأعظم  �سيئاً  الإن�سان  اإّن يف حياة  الإن�سانية..  اأخ��ي يف 

العبقرية،  من  واأ�سمى  الك�سب،  من  واأك��رب  مهنته،  من 

اأم��ني  الفريكة  »فيل�س�ف  اأو���س��ان��ا  لقد  الأخ����اق..  ه��ي 

ال��ق��ي���د واإط����اق النف�س وال��ع��ق��ل من  ال��ري��ح��اين« بفك 

الأقفا�س الثاثة التي ذكرت؟ 

اأيها املثقف�ن.. ماذا تنتظرون؟

حتقيق  اإىل  الأم����ة  ق��ائ��د  ه���  ك��ب��ري..  دور  فللمثقف 

الإن�سان املتف�ق، فه� جريء، �سادق، يتجاوز يف طروحاته 

النتماءات املناطقية واملذهبية والطائفية، مفر�س اأن 

يك�ن املعر�س الفا�سح والكا�سف لاأ�سرار واخلفايا..

واجبه املناداة باحلق واملجاهرة به وعدم الإبقاء عليه 

اأج��ل حفنة من  اأو من  اإر���س��اء للعنق  اإم��ا  ط��ّي ال�سدور، 

الدولرات..

ملاذا ل تك�ن�ا البذرة يف ال�سمائر والنف��س والإرادات 

التي ل تنثني؟

عقلية،  فكرّية  ث�رة  على  تق�م  امل�ستقبل  بناء  فعملية 

ع��ل��م��ي��ة، م�����س��ت��م��دة م���ن خ��ل��ق ال�����س��ع��ب وم��ث��ل��ه وق��ي��م��ه 

ال�سعب،  اأي  ب��ال��ت��ايل،  وه���  وال��دمي��ق��راط��ي��ة،  الإن�سانية 

بتنفيذها،  وم��ل��زم  ب��ل  وحتقيقها..  لحت�سانها  م��دع��� 

لي�سرد حقه يف حكم نف�سه..

املثقف التقليدي احلر ه� املعني بندائي هذا، وبا�سمه 

اأب��ع��اده،  بكل  الإن�سان  لثقافة  داع��ي��اً  عالياً  ال�س�ت  اأرف��ع 

اأ�سيلة وم�اكبة للع�سر. 

املثال   - والعلم واملعرفة«  »القيم والف�سائل   - ولتكن 

للزندقة  امل��رادف��ة  الطائفية  م��ن  ب��دًل  للدين..  البيني 

ال�سيا�سية.

من  تت�سكل  ب��دول��ة  اأط��ال��ب  اأي�ساً  املثقف  ه��ذا  وبا�سم 

بنيها ذك�راً واإناثاً، من بني الذين هم:

والأك���رث  و�سفافية،  وت��ع��ق��ًا  وحكمة  معرفة  الأك���رث 

والأن�سع جبيناً  كفاً،  والأن��ظ��ف  ودراي��ة وجتربة،  اإدراك���اً 

والأنقى تاريخاً، والأكرث ثباتاً، والأقل حت�ًل يف امل�قف، 

من امل�ؤمنني باحل�ار و�سيلة ترقى اإىل التفاهم، ل جمّرد 

جدل بيزنطي ل طائل منه.

ال�سالح..  الغي�ر  ال�طني  امل���اط��ن  مقيا�س  ه���  ه��ذا 

والإن�����س��ان،  وب��ال��دي��ن  وال�طنية،  بال�طن  اإجت����اراً  كفانا 

والدميقراطية وامل�ساواة..

به،  نفخر  فيه،  احل��ي��اة  حتل�  وط��ن��اً  معاً  نبني  هلم�ا 

له  �سبيل  ل  ا�سمه،  يخّلد  اأن  يريد  من  فكل  بنا.  ويعتز 

ال�سيق  ���س��اع��ات  يف  وط��ن��ه  بعمل طيب جت��اه  ال��ق��ي��ام  اإل 

واحل�سر.. فاملرء ل يح�ز �سرف الت�سحية وال�سهرة وه� 

على اأرائك من الريا�س، اأو يف اأبراج من العاج، اأو مبناأى 

يف خياله عّما يجري على اأر�س املكان وال�اقع.

الن�سبية  ق��اع��دة  على  الن��ت��خ��اب��ات  ق��ان���ن  ي�سكل  ق��د 

بالغر�س  يفي  ل  لكنه  امل��ن�����س���د،  الإ���س��اح  اإىل  امل��دخ��ل 

وحده..

املطل�ب ور�سة تعنى بتحديث وتط�ير بع�س الق�انني 

التي عفى عليها الزمن.. قبل اأن يتاآكل ال�طن وامل�اطن!

نبيه الأع�ر

االنسحاب األميركي من العراق.. وهزيمة نهج بوش
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ثمة حقيقة مغيبة يف جممل القوانني 

وب�شكل  ل��ب��ن��ان،  عرفها  ال��ت��ي  االنتخابية 

اأنها  اأول��ه��ا   ..1992 انتخابات  بعد  خا�ص 

اإن جاز التعبري، ال ت�شمح  قوانني طبقية 

مما  واالإمكانيات،  ال��روات  ميلك  ملن  اإال 

من  اإن��ه  اإذ  االنتخابية..  الزبائنية  يعزز 

توفري  باملر�شح  يفرت�ص  االأوىل  اللحظة 

بالرت�شح،  ت�شمح  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  ال�شمانة 

القرن  الت�شعينيات  ق��وان��ني  قبل  فكانت 

اأق���ل من  اأي  ل���رية،  اآالف  ث��اث��ة  امل��ا���ش��ي 

اللبنانيون  ك���ان  وق���ت  يف  دوالر،   1400
ي���ت���ن���درون ب��امل��ث��ل ال��ق��ائ��ل ن�����ش��ف االأل����ف 

القيمة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دل��ي��ل  ل����رية،  خم�شمئة 

الكربى لهذا املبلغ، اأما بعد قانون 1992 

مايني  ع�شرة  االنتخابي  التاأمني  ف�شار 

دوالر  اآالف  �شبعة  ي����وازي  م��ا  اأي  ل����رية، 

جامعي  اأ�شتاذ  من  كم  وبالتايل،  تقريباً، 

وح��ق��وق��ي وق����ان����وين، و���ش��ح��ايف وط��ب��ي��ب 

قادر  غري  اجتماعي..  اأو  �شيا�شي  ونا�شط 

على توفري هذا املبلغ، اأو ال يريد اأن يغامر 

مببلغ كهذا يف اأتون معركة �شيا�شية غري 

متكافئة، مما يحرم املجتمع اللبناين من 

اإفراز �شخ�شيات اأو قوى �شيا�شية نوعية.

ث�����ان�����ي�����ه�����ا: االإع�����������������ام واالإع��������������ان 

و�شائل  مت��ل��ك  ق���وى  فثمة  االن��ت��خ��اب��ي��ني، 

اإعام مرئية وم�شموعة ومكتوبة، ميكنها 

ا���ش��ت��غ��ال��ه��ا يف ال��دع��اي��ة واالإع������ان اإىل 

اأق�شى مدى، بينما هناك مر�شحون على 

حمرومون  واجلماعات  االأف���راد  م�شتوى 

من هذه الو�شائل، ويف وقت يوجد العديد 

اإمكانيات  ميلكون  ال��ذي��ن  املر�شحني  م��ن 

م��ال��ي��ة ك����ربى ل��ل�����ش��رف ع��ل��ى دع��اي��ات��ه��م 

واإع���ان���ات���ه���م، ف��ي��م��ا امل��ر���ش��ح��ون، اأف�����راداً 

وجماعات غري قادرين على ذلك..

الوظيفية  واخل���دم���ات  امل���ال  ث��ال��ث��ه��ا: 

ال�شيا�شية الذي طبع كل احلياة ال�شيا�شية 

1920، بحيث �شارت  العام  لبنان منذ  يف 

ال��وظ��ي��ف��ة م���ن احل���اج���ب يف ال��ب��ل��دي��ة اأو 

للوالء  ال��ه��رم تخ�شع  راأ����ص  اإىل  ال����وزارة 

ال�شيا�شي، واإذ حاول فوؤاد �شهاب معاجلة 

هذا اخللل اخلطري من خال املوؤ�ش�شات 

ا�شتحدثتها،  ال��ت��ي  واالإداري������ة  ال��رق��اب��ي��ة 

والتفتي�ص  املدنية،  اخلدمة  جمل�ص  مثل 

امل���رك���زي، ودي�����وان امل��ح��ا���ش��ب��ة وغ���ريه���ا.. 

بالبلد  ع�شفت  االأه��ل��ي��ة،  احل���رب  اأن  اإال 

وق��زم��ت ك��ل ه��ذه ال��ه��ي��ئ��ات، ليدخل منذ 

�شوه  ال��ذي  ال�شيا�شي  امل��ال   1992 ال��ع��ام 

فظيع  ب�شكل  لبنان  يف  ال�شيا�شي  العمل 

يوؤثر  ال  حم��دداً،  �شيا�شياً  غطاء  ف�شارت 

ع��ل��ى ال��ن��اخ��ب��ني فح�شب، ب��ل ���ش��ار ي��وؤث��ر 

ع��ل��ى االأف��������راد واجل���م���اع���ات واالأح�������زاب 

واجلمعيات.. مما اأف�شد احلياة ال�شيا�شية 

ف�شهدنا  واالق��ت�����ش��ادي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

طوال الفرتة املا�شية حالة اإف�شاد كربى، 

فراأينا تلك التحوالت املدمرة واخلطرية 

لدى �شرائح وا�شعة من النخب ال�شيا�شية 

وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة، ف��ت��ح��ول �شاحب 

وديكتاتورية  اال���ش��رتاك��ي��ة  ال��ث��ورة  �شعار 

للخ�شخ�شة  ُم��ن��ّظ��ر  اإىل  ال��ربول��ي��ت��اري��ا، 

ال���ع���ام، وحت���ول ال�شاعر  ال��ق��ط��اع  ون�����ش��ف 

واملنا�شل  ال��ب��اط،  خطيب  اإىل  ال��ث��ورة، 

احل��دي��ث،  الع�شر  ���ش��ادات��ي  اإىل  ال��ق��وم��ي 

اأواًل،  �شيناء  ���ش��اح��ب  ك���ان  ال�����ش��ادات  الأن 

اأواًل..  واالأردن  اأواًل،  اأري��ح��ا  بعدها  وم��ن 

الت�شليم  اإىل  اإال  ق����ادت  م���ا  ك��ل��ه��ا،  وه���ي 

الإ���ش��رائ��ي��ل وال�����ش��ل��ح م���ع ال���ع���دو، وع��ل��ى 

���ش��ه��دن��ا ك��ي��ف مت حتطيم  ال��ن��م��ط  ه����ذه 

وتقزمي العمل النقابي، وتدمري املدر�شة 

وتوا�شل  املعلمني،  دور  واإل��غ��اء  الر�شمية 

اللبنانية،  اجل��ام��ع��ة  تهمي�ص  حم����اوالت 

مع  وحتويلها  وتفريخها  تفريعها  ع��رب 

وطابها  واالأكادميية  التعليمية  هيئتها 

ينه  مل  وبع�شها  للمرجعيات  رهائن  اإىل 

�شنته اجلامعية االأوىل.

اأي�شاً،  ال�شيا�شي  امل��ال  وه��ذا  ورابعها: 

�شار عامًا موؤثراً يف النتائج االنتخابية، 

اأن ت�شري اإىل االعرتاف ال�شعودي  ويكفي 

دوالر �شرفت يف  و200 مليون  ب��اأن مليار 

االأم��ريك��ي  واالع����رتاف   ،2009 انتخابات 

ال�شريح ب�شرف مبلغ 500 مليون دوالر، 

يف وق��ت ���ش��رف امل��ر���ش��ح��ون االأث���ري���اء من 

ج��ي��وب��ه��م وح�����ش��اب��ات��ه��م اخل���ا����ص م��ب��ال��غ 

يتعر�ص  م��ا  حجم  نك�شف  حتى  خيالية، 

ل����ه ال�����ش��ع��ب ال���ل���ب���ن���اين، م����ن م����وؤام����رات 

خ���ط���رية ال ت�����ش��ت��ه��دف وع���ي���ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

فح�شب، بل م�شريه الوطني ككل، والتي 

�شيا�شياً  خمتلفة  اأ���ش��ك��ال  يف  االآن  تتجلى 

وتاريخياً  واجتماعياً  ومذهبياً  وطائفياً 

وجغرافياً..

العمل  تدمري  نهج  تكري�ص  خام�شها: 

وقد  والدميقراطية،  اللبناين  ال�شيا�شي 

تكون هذه النقطة متثلت يف اأب�شع �شورها 

بعد عام 2004، حينما مل ي�شتكمل املجل�ص 

التغطية  ت��وف��رت  وب��ال��ت��ايل  ال��د���ش��ت��وري، 

اإن ج��از  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���ت���زوي���ر  ل��ع��ل��م��ي��ات 

توجه  والتي   ،2005 انتخابات  التعبري يف 

املجل�ص  باإلغاء  االنتخابات  تلك  جمل�ص 

ال��د���ش��ت��وري ح��ت��ى ال ي��ن��ظ��ر يف ال��ط��ع��ون 

تلغي  اأن  �شاأنها  من  كان  التي  االنتخابية 

ع��ن خم�شة مر�شحني،  ي��ق��ل  ال  م��ا  ن��ي��اب��ة 

وعلى هذه القاعدة، كانت حكومات ما بعد 

ونتائجها  ووقائعها  �شوئها  وعلى   2005
على  ب�شم  ال��ذي  الد�شتوري  املجل�ص  ك��ان 

نتائج انتخابات اتفاق الدوحة.

م�����ادام ه��ن��اك ن���وع م���ن ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال��رتك��ي��ة 

�شرورياً  يكون  فقد  العرب،  على  اجلديدة تطل 

بع�ص  ت�شبه يف  ال��ت��ي  احل��ق��ب��ة  ت��ل��ك  اإىل  ال��ع��ودة 

وجوهها احلال الذي نعي�شه اليوم، ذلك اأن هذه 

والهدر  الف�شاد  اأ�شكال  اأب�شع  اأنتجت  »االأت��رك��ة« 

»الربطيل«،  ت�شمى  التي  والر�شاوي  واملح�شوبية 

اإىل  املختلفة،  ال��ت��رتي��ك  حم���اوالت  ع��ن  ناهيك 

ففتحت  ومهلهًا،  مري�شاً  رج���ًا  اأ�شبحت  اأن 

وك��ان  ال��غ��رب��ي،  اال�شتعمار  اأ���ش��ك��ال  لكل  االأب����واب 

بيكو،   - �شايك�ص  جرمية  منها  منطقتنا  ن�شيب 

التي تتخذ االآن اأ�شكااًل خمتلفة، ومنها حماولة 

اإيجاد ع�شرات �شايك�ص - بيكو جديدة.

على اأن البارز من احلقبة يبقى اإقدام االأتراك 

من  الع�شرات  اإع���دام  على  با�شا  جمال  و�شّفاحهم 

ت�شليمهم  قبل  وال�����ش��وري��ني  اللبنانيني  االأح����رار 

امل�شتعمرين الغربيني، وكان لبريوت  اإىل  املنطقة 

االأَخ����وان  ومنهم  االإع���دام���ات،  ه��ذه  م��ن  ن�شيبها 

حممد وحممود حمم�شاين، اللذان واجها اجلاد 

العثماين بثبات و�شرب، وهّزاه من اأعماقه، الأنهما 

مل يبوحا باأي ا�شم من االأحرار الذين يعرفونهما، 

اأتاها خرب  اأن والدتهما رحمها اهلل، »حينما  حتى 

ع��ن حبيبها حم��م��ود - حم��م��ود ه��و ال����ذي ع��ذب 

اأحزانها: كيف  اأخيه - كانت ت�شيح يف غمرة  دون 

ا�شتطاع اأن ال يبوح رغم هذا التعذيب، اإنه لنبيل«، 

املكلومة اجلريح تزف  واأمومتها  كانت تقول هذا 

جراحها اآالماً م�شطرمة اللهب.

ال��ك��ارث��ة من  ن��ال��ت  ال���ذي  ال�شهيدين  ووال���د 

ب�شره لكنها مل تنل من مبادئه: فحينما احتل 

ا�شرتوا  العاملية،  احل��رب  بعد  لبنان  الفرن�شيون 

وال���د  ����ش���راء  واأرادوا  ال���غ���رار  ب���امل���ال  ال��ك��ث��ريي��ن 

حمم�شاين،  حممد  م�شباح  ال�شيد  ال�شهيدين، 

باالأموال الطائلة، واأغروه مبنحه رواتب دائمة 

ل�شت  ق��ائ��ًا:  ب��اإب��اء  اأ�شرته، فرف�ص  له والأف���راد 

بالذي يبيع دم ولديه باملال«.

رحمات اهلل عليهم اأجمعني!

ريا�س املجل�س ما تزال جديدة

با�شم  يهودية معروفة  اأ���ش��رة  ب��ريوت  ك��ان يف 

»بيت املنجد« نزحت اإليها من دير القمر.

اأف��راد  اأح��ب  العثماين  الد�شتور  اإع��ان  وبعد 

االأ�شرة اأن ي�شرتجعوا اجلن�شية اللبنانية، كي ال 

املفرو�شة  االإجبارية  الع�شكرية  اخلدمة  ي��وؤدوا  

ع��ل��ى اأب���ن���اء ب����ريوت واأب���ن���اء ال����والي����ات، ف��رف��ع��وا 

عري�شة اإىل يو�شف فرنكو با�شا مت�شرف اجلبل 

ويلتم�شون  وف�شلهم  اأ�شلهم  فيها  له  يب�شطون 

منهم تذاكر نفو�ص لبنانية.

وكان يو�شف با�شا يحفظ ب�شع كلمات عربية 

االأ�شلي،  احللبي  با�شا  فرنكو  ن�شري  اأب��ي��ه  ع��ن 

فقراأ العري�شة ومل يفهم م�شمونها، ثم قراأ يف 

املنجد،  اإ�شحق  املنجد،  التواقيع: مو�شى  اأ�شفلها 

املنجد  بنيامني  املنجد،  الياهو  املنجد،  حاييم 

الخ...

على  و�شرح  االأحمر  القلم  املت�شرف  فتناول 

اأن  امل�����ش��رتح��م��ني، الع��ام��ه��م  »اإىل  ال��ع��ري�����ش��ة: 

اإىل  ي���زال ج��دي��داً، ال يحتاج  م��ا  املجل�ص  ري��ا���ص 

تنجيد«!

عن »اأوراق لبنانية« ت -2 1955   

اأحمد
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ثقافة

الـمحم�شـــانيــــان الـ�شـــهــيـدان

بيروتيات

مــن اأجــــل قــــانــــون انتخـــــابي يـمـنـع و�صـــول الـــعـ�صــــــا )5(

تـقـنـيــات »�شـــرعـيـــة« للـتـــزويـــــر االنـتـخـــــابـــــي
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ب�����ش��م اهلل ال��رح��م��ن ال���رح���ي���م، احل��م��د هلل 

وكفى، وال�شاة وال�شام على النبي امل�شطفى، 

واآله و�شحبه وجميع ال�شرفا..

اأما بعد، ف�شادتي العلماء واحل�شور الكرمي 

ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

يف  احلكم  واآل��ي��ات  القوانني  اإن جمموعة 

نبوية  �شنة  اأو  م��ن��زاًل  ك��ت��اب��اً  لي�شت  االإ���ش��ام 

�شريفة واردة عن النبي �شلى اهلل عليه واآله 

بناء على  تراكَمْت  اجتهادات  اإمنا هي  و�شلم، 

خمل�شة،  طويلة  وجت��رب��ة  جمبلة  ن�شو�ص 

وامل��ط��ل��وب م���ن احل���اك���م، ب��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ر عن 

اأم بال�شورى، حتقيق العدالة  توليته بالن�ص 

ب���ني ال���ن���ا����ص وال���رع���ي���ة ع��ل��ى اأ����ش���ا����ص احل��ق 

وال��ق�����ش��ط وت���اأم���ني ال��ع��زة وال��ك��رام��ة ل��اأم��ة 

واحلفاظ على الدين والنف�ص واملال والعقل 

وال��ن�����ش��ب وم���ا ي��ل��زم ل��ذل��ك، وت��وزي��ع ال���روة 

ال��وط��ن��ي��ة مل�����ش��ل��ح��ة ال���ب���اد وال���ع���ب���اد، يعمل 

ب��ال�����ش��ورى مل���ا حت��ت��وي��ه م���ن م�����ش��ارك��ة فعالة 

النا�ص  وال��راأي وعموم  والثقافة  العلم  الأه��ل 

امل�شوؤول  وم��راق��ب��ة  ال�شيا�شية  االآراء  واإب����داء 

وحم��ا���ش��ب��ت��ه ورف�������ص ال��ف��ك��ر اال����ش���ت���ب���دادي 

»اأن يتحكم  »ال��ك��واك��ب��ي«:  ي��ع��ّرف��ه  ك��م��ا  وه���و 

باإرادتهم  باإرادته ال  النا�ص  �شوؤون  امل�شتبد يف 

من  ويعلم  ب�شريعتهم  ال  ب��ه��واه  ويحاكمهم 

ن��ف�����ش��ه اأن����ه ال��غ��ا���ش��ب امل��ع��ت��دي ف��ي�����ش��ع كعب 

اأفواه املايني من النا�ص ي�شدها  قدمه على 

وال��ت��داع��ي مبطالبته«.  ب��احل��ق  ال��ن��ط��ق  ع��ن 

فاال�شتبداد يوؤدي اإىل الدكتاتورية والطغيان 

اإىل  ع���ادة  امل����وؤّدي  ال��دم��وي  العنف  وم�شل�شل 

اأجل  من  ال�شاح  وا�شتخدام  والثورة  التمرد 

النظام  ع��ل��ى  وال��ق�����ش��اء  واالإ����ش���اح  التغيري 

بني  اجل��م��ع  ميكن  ال  حيث  ب��ال��ق��وة،  امل�شتبد 

وهناك  تناق�ص،  بينهما  بل  واالإ�شام  الظلم 

اأكر من خم�شمئة اآية قراآنية كرمية اأوردت 

الظلم مبورد الذم وتوعد اهلل تبارك وتعاىل 

َن��اراً  امِلنَِي  ِللظَّ اأَْع��َت��ْدَن��ا  ��ا  {اإِنَّ بقوله:  الظاملني 

ُيَغاُثوا  َي�ْشَتِغيُثوا  ْن  َواإِ �ُشَراِدُقَها  ِبِهْم  اأََح���اَط 

َراُب  ال�شَّ ِبْئ�َص  اْل��ُوُج��وَه  َي�ْشِوي  َك��امْلُ��ْه��ِل  ���اٍء  مِبَ

َو�َشاَءْت ُمْرَتَفقاً} الكهف )29(

واأم�����ر رب��ن��ا ت���ب���ارك وت���ع���اىل ب��ال��ع��دل: {

ِذي  ي��َت��اِء  َواإِ َواالإِْح�����َش��اِن  ِباْلَعْدِل  َي��اأُْم��ُر   َ اإِنَّ اهللَّ

اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َشاِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي} 

النحل )90(

علماً اأن كثرياً من حكام امل�شلمني تاريخياً 

وحا�شراً مل يعرفوا ال�شورى وبالتايل انتفى 

ال��ع��دل وه���م ال��ذي��ن ا���ش��ت��ول��وا ع��ل��ى ال�شلطة 

ياأمر  ك��ان  من  وقتل  والغلبة  والقهر  بالقوة 

من النا�ص باخلري واالمتثال الأوامر االإ�شام 

وهم  باالإ�شاح  تطالب  معار�شة  اأي��ة  ومينع 

ال��ذي��ن ���ش��اع��دوا ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ف��ق��ه �شلطاين 

اال�شتبداد  على  وي�شجع  فعله  للحاكم  ي��ربر 

ب���ع���ي���داً ع���ن ال�������ش���ورى وم�������ش���ارك���ة االأم������ة يف 

ال�شيا�شية ويعطي احلاكم �شاحيات  احلياة 

د���ش��ت��وري��ة وا���ش��ع��ة حت��ول دون م��راق��ب��ة االأم��ة 

تغيريهم  اأو  نقدهم  اأو  حما�شبتهم  اأو  لهم 

اأدى  ال��دي��ن مم��ا  م��ن  ه��ذا  اأن  البع�ص  ويظن 

امل�شلمني  اإىل تخلف  اال�شتبدادي  الفكر  بهذا 

وانحطاطهم وتبعيتهم للغرب احلاقد فاأدخل 

البلدان االإ�شامية يف �شل�شلة من ال�شراعات 

الدموية على ال�شلطة، وظل امل�شلمون يئّنون 

حت���ت وط�����اأة االأن��ظ��م��ة اال���ش��ت��ب��داي��ة ال��ظ��امل��ة 

املوالية الأع��داء االأم��ة ف��ازدادت بادنا متزقاً 

تعّمق  بخ�شومات  �شعوبنا  واأدخ��ل��ت  وتناحراً 

ال�شرخ املناطقي واملذهبي والطائفي والعرقي 

لعله  الغربي  بالفكر  ينادي  البع�ص  واأ�شبح 

يجد فيه خمرجاً، علماً اأن اأي نظام اأو قانون 

ف�شله  اأو  جن��اح��ه  االأم���ر  نهاية  يف  د���ش��ت��ور  اأو 

مبني على اقتناع واٍع الأتباعه به والعمل فيه.

الدميوقراطية وفل�شفتها:

امل�شطلحات  اأق��دم  الدميقراطية هي من 

ال�شيا�شية العاملية باأ�شلها االإغريقي اليوناين 

ن��ف�����ش��ه بنف�شه  ال�����ش��ع��ب  ت��ع��ن��ي ح��ك��م  وال���ت���ي 

االأمريكي  الرئي�ص  يعرفها  كما  اأو  ولنف�شه، 

االأ����ش���ب���ق »ل����ن ك���ول���ن« ب���اأن���ه���ا ح��ك��م ال�����ش��ع��ب 

الع�شر  لها يف  اأ�شبح  وقد  ولل�شعب،  بال�شعب 

النظرة  بح�شب  متنوعة  مفاهيم  احل��دي��ث 

وتتمو�شع  ال�شعب  ح��ك��وم��ة  معنى  ف��ه��م  اإىل 

الدميقراطية  ه��م��ا:  اأ�شا�شيني  حم��وري��ن  يف 

اأما  االجتماعية.  والدميقراطية  ال�شيا�شية 

املحور االأول اأي اأنها حكومة بوا�شطة ال�شعب، 

ال�شعب،  ل�شالح  حكومة  الثاين  املحور  واأم��ا 

الدميقراطية  اأ���ش��ا���ص  هما  امل��ح��وران  وه���ذان 

احلديثة وي�شعب اختزال كلمة الدميقراطية 

نف�ص  ي��ع��ط��ي��ه  اآخ�����ر  ب��ل��ف��ظ  ا���ش��ت��ب��دال��ه��ا  اأو 

التاريخي  العمق  لها  اأن  ال�شيما  ال����دالالت، 

يف  ومتنوعة  ك��ث��رية  تعيينات  اأع��ط��اه��ا  ال���ذي 

اأ�شكال ممار�شتها عرب الع�شور، اإال اأنها فكرة 

تبقى م�شتحيلة االإجناز فا تكاد تقرتب من 

�شكل اأرقى اإال وتدب اأ�شئلة احلرية االإن�شانية 

�شاّجة حمتجة على عيوبها وما يعرتيها من 

نواق�ص باعتبارها املعادل ال�شيا�شي للكينونة 

االإن�شانية كما يقولون.

ك����ت����اب����ه  ب�����������������وردو« يف  »ج��������������ورج  ي������ق������ول 

الدميقراطية   :63 عام  طبعة  »الدميقراطية« 

ودين  حياة  واأ�شلوب  فل�شفة  احلا�شر  وقتنا  يف 

اآخ��ر يف نف�ص  و�شكل للحكم، ويقول يف مو�شع 

ال��ك��ت��اب اإن جت��رب��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��واق��ع 

لها  ال���ذي منحه  النبل  ن��زع��ت عنها  ق��د  احل��ي 

تكن  مل  عندما  ع�شر  الثامن  ال��ق��رن  فا�شفة 

للدميقراطية  اإن  اأعلى،  ومثًا  متثااًل  اإال  بعد 

الب�شر  كوجه  معذباً  مهموماً  اآخ��ر  وجهاً  االآن 

ليقول  انتهى  ثم  احلا�شر،  ع�شرنا  يف  االأحياء 

يف نف�ص الكتاب: لقد كانت الدميقراطية اإرادة 

كون حر، وقد اأ�شبحت االآن و�شيلة خللق عامل 

يف  مو�شوليني  ويقول  االإن�شان.  حترر  �شي�شهد 

الدميقراطية ت�شري  اإن  االأم��ري:  مقدمة كتاب 

�شرياً ح�شناً عندما يتعلق االأمر باملكان االأن�شب 

اأما يف القرارات الكربى  لو�شع نافورة القرية 

ف����اإن احل��ك��وم��ات ال���را����ش���دة ت��ت��ح��ا���ش��ى اإ����ش���راك 

الغوغاء يف اتخاذ القرار.

اإذاً ال ميكن بلوغها، فهي  فالدميوقراطية 

كاحلرية واخلري واجلمال اأمر ن�شبي، فالقول 

ببلوغ متامها يف النموذج الليربايل الغربي هي 

ال�شباب  يتبدد  م��ا  �شرعان  �شبابية  اأط��روح��ة 

واالأوروبية  االأمريكية  الطائرات  حمله  ليحل 

ال�شنع لتحمي العدوان االإ�شرائيلي على �شعب 

دول  وتق�شيم  اال�شتعمار  قبل  وم��ن  فل�شطني 

االجتياح  وب��ع��د  عليه  الهيمنة  لت�شهل  ال��ع��امل 

هذه  كانت  وم��ا   1982 ع��ام  للبنان  االإ�شرائيلي 

بدم  اإال  لبنان  م��ن  لتخرج  الع�شكرية  االآل��ي��ات 

اأب��ن��ائ��ه امل��ج��اه��دي��ن م��ن امل��ق��اوم��ة االإ���ش��ام��ي��ة 

ن�شر  ح�شن  ال�شيد  �شماحة  بقيادة  والوطنية 

اهلل، ث���م ت���اأت���ي ع��ا���ش��ف��ة ال�����ش��ح��راء حل��م��اي��ة 

النفطية  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية 

لعلها  اإم��ك��ان��ي��ة  اأي  ع��ل��ى  وال��ق�����ش��اء  اخلليجية 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ولعل  ال��ن��ووي��ة  ال��رت���ش��ان��ة  تقلق 

الدميقراطية تقدم اأكر من مئتي األف �شحية 

يف ليبيا من اأجل حماية الدميقراطية وتدمري 

الباد من خال ق�شف احللف االأطل�شي الناتو 

الدميقراطي وتهدد �شورية واإيران وبقية دول 

هناك  ت��ق��ري��ب��اً  ���ش��ن��وات  ع�شر  ك��ل  ويف  املنطقة 

الدميقراطية  ال��دول  اإب��ادة جماعية من  حرب 

املعايري  ه��ذه  الثالث.  العامل  دول  اإح��دى  على 

فلي�ص جديداً  الدميقراطي،  الغرب  �شيا�شة  يف 

عندما ي�شتبدلون القفازات احلريرية الناعمة 

بدروع جانكيز خان الذي هم دفعوا به للمنطقة 

اإب��ادة  عن  ال�شليبية  حماتهم  عجزت  عندما 

امل��ن��ط��ق��ة وت��غ��ي��ريه��ا واإخ�����ش��اع��ه��ا ح��ي��ث ب���داأت 

واأخ��رياً  وباري�ص،  لندن  اإىل  و���ش��واًل  اأثينا  من 

وا�شنطن التي تنتظر الفر�ص الإظهار مواهبها 

وت��ف��وق��ه��ا ال��ت��ح��ك��م��ي وال��ت��ق��ن��ي وال��ع�����ش��ك��ري. 

ال��غ��رب��ي بعد  ال��ت��وازن ال�شرقي  ان��ه��ار  وع��ن��دم��ا 

ك��ان��ت الفر�شة  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  ���ش��ق��وط االحت����اد 

���ش��ان��ح��ة ل���ت���اأدي���ب ال���ع���امل ب��ال��ع��ومل��ة اجل���دي���دة 

يف ���ش��ورة ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي االأم���ريك���ي اجل��دي��د 

وت��ظ��ه��ر ف��اع��ل��ي��ت��ه امل��ث��ال��ي��ة ب��ع��د ح���رب اخلليج 

النظام  بامتياز من خال  والتي قادها  االأوىل 

العراقي البائد ثم قاد حرب اخلليج الثانية ثم 

اأال  اأفغان�شتان والعراق وليبيا ون�شاأل اهلل  غزو 

يكون االآتي اأعظم الإظهار اأرقى ما و�شلت اإليه 

اإجن��ازات يف  الدميقراطية من  الغربية  املدنية 

تكنولوجيا االإبادة والتدمري، واللطيف اأن هذه 

الدفاع  ع��ن��وان  حت��ت  ا�شتعرا�شها  مت  احل���روب 

االإن�شان  وحقوق  والدميقراطية  ال�شرعية  عن 

وحماربة االإرهاب.

املفارقة بني االإ�شام والدميوقراطية:

ه�������ن�������اك ف����������رق ك�����ب�����ري ب��������ني االإ���������ش��������ام 

والدميقراطية الغربية وال ينبغي لنا اأن منزج 

اأه��داف بع�ص  اأردن��ا اأن نقارب يف  بينهما اإال اإن 

جمموعة االأنظمة الآليات احلكم التي تقوم من 

اأجل اأن جنلب الغرب لنظام احلكم يف االإ�شام 

امل��ادي��ة  ال��ف��ك��ري��ة  اأح�����ش��ان��ه��م  يف  ن�شقط  اأن  ال 

والتي هي اأخرياً مل�شلحة �شركات كربى ال من 

يف  احلكم  فنظام  ال�شعب،  عموم  م�شلحة  اأج��ل 

االإ�شام يقوم على اأ�شا�ص اإرادة االأمة وانتخاب 

احلاكم والف�شل بني ال�شلطات وتعددية االآراء 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة غ���ري امل��خ��ل��ة يف ا���ش��ت��ق��رار ال��ب��اد 

وكذلك رف�ص اال�شتبداد، فيمكن لكل جمتمع 

من  ون�شتفيد  ب��ه  اخل��ا���ص  ال��ن��م��وذج  يبني  اأن 

املوؤمن  �شالة  احلكمة  الأن  االأخ���رى  ال��ت��ج��ارب 

اأينما وجدها التقطها دون اأن ن�شطر للتخلي 

ال�شرعية،  اأ�شولنا  ق��واع��د  م��ن  ق��اع��دة  اأي  ع��ن 

االإيرانية  االإ�شامية  والتجربة يف اجلمهورية 

دليل يف الع�شر احلديث على ذلك بقطع النظر 

اأو خالفت  ف��ي��ه��ا  ك��ل م��ا ج���اء  اإن واف��ق��ت ع��ل��ى 

ولكنها جتربة معا�شرة ت�شتحق الوقوف عندها 

ودرا�شتها درا�شة عميقة لتطويرها وتنميتها اإن 

احتاجت �شواء يف النظم اأم التطبيق.

الدنيا  ب�����ش��وؤون  تعنى  االإ���ش��ام��ي��ة  فالنظم 

واملقا�شد  االأغ��را���ص  عند  تقف  واالآخ����رة، ومل 

امل����ادي����ة ف��ح�����ش��ب، ب����ل ا���ش��ت��م��ل��ت ع���ل���ى ال��ق��ي��م 

جميع  وت��ط��ال  االإن�شانية  املعنوية  االأخ��اق��ي��ة 

لل�شريعة  فيها  ال�شيادة  والكائنات،  املخلوقات 

يحتكموا  اأن  ال��ن��ا���ص  ارت�����ش��ى  ال��ت��ي  ال�شماوية 

يحتكموا  اأن  امل�����ش��ل��م��ني  ل��غ��ري  واأج������ازت  اإل��ي��ه��ا 

يِل  ل�شرعهم قال عز وجل:{َوْلَيْحُكْم اأَْهُل االإِجْنِ

 ُ ا اأَْنَزَل اهللَّ ُ ِفيِه َوَمْن مَلْ َيْحُكْم مِبَ ا اأَْنَزَل اهللَّ مِبَ

َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِشُقوَن} املائدة )47(

واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة  امل�شلحة  ت��راع��ي  وه���ي 

اجل�شد  ب��ني  ع���اداًل  ت��وازن��اً  وتقيم  الب�شر  لبني 

وال��ع��ق��ل وال��ن��ف�����ص وجت��ع��ل ل��اأم��ة رق��اب��ة على 

اخلليفة  خطبة  يف  ج��اء  كما  احلاكم  ت�شرفات 

ال�����ش��دي��ق ر���ش��ي اهلل  ب��ك��ر  اأب����ي  ���ش��ي��دن��ا  االأول 

واإن  فاأعينوين  حق  على  راأيتموين  »ف��اإن  عنه: 

اأطعت  ما  اأطيعوين  قال:  ثم  فقّوموين،  اأ�شاأت 

يل  ف��اإذا ع�شيت فا طاعة  فيكم  ور�شوله  اهلل 

عليكم«.

امل�شلمون  وع��م��ل  للتطبيق  ق��اب��ل��ي��ة  وف��ي��ه 

يف �شدر االإ���ش��ام ب��ه وخ��ال ف��رتات تاريخية 

مركزية  عن  تخرج  كانت  اأقطار  ويف  متقطعة 

ال�شلطة اأحياناً.

ال��ق��دمي��ة  االأمم  اإن  اأق�������ول:  اخل���ت���ام  ويف 

اأنظمة  األ��وان��اً خمتلفة م��ن  واحل��دي��ث��ة ج��رب��ت 

وا���ش��ت��ع��ب��ادي��ة ود���ش��ت��وري��ة وملكية  ا���ش��ت��ب��دادي��ة 

ورئ���ا����ش���ي���ة وغ����ريه����ا، وظ���ل���ت ت���ع���اين ع��ل��ى مر 

اأو ذاك ولي�ص  النظام  الع�شور من �شيئات هذا 

اأم��ام��ه��ا ال��ي��وم ل��رف��ع ه��ذه امل��ع��ان��اة اإال االل��ت��زام 

اأو  لتحقيقها  واالآل���ي���ات  ال��را���ش��دة  ب��ال�����ش��ورى 

غريها من امل�شميات ذات البعد ال�شوروي لت�شل 

على  املبني  احلا�شم  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  اإىل  بعدئذ 

امل�شلحة  يحقق  م��ا  اإىل  النظرة  وعمق  درا���ش��ة 

االأف�شل  القوانني  واإ���ش��دار  واخلا�شة  العامة 

املتعلقة  االأم���ة  ق�شايا  م��ن  ق�شية  اأي  ملعاجلة 

ب��االأم��ن وال��وط��ن لتحقيق ���ش��ع��ادة االإن�����ش��ان يف 

الدنيا واالآخرة.

وال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مداخلة ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي

 يف موؤمتر مبدينة »قم« االإيرانية 
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اخل��ريي��ة  واالإ����ش���اح  االإر����ش���اد  جمعية  احتفلت 

»م�شروع  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  باختتام  االإ���ش��ام��ي��ة 

عمليات العظام لاأطفال«، يف قاعة مركز ال�شلطان 

اجلمهورية  مفتي  ممثل  بح�شور  ال��ف��احت،  حممد 

اللبنانية، واالأ�شتاذ حميد حمرر؛ املمول للم�شروع، 

»وك��ال��ة  ع��ام  م��دي��ر  ل��وم��ب��اردو؛  �شلفاتوري  وال�شيد 

االأن��روا يف لبنان«، والدكتور �شاح االأحمد؛ ممثل 

ج���ريارد  وال�����ش��ي��د  الفل�شطيني«،  االأح��م��ر  »ال��ه��ال 

ال��ه��ول��ن��دي يف  االأح��م��ر  »ال�شليب  ي��ون��ك��م��ان؛ ممثل 

لبنان«، والربوفي�شور ع�شمت غامن؛ الطبيب الذي 

رئي�ص  املغربل؛  و�شيم  واالأ���ش��ت��اذ  العمليات،  اأج���رى 

االإ�شامية،  اخل��ريي��ة  واالإ���ش��اح  االإر���ش��اد  جمعية 

واالأطفال امل�شتفيدين من امل�شروع، مع اأهاليهم من 

خمتلف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان. 

وق���د جن��ح م�����ش��روع ع��م��ل��ي��ات ال��ع��ظ��ام ل��اأط��ف��ال 

عملية،   45 لهم  اأجريت  الأطفال  حلماً   32 بتحقيق 

اأن وقف  250.000 دوالر، بعد  بكلفة قدرت بحوايل 

واأحياناً  واللعب،  احلركة  وبني  بينهم  حائًا  الفقر 

ال���وق���وف وامل�������ش���ي، ح��ي��ث ق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة االإر����ش���اد 

واالإ�����ش����اح مب���د ي���د ال���ع���ون اإىل ه�����وؤالء االأط���ف���ال، 

يف  ال��ه��م�����ش��ري«  »م�شت�شفى  يف  ب��ع��اج��ه��م  وت��ك��ف��ل��ت 

الفل�شطيني، حتت  االأحمر  للهال  والتابعة  �شيدا، 

د.ع�شمت  امل��ع��روف  اللبناين  الربوفي�شور  اإ���ش��راف 

غامن.

كل  �شكرت  كلمات  االحتفال  خ��ال  األقيت  وق��د 

من �شاهم ودع��م عاج ه��وؤالء االأط��ف��ال، ومتنت كل 

تنته  مل  املعاناة  الأن  اجل��ه��ود،  م�شاعفة  اجلمعيات 

ال��ت��ي يف املخيمات  ت��ل��ك  ل��ب��ن��ان، خ�����ش��و���ش��اً  ب��ع��د يف 

الفل�شطينية، اإذ اإنها قا�شية وموؤملة. 

روان  الطفلة  ل��وال��دة  كانت  الكلمات  اأب��رز  ولعل 

اإ���ش��م��اع��ي��ل، وال��ت��ي ق��ال��ت: »اأ���ش��ك��ر جمعية االإر���ش��اد 

واالإ�����ش����اح، ال��ت��ي ل��واله��ا مل��ا م�����ش��ت اب��ن��ت��ي، وال��ت��ي 

جعلتني اأ�شعر باأنها تطلب مني عاج روان ولي�ص اأنا 

التي اأطلب من اجلمعية امل�شاعدة، ف�شكراً للجمعية 

ود. غامن وكل من �شاهم يف عاج روان وغريها من 

االأطفال«. ثم اختتم احلفل بتكرمي طاقم العمليات 

االإر���ش��اد  جمعية  وت��ك��رمي  الهم�شري،  م�شت�شفى  يف 

واالإ�شاح، وتكرمي االأ�شتاذ حميد حمرر، ثم تكرمي 

االأطفال بتوزيع الهدايا واالألعاب عليهم.

اختـتـام الـمرحلة االأوىل مـن م�شروع عمليـات العـظــام للأطـفــــال

البعد الفل�شفي للدميقراطية.. ونظام احلكم فـي االإ�شلم



ت��زال  وال  كانت  احلقيقة  م��ع  املواجهة 

ال�����س��اح االأق�����وى مل��ع��رف��ة ال����ذات وم��ع��رف��ة 

فما  ع��ام،  ب�سكل  احلياة  االآخ��ري��ن ومعرفة 

م��ن ام�����راأة خ��ال��ي��ة م��ن م��ن��غ�����س��ات نف�سية 

تف�سد فرحتها بنف�سها كاإن�سان وككائن له 

دور ومكانة يف املجتمع واحلياة. 

ال��رج��ل  م��ن  اأك���ر  ب�سكل  امل�����راأة  ت�سعر 

ب��ث��ق��ل ال��ت��ق��دم يف ال��ع��م��ر، وذل����ك الأ���س��ب��اب 

من  ه���ذا  وي��ع��ت��ر  ون��ف�����س��ي��ة،  ف�سيولوجية 

امل�����س��اك��ل ال��ت��ي جت��ع��ل��ه��ا ت�����س��ع��ر ب��ال��دون��ي��ة، 

اأن  اع��ت��ب��ار  ه��و  للمواجهة  �سبيل  واأف�����س��ل 

حلقات  م��ن  حلقة  ميثل  العمر  يف  التقدم 

احلياة، وال ميكن وقف زحف الزمن باجتاه 

ال���وراء، وهو  اإىل  يعود  فالوقت ال  االأم���ام، 

يعني الكر يف العمر.

�سدق من قال اإن الوقت هو عبء على 

املراأة؛ الأنه يتدخل يف مظهرها وماحمها 

وج�سمها و�سحتها، وهذا يعني اأن عليها اأن 

باأف�سل  ل�ساحلها  ت�ستخدمه  كيف  تعرف 

ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة، واإن مل ت��ف��ع��ل ذل���ك ف��اإن 

تراكم ال�سنني �سيبدو عليها ورمبا يفوتها 

القطار.

نظرتك اإىل احلياة

ت���ب���داأ ق�����س��ة ال�����س��ع��ور ب��ال��دون��ي��ة عند 

اأ�سرة ال تعطي  امل��راأة عندما تكون يف كنف 

ومتيز  الن�سائي  للعن�سر  الازمة  القيمة 

التمييز  الذكور واالإن��اث، ويعتر هذا  بني 

الدافع وراء تفكري املراأة يف ال�سغر باأنها ال 

الذكري،  العن�سر  ح�سور  يف  �سيئاً  ت�ساوي 

وهذا االأمر منت�سر اإىل حد كبري بني االأ�سر 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي م���ازال���ت ت��ع��ت��ر ال��ذك��ور 

اأه���م م��ن االإن����اث. وم��ن االأ���س��ب��اب االأخ���رى 

لدى  الثقايف  امل�ستوى  بالدونية،  لل�سعور 

التجربة واخلرة احلياتية،  املراأة، ونق�ص 

وت����اأث����ري  احل����ي����اة  اإىل  ال���ن���ظ���ر  وط���ري���ق���ة 

االأم��ور  ه��ذه  ونتيجة كل  االآخ��ري��ن عليها، 

جمتمعة هو �سعور املراأة باأنها عن�سر غري 

نافع يف احلياة.

ال�سعور  ملواجهة  احلقيقية  البداية  اإن 

ب��ال��دون��ي��ة ه��ي امل�����س��احل��ة م��ع ال��ن��ف�����ص، اأي 

ق��ب��ول ال�����س��ورة ال��ت��ي اأن���ت عليها واح���رام 

ذات�����ك؛ الأن اح�����رام االآخ���ري���ن ل���ك ي��اأت��ي 

م��ن اح��رام��ك لنف�سك، ف���اإذا ك��ان��ت امل���راأة 

لي�ست على قدر من اجلمال الذي حتلم به 

يتوجب عليها اأن تعلم اأنها مل تخر �سكلها 

وال �سورتها.

 

�سن الياأ�س

ه���ن���اك ن�����س��اء ي��ب��ال��غ��ن يف اإع���ط���اء �سن 

الياأ�ص ثقًا ال ي�ستحقه، ويف املقابل هناك 

م���ن ي��ت��ن��ا���س��ني ذل����ك، وال ي��ع��ط��ني ال��وق��ت 

املرحلة  لهذه  النف�سي  لا�ستعداد  ال��ك��ايف 

م��ن ال��ع��م��ر، ول��ت��ج��اوز ذل��ك م��ن املفيد اأال 

حت�����اول امل������راأة م��واج��ه��ة ذل����ك مب��ف��رده��ا، 

اأع��ب��اء  م��ن  للتخفيف  ع���دة  وه��ن��اك ط���رق 

واآث�����ار ���س��ن ال��ي��اأ���ص، م��ن��ه��ا مم��ار���س��ة امل����راأة 

وممار�سة  املجتمع،  �سمن  مفيداً  ن�ساطاً 

ال��ري��ا���س��ة وال��رك��ي��ز ال��ذه��ن��ي، واالب��ت��ع��اد 

ال�سغوط  لها  ي�سبب  اأن  ميكن  ما  كل  عن 

يف  دوراً  الغذائي  للعامل  اأن  كما  النف�سية، 

واجل�سدية  النف�سية  االآث��ار  من  التخفيف 

ل�سن الياأ�ص، فعلى املراأة االعتناء بوجباتها 

وتناول املاأكوالت اخلفيفة التي ال ت�سعرها 

بانتفاخات يف املعدة.

 

حتّكمي بوزنك

ي�سبح  والع�سرين،  اخلام�ص  �سن  بعد 

اكت�ساب الوزن بالن�سبة للمراأة اأكرث �سهولة 

املراأة  وينبغي على  بالدونية،  ي�سعرها  مما 

اأن ت��ع��ل��م اأي�����س��اً اأن����ه م��ن ال�����س��ع��ب اأح��ي��ان��اً 

من  الثاثني  جت��اوزت  اإذا  وزنها  تخفي�ص 

العمر، خ�سو�ساً اإذا كانت قد اأجنبت اأوالداً.

ا�سعري باحلب

ب��اأن��ه��ا حمبوبة  ت�����س��ع��ر  ال��ت��ي ال  امل������راأة 

ولذلك  ب��ال��دون��ي��ة،  ال�سعور  بعقدة  ت�ساب 

ينبغي اأن تعطي اأهمية لعاقتها الزوجية 

باأنها  فيه  ت�سعر  ب�سكل  الت�سرف  وحت��اول 

هي  عليها  يجب  ذل��ك  قبل  لكن  حمبوبة، 

اأن يحب ال  اأن حتب؛ الأن من ال ي�ستطيع 

ي�سعر باأنه حمبوب. 

اأ�سعاف  يزداد ثاثة  بالدونية  ال�سعور 

ب���ني ���س��ف��وف ال��ن�����س��اء امل��ط��ل��ق��ات؛ الأن��ه��ن 

اأنهن  رغ��م  حمبوبات،  غري  باأنهن  ي�سعرن 

ف��امل��راأة  ال��ط��اق،  ال�سبب يف  ي��ك��ن  رمب���ا ال 

ت�سعر يف معظم االأحيان بعقدة الذنب، التي 

جتعلها تعتقد اأنها هي التي كانت �سبباً يف 

الأن  بنف�سك؛  ثقتك  فا�ستعيدي  ال��ط��اق، 

قطار احلياة ال يتوقف ال بالن�سبة لك وال 

لغريك مع حدوث الطاق.

 

غريتك املفرطة

اإن غ����رية امل������راأة ال����زائ����دة ع��ل��ى احل��د 

فاإن  بالدونية،  ال�سعور  دليل  هي  املقبول 

يخونها  زوجها  اأن  دائ��م��اً  �سكت  اأو  �سعرت 

ك��ام��راأة  بنف�سها  ثقتها  ع���دم  يعني  ف��ه��ذا 

اأكرث  اإ�سعاد زوج��ه��ا، وه��و من  ق��ادرة على 

الدالئل و�سوحاً على ال�سعور بالدونية. 

امل��راأة،  اأن تدركها  للغرية ح��دود يجب 

يجب  م��ف��رط��ة  غ��ريت��ه��ا  اأن  وج����دت  واإن 

الأن  النف�سية؛  للمعاجلة  ال��ل��ج��وء  عليها 

مت��ام��اً  �سيفقدها  ال��غ��رية  ه���ذه  ا���س��ت��م��رار 

�سعورها  وي�سبح  ك��ام��راأة،  بنف�سها  الثقة 

بالدونية مر�سياً.

اأعطي حلياتك املعنى 

اإذا اأردت اأن تكون حلياتك معنى، عليك 

مواقفك  م��ن  وحت�سني  ذات���ك  ت��ط��وري  اأن 

م�ستمر،  ب�سكل  اأ�ساليبك  مب�ستوى  وترقى 

ولعل من اأبرز ما يجب اأن تقوم به لتحقيق 

ذلك ما يلي:

بداية • القَيم 
الرغبة  نف�سك  يف  تبعث  االإ���س��ام  قيم 

يف اال���س��ت��ق��ام��ة، وت��ول��د ال��ن�����س��ج وال�����س��ع��ور 

ب��امل�����س��وؤول��ي��ة، ف��ي��دف��ع��ه ل��ي��ن��م��و ب��خ��ط��وات 

حتدث  واأن  ت��ت��ط��ور،  اأن  اأردت  ف���اإذا  ث��اب��ت��ة، 

قيم  فالتزمي  حياتك،  يف  حقيقياً  تغيرياً 

�سحيح  يف  منها  وانطلقي  ومبادئه  دينك 

ازداد  ك��ل��م��ا  اإذ  و���س��ل��وك��ي��ات��ك،  ت�����س��ورات��ك 

التزامك بها وتوافقك معها، زادت جديتك 

وف���ر����ص ت��ف��وق��ك وق����درت����ك ع��ل��ى ال��ق��ي��ام 

باأعمالك بفاعلية واإجادة اأكرث.

• اإميان قوي
االإمي�������ان ي��ب��ع��د ال��ن��ف�����ص ع���ن احل���رية 

واال����س���ط���راب وال��ق��ل��ق، وي��ب��ع��ث ال��ع��زمي��ة، 

وي���دع���م ال��ث��ق��ة وي���ج���دد ال���ط���اق���ة، وي��ف��ت��ح 

والتجدد،  للنمو  �ساحبه  ويدفع  الطاقات، 

يقوي  ح��ت��ى  وك��اب��دي��ه��ا  نف�سك  ف��ج��اه��دي 

اإميانها ويتجدد، فاإنه يبلى يف النف�ص كما 

يبلى الثوب اخللق.

• حددي غايتك
اأمكنه حتديد  ي��ري��د  امل���رء م��ا  اإذ ع��رف 

بغيته،  اإىل  الو�سول  على  والعمل  م�ساره، 

ونظاماً،  معنى  حلياته  �سيجعل  ما  وذل��ك 

وقومي  ذهنك،  يف  والنهاية  دوم��اً  ف��اب��داأي 

ب��ت�����س��ك��ي��ل م�����س��ت��ق��ب��ل��ك ب���ي���دك، م���ن خ��ال 

خطة  بو�سع  وقيامك  اأه��داف��ك،  حتديدك 

منا�سبة لتنفيذها، ومن ثم القيام برجمة 

تلك اخلطة اإىل واقع عملي ملمو�ص.

بتفكريك • ارقي 
اأبرز  ال�سليم  التفكري  على  القدرة  تعد 

النمو  مفتاح  فهو  االإن�����س��ان،  ب��ه  يتميز  م��ا 

ال�سحيحة  وال��ب��واب��ة  وال�سلوكي،  العقلي 

وتدربك  له  فاكت�سابك  واالبتكار،  لاإبداع 

على مهاراته ق�سية �سرورية بالن�سبة لك 

اإن كنت تريدين اأن تتطوري، حتى تتمكني 

م�سكاتك،  وجت���اوز  و�سعك،  حت�سني  م��ن 

و�سد الفجوة بني واقعك وغاياتك.

• ثقي بقدراتك
جن���اح���ك ي��ن��ب��ث��ق م����ن داخ����ل����ك، ول����ذا 

التعامل  يف  وطريقتك  لنف�سك  فنظرتك 

م��ع��ه��ا ت���وؤث���ر ع��ل��ى ن�����س��ج اأف���ك���ارك وج���ودة 

ب���ذات���ك  ت���رق���ى  اأن  اأردت  ف�������اإذا  اأدائ����������ك، 

بقدراتك،  ثقتك  وع��ززي من  فاحرميها، 

واإت��ق��ان  ال��ن��ج��اح يف حياتك  ف��ق��درت��ك على 

باإمكاناتك،  عملك مرهونان مبدى ثقتك 

وانتقا�سك  ل��ذات��ك  احتقارك  ازداد  وكلما 

لقدراتك، �سعرت بهبوط عزميتك، وتدين 

اأدائ�����ك، وع���دم حيويتك،  ه��م��ت��ك، و���س��ع��ف 

ومن هو كذلك فلن ينمو اأب��داً، ولن يكون 

قادراً على حتقيق غاياته على هيئة اأمثل.

رمي اخلياط
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الطفل  اأن  يعني  فهذا  اجتماعياً،  الطفل  يكون  اأن 

ناجح يف حياته وقادر على حتمل امل�سوؤولية، وتكوين 

اجتماعي  الطفل  ي��ك��ون  ول��ك��ي  اجتماعية،  ع��اق��ات 

حتقيق  على  ت�ساعد  مكت�سبة  ك��ث��رية  ع��وام��ل  ه��ن��اك 

ذلك.

كيف نتعرف اإىل الطفل اخلجول؟

�سفات الطفل اخلجول:

رف�ص امل�ساركة يف االأن�سطة املدر�سية واللعب.

تف�سيل امل��ك��وث يف امل��ن��زل ع��ن اخل����روج م��ع زم��ائ��ه 

واأقرانه.

التزام العزلة عند قدوم �سيوف اإىل البيت.

كيف جنعل الطفل اجتماعياً؟

ميكن اأن يكون الطفل اجتماعياً من خال جمموعة 

من الن�سائح، تتمثل فيما يلي:

اأ����س���ب���اب رف�����ص ال��ط��ف��ل ال���ذه���اب اإىل  ال��ت��ع��رف اإىل 

املدر�سة، ومعرفة االأ�سباب التي حتول دون م�ساركته 

يف االأن�سطة واالألعاب.

اآرائه، وعدم ال�سغط  تقدير االآباء للطفل، واحرام 

عليه للم�ساركة يف اأي ن�ساط.

ال��دفء واحل��ب من جانب الوالدين  توفري ج��ّو من 

جتاه الطفل حتى ي�سعر باالأمان واال�ستقرار.

يف  يحبها  ال��ت��ي  ه��واي��ات��ه  مبمار�سة  للطفل  ال�سماح 

امل��در���س��ة، ك���اأن يجمع ال�����س��ور وال��ك��ت��ب، ح��ت��ى ي��األ��ف 

املدر�سة ويجد فيها متعته.

اإعطاء الطفل فر�سة للنجاح، وتوجيهه عند الوقوع 

يف اأخطاء اأو واجهته عرثات يف املدر�سة ال يقف ويعلن 

رف�سه ال�ستكمال درا�سته.

املدر�سي بطريقة  الواجب  م�ساعدة الطفل على حل 

م��رح��ة، ف��ق��د ي��ك��ون ل���دى ال��ط��ف��ل ق���درة ع��ل��ى اإجن���از 

الواجب املدر�سي ولكن ال ي�سمح ال�سغط يف الف�سل 

املدر�سي بذلك.

على  والعمل  الطفل،  اإخفاقات  على  الركيز  جتنب 

اإظهار جناحاته واجنازاته.

تنظيم  يف  الطفل  م�ساعدة  على  ال��وال��دي��ن  ح��ر���ص 

األعابه،  يف  الطفل  م�ساركة  بجانب  البيت  يف  األعابه 

حتى يكت�سب الطفل الثقة بنف�سه.

التعرف اإىل االأغاين التي يحبها الطفل و�سماعها يف 

اإلقائه، فحينما ينجح يف البيت  البيت لتدريبه على 

�سينجح يف املدر�سة.

كيف نجعل الطفل اجتماعيًا؟
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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ي���وؤك���د خ�����راء ال��ت��غ��ذي��ة اأن »اخل�������ص« ال��ب��ل��دي 

فيه  ترتفع  والناعم،  العري�ص  بورقه  يتميز  ال��ذي 

لفيتامني  الرئي�سي  امل�����س��در  وه��و  ال��زي��وت،  ن�سبة 

ال�سباب،  فيتامني  االأطباء  عليه  يطلق  ال��ذي   ،»E«

لفوائده العديدة، ومنها وقاية اجل�سم من االأك�سدة 

واالأورام.

من  ي��زي��د  ف��ه��و  م��ت��ع��ددة،  �سحية  ف��وائ��د  للخ�ص 

معدالت اخل�سوبة وفر�ص االإجناب، وذلك الحتوائه 

علي فيتامني »ه�«، واأ�سار االأطباء اإىل اأن فيتامني »ه�« 

االأ�سرة ،  اأف��راد  ل�سحة  اأهمية  الفيتامينات  اأك��رث  من 

ال��ه��واء اجل��وي  ال��رئ��ة م��ن ملوثات  اأن��ه يحمي  فتبني 

وي��ق��وي ج��ه��از امل��ن��اع��ة وي���ق���اوم امل��ي��ك��روب��ات، ك��م��ا اأن��ه 

يقوي الذاكرة واالأع�ساب ،  ويزيد من القوة الع�سلية 

للج�سم . 

ب���ذور اخل�ص  م��ت��واف��ر يف  »ه����«  وي��ت��واف��ر فيتامني 

ولي�ص اأوراق��ه، وميكن اأن يح�سل اجل�سم علي كميات 

ك��ب��رية م��ن ه���ذا ف��ي��ت��ام��ني »ه�����« ب��ت��ن��اول زي����وت ب��ذور 

اإىل  باإ�سافتها  ال�سم�سم،  اأو  ال�سم�ص،  اأو عباد  القطن، 

الفول اأو الطحينة اأو اجلنب االأبي�ص اأو ال�سلطة.

ك��م��ا ي��ع��ت��ر اخل�������ص م���ن اخل�����س��ار ال��غ��ن��ي��ة ب��امل��اء 

والفو�سفور  الكال�سيوم  واأهمها  املعدنية،  والعنا�سر 

فهو  والكبار،  لل�سغار  مفيداً  يعتر  ولهذا  واحلديد، 

على  ويحافظ  العظام  به�سا�سة  االإ�سابة  من  يقيهم 

اأ�سنانهم اأي�ساً.

وي���ح���ت���وي اخل�������ص ع��ل��ى ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ال��ت��ال��ي��ة: 

فيتامني »اأ«، فيتامني »ب1«، فيتامني »�سي«، فيتامني 

»اي«، ومن فوائد اخل�ص االأخرى نذكر منها:

الغذائية  باالألياف  الأنه غني  االإم�ساك  يقي من   �

واملاء. 

� يرطب اجل�سم ويقي من ت�سكل احل�سى البولية. 

� ي��ه��دئ االأع�����س��اب وي�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ن��وم وي��ق��وي 

نق�ص  ع��ن  الناجمة  اال�سطرابات  م��ن  ويقي  الب�سر 

املزيد  الب�سرة  »اأ« ال�سروري للروؤية، ومينح  فيتامني 

من النقاء، وميكن تناول اخل�ص لوحده اأو مع اأطباق 

ال�سلطة املختلفة، وين�سح بتنظيف اخل�ص جيداً قبل 

عن  الناجمة  باال�سطرابات  لاإ�سابة  تفادياً  تناوله 

تلوثه باحل�سرات اأو غريها.

م�سّكن وم�ساد لاللتهاب

نبات  اأوراق  اأن  اأخ���رى  علمية  درا���س��ة  واأك����دت 

اخل�����ص ال��داخ��ل��ي��ة ال��ب��ي�����س��اء وال�����س��ف��راء حت��ت��وي 

ع��ل��ى اأرب�����ع ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات م��ه��م��ة ه���ي ف��ي��ت��ام��ني )اأ( 

الكال�سيوم  على  ت�ستمل  كما  و)اي(،  و)د(  و)ب( 

واليود  والنحا�ص  والبوتا�سيوم  والزنك  واحلديد 

والكلوروفيل وكربونات اجلري.

والعنا�سر  املعادن  هذه  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

فح�سب،  كله  هذا  ولي�ص  وال�سحة  للج�سم  مفيدة 

بل اإن اخل�ص له فاعلية كبرية يف جتنيب الت�سنجات 

على  باحتوائه  وذل���ك  اجل�سمية،  واال���س��ط��راب��ات 

مادة الكتوكاريوم امل�سوؤولة عن اإزالة اال�سطرابات 

الع�سبية ومعاجلة حاالت االأرق املزمنة والتخل�ص 

من ت�سنجات االأمعاء وال�سعال جراء ظهور نوبات 

ع�سبية.

ي�ساعد على تخفي�ص  اأن اخل�ص  االأطباء  واأكد 

اخل����ف����ق امل����ت����زاي����د ل��ل��ق��ل��ب واالإث�����������ارة اجل��ن�����س��ي��ة 

ناجح  ك���دواء  ينفع  غليه  اأو  وطبخه  والع�سبية، 

عن  ف�سًا  واله�سم،  والكبد  البولية  للم�سالك 

وح��دة  الع�سبي  وال��ت��وت��ر  االأرق  معاجلة  يف  دوره 

ال��ط��م��ث واآالم �سن  ال�����س��ع��ال، وت��خ��ف��ي��ف ع���وار����ص 

الياأ�ص بالن�سبة اإىل الن�ساء، ومفيد اأي�ساً يف حاالت 

نوبات احلمى القا�سية.

مفيد للب�سرة

يف  يفيد  حيث  م��ت��ع��ددة،  جمالية  ف��وائ��د  وللخ�ص 

ال�سم�ص  ح���رارة  م��ن  الب�سرة  تقي  ع��ازل��ة  طبقة  عمل 

اأن »اخل�ص«  ال��ري��اح، وي��وؤك��د خ��راء التجميل  وت��اأث��ري 

يدخل يف حت�سري العديد من م�ستح�سرات التجميل، 

اإىل  ون��ظ��راً  للب�سرة،  م��رط��ب  مب��ف��ع��ول  يتميز  ح��ي��ث 

ي��دخ��ل يف حت�سري  ف��اإن��ه  ع��دي��دة،  بفيتامينات  ث��رائ��ه 

العديد من مغذيات اجللد ومنظفات الوجه اأي�ساً.

وللخ�ص �سهرة تاريخية كبرية، فقد اأ�ساد العلماء 

بفوائده للمراأة، فاأطلقوا عليه »نبات اخل�سوبة«، كما 

اأنه مفيد للقدرة اجلن�سية.

حت�سري  يف  ي��دخ��ل  »اخل�������ص«  اأن  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

يتميز  ح��ي��ث  ال��ت��ج��م��ي��ل،  م�ستح�سرات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ب للب�سرة، وبذلك يفيد يف عمل طبقة  مبفعول مرطِّ

عازلة تقي اجللد من حرارة ال�سم�ص وتاأثري الرياح، 

ذات  وخوا�سه  عديدة  بفيتامينات  ثرائه  اإىل  ون��ظ��راً 

من  العديد  حت�سري  يف  يدخل  فاإنه  املنظف  التاأثري 

مغذّيات اجللد ومنظفات الوجه.

ومي���ك���ن���ك ا����س���ت���خ���دام »اخل���������ص« ل���ع���اج م�����س��ك��ل��ة 

امل���اء ثم  اأوراق اخل�����ص يف  ال�����س��ب��اب، وذل���ك بغلي  ح��ب 

ا���س��ت��خ��دم��ه��ا ب��ع��د ال��ت��ري��د ع��ل��ى ب�����س��رت��ك م���ن اأج���ل 

تخفيف وطاأة البثور.

  مـنــوعــــات

»الخس« البلدي.. خصوبة وجمال طبيعي
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بات قطبا مدينة مان�س�سرت الإنكليزية 

يف م���وق���ف ح�����رج ب���ع���د ت����ع����ادل ي��ون��اي��ت��د 

و���س��ي��ف ب��ط��ل امل��و���س��م امل��ا���س��ي م��ع بنفيكا 

��� 2 اأمام م�سيفه  �سيتي 1  وخ�سارة   ،2  ���  2
نابويل الإيطايل يف اجلولة اخلام�سة قبل 

اأبطال  ل��دوري  ال��دور الأول  الأخ���رة من 

اأوروبا.

اجلولة  يونايتد  مان�س�سرت  و�سينتظر 

بطاقته  حجز  عليه  يتعني  حيث  الأخ���رة، 

الذي  ال�سوي�سري  ب��ال  م�سيفه  ملعب  من 

اوت��ي��ل��ول  م��ن م�سيفه  ث��م��ي��ن��اً  ف����وزاً  ان��ت��زع 

اأبناء  يكفي  2، حيث   ���  3 ال��روم��اين  غالتي 

لأنهم  التعادل،  فرغي�سون  اليك�س  ال�سر 

الفريق  واح��دة عن  نقطة  بفارق  يتقدمون 

ال�سوي�سري )9 مقابل 8 لبال(. ولكن املهمة 

لن تكون �سهلة اأمام بال، الذي قدم عرو�ساً 

قوية يف امل�سابقة الأوروبية هذا املو�سم.

م��درب  ف��اع��رتف  �سيتي،  اأم��ا يف مقلب 

الأخ�����ر روب���رت���و م��ان�����س��ي��ن��ي ب����اأن م�سر 

ي��ع��د بيد  ال���ث���اين مل  ال�����دور  اإىل  ال��ت��اأه��ل 

دور  تخطي  ن�سبة  اأن  اإىل  م�سراً  فريقه، 

امل��ئ��ة، وذل���ك بعد  30 يف  امل��ج��م��وع��ات تبلغ 

خ�����س��ارت��ه اأم�����ام م��ن��اف�����س��ه ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ة 

الثانية نابويل الإيطايل 2-1 

ملعبه  على  �سيتي  مان�س�سرت  ويلتقي 

م���ع ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ الأمل������اين يف اجل��ول��ة 

الأخ�������رة، يف ح���ني ي��ح��ل ن���اب���ويل ���س��ي��ف��اً 

ع��ل��ى ف��ي��اري��ال ���س��اح��ب امل��رك��ز الأخ����ر يف 

الفوز  اإىل  مان�س�سرت  ويحتاج  املجموعة. 

خ�سارة  اأو  وت��ع��ادل  البافاري  الفريق  على 

ن���اب���ويل اأم�����ام ف��ي��اري��ال ل��ك��ي ي��ب��ل��غ ال���دور 

الثاين.

باأن  الع���رتاف  »يجب  مان�سيني  وق��ال 

ن���اب���ويل مي��ل��ك 70 يف امل���ئ���ة م���ن ح��ظ��وظ 

امل��ئ��ة فقط.  30 يف  ال��ت��اأه��ل يف ح��ني منلك 

كان  اأيدينا،  اأفلتت من  الأم��ور  اأن  امل�سكلة 

هدفنا بلوغ الدور الثاين، لكن الآن الأمور 

الأخ��رى يف اجلولة  املباراة  بنتيجة  تتعلق 

»ك��ل �سيء يجوز يف كرة  الخ���رة«. وتابع 

جدية،  م��ب��اراة  فياريال  خا�س  اإذا  ال��ق��دم، 

ف��رمب��ا ن��ت��م��ك��ن م���ن ب��ل��وغ ال�����دور ال��ث��اين، 

املباراة  يف  بايرن  على  الفوز  علينا  يتعني 

اإذا  العامل  نهاية  تكون  لن  لكن  الأخ���رة، 

فريقه  اأن  مان�سيني  واع��ت��ر  ن��ت��اأه��ل«.  مل 

»اأ���س��ع��ر مع  ب��ق��ول��ه:  مل ي�ستحق اخل�����س��ارة 

اأن��ه��م ل  اأع��ت��ق��د  ال��اع��ب��ني باخليبة لأين 

عر�ساً  قدمنا  لقد  اخل�����س��ارة،  ي�ستحقون 

ج����ي����داً، وك�����ان ب��اإم��ك��ان��ن��ا حت��ا���س��ي دخ���ول 

مرمانا هدفني«.

ملان�س�سرت  الثانية  اخل�سارة  هي  وه��ذه 

�سيتي يف امل�سابقة بعد �سقوطه يف اجلولة 

الفتتاحية اأمام بايرن ميونيخ 0 ��� 3.

بنفيكا  م��ب��اراة  ج��اءت  ثانية،  جهة  من 

وم��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د اإع�������ادة ل��ل��م��ب��اراة 

وميبلي  ملعب  على   1968 لعام  النهائية 

النتيجة  اآل���ت  عندما  ل��ن��دن  العا�سمة  يف 

الأول  باللقب  وتوجوا  احلمر  لل�سياطني 

يف امل�سابقة الأوروبية العريقة.

اإحلاق  اإىل  يونايتد  مان�س�سرت  واأخفق 

امل��و���س��م  ه����ذا  ب��ب��ن��ف��ي��ك��ا  الأول  اخل�������س���ارة 

بعاملي  م�����س��ل��ح��اً  امل�����س��اب��ق��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

الأر������س واجل��م��ه��ور وامل��ع��ن��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة 

م��ت��ت��ال��ي��ة يف خمتلف  ان���ت�������س���ارات   5 ب��ع��د 

امل�����س��اب��ق��ات ب��ي��ن��ه��ا 3 حم��ل��ي��اً اآخ���ره���ا على 

م�سيفه �سوان�سي 1 ��� 0 يف الدوري ال�سبت 

اليك�س  ال�سر  رج��ال  مهمة  لكن  املا�سي. 

بنفيكا  اأم����ام  �سهلة  ت��ك��ن  مل  ف��رغ��و���س��ون 

الآن  م��ب��اراة حتى   20 ال��ذي مل يخ�سر يف 

هذا املو�سم.

1 ذه��اب��اً يف   ���  1 الفريقان تعادل  وك��ان 

اأيلول املا�سي.

يونايتد  مان�س�سرت  م���درب  اأن  وي��ب��دو 

فرغي�سون  اليك�س  ال�سكتلندي  ال�����س��ر 

املمتلىء من  الن�سف  الرتكيز على  يف�سل 

الكاأ�س عو�ساً عن الفارغ، وقد بدا ذلك من 

الذي  الهزيل  الفوز  بعد  ت�سريحه  خ��ال 

 )0  ��� حققه فريقه على �سوان�سي �سيتي )1 

ع�سرة  الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  امل��ا���س��ي  ال�سبت 

الثالثة  املرة  الإنكليزي. وهي  ال��دوري  من 

»ال�سياطني  فيها  يحقق  التي  التوايل  على 

هزميته  منذ   0  ���  1 بنتيجة  الفوز  احلمر« 

التاريخية على اأر�سه وبني جماهره على 

 .)6-1( �سيتي  مان�س�سرت  اللدود  ج��اره  يد 

ولكن يبدو اأن الفوز بهدف وحيد ل يزعج 

اإ���س��ارة على  ي��رى فيه  اإن��ه  ب��ل  فرغي�سون، 

اأدائه  حجم تركيز فريقه وعلى التطور يف 

يعود  »اأن  ف��رغ��ي�����س��ون:  وق����ال  ال��دف��اع��ي. 

يكون  واأن  عهده  �سابق  اإىل  كاريك  مايكل 

ذلك  ف���اإن  للم�ساركة،  م��ت��اح��اً  غيغز  راي���ان 

ي��ق��دم امل��زي��د م��ن اخل���ي���ارات اجل���ي���دة. كما 

وفالن�سيا،  وفليت�سر  فابيو  اأي�ساً  اأ�سركنا 

وهذا ما يظهر قوة الفريق. كانت تغيرات 

واأردف  امل��ب��اراة«.  وق��ت مهمة من  جيدة يف 

قائًا »الفريق املوجود حالياً يف غاية القوة، 

التغيرات  ه���ذه  مب��ث��ل  اأق����وم  اأن  وميكنني 

بثقة ك��ب��رة، وه��ذا اأم��ر مهم ج��داً يف مثل 

هذه املرحلة من املو�سم«.
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معمعة كروية يف مباراة نابويل ومان�س�سرت �سيتي

مل ت�����س��ذ امل�����س��ارك��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ب��ط��ول��ة الأن���دي���ة 

ت��األ��ق منتخب الأرز يف  ال��ي��د ع��ن  ل��ك��رة  ال�14  الآ���س��ي��وي��ة 

ال�سد  اإذ حقق فريق  القدم،  لكرة  العامل  كاأ�س  ت�سفيات 

نتائج مميزة، وقدم عرو�ساً قوية مل يكتب لها اخلامتة 

اأم��ام م�سر  النهائية  امل��ب��اراة  يف  اأن خ�سر  بعد  ال�سعيدة، 

ال�سعودي 18 ��� 22، ما اأفقده لقب امل�سابقة التي اأحرزها 

خريف العام املا�سي يف بروت.

بريقه  ال�سد  يفقد  ال��ل��ق��ب، مل  ف��ق��دان��ه  رغ��م  وع��ل��ى 

و�سمعته القارية، اإذ اإنها املرة الثالثة على التوايل التي 

لاأندية  اآ�سيا  لبطولة  النهائية  املباراة  اإىل  فيها  ي�سل 

الفرق على  اأهم  كاأحد  نف�سه  ثبت  بذلك  الأبطال، وهو 

اآ�سيا  ق��ارة  ال��ذي مثل  الوحيد  الآ���س��ي��وي، وه��و  ال�سعيد 

يف  غلوب(  )ال�سوبر  العامل  كاأ�س  يف  متواليني  ملو�سمني 

العا�سمة القطرية - الدوحة حيث حل رابعاً يف ن�سخة 

2011. وكل هذه الألقاب حققها  2010 وثالثاً يف ن�سخة 
تاريخ   م��ن  ���س��ن��وات فقط  اأرب���ع  اللبناين خ��ال  ال��ن��ادي 

تاأ�سي�سه عام 2007.

واأجريت ن�سخة هذا العام مب�ساركة ناديني لبنانيني 

2010 وب��ط��ل ل��ب��ن��ان وث��ال��ث بطولة  ه��م��ا ال�����س��د، ب��ط��ل 

القارات لاأندية، وال�سداقة اإ�سافة اإىل كوكبة من اأبرز 

الفرق يف القارة الآ�سيوية واملدججة باعبني من طراز 

عاملي عاملي لنتزاع اللقب من براثن ال�سد.

وظ��ه��ر ال�����س��د بهيئة ال��ب��ط��ل ال���ذي ل��ن ي��ت��ن��ازل عن 

الدور  يف  نوعية  انت�سارات  اأربعة  حقق  اإذ  لقاري،  لقبه 

الأول، بداأها بتخطي العقبة الأبرز يف هذا الدور، وغلب 

الفحيحيل الكويتي، والذي ي�سم معظم جنوم املنتخب 

20، ثم حقق فوزاً   ���  25 اأه��داف  الكويتي وبفارق خم�سة 

عري�ساً على الأهلي الإماراتي 36 ��� 31، وبعدما تخطى 

احلالية  الن�سخة  وب��ط��ل  ال�سابقة  الن�سخة  يف  و�سيفه 

 ،28  ���  31 متفرج  اآلف   5 زه���اء  اأم���ام  ال�����س��ع��ودي  م�سر 

يف  وح�سمه  �سعباً  القطري  الأهلي  على  الفوز  ج��اء  ثم 

الثواين الأخرة بفارق هدفني 26 ��� 24، قبل اأن يخ�سر 

اأمام فولذ مباركة الإيراين 23 ��� 25 يف مباراة هام�سية 

من الدور الأول.

نف�سه  لبنان  بطل  ال�سد  فر�س  النهائي  ن�سف  ويف 

جن��م��اً ف���وق ال���ع���ادة، ب��ع��د ت��اأه��ل��ه اجل���دي���ر اإىل امل���ب���اراة 

3 �سنوات، بتغلبه املثر  النهائية، وللمرة الثالثة خال 

على اجلي�س القطري 25 ��� 23.

اإع������ادة لنهائي  وج�����اءت امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة مب��ن��زل��ة 

وال���ذي   ،»2010  - »ب����روت  ال�13  الآ���س��ي��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

التقيا  قد  النهائي  وك��ان قطبا   .28  ����  33 لبنانياً  انتهى 

م��ب��اري��ات  14 احل����ايل ���س��م��ن  الإث���ن���ني  الأول  ال����دور  يف 

املجموعة الأوىل وفاز ال�سد 31 ��� 28، لكن هذه املرة قال 

ال�سعوديون كلمتهم وا�ستفادوا من املواكبة اجلماهرية 

مدينة  يف  ال�����س��ب��اب  رع��اي��ة  ق��اع��ة  يف  ل��ل��م��ب��اراة  الكثيفة 

الدمام، كما اأفادوا من ال�سربة القوية التي تعر�س لها 

اإىل  اإ�سافة  �ساهر،  الفقار  ذو  قائده  اإ�سابة  بعد  ال�سد 

النهائي  اللقاء  يف  اأث��ر عليه كثراً  ما  الكراد،  م�سطفى 

اإىل  الكاأ�س  واإع��ادة  لنف�سه  بالثاأر  ال��ذي جنح فيه م�سر 

اخلزائن ال�سعودية، وذلك بفوزه 22 ��� 18.

وبرز يف �سفوف ال�سد امل�سري اأحمد الأحمر اأف�سل 

لعب اأفريقي واأف�سل لعب يف بطولة القارات لاأندية 

»�سوبر غلوب« يف الن�سختني املا�سيتني، والذي كان اأحد 

اأبرز الاعبني يف البطولة اإىل جانب البحريني ح�سني 

مادن  املميز  واجلناح  داتوكا�سفيلي  و�سرغو  ال�سياد 

العيان  الرحمن  عبد  العماق  واحلار�س  ميانوفيت�س 

واحلار�س الآخر ال�ساب ح�سني �سقر.

ال��ذي خلف  راديت�س  ب��وزو  ال�سربي  امل��درب  واعتمد 

الفني  اجل��ه��از  راأ����س  على  املعطي  عبد  حممد  امل�سري 

على احلار�س العيان، كما متيز احلار�س البديل ال�ساب 

وم��ن��ق��ذاً  منيعاً  »����س���ّداً«  ك���ان  ال���ذي  �سقر  ج��ه��اد  ح�سني 

�سرغو  وكان  القوية.  الت�سويبات  من  للعديد  ل�سباكه 

خلفه  وم��ن  بالهجمات  الرت����داد  حم��ور  داتوكا�سفيلي 

اأج��اد  ال���ذي  ال�سياد  ح�سني  البحريني  الأل��ع��اب  �سانع 

الفقار  ال��دائ��رة ذو  اإىل لع��ب  ال��ك��رات احلا�سمة  ت��وزي��ع 

�ساهر واجلناحني اأحمد دروي�س ومادن ميانوفيت�س 

اجل��ن��اح  وت��األ��ق  �ستويانوفيت�س،  رادو����س���اف  وال��ظ��ه��ر 

ويف  الفريق  يف  امل�ستقبل  جنم  اأن��ه  واأثبت  �ساهني  اأحمد 

كرة اليد اللبنانية.

م�سرية �ألقاب

على  ال�سد  �سيطر   ،2007 ني�سان  يف  تاأ�سي�سه  منذ 

ج��م��ي��ع ال��ب��ط��ولت امل��ح��ل��ي��ة يف ال��ل��ع��ب��ة، ف���اأح���رز بطولة 

ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة يف ع���ام 2007 وك���اأ����س ل��ب��ن��ان 5 م��رات 

م�����رات.  3 الأوىل  ال�����درج�����ة  ل����ف����رق  ل���ب���ن���ان   وب���ط���ول���ة 

اأما على ال�سعيد اخلارجي، ف�سارك ال�سد يف بطولة اآ�سيا 

لاأندية الأبطال 5 مرات ارتقى خالها يف الرتتيب من 
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بانتظار مان�س�سرت يونايتد  و�سيكون 

على  �سعباً  اختباراً  الأ�سبوع  هذا  نهاية 

يونايتد  نيوكا�سل  اأم���ام  ال�سبت  اأر���س��ه 

املو�سم  الأوىل هذا  ُمني بهزميته  ال��ذي 

مان�س�سرت  م�����س��ي��ف��ه  ي���د  ع��ل��ى  وج�����اءت 

وي��خ��و���س   .)3  �������  1( امل��ت�����س��در  ���س��ي��ت��ي 

اأقوى مواجهات الأ�سبوع  الأخر الأحد 

على اأر�س ليفربول املنت�سي بفوزه على 

ت�سل�سي 2 ��� 1 يف املرحلة املا�سية. 
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م�ساركة اإىل اأخرى حتى بلغ الذروة باإحرازه بطولة اآ�سيا 

عام 2010، ففي عام 2007  �سارك النادي يف بطولة اآ�سيا 

التي ا�ست�سافتها الكويت واأحرز املرتبة ال�سابعة، ويف عام 

ا�ست�سافتها  التي  اآ�سيا  يف بطولة  النادي  �سارك    2008
مدينة جدة ال�سعودية واأحرز املرتبة اخلام�سة، ويف عام 

ا�ست�سافتها  التي  اآ�سيا  بطولة  يف  النادي  �سارك   2009
م�ساركة  اأف�سل  يف  البطل  و�سيف  مركز  واأح��رز  الأردن 

لفريق لبناين حتى ذلك التاريخ وكانت املرة الأوىل التي 

يتخطى فيها فريق لبناين حاجز ن�سف النهائي، ويف عام 

2010 اأحرز ال�سد بطولة اآ�سيا لاأندية الأبطال لكرة اليد 

فوزه  بعد  ب��روت،  اللبنانية  العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي 

نهائي  و�سهد  ال�سعودي،  م�سر  على  النهائية  املباراة  يف 

ال�سعودي  الفريق  مل�سلحة  اللقب  ال�سد  فقدان   2011
ال��دم��ام. ا�ست�سافتها  التي  امل�سابقة  يف  )م�سر(   نف�سه 

�سارك  الآ���س��ي��وي،  ال�سعيد  على  م�ساركاته  اإىل  اإ�سافة 

التي   2010 اليد  لكرة  لاأندية  العامل  بطولة  يف  ال�سد 

لقارة  كممثل  الدوحة،  القطرية،  العا�سمة  ا�ست�سافتها 

بطولة  من   2009 العام  لن�سخة  و�سيفاً  وب�سفته  اآ�سيا 

ال�سليبخات  ن��ادي  ال����دوري،  اأب��ط��ال  الآ�سيوية  الأن��دي��ة 

ال��ك��وي��ت��ي ال���ذي ح���رم م��ن امل�����س��ارك��ة ب��ق��رار م��ن اللجنة 

امل�����س��ارك��ات  ع��ل��ى  للعقوبات  تطبيقاً  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 

الألعاب كافة،  الكويتية يف  اخلارجية للفرق واملنتخبات 

بطولة  يف  الأوىل  م�ساركته  يف  ال�����س��د  ن���ادي  جن��ح  وق���د 

النهائي  ن�سف  ال��دور  اإىل  الو�سول  يف  لاأندية  العامل 

واأح�����رز امل��رك��ز ال���راب���ع م��ت��ق��دم��اً ع��ل��ى ب��ط��ل��ي اأ���س��رتال��ي��ا 

واأمركا اجلنوبية.

2011، حقق ال�سد اإجن��ازاً هو الأول من  ويف ن�سخة 

لبنان،  يف  اجلماعية  الريا�سية  الألعاب  تاريخ  يف  نوعه 

لاأندية،  العامل  بطولة  يف  الثالث  املركز  احتل  عندما 

الزمالك  على  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  م��ب��اراة  يف  ال�سد  وتغلب 

امل�سري 23-28.

الذي  بناء مقره  ال�سد يف  نادي  تاأ�سي�سه �سرع  وفور 

ال��ذي يقع  اآل ثاين  ال�سيخ جا�سم بن خالد  ا�سم  يحمل 

اأوتو�سرتاد املطار يف الأوزاع��ي، وقد اختتم العمل  على 

جميع  ت�سمل  حت�سينات  قريباً  و�سي�سهد   2008 ع��ام  به 

من�ساآته. 

تاأ�س�س نادي ال�سد - ومركزه بروت - يف 12 ني�سان 

العلم واخلر رقم 47 - 1 - 2007. 2007 حتت 
الريا�سة  يف  ال��ف��ارق��ة  ال��ع��ام��ات  اأح���د  يعتر  وه���و 

ثاث  فبعد  الأخ����رة،  ال��ث��اث��ة  ال�سنوات  يف  اللبنانية 

�سنوات فقط من تاأ�سي�سه جنح النادي يف اإحراز بطولة 

التي  اليد  لكرة  الأب��ط��ال  لاأندية  ع�سرة  الثالثة  اآ�سيا 

ا�ست�سافها لبنان يف ت�سرين الأول من العام 2010، فكان 

للريا�سة  خارجياً  اإجن���ازاً  حقق  ال��ذي  الوحيد  ال��ن��ادي 

لبناين  اإجن��از  اأف�سل  ك�ساحب  اختياره  ليتم  اللبنانية 

لعام 2010.

جال قبطان
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�سراع هوائي بني ريو فرديناند )مان�س�سرت يونايتد( ورودريغو )بنفيكا(
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كاريكاتير

احلـــرام مبكة  امل�سجد  اإمـــام وخطيب  هــاجــم 

ال�سيخ  ال�سدي�س  الرحمن  عبد  ال�سيخ  املكرمة؛ 

ي�سجع  االإ�ــســام  اأن  مــوؤكــداً  القر�ساوي،  يو�سف 

عــلــى احلـــــــوار، وعـــلـــى احلـــريـــة �ــســد الــطــغــيــان 

واجلـــــروت، لــكــن مــن دون االإ�ــســتــعــانــة بــاأعــداء 

االأمة. 

ي�سدرها  التي  الفتاوى  ال�سدي�س  وا�ستنكر 

بــعــ�ــس مـــن ُيـــدعـــون عــلــمــاء املــ�ــســلــمــن، خــدمــة 

الأعــــداء االأمـــة االإ�ــســامــيــة، وبــالــتــايل ا�ستباحة 

دماء امل�سلمن، وذلك يف اإ�سارة اإىل القر�ساوي .

العامل  يعي�سها  التي  لــاأحــداث  حتليله  ويف 

االإ�ـــســـامـــي، قـــال الــ�ــســديــ�ــس اإن دمــــاء عــ�ــســرات 

رقبة  َدْيــن يف  ليبيا هي  ال�سهداء يف  االآالف من 

القر�ساوي، �سيحا�سب عليه يوم القيامة. وطلب 

ال�سدي�س من القر�ساوي االبتعاد عن ال�سيا�سة، 

الدينية  الفتاوى  االإ�سامي،  بالفقه  واالكتفاء 

من اأجل توظيفها الأهداف �سيا�سية هي ت�سويه 

لـــاإ�ـــســـام. كــمــا طــالــب الــ�ــســيــخ عــبــد الــرحــمــن 

حلماية  وذلـــك  بــالــوحــدة،  امل�سلمن  ال�سدي�س، 

االأمة االإ�سامية من االأعداء املرتب�سن بها. 

اأما يف ما يخ�س الو�سع ال�سوري، فقد طالب 

اال�ستعانة  وعــدم  بــاحلــوار،  ال�سورين  ف�سيلته 

بــاالأجــنــبــي، وذلـــك لــلــخــروج مــن االأزمــــة، وذلــك 

حــمــايــة لــلــ�ــســعــب الـــ�ـــســـوري مـــن احلـــــروب الــتــي 

املتخاذلن  وبع�س  ال�سهاينة،  لدم�سق  يريدها 

العرب، يف اإ�سارة اإىل دولة »قطرائيل« املحتلة..

ال�ضيخ ال�ضدي�س: دماء اآالف الليبيني َدْين يف رقبة القر�ضاوي

للروفي�سور  حــديــثــة  درا�ـــســـة  اأكــــدت   

�ــســيــمــون �ـــســـامـــبـــان؛ اأ�ـــســـتـــاذ يف جــامــعــة 

ا�سرتالية، اأن اأكرث من 100 مليون م�سلم 

يف  ي�ستن�سق  العربية،  املنطقة  يف  مدخن 

اخلنزير  دم  مــن  م�ستقة  مـــادة  �ــســجــائــره 

للحفاظ  ت�ستعمل  »هيموغلوبن«،  تدعى 

على متا�سك ن�سيج الفلرت.

امل�ستقات  هــذه  فـــاإن  الــدرا�ــســة  وح�سب 

ـــتـــي جتـــعـــل الـــفـــلـــرت اأكــــــرث فــعــالــيــة يف  ال

ا�ستعملت  التدخن،  م�سار  من  احلماية 

منذ زمن بعيد يف ت�سنيع فلرت ال�سجائر، 

ومن ال�سعب التاأكد من وجودها من دون 

اإجراء اختبار على فيلرتات ال�سجائر التي 

تباع حالياً يف االأ�سواق. 

اإىل  والــيــهــود  امل�سلمن  الــبــاحــث  ودعـــا 

مــنــع بــيــع الــ�ــســجــائــر وتــدخــيــنــهــا مــن بــاب 

حترميها دينياً.

هذه  اإىل  تو�سل  اأنــه  �سامبان  واأو�ــســح 

النتائج بعد قراءته لبحث علمي هولندي 

اخــتــبــارات  املــا�ــســي، ت�سمن  الــعــام  �ــســدر 

وحتقيقات ميدانية حول �سلع ا�ستهاكية 

متنوعة وما حتويه من مواد ت�ستخدم يف 

خالها  مــن  فاكت�سف  واإنتاجها،  �سنعها 
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غــرار  عــلــى  امل�ستهلكون  يــتــنــاولــهــا  �سلعة 

جامعة  اأكــدتــه  مــا  وهـــذا  ال�سجائر،  فلرت 

�سيدين بعد ذلك، حن اأجرت بحثاً علمياً 

بخ�سو�س هذا املو�سوع.

كتاباً  اأًلـــف  قــد  كــان  �سامبان  اأن  يذكر 

بعنوان )تاريخ الفلرت(، تّتبع فيه كل طرق 

العلمية  املــــواد  وكـــذا  الــ�ــســجــائــر،  �سناعة 

فلرت  اأن  فــيــه  واأكــــد  ذلــــك،  يف  امل�ستعملة 

ال�سجائر يحتوي داخل �سعرياته م�ستقات 

ي�سعب  وب�سببها  اخلنزير،  بروتينات  من 

بــالــيــد، وحتــتــاج  الــفــلــرت  تفكيك وحتــلــيــل 

عملية حتليله 10 �سنوات لكي يتحلل.

املدخنون ي�ضتن�ضقون »هيموغلوبني« اخلنزير


