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ضغوط سياسية مورست على جهاز أمني 
لعدم تأكيد معلومات غصن

»إسرائيـل«.. والمصالحة 
مـع »اإلسالميين الجدد«

• حاكم المشيخة.. وحرب األلف عام ضد سورية
• إيران.. بين المناورات العسكرية والسياسية

مصطفى حمدان لـ»الثبات«: 
سليمان وميقاتي وجنبالط يـبتزون الحكومة 8
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20 مليون دوالر شهريًا.. 
ثمن القبول بغليون

»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

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

حصــاد الـعــام 2011.. ثــورات وزالزل وتـغـيــيرات بـــالجــمـلـة



ت���ت���واىل ي���وم���اً ب��ع��د ي���وم الإ����ش���ارات 

والإمي�������اءات الإي��ج��اب��ي��ة ال�����ش��ادرة عن 

الإ�شالم  قوى  جتاه  الأمريكية  الإدارة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، لعل 

املتكررة عن حوارات  الإعالنات  اأبرزها 

الأمريكية  الإدارة  بني  جتري  اإيجابية 

وت�شريح  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال��ق��وى  وبع�ض 

وزي��������رة خ����ارج����ي����ة اأم�����ريك�����ا ه���ي���الري 

للتعامل  اأمريكا  ا�شتعداد  عن  كلينتون 

مع الإ�شالميني العرب.

امل�شرتك بني كل هذه الإ�شارات هو 

الإغ����راء ال���ذي حتمله ل��ق��وى الإ���ش��الم 

على  ح�شولها  اإمكانية  م��ن  ال�شيا�شي 

الو�شول  على  ي�شاعدها  اأم��ريك��ي  دع��م 

مقابل  ال�����ش��ل��ط��ة،  اإىل  ج��زئ��ي��اً  اأو  ك��ل��ي��اً 

الأم��ر  ا�شرتاتيجية،  �شيا�شية  �شفقة 

ال�����ذي ي���ط���رح ال���ع���دي���د م���ن الأ���ش��ئ��ل��ة، 

اأولها: ماذا يريد الأمريكيون من قوى 

الإ�شالم ال�شيا�شي يف املنطقة العربية؟ 

ب��ن��ود هذه  ت��ك��ون عليه  اأن  وم���اذا ميكن 

ال�شفقة؟ وهل قوى الإ�شالم ال�شيا�شي 

يف املنطقة العربية م�شتعدة لعقد هذه 

ال�شفقة؟ وما هي اآثارها ونتائجها؟

ل���ث���واب���ت  م���ك���ث���ف���ة  ا������ش�����ت�����ع�����ادة  يف 

ال�شرتاتيجية الأمريكية جتاه املنطقة 

الهدف  فاإن  الراهن،  يومنا  العربية يف 

زال  م��ا  ال�شرتاتيجية  ل��ه��ذه  امل��رك��زي 

ك��ان على عهد ج��ورج بو�ض الب��ن،  كما 

هو بناء �شرق اأو�شط جديد، متزق فيه 

دوي��الت طائفية  اإىل  العربية  الأق��ط��ار 

يدمر  ال��ذي  الأم��ر  وعرقية،  ومذهبية 

اإىل  امل�شتندة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��وة  عنا�شر 

ه��وي��ت��ه��ا ال��ق��وم��ي��ة اجل���ام���ع���ة، وي���رر 

وج�����ود ال��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين ب��اع��ت��ب��اره 

م���ع مثيالتها  ت��ت��واج��د  ي��ه��ودي��ة  دول����ة 

م���ن ال���دوي���الت ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة 

واملذهبية املراد اإقامتها. كما اأن الو�شيلة 

هذا  لبلوغ  اأمريكياً  املعتمدة  الأ�شا�شية 

ال��ه��دف، ه��و ن�شر ال��ف��و���ش��ى اخل��الق��ة، 

وه����و ال��ت��ع��ب��ري ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي امل��خ��ف��ف 

ال�����ش��راع��ات  تفجري  ا�شرتاتيجية  ع��ن 

واإ�شاعة  الأم���ة،  مكونات  ب��ني  الدموية 

فما  بينها..  فيما  ال��داخ��ل��ي  الح���رتاب 

ه���و ال�����دور ال����ذي ت�����ش��ع��ى اأم���ريك���ا لأن 

تلعبه قوى ال�شالم ال�شيا�شي، التي قد 

الإغ��راءات الأمريكية يف  تنطلي عليها 

خدمة هذه ال�شرتاتيجية؟

تاريخنا  م��ن  ل��وق��ائ��ع  م��راج��ع��ة  يف 

ولوثائق  واملعا�شر،  احلديث  ال�شيا�شي 

ودرا�شات اأمريكية، فاإن املتابع ي�شتطيع 

الإدارة  تتوقع  اأربع مهام  ي�شتخل�ض  اأن 

الأمريكية من قوى الإ�شالم ال�شيا�شي 

اإقامة  يف  خمططها  حل�شاب  تلعبها  اأن 

�شرق اأو�شط جديد.

اأولها: اأن تتوىل هذه القوى اإطالق 

وان��ت��م��اء،  كهوية  للعروبة  ع���داء  حملة 

بدعاوي الإ�شالم، واإعادة بعث اخلطاب 

ال��ت��ن��اق�����ش��ي ب���ني ال��ع��روب��ة والإ����ش���الم، 

لكل  بالت�شدي  عملياً  ذل���ك  وت��رج��م��ة 

توحيدي  اأو  ت�شامني  اأو  تكاملي  توجه 

ب��ني ال��ع��رب، م��ق��رون��ة ب��اإط��الق هجمة 

على كل توجه عروبي وقواه ال�شعبية.

ومم�����ا ي���ع���زز ال���ت���وج���ه الأم����ريك����ي 

يف  ال�شيا�شي  الإ���ش��الم  ق��وى  ل�شتخدام 

حربها على العروبة، اأن �شوابق تاريخية 

اأكدت اأن بع�ض الإ�شالميني م�شتعدون 

لأداء هذا الدور. ففي ال�شتينيات، �شعت 

اأمريكا ملواجهة حركة التحرر القومية 

اإي���ران  ي�شم  اإ���ش��الم��ي  بحلف  العربية 

ويف  الأطل�شية،  وتركيا  ال�شاهن�شاهية، 

ت��ل��ك امل��رح��ل��ة اأّي������دت ب��ع�����ض احل��رك��ات 

الإ�شالمية هذا ال�شعي، ووافقت عليه.. 
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حدث األسبوع

االفتتاحية

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

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

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

لكل  ويفرح  يتجاوب  اأن  اإل  العربي  ي�شتطيع  ل 

اأك��ر،  فلي�ض  اأو  دع��وة للوحدة بني بلدين عربيني 

وخمل�ض  �شريف  عربي  ك��ل  وعقل  قلب  على  اأغ��ل��ى 

لأم����ت����ه، م���ن ���ش��م��اع دع�����وة ����ش���ادق���ة ل��و���ش��ع ق��ط��ار 

هذا  ال�شاملة،  ال��وح��دة  �شكة  على  العربية  ال��وح��دة 

املنا�شلني  م��ن  كاملة  اأج��ي��ال  ال��ذي �شحت  ال��ه��دف 

يف طول البالد العربية وعر�شها بالغايل والنفي�ض 

الأم���ة  ل��ه��ذه  خ��ال���ض  ب����اأن ل  لتحقيقه، لإمي��ان��ه��ا 

الحتالل  واأب��رزه��ا  تواجهها،  التي  التحديات  م��ن 

بوحدة  اإل  والتنمية،  وال��دمي��وق��راط��ي��ة  والتبعية 

اإمكانات الأمة وعنا�شرها.

لكن، هل كل ما يلمع ذهباً؟ وهل ميكن الت�شديق 

ا�شتهر مبعاداته للوحدة والوحدويني بات  باأن من 

ال��واج��ب، احلكم  األي�ض من  فجاأة وح��دوي��اً، والأه��م 

على الدعوة اإىل الوحدة من خالل معرفة اأهدافها 

والغايات املطلوب منها حتقيقها؟

التعاون  ب��اأن »جمل�ض  التذكري  بد من  بداية ل 

البلدان  اأق���رب  �شم  ولدت���ه  منذ  رف�ض  اخلليجي« 

ال��ع��رب��ي��ة اإل���ي���ه: ال���ع���راق وال��ي��م��ن، ب��ل اإن الأن��ظ��م��ة 

الكبريين  البلدين  هذين  على  ت��اآم��رت  اخلليجية 

واأ�شعلت  الأول،  وتدمري  احتالل  و�شهلت  و�شاركت 

فتنًة ما يزال لهيبها يحرق الثاين. 

وعندما بدى اأن لها م�شلحة يف تدعيم وتو�شيع 

ت��دع��وه لالن�شمام  م��ن  ت��ع��اون��ه��ا، مل جت��د  جمل�ض 

اإليها غري نظامني ملكيني تت�شارك معهما يف �شكل 

الأردن  هما  ال�شلطة،  يتوارث  ال��ذي  العائلي  احلكم 

واملغرب الأق�شى، مما يعني اأن ل مكان للجمهوريات 

يف هذا »امل�شروع الوحدوي«.

النفط  اآب��ار  التي حتر�ض  الأنظمة  ه��ذه  اأن  كما 

والغاز ل�شالح اأمريكا ودول الغرب، ل عالقة لها ل 

من قريب ول من بعيد بهموم اأمة العرب يف مقاومة 

الحتالل والتبعية، ومل توؤمن يوماً بتحقيق �شيء 

اإىل  اأب���داً  ت�شع  ومل  والتنمية،  الدميوقراطية  م��ن 

توحيد اإمكانات الأمة وعنا�شرها.

الأم����ر الآخ����ر ال����ذي ل مي��ك��ن جت��اه��ل��ه يف ه��ذا 

وقيادته  عموماً،  التعاون  جمل�ض  دول  اأن  العر�ض، 

حرباً  ق���ادت  خ�شو�شاً،  ال�شعودية  باململكة  ممثلة 

�شر�شة �شد كل عمل اأو م�شعى وحدوي عربي طوال 

الوحدوي  امل�شروع  �شد  خ�شو�شاً  املا�شية،  العقود 

الذي قاده جمال عبد النا�شر، حتى اأنها كانت على 

الدوام يف اجلهة املعادية لكل جهد عربي ي�شعى اإىل 

اأن �شاحة  التحرر من ال�شتعمار، والأهم من ذلك، 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك الأوىل وق�����ش��ي��ة ال��ع��رب 

الأوىل فل�شطني، ل ت�شهد لهوؤلء اأي جهد فاعل اأو 

عمل �شادق لأجلها.

على العك�ض من ذلك، اإن اأيامنا هذه ت�شهد تروؤاً 

وا�شحاً  و�شعياً  فل�شطني  ق�شية  من  فاقعاً  خليجياً 

للخال�ض من تبعاتها، اإر�شاء للعالقات التي جتمع 

والغرب  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  اخلليج  دول 

»اإ�شرائيل«،  املتقدمة  الع�شكرية  وقاعدتهم  عموماً 

اأي توجه خليجي وح��دوي  مل��اذا مل نر  وه��ذا يف�شر 

لدرء  اأو  فل�شطني،  لتحرير  املا�شية،  ط��وال احلقب 

اخلطر ال�شهيوين عن بقية البالد العربية، ولإعادة 

دول  ه��زمي��ة  ب��ع��د  خ�����ش��و���ش��اً  املنطقة  اإىل  ال���ت���وازن 

املواجهة اأمام التحالف الأمريكي - ال�شهيوين عام 

النفط التي رفعت ب�شكل  اأ�شعار  حلماية  اأو  1967؛ 
غري م�شبوق اإثر حرب ت�شرين عام 1973؛ ويف احلد 

ال��ت��ع��اون من  ث����روات دول جمل�ض  الأدن����ى حل��م��اي��ة 

النفط والغاز، حتى ل تبقى رهينة ج�شع و�شيطرة 

دول الغرب ال�شتعمارية.

ك��ذل��ك، مل ن��ر ه���ذا امل��ن��ح��ى ال���وح���دوي عندما 

العراق  الأطل�شي  وجيو�ض حلف  الأمريكيون  غزى 

خذوين  يقول  يكاد  املريب  اأن  حني  يف  وا�شتباحوه، 

عندما ت�شدر مثل هذه الدعوة الوحدوية مبا�شرة 

ب��ع��د ه��زمي��ة الح��ت��الل الأم���ريك���ي - الأط��ل�����ش��ي يف 

اأن  والأرج��ح  الوفا�ض،  خال  منه  وان�شحابه  العراق 

هذه الهزمية هي �شبب رعب حكام اخلليج وخوفهم 

على عرو�شهم وعلى ثروات �شعوبهم التي ت�شتنزفها 

ب���ور����ش���ات اأم����ريك����ا وال�����غ�����رب، وه�����م يف ت��وج��ه��ه��م 

»الوحدوي« امل�شتجد اإمنا يلبون رغبة اأمريكية مللء 

الفراع الأمني الذي يحدثه الن�شحاب.

ه�����ي دع��������وة وح������دوي������ة يف ال����وج����ه����ة اخل����ط����اأ، 

ف��ف��ي ال���وق���ت ال����ذي ت��ب��ذل ف��ي��ه ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

من  املق�شم  لتق�شيم  ج��ه��وده��م��ا  ك��ل  وال�شهيونية 

اأقطار العرب، ولتنفيذ »�شايك�ض- بيكو« جديد وفق 

قول حممد ح�شنني هيكل، تتجه ممالك وم�شيخات 

اخلليج لإقامة وحدة بينها، تلبية لأوامر الأمريكي 

ممن  النتقام  على  ي�شاعده  عربي  غطاء  بت�شكيل 

هزمه يف العراق وهزم »اإ�شرائيل« يف لبنان.

ه���ي دع����وة حم���وري���ة ع��رب��ي��ة ال�����ش��ك��ل اأم��ريك��ي��ة 

امل�شمون، لأنها ترى اأن م�شالح و�شيا�شات الوليات 

امل��ت��ح��دة اأج�����دى ب��احل��م��اي��ة م���ن م��ق��د���ش��ات ال��ع��رب 

التي يهّودها  املقد�ض،  وامل�شلمني يف فل�شطني وبيت 

ال�شهاينة هذه الأيام.

من هنا تكون دعوة توحيد دول جمل�ض التعاون 

دعوة حق، لأن الوحدة بالأ�شا�ض واجب عربي، لكنها 

خليجياً تاأتي لأهداف وم�شالح تخدم اأعداء العرب 

وامل�شلمني، ولذلك هي دعوة حق حلماية باطل. 

عدنان عبد الغني

  همسات

�ســـعــي اأميــركي لـتعـمــيــم الـتــجــربــــة                »ال�سودانية الرتابية« يف اأكرث من قطر عربي

الأفــخـــــاخ الأمــيــركــيـــة            لـالأحــــزاب الإ�ســـالمـيـــــة
تحويل »التعاون الخليجي« إلى اتحاد

دعوة حق لحماية باطل

منوذج »الإ�شالميني اجلدد« الذي اأثنى عليه بو�ض للتعاون مع »املحافظني اجلدد«

£ مـــــــن هــــــــو؟
نائب �شمايل يتبنّي من الوقائع امليدانية يف 

�شورية، اأنه متورط حتى اأذنيه يف التاآمر على 

باب  يف  ق�ُتل  مرافقيه  اأح��د  اأن  حتى  �شورية، 

عمرو يف حم�ض، حينما كان يقود جمموعة 

م�شلحة �شد قوات حفظ النظام ال�شورية.

£ العطلة.. يف »اإ�سرائيل«
ث���م���ة م���ع���ل���وم���ات ت�����واف�����رت ل�����دى ع�����دد م��ن 

الإع��الم��ي��ني يف م��دي��ن��ة له���اي ال��ه��ول��ن��دي��ة، 

ت��وؤك��د اأن ع����دداً م��ن امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 

عيدي  عطلة  يق�شون  بيلمار  دان��ي��ال  مكتب 

امليالد وراأ�ض ال�شنة يف »اإ�شرائيل«.

£ »البيك«.. �سائع
ا�شتنتج عدد غري قليل من الذين التقوا النائب وليد 

ال�شياع  درج���ة  اإىل  م��ذع��ور  ب��اأن��ه  م��وؤخ��راً،  جنبالط 

يف اخل��ي��ار، وه��و ي��رّدد اأن كل هّمه حماية ال���دروز يف 

لبنان.. وملا �ُشئل كيف تتخذ مواقف تعاك�ض العنوان 

الذي تطرحه..؟ �شمت وقال: يبدو اأنني اأخطاأُت يف 

تقديري للو�شع ال�شوري.

َكم £ ملف محُ
ت��ع��د ج��ه��ة ر���ش��م��ي��ة م��ل��ف��اً »ل ي��خ��ّر امل���ي« ب��ح��ق نائب 

كرمز  اللبنانيون  اإليها  ينظر  موؤ�ش�شة  على  يتهجم 

املرة  املوجلني: هذه  اأحد  ويقول  الوطنية..  للوحدة 

لن يفلت حتى ولو جلاأ اإىل مذهبه وا�شتعان بالفتنة.
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£ خطورة »القاعدة« ت�سمل لبنان
ه����دد م��ق��رب��ون م���ن وزي����ر ال���دف���اع ب��ك�����ش��ف اأوراق 

خطرية، اإذا ما ا�شتمرت احلملة عليه، بعد اإعالنه 

عن توّغل عنا�شر من القاعدة اإىل �شورية من بلدة 

لبنانية يف البقاع ال�شمايل.

ال��دف��اع ك��ان ق��د رد يف بيان على  اأن وزي��ر  يذكر 

اآذار   14 قوى  قبل  من  عليه  �ُشنت  التي  احلملة 

»ما اأعلنه حول توغل عنا�شر  اأن  موؤكداً   ،1978
قبيل  من  يكن  مل  �شورية،  اإىل  القاعدة  تنظيم 

نتيجة  ب��ل  ال���ش��ت��ن��ت��اج،  اأو  التحليل  اأو  التكهن 

م��ع��ل��وم��ات ت���واف���رت ل��دي��ن��ا، وارت���اأي���ن���ا اأن����ه من 

واأمنه  لبنان  على  خطورتها  اإىل  التنبيه  املفيد 

م�شوؤولياتهم  اأمام  اجلميع  ولو�شع  وا�شتقراره، 

الوطنية«..



3

�ســـعــي اأميــركي لـتعـمــيــم الـتــجــربــــة                »ال�سودانية الرتابية« يف اأكرث من قطر عربي

الأفــخـــــاخ الأمــيــركــيـــة            لـالأحــــزاب الإ�ســـالمـيـــــة
واإذا كانت اأمريكا ت�شعى لبعث هذه التجربة 

جت��دد  ه��ل  ال�����ش��وؤال:  ف���اإن  منقحة،  ب�شيغة 

انخراطها  ال�شيا�شي  الإ���ش��الم  ق��وى  بع�ض 

فيه، اأم اأن هناك تغيرياً يف الراأي والنهج؟

الإ�شالميون  ه���وؤلء  ي�شكل  اأن  ثانيها: 

فزاعة لكل العرب غري امل�شلمني، ي�شعرونهم 

ب��اخل��ط��ر ع��ل��ى ال����وج����ود وال�������دور يف اإط����ار 

ال��ك��ي��ان ال��وط��ن��ي امل���وح���د، وي���ث���ريون بينهم 

بكيانات  املطالبة  اإىل  لدفعهم  املخاوف،  كل 

م�شتقلة، اأو بغية اإيجاد مناخات تتفجر فيها 

اأن  ال�شتعمارية  للقوى  تتيح  طائفية  فنت 

تتدخل فيها، حتت ذريعة حماية الأقليات.

ويف نظر الأمريكيني، فاإن جتربة ح�شن 

الرتابي، الذي اتبع نهجاً يف ال�شودان �شاهم 

��ل �شابقة  يف مت��زي��ق قطر ع��رب��ي ك��ب��ري، مُت��ثِّ

الإ�شالم  راي��ات  ترفع  ق��وى  فيه  تلعب  لنهج 

دوراً اأ�شا�شياً يف اإجناح التق�شيم.

ف��ح�����ش��ن ال����رتاب����ي حت���ال���ف م����ع ج��ع��ف��ر 

ال��ن��م��ريي يف م��واج��ه��ة ال��ت��ي��ار ال��ع��روب��ي يف 

ال�����ش��ودان، اإث���ر ان��ح��ي��از الأخ����ري لنهج اأن���ور 

دايفيد،  كامب  لتفاقية  وتاأييده  ال�شادات، 

وع������زز ق������واه اأث����ن����اء وج�������وده يف ال�����ش��ل��ط��ة، 

ح��ت��ى مت��ّك��ن م��ن ال���ش��ت��ئ��ث��ار ب��ه��ا والإط��اح��ة 

ب���ال���ن���م���ريي، ل��ي��ط��رح ����ش���ع���ارات ب���ن���اء دول���ة 

هذه  فكانت  ال�شريعة..  وتطبيق  اإ�شالمية 

ال�شيا�شات وال�شعارات الذريعة التي تلقفتها 

��ن��ة اأ���ش��ا���ش��اً من  ق���وى الن��ف�����ش��ال )امل��ح��َت�����شَ

الإ�شرائيلي(  وال��ع��دو  ال�شتعمارية  ال��ق��وى 

ل��ك��ي ُت�����ش��ّع��د ح��رب��ه��ا الن��ف�����ش��ال��ي��ة، بحجة 

والتي  حقوقها،  و�شيانة  الأق��ل��ي��ات،  حماية 

انتهت بتمزيق ال�شودان.

لتعميم  اأم��ريك��ا  �شعي  على  ال��دلئ��ل  اإن 

اأكر من  الرتابية« يف  »ال�شودانية  التجربة 

قطر عربي، خ�شو�شاً يف م�شر وبالد ال�شام 

الحت�شان  اأب��رزه��ا  لعل  ع��دي��دة،  وال���ع���راق، 

انف�شالية  ق��ب��ط��ي��ة  مل��ج��م��وع��ات  الأم���ريك���ي 

نف�ض  م�����ش��ر، يف  يف  قبطية  ب��دوي��ل��ة  ت��ن��ادي 

ال�شيا�شي  الوقت الذي تغازل قوى الإ�شالم 

امل�شري، الأمر الذي يطرح جمدداً ال�شوؤال: 

ه���ل م�����ش��ت��ق��ب��ل ق����وى الإ�����ش����الم ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

خدمة  ال��ف��زاع��ة؛  دور  تلعب  اأن  يف  ينح�شر 

للمخطط الأمريكي؟

الإ���ش��الم��ي��ون عامل  ي��ك��ون  اأن  ث��ال��ث��ه��ا: 

 - �شني  م��ذه��ب��ي، حت���دي���داً  ل�����ش��راع  تفجري 

فح�شب،  العربية  املنطقة  يف  لي�ض  �شيعي، 

اإمنا على امتداد العامل الإ�شالمي كله.

ف��ث��م��ة ���ش��م��ة م�����ش��رتك��ة ب���ني ك��اف��ة ق��وى 

رفعت  واإن  اأن��ه��ا  وه���ي  ال�شيا�شي،  الإ����ش���الم 

رايات الإ�شالم، اإل اأن كل واحدة منها تت�شم 

بطابع مذهبي حمدد، ومن هنا فاإن حركتها 

اأو  منها  ب���اإرادة  ي��وّف��ر،  وتناف�شها  ال�شيا�شية 

فاإذا  مذهبية.  تعبئة  مناخات  اإرادتها،  بغري 

و���ش��ائ��ل  ب��ا���ش��ت��خ��دام  التعبئة  ت��ل��ك  اق��رتن��ت 

من  واملتطرفني  املت�شددين  قبل  من  عنفية 

كل املذاهب، فاإن ذلك يوؤدي بال�شرورة اإىل 

تفجري �شراعات مذهبية.

ال�����ش��ه��ي��وين  اأم����ريك����ا وال����ع����دو  اأن  ك��م��ا 

يدركان معاً اأن �شراعاً مذهبياً، ل�شيما بني 

ال�شنة وال�شيعة، �شُيغرق العامل الإ�شالمي يف 

فو�شى مدمرة، تطمئن فيها »اإ�شرائيل« على 

وجودها، ويفتح اأمامها كل الأبواب لتتدخل 

يف تغذية هذه ال�شراعات، واإدارتها وا�شتثمار 

ن���ت���ائ���ج���ه���ا، ف���ه���ل ���ش��ت��ق��ب��ل ق�����وى الإ�����ش����الم 

اأن تعّم جتربة بع�ض القوى التي  ال�شيا�شي 

والتي  ال��ع��راق،  يف  اإ�شالمية  ���ش��ع��ارات  ترفع 

وبالتن�شيق  الحتالل،  ق��وات  برعاية  عملت 

معها وما تزال، لتفجري حرب �شنية �شيعية 

بني اأبناء الأر�ض الواحدة والإميان الواحد؟

اأم�����ا راب�����ع امل���ه���ام ال���ت���ي ت�����ش��ع��ى اأم���ريك���ا 

بها،  ب��ال��ق��ي��ام  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ق��وى  لتكليف 

الأردوغانية  الرتكية  التجربة  تعميم  فهي 

التي امتدحها جورج بو�ض البن عام 2004، 

ترحب  الذي  الإ�شالمي  النموذج  واعترها 

اأم���ريك���ا ب��ال��ت��ع��ام��ل الإي��ج��اب��ي م��ع��ه لثالثة 

بالدميقراطية،  ملتزمة  اأنها  اأولها  اأ�شباب: 

وث���ان���ي���ه���ا اأن����ه����ا خ���ا����ش���ع���ة حل���ل���ف ���ش��م��ايل 

واأخ��رياً  توجهاته،  بكل  وملتزمة  الأطل�شي، 

لأن���ه���ا ع��ل��ى ع���الق���ة ط��ي��ب��ة وت��ط��ب��ي��ع��ي��ة مع 

الكيان ال�شهيوين.

ت��ق��ت�����ش��ر  اأن  ي���زع���ج���ه���ا  ل  ف����اأم����ريك����ا 

»اإ���ش��الم��ي��ة« اردوغ�����ان ع��ل��ى ارت�����داء زوج��ت��ه 

للحجاب، طاملا اأن التزامات تركيا جتاه حلف 

والت��ف��اق��ي��ات  م�شتوفاة،  الأط��ل�����ش��ي  �شمايل 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة والأم���ن���ي���ة والق���ت�������ش���ادي���ة مع 

»اإ�شرائيل« حمرتمة.. 

وم������رة اأخ�������رى ُي����ط����رح ال���������ش����وؤال: ه��ل 

ثمن  تدفع  اأن  الإ�شالمية  القوى  �شرتف�ض 

بالثوابت  التفريط  عنها  الأمريكي  الر�شى 

الوطنية والقومية والإ�شالمية؟

ب��ع�����ض امل���راق���ب���ني »امل��ت�����ش��ائ��م��ني« ي���رون 

اأط��راف  ب��ني بع�ض  اأُب��رم��ت  ق��د  ال�شفقة  اأن 

تركيا  وك��ان��ت  واأم��ريك��ا،  ال�شيا�شي  الإ���ش��الم 

ال��و���ش��ي��ط، اأو ل��َن��ُق��ل »ال�����ش��م�����ش��ار«، والأدل����ة 

موقف  منها  ع��دي��دة،  اإليها  ي�شتندون  التي 

القوى الرافعة لألوية الإ�شالم ال�شيا�شي يف 

ال�شرتاتيجية  يف  كلياً  واملنخرطة  ال��ع��راق، 

الأمريكية، والتي مل ي�شدر اأي موقف ناقد 

�شواء  اإ���ش��الم��ي،  �شيا�شي  ط��رف  اأي  م��ن  لها 

كانت �ُشنية الطابع اأو �شيعية.

ومنها اأي�شاً ت�شريحات فيلتمان؛ املدير 

اجلديد  الأو�شط  ال�شرق  مل�شروع  التنفيذي 

اأمريكا  اإن  قال  حيث  الأمريكية،  الإدارة  يف 

توافقت مع الإخوان امل�شلمني يف م�شر على 

ع���دم امل�����ض ب��ات��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب داي��ف��ي��د.. ومل 

ي�شدر اأي ت�شريح اأو بيان ينفي هذا الكالم.

وم��ن��ه��ا اأي�����ش��اً، احل��ل��ف ال���ذي ج��م��ع بني 

الإخوان امل�شلمني يف �شورية، واأفراد معروفة 

ارت���ب���اط���ات���ه���م ب����دوائ����ر اأج����ه����زة امل���خ���اب���رات 

ال�شطمبويل  املجل�ض  اإط���ار  يف  الأطل�شية، 

املتحم�ض جداً لتدّخل اأطل�شي يف �شورية.

املت�شائم،  اجل��ن��اح  م��واج��ه��ة  يف  اأن  ع��ل��ى 

ثمة ق��ط��اع م��ن امل��راق��ب��ني م��ا زال ي��رى اأن��ه 

ال�شعي  حول  نهائي  حكم  اإ�شدار  املبكر  من 

ال�شيا�شي،  الإ�شالم  قوى  لغواية  الأمريكي 

وه���ذه الفئة م��ن امل��راق��ب��ني »الن��ت��ظ��اري��ني« 

الوقت  يف  لكنها  ال�شلبية،  امل��وؤ���ش��رات  ت��رى 

عوامل  ثالثة  العتبار  عني  يف  تاأخذ  نف�شه 

ترى اأنه ل يجوز اإهمالها:

الأول: اأن قوى اإ�شالمية عديدة اتخذت 

يف العقدين الأخريين مواقف وا�شحة �شد 

�شريعة  مراجعة  ويف  و»اإ���ش��رائ��ي��ل«،  اأم��ريك��ا 

ل��ل��ب��ي��ان��ات ال�������ش���ادرة ع���ن امل���وؤمت���ر ال��ق��وم��ي 

الإ����ش���الم���ي، ال����ذي ���ش��ّك��ل ���ش��اح��ة ل��ق��اء بني 

جند  فاإننا  عربية،  واإ�شالمية  قومية  ق��وى 

قوة  لأي��ة  اإحراجاً  ت�شّكل  املعلنة،  املواقف  اأن 

�شيا�شات  انتهاج  اأو  عليها،  للخروج  ت�شعى 

تناق�شها.

ال����ث����اين: ح���ت���ى ول�����و جت��������ّراأت اأط������راف 

كانت  ملا  نقي�ض  خط  انتهاج  على  اإ�شالمية 

ت��ع��ل��ن��ه خ����الل ع��ق��دي��ن م���ن ال����زم����ن، فهل 

على  حت��اف��ظ  اأن  احل���رك���ات  ه���ذه  ت�شتطيع 

وحدتها الداخلية؟ 

امل�شلمني  الإخ������وان  دف��ع��ت ح��رك��ة  ل��ق��د 

ث��ورة  ق��وى  اإىل  الن�شمام  يف  ت��ردده��ا  ثمن 

اإذ متّرد �شباب الإخوان  يف م�شر،  يناير   25
على قياداتهم، والتحقوا بالثورة، ثم اأ�ش�شوا 

اأحزاباً خا�شة بهم، فهل �شتتحمل احلركات 

م�����ش��اب��ه��ة، ويف ق�شايا  خ�����ش��ات  الإ���ش��الم��ي��ة 

ع���ق���دوا �شفقة  م���ا  اإذا  ���ش��اأن��اً  واه����م  اأخ���ط���ر 

جتربة  اإىل  اأ�شفنا  ف���اإذا  الأم��ريك��ي��ني؟  م��ع 

احلزب  جتربة  م�شر  يف  امل�شلمني  الإخ���وان 

الإ�شالمي يف العراق، الذي انف�شت قواعده 

عنه اإثر انخراطه يف العملية ال�شيا�شية التي 

الت�شاوؤلت  ف���اإن  ال��ع��راق،  يف  ب��رمي��ر  نظمها 

ح��ول م��دى ق��درة ه��ذه الأط���راف على اإب��رام 

غواية  كانت  مهما  الأمريكيني،  مع  �شفقة 

ال�شلطة، ت�شبح م�شروعة.

اجل���م���اع���ات  ت����ع����ددي����ة  اإن  وال�����ث�����ال�����ث: 

مذهبية  خالفات  عن  الناجمة  الإ�شالمية 

موافقة  م��ن  �شتجعل  و���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  وف��ق��ه��ي��ة 

الأمريكية  الطلبات  على  الأط����راف  بع�ض 

ع��ر���ش��ة ل��ل��ن��ق��د وال��ت�����ش��ك��ي��ك وال��ت��ه��ج��م من 

اأن يت�شاعد  اأخ��رى، وعلى الأرج��ح  جماعات 

من  بخلفية  والع���رتا����ض  الت�شكيك  ه���ذا 

اإ�شالمية  ���ش��راع��ات  ليفّجر  ت��ك��ف��ريي،  فكر 

اأ�شكاًل ع��دة.. فهل تقدر  اإ�شالمية، تتخذ   -

هذا  مثل  نتائج  حتّمل  على  احل��رك��ات  ه��ذه 

اأ���ش��ب��اب��ه وت��اأّم��ن��ت  ال�����ش��راع اإذا م���ا ت���وّف���رت 

م�شتلزماته؟

ل���ه���ذه الأ����ش���ب���اب ال���ث���الث���ة، ف�����اإن بع�ض 

اإ�شدار  قبل  النتظار  اإىل  مييلون  املراقبني 

اأن��ه  وه��ي  حقيقة،  تبقى  لكن  ن��ه��ائ��ي،  حكم 

فاإن  والتخمينات،  الجتهادات  تعددت  مهما 

اجل����واب ال��ي��ق��ني ع��ل��ى ك��ل م��ا ُي��ك��ت��ب وُي��ق��ال 

ه��و عند ال��ق��وى الإ���ش��الم��ي��ة، ال��ت��ي وحدها 

ووا�شحة  �شريحة  مواقف  باإعالن  مطالَبة 

م���ن حم���اول���ة ال���غ���واي���ة الأم���ريك���ي���ة، وم��ن 

م�����ش��روع ال�����ش��رق الأو����ش���ط اجل���دي���د، وم��ن 

ومن  الأم����ة،  ق�شايا  م��ن  احل��ا���ش��م  موقفها 

التحديات التي تواجهها.

املهند�س �سمري الطرابل�سي

) العدد 194(  اجلمعة - 30 كانون الأول - 2011

ما الذي يجمع بين 
»اإلسالميين الجدد« 

وغليون وحمد.. 
و»اإليباك«؟

�شوؤال يطرق اأذهان ال�شارع العربي، يف 

�شهدها  التي  املت�شارعة  الأح��داث  ظل 

العامل يف العام 2011، وهو: ما الذي 

ي��ج��م��ع ب���ني »الإ����ش���الم���ي���ني اجل����دد« 

وغليون وحمد.. و«الإيباك«؟

الإج����اب����ة ت���اأت���ي ب��ع��د خم���ا����ض ع�شري 

ال�����ت�����اأم�����ل وال����ت����ف����ك����ري، يف ظ��ل  م�����ن 

امل����واق����ف ال���ت���ي ي���ري���د اأ���ش��ح��اب��ه��ا اأن 

ي���زّي���ف���وا احل��ق��ائ��ق وي�����ش��ل��ل��وا ال��ن��ا���ض 

ع���ن اأه���داف���ه���م الأ���ش��ا���ش��ي��ة، وه����و اأن 

واحلقد  الكراهية  هو  يجمعهم  الذي 

وال�����ش��غ��ي��ن��ة ع��ل��ى ال���ع���روب���ة، وك��ذل��ك 

الرغبة، بل ال�شره لعالقات متينة مع 

لف��ت.  اأم��ريك��ي  ب��اإ���ش��راف  ال�شهاينة، 

وال�شخ�شيات هرولت  فهذه احلركات 

اإىل وا���ش��ن��ط��ن مل��ق��اب��ل��ة امل�����ش��وؤول��ني يف 

ب�شخ�شها  ���ش��واء  الأم��ريك��ي��ة،  الإدارة 

يذهب  عندما  لكن  بت�شريحاتها..  اأو 

ه�����وؤلء اإىل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، مل���اذا 

وا�شنطن  معهد  زي���ارة  على  ي�����ش��ّرون 

ل��ل��درا���ش��ات يف ال�����ش��رق الأدن����ى، املركز 

ال����ذي ي��ع��رف ال��ق��ا���ش��ي وال������داين اأن 

هي  ال�شهيونية  »الإي���ب���اك«  منظمة 

التي اأ�ش�شته وترعاه؟ 

ا�شت�شافتهم  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ون 

ي���ت���ح���دث���ون  خ����ا�����ش����ة،  ن����������دوات  اإىل 

غري  والعالقة  الإ���ش��الم،  عن  خاللها 

وهذا  »الإ�شرائيليني«،  جتاه  العدائية 

م��ا ���ش��ّرح ب��ه اأك����ر م��ن م�����ش��وؤول من 

»الإ���ش��الم��ي��ني اجل����دد« م���وؤخ���راً، بعد 

ع��ودت��ه��م م��ن وا���ش��ن��ط��ن اإىل ب��الده��م 

م��ّدع��ني  ف��ي��ه��ا،  احل��ك��م  ا�شتلموا  ال��ت��ي 

اأن��ه ل يوجد يف الإ�شالم ع��داء مطلق 

املعاهدات  واأن  العاملية،  لل�شهيونية 

اإ�شرائيل« يجب  والتفاقات مع »دولة 

بتطبيع  و«�شنقوم  عليها،  ُيحاَفظ  اأن 

العالقات  وت��وط��ي��د  اأك���ر،  ال��ع��الق��ات 

ا�شتعادة  ينوون  فهل  الدبلوما�شية«.. 

اأنهم  اأم  الت�شريحات،  بهذه  القد�ض 

ي����ري����دون ط���م���اأن���ة ال�����ش��ه��ي��ان��ة ب��اأن��ن��ا 

قادرون على تخدير �شعوبنا اأكر من 

احلكام ال�شابقني؟!

£ التغيري  اآتٍ
اختيار  ينوي  معار�ض  لبناين  تيار  رئي�ض  اأن  ت��اأّك��د 

مع  لين�شجموا  ب���ريوت،  العا�شمة  ع��ن  ج��دد  ن���واب 

من  ي�شكون  ب��ريوت  يف  التيار  اأن�����ش��ار  لأن  اأهاليها، 

نوابهم احلاليني، ب�شبب عدم تلبية اأغلب اخلدمات، 

كونهم »غائبني عن ال�شمع« يف اأكر الأوقات.

£ زيارة �سرية 
ديفيد  اجل��رال  الأمريكية؛  املخابرات  مدير  قام 

برتايو�ض، بزيارة �شرية ل�»اإ�شرائيل«، حيث اجتمع 

مع الرئي�ض الأ�شبق جلهاز املو�شاد؛ افرامي هاليفي، 

بح�شور ايهود باراك، و�شابط كبري من املخابرات 

ال� التابعني  الأم��ن��ي��ني  املوظفني  واأح���د  ال��رتك��ي��ة، 

CIA يف ال�شفارة الأمريكية يف عوكر. ومت التطرق 
خالل الجتماع ملا تو�شلت اإليه الأمور يف ال�شمال 

ال�شوري، وكذلك ال�شمال اللبناين.

£ مرا�سيم النفط
ُيتوقع اأن ت�شدر مرا�شيم قانون النفط التطبيقية 

اأن  تبني  اأن  بعد  ل�شيما  املقبلة،  ال�شاعات  خ��الل 

ال��وزي��ر املخت�ض ق��د اأجن��زه��ا، وه��ي م��وج��ودة منذ 

اأ�شابيع يف اأدراج رئا�شة جمل�ض الوزراء.

£ ال�سيارات امل�سّفحة.. للحماية
�شيارات  ع��دة  امل��ط��ار  طريق  ع��ن  لبنان  اإىل  دخلت 

م�����ش��ف��ح��ة، ت��اب��ع��ة لإح�����دى ال�����ش��ف��ارات ال��ع��رب��ي��ة، 

حلماية ممثليها يف بريوت من اأي اعتداء يطالها 

يف حال حدوث اأي طارئ.

اإح��دى الدول  ال�شيارات هي  اأن م�شدر هذه  وُعلم 

ا�شتفهام  اإىل ط��رح عالمات  ي��وؤدي  ما  الأوروب��ي��ة، 

وكيفية  ال��وق��ت،  ه��ذا  اإر�شالها يف  الغاية من  ح��ول 

ت�شنيعها، مما ذّكر بع�ض املتابعني ب�شيارات رئي�ض 

احلكومة الراحل رفيق احلريري.

£ قانون االنتخاب.. للمزايدة
لقانون  الأرث��وذك�����ش��ي  اللقاء  م�شروع  حت��ّول  فيما 

اأو قبوًل،  النتخاب اإىل مو�شوع للمزايدة؛ رف�شاً 

توقعت م�شادر معّينة اأن ل ُيبّت قريباً يف م�شروع 

يف  احل��ايل  القانون  ليبقى  �شربل،  ال��وزي��ر  ق��ان��ون 

انتخابات 2013 هو املعتمد.

£ البحث عن الرزق
لوحظ اأنه يف يوم واحد توّجه رئي�ض جبهة الن�شال 

ال��وط��ن��ي ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��الط اإىل ال��ق��اه��رة، 

ورئي�ض الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية �شمري 

جعجع اإىل الريا�ض.. واإذا كان لفتاً تزامن هاتني 

ُط��رح��ت ح��ول  اأ���ش��ئ��ل��ة ك��ث��رية  اأن  اإل  ال���زي���ارت���ني، 

الزيارات املتعددة جلعجع اإىل الريا�ض.



ي�����روي رئ��ي�����س حت���ري���ر ���ص��ح��ي��ف��ة ع��رب��ي��ة 

ال��غ��از، وق��ل��ي��ل ال�صكان،  ب��ل��د ك��ث��ر  ت�����ص��در يف 

اأن  اعتبار  على  الع�صرة،  اأو  القبيلة  �صيخ  اأن 

ح��اك��م ه���ذا ال��ب��ل��د ق��د ال ي��ت��ج��اوز ع���دد �صكان 

م�����ص��ي��خ��ت��ه جم���م���وع ق��ب��ي��ل��ة ع��رب��ي��ة م��وزع��ة 

»ال�صيخ«  ه��ذا  ي��روي عن  االنت�صار واالأف��خ��اذ، 

و�صلته  ح��ن  �صديدة،  ع�صبية  حلظة  يف  اأن��ه 

يف  هامة  روؤو�صاً  اعتقلت  �صورية  اأن  معلومات 

م�صيخته  بدور  اعرتفت  االإرهابية،  املنظمات 

التمويل  عن  والوقائع  واالأرق���ام  بالتفا�صيل 

من  املجرمن  وت��وّغ��ل  والتجهيز،  والت�صليح 

خمتلف االأج��ن��ا���س واالأن������واع، اأن���ه ق���ال: »اأن���ا 

األ��ف  ب��ل  ال  دوالر،  مليار  مئة  ل��دف��ع  م�صتعد 

مليار الإ�صقاط النظام يف �صورية«!

اإن���ك ب��ه��ذا املبلغ ق��د حتل  وح��ن قيل ل��ه 

حتى  اأو  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  املالية  االأزم���ة 

ق���د ت�����ص��ق��ط ب�����اراك اأوب����ام����ا وت���غ���ّر ال��ن��ظ��ام، 

واأل��ف  انتهازي  األ��ف  ق��د جت��د  �صورية  لكن يف 

ج��ا���ص��و���س، واأل�����ف م��ت��م��ل��ق ي��دب��ج ك��ت��ب��اً ح��ول 

ب��ط��ول��ت��ك وج��م��ال��ك و���ص��ج��اع��ت��ك، ل��ك��ن��ه��م ال 

النظام،  راأ���س  من  �صعرة  اإ�صقاط  ي�صتطيعون 

وكل ما يقدرون عليه هو اإ�صعال حرب اأهلية، 

كل  �صظاياها  وتطال  ع��ام  األ��ف  اإىل  متتد  قد 

املنطقة.. مل ي�صتوعب ال�صيخ كثراً ما معنى 

اأو ه��و يعترب  ك��ل املنطقة، الأن���ه واث���ق مت��ام��اً 

االأمركية  بالطائرات  مت��ام��اً  حممياً  نف�صه 

على  اأن��ه  كما  م�صيخته،  اأر���س  على  الراب�صة 

اأن��ه مل يعد م��ن زمن  م��ا يبدو يعرف مت��ام��اً 

ل��ل��خ��ي��م��ة، ف��ه��و ي��ع��ي�����س يف ق�����ص��ور مت��ت��د من 

ال�صهيوين،  ال��ك��ي��ان  ���ص��واط��ئ  اإىل  م�صيخته 

والراحة..  واللهو  احلماية  و�صائل  كل  وفيها 

ولهذا �صرخ بع�صبية اأ�صد: »حرب الألف عام.. 

اأنه »خملد«،  فلتكن«، فلرمبا ظن ال�صيخ هنا 

اإىل  ال��ع��ل��م و���ص��ل  اأن  ب��ط��ري��ق��ة م��ا  اأو و���ص��ل��ه 

اال�صتن�صاخ، فقد يجهز اأو يوفر مبلغاً مذهاًل 

لهذه املهمة؛ ال�صتن�صاخه، وهنا تكون الطامة 

الكربى، الأن��ه بعبقرية غ��ازه وك��ازه قد يجد 

كواكب  اإىل  انتقلت  الع�صرة«  ال��ق��رون  »ح��رب 

وجمرات خارج نطاقنا ال�صم�صي.

قد يكون يف احل��ادث��ة، مع ما يف دالالتها 

اأن  ال�صيما  الرمزية،  من  الكثر  ال�صياغية، 

الغرب والواليات املتحدة اأ�صهروا م�صروعهم، 

وهو قتل �صورية، الأن كل همهم هو م�صاألتان:

امل�����ص��األ��ة ال��ي��ه��ودي��ة، ال��ت��ي ح�����ص��رت بعد 

احلرب العاملية االأوىل من خالل وعد بلفور، 

العاملية  احل���رب  بعد  االأر����س  على  وُت��رج��م��ت 

الكيان  ليقوم  فل�صطن،  باغت�صاب  الثانية؛ 

 - الغرب  لهذا  متقدمة  كقاعدة  ال�صهيوين 

االأمركي املتوح�س.

وم�صاألة الطاقة وجغرافيتها وخطوطها، 

تاأمينها،  تنطلق من منطقتنا و�صرورة  التي 

وبهذا ا�صتطاعت يف القرن املا�صي اأن ت�صخرها 

ت��ط��ور  اأي  خل��دم��ت��ه��ا ومل�����ص��احل��ه��ا، وم��ن��ع��ت 

حقيقي يف بلدان املنابع من خالل م�صايخ ال 

انتماء لهم وال قبائل.

يف ال�������ص���اب���ق ك�����ان ه���ن���اك م��ث��ل��ث ي��ت��ح��ك��م 

ب��امل��ن��ط��ق��ة، ق���وام���ه اإي������ران وت���رك���ي���ا، وراأ����ص���ه 

»اإ�����ص����رائ����ي����ل«، ل���ك���ن ب���ع���د ان���ت�������ص���ار ال���ث���ورة 

االإ�صالمية يف اإيران، ُك�صر هذا املثلث، وكربت 

اإيران وحتولت من �صرطي اأمركا يف اخلليج، 

ل��ت��ن��خ��رط يف م���واج���ه���ة ال����والي����ات وال���غ���رب 

وقاعدتهما املتقدمة »اإ�صرائيل«.

وك���ان���ت ان��ط��الق��ة امل���ق���اوم���ة ال��ن��وع��ي��ة يف 

ب��دع��م م��ن �صورية   ،1982 ال��ع��ام  ل��ب��ن��ان م��ن��ذ 

واإيران، فرتاكمت اخلربات كما االنت�صارات، 

وكان   ،2000 عام  االإ�صرائيلي  االندحار  فكان 

االن��ت�����ص��ار ال��ن��وع��ي ل��ل��م��ق��اوم��ة ���ص��ن��ة 2006، 

داخ��ل��ه��ا، فيما مل  اإىل  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  ف��ان��ك��ف��اأت 

ال���ع���راق ع��ام  ال����ذي غ���زا  ي�صتطع االأم���رك���ي 

االإط���ب���اق  يف  م�����ص��روع��ه  ي��ح��ق��ق  اأن   ،2003
التي  امل��ق��اوم��ة  ب��ف��ع��ل  امل��ن��ط��ق��ة،  ع��ل��ى  االأزيل 

وف����رت ل��ه��ا ���ص��وري��ة ك��ل اأ���ص��ب��اب اال���ص��ت��م��رار، 

واجلمهورين  الدميقراطين  بع�س  ففهم 

االأبعاد اخلطرة للتطورات على مكانة ودور 

مبادرة  فكانت  امل�صتقبلي،  املتحدة  ال��والي��ات 

للحفاظ  اأن��ه  اأك��دت  التي  هاميلتون،   - بايكر 

ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وامل�����ص��ال��ح االأم���رك���ي���ة، يجب 

لها  فت�صدت  وط��ه��ران،  دم�صق  م��ع  التفاهم 

على  وكان  الكونغر�س،  اأع�صاء  من  جمموعة 

ال�صوؤون اخلارجية جو  راأ�صهم م�صوؤول جلنة 

بايدن، الذي اأ�صبح نائباً للرئي�س االأمركي، 

وطرح م�صروع تق�صيم العراق كبداية لتق�صيم 

املنطقة.

وع���ل���ى ه�����ذا ق����د جن����د ت���ف�������ص���راً حل��رك��ة 

بايدن نحو بغداد يف االأ�صهر االأخ��رة، والتي 

من  اأك���ر  ال�صلطة  اإىل  و���ص��ول��ه  م��ن��ذ  بلغت 

ت��اأخ��ر  ت��رت��ي��ب  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ع�صر زي�����ارات، 

االن�صحاب، اأو بقاء قواعد ع�صكرية اأمركية، 

وهو ما مل يفلح فيه، وجتاوزت حركته طوال 

هذه الفرتة العراق، اإىل دول املنطقة، والكل 

ي��ذك��ر زي���ارت���ه »امل��ي��م��ون��ة« اإىل ل��ب��ن��ان يف عز 

انتخابات 2009، وجمعه قيادات 14 اآذار 1978 

يف منزل نائلة معو�س.

ه���رول���وا من  االأم���رك���ي���ون  اأي ح����ال،  يف 

وتركيا  اخلليج  يف  لهم  ق��واع��د  نحو  ال��ع��راق، 

واأملانيا، لكن ا�صتهداف قوى املقاومة واملمانعة 

مل ي��ت��وق��ف، ول��ع��ل��ه م��ن امل��ف��ي��د ال��ت��ذك��ر هنا 

مب�صرحية حماولة اغتيال ال�صفر ال�صعودي 

يف وا���ص��ن��ط��ن، يف ن��ف�����س ال���وق���ت ال����ذي ك��ان��ت 

تت�صاعد حدة املوؤامرة على �صورية، من خالل 

التخريبية  االأ���ص��ول��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  اإره�����اب 

امل��ت��ن��ق��ل��ة، واإع�������ادة ت��ل��م��ي��ع امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ة 

وتوجيه االتهام الأربعة من عنا�صر املقاومة.

وق��د اأو���ص��ح اأم��ن ع��ام ح��زب اهلل ال�صيد 

ح�����ص��ن ن�����ص��ر اهلل يف اآخ����ر اإط���الل���ة ل��ه ه��ذه 

االأم��رك��ي��ن  اأن  اإىل  ب��اإ���ص��ارت��ه  ال���ت���ط���ورات 

ي��رح��ل��ون وي��خ��ّل��ف��ون ال��ف��و���ص��ى، وي��ح��اول��ون 

خ�صارتهم  يف  ال�صبب  ك���ان  م��ن  ي��ع��اق��ب��وا  اأن 

واإرباكهم.

 - ال��غ��رب��ي   - االأم����رك����ي  امل�������ص���روع  اإذاً، 

»االإ����ص���رائ���ي���ل���ي« ال���رج���ع���ي ال���ع���رب���ي م��رَب��ك 

وماأزوم، ومل تفلح كل حماوالته يف ا�صتهداف 

حما�صاً  االأك��ر  وقطر  تركيا  وتبدو  �صورية، 

والتخريب  العنف  اأعمال  من  املزيد  لقيادة 

اأمام  اأذنيهما  والدم، الأنهما متورطتان حتى 

النظام  ب��و���ص��ف  والفرن�صين  االأم��رك��ي��ن 

�صعيفاً، واملعار�صات ال�صورية قوية.

لقد قّدم حمدا قطر، واأردوغ��ان، ومعهم 

اأو�صاط �صعودية، وحتديداً بندر بن �صلطان، 

و�صعد احلريري، تعهدات على مدى ال�صهور 

ال��ع�����ص��رة امل��ا���ص��ي��ة، ب��اإ���ص��ق��اط ال��ن��ظ��ام امل��ق��اوم 

وامل��م��ان��ع وال��وط��ن��ي وال��ت��ق��دم��ي يف ���ص��وري��ة، 

ويف  �صورية،  الإ�صقاط  مواعيد  عدة  و�صربوا 

تعاونهم  كان  وهنا  كانوا يخ�صرون،  كل مرة 

جميعاً لت�صعيد االأعمال الدموية واالإرهابية 

وكان  واالأ�صكال،  الو�صائل  مبختلف  امل�صلحة 

اآخرها تفجرا دم�صق، وترافق كل ذلك مع 

اأو�صع عملية ت�صليل ونفاق اإعالمي و�صيا�صي 

اأي  يف  مثله  ال��ع��امل  �صهد  اأن  اأب���داً  ي�صبق  مل 

اأزمة من االأزمات.

ال��زج��اج��ة،  عنق  اإىل  و�صلت  االأزم����ة  والأن 

الكاز، فتح  بائعة  العربية  االأنظمة  اإىل عنق  اأو 

فكانت  لالأمركين،  �صيكاته  دفاتر  القطري 

ت��ت��وق��ف يف  ال��ت��ي مل  ح��رك��ة ج��ي��ف��ري فيلتمان 

االأ�����ص����ل، اإمن�����ا ه����ذه امل�����رة مت���ي���زت ب��اج��ت��م��اع��ه 

االأوام��ر  وتوجيه  لبنان،  يف  امل�صتقبل  بقيادات 

وت�صليح  �صورية،  اإىل  ال�صالح  تهريب  ب�صرورة 

�صعار  لطرح  ا�صتقرار،  عدم  حالة  وخلق  امل��دن، 

نزع ال�صالح يف بروت الكربى و�صالح اجلنوب 

العمليات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صمال،  ���ص��الح  مقابل 

اتهام  يف  وامل�صارعة  اليونيفيل،  �صد  امل�صبوهة 

�صورية، يف وقت كانت مبادرة جامعة )العربي 

���ص��وري��ة،  ���ص��د  خمططها  يف  ت�صتمر  ح��م��د(   -

تف�صحهما  كيف  ج��ي��داً  دم�صق  ع��رف��ت  وال���ذي 

بعد،  دوره���م���ا  ي��ن��ت��ه  ك���ان مل  واإن  وت��ق��زم��ه��م��ا، 

خ�����ص��و���ص��اً اأن���ن���ا جن���د م���ع و����ص���ول امل��راق��ب��ن 

والريبة،  لل�صك  يدعو  ما  �صورية  اإىل  »العرب« 

يكفي اأن ن�صر اإىل رئي�س بعثة هوؤالء املراقبن، 

وهو ال�صوداين حممد اأحمد م�صطفى الدابي، 

وي�صمله  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  مطلوب 

م�صوؤولن  على  عقوبات  بفر�س   1591 القرار 

���ص��ودان��ي��ن، ي��ت��ق��دم��ه��م ع��م��ر ح�����ص��ن ال��ب�����ص��ر، 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب يف درافور!

تق�صيم  بعد  الب�صر  م�صاألة  �ُصّويت  وفيما 

االأم��ر  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  اأ�صئلة  ثمة  ال�صودان، 

اأح�صن  م��ا  اإذا  ال��داب��ي،  ال��ف��ري��ق  على  ينطبق 

ال�صنع يف �صورية على طريقة ديتليف ميلي�س 

ودانيال بيلمار يف لبنان.

ث��م اإن ال���داب���ي ���ص��ب��ق ل��ه اأن ك���ان ���ص��ف��راً 

لل�صودان يف قطر بن عامي 1999 - 2004.. 

يف  ك���ان  الب�صر  ح�صن  ع��م��ر  رئي�صه  اأن  ك��م��ا 

االإع���الن عن هذا  قبيل  لقطر  �صريعة  زي��ارة 

التعين، وبالتايل فما هو امل�صروع الذي اأوكله 

دولياً  املطلوب  ال�صوداين  اإىل  القطري  حمد 

بجرائم حرب..؟!

اأحمد زين الدين

م��ن��ذ ال�����ص��ب��ت امل��ا���ص��ي ت��وا���ص��ل اإي�����ران 

م���ن���اورات ب��ح��ري��ة وا���ص��ع��ة يف ���ص��رق م�صيق 

ه��رم��ز و���ص��م��ال املحيط ال��ه��ن��دي، امل��ن��اورات 

»الوالية ت�صعن« وت�صتمر  ا�صم  التي حتمل 

ع�صرة اأيام، ت�صتعر�س فيها طهران قدراتها، 

يف وقت تزداد حدة التهديدات الغربية، واإن 

تكن اللغة املعتمدة تاأخذ لبا�س التلميحات، 

على طاولة تفي�س باخليارات وفق ما يقول 

امل�صوؤولون االأمركيون. 

امل�����ن�����اورات ت�����ص��م��ن��ت اخ���ت���ب���ار ط�����رادات 

ال�صفن  التن�صيق بن  جديدة والتدرب على 

يف  والغوا�صات  العائمة  البحرية  والقطع 

منطقة �صديدة االأهمية ا�صرتاتيجياً، حيث 

ال��ك��رة  ن��ف��ط  ال��ق�����ص��م االأع���ظ���م م��ن  يتجمع 

االأر���ص��ي��ة، وح��ي��ث مي��ر ع��رب م�صيق هرمز 

عمان،  ببحر  الفار�صي  اخلليج  يربط  الذي 

ن��ح��و اأرب��ع��ن يف امل��ئ��ة م��ن ه���ذا ال��ن��ف��ط اإىل 

االأ�صواق العاملية. 

املنطقة تختلف عن اأي مكان اآخر، فهي 

حتوي اأكرب القواعد االأمركية، قطر ت�صم 

املركزية  الع�صكرية  للقيادة  امل��ي��داين  املقر 

ال��ع��امل،  م��ن  ال��و���ص��ط��ى  باملنطقة  اخل��ا���ص��ة 

التي وفق تق�صيم البنتاغون، متتد من اآ�صيا 

الو�صطى حتى القرن االإفريقي.

ال���ب���ح���ري���ن ب�����دوره�����ا ت�����ص��م ال���ق���اع���دة 

اخلام�س  ب��االأ���ص��ط��ول  اخل��ا���ص��ة  الع�صكرية 

قواعد،  ال�صعودية  ويف  االأم��رك��ي،  للجي�س 

ت��ت��ح��دث م�����ص��ادر يف ال��ري��ا���س ع���ن اإخ���الء 

بع�صها بعد اإن�صاء القاعدة القطرية، ومنها 

ق��اع��دة االأم���ر �صلطان اجل��وي��ة يف اخل��رج، 

ال�����ص��ه��ران،  يف  ب��ان��ت��ظ��ام  ت�صتخدم  وق��واع��د 

ك��ق��اع��دة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ويف ال��ري��ا���س 

»قاعدة امللك خالد« وخمي�س م�صيط وتبوك 

مطلعة  م�صادر  تاأكيدات  و�صط  والطائف، 

مرفقاً  ع�صر  ثالثة  االأمركية  للقوات  اأن 

خا�صاً، باالإ�صافة اإىل حقها با�صتخدام �صتة 

و�صتن مرفقاً اآخر تابعاً للقوات ال�صعودية، 

���ص��ع��ت وا���ص��ن��ط��ن ح��ت��ى اللحظة  وب��ال��ط��ب��ع 

اإىل  ال��ع��راق،  م��ن  ان�صحابها  قبل  االأخ����رة 

اإ���ص��اف��ة ق��واع��د ج��دي��دة يف ه��ذا ال��ب��ل��د، ويف 

مل�صيق  مواجهة  فرن�صية  ق��اع��دة  االإم����ارات 

هرمز. 

هذا العر�س املقت�صب للقواعد الغربية 

اإل���ق���اء بع�س  يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، ه���دف���ه 
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ال�صوء على املنطقة التي جتري فيها مناورات 

»والية ت�صعن«، والتي ا�صتبقتها طهران بتاأكيد 

ثوابت  اأ�صبحت  اإنها  القول  ميكن  نقاط،  على 

ُد التذكر بها مع كل مناورة، قائد القوة  ��دِّ جُتَ

ال��ب��ح��ري��ة يف اجل��ي�����س االإي�������راين »ح��ب��ي��ب اهلل 

�صياري« قال: »اإن الهدف هو اإظهار عزم القوات 

وال��رادع��ة،  الدفاعية  قوتها  واإظ��ه��ار  امل�صلحة، 

م�صيق  يف  و�صداقة  �صالم  ر�صالة  نقل  وكذلك 

ه��رم��ز وب��ح��ر ع��م��ان وامل��ي��اه احل���رة يف املحيط 

الهندي«. 

ر����ص���ال���ة ال�������ص���الم ال���ت���ي ت���ت���ح���دث ع��ن��ه��ا 

طهران موجهة لدول اجل��وار، وعلى قاعدة 

لال�صتقرار،  والوحيد  االأف�صل  املفتاح  تراها 

اأن دول املنطقة و�صعوبها ق��ادرون على  وهي 

تدخل  اأي  دون  وم�صاحلهم  اأنف�صهم  حماية 

من  اإىل  الر�صالة  ت�صل  ه��ل  ولكن  خ��ارج��ي، 

يعنيه االأمر، اأو هل ُي�صمح لها بالو�صول، من 

البديهي اأن العالقة االإيرانية ال�صعودية هي 

ر�صالة  اأي  ولكن  لال�صتقرار،  االأه��م  املوؤ�صر 

احل�صنة  للنوايا  �صيرتك  م��ك��ان  واأي  ���ص��الم 

لالتهامات  اخلليجية  االآذان  ت�صغي  ح��ن 

االأم����رك����ي����ة ب��خ��ط��ة اإي����ران����ي����ة »م�����وؤام�����رة« 

وا�صنطن،  ل��دى  ال�صعودي  ال�صفر  الغتيال 

حقيقة  وك��اأن��ه��ا  معها  وال��ت��ع��ام��ل  تبنيها  ث��م 

بن�صق  ين�صح  فيها  م��ا  ك��ل  اأن  م��ع  مطلقة، 

�صينمائي، تربع فيه وا�صنطن كما هوليوود، 

واأي مكان للنوايا احل�صنة حن ي�صتبق وزير 

اخلارجية ال�صعودي �صعود الفي�صل املناورات 

مياه  يف  يجرونها  ال��ت��ي  »امل���ن���اورات  ب��ال��ق��ول 

نية«..  ح�صن  على  تدل  ال  خليجية  اإقليمية 

اإذا كان االأمركي بكل  ح�صن نية جتاه من، 

ق���واع���ده ع��ل��ى االأرا�����ص����ي اخل��ل��ي��ج��ي��ة، واإىل 

جانبه االإ�صرائيلي يحلمان مبهاجمة اإيران، 

اأو  ا�صتطاعا،  ل��و  زم��ن  منذ  ليفعالها  وك��ان��ا 

متكنا من ح�صاب النتائج بدقة.

على  وا���ص��ح��ة،  الع�صكرية  امل���ن���اورات  ت��ب��دو 

االأق�����ل جل��ه��ة اأه���داف���ه���ا ور���ص��ائ��ل��ه��ا، اأول���ه���ا اأن 

ط��ه��ران ت��اأخ��ذ ال��ت��ه��دي��دات على حممل اجل��د، 

واأنها قوية وت�صتطيع الدفاع عن نف�صها، ومن 

املنا�صبات،  ه��ذه  مثل  يف  خطابها  اأدب��ي��ات  يتابع 

»ع��زمي��ة«  م��ن قبيل  ���ص��راه��ا مليئة مب��ف��ردات 

تزال  كانت وال  نقاط  و»اقتدار«، وهي  و»اإرادة« 

حمل اختبار من قبل القوى الغربية. 

الع�صكرية،  امل���ن���اورات  يف  ال���ق���راءة  �صهولة 

ال�صيا�صي،  يقابله �صبابية متعمدة يف اخلطاب 

اأحيانا  �صيا�صية«،  »مناورات  كلمة  كثراً  ن�صمع 

ويف ال���ي���وم ن��ف�����ص��ه، ق���د ي�����ص��در ع���ن وا���ص��ن��ط��ن 

القيام  واحد يتحدث عن  موقفان متناق�صان، 

ب��ع��م��ل ع�����ص��ك��ري، واالآخ������ر ع���ن ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

الالزمة  وبالطبع  العقوبات،  خيار  واأف�صلية 

اخل��ي��ارات مطروحة على  »ك��ل  تغيب،  ال��ت��ي ال 

»املياه تكذب  الطاولة«، ثمة مثال عربي يقول 

الغطا�س  اأن كذبت  املياه  الغطا�س«، �صبق لهذه 

االأم���رك���ي.. االأر�����س ك��ذب��ت��ه ح��ن اأج���رب على 

اخلروج من العراق، وبعد ا�صتيالء طهران على 

اأي�صاً..  اجل��و  يكذبه  م��وؤخ��راً  التج�ص�س  طائرة 

وال�صبب ب�صيط هو بعيد جداً عن اأر�صه.

حممد مقهور

اأنقرة - الثبات

ت�����ص��ع��ى ت��رك��ي��ا اإىل ت��ع��م��ي��م »ال��ن��م��وذج 

ال���رتك���ي« ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ق���اع���دة اإ���ص��الم��ي��ة 

القائم  الواقع  تتعامل مع  ليربالية  وقمة 

على االأر�س، بداًل من ال�صعي اإىل تغيره.

ه���ذا ال��ن��م��وذج ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��رع��اي��ة 

بن  اأ�صبح  »اإ�صرائيلية«،  ورمب��ا  اأمركية، 

ث��ورات  دول  تتخذه  م�صاراً  و�صحاها  ليلة 

»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، وه��و م��ا ي��اأم��ل م��ع��ّدوه 

»الثورة«  جنحت  اإن  �صورية  حال  يكون  اأن 

فيها. 

الرتكية،  املعار�صة  يف  م�صادر  وتقول 

اإن من����وذج »االإ���ص��الم��ي��ن اجل�����دد« ال���ذي 

يراد تطبيقه يف العامل العربي، من �صاأنه 

الرتكية،  االإمرباطورية  �صكل  ي�صتعيد  اأن 

يجلب  اأن  مي��ك��ن  ال  اأم���رك���ي  مب�����ص��م��ون 

»ال��ط��غ��اة  م��ن  اإال جم��م��وع��ة  املنطقة  ع��ل��ى 

املبادئ من  الذين ي�صّحون بكل  ال�صغار«، 

الكبر«؛  »الطاغية  بقيادة  ال�صلطة  اأج��ل 

املعروف عنه نزعته الت�صلطية.

اأم���ا امل��ع��ي��ار االأب����رز - ورمب���ا االأوح����د - 

لنجاح هذه النماذج ال�صغرة يف احل�صول 

على الر�صى االأمركي، هو متاماً ما فعله 

على  املحافظة  الرتكي من حيث  النموذج 

�صراً،  وتطويرها  »اإ�صرائيل«،  مع  العالقة 

ولهذا  العلن،  يف  كالمياً  مناه�صتها  رغ��م 

ا�صطنبول«،  »جم��ل�����س  اإن  امل�����ص��ادر،  ت��ق��ول 

اأن��ق��رة م���اأوى، يتجه اإىل  ال��ذي يتخذ م��ن 

االن�صمام اإىل هذه القافلة، ما اأن يح�صل 

على هذه املباركة. وتقراأ امل�صادر م�صار دول 

الثورات العربية، بدءاً من تون�س التي قام 

اإليه،  احلاخامات  بدعوة  اجلديد  رئي�صها 

بليبيا التي دعا جمل�صها االنتقايل  مروراً 

اإىل  اإل��ي��ه��ا، و����ص���واًل  ال���ع���ودة  اإىل  ال��ي��ه��ود 

اح��رتم  ال�صلفي  تيارها  ب��ارك  التي  م�صر 

»معاهداتها الدولية«.

وت���وؤك���د امل�����ص��ادر اأن امل�����ص��در ال��وح��ي��د 

للر�صى عن »جمل�س ا�صطنبول«، هو اإدراكه 

ي��دف��ع��ه للح�صول  اأن  ي��ج��ب  ال���ذي  ال��ث��م��ن 

ال�صلطة،  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  امل�صاعدة  على 

وه���ي م�����ص��اع��دة ت����درك ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

اأن��ه��ا �صعبة يف احل��ال��ة ال�����ص��وري��ة؛ االأك��ر 

ال�صابقة،  ك��ل احل����االت  ب��ن  م��ن  مت��ا���ص��ك��اً 

م��رتددة يف  املتحدة  ال��والي��ات  تبدو  ولهذا 

واالع���رتاف  املجل�س،  لهذا  ال��دع��م  اإع���الن 

اأي�صاً  ولهذا  ووح��ي��داً«،  �صرعياً  »ممثاًل  به 

ال��دائ��رة يف  العربية  ال��دول  مل تعرتف به 

على  تظهر  اأن  بانتظار  االأم��رك��ي،  الفلك 

اأر�س الواقع ما ميكن اأن يوؤ�صر اإىل قدرة 

هذا »املخلوق الهجن« على القيام بدور ما 

يف عملية االنقالب على النظام يف املنطقة.

ب�����داأوا ي�صعرون  امل��ج��ل�����س  رج����ال ه���ذا 

بال�صيق من الواليات املتحدة، التي قالت 

وزي����رة خ��ارج��ي��ت��ه��ا يف اأح���د االج��ت��م��اع��ات 

اإن ب���الده���ا غ���ر ق�����ادرة ع��ل��ى االع����رتاف 

ال��ن�����ص��ائ��ي فيه  »ال��ت��م��ث��ي��ل  ب��امل��ج��ل�����س، الأن 

املجل�س  اأع�������ص���اء  ك����ان  ���ص��ع��ي��ف«، وف��ي��م��ا 

اأف��واه��ه��م  ف��احت��ن  بكلينتون  املجتمعون 

ده�صة وا���ص��ت��غ��راب��اً، ك��ان م��ن ال��وا���ص��ح اأن 

اأي ق���رار  ب��ع��د  ي��ت��خ��ذوا  االأم���رك���ي���ن مل 

ب�����ص��م ه���ذا امل��ج��ل�����س اإىل ت��رك��ي��ب��ة ال��دع��م 

اخل��ا���ص��ة ب��ه��م، ول��ه��ذا مت جل��م االأت����راك 

عن االعرتاف به، وكذلك الدول العربية 

االأخ��������رى، ب��ان��ت��ظ��ار اإ�����ص����ارة اأخ������رى من 

االأم���رك���ي، ال���ذي ي���درك مت��ام��اً �صعوبة 

املهمة التي تنتظره يف �صورية.

ال���ت���ق���ط ق������ادة »االإخ�����������وان« االإ�����ص����ارة 

االأمركية �صريعاً، فقرروا عدم امل�صي يف 

اإع��ادة تنظيم املجل�س، وجنا غليون  خطة 

م���ن ال���ع���زل م���ن م��ن�����ص��ب��ه، وب��ق��ي حممد 

ف������اروق ط���ي���ف���ور؛ ن���ائ���ب امل����راق����ب ال���ع���ام، 

بانتظار فر�صة  املجل�س  رئا�صة  بعيداً عن 

اإغاثة  اأخ��رى، لكن مت تعوي�صه ب�صندوق 

دوالر  مليون   20 ق��دره  بتمويل  �صيديره 

على  ال�صيطرة  خ��الل��ه  م��ن  يتم  ���ص��ه��ري��اً، 

القرار املايل وال�صيا�صي للمجل�س برئا�صة 

االإيجابية  االإ���ص��ارة  اأعطى  ال��ذي  غليون، 

العالقات مع  »قطع  نيته  باإعالن  االأوىل 

اإيران واملقاومة يف لبنان« اإذا ما و�صل اإىل 

االأّويل،  ال��ر���ص��ى  على  فح�صل  ال�صلطة، 

بانتظار الر�صى االأخر..
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£ مذكرات يادلني
اأكد الرئي�س ال�صابق لال�صتخبارات ال�صهيونية؛ 

تن�صر  التي مل  يادلن، خالل مذكراته  عامو�س 

ب��ع��د، ع��ل��ى »االإجن�������ازات« ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا يف ف��رتة 

يف  اال�صتقرار  زعزعة  يف  ب��دوره  متباهياً  واليته، 

االأن�صطة يف عهده،  اأهم  م�صر، والتي عّدها من 

اإ�صافة  ومهمة،  ك��ب��رة،  عربية  دول��ة  م�صر  الأن 

ال�صودان،  جنوب  النف�صال  وم�صاعيه  دوره  اإىل 

واإعطائهم ال�صالح. 

وك�����ص��ف ع��ام��و���س اأن ا���ص��ت��خ��ب��ارات��ه ت��ع��م��ل ل��ي��اًل 

نهاراً يف لبنان، ملراقبة رجال املقاومة، وكيف مت 

ودعم  ال�صوري،  النظام  على  للق�صاء  التخطيط 

القوى املناوئة للنظام بكافة الو�صائل، وكل ذلك 

�صيعلن عنه فور انتهاء مذكراته.

£ �سناعة »اإ�سرائيلية«  
     للنازحني

ب��ع��د ف�����ص��ي��ح��ة ع��ل��ب ال�����ص��اي »االأم����رك����ي����ة« ال��ت��ي 

ُقدمت للنازحن الفارين من �صورية اإىل ال�صمال 

اإح��دى  م��ن  �صتوية  ثياب  عليهم  ُوّزع���ت  اللبناين، 

نع  »�صُ عليها  ُكتب  االأردنية،  »اخلرية«  اجلمعيات 

امل�صانع  اأح����د  اإن���ت���اج  اأن��ه��ا  ت��ب��ّن  ل��ك��ن  االأردن«،  يف 

عليها  وُكتب  االأردن،  مع  امل�صرتكة  »االإ�صرائيلية« 

االأ���ص��واق  يف  ت�صويقها  اأج��ل  م��ن  االأردن«  يف  نع  »�صُ

العربية، وبعد املتابعة تبّن اأن الذي قام بتوزيعها 

موؤ�ص�صة قطرية تعنى بتقدمي امل�صاعدات للنازحن 

واملحتاجن، وي�صرف عليها اأحد �صيوخ دولة قطر.



لقد حددت القوانني واملرا�سيم التنظيمية دور وزير 

الدفاع الوطني و�سالحياته، فهو الذي ينقل اإىل قيادة 

من  وينقل  ال���وزراء،  ملجل�س  ال�سيا�سي  التوجيه  اجلي�س 

اجلي�س اإىل احلكومة املعلومات الأمنية، وخ�سو�ساً التي 

�سيا�سية، وي�سكل حلقة الربط بني جمل�س  اأبعاداً  حتمل 

الوزراء واجلي�س اخلا�سع ل�سالحيات الأخري.

فايز  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ك�سف  املنطلق،  من هذا 

غ�سن معلومات عن وجود عنا�سر من تنظيم »القاعدة« 

يف بع�س املناطق اللبنانية، وخ�سو�ساً املحاذية ل�سورية، 

يف  للم�ساركة  ال�سوري  الداخل  اإىل  لإنطالقهم  متهيداً 

التي ت�ستهدف ال�ستقرار يف اجلارة  الإرهابية  العمليات 

الأقرب. 

ول  ال��ك��الم،  قليل  اأن غ�سن  اأح��د  على  ولي�س خفياً 

ي��ك��ر م��ن اإط���اللت���ه الإع���الم���ي���ة، ومل ي��ك��ن ي��وم��اً من 

معلوماته  ف��اإن  »الدونكي�سوتية«،  الت�سريحات  اأ�سحاب 

عن وجود عنا�سر من تنظيم القاعدة يف لبنان، مل تكن 

مرتكزة على حتليل �سيا�سي، بل على تقارير اأمنية تزوده 

بها قيادة اجلي�س عماًل بالقانون الذي حدد �سالحيات 

تتعلق  امل��ذك��ورة  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  خ�سو�ساً  ال��دف��اع،  وزي���ر 

باأمن م�سرتك مع دولة �سديقة، ترعى عالقتها بلبنان 

معاهدة اأخوة وتن�سيق، يندرج الأمن امل�سرتك للبلدين يف 

بندها الثالث الذي ين�س على »عدم جعل لبنان م�سدر 

تهديد  �سورية م�سدر  وع��دم جعل  �سورية  لأم��ن  تهديد 

لأمن لبنان«.

والالفت يف ت�سريح غ�سن اأنه اأتى بعد لقائه وفداً 

الأوىل  املعنية  الع�سكرية،  امل��وؤ���س�����س��ة  ���س��ب��اط  ك��ب��ار  م��ن 

التجاذبات  ع��ن  بنف�سها  ت��ن��اأى  وال��ت��ي  ال��ق��وم��ي  ب��الأم��ن 

حتلياًل  اأو  دعائياً  ك��الم��اً  لي�س  اأن��ه  ي��وؤك��د  م��ا  ال�سيا�سة، 

يخدم اخلط ال�سيا�سي الذي ينتمي اإليه وزير الدفاع.

غ�سن  اأن  عليمة  م�سادر  ك�سفت  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 

رفع اإىل جمل�س الوزراء تقريراً باملعلومات التي بحوزته، 

واملعاهدات  املواثيق  اح��رتام  وبالتايل  املقت�سى،  لإج��راء 

الدولية وعدم جعل لبنان ممراً اأو مقراً لالإرهاب.

املخت�سة يف قوى  الأجهزة  اأن لدى  امل�سادر  واأك��دت 

الأمن الداخلي معلومات موثقة توؤكد ما ك�سفه غ�سن، 

غري اأن هناك �سغوطاً �سيا�سية كبرية مور�ست على قادة 

هذه الأجهزة لثنيهم عن تقدمي املعلومات املذكورة اإىل 

اجلهات ال�سيا�سية املعنية.

اأما الأمر امل�ستغرب يف ترددات ما اأثاره غ�سن، فهي 

احلملة الإعالمية التي ي�سنها تيار »امل�ستقبل« وملحقاته 

على وزير الدفاع، وحماولة اإلبا�س الق�سية ثوباً مذهبياً 

الأب��ي�����س م��ن اخليط  اأن يتبني اخل��ي��ط  ق��ب��ل  ك��ال��ع��ادة، 

حتدثت  التي  املعلومات  �سدقية  يعزز  ما  فيها،  الأ���س��ود 

عن تورط »امل�ستقبل« وملحقاته يف ا�ستهداف ال�ستقرار 

ق��ائ��م��ة على  اأن ه���ذه احل��م��ل��ة  اإىل  ال�����س��وري، وم���ا ي�سري 

قاعدة »كاد املريب اأن يقول خذوين«.

الإعالمي  الت�سليل  حلمالت  الت�سدي  يف  واإ�سهاماً 

التي يتعر�س لها الراأي العام اللبناين، وحماولت نفي 

ك��الم وزي��ر ال��دف��اع م��ن قبل بع�س الأف��رق��اء، ل ب��د من 

اإلقاء ال�سوء على بع�س احلوادث الأمنية اخلطرة التي 

حملت ب�سمات »القاعدة« والتنظيمات املنبثقة منها التي 

وقعت يف لبنان عن طريق طرح الأ�سئلة الآتية:

-  من هو تنظيم »فتح الإ�سالم«، ومن هي اجلهات 

الإقليمية واملحلية التي كانت تقف وراءه، ومن امل�سوؤول 

عن انفالت الو�سع الأمني اآنذاك يف ظل وجود حكومة 

»14 اآذار« املبتورة والأجهزة الأمنية التابعة لها؟

-  م��ن ه��ي اجل��ه��ة ال��ت��ي تقف وراء ج��رمي��ة خطف 

الأ�ستونيني، واإىل اأي تنظيم ومنطقة ينتمي وائل عبا�س 

املدبر الأول للجرمية املذكورة؟

ا�ستهدفت  التي  ع��زام«  »كتائب عبد اهلل  -  من هي 

قوات »اليونيفيل« موؤخراً؟

ح���ت���ى ال�������س���اع���ة مل ي���ل���ق ال��������راأي ال����ع����ام ال��ل��ب��ن��اين، 

عن  مقنعة  اأج��وب��ة  ال��ب��ارد  نهر  �سهداء  ذوي  وخ�سو�ساً 

الأ�سئلة املطروحة.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان، نّدد بالتفجريات الإجرامية 
التي هّزت دم�سق �سباح اجلمعة الفائت. واأ�سار اللقاء اإىل اأن اأعداء �سورية واأعداء 

التي  اخلارجية  املوؤامرة  مواجهة  يف  ال�سقيق  ال�سوري  ال�سعب  �سمود  هالهم  الأمة 

ال�سعب  ووح��دة  �سورية  وحدة  وت�ستهدف  احلياة،  ومقومات  مكونات  كل  ت�ستهدف 

ال�سوري العظيم، والدور الكبري الذي ت�سطلع به �سورية يف املقاومة، واحت�سانها لها 

يف لبنان وفل�سطني.

واأعلن اللقاء عن ت�سامنه املطلق مع ال�سعب ال�سوري ال�سقيق يف م�سابه الأليم، ودعا اإىل 

اللتفاف حول قيادته احلكيمة. 

 - امل�ستقلني  النا�سريني  حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأمني  حمدان؛  م�سطفى  العميد   •
املرابطون، ا�ستقبل ال�سفري ال�سيني يف لبنان؛ ليو زميينغ.

بعد اللقاء، راأى ال�سفري ال�سيني اأن على املجتمع الدويل بذل جهود اأكرث مل�ساعدة الدول 

العربية املعنية لتجاوز ال�سعوبات، ولإطالق عملية �سيا�سية تخدم هذه الدول.

من جهته، ثّمن العميد حمدان املوقف ال�سيني يف ك�سر الهيمنة الأحادية الأمريكية على 

العامل، ويف م�ساندة احلقوق الوطنية لل�سعب الفل�سطيني، ومنع التدخل الأجنبي الظامل 

يف �سوؤون ال�سعوب، وحقها يف تقرير م�سريها، لي�س فقد على �سعيد الأمة العربية، اإمنا 

يف اأي بلد من البلدان.

• حزب الحتاد راأى اأن يد الفتنة والإجرام امتدت اإىل اأمن العا�سمة ال�سورية دم�سق، 
يف حماولة لهز ال�ستقرار الذي تنعم به دم�سق، يف حماولة لإعطاء منحى اأمني خطري 

اأن تطال  التي حتاول  املوؤامرة  اأ�سابع  انك�سفت  بعدما  �سورية،  التي جتري يف  لالأحداث 

حام  دور  من  العا�سمة  تلعبه  ما  اإىل  بالإ�سافة  املمانع،  القومي  ودوره��ا  �سورية  موقع 

لوحدة �سورية واأمنها وا�ستقرارها. وا�ستنكر احلزب هذه الأعمال الإرهابية التي اأوقعت 

�سحايا مدنية وع�سكرية، وطالب اجلامعة العربية ومراقبيها اأن يتنبهوا اإىل خطورة هذه 

الأعمال، التي تريد النيل من وحدة �سورية وا�ستقرارها، حتى ل يكونوا �سهود زور يف لعبة 

دولية ت�ستهدف اأمن العرب القومي.

ا�ستهدفت  التي  املروعة  التفجريات  وقوع  ا�ستنكرت  لبنان،  يف  املقاوم  العمل  جبهة   •
دم�سق، والتي اأتت بعد يوم من التفجريات النكراء يف العراق، عقب الن�سحاب الأمريكي، 

ما يوؤكد اأن دولتي الإرهاب )اأمريكا والكيان ال�سهيوين( واأتباعهما هم من يقف خلف 

فعل  وكرّدة  العراق،  املدوية يف  الهزمية  على  للتغطية  البلدين،  التفجريات يف كال  هذه 

كافة  ورف�س  وجي�سها،  �سعبها  متا�سك  نتيجة  �سورية،  يف  وف�سلها  املوؤامرة  �سقوط  على 

التدخالت اخلارجية.

النائب ال�سابق عدنان عرقجي ا�ستنكر ال�سمت العربي والإ�سالمي والعاملي املريب   •
اإزاء امل�سروع ال�سهيوين اجلديد لإعالن القد�س عا�سمة اأبدية وموحدة ملا ي�سمى بال�سعب 

اليهودي.

و�ساأل عرقجي: اأين جامعة الدول العربية من هذا العتداء الذي ي�سيب كل العرب، الذين 

لطاملا تغنوا باأن فل�سطني هي ق�سيتهم املركزية؟ هل �ستتحرك اجلامعة اإىل جمل�س الأمن 

الدويل من اأجل اإ�سدار موقف حا�سم يردع هذه العدوانية ال�سهيونية؟ وهل يقت�سر دور 

اجلامعة اليوم على ح�سر اأنفها يف ال�سوؤون الداخلية لدول مثل �سورية؟ وهل �ستعمد اإىل 

تدويل ملف فل�سطني ل�ستعادة حقوقها، اأم اأن التهويل بالتدويل هو فقط لالأ�سقاء العرب؟ 

واأين هي منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، التي تعترب القد�س اأمانة يف عهدتها؟

اأن  الوا�سح  بالدليل  اأثبتت  الإرهابية  التفجريات  اأن  اعترب  امل�سلمني  العلماء  جتمع   •
املقاومة  خط  يف  وريادتها  دوره��ا  اإ�سقاط  اأجل  من  و�سيا�سيًا،  اأمنيًا  م�ستهدفة  �سورية 

واملمانعة، موؤكدًا اأن هذه العملية اجلبانة تثبت اأن هذا امل�سروع قد ف�سل، لذلك يقومون 

اليوم ب�سرب الأمن وال�ستقرار، من خالل �سرب املوؤ�س�سات الأمنية التي حتفظ البالد، 

لكن النتيجة كانت عك�سية، فاإن هذه التفجريات الآثمة زادت من متا�سك ال�سعب والتفافه 

حول قيادته. ونّبه التجمع ال�سعب ال�سوري باأن »ال�سورة التي يريدوكم اأن تروها من خالل 

و�سراعات  اأهلية  م�ستقبل حرب  به؛  يعدونكم  الذي  امل�ستقبل  �سورة  التفجري، هي  هذا 

التي  مبادئكم  تتخلوا عن  اأن  ويريدونكم  البالد،  يعم  وخراب  ودمار  وطائفية،  مذهبية 

يدعو لها دينكم وقوميتكم، من خالل تخليكم عن فل�سطني، وعن الدعوة لوحدة العامل 

العربي، فاختاروا اخلط الذي تروا فيه �سالح اأمتكم و�سيادتكم ور�سا ربكم«.

الأمريكية  ال�سر  واإدارة  ال�سهيوين  العدو  حّملت  لبنان،  يف  الإ�سالمي  العمل  جبهة   •
اأمنيني  مقّرين  ا�ستهدفا  اللذين  الآثمنينْ  التفجريين  م�سوؤولية  الداخل  يف  واأدواتهما 

جنوبي دم�سق، غداة و�سول طالئع املراقبني العرب، يف حماولة يائ�سة لن�سف كل احللول 

وحقيقتها  املوؤامرة  حجم  وعي  اإىل  ال�سقيق  ال�سوري  ال�سعب  اجلبهة  ودعت  املطروحة. 

والت�سرف بحكمة وم�سوؤولية لقطع دابر الفتنة.

• حزب �سبيبة لبنان العربي قال: »يطلع علينا ال�سفاح املجرم؛ بطل جمزرة حلبا، ومل 
نن�َس بعد هجومه ال�سابق على املوؤ�س�سة الوطنية الع�سكرية ال�سامنه التي خا�ست معركة 

الكرامة يف العدي�سة يف وجه العدو الإ�سرائيلي، وهذا ما ا�ستفز ذلك املجرم لكي يوّجه 

ل�سبط  اجل�سام  الت�سحيات  قّدمت  التي  اللبناين،  اجلي�س  موؤ�س�سة  على  حقده  �سهام 

ومّولوه  الإ�سالم  فتح  دعموا  عندما  ومعلميه  اأخطائه  واإزال��ة  لبنان،  يف  الداخلي  الو�سع 

و�سّلحوه«.

�صغوط �صيا�صية مور�صت على جهاز �أمني لعدم تاأكيد معلومات غ�صن

حركة �لأمة: 
�أين »�لربيع �لعربي« 

من تهويد �لقد�س؟
 

الدوري،  اجتماعها  الأمة  حلركة  العامة  الأمانة  عقدت 

وا�ستنكرت  ال�سمت العربي الر�سمي اإزاء اإ�سرار العدو 

ال�سريف،  القد�س  تهويد  حم���اولت  على  ال�سهيوين 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  م�سرى  العربية،  هويته  وطم�س 

وال��ذي  ال�سريفني،  احلرمني  وثالث  و�سلم،  واآل��ه  عليه 

ي�سمى  ما  خ�سم  يف  �سر�سة  �سهيونية  لهجمة  يتعر�س 

براعم  من  حتى  جند  مل  الأ�سف  ومع  العربي«،  »الربيع 

هذا »الربيع« من يعرت�س، فال القيادة اجلديدة يف ليبيا 

م�سر  يف  اجلديدة  الربملانية  الأغلبية  ول  اعرت�ست، 

جل�سة  اإىل  دع��ت  العربية  اجلامعة  ول  �سوتها،  �ُسمع 

جلامعة  العام  الأم��ني  العربي؛  نبيل  يهرول  ومل  طارئة، 

ل�»اإ�سرائيل«  املهل  باإعطاء  قطر،  وحمد  العربية،  الدول 

للتوقف عن م�ساريعها ال�ستطانية وتهويد القد�س.

العربية  اجلامعة  تبادر  مل  مل��اذا  املجتمعون:  وت�ساءل 

بطلب عقد اجتماع عاجل ملجل�س الأمن، وطرح التعدي 

242 وغريه من  ال�سهيوين الذي يخالف القرار الدويل 

القرارات الأممية؟

مع  الكبري  ال�سوري  التعاون  على  العامة  الأمانة  واأثنت 

العرب،  املراقبني  جلنة  وا�ستقبالها  العربية،  املبادرة 

ومتنت اأن تكون هذه اخلطوة مقدمة للحل ال�سيا�سي يف 

�سورية، ووقف العنف واإر�ساء الأمن وال�ستقرار.

اإ�سدار  يف  لالإ�سراع  اللبنانية  احلكومة  احلركة   ودعت 

املرا�سيم النفطية للحفاظ على حقوق لبنان يف ثروته، 

بالرتاب الوطني  امل��رتب�����س  ال�����س��ه��ي��وين  ال��ع��دو  لأن 

الأطماع  هذه  عن  بعيدًا  نفط لبنان  يكون  اللبناين، لن 

�سارت  القرب�سية  احلكومة  اأن  خ�سو�سًا  ال�سهيونية، 

بخطوات متقدمة يف حتديد الكميات املوجودة، والتفاق 

مع ال�سركات الدولية للبدء يف عمليات ا�ستخراج النفط.

وزير الدفاع اللبناين فايز غ�سن



مل ي���ك���ن ال���ن���ق���ا����س ال������ذي ا���س��ت��ث��اره 

ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى م�����س��روع ال���وزي���ر �سربل 

نحا�س الثوري لالأجور وليد �ساعته، واإن 

ي��ك��ن م��ف��اج��ئ��اً ت�����س��رف رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

اأمر »خطري«  وكاأنه  للت�سويت  امل�ستهِجن 

ُي����خ����رج جم��ل�����س ال����������وزراء ع����ن ���س��ل��ط��ت��ه 

ب��اع��ت��ب��اره »���س��اح��ب ال�����س��ي��ادة«، ويف ه��ذا 

الأم�����ر م���ا ي��ف��اج��ئ، ب��اع��ت��ب��ار ل��ب��ن��ان بلد 

ب��رمل��اين وتتمثل يف  دمي��ق��راط��ي ون��ظ��ام��ه 

برملانية  وكتل  �سيا�سية  اأح���زاب  حكومته 

منتخبة، ولي�س »م�سيخة ملكية« ل تقيم 

رئي�س  فيها  ياأمر  ال�سعبية،  ل��الإرادة  وزن��اً 

وعليهم  معاونيه  م��ن  جمموعة  ال����ورزاء 

واجب الطاعة، وتعد القرارات احلكومية 

»مكرمة« ميّن بها احلاكم على »رعاياه«.

م����ن امل�����ع�����روف يف ع���ل���م ال�����س��ي��ا���س��ة، 

الأن���ظ���م���ة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  اأن 

الدميقراطية، ت�ستمد �سلطتها و�سرعيتها 

لتمثيلها،  فّو�ستها  �سعبية  اأك��ري��ة  م��ن 

واخ��ت��ارت��ه��ا م��ن خ���الل ان��ت��خ��اب��ات دوري���ة 

اأنها  كما  �سنوات،  �ست  اأو  اأرب��ع  كل  جت��ري 

اإن  ح��ي��ث  ال�سلطة،  ت����داول  مل��ب��داأ  تخ�سع 

اأي تبدل يف اجتاهات وت�سويت الأكرية 

ال�سعبية يفرت�س تبدًل موازياً يف احلكم 

با�سم ال�سعب.

وب��ال��رغ��م م��ن اع��ت��م��اد »دول����ة ل��ب��ن��ان« 

د���س��ت��وري��ة دمي��ق��راط��ي��ة الطابع  ن�����س��و���س��اً 

وامل�����س��م��ون، واع���ت���م���اد ال��ن��ظ��ام ال��رمل��اين 

كاأ�سا�س للحكم، تراوحت التجربة اللبنانية 

يف احل���ك���م ال���دمي���ق���راط���ي ب����ني امل��ق��ب��ول 

والأ���س��واأ على الإط��الق وهو ال��ذي كّر�سته 

الف�ساد  اأدخلت  التي  ال�سيا�سية،  احلريرية 

اإىل ج��م��ي��ع م���راف���ق ال���دول���ة وم��ف��ا���س��ل��ه��ا، 

من  امل�ستن�سخ  »امل�����س��ي��خ��ة«  ن��ظ��ام  وك��ّر���س��ت 

حكم بع�س البالد العربية التي رعت �سعد 

احلريري واأ�سالفه من قبله.

 وتفاقم الو�سع، خ�سو�ساً بعد اغتيال 

امل�سيخة  تكر�ست  حيث  احل��ري��ري،  رفيق 

الب�سر  على  وب��ات  »ال�سهيد«،  با�سم  علناً 

اأن  والإدارات  ال��ع��ام��ة  وامل��راف��ق  واحل��ج��ر 

تتكر�س للحريرية وبا�سمها ولها كاأمالك 

خا�سة، وترفع الع�سا ملن جتراأ وع�سى. 

با�ستئ�سال  ك��ب��رياً  الأم����ل  ك���ان  وق���د 

حكم امل�سيخة بعد و�سول الرئي�س ميقاتي 

اإىل احلكم، لكن رئي�س احلكومة يت�سرف 

وكاأنه �سليل وراثي لتلك امل�سيخة، متذرعاً 

ب��ط��ائ��ف��ت��ه ت�����ارة، وم��ت��خ��وف��اً م���ن »غ�سب 

ال�����س��ي��خ وح��ا���س��ي��ت��ه« ط�������وراً، مب���ا يظهر 

ع��ل��ى حكم  »امل�����س��ي��خ��ة«  ح��ك��م  ا�ست�ساغ  اأن���ه 

ال�سيا�سية  اأن احلريرية  ال�سعب، متنا�سياً 

للبنان  ا�ستثنائي  حكم  كانت  وا�ستئثارها 

تر�سيخه،  يف  و�ساهمت  فر�سته  امل��ت��ع��دد، 

ظ�����روف وم��ع��ط��ي��ات اإق��ل��ي��م��ي��ة وحم��ل��ي��ة، 

وا����س���ت���ط���اع���ت احل����ري����ري����ة ف���ر����س���ه ع��ل��ى 

ال��ف�����س��اد  ت�����س��اط��رت  اأن  ب��ع��د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

داعميها  مع  واخل��دم��ات  املنافع  وتبادلت 

الإق���ل���ي���م���ي���ني وال����دول����ي����ني ع���ل���ى ح�����س��اب 

ال�سعب اللبناين واأمنه وا�ستقراره.

ي��ت��ع��ر���س وزراء يف  وق���ت  وال���ي���وم، يف 

والتخوين،  والوعيد  للتهديد  احلكومة 

ل ن�سمع لرئي�س الوزراء راأياً يف املو�سوع، 

ن��ق��راأ عن  بينما  ع��ن حكومته،  دف��اع��اً  ول 

م�سادره ومقربني منه ت�سريبات باأنه لن 

بند  اأي  بتمرير  ف�ساعداً  الآن  ي�سمح من 

على جدول الأعمال دون رغبته واإرادت��ه، 

ال��ت�����س��وي��ت  اأن  امل�����س��ب��ق��ة  م��ع��رف��ت��ه  ودون 

���س��ي��ك��ون ل�������س���احل���ه، ك���م���ا ي�������داأب رئ��ي�����س 

ال�سهري  الت�سويت  ومنذ  يومياً  احلكومة 

ع��ل��ى م�����س��روع ق���ان���ون ت�����س��ح��ي��ح الأج�����ور 

امل��ق��دم م��ن وزي����ر ال��ع��م��ل ���س��رب��ل ن��ح��ا���س، 

على اأن يبدي عدم ارتياحه اإىل »الأجواء 

الت�سويت  جل�سة  �سادت  التي  ال�سيا�سية« 

تلك، واأنه وافق على طرح م�سروع نحا�س 

ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ت لأن����ه ك���ان ي��ت��وق��ع �سلفاً 

اإ�سقاطه يف جمل�س الوزراء.

اإن م���ا ي���ق���وم ب���ه ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي 

اأنه  يفرت�س  وزراء  رئي�س  من  م�ستغَرب 

رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ك���ل ل��ب��ن��ان، واأن�����ه ي��راأ���س 

متار�س  اأن  حقها  م��ن  »اأك��ري��ة«  حكومة 

احل���ك���م وف����ق ب���رن���ام���ج حم����دد و���س��ع��ت��ه��ا 

لنف�سه، ويفرت�س اأنها �سوف حُتا�سب عليه 

املقبلة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال�سعب  قبل  م��ن 

الت�سريبات مبمار�سة »حقه« يف  كما تبدو 

احتكار اإعداد جدول اأعمال احلكومة، اإل 

واآرائ����ه و�سمان  مب��ا يتنا�سب م��ع م��زاج��ه 

على  م��ب��ا���س��راً  رداً  ل�����س��احل��ه،  ال��ت�����س��وي��ت 

رغ��ب��ة الأك���ري���ة امل���وج���ودة يف احل��ك��وم��ة 

جديدة  اأ�س�س  وب��ن��اء  ب��الإ���س��الح  املبا�سرة 

لدولة حديثة يف لبنان، كما وفيه تعطيل 

ياأملون  الذين  املواطنني  و�سوؤون  للدولة 

من هذه احلكومة اللتفات اإىل اأو�ساعهم 

تاأجيل  وع��دم  والجتماعية،  القت�سادية 

باإ�سالح  وامل��ب��ا���س��رة  امللحة،  الق�سايا  ب��ّت 

ما هدمته احلريرية ال�سيا�سية واأف�سدته 

خ��الل الأع���وام املا�سية، واإق���رار امل��وازن��ة، 

وك�سف كل ق�سايا الف�ساد والهدر و�سرقة 

املال العام التي ح�سلت.

ب��ال��ط��ب��ع، وان��ط��الق��اً م��ن اح��رتام��ه��ا 

تفر�س  مل  ال��دمي��ق��راط��ي،  العمل  مل��ب��ادئ 

الأكرية احلالية التزامات على الرئي�س 

ميقاتي حني اختارته كرئي�س حلكومتها، 

لكنها بالتاأكيد مل تكن تعرف اأنه �سيتعامل 

وكاأنه امتداد حلكم امل�سيخة احلريرية، ل 

ب��ل على الأك��ي��د، اأن��ه��ا مل تكن ت���درك اأن��ه 

امتنعت  ما  الي�سرى  باليد  منها  �سياأخذ 

ال��ي��م��ن��ى،  ب��ال��ي��د  ل��ل��ح��ري��ري  ت��ع��ط��ي��ه  اأن 

فكانت »تهريبة« متويل املحكمة الدولية، 

لغاية  ُت�ستكمل  التي مل  التعيينات  وكانت 

املح�سوبني  املوظفني  وكانت حماية  الآن، 

اأف�سدوا ومتّردوا  والذين  على احلريري، 

على وزرائهم، ول حول ول قوة لأكرية 

اإ�سالحياً  م�سروعاً  مت��رر  اأن  ت�ستطع  مل 

لالأجور اإل بعد خما�س ع�سري مل ي�ستطع 

بلعه رئي�س احلكومة العتيد.

ل���ك���ل ه������ذا، ل ت�����س��ت��ط��ي��ع الأك����ري����ة 

اأك������ر ع��م��ا  ال���ن���ظ���ر  ت��غ�����س  اأن  احل���ال���ي���ة 

ي��ج��ري يف رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال�������وزراء، ول 

اأم��ور الدولة،  عن الطريقة التي ت��دار يف 

قادم  ال�سعب  مع  الدميقراطي  فاحل�ساب 

للرئي�س  ت�سمح  األ  وي��ج��ب   ،2013 ع���ام 

مع  م�سداقيتها  ي��خ�����ّس��ره��ا  اأن  م��ي��ق��ات��ي 

��ر اخل�����س��م  ج��م��ه��وره��ا، يف وق����ت ي��ت��ح�����سّ

لتلك املعركة، وُيعّد لها العدة الإعالمية 

وال�سيا�سية واملالية والطائفية واملذهبية.

ليلى نقوال الرحباين
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هل حتكم حكومة �لأكرثية.. بخ�صومها؟

منزوعة  وب���ريوت  ال�سالح؟  همروجة  هّبت  ف��ج��اأة  مل��اذا 

ال�سالح؟

م�سادر متابعة بدقة لهذا امللف، توؤكد اأن هذه الق�سية 

ترتافق  وه��ي  ال�سدفة،  وليدة  لي�ست  اجلديدة   - القدمية 

املر�سحة  الإقليمية،  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  التطورات  مع 

من  الأم��ريك��ي  الن�سحاب  �سوء  على  التفاعالت  من  ملزيد 

واخلارجية  والبنتاغون  الأبي�س  البيت  كان  والتي  العراق، 

الأمريكية واأجهزة ال�ستخبارات ي�ستغلون عليها منذ اأكر 

وامل�ساكل  الأزم����ات  م��ن  ب�سل�سلة  املنطقة  لإرب���اك  ع���ام،  م��ن 

الداخلية يف دول اجلوار العراقي.

على  ال��ه��ج��وم  اأن  وا���س��ح��اً  ك���ان  ال��ع��ام��ة،  املح�سلة  ويف 

�سورية، التي تعتر راأ�س احلربة يف م�سروع املمانعة العربية، 

اأن يربك الأو�ساع يف هذا اجلوار ويثري خالفات  من �ساأنه 

الإمكانيات  ك��ل  ح�سدت  ول��ه��ذا  تنتهي..  ول  ت��ب��داأ  وم�ساكل 

املتنوعة  املعار�سات  من  املهمة  ه��ذه  اأج��ل  من  والتحالفات 

اآذار   14 ق��وى  اإىل  الأع���راب  اأنظمة  اإىل  ال�سورية  واملختلفة 

الناتو مبا فيه تركيا، لكن تبني اأن النظام  اإىل حلف   1978
قوياً  ي���زال  م��ا  و�سرا�ستها  الهجمة  ���س��راوة  رغ��م  ال�����س��وري 

و�سامداً، ل بل اإنه يزيد من اإحراج كل املحور املعادي امل�سلح 

مبال الغاز العربي الهائل. وهنا، كان النتقال اإىل نوع من 

حماولة  ومنها  اجلهنمي،  امل��ح��ور  ل��ه��ذا  ال�سامل  ال��ه��ج��وم 

تفجري الأو����س���اع يف ال���ع���راق، ف��ر���س ح��ظ��ر ع��ل��ى ���س��ادرات 

الطاقة الإيرانية، واأ�سغال واإرباك ال�ساحة اللبنانية، ولهذا 

قفز قن�سل اأمريكا ال�سابق يف كرد�ستان، وال�سفري ال�سابق يف 

لبنان، معاون وزيرة اخلارجية الأمريكية جيفري فيلتمان 

»النجباء«  اللبنانيني  ويحر�س تالمذته  ليحث  لبنان،  اإىل 

للبدء بالدور املناط بهم.

ب��ني فيلتمان وق��ي��ادات  ل��ق��اًء عقد  اأن  امل�����س��ادر  وت�����س��دد 

وا�ستحداث  ال�سمالية  امل��دن  ت�سليح  فيها  تقرر  م�ستقبلية، 

اإىل  الأ�سلحة  تهريب  وتو�سيع عمليات  ا�ستقرار،  حالة عدم 

الداخل ال�سوري مع امل�ساركة العملية واللوج�ستية يف اأعمال 

التخريب يف �سورية.

لتحول  املفاجئ  ال�سر  عن  هنا  امل�سادر  ه��ذه  وتت�ساءل 

عالقة  ل  ال��زي��دان��ي��ة  منطقة  يف  وب�سيطة  ف��ردي��ة  ح��ادث��ة 

ك��رى،  ق�سية  اإىل  اهلل  ب��ح��زب  بعيد  اأو  ق��ري��ب  م��ن  ل  ل��ه��ا 

ميول  ذات  جلماعة  الكثيف  النت�سار  هو  فيها  املفاجئ  كان 

خمتلف  يف  الع�سكري  وع��ت��اده��ا  لبا�سها  ب��ك��ام��ل  اإ���س��الم��ي��ة 

الزوايا والأمكنة يف املنطقة، ما يوؤ�سر اإىل اأن اأمراً مبّيتاً كان 

اأمنية  تطّورات  مع  احلني  ذات  يف  ترافقت  والتي  راً،  حم�سّ

وعلى  �سيدا،  اجلنوب  عا�سمة  ق��رب  احللوة  عني  خميم  يف 

ال�سالح يف بريوت،  امل�ستقبلية حول  الهمروجة  قامت  اإث��ره 

ثم حول ال�سالح الفل�سطيني يف الناعمة، ليتبني ح�سب هذه 

ال�سمال  �سالح  فيلتمان:  ر�سمها  طريق  خارطة  اأن  الوقائع 

ال�سالح،  منزوعة  الكرى  وب��ريوت  اجل��ن��وب،  �سالح  مقابل 

ل��ل��و���س��ول اإىل ال�����س��اح��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ا���س��ت��ه��داف 

قيادات من حزب اهلل، يف نف�س اللحظة الذي بداأ فيه اإعالم 

خليجي يتحدث عن »نهر بارد جديد« يف عني احللوة.

�سيطور  كيف  عام جديد  وبداية  العام  نهاية  ُت��رى مع 

جماعة جيف �سعاراتهم، وكيف �سيت�سرفون، خ�سو�ساً بعد 

يافطة  حتت  الكبري  �سعارهم  وحت��ول  م�سروعهم  ف�سح  اأن 

ال��ك��رى..؟  ب��ريوت  من  واملتو�سط  اخلفيف  ال�سالح  �سحب 

واأي فتنة يح�سرون لها ويتح�سرون؟ اللهم جنِّ لبنان.

حمرر ال�سوؤون اللبنانية

الرئي�سان مي�سال �سليمان وجنيب ميقاتي

بالتزامن مع التطورات االإقليمية واالندحار من العراق

»جيف« يعطي �أمر عمليات نزع �ل�صالح



تفجريات دم�شق الإرهابية 

هدفها ك�رس الإرادة ال�شورية 

املمانعة، ال�رساع ال�شتخباراتي 

بني امل�رسوع ال�شهيو - اأمريكي 

ودول املنطقة يف ذروته، 

م�شطلحات الغرب عن »ربيع 

العربي« مرفو�شة حتى رفع �شعار 

»حترير فل�شطني«. اأمني الهيئة 

القيادية يف حركة النا�رسيني 

امل�شتقلني - املرابطون، العميد 

م�شطفى حمدان يتحّدث جلريدة 

»الثبات« عن متويل املحكمة 

اخلا�شة بلبنان وق�شية »�شهود 

الزور« وحتّول ال�شارع ال�شني، 

واإليكم احلوار.  

ي�������ص���ع ال���ع���م���ي���د م�������ص���ط���ف���ى ح����م����دان 

الت�صعيد  �صمن  الإرهابية  دم�صق  تفجريات 

العجز  ب��راأي��ه  الأم��ريك��ي،  للم�صروع  املتعرث 

يقّل�ص  �صورية  داخ��ل  ارتكاز  نقاط  اإيجاد  يف 

م��ن اإم��ك��ان��ي��ات جن���اح امل��خ��ط��ط الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

على  ال���دويل  »الت�صعيد  ي��ق��ول:  ال��غ��رب��ي،   -

دم�صق كان يوازيه دائماً ت�صعيداً اأمنياً، واآخر 

النا�صفة  للعبوات  ا�صتخدامهم  كان  جتلياته 

ولعمليات الغتيال لرتهيب ال�صعب والقوى 

الأمنية يف �صورية«.

ي��ع��ت��ر ح���م���دان اأن ان��ت��ق��اء امل��ج��م��وع��ات 

امل����خ����رّب����ة م�����راك�����ز اأم����ن����ي����ة داخ��������ل دم�����ص��ق 

وا�صتهدافهم من قبل اإنتحاريني موؤ�صر وا�صح 

النا�صفة  ال��ع��ب��وات  ���ص��وري��ة م��رح��ل��ة  ل��دخ��ول 

وال��ه��ج��م��ات الإره���اب���ي���ة، ي��ق��ول: »ا���ص��ت��ه��داف 

النوعي  تطّوره  رغ��م  ال�صام  يف  اأمنية  مراكز 

ل�صرب بنية النظام يف �صورية، يك�صف �صلوع 

الإرهابيني، لأن يف ب�صماته  اأبعد من  ما هو 

ومعلومات  وا�صحاً  تدخاًل خارجياً  العتداء 

خمابراتية على م�صتوى عاٍل«. يف�ّصر حمدان 

م��ق��ارب��ت��ه ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة: »م��رح��ل��ة ك�صب 

ال���ص��ت��خ��ب��ارات  اأج���ه���زة  ب��ني  ب����داأت  الإرادات 

الأم��ريك��ي��ة - الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة واأج��ه��زة القوى 

الأمنية ال�صورية، وهنا يجب التنويه بالنتائج 

الدولة  ل�صالح  لأنها  الأر���ص،  على  امللمو�صة 

ال�صورية، �صواء بالتفاف ال�صعب حول النظام 

اخل�صائر  رغم  الأمنية  ال�صدمات  وا�صتيعابه 

على  الأمنية  الأجهزة  تكّيف  يف  اأم  الب�صرية، 

الح��رتازي��ة«.  التدابري  يف  و�صريها  الأر����ص 

ي�صيف حمدان: »نحن اليوم مطمئنون على 

الكثري  متلك  ت���زال  ل  ال�����ص��وري��ة  الإرادة  اأّن 

م��ن الإم��ك��ان��ي��ات م��ا يجعلها اأق����وى م��ن ك��ّل 

الإرهابية  العمليات  تزامن  ولعّل  امل��وؤام��رات، 

الأخرية يف دم�صق مع جميء املراقبني العرب 

املجموعات  ت��وّرط  م��دى  ُيظهر  �صورية،  اإىل 

الدعم  يك�صف  ول��ع��ّل��ه  اخل����ارج،  م��ع  امل�صلّحة 

املايل واللوج�صتي واملعلوماتي ال�صتخباراتي 

الغربي يف �صورية«.

حلرب  �صورية  تعّر�ص  حمدان  بح�صب 

بعني  الأخ���ذ  دون  فهمه  ميكن  ل  حقيقية 

الع��ت��ب��ار ال��ه��زمي��ة الأم��ريك��ي��ة يف ال��ع��راق، 

ف���اخل���روج ال��ع�����ص��ك��ري امل��ب��ا���ص��ر م���ن ب��غ��داد 

ا���ص��ت��وج��ب ب���راأي���ه ت���راج���ع���اً ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً 

عموماً  املنطقة  ���ص��ع��وب  ل�صالح  اأم��ريك��ي��اً 

م�صطفى  يقول  خ�صو�صاً،  املمانعة  وق��وى 

ح�����م�����دان: »ال�����ي�����وم ه����ن����اك م���������ص����اٍع ل���دى 

الع�صكري  الوجود  ل�صتبدال  الأمريكيني 

لتفتيت  نا�صط  خمابراتي  بوجود  املبا�صر 

ي�صري  امل��ن��ط��ق��ة«.  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف  ال���ق���وى 

ح��م��دان اإىل ن��ظ��ري��ة اجل����رال الأم��ريك��ي 

داي����ف����د ب����رتاو�����ص ال��ت��ف��ت��ي��ت��ي��ة يف ال���ع���راق 

ن��زاع��ات  خلق  و�صعيه  وليبيا  واأفغان�صتان 

لأي تدخل  املحلية، متهيداً  الأط��راف  بني 

عمالين ع�صكري مبا�صر يف املنطقة، ويف�ّصر 

حمدان روؤيته لالأحداث ال�صورية: »وحدها 

والعرقية  وال��ط��ائ��ف��ي��ة  الفتنوية  امل�����ص��اك��ل 

م�صرح  اإنقاذ  ت�صتطيع  املنطقة  يف  والإثنية 

املنطقة«،  يف  املتعرثة  الأمريكية  العمليات 

وي�����ص��ي��ف: »ام��ت��الك الأم��ريك��ي��ني لبع�ص 

عنا�صر القوة للتاأثري على دم�صق ل يعني 

التاأثري  الأخري لعنا�صر قوة  عدم امتالك 

وال������ّرد، وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ف�����ص��ل جميع 

�صورية منذ  املعّدة لإ�صقاط  ال�صيناريوهات 

اأ�صهر«.  10
����ص���ق���وط امل���خ���ط���ط���ات الأم����ريك����ي����ة يف 

اأمنياً  فالتة  مناطق  نقاط  باإيجاد  �صورية 

– الأردنية  ال�صورية  احل��دود  من  بالقرب 

اأو  ال���رتك���ي���ة  اأو  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل�������دود  اأو 

عن  يفت�صون  الأمريكيني  جعل  العراقية، 

مناطق ارتكاز داخل العمق ال�صوري، يقول 

اإثارة الفنت الداخلية  حمدان: »ف�صلهم يف 

اجل��ي��وب  بع�ص  داخ���ل  ينح�صرون  جعلهم 

امل��ت��ف��رق��ة يف ح��م�����ص واأري�����اف ب��ع�����ص امل��دن 

يتحدثون  ال�صوري،  النظام  على  لل�صغط 

عن ان�صقاقات وانق�صامات وكتائب ع�صكرية 

احل��ّر«  ال�صوري  »اجلي�ص  ُي�صّمى  ما  تدعم 

�صوري  �صابط  ا�صتمالة  عن  عاجزون  وهم 

»وح��دة  حديثه:  ح��م��دان  يتابع  م��ي��داين«. 

يف  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وال��ن��ظ��ام  وال�صعب  اجلي�ص 

�صورية �صكّلت عنا�صر قوة للنظام اإىل جانب 

م��وق��ع��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي امل���وؤث���ر ج���داً على 

اإ�صرائيل، حيث اإن ان�صواءها يف قلب حمور 

امل��ق��اوم��ة امل��م��ت��ّد م��ن ط��ه��ران اإىل ب��ريوت 

وغزة يجعل من امل�صتحيل ال�صتفراد بهم«.

امل�شهد العربي

الربيع  ت�صمية  اإط��الق  حمدان  يرف�ص 

م�صر  يف  ال�صعبوي  احل����راك  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي 

تعابري  جم��ّرد  »اإنها  يقول:  وليبيا،  وتون�ص 

وم���ف���ردات ُت�����ص��ّوق ل��ه��ا امل��ك��ي��ن��ة الإع��الم��ي��ة 

الأرز ول  ث��ورة  الغربية، هي يف احلقيقة ل 

ثورة اليا�صمني اأو اللوت�ص«. ي�صاأل حمدان: 

»���ص��ري ال��ب��ع�����ص وف���ق ال��ق��ام��و���ص الأم��ريك��ي 

الواقع  تف�صري  م��ن  يغرّي  ل  وم�صطلحاته 

املعتدل؟ وهل  بالإ�صالم  يعنون  ماذا  ب�صيء، 

التكفرييني يف  الإره��اب��ي��ني  اأع��م��ال  ت��ن��درج 

يطلب  الع��ت��دال«؟  قامو�ص  �صمن  �صورية 

ال�صعبي  احل����راك  بو�صلة  ان��ت��ظ��ار  ح��م��دان 

فل�صطني،  حت��ري��ر  ���ص��وب  م��ت��ج��ه��اً  ك���ان  اإن 

وي����ق����ول: »م����ا ج�����دوى احل���دي���ث ع���ن رب��ي��ع 

اإّم���ا �صلبية  ت���زال  ع��رب��ي ونتائج احل���راك ل 

راأي��ن��اه يف  اأو جمهولة، وح��ت��ى الآن ج��ّل م��ا 

تون�ص وم�صر من حراك مل يتعدَّ ال�صتيالء 

�صرح  يف  ح��م��دان  ي�صرت�صل  ال�صلطة«.  على 

فكرته بالإ�صارة اإىل م�صار الثورة الفرن�صية 

املتعرّث عام 1789، رغم رفع �صعارات امل�صاواة 

والآخ������اء وال���ع���دال���ة، ي��ق��ول ح���م���دان: »اأمل 

يظهر حتت جّبة �صعار الدميقراطية ظهوراً 

ل��ل��دي��ك��ت��ات��وري��ات يف ف��رن�����ص��ا م���ع ن��اب��ول��ي��ون 

تبداأ  احلقيقية  ال��ث��ورة  وغ���ريه؟  ب��ون��اب��ارت 

لتحرير  اإ�صرائيل  �صوب  البندقية  بتوجيه 

فل�صطني وال��ق��د���ص، وك���ّل م��ا ع��دا ذل��ك هو 

جمّرد انقالب �صيا�صي وا�صتيالء لل�صلطة«.

احلريري �شلل التحقيق

يطلق حمدان ت�صمية م�صللي التحقيق 

على �صهود الزور يف ق�صية املحكمة اخلا�صة 

ب���اغ���ت���ي���ال احل������ري������ري، ي�������ص���رتج���ع امل���وق���ع 

الإل�����ك�����رتوين اخل���ا����ص ب��امل��ح��ك��م��ة ل��ت��اأك��ي��د 

املحكمة  ل��دى  اإق���رار  »هناك  يقول:  فكرته، 

جرمية  يف  التحقيق  ت�صليل  ملف  ب��وج��ود 

اغ��ت��ي��ال رف���ي���ق احل����ري����ري، وه���ن���اك اإق�����رار 

ب�������ص���رورة حم��اك��م��ت��ه��م م���ن ق��ب��ل ال��ق�����ص��اء 

اللبناين، لأّن �صاهد الزور عموماً رغم �صوء 

ت�صرفه ل تقارن بعمليات ت�صليل التحقيق 

بني  �صراكة ع�صوية  هناك  الأخ��رية  لأن يف 

حمدان  يكمل  وامل�صلل«.  احلقيقي  القاتل 

التحقيق  ت�صليل  ي��ه��ّم��ه  »ال��ق��ات��ل  ح��دي��ث��ه: 

ت�صليل  تهمة  وبالتايل  عنه،  ال�صبهة  لإبعاد 

واأ�صا�صية  ع�صوية  جرمية  تعتر  التحقيق 

اإذا  فكيف  احل��ري��ري،  رفيق  قتل  ملعرفة من 

و�صام  والعقيد  احل��ري��ري  �صعد  النائب  ك��ان 

ت�صليل  ملف  م��ن  تتجزاأ  ل  اأج���زاء  احل�صن 

التحقيق«.

املحكمة  متويل  م�صاألة  حمدان  ي�صف 

احل��ك��وم��ة جنيب  رئي�ص  قبل  م��ن  ال��دول��ي��ة 

ميقاتي بعملية احتيال كرى، لأنها ت�صعى 

اأو باآخر اإىل تكري�ص واقع غري �صوي  ب�صكل 

امل��ال��ي��ة.  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الإدارة  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 

�صاألناه عن رف�صه اعتبار الأمر ف�ص م�صكل 

ي���رّد: »متويل  ال���دويل؟  ون���زاع م��ع املجتمع 

املحكمة الدولية بالطريقة التي مّتت �صرقة 

رف دون مراقبة  مو�صوفة، لأّن املال العام �صُ

ودون وجه حق، يف الأ�صا�ص املجتمع الدويل 

ليف�ص  لبنان  قبل  م��ن  م�صايرة  ينتظر  ل 

النزاع معه، هو يف الأ�صل يفّت�ص عن امل�صكل 

التمويل  ب��ع��د  ال��داخ��ل��ي��ة،  ���ص��اح��ت��ه  لإرب�����اك 

ال��ت��م��دي��د  م�����ص��األ��ة  امل��ق��ب��ل  اآذار  ���ص��ُي��ط��رح يف 

ميقاتي  �صي�صعى  فهل  ال��دول��ي��ة،  للمحكمة 

مع  تطابقاً  اأك��رث  لتكون  عملها  تعديل  اإىل 

ال�صيادة اللبنانية«؟

متويل املحكمة »تهريبة«

التحويالت  اأّن  »رغ��م  حمدان:  ي�صيف 

م��و���ص��وع متويل  ت���زال مبهمة يف  امل��ال��ي��ة ل 

هيئة  من  ُيخ�صى  بلبنان،  اخلا�صة  املحكمة 

عرفاً  للقانون  جت��اوزه��ا  ي�صبح  اأن  الإغ��اث��ة 

عاماً يف لبنان لتهريب الأموال عن مراقبة 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��د���ص��ت��وري��ة«. وي�����ص��األ ح��م��دان: 

املحكمة ل يحيل  بعد متويل  »مل��اذا ميقاتي 

امل��ادة  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً  التحقيق  ت�صليل  ملف 

بالق�صية؟  للبّت  الروتوكول  ال�صاد�صة من 

وملاذا ل يطلب ميقاتي ت�صكيل جلنة ق�صائية 

للك�صف عن ملف ت�صليل التحقيق مادامت 

امل�صوؤولية  ت�صع  بلبنان  اخل��ا���ص��ة  املحكمة 

على عاتق الأمم املتحدة«؟

�صاألناه عن رف�صه التوا�صل مع الرئي�ص 

يجيب  امل�����ص��روع��ة،  هواج�صه  لنقل  ميقاتي 

ميقاتي،  مع  التوا�صل  فائدة  »م��ا  ح��م��دان: 

م��ادام الأخ��ري ي�صّكل مع رئي�ص اجلمهورية 

جنبالط  ول��ي��د  وال��ن��ائ��ب  �صليمان  مي�صال 

لن  �صخ�صياً  احل��ك��وم��ة،  داخ��ل  اب��ت��زاز  حالة 

اأت��وا���ص��ل م��ع��ه، لأن��ن��ي يف الأ���ص��ل م��ن دع��اة 

اإ�صقاطه اليوم قبل الغد«.

الكبري  الإعالمي  ال�صّخ  حمدان  ب��راأي 

ال�صنوات  يف  ال�صنية  الطائفة  �صّد  وامل�صبوه 

الأخ������رية ك����ان ه���دف���ه ث��ن��ي��ه��ا ع���ن م�����ص��اره��ا 

داخل  التململ  حالة  عن  يقول  التاريخي، 

الأو�����ص����اط ال�����ص��ن��ي��ة يف ب����ريوت وط��راب��ل�����ص 

النائب  خ��روج  بعد  الغربي  والبقاع  و�صيدا 

اإىل  وه��روب��ه  ال�صلطة  م��ن  احل��ري��ري  �صعد 

امل�صتقلني  النا�صريني  حركة  »اإّن  اخل���ارج: 

بالعمل  ت��وؤم��ن  ل  ك��ان��ت  واإن  »امل���راب���ط���ون« 

امل��ذه��ب��ي ت��ت��ع��اط��ى ب��واق��ع��ي��ة م��ع ال��ت��ح��ولت 

حالتنا  ال�����ص��ن��ي��ة،  ال��ط��ائ��ف��ة  ل���دى  النف�صية 

على  عنها،  ن��رتاج��ع  ل��ن  العربية  القومية 

اخلبيث  اجل��ه��د  ل��الأ���ص��ف  ال�����ص��ّن��ي  ال�صعيد 

ال������ذي مّت ا����ص���ت���خ���دام���ه ل�������ص���رب ال���ث���واب���ت 

ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ك���ان ل�����ص��ال��ح تغليب 

قبلة  فا�صتبدل  ال��ف��ئ��وي،  الطائفي  ال�صعار 

بف�صل  وذل���ك  واحل���ي،  ب��ال��زاروب  فل�صطني 

الت�صعري الطائفي اخلطري يف املنطقة املنتج 

اإ���ص��رائ��ي��ل واأم���ريك���ا«. ينهي  خم��اب��رات��ي��اً يف 

ح��م��دان ك��الم��ه ب��الإ���ص��ارة اإىل وج���ود بداية 

حت���ّول داخ���ل امل����زاج ال�����ص��ّن��ي يف ل��ب��ن��ان، رغ��م 

ل  واحل���ري���ري  ميقاتي  ب��ني  ال��ف��روق��ات  اأّن 

تزال �صبه معدومة، فالأول ل يزال ميار�ص 

الأبوة املذهبية حلماية املوظفني الفا�صدين 

لن  املنطق  ال�صنية، ويف هذا  الطائفة  داخل 

ي�صتقيم الوطن«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

حمدان: حتى اآلن ُجّل ما 
رأيناه في تونس ومصر من 
حراك لم يتعدَّ االستيالء 

على السلطة

تمويل المحكمة الدولية 
بالطريقة التي تّمت.. 

سرقة موصوفة
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اعتبر أن سليمان وميقاتي وجنبالط يبتزون الحكومة
حمدان: صراع اإلرادات واالستخبارات في دمشق هو لصالح قوى الممانعة

تـ�شــحـــيـح

�صمن  ال�����ص��اب��ق  ال���ع���دد  يف  ورد 

التمييز  ع����ام  م���ّدع���ي  م���ع  امل��ق��اب��ل��ة 

ال�صابق؛ عدنان ع�صوم، حتت عنوان 

متويل  ق�صية  يف  ن�صيحة  »اأع��ط��ى 

القا�صية  ب��ق��رار  وراأي����ه  امل��ح��ك��م��ة.. 

م�����ص��ل��ب«، وال�����ص��ح��ي��ح »ال��ق��ا���ص��ي��ة 

�صبطيني«.. فاقت�صى التو�صيح.



مناطق كثرية يف بريوت 

باتت تغ�ص باملباين احلديثة، 

اأو التي ت�شيد راهنًا، بحيث 

ل يكاد يخلو �شارع عام يف 

بريوت من اأعمال احلفر 

والبناء لت�شييد عمارة جديدة، 

مهما كان حجم امل�شاحة 

املتوفرة، يف حني اأن �رساء 

�شقة اأو عقار يف العا�شمة 

و�شواحيها القريبة، بات حكرًا 

على امل�شاربني والأثرياء 

واملهاجرين والرعايا العرب 

والأجانب، اأما اللبناين من ذوي 

الدخل املتو�شط واملحدود 

فكل ما باإمكانه فعله، 

هو النظر اإىل هذه ال�شقق 

وال�شرت�شال يف حلم �رسائها يف 

يوم من الأيام..

الالفت اأنه رغم تنامي حركة البناء يف 

وكليمن�صو،  احلمراء  يف  ب��ريوت، وحت��دي��داً 

اأو  ف��ارغ��ة  تبقى  امل��ب��اين  م��ن  الكثري  اأن  اإل 

اللبنانيني  ق��درة  ع��دم  ب�صبب  ف��ارغ��ة،  �صبه 

على ال�صراء، فالطلب املحلي الطبيعي بات 

العا�صمة  عن  البعيدة  املناطق  على  يرتكز 

هي  بلغت  هناك  الأ�صعار  ب��اأن  علماً  ن�صبياً، 

بلغ  اإذ  للغاية،  مرتفعة  م�صتويات  الأخ��رى 

ل�صقة  ال��واح��د  امل��رب��ع  امل���رت  �صعر  متو�صط 

م��رتاً   150 تتجاوز  ل  مب�صاحة  متوا�صعة 

ويتوقع   ،2010 ع���ام  يف  دولر   1500 ن��ح��و 

ال�صعر  ي��وا���ص��ل  اأن  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ون 

 ،2011 نهاية  يف  دولر   2200 اإىل  ارتفاعه 

امل��ت��زوج��ني  اأو  ال�����ص��ب��ان  م��ن  ال��ك��ث��ري  لي�صع 

حديثاً خارج القدرة على �صراء امل�صكن.

يف هذا الإطار، اأظهر تقرير اقت�صادي 

انخف�صت  ال��ع��ق��اري��ة  امل��ب��ي��ع��ات  اأن  ع��ق��اري 

اأي��ل��ول  يف ل��ب��ن��ان ب��ن�����ص��ب��ة 16٪ ح��ت��ى ���ص��ه��ر 

املا�صي، وجاء يف التقرير، اأن عدد املعامالت 

األ��ف،   57 اإىل   69 م��ن  انخف�صت  العقارية 

مقارنة مع الفرتة نف�صها من العام املا�صي، 

لالأجانب  املبيعات  ح�صة  اأن  التقرير  وب��نّي 

العمليات  جمموع  من  كبرية  ن�صبة  �صكلت 

ال��ع��ام  م���ن  اأ���ص��ه��ر الأوىل  ال��ت�����ص��ع��ة  خ����الل 

احلايل.

العقارية  امل��ع��ام��ل��ة  قيمة  م��ع��دل  وب����داأ 

قلياًل،  بالنح�صار  ب��ريوت  ملدينة  ال��واح��دة 

الراغبني يف  اإىل حت��ول وجهة  ذل��ك  ويعود 

قلة  ب�صبب  العا�صمة  �صواحي  اإىل  ال�صراء 

التكلفة..

وحدة  اأ�صدرته  الذي  التقرير  واأو�صح 

العتماد  بنك  ل��دى  القت�صادية  الأب��ح��اث 

اللبناين، اأن الرتاجع يف حركة الطلب على 

الرتا�صق  اإىل  يعود  رمب��ا  العقاري،  القطاع 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��داخ��ل��ي وع����دم ال���ص��ت��ق��رار يف 

اإىل  اأدى  ب�����دوره  ال����ذي  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

انخفا�صات حادة يف عدد املعامالت العقارية 

وقيمتها امل�صجلة.

اأحد  وه��و  �صعار،  اأحمد  ق��ال  من جهته، 

جت���ار ال��ع��ق��ار يف ب���ريوت وج��ب��ل ل��ب��ن��ان: »اإن 

����ص���وق ال��ع��ق��ار يف ل��ب��ن��ان دخ����ل م��رح��ل��ة من 

ال�صيا�صية الداخلية  ال�صبات ب�صبب الأو�صاع 

واخل���ارج���ي���ة، واأ����ص���ب���ح ال��ع��ر���ص اأك�����رث من 

الطلب«.

ال�صيا�صية  الرتا�صقات  اأن  �صعار  وراأى 

���ص��اه��م��ت يف ت��ع��زي��ز خم����اوف امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 

بيع  ج��م��ود يف  ���ص��ب��ه  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 

وال��ف��ل��ل يف جبل  ب���ريوت  ال��ك��ب��رية يف  ال�صقق 

ل��ب��ن��ان، واأن ال��ط��ل��ب والإق���ب���ال ق��ل��ي��ل ج���داً، 

ويقت�صر على ال�صقق ال�صغرية.

وتكمن اأهمية ال�صوق العقاري اأنه قطاع 

رئ��ي�����ص��ي م���ن ب���ني ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة 

ت�صكل  حيث  لبنان،  يف  خ�صو�صاً  الأ�صا�صية، 

ويبلغ  ال�����دولرات،  مب��ل��ي��ارات  ن�صاطه  قيمة 

واخلليجيني  املغرتبني  ال�صنوي من  الطلب 

وال��ع��رب يف الأو����ص���اع ال��ع��ادي��ة ع��ل��ى ال�صقق 

األف  من  اأك��رث  اللبناين  ال�صوق  يف  ال�صكنية 

�صقة �صنوياً، لكن مع تراجع عدد اللبنانيني 

ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى ����ص���راء ���ص��ق��ة، ف����اإن ال��ط��ل��ب 

يرتاجع حتماً.

ي�صري  ت��ف��اوؤًل  اأك��رث  اآخ��ر  تقريراً  اأن  اإل 

�صي�صتمر  ب��ريوت  يف  ال��ع��ق��ارات  �صوق  اأن  اإىل 

ب���الزده���ار، ف��ق��د اأك���د ت��ق��ري��ر ���ص��رك��ة دام���اك 

اأكر مطور خا�ص للعقارات  العقارية، وهي 

يف  ال��ع��ق��ارات  اأ�صعار  اأن  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف 

ب���ريوت ارت��ف��ع��ت مب��ع��دل ���ص��ن��وي ق���دره ٪25 

بناء  وذل���ك  املا�صية،  اأع���وام  اخلم�صة  خ��الل 

لال�صت�صارات  رام��ك��و  �صركة  اإح�����ص��اءات  على 

العقارية، والتي تتخذ من بريوت مقراً لها، 

وم���ا زال���ت الأ���ص��ع��ار حت��اف��ظ ع��ل��ى ارتفاعها 

اأ�صعار  منو  معدلت  تراجع  من  الرغم  على 

العقارات خالل العام الفائت.

وق����د اأك�����د ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ����ص���در عن 

العاملية  املالية  املوؤ�ص�صة  ت�صارترد  �صتاندرد 

على  الطلب  يبقى  اأن  وي��ت��وق��ع  امل��ن��اخ،  ه��ذا 

�صينمو  ك��م��ا  ب�����ريوت  يف  ق���وي���اً  ال���ع���ق���ارات 

العام  5.5٪ لهذا  بن�صبة  اللبناين  القت�صاد 

اأ���ص��رع القت�صادات من��واً يف  م��ن  م��ا يجعله 

املنطقة، لكن جتدر الإ�صارة اإىل اأن الإقبال 

ل��ي�����ص م��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ب��ل م��ن ق��ب��ل جهات 

ال�صبان  م��ن  فئة  ه��ن��اك  اأن  علماً  خ��ارج��ي��ة، 

ومنهم  ال�صراء،  على  القادرين  اللبنانيني 

املجتمع  لطبقات  املنتمي  اللبناين  ال�صباب 

العائلة  الغنية، والذي يقرر النف�صال عن 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  اأو  وال�����ص��ك��ن يف م��ن��زل خ��ا���ص 

قلة  وه��م  وطنهم  اإىل  العائدين  املغرتبني 

ي���زال هنالك نق�ص  م��ا  الآن  ال��ي��وم، وح��ت��ى 

تلبي  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صقق  يف 

تطلعات  وم��وق��ع��ه��ا  وم�صاحتها  �صعرها  يف 

املواطن العادي.

يف ب�����ريوت م���ث���اًل، ه���ن���اك م�����ص��روع من 

ت�صميم »فو�صرت و�صركاه«، وي�صم 150 �صقة 

بيعت 60 منها، مع اأن موعد الت�صليم هو عام 

2014، اأما متو�صط ال�صعر فرتاوح بني �صبعة 
وت��ع��ادل  امل��رب��ع.  للمرت  دولر  اآلف  وع�����ص��رة 

العا�صمة  و���ص��ط  الأ���ص��ع��ار يف  الأرق�����ام  ه���ذه 

منهاتن  منطقة  قلب  اأو  لندن،  الريطانية 

ده�صة  تثري  ل  اأنها  غري  املتحدة،  بالوليات 

اأحد.

يحاول بع�ص العاملني يف �صوق العقارات 

اأحد  يقول  ل��ذا  الأم���ور،  �صوء  من  التخفيف 

ع�صرات  »اإن  للعقارات:  مكتب  يف  العاملني 

اأخ�����ذت تن�صر  ب����ريوت  امل���ب���اين اجل���دي���دة يف 

اجل��اه��زة،  ال�صكنية  ال�صقق  لبيع  اإع���الن���ات 

بينما كانت قبل �صنة تبيعها بدون اأي اإعالن 

وعلى اخلريطة، اأي قبل ت�صييد العقار«.

اأ�صحاب  اأن  املكتب  يف  امل�����ص��وؤول  وي��وؤك��د 

تخفي�ص  اإىل  ا���ص��ط��روا  امل��ب��اين  ه��ذه  بع�ص 

اأ�صعارهم بن�صبة 10 و15٪ واإىل 20٪ اإذا كان 

الدفع نقداً.

ول������دى ����ص���وؤال���ن���ا مل���وظ���ف م�������ص���ريف ل��ه 

اأ�صباب  عن  العقارية  ال�صوؤون  يف  اخت�صا�صه 

اجلمود املفاجئ يف احلركة العقارية، اأو�صح 

ت��زاي��د  ه��و  اجل��م��ود  ل��ه��ذا  الأول  ال�صبب  اأن 

عدد ال�صقق املعرو�صة على الطلب، وال�صبب 

ال��ث��اين ح�����ص��ول ق��ن��اع��ة ل���دى ال��راغ��ب��ني يف 

لهم  ا�صتغالل  ع��ام��ل  ب��وج��ود  ال�صقق  ���ص��راء 

واإىل عامل ج�صع يف الربح الكبري وال�صريع، 

على  ح��ال��ي��اً  يقت�صر  ال��ط��ل��ب  اأن  وي�����ص��ي��ف: 

من  اخلليجيني  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن  ال�صقق 

من  الطلب  �صح  بينما  املتو�صطة،  الطبقة 

حيث  اخل���ارج،  يف  العاملني  اللبنانيني  قبل 

بن�صبة  انخف�صت  ل��ذوي��ه��م  حتويالتهم  اإن 

الذي يحول دون التفكري  الأمر  و٪40،   35
األف  ب�صراء �صقة �صار يزيد �صعرها على 800 

دولر.

يف ���ص��ي��اق اآخ����ر، ح���ذر »دل��ي��ل ال��ع��ق��ارات 

العاملية« ال�صادر عام 2010، من اأن »العقارات 

اللبنانية تقّوم باأكرث من قيمتها«، لكن ي�صر 

اأن  اخلراء القت�صاديون يف حتاليلهم على 

واأن  ع��ق��اري��ة،  فقاعة  حقبة  يعي�ص  ل  لبنان 

30٪ كل  ارتفاع الأ�صعار الذي يرتفع بن�صبة 

�صنة بدءاً من عام 2007، ما �صببه اإل الركود 

الذي طال اأ�صعار الأرا�صي قبل تلك الفرتة، 

ع��دده��ا لح��ق��اً، مع  تناق�ص  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

اللبنانيني  املغرتبني  م��ن  ال�صارين  تهافت 

واأبناء اخلليج العربي عليها..

ب��ات قدر  ب��ن��اء على ك��ل تلك الأ���ص��ب��اب، 

اأبناء الطبقة الو�صطى الكتفاء بالنظر اإىل 

الأب��ن��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��ب��دل وج���ه ب��ريوت 

يوماً  يتمكنوا  ب��اأن  يحلموا  واأن  و�صواحيها، 

م��ن ال�����ص��ك��ن ف��ي��ه��ا وم���ع ت��غ��ري وج���ه امل��دي��ن��ة 

اجل�����غ�����رايف، وال���ط���ب���ق���ي، ي���ت���غ���ري ت��ك��وي��ن��ه��ا 

الجتماعي والدميوغرايف. واإذ تقفل بريوت 

اأب��واب��ه��ا يف وج���ه اأب���ن���اء ال��ط��ب��ق��ة ال��و���ص��ط��ى، 

املختلطة  احل��ي��اة  على  ع�صية  ت�صبح  فاإنها 

التي كانت حتت�صنها حياة خمتلطة، طبقياً، 

ودينياً، وثقافياً.

روؤي��ة  بو�صعنا  اأن���ه  رغ��م  النهاية،  يف 

الأر����ص،  على  ف��ارغ��ة  اللبنانيني  جيوب 

ب�صرعة،  تنمو  ال�صحاب  ناطحات  اأن  اإل 

هناك  اإن  باطمئنان  ن��ق��ول  اأن  وميكننا 

املزيد على الطريق. 

عبد اهلل ال�شفدي

هناك نقص في الشقق 
الصغيرة والمتوسطة التي 
تلبي بسعرها ومساحاتها 

ومواقعها تطلعات 
المواطن العادي

سوق العقار في لبنان دخل 
مرحلة من السبات.. بسبب 

األوضاع السياسية 
الداخلية والخارجية

9

تحقيق

ناطحات سحاب في بيروت.. وجيوب اللبنانيين فارغة

) العدد 194(  اجلمعة - 30 كانون الأول - 2011

م�صاريع اأبراج مازالت قيد الإن�صاء

ناطحات ال�صحاب مقابل ال�صان جورج



اإىل ال�سلطة  ُتوا�سل جهات و�سلت 

يف ب��ع�����ض ال���ب���اد ال��ع��رب��ي��ة، واأخ�����رى 

تفرت�ض اأنها يف الطريق اإليها، تقدمي 

للواليات  االع��ت��م��اد  اأوراق  م��ن  امل��زي��د 

امل��ت��ح��دة االأم���رك���ي���ة، يف ح��ن يذهب 

الكيان  اإىل  ب��اأوراق��ه  مبا�سرة  بع�سها 

قدمية،  مقولة  م�ستعيداً  ال�سهيوين، 

ق��ادة  م��ن  ع���دد  ع��م��ل مبقت�ساها  ك���ان 

الطريق  »اإن  وه��ي  االأفريقية،  ال��دول 

اإىل قلب اأمركا مير باإ�سرائيل«.

تتقاطر  والت�سريحات  املعلومات 

م����ن ه���ن���ا وه����ن����اك ع����ن ق�����رب اف��ت��ت��اح 

بقطع  وعود  وعن  لل�سهاينة،  �سفارات 

ع���اق���ات واإق����ام����ة اأخ������رى، وت��ع��ه��دات 

ب��ع��اق��ة طيبة ووث��ي��ق��ة م��ع ال��والي��ات 

من  االلت�ساق  حد  واق���رتاب  املتحدة، 

الغرب. ويطرح يف االأثناء �سعار »بلدنا 

يف  لي�سب  للنظر،  الفتة  بكثافة  اأواًل« 

ذات خانة تقدمي اأوراق االعتماد.

ح����زب »ال����ن����ور« ال�����س��ل��ف��ي امل�����س��ري 

اإىل تطبيق  م��ب��ا���س��رة  ب��ال��ذه��اب  مت��ّي��ز 

امل��ق��ول��ة امل�����س��ار اإل��ي��ه��ا اأع����اه، ف��اأج��رى 

امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م��ه م��ق��اب��ل��ة م���ع اإذاع����ة 

ليعود  ال�����س��ه��ي��وين،  االح��ت��ال  جي�ض 

بعد ي��وم��ن اإىل احل��دي��ث ع��ن اأن���ه مل 

لتلك  مقابلة  يعطي  اأن���ه  ي��ع��رف  يكن 

االإذاعة!

بداأت الق�سة قبل اأيام، حن اعترب 

زعيم هذا احل��زب؛ عماد عبد الغفور، 

اإ�سرائيل  م��ع  اجللو�ض  يف  لي�ض   « اأن���ه 

واأن حزبه يحرتم  ال�سرع«،  ما يخالف 

اأبرمتها  ال��ت��ي  وامل��ع��اه��دات  االت��ف��اق��ات 

اتفاقية  اإىل  وا�سحة  اإ���س��ارة  يف  م�سر، 

كامب ديفيد.

فعل  ردود  ال��ت�����س��ري��ح��ات  اأث�������ارت 

وج��داًل، وجرى ت�سريب معلومات عن 

اأن ���س��ورى احل����زب غ��ر را���س��ي��ة عما 

يتم ف�سله  ال��غ��ف��ور، ورمب���ا  ق��ال��ه عبد 

من احلزب، لكن الناطق با�سم »النور« 

ي�سري حماد تطوع لتقدمي تف�سرات، 

ُن�����س��ب اإىل رئ��ي�����ض ح��زب��ه،  اأك������دت م���ا 

فقد ق��ال اإن���ه ال م��ان��ع م��ن ال��ل��ق��اء مع 

»اإ�سرائيلين« اإذا جاء الطلب عرب وزارة 

اخلارجية امل�سرية، واأعاد التاأكيد على 

ال�سياح  واح��رتام  باملعاهدات،  االلتزام 

»اإ����س���رائ���ي���ل« الأن لهم  م���ن  ال��ق��ادم��ن 

الت�سريحات  جاءت  ثم  ال�سيافة،  حق 

الإذاعة جي�ض االحتال، فالتاأكيد مرة 

املوقعة،  املعاهدات  التزام  على  اأخ��رى 

منا�سبتها،  ت��ع��رف  مل  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

اأو �سبب االإدالء بها بعد كل ما حدث، 

ب��اأن »ال��ن��ور« ي�سابق  �سوى االف��رتا���ض 

جانب  اإىل  متو�سعه  ل��ت��اأك��ي��د  ال��زم��ن 

والت�سجيع  »اإ�سرائيل«،  مع  العاقات 

على التطبيع، طمعا يف ك�سب وّد دولة 

االحتال، فاأمركا، اأو العك�ض ترتيباً.

اأم��ام  قاله  م��ا  الغنو�سي  ق��ال  عندما 

»م��ع��ه��د وا���س��ن��ط��ن ل�����س��ي��ا���س��ات ال�����س��رق 

االأدن����ى« ال��ت��اب��ع ل��اإي��ب��اك، م��ث��راً ردود 

البع�ض على  اأخذ  اأي�ساً،  فعل م�ستنكرة 

اإطاق  الت�سرع يف  من توىل الرد عليه، 

املواقف، داعياً اإىل اإعطاء احلكام اجلدد 

يف تون�ض، وليبيا، واملحتملن يف م�سر، 

اأو�ساعهم،  لرتتيب  الوقت  من  م��زي��داً 

جتنبهم  تكتيكات،  مي��ار���س��ون  وت��رك��ه��م 

غ�سب الغرب.. ومن اأطرف ما قيل هنا 

بن  ال�سلة  يعلم  يكن  مل  الغنو�سي  اإن 

معقول؟!  واالإي���ب���اك..  وا�سنطن  معهد 

اإن جمرد ق��راءة جريدة يومية واح��دة، 

ك��ف��ي��ل ب��ك�����س��ف ت��ل��ك ال�����س��ل��ة، وم��ع��رف��ة 

منظمات  اأب����رز  ب��اأح��د  يتعلق  االأم����ر  اأن 

ال�������س���غ���ط ال����ي����ه����ودي ال�������س���ه���ي���وين يف 

الواليات املتحدة.

الكام  ك��ل ح��ال، كنا �سمعنا ه��ذا  يف 

ت�����س��اءل��ن��ا ع��ن غ��ي��اب فل�سطن،  ع��ن��دم��ا 

ع���ن م��ي��ادي��ن ال��ت��ظ��اه��رات، وع��ن��د ع��دم 

م�����س��ارك��ة االإ���س��ام��ي��ن يف ال��ت��ظ��اه��رات 

اأمام �سفارة الكيان ال�سهيوين يف م�سر، 

وعند ان��ع��دام اإ���س��ارة اأي م��ن ه���وؤالء اإىل 

دع��وا  قائلن:  ديفيد،  كامب  اتفاقيات 

االأمر للم�ستقبل، وال�سعب �سيقرر ب�ساأن 

اأخرى،  االتفاقيات.. ويف منا�سبات  هذه 

ك���ان امل��ط��ل��وب ه��و ال���رتّي���ث، الأن ه���وؤالء 

نحو  واالهتمام  اجلهد  يوجهون  �سوف 

ال��ع��دو  م��ع  ال�����س��راع  وق�سية  فل�سطن 

ال�سهيوين عندما يفرغون من ترتيب 

اأو�ساعهم الداخلية.

البع�ض االآخر  �سمت البع�ض، وظل 

ينبت  �سوف  عربي«  »ربيع  عن  يتحدث 

اأزهاراً يف فل�سطن.. 

ممكنا  ي��ع��د  مل  ال�سمت  اأن  نح�سب 

ه���وؤالء  ك���ان  اإذا  ال��ق��ول:  ق�����س��ارى  االآن، 

ال���غ���رب  غ�����س��ب  ي���ب���ع���دوا  اأن  ي����ري����دون 

باحلديث  ا�ستفزازه،  يريدون  وال  عنهم 

ع�����ن ف���ل�������س���ط���ن، وال�����ق�����د������ض، ف���ل���م���اذا 

اإظ��ه��ار  نحو  بعيدة  ب��خ��ط��وات  ي��ذه��ب��ون 

الفل�سطينية؟  الق�سية  من  ان�سحابهم 

بال�سمت  االك��ت��ف��اء  ي�ستطيعون  رمب���ا 

ويتجنبون االإحراج.. يف احلقيقة، ورغم 

االتهامات بالتعجل، فاإن االأمر اأبعد من 

اأن يكون »تكتيكاً«. 

اأما من ينتظرون »الربيع« وخراته، 

ربيع  نحو  اجلهد  يوجهوا  اأن  فاالأف�سل 

انتفا�سة  اإطاق  نحو  مقاوم،  فل�سطيني 

ان��ت��ظ��اره��ا، واحل��اج��ة  يف فل�سطن، ط��ال 

م��ا���س��ة ل���ه���ا، م���ن اأج�����ل ح��م��اي��ة ال��ق��د���ض 

وفل�سطن، وبوجود انتفا�سة يف فل�سطن 

من  عنه،  املحكي  التكتيك  يتبن  �سوف 

احلقائق العنيدة، وت�ستطيع فل�سطن اأن 

حتتل املكان الائق بها، ال اأن تنتظر فراغ 

لها،  ليتفرغوا  م�ساريعهم  م��ن  البع�ض 

التي  ال��درج��ة  اإىل  �ساذجن  كنا  اإذا  ه��ذا 

وق�سيتها  لفل�سطن  اأن  ف��ي��ه��ا،  ن�����س��دق 

ن�سدق  واأن  ه����وؤالء،  اأج��ن��دة  على  مكانة 

عدم معرفة من حتدث اإىل اإذاعة جي�ض 

 االحتال بهويتها، وعدم معرفة املتحدث 

اأم�����ام م��ع��ه��د وا���س��ن��ط��ن ب��ت��ب��ع��ي��ة امل��ع��ه��د، 

ومرجعيته.

نافذ �أبو ح�سنة
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انتهى اجتماع االإطار القيادي الفل�سطيني 

امل���ع���ن���ي ب������اإع������ادة ب����ن����اء م���ن���ظ���م���ة ال���ت���ح���ري���ر 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ب��ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة ���س��م��ت يف 

املعرفة، ثاثة  املنظمة  اإىل ف�سائل  �سفوفها 

ت��ن��ظ��ي��م��ات ج���دي���دة ه���ي ح���م���ا����ض، واجل���ه���اد 

يقودها  التي  الوطنية  وامل��ب��ادرة  االإ���س��ام��ي، 

الدكتور م�سطفى الربغوثي.

التنظيمات  اأزع��ج ع��دداً من  هذا الرتتيب 

ومنها  البناء،  اإع���ادة  جهود  خ��ارج  بقيت  التي 

ال�سعبي،  الن�سال  وجبهة  االن��ت��ف��ا���س��ة،  فتح 

التحرير  وجبهة  الثوري،  ال�سيوعي  واحل��زب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وجل����ان امل���ق���اوم���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة، 

وحركة االأحرار. 

الراف�ض الن�سمام  ال�سلطة  رئي�ض  موقف 

هذه التنظيمات، جاء حتت ذريعة اأن غالبيتها 

ولها  م��وج��ودة،  تنظيمات  عن  ان�سقاقات  هي 

�سابقاً  اتفاقاً  اأن  وت��ردد  املنظمة،  يف  متثيلها 

ال�سيا�سي  املكتب  ال�سلطة، ورئي�ض  بن رئي�ض 

حلما�ض، ق�سى باأن يتم �سم هذه التنظيمات 

يف حال قامت بتغير اأ�سمائها، لتعترب مبنزلة 

يف  ع�سويتها  قبول  يجري  جديدة  تنظيمات 

منظمة التحرير.

اأق���دم���ت ب��ع�����ض ال��ف�����س��ائ��ل ب��ال��ف��ع��ل على 

تغير اأ�سمائها، وتوجه ممثلوها اإىل القاهرة، 

امل�����س��ري، ول��ك��ن عند  ال���راع���ي  ل��دع��وة  تلبية 

اج��ت��م��اع ال��ف�����س��ائ��ل ي����وم ال���ث���اث���اء امل��ا���س��ي، 

احتج ع��زام االأحمد على وج��ود ممثلي بع�ض 

ه��وؤالء،  ان�سحاب  اإىل  اأدى  ما  الف�سائل،  ه��ذه 

خ�����س��و���س��اً جل���ان امل��ق��اوم��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة، وال��ت��ي 

اأن توؤخذ متثيلياً على  اأن لها احلق يف  تعترب 

دوره��ا  ب�سبب  الرئي�سية  الف�سائل  م�ستوى 

القتايل الكبر على االأر�ض يف قطاع غزة.

مل حت����دث ت�����س��وي��ة ف��ع��ل��ي��ة ل���ه���ذا االأم����ر 

امللف  ترحيل  ج��رى  اأن���ه  وي���رتدد  االآن،  حتى 

امل�ستحدث،  القيادي  االإط���ار  يف  النقا�ض  اإىل 

ت�ساءل حول  املراقبن قد  ع��دد من  ك��ان  واإن 

معاير �سرعية التمثيل، م�سراً اإىل اأن بع�ض 

الف�سائل امل�ستبعدة، من ذات احلجم املجهري 

فعًا، ولكن هناك قوى داخل املنظمة، ومتلك 

اأع�ساء يف اللجنة التنفيذية، وحجمها الفعلي 

ال يزيد يف احلقيقة عن حجم الف�سائل التي 

يف  القيادية،  االجتماعات  نعيم  خ��ارج  اأبقيت 

يجوز  وال  حقا  فاعلة  ف�سائل  هناك  اأن  حن 

ا�ستبعادها بحال من االأحوال، كما هو الو�سع 

مع جلان املقاومة ال�سعبية.

التفاوؤل  ب��ن  ت�ساوي  فل�سطينية  م�سادر 

احل�����راك  ه�����ذا  م�����س��ت��ق��ب��ل  اإزاء  وال����ت���������س����اوؤم 

الفل�سطيني مبجمله، م�سرة اإىل اأن االفرتاق 

يف الربامج وال���روؤى كبر ج��داً، ورمب��ا نكون 

لبع�ض  �سي�ستمر  ال��ت��ك��اذب،  م��ن  ف�سل  اأم����ام 

الوقت.

القيادي  االإط���ار  اأن  املفرت�ض  من  عملياً، 

اأ�سبح واقعاً قائماً، ومل تتحدد العاقة بينه 

التحرير،  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وب���ن 

واالأرجح اأن مهمته االأ�سا�سية �ستكون مت�سلة 

انتخاباً  ال��ق��ادم،  الوطني  للمجل�ض  ب��االإع��داد 

العام  منت�سف  تركيبته، حتى  على  توافقاً  اأو 

امل��ق��ب��ل، م��ا مل حت��دث ت��ط��ورات مفاجئة من 

قبيل العودة اإىل املفاو�سات، اأو غر ذلك من 

التطورات.

وي�����س��ك��ك ب��ع�����ض م���ن ال��ت��ح��ق��وا ب���االإط���ار 

ويف  ال�سلطة،  رئي�ض  بنوايا  اجلديد،  القيادي 

اأح��ادي��ث بعيدة ع��ن االإع���ام، وحت��ت عنوان: 

يتغر،  مل  ���س��ي��ئ��اً  اإن  ي��ق��ول��ون  للن�سر،  لي�ض 

ونحن ننتظر لرنى كيف �سيكون اأداء ال�سلطة 

املعتقلن  ملف  خ�سو�ساً  اأ�سا�سية،  ملفات  يف 

�سيبحث  ال��ذي  احلكومة  وملف  ال�سيا�سين، 

ل�سام  للبحث يف تعين بديل  املقبل،  ال�سهر 

يف  االنتخابات  موعد  حتى  تثبيته  اأو  فيا�ض، 

اأن من �ساأن التثبيت  اأي��ار/ مايو املقبل، علماً 

اأزم����ة  ال��ت�����س��ب��ب يف  ذري���ع���ة ج����اء  اأي  وحت����ت 

الت�سحية  ترف�ض  التي  داخل حما�ض،  كبرة 

على  فيا�ض  اإبقاء  مقابل  غ��زة،  يف  بحكومتها 

راأ�ض حكومة ال�سفة.

رئي�ض  اأن جولة هنية  اإىل  ي�سر  ثمة من 

العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  غ���زة، على  حكومة 

ال��ع��ام  م��ن��ذ  ل���ه  االأوىل  واالإ����س���ام���ي���ة، وه����ي 

ح�سور  على  التاأكيد  �سياق  يف  ت��اأت��ي   ،2007
اأن اجل���ول���ة تتم  ه���ذه احل��ك��وم��ة، خ�����س��و���س��اً 

بناء قطاع  الدعم الإع��ادة  حتت عنوان، ح�سد 

غزة الذي تعر�ض لتدمر �سديد يف العدوان 

ال�سهيوين عليه، ما بن عامي 2008 - 2009.

واإذا مت جتاوز كل هذه العقبات وال�سكوك 

امل���ت���ب���ادل���ة، ف��ق��د ي�����س��ه��د ال���ع���ام امل��ق��ب��ل والدة 

تركيبتها  يف  حتمل  ج��دي��دة،  حترير  منظمة 

ت��غ��ي��راً ج��وه��ري��اً ع��ن امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي عرفها 

ب��اأي  ولكن   ..1964 ع��ام  منذ  الفل�سطينيون 

برنامج يا ترى؟ 

   عبد �لرحمن نا�سر
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الفل�سطينية  احل���ال���ة  اأن  ���س��ك  ال 

ت��اأث��راً مبعظم االأح��داث  كانت االأك��ر 

الدولية  وح��ت��ى  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  العربية 

كان  ومل��ا   ،2011 العام  بها  التي ع�سف 

امل�ستويات،  على خمتلف  العام متميزاً 

كبر  ب�سكل  ب�سماته  ت��رك  ذل��ك  ف���اإن 

ع���ل���ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن وق�����س��ي��ت��ه��م 

امللفتة تفجر  االأمثلة  الوطنية، ومن 

اأن���ب���وب ال���غ���از امل�����س��ري ال�����ذي ي��غ��ذي 

الكيان ال�سهيوين بعد الثورة امل�سرية 

اأكر من 11 مرة خال ثمانية اأ�سهر.

واأف�����اد ت��ق��ري��ر ���س��ادر ع��ن منظمة 

ق���وات  اأن  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 

االحتال االإ�سرائيلي قتلت 19 طفًا 

فل�سطينياً يف العام 2011، يف ما اأ�سيب 

و�سّكل  خمتلفة،  اإ�سابات  اأطفال   403
ذل���ك ارت��ف��اع��اً م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام 2010، 

 308 واأ�سيب  اأطفال   9 ا�ست�سهد  حيث 

اآخرون، كذلك ما زال يقبع يف �سجون 

االحتال 174 طفًا، مت ر�سد حاالت 

20 حالة بن ربط  تعذيب الأك��ر من 

والركل  وال�سرب  والرجلن  اليدين 

وال��ت��ج��ري��د م���ن امل��اب�����ض وال��ت��ه��دي��د 

بالقتل، كما متت حماولة جتنيد عدد 

باالإغراء  الفل�سطينين  االأطفال  من 

العام  اأن��ه خال  التقرير  وذك��ر  باملال، 

35 اعتداء من قوات االحتال  ح�سل 

وت�سرر  الفل�سطينية  امل���دار����ض  ع��ل��ى 

األف طالب وطالبة،  �سبعون  ذلك  من 

 2011 ال��ع��ام  يف  ا�ست�سهد  ع��ام  وب�سكل 

اأكر من 180 فل�سطينياً وجرح 1200 

اآخرون، فيما اعتقل 750 فل�سطينياً.

وخال العام 2011 اأعلنت �سلطات 

االح������ت������ال ال�������س���ه���ي���وين مب���واف���ق���ة 

خم�سة  م��ن  اأك���ر  ب��ن��اء  ع��ن  الكني�ست 

خم�سمئة  مبعدل  �سكنية  وح��دة  اآالف 

وح�����دة ���س��ه��ري��اً، يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��ف��ة 

مت  كما  وج���واره���ا،  وال��ق��د���ض  الغربية 

العربية  من  �سارعاً   15 اأ�سماء  تغير 

عن  �سادر  تقرير  واأف��اد  العربية،  اإىل 

اجلمعية الفل�سطينية للحق يف ال�سكن 

اأن����ه يف ال���ع���ام احل����ايل اأق���دم���ت ق���وات 

االح���ت���ال ع��ل��ى ه���دم اأرب��ع��م��ئ��ة منزل 

ومن�ساأة فل�سطينية يف ال�سفة الغربية، 

مب��ا فيها حم��اف��ظ��ة ال��ق��د���ض، ك��م��ا مت 

اإ�سدار اإ�سعارات بهدم �ستمئة من�ساأة.

االع��ت��داء  عمليات  ت�ساعدت  وق��د 

على امل�ساجد يف العام 2011، حيث مت 

ت��دم��ر وح���رق ع�����س��رات امل�����س��اج��د من 

امل�سلحة  امل�ستوطنن  ع�����س��اب��ات  ق��ب��ل 

واأب����رزه����ا م�����س��ج��د ال���ن���ور يف اجل��ل��ي��ل. 

ك��م��ا مت اإح����راق ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��ام��ات 

اقتاع  عمليات  اإىل  اإ�سافة  الدينية، 

االأ�سجار، كل ذلك مت برعاية وحماية 

ال�سهيوين ومبباركة  جنود االحتال 

ال��ك��ث��ر م��ن احل��اخ��ام��ات واجل��م��اع��ات 

ال���دي���ن���ي���ة امل���ت���ط���رف���ة ال����ذي����ن ي��ف��ت��ون 

بالق�ساء على امل�سلمن وتدمر مراكز 

ذلك مبوافقة  ويتم  وقتلهم،  عبادتهم 

عدد من الوزراء والنواب يف احلكومة 

ال�سهيونية والربملان العربي.

ا�ست�سدار  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  مت  ك��ذل��ك 

ال��ك��ث��ر م��ن ال��ق��وان��ن ال��ع��ن�����س��ري��ة يف 

جتريد  اإىل  اأدت  ال�����س��ه��ي��وين  ال��ك��ي��ان 

اأم��اك��ه��م   48 فل�سطيني  م��ن  ال��ك��ث��ر 

ومت  وحقوقهم،  واأرا���س��ي��ه��م  وبيوتهم 

العمل على ا�ست�سدار قانون مينع رفع 

االأذان يف اأرا�سي ال�48 ب�سكل مطلق.

الفل�سطينية خال  االأح���داث  اأه��م 

العام كانت كالتايل:

االأول  ال���ت���ف���ج���ر  �����س����ب����اط:   11
الأن��اب��ي��ب ال��غ��از امل�����س��ري��ة ال��ت��ي تغذي 

الكيان ال�سهيوين.

امل�ساحلة  ات��ف��اق  ت��وق��ي��ع  اأي����ار:   4

الفل�سطينية بن حركتي فتح وحما�ض 

يف القاهرة، وقد اأكد الرئي�ض حممود 

عبا�ض ورئي�ض املكتب ال�سيا�سي حلركة 

حما�ض خالد م�سعل عزمهما على طي 

�سفحة االنق�سام، لكن التنفيذ مل يتم 

احلكومة  رئا�سة  على  اخل��اف  ب�سبب 

وق�سايا  ت�سكيلها  املزمع  الفل�سطينية 

اأخرى.

ال����ن����ك����ب����ة  ذك�������������رى  اأي������������������ار:   15
الفل�سطينية، وانطاق م�سرة العودة 

ل��ب��ن��ان و���س��وري��ة،  اإىل ف��ل�����س��ط��ن م���ن 

يف  للفل�سطينين  بطولية  ومواجهات 

وجمدل  لبنان  جنوبي  الرا�ض  م��ارون 

وال�سفة  ال�سوري  اجل���والن  يف  �سم�ض 

من  اأك�����ر  ���س��ق��وط  اإىل  اأدت  وغ������زة، 

وم��ئ��ات  فل�سطينياً  ���س��ه��ي��داً  ع�����س��ري��ن 

اجل���رح���ى ب��ع��د اإط�����اق ج��ن��ود ال��ع��دو 

ال�سهيوين الر�سا�ض ب�سكل ع�سوائي، 

ك��م��ا �سهد ه���ذا ال��ي��وم جن���اح ع���دد من 

قلب  اإىل  ال��و���س��ول  يف  الفل�سطينين 

فل�سطن.

م��ن  ع������دد  ����س���ق���وط  5حزيران: 
مع  مواجهات  يف  واجل��رح��ى  ال�سهداء 

جنود االحتال ال�سهيوين يف جمدل 

�سم�ض يف ذكرى نك�سة عام 1967.

الدبلوما�سي  التمثيل  رفع  اآب:   17
م�ستوى  اإىل  ل��ب��ن��ان  يف  الفل�سطيني 

�سفارة.

حافلة  م�سلحون  ه��اج��م  اآب:   18
بئر  م��ن  طريقها  يف  ك��ان��ت  �سهيونية 

ال�سبع اإىل اإيات واأدى ذلك اإىل مقتل 

6 �سهاينة وجرح 25 اآخرين.
ع�سوية  طلب  تقدمي  اأي��ل��ول:   23
ومعار�سة  املتحدة  االأمم  يف  فل�سطن 

حادة من الواليات املتحدة االأمركية، 

و����س���ط ح���ال���ة م���ن ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 

الفل�سطينية.

م�سجد  ح����رق  االأول:  3ت�سرين 
ال��ن��ور يف ق��ري��ة ط��وب��ا يف اجلليل على 

ي���د ع�����س��اب��ة م���ن امل�����س��ت��وط��ن��ن تطلق 

على نف�سها ا�سم »�سارة الثمن«، وهذه 

الع�سابة ترتك وراءها رقماً يرمز اإىل 

مما  اإح��راق��ه��ا،  مت  التي  امل�ساجد  ع��دد 

يف  امل�ساجد  اإح����راق  عملية  ب���اأن  يثبت 

فل�سطن عملية ممنهجة.

ان���ت�������س���ار  االأول:  18ت�سرين 
 477 ع��ن  ب��االإف��راج  ج��دي��د  فل�سطيني 

�سجون  فل�سطينية من  واأ�سرة  اأ�سراً 

املرحلة  �سمن  ال�سهيوين  االح��ت��ال 

االأ����س���رى،  ت��ب��ادل  �سفقة  م��ن  االأوىل 

بعد التوقيع على ال�سفقة بن حركة 

بو�ساطة  ال�سهيوين  والكيان  حما�ض 

م�سرية، كما مت اإطاق �سراح اجلندي 

ال�سهيوين غلعاد �ساليط.

ف��ل�����س��ط��ن  االأول:  ت�����س��ري��ن   31
ال��ك��ام��ل��ة يف منظمة  ال��ع�����س��وي��ة  ت��ن��ال 

وال���ع���ل���وم  ل��ل��ث��ق��اف��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 

 107 موافقة  نيل  بعد  »االأون��ي�����س��ك��و«، 

اأع�ساء ومعار�سة 14 ع�سواً من بينهم 

املتحدة  والواليات  ال�سهيوين  الكيان 

االأمركية.

عن  االإف��������راج  االأول:  19كانون 
املرحلة  �سمن  فل�سطينياً  اأ�سراً   550
واأج��واء  التبادل،  �سفقة  من  االأخ��رة 

االن���ت�������س���ار واالب���ت���ه���اج ت��ع��م امل��ن��اط��ق 

الفل�سطينية.

كونه   2011 العام  التاريخ  �سيذكر 

من  الكثر  حياة  يف  مف�سلية  حمطة 

العربية  ال�سيما  ال��ع��امل،  يف  ال�سعوب 

منها، على امل�ستوى الفل�سطيني وقعت 

امل�ساحلة الفل�سطينية لكنها مل تنفذ، 

وقدم طلب قبول ع�سوية فل�سطن يف 

ت�سبح ع�سواً  لكنها مل  املتحدة  االأمم 

واأفرج عن اأكر من األف اأ�سر واأ�سرة 

اأكر  هناك  ي��زال  ما  لكن  فل�سطينية، 

من خم�سة اآالف ينتظرون.

�سامر �سيالوي
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اإنـجـــازات حتققت.. وحتــديـــات تنـتـظــر
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اأحد تفجرات اأنابيب الغاز  امل�سرية التي تغذي الكيان ال�سهيوين

م�سرة العودة.. احلدود اللبنانية الفل�سطينية

فل�سطن ع�سو يف منظمة االأوني�سكو للثقافة والعلوم

بناء اآالف الوحدات اال�ستيطانية خال العام 2011

فرحاً باإطاق �سراح االأ�سرى



�سواء  اعتيادياً،  عاماً   2011 العام  يكن  مل 

اأو االجتماعية،  من حيث االأح��داث ال�سيا�سية، 

التغيري واالنقالبات بكل  اإنه عام  االأمنية..  اأو 

ما حتمله الكلمة من معنى؛ من الثورات التي 

ا�سُطلح  ما  لتكّر�س  العربية  ال��دول  اكت�سحت 

زالزل  اإىل  ال��ع��رب��ي«،  ب���»ال��رب��ي��ع  ت�سميته  على 

وت�����س��ون��ام��ي وف��ي�����س��ان��ات، اأب���رزه���ا م��ا ح���دث يف 

ورح��ي��ل  ب��ن الدن  اإىل مقتل  وت��رك��ي��ا،  ال��ي��اب��ان 

جمموعة من ال�سيا�سيني والعلماء والفنانني.. 

فعاًل، كان العام حافاًل باأحداث مثرية.

اأيام قليلة متبقية حتى يلملم العام احلايل 

اإىل غري رجعة،  نهائياً  االأخ��رية ويرحل  اأيامه 

اأهم االأح��داث التي طبعت  لذلك نعر�س تالياً 

العام 2011:

كانون الثاين

كني�سة  اأم����ام  ان��ف��ج��ار  وق���وع   :2011/1/1
 23 وفاة  عن  اأ�سفر  االإ�سكندرية،  يف  القدي�سني 

�سخ�ساً، واأ�سيب فيه اأكرث من 90.

�سد  اليمنية  الثورة  انطالق   :2011/1/2
نظام علي عبد اهلل �سالح ب�سكل ر�سمي، بحيث 

هو   2011 ال��ع��ام  اأن  املعار�سة اليمنية  اأع��ل��ن��ت 

عبث  اأ�سمته  ما  ملواجهة  ال�سلمي  للن�سال  عام 

ب��ال��د���س��ت��ور، وق����ررت ال��ب��دء بتنظيم  ال�����س��ل��ط��ة 

احتجاجات �سعبية وا�سعة يف كل اليمن.

يف  ت��ظ��اه��رات  موجة  ان���دالع   :2011/1/5
وغالء  االأ�سعار  ارتفاع  على  احتجاجاً  اجلزائر 

العزيز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  دف���ع  م��ا  املعي�سة، 

واإ�سالحات  اتخاذ جملة تدابري  اإىل  بوتفليقة 

الإخماد ثورة ال�سارع، منها رفع حال الطوارىء 

الد�ستور. وتعديل  امل�سيطرة منذ 19 عاماً 

ب��دول��ة  ت�����س��ي��ل��ي  اع������راف   :2011/1/8
�سيادة على  ذات  فل�سطني كدولة حرة م�ستقلة 

حدود ما قبل 5 حزيران 1967.

2011/1/14: فرار الرئي�س التون�سي زين 
ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ي ب��ع��د ث����ورة االح��ت��ج��اج��ات 

الثورة  وك��ان��ت  بنظامه.  واالإط��اح��ة  تون�س،  يف 

ان��ط��ل��ق��ت ب��ع��د اأن ق���ام ���س��اب ي��دع��ى حم��م��د بو 

اإه��ان��ة  اح��ت��ج��اج��اً على  ب��اإح��راق نف�سه  ع��زي��زي 

ال�����س��رط��ة ل���ه، وم�����س��ادرة ع��رب��ة اخل�����س��ار التي 

يعتا�س منها، وكان هو �سرارة التظاهرات التي 

عمت املدن التون�سية.

ويف اليوم نف�سه، �سهد االأردن اأول املظاهرات 

املعي�سة، رغم حزمة  بالبطالة وغالء  للتنديد 

االإ�سالحات التي اأعلنها امللك عبد اهلل الثاين.

2011/1/18: م�سر ترف�س جلوء الرئي�س 
التون�سي زين العابدين بن علي.

اختيار  بعد خما�س ع�سري،   :2011/1/24
لها  اللبنانية جنيب ميقاتي مر�سحاً  املعار�سة 

لتويل رئا�سة احلكومة.

ال��ت��اري��خ  ال��ي��وم  ه���ذا  دخ���ل   :2011/1/25
وتاأريخ  م�سري  غ�سب  ي��وم  باعتباره  امل�سري 

االإطاحة  اإىل  اأدت  التي  امل�سرية  الثورة  لبداية 

للتظاهر  ال��دع��وة  ق��اد  م��ب��ارك.  ح�سني  بنظام 

على  �سفحات  لها  �سبابية  احتجاجية  حركات 

6 اب��ري��ل،  ال��ف��ي�����س ب���وك وت��وي��ر بينها ح��رك��ة 

وكفاية، و�سفحة خالد �سعيد.

عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات  ان����دالع   :2011/1/28
بني متظاهرين ورجال االأمن امل�سري يف عدة 

حمافظات خمتلفة بعد االنتهاء من اأداء �سالة 

دعا  والتي  الغ�سب«،  »جمعة  اإط��ار  يف  اجلمعة 

قوات  وا�ستخدمت  �سيا�سيون،  نا�سطون  اإليها 

قامت  كما  املتظاهرين،  ل�سد  الهراوات  االأم��ن 

والر�سا�س  للدموع  امل�سيلة  القنابل  ب��اإط��الق 

من  االآالف  و�سيطر  ع�سوائي،  ب�سكل  املطاطي 

املتظاهرين على ميدان التحرير.

�شباط

م�سر،  يف  اجل��م��ل  م��وق��ع��ة   :2011/2/2
اإىل  م��ب��ارك  واأن�����س��ار  البلطجية  ت��دف��ق  ح��ي��ث 

م���ي���دان ال��ت��ح��ري��ر الإج���ب���ار امل��ت��ظ��اه��ري��ن على 

فح�سلت  مطالبهم،  ع��ن  وال��راج��ع  ال��رح��ي��ل 

ا�ستباكات دامية اأدت اإىل مقتل وجرح الع�سرات، 

وك���ان ال��الف��ت اط���الق جم��م��وع��ة م��ن اجل��م��ال 

�سد املدنيني املعار�سني.

2011/2/6: نواب املعار�سة الكويتية دعوا 
»ثالثاء  اأ�سموه  م��ا  اإىل  االنتخابية  قواعدهم 

ال��غ�����س��ب«، وذل����ك ب��ال��دع��وة اإىل االح��ت�����س��اد يف 

�ساحة االإدارة املقابلة ملجل�س االأمة، للدعوة اإىل 

ا�ستقالة حكومة ال�سيخ نا�سر املحمد، احتجاجاً 

على تاأجيل جل�سات جمل�س االأمة.

�سبكة  على  نا�سطني  اإط��الق   :2011/2/9
االنرنت دعوات لثورة يف البحرين يوم االثنني 

14 �سباط، لتحقيق عدة مطالب، اأبرزها تنحي 
ال�سعبية.. ومت  امل�ساركة  ال��وزراء وزي��ادة  رئي�س 

عنوان  حت��ت  ب��وك  الفي�س  على  �سفحة  اإن�ساء 

»ثورة 14 فرباير يف البحرين«، وحظيت بتاأييد 

اأكرث من �ستة اآالف م�ستخدم. 

امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س  ت��ن��ح��ي   :2011/2/11
ح�سني مبارك بعد اإ�سرار املحتجني امل�سريني 

18 ي��وم��اً م��ن االح��ت��ج��اج��ات يف جميع  خ���الل 

اأنحاء م�سر.

ب��ني  ا����س���ت���ب���اك���ات  وق������وع   :2011/2/14
قرية  يف  ال�سغب  مكافحة  و���س��رط��ة  حمتجني 

كرزكان ال�سيعية يف البحرين.

الليبية �سد  الثورة  انطالق   :2011/2/15
العقيد معمر القذايف.

2011/2/21: �سقوط بنغازي يف يد الثوار 
ومدن ليبية اأخرى.

اآذار

ت�سن  ال�سعودية  ال�سلطات   :2011/3/2
االأق��ل  على  �سخ�ساً   16 طالت  اعتقاالت  حملة 

م�ساركتهم  خلفية  على  القطيف،  حمافظة  يف 

يف مظاهرة طالبت باالإفراج عن معتقلني من 

تظاهرات �سابقة.

ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س   :2011/3/3
رئي�س  ا�ستقالة  قبول  يقرر  امل�سرية  امل�سلحة 

اأحمد �سفيق، وتكليف الدكتور  الفريق  الوزراء 

ال��ن��ق��ل االأ���س��ب��ق بت�سكيل  ���س��رف وزي����ر  ع�����س��ام 

الوزارة اجلديدة.

حممد  املغربي  امللك  اإع��الن   :2011/3/9
ال�����س��اد���س جم��م��وع��ة ت��ع��دي��الت د���س��ت��وري��ة بعد 

تعزيز  بينها  البالد،  يف  التظاهرات  من  موجة 

احلريات.

2011/3/11: وقوع زلزال كبري يف اليابان 
يف  القتلى  حم�سلة  بلغت  وق��د  ت�سونامي  تبعه 

ال���زل���زال وم��وج��ة امل���د ال��ب��ح��ري ال��ك��ربى التي 

تبعته نحو 16 األفاً، وعدد اجلرحى قارب ال�ستة 

 7500 وت�����س��رد   ،3600 ن��ح��و  ف��ق��د  فيما  اآالف، 

�سخ�س ع��ل��ى االأق����ل، وظ��ه��رت م��الم��ح اأخ���رى 

للماأ�ساة اليابانية مع وقوع ثالثة انفجارات يف 

املفاعل النووي فوكو�سيما، ما ا�سطر ال�سلطات 

العامل،  وت��رق��ب  ب��ه،  املحيطة  املناطق  الإخ���الء 

حم��اوالت  باليابان،  املحيطة  ال��دول  خ�سو�ساً 

ال�سيطرة على املفاعل خوفاً من ان�سهار الوقود 

ال���ن���ووي ووق����وع ان��ف��ج��ار. وق����درت ال��ي��اب��ان ما 

حتتاجه الإعادة اإعمار املناطق املنكوبة بنحو 49 

مليار دوالر.

نظام  �سد  التظاهرات  بدء   :2011/3/15
الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد.

ال����دويل  االأم�����ن  جم��ل�����س   :2011/3/17
ي�سدر ق��راراً �سد النظام الليبي متثل بفر�س 

احل���ظ���ر اجل�������وي، وح���ظ���ر ال��ت�����س��ل��ح، واإب����اح����ة 

ا�ستخدام القوة حلماية املدنيني.

ي�سوت مع  امل�سري  ال�سعب   :2011/3/19
بعد  ا�ستفتاء  اأول  يف  الد�ستورية  ال��ت��ع��دي��الت 

الثورة.

تقدم  الكويتية  احل��ك��وم��ة   :2011/3/31
املقدمة  اال�ستجوابات  كرثة  ب�سبب  ا�ستقالتها، 

�سبعة  اإىل  و���س��ل��ت  ال���ت���ي  ال���ن���واب  ب��ع�����س  م���ن 

ا�ستجوابات.

ني�شان

ال�سيا�سية  االأزم����ة  ن��ه��اي��ة   :2011/4/11
الرئي�س  ق��وات  متكنت  بعدما  ال��ع��اج  �ساحل  يف 

اإلقاء القب�س على  املنتخب احل�سن وات��ارا من 

الرئي�س املنتهية �سالحيته لوران غباغبو.

الربيطاين  امللكي  ال��زواج   :2011/4/  29
حيث تزوج االأمري وليام، جنل االأمري ت�سارلز 

ويل ع��ه��د ب��ري��ط��ان��ي��ا، م��ن ك��اي��ت م��ي��دل��ت��ون يف 

من  م�سوؤولون  ح�سره  اأ���س��ط��وري  زف��اف  حفل 

خمتلف اأنحاء العامل.

اأيار

القاعدة  تنظيم  زعيم  مقتل   :2011/5/2
اأ���س��ام��ة ب���ن الدن ع��ل��ى ي���د ق����وات ك��وم��ن��دو���س 

ا�ستمرت  م��ط��اردة  بعد  باك�ستان،  يف  اأم��ريك��ي��ة 

اأكرث من عقد كامل، وُرميت جثته يف البحر.

ه��زت  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ف�����س��ي��ح��ة   :2011/5/14
دومينيك  الفرن�سي؛  الرئا�سي  املر�سح  عر�س 

����س���راو����س ك�����ان، ب��ع��د اأن اع��ت��ق��ل��ت��ه ال�����س��رط��ة 

االأمريكية واتهمته باغت�ساب عاملة يف فندق، 

تبنّي الحقاً اأنها كاذبة.

ال�����دول  ج���ام���ع���ة  اخ���ت���ي���ار   :2011/5/15
العربية وزير اخلارجية امل�سري الدكتور نبيل 

ال��دول  جلامعة  ال��ع��ام  االأم���ني  ملن�سب  العربي 

توافقت  اأن  بعد  مو�سى،  لعمرو  خلفاً  العربية 

املر�سح  و���س��ح��ب  تر�سيحه  ع��ل��ى  وق��ط��ر  م�سر 
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خاص العدد

حصــاد الـعــام 2011.. ثــورات وزالزل         وتغييرات بالجملة

بينهم  2011، من  العام  االأق��ل خالل  106 �سحافيني على  قتل 

بتغطية »الثورات« يف عدد من الدول العربية، بح�سب ما  قاموا   20
اأفادت منظمة »حملة �سعار ال�سحافة«، ومقرها يف جنيف.

ولفتت املنظمة اإىل اأن اأكرث من 100 �سحفي تعّر�سوا لهجمات 

وليبيا  م�سر  بينها  من  دول،  يف  واإ�سابات  واعتقاالت  وم�سايقات 

وتون�س واليمن، م�سيفة اأن املك�سيك وباك�ستان كانتا اأخطر الدول 

لعمل ال�سحافيني.

واأو�سحت املنظمة اأن 12 �سحافياً ُقتلوا يف املك�سيك، ويرّجح اأن 

�سمال  يف  املخدرات  وع�سابات  اجلي�س  بني  نزاعات  �سحايا  يكونوا 

البالد.

كما ذكرت اأن »عدد ال�سحايا رمبا يكون اأعلى اإذا ما ُعرفت اأعداد 

ال�سحافيني الذين كانوا �سحايا لالختفاء الق�سري«.

وحلت باك�ستان يف املرتبة الثانية من حيث اخلطورة، حيث ُقتل 

العراق  تلتها  اأفغان�ستان،  مع  احلدود  على  معظمهم  �سحافياً،   11
وليبيا والفيليبني، وُقتل �سبعة �سحافيني يف النزاع الذي اأدى اإىل 

�سقوط الزعيم الليبي معمر القذايف يف وقت �سابق من هذا العام.

اإن مقتل ثلثي هوؤالء ال�سحافيني كان متعّمداً،  وقالت املنظمة 

فيها  ال�سحافة  حرية  ُتعترب  التي  الالتينية،  اأمريكا  يف  خ�سو�ساً 

مهددة، اأما الثلث الباقي فقد ُقتل يف حوادث خالل تظاهرات، اأو يف 

معارك، اأو يف تفجريات انتحارية، اأو انفجار الغام.

مقـتـل الصحــافـيـــين

يف �سارع وول �سريتميدان التحرير.. م�سر

من خملفات زلزال الياباناأثار الدمار الذي خلفه زلزال اليابان
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توافقي  باإجماع  حظي  ال��ذي  االأم��ر  القطري، 

بني كل الدول العربية.

ياأمر  امل�سري  العام  النائب   :2011/5/24
مبارك  ال�سابق حممد ح�سني  الرئي�س  باإحالة 

الهارب  االأعمال  ورج��ل  وجمال،  عالء  وجنليه 

بتهمة  اجل��ن��اي��ات،  حمكمة  اإىل  ���س��امل  ح�سني 

القتل العمد، وال�سروع يف قتل بع�س امل�ساركني 

يف التظاهرات ال�سلمية بثورة 25 كانون الثاين.

حزيران

الدولية  اجلنائية  املحكمة   :2011/6/27
ال��ق��ذايف  معمر  بحق  توقيف  م��ذك��رات  ت�سدر 

عبد  خمابراته  ورئي�س  االإ�سالم،  �سيف  وجنله 

اهلل ال�سنو�سي.

الغ��ارد  كري�ستني  انتخاب   :2011/6/28
النقد  العام ل�سندوق  املدير  ام��راأة ملن�سب  اأول 

الدويل، وباالإجماع.

متوز

امل���غ���ارب���ة  م����ن  امل���ئ���ة  يف   98  :2011/7/5
ي�����س��وت��ون ل�����س��ال��ح ال��د���س��ت��ور اجل���دي���د ال���ذي 

بع�س �سالحيات  تنتقل  بحيث  امللك،  اقرحه 

امللك للربملان واحلكومة.

ال�����س��ودان  ج��ن��وب  ان��ف�����س��ال   :2011/7/7
نهائياً عن ال�سمال، بعد �سراع دام عقوداً، وقد 

العا�سمة اجلنوبية  جرت مرا�سم االحتفال يف 

�سيلفا  اجلنوبية  الدولة  رئي�س  بح�سور  جوبا، 

كري، والرئي�س ال�سوداين عمر الب�سري.

اإغالق �سحيفة »نيوز اوف ذا   :2011/7/8
وورلد«، بعد 150 عاماً من العمل، اإثر ف�سيحة 

���ت جم���م���وع���ة م����ن ال�����س��ي��ا���س��ي��ني  ت��ن�����س��ت م�������سّ

والفنانينن، واأفراداً من العائلة املالكة.

الرنويج  يف  اإرهابي  هجوم   :2011/7/22
ك������ان م����ن ج����زئ����ني، اأول����ه����م����ا ت���ف���ج���ري ع��رب��ة 

العا�سمة  يف  احل��ك��وم��ة  م��ق��ار  اأم�����ام  م��ف��خ��خ��ة 

والثاين يف  اأو�سلو، وراح �سحيته ثمانية قتلى، 

جزيرة  يف  احلاكم  العمل  ح��زب  ل�سباب  خميم 

بريفيك،  اأندري�س  يدعى  �سخ�س  نفذه  اأوت��اي��ا 

بالر�سا�س  واجلن�سية،  االأ���س��ل  نرويجي  وه��و 

قاتاًل 68 �ساباً. 

اآب

ا�سخم  ت�سهد  »اإ���س��رائ��ي��ل«   :2011/8/1
املعي�سة  غ���الء  ب�سبب  ت��اري��خ��ه��ا،  يف  ت��ظ��اه��رات 

واإيجارات ال�سقق، ور�سوم التعليم اجلامعي.

2011/8/8: اندالع احتجاجات �سخمة يف 
لندن، ب�سبب مقتل �ساب اأ�سود على يد ال�سرطة، 

وقد حتّولت اإىل تظاهرات �سد البطالة وغالء 

امل��ع��ي�����س��ة، ك��م��ا ع��م��ت امل����دن م��وج��ة غ��ري��ب��ة من 

ال�سرقات والنهب وعمليات التخريب.

من  اأف��راد  خم�سة  �سقوط   :2011/8/19
القوات  امل�سري على احلدود بنريان  اجلي�س 

اإ�سرائيلية  االإ�سرائيلية، بعدما فتحت طائرة 

ن��ريان��ه��ا جت��اه��ه��م ع��ل��ى ال�����س��ري��ط احل���دودي 

بعد  وذل��ك  اإي���الت،  بني مدينة طابا ومدينة 

ال��ه��ج��وم ال����ذي ت��ع��ر���س��ت ل��ه ح��اف��ة ب��اي��الت، 

هذه  على  ر�سمياً  اعتذاراً  »اإ�سرائيل«  وقدمت 

الواقعة.

ال�سرقية  اأم��ريك��ا  �سواطئ   :2011/8/20
اه��ت��زت م��ع اإن�����ذار اق����راب االإع�����س��ار اإي��ري��ن، 
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ر  ُقدِّ كيلومراً يف ال�ساعة، ليخلف دماراً مادياً 

بنحو ع�سرة مليار دوالر، واأ�سّر االإع�سار ب�سكل 

وال�ساحل  ال��ك��اري��ب��ي،  دول  م��ن  ب��ع��دد  اأ���س��ا���س��ي 

ال�سرقي للواليات املتحدة وكندا.

مقر  العزيزية،  باب  �سقوط   :2011/8/23
القذايف، بيد الثوار.

اأيلول

التظاهرات  �سل�سلة من  بعد   :2011/9/10
واالح��ت��ج��اج��ات اأم�����ام ال�����س��ف��ارة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

امل�سري  اجلي�س  م��ن   5 مقتل  على  اح��ت��ج��اج��اً 

على احلدود بنريان القوات »االإ�سرائيلية«، قام 

املتظاهرون باقتحام مقر ال�سفارة يف القاهرة، 

حيث األقوا من مبنى ال�سفارة كمية �سخمة من 

امل�ستندات اخلا�سة بال�سفارة يف ال�سارع، بعد اأن 

قاموا باإنزال العلم »االإ�سرائيلي«.

يف  م���ظ���اه���رات  ان����ط����الق   :2011/9/17
مبدينة  الدولية  امل��ال  عا�سمة  �سريت«  »وول 

الرا�سماليني  �سيطرة  على  احتجاحاً  نيويورك 

واالأث���ري���اء ع��ل��ى االق��ت�����س��اد االأم���ريك���ي، بينما 

ترتفع معدالت البطالة والفقر. 

ويف 24 اأيلول، األقت ال�سرطة القب�س على 

ج��م��ي��ع امل��ح��ت��ج��ني امل��وج��ودي��ن ت��ق��ري��ب��اً بتهمة 

عرقلة حركة املرور، والذين بلغ عددهم 80 اإىل 

جماعي  اعتقال  اأول  ذل��ك  وك��ان  �سخ�س،   100
كبري منذ بدء االحتجاجات، ومع مطلع �سهر 

تتو�سع  االح��ت��ج��اج��ات  ب�����داأت  االأول  ت�����س��ري��ن 

�سريت«  »وول  منطقة  ن��ط��اق  خ���ارج  وتنت�سر 

املتحدة  ال��والي��ات  لت�سمل  ن��ي��وي��ورك،  ومدينة 

باأكملها. 

امللك  ال�سعودي  العاهل  قرر   :2011/9/25
ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة امل�����راأة يف 

الر�سح  يف  احلق  واإعطائها  ال�سورى،  جمل�س 

املقبلة،  ال��دورة  من  اعتباراً  البلدية  للمجال�س 

وفقاً لل�سوابط ال�سرعية.

ت�شرين الأول

2011/10/6: وفاة العبقري �ستيف جوبز؛ 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  »اأب�����ل«،  ���س��ان��ع جن��اح��ات 

ال�سابق لل�سركة. نقل �ستيف جوبز احلوا�سيب 

من مفهومها التقليدي كجهاز كبري ذي �سا�سة 

اأجهزة حممولة  اإىل  به، ليتحول  وعتاد مرفق 

واأج�����ه�����زة ل���وح���ي���ة ���س��اه��م��ت يف ج���ع���ل ت�����س��ف��ح 

املو�سيقى  و�سماع  االأف��الم  وم�ساهدة  االإنرنت 

خربة اأكرث اإمتاعا.

2011/10/7: فوز النا�سطة اليمنية توكل 
كرمان بجائزة نوبل لل�سالم.

تطلق  »ح��م��ا���س«  ح��رك��ة   :2011/10/18
���س��راح اجل��ن��دي ج��ل��ع��اد ���س��ال��ي��ط، ���س��م��ن اإط���ار 

���س��ف��ق��ة ت����ب����ادل االأ������س�����رى ال���ت���ي اأُب�����رم�����ت م��ع 

ال�سهاينة، بحيث مت االإفراج عن مئات االأ�سرى 

الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل.

معمر  ال��ع��ق��ي��د  م��ق��ت��ل   :2011/10/20
ال���ق���ذايف ع��ل��ى ي��د ال���ث���وار يف م�سقط راأ����س���ه يف 

�سرت.

ال�سعودي  العهد  ويل  وفاة   :2011/10/22
نيويورك،  يف  العزيز،  عبد  بن  �سلطان  االأم��ري 

عمر  ع��ن  ال�سرطان،  مر�س  م��ن  معاناته  بعد 

يناهز 86 عاماً، حيث غادر اململكة اإىل الواليات 

املتحدة للعالج.

2011/10/27: اأ�سدر امللك ال�سعودي عبد 
اهلل بن عبد العزيز اأمراً ملكياً باختيار االأمري 

للعهد،  ول��ي��اً  �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  ن��اي��ف 

ونائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية. واالأمري 

من�سب  وي�سغل   ،1933 ع��ام  مواليد  من  نايف 

وزير الداخلية منذ عام 1975.

على  حت�����س��ل  فل�سطني   :2011/10/31
الع�سوية الكاملة يف منظمة االأوني�سكو التابعة 

لالمم املتحدة.

ت�شرين الثاين

تركيا  �سرقي  زل��زال  �سرب   :2011/11/9
بقوة 7.3 درجات على مقيا�س ريخر، وت�سبب 

ب�سقوط نحو 500 األف قتيل وجريح ومفقود.

العربية  ال���دول  جامعة   :2011/11/12
ت��ع��ل��ق ع�����س��وي��ة دم�����س��ق ع��ل��ى خلفية ا���س��ت��م��رار 

التظاهرات �سد النظام.

2011/11/16: مئات الكويتيني يقتحمون 
مبنى جمل�س االأمة يف العا�سمة الكويت، وذلك 

ب��ع��د ق��ي��ام ق����وات ال�����س��رط��ة ب��ت��ف��ري��ق م��ظ��اه��رة 

على  لالحتجاج  ال��ربمل��ان  اأم��ام  ُنظمت  حا�سدة 

العالقة بني جمل�س االأمة واحلكومة الكويتية.

اال���س��الم  �سيف  اع��ت��ق��ال   :2011/11/19
القذايف يف ليبيا.

علي عبد  اليمني  الرئي�س   :2011/11/23
اهلل �سالح يوّقع املبادرة اخلليجية حلل االأزمة 

يف بالده ونقل ال�سلطة.

العرب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء   :2011/11/27
اأق�����روا جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

�سد احلكومة ال�سورية، على راأ�سها »منع �سفر 

اإىل  ال�سوريني  وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  كبار 

ال��دول  يف  اأر�سدتهم  وجتميد  العربية،  ال��دول 

»وق��ف  ك��ذل��ك  تت�سمن  العربية«. العقوبات 

ووق��ف  ال�����س��وري،  امل��رك��زي  البنك  م��ع  التعامل 

امل���ب���ادالت ال��ت��ج��اري��ة احل��ك��وم��ي��ة م��ع احلكومة 

التي  اال�سراتيجية  ال�سلع  با�ستثناء  ال�سورية، 

توؤثر على ال�سعب ال�سوري«.

انتخابات  اأول  ان��ط��الق   :2011/11/28
برملانية حرة نزيهة يف م�سر.

�ست  ب��ق��وة  زل���زال  ���س��رب   :2011/11/30
درجات على مقيا�س ريخر العا�سمة الفلبينية 

واأجزاء من �سمال الفلبني.

كانون الأول

اجل���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س   :2011/12/13
امل��رزوق��ي  املن�سف  حممد  اجل��دي��د  التون�سية 

املجل�س  اأع�ساء  اأمام  الد�ستورية  اليمني  يوؤدي 

م�سوؤويل  ك��ب��ار  بح�سور  التا�سي�سي،  ال��وط��ن��ي 

الدولة.

الفرن�سي  الرئي�س  اإدان���ة   :2011/12/15
ال�سابق جاك �سرياك بعامنينْ مع وقف التنفيذ 

يف ق�سية الوظائف الوهمية.

من  الثانية  املرحلة  تنفيذ   :2011/12/18
ال�سفقة باإفراج »اإ�سرائيل« عن 548 فل�سطينياً، 

اأ�سرى حركة  واأردنيني اثنني، لي�س من بينهم 

اإىل  امل��ف��رج ع��ن��ه��م  ب��ل ينتمي ج��م��ي��ع  ح��م��ا���س، 

»فتح«،  الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حركة 

وف�سائل فل�سطينية اأخرى. 

ال��ك��وري  ال��زع��ي��م  رح��ي��ل   :2011/12/19
 70 يناهز  عمر  ع��ن  اي��ل  ج��ون��غ  كيم  ال�سمايل 

عاماً.

ع��ل��ى  ت����وق����ع  �����س����وري����ة   :2011/12/19
بروتوكول بعثة املراقبني العرب.

اإعداد هناء عليان
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يف  علمي  تقدم  اأب��رز  اأن  اإىل  ن�سرتها،  �سنوية  قائمة  »�ساين�س« يف  اأ�سارت جملة 

العام 2011 كان االختبار ال�سريري، الذي اأظهر اأن م�سادات الفريو�سات القهقرية 

املكت�سب )االإي��دز(  املناعة  انتقال فريو�س نق�س  ت�سمح بالق�ساء جزئياً على خطر 

بنّي هذا االختبار  االإي��دز،  وب��اء  اكت�ساف  �سنة من  به. وبعد ثالثني  امل�سابني  عرب 

ال�سريري الدويل الذي �سمل 1.763 ثنائياً يف ت�سعة بلدان، اأن امل�سابني بالفريو�س، 

مبكرة  مرحلة  يف  للفريو�سات  القهقرية  الفريو�سات  م�سادات  ي�ستهلكون  الذين 

جداً، يخف�سون احتمال نقل العدوى اإىل �سريكهم اإىل ال�سفر تقريباً.

لي�س من خالل  ب��االإي��دز  االإ�سابة  اح��ت��واء  ق��ادرة على  امل�سادات  ه��ذه  اأن  وثبت 

اأي�ساً من خالل منع انتقال العدوى اإىل  تخفي�س احلمل الفريو�سي فح�سب، بل 

اأ�سخا�س �سليمني. وت�سم القائمة التي اأعدتها املجلة ت�سعة اإجنازات اأخرى حققها 

العلماء يف العام 2011.

أهم إنجاز علمي

يف منزل القذايف

يف م�سر

املجاعة يف ال�سومال

يف لندن
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�سهدت م�سر على مدى الأ�سبوع الفائت 

جملة من التطورات والأحداث التي توؤ�سر 

وتطلعات  باآمال  املحدق  اخلطر  م��دى  اإىل 

ال��ث��ائ��ري��ن يف م��ي��دان ال��ت��ح��ري��ر ب��ال��ق��اه��رة، 

وغريه من ميادين املدن امل�سرية الأخرى، 

وال���ذي���ن اأ���س��ب��ح��وا يف م���وق���ع ال���دف���اع عن 

طموحاتهم واآمالهم يف التغيري، من خالل 

مليونية  تنظيم  اإىل  اأخ�����رياً  ا���س��ط��راره��م 

املجل�س  ح��د حل��ك��م  ل��و���س��ع  ال�����س��رف«،  »رد 

ال�سلطة،  ع��ل��ى  ا���س��ت��وىل  ال����ذي  ال��ع�����س��ك��ري 

تنفيذ  �ستار  بعد خلع ح�سني مبارك، حتت 

و�سايا الثورة، واليوم بحجة حماية الثورة 

ي��ق��وم ب���اإع���ادة اإن���ت���اج ن��ظ��ام ال��ق��م��ع الأم��ن��ي، 

التحركات  يف  امل�����س��ارك��ن  �سد  والبولي�سي 

ال�سعبية. 

وبالتوقف اأم��ام اأه��م واأخ��ط��ر الأح��داث 

املا�سي  الأ���س��ب��وع  م��دى  على  ح�سلت  ال��ت��ي 

ميكن ت�سجيل الآتي:

�سيا�سة  يف  الع�سكري  املجل�س  اإي��غ��ال   -

املتظاهرين يف ميدان  �سد  القوة  ا�ستخدام 

ال���ت���ح���ري���ر، واأم�������ام جم��ل�����س ال���������وزراء، ويف 

ع�سرات  �سقط  حيث  العيني،  الق�سر  �سارع 

ال�����س��ه��داء، وم��ئ��ات اجل��رح��ى اجل����دد، فيما 

اأق�����دم ج��ن��ود امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ���س��ح��ل ف��ت��اة يف 

للواء  ت�سريحات  مع  ذلك  وترافق  ال�سارع، 

عبد املنعم كاطو دعا فيها اإىل حرق الثوار 

امل�سرين حتت �سعار منع تخريب الدولة. 

- �سبق هذا القمع الوح�سي للمتظاهرين 

قيام رئي�س احلكومة كمال اجلنزوري )من 

ال���ق���دمي(، وك��ذل��ك املجل�س  ف��ل��ول ال��ن��ظ��ام 

حملة  ب�سن  الر�سمي،  والإع��الم  الع�سكري، 

ت�سف املعت�سمن، وامل�ساركن يف التظاهرات 

هناك  ب��اأن  والزعم  واملخربن،  بالبلطجية 

خطراً خارجياً يتهدد الثورة، واإنهم يعملون 

على حمايتها من هذا اخلطر.

- اإق�����دام امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري، ب��اإط��الق 

للقيام  م��ب��ارك،  اأن�سار  م��ن  البلطجية،  ي��د 

الأم��الك  على  والع��ت��داء  ال�سرقة،  باأعمال 

اللغوي،  املجمع  وح��رق  واخل��ا���س��ة،  العامة 

وات���ه���ام ���س��ب��اب ال���ث���ورة ب��ال��ت�����س��ب��ب يف ذل��ك 

م���ن خ���الل ا���س��ت��م��راره��م يف الع��ت�����س��ام��ات 

والتظاهرات، وتنظيم مظاهرات من اأن�سار 

تهاجم  العبا�سية  ميدان  يف  القدمي  النظام 

وت�سيد  ال��ت��ح��ري��ر،  م���ي���دان  امل��ع��ت�����س��م��ن يف 

باملجل�س الع�سكري.

اإن مثل هذه التطورات توؤ�سر اإىل حجم 

الأخطار املحدقة بثورة ال�سباب امل�سري: 

1- اإن م�سهد الثورة امل�سادة، لإعادة اإنتاج 
جديد،  بقالب  و�سيا�ساته  ال��ق��دمي،  ال��ن��ظ��ام 

اإط��ار �سفقة جتمع  يف طريقها لالكتمال يف 

تقا�سمها  ت�سمن  امل�����س��ادة،  ال��ق��وى  مكونات 

ال�����س��ل��ط��ة يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وا���س��ت��ط��راداً 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ات ال���دول���ي���ة، ويف 

مقدمها ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��الم م��ع ك��ي��ان ال��ع��دو 

باملجل�س  تتمثل  ال��ق��وى  وه���ذه  ال�سهيوين، 

ال��ن��ور، وفلول  والإخ���وان، وح��زب  الع�سكري، 

النظام ال�سابق.

 ف��ف��ي��م��ا ي���وا����س���ل امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري 

ال�سيطرة على املوؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية 

وو�سائل الإعالم واحلكومة، التي هي ن�سخة 

ط��ب��ق الأ����س���ل ع���ن ح��ك��وم��ات م���ب���ارك، ف���اإن 

الإخوان وال�سلفين اأحكموا �سيطرتهم على 

املجل�س النيابي، لريت�سم امل�سهد بال�ستيالء 

اأركان النظام  على احلكم بكل مفا�سله، من 

ال�سابق، وبالتعاون مع الإخوان وال�سلفين. 

2- اإن حكومة فلول نظام مبارك برئا�سة 
اجلنزوري، واملجل�س الع�سكري، الوجه الآخر 

حل��ك��م م���ب���ارك، ق����رروا ق��م��ع ���س��ب��اب ال��ث��ورة، 

ومن  البلطجية«،  من  »حمايتها  �سعار  حتت 

»اخلطر اخلارجي الذي يتهددها«، فيما هم 

الذين ي�سكلون اخلطر احلقيقي على الثورة، 

ال�سفقات  الثورة،  اإطفاء  لأجل  عقدوا،  وقد 

وال�سلفين،  امل�سلمن  اأمريكا، والإخ��وان  مع 

والتي بداأت تظهر نتائجها تباعاً، من خالل 

ت��اأك��ي��د ال��ت��زم��ات��ه��م ب��ال��ع��الق��ات م��ع اأم��ريك��ا 

والعدو ال�سهيوين، اإىل التفاق على تقا�سم 

حتت  وقمعها  الثورة  على  والتاآمر  ال�سلطة، 

�ستار حتقيق الأمن وال�ستقرار. 

تنتج  اأن  م��ن  ب����دًل  الن��ت��خ��اب��ات،  اإن   -3
تغيرياً يحقق اأماين ثورة ال�سباب، فاإنها اأدت 

اإىل توجيه �سفعة قوية لهذه الأماين، متثلت 

وال�سلفين،  امل�����س��ل��م��ن  الإخ������وان  ب��ان��ت��خ��اب 

كان  اإن  روؤيتهم،  عن  يك�سفون  اأخ��ذو  الذين 

على �سعيد املوقف من العدو ال�سهيوين، اأو 

على �سعيد العالقات الجتماعية.

م��ا ح�سل يف  اأن  اإىل  ي��دل��ل  ت��ق��دم  م��ا  اإن 

ك��ان عملية خداع  اإمن��ا  ث��ورة،  م�سر مل يكن 

واحتيال كربى جرى ن�سج خيوطها خارجياً 

وداخلياً، وق�ست باإبعاد مبارك، الذي احرتق 

و�سيا�ساته،  ال��ن��ظ��ام  على  املحافظة  ل�سالح 

ولذلك ما اأطلق عليه ب��»ثورة ال�سباب«، التي 

مل  امل�سرين،  مالين  حتريك  م��ن  متكنت 

تكن ثورة باملعنى الفعلي للثورة، لأن الثورة 

هناك  ي��ك��ون  اأن  تعني  احلقيقي  بامل�سمون 

تعمل  واقت�سادي،  �سيا�سي  وبرنامج  ق��ي��ادة، 

على الإطاحة بنظام احلكم القدمي، واإقامة 

�سلطة ثورية مكانه، تتوىل هي قيادة عملية 

وتطهري  والق��ت�����س��ادي،  ال�سيا�سي  التغيري 

م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة م���ن ك���ل رم����وز ال��ن��ظ��ام 

القدمي، واإحالل رموز جديدة تنفذ برنامج 

الثورة.

وه���و م��ا مل ي��ح�����س��ل، ح��ي��ث ���س��ل��م �سباب 

ال��ث��ورة يف ال��ت��ح��ري��ر، وم��ن��ذ ال��ب��داي��ة، بحكم 

ملطالبهم،  منفذاً  ليكون  الع�سكري  املجل�س 

على  ويعمل  احل��ك��م،  على  ي�ستويل  ب��ه  ف���اإذا 

���س��ي��اق خ��ط��ة ن�سجت  اإج��ه��ا���س ث��ورت��ه��م يف 

خيوطها بالتفاق مع وا�سنطن التي حر�ست 

على �سمان التزام الإخوان بها، قبل اكتمال 

م�سهد النتخابات النيابية.

ح�سني عطوي

14

عـــربـــي

جمل�س ع�سكري.. واإخوان و�سلفيون

اكتمال م�سهد الثورة امل�سادة.. لال�ستيالء على ال�سلطة

الأمن امل�سري ي�سحل على الأر�س اأحد املتظاهرين

امل��ظ��اه��رات والح��ت��ج��اج��ات م��ا زال���ت ت��ع��م معظم 

التي  طرابل�س،  العا�سمة  م��ن  اب��ت��داء  الليبية  امل���دن 

يطالب املتظاهرون فيها خروج امل�سلحن منها واإنهاء 

املظاهر امل�سلحة، اإىل بنغازي مدينة املجل�س النتقايل 

بت�سحيح  يطالب  ال���ذي  ال�سجرة  م��ي��دان  واع��ت�����س��ام 

اأ�سابيع، اإىل مدن البي�سا  م�سار الثورة وامل�ستمر منذ 

الق�سم  اإىل  العودة  اأهلها من  التي مل ي�ستطع  و�سرت 

الثاين من املدينة نظراً للدمار الوا�سع الذي حل بها 

املهجرين  لإع��ادة  الإعمار  عملية  احلكومة  تبداأ  ومل 

حتى اليوم.

ورئي�سها  اجل��دي��دة  الليبية  احلكومة   تتمكن  مل 

حتى  اأو  ليبيا  بناء  لإع���ادة  جديد  م�سروع  ب��ل��ورة  م��ن 

ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��و���س��ى ال���ت���ي ي��ن�����س��ره��ا م��ق��ات��ل��و امل��ج��ل�����س 

اإيجاد دور  اأو  النتقايل املختلفو الأهواء والنتماءات 

�سمهم  الثوار  يطالب  كما  الدولة  موؤ�س�سات  يف  لهم 

ا�ستطاع  اأن  بعد  خ�سو�ساً  وال�����س��رط��ة،  اجلي�س  اإىل 

املنا�سب  معظم  على  ال�ستيالء  من  الزنتان  مقاتلو 

واملراكز احليوية الع�سكرية والأمنية، بعد �سيطرتهم 

على املطار الدويل لطرابل�س مب�ساعدة قائدهم وزير 

الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل  ال��ذي  اجلويلي  اأ�سامة  ال��دف��اع 

ل  كيف  ال��دار،  اأ�سحاب  كاأحد  بانيتا  ليون  الأمريكي 

املن�سب،  ه��ذا  ال���ذي دع��م تعيينه يف  ه��و  والأم���ريك���ي 

وزارة  بلحاج على  الكرمي  تناف�س مرير مع عبد  بعد 

الدفاع.

يعطون  ال�سيا�سي  ال��ق��رار  �سانعي  ���س��اروا  ال��ث��وار 

واأ�سبحوا  الدولين،  املوفدين  مع  ويلتقون  الوعود 

ل  كيف  وال����دويل،  املحلي  والإع����الم  ال�سا�سات  جن��وم 

وهم  يغدقون العطاء بعقود النفط لل�سركات الغربية، 

و�سمنت �سركة اأيني الإيطالية احتكار الغاز الليبي.

وطوياًل  �سعباً  طريقاً  �ستواجه  ليبيا  اأن  �سك  ل 

اإىل واحة الدميقراطية  لالنتقال من احلكم املا�سي 

اأن  اأي�ساً، لأن اجلميع يعلم  كما يقول الغرب والثوار 

الدميقراطية  م�ستقبل  على  حر�سه  ال��غ��رب  ادع���اء 

وحرية املراأة واإر�ساء العدالة يف ليبيا هو ادعاء كاذب، 

وحم�س افرتاء ونفاق، فقد تعاي�س الغرب وحمى كل 

هدفان  لديه  والغرب  عنها،  وداف��ع  ال�ستبداد  اأنظمة 

باملنطقة،  �سيا�ساته  كل  يف  يتبدلن  ل  ا�سرتاتيجيان 

النفط و�سمان ا�ستمرار تدفقه اإىل م�سانعه، وتاأمن 

منابعه، وو�سائل نقله وممراته املائية، والهدف الثاين 

اأمن اإ�سرائيل وبات اجلميع يعلم اأن اأمن اإ�سرائيل مل 

اإل من خالل تفتيت وتق�سيم  بالإمكان حتقيقة  يعد 

املنطقة واإ�سعاف الدول املركزية فيها، ولأن م�سالح 

ال��ق��وى ال��ك��ربى ه��ي الأ���س��ا���س، اأب����دى مم��ث��ل الأم���ن 

اأي��ان مارتن، قلقه من  العام لالأمم املتحدة يف ليبيا 

انت�سار الأ�سلحة التقليدية وغري التقليدية بن اأيدي 

اأفادت  املجموعات امل�سلحة، خ�سو�ساً و�سط معلومات 

اجل��زائ��ر  والأم���ن يف  م��ن اجلي�س  ق���وات م�سرتكة  اأن 

ينتمون  عنا�سر  ب��ن  اأ�سلحة  �سفقة  تنفيذ  اأحبطت 

اإىل كتائب ثوار ليبيا وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب 

الإ�سالمي، عرب عملية اأمنية يف ال�سحراء اجلزائرية، 

اأن قوات م�سرتكة من اجلي�س وم�سالح الأمن  وعلم 

اإن���زال ج��وي عملي يف  اأول عملية  ن��ف��ذت  اجل��زائ��ري��ة 

مناطق البدو جنوب ولية متزا�ست يف اأق�سى جنوب 

اإن القوات الأمنية متكنت  اجلزائر، وقالت املعلومات 

من توقيف موريتاين وليبي بحوزتهما وثائق  �سرية 

ثوار  كتائب  اإح��دى  وه��ي  ال�سنة،  اأن�سار  جلبهة  تعود 

ليبيا، وا�ستولت على قائمة باأ�سماء م�سلحن ليبين، 

م���ن عنا�سر  ع�����دداً  اأن  امل�������س���ادرة  ال��وث��ائ��ق  وك�����س��ف��ت 

التنظيم �سيتم حت�سريهم لنقلهم نحو مناطق �سمال 

من  يتعن  ع�سكرية،  مهمة  يف  هناك  للتمركز  م��ايل 

خاللها اإ�سراف الفريق الع�سكري الليبي املذكور على 

اأ�سلحة  اإمتام جملة عمليات متعلقة بتمرير وتهريب 

تنظيم  ك��ان  الليبن  ال��ث��وار  مع�سكرات  م��ن  متطورة 

ال��ق��اع��دة يف ب���الد امل��غ��رب الإ���س��الم��ي ق��د دف���ع ثمنها 

وامل��وق��وف��ون  اجل��زائ��ر،  قيادته يف  ط��ري��ق  ع��ن  م�سبقاً 

كانوا متنكرين بزي رعاة ما�سية وكانوا ينوون الرحيل 

جنوباً نحو مناطق �سمال مايل، وترّجح م�سادر اأمنية 

اأن��ه قيادي يف هرم  جن��اح ه��روب �سخ�س ثالث يعتقد 

تنظيم اإمارة ال�سحراء.

من جهة اأخرى قال يو�سف الأ�سفري املدعي العام 

عي�ساوي  ع��ل��ي  اإن  الن��ت��ق��ايل،  املجل�س  يف  ال��ع�����س��ك��ري 

ال���ل���واء ع��ب��د ال��ف��ت��اح ي��ون�����س،  م�ستبه رئ��ي�����س��ي يف ق��ت��ل 

املوؤقت  ال��وزراء  رئي�س  نائب  العي�ساوي من�سب  و�سغل 

ا�ستقالته، وه��ذا الإع��الن قد  يف املجل�س الوطني قبل 

يوؤدي اإىل ح�سول انق�سامات جديدة بن الثوار.

الربيطانية  امل��خ��اب��رات  اإن  املعلومات  اآخ��ر  وت��ق��ول 

القذايف  �سيف  اعتقال  على  �ساعدت  التي  والفرن�سية 

لعتقاله،  اإ�سرتليني  جنيه  مليون  حوايل25  اأنفقت 

ال�سا�سة يف الغرب الذين كانوا يرتبطون بعالقة معه، 

يتمنون لو كان قتل لأنه رجل الأ�سرار وال�سفقات يف 

النظام، وكانوا يتمنون موته ليدفن معه الأ�سرار التي 

يحملها، فهل اعتقاله كان �سفقة اأخرى؟

جهاد �ساين

اأين موقع ليبيا اليوم يف الدفاع عن م�سالح الأمة؟
وما هو دورها يف ال�سراع العربي - »الإ�سرائيلي«؟
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مل مت����ر ����س���اع���ات ع���ل���ى ان�������س���ح���اب اآخ����ر 

العراق بعد  الأمريكين من  القتلة  جحافل 

م��ا ي��ق��ارب ال�����س��ن��وات ال��ت�����س��ع م��ن الح��ت��الل 

امل�ستوى  ع��ل��ى  ���س��يء  ك��ل  وق��ب��ل  اأوًل  امل�����س��ن 

ع�سر  اث��ن��ي  اأ����س���وات  ودوت  اإل  الأخ���الق���ي، 

اأنحاء  �سيارات مفخخة يف  معظمها  انفجاراً 

العا�سمة  يف  ول�سيما  ال��ع��راق،  من  خمتلفة 

بغداد.

والن����ف����ج����ارات ال���ت���ي ت���رك���زت يف اأح���ي���اء 

���س��ع��ب��ي��ة، وط����ال����ت اأ�����س����واق����اً ���س��ع��ب��ي��ة ح��ي��ث 

امل��دار���س  بع�س  وك��ذل��ك  الب�سري،  الزدح����ام 

حيث الكتظاظ الطالبي، كانت ر�سائل من 

الحتالل واإن ُنفذت باأيدي عراقية وبع�سها 

بتمويل من ج��ارات منتقمات مرعوبات من 

الإقليمي  دوره  ال��ع��راق  ا���س��ت��ع��اد  اإذا  الآت����ي، 

التوجهات  واأن  خ�سو�ساً  ال���دويل،  وك��ذل��ك 

ال���دول���ي���ة ت�����س��ري اإىل ال��ت��ق��دم ن��ح��و امل��ح��ور 

ال�سهيونية   - الأمريكية  للهيمنة  الراف�س 

يف املنطقة.

العراقية  ال�سخ�سيات  بع�س  اأن  املوؤ�سف 

لبالدهم،  التدمريية  الأع��م��ال  يف  متورطة 

اإىل  دوره جل��اأ  انك�سف ج��زء من  ملا  والبع�س 

م�ستفيداً  نف�سه  حلماية  والطائفة  املذهب 

كل  يتمرت�س  ال��ت��ي  اللبنانية  ال��درو���س  م��ن 

�سخ�س وراء مذهبه كي ل تطاله يد العدالة، 

حدث  ما  وه��ذا  �ساحبه  يك�سف  ال�سر  اأن  اإل 

ُبعيد النفجارات التي اأودت بحياة نحو مئة 

بجروح،  العدد  هذا  �سعفي  واإ�سابة  �سخ�س 

حيث مت القب�س على متورطن بينهم اأربعة 

لهم  كانت  العراقي،  اجلي�س  كبار يف  �سباط 

من  وكانوا  الأمريكين،  مع  متينة  عالقات 

الزوار �سبه الدائمن لل�سفارة الأمريكية يف 

الأمريكية  املخابرات  مقرات  ولبع�س  بغداد 

وت�سري  اأمنية،  �سركات  اأ�سماء  ت�ستظل  التي 

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات الأول���ي���ة اإىل ���س��ل��وع اأم��ريك��ي 

دول  لبع�س  وكذلك  التفجريات،  يف  مبا�سر 

اخلليج من حيث التمويل والتاآمر. 

الأم����ريك����ي  ال��ف�����س��ل  اأن  ال���وا����س���ح  م����ن 

ال�سيا�سية  امل�ستويات  على  العراق  يف  امل��دوي 

ته�سمه  ل���ن  والق���ت�������س���ادي���ة  وال��ع�����س��ك��ري��ة 

وا�سنطن  ووع��ود  بب�ساطة،  املتحدة  الوليات 

وعود  ُت�سبه  الأبي�س  البيت  �سيد  ل�سان  على 

»اإب��ل��ي�����س« ب��اجل��ن��ة، ف�����الإدارة الأم��ريك��ي��ة، مل 

�سيا�ستها  يف  النفاق  �سوى  تعتمد  يوماً  تكن 

ف�سلت  اإذا  ف��ك��ي��ف  م���اآرب���ه���ا،  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف 

ال��ع��راق ب��دون حتقيق  ورح��ل��ت جيو�سها ع��ن 

اأو على الأقل مكافاأة ما  اأي مك�سب ُيعتد به 

الإدارة  تتمكن  حتى  العراقية  احلكومة  من 

من مواجهة �سعبها، با�ستثناء اجلرائم التي 

ارتكبها جنودها واأتباعها.

ولذلك انتقلت اإىل »ف�س خلقها« ب�سلفها، 

ح��ي��ث اإن ال��رئ��ي�����س ب������اراك اأوب����ام����ا ي��ق��ول: 

»اإن����ه ت��ع��اط��ى م��ع ال��و���س��ع يف ال���ع���راق كدين 

م���وروث ع��ن ج���ورج ب��و���س حتى ُي���رباأ اإدارت���ه 

اإدارة  توليه  منذ  ح�سلت  ال��ت��ي  امل��ج��ازر  م��ن 

ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س«. ل��ك��ن امل��ن��اف��ق ���س��رع��ان ما 

وا�سحة،  املنافق  وع��الم��ات  كلماته،  تك�سفه 

فاإذا وعد اأخلف واذا حتدث كذب واإن اأوؤمتن 

اإن العراق  اأوب��ام��ا يقول  خ��ان، ول��ذل��ك، ف��اإن 

����س���ي���ادة دمي���ق���راط���ي���ة ومي��ك��ن��ه��ا  ذات  دول������ة 

اأن  »اإل  وي�����س��ي��ف:  نف�سها..  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 

ال���واق���ع ل��الأ���س��ف ل ي���دل ع��ل��ى ذل���ك ب�سبب 

والطائفية،  وال�سيا�سية  الأم��ن��ي��ة  الأو���س��اع 

امل�سبب  ع��ن  يتحدث  مل  بو�س  مثل  ف��اأوب��ام��ا 

والطائفية  والأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  ل��الأو���س��اع 

على  العراقي  ال�سعب  بتاأليب  يقوم  من  ول 

ب��ع�����س��ه«، وه���ذا م��ا ك�سفته واح����دة م��ن اأه��م 

بولي�سي«  »ف���وري���ن  الأم��ريك��ي��ة  امل��ط��ب��وع��ات 

ال��ت��ي ك��ت��ب��ت اأن ع��ل��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأن 

ت��ت��ح��ل��ى ب��ب��ع�����س م���ن ال��ت��وا���س��ع ب��ع��د خ���روج 

ال��ق��وات م��ن ال��ع��راق.. ك��اإ���س��ارة اإىل الهزمية 

الإدارة  كانت  اإذا  مت�سائلة  ال��ذري��ع،  والف�سل 

�سُتقدم  اأنها  اأم  والعرب،  الدرو�س  ا�ستخل�ست 

على مغامرات اأخرى، انطالقاً من القاعدة 

اأن  ال��ت��ي يعتقدها الأم��ريك��ي��ون وه��ي  اإي��اه��ا 

�سائغة  لقمة  اأن��ه  اأي  اأم��ام��ه��م،  �سهل  ال��ع��امل 

�ساعة ي�ساوؤون، فالأمريكيون ارتكبوا اأخطاء 

ل متناهية وها هم يحاولون التخفيف من 

ت��داع��ي��ات ت��ل��ك الأخ���ط���اء مب��ح��اول��ة ح�سر 

اثنتن،  م��ن  ب��واح��دة  اخلطايا  اأو  اخلطيئة 

ذات��ه��ا،  بحد  احل���رب  تكمن يف  ه��ل اخلطيئة 

اأم مبعاجلة الأو�ساع ال�سيئة الناجمة عنها؟ 

بيئة  خلقت  التي  هي  املعاجلة  يف  فالأخطاء 

حماولة  ال��ث��اين  ال�سق  ويف  ال��ف��و���س��ى..  م��ن 

يف  تكمن  ل  اخلطيئة  واإن  الأوىل،  لتربير 

احل�����رب ب��ح��د ذات���ه���ا، ول���ي���ت ه����ذه ول تلك 

ُي�����راد م��ن��ه��ا ت��ك��ري�����س احل����روب  اإل مت��ن��ي��ات 

التبعات  واإلقاء  لل�سعوب  كمنقذة  الأمريكية 

يف املعاجلة على �سعوب البالد التي تتعر�س 

ينبغي،  كما  الأو���س��اع  تعالج  مل  لأنها  للغزو 

اأهدافها  املتحدة  ال��ولي��ات  حتقق  وبالتايل، 

ال�سرتاتيجية يف بث الفو�سى.

ع��ادة قوى  بعد الحتالل  ولذلك تظهر 

انتهازية م�سنودة اإىل جي�س من اجلوا�سي�س 

الذين يخلفهم الحتالل، مدعوم مبجموعة 

م���ن ال��ق��ت��ل��ة الق��ت�����س��ادي��ن ال���ذي���ن مكنهم 

يف  مهمة  مبفا�سل  الإم�ساك  من  الح��ت��الل 

يف  الإم�ساك  هدفهم  ه��وؤلء  وك��ل  القت�ساد، 

لآم���اد  امل��ح��ت��ل  م�سالح  ت��ت��اأم��ن  ك��ي  ال�سلطة 

يغادر  اأن  �ساءهم  الذين  واأولئك هم  طويلة، 

اإىل حن جديد  ببقائه ولو  املحتل وطالبوا 

اأوجدته  املناخ الذي  لرتتيب الأم��ور، مقابل 

من  للمحتل  امل��ك��اف��اآت  ب���اأن  �سعبياً  امل��ق��اوم��ة 

املحرمات الوطنية، وعليه، فاإن العراق اليوم 

وتاريخي،  مثري  ف�سل  انتهاء  ف�سلن،  بن 

والآخر خطري.

اأول  يعي�س  ال����ذي  ال���ع���راق  ف����اإن  ل��ذل��ك، 

اأمامه  الأم��ريك��ي،  املحتل  بدحر  انت�ساراته 

اإن  الح��ت��الل،  اآث���ار  معاجلة  يف  ج�سام  مهام 

كان على م�سوى ال�سلطة اأو الأوراق، وكذلك 

اأن  �سيما  العالقات اخلارجية،  م�ستوى  على 

تردد قتاًل  ال�سيطانية حتركت بال  الأ�سابع 

ودماراً.

املمكن  بن  م�ستمر  اختبار  احلياة  ولأن 

اأن  رف�����س  مل��ن  املمكن  م��ن  ف��اإن��ه  وامل�ستحيل، 

والهوان  ك�ساءه  وامل�سكنة  غ��ذاءه  ال��ذل  يكون 

ع�سكرية  ق��وة  اأق���وى  على  وانت�سر  م�سكنه، 

ينت�سر  اأن  الأر���س،  واأمنية على  واقت�سادية 

داخلياً  الح��ت��الل  روا���س��ب  اإزال����ة  معركة  يف 

وخارجياً.. ومن ي�سرب قلياًل يظفر كثرياً.

يون�س عودة

العراق بني ف�سلني.. مثري وخطري

مبواجهات  جم���دداً  البحرين  يف  ال�����س��ارع  ا�ستعل 

القتلى  من  العديد  و�سقط  اململكة،  عمت  ومظاهرات 

معظم  يف  العنيفة  امل��واج��ه��ات  دارت  حيث  واجل��رح��ى، 

ال�����س��وارع امل��وؤدي��ة ل���دوار ال��ل��وؤل��وؤة ال��ت��ي ح���اول النظام 

هناك،  ال��ت��ذك��اري  للن�سب  هدمه  خ��الل  م��ن  طم�سها 

لكنه مل يتمكن من وقف الأحتجاجات اأو هدم عزمية 

ال��ل��وؤل��وؤة  دوار  تر�سيخ  ا���س��ت��ط��اع��وا  ال��ذي��ن  املنا�سلن 

ك�ساحة للن�سال والتعبري احلر.

اأو  ط��ارئ��ة  لي�ست  البحرين  يف  ال�سيا�سية  الأزم���ة 

ب��ل ه��ي ق��دمي��ة، ومت��ل��ك م����ربرات ع��دي��دة  م�ستجدة، 

ح��ي��ث ي��ط��ال��ب امل��ت��ظ��اه��رون ب��اإق��ال��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء، 

وامل�ساواة   والعدالة  ال�سيا�سية  احل��ري��ات  من  ومبزيد 

والإداري���ة،  احلكومية  املنا�سب  وتوزيع  التعيينات،  يف 

تطلعات  عن  تعرب  ونزيهه،  �سفافة  اإنتخابات  واإج��راء 

البحرين  يفتقد  فيما  البحريني،  املجتمع  �سرائح  كل 

النظام ال�سيا�سي التوافقي.

اأو ط��ائ��ف��ي��ة ك��م��ا يحلو  ل��ي�����س��ت م��ذه��ب��ي��ة  الأزم������ة 

اأزم��ة وطن  اأو  اأزم��ة وطنية،  للبع�س التهويل، بل هي 

الدولة  وت��ردد  الع�سيان  ا�ستمرار  اإن  دول��ة،  وع�سيان 

الوطني  والتوافق  ال�سيا�سي  احل��ل  ملرحلة  ال��ول��وج  يف 

الراديكالية  ال��ت��ي��ارات  ظ��ه��ور  اأن  يعني  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 

تبني  يف  يكمن  واخل���وف  وق��ت،  م�ساألة  ب��ات  املتطرفة 

اإىل  ت��وؤدي  قد  وا�سرتاتيجيات  م�ساريع  التيارات  هذه 

توترات اإقليمية قد متتد اإىل معظم الدول املحيطة.

الأزمة البحرينية حتولت اإىل �ساعق يهدد الن�سيج 

ال�سيا�سي والجتماعي للمنطقة، وا�ستمرارها �سي�سمح 

التي  املنطقة  يف  والطائفية  املذهبية  احلمى  بانت�سار 

وان��دلع  ال�ستقرار  وع��دم  الفو�سى  بتعميم  �ست�ساهم 

مواجهات عنيفة.

هذا التخوف تردد �سداه يف اجتماعات دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، حيث دعا امللك عبد اهلل اإىل �سرورة 

جتاوز مرحلة التعاون بن الدول الأع�ساء اإىل مرحلة 

الحتاد ملواجهة التحديات. 

وال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه هل احلياة ال�سيا�سية 

جمتمعات  يف  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية 

دول جمل�س التعاون باتت جاهزة للوحدة؟ هل �سحيح 

اأن التحديات اخلارجية التي عر�سها العاهل ال�سعودي 

امللك عبد اهلل هي ال�سبب الوحيد للوحدة وهل تكفي 

هذة الأ�سباب؟ 

اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ال��ب��ح��ري��ن ب���رتف ���س��ي��ا���س��ي اأن��ه��ا 

يف  �ست�سارك  التي  اخلليجية  الوحدة  �سمن  �ست�ساهم 

حماولة  يف  بدم�سق  العربية  اجلامعة  مراقبي  بعثة 

لها  ه��م  ول  م�ستقر  ال��داخ��ل��ي  ال��و���س��ع  اأن  ل��الإي��ح��اء 

الدميقراطية  التجربة  وتعميم  العربي  الأم��ن  �سوى 

اخلليجية الفريدة.

 334 ع��ن  ال��ت��ه��م  البحرينية  احل��ك��وم��ة  اأ���س��ق��ط��ت 

نظراً  قائمة  �ستظل  الق�سايا  اأن  اإل  �سيا�سياً،  متهماً 

العنف  على  تنطوي  اأخ���رى  ج��رائ��م  على  ل�ستمالها 

وال��ت��خ��ري��ب، وب��ال��ت��ايل ���س��ي��ع��اد ال��ن��ظ��ر ب��ع��دد ال��ذي��ن 

�سيطلق �سراحهم.

متكنت  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  البحرين 

ال�سلطات فيها من قمع حركة الحتجاجات ال�سعبية 

ت��دخ��ل  اأو  ت���ذك���ر  دول���ي���ة  ف��ع��ل  ردود  دون  ال��وا���س��ع��ة 

ال��دويل  الأم���ن  ملجل�س  دور  اأي  اأو  العربية  اجلامعة 

فا�سد  البحرين  العنف..  اإدان��ة  اأو  بالعرتا�س  حتى 

بال �سك.. هكذا حتدث ال�سفري الأمريكي عن رئي�س 

اإىل اخلارجية  برقياته  اإح��دى  البحريني يف  ال��وزراء 

الأمريكية التي �سربت من خالل الويكيليك�س، فيما 

الف�ساد،  ع��ن  احل��ك��اي��ات  ال�سيا�سية  الأو����س���اط  ت���روي 

واآخ���ره���ا ع��ن جن���اح امل��ل��ك يف ���س��ّد حم��اول��ة لرئي�س 

اأر���س كبرية مفروزة  ال��وزراء لال�ستيالء على قطعة 

عمه  واأراد  وزاري����ة،  حكومية  مل��ب��ان  خم�س�سة  ك��ان��ت 

رئي�س ال��وزراء ت�سجيلها با�سمه، لكن امللك اأ�سر على 

ت�سجيلها با�سم احلكومة، ويبدو اأن امللك ا�ستفاد من 

الحتجاجات ال�سعبية، ونقمة املتظاهرين على ف�ساد 

رئي�س الوزراء، وجنح يف تقوي�س نفوذ عمه من خالل 

اإزاحة العديد من اأ�سدقاء ومعاوين رئي�س الوزراء.

حمرر ال�سوؤون العربية

خملفات التفجري الذي وقع بن الأحياء ال�سكنية يف بغداد )اأ.ف.ب.(

هل يتحول البحرين اإىل �ساعق لتفجري اأزمة دولية واإقليمية؟
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م��ع ان��ط��اق احل����راك ال�����ش��ع��ب��ي ال��ع��رب��ي 

والذي و�شف ب�»الربيع العربي« اأو »ال�شحوة 

فل�شطني  اأن  البع�ض  ا�شتب�شر  الإ�شامية«، 

�شارت على قاب قو�شني اأو اأدنى من التحرير 

ال��ع��رب  احل��ك��ام  واأن  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  م��ع 

الأح��زاب  ل�شالح  انهزموا  قد  اأمريكا  اأتباع 

خ�شو�شاً  ال��ع��ق��ائ��دي��ة،  ال�شيا�شية  وال��ق��وى 

الإ�شامية يف م�شر وتون�ض وليبيا، و�شوًل 

اإجن���از  ���ش��وري��ة، وب��ع��د  اإىل حم��اولت��ه��م يف 

يف  ال�شيا�شية  العملية  م��ن  الأوىل  املرحلة 

م�شر وت��ون�����ض ول��ي��ب��ي��ا وف���وز الإ���ش��ام��ي��ني 

يف الن��ت��خ��اب��ات، وب��ع��دم��ا غ��اب��ت ال�����ش��ع��ارات 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع���ن ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة وغ��ي��اب 

املوقف الوا�شح املعادي لأمريكا ولاحتال 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي وال���ش��ت��ع��م��ار ال��غ��رب��ي، حيث 

رغيف  بتاأمني  الثورية  املطالب  انح�شرت 

الثورات  اإن  البع�ض  وق��ال  واحل��ري��ة،  اخلبز 

�شتتحدث بعد ا�شتامها احلكم يف الق�شايا 

نقي�ض  �شتكون  واإن��ه��ا  والقومية،  الوطنية 

ع��ل��ى م�شتوى  اأ���ش��ق��ط��ت��ه��م  ال���ذي���ن  احل���ك���ام 

الديني،  امل�شتوى  وكذلك  ال�شيا�شي،  املوقف 

بل  ب��اخل��ري،  تب�شر  ل  الأوىل  ال��وق��ائ��ع  لكن 

تزيد من عمق اجلراح يف فل�شطني وت�شفي 

الإ�شرائيلي  الح��ت��ال  على  دينية  �شرعية 

�شرعية  خاف ما كان احلكام يعطونه من 

�شيا�شية عرب اتفاقات ال�شام والتطبيع.

ف��ف��ي م�����ش��ر ال���ت���ي ف����از ب��ه��ا ح����زب احل��ري��ة 

ثمن  ك��ان  ال��ن��ور«  »ح��زب  وال�شلفيون  والعدالة 

الفوز طماأنة اأمريكا واإ�شرائيل باأنهم ملتزمون 

باتفاقيات ال�شام  مع اإ�شرائيل »كامب ديفيد« 

وحل��ف��ظ م����اء ال���وج���ه ق���ال���وا لب����د م���ن تغيري 

بع�ض البنود، ولتاأمني تاأ�شرية الو�شول للحكم 

الت�شال  كان  اإ�شرائيلية   - اأمريكية  ومبوافقة 

حلزب  الر�شمي  الناطق  ب��ني  وال��داف��ئ  ال���ودود 

اإذاع��ة اجلي�ض  اإىل  النور ال�شلفي حامد ي�شري 

مع  اأن��ه  ورفاقه  حزبه  با�شم  معلناً  الإ�شرائيلي 

بال�شياح  ي��رح��ب  واأن���ه  دي��ف��ي��د،  ك��ام��ب  اتفاقية 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني يف م�����ش��ر، وال�����ش��وؤال امل��ط��روح: 

ال��ذي قتله خالد  ال�شادات  اأن��ور  الفارق بني  ما 

الإ����ش�������ام���ي���ويل وب����ني ح�����ش��ن��ي م���ب���ارك ال���ذي 

والإ�شاميني  ال�شلفيني  وبني  الثوار،  اأ�شقطه 

اجلدد الثوريني؟

ف��ف��ي ���ش��وري��ة ���ش��رح ب��ره��ان غ��ل��ي��ون رئي�ض 

الإخ���وان  ي�شكل  وال���ذي  ا���ش��ت��ان��ب��ول«،  »جمل�ض 

امل�����ش��ل��م��ون ع��م��وده ال��ف��ق��ري، اأن���ه ب��ع��د اإ���ش��ق��اط 

�شيبادر  ال�شلطة  وا���ش��ت��ام  ���ش��وري��ة  يف  ال��ن��ظ��ام 

الثوريون الإ�شاميون اجلدد بقطع العاقات 

م���ع ح���رك���ات امل���ق���اوم���ة »ح�����زب اهلل وح��م��ا���ض« 

واإي���������ران، و����ش���ي���ج���رون م���ف���او����ش���ات ����ش���ام مع 

ال�شورية  »املعار�شة  قيادات  واأح��د  »اإ�شرائيل«، 

النظام  اإ�شقاط  بعد  ب��اأن��ه  ي�شرح  الإ�شامية« 

�شيتجاوز احلدود اللبنانية ملقاتلة حزب اهلل يف 

لبنان، ومل يقل اأنه �شيتجاوز احلدود ال�شورية 

لتحرير اجلولن من الحتال.

الإ�شاميون اجلدد يف تون�ض وم�شر وليبيا، 

���ش��ي��ك��ون��ون طبعة م��ك��ررة ع��ن »ح���زب ال��ع��دال��ة 

املهجن  الإ�شامي  تركيا، احلزب  والتنمية« يف 

ال�شرتاتيجي  واحل��ل��ي��ف  ال��ن��ات��و،  حلف  ع�شو 

للجي�ض ومل  امل��ه��ادن  اأو  وال��ع��اج��ز  لإ���ش��رائ��ي��ل، 

ي�����ش��ت��ط��ع ح��م��اي��ة احل���ج���اب ل��ل��م��راأة ال��رتك��ي��ة، 

و�شاحب نظرية التق�شف القت�شادي بالتقليل 

م���ن ���ش��رب اخل���م���رة، ب��ي��ن��م��ا ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري 

الق�شية  يحمل  عاماً  خم�شني  من  اأك��ر  ومنذ 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى اأك���ت���اف���ه وب���دع���م ح��رك��ات 

املقاومة ومل يوقع اتفاقيات ال�شام ومل يذعن 

للح�شار فهل »ربيع �شورية« الإ�شامي اجلديد 

يب�شر باخلري وميكن ت�شميته »ربيعاً اإ�شامياً« 

ي��ب��ي��ع الأق�������ش���ى وي��ع��ط��ي الأم�������ان لإ���ش��رائ��ي��ل 

املحتلة؟

يف ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��د ���ش��ق��وط ال����ق����ذايف ب���اأي���دي 

الليبيني،فاإن  املعار�شني  مب�شاعدة  ال��ن��ات��و، 

باملعنى  وبعدها  ال��ث��ورة  قبل  ذاتها  هي  ليبيا 

فقد  ال�شرتاتيجي،  والقت�شادي  ال�شيا�شي 

ارمتت باأح�شان الناتو والغرب ال�شتعماري، 

ويف الق��ت�����ش��اد ف�����اإن ال�����ش��رك��ات الأوروب����ي����ة 

كان  كما  الليبي  النفط  تنهب  والأم��ريك��ي��ة 

ي��ن��ه��ب��ه ال���ق���ذايف وع��ائ��ل��ت��ه ل��دع��م ���ش��ارك��وزي 

اأن  الأ���ش��واأ  وامل�شكلة  انتخاباتهم،  يف  وغ��ريه 

ي�شتنجدون   عليه  والثائرين  ال��ق��ذايف  ورث��ة 

باإ�شرائيل، فال�شاعدي القذايف عني  حمامياً 

الوطني  واملجل�ض  ع��ن��ه،  ل��ل��دف��اع  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��اً 

الليبي ل يعار�ض اإقامة عاقات مع اإ�شرائيل، 

وكاهما ما زال �شامتاً عن اختطاف الإمام 

ال�������ش���در ورف���ي���ق���ي���ه، وال�����ق�����ذايف ك�����ان ي��دع��م 

الدول  يف  والإنقابية  النف�شالية  احلركات 

العربية والإفريقية وها هو املجل�ض الوطني 

ير�شل عنا�شر القاعدة اإىل تركيا وبعدها اإىل 

�شورية لاإنقاب على النظام بتدبري غربي 

وجهان  الوطني  واملجل�ض  فالقذايف  تركي،   -

لعملة واحدة، فاأين الربيع العربي؟

امل��ط��روح للتو�شيح م��ن الإخ��وة  وال�����ش��وؤال 

ال�شيد  ت�����ش��ري��ح  اأن  ه���ل  ح��م��ا���ض،  ح��رك��ة  يف 

اإ���ش��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة ب����اأن ح��م��ا���ض ه���ي احل��رك��ة 

اجل��ه��ادي��ة ل���اإخ���وان امل�����ش��ل��م��ني ي��ع��ن��ي اأن��ه��ا 

ال������ذراع ال��ع�����ش��ك��ري، ومي��ك��ن اأن ت��ت��دخ��ل يف 

تكون  اأن  وك��ي��ف ميكن  ال��ع��رب��ي��ة؟  ال�����ش��اح��ات 

ام������ت������داداً ل�����اإخ�����وان امل�����ش��ل��م��ني ال����ذي����ن ل 

اتفاقية »كامب ديفيد« واملتحالف  يعار�شون 

والذي  الرتكي،  والتنمية  العدالة  حزب  مع 

يعمل لإ�شقاط نظام املمانعة يف �شورية الذي 

ح�����ش��ن ح��م��ا���ض وح��م��اه��ا ودع���م���ه���ا.. فكيف 

ميكن التواأمة بني كامب ديفيد واملقاومة يف 

اآن وبيد مر�شد واحد؟

فخ  يف  الإ���ش��ام��ي��ون  ي�شقط  ل  اأن  دع���اوؤن���ا 

العقيدة  ولت�شبح  ال�شلطة،  واإغ���راءات  غنائم 

يف ج��ان��ب، وامل��م��ار���ش��ة يف ج��ان��ب اآخ���ر، وال��ث��ورة 

ث��وار  بع�ض  م�شكلة  اأن  ل�شيما  ال���دول���ة،  غ��ري 

الق�شور  دخلوا  عندما  اجل���دد«،  »الإ�شاميني 

ل��ب�����ش��وا احل���ري���ر وال���دي���ب���اج و�����ش����اروا م��ل��وك��اً 

وحكاماً ب�»حًلى«، لكن قلوب ت�شابهت مع قلوب 

اجلبابرة.

امل�شللني  م��ن  والأم����ة  فل�شطني  اهلل  ح��م��ى 

والاهثني نحو ال�شلطة.

د. ن�سيب حطيط
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»إسرائيـل«.. والمصالحة مـع »اإلسالميين الجدد«

الن�����ش��ح��اب  م�شهد  ع��ل��ى  من�شباً  الن�����ش��داد  ك���ان  بينما 

م�شوؤولون  خ��رج  ال��ع��راق،  املهزوم من  الأم��ريك��ي  الع�شكري 

اأمريكيون، يف موقف بهلواين ظاهر، ليقولوا: »لقد حققنا 

لرتويج  خالطني  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان«،  يف  ا�شرتاتيجياً  ان��ت�����ش��اراً 

تواريخ  اإدارت��ه��م عن  اإع��ان  تناق�شني:  بني  »الن�شر«  ه��ذا 

الرئي�ض  واإع��ان  اأفغان�شتان،  من  املتتايل  قواتها  ان�شحاب 

الأفغاين حميد كرزاي »اأنه يتفاو�ض من اأجل التو�شل اإىل 

اتفاق يوؤدي اإىل وجود اأمريكي طويل الأمد يف اأفغان�شتان«.

 ادعاء الن�شر هذا  لي�ض فقط حماولة اأمريكية ل�شرف 

تتقبل  ل  ال��ت��ي  عنجهيتها  ت��ائ��م  ل  م�شاهد  ع��ن  الأن��ظ��ار 

واإي���ران،  لبنان  يف  جوا�شي�شها  اأ�شابت  التي  مثل  الهزائم، 

وجيو�شها يف العراق، وللتغطية على ال�شور القليلة املت�شربة 

لعملية ان�شحاب تلك اجليو�ض؛ وكذلك ا�شتدعاء اأفغان�شتان 

�شفريها يف الدوحة لإجراء م�شاورات معه، احتجاجاُ منها 

حلركة  مكتب  لفتح  جرت  حمادثات  يف  اإ�شراكها  عدم  على 

»طالبان« يف العا�شمة القطرية، بل اأكر من ذلك، هو قلب 

للحقائق، اإذ اإن ما يدعيه اأولئك لي�ض ن�شراً ع�شكرياً يعتد 

به على حركة »طالبان« وغريها من التنظيمات التي تقاتل 

الحتال الأمريكي - الأطل�شي يف اأفعان�شتان، لكنه تغطية 

احلركة  مع  املتحدة  ال��ولي��ات  اإليها  ت�شعى  م�شاحلة  على 

ن�شر، عرب  اإىل  لتحويل هزمية م�شروعها هناك  املذكورة، 

يف  املنت�شرين  اجل���دد«  »امل�شلمني  ب��ط��اب��ور  احل��رك��ة  اإحل���اق 

امل�شروع  م��ع  ال��ذي��ن ت�شاحلوا  ع��رب��ي، وه��م  بلد  م��ن  اأك���ر 

احلكم،  طريق  لهم  عّبدت  مقاي�شة  خ��ال  من  الأم��ريك��ي 

مقابل »تعقلهم« يف التعامل مع »اإ�شرائيل« والغرب، ح�شب 

اأك��ر  ت��رج��م يف  ال���ذي  ال��ق��ر���ش��اوي،  ي��و���ش��ف  ال�شيخ  تعبري 

وم�شريني،  وليبيني  تون�شيني  ل�»اإ�شاميني«  ت�شريح  من 

اإ���ش��اف��ة »غ��ل��ي��ون« ���ش��وري��ة، ب��ل اإن امل��ف��اج��اآت ل تتوقف عند 

هو  ف��ه��ا  ع��ل��ي��ا،  م�شتويات  اإىل  ت�شل  لكنها  احل����دود،  ه���ذه 

ت�شريح  يف  يعلن  بايدن  جوزيف  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  نائب 

ل�شحيفة اأمريكية عن »اأن حركة طالبان الإ�شامية لي�شت 

بحد  »طالبان«  »اأن  ي�شيف:  ثم  املتحدة«،  للوليات  ع��دواً 

اأب��داً:  يقل  مل  الأمريكي  الرئي�ض  واإن  عدونا،  لي�شت  ذاتها 

اإن »طالبان« عدونا ملجرد اأن هذه احلركة تهدد م�شاحلنا«.

امل��ت��ح��دة تطبق  ال���ولي���ات  اأن  اإىل  ب��اي��دن  اأ����ش���ار  وف��ي��م��ا 

مكافحة  ت�شمل  م���زدوج���ة«  »ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 

�شواء،  ح��د  ك��اب��ول على  م��واق��ع حكومة  وتعزيز  »ال��ق��اع��دة« 

ا�شطر جي كارين ال�شكرتري ال�شحايف للرئي�ض الأمريكي 

البيت  ال�شحافيني يف  ال���دوري مع  اأوب��ام��ا يف لقائه  ب��اراك 

اإن نائب  ف��ق��ال:  ب���اي���دن،  ت�����ش��ري��ح  ت��و���ش��ي��ح  اإىل  الأب��ي�����ض، 

»طالبان«،  فيه  نكافح  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  اإن��ه  ق��ال:  الرئي�ض 

وهدفنا  اأفغان�شتان،  يف  العملية  ه��دف  لي�شت  احلركة  ف��اإن 

على  البلد  وم�شاعدة  »ال��ق��اع��دة«،  على  النت�شار  الرئي�ض 

ال�شتقرار، وهذا ما نقوم به.

ويف وقت نفت فيه حركة »طالبان« اإجراء اأية حمادثات 

�شرية مع م�شوؤولني اأمريكيني، موؤكدة على موقفها ال�شابق 

الذي ي�شرتط ان�شحاب قوات الحتال من اأفغان�شتان قبل 

ال�شروع يف اأية حمادثات، اأ�شارت و�شائل اإعام اأمريكية اإىل 

لفتة  الطرفني،  ب��ني  الدبلوما�شية  اجل��ه��ود  اإي��ق��اع  ت�شارع 

حمدد  غ��ري  ع��دد  نقل  يف  تبحث  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اإىل 

م��ن ���ش��ج��ن��اء »ط��ال��ب��ان« م��ن ال�����ش��ج��ن ال��ع�����ش��ك��ري يف خليج 

الأفغانية،  احلكومة  احتجاز  رهن  لي�شبحوا  »غوانتانامو« 

وك��ذل��ك احلكومة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  ك��م��ا 

�شام  مفاو�شات  لإج���راء  �شنوات  منذ  ت�شعيان  الأفغانية 

وزارة  ت�شجيع  ي��اأت��ي  ال�شياق  ه��ذا  »ط��ال��ب��ان«، يف  م��ع حركة 

لها  لتفتح  »طالبان«  حلركة  الأخ��ري  الأفغانية  اخلارجية 

احل��وار  ليت�شنى  تركيا،  اأو  ال�شعودية  يف  اأو  كابل  يف  مكتباً 

معها.

واإذا و�شعنا يف العتبار اأن وزير الدفاع الأمريكي ليون 

بانيتا زار كابل منذ اأ�شبوعني، وهي الزيارة الثانية لها منذ 

ت�شلمه مهامه يف متوز املا�شي، جند اأن امل�شاعي الأمريكية 

عداوتها  وح�شر  »طالبان«  مع  اتفاق  اإىل  للتو�شل  نا�شطة 

بن  اأ�شامة  زعيمه  قتلت  اأن  بعد  فقط،  »القاعدة«  بتنظيم 

لدن، وهو ما يكر�ض هزمية الوليات املتحدة هناك ولي�ض 

اأولوياتها وو�شائلها،  الإدارة الأمريكية غريت  العك�ض، لأن 

اأعدائها  �شراء  عرب  »انت�شارات«  حتقيق  اإىل  ت�شعى  وباتت 

واحتوائهم، يف حال اأرادت ا�شتخدامهم، اأو عندما تعجز عن  

قتلهم.

عدنان عبد الغني 

»لم نقل أبدًا إن طالبان عدّونا«
األميركي »ينتصر« باحتواء أعدائه
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برسم رجل الدولة 
المسؤول

لول الختاف يف الأ�شماء وامل�شميات، لعتربنا اأنف�شنا 

القاتلة..  املافيا  اأو  احلمراء..  الألوية  ظل  يف  اإيطاليا  يف 

فكل ما هو قائم من حولنا اأقل ما يقال فيه اإنه مافيا.. 

و�شواهم من  موؤ�ش�شات  واأ�شحاب  اأرب��اب عمل وجت��ار  من 

اأ�شحاب راأ�ض املال..

امل�شحوقة  الطبقة  وحت��دي��داً  اللبنانيني  من  املطلوب 

والتي تتجاوز 80٪ من جمموع اللبنانيني تنفيذ اإ�شراب 

اأو�شح..  اإ�شراب بكل ما للكلمة من معنى.. بعبارة  عام.. 

امل�شت�شفيات  اإىل  امل��ن��ازل حتى  م��ن  اخل���روج  ع��دم  مطلوب 

�شواء كنا مر�شى اأم ممر�شني، ول اإىل الأف��ران ل ل�شنع 

اخلبز ول ل�شرائه.. حتى يتناهى خرب الإ�شراب هذا اإىل 

ا�شتغرق ذلك من  ال�شلطة بكل مكوناتها.. مهما  م�شامع 

وقت.. 

مبعاناة  والإح�����ش��ا���ض  ل��ل��وع��ي  ال��ف��اق��دة  ال�شلطة  ه���ذه 

النا�ض.. هي بحاجة اإىل و�شيلة ما لإيقاظها من �شباتها، 

وامل��واط��ن من  الوطن  اأخ��ذ دوره��ا يف حماية  اإىل  ولتبادر 

غائلة ال�شجع والغاء والحتكار بتفعيل اأجهزة الرقابة.. 

واإىل ال�شرب بيد من حديد على املافيا امل�شتغلة »م�شا�شة 

الدماء«.

ال�شريبة  ت��رف��ع قيمة  احل��ك��وم��ة  ال��ك��ي��ل..  ط��ف��ح  ل��ق��د 

امل�شافة على املازوت والتجار يرفعون مادة املازوت الأحمر 

حتديداً من الأ�شواق..

احل��ك��وم��ة ت��رف��ع احل����ّد الأدن�����ى ل���اأج���ور ورق���ي���اً حتى 

الأ�شا�شي  حتى  ال�شلع  اأ���ش��ع��ار  يرفعون  وال��ّت��ج��ار  ال�شاعة 

وال�شروري منها ب�شكل فا�شح.

هنا ي�شاورين ال�شك.. هل اأّن من يرفع الأجور ويرفع 

امل�شتهلك  عن  ومينعها  الأ���ش��واق  من  ال�شتهاكية  امل��واد 

واحد..

اإزر  بع�شها  ي�شّد  ج��دي��داً  ع��ن��وان��اً  الطبقية  ب��ات��ت  ه��ل 

بع�ض حكومة واأرباب عمل.. »حّملني لأ�شندك، وا�شنديل 

حَتْملك«.

ال�شلطة مق�شرة.. لذلك هي يف دائرة التهام.

ومن  املحلي؟  ال�شوق  من  الأحمر  امل��ازوت  اختفى  اأي��ن 

اأخفاه؟

امل�شتوردة  وال�شلع  باملواد  متخمة  وامل�شتودعات  املخازن 

قبل طرح مو�شوع الزيادة ب�شهور.. فلمن �شتووؤل الأرباح 

نظرنا  يف  ال�شلطة  التجار..  مافيا  جتنيها  التي  الطائلة 

ال��داء  ه��ذا  با�شتئ�شال  تفلح  ف��اإذا مل  اإىل ح��ني..  مق�شرة 

يف وق���ت ق���ري���ب.. ف��ه��ي ح��ت��م��اً م��ت��واط��ئ��ة وع��ل��ي��ه��ا اإث��ب��ات 

يدعون  حيتان  من  النا�ض،  عامة  حماية  يف  م�شداقيتها 

همهم  الإن�شاين،  احل�ّض  اإىل  يفتقرون  اأنهم  غري  نا�شاً.. 

ال��وح��ي��د م��راك��م��ة ث��روات��ه��م، ب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن الآل��ي��ة 

والأ�شلوب.

اأع����ود اإىل ب��ي��ت ال��ق�����ش��ي��د.. ه��ل ن��ح��ن يف دول���ة ينتظم 

اإل  القانون  مل��اذا ل يطبق هذا  القانون؟  اأم��ام  مواطنوها 

على امل�شت�شعفني الذين ل حول لهم ول طول؟ 

يف لبنان ما يقارب املليون وثمامنئة األف �شيارة، ن�شفها 

تقريباً اأو اأكر بقليل يخ�شع للميكانيك والباقي مع�شوم 

القي�شر،  زوج��ة  كما  ال�شبهة  ف��وق  اأو  مغطى  اأو  معفى  اأو 

فمن امل�شوؤول؟

وا َما ِباأَْنُف�ِشِهْم}..  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريرِّ َ ل ُيَغريرِّ {اإِنَّ اهللَّ

ال�شفافية  منها  تقت�شي  هكذا  بنف�شها،  ال�شلطة  فلتبداأ 

اإىل  الن�شراف  ال�شاحلة، من ثم  واملواطنية  وامل�شداقية 

التفتي�ض عن املخالفات واملخالفني خارج دورها.

القوانني  اح���رتام  اإىل  فلتبادر  وق���دوة،  مثال  ال�شلطة 

عن  بعيداً  اأوًل..  ذات��ه��ا  على  بتطبيقها  الإج���راء  املرعية 

ال�شتن�شاب واملح�شوبية وامل�شلحة ال�شخ�شية.

فالدولة التي تزعم لنف�شها نظاماً دميقراطياً برملانياً 

حراً.. على م�شوؤوليها اأن يكونوا حتت �شقف القانون قوًل 

قليلة  »مافيا«  كلمة  كانت  واإل  �شكًا وم�شموناً..  وفعًا، 

على ما تقرتفه اأياديهم.

نبيه الأعور

م��ن��ذ اأن اح��ت�����ش��ن��ت ال��ل��غ��ة ال��ف��ار���ش��ي��ة ال��دي��ن 

الإ�شامي يف القرن الرابع الهجري وهي ت�شعى 

�شفات  اأهمها  ومن  م�شامينه،  كل  عن  للتعبري 

اهلل  �شلى  الأك����رم  ال��ر���ش��ول  �شخ�شية  وم��ام��ح 

الفار�شي  الأدب  اغتنى  اأن  اإىل  و�شلم،  واآل��ه  عليه 

بن�شو�ض �شعرية ونرية عربت عن القرب من 

ومدحاً  تعريفاً  حمبته،  و���ش��دق  ال��ك��رمي  النبي 

كل  يف  العطاء  ه��ذا  فا�شتمر  واقتبا�شاً،  وو�شفاً 

مراحل الأدب الفار�شي مداً وجزراً، اإىل اأن و�شل 

املحطة املعا�شرة التي مل ت�شتطع ا�شتلهام مامح 

به  ا�شتلهمها  ال��ذي  بالقدر  النبوية  ال�شخ�شية 

قدماء اأدب الفار�شية.

ال��ق��رن��ني  ي�������ش���ادف يف  اأن  ل��ل��ن��اظ��ر   ومي���ك���ن 

من  ك��ب��رياً  كماً  الهجريني  وال�شاد�ض  اخلام�ض 

اأمثال:  �شعراء  ال�شعر،  دي��وان  يف  �شجلها  الآث���ار 

ال�شنائي  الأ�شفهاين،  ال��رزاق  الدين عبد  جمال 

ال��غ��زن��وي، اخل���اق���اين ال�������ش���رواين، ه���ذا الأخ���ري 

ال����ذي ي��ع��د رائ����د ف���ن امل���دي���ح ال��ن��ب��وي يف ت��اري��خ 

الأدب الفار�شي، ويف ديوان النر جند: منظومة 

)قابو�شنامه( ل�شاحبها عن�شر املعايل كيكاو�ض، 

وك��ت��اب )ك��ي��م��ي��اء ال�����ش��ع��ادة( ل��ل��غ��زايل، وترجمة 

)كليلة ودمنة( لأبو املعايل ن�شر اهلل من�شي.

جند  الهجريني  والثامن  ال�شابع  القرن  ويف 

و�شلم  واآل�����ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���ش��ل��ى  ال��ن��ب��ي  �شخ�شية 

الفار�شية  �شعراء  كبار  ق�شائد  يف  بقوة  حا�شرة 

ال�شريازي،  �شعدي  الني�شابوري،  عطار  اأم��ث��ال: 

ج���ال ال���دي���ن ال���روم���ي، ال��ن��ظ��ام��ي ال��ك��ن��ج��وي، 

اأول  املرحلة  ه��ذه  �شهدت  اإذ  ال�����ش��ريازي،  حافظ 

الفار�شية،  اللغة  اإىل  النبوية  لل�شرية  ترجمة 

يف  الهمداين  الدين  رفيع  الأرج��ح  على  اأجنزها 

احلياة  تفا�شيل  �شاعت  ثم  ومن  ال�شابع،  القرن 

النبوية املباركة، الداخلية واخلارجية، معجزاته 

ق�شائد  فت�شربتها  وغ��زوات��ه،  واأق��وال��ه،  واأعماله 

ال�شعراء بح�شب قدرتهم على ال�شتلهام والتاأمل 

ال�شاة  عليه  �شخ�شيته  م��ع��اين  يف  وال��غ��و���ض 

وال�شام.

وت�����ش��ت��ه��ل غ��ال��ب��اً اأك����ر ال��ق�����ش��ائ��د ال�����ش��ع��ري��ة 

وال��ن�����ش��و���ض ال���ن���ري���ة ال��ف��ار���ش��ي��ة ب��احل��م��دل��ة 

ومنها  ال��ك��رمي،  النبي  وال�����ش��ام على  وال�����ش��اة 

واأف�شاله،  النبي  �شفات  لذكر  م�شاحة  يفرد  ما 

ومل يتوان ال�شعراء والكتاب الفر�ض يف القتبا�ض 

من احلديث النبوي، اأو ترجمته واإدراجه �شمن 

ال�شوفية  املنظومات  ا�شتغلت  بينما  ن�شو�شهم، 

كنتيجة  النبوية،  اخل�شائ�ض  م��ن  الكثري  على 

ل��ت��ف��ك��رات ال�����ش��ع��راء ال��ع��ارف��ني يف ���ش��رية النبي 

�شلى اهلل عليه واآله و�شلم، ومن هناك ا�شتلهموا 

روؤي��ت��ه��م ل��ل��رتب��ي��ة وم��ع��رف��ة ال�����ذات ث���م معرفة 

اخلالق تعاىل، ومتثل منظومة )منطق الطري( 

العطار  ال��دي��ن  ف��ري��د  الكبري  ال�����ش��ويف  لل�شاعر 

اإحدى تلك الروائع الأدبية )583 ه�( التي تعرب 

النبي الأكرم  تاأثر مبدعها ب�شخ�شية  عن مدى 

العّطار  نظمها  اإذ  و�شلم،  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى 

الق�ش�شي،  ال�شعر  ق��ال��ب  �شمن  املثنوي  ف��ن  يف 

بيتاً،  وخم�شني  و�شتمئة  اآلف  اأرب��ع��ة  ح��وايل  يف 

ا�شتهلها ال�شاعر مبقدمة طويلة يف حمد هلل  عز 

وجل ومدح الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ، 

واحلديث عن �شفاعته التي اخت�ض بها دون �شائر 

روؤي��ة  العطار  واأ�ش�ض  الكرمية.  ملنزلته  الأنبياء 

الكربى،  النبوي  املعراج  معجزة  على  منظومته 

واآله  الر�شول �شلى اهلل عليه  اإذ فهم من ع��روج 

و�شلم اإىل ال�شماوات ال�شبع برفقة جربيل يجيبه 

عما يقابله يف الطريق من غمو�ض ومع�شات، 

�شالك  اأو  �شيخ مر�شد لكل مريد  �شرورة وج��ود 

يريد معرفة احلق تعاىل.

واآل��ه و�شلم  الر�شول �شلى اهلل عليه  ويف مدح 

خاطب ال�شاعر ال�شنائي الغزنوي نف�شه قائًا:

يا �شنائي اإذا كنت تطلب ال�شنا من احلق

فقرب عقلك عند ح�شرة امل�شطفى

الني�شابوري  ع��ط��ار  ال�����ش��اع��ر  ت��اأم��ل  وع��ن��دم��ا 

خا�شية ال�شفاعة عند النبي �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم ق�شده قائًا:

�شيد العاملني اإىل الأبد

اأنت اأحمد نبي الواحد الأحد

 بينما ا�شتهر ال�شاعر الفقيه وال�شويف جال 

وال�شنة  ال��ق��راآن  من  بالقتبا�ض  الرومي  الدين 

النبوية وكام ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم، لذلك 

كام  م��ن  يقتب�ض  منظوماته،  اإح���دى  يف  جن��ده 

امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله و�شلم. 

واآله  النبي �شلى اهلل عليه  اأما منا�شبة مولد 

و�شلم، فقد عرب عنها الرومي قائًا:

�شّوَد الكفر العباءة، نور حممد و�شل

دقوا طبول البقاء، َملك اخللود و�شل 

اأخ�شر وجه الأر�ض، مزق جيب ال�شماء

ان�شق القمر، الروح املجرد قد و�شل

ال�شاعر �شعدي ال�شريازي اأبدع بدوره يف مدح 

و�شلم، ومن  واآل��ه  الكرمي �شلى اهلل عليه  النبي 

اأغلى ما يف جعبته  اأنه اختار بذل  اإبداعه  جمال 

عند قدم النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، ذلك 

اأنه �شاعر بارع يف الغزل، وروعة غزله تن�شاب مع 

كلمات )القمر وال�شرو، والفلك، الكمال( عندما 

النبي  اأم��ام  وق��ف  عندما  لكنه  حمبوبته،  ي�شف 

الأكرم، مل يجد اإل اأن ين�شد:

تهاوى القمر جلمال حممد

وال�شرو انحنى لعتدال حممد

فقد كمال الفلك قدره

ملا راأى كمال حممد

ثم يعرج �شعدي ليذكر من ف�شائل حممد �شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم:

يوم القيامة موعد كل واحد

وليلة الإ�شراء ليلة و�شال حممد

اإىل ظل حممد جاء اآدم ونوح

واخلليل ومو�شى وعي�شى جميعهم

الدنيا لي�شت من همته

بل يوم القيامة �شاحته

يوم �شتنزل ال�شماء اإىل الأر�ض

لكي تقبل نعال حممد

  

لن ن�شتطيع ا�شتح�شار كل الن�شو�ض الأدبية التي 

الكرمي �شلى اهلل عليه  النبي  احتفلت ب�شخ�شية 

وحديثه،  قدميه  الفار�شي  الأدب  يف  و�شلم  واآل���ه 

الفار�شي  الأدب  ك��ون  على  النهاية  يف  نوؤكد  لكن 

كباقي الآداب العاملية غني بالن�شو�ض والأنا�شيد 

واآل��ه  النبي �شلى اهلل عليه  ه��ام��ت يف ح��ب  ال��ت��ي 

و�شلم، اأو �شافرت اإىل اأبعد الآفاق تفكراً يف �شريته 

و�شخ�شه �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.

موؤمن احللبي

امرأة خارج الزمن

كتاب  اأي  اأو  رواي���ة  اإه����داء  ي��ك��ون  حينما 

الذين  ال�شهداء  اأوائ���ل  اإىل  حديثاً،  ي�شدر 

الفل�شطينية  ال���ث���ورة  ق��اف��ل��ة  يف  ���ش��ق��ط��وا 

امل��ع��ا���ش��رة، ح��ي��ث اجل��م��ر وج��م��ال الأح���ام 

ال��ث��وري��ة، وحت��دي��داً يف منطقة الأغ����وار يف 

اأن  ن��ع��رف  اأن  مي��ك��ن   ،1969 ���ش��ن��ة  الأردن 

هناك نوعاً من الرواية احلقيقية واإن كانت 

تتحدث عن حالت افرتا�شية.

يف ج��دي��د ال��زم��ي��ل��ة ���ش��ل��وى ال��ب��ن��ا رواي���ة 

»ام����راأة خ���ارج ال��زم��ن« ال�����ش��ادرة ع��ن ال��دار 

العربية للعلوم والن�شر، بع�ض من روح الأحام والأماين التي قامت وماأت قلوب 

وعقول اأجيال، حيث كانت الكتابة، وال�شينما، وامل�شرح، والفنون، حتاول اأن تربط 

اخلطوات على الأر�ض لت�شري اإىل البو�شلة احلقيقة للن�شال.. وحتى للحب.

ثمة حطام اأحام ما يزال يع�شع�ض يف رواية.. ثمة اأمل، واحلقيقة احلقيقة اأنه 

األي�ض كذلك يا �شديقتي  التعبري..  َك�ْشر« رغم مرارة  لن يكون هناك »منا�شلني 

�شلوى؟

اأحمد

بيروت.. ناس ومقاومة
جديد  كتاب  ومقاومة«  نا�ض  »ب���ريوت.. 

للزميل علي بي�شون �شادر عن »دار التنوير 

مرحلة  عن  �شور  وفيه  والن�شر«  للطباعة 

يف  وحت��دي��داً  العا�شمة  من  هامة  تاريخية 

فرتة الجتياح الإ�شرائيلي عام 1982، تكاد 

العدوان.. وال�شمود..  تقرتب من يوميات 

وامل���ق���اوم���ة م���ن م���وق���ع ال�������ش���اه���د.. ورمب���ا 

باملواجهة  الوطنية  الفري�شة  يف  ال��ف��اع��ل 

وفعل ال�شمود.
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الأمريكيني  ال�سا�سة  من  العديد  ينجذب 

ال���ظ���ه���ور  ف����ر�����ص  اإىل  ال����ي����وم  والأوروب�������ي�������ني 

ال�سعارات  ا�ستخدام  اإىل  ومييلون  الإع��ام��ي، 

لكن  الأخ�سر«،  القت�ساد  »بناء  ح��ول  الرنانة 

م��ن امل��وؤ���س��ف اأن ���س��ي��ا���س��ات ال��ط��اق��ة اخل�����س��راء 

القت�ساد  ول  البيئة  ت�ساعد  ل  حالية  املتبعة 

باأي �سكل من الأ�سكال، وهي عبارة عن جمرد 

اأفكار على الورق ودعاية �سيا�سية ل اأكرث، ومن 

البيئية على  اأنهم يرمون خمالفاتهم  الوا�سح 

ومل  بالبيئة  اكرتاثاً  اأق��ل  ونامية  اآ�سيوية  دول 

بيئية حتدد لها ما هو  اتفاقية  اأي��ة  توّقع على 

م�سموح وممنوع.

 - �سيا�سية  م��ق��ارب��ة  ب����رزت  ال���دامن���ارك  يف 

بيئية مماثلة، وهناك اأحزاب خ�سراء يف جميع 

اأوروب��ا، لكنها حتى اليوم مل تتمكن من  اأنحاء 

اأج��ل  م��ن  البيئة  ي�ستغلون  فهل  ال��ك��ث��ري،  فعل 

اأجندة  لديهم  اأم  ال�سيا�سي،  احل�سور  حتقيق 

بيئية بالفعل؟

ه���ن���اك ح�����الت ع����دة ب����رز ف��ي��ه��ا ال��ن��ف��اق 

وعندما  فللمثال،  بالبيئة،  املتعلق  ال�سيا�سي 

اأنف�سهم  ال��دامن��ارك  وزراء احلكومة يف  ق��دم 

اإىل امل��ل��ك��ة م��ارغ��ري��ت ال��ث��ان��ي��ة، ع��ر���ص وزي��ر 

»اخل�سراء«،  اعتماده  اأوراق  اجلديد  التنمية 

م�ستقًا  ال��ق�����س��ر،  اإىل  ب��و���س��ول��ه  م��ت�����س��اوف��اً 

ع��ج��ات تعمل  ث����اث  ذات  ���س��غ��رية  ���س��ي��ارة 

اأن���ه���ا بيئية  ب��ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، اع��ت��ر 

بامتياز واأراد من خالها اإي�سال ر�سالة حول 

ال�سيا�سية، وكانت هذه  منط عي�سه واأهدافه 

مبنزلة  ال�ستعرا�سية  الإع��ام��ي��ة  املنا�سبة 

بيان قوي حول التزام الوزير بحماية البيئة، 

لكن رمبا لي�ص البيئة التي ق�سدها الوزير.

لكن مع الأ�سف، فاإن بهرجته الإعامية 

�سيارة  عجزت  فقد  م��روع��ة،  بخ�سارة  انتهت 

الوزير املذكور، ويدعى كري�ستيان فري�ص باخ، 

قطع  عن  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  والتي 

اإىل  منزله  من  كيلومرتاً  الثاثني  م�سافة 

الق�سر، من دون اأن تنفد منها الطاقة، ولهذا 

الكهربائية  ���س��ي��ارت��ه  ال��وزي��ر  و���س��ع  ال�سبب 

ال�������س���غ���رية يف م���ق���ط���ورة خم�����س�����س��ة ل��ن��ق��ل 

»ال�سرتوين«  �سيارته  خلف  و�سحبها  اخليول 

الرحلة،  اأرب��اع  لثاثة  بالبنزين  تعمل  التي 

ث���م حت����ول اإىل ���س��ي��ارت��ه ال�����س��غ��رية ع��ن��دم��ا 

اأن  والواقع  التلفزيون،  اقرتب من كامريات 

هذه احليلة اأنتجت من النبعاثات الكربونية 

لو  لينتجها  ك��ان  ال��ت��ي  تلك  م��ن  اأك���ر  كمية 

اخليل  ومقطورة  الكهربائية  ال�سيارة  ت��رك 

ع��ادي��ة  ���س��ي��ارة  م�ستقًا  الق�سر  اإىل  وذه���ب 

امل�سافة بالكامل..

يف بريطانيا �أي�ضًا

ومن املوؤ�سف اأن هذه الق�سة لي�ست فريدة 

يف  العمل  ح��زب  حكومة  ظل  ففي  نوعها،  من 

اململكة املتحدة عام 2006، اجتذب زعيم حزب 

املحافظني ديفيد كامريون النتباه مبحاولته 

اعتماده  اأوراق  على  الأخ�سر«  اللون  »اإ�سفاء 

ب��رك��وب ال���دراج���ة اإىل ع��م��ل��ه، ث��م ف�����س��ل ذل��ك 

تتبعه  ك��ان��ت  �سيارة  اأن  تبني  عندما  التكتيك 

حاملة له حقيبة اأوراقه.

احلالية  ال�سيا�سة  يف  البيئي  النفاق  لكن 

مي��ت��د اإىل م��ا ه��و اأع��م��ق م��ن ف��ر���ص ال��ظ��ه��ور 

الإع��ام��ي، ففي ال���دامن���ارك، كما ه��ي احل��ال 

ال�سا�سة  َيِعد  املختلفة،  املتقدم  العامل  دول  يف 

ب��الإ���س��راف  العاملية  املالية  الفو�سى  ب��اإ���س��اح 

اأكرث اخ�سراراً، ويف  اقت�ساد  اإىل  التحول  على 

اأوباما  باراك  الرئي�ص  يروج  املتحدة،  الوليات 

رئي�سة  ا�ستحدثت  كما  اخل�����س��راء.  للوظائف 

الوزراء الأ�سرتالية جوليا غيارد �سريبة على 

دون  من  القت�سادي  النمو  »لتمكني  الكربون 

زيادة معدلت التلوث الكربوين«. كما انتخب 

على  بريطانيا  ل��وزراء  رئي�ساً  كامريون  ديفيد 

اخ�سراراً  الأك��رث  »احلكومة  بقيادة  منه  وع��د 

على الإطاق« يف اململكة املتحدة.

�ل�ضني بدياًل

ملا  مفيد  كاختبار  ال��دمن��ارك  حالة  وتخدم 

الزعماء  ل��ه��وؤلء  املف�سلة  ال�سيا�سات  كانت  اإذا 

ال��ف��وائ��د البيئية  اإن���ت���اج  وال���ق���ادة ق�����ادرة ع��ل��ى 

يتناغم  فبما  بها،  ي��ع��دون  التي  والقت�سادية 

الطاقة  يف  لا�ستثمار  ال����دويل  احل��م��ا���ص  م��ع 

اخل�سراء، تعتزم احلكومة الدامناركية التو�سع 

اإذا كانت بريوت م�ستهدفة بتاريخها 

وت����راث����ه����ا، يف ظ����ل ال���ن���ه���ج ال���ل���ي���رايل 

امل��ت��وح�����ص، ال����ذي ع��ج��ز ع���ن ت��وف��ري اأي 

ل  وتربوية،  اجتماعية  م�سكلة  لأي  حل 

بل اأك��رث من ذلك ح��اول اأن يلغي تاريخ 

ال��ن��ا���ص وال��ع��ائ��ات، حيث و���س��ل الأم���ر، 

حد التفكري باإلغاء متثال و�ساحة ريا�ص 

ت�سعينيات  مطلع  م��ن��ذ  ف��اإن��ه��ا  ال�����س��ل��ح، 

وح�سي  ب�سكل  ا�ستهدفت  املا�سي،  القرن 

ثقافيا وفكرياً  ذاكرتها اجلميلة،  لإلغاء 

من  ن��وع  هناك  فكان  واجتماعياً،  وفنياً 

الإبادة - اإن جاز التعبري - لدور ال�سينما، 

ف���اأزي���ل���ت ���س��ي��ن��م��ا ري����ف����ويل، وروك�������س���ي، 

وال��ك��اب��ي��ت��ول، وب��ي��ب��ل��و���ص.. ك��م��ا اختفت 

امل�������س���ارح، وال����س���ت���ودي���وه���ات، ك��ا���س��ت��دي��و 

الليرالية  م��ع��اول  ت��اأت��ي  والآن  بعلبك، 

امل��ت��وح�����س��ة اجل��ه��ن��م��ي��ة ع��ل��ى اأح�����د اأه���م 

العناوين الثقافية يف البلد، وهو م�سرح 

لها  ك��ان  مقاهياً  األ��غ��ت  اأن  بعد  ب���ريوت، 

دورها وتاريخها، مثل: املودكا والوميبي 

و�سيتي كافيه، وقبلها الأتوال..

ال���ل���ي���رال���ي���ة  اجل������راف������ات  اأن  ك���م���ا 

ن��ادرة،  تراثية  اأبنية  افرت�ست  املتوح�سة 

من اأجل ناطحات �سحاب، ولأ�سباب بحت 

التي  ال�سترياد  بعقلية  وتيمناً  جتارية، 

ال�ساهقة  الأبنية  جت��ارب  تنقل  اأن  تريد 

اأي  با  وال��ب��وادي،  ال�سحارى  املعلقة يف 

قيمة اإن�سانية اأو جمالية.

ه��ذه امل��رة، ك��ان م��ق��رراً ملعاول الهدم 

اأن تاأتي على م�سرح  الليرايل املتوح�ص 

بريوت، الذي اأريد له اأن يقفل مع نهاية 

ال��ع��ام 2011 اإىل الأب���د، م��ن خ��ال هدم 

لي�سهد  امل�����س��رح،  فيه  ي��ق��وم  ال���ذي  املبنى 

اإىل قافلة  تن�سم  �سحاب،  مكانه ناطحة 

الهائلة  الأ�سعار  ذات  العقارية  ال�سواهق 

وامل���ذه���ل���ة، ال��ت��ي ل ي��ح��ق لأه����ل ب���ريوت 

وال���ن���ا����ص ����س���وى ال��ت��ط��ل��ع اإل��ي��ه��ا ب��ع��ي��ون 

ميلوؤها الدمع والأ�سى.

م�������س���رح ب������ريوت ت���اأ����س�������ص يف ب���داي���ة 

ال�����س��ت��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن امل���ا����س���ي، ك����اأول 

م�سرح دائم للعرو�ص امللتزمة، بقي على 

الأهلية،  بداية احل��رب  النحو حتى  هذا 

وخال احلرب مل يغلق اأبوابه على نحو 

بني  متقلبة  م��رح��ل��ة  ع��ا���ص  لكنه  دائ����م، 

ال�سمود واللتحاق باملجتمع الأهلي.

واإذا كانت قد اأطلقت �سرخات عالية 

���س��د ه���ذه »اجل���رمي���ة« ال��ع��ق��اري��ة، ف���اإن 

احل�����راك امل����دين جن���ح يف اإن���ق���اد امل�����س��رح 

م��وؤق��ت��اً.. ومت��ك��ن م��ن اإ���س��دار ق���رار اأّن��ه 

العقار  على  عمل  ب��اأي  القيام  يجوز  »ل 

الو�سع احلايل  �ساأنه تغيري  املذكور من 

ل�»م�سرح بريوت«، اأو اإ�سغاله لغري الغاية 

من  م�سبقة  موافقة  دون  من  لها،  املعّد 

املديرية العامة لاآثار«.

ليون،  غ��ايل  الثقافة  وزي��ر  ك��ان  واإذا 

قد انحاز مبا ميثل وما يحمل من قيم 

الثقايف،  الإرث  ه��ذا  ب��ق��اء  م�سلحة  اإىل 

ف��م��ن ي�سمن ه���ذا الأم����ر ل��و ج���اء وزي��ر 

اأبو  بخمريات  معجب  امل�ستقبل  يف  اآخ��ر 

النوا�ص، اأو واحد من ظال واأتباع هذه 

الراأ�سمالية الطفيلية اللبنانية.

ب���اأي ح���ال، ف��ق��د اأك���د وزي���ر الثقافة 

بعد  باق  ب��ريوت  »م�سرح  اأن  ليون،  غابي 

لئحة  �سمن  بو�سعه  ق����راراً  اأ���س��در  م��ا 

اجلرد العام لاأبنية الرتاثية«.

ل��ي�����ص  امل���ب���ن���ى  »ه������ذا  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

تراثياً من خال بنائه بل من خال ما 

ميثله«، م�سرياً اإىل اأنه اأ�سدر هذا القرار 

»للمحافظة على ما ميثله م�سرح بريوت 

من معلم ثقايف وفني ملدينة بريوت«.

القيام  القرار مينع  »هذا  اأن  واأو�سح 

اأن  �ساأنه  العقار ككل من  ب��اأي عمل على 

وجهة  تغيري  او  امل�سرح  بناء  على  ي��وؤث��ر 

ا�ستعماله لغري الغاية املعد له«.

اأمر  اأن��ه »ل ي�ستطيع فر�ص  اأك��د  واإذ 

بفتحه«، اأكد »املحافظة عليه كم�سرح«.

ل��ك��ن  جن��������ا،..  اإذاً  ب�������ريوت  م�������س���رح 

ا�ستهدافه  حم��اولت  اأن  توؤكد  احلقيقة 

الكبرية  التياترو  تذكروا  تتوقف..  لن 

يف و���س��ط ب����ريوت، وحم��اول��ة اأول وزي��ر 

اإن���ق���اذه  اإده  م��ي�����س��ال  ل��ب��ن��ان  يف  ث��ق��اف��ة 

اأين هو  دار لاأوبرا، لكن  اإىل  وحتويله 

اأو  اإىل حمال لاألب�سة  �سيتحول  الآن.. 

األي�ص  ال�سريعة..  للوجبات  مطعم  اإىل 

لبريوت  املالك  اأ�سبح  ورمب��ا  امل�سرف.. 

»احل��دي��ث��ة« ���س��رك��ة خ��ا���س��ة.. ت��وف��ر لها 

ك��ل ���س��يء م��ن ق��وان��ني واإم��ك��ان��ي��ات، لأن 

ال��ن��ا���ص  ع���ن  ال��ع��ا���س��م��ة  و���س��ط  ينف�سل 

والأهل.. والتاريخ.

�أحمد

18
ثقافة

�حلر�ك �ل���ضع و»لي�ن« �أنقذه.. لكن م�ؤقتًا

م�سرح بريوت.. معاول الليربالية املتوح�سة لن تتخلى عن ا�ستهدافه

بيروتيات

يتظــــــاهـــــرون بــحــــب �لبــيـــئـــة

ال�سـيــا�ســـات الـخـ�ســـراء.. مــجـــرد �سـعـــارات رنـــانـــة

م�سرح بريوت
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اأين هي ال�سيا�سات الدولية التي حتمي البيئة؟



اإىل ح��د ك��ب��ري يف ا���س��ت��غ��ال ط��اق��ة ال��ري��اح 

اإ�سارة ذات مغزى،  2020. وهي  بحلول عام 

ولكن ما دامت الدامنارك ت�سكل جزءاً من 

ينتهجها  التي  النبعاثات  مقاي�سة  خطة 

الحت���اد الأوروب�����ي، ف���اإن ه��ذه اخل��ط��وة لن 

اإىل  بالن�سبة  الإط��اق  على  �سيء  اأي  تعني 

الكربون  اأك�سيد  ث��اين  غ��از  من  النبعاثات 

على امل�ستوى العاملي، فهي بب�ساطة �ستجعل 

طاقة الفحم اأرخ�ص تكلفة يف بلدان الحتاد 

الأوروبي الأخرى.

بتكاليف  اأن خف�ص النبعاثات  والواقع 

اأخ���رى من  باهظة يف ال��دامن��ارك واأم��اك��ن 

العامل، من املرجح اأن يوؤدي اإىل نقل جزئي 

اإىل  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  لانبعاثات 

)حيث  ال�سني  مثل  ت�ساهًا،  اأك���رث  ب��ل��دان 

م��ع ق�سية  التعامل  ك��ف��اءة يف  اأق���ل  الإن��ت��اج 

اإجمالية  زي��ادة  بالتايل  امل��ن��اخ(، وه��ذا يعني 

اأك�سيد  ث���اين  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات  يف 

ال���ك���رب���ون، ول��ق��د جن���ح الحت�����اد الأوروب������ي 

ينتجها  التي  النبعاثات  خف�ص  يف  بالفعل 

نف�سه  ال���وق���ت  يف  ول��ك��ن��ه   ،1990 ع���ام  م��ن��ذ 

اأنتجت  التي  ال�سني،  م��ن  واردات���ه  م��ن  زاد 

مبفردها من النبعاثات ما يكفي للتعوي�ص 

عن خف�ص النبعاثات يف الحتاد الأوروبي.

قمة �أخرى

ننفذ  اأن  بد  ل  اأننا  البع�ص  يزعم  قد 

»ب��روت��وك��ول  ات��ف��اق��ي��ة �ساملة ع��ل��ى غ���رار 

م�ستوى  على  النبعاثات  خلف�ص  كيوتو« 

ال����ع����امل، ل��ك��ن ك��م��ا راأي����ن����ا يف ق��م��ة امل��ن��اخ 

يف  كوبنهاغن  ا�ست�سافتها  التي  الهزلية 

هذه  مثل  اإىل  التو�سل  ف���اإن   ،2009 ع��ام 

التفاقية اأمر يف حكم امل�ستحيل، ول اأحد 

يتوقع التو�سل اإىل اتفاق يف »قمة دربان« 

ول�سبب  اأفريقيا،  بجنوب  انعقادها  املقرر 

الدميقراطيني  وج��ود  مع  فحتى  وجيه: 

الأمريكي،  الكونغر�ص  على  و�سيطرتهم 

تنفيذ  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تتمكن  مل 

اتفاقية ب�ساأن تغري املناخ، يف حني ل تبدي 

ال��ب��ل��دان ال��ن��ا���س��ئ��ة، حت��ت زع��ام��ة ال�سني 

من  تدابري  لتنفيذ  ا�ستعداد  اأي  والهند، 

�ساأنها اأن تعوق النمو.

كما   - ال���دامن���ارك  يف  ال�سا�سة  وي��زع��م 

اأخرى  ال�سا�سة يف بلدان  يزعم غريهم من 

�سيئاً،  يكلف  ل��ن  الأخ�����س��ر  القت�ساد  اأن   -

للنمو،  ج��دي��داً  م�سدراً  حتى  ي�سكل  ق��د  اأو 

اأن ه���ذا غ��ري �سحيح،  امل��وؤ���س��ف  ول��ك��ن م��ن 

فعلى ال�سعيد العاملي، هناك عاقة ارتباط 

وا�سحة بني ارتفاع معدلت النمو وارتفاع 

م��ع��دلت ان��ب��ع��اث ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون، 

ف���اإن ك��ل م�����س��ادر الطاقة  ف�سًا ع��ن ذل��ك 

تكلفة من  اأك��رث  ت��زال  ل  تقريباً  اخل�سراء 

اإذا و���س��ع��ن��ا يف  ال���وق���ود الأح����ف����وري، ح��ت��ى 

التلوث،  على  املرتتبة  التكاليف  احل�سبان 

فنحن ل نحرق الوقود الأحفوري بب�ساطة 

لأن  نحرقه  اإننا  بل  البيئة،  حماة  يف  نكاية 

تي�سري كل  �سبباً يف  الأح��ف��وري كان  الوقود 

اأجنزته احل�سارة على  الذي  امل��ادي  التقدم 

مدى مئات الأعوام.

واأماكن  ال��دامن��ارك  يف  ال�سا�سة  اأن  بيد 

اأخ����رى م��ن ال��ع��امل ي��ت��ح��دث��ون وك����اأن ه��ذه 

ت���ع���د ����س���ادق���ة: وذل������ك لأن  احل��ق��ي��ق��ة مل 

الأخ�������س���ر من  الق���ت�������س���اد  اإىل  الن���ت���ق���ال 

العمل  فر�ص  من  املايني  يخلق  اأن  �ساأنه 

»اخل�����س��راء«، ول��ك��ن يف ح��ني تعمل اإع��ان��ات 

املزيد  توليد  على  اخل�سراء  الطاقة  دع��م 

م���ن ف���ر����ص ال��ع��م��ل يف ق���ط���اع���ات ال��ط��اق��ة 

اإزاح���ة  على  اأي�����س��اً  تعمل  فاإنها  اخل�����س��راء، 

اأعداد مماثلة من فر�ص العمل يف قطاعات 

اإذ  امل�ستغرب:  ب��الأم��ر  لي�ص  وه���ذا  اأخ����رى، 

اأو دافعي ال�سرائب  يتعني على امل�ستهلكني 

اأن ميولوا هذه الإعانات، وهذا يعني ارتفاع 

اأ���س��ع��ار ال��ك��ه��رب��اء، وب��ال��ت��ايل اإ���س��ع��اف ق��درة 

العمل،  توفري فر�ص  القطاع اخلا�ص على 

واإذا كان الهدف هو خلق فر�ص العمل، فاإن 

اأخ��رى - مثل  العام يف جم��الت  ال�ستثمار 

ي�سمن  اأن  �ساأنه  م��ن   - ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

منواً اأقوى واأ�سرع لفر�ص العمل. 

نعلم  اأن  يكفي  النقطة،  ولتو�سيح هذه 

لأع���وام  اأ���س��روا  ال��دامن��ارك  يف  ال�سا�سة  اأن 

لتوربينات  منتجة  �سركة  اأك���ر  دع��م  على 

�سركة  وه��ي  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  ال��ري��اح 

»في�ستا�ص« التي تتخذ من الدامنارك مقراً 

لها، بدعوى باأن الدامنارك �ستك�سب عندما 

تنفق بلدان اأخرى على اإعانات الدعم على 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م����زارع ال���ري���اح ال��دامن��ارك��ي��ة، 

الدامناركي  القت�سادي  املجل�ص  قام  ولكن 

اإىل  تو�سل   ،2004 ع��ام  يف  الو�سع  بدرا�سة 

اأن الدامنارك خ�سرت يف الإجمال من جراء 

الإن��ف��اق على اإع��ان��ات ال��دع��م ه��ذه. والأم��ر 

الأك�����رث خ���ط���ورة يف ظ���ل الأوق�������ات امل��ال��ي��ة 

�سناعات  اأن  اليوم  نعي�سها  التي  الع�سيبة 

الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح تقل�ص من 

العمالة  وحت��ول  املكلفة  ال��دول  يف  اإنتاجها 

العام  ففي  تكلفة،  اأرخ�����ص  اقت�سادات  اإىل 

»في�ستا�ص«  �سركة  ا�ستغنت  وح��ده  املا�سي 

عن 3000 موظف يف الدامنارك وال�سويد.

الطاقة  �سيا�سات  اأن  امل��وؤ���س��ف  م��ن  اإذاً، 

البيئة  ت�ساعد  ل  حالياً  املتبعة  اخل�����س��راء 

ول القت�ساد، بل اإنها �ست�سفر على الأرجح 

عن ارتفاع معدلت انبعاث الغازات ال�سارة 

يف ال�سني، وانتقال املزيد من الت�سنيع اإىل 

الهند، وانخفا�ص معدلت النمو يف البلدان 

»اخل�سراء« ذات النوايا احل�سنة.

ع. �ص

هناك يف اللغة التنوع اجلغرايف؛ ففي العربية كما 

يف الفرن�سية، يكرث التعدد ال�سطاحي بحكم ات�ساع 

وَتَقّطع الرقعة اجلغرافية للع�سرية اللغوية العربية، 

بخاف اللغات املح�سورة النطاق جغرافيا، ويرتبط 

ال��ع��م��ل والإع����داد  ب��ت��ع��دد م��راك��ز  ال��ت��ع��دد امل�سطلحي 

تقاليد  تنوع  اإىل  بال�سرورة،  ي��وؤدي،  مما  امل�سطلحي 

املمار�سة امل�سطلحية.

اإط��������ار  اأم����������ا ال���������س����ن����ف ال������ث������اين ف�����ي�����ن�����درج يف 

ال�����ت�����ن�����وع امل�����رت�����ب�����ط ب�����ُل�����َغ�����ّي�����ات ����س���و����س���ي���و ت��ف��ن��ي��ة 

التنوع  اأن  مبعنى  sociotechnolectale؛ 
التقني  امل�سطلحي يوافق م�ستويات خمتلفة للحذق 

 littératie ل��ل��ق��رائ��ي��ة  خم��ت��ل��ف��ة  وم�����س��ت��وي��ات 

اللغة  ا���س��ت��ع��م��ال  ع��ل��ى  ال�سخ�ص  ق����درة  ب��ه��ا  )وامل�����راد 

الأن�سطة  ويف  التوا�سل  يف  وكتابة(  )ق���راءة  املكتوبة 

امل��ع��رف��ي��ة، ف�����س��ًا ع���ن ت��واف��ق��ه وم�����س��ت��وي��ات مهنية 

خمتلفة ولطبقات خمتلفة للتوا�سل يف و�سط معني؛ 

ا�سطاح  م��ع  كلياً  يتقاطع  ل  املهند�ص  فا�سطاح 

اأن ا���س��ط��اح ه���ذا الأخ����ري ل يتقاطع  ك��م��ا  ال��ت��ق��ن��ي، 

فاأثناء فح�ص  املتخ�س�ص،  العامل  ا�سطاح  مع  كلياً 

اأو  املهنية  الطبقة  اإىل  اإم��ا  تعود  التي  التنوع  اأمن��اط 

من  ال�سلبية  املعرفة  َم��ْي��ز  يجب  التعليمي  امل�ستوى 

اأخ��ذ  يتعني  كما  للم�سطلحات،  الفعلي  ال�ستعمال 

درا�سة  يجب  و  للغة  ال�سفوي  والبعد  الكتابي  البعد 

امل�سطلحات وبني ظواهر  التناوب بني نظام  مظاهر 

ا�ستغال  كيفية  يف  للنظر  املهنية  اللغّيات  مثل  اأخ��رى 

التوا�سل الواقعي يف الأو�ساط املهنية.

ال�سنف الثالث للتنوع ال�سطاحي ي�سطلح على 

ت�سميته بالتنوع التقني التجاري وميار�سه امل�سوؤولون 

لتمييز  م�سطلحات  يختلقون  ال��ذي��ن  الت�سويق  ع��ن 

ب�ساعتهم لأغرا�ص جتارية غري علمية وين�سحب هذا 

يبتكرون  علماء  جند  اإذ  العلمية  املمار�سة  على  النوع 

نظرياتهم  لتمييز  بل  علمية  حلاجة  ل  م�سطلحات 

هناك  ج��دي��داً  ب��اأن  والإي��ه��ام  املناف�سة  النظريات  ع��ن 

خلف التنوع امل�سطلحي، ومما ل �سك فيه اأن التناول 

هذا  ع��ن  ال��ن��اجت  اللَب�ص  ي��رف��ع  للم�سطلح  ال�سياقي 

التعدد امل�سطلحي. 

حتت  امل�����س��ط��ل��ح��ي  ال��ت��ن��وع  ه����ذا  اإدراج  مي��ك��ن  ل 

ال��رتادف، ف��اإذا كان املق�سود بالرتادف عاقة  عنوان 

�سياق  م��ي��دان واح���د ويف  ب��ني لفظني يف  ال���س��ت��ب��دال 

على  ي�سدق  ل  التعريف  ه��ذا  ف���اإن  واح���د،  توا�سلي 

التنوع  ب��اب  يف  ي��ن��درج��ان  ب��ني م�سطلحني  ال��ع��اق��ة 

للتنوع  منهجية  ع��ن  البحث  ويتعني  ال���س��ط��اح��ي 

ومن  مائماً  و�سفاً  و�سفه  من  متكن  ال�سطاحي 

معاجلته يف اإطار التخطيط الل�ساين.

عن�سران  امل�سطلحي  ال��ت��ن��وع  مب�����س��األ��ة  ي��رت��ب��ط 

املنهجية  املقت�سيات  اإط���ار  يف  ي��ن��درج��ان  م��رتاب��ط��ان، 

ال���س��ط��اح��ي  التن�سيق  وه��م��ا  امل�����س��ط��ل��ح��ي،  للعمل 

على  اإل��ي��ه��م��ا،  و�سنتطرق  ال���س��ط��اح��ي،  وال��ت��وط��ني 

التوايل، يف الق�سم الأخري من م�ساهمتنا.

اأعمال امل�سطلحيني بالإجماع، ويتعني  ل حتظي 

ال��ت�����س��ل��ي��م ب��ه��ذا ال���واق���ع وال��ب��ح��ث ع���ن ت���واف���ق يقبله 

امل�ستعملون؛ ولإجناح هذا التوافق من الأهمية مبكان 

اأن نحدد م�سبقاً طبقة امل�ستهدفني باملنتج امل�سطلحي 

غري  القطاعي  فالقامو�ص  الإجن����از،  قيد  ه��و  ال���ذي 

قلما  ب��دي��ه��ي��ة  ه���ذه  امل�ستعملني،  ج��م��ي��ع  اإىل  م��وج��ه 

املقامات  جلميع  مر�سود  غري  اأن��ه  كما  ن�ستح�سرها، 

كل  متكن  مرجعية  لغة  ن�سر  ي���روم  اإن���ه  التوا�سلية، 

و�سعه  خ�سو�سية  وف��ق  منها  ينهل  اأن  من  م�ستعمل 

التوا�سلية  ا�سرتاتيجيته  ووف��ق  والجتماعي  املهني 

التي يفر�سها املقام الذي يكون طرفاً فيه. من املمكن 

م�سطلحات  ال��ت��واف��ق  مو�سع  امل�سطلحات  تكون  اأن 

مقامات  ت���ردد  ن�سبة  اأن  اأي  ال�ستعمال  �سائعة  غ��ري 

ا�ستعمالها متدنية جداً، يف هذه احلالة فاإن املفردات 

كنظام  ت�ستخدم  اأن  ميكن  اللغة  مل�ستعملي  املقرتحة 

و�سيط للتكافوؤ بني ال�ستعمالت املختلفة احلقيقية، 

ولن يوؤدي هذا اإىل اإ�سعاف قدرة املفردات - مو�سوع 

ال��ت��واف��ق - ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري يف ال���س��ت��ع��م��ال ال��واق��ع��ي، 

لين�سغل  ال�سطاحي  العمل  امتد  ما  اإذا  خ�سو�ساً 

بتوطني امل�سطلحات املقرتحة.

امل�سطلح  ت��وط��ني  ق�سية  يف  الآن  ن��ظ��رن��ا  م��ا  اإذا 

ف������اإن امل�������س���األ���ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ح��دي��د ه�����ذا امل���ف���ه���وم، ك��ل 

الختيار  املعايري  تعدد  امل�سطلحي  العمل  منهجيات 

ت��وط��ني امل�سطلح وه��ذه  ��ر  ُت��ي�����سِّ ال��ت��ي  ال���س��ط��اح��ي 

�سفافيته،  دق���ت���ه،  امل�����س��ط��ل��ح،  ن��ح��وي��ة  ه���ي:  امل��ع��اي��ري 

خا�سيته،  نطقه،  �سهولة  اق��ت�����س��اده،  اعتباطيته،  ل 

�سهولة توظيفه يف اخلطاب، قابليته لأن يكون اأ�سا�ساً 

لا�ستقاق. فهذه املعايري تتعلق اإما ببنية امل�سطلح اأو 

بعاقته باملفهوم الذي ي�سري اإليه.

امل�سطلح  ا�ستيفاء  �سعوبة  اأم��ر  م��ن  يكن  ومهما 

ال���واح���د جل��م��ي��ع ه����ذه امل��ق��اي��ي�����ص ف��م��ن امل���ه���ام ال��ت��ي 

اإن�����س��اء �سبكة  ي��ف��ك��ر امل��خ��ت�����س��ون يف اإجن���ازه���ا م��ه��م��ة 

ل��ل��م��ق��اي��ي�����ص ذات ط��ب��ي��ع��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ا���س��ط��اح��ي��ة 

الأبعاد  بدور  تهتم   socioterminologique
الإ�ستعارية والثقافية والهوياتية يف و�سع امل�سطلح.

من ندوات املجل�ص العاملي 

للغة العربية يف خدمة الف�سحى

يخففون االنبعاثات 
في أوروبا.. ويلّزمون 

األعمال للصين

19
ثقافة
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اللغة العربية وقضايا التخطيط واالصطالح
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زاويـــة حــــادة

األكــوان

رمبا نامت الأكوان يف خلدي قليا

ليت اأنا مل نكن يف الكون اإل �ساعة عند الأ�سيل 

كي نرى �سحوة البحر اجلميلة

عندما تغفو �سم�سه يف الليل الطويل

رمبا جنرع احلزن كاأ�سا يف خميلة

رمبا جنتاح اأحام الطفولة

رمبا نكتب الكلمات �سطرا بعد �سطر

لكننا حني نهوى 

ت�سحك الدنيا لنا 

يف اأخر الزمن البخيل

اأيها العا�سق 

ل ترحل بعيدا

اأنت م�سكون 

كما الأزهار بالفرح اجلميل

اأنت ماأخوذ بعطر اليا�سمينة 

اأنت م�سكون باأحام ال�سكينة

اأنت تقتلك املدينة

فاجمع الأ�سواء 

يف �سلة قبل الرحيل

كي تغادر �ساعة الوجع احلزينة

اإىل احلب امل�ستحيل

ردنــي
ردين اإىل حلم الطفولة

اجعل الأحام تاأخذين اإليك

اجعل الدنيا وردة يف مزهرية 

عطرها يغفو على �ساعديك

�ست�سرقني ال�سنون 

واأنت يف بايل كما الطفل ال�سغري

يافعا ينمو ، 

على �سط الأمنيات

كل �سيء بيننا يف الأم�ص مات

مل يبق منه �سوى وردة ثكلى وبع�ص الذكريات

والوريقات التي كتبناها معا 

�سوف اأتلفها غدا

قبل اأن ت�سفر عندما ياأتي اخلريف

اأيها الطفل ال�سغري

عذبتني الأمنيات 

عذبتني الذكريات

عذبتني �ساعة اللقيا الق�سرية 

واأبقتني 

كيمامة الأيك الك�سرية

قي قلبها تغفو اخلميلة

ردين 

اإىل حلم الطفولة

اجعل الأحام تاأخذين اإليك

فاأنت يف الدنيا ن�سيبي

واأنا 

ملك 

يديك

طه �لعبد
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ت���ع���اين ال���ع���دي���د م����ن ال�����زوج�����ات ب��ع��د 

الولدة الأوىل من عدم الرغبة يف ممار�سة 

ال��ع��اق��ة اجل��ن�����س��ي��ة، وي��ب��ت��ع��دن مت��ام��اً عن 

اأزوجهن، بحجة متابعة الطفل والن�سغال 

واإهمال  العاقة  فتور  اإىل  ي��وؤدي  ما  معه، 

ال���زوج وح���دوث م�ساكل ع��دي��دة ت���وؤدي اإىل 

النف�سال.

وحول فتور العاقة بعد الولدة، يوؤكد 

هرمونية  تغريات  هناك  اأن  النف�س  علماء 

تبتعد  وجتعلها  ال��زوج��ة،  م��زاج  على  توؤثر 

عن اإمتام هذه العاقة، مو�سحني اأن بعد 

ال�����ولدة ل ي��وج��د اأي م��ان��ع م��ن مم��ار���س��ة 

الرغبة، لكن يجب على  العاقة، وفقدان 

الزوجة اأن توظف الوقت واملجهود مل�سلحة 

ال������زوج وال���ط���ف���ل، وع�����دم ال���رجم���ة على 

الهتمام بالطفل واإهمال الزوج، مع العلم 

الق�ساء  يف  وف��ع��اًل  م��ه��م��اً  دوراً  ل��ل��زوج  اأن 

على هذه امل�سكلة، وتفّهم الزوجة والتاأثري 

عليها ملمار�سة العاقة بكل حب ومتعة. 

ال تهمل زوجتك بعد الوالدة

نف�سي،  ج���زء  اإىل  امل�سكلة  ه���ذه  ت��رج��ع 

وج��زء ع�سوي؛ اجل��زء الع�سوي يتمثل يف 

ال��زوج��ة ع��ل��ى مم��ار���س��ة العاقة  ق���درة  اأن 

ال���ولدة: هل هي  ن��وع  اإىل  الزوجية ترجع 

وهل  قي�سرية؟  ولدة  اأم  طبيعية،  ولدة 

خ�سعت  اأم  �سحيح،  ب�سكل  مت��ت  ال����ولدة 

ه��ذه  ت��ك��ره  وم�����س��اك��ل جعلتها  مل�����س��اع��ف��ات 

العاقة  مم��ار���س��ة  اأن  م��و���س��ح��اً  ال��ع��اق��ة، 

والتفاعل مع الزوج يكون بعد فرتة �سهر اأو 

�سهر ون�سف بعد انتهاء دم النفا�س.

ويرى الأطباء اأن ممار�سة العاقة ب�سكل 

ل  حتى  للزوجة،  اأف�سل  ال���ولدة  بعد  اأ���س��رع 

ترمج على الهتمام بالطفل، وتقوم بتنظيم 

م��واع��ي��د ن��وم��ه��ا م���ع ن���وم���ه، وب���ذل���ك تهمل 

تتقبلها،  ول  متاماً  العاقة  وتن�سى  زوجها 

وت�سعر اأنها �سغط مع املولود اجلديد.

معر�سة  فالزوجة  النف�سي،  اجلانب  اأم��ا 

لاإ�سابة باكتئاب ما بعد الولدة، وهو تغيري 

وقد  م�ستمران،  وبكاء  واأرق  ال��ع��ام،  امل��زاج  يف 

هذه  ويف  النتحار،  اإىل  الكتئاب  ه��ذا  ي�سل 

زوجته، حتى  ال��زوج  ي�ساند  اأن  يجب  الفرتة 

ع��ن طريق  وذل����ك  الك��ت��ئ��اب،  ه���ذا  تتخطى 

لقلة  وذل��ك  �سريع،  ب�سكل  العاقة  ممار�سة 

ه��رم��ون ال���س��رتوج��ني عند ال��زوج��ة، ب�سبب 

الر�ساعة، لذا يجب اأن يزيد الزوج فرتة ما 

قبل اجلماع لزيادة هذا الهرمون.

وي���رج���ع الأط����ب����اء خ����وف ال����زوج����ة من 

ممار�سة العاقة بعد الولدة ب�سبب حدوث 

اأمل �سديد يف املهبل اأثناء الولدة، فهذا الأمل 

يجعلها تخاف من زوجها، وتبتعد عنه حتى 

ل ت��ت��ع��ر���س ل����اأمل م���رة اأخ�����رى، ك��م��ا اأن��ه��ا 

ال��ولدة،  اآخ��ر بعد  تخاف من ح��دوث حمل 

لعدم  و�سيلة  و���س��ع  يف  ت�سرع  اأن  يجب  ل��ذا 

لتطمئن ومتار�س عاقتها  حدوث احلمل، 

تكرار  اأن  علماً  خ���وف،  دون  م��ن  الطبيعية 

الولدة ل يوؤثر �سلباً على العاقة اجلن�سية 

اإذا كانت ال��ولدة متت ب�سكل �سحيح، اأي ل 

اإىل  ت��وؤدي  ال��ولدة  اأثناء  يحدث م�ساعفات 

ات�ساع يف�سد متعة العاقة، ويف هذه احلالة 

يجب اأن تلجاأ الزوجة اإىل تدّخل جراحي.

متارين مهمة للزوجة 

بع�س  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اخل�����راء  وي�����س��ري 

على  ال��زوج��ة  ت�ساعد  التي  املهمة  التمارين 

ع��م��ل ان��ق��ب��ا���س ل��ع�����س��ات احل���و����س ل��دي��ه��ا، 

ع�سر  ملدة  النقبا�س  وذل��ك عن طريق عمل 

ث����واين ع��ل��ى م����دار ال���ي���وم، ف��ه��ذه ال��ت��م��اري��ن 

تفيد يف رجوع ع�سات احلو�س لنقبا�سها 

عدم  اأو  ال��ب��ويل،  ال�سل�س  ومت��ن��ع  الطبيعي، 

التحكم اأثناء احلمل.

وي��ن�����س��ح الأط���ب���اء ال���زوج���ات ب�����س��رورة 

عن  والبتعاد  واملظهر،  باجل�سم  الهتمام 

ال�سكريات، ول يوجد اأي م�سكلة يف ممار�سة 

ال��ولدة؛ للحفاظ على ج�سمها  رجيم بعد 

الزوج  الوقت بني  مم�سوقاً، ويجب تق�سيم 

والطفل، لتفوز بحياة هادئة �سعيدة.

العمل الليلي يعر�ضك 

للإ�ضابة بال�ضكري

اأكد الباحثون اأن الن�ساء اللواتي يعملن 

يف مناوبات غري منتظمة، منها مناوبات يف 

لاإ�سابة  اأكرث عر�سة من غريهن  الليل، 

بداء ال�سكري من النوع الثاين.

 69269 ح���وايل  ال��درا���س��ة  �سملت  وق���د 

امراأة من املمر�سات، ترتاوح اأعمارهن بني 

�سنة، بني عامّي 1988 اإىل 2008،  و67   42
ت���رتاوح  امل��م��ر���س��ات  م��ن  ام����راأة  و107915 

اأعمارهن بني 25 و42 �سنة بني اأعوام 1989 

و2007، لكن العلماء تيقنوا يف العام 2011 

من هذه النتيجة.

مبناوبات  الن�ساء  من   ٪60 قامت  وق��د 

الأوىل  الدرا�سة  ليلية لأكرث من عام، ويف 

عملت 11٪ من املمر�سات لأكرث من ع�سر 

 ٪4 عملت  فيما  ليلية،  مناوبات  يف  �سنوات 

لأكرث  الثانية  الدرا�سة  يف  املمر�سات  من 

من ع�سر �سنوات يف مناوبات ليلية.

اأن��ه كلما زادت  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 

مناوبات  يف  امل����راأة  فيها  تعمل  ال��ت��ي  امل���دة 

من  بال�سكري  اإ�سابتها  خطر  زاد  ليلية، 

النوع الثاين.

وظهر اأن خطر الإ�سابة بال�سكري من 

الن�ساء  20٪ لدى  اإىل  النوع الثاين يرتفع 

اللواتي عملن بني 3 و9 �سنوات يف مناوبات 

امل��دة  ت���زداد  ح��ني   ٪40 اإىل  ويرتفع  ليلية، 

الن�ساء  لدى   ٪58 واإىل  �سنة،  و19   10 بني 

اللواتي يعملن لع�سرين �سنة يف الليل.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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العالقة الحميمة بين الزوجين تقضي على اكتئاب ما بعد الوالدة

الق�س�س،  بقراءة  ال�ستمتاع  من  طفلك  متنعي  ل  الأم..  عزيزتي 

بحجة اأنها توؤخر من حت�سيله الدرا�سي، فهذا الأمر غري �سحيح بتاتاً، 

- هي  ع��ام  ب�سكل  والأدب   - ب�سكل خا�س  الق�سة  اأن  ي��وؤك��دون  والعلماء 

يف  ت�سهم  حيث  لاأطفال،  والثقافة  الرتبية  ركائز  من  م��وؤث��رة  ركيزة 

اإثراء لغتهم، وتزيد من تنمية القيم الرتبوية الإيجابية لديهم.

النف�سية  ح��اج��ات��ه��م  اإ���س��ب��اع  يف  ه���ام���اً  دوراً  ال��ق�����س�����س  ت��ل��ع��ب  ك��م��ا 

يف  ي�ساهيها  ل  العلماء  ي��رى  كما  والق�سة  وامل��ع��رف��ي��ة،  والجتماعية 

ومعاين  اأف��ك��اراً  للطفل  تقدم  ل  فهي  اآخ���ر،  �سيء  اأي  للطفل  اأهميتها 

اإثارتها  اإىل  اإ�سافة  وانفعالته،  عواطفه  اإث��ارة  اإىل  ت��وؤدي  بل  فح�سب، 

وت�ساعده  والتفكري،  والتخيل  ك���الإدراك  واملعرفية،  العقلية  للعمليات 

على فهم نف�سه وعامله، وتفتح اأبواب احلياة اأمامه؛ بكل ماحتمله الكلمة 

من معان..

الوقت  اأن  اإىل  ب��الأط��ف��ال،  املخت�سون  النف�سيون  الأط��ب��اء  وي�سري 

الكثري من  تفّجر  الق�سة  فاإن  العلوم،  الطفل  املدر�سة  فيه  تعّلم  الذي 

به للبحث عن ج��واب.. كل هذا جعل من  دافعة  اأحا�سي�سه وت�ساوؤلته، 

تربوياً  وم�سدراً  الإن�سانية،  الثقافة  اأرك��ان  من  ركناً  باأنواعها  الق�سة 

اأن معظم الأدب الق�س�سي قد تاأثر بالرتاث الإن�ساين  عاماً، خ�سو�ساً 

املوجود يف احلكايات واخلرافات والأ�ساطري.

اإىل  ��ه  ي��وجَّ الأول  ق�سمني:  اإىل  الق�سة  الخت�سا�سيون  وي��ق�����ّس��م 

الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، ويف هذه الرحلة جتمع الق�سة بني 

الت�سلية وتنمية اخليال، مع مراعاة �سهولة الأ�سلوب و�سامة العر�س، 

عنا�سر  ح��ول  املرحلة  لهذه  الق�س�س  معظم  وي���دور  الفكرة،  وو���س��وح 

الطبيعة، اأو تتحدث عن �سداقة الإن�سان للحيوان، واأخرى تتحدث عن 

مغامرات طريفة يقوم بها طائر وغريها، وكثرياً ما تهتم هذه الق�س�س 

باجلانب الوعظي اأو التعليمي، بغية ن�سح الطفل، وتب�سريهم ب�سرورة 

ا�ستجابة ال�سغار لن�سائح الكبار، وقد حتذر بع�س الق�س�س من العادات 

الق�سم  اأم��ا  وال��غ��رور..  واجل��ن  واجل�سع  كالطمع  الذميمة،  ال�سلوكية 

اإىل املرحلة الأك��ر من الأطفال،  الآخ��ر من ق�س�س الأطفال فيتوجه 

الق�س�س  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ف���وق، ومي��ت��از  الثانية ع�سرة فيما  م��ن  ب���دءاً 

ب��ال��ت��ن��وع وال�����رثاء، وي��ط��م��ح اإىل اإ���س��ب��اع ح��اج��ات الأط���ف���ال ال��وج��دان��ي��ة 

والبتكار،  التفكري  على  وت�سجيعهم  خيالهم  ا�ستثارة  واإىل  والفكرية، 

العظماء،  و���س��ري  اأج���داده���م  وب��ط��ولت  امل��ج��ي��د،  ب��ت��اري��خ��م  وتب�سريهم 

وتعريفهم بالق�س�س العاملية، وحتقيق املتعة والت�سلية، مع عدم اإغفال 

املقا�سد والغايات الوعظية والتعليمية.

ب�سكل عام - ركيزة هامة من ركائز  الق�سة - والأدب  اأن  لكن رغم 

تربية الطفل، اإل اأنه يواجه حتديات التكنولوجيا والإنرتنت، وماحتمله 

اأحياناً كثرية من �سلبيات، ومن هنا يرى الباحثون �سرورة ت�سجيع اإنتاج 

والتي  للطفل،  العمرية  املراحل  خمتلف  يف  امل�سورة  الأط��ف��ال  ق�س�س 

جتيب عن ت�ساوؤلت الطفل وفق كل مرحلة عمرية، والتي تعزز �سلوكه 

الإيجابي بلغة تثقف حوا�سه وترتقي بعقله.

ال تحرمي طفلك من قراءة القصص
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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معدة  على  الطعام  بتناول  الأط��ب��اء  ين�سح 

املكونات  م��ن  العديد  على  لحتوائها  فارغة ، 

الطبيعية التي متد اجل�سم باحتياجه اليومي 

بتناول  املختلفة،  وذلك  الغذائية  العنا�سر  من 

 250  غراماً على الأقل يومياً من الفواكه.

ال��ف��اك��ه��ة، مثلما  تتميز  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���اوة 

قليل  ق��در  على  باحتوائها  اخل�سروات،  تتميز 

حجمها  اإىل  بالن�سبة  احل��راري��ة  ال�سعرات  من 

ووزن���ه���ا، مم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى اح��ت��ف��اظ اجل�سم 

بالر�ساقة.

وي���وؤك���د اخ��ت�����س��ا���س��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة اأن اأف�����س��ل 

الرئي�سية  ال��وج��ب��ات  ق��ب��ل  ل��ت��ن��اول��ه��ا  الأوق�����ات 

ب�ساعة على الأقل، لي�سهل ه�سمها وامت�سا�سها 

وتاأديتها ل��واح��د م��ن اأه��م اأدواره����ا، وه��و اإزال��ة 

���س��م��ي��ة اجل���ه���از ال��ه�����س��م��ي، ويف ن��ف�����س ال��وق��ت 

الازمة  الطاقة  م��ن  كبري  بقدر  اجل�سم  مت��د 

لإنقا�س الوزن.. 

وي��ح��ذر الأط���ب���اء م��ن ت��ن��اول ال��ف��اك��ه��ة بعد 

الدهون  على  حتتوي  التي  الغذائية  الوجبات 

هذه  لأن  وذل��ك  ال��روت��ي��ن��ات،  اأو  الن�سويات  اأو 

اإىل وقت كبري له�سمها  الغذائية حتتاج  امل��واد 

والفاكهة،  اخل�����س��راوات  بعك�س  وامت�سا�سها، 

ف��اإذا  قليلة،  �ساعات  يف  ومتت�س  ته�سم  وال��ت��ي 

فاإن  مثًا،  اخلبز  تناول  بعد  الفاكهة  تناولنا 

اخلبز كمادة ن�سوية يحتاج اإىل وقت اأطول ليتم 

ه�سمه، مما يوؤدي اإىل اإعاقة ه�سم الفاكهة، بل 

وجود  ب�سبب  املعدة،  داخ��ل  تخّمر  لها  ويحدث 

الكربوهيدرات اأو الن�سويات اأو الدهون معها يف 

وقت واحد، وبذلك ل ي�ستفيد اجل�سم منها، بل 

تت�سبب يف �سوء اله�سم.

من  ب��دًل  باأكملها  الفاكهة  ت��ن��اول  ل  ويف�سَّ

ب��د في�سرب  ك���ان ل  اإن  ل��ك��ن  ك��ع�����س��ري،  ���س��رب��ه��ا 

على  وامت�سا�سه،  ه�سمه  ي�سهل  حتى  ببطء، 

اأن يكون ع�سري الفاكهة الطازجة فقط، ولي�س 

املعّلب، ول ي�سرب الع�سري الذي مت ت�سخينه.

الفاكهة  تقطيع  جت��ّن��ب  اأي�����س��اً  ي��ج��ب  ك��م��ا 

وتركها معّر�سة للهواء، وذلك لأنها تفقد كثري 

عند  تتاأك�سد  وال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  العنا�سر  م��ن 

الفواكه  اأكل  اأي�ساً  للهواء، مع جتنب  تعر�سها 

امل��واد  على  نح�سل  لن  بذلك  لأننا  املطبوخة، 

�سنح�سل  ما  وكل  الإط��اق،  على  منها  املفيدة 

عليه هو الطعم، فالطبخ يدمر الفيتامينات.

وين�سح الخت�سا�سيون اأي�ساً باأنه اإذا اأردَت 

احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ن�����س��ارة والإ�����س����راق، فعليك 

اأي��ام   3 مل��دة  بال�سيام  وذل���ك  ال��ف��اك��ه��ة،  برجيم 

خ��ال��ه��ا، ل ت��ت��ن��اول اأي ���س��يء غ��ري ال��ف��واك��ه، 

وبذلك لتطهري وتنظيف اجل�سم.

  مـنــوعــــات

لصحة أفضل.. تناول الفاكهة قبل الوجبات
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اأفــقــي

نبيل  معدن   / فجاأة  هاجم   1
ال��ع��ن��ا���س��ر  م����ع  ي���ت���ف���اع���ل  )ل 

الأخرى(

ل��ب  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل��������ادة   2
اخل�������س���ب وج��������دران اخل���ل���ي���ة / 

الن�سان من  �سنوات حياة  عدد 

يوم مولده حتى مماته

 / ج���واب   / وت��غ��ط��ي  تنت�سر   3
متاأدب يف �سلوكه وذو رفعة

منطقة   / م��ت��ك��ل��م  ���س��م��ري   4
مليئة بالب�ساتني / حرف نداء

ال��ق��دمي  ال���س��م   / ح�سيلة   5

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق
12345678910

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

للبحرين

ال�سل 6 مر�س 
العا�سمة  ل��ع��م��ان  ال��ق��دمي  ال���س��م   7

الردنية يف الع�سر الروماين

8 هرب / حطم
التاريخ الذي هدم  انتحاري يف  اأول   9
اأعدائه / خميم يف  املعبد عليه وعلى 

بريوت

ل���اأر����س  حم��ت��ل��ون وم�����س��ت��غ��ل��ون   10
والب�سر

عـــامـــودي

ا�سم   / مثمرة  اأ�سجار  حديقة   1
�سرفا  الأك����رث  م��ذك��ر مبعنى  ع��ل��م 

)معكو�سة(

مل�س  / البابل   2
�سرا اأعلنت   / �سحابات   3

حربية  اأدوات   / ���س��غ��ري  ج��ب��ل   4
للوقاية من العدو

كل  ي��ط��ل��ب��ه   / ج���ل���دي  ان��ت��ف��اخ   5
م���ن وق���ع يف م�����س��ك��ل��ة / ت��ك��ل��م عن 

الآخرين يف غيابهم

حرف   / م�سغ  ب��ا  الأك���ل  بلع   6

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

هل صحيح أن 
المستوى التعليمي 

يحدد عمرك؟
اأك�����دت درا����س���ة ح��دي��ث��ة، اأن امل���ال 

والقوة وال�سمعة واملعرفة والروابط 

الج���ت���م���اع���ي���ة ت���ت���ي���ح ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني 

اأبحاث  من  اأف�سل  ب�سكل  ال�ستفادة 

الوفيات  م�ستويات  لتكون  ال�سحة، 

ال��ت��ع��ل��ي��م  م�������س���ت���وي���ات  ذوي  ب�����ني 

املنخف�سة يف منت�سف العمر اأكر.

واأ����س���ار ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ال��درا���س��ة 

در���س��وه��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  اأ°ن  اإىل 

ال���را����س���دي���ن  اأن  ل���ع���ق���ود  اأظ�����ه�����رت 

لديهم  وال���ذي���ن  ال��ع��م��ر،  مبنت�سف 

هم  العلم،  من  منخف�سة  م�ستويات 

اأكرث عر�سة مبرتني للوفاة، مقارنة 

بذوي م�ستويات التعليم العالية.

ال��درا���س��ة فهماً ج��دي��داً  وق��ّدم��ت 

الوفيات بني  ارتفاع معدلت  ل�سبب 

ذوي  ال��ع��م��ر  متو�سطي  ال��را���س��دي��ن 

معدلت التعليم املنخف�سة، مقارنة 

زي��ادة  رغ��م  تعلماً،  الأك��رث  باأقرانهم 

خلف�س  الهادفة  والعاجات  الوعي 

الفوارق ال�سحية.

ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن���ه م��ع ب��روز 

اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�سباب  من  املزيد 

املوت، فاإن الأ�سخا�س ذوي م�ستويات 

التعليم املنخف�سة هم اأقل ا�ستجابة 

ل��ل��ت��غ��ي��ريات ال�����س��ل��وك��ي��ة، وق���ال���وا اإن 

ال�����ف�����روق�����ات ال�������س���ح���ي���ة اجل����دي����دة 

ت���ت���ع���ار����س م����ع اجل����ه����ود ال���ه���ادف���ة 

خلف�س م��ع��دلت ال��وف��ي��ات ب��ني من 

ت��غ��رّيت،  اأق���ل تعلماً، ف��الأ���س��ب��اب  ه��م 

لكن املعدلت بقيت كما هي.

زوريفعم�سا

حاجبناربج

لفدروليا

ةريلنيفلد

دوهـهـ

ديناجدم�س

د�سيعاقبلا

رتعزلالت

كبلعبناهـب

ركوعنانبل

جر

7 م�سنوع من اجللد / و�سع �سيئا يف �سرة
�سديد / ربان املركب 8 خوف 

يف كابول وت��ويف يف  ول��د  املغول  اب��اط��رة  اك��ر  ث��اين   9
دلهي / �سجر رفيع وطويل للحماية من الريح

باحلر ي�سعر   / اكر حقل نفط كويتي   10
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ق��ب��ل ع���ام م��ن الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ال�صيفية 

كرة  نهائيات مونديال  ع��ام من  وبعد  لندن  يف 

ال��ق��دم يف ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا، مت��ي��زت �صنة 2011 

على  الإ�صباين  لرب�صلونة  املطلقة  بال�صيطرة 

عامل كرة القدم.

ال�صك  اإىل  ي��دع��و  ب��ر���ص��ل��ون��ة مب��ا ل  واأث��ب��ت 

اأن�����ه اأف�������ص���ل ف���ري���ق يف ال����ع����امل، ب��ع��د اإح������رازه 

يف  ال�صوبر  والكاأ�س  ال���دوري  يف  األ��ق��اب،  خم�صة 

ال�صوبر  والكاأ�س  اأوروبا  اأبطال  ودوري  اإ�صبانيا، 

الأوروب��ي��ة، وك��اأ���س ال��ع��امل للأندية م��وؤخ��راً يف 

اليابان على ح�صاب �صانتو�س الربازيلي.

ويف كرة امل�صرب، مل يتوقع كثريون اأن ينهي 

الأول  املركز  على  مرتبعاً  ال�صنة  ديوكوفيت�س 

خ�صو�صاً  امل��ح��رتف��ن،  ال��لع��ب��ن  ت�صنيف  يف 

ن��ادال روجيه  يف ظل وج��ود العملقن رافايل 

ابن  حقق  والع�صرين،  الرابعة  وبعمر  ف��ي��درر، 

األقاب،  ع�صرة  ف��اأح��رز  م��ذه��ًل،  مو�صماً  بلغراد 

)اأ�صرتاليا،  الكربى  البطولت  بينها ثلثة يف 

ووميبلدون والوليات املتحدة(.

الأمل�������اين  ح����اف����ظ  وان،  ال�����ف�����ورم�����ول  ويف 

العامل  بطولة  يف  لقبه  على  فيتل  �صيبا�صتيان 

على منت �صيارة ريد بول رينو، وبعمر الرابعة 

وال��ع�����ص��ري��ن اأي�����ص��اً، ح��ق��ق ف��ي��ت��ل 11 ان��ت�����ص��اراً 

وانطلق 15 مرة من املركز الأول من اأ�صل 19 

الو�صيف  122 نقطة عن  بفارق  �صباقاً، وتقدم 

الإنكليزي جن�صون باتون.

اأحداث  اأبرز  »الثبات«  ت�صتعر�س  يلي  وفيما 

ال��ع��ام اجلديد  يحمل  اأن  اأم��ل  على   2011 ع��ام 

اخلري والربكة.

بالرقم  اليابان  انفردت  الثاين:  كانون   29
القيا�صي باأربعة األقاب يف كاأ�س اآ�صيا لكرة القدم 

ع�صرة  اخلام�صة  للن�صخة  بطلة  توجت  اأن  بعد 

يف  التمديد  بعد   0  -  1 اأ�صرتاليا  على  بفوزها 

ال��دويل يف  ا�صتاد خليفة  على  النهائية  امل��ب��اراة 

الدوحة، �صجله تادناري يل يف الدقيقة 109. 

نوفاك  ال�صربي  ت��وج  ال��ث��اين:  ك��ان��ون   30
دي��وك��وف��ي��ت�����س امل�����ص��ن��ف ث���ال���ث���اً ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة 

البطولت  اأوىل  للتن�س،  املفتوحة  اأ���ص��رتال��ي��ا 

ال��ث��ان��ي��ة يف م�صريته  ل��ل��م��رة  ال���ك���ربى،  الأرب�����ع 

اندي م��وراي اخلام�س  بفوزه على الربيطاين 

اأج���واء  و���ص��ط  م��ل��ب��ورن  يف  و3-6  و2-6   4-6
مناخية حارة جداً، حيث و�صلت درجة احلرارة 

يف ملعب رود ليفر اإىل 40 درجة مئوية.

الأرجنتيني  الدويل  املهاجم  قاد  �صباط:   6
ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي، اأف�����ص��ل لع����ب يف ال���ع���امل يف 

حامل  بر�صلونة  فريقه  الأخ���ريي���ن،  ال��ع��ام��ن 

ع��دد  ال��ق��ي��ا���ص��ي يف  ال��رق��م  اإىل حتطيم  ال��ل��ق��ب 

بت�صجيله  ال��ل��ي��غ��ا  يف  امل��ت��وال��ي��ة  الن���ت�������ص���ارات 

اأتلتيكو مدريد  الفوز يف مرمى �صيفه  ثلثية 

3 - 0 يف املرحلة الثانية والع�صرين من الدوري 
الثلثة،  الأه����داف  مي�صي  و�صجل  الإ���ص��ب��اين. 

على  ع�صر  ال�����ص��اد���س  ال��ف��وز  اإىل  فريقه  ليقود 

والذي  ال�صابق  القيا�صي  الرقم  فمحا  التوايل، 

الفريدو  واأ�صطورته  امللكي  النادي  بحوزة  كان 

دي �صتيفانو وهو 15 فوزاً حققها مو�صم 1960 

.1961 -

اأعلن النجم الربازيلي رونالدو  14 �صباط: 
بعد م�صرية حافلة توجها  اعتزاله،  »34 عاماً« 

وجائزة  و2002   1994 م��ون��دي��ايل  بطل  بلقب 

والرقم  و2002،   1997 عامي  الذهبية  ال��ك��رة 

ال��ق��ي��ا���ص��ي ب��ع��دد الأه������داف امل�����ص��ج��ل��ة يف ك��اأ���س 

العامل )15(.

ال��ربت��غ��ايل  ط��ع��ن  م�صجع  ح����اول  اآذار:   5
ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و م����درب ري����ال م���دري���د ث��اين 

الدوري الإ�صباين لكرة القدم، ب�صكن يف مطار 

احلار�س  بجرح  انتهت  املحاولة  لكن  اإ���ص��ب��اين، 

ال�صخ�صي ملورينيو.

الفرن�صي  بر�صلونة  مدافع  خ�صع  اآذار:   17
ايريك ابيدال جلراحة بعد اكت�صاف اأنه م�صاب 

بورم يف كبده.

الفرن�صي  انتخاب  باري�س  اأعيد يف  اآذار:   21
م��ي�����ص��ال ب��لت��ي��ن��ي رئ��ي�����ص��اً ل��لحت��اد الأوروب�����ي 

لكرة القدم على هام�س اجلمعية العمومية يف 

بلتيني  انتخاب  وج��رى  الفرن�صية،  العا�صمة 

املر�صح  كونه  بالتزكية  ج��دي��دة  ل��ولي��ة  رئي�صاً 

من  ثانية  ال��ولي��ة  ومت��ت��د  للمن�صب،  الوحيد 

.2015 اإىل   2011
2 ني�صان: توج العهد بطًل للدوري اللبناين 
العام ال�51 قبل نهايته مبرحلتن، وحافظ على 

تاريخه،  الثالثة يف  للمرة  اأح��رزه  ال��ذي  اللقب 

وغالية،  نظيفة  باإ�صابة  ال�صفاء  على  ب��ف��وزه 

الرئي�س  اأج��ري��ت، على ملعب  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف 

ال�صهيد رفيق احلريري يف �صيدا.  

10 ني�صان: احتفظ الأنوار - اجلديدة بلقب 
بفوزه   2011 لعام  الطائرة  للكرة  لبنان  كاأ�س 

التي  النهائية  امل���ب���اراة  0 يف   �������  3 اجل��ي�����س  ع��ل��ى 

اأقيمت يف قاعة نادي غزير.

امل�صري  ال����دوري  ق��ط��ار  ع���اود  ني�صان:   13
النطلق بعد توقف قرابة 75 يوماً، وحتديداً 

الثاين  22 كانون  ال��دور الول يف  ل��ق��اءات  منذ 

ب�صبب الأحداث التي مرت بها م�صر.

الربتغايل  الدويل  املهاجم  قاد  ني�صان:   20
اإىل  م��دري��د  ري��ال  فريقه  رون��ال��دو  كري�صتيانو 

لقبه الأول يف م�صابقة كاأ�س اإ�صبانيا لكرة القدم 

منذ 18 عاماً بت�صجيله هدف الفوز على غرميه 

التقليدي بر�صلونة 1-0 بعد التمديد يف املباراة 

النهائية على ملعب »مي�صتايا« يف فالن�صيا اأمام 

الإ���ص��ب��اين  ال��ع��اه��ل  تقدمهم  متفرج  األ���ف   55
خوان كارلو�س وامللكة �صوفيا.

اأكرث  الإ�صباين  بر�صلونة  قطع  ني�صان:   27
للمرة  النهائي  بلوغ  نحو  الطريق  ن�صف  م��ن 

غرميه  على  تغلب  بعدما  تاريخه  يف  ال�صابعة 

م���دري���د يف معقله  ري�����ال  ال��ت��ق��ل��ي��دي  امل��ح��ل��ي 

ال����دور  2-0 يف ذه�����اب  ب��رن��اب��ي��و«  »���ص��ان��ت��ي��اغ��و 

لكرة  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  النهائي  ن�صف 

القدم، ويدين بر�صلونة بفوزه الثمن جداً اإىل 

�صجل  ال��ذي  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  جنمه 

الهدفن يف الدقيقة 77 و87.

بطولة  لقب  الريا�صي  اأح���رز  ني�صان:   28
ال�����ص��ل��ة، للمرة  ل��ك��رة  ال�14  اآ���ص��ي��ا  اأن��دي��ة غ���رب 

ال��ث��ال��ث��ة يف ت��اري��خ��ه، ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى اجل���لء 

ال�صوري بالن�صحاب 20 ��� 0، يف خام�صة مباريات 

ال������دور ال��ن��ه��ائ��ي، ل��ي��ح�����ص��م ال��ري��ا���ص��ي ب��ذل��ك 

ال�صل�صلة بنتيجة 3 ��� 2. 

بلقبه  دورمتوند  بورو�صيا  توج  ني�صان:   30
الأول منذ 2002 وال�صابع يف تاريخه بعد اأعوام 

وذل��ك  و1996  و1995  و1963  و1957   1956
م�صتفيداً   ،0  ���  2 ن��ورم��ربغ  �صيفه  على  ف���وزه 

على  بفوزه  كولن  له  قدمها  التي  الهدية  من 

باير ليفركوزن الثاين 2 ��� 0 يف املرحلة الثانية 

والثلثن من الدوري الأملاين لكرة القدم.

بطاقته  الإ�صباين  بر�صلونة  حجز  اأي��ار:   3
اإىل املباراة النهائية مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا 

ب��ت��ع��ادل��ه م��ع م��واط��ن��ه ري���ال م��دري��د 1-1 على 

ال��دور  اإي���اب  ن��و« يف بر�صلونة يف  ملعب »ك��ام��ب 

 )54( رودريغيز  ب��درو  و�صجل  النهائي،  ن�صف 

لرب�صلونة، والربازيلي مار�صيلو )64( للريال، 

وكان بر�صلونة فاز 2-0 ذهاباً.

اأيار: توج ميلن بطًل للدوري الإيطايل   7
امللعب  على   0  ���  0 روم���ا  م�صيفه  م��ع  بتعادله 

من  ال�36  املرحلة  افتتاح  يف  روم���ا  يف  الأومل��ب��ي 

الدوري الإيطايل، وهو اللقب الأول مليلن منذ 

ما�صيمو  وجن��ح  تاريخه،  يف  وال�18   2004 ع��ام 

اليغري يف قيادة الفريق اللومباردي اإىل اللقب 

يف اأول مو�صم له على راأ���س اإدارت��ه الفنية على 

غرار اريغو �صاكي وفابيو كابيللو اللذين توجا 

باللقب يف اأول مو�صم لهم مع النادي.

يف  لبنان  بطل  الريا�صي  احتفظ  اأي���ار:   8
ال�صتة الأخرية وبطل الأندية العربية  املوا�صم 

خم�س م��رات يف املوا�صم ال�صتة الأخ��رية وبطل 

الدوري  بطولة  بلقب   2011 اآ�صيا  اأندية غرب 

اللبناين لكرة ال�صلة، وذلك بعدما اأنهى �صل�صة 

بثلث  ال�صانفيل  �صيفه  مع  النهائية  املباريات 

مباريات دون رد.

للمرة  ب��ال��ل��ق��ب،  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ت���وج  اأي�����ار:   11
يف  والع�صرين  واحل��ادي��ة  ال��ت��وايل  على  الثالثة 

تاريخه، بعد تعادله مع م�صيفه ليفانتي 1 - 1، 

املرحلة  يف  فالن�صيا«،  دي  »�صيوتات  ملعب  على 

ال�صاد�صة والثلثن من الدوري الإ�صباين.

لقب  يونايتد  مان�ص�صرت  اأح���رز  اأي����ار:   14
بطل الدوري الإنكليزي اإثر تعادله مع م�صيفه 

ال�صابعة  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح  يف   1-1 ب��لك��ب��رين 

واي���ن روين  الأخ����رية، و�صجل  وال��ث��لث��ن قبل 

هدف التعادل ونقطة اللقب التا�صع ع�صر التي 

اإليها واحلادي  يونايتد بحاجة  كان مان�ص�صرت 

ع�صر للمدرب ال�صكوتلندي اليك�س فريغي�صون 

م��ن��ذ ب���دء الإ�����ص����راف ع��ل��ى ف��ري��ق »ال�����ص��ي��اط��ن 

احلمر« قبل 25 عاماً، من �صربة جزاء.

اأيار: قاد لعب الو�صط الدويل العاجي   15
و�صع  اإىل  �صيتي  مان�ص�صرت  فريقه  توريه  يايا 

امل�صابقات  خمتلف  يف  الأل��ق��اب  عن  ل�صيام  حد 

1976 بت�صجيله هدف الفوز )74( يف  منذ عام 

مرمى �صتوك �صيتي 1 – 0، على ملعب وميبلي 

ك��اأ���س  مل�صابقة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  ل��ن��دن،  يف 

اإنكلرتا لكرة القدم.

اإثر  فرن�صا  لكاأ�س  بطًل  ليل  ت��وج  اأي���ار:   15
باري�س  املا�صي  املو�صم  لقب  حامل  على  ف��وزه 

النهائية، على  امل��ب��اراة  – 0، يف   1 �صان جرمان 

ا�صتاد فرن�صا يف �صاحية �صان دوين الباري�صية. 

اأي����ار: ت��ع��اق��د ن���ادي ال��و���ص��ل الإم���ارات���ي   16
دييغو مارادونا  ال�صابق  الأرجنتيني  النجم  مع 

املو�صمن  ف��ري��ق��ه يف  ت��دري��ب  ل��لإ���ص��راف ع��ل��ى 

املقبلن، مقابل مليونن دولر �صنوياً. 

فرن�صا  بطولة  لقب  ليل  ح�صم  اأي����ار:   18
لكرة القدم للمرة الأوىل منذ 1954 والثالثة يف 

تاريخه بعد 1946 عندما اأحرز الثنائية للمرة 

1-0 يف  ���ص��و���ص��و  ب��ع��دم��ا تغلب ع��ل��ى  ال��وح��ي��دة، 

مباراة موؤجلة من املرحلة ال�صاد�صة والثلثن.

توج بورتو الربتغايل بلقبه الثاين  اأيار:   18
يف ال���دوري الأوروب���ي )ي��وروب��ا ليغ( اإث��ر تغلبه 

ع��ل��ى م��واط��ن��ه وج�����اره ب���راغ���ا 1-0 يف امل���ب���اراة 

النهائية التي كان ملعب افيفا �صتاديوم يف دبلن 

م�صرحاً لها.

اأي�����ار: ت���وج ال��ع��ه��د ب��ط��ًل ل��ك��اأ���س لبنان   28
�� 0 يف نهائي كاأ�س لبنان  بفوزه على ال�صفاء 3 

ال�39 لكرة القدم، على ا�صتاد املدينة الريا�صية، 

ال��دوري  ثنائية  بذلك يف حتقيق  العهد  فنجح 

العلي  حممود  العهد  اإ�صابات  و�صجل  والكاأ�س، 

)30 و70( وعلي بزي )89(.

باللقب  الإ�صباين  بر�صلونة  ت��وج  اأي���ار:   28
ال���راب���ع يف ت��اري��خ��ه ع��ن��دم��ا ج����دد ف�����وزه على 

مان�ص�صرت يونايتد الإنكليزي 3 ��� 1 على ملعب 

النهائية  املباراة  لندن يف  ال�صهري يف  »وميبلي« 

ال��ق��دم، و�صجل  اأوروب���ا لكرة  اأب��ط��ال  م��ن دوري 

ليونيل  والأرج��ن��ت��ي��ن��ي   )27( رودري��غ��ي��ز  ب���درو 

مي�صي )54( ودافيد فيا )69( اأهداف بر�صلونة، 

يونايتد. وواين روين )34( هدف مان�ص�صرت 

ال���ك���ام���ريوين  امل���ه���اج���م  اأه������دى  اأي�������ار:   29
���ص��ام��وي��ل اي��ت��و ف��ري��ق��ه الإن����رت ك��اأ���س اإيطاليا 

1 يف   -  3 بالريمو  بت�صجيله هدفن يف مرمى 

املباراة النهائية على امللعب الأوملبي يف روما. 
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ال�����ص��وي�����ص��ري  ان��ت��خ��اب  اأع���ي���د  ح���زي���ران:   1
ال���دويل لكرة  ل��لحت��اد  ب��لت��ر رئي�صاً  ج��وزي��ف 

ال���ق���دم ل���ولي���ة راب���ع���ة ع��ل��ى ه��ام�����س اجلمعية 

العمومية احلادية وال�صتن يف زوريخ.

بطولة  لقب  الريا�صي  حقق  ح��زي��ران:   5
للمرة  ال�صلة  ل��ك��رة  ال�22  الآ���ص��ي��وي��ة  الأن���دي���ة 

الأوىل يف تاريخه، بفوزه على مهرام الإيراين 

 2009 الأخ��ريت��ن  الن�صختن  يف  اللقب  حامل 

و2010 بنتيجة 91 ��� 82. وكان الريا�صي و�صل 

للمباراة النهائية للمرة الأوىل بعدما �صبق له 

اأرب��ع م��رات يف  التعرث يف ال��دور ن�صف النهائي 

و2008   1998 اأعوام  ال�صابقة  الأربع  م�صاركاته 

الكاأ�س  بفوزه  الريا�صي  واأع��اد  و2010،  و2009 

فاز  �صنوات عندما  اإىل بريوت، بعد غياب دام 7 

احلكمة باللقب عام 2004 يف ال�صارقة.

ن���ادال  راف��اي��ل  الإ���ص��ب��اين  ف���از  ح���زي���ران:   5
اأوًل على ال�صوي�صري روجيه فيديرير  امل�صنف 

امل���ب���اراة  يف  و1-6  و7-5   )3-7( و6-7   5-7
غارو�س  رولن  بطل  بلقب  واحتفظ  النهائية 

ال��ك��ربى  الأرب����ع  ال��ب��ط��ولت  ث��ان��ي��ة  الفرن�صية، 

للتن�س.

ديرك  الأمل���اين  العملق  ق��اد  ح��زي��ران:   13
اإحراز  اإىل  دال���س مافريك�س  نوفيت�صكي فريق 

الأم��ريك��ي  ال���دوري  يف  تاريخه  يف  الأول  لقبه 

ميامي  على  ب��ف��وزه  للمحرتفن،  ال�صلة  لكرة 

 2  - 4 النهائي  ال��دور  95 وح�صمه   - 105 هيت 

يف ميامي. 

حزيران: توج ال�صد بطًل للبنان للمرة   15
 28 ال�صداقة  على  بفوزه  التوايل  على  الرابعة 

- 24 يف املباراة التي جمعت الفريقن يف قاعة 

النهائية  ال�صل�صلة  ال�صد  ليح�صم  عا�صور،  حامت 

متقدماً 2 - 0 بعد اأن فاز اأي�صاً يف املباراة الأوىل 

 .32 -  38
22 حزيران: حاول رئي�س الحتاد الآ�صيوي 
ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ق��ط��ري حممد ب��ن ه��م��ام ر�صوة 

م�صوؤولن يف حملته النتخابية لرئا�صة الحتاد 

ال�صوي�صري جوزف بلتر، ح�صب  ال��دويل �صد 

للفيفا  التابعة  الأخ���لق  للجنة  ���ص��ري  تقرير 

ن�صخة  على  الربيطانية  الأنباء  وكالة  ح�صلت 

كانت قاطعة  الأدل��ة  »اأن  التقرير  واأو�صح  منه، 

الحت��اد  رئي�س  همام  بن  �صد  ودام��غ��ة  ومقنعة 

الآ�صيوي واأن نائب رئي�س الحتاد الدويل جاك 

وارنر كان متواطئاً يف الر�صوة«. 

23 حزيران: توج �صانتو�س الربازيلي بطًل 
لكاأ�س ليربتادوري�س الأمريكية اجلنوبية لكرة 

القدم )م��وازي��ة ل��دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا( بفوزه 

على بينارول الأوروغوياين 2 - 1 يف اإياب الدور 

 )69( ودان��ي��ل��و   )47( نييمار  و�صجل  النهائي، 

�صانتو�س، ودورف���ال )80 خطاأ يف مرمى  ه��ديف 

فريقه( هدف بينارول. 

كفيتوفا  ب���رتا  الت�صكية  ه��زم��ت  مت����وز:   2
 3 –  6 ���ص��اراب��وف��ا  م��اري��ا  ال��رو���ص��ي��ة  مناف�صتها 

و-6 4، يف نهائي بطولة وميبلدون الإنكليزية، 

حمققة اأول فوز لها يف بطولت الغران �صيليم.

ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�صربي  اأكد  متوز:   3
ت��ف��وق��ه ع��ل��ى الإ���ص��ب��اين راف��اي��ل  امل�صنف ث��ان��ي��اً 

نادال الأول وبطل املو�صم املا�صي عندما تغلب 

عليه 6-4 و6-1 و1-6 و6-3 يف املباراة النهائية 

واأح�����رز ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون الإن��ك��ل��ي��زي��ة، 

ثالثة البطولت الأربع الكربى للتن�س. 

ال������دوري  درع  الأه����ل����ي  ح�����ص��د  مت������وز:   7
امل�صري للمرة ال�صابعة على التوايل وال�صاد�صة 

البطولة  ان��ط��لق  منذ  تاريخه  يف  وال��ث��لث��ن 

اإث���ر ف���وزه على  1948، وجن���ح الأه��ل��ي  ر���ص��م��ي��اً 

ه���دف يف  م��ق��اب��ل  ال��ع��رب بخما�صية  امل��ق��اول��ن 

ح�صد لقب الدوري قبل نهايته بجولة واحدة.

كوبا  لقب  الأوروغ���واي  اأح��رزت  مت��وز:   24
اأم���ريك���ا ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى ال���ب���اراغ���واي 3 - 0 يف 

وجنحت  اي��ر���س،  بوينو�س  يف  النهائية  امل��ب��اراة 

الأوروغ���������واي امل��ن��ت��خ��ب الأم����ريك����ي اجل��ن��وب��ي 

ال��وح��ي��د ال����ذي جن��ح يف ب��ل��وغ دور الأرب���ع���ة يف 

اأفريقيا، بالنفراد  املونديال الأخري يف جنوب 

بالرقم القيا�صي يف عدد الألقاب )15 مرة( بعد 

اأن كانت تتقا�صمه مع الأرجنتن )14 مرة(. 

اأحرز ميلن بطل الدوري الإيطايل  اآب:   6
م�صابقة الكاأ�س ال�صوبر بفوزه على جاره الإنرت 

2-1 على ملعب »ع�س الطري« يف  الكاأ�س  بطل 

ال�صويدي  و�صجل  ب��ك��ن،  ال�صينية  العا�صمة 

كيفن  وال��غ��اين   )60( ابراهيموفيت�س  زلت���ان 

والهولندي  بواتنغ )69( هديف ميلن،  برن�س 

وي�صلي �صنايدر )22( هدف الإنرت.

بر�صلونة  مع  مدريد  ري��ال  تعادل  اآب:   14
ال�صوبر الإ�صبانية على  الكاأ�س  2 يف ذهاب   ���  2

ا�صتاد �صانتياغو برنابيو يف مدريد.

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال���ع���م���لق  م���ار����س  اآب:   17
جديدة،  م��رة  املف�صلة  هوايته  مي�صي  ليونيل 

وقاد بر�صلونة للتغلب على �صيفه ريال مدريد 

على  الإ�صبانية،  ال�صوبر  كاأ�س  اإياب  يف   2  -  3
الذهاب  مباراة  انتهاء  بعد  ن��و«،  »كامب  ملعب 

بالتعادل 2 - 2، و�صجل مي�صي هدفن للفريق 

ط��رد  ���ص��ه��دت  ملتهبة  م���ب���اراة  ال��ك��ات��ال��وين يف 

املباراة  نهاية  يف  الفريقن  من  لعبن  ثلثة 

اإثر عراك بن اللعبن.

لقب  ال����ربازي����ل  م��ن��ت��خ��ب  اأح�����رز  اآب:   21
ب��ط��ل ك���اأ����س ال���ع���امل ل��ل�����ص��ب��اب يف ك����رة ال��ق��دم، 

للمرة اخلام�صة يف تاريخه، بفوزه على نظريه 

الربتغايل 3 ��� 2 بعد التمديد )الوقت ال�صلي 

ثالثة  املك�صيك  وح��ل��ت  ب��وغ��وت��ا.  يف   ،)2  -  2
بفوزها على فرن�صا 3 - 1. 

كاأ�س  م�صابقة  لقب  بر�صلونة  اأحرز  اآب:   26
تاريخه  يف  الرابعة  للمرة  الأوروب��ي��ة  ال�صوبر 

بفوزه على بورتو الربتغايل 2 - 0 على ملعب 

لوي�س الثاين مبوناكو.

و�صيف  الأمل��اين،  املنتخب  �صمن  اأيلول:   2
بطل الن�صخة املا�صية، م�صاركته احلادية ع�صرة 

بعدما  النهائيات  يف  تاريخه  ويف  التوايل  على 

املجموعة  يف  التوايل  على  الثامن  ف��وزه  حقق 

2012 وجاء  اأوروب��ا  اإىل بطولة  املوؤهلة  الأوىل 

بنتيجة  ال��ن��م�����ص��ا  وج����اره  �صيفه  ح�����ص��اب  ع��ل��ى 

يف  اري��ن��ا«  »فيلتنز  ملعب  على   2  -  6 كا�صحة 

غيل�صنكري�صن. 

�صامانتا  ال���ص��رتال��ي��ة  حققت  اأي���ل���ول:   11
�صتو�صو مفاجاأة كربى بتغلبها على الأمريكية 

لقب  لتحرز   3  - و6   2  -  6 ويليام�س  �صريينا 

املباراة  يف  املفتوحة،  املتحدة  ال��ولي��ات  بطولة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ع��ل��ى م��لع��ب فل�صينغ م��ي��دوز يف 

نيويورك.

ن����وف����اك  ال���������ص����رب����ي  ج�������رد  اأي�������ل�������ول:   12
ديوكوفيت�س الإ�صباين رافايل نادال الثاين من 

لقبه بطًل لفردي الرجال يف بطولة الوليات 

املتحدة املفتوحة، بفوزه عليه 6 - 2 و6 - 4 و6 

4 �صاعات و10 دقائق،  1، يف  7( و6 -   - 3( 7 -

على ملعب فل�صينغ ميدوز يف نيويورك.

ال�����ص��ائ��ق ال��ل��ب��ن��اين  اح��ت��ف��ظ  اأي����ل����ول:   18
روج���ي���ه ف���غ���ايل وم���لح���ه ج�����وزف م��ط��ر على 

رايل  بلقب   »10 اي��ف��و  لن�صر  »ميت�صوبيت�صي 

ال��ن��ادي  ن��ّظ��م��ه  ال����ذي  ال�34،  ال�����دويل  ل��ب��ن��ان 

رئي�س  برعاية  وال�صياحة،  لل�صيارات  اللبناين 

اجلمهورية العماد مي�صال �صليمان.

18 اأيلول: احتفظ املنتخب الإ�صباين بلقبه 
ب��ع��د تغلبه على  ال�����ص��ل��ة  ل��ك��رة  ب��ط��ًل لأوروب�����ا 

النهائية  املباراة  85 يف   -  90 الفرن�صي  نظريه 

من البطولة التي ا�صت�صافتها ليتوانيا.

العهد بلقب بطل  اأيلول: احتفظ فريق   24
كاأ�س النخبة بفوزه على ال�صفاء 4 ��� 2 يف نهائي 

الن�صخة ال�16 على ا�صتاد املدينة الريا�صية.

�صيبا�صتيان  الأمل��اين  ب��ات  الأول:  ت�صرين   9
التاريخ  �صائق يف  اأ�صغر  بل،  ريد  �صائق  فيتيل، 

ث��ال��ث��اً  ب��ح��ل��ول��ه  ل��ل��ع��امل  ب��ط��ًل  بلقبه  بحتفظ 

اخلام�صة  املرحلة  ال��ك��ربى،  اليابان  ج��ائ��زة  يف 

واح��د،  ل��ل��ف��ورم��ول  ال��ع��امل  م��ن بطولة  ع�صرة 

جن�صون  الربيطاين  وف��از  �صوزوكا،  حلبة  على 

باتون )ماكلرين( باملركز الأول يف ال�صباق.

م�صر  كاأ�س  اإنبي  اأحرز  الأول:  ت�صرين   11
لكرة القدم بفوزه على الزمالك 2-1 يف املباراة 

التي اأقيمت بينهما على �صتاد القاهرة الدويل.

اأكد مان�ص�صرت �صيتي اأنه  23 ت�صرين الأول: 
بعدما  باللقب  للفوز  الأق��وى  املناف�س  �صيكون 

حامل  يونايتد  مان�ص�صرت  اللدود  بجاره  اأحلق 

ال��ل��ق��ب اأق�����ص��ى ه��زمي��ة ل��ه يف ال�����دوري امل��م��ت��از 

وذلك بالفوز عليه يف عقر داره 6-1 يف املرحلة 

التا�صعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على  ال��ري��ا���ص��ي  اأح����رز  الأول:  ت�صرين   23
ح�����ص��اب م��ن��اف�����ص��ه ال���ل���دود ال�����ص��ان��ف��ي��ل ال��ك��اأ���س 

الر�صمي  املو�صم  انطلق  يف  اللبنانية  ال�صوبر 

لكرة ال�صلة 2010 ��� 2011، وجاء فوز الريا�صي 

على ملعب مي�صال املر يف اجلديدة بفارق �صلة 

31 و57 ��� 48(.  ��� 15 و38   ���  23( 82  ���  84
ال��ق��ط��ري  ال�����ص��د  ت���وج  ال���ث���اين:  ت�����ص��ري��ن   5
للمرة  القدم  لكرة  اآ�صيا  اأب��ط��ال  ل��دوري  بطًل 

الأوىل يف تاريخه بفوزه على �صونبوك موتورز 

4-2 بعد  الكوري اجلنوبي ب�صربات الرتجيح 

انتهاء الوقت الأ�صلي والإ�صايف 2-2 يف املباراة 

النهائية يف جيوجنو الكورية اجلنوبية.

لبنان  منتخب  حقق  ال��ث��اين:  ت�صرين   11
على   ،0  ���  1 الكويتي  ن��ظ��ريه  على  لف��ت��اً  ف���وزاً 

ن����ادي كاظمة  ال�����ص��داق��ة وال�����ص��لم يف  ا���ص��ت��اد 

�صمن اجلولة الرابعة من مناف�صات املجموعة 

كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الآ�صيوية  للت�صفيات  الثانية 

ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم امل��ق��ررة يف ال��ربازي��ل عام 

2014، و�صجل حممود العلي الهدف الوحيد يف 
الأوىل  خ�صارتها  بالكويت  ملحقاً  الدقيقة 56 

يف الت�صفيات.

13 ت�صرين الثاين: اأحرز الرتجي التون�صي 
القدم  لكرة  اإفريقيا  اأب��ط��ال  دوري  بطل  لقب 

بفوزه على �صيفه الوداد البي�صاوي 1 - 0، اأمام 

نحو 60 األ��ف متفرج يف راد���س، يف اإي��اب ال��دور 

النهائي، �صجله الغاين هاري�صون افول )21(.

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ت��ن��ف�����س  ال���ث���اين:  ت�����ص��ري��ن   15
ال�صعداء بفوز هو اأقرب اإىل اخليال على كوريا 

الريا�صية،  املدينة  ا�صتاد  على  اجلنوبية 2 - 1 

���ص��م��ن اجل���ول���ة اخل��ام�����ص��ة م���ا ق��ب��ل الأخ����رية 

للت�صفيات  الثانية  املجموعة  مناف�صات  م��ن 

الآ�صيوية ملونديال 2014 املقرر يف الربازيل. 

ال��ري��ا���ص��ي  ف��ري��ق  اأح����رز  الأول:  ك��ان��ون   4
الثاين  بطولة  لقب  واآ�صيا  لبنان  بطل  ب��ريوت 

ن��ادي  نظمها  التي  ال�صلة،  لكرة  دي�صمرب  م��ن 

ال�����ص��ب��اب يف دب����ي، وذل����ك ب���ف���وزه ال�����ص��ه��ل على 

ال�����ص��ارق��ة الإم����ارات����ي ب��ط��ل ال��ع��رب ب��ف��ارق 36 

نقطة 106 ��� 70. 

اأه���دى الإ���ص��ب��اين راف��اي��ل  ك��ان��ون الأول:   4
ن�����ادال ال��ل��ق��ب اخل��ام�����س ل���ب���لده ب���ف���وزه على 

لتتقدم  ب��وت��رو  دل  م��ارت��ن  خ���وان  الأرجنتيني 

مناف�صات  م��ن  الأخ���ري  ال��ي��وم  يف   1-3 اإ�صبانيا 

للتن�س  دايفي�س  كاأ�س  مل�صابقة  النهائي  ال��دور 

امللعب الأومل��ب��ي يف  ال��ع��امل��ي��ة( على  )امل��ج��م��وع��ة 

ا�صبيلية.

م��ن��ت��خ��ب  لع�����ب  ت�����ويف  الأول:  ك����ان����ون   4
عاماً   57 عمر  عن  �صقراط  ال�صابق  ال��ربازي��ل 

اأدخ��ل على  بالتهاب معوي حاد  اإ�صابته  ب�صبب 

�صاو  يف  اين�صتاين  ال��ربت  م�صت�صفى  اإىل  اإث���ره 

باولو.

الأول: افتتحت يف ا�صتاد خليفة يف  كانون   9
الدوحة دورة الألعاب العربية الثانية ع�صرة يف 

ظل اأو�صاع م�صطربة يف بع�س الدول العربية 

بن  م�صارك  اآلف   6 لنحو  قيا�صية  وم�صاركة 

با�صتثناء  دول����ة،   21 م��ن  واإداري�����ن  ري��ا���ص��ي��ن 

�صورية التي قاطعت الألعاب.

كلمته  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ق���ال  الأول:  ك���ان���ون   10
جم������دداً يف »ال��ك��ل���ص��ي��ك��و« واأ����ص���ق���ط غ��رمي��ه 

»�صانتياغو  معقله  يف  م��دري��د  ري���ال  التقليدي 

ال�صاد�صة ع�صرة من  املرحلة  1 يف   ���  3 برنابيو« 

الدوري الإ�صباين لكرة القدم.

18 كانون الأول: توج بر�صلونة بطًل للعامل 
للأندية بفوزه على �صانتو�س الربازيلي 4-0 يف 

الدويل  يوكوهاما  ملعب  على  النهائية  املباراة 

املو�صم،  ه��ذا  اخلام�س  لقبه  حم��رزاً  اليابان  يف 

�صجلها ليونيل مي�صي )17 و82( وخابي )24( 

و�صي�صك فابريغا�س )45(.

جالل قبطان

23 ) العدد 194(  اجلمعة - 30 كانون الأول - 2011

عام 2011.. عاصفة برشلونة هبت            قبل أولمبياد »لندن 2012«

فريق العهد بطل الدوري اللبناين متوجاً يف املدينة الريا�صيةالريا�صي بطل اآ�صيا

فيتيل متوجاً ببطولة العامل للفورمول وان
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كاريكاتير

واحد،  مكان  يف  الفرح  مب�ساعر  الدموع  امتزجت 

ميلودرامية  كويتي حتوالت  زفاف  �سهد حفل  عندما 

اإمتـــامـــه، عــنــدمــا ا�سطر  عــا�ــســفــة، كـــادت حتـــول دون 

املعر�س اأن ي�سفع عرو�سه يف »الكو�سة«، على مراأى من 

�سقوط  على  �سحكها  من  انتقاماً  احلا�سد،  احل�سور 

اأمه امل�سّنة، اأثناء رق�سها، وهي من ذوات االحتياجات 

وافــرتاق  التفكك  حافة  اإىل  احلفل  لينزلق  اخلا�سة، 

الــعــرو�ــســن، لـــوال تــدّخــل احلــكــمــاء، وبــيــنــهــم والــدتــا 

املعّر�س وعرو�سه.

احلفل،  م�سهد  بطولة  ت�سّدرت  التي  العري�س  اأم 

من  متنعها  التي  �ساقها  واإعاقة  املتقدمة،  �سنها  رغم 

املــدعــويــن،  ت�ستقبل  انــخــرطــت  خــطــواتــهــا،  انــ�ــســيــاب 

وب�سماتها  العارمة،  بفرحتها  القاعة  اأرجــاء  وت�سيء 

املــ�ــســيــئــة، فــ�ــســعــادتــهــا بـــزفـــاف ابــنــهــا االأكـــــر فــا�ــســت، 

اأو�ــســاط »املــعــازمي«، الذين جــاوؤوا  واأخـــذت توزعها يف 

ي�ساركونها املنا�سبة!

ال�سن  مغالبة  اإىل  قادتها  لــ�أم  اجلّيا�سة  امل�ساعر 

اأمام  واالإعاقة، فاندفعت ت�سارك الراق�سات رق�سهن، 

التي  ل�ساقها  تــكــرتث  ومل  وعــرو�ــســه،  ابنها  »كــو�ــســة« 

تعوقها عن احلركة، وجتعل من رق�سها فعً� ثقيً� 

مت�س  ومل  ف�سيئاً،  �سيئاً  العجوز  ج�سدها  يجهد  ظل 

دقائق حتى �سقطت اأر�ساً، بعد اأن عجزت �ساقها املعاقة 

عن حتّمل فرحتها الراق�سة، وهو امل�سهد الذي انتزع 

ال�سحكات اله�ستريية من اأفواه ن�ساء الفرح، وبينهن 

العرو�س التي ان�ساقت لتلقائية املوقف الكوميدي، فلم 

تتمالك نف�سها من امل�ساركة يف ال�سحك على حماتها!

انتف�س  ال�ساحكة،  الــعــرو�ــس  مــن  النقي�س  على 

املـــعـــّر�ـــس مـــن مــقــعــده يف الــكــو�ــســة، و�ـــســـارع اإىل اأمـــه 

ورجليها  يديها  على  وانحنى  االأر�ـــس،  من  فاأنه�سها 

تقبيً�، يف �سورة للوفاء اأعادت اإىل القاعة وقارها، ثم 

�سرعان ما ا�ستدار املعّر�س متوجها اإىل عرو�سه، وهوى 

على وجهها بلطمة عنيفة، حّولت �سحكاتها اإىل بكاء، 

وترددت اأ�سداوؤها يف اأرجاء القاعة، واحتوت ال�سدمة 

املدعوين وهم يجدون �سيناريو الفرح مي�سي يف اجتاه 

معاك�س!

الـــوجـــوم وجــــوه غالبية  �ــســاد  الــــذي  الـــوقـــت  ويف 

احلــا�ــســريــن، وانــتــقــل كــل مــن الــعــرو�ــســن اإىل جانب 

مبقعدْيها  خـــ�ًء  الكو�سة  �ــســارت  فيما  الــقــاعــة،  مــن 

اأقــــارب العرو�سن،  الــ�ــســاغــرْيــن، تــدّخــل الــعــقــ�ء مــن 

اإزاحة �سحب الغ�سب من القاعة، حتى  وانخرطوا يف 

وعرو�سه،  املعّر�س  وجهْي  اإىل  الهادئة  الب�سمات  عادت 

املــحــّبــبــة متـــ�أ ف�ساء  االأغـــــاين  عـــادت  ف�سيئاً  و�ــســيــئــاً 

القاعة.

الطريف اأن االأم احلانية �سرخت يف ابنها املعّر�س 

كل  يف  عرو�سه  احــرتام  على  وح�سته  املدعّوين،  اأمــام 

وقت، بل والتم�ست لها العذر باأن املوقف كان م�سحكاً 

حقاً، اأما والدة العرو�س فبادرتها بقولها: »تعرفن.. 

معه،  �سعيدة  تكونن  و�سوف  اأ�سيل،  رجــل  زوجــك  اإن 

خري  فيه  يكون  فلن  لوالدته،  خري  فيه  يكن  مل  فلو 

والتريكات،  االأغـــاين  و�سط  ال�سهرة  وطــالــت  لـــك«.. 

مــتــوهــجــة،  زفـــــة  الـــعـــرو�ـــســـان يف  يــنــ�ــســرف  اأن  قـــبـــل 

مغمورين بالب�سمات ودموع الفرح والدعوات بالرفاه 

والبنن، بعد ليلة �سهدت م�ساعر مت�ساربة.. وحفلت 

بالتناق�سات.

�ضفع عرو�ضه يوم زفافه.. اإر�ضاء لوالدته نعي توين بلري
اأثارت هيئة االإذاعة الريطانية )بي بي �سي( جداًل وا�سعاً 

الــوزراء الريطاين  بعد بدئها يف ت�سوير فيلم نعي لرئي�س 

االأ�سبق؛ توين بلري، لبثـّه بعد وفاته، رغم اأن االأخري مايزال 

يف الـ58 من عمره، ويتمتع ب�سحة جيدة. 

واكت�سف اأ�سدقاء بلري اأمر فيلم النعي عندما ات�سل بهم 

ب�ساأن  معهم  مقاب�ت  لت�سوير  �سي«  بي  »بــي  من  خمرجون 

جتاربهم مع رئي�س الوزراء االأ�سبق، ومعرفتهم به وبخ�ساله، 

وكاأن املنية وافته.

اإال اأن هذا الفيلم اأثار �سدمة، اإذ ال توجد اأي تقارير تفيد باأن 

اأنه اأ�سغر رئي�س وزراء منذ 200  بلري يف �سحة �سيئة، خ�سو�ساً 

�سنة عند ت�سلمه هذا املن�سب عام 1997 )يف الـ43 من العمر(.

ات�ضل بالإ�ضعاف لالإبالغ عن نفاد 
ورق التواليت من منزله

اململكة  غــرب  جنوب  يف  باالإ�سعاف  بريطاين  رجــل  ات�سل 

املتحدة، ل�إب�غ عن نفاد ورق التواليت من منزله، يف خطوة 

اأثارت غ�سب م�سوؤويل اخلدمة.

اإدارة  املزعج، قامت  املواطن  اأثر ذلك االت�سال من  وعلى 

االإ�سعاف ببث االت�سال على اإحدى االإذاعات، يف حماولة منها 

جلعل النا�س يدركون اأن املزح واخلدع ميكن اأن تعرقل عمل 

االإ�سعاف يف الرد على االت�ساالت احلقيقية.

ون�سبت الـ)بي بي �سي( اإىل متحدث با�سم االإ�سعاف قوله: 

ويقوم  للحياة،  دة  مهدِّ اأنها  على  املكاملات  جميع  مع  »نتعامل 

مل  اإذا  االإ�ــســعــاف  لطلب  املت�سلن  مــع  بالتدقيق  موظفونا 

يتاأكدوا من م�سداقيتهم، يف اإطار عملية قد ت�ستغرق بع�س 

الوقت، وتعرقل الرد على االت�ساالت احلقيقية«.


