
ISSUE No. 196 - FRIDAY 13 JANUARY - 2012 .ال�سعر: 1000 ل.ل. - 15 ل.�س

يــومـيـــة  �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة - تـ�ســدر موؤقتــًا اأ�سـبـوعـيــًا - تــاأ�سـ�ســـت عام 1908

ال�سنة الرابعة  - )العدد 196( اجلمعة - 19 �سفر 1433هـ / 13 كانون الثاين 2012م.

w w w . a t h a b a t . n e t

لبنانيون يشاركون في اجتماعات 
أمنية »إسرائيلية« - تركية - سعودية

لماذا طرح تشغيل مطار »القليعات« راهنًا؟

غندور لـ»الثبات«: ضمانة الطوائف 
»مجلس شيوخ«.. ال مجلس ملل
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حمد.. وخدمة 
المشروع الصهيوني

»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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زيارة ملتبسة لـ»بان كي مون« والرسن.. في التوقيت والغايات
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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

اأم����رك����ا اأن ال�������ص���ورة ال��ت��ي  رمب����ا ال ي��ن��ت��ب��ه ع����رب 

املتهتك  االأع��راب��ي  ذاك  �صورة  هي  للغرب،  يقدمونها 

والكيف  االن�����ص��راح  ع��ن  البحث  يف  وامل��غ��ام��ر  واملتخلف 

ليل،  ب��ب��ن��ت  ب�صهولة  ر���ص��وت��ه  ال����ذي مي��ك��ن  وال��ب�����ص��ط، 

ليبيع كل القيم والتقاليد واالأع��راف.. وحتى ال�صرف 

واالأخالق.

ه���ك���ذا ���ص��خ��ت ه���ول���ي���وود ال���ع���دي���د م����ن االأف�������الم، 

الغربي  العام  للراأي  االأر�صية  ب�صكل وفر  وامل�صل�صالت، 

اأو غارات  على خده ورف�صة على قفاه،  يتقبل كفاً  الأن 

ب���اأح���دث ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة اأو ال�����ص��واري��خ ال��ع��اب��رة 

الطائرات  اأو غارات  الرف�صة  اأو  الكف  للقارات.. و�صار 

اأو ذاك، ج����زءاً من  وال�����ص��وراي��خ ع��ل��ى ه���ذا االأع���راب���ي 

وح�صد  امل�صتكرب،  للغرب  االنتخابية  املوا�صم  تفا�صيل 

تاأييد لهذا املر�صح اأو ذاك، من جتار اأو وكالء احلروب 

وال�صالح والنفط.

العربية  اأر�صنا  باطن  اهلل يف  اأوجدها  التي  ال��روة 

من اأجل خر اإن�صاننا، بات يبددها هذا االأعرابي على 

الكبرة،  االأح��ج��ام  وا�صطناع  وامل���وؤام���رات،  ال��ن��زوات.. 

فهل انتبه ذاك ال�صعودي الذي يدفع �صنوياً اأربعة مليار 

دوالر لالأمركي ل�صيانة االأ�صلحة التي يعقد �صفقات 

بها كل �صنة، وت�صل اإىل مئات مليارات الدوالرات، اأن يف 

ال�صومال اأطفااًل ميوتون جوعاً، واأن قرى نائية عنده 

ما تزال بال اإنارة.

اأم���ا ال��ق��ط��ري، ف��ق��د ا���ص��رى مب��ل��ي��ارات��ه م��ون��دي��ال 

اليمني  وذات  ال�����ص��م��ال  ذات  ي����وزع  االآن  وه���و   ،2022
���ص��وري��ة يف عملية تبذير  اإ���ص��ق��اط  اأج���ل  امل��ل��ي��ارات م��ن 

الأموال ال�صعب القطري قل نظرها يف التاريخ..

موقعها،  غ��ر  يف  ُت�����ص��رف  اإذن  االأم����ة  ت��ري��ل��ي��ون��ات 

اأدرك  فهل  امل��ع��ارف..  �صفاف  وعلى  العوز  على  لنبقى 

االأعراب اأن ترتيباً عاملياً الأف�صل 500 جامعة، مل توجد 

بينها جامعة عربية واحدة، بينما ورد فيها مع االأ�صف 

ال�صديد جامعات »اإ�صرائيلية«.

العامل العربي املرامي االأطراف، والذي يبلغ تعداد 

وي�صم  ال��ع��امل،  �صكان  م��ن  امل��ئ��ة  يف  خم�صة  نحو  �صكانه 

اآالف   304 اأك����ر م���ن  ف��ي��ه��ا  ي��ع��م��ل  395 ج��ام��ع��ة،  ن��ح��و 

لكل  واحد  اأ�صتاذ  م�صاعد، مبعدل  واأ�صتاذ  اأ�صتاذ جامعة 

يف  الواحد  العربي  االإن�صان  ن�صيب  يبلغ  تلميذاً،   1050
الفرد  ن�صيب  فيما  �صنوياً،  دوالراً   340 نحو  التعليم 

ويف  �صنوياً،  دوالر  اآالف   3 عند العدو »االإ�صرائيلي« هو 

اأُّم�����ي، اأي ال ُي��ج��ي��دون  ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي ن��ح��و 70 م��ل��ي��ون 

القراءة والكتابة، ويف العامل اأ�صبح مقيا�س االأمية من ال 

ي�صتطيع ا�صتخدام احلا�صوب وو�صائل املعرفة احلديثة.. 

فت�صوروا لو ط�ُبِّق هذا املقيا�س على اأمة »اقراأ«!

ثروات  تبديد  اأمركا يف  �صي�صتمر عرب  فاإىل متى 

االأمة؟

الثبات

  همسات

هل �سيكون النفط والغاز ثروة لكل لبنان

اأم »دجاجة تبي�ض ذهبًا« فـي اأقنان املحا�ص�صة؟
طيش االستبداد العربي

قطار  اأن  االآن،  ح��ت��ى  ك��ر  ل��ب��ن��ان��ي��ون  ي�����ص��دق  مل 

اأوىل  من  اأقلع  قد  اللبنانيني  والغاز  النفط  ا�صتثمار 

اإق����رار حكومة جنيب ميقاتي  خ��الل  م��ن  حم��ط��ات��ه، 

ه��ذا  اإن  اإذ  ال��ن��ف��ط��ي،  ل��ل��ق��ان��ون  التطبيقية  امل��را���ص��ي��م 

االإقرار بحد ذاته، اإجناز بالغ االأهمية؛ لكن ال توجد 

�صمانة بعدم احتجاز هذا »القطار« يف حمطة الحقة، 

نظراً لتعدد تلك املحطات وطول خط ال�صر؛ والكلفة 

العالية للتنقيب واال�صتخراج؛ وقدرة املت�صررين من 

انطالق هذا امل�صروع، على تعطيله مثلما جرى طوال 

ال�صنوات والعقود ال�صابقة.

يف لبنان، ملن ال يعرف بعد؛ نتيجة طائفية نظامه 

ت�صجيله  يتم  وم��ذه��ب  طائفة  ���ص��يء  لكل  ال�صيا�صي، 

يف خ��ان��ت��ه، مب��ا يف ذل���ك امل��ن��ت��ج��ات وال�����ص��ل��ع ال��زراع��ي��ة 

يف  ي�صّجل  ال  اللبناين  امل��واط��ن  اأن  فكما  وال��غ��ذائ��ي��ة، 

االأحوال ال�صخ�صية من دون تدوين ا�صم طائفته، فهو 

ال يح�صل على وظيفة ر�صمية اإال من خالل »الكوتا« 

اللبنانية  للمنتجات  ف��اإن  وه��ك��ذا  لطائفته.  امل��ح��ددة 

»ه���وي���ات« ط��ائ��ف��ي��ة؛ ف��ل��ل��ت��ف��اح ط��ائ��ف��ة يف احل�����ص��اب��ات 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، خ�����ص��و���ص��اً ع��ن��دم��ا ي��ت��ط��ل��ب دع���م���اً من 

الدولة يف ت�صجيع زراعته اأو ت�صويقه، واإن كان جميع 

ياأكلون منه، ومعظمهم يزرعه؛ وللزيتون  اللبنانيني 

هوية طائفية خمتلفة؛ وكذلك التبغ وزراعة احلبوب، 

كل منهما حم�صوب على طائفة خمتلفة. 

الر�صمية  واملواقع  املوؤ�ص�صات  بع�س  تلعب  كذلك، 

اأو �صبه الر�صمية، دور »الدجاجات التي تبي�س ذهباً« 

ل�صالح فعاليات ومواقع من طوائف معينة؛ هكذا هو 

حال »كازينو لبنان« و»ميدان �صباق بروت« وغرهما، 

يف  امل��ع��روف��ة  املحا�ص�صة  و�صيا�صة  منطق  �صمن  م��ن 

تتقاطع  التي  الع�صال  اأمرا�صه  بني  من  وهي  البلد؛ 

اأفكار  تف�صي  تقل خطراً، مثل  اأخ��رى ال  اأم��را���س  مع 

يعي�س  فيما  اللبنانيني؛  بع�س  عقول  يف  الفيدرالية 

اآخرون اأوهام الهيمنة الفئوية، التي ينتظرون ح�صول 

مبا  ال����روة،  ه���ذه  ع��ل��ى  لل�صيطرة  املنا�صبة  حلظتها 

يدفعهم ملحاولة تعطيل م�صرة ا�صتثمار هذه الروة 

امل�صتجدة على لبنان. 

ال�صوؤال،  تخطى  حالياً  الكالم  اأن  االأم��ر،  يف  املهم 

ل��ي��دور حول  اأم ال؟   لبنان  م��وج��ود يف  النفط  اأن  ه��ل 

ينتظر  وت�صويقه؛ وهو  العمل ال�صتخراجه  يبداأ  متى 

بالتح�صر  ب��داأت  متدرج  عمل  خريطة  اإىل  الدخول 

عمليات  ومتابعة  القطاع،  اإدارة  هيئة  لتعيني  العملي 

التحاليل،  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اجل��دي��دة،  البحري  امل�صح 

�صيتم  التي  العقود  حت�صر  عملية  اإىل  االنتقال  ثم 

اأ�صهر   3 عر�صها وتوقيعها، يف الفرة من االآن لغاية 

املناق�صات،  الطاقة  وزارة  خاللها  تطلق  اأن  يفر�س 

ال��ذي  با�صيل؛  الطاقة ج��ربان  وزي��ر  اأع��ل��ن  م��ا  ح�صب 

قال مبا ي�صبه التب�صر: »نحن يف هذا املو�صوع ك�صرنا 

احلواجز الطائفية واملذهبية وال�صيا�صية، ونظرنا اإىل 

م�صلحة لبنان العليا«، معترباً اأن �صنة 2012 هي �صنة 

اإطالق العقود واملناق�صات، اآمال »اأن يبقى هذا القطاع 

حم�صناً وبعيداً عن املحا�ص�صات«.

»بي  املكلفة  الرنويجية  ال�صركة  درا���ص��ات  وح�صب 

النفط  على  للعثور  مرتفع  احتمال  هناك  اإ���س«،  جي 

اأو الغاز يف املياه ال�صاحلية ال�صمالية اللبنانية املمتدة 

بحراً؛  ال��ب��رون  حتى  طرابل�س   - عكار  منت�صف  من 

اإ���ص��اف��ة اإىل  واأخ���رى م��ن ب���روت و���ص��واًل اإىل �صيدا، 

كما  وق��رب���س،  لبنان  ب��ني  الواقعة  البحرية  املنطقة 

الطاقة  وزارة  م��ع  املتعاقدة  الرنويجية  ال�صركة  اأن 

7 �صنوات، ن�صحت املعنيني ب�صرورة اإعداد  واملياه ملدة 

الكوادر العلمية الالزمة ملواكبة عمليات التنقيب، الأن 

اأن بحوزة  اإ�صافة اإىل  لبنان يعاين نق�صاً يف اخلرباء، 

وبالتاأكيد،  عاملية،  و�صركات  كبار،  لبنانيني  م�صوؤولني 

اجل��وار، ح�صيلة مف�صلة  بلدان  املخت�صة يف  ال��دوائ��ر 

للم�صح ال�صامل الثالثي االأبعاد الذي اأجرته ال�صركة 

الرنوجية »بي جي اإ�س« املتخ�ص�صة، الذي يوؤكد نتائج 

وبريطانية  اأمركية  �صركات  اأجرتها  �صابقة،  درا�صات 

املياه  والغاز يف عمق  النفط  ترجح وجود  ونرويجية، 

االإقليمية اللبنانية.

اجتماع  قريب  وق��ت  يف  �صيعقد   ، ال�صياق  ه��ذا  يف 

يف  البحث  ملتابعة  والقرب�صي  اللبناين  اجلانبني  بني 

املباحثات  م�صتجدات  ويف  البحرية،  احل��دود  مو�صوع 

العدو  �صلطات  م��ع  القرب�صي  اجل��ان��ب  يجريها  التي 

املعقودة  االتفاقية  يف  اخلطاأ  لت�صحيح  االإ�صرائيلي، 

منها  يت�صرر  والتي  ال�صهيوين  والكيان  قرب�س  بني 

التي  الرنويجية  ال�صركة  ب��اأن  تاأكيدات  و�صط  لبنان، 

لتنفقه  كانت  م��ا  دوالر،  مليون   30 م��ن  اأك��ر  اأنفقت 

املياه  يف  النفط  وج��ود  من  متاماً  متاأكدة  تكن  مل  لو 

على  الكثرة  ال��ت��اأك��ي��دات  اإغ��ف��ال  دون  م��ن  اللبنانية، 

وجود برول يف بع�س املناطق الربية اللبنانية.

ب��ل��د م��ن��ت��ج ل��ل��ن��ف��ط وال��غ��از  اإىل  اإن حت���ول ل��ب��ن��ان 

يف  �صنوات  ث��الث  اإىل  �صنتني  ب��ني  �صي�صتلزم  ك��ان  واإن 

الفاتورة  مبعاجلة  كفياًل  يكون  �صوف  االأدن���ى،  احل��د 

النفطية اللبنانية املرتفعة، التي تعدت املليار ون�صف 

اأم���رك���ي م��ن ج��ه��ة، ومب�����ص��اع��دة لبنان  امل��ل��ي��ار دوالر 

على  تزيد  التي  العامة  مديونيته  من  التخل�س  على 

اأن  اللبنانيني  ح��ق  م��ن  اأن  كما  دوالر،  مليار  ال�صتني 

يحلموا برفاهية توفرها لهم هذه الروات املكت�صفة، 

خ�صو�صاً يف حال متكن احلكومة اللبنانية من اإحكام 

اإعطائها  وع���دم  النفطية،  م��وارده��ا  على  �صيطرتها 

ال�صركات حق اال�صتغالل ل�صنوات طويلة وعلى دفعة 

واملحلية،  الدولية  املافيات  ت�صلط  عن  بعيداً  واح��دة، 

»احل��دث  ه��ذا  ملواجهة  ع��دة  خطوط  على  تعمل  التي 

االإ�صرائيلية  ال��ق��وة  ع��رب  اأب��رزه��ا  ال�صعيد«،  اللبناين 

خارجياً،  املتو�صط،  البحر  على  الهيمنة  حت��اول  التي 

املقاومة  ���ص��الح  وتعطيل  ل��ن��زع  ال�صعي  ع��رب  وك��ذل��ك، 

داخ��ل��ي��اً، ل��ك��ن يبقى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون اأ���ص��ح��اب ال���ق���رار يف 

املوعودة  ثروتهم  حماية  على  واإ���ص��راره��م  �صمودهم 

لتكون لهم والأوالدهم. 

عدنان عبد الغني

هل �صي�صتفيد املواطن اللبناين من الروة النفطية؟

¢ �سر نقل النفو�س

يقف  ب���روت،  اإىل  املناطق  مفتيي  اأح���د  نفو�س  نقل  طلب  اأن  ت��ب��نّي 

وراءها مرجع حكومي اأ�صبق، ي�صغل بالنيابة رئي�صاً لتكتل نيابي معار�س، 

موجود رئي�صه يف اخلارج منذ فرة طويلة، مبا ي�صبه املنفى االختياري.

¢ ق�سة التمويل

بها  حتّدثت  لبنان،  يف  القاعدة  وج��ود  ح��ول  كثرية  تفا�صيل  اأن  تبّي 

منها  ومتعددة،  خمتلفة  ولقاءات  مقابالت  يف   »1978 اآذار   14« جماعة 

لقاءات مع م�صوؤولي اأمريكيي بي 2006 و2010، وبع�ض التفا�صيل عادت 

بالذاكرة اإىل ما كان قد قاله �صيمور هري�ض يف جريدة »نيوركر« يف �صباط 

2007 عن متويل »فتح الإ�صالم«، والغاية من هذا التمويل.. علمًا اأن حرب 
نهر البارد اندلعت يف اأيار من نف�ض ذاك العام، بالإ�صافة طبعًا اإىل متويل 

»جند ال�صام«، والت�صمية التي اأُطلقت على هذا التنظيم ب�صبب هذا التمويل.
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¢ الر�سيد يف تزايد م�ستمر

»الي�صار الدميقراطي«  اأحد يف جتّمع  مل يعد 

ُيخفي امتعا�صه من ت�صّرفات رئي�صه اإليا�س عطا 

اهلل »الديكتاتورية«، ويقول اأحد امل�صوؤولني يف هذا 

التجّمع: »كنا نعتقد اأن عطا اهلل كلما اقرب من 

يزداد  اأنه  فتبنّي  دميقراطياً،  ي�صبح  االأمركيني 

ديكتاتورية و�صلفاً.. مع تزايد ر�صيده امل�صريف«.

¢ تقدير للجهود املبذولة 

اإعالميًا موؤخرًا، يف دولة قطر، قادمًا  اللبنانيي، ظهر جنمه  امل�صايخ  اأحد  �صوهد 

من تركيا، حيث اجتمع مع عزمي ب�صارة )النائب ال�صابق يف الكن�صيت الإ�صرائيلي(، يف 

فندق فخم و�صط العا�صمة الدوحة، وقد اأومل على �صرف املدعوين رجل اأعمال لبناين 

معروف، وح�صر الغداء رجال اإعالم، ورئي�ض اإدارة تلفزيون »القناة 24« الفرن�صية.
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مـوضــوع الـغــالف

¢ مـــحـــــــــاوالت فـــا�ســـلـــــة

اأكد ال�صيخ �صهيب حبلي؛ رئي�س جمعية »األفة«، اأن 

حادثة و�صع قنبلة موقوته اأمام �صيارته خالل االأ�صبوع 

اإط��ار حماولة حما�صبته على مواقفه  الفائت، هي يف 

و�صائل  بع�س  �صّربت  كما  ولي�س  والدينية،  ال�صيا�صية 

االإعالم باأن حماولة االغتيال هي الأ�صباب �صخ�صية. 

واع��ت��رب ح��ب��ل��ي اأن ب��ع�����س امل���راج���ع ال��دي��ن��ي��ة امل��ع��روف��ة 

بالتحري�س الطائفي واملذهبي ق�صدت الت�صليل االإعالمي 

غر املبا�صر، الأخذ حماولة االغتيال اإىل منحى اآخر.

¢ ال اأحد يحدد بو�سلة الزعيم

ب��ع��د ال�����ص��ج��ة ال��ت��ي اأث����ريت يف اأح����د الأح����زاب 

الأخ���رية   ال��ق��رارات  ب�صبب  لبنان،  يف  ال���ص��راك��ي��ة 

املتعلقة باإلغاء نظام التعيي واإجراء انتخابات قيادية 

حم�صوبي  �صباب  وو���ص��ول  ك��ب��رية،  ب��رم��وز  اأط��اح��ت 

القيادات  من  عدد  اعتكف  احل��زب،  زعيم  ابن  على 

اأخ���رى،  ���ص��وؤون  يف  العمل  اإىل  وت��وج��ه��وا  احل��زب��ي��ة، 

تن�صجم مع اخليارات احلزبية وال�صيا�صية، ويتحدث 

»الزعيم« ل ميكن لأحد  باأن  اأ�صدقائه  اأمام  بع�صهم 

اأن يحدد له بو�صلته، اإمنا يعمل على املوا�صم املناخية، 

وح�صب توجهات الرادارات، ول اأحد يعلم، �صوى اهلل 

تعاىل، اإىل اأين ياأخذنا.

¢ نــتــــــائـــــج خمــّيــــــــبـة

ُعلم اأن دوائر دبلوما�صية فرن�صية اأبلغت قيادات 

قوى 14 اآذار اأن اإ�صقاط النظام يف �صورية و�صل اإىل 

املراقبني  فخ  جت��اوزت  �صورية  واأن  م�صدود،  حائط 

العرب الذي ُن�صب لها، ال�صيما اأن ذوي ال�صهداء من 

العاديني،  املواطنني  من  وحتى  واجلي�س،  االأه��ايل 

امل�صلحة،  الزمر  �صد  للمراقبني  بال�صكوى  توجهوا 

التي  وامل��خ��درات  لالأ�صلحة  التهريب  عمليات  وم��ن 

ت��ت��م م��ن ت��رك��ي��ا و���ص��م��ال ل��ب��ن��ان. ول���ق���اءات خمتلفة 

ومتعددة، منها لقاءات مع م�صوؤولني اأمركيني.

¢ م�ساعي ملنع التدهور االأمني

يذكر مراقبون فرن�صيون دوليون متابعون لل�صوؤون 

اللبنانية، اأن حالة الحتقان الفل�صطيني حاليًا داخل 

املخيمات اللبنانية، خطرية، كا�صفًا اأن جهودًا عربية 

قد  اإ�صكال  اأي  ح�صول  من  احل��د  على  تعمل  حثيثة 

يوؤدي اإىل تدهور اأمني كبري يف املخيمات الفل�صطينية، 

م�صاحلات  توؤمن  عربية  و�صاطة  على  بالعمل  واعدة 

جانبية بي بع�ض الف�صائل الفل�صطينية، ل�صيما بي 

�صخ�صينْ قياديينْ من ف�صيل واحد.

¢ و�ســـيلة اإبـــالغ م�سـتــغَربـــة

اأن  فل�صطينية،  ف�صائل  ل��ب��ن��اين،  م�����ص��وؤول  اأب��ل��غ 

ل�����ص��غ��وط م��ن االأردن وال���والي���ات  ي��ت��ع��ّر���س  ل��ب��ن��ان 

املخيمات  يف  مهمة  م�صاألة  ب�صاأن  واأوروب����ا  املتحدة 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وط���ل���ب اإب������الغ ال���ر����ص���ال���ة الإح����دى 

ال��ف�����ص��ائ��ل ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رب��ط��ه ب��ه��ا ع��الق��ة ط��ّي��ب��ة، 

وكذلك مع �صخ�صية �صيداوية على عالقة وّدية مع 

الف�صيل املذكور.

وا�صتغربت قوى فل�صطينية و�صيلة االإبالغ، وكاأن 

بل  واالأردن،  واأوروب�����ا  اأم��رك��ا  ت�صغط  اأال  املنتظر 

ت�صّفق ملا يجري يف املخيمات.
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¢ بني �سربل نحا�س وجميل حلود

العمل  وزي��ر  موقف  خم�صرم،  نقابي  �صّبه 

 1966 عام  العمل  وزي��ر  �صربل نحا�س مبوقف 

ال���ل���واء ج��م��ي��ل حل����ود، ال����ذي ق���رر رف���ع احل��د 

اإىل  اآن���ئ���ذ  ل����رة   145 ل����الأج����ور م���ن  االأدن�������ى 

ذلك  ع��ار���ص��وا  ال��ذي��ن  م��ن  ف��ك��ان  ل���رة،   250
ب��ع�����س ال��ن��ق��اب��ي��ني، م��ن��ه��م غ���ربي���ال خ����وري، 

ف��ت�����ص��اءل حل���ود: ه��ل ه����وؤالء مي��ث��ل��ون العمال 

الو�صط  احل��ل  ك��ان  ويومها  الراأ�صماليني؟  اأم 

بجعل احلد االأدنى لالأجور 185 لرة.

¢ حــــــديــث عــن خـــــالفــــــات

قيادات  بي  خالفات  عن  وا�صع  حديث  ثمة 

تنظيم فل�صطيني اإ�صالمي على قاعدة التطورات 

متّكن  التنظيم  ه��ذا  قائد  اأن  وُعلم  ال�صورية، 

الت�صريح  عن  بالناأي  تق�صي  هدنة،  اإيجاد  من 

بال�صاأن ال�صوري، ريثما تت�صح التطورات اأكرث.

¢ تـحـــ�ســــريًا لـ14 �ســــبــــــــاط

ط��ل��ب م��رج��ع ح��ك��وم��ي ���ص��اب��ق ف��ر���س على 

ن��ف�����ص��ه امل���ن���ف���ى االخ����ت����ي����اري، م����ن م��ن��ا���ص��ري 

 14 ملنا�صبة  والتح�صر  العمل  �صرعة  ح��زب��ه 

احل�صد  تقارير عن  ي�صله من  ما  الأن  �صباط، 

املحتمل ال يب�صر باخلر، طالباً منهم التاأكيد 

للجمهور اأنه �صيعود قبل املنا�صبة »امل�صوؤومة«، 

اإىل  ال�صيخ  ورج��وع  الربيع،  زه��ر  مع  و�صيكون 

�صباه مالياً.

¢ »الزعـــــيم« ال يـنــــــــا�ســــــبه 

اإال الــــــدائــــــــرة الــ�ســــــــغــرى

داخل  ال���وزراء  خالفات  اأن  امل�صادر  توؤكد 

اأج��ل  م��ن  ف��ق��ط  لي�صت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

التعيينات الإدارية، بل هي بي التيارات والقوى 

ال�صيا�صية الكربى، التي ي�صر بع�صها على اأخذ 

اأ�صرع  ويف  جديد،  انتخابي  قانون  بو�صع  ق��رار 

وامتناع  امتعا�ض  اإىل  اأدى  م��ا  مم��ك��ن،  وق��ت 

اإحدى  »زعيم«  على  املح�صوبي  ال��وزراء  بع�ض 

اعتماد  على  يوافق  ل  والذي  اللبنانية،  املناطق 

اتفاق  عليه  ن�ض  )كما  الن�صبية  مع  املحافظات 

الطائف(، ول يوافق على اأن يكون لبنان دائرة 

يحر�ض  الفريق  هذا  اأن  رغم  واحدة،  انتخابية 

مع  اأن��ه،  ال�صيا�صية  بياناته  يف  ي�صّرح  اأن  على 

اتفاق الطائف، ويجب تنفيذه بالكامل!

ل  احل��زب  »زع��ي��م«  اأن  تبّي  التدقيق  وبعد 

ينا�صبه اإل الدائرة ال�صغرى، ليتمّكن من ح�صد 

حيث  النيابي،  التمثيل  من  ممكن  ع��دد  اأك��رب 

ل على قيا�صه. كانت القواني النتخابية تف�صّ

ال�صيخ حمد  اأم��ر قطر؛  ك��ان  ال��ذي  الوقت  يف 

بن خليفة اآل ثاين، يغادر موريتانيا اأ�صبه باملطرود 

لتجرئه على التدخل يف ال�صوؤون الداخلية لدولة 

ذات ���ص��ي��ادة يبلغ ع���دد ال�����ص��ع��راء ف��ي��ه ف��ق��ط اأرب��ع��ة 

اأ�صعاف تعداد ال�صعب القطري، كان رئي�س وزرائه 

وزير خارجيته حمد بن جا�صم مُيعن حتري�صاً على 

�صورية يف جلنته التي �ُصكلت با�صم اللجنة العربية 

يدفعها..  التي  االأم����وال  مقابل  �صهواته  الإر���ص��اء 

من  تاريخية  نق�س  بعقدة  ي�صعر  الذي  ف�»ال�صيخ« 

حيث االنتماء الذي دفعه اإىل االرمتاء يف احل�صن 

االإ�صرائيلي - االأمركي، عله يح�صل على دور كان 

على  يطلع  حتى  باالنتظار  ي�صمح  مل  بالفعل،  له 

ال�صيء  على  ليبني  العرب،  املراقبني  بعثة  تقرير 

مقت�صاه، ف�صارع اإىل االتهام، ليك�صف عن اأنه لي�س 

متورطاً فح�صب يف ا�صتعداء �صورية، بل من الذين 

لديهم مهام يف تنفيذها، من خالل اإعالنه ال�صافر 

اأن ما ُكتب قد ُكتب، وال�صاعة لن تعود اإىل الوراء..

بعيد  ح��د  اإىل  ف��وج��ئ  حمد  ال�صيخ  اأن  �صك  ال 

اجلامعة  اأبلغت  التي  امل��راق��ب��ني،  بعثة  مبعلومات 

ال��ع��رب��ي��ة ب��ه��ا، ول��ذل��ك ك���ان ه��ن��اك ب��ي��ان ف��ي��ه من 

امل��و���ص��وع��ي��ة م���ا مي��ك��ن اال���ص��ت��ن��اد اإل���ي���ه م���ن حيث 

ت�صميته جمموعات م�صلحة تقوم باأعمال االإرهاب 

والقتل، بينما البيان الثاين الذي اأُدرج على موقع 

ي���رد ف��ي��ه ذك���ر للجماعات  ال��ع��رب��ي��ة، مل  اجل��ام��ع��ة 

متّول  اأنها  يبدو  كما  قطر،  متّولها  التي  امل�صلحة 

املوقع الت�صليلي اأي�صاً.

اللجنة  اج��ت��م��اع  م��ن  م�����ص��ادر مقربة  وت��وق��ع��ت 

املراقبني  بعثة  لتقارير  تزويراً  العربية،  الوزارية 

ب�صكل �صافر، لو مل تتدارك �صورية االأمر م�صبقاً؛ 

اجلامعة  مع  املوقع  الربتوكول  يف  اأدرج��ت  عندما 

العربية �صرطاً يتيح لها احل�صول على ن�صخة من 

للحفاظ  العربية  اجلامعة  اإىل  املر�صلة  التقارير 

اأن جلنة  اأعماقها  تدرك يف  الأنها  امل�صداقية،  على 

االأدوار  ت��ل��ك  ك��ل  رئي�صها  يلعب  ال���ن���وع،  ه���ذا  م��ن 

التزوير  اإىل  ال��ل��ج��وء  بب�صاطة  ميكنها  اخل��ط��رة، 

اخلطر.

ال�صيخ حمد  اإن  امل�صادر  لي�س هذا فح�صب، تقول 

كلف نف�صه و�صياً على ال�صعب ال�صوري، وبات ُي�صدر 

املتحدة  ال���والي���ات  ج��ّرب��ت��ه��ا  اأن  �صبق  ج��دي��دة  م��ه��اًل 

وت��رك��ي��ا وك���ل ال����دول ال��ت��ي تعترب يف م�����ص��اف ال���دول 

فكيف  ب��ه��ا،  قيادتها  وال  �صورية  تهتز  ومل  ال��ك��ربى، 

ُتعترب جمهرية من  ل��دول��ة  وزي���ر خ��ارج��ي��ة  مب��ج��رد 

اأن  مبقدورها  ولي�صت  والقوة،  واحلجم  الفعل  حيث 

اأن  باإمكانها  التي  ال�صيا�صي،  املوم�س  تلعب �صوى دور 

تغوي مثيالتها يف التفكر واالأهداف.

ال��ق��ط��ري��ني  امل�������ص���وؤول���ني  اأن  امل�������ص���ادر  وت�����ص��ي��ف 

ي��ح��اول��ون ال��ت��ذاك��ي مت��ام��اً م��ث��ل ال��ن��ع��ام��ة، فال�صيخ 

اإر�صال مراقبني  اإن��ه مل يتم االتفاق على  حمد قال 

من االأمم املتحدة اإىل �صورية، بل مت االتفاق على اأن 

توفر االأمم املتحدة تدريباً للبعثة العربية، من دون 

اأن ُيبلغ �صعادته اأياً من اأع�صاء اللجنة وال اأمني عام 

بينما  اتفق،  ومع من  اتفق،  العربية عمن  اجلامعة 

التدخل  ا�صتدراج  هدفها  املبّيتة  النوايا  اأن  الوا�صح 

اأم��وال  ك��ل  ف�صلت  بعدما  بالتق�صيط،  ول��و  ال���دويل، 

حتقيق  من  النتانة  عالية  وغ��ازات��ه  ونفطه  »حمد« 

»اإ�صرائيل«  الغاية يف ك�صر �صورية و�صوكتها مل�صلحة 

واأمركا.

اأبلغت  املتحدة  ال��والي��ات  ف��اإن  املعلومات،  وح�صب 

وزي����ر خ��ارج��ي��ة ق��ط��ر، ال����ذي و���ص��ل اإىل ن��ي��وي��ورك 

القاهرة،  يف  اجتماعاته  حول  هناك  تقريره  لتقدمي 

من  العرب  االأ�صخا�س  ع�صرات  ت�صم  ا�صمية  بلوائح 

العتمادهم  »النغلي«،  يف  الرئي�صية  املحطة  خريجي 

���ص��م��ن ب��ع��ث��ة امل���راق���ب���ني، وه�������وؤالء م���وث���وق���ون ل��دى 

املخابرات االأمركية، وُيقدمون التقارير املطلوبة، ال 

ة �صلفاً. بل يوّقعون التقارير املعدَّ

يقول دبلوما�صي عربي مطلع على خفايا اجلامعة 

العربية منذ اأعوام طويلة، اإن العبء احلقيقي يجب 

اأن يتحمله اأمني عام اجلامعة العربية نبيل العربي، 

التي  ك�صخ�صيته  اجل��ام��ع��ة  ت��اري��خ  ال���ذي مل مي��ر يف 

اأم��ر من �صاأنه  اأي دول��ة، وه��ذا  متالئ وزي��ر خارجية 

لي�س فقط اأن ُي�صعف �صخ�صية االأمني العام، ويجعل 

يجعل  اأن  �صاأنه  من  بل  اجلامعة،  يف  اأ�صحوكة  منها 

دولة مثل قطر تتطاول على دولة مثل م�صر؛ بقيت 

العربية  الدولة  الظروف،  اأ�صواأ  ويف  العرب،  نظر  يف 

االأهم من حيث القدرات الب�صرية واملعنوية.

اإن���ه يتعر�س ل�صغوط  ُن��ق��ل ع��ن »ال��ع��رب��ي« ق��ول��ه 

وتفوي�س  امل��راق��ب��ني  مهمة  الإن��ه��اء  وا���ص��ع��ة  خليجية 

الدبلوما�صيني  اأح��د  وتوقع  ب��االأزم��ة،  االأم��ن  جمل�س 

ال��وزي��ر  رع��ون��ة  �صد  العربية  اجل��ام��ع��ة  يف  انتفا�صة 

مّثلتها  التي  االنتفا�صة  م��ن  بكثر  اأك��رب  ال��ق��ط��ري، 

م��وري��ت��ان��ي��ا، رغ����م ح��اج��ت��ه��ا امل���ال���ي���ة واالق��ت�����ص��ادي��ة 

ول��الت��ف��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ح��م��ل��ه��ا ح��م��د ال��ث��اين، 

فرف�صت اأن مُيلي عليها اأمر قطر اإ�صراك تيار متّوله 

بالده يف ال�صلطة، ما اأدى اإىل مغادرته نواك�صوط بال 

وداع ر�صمي، ال بل م�صحوباً ببيان لالأحزاب القومية 

املوريتانية، ت�صتنكر زيارته مع »االأ�صف ال�صديد على 

ما يقوم به هو وزمرته من تاآمر على اأمن وا�صتقرار 

و�صافر  مك�صوف  ب�صكل  وت��ورط��ه  العربية،  اأق��ط��ارن��ا 

وال��ت��اآم��ر على م�صروعها  امل��ق��اوم��ة،  م��واق��ع  يف �صرب 

التحرري خدمة للم�صروع ال�صهيوين - االأمركي - 

الغربي الهادف اإىل متزيق اأقطارنا العربية«.

يون�س عودة

موريتانيا تخيب اأمل االأمري

حمد.. وخدمة امل�صروع ال�صهيوين

الرئي�س املوريتاين م�صتقباًل اأمر قطر



بعد اأن غ��زا ج���ورج ب��و���ش االب���ن ال��ع��راق يف 

ني�سان عام 2003، واإعالنه من على منت بارجة 

اأن����ه �سيخ�سع  اأع��ل��ن  ح��رب��ي��ة خ��ط��اب ال��ن�����س��ر، 

ف�ستكون  الكربى  جائزته  اأم��ا  ولبنان،  دم�سق 

اإيران.

البيت  ملجنون  الهو�ش  هذا  اأن  وا�سحاً  كان 

له،  ُزّي��ن  اأف��ك��اره، فقد  بنات  لي�ش من  االأبي�ش 

اأن خم��ل��وق��ات غريبة  ي��ح�����ش  ال����ذي ك���ان  وه���و 

م��ن ع��امل اآخ��ر تو�سو�ش ل��ه، اأن��ه »ن��ب��ي« الكون 

اجلديد، وبلغت هلو�ساته حد االدعاء - والعياذ 

باهلل - اأن »اهلل يحّدثه«.. خ�سو�ساً اأن زمرة من 

اجلدد،  املحافظني  »امل�ست�سرقني« يف جمموعة 

اأفهموه  وعربية،  �سرقية  اأ�سول  من  وبع�سهم 

وفل�سطني  ���س��وري��ة   - ال�����س��ام  ب���الد  منطقة  اأن 

واالأردن ولبنان والعراق - وامتداداً حتى اإيران، 

هي مهد الديانات واحل�سارات، ومنها انطلقت 

وامل�سيحية  فاليهودية  ال��ك��ربى،  ال��ت��اري��خ  قيم 

ام��ت��دت  حينما  اإال  ان��ت�����س��رت  م��ا  واالإ���س��الم��ي��ة 

منها  انطلقت  التي  ال��ب��الد  ه��ذه  يف  تعمقت  اأو 

والبيزنطية،  والبابلية  الفار�سية  احل�سارات: 

فهذه  ال��ك��ون..  فعّمت  والعبا�سية..  واالأم��وي��ة 

ال���ب���الد ه���ي اأر�������ش ال���ل���ن وال��ع�����س��ل، وط��ري��ق 

روح  وه��ي  النفط،  و�سريان  والبخور،  احلرير 

العامل.. وعا�سمتها دائماً دم�سق؛ اأول عا�سمة 

يف التاريخ، واملمر االإجباري لكل الر�ساالت.

ويك�سف االأمني العام ال�سابق حللف �سمال 

االأطل�سي؛ اجلرنال املتقاعد وي�سلي كالرك: اأن 

وزارة الدفاع االأمريكية اأ�سدرت يف العام 2002، 

ال��والي��ات  ك��ي��ف �ستجهز  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ف  م��ذك��رة 

املتحدة االأمريكية على �سبع دول تبداأ بالعراق، 

وال�سودان  بليبيا  م��روراً  لبنان،  ثم  �سورية،  ثم 

وال�سومال وتنتهي باإيران.

واإذا كان املحافظون اجلدد برموزهم جورج 

ت��ذوق��وا  ق��د  ب��و���ش ودي���ك ت�سيني، وزم��ره��م��ا، 

التي  امل��ق��اوم��ات  م���رارة هجومهما، م��ن خ��الل 

املقاومة  وانت�سار  الرافدين،  بالد  يف  انطلقت 

واإي���ران،  �سورية  و�سمود  وفل�سطني،  لبنان  يف 

وتعزيز  قوتها  االأخ���رية يف متتني  ه��ذه  وتقدم 

وال�سيا�سية،  والع�سكرية  االقت�سادية  قدراتها 

ال��ذي  اأوب���ام���ا،  ب����اراك  وّرث����ا خليفتها  ف��اإن��ه��م��ا 

ت�سوره  اأن  والنفط،  ال�سالح  احتكارات  حاولت 

اأنه خليفة مارتن لو ثركينع، من اأجل تو�سيع 

���س��ي��ا���س��ة »اال����س���ط���راب���ات ال���ب���ن���اءة« ال���ت���ي دع��ا 

ال�سرق  ل�سوؤون  وا�سنطن  موؤ�س�سة  مدير  اإليها 

املوؤثرة  العقول  اأح��د  �ساتلوف؛  روب��رت  االأدن���ى 

يف ال��ت��ف��ك��ري اال���س��رات��ي��ج��ي االأم���ريك���ي، حيث 

اإع��ادة ت�سكيل ور�سم خارطة  اأن   2005 راأى عام 

ال�سرق االأو�سط ت�ستلزم نحو ع�سر �سنوات.

وال��الف��ت يف م��واق��ف ���س��ات��ل��وف، اأن���ه ر�سد 

ال�سر�ساء  عربية  اأنظمة  ه��رول��ة   2005 منذ 

وا�سنطن بكل الو�سائل والتقرب من »اإ�سرائيل«، 

معها،  االأج����واء  تلطيف  اأو  ال��ع��الق��ات  واإق��ام��ة 

احلبلني،  على  تلعب  اأخ��رى  عربية  دول  بينما 

ف��ت�����س��ي��ع ق������دراً م���ن ال������دفء يف ع��الق��ت��ه��ا مع 

ت��ل اأب���ي���ب، وت��ت��ح��دث ع��ن اإ���س��الح��ات داخ��ل��ي��ة، 

عن  بعدها  رغم  الإ�سالحات،  داعية  واأ�سبحت 

هذه املهمة.

وي�����راه�����ن ����س���ات���ل���وف ع���ل���ى ال���ل���ي���ربال���ي���ني 

العلمانيني العرب، واإمكانية تو�سيع التحالفات 

وت���غ���ي���ريه���ا ل���ت���ط���ال اإ������س�����الم�����ي�����ني.. وح���ت���ى 

ال�سلطة  اإىل  ال��و���س��ول  اأج����ل  م���ن  اأ���س��ول��ي��ني 

ب��اأ���س��ك��ال »دمي���ق���راط���ي���ة«.. وب���ال���ت���ايل حت��ال��ف 

»ال���دمي���ق���راط���ي���ني« اجل������دد م����ن ال����ع����رب م��ع 

دميقراطية اأمريكا وامتداداتها.

امل�����س��روع  ينجح  اأن  ق����دراً  لي�ش  ح���ال،  ب���اأي 

��ف��ة له،  االأم��ريك��ي، رغ��م ك��ل االإم��ك��ان��ي��ات امل��وظَّ

خ�سو�ساً  واال�ستعمارية،  االأمريكية  فامل�ساريع 

�سربات  تلّقت  اأن  لها  �سبق  املنطقة،  ه��ذه  يف 

كربى على مّر تاريخ ال�سراع.. واإن اتخذت يف 

كل مرة اأ�سكااًل خمتلفة.

ب��ات��ت وا���س��ح��ة االآن، وه��ي  ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة 

الرجعي   - الغربي   - االأم��ريك��ي  التحالف  اأن 

املقاومة  منظومة  قلب  با�ستهداف  ال��ع��رب��ي، 

وامل��م��ان��ع��ة وال����ردع يف امل��ن��ط��ق��ة، وه���ي ���س��وري��ة، 

الإ���س��ق��اط��ه��ا، م��ه��م��ة �سعبة وم��ع��ق��دة وب��ع��ي��دة 

املنال، ال بل قد تنتج عن هذه املواجهة تغيريات 

ك���ربى ���س��ت��ط��ال اأ���س�����ش امل��ن��ظ��وم��ة االأم��ريك��ي��ة 

من  اأط���راف  ب��ات��ت  ول��ه��ذا  املنطقة،  يف  نف�سها 

للخال�ش من  و�سيلة  تفت�ش عن  احللف  ه��ذا 

من  االأمريكي  لل�سيد  قدمها  التي  التعهدات 

ك��ان البع�ش  راأ���س��ه��ا، واإن  اأج��ل احل��ف��اظ على 

االآخر يحاول اأن يكابر، كحال القطري الذي 

�سيخ  اأن  ل��درج��ة  ينّف�ش،  امل�سطَنع  وَرُم���ه  ب��داأ 

املحمية خرج من موريتانيا مبا ي�سبه الطرد، 

رئي�ش  امل�سيخة  ه���ذه  يف  امل��دم��ر  ال��ع��ق��ل  فيما 

اإىل بان كي  احلكومة ووزي��ر اخلارجية زحف 

مون يطلب منه النجدة، يف نف�ش الوقت الذي 

اأن��ه عجز عن  م��وؤك��دة،  �سبه  اأف���ادت معلومات 

تدبري لقاء مع اأي م�سوؤول اأمريكي، حتى على 

اخلارجية  وزارة  يف  الكبار  املوظفني  م�ستوى 

املتغطر�ش  بينما  النيويوركية،  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء 

يحمل  اأن  ح����اول  اأوغ���ل���و  داود  اأح���م���د  االآخ�����ر 

ر�سائل غربية اإىل طهران، فيها تهديد ممزوج 

بكثري من الود، فكان اأن �سمع من االإيرانيني 

ما �سبق حلمد بن خليفة وحمد بن جا�سم اأن 

�سمعاه؛ اأن »اأمن �سورية من اأمن اإيران«.

لقد �سمع اأوغلو كالماً قا�سياً يف طهران، 

هو  �سورية  من  الركي  املوقف  اأن  له  وتبنّي 

وال��دل��ي��ل  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي«،  م��وق��ف  حقيقته  يف 

اأنقرة يف خمطط التخريب  على ذلك توّرط 

واالإره��اب، وعملها الإجناز �سفقة بني االإدارة 

االأم���ريك���ي���ة وال���ق���ي���ادات امل�����س��ري��ة اجل��دي��دة 

حل��م��اي��ة ك��ام��ب داي��ف��ي��د، ك��م��ا ك�����س��ف امل��خ��رب 

وه��و  ال��ق��اه��رة،  ال��ك��ب��ري ج��ي��ف��ري فيلتمان يف 

اأث��ار نقا�سات وا�سعة بني �سفوف االإخ��وان  ما 

امل�سلمني.

االإفال�ش واجلنون يف م�سعى قطر وتركيا 

ج��ع��ل��ه��م��ا ي��ف��ت�����س��ان ع���ن و���س��ي��ل��ة الأي جن���اح، 

اأوتار  يلعبا على  اأن  اإال  اأنهما مل يجدا  ويبدو 

م��ذه��ب��ي��ة، ف��ا���س��ت��غ��ال ع��ل��ى ال��ف��ت��ن��ة يف ل��ب��ن��ان 

و�سورية والعراق، يف نف�ش الوقت الذي اأحاطا 

عمل املراقبني العرب يف �سورية منذ اللحظة 

بالف�سل  اأ�سيبا  لكنهما  بال�سغوط،  االأوىل 

واخليبة، ال�سيما بعد اأن مت اإحباط جمموعة 

ا�ستخباراتية  ب��ج��ه��ات  ت��رت��ب��ط  البعثة  داخ���ل 

متورطة يف خطة ا�ستهداف �سورية، وبالتايل 

اأف�سل م�سعى حمد بن جا�سم با�ستفزاز �سورية، 

هذا  بانتقال  لقطر  اليائ�سة  املحاولة  فكانت 

احلمد اإىل نيويورك، بناء على طلب اأمريكي، 

م���ن اأج�����ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل امل���ل���ف ال�����س��وري 

اإىل جمل�ش االأم���ن ال���دويل، ال���ذي ج��اء ال��رد 

خالل  م��ن  ووا���س��ح��اً،  �سريحاً  عليه  الرو�سي 

االأ�سطول احلربي الرو�سي الذي ر�سا يف مرفاأ 

هذا  زي��ارة  اأن  قائده  اأعلن  وال��ذي  طرطو�ش، 

دم�سق  بني  امل�سافات  تقريب  هدفه  االأ�سطول 

وم��و���س��ك��و، يف ال��وق��ت ال���ذي ك���ان وف���د �سعبي 

وحزبي �سيني يزور دم�سق ت�سامناً مع �سعبها 

وقيادتها.

ودواًل متورطة يف  ق��وى  اأن  ال��وا���س��ح  وم��ن 

املوؤامرة بداأت تعيد ح�ساباتها، وت�سري املعلومات 

اإىل �سل�سلة م��ن ال��راج��ع��ات م��ن امل��ح��ور ال��ذي 

ي�����س��ت��ه��دف دم�����س��ق، ف��ق��د ع��ل��م اأن وف����داً اأم��ن��ي��اً 

واأب����دى كل  زار دم�����س��ق،  امل�ستوى  رف��ي��ع  اأردن��ي��اً 

كل  مبدياً  الكامل،  االأمني  للتن�سيق  ا�ستعداده 

باأعمال  امل�سبوهني  لت�سليم  وا�ستعداده  تعاونه 

اخلدمة  م��ن  ال��ف��اري��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة  تخريبية، 

الع�سكرية.

كما علم اأن الفرن�سيني اأبلغوا قيادات قوى 

�سورية  يف  النظام  اإ�سقاط  اأن   »1978 اآذار   14«

اإىل حائط م�سدود، واأن �سورية جتاوزت  و�سل 

فخ املراقبني العرب الذي ُن�سب لها، لكن حدث 

ما مل يكن يتوقعه اأحد، وهو اأن احللف املعادي 

ال�سكاوى يف  م��ن  ي��راه��ن مب��زي��د  ك��ان  لدم�سق 

حم�ش �سد احلكومة ال�سورية، لكنهم فوجئوا 

االأه��ايل واجلي�ش.. وحتى  ال�سهداء من  بذوي 

م��ن امل��واط��ن��ني ال��ع��ادي��ني ي�سكون ع��ل��ى ال��زم��ر 

لالأ�سلحة  ال��ت��ه��ري��ب  عمليات  وم���ن  امل�����س��ل��ح��ة، 

واملخدرات التي تتم من تركيا و�سمال لبنان.

للتطورات  ف��اإن اخلال�سة  يف كل احل��االت، 

ال�سورية قد تكون يف اأو�سح جتلياتها مبا اأعلنه 

واملمانعة:  املقاومة  حمور  عن  االأ�سد  الرئي�ش 

»هيهات منا الهزمية«، والذي اأكد على مواجهة 

املوؤامرة بنزوله مع عائلته يف مظاهرة االأربعاء 

املليونية يف �ساحة االأمويني.

اأحمد زين الدين

اأنقرة - الثبات

تراجعت اإىل حد كبري »الطموحات« الع�سكرية الركية 

يف ���س��وري��ة، ب��ع��د ق����راءة ال��ق��ي��ادة ال��رك��ي��ة مل��ج��ري��ات ال��واق��ع 

امليداين يف اجلارة ال�سمالية للجمهورية العلمانية املحكومة 

من حزب العدالة والتنمية. 

ومت���ث���ل ه����ذا ال����راج����ع ب��خ��ط��وت��ني الف���ت���ت���ني، االأوىل 

اإ�سطنبول«،  با�ستدعاء اخلارجية الركية الأع�ساء »جمل�ش 

�سلمية  على  »احلفاظ  وعلني  ر�سمي  ب�سكل  منهم  والطلب 

الثورة«، والثانية اإعالن تركيا التربوؤ من »اجلي�ش ال�سوري 

قيام  م�سوؤوليها  نفي  م��رة، عرب  والأول  اأي�ساً،  علنياً  احل��ر«، 

املن�سقني باأية عمل لوج�ستي ع�سكري يف االأرا�سي الركية، 

والتاأكيد على اأن ريا�ش االأ�سعد »هو جمرد الجئ �سيا�سي«، 

وال يحق له ولرفاقه حمل ال�سالح يف االأرا�سي الركية.

ه���ذا ال��ن��ف��ي، واإن ك���ان غ���ري م��ق��ن��ع، يف ظ���ل امل��ع��ل��وم��ات 

املوثقة التي تداولتها م�سادر املعار�سة الركية عن اجتماع 

فيه  �سارك  اأنطاكيا،  منطقة  يف  امل�ستوى  رفيع  ا�ستخباراتي 

اأت����راك و���س��ع��ودي��ني و»اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني«..  �سباط ا���س��ت��خ��ب��ارات 

اإح�سا�ش  اىل  يوؤ�سر  اأنه  اإال  لبنانيني،  اأمنيني  اإىل  باالإ�سافة 

ت��رك��ي مب��ح��اذي��ر اال���س��ت��م��رار يف »ال��ل��ع��ب االأم���ن���ي« يف امللف 

ال�سوري. 

كان  االجتماع  اإن هذا  االإط��ار،  املعلومات يف هذا  وتقول 

خم�س�ساً لبحث اإمكانية التن�سيق ميدانياً يف اإدخال مقاتلني 

وتركيا،  لبنان  عرب  ال�سورية،  االأرا���س��ي  اإىل  وع��رب  ليبيني 

للقتال اإىل جانب املجموعات امل�سلحة.

التي  الركية،  العا�سمة  يف  املتوافرة  املعلومات  وتقول 

م�سوؤولني  اإن  ال�سبان،  الليبيني  بال�»�سيوف«  فنادقها  ت�سج 

ب��ارزي��ن يف االإدارة ال��رك��ي��ة ب����داأوا ب��رف��ع ال�����س��وت حت��ذي��راً 

الدولية،  التطورات  �سوء  يف  ال�سيا�سة،  ه��ذه  ا�ستمرار  من 

املتو�سط،  البحر  يف  املتنامي  الرو�سي  الع�سكري  وال��وج��ود 

التي  واخل�سائر  ال�����س��وري،  ال�سارع  يف  »التجيي�ش«  وت��راج��ع 

بداأت  اأن هذه اخلطوات  كما  امل�سلحة،  اجلماعات  بها  ُمنيت 

اإي���ران،  اإىل  ال��رك��ي  زي���ارة وزي��ر اخل��ارج��ي��ة  ُبعيد  بالظهور 

ما �ساهم يف زي��ادة من�سوب اخل��وف لدى معار�سي »جمل�ش 

اإ�سطنبول« من �سحب اأنقرة يدها من ملفهم.

بني  ج��رت  التي  امل��ح��ادث��ات  على  اطلعت  وق��ال��ت م�سادر 

جمل�ش ا�سطنبول وداود اأوغلو، اإن االأخري بدا جافاً اأكرث من 

اأبرزها  »الءات«،  اأم��ام �سيوفه جمموعة  و�سع  واإن��ه  ال��ع��ادة، 

تنبيهه هوؤالء من مغبة الرهان الع�سكري الذي بداأ يتزايد 

من�سوب الكالم عنه يف اأو�ساط قيادات املجل�ش.. م�سرياً اإىل 

تركيا  واأن  �ساحلهم،  غري  يف  هي  ل��الأزم��ة  »ع�سكرة«  اأي  اأن 

اأحد  ال��داخ��ل��ي«.. وق��د علق  اأمنها  »ت��رى فيها خماطر على 

اأن  اإىل  باأنه »تخريف«، م�سرياً  اأوغلو  هوؤالء على كالم داود 

هاتاي  يف  الكرة  يلعبون  »ال  والليبيني  ال�سوريني  املن�سقني 

مب�ساعدة اال�ستخبارات الركية«.

اأكرث مياًل اإىل »الت�سوية«  اأنقرة هذه االأي��ام  وفيما بدت 

يف امللف ال�سوري، فاإن م�سادر املعار�سة الركية التي حذرت 

اأن  ت��رى  ال�سوري«،  الوحل  اأك��رث يف  »ال��ت��ورط  حكومتها من 

هذه احلكومة اأدركت �سعوبة املهمة التي تواجه طموحاتها 

امل��دى  يف  عنها؛  التخلي  وارد  يف  تبدو  ال  لكنها  ���س��وري��ة،  يف 

املنظور على االأقل، الأن حجم التورط يف هذه اللعبة بلغ حداً 

ال ميكن الراجع معه، من دون اأثمان كبرية ال تريد اأنقرة 

دفعها.

تبدو ال�سورة الركية احلالية متاأرجحة بني احلالتني، 

لكن مع ثابتة واحدة، هي ا�ستمرار »املقامرة« الركية، لكن 

االأي���ام  اأن حت�سم  اأم���ل  على  »امل��غ��ام��رة«..  الغلو يف  دون  م��ن 

املقبلة االجتاه الركي اجلديد.
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التاريخ  يكن  مل  ال��ي��وم،  اإىل  وا�سبارطة  اأثينا  زم��ن  منذ 

قبل  منه  حقباً  حكمت  واأمم  الم��رباط��وري��ات  تعاقب  �سوى 

والعظمى قدمية قدم  الكربى  القوى  اأن مت�سي؛ فظاهرة 

التاريخ نف�سه.

وك��ادت  الع�سكرية  احل���روب  اأرهقتها  ال��ت��ي  اأم��ريك��ا  اأم���ا 

ب�سيا�سة  ال�سري  تفر�ش  االأمريكية  احلكمة  ف��اإن  تفل�سها، 

اأوباما  ب��اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�ش  ك�سف  اقت�سادية،  تق�سف 

اأك��رب حت��ول يف  ع��ن ج��زء منها االأ���س��ب��وع املا�سي، معلناً ع��ن 

خو�ش  ع�سر  نهاية  خ��الل  م��ن  ال��دف��اع��ي��ة  اال�سراتيجية 

احل����روب ال��ربي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��م��رد وع��م��ل��ي��ات ب��ن��اء ال���دول 

الأمريكا  االقت�سادية  القوة  جتديد  اإىل  والتحول  املتعرثة، 

ال��ت��ي اع��ت��ربه��ا ال��رئ��ي�����ش االأم����ريك����ي اأن���ه���ا »اأ����س���ا����ش ال��ق��وة 

االأمريكية يف العامل«.

وبالرغم من التحليالت التي حتدثت عن اأن التخفي�ش 

املعلن عنه هو لي�ش �سوى »تالعب يف االأل��ف��اظ«، ون��وع من 

ال��دع��اي��ة االإع��الم��ي��ة ع��ل��ى اأب����واب االن��ت��خ��اب��ات االأم��ريك��ي��ة، 

املايل  التدفق  ا�ستمرار  على  �ستحافظ  ال��دف��اع  وزارة  اإن  اإذ 

االأ�سا�سي  وال��ف��ارق  يذكر،  تغيري  اأي  دون  العامة  مليزانيتها 

ل��وزارة الدفاع هو  امليزانية االإجمالية املخ�س�سة  يف تف�سري 

ا�ستثناء االأموال املخ�س�سة دورياً ل�سن احلروب واال�ستمرار 

و�سلت  والتي  املعلنة،  اال�ستقطاعات  من  اجلارية  باحلروب 

اأن  ن��رى  فاإننا  ال�����دوالرات..  تعد مب��ل��ي��ارات  خيالية  اأرق��ام��اً 

البنتاغون من خالل ا�سراتيجيته اجلديدة، يحّول وجهة 

للنفوذ  تهديداً  االأك��رث  امل�ستقبلية  التحديات  اإىل  االإن��ف��اق 

ب��اإع��ادة  ي�سمح  مم��ا  االم���رباط���وري���ة،  ولهيمنة  االأم���ريك���ي 

اإح��ي��ائ��ه��ا م��ن ج��دي��د وم��ن��ع��ه��ا م��ن ال�����س��ق��وط، ك��م��ا �سقطت 

االمرباطوريات التي �سبقتها.

ويف درا�سة حماولة اإعادة اإحياء االمرباطورية، جند اأن 

الواليات املتحدة تتجه اإىل ما يلي:

واإن�ساء قوى  الع�سكري االأمريكي  التفوق  احلفاظ على 

ع�سكرية �سغرية جمهزة جيداً، مما يخفف االإنفاق ويكون 

اأف�سل بكثري من قوى اأكرب، مكلفة اأكرث وغري م�ستعدة.

ومن  وعاملياً،  اإقليمياً  ال�سيني  النفوذ  احتواء  حماولة 

نحو  الع�سكري  االإن��ف��اق  وجهة  حتويل  الفاعلة  االأ�ساليب 

مزيد من اال�ستثمارات يف قدرات القوات البحرية واجلوية 

يف املحيط الهادئ.

توجه  مع  الناتو،  حلف  دول  مع  التعاون  يف  اال�ستمرار 

االأوروب���ي���ة،  ال��ق��ارة  ق���درة احل��ل��ف��اء يف  اأك���رب لالعتماد على 

فاأمريكا ب�سدد التخلي عن تعهدها ال�سابق - خالل احلرب 

اجتياح  م��ن  قلق  هناك  يعد  فلم  اأوروب����ا،  بحماية  ال��ب��اردة- 

ال��والي��ات  �ستمتنع فيها  التي  االأوق���ات  الأوروب����ا، ويف  رو���س��ي 

امل��ت��ح��دة )ب��ال��ت��ايل ال��ن��ات��و( ع��ن ال��ت��دخ��ل يف اأزم���ة ك��ب��رية يف 

تقف  اأن  اأوروب���ا  على  اأول��وي��ات خمتلفة،  لديها  الأن  اجل���وار 

ت��دع��و احل��اج��ة،  ب��ع��م��ل��ي��ات ع�����س��ك��ري��ة ح��ني  بنف�سها وت��ق��وم 

حلماية م�ساحلها وجوارها.

ا���س��ت��م��رار ال�����س��ي��ا���س��ة االأم���ريك���ي���ة ب��اح��ت��واء »ال��ت��ه��دي��د« 

االإيراين، وحماولة منع اإيران من امتالك التقنية النووية، 

وم���ن ال��ت��ح��ول اإىل ق���وة اإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ظ��م��ى ت��ه��دد اأم����ن دول 

ال�سيا�سية  النفط، وت�سيطر على  اجلوار اخلليجي وممرات 

االإقليمية يف اخلليج ب�سكل عام. 

ال��ردع  ا�سراجتية  االأم��ريك��ي��ون  يعتمد  ه��ذا،  ولتحقيق 

م��ن خ��الل �سيا�سة »اإح��ب��اط اأه���داف ال��ع��دو« ب��دون تكاليف 

باهظة، وذلك من خالل العمل على تقوية حلفائها العرب 

اخلليجيني �سيا�سياً وع�سكرياً، من خالل اإعطاء نفوذ وا�سح 

اأي  وم��ن��ع  العربية،  ال��ث��ورات  ق�سايا  يف  وال�سعودية  لقطر 

اإعالن  يحكى عن  وما  اخلليج،  ل�سلطة حكام  �سعبي  تهديد 

خالل  وم��ن  م��وح��داً،  كياناً  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول 

�سفقات ال�سالح التي تربمها مع الدول العربية اخلليجية.

 وب��ال��ت��اأك��ي��د، وك��م��ا اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����ش اأوب���ام���ا ���س��راح��ة، ال 

وه��ي  االأو����س���ط،  ال�����س��رق  ع��ن  تتخلى  اأن  اأم���ريك���ا  ت�ستطيع 

اأمن  وحماية  ونفوذها  هيمنتها  ال�ستمرار  بالفعل  تتح�سب 

تفاهمات  تقيم  اأن  املتحدة  ال��والي��ات  حت��اول  ل��ذا  اإ�سرائيل، 

ال�ستالم  تتح�سر  ال��ت��ي   - امل�سلمني  االإخ����وان  جماعات  م��ع 

كربى  اإقليمية  ق��وة  لت�سكيل  اأفريقيا-  �سمال  يف  ال�سلطة 

اجل��زي��رة  �سبه  ع��رب  اأفريقيا  �سمال  اإىل  تركيا  م��ن  مم��ت��دة 

اأم��ريك��ا  ال���ذي �سيعّو�ش ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة واإ���س��رائ��ي��ل، االأم����ر 

ممرات  على  و�سيطرتها  نفوذها  ويثبت  حلروبها  خ�سارتها 

الطاقة واملياه، ويجه�ش اأي خطر على امل�سالح الغربية يف 

ال�سني  املت�ساعد لكل من  الطموح  ي�سّكله  املنطقة قد  هذه 

ورو�سيا.

االآن-  – حتى  االأخ���رية  ال�ساحة  �سورية  ت��ب��دو  وه��ك��ذا، 

املنطقة بني مع�سكرين  النفوذ يف  والتي ي�ستمر فيها �سباق 

ال�سورية،  البوابة  العامل« من  »قلب  على  الهيمنة  يحاوالن 

مع  املتحالف  وال��غ��رب  وتركيا  اأم��ريك��ا  االأول:  املع�سكر  ويف 

اأمريكا، ويف املحور املقابل جند ال�سني ورو�سيا – الطاحمة 

ل��ل��ع��ودة اإىل ال��ن��ف��وذ ال�����دويل م���ن ب���واب���ة ال�����س��رق االأو����س���ط 

وال�سورية بالتحديد- واإيران.

اإح��ي��اء  اأم��ريك��ي��ة ط��م��وح��ة الإع������ادة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اإذاً، 

االمرباطورية، و�سياغة نظام عاملي جديد يعيد التاريخ اإىل 

ما كان عليه منذ �سقوط االحتاد ال�سوفياتي، فهل تنجح؟ 

اأن تعيد الزمن اإىل الوراء،  براأينا، لن ت�ستطيع اأمريكا 

واإعادة االمرباطورية اإىل �سابق عهدها، والف�سل �سيكون من 

البوابة ال�سورية بالتحديد، فالقوى الكربى والعظمى هي 

واأدوات��ه��ا ما ال ميلكه  القوة  التي متتلك من  تلك  بب�ساطة 

مناف�سوها، اإذ اإن القوة الدولية عالئقية ون�سبية؛ ال تظهر 

اإال يف ظ��ل ع��الق��ات ب��ني وح��دات��ه��ا، بالتايل ال ميكن و�سف 

دولة باأنها قوية اأو �سعيفة اإال مقارنة مع دول اأخرى، وهنا 

تبدو الواليات املتحدة قوية ن�سبياً، ولي�ش ب�سكل مطلق، وما 

الف�سل يف كل من العراق واأفغان�ستان واالآن الف�سل الوا�سح 

يف �سورية اإال دليل على ذلك.

اإننا نرى اأن النظام العاملي يتجه اإىل مزيد من تعددية 

مراكز النفوذ، �سيوؤدي اإىل ن�سوء قوى ا�سراتيجية منف�سلة 

اأح��الف  ف��ال  م�ساحلها،  بح�سب  اأه��داف��ه��ا  وتختلف  تلتقي 

دائ��م��ة وال ع����داوات دائ��م��ة، ب��ل ي��ك��ون التفاهم واالخ��ت��الف 

بدرا�سة امل�سلحة يف كل ق�سية على حدة. 

يف النهاية، ميكن التنبوؤ باأن دورة التاريخ �ستدور، وكما 

كان القرن التا�سع ع�سر اأوروبياً، والقرن الع�سرين اأمريكياً، 

فاإن القرن الواحد والع�سرين قد يكون اآ�سيوياً بامتياز.

ليلى نقوال الرحباين
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م����وزة ب��ن��ت ن��ا���س��ر امل�����س��ن��د، ل��ي�����س��ت جم����رد ث��ري��ة 

غرائب  وج��م��ع  التب�سع  يف  اأوق��ات��ه��ا  تق�سي  خليجية 

ال��ع��امل، ولي�ست جم���رد زوج���ة ث��ان��ي��ة م��ن ب��ني ث��الث 

زوجات جمعهن اأمري قطر حمد بن خليفة اآل ثاين يف 

ق�سور حرميه.. اإنها اأكرث من ذلك بكثري.

وعمليات  ثيابها  على  املاليني  اأنفقت  واإن  فهي 

اأم  اأنها  التجميل التي تبقيها »ن�سرة« و�سابة، رغم 

ل�سبعة اأوالد، اإال اأنها اأي�ساً امراأة ال يقف طموحها 

عند حدود، وال يقف ذكاوؤها وال حنكتها عند حمطة 

ما يف حياة االأمري، الذي تدور �سكوك كثرية يف اأنها 

هي من مت�سك بقراره، وتخطط ل�سيا�سته بالتعاون 

مع �سركاء لها يف دائرة القرار القطري.

يف  احلاكمة  العائلة  اإىل  امل�سند  نا�سر  م��وزة  اأت��ت 

اآن��ذاك ال�سيخ  1977، عندما تزوجت ويل العهد  العام 

حمد. كانت زوجة ثانية، اأتبعها االأمري بزوجة ثالثة، 

نا�سر  وال��ده��ا  ب��ني  »�سفقة«  نتيجة  العائلة  اإىل  اأت��ت 

امل�سند، املعار�ش ال�سر�ش حلاكم االإمارة، وبني احلاكم 

من  احل��اك��م��ة  العائلة  دخ��ول��ه  مقابل  خليفة،  ال�سيخ 

�سنة،   20 العمر  م��ن  البالغة  ال�سغرية  ابنته  خ��الل 

ومتتعه مبزايا العائلة التجارية. 

ا�ستولت االأمرية على قلب االأمري وعقله.. وقراره، 

ت��ويّل احلكم مبكراً،  اأج��ل  العمل م��ن  اإىل  ب��ه  ودف��ع��ت 

بالتعاون  االنقالب  لهذا  اأ�ّس�ش  من  كانت  اإنها  ويقال 

مع وزير اخلارجية احلايل ورئي�ش احلكومة القطرية 

بعد  اأب��ي��ه،  على  االب��ن  انقلب  بن جا�سم.  ال�سيخ حمد 

اأن اأح�ش - وزوجته - باأن االأخ��ري يفكر يف نقل والية 

العهد اإىل ابن اآخر.. مت االنقالب خالل زيارة الوالد 

و�سرعان  لعودته،  ���س��رورة  ال  ب��اأن  فاأُبلغ  اخل���ارج،  اإىل 

الثاين، هذه  بالتح�سري لالنقالب  ال�سيخة  ب��داأت  ما 

املرة كان االأمر ل�سالح ابنها االأمري متيم، ففي �سباط 

احلكم  نظام  لقلب  موؤامرة  اكت�ساف  عن  اأُعلن   1996
ما  و�سرعان  ال�سيخ خليفة،  ابن عم  يتزعمها  اجلديد 

مت اتهام اأوالد ال�سيخ حمد )من زوجاته االأخريات( قد 

لذا مت  انت�ساراً جلدهم،  فيها  باآخر  اأو  ب�سكل  �ساركوا 

طرد ال�سيخ فهد بن حمد من �سالح الدروع، واتهامه 

باأنه »اإ�سالمي متطرف«، ومت و�سع ال�سيخ م�سعل بن 

حمد قيد االإقامة اجلربية، وقيل يومها اإن ال�سيخني 

ُعزال ب�سغط وتخطيط من ال�سيخة موزة حتى يخلو 

اأكتوبر  يف  اأع��ل��ن  حيث  اجل��و،  ومتيم  جا�سم  لولديها 

للعهد،  ول��ي��اً  حمد  ب��ن  جا�سم  تعيني  ع��ن   1996 ع��ام 

جا�سم  ال�سيخ  لكن  م���وزة،  لل�سيخة  البكر  االب��ن  وه��و 

»ت��ن��ازل« ع��ن والي���ة العهد  - وب�سغط م��ن وال��دت��ه - 

االأوملبية،  اللجنة  ي��راأ���ش  ال��ذي  متيم  ال�سيخ  ل�سقيقه 

اأن  بعد  القطري  لل�سعب  تنازله  جا�سم  ال�سيخ  واأعلن 

وافق اأمري دولة قطر ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 

على ذلك، وكانت اأطرف التعليقات ال�ساخرة على هذا 

االأم��ري جا�سم  اأن  »�سحية«  الأ�سباب  ال��ذي مت  التنازل 

»انزلق بق�سرة موزة.. فلم يعد قادراً على احلكم«.

تفرغت ال�سيخة موزة مل�ساريعها اخليالية، فاأن�ساأت 

»موؤ�س�سة قطر« التي ا�ستن�سخت جامعات اأمريكية يف 

املقامة  لتلك  م�سابهة  جممعات  لها  وبنت  ال��دوح��ة، 

يف اأم��ريك��ا يف جم��اول��ة جل��ذب االه��ت��م��ام ال��غ��رب��ي، ويف 

وموؤ�س�سات،  ���س��رك��ات  الإن�����س��اء  ال�سعي  تابعت  ال��داخ��ل 

فاأخرجت قناة »اجلزيرة« اإىل العلن، و�سركات �سهرية 

و�سواًل  لالألومنيوم..  وقطر  للغاز  قطر  مثل  كثرية 

اإىل �سراء »املونديال«، حيث لعبت دوراً كبرياً يف هذه 

العملية.

حملته  مت��ي��م،  ابنها  ع��راب��ة  م���وزة  ال�سيخة  ك��ان��ت 

وتعرف  امل�سوؤولني  قابل  املتحدة،  ال��والي��ات  اإىل  معها 

عليهم، ورمبا �ستحمل االأيام املقبلة خرباً مفاجئاً عن 

اعتزال االأب.. اأو مر�سه، اإذا ما �سذ عن خطى موزة اأو 

فكر يف التمرد.

ال�سيخة موزة من مواليد العام 1957، مل تتلق من 

التعليم الكثري قبل زواجها، لكنها نالت الكثري منه بعد 

و�سول زوجها اإىل احلكم، فنالت �سهادة البكالوريو�ش 

يف علم االجتماع من جامعة قطر عام 1986، كما مت 

منحها �سهادات دكتوراه فخرية من جامعة كومنولث 

اأم - قطر،  اأند  اأي  فرجينيا - قطر، وجامعة تك�سا�ش 

لندن،  يف  اأمبرييال  وكلية  ميلون،  كارجني  وجامعة 

وكلية ال�سوؤون الدولية يف جامعة جورجتاون - قطر، 

هاو�ش«  »�ساثام  موؤ�س�سة  من  رفيعة  جائزة  نالت  كما 

كانت  وامل��ف��ارق��ة  ال��ربي��ط��اين،  امللكي  للديوان  التابعة 

توىل  ال��ذي  نف�سه  ال��ع��ام  يف  اإليها  اجل��ائ��زة منحت  اأن 

معروف  بريطاين  ي��ه��ودي  املوؤ�س�سة  ه��ذه  رئا�سة  فيه 

بتاأييده ل�»اإ�سرائيل«، اإذ جعل من املوؤ�س�سة مزاراً للقادة 

دف��ع مبعار�سي  م��ا  فيها،  ي��ح��ا���س��رون  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 

مكاناً  املعهد  هذه  مقر  من  يتخذون  العربية  الدولة 

�سبه دائم للتظاهر �سد �سيا�ساتها العن�سرية. 

عام  ث��اين  اآل  بن خليفة  ال�سيخ حمد  تزوجت من 

جا�سم )املمثل  ال�سيخ  هم:  اأبناء  �سبعة  واأجنبا   1977
دولة  عهد  )ويل  متيم  وال�سيخ  ل��الأم��ري(،  ال�سخ�سي 

هيئة  اأمناء  جمل�ش  )رئي�ش  امليا�سة  وال�سيخة  قطر(، 

متاحف قطر(، وال�سيخة هند )مدير مكتب االأمري(، 

وال�سيخ جوعان )�سابط يف القوات امل�سلحة القطرية(، 

القدرة(،  ل�سباقات  فريق قطر  )قائد  وال�سيخ حممد 

وال�سيخ خليفة.

امل�����س��ن��د وه��ب��ت نف�سها واأم��وال��ه��ا  ال�����س��ي��خ��ة م����وزة 

لق�سية ن�سر الدميقراطية يف الدول النامية، وتر�سيخ 

التي  امل��ن��اط��ق  يف  واالإع�����الم  ال�سحافة  ح��ري��ة  م��ب��ادئ 

التعليقات  واأط�����رف  ل��ت��ط��وي��ر،  ب��ح��اج��ة  م����وزة  ت��راه��ا 

وكاأنها  تت�سرف  »ال�سيخة  اأن  ك��ان��ت  بحقها  واأذك��اه��ا 

الراأي  ال�سيا�سي وحرية  االإ�سالح  ترعى  دولة عظمى 

يف العامل كله«.

شّجعت زوجها على االنقالب على أبيه.. وتعمل لوصول ابنها إلى الحكم

موزة بنت ناصر المسند.. »دولة عظمى«

بــــــروفــــــــايـــــــــل



قد تكون عناوين زيييارة الأميين العام 

ليييي�أمم املييتييحييدة بييييان كيييي مييييون املييرتييقييبيية 

لييلييبيينييان هيييي: مييتييابييعيية اليييتيييزام اليي�ييسييلييطييات 

الدولية1701  القرارات  تطبيق  اللبنانية 

اإىل  بييالإ�ييسييافيية  و1757،  و1559  و1680 

الييبييحييث يف تييفييعيييييل حييميياييية اأمييييين قيييوات 

»اليونيفيل« العاملة يف جنوب لبنان، وقد 

يثري »كي مون« م�ساألة تر�سيم احلدود مع 

بن  امل�سرتكة  املوا�سيع  وبع�ض  �ييسييورييية، 

لبنان والأمم املتحدة.

ولكن قد يكون يف الوقت عينه، م�سمون 

الأ�ييسييا�ييض، هييو الطلب من  الييزيييارة وهدفها 

ال�سورين«  »للنازحن  خميم  اإقامة  لبنان 

جيييراء احلييييوادث الأميينييييية يف �ييسييورييية، حتت 

عنوان اإن�ساين، يتحّول تدريجاً اإىل منطقة 

عازلة على الأرا�سي اللبنانية، ت�سكل قاعدة 

لنط�ق الأعمال الإرهابية التي ت�ستهدف 

ال�ستقرار ال�سوري، يف �سوء ف�سل حماولت 

بع�ض القوى الإقليمية والدولية من اإقامة 

ميينييطييقيية عيييازلييية عييلييى احليييييدود اليي�ييسييورييية - 

الييرتكييييية، وتييراجييع حيييدة املييواقييف الرتكية 

واآخرها  ال�سورية،  الأزمييية  حيال  الر�سمية 

داود  اأحمد  الرتكية  اخلارجية  وزييير  دعييوة 

متابعة  اإىل  اليي�ييسييورييية«  »املييعييار�ييسيية  اأوغيييليييو 

يوؤ�سر  مييا  فقط،  �سلمي  �سكل  يف  »ن�سالها« 

اإىل  اأنقرة قد متنع ت�سلل امل�سلحن  اأن  اإىل 

�سورية عرب اأرا�سيها.

ويف هذا ال�سياق، توؤكد م�سادر مطلعة 

عييلييى اليييواقيييع امليييييييداين يف �ييسييورييية تييراجييع 

عمليات ت�سلل املقاتلن اإىل الداخل ال�سوري 

عييرب احلييييدود امليي�ييسييرتكيية مييع تييركييييية، لفتة 

راهيينيياً، هي  �سخونة  الأكيير  املناطق  اأن  اإىل 

املناطق املحاذية للبنان، بفعل عدم انقطاع 

عييمييليييييات تييهييريييب اليي�ييسيي�ح يف �ييسييكييل كييامييل، 

وا�ستمرار ت�سلل امل�سلحن من بع�ض القرى 

يف  ملحوظاً  تراجعاً  �سهد  الييذي  اللبنانية، 

الآونة الأخرية.

املنطقة  اإقيياميية  ميين  التخوف  هييذا  اإن 

العازلة، وبالتايل تعري�ض الأمن القومي 

امليي�ييسييرتك للخطر،  اليي�ييسييوري   - الييلييبيينيياين 

نيياهيييييك بيييخيييروج اجليييانيييب الييلييبيينيياين على 

معاهدة التن�سيق والتعاون مع �سورية، مل 

يكن قائماً على جمرد حتليل �سيا�سي، بل 

مرتكزاً على وقائع ملمو�سة.

معلومات  اأكييييدت  اليي�ييسييدد،  هيييذا  ويف 

اخلييارجييييية  وزيييييرة  م�ساعد  اأن  مييوثييوقيية 

الأمييييريكييييييييية لييي�يييسيييوؤون الييي�يييسيييرق الأدنييييييى 

احلكومة  رئي�ض  اأبييلييغ  فيلتمان  جيفري 

جنيييييب ميييييقيياتييي رغييبيية بيييي�ده يف اإقيياميية 

اللبنانية  الأرا�ييسييي  على  اإن�ساين«  »مميير 

الأميير  اليي�ييسييورييين«،  »املنكوبن  لإ�ييسييعيياف 

الييذي و�سع ميقاتي يف حرية من اأمييره، 

فييوقييع بيين مطرقة الييتييزامييه لإيييحيياءات 

م�ساحله،  على  حفاظاً  الييدويل  املجتمع 

قد  الييذي  احلكومي  الت�سامن  و�سندان 

يييتييعيير�ييض لييي�هيييتيييزاز يف حييييال اخليي�ييسييوع 

يييكييررهييا كي  قييد  الييتييي  لييرغييبيية فيلتمان، 

مون لتاأخذ بعداً اأممياً.

ويف �ييسييييياق مييتيي�ييسييل، ييييطيييرح مييرجييع 

ليييبييينييياين مييييقييييّرب ميييين دمييي�يييسيييق عييي�ميييات 

ت�سغيل  طيييرح  اإعييييادة  �سبب  عيين  ا�ستفهام 

مطار القليعات يف هذا التوقيت؟

اأن يكون  املييرجييع تخوفه ميين  ويييبييدي 

امليييذكيييور، هو  املييطييار  الييهييدف ميين ت�سغيل 

الإ�ييسييهييام يف �ييسييرب ال�ييسييتييقييرار اليي�ييسييوري، 

حتيييت غييطيياء تييلييقييي اأو نييقييل »امليي�ييسيياعييدات 

الإنيي�ييسييانييييية« اإىل »امليينييكييوبيين اليي�ييسييورييين«، 

تخ�سع  القليعات  منطقة  اأن  خ�سو�ساً 

لنفوذ تيار �سيا�سي له يد طوىل يف عمليات 

تخريب �سورية.

اأن ما ذكرته �سحيفة  ويعترب املرجع 

وجود  عن  الأمريكية  بو�ست«  »وا�سنطن 

مييئييات الييعيينييا�ييسيير ميين »اجلييييي�ييض اليي�ييسييوري 

التمهيد  فكرة  يف  ي�سب  عييكييار،  يف  احليير« 

لإقامة خميم للعنا�سر املذكورة. 

يف املييييقييييابييييل، نيييفيييت مييي�يييسيييادر وا�ييسييعيية 

القرى  يف  امليداين  الو�سع  على  الإطيي�ع 

احلييدودييية يف عييكييار وجيييود جمييمييوعييات ملا 

اأن  اإىل  ميي�ييسييرية  احليييير«،  »اجلييييي�ييض  ي�سمى 

على  يقت�سر  املنطقة  ال�سورين يف  وجود 

غييالييبييييية ميين »الييينيييازحييين« املييوجييودييين يف 

�ييسيييييافيية اأقيياربييهييم وبييعيي�ييض الييهيياربيين من 

وجه العدالة الذين ي�ستخدمون الأرا�سي 

اللبنانية كم�ذ اآمن وكواحة »ل�سرتاحة 

امليييييييحيييييييارب«، مييي�يييسيييتيييفيييديييين مييييين اليييغيييطييياء 

الإن�ساين الذي توفره ال�سلطات اللبنانية 

بييعيي�ييض  اأن  اإىل  مييي�يييسيييرية  »لييييليييينييييازحيييين«، 

الراحة يف  من  ق�سطاً  ياأخذون  املطلوبن 

لبنان، ليعودوا بعدها للم�ساركة يف القتال 

يف �سورية.

اليييقيييرى  اأن  اإىل  املييي�يييسيييادر  وتييي�يييسيييري 

امليييحييياذيييية ليي�ييسييورييية تيي�ييسييهييد تيييراجيييعييياً يف 

حركة ت�سدير عدة الإرهاب اإىل الداخل 

تهريب  عمليات  بع�ض  خ�  ما  ال�سوري، 

ال�س�ح ذات البعد املنفعي، عازية ال�سبب 

اإىل حال الرتدي املايل الذي يعانيه تيار 

عن  ناجماً  يييكييون  قييد  اليييذي  »امل�ستقبل«، 

»للتيار«،  اخلليجي  امليييايل  الييدعييم  وقييف 

دول  بع�ض  تراجع مواقف  اإىل  يوؤ�سر  ما 

اخلييليييييج يف تيياأجيييييج الييي�يييسيييراع امليي�ييسييلييح يف 

ال�سورية  الأزميية  ذهاب  وبالتايل  �سورية، 

نحو �سكة الإنح�سار.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
كاًل  ا�ستهدفت  التي  املروعة  التفجريات  ا�ستنكرت  لبنان  يف  املقاوم  العمل  جبهة   •
من بغداد ودم�سق، والتي جاءت بعد التحّرك امل�سبوه ملبعوث ال�سر الأمريكي جيفري 

فيلتمان يف املنطقة، لتوؤكد مبا ل يدع جماًل لل�سك باأن دولة الإرهاب الدويل اأمريكا هي 

من تقف خلف هذه التفجريات يف كال البلدين، كردة فعل على �سمود �سوريا يف وجه 

املوؤامرة التي ت�ستهدف اإ�سقاطها، لدورها الكبري يف هزمية امل�سروع ال�سهيو – اأمريكي 

يف  العربي  الوطن  امتداد  على  املنطقة  يف  واملمانعة  املقاومة  لقوى  دعمها  خالل  من 

فل�سطني ولبنان والعراق.

القومية  اأبرز وجوه احلركة  اأحد  القدو�س امل�سواحي؛  الدكتور عبد  حزب الحتاد نعى   •
يف اليمن والوطن العربي، موؤكدًا اأن احلركة القومية العربية والتيار النا�سري خ�سرا اأحد 

اأبرز الوجوه القومية، ومرجعًا ن�ساليًا يعتز به كل املكافحني الوطنيني والعرب، واإن غيابه 

ياأتي يف وقت يحتاج فيه وطنه والأمة العربية، اإىل رموز كبار اأمثاله، وهو الذي عا�س هموم 

الأمة بكل جوارحه، مدافعا عن ن�سرة حقوق اأمته العربية، ويف طليعتها ق�سية فل�سطني، 

ومقد�ساتنا التي ُتنتهك يوميًا، وتتعر�س ل�ستى اأنواع التهويد.

• هيئة علماء لبنان لفتت اإىل اأنه مل مي�س على النفجار الآثم يف امليدان بدم�سق �ساعات 
مبد  مطالبته  م�ستنكرة  ال��ث��ورات،  ب��الد  يف  انت�سر  الإ���س��الم  اأن  القر�ساوي  اعترب  حتى 

املخربني يف �سورية باملال وال�سالح.

يف  جديدة  م��رة  الإج���رام  يد  �سرب  ا�ستنكر  لبنان  يف  اليينييا�ييسييري  الييقييومييي  التنظيم   •
دم�سق؛ قلب العروبة الناب�س، بهدف النيل من اأمنها وا�ستقرارها، تنفيذًا لأوامر اأمريكية 

�سعبنا  �سمود  هالها  لل�سيطان،  نف�سها  باعت  �سغرية،  و�سورية  عربية  وباأيد  �سهيونية،   -

ال�سعب  ووحدة  و�سمود  قوة  من  ويئ�ست  لها،  يتعر�س  التي  املوؤامرة  اأمام  ال�سوري  العربي 

الأبي والتفافه حول قيادته ال�سريفة، وقائده ال�سجاع، فلجاأت اإىل عمليات تفجريية تقوم 

بها عنا�سر ظالمية حاقدة.

 • جبهة العمل الإ�س�مي يف لبنان ت�ساءلت عن مغزى زيارة الأمني العام لالأمم املتحدة 

بان كي مون اإىل لبنان يف هذا الوقت بالذات، وهل هذه الزيارة هي لالإطالع عن كثب على 

اأم هي من  لبنان و�سعبه،  الغا�سم بحق  العدو ال�سهيوين  ارتكبها  التي  الوح�سية  اجلرائم 

اأجل ا�ستعادة احلق اللبناين املغت�سب وحترير مزارع �سبعا وتالل كفر �سوبا؟

اأما اإذا كانت زيارته ل�سّد ع�سب الفريق الآذاري، من اأجل مترير امل�ساريع امل�سبوهة الهادفة 

اإىل النيل من املقاومة ورموزها فنقول له: لتكلف نف�سك عناء ال�سفر والزيارة، لأنك لن 

جتد اآذانًا �ساغية من اأكرثية ال�سعب اللبناين املوؤمن بعدالة ق�سيته وخيار املقاومة. 

• النائب ال�سابق عدنان عرقجي راأى اأن خطاب الرئي�س الدكتور ب�سار الأ�سد يف جامعة 
قوميًا، رغم  الطليعي  �سورية يف موقعها  ثبات  التاأكيد على  ا�سرتاتيجي، من حيث  دم�سق 

�سرا�سة املوؤامرة التي واجهتها، معتربًا اأنه خطاب مف�سلي من ناحية توقيته بعد انك�ساف 

وكل  والعرب  ال�سوريني  طماأن  م�ستقبلي  خطاب  وه��و  وخفاياها،  امل��وؤام��رة  تلك  حقيقة 

م�سرية  ت�ستمر  حني  يف  و�سيكًا،  بات  الإرهابية  الهجمة  على  النت�سار  اأن  اإىل  املخل�سني 

الإ�سالح اجلذري بثبات.

وقال عرقجي: لقد بنّي الرئي�س الأ�سد بالوقائع التزامه الكامل بالإ�سالح احلقيقي للنظام 

الف�ساد،  ومكافحة  والنتخاب  والإع��الم  الأح��زاب  قوانني  تغيري  �ساأن  من  لأن  ال�سيا�سي، 

على  وعملها  الدولة  قيام  اآليات  جذريًا  يغريوا  اأن  نف�سه،  الد�ستور  تغيري  اإىل  بالإ�سافة 

امل�ستوى الداخلي، فت�ُتاح للمواطن ال�سوري حرية العمل ال�سيا�سي، والتعبري والعي�س الكرمي، 

تريد  ل�سورية، كما  القومية  ال�سيا�سة  واحدًا يف  الإ�سالحات حرفًا  تبّدل هذه  اأن  من دون 

»اإ�سرائيل« وحلفاوؤها، بحيث تبقى �سورية بحكمة قيادتها ووعي �سعبها وقوة جي�سها، �سدًا 

منيعًا يف وجه كل املوؤامرات التي تريد �سرًا بالوطن.

واأ�ساف عرقجي: يتحدثون عن اآلف ال�سحايا يف �سورية، وهذا �سحيح.. اأمل ي�سمع بع�س 

العرب بالتقرير الذي رفعته القيادة ال�سورية اإىل بان كي مون، وفيه اأكرث من األفي ا�سم من 

�سهداء اجلي�س والأمن ال�سوري.. فمن قتل هوؤلء؟ وهل املتظاهرون ال�سلميون هم امل�سوؤولون 

لة من بع�س العرب. عن مقتلهم، اأم اأنهم جماعات الإرهاب املر�َسلة من تركيا واملموََّ

فيلتمان نقل مليقاتي رغبة بالده باإقامة منطقة عازلة

ملاذا طرح ت�شغيل مطار »القليعات« راهنًا؟
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بيييدعيييوة مييين اليي�ييسيييييد اأحييمييد 

طيييييبيييييارة، ُعييييقييييد لييييقيييياء بيييريوتيييي 

وا�يييسيييع يف مييركييز تييوفيييييق طييبييارة 

حتيييت عييينيييوان »غيييييداء بيييريوتيييي«، 

ال�سخ�سيات  ميين  الييعييديييد  جمع 

الييييييبييييييريوتييييييييييييية اليييي�ييييسيييييييييا�ييييسييييييييية 

والجييتييميياعييييية والييدبييلييومييا�ييسييييية 

الرئي�ض  تقدمهم  والإعيي�مييييية 

�سليم احل�ض.

طبارة،  املنا�سبة  يف  وحتييدث 

فييييييرحييييييب بييييالييييرئييييييييي�ييييض احليييي�ييييض 

اإىل  تييييطييييرق  ثيييييم  وبيييياحليييي�ييييسييييور، 

امليينييطييقيية،  لييبيينييان ويف  الييو�ييسييع يف 

وحتيييييدث عييين الييو�ييسييع امليي�ييسيييييحييي 

فيييييييهيييا وقيييييييييييال: »ليييييبييييينيييييان يييجييب 

بيياحييتيي�ييسييانييه  مميييييييييزاً  يييييكييييون  اأن 

كان عددهم«.  للم�سيحين مهما 

واأ�ساف: »يتحدثون عن ال�سركة، 

اأي �سركة يف بلد كهذا؟ اإننا نخاف 

 من اأن نقع يف �سرك هذه ال�سركة«.

وا�ييييسييييتييييغييييرب طيييييبيييييارة »تييهييمييييي�ييض 

بها،  بالهتمام  وطالب  بيييريوت«، 

وقيييييال:  »األييييي�ييسييت هيييي اأم الييدنيييييا 

كما و�سفها ال�ساعر الراحل نزار 

قباين«؟

بييييييريوت  »اإن  وخييييييتييييييم: 

للجميع ويجب على اجلميع 

الهييتييمييام بييهييا، لأنيييهيييا كييانييت 

و�ييسييتييبييقييى يف طييليييييعيية امليييدن 

احل�سارية املتقدمة«.

ميين  اأن  بييياليييذكييير  اجلييييدييييير 

البريوتي  اللقاء  حا�سري  بيين 

لقاء  اإىل  يتحول  لأن  املر�سح   -

دائيييم - حمييمييد جييبيياعييي؛ ممثل 

رئييييييي�يييض جمييليي�ييض اليييينييييواب نييبيييييه 

احل�ض،  �سليم  والرئي�ض  بييري، 

واليييييينييييييواب الييي�يييسيييابيييقييين: بييهيييييج 

طبارة، وحممد يو�سف بي�سون، 

واأمييييييين �ييييسييييري، وبييييهيييياء اليييديييين 

عيتاين، والوزير ال�سابق عدنان 

عيييي�ييييسييييوم، وحميييييافيييييظ بيييييريوت 

نا�سيف قالو�ض، وممثل الوزير 

نقول �سحناوي رامي جمذوب، 

ورئييييييي�يييض »رابيييييطيييييات الأقيييليييييييات 

امل�سيحية« حبيب افرام، ورئي�ض 

حيييزب »احليييييوار الييوطيينييي« فيييوؤاد 

خميييييييزوميييييييي، ورئييييييييييي�يييييض جتييمييع 

»الإ�ييييييسيييييي�ح والييييتييييقييييدم« خييالييد 

الداعوق، وممثل »جامعة الدول 

العربية« يف بريوت ال�سفري عبد 

ال�سلح، ونا�سر جريدة  الرحمن 

»ال�سفري« ط�ل �سلمان، وروؤ�ساء 

جمعيات وروابط بريوتية.

املتحدة  الأمم  اأمن عام  يفعل  ماذا ع�ساه 

بيييان كيييي ميييون يف لييبيينييان هيييذه امليييييرة، الييييذي مل 

يف  العاملية  اخلريطة  على  موقعه  يعرف  يكن 

ميين حوله  ارتيييبييياك  وميي�ييسييهييور  الأوىل،  زييييارتيييه 

اأنه  اعتقد  اآنئذ، حينما  بيت�ض  كييورال  فندق  يف 

الأطل�سي  املحيط  �ساطئ  على  فندق  يف  يقيم 

ولي�ض البحر الأبي�ض املتو�سط، فراأ�ض املنظمة 

الأممييييييية يييياأتيييي اإىل لييبيينييان حمييمييً� بيياملييلييفييات 

والر�سائل ال�ساخنة، وح�سب م�سادر دبلوما�سية 

اأممية فاإن بان كي مون، �سيتطرق كما تقت�سي 

و�سرورة   ،1701 القرار  اإىل  الأ�سا�سية  مهمته 

احلييييفيييياظ عيييليييى ا�يييسيييتيييقيييرار وهيييييييدوء اجلييينيييوب، 

التي �سهدها  الأمنية  اإىل احلييوادث  و�سيتطرق 

اجلنوب يف الأ�سهر الأخرية، وخ�سو�ساً م�ساألة 

ال�سواريخ »اللقيطة«.

اأمن عام منظمة  وكما تفيد امل�سادر فاإن 

الإنيي�ييسييائييييية  �ييسيييييكييرر اجلييمييليية  امليييتيييحيييدة،  الأمم 

من  لبنان  جنوب  يف  اليونيفيل  بيياأن  املعروفة، 

لبنان  ميين  �سيطلب  لكنه  لييبيينييان،  حماية  اأجيييل 

اأن ييييقيييوم بييواجييبييه بييتييقييدمي احلييميياييية لييقييوات 

اليونيفيل.

و�ييسيييييتييطييرق بيييييان كييييي ميييييون حيي�ييسييب هيييذه 

الذي   ،1559 الذكر  ال�سيء  القرار  اإىل  امل�سادر 

الييذي يرافق  ما فتئ ناظره تريي رود لر�سن 

الييتييحييرييي�ييسييي  دوره  يييلييعييب  الأممييييييي  املييي�يييسيييوؤول 

كي  �سيتناول  كما  الإ�سرائيلي..  العدو  مل�سلحة 

مون يف لقاءاته مع امل�سوؤولن اللبنانين ق�سية 

ال�سنوات  مهلة  تنتهي  التي  الدولية  املحكمة 

املقبل،  اآذار  �سهر  اأول  يف  لها  املمنوحة  الث�ث 

التمديد  اأن  اللبنانين  �سيبلغ  اأنييه  علم  حيث 

لها �سيكون تلقائياً، ولهذا �سي�سدد على وجوب 

احرتام لبنان التزاماته الدولية، �سواء لناحية 

التمويل اأم التمديد لهذه املحكمة، رغم م�سرية 

الف�سائح التي اكتنفت م�سريتها.

وبالطبع �سيكون ملف النفط والغاز على 

جدول اأعمال ولقاءات بان كي مون، حيث يتوقع 

بري هذه  نبيه  النواب  رئي�ض جمل�ض  يثري  اأن 

والدولية  القانونية  تفا�سيلها  بكل  الق�سية 

املنظمة  تييلييعييب  اأن  و�يييسيييرورة  لييبيينييان،  وحيييقيييوق 

الدولية دورها بحفظ حقوق الدول وال�سعوب 

تفيد  لكن كما  والقومية،  الوطنية  يف ثرواتها 

هييذه امليي�ييسييادر فييياإن بييان كييي مييون �سيتهرب من 

اإىل  ي�سري  دبلوما�سي  باإع�ن  امل�سوؤولية،  هذه 

ا�ستعداد املنظمة الدولية لهذه املهمة اإذا طلب 

منه ذلك اجلانبان اللبناين والإ�سرائيلي.

خطرياً  جانباً  فيياإن  املعلومات،  تفيد  وكما 

يف زيارة بان كي مون، �ستكون الهتمام بحدود 

 1701 القرار  تطبيق  بذريعة  ال�سمالية،  لبنان 

الوقائع  لبنان، لكن  اإىل  ال�س�ح  ومنع تهريب 

امليي�ييسييعييى  الأخيييييييرية يف  اخليييرطيييو�يييسييية  اأن  تيييوؤكيييد 

�سورية  �سد  للتخريب  والييقييطييري  الأمييريكييي 

واملوؤامرة عليها، �سيكون يف طلب كي مون زيارة 

ال�سمال، لتفقد احلدود ال�سورية - اللبنانية.

وح�سب م�سادر دبلوما�سية، فاإن حمد بن 

ال�سريعة  زيييارتييه  يف  امل�ساألة  هييذه  طييرح  جا�سم 

اإىل نيويورك قبل اأيام، وبحث يف م�ساألة اإقامة 

يف  فاإنه  وبالتايل  ال�سمال،  يف  للنازحن  خميم 

خمطط م�سوؤول املنظمة الدولية زيارة �سمال 

لبنان، لإلقاء نظرة على الطبيعة على احلدود 

اللبنانية - ال�سورية، ودرا�سة اإمكانية نقل قوة 

اإىل  »اليونيفيل«  الدولية  الييطييوارئ  قييوات  من 

�سمال لبنان، لتقوم برعاية خميمات م�سطنعة 

احلييدود، ويف  اأو مراقبة  »النازحن«،  ي�سمى  ملا 

كل احلييالت، فاإن ذلك يعني تغيرياً يف طبيعة 

القرار  ويف  »اليونيفيل«،  الدولية  القوات  عمل 

ل  خييطييرية،  اأميييوراً  يرتب  قييد  مييا  وهييو   ،1701
يتم  مل  اإذا  ميييداهيييا،  ييييعيييرف  اأن  لأحيييييد  ميييكيين 

تداركها، ويتو�سح لبان كي مون اأن هذا الأمر 

خارج �س�حياته و�س�حيات منظمته وجامعة 

حمد بن جا�سم اأي�ساً..

بان كي مون بوثائق  �سيواَجه  اأخييرياً، هل 

عيين اخليييروقيييات الإ�ييسييرائيييييلييييية، وخيي�ييسييو�ييسيياً اأن 

كي  بان  بزيارة  تفاءلت  يبدو  ما  على  اأبيب  تل 

و�ييسييولييه  مييين  �ييسيياعييات  قييبييل  فا�ستقبلته  مييييون، 

 155 اإ�ييسييرائيييييلييييية عيييييييار  75 قييذيييفيية  بيي�ييسييقييوط 

�سبعا،  مييييزارع  منطقة  داخيييل  مييلييم  و175  مييلييم 

خيييي�ل املييييينييييياورات الييعيي�ييسييكييرييية اليييتيييي جتييريييهييا 

اإ�يييسيييرائيييييييل يف عيييميييق �ييسييبييعييا وعييينيييد الأطيييييييراف 

 اليي�ييسييمييالييييية اليي�ييسييرقييييية ملييرتييفييعييات اجلييييييولن. 

وح�سب م�سادر اأمنية، فاإن 5 قذائف اإ�سرائيلية 

ناجمة عن التدريبات �سقطت يف حميط بركة 

النقار املحررة واملحاذية للمزارع، والتي �سهدت 

الدولين  للمراقبن  ا�ستط�ع  دورييية  و�سول 

اإليها ل�ستط�ع ما يجري على جانبي احلدود، 

الطريان  خييرق  فقد  دائييميياً،  ال�سرية  هييي  وكما 

منفذاً  اللبنانية  الأجييواء  الإ�سرائيلي  احلربي 

غييييارات وهييمييييية وطيييريانييياً دائيييريييياً فيييوق معظم 

املناطق اللبنانية واأن 8 طائرات حربية معادية 

اللبنانية.  املناطق  فييوق  دائييرييياً  طرياناً   نفذت 

غريباً  ج�سماً  الإ�سرائيلية  املقات�ت  األقت  كما 

بن  واٍد  وهييي  الك�سري،  اجلييبيياييية  منطقة  فييوق 

اإليها  بلدتي طلو�سة وحول، وي�سعب الو�سول 

األقتها  التي  العنقودية  القنابل  كثافة  ب�سبب 

امليييذكيييورة، خيي�ل عييدوان  اإ�ييسييرائيييييل يف املنطقة 

املييتييحييدة  الأمم  دور  هييو  مييا  ثييم   ..2006 متيييوز 

الأمييريكييييية  الييقيينييابييل  يف تنظيف اجليينييوب ميين 

الييعيينييقييودييية الييتييي األييقييتييهييا اإ�ييسييرائيييييل يف عيييدوان 

متييوز؟.. فهل �سُيبحث الأميير مع بان كي مون 

ومباذا �سيجيب؟

عبد اهلل ال�سفدي

7

ا�ستطالع وحمكمة دولية ويونيفيل يف ال�سمال

زيارة ملتب�شة لـ»بان كي مون« والر�شن.. يف التوقيت والغايات

بان كي مون                            تريي رود لر�سن                               جيفري فلتمان
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قيييييييام وفيييييييد مييييين جتييييمييييع اليييعيييليييمييياء 

النا�سر  عبد  ال�سيخ  برئا�سة  امل�سلمن، 

الإدارييييية،  الهيئة  رئي�ض  نييائييب  جيييربي؛ 

بييزيييارة بطريرك الأرمييين الأرثييوذكيي�ييض؛ 

اآرام الأول كي�سي�سيان.

بييعييد الييلييقيياء قييييال اليي�ييسيييييخ جيييربي: 

�سيما  ل  املنطقة،  يف  يحدث  ملا  تعر�سنا 

يييحييدث هو  اأن ميييا  �ييسييورييية، فيياأكييدنييا  يف 

تق�ّسم  اأن  تريد  التي  للموؤامرة  ا�ستمرار 

بن اأبناء البلد الواحد والوطن الواحد، 

فييرز اجتماعي  ومييا حييدث يف لبنان ميين 

اليوم  يييراد  ال�سابقة فيه،  خيي�ل احلييرب 

ال�سهيونية  لتبقى  �سورية،  يف  يكون  اأن 

فعلى  املنطقة..  هييذه  يف  امل�ستحكمة  هي 

�سعوبنا اأن تكون يف وعي وحذر. 

كيييذليييك تييعييّر�ييسيينييا لييبييعيي�ييض و�ييسييائييل 

الإع�م، التي تن�سف برباجمها الأخ�ق 

جمتمعاتنا  يف  والجييتييميياعييييية  الأُ�ييَسييرييية 

ال�سرقية.

ميييين جييهييتييه قيييييال خيياتيي�ييسيييييك دده 

مبنا�سبة  للتهنئة  الييزيييارة  كانت  يييان: 

الأعييييييييييياد، و�يييسيييكييير قيييدا�يييسيييتيييه الييعييلييميياء 

الزيارة  هييذه  على  الأفا�سل  امل�سلمن 

منا�سبة من  اأييي�ييسيياً  وكييانييت  الييكييرمييية، 

قييبييل قييدا�ييسييتييه للتكلم مييع الييعييلييميياء يف 

تهم جمتمعاتنا  التي  الآنية  املوا�سيع 

اليييي�ييييسييييرقييييييييية، ل�ييييسيييييييييمييييا املييي�يييسيييييييحييييييية 

لرت�سيخ  منا�سبة  وكانت  والإ�س�مية، 

بن  امل�سرتك  للعي�ض  الييعيي�قييات  هييذه 

الطوائف الإ�س�مية وامل�سيحية، وهما 

يييتييطييلييعييان اإىل عييي�قيييات مييتييييينيية اأكييير 

واأكر يف القريب العاجل.

كييمييا زار وفييييد مييين جتييمييع الييعييلييميياء 

الييعيي�قييات  ميي�ييسييوؤول  بييرئييا�ييسيية  امل�سلمن، 

مطران  غربي�ض،  ح�سن  ال�سيخ  العامة 

بييوليي�ييض مطر.  الأب  لييلييمييوارنيية؛  بيييريوت 

وعقب اللقاء قال ال�سيخ غربي�ض: لبنان 

كلها  فاملنطقة  معاناته،  يف  وحيداً  لي�ض 

الأر�ض  اأرجيياء  الدنيا يف  تعاين، و�سعوب 

املنطقة  اأن هييذه  اإل  نييزاعييات،  تعاين من 

ل�أنبياء  مييبيياركيياً  حيي�ييسييوراً  �سهدت  الييتييي 

والييير�يييسيييل، ل يييجييوز عييلييى الإطيييييي�ق اأن 

اأتباع  اأو خ�ف بن  نييزاع  اأي  يكون فيها 

الديانات املتنوعة.

بيييييييدوره، املييييطييييران مييطيير قيييييال: ما 

اأي  امل�سلمن«،  »الييعييلييميياء  كلمة  اأحيي�هييا 

باملحبة  جييميييييعيياً  للم�سلمن  اجلييامييعيين 

واملييوعييظيية احليي�ييسيينيية، والييتيي�قييي اخليييرّي، 

بن  ل  جتييّمييع  هيينيياك  يييكييون  اأن  ونتمنى 

امل�سيحين،  مييع  لكن  وح�سب،  امل�سلمن 

فنحن كلنا نعبد اهلل الواحد.

جتمع العلماء امل�شلمني 
يزور القيادات الروحية امل�شيحية

الرئي�ض احل�ض حماطاً بجانب من احل�سور

بطريرك الأرمن الأرثوذك�ض ي�ستقبل وفد جتمع العلماء امل�سلمن

لقاء بريوتي يف مركز طبارة:

بريوت للجميع.. وعلى اجلميع االهتمام بها



علينا بالعمل الوحدوي، 

ع  وعلى اهلل االتكال.. ت�صدُّ

لبنان من ت�رشذم اأبنائه، وبداية 

احلّل تكون باإن�صاء جمل�س 

ال�صيوخ، اأّما �صالح حزب 

اهلل فال ي�صعر به اللبنانيون 

لوال وجود املوؤامرة الفتنوية 

االإعالمية.. رئي�س اللقاء 

االإ�صالمي الوحدوي احلاج عمر 

ح جلريدة »الثبات«  غندور يو�صّ

روؤيته ال�صيا�صية، ولكم احلوار.

ي���اأ����س���ف رئ��ي�����س ال���ل���ق���اء الإ����س���ام���ي 

ال���������وح���������دوي احل�����������اج ع�����م�����ر غ�����ن�����دور 

لانق�سامات احلا�سلة يف العامل العربي 

»اخلافات  يقول:  وال�سيعة،  ال�سنة  بني 

الدين ول  اأه��ل  تر�سي  امل�سلمني ل  بني 

الدنيا، ل الوطن ول اهلل عز وج��ل، رّب 

�سلى  حممد  ر�سوله  من  طلب  العاملني 

من  جعل  مم��ن  ال��ت��رء  و�سلم  عليه  اهلل 

نحن  ال�سبب  لهذا  وف��رق��اً..  �سيعاً  دينه 

واح���د، ل  ال��دي��ن  اأّن  اأ���س��ا���س  نعمل على 

�سنة فيه ول �سيعة، وكّل ما يح�سل اليوم 

هو  براأينا  الطائفية  للنعرات  اإزك��اء  من 

نتيجة موؤامرة غربية على منطقتنا يف 

ال�سرق الأو�سط«.

���س��ع��ي غ����ن����دور لإي����ج����اد امل�����س��اح��ات 

الدينية  ال���روؤى  خمتلف  ب��ني  امل�سرتكة 

ب���راأي���ه واج����ب ع��ل��ى ك���ّل اإن�����س��ان، ي��ق��ول: 

النتائج  وت��رك  للعمل  عباده  يدعو  »اهلل 

حل��ك��م��ه، الإ����س���ام احل��ق��ي��ق��ي ل ي��ع��رف 

املذهبية ول الطائفية، والتنّوع الفكري 

���س��م��ن ال���دي���ن ال����واح����د ي���غ���ذي ال��ف��ك��ر 

الفكري  الخ��ت��اف  وي��ط��ّوره،  الإن�ساين 

والفقهي يجب األ يو�سلنا اإىل خاف«. 

لبنان  يف  اللقاء  عمل  عن  عملياً  �ساألناه 

بعيد  التمذهب  ت�سعري  حم���اولت  بعد 

 ،2005 اغ���ت���ي���ال رف���ي���ق احل����ري����ري ع����ام 

املتعمد  والتخويف  اأي���ار،  و7   5 واأح���داث 

اهلل؟ يجيب  ح����زب  ����س���اح  م���ن  ل��ل�����س��ن��ة 

غ�����ن�����دور: »ت���ع���ام���ل���ن���ا ط��ي��ل��ة ال�������س���ن���وات 

املن�سرمة كان مع القواعد ال�سعبية لكا 

الفريقني، مل نهتم كثرياً يف النقا�س مع 

الواحد  العي�س  وطروحاتهم،  الزعماء 

حلول  فيما  ب�سيط  الفئات  خمتلف  بني 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ني م��ع��ق��ّدة، الإ����س���ام اإ���س��اٌم 

ل اإ���س��ام��ني، ف���اإن ك���ان ه��ن��اك خ��اف��ات 

ح�سلت تاريخياً منذ 1400 عام، نقولها 

ل��ل��ج��م��ي��ع، ه����ذه الأم������ور ق���د خ���ل���ت، هم 

ف��اإن  تك�سبون،  م��ا  ولكم  ك�سبوا،  م��ا  لهم 

من  �سيئاً  ياأتيكم  لن  �سواب،  على  كانوا 

فربنا  �سال  على  ك��ان��وا  واإن  �سوابهم، 

لن ُيحا�سبنا على �سالهم، وقوفنا يوم 

الدين �سيكون على اأعمالنا ل اأعمالهم«. 

وي�ساأل غندور: »اأّي وطن �سيعمر واأبناوؤه 

اأغلبية  اأّن  ن��ع��ت��ر  ن��ح��ن  م��ت�����س��ارع��ون؟ 

النا�س م�ساملة وتريد الأمان، وما يح�سل 

بني الفينة والأخرى، من اأحداث فتنوية 

هي ال�ستثناء ل القاعدة«.

تفتيت املق�ّسم

ي�سع غندور اأحداث ال�سرق الأو�سط 

لو�سع  تق�سيمي،  غربي  خمطط  �سمن 

ال��ي��د ع��ل��ى خ����ريات ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة، 

امل�ستمّرة  ال�سورية  الأح����داث  اإن  ب��راأي��ه 

م�ساألة  لي�ست  اأ�سهر،   10 من  اأك��ر  منذ 

الإرادة  »ممانعة  اإن�سان،  وحقوق  حريات 

الأمريكية - الإ�سرائيلية يف املنطقة ُيراد 

�سربها، وبالتايل الق�سد من ال�ستهداف 

الإع�����ام�����ي ع���ل���ى ����س���وري���ة ����س���رب ه���ذه 

املمانعة، متاماً كما حاولوا مع حزب اهلل 

عام 2006«. يعّقب غندور: »اإين متفائل 

ب��وع��ي ال�����س��ع��ب ال�����س��وري، �سحيح  ج����داً 

ك��اأّي  ال�سيا�سي  نظامه  يف  ث��غ��رات  هناك 

نظام يف العامل، ل اأريد الدفاع عن نظام 

احلكم يف �سورية، هو الأجدر بالدفاع عن 

اأق��ّر بوجود  الأخ��ري  م��ادام  نف�سه، ولكن 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��دم��ري  ف���ِل���َم  اأخ���ط���اء 

مْن  ومل�سلحة  ال��دم��اء؟  و�سفك  للدولة 

ال�ستمرار بحالة الفو�سى«.

���س��وري��ة  اأّن م�����س��األ��ة  ي��ع��ت��ر غ���ن���دور 

ب��ق��در ما  ن��ظ��ام  اإ����س���اح  لي�ست م�����س��األ��ة 

هي م�ساألة م�سالح دول كرى، »الأمور 

املع�سكر  بني  التفاقم  اإىل  متجهة  اليوم 

ال���رو����س���ي وامل��ع�����س��ك��ر الأم�����ريك�����ي ع��ل��ى 

ال����دويل وب���ني مع�سكر را���س��خ  امل�����س��ت��وى 

ل��ل�����س��ي��ا���س��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ومم���ان���ع لها 

اإقليمياً«.

ال�سنة من  ت��خ��وي��ف  م�����س��األ��ة  وح���ول 

اللقاء  رئ��ي�����س  يعتر  اهلل،  ح���زب  ���س��اح 

ال���وح���دوي الإ���س��ام��ي ع��م��ر غ��ن��دور اأن 

»�ساح  ي��ق��ول:  ب��اط��ل��ة،  برمتها  امل�����س��األ��ة 

الإ�سرائيلي  العدو  اإىل  موّجه  اهلل  حزب 

النا�س ل  اليوم،  1982 وحتى  العام  منذ 

الإعامية  اإث��ارت��ه  ل��ول  ب��وج��وده  ت�سعر 

عن �سوء نّية، وهذا هو وجه املوؤامرة على 

حزب اهلل واللبنانيني«.

حركة حما�س

���س��األ��ن��اه ع��ن ح����راك ح��رك��ة حما�س 

الأخ����ري وامل��ل��ت��ب�����س ل��ك��ث��ري م��ن املحللني 

ال�سيا�سيني، يرّد غندور: »على حما�س اأن 

تقف اإىل جانب احلّق، احلّق الفل�سطيني 

هو الأ�سا�س، وهي بالتايل عليها اأن تكون 

ج��ان��ب حقوق  اإىل  يقف  م��ن  ج��ان��ب  اإىل 

الفل�سطيني، فاأهل احلق عليهم  ال�سعب 

باطل  مل��واج��ه��ة  بو�سلتهم  ت�سييع  ع��دم 

اإ�سرائيل، لأّنه يوماً من الأيام �سينت�سر 

الأي���ام  ال��ب��اط��ل مهما ق�ست  ع��ل��ى  احل���ّق 

وطالت«.

جمل�س ملة اأم جمل�س نواب؟

مب�سوار  ال��ب��دء  اإىل  غ��ن��دور  ي��دع��و 

حول  يقول  ال�سيا�سية،  الطائفية  اإلغاء 

م�����س��روع ق��ان��ون ال��ل��ق��اء الأورث��وذك�����س��ي 

قد  ب��ه  »ال�سري  النيابية:  لانتخابات 

ولي�س  مّلة  جمل�س  قانون  اإىل  ياأخذنا 

ال�سيا�سة  يف  املعتدلون  ن���واب،  جمل�س 

���س��ي��ت��ط��رف��ون يف خ��ط��ب��ه��م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

لإر����س���اء ن��اخ��ب��ي��ه��م، وه����ذا م���ا نعتره 

خراباً للبلد لأّنه يوؤ�س�س للكونفدرالية 

يف ل���ب���ن���ان«. ي��ع��ق��ب غ���ن���دور: »ال���ط���رح 

الأورث��وذك�����س��ي ق��د ي��ك��ون ُع��ر���س بنّية 

ن�سبة متثيل  اأج��ل ت�سحيح  �سليمة من 

وه��ذا  ال���ن���واب،  املجل�س  يف  امل�سيحيني 

الأمر ينطبق اأي�ساً على طوائف اأخرى 

امل�ساألة  ه��ذه  براأينا  املناطق،  بع�س  يف 

ال�سيوخ  جمل�س  باإن�ساء  جت��اوزه��ا  يتّم 

ال���ذي اأق����ّر ب��ه ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف، ف��ل��م ل 

الق�سايا احل�سا�سة  اإن�ساوؤه ملعاجلة  يتّم 

وال��ه��ام��ة ل��ك��ّل ط��ائ��ف��ة؟« ي���ردف غندور 

حديثه: »النا�س ل تهمّهم اإن كان جورج 

اأم عمر  ال��ن��ي��اب��ي  امل��ج��ل�����س  مي��ث��ل��ه��م يف 

ميثلهم  م��ن  ك��ان  اإن  قا�سم،  اأم  علي  اأم 

يف احل��ك��وم��ة وال����رمل����ان ي��ع��م��ل لأج���ل 

مّما  واقت�سادياً..  اجتماعياً  م�ساحلهم 

على  ال��ك��رى  ال��دائ��رة  اأّن  فيه  �سك  ل 

ق���اع���دة ال��ن�����س��ب��ي��ة ه���ي احل����ّل الأف�����س��ل 

للرابح  ي��ج��وز  ل  اإذ  ال��ل��ب��ن��اين،  للنظام 

ال��ذي ح�سل على ن�سف زائ��د واح��د يف 

على  ي��ح��وز  اأن  معينة  انتخابية  دائ���رة 

ن�سبة النواب كلها يف دائرته«.

يكمل غندور راأيه يف مو�سوع قانون 

النتخابية  الدوائر  »تكبري  النتخابات: 

توجيه  �ساأنها  من  الن�سبية،  قاعدة  على 

اخلطب ال�سيا�سية اإىل العتدال لوجود 

اأك��ر م��ن م��ك��ّون طائفي �سمن دائ��رت��ه، 

لي�سبح  ال�����س��ي��ا���س��ي  اخل���ط���اب  ف��ي��ع��ت��دل 

وطنياً«.

الرئي�س ميقاتي

جنيب  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأداء  ع���ن 

لي�س  الأ���س��ل  اأّن  غ��ن��دور  ي���رى  ميقاتي 

يف ت��ه��ري��ب��ة مت���وي���ل امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���س��ة 

ب��ل��ب��ن��ان ب��ط��ري��ق��ة غ��ري ���س��رع��ي��ة، »ال��ب��ل��د 

فريقي  �سمن  حتى  ح��اد  ب�سكل  منق�سم 

املعار�سة واملوالة، لأن غياب احلزم على 

ووهناً  �سياعاً  يولد  التنفيذي  م�ستوى 

ميقاتي  الرئي�س  النهاية  ويف  لبنان،  يف 

الوطن،  يعمل ما ي�ستطيع مل�سلحة هذا 

ال�ساحة  الأفرقاء على  عله ير�سي كافة 

اللبنانية«.

حّلوا الدّكة

غندور  لعمر  ال�سوؤال  توجيهنا  ومع 

القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اأداء  ع��ن 

قائًا:  غندور  ي�سحك  للعبة،  وحنينه 

ول�سوؤون  اللبناين  للمنتخب  »متابعتي 

كّل  اأّن  �سيما  ب��ايل،  تبقى يف  ال��ق��دم  ك��رة 

ف���رتة ���س��ب��اب��ي ك���ان م��ن�����س��ب��اً ل��ل��ري��ا���س��ة، 

ال��ل��ب��ن��اين وف��ري��ق  ف��ري��ق املنتخب  ط��ب��ع��اً 

وعقلي«.  تفكريي  يف  دائماً  النجمة هما 

يتذّكر اأيام تاألق فريق النجمة بالإ�سارة 

جميع  م��ن  موؤلفاً  ك��ان  جمهوره  اأّن  اإىل 

ال��ط��وائ��ف، ي��ق��ول: »ان��ط��اق��ة ال��ف��ري��ق 

ك��ان��ت م��ن راأ�����س ب���ريوت ول��ك��ّن��ه �سرعان 

مكاتب  لبنان،  كّل  يف  موؤيدوه  انت�سر  ما 

اجلمهور يف ق�ساء زغرتا كانوا م�سوؤوليه 

�سكا  واأه����ايل  »���س��رب��ل«،  ا�سمهم  ال��ث��اث 

النجمة  ف��ري��ق  ي���اق���ون لع��ب��ي  ك���ان���وا 

الفريق«.  برايات  بلدتهم  مرورهم  عند 

بفخر  ويتذّكر  غندور  للحظات  يتوقف 

خ������روج م�����س��ج��ع��ي ف���ري���ق ال��ن��ج��م��ة م��ن 

راأ����س  اإىل  متجهني  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��دي��ن��ة 

النجمة  فريق  لأّن  وال�ساحية،  ب��ريوت 

اإدارة  رغبة  اإّن  اإذ  اللبنانيني،  كان يجمع 

احلفاظ على  دوم��اً  كانت  النجمة  فريق 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ني )م��ن  ع��اق��ات ح�سنة م��ع 

نكون  اأن  دون  احل���ري���ري(  رف��ي��ق  بينهم 

حم�سوبني على اأحد«. وي�سيف غندور: 

جنماوياً  يبقى  اليوم،  حتى  »النجماوي 

حتى لو مل ي�سّجع فريقه«.

وعن اأداء املنتخب اللبناين القوي يف 

ت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل يطالب 

غندور بحّل »ال��دّك��ة« لأّن��ه ل يجوز باأّي 

�سكل من الأ�سكال اأن تكون املكافاآت التي 

وامل�سّحي  املتاألق  الاعب  عليها  يح�سل 

ب��ه��ذه الأم�����وال ال��زه��ي��دة، امل��ط��ل��وب من 

اح��ت�����س��ان  واحل��ك��وم��ة  ال��ري��ا���س��ة  وزارة 

اعتبار  فكرة  لأّن  الريا�سة،  يف  املميزين 

»ال��ري��ا���س��ة« اأّن��ه��ا اأم���ر ث��ان��وي اأم���ر غري 

يف  بها  نتغنى  التي  احل�سارة  لأّن  جائز، 

لبنان هي روح ريا�سية قبل اأّي �سيء«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

على حماس أن تكون 
إلى جانب من يقف 
مع الحق الفلسطيني

تكبير الدوائر االنتخابية 
على قاعدة النسبية من 
شأنها توجيه الخطاب 
السياسي إلى االعتدال
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هل حتولت بريوت اإىل 

جمهورية من االإ�صمنت 

امل�صلح..؟ �صوؤال يح�رش بقوة 

يف اأذهان اللبنانيني عمومًا، 

والبريوتيني خ�صو�صًا، بينما 

ي�صاهدون باأم العني مدينتهم 

تتاآكل و�صط تراجع امل�صاحات 

اخل�رشاء واالأحرا�س التي كانت 

متنف�صًا لهم والأوالدهم، على 

ح�صاب تف�صي املباين االإ�صمنتية 

واالأبراج العالية. 

فاأين هي رئة بريوت التي 

اأعياها العمران اجلديد والبنايات 

ال�صاهقة، واأّنى لها اأن تتنف�س اإزاء 

ج�صع ال�صما�رشة وامل�صتثمرين 

الذين ال يتوانون عن ا�صتغالل 

اأ�صغر م�صاحة فيها الإقامة مبنى؟

قدمياً تغنى الكثريون ببريوت.. و�سفوها 

ب��ق��ط��ع��ة م���ن ال�����س��م��اء ع��ل��ى الأر��������س، وب�����وردة 

الأ�سف،  مع  لكن  ال�سحارى..  و�سط  متفتحة 

ال��وردة فعًا..  والألقاب وذبلت  الأغ��اين  بقيت 

ال�سنوبر  اأ���س��ج��ار  اجتثاث  م��ع  ال��ظ��ال  رحلت 

لتلفح  ال�سم�س  وب��ق��ي��ت  ال�����س��ب��ار،  و���س��ج��ريات 

واجهة  اأغلقت  التي  العري�سة  املباين  واجهات 

بريوت البحرية واأتخمت �سوارعها.

حدائق قليلة

ب����ريوت متتد  اأن  احل��ق��ي��ق��ة امل��زع��ج��ة ه��ي 

على م�ساحة ع�سرين كيلومرتاً، لكنها ل ت�سم 

م�ساحتها  ت��ق��ارب  ع��ام��ة،  ح��دائ��ق  ثماين  �سوى 

اأك��ر حديقتني، هما  م��رب��ع،  األ��ف م��رت  ال�390 

جنينة ال�سنائع )22 األف مرت مربع( وجنينة 

اإىل  تفتقران  م��رب��ع(  م��رت  األ���ف   20( ال�سيويف 

ب���ريوت )300  ح��رج  اأم���ا  واله��ت��م��ام،  ال�سيانة 

ال��ن��ريان  ال���ذي ق�ست عليه  األ���ف م��رت م��رب��ع( 

فمغلق   1982 عام  الإ�سرائيلي  الجتياح  خال 

اأي�ساً  وه��ن��اك   ،1990 ع��ام  منذ  اجلمهور  اأم���ام 

حديقة جران خليل جران يف و�سط بريوت، 

لكنها  »�سوليدير«،  موؤ�س�سة  ا�ستحدثتها  وق��د 

على  تقت�سر  وت��ك��اد  احلجم  حيث  م��ن  �سغرية 

للتقاط  يق�سدونها  الذين  اجلدد  »العر�سان« 

بقعة خ�سراء، ورغم وجود هذه  ال�سور و�سط 

مزدحمة  ���س��وارع  يف  تقبع  اأن��ه��ا  اإل  احل���دائ���ق، 

فيغلب عليها ال�سجيج واأ�سوات اأبواق ال�سيارات 

مبا يفقدها �سكينتها.

اأي��ن��م��ا ول��ي��ت وج��ه��ك يف العا�سمة  ال��ي��وم، 

وح��ائ��ط  اآخ���ر  ت��ل��و  مبنى  احل��ي��ط��ان،  ت�سدمك 

ي�سند احلائط التايل وهكذا دواليك، وامل�سكلة 

امل�ساحات  تقل�س  ل  اأن��ه��ا  ال��ع��م��ارات  ه���ذه  م��ع 

كثريين  تزعج  بل  فح�سب،  وتقتلها  اخل�سراء 

م����ن ����س���ك���ان امل����ب����اين ال�����س��ك��ن��ي��ة ومت���ن���ع ع��ن��ه��م 

املمتدة  ال���روؤي���ة  م�����س��اح��ات  وتقل�س  ال�����س��م�����س، 

عر الأفق، اأما النتيجة القاتلة فهي اأن املباين 

الربح،  ب��داف��ع  ت�سّيد  م��ا  غالباً  التي  اجل��دي��دة 

�سكل  تقتل  ال��ع��م��راين،  التخطيط  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

البريوتية  وال�����س��وارع  الأزق���ة  وتق�سم  املدينة 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي مت��ل��ك ط��اب��ع��اً خ��ا���س��اً ب��ه��ا، 

والظاهرة الأبرز املتف�سية اليوم تكمن يف �سراء 

املباين  اأو  مبفردها،  القائمة  ال�سغرية  املنازل 

فقط،  ال��ط��اب��ق��ني  ت��ت��ع��دى  ل  ال��ت��ي  التقليدية 

وحتويلها اإىل ور�س اإعمار لت�سييد مبان �ساهقة 

حتجب النور والهواء.

اإل  ب���ريوت،  يف  ب�سارع  مت��ر  ل  تكاد  حالياً، 

تقف  الر�سيف  على  اإع��م��ار،  ور���س��ة  فيه  وجت��د 

ال�����س��اح��ن��ات ل��ن��ق��ل ال����رتاب وال�����س��خ��ور وحتتل 

اإىل  ي�سيف  مم��ا  ال�����س��وارع  ن�سف  »اجل���ب���الت« 

زح��م��ة ال�����س��ري اخل��ان��ق��ة، ول��ل��م��ث��ال، ف��اإن��ه على 

اإىل  دارك يف بريوت و�سوًل  �سارع جان  امتداد 

�سارع م�ست�سفى اجلامعة الأمريكية يتم ت�سييد 

املباين  ه��دم  ج��رى  بعدما  �سخمة  ع��م��ارات   4
القدمية ال�سغرية، وجرف الأر�س بعمق هائل.

ورغ���م اأن ال��ع��م��ل ج���اٍر ح��ال��ي��اً يف ال��رمل��ان 

الإرث  اإىل حماية  اللبناين ل�سن قانون يهدف 

على  اأو  ب���ريوت،  اللبنانية  للعا�سمة  املعماري 

العمران  وت���رية  اأن  اإل  م��ن��ه،  تبقى  م��ا  الأق����ل، 

التجاري تبدو اأ�سرع بكثرية من همة النواب.

اختناق و�سيك

بالت�سجري  ب����ريوت  ب��ل��دي��ة  اه��ت��م��ام  رغ���م 

رئي�س  ينكر  ل  اخل�����س��راء،  امل�سطحات  ون�����س��ر 

بلدية بريوت، بال حمد، يف ات�سال معه، باأن 

امل�ساحات اخل�سراء تعد من الأدن��ى يف العامل، 

وامل�ساحات  امل��ي��اه  بلد  يف  موؤ�سفة  حقيقة  وه��ي 

اخل�سراء، وي�سري بح�سب الإح�ساءات املتوافرة 

وح��ده  يحتل  ب��ريوت  ح��رج  اأن  اإىل  البلدية،  يف 

ال�سنائع  تليه  م��رب��ع،  م��رت  األ��ف   300 م�ساحة 

22 األف مرت، وال�سيويف 20 األفاً كما ذكرنا اآنفاً، 
املتبقية  اخل�سراء  الأخ���رى  امل�ساحات  وت��ت��وزع 

اآلف   10 البي�ساء  الرملة  الآت���ي:  النحو  على 

مرت، برج اأبي حيدر 7 اآلف مرت، تلة اخلياط 

واأبو �سها 5 اآلف مرت لكل واحدة، الي�سوعية 

و200  اآلف   4 الكرنتينا  م��رت،  و400  اآلف   4
م��ارن��ق��ول  م���رت،  و200  اآلف   3 امل��ت��ح��ف  م���رت، 

2200 مرت، الب�سطا التحتا 2200 مرت، املدخل 
الباط  زق���اق  م��رت،   1200 ل��ب��ريوت  ال�سرقي 

العطايا  �سيدة  م��رتاً،   850 ليون  م��رتاً،   995
من  )القريبة  لاأطفال  ق�سق�س  م��رت،   800
650 مرتاً، بينما تبلغ م�ساحة حدائق  احلرج( 

والرفاعي  الع�سكري،  احل��م��ام  ال�سلح،  �سامي 

و400  مرت،   500 الرائد  وحديقة  مرتاً،   450
م��رت ل��ك��ل م��ن ح��دائ��ق ول��ي��م ح����اوي، التباريز 

)الأ�سرفية(، والب�سطة الفوقا 400 مرت، مقابل 

350 مرتاً حلديقتي احلوري وال�سريان، و240 
حلديقتي  م��رت  و200  �سا�سني،  حلديقة  م��رتاً 

اأبو �ساكر والروا�س.

ال�29  م�ساحة  تبلغ  ح�سابية،  ومب��ع��ادل��ة 

األ��ف منها   300 مربعاً،  م��رتاً   393185 حديقة 

لل�28 ح��دي��ق��ة  ك��ل��ه  ل��ل��ح��رج وح�����ده، وال���ب���اق���ي 

اأ�سل  م��ن  كافية  امل�ساحة  ه��ذه  فهل  الأخ����رى، 

م�ساحة بريوت ككل؟

�سكان بريوت يتذمرون

يف ه�����ذا ال�������س���ي���اق، ي�����رى اأب�������و ع���ب���د اهلل 

تقل�س  يف  ب���ريوت،  �سكان  م��ن  وه��و  ال�سيداين 

امل�ساحات اخل�سراء يف بريوت نذير �سوؤم يهدد 

اأمرا�س  ب�سكل  املدينة  على  حتل  بيئية  بكارثة 

وتوتر  الهواء  نوعية  و�سوء  التلوث  اأقلها  لي�س 

الأع�ساب. واأ�ساف: »اأنه قبل خم�سني عاماً كنا 

ننعم بالأ�سجار والأحراج اخل�سراء املنت�سرة يف 

خمتلف اأنحاء املدينة، وكانت بريوت جنة غناء 

اليوم  اأما ما نراه  الأدب��اء وال�سعراء،  بها  تغزل 

من انح�سار للغطاء الأخ�سر فيجعلنا نتح�سر 

وب�سدة على تلك الأيام«.

منيمنة  ع��اء  اأم  ال�سيدة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا، 

كونها  ب��ان��ت��ظ��ام  ال�سنائع  ح��دي��ق��ة  ت���زور  ال��ت��ي 

اأ�سبوع  كل  »ن��اأت��ي  لأحفادها:  الوحيد  املتنف�س 

التي  احلديقة  هذه  يف  الأخ�سر  باللون  لننعم 

من  الكبرية  لاأعداد  تت�سع  م�ساحتها  تعد  مل 

الوحيدة  كونها  اإليها  يتوافدون  الذين  النا�س 

القريبة من بيوتهم«.

امل���ا����س���ي، ك���ن���ا ن�����س��ط��ح��ب  وت���اب���ع���ت: »يف 

اأطفالنا اإىل الأح��راج القريبة من املنزل، ففي 

ب���ريوت كانت  منطقة ك��راك��ا���س م��ث��ًا يف را����س 

هناك الكثري من امل�ساحات اخل�سراء، حيث كنا 

نفرت�س الع�سب كل نهار اأحد ون�سطحب معنا 

الأط��ف��ال و»ي�����س��رح« نظرهم  »ال����زوادة« فيلعب 

طوال اليوم قبل اأن يعودوا منهكني اإىل املنزل، 

الرنجيلة  ويدخلون  يت�سامرون  الكبار  بينما 

ويق�سون الأوقات اجليدة، فيا ح�سرة على تلك 

الأيام«.

اأم���ا احل��اج��ة وف��ي��ق��ة ال��دن��ا ف��ت��و���س��ح: »اأن 

لو  اخل��ال��دة،  باملدينة  لتعرف  كانت  ما  ب��ريوت 

مل تتوافر فيها بع�س املكونات واملقومات �سواء 

والجتماعية  ال��ع��م��ران��ي��ة  اأم  الإن�����س��ان��ي��ة  منها 

»اأن  اإىل  م�سرية  اآخ���ر«،  اإىل  جيل  من  املتوارثة 

هناك الكثري من التقاليد البريوتية اجلميلة 

التي ل بد من املحافظة عيلها، هذا اإىل جانب 

الإبقاء على وجه بريوت العمراين التي تعاقبت 

عليها ح�سارات عدة وترك كثريون ب�سماتهم 

على مبانيها واأبرزهم الأتراك«.

اليوم  امل�سموح  غ��ري  م��ن  اأن���ه  تعتر  وه��ي 

بهذا  اخل�����س��راء  امل�ساحات  ق�سم  ع��ن  ال�سكوت 

ال�سكل الذي غري من واجهة العا�سمة، وتوؤكد 

وحتفظها  ت��ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  الأم�������س  ب����ريوت  اأن 

تبدو  التي  ال��ي��وم  ب��ريوت  غ��ري  ه��ي  بتفا�سيلها 

�سناعية ومركبة.

اأم���ا ع��ن احل���دائ���ق والأح������راج ال��ت��ي كانت 

متوفرة يف املا�سي، فتوؤكد احلاجة اأنها مل تكن 

فقط للت�سلية واللعب، بل كانت مكاناً لالتقاء 

بينهم،  ال�سداقة  اأوا���س��ر  ولتعزيز  النا�س  بني 

اأهلهم  ي�سحبون  الأولد  ك��ان  »كذلك  وتتابع: 

اإىل احل��دي��ق��ة ي��ح��م��ل��ون م��ع��ه��م ك��ت��ب ال���ق���راآن 

قراآنية،  اآي���ات  فيتلون  اأخ���رى،  كتباً  اأو  ال��ك��رمي 

عندما يحني  ال�ساة،  واج��ب  ي��وؤدي  وبع�سهم 

نفتقدها  للغاية  جميلة  م�ساهد  وه��ي  وقتها، 

اليوم بينما كل ما نراه هو الباطون والإ�سمنت 

وغياب الروح اجلماعية لدى الأطفال«.

يف  واأ���س��ق��اءه��ا  ذكرياتها  ت�ستعيد  وعندما 

ك��ان  خ��ا���س  »ب�سكل  ت��ق��ول:  ال�سنائع  ح��دي��ق��ة 

يعرف  م��ا  مداخلها،  عند  اأو  بداخلها،  يو�سع 

با�سم »�سندوق الفرجة«، وهو �سندوق خ�سبي 

�ساحبه،  يحركها  متتابعة  �سور  على  يحتوي 

اأو حامله، قائًا ومردداً ب�سوت عال: »تفرج يا 

�سام عالدنيا يا �سام، عنرت وال�ساطر وفار�س 

الأح��ام«، كما كان البع�س من كبار العاملني 

يف الأحراج واحلدائق العامة ي�سطحبون معهم 

يف اأي���ام الأع��ي��اد والآح���اد حيث يكر زائ��روه��ا، 

ال�����س��ع��ادي��ن ل��ي��ق��وم��وا اأم�����ام ه�����وؤلء ب��األ��ع��اب��ه��م 

النا�س حولهم، ويرمون  البهلوانية، فيتجمهر 

ومن  وامل����وز،  العبيد  وف�ستق  ال��رتم�����س  اإل��ي��ه��م 

بعيد يتعاىل الفتيان والفتيات فوق املراجيح يف 

احلدائق، وهم ين�سدون الأغاين«.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ي����اأ�����س����ف حم���م���د ب������رو اإىل 

حتى  العا�سمة  لأرا���س��ي  اخلطري  ال�ستنزاف 

الواحد،  امل��رت  م�ساحة  على  املباين  ت�سيد  تكاد 

وي�����س��ري اإىل ح���رك���ة ال���ه���دم امل��خ��ي��ف��ة ل��ل��ب��ي��وت 

اأ�سحابها  م��ن  �سلبها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  التقليدية 

اأو  ت����ارة،  ال�����س��غ��ط عليهم وم�����س��اي��ق��ت��ه��م  ع��ر 

ع���ر اإغ���رائ���ه���م ب���امل���ال ال��ك��ث��ري و����س���ط الأزم�����ة 

اأن  اأخرى، والنتيجة  تارة  القت�سادية اخلانقة 

كل  بعيدة  اإ�سمنتية  اإىل مدينة  تتحول  ب��ريوت 

البعد عن الطبيعة.

وي�����س��ي��ف: »م����ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة، ل��ط��امل��ا 

العامة  واحلدائق  اخل�سراء  امل�ساحات  كانت 

املكان الأن�سب ملمار�سة الريا�سات ال�سباحية، 

وخ�����س��و���س��اً امل�����س��ي، ل��ك��ن ه���ذه ال���ع���ادة ب���داأت 

ب����ال����زوال ورمب�����ا ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ال��ك��ورن��ي�����س 

البحري«.

 ب��اخ��ت�����س��ار، ت��ب��ق��ى احل��دي��ق��ة م���اذ كل 

فا�ستن�ساق  ك��ب��رياً،  اأم  ك��ان  �سغرياً  �سخ�س، 

املنبعث  النقي  والأوك�سجني  العليل  ال��ه��واء 

م��ن اأ���س��ج��ار ون��ب��ات��ات ه��ذه احل��دائ��ق، ي�سفي 

ال���ذه���ن وي���ري���ح الأع�������س���اب، ورمب����ا ه����ذا ما 

حت��ت��اج��ه ب����ريوت ال���ي���وم ال��ت��ي ت��رت��ف��ع فيها 

معدلت الكتئاب والتوتر اإىل حد كبري.

هنا مرت�سى
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ال��دول��ي��ة،  ال��رب��اع��ي��ة  للجنة  ���س��ب��ق 

والع�سرين  ال�����س��اد���س  ي���وم  ح���ددت  اأن 

نهائياً  ال�����س��ه��ر اجل�����اري، م���وع���داً  م��ن 

ال�سلطة  ب��ن  امل��ف��او���س��ات  ال���س��ت��ئ��ن��اف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ك���وم���ة االح���ت���ال، 

وق�����د حت���رك���ت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ذك�����ورة يف 

حم��اول��ة ل��ت��ح��ري��ك ت��ل��ك امل��ف��او���س��ات، 

ال�سلطة  بتم�سك  حتركها  لي�سطدم 

ب���اإع���ان ح��ك��وم��ة االح���ت���ال وق��ف��اً اأو 

جت���م���ي���داً ل��ا���س��ت��ي��ط��ان، واالع������راف 

كمرجعية  و�ستن  �سبعة  ع��ام  ب��ح��دود 

اأي  االأخ��رة  ورف�س  املفاو�سات،  لهذه 

اإعان من هذا القبيل، بل اإن االإعان 

ال���وح���ي���د ال������ذي ����س���در ه����و ق������رارات 

ب��ب��ن��اء م�����س��ت��وط��ن��ات ج���دي���دة، وت��ع��زي��ز 

احلكومة  اأ�سّرت  كما  القد�س.  تهويد 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ع���ل���ى ت��ل��ق��ي ال��ط��ل��ب��ات 

ما  مبا�سر،  ت��ف��او���س  يف  الفل�سطينية 

امل��ف��او���س��ات،  يف  ال��دخ��ول  عملياً  يعني 

ولو ملجرد تبادل االأوراق والروؤى.

عند ه��ذا احل��د م��ن االن�����س��داد جاء 

ما،  حد  اإىل  املفاجئ  االأردين  التدخل 

رام اهلل،  اإىل  االأردين  امللك  فقد و�سل 

وزي��ر خارجيته  للقاء عبا�س، وحت��ّدث 

علناً عن حترك اأردين، قوامه تخطي 

رام  وم��ن  اال�ستيطان..  جتميد  نقطة 

فيها  ا���س��ت��ق��ب��ل  ح��ي��ث  ع���م���ان،  اإىل  اهلل 

امللك االأردين، رئي�س كيان االحتال؛ 

�سمعون بريز. وتردد اأن لقاءات �سرية 

�سهيونية   - فل�سطينية  علنية  و�سبه 

ُعقدت يف العا�سمة االأردنية، وبح�سور 

االجتماع  اإىل  و���س��واًل  اأردين،  ر�سمي 

ال�����ذي ُع���ق���د يف ال���ث���ال���ث م���ن ال�����س��ه��ر 

اجل��������اري، ب��ح�����س��ور ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

والرباعية..  واالأردن��ي��ن،  وال�سهاينة 

االجتماعات  ف���اإن  متوقعاً،  ك��ان  وك��م��ا 

احلكومة  اأي  امل�سيفن،  برعاية  مّت��ت 

الورقة  تقدمي  وفيها جرى  االأردن��ي��ة، 

و�سفه  م��ا  اأن  يعني  م��ا  الفل�سطينية، 

ك���ب���ر امل���ف���او����س���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

ب���اجل���ول���ة اال���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة، ق����د ع��ن��ى 

الدخول خطوة يف الغرفة التفاو�سية، 

جت��م��ي��د  دون  م�����ن  ع���ل���ن���ي،  وب�������س���ك���ل 

زيادته  ظل  يف  باالأحرى،  اال�ستيطان، 

وارتفاع �سرا�سته.

هذه  يف  اال�ستك�ساف  ع��ن  احل��دي��ث 

تلتها  ال��ت��ي  اجلل�سة  ويف  امل��ف��او���س��ات، 

لتلقي الردود ال�سهيونية على الطرح 

اأخ���رى  م���رة  �ست�سعنا  الفل�سطيني، 

اجلديدة،  امل�سطلحات  من  �سيل  اأم��ام 

نف�سه،  ال��واق��ع  تو�سيف  يف  ت�ستخدم 

والذي مل يتغر فيه �سيء، وهو �سيعني 

جناحاً لفكرة وزير اخلارجية االأردين 

بتخطي عقبة اال�ستيطان، لل�سروع يف 

التفاو�س ح��ول االأم��ن واحل���دود، كما 

لالتزام  مواربة  تلبية  اأي�ساً،  �سيعني 

باملوعد الذي حددته اللجنة الرباعية، 

التهديد  ع��ن  ال�سلطة  م��ن  وت��راج��ع��اً 

التي  البدائل  �سلة  من  واح��د  باعتماد 

ت�ستاأنف  مل  ح��ال  يف  بدرا�ستها،  تقوم 

املفاو�سات يف املوعد املحدد.

االآن  وم����ن  در..  ال������وراء  اإىل  اإذاً، 

من  اأخ���رى  ف�سواًل  �سن�سهد  و���س��اع��داً 

ومب�ساركة  ال��ط��وي��ل،  العبث  م�سل�سل 

اأردن��ي��ة ن�سطة ه��ذه امل���رة، م��ن دون اأن 

ن��ت��ائ��ج فعلية على  ذل���ك  ع��ل��ى  ت��رت��ب 

االأر�س.

والل�س  الرباعية،  اإىل  بالن�سبة  فاأما 

الفا�سد طوين بلر، فاملفاو�سات منا�سبة 

مائمة للرويج لعملية �سيا�سية قائمة، 

بوقف  املطالبات  اإزع���اج  م��ن  يعفيها  م��ا 

الفل�سطينين،  اليومية �سد  االنتهاكات 

ف��ه��ي ���س��ت��ح��ي��ل ك���ل ����س���يء اإىل ال���ق���ول: 

املفاو�سات جارية االآن.

كان  ال��ذي  االأردين،  ال��ط��رف  يبقى 

حتركه اإ�سارة البدء باملرحلة اجلديدة، 

بتوافق اأو بتكليف مبا�سر من الواليات 

�ستبداأ عامها االنتخابي  التي  املتحدة، 

عما قليل، وقد حتّدث وزير اخلارجية 

االأردين عن اأن ما تقوم به باده يخدم 

امل�سالح العليا للدولة االأردنية.

الفل�سطينية  لل�سلطة  واقعاً، ميكن 

اأن جت���ام���ل ع���م���ان، ومي���ك���ن حل��ك��وم��ة 

ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  ت���اأت���ي  اأن  االح����ت����ال 

االأردنية، وهي ال تخ�سر �سيئاً، كما بيّنا، 

وتر�سخ  ك��ب��راً،  ك�سباً  تك�سب  اإن��ه��ا  ب��ل 

ليل  يذكر  نتنياهو  التي يظل  املعاهدة 

نهار ب�سرورة احلفاظ عليها، مع تلك 

يت�سل  ح��ن  لكن  م��ع م�سر،  االأخ���رى 

اأوان احلديث  بالرباعية، يحن  االأم��ر 

عن »التبادلية«، فاالأطراف الرئي�سيون 

اأن  ي�������س���ره���م  ال  ال���ل���ج���ن���ة،  ت���ل���ك  يف 

ما  التحرك،  ه��ذا  من  االأردن  ي�ستفيد 

اأك���ر،  يجنونها  ال��ت��ي  ال��ف��ائ��دة  دام����ت 

ملعرفة  ك��ث��راً  التدقيق  يفر�س  وه���ذا 

نقطة البدء الفعلي للتحرك االأردين، 

والذي مل يكن ليتم بعيداً عن التوافق 

مع وا�سنطن على االأقل.

حم�����ل�����ل ق������ري������ب م�������ن اأو��������س�������اط 

والفل�سطينية،  االأردن���ي���ة  ال�سلطتن 

تتلخ�س  االأردن���ي���ة  ال���دواف���ع  اأن  راأى 

تقدمي  على  االأردين  امللك  حر�س  يف 

اأبواب  على  االأمركي  للرئي�س  خدمة 

»تقدمي  وك��ذل��ك  االنتخابية،  احلملة 

رغبته  تظهر  مقبولة،  اأردن��ي��ة  ���س��ورة 

االأمركي  املوقف  م�ساعدة  وحماولته 

ن��ح��و ال��رغ��ب��ة امل�����س��رك��ة االأم��رك��ي��ة 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ا���س��ت��م��رار امل��ف��او���س��ات 

ح���ت���ى ول������و ك����ان����ت ����س���ك���ل���ي���ة، ت��ت��و���س��ل 

املفاو�سات  م�سهد  وتظهر  ال�����س��ورة، 

واإن كانت با حمتوى جدي، فامل�سهد 

يف ع���م���ان )ل���ق���اء االأط���������راف( ���س��ورة 

ا�ستعماري  اح��ت��ايل  ل��واق��ع  جتميلية 

فل�سطن،  اأر���س  على  ب�سع  ا�ستيطاين 

ت����ق����وده ح���ك���وم���ة ن��ت��ن��ي��اه��و واأح�������زاب 

ال��ي��م��ن واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة واأب��ط��ال 

ال�سورة  عمان  فقدمت  امل�ستوطنن، 

على طاولة  اجللو�س  م�سهد  واأظهرت 

ب��ق��ب��ول االأط�����راف جميعاً  امل��ف��او���س��ات 

ل���اأول���وي���ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وال��ت��ك��ي��ف 

مفاو�سات«،  ب��اإج��راء  واملتمثلة  معها، 

يف  ج���ودة  نا�سر  ت�سريحات  )لنتذكر 

رام اهلل(.

ثم ياأتي املحلل نف�سه للحديث عن 

اأردين  ج��دي  ب�»قلق  يت�سل  اآخ��ر  داف��ع 

من و�سول املفاو�سات لطريق م�سدود 

26 كانون ثاين اجل��اري، ما  حتى يوم 

متعددة  اح��ت��م��االت  ع��ل��ى  ال��ب��اب  يفتح 

ي���ق���ف يف ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا ان���ف���ج���ار ���س��ع��ب��ي 

�سيوؤدي  االحتال،  فل�سطيني يف وجه 

اإىل تداعيات غر حم�سوبة تعود على 

واالحتقان  التوتر  من  مبزيد  االأردن 

الداخلي واالإقليمي املحيط، تزيد من 

ال  واالقت�سادية  االأمنية  االأردن  اأعباء 

ي�ستطيع التحكم فيها وقد ال ي�ستطيع 

االأردن  ي�سعى  ول��ذل��ك  معها،  التكيف 

جاداً وخمل�ساً الإيجاد خمارج تقلل من 

من�سوب التوتر وفتح نافذة مهما بدت 

�سيقة لعلها توفر فر�سة التو�سل اإىل 

تفاهمات ُمر�سية«.

لي�س هناك ما يدفع اإىل رف�س كلي 

اأن��ه لي�س هناك ما  القراءة، كما  لهذه 

مينع من االفرا�س باأن االتفاق على 

امللك  توجه  قبل  ح�سل  الغايات  ه��ذه 

عبد اهلل اإىل رام اهلل، يف ت�سرين ثاين/ 

نوفمر املا�سي.

وبقوة:  نف�سه  يفر�س  ���س��وؤاال  لكن 

من هو الرابح ومن هو اخلا�سر جراء 

ال����دخ����ول يف ه����ذه ال���رح���ل���ة ال��ع��ب��ث��ي��ة 

الرابحون  املفاو�سات؟  م��ن  اجل��دي��دة 

وم�������ن ي�������س���ع���ون ل����ل����رب����ح وا�����س����ح����ون 

ال�سعب  ه��و  الوحيد  واخلا�سر  مت��ام��اً، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ف��م��ن ي��ج��ام��ل ال��ي��وم 

يعرف اأن اال�ستيطان يتقدم يف كل يوم 

القد�س،  يبتلع  التهويد  واأن  خ��ط��وة، 

من  ي��ع��اين  الفل�سطيني  ال�سعب  واأن 

ويات االحتال، بكل مظاهرها، وهو 

اأن املفاو�سات هي فر�سة  اأي�ساً  يعرف 

اإ�سافية ملزيد من العدوان االحتايل، 

ي��ت�����س��ل��ى،  الأن  ال���ب���ع�������س  ي�����س��ع��ى  ق����د 

مكا�سب  يحقق  الأن  االآخ����ر  وال��ب��ع�����س 

اأو تلك.. لكن فل�سطن  بهذه الدرجة 

تنزف.

نافذ �أبو ح�سنة

�ملفاو�سات يف �لأردن

مكا�سب وت�سلية وم�سالح عليا.. وفل�سطني تنزف
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عــربــي

امل�ساحلة  جلان  من  عدد  تاأكيدات  رغم 

على اإجناز خطوات تتعلق بجوازات ال�سفر، 

اأن  اإال  املعتقلن،  اإط����اق  يف  ال��ب��دء  وق���رب 

ح��ادث��ة اع��را���س وف��د حركة فتح م��ن قبل 

عنا�سر �سرطة حكومة غزة، عند معر بيت 

باالتهامات بن  الرا�سق  لغة  اأعاد  حانون، 

بالعودة  واأن��ذر  وحما�س(،  )فتح  احلركتن 

اإىل نقطة �سفر.

 ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ح���رك���ة ح��م��ا���س ف���وزي 

ت�سع  »احل���ك���وم���ة  اأن  ع���ن  ب���ره���وم حت����دث 

القادمة  ال��وف��ود  اأم��ام  الكاملة  الت�سهيات 

اأح���داً  اأو مت��ن��ع  ت��ع��ر���س  ال��ق��ط��اع، وال  اإىل 

من ال��دخ��ول، لكن يف اإط��ار اأن ال اأح��د فوق 

القانون اأو رجال ال�سرطة«.

»اأن ح��رك��ة فتح كلما  ب��ره��وم:  واأ���س��اف 

اقربت من االحتال يف ق�سية التفاو�س 

ت��ت��ع��م��د االب���ت���ع���اد ك����ث����راً ع����ن امل�����س��احل��ة 

وغ��زة، من خال  الوطنية وحركة حما�س 

يتم  بحجج  االت��ف��اق  تطبيق  اأج���واء  توتر 

اإطاقها، منوهاً اإىل اأن قيادات حركة فتح 

تتعامل مع االحتال وفق اإجراءات �سعبة 

اإع��ام��ي،  ت�سريح  اأي  ب��اإ���س��دار  ت��ق��وم  وال 

فلماذا ال يريدون التن�سيق مع احلكومة يف 

غزة«؟

الثوري  املجل�س  ع�سو  اأك��د  جانبه،  م��ن 

حلركة فتح؛ النائب في�سل اأبو �سها، اأن ما 

حدث مع وفد احلركة قد يوؤثر على تطبيق 

اأن����ه ق����دم اإىل غ��زة  امل�����س��احل��ة، خ�����س��و���س��اً 

لر�سيخ اأجواء امل�ساحلة بناء على قرار من 

اللجنة املركزية حلركة فتح«.

ال��ل��ج��ن��ة  وف�����د  »اإن  ����س���ه���ا:  اأب������و  وق������ال 

املركزية حلركة فتح مت احتجازه الأكرث من 

�ساعة من قبل االأجهزة االأمنية على معر 

»اإي��رز« االأمر الذي دفع اأع�ساء اللجنة اإىل 

الغربية  ال�سفة  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ق���رار  ات��خ��اذ 

وعدم دخول غزة«، على حد قوله.

واأو�����س����ح اأب����و ���س��ه��ا اأن ال����زي����ارة ك��ان��ت 

حم���ددة م��ن ف��رة ط��وي��ل��ة، واجل��م��ي��ع يعلم 

ب�����س��رورة ت�سكيل جل��ن��ة من  ب��ه��ا، م��ط��ال��ب��اً 

احل���ادث  جم��ري��ات  يف  للتحقيق  ال��ط��رف��ن 

يتم  ح��ت��ى  احلقيقية،  امل��اب�����س��ات  وم��ع��رف��ة 

جتاوزها ل�سمان تطبيق اتفاق امل�ساحلة.

اعرتا�ض الـوفــد الفـتـحــاوي يـهـدد الـمـ�سـالـحــة

اجتماع »دافئ« بن امللك االأردين ورئي�س الكيان االإ�سرائيلي
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م���ن���ذ ����س���ه���ري���ن اع���ت�������س���م اأه��������ايل ع���دد 

ال�ساحل  يف  الفل�سطينية  ال��ت��ج��ّم��ع��ات  م��ن 

اجل����ن����وب����ي، مل��ط��ال��ب��ة االأون�����������روا وم��ن��ظ��م��ة 

اللبنانية،  وال��دول��ة  الفل�سطينية  التحرير 

مياه  تدخلها  التي  لبيوتهم  حلول  باإيجاد 

بعد  يوماً  املت�سعة  الت�سققات  عر  االأم��ط��ار 

ي���وم، وع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى اإ���س��اح��ه��ا ن��ظ��راً 

ب��اإي��ج��اد  ط��ال��ب��وا  ك��م��ا  ال��ب��اه��ظ��ة،  للتكاليف 

ح���ل���ول ���س��ري��ع��ة ل�����س��ب��ك��ات وح���ف���ر ال�����س��رف 

االأم��ط��ار،  ف�سل  يف  ال��دخ��ول  قبل  ال�سحي 

ولكن جاء ال�ستاء ومل يتحرك اأحد..

ي���ع���م���ل اأه��������ايل ع������دد م����ن ال���ت���ج���ّم���ع���ات 

وحتويلها  االأخ�����س��اب  قطع  يف  الفل�سطينية 

اإىل فحم وبيعها للقرى املجاورة، خ�سو�ساً 

ا�ستخدمت  ال���ع���ام،  ه���ذا  ال�����س��ت��اء،  ف�����س��ل  يف 

انخفا�س  بعد  ال��ذات��ي��ة  للتدفئة  االأخ�����س��اب 

معدالت احلرارة ب�سكل كبر هذا العام على 

ال�ساحل وتوا�سل انقطاع الكهرباء. 

جت��ّم��ع »ال���ع���ب«، اأح����د ال��ت��ج��ّم��ع��ات التي 

فالبيوت  ال�ستاء،  اأم��ط��ار  م��ن  اأهلها  يعاين 

جميعها اأر�سية حتيطها ال�سخور من ثاثة 

امل�ستنقعات  انت�سار  اإىل  ي��وؤدي  مما  اأط���راف، 

بن امل�ساكن، يقول اأبو حممود الهو�سي )56 

يف  م�ستنقعات  اإىل  تتحّول  »االأزق���ة  ع��ام��اً(: 

الإقامة  اخل�سبية  االأل��واح  ون�ستعمل  ال�ستاء، 

املتجّمعة  املياه  فوق  وامل��رور  للم�ساة،  ج�سور 

يف االأزقة والطرقات، ال يخلو بيت يف ال�ستاء 

اعتادت  النا�س  لكن  وال��رط��وب��ة،  الن�س  م��ن 

على العذاب هنا، واالأون��روا غائبة كلياً عن 

م�ساكل وحاجات اأهايل التجّمع«.

حالة جتّمع العب ال تختلف عن اأو�ساع 

»الرغلية«  فاأهايل جتّمع  التجّمعات،  باقي 

ي�����س��ك��ون االإه���م���ال اأي�������س���اً، وت��ن��ت�����س��ر احل��ف��ر 

ال�سحية يف هذه التجمعات ب�سبب عدم وجود 

ال�سحي، حممد عبدالعال  لل�سرف  �سبكات 

ف�سل  يف  ت��ط��وف  ال�سحية  »احل��ف��ر  ي��ق��ول: 

ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه  فتنت�سر  االأم���ط���ار، 

ب���ن ال��ب��ي��وت وت��ت��ك��اث��ر احل�����س��رات ال�����ّس��ام��ة 

وجميع  احل��ي،  جلنة  اجتمعت  كبر،  ب�سكل 

احل��ل��ول ال��ت��ي ُع��ِر���س��ت حت��ت��اج اإىل مت��وي��ل، 

املعنين  االأط������راف  م���ن  ع���دد  اإىل  ت��ق��دم��ن��ا 

اأحد  ي�ستجب  مل  لكن  الفل�سطيني،  بال�ساأن 

»املناطق  عبدالعال:  وي�سيف  اليوم«.  لغاية 

التي تقع فيها التجّمعات مك�سوف معظمها 

ع��ل��ى ال��ب��ح��ر، مم���ا ي�����س��اع��ف م��ت��اع��ب ال��ت��ي 

وعوا�سفه،  برياحه  ال�ستاء  ف�سل  يجلبها 

والأن معظم �سقوف املنازل من املعدن يتهدد 

وجودها، يلجاأ االأهايل اإىل عدد من احللول 

ال�سيارات  اإط���ارات  مثًا  في�سعون  امل��وؤق��ت��ة، 

اإىل  يلجاأون  كما  ال�سطوح،  على  امل�ستعملة 

ربط ال�سطوح باحلبال«.

اأب��و �سامي )62 ع��ام��اً(، ع�سو يف ف�سيل 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي����ق����ول: »امل����خ����اط����ر ت�������زداد يف 

مازالت  البيوت  م��ن  الكثر  ال�ستاء،  ف�سل 

ع��ل��ى ح��ال��ه��ا م��ن��ذ ���س��ت��ن ع���ام���اً، واالأه�����ايل 

ترميمها،  اأو  اإ�ساحها  على  ق��ادري��ن  غ��ر 

ب��ع�����س ال��ب��ي��وت م���ه���ددة ب��ال�����س��ق��وط ب�سبب 

وق��دم��ه، بع�س  وال��ب��ن��اء  االأ���س��ا���س��ات  ه�سا�سة 

لعدد  م�ساريع  اأقامت  االإن�سانية  املوؤ�س�سات 

اأك���ر واملعاير  امل�����س��اك��ن، لكن احل��اج��ة  م��ن 

حلالة  اأك��رث  درا���س��ة  اإىل  بحاجة  الهند�سية 

ال��ب��ي��وت وامل��ن��ازل وال��ط��رق��ات، ال��ت��ي بحاجة 

اإىل م�ساريع خا�سة، كما يجب التخل�س من 

احلفر ال�سحية ب�سكل نهائي ب�سبب امل�ساكل 

ال��ت��ي اأف��رزت��ه��ا م��ن اأم���را����س واأوب���ئ���ة وغ��ر 

ذلك«.

ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه، ي���ق���ول اأب�����و رام���ي 

م�سوؤول اللجنة ال�سعبية يف التجّمعات: »اإن 

العديد من منازل الفل�سطينين يف جتمعات 

ال�سريط ال�ساحلي معّر�سة لل�سقوط، حيث 

واالأخ�ساب  بالطن  م�سيدة  امل��ن��ازل  ه��ذه  اإن 

االإن�����س��ان،  ي�سكنها  اأن  ميكن  وال  وال��زي��ن��ك��و، 

مبجهود  ال��روج��ي  جمل�س  جمعية  ق��ام��ت 

املنازل،  هذه  من  الع�سرات  برميم  م�سكور 

ولكن هناك ماحظات توجه اإىل عمل هذه 

ترميم  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  اأج���ل  م��ن  اجلمعية 

االأ���س��ر  ت�سكنها  ال��ت��ي  امل��ن��ازل  ل��ه��ذه  حقيقي 

وجود  ع��دم  املاحظات:  ه��ذه  من  الفقرة، 

اإ����س���راف م���ن ال��ل��ج��ان ال�����س��ع��ب��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات 

ال��رم��ي��م، باعتبار  االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا 

ويهمها  باملو�سوع،  معنية  الهيئات  هذه  اأن��ه 

م�سلحة النا�س ب�سكل كبر، واأي�ساً الرميم 

�سطحي واملواد وطريقة الرميم لي�ست ذات 

للمتعهد حرية  واأحياناً يرك  قيمة جيدة، 

الت�سرف حيث ال يقبل )املتعهد واجلمعية( 

اللجان واالأه��ل والتهديد  اأي ماحظة من 

ال����دائ����م ب��االن�����س��ح��اب م���ن ال���ع���م���ل، ل��ذل��ك 

واجلمعيات  املوؤ�س�سات  ك��ل  م��ن  نتمنى  اإن��ن��ا 

وب��ال��ت��ح��دي��د االأون���������روا، ل��ل��ت��وج��ه وال��ع��م��ل 

لرميم املنازل االآيلة لل�سقوط يف جتمعات 

اللجان  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�ساحلي  ال�����س��ري��ط 

ال�سعبية للنهو�س باأو�ساع النا�س«.

الفل�سطينين  الاجئن  معاناة  تتفاقم 

بعد  عاماً  اجلنوبي  ال�ساحلي  ال�سريط  على 

اأن  اأية حلول تذكر، ويبدو  عام دون تقدمي 

االن��ت��ظ��ار ���س��ي��ط��ول، ف���االأه���ايل ���س��اق��ت بهم 

ال�سبل وب��داأوا باعت�سامات لن تتوقف حتى 

ما  بح�سب  مل�ساكلهم  ج��ذري��ة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 

يرددون.

�سامر �ل�سيالوي

11

�ل�ستاء يف �لتجّمعات �لفل�سطينية على �ل�سريط �ل�ساحلي �جلنوبي

ـُغرق الأزقة.. وبيوت اآيلة لل�سقوط مياه الأمطار ت

ت�����������زاي�����������دت �������س������ك������اوى 

ال���اج���ئ���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

يف خم��ي��م م����ار ال���ي���ا����س من 

ت��ق�����س��ر ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال 

االأح��������م��������ر ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي 

جتاههم، واخلدمات الطبية 

املتوا�سعة جداً التي تقدمها 

الأب����ن����اء امل���خ���ي���م، وق������ال اأب����و 

جمعية  م���رك���ز  »اإن  وائ������ل: 

الفل�سطيني  االأحمر  الهال 

يف املخيم يعتر رمزياً فقط، 

وهناك �سرورة الإن�ساء ق�سم 

خا�س للطوارئ يفتح 24/24 �ساعة على مدار االأ�سبوع، فاملخيم ي�سم اأكرث من 1500 اإن�سان معظمهم من 

4 كيلومرات«. كذلك قالت  اأو مركز �سحي موجود على بعد  واأق��رب م�ست�سفى  الفل�سطينين،  الاجئن 

على  القائمن  وننا�سد  اإ�سعاف،  و�سيارة  املخيم  يف  ط��وارئ  لق�سم  كبرة  حاجة  هناك  »اإن  علي:  اأم  احلاجة 

ال  الذين  املوظفن  وت�سريح  اخل��ايل  ال�سحي  املركز  اإغ��اق  اأو  املتزايدة  الاجئن  تلبية حاجات  اجلمعية 

يفعلون �سيئاً ويقفلون املركز باكراً«، وذلك بعد تعر�س العديد من اأبناء املخيم حلاالت مر�سية اأو ظروف 

طارئة دون اأن تقدم اجلمعية اأي م�ساعدة يف املو�سوع، خ�سو�ساً اأثناء الليل.

اأهايل خميم مار اليا�ض ينتقدون 

تق�سري جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني

) العدد 196(  اجلمعة - 13 كانون الثاين - 2012

دع���ت جل���ان ال��ع�����س��ر ال�����س��دي��د وك���ال���ة ال��غ��وث 

االأ�سخا�س  اآالف  جت��اه  م�سوؤولياتها  حتمل  اإىل 

الذين يحتاجون اإىل م�ساعدة خا�سة يف املجاالت 

تكاد  ال  احلالية  اال�ست�سفاء  ف�سيا�سة  ال�سحية، 

ت��ل��ب��ي احل���د االأدن�����ى م��ن اح��ت��ي��اج��ات ال��اج��ئ��ن، 

اأه��م��ه��ا  ال���راج���ع���ات  م���ن  �سل�سلة  م���ع  خ�����س��و���س��اً 

عن  والتوقف  املزمنة  االأدوي���ة  يف  الدائم  النق�س 

�سرف بع�سها، وغرها من االإجراءات التي م�ّست 

الكثر من العائات، خ�سو�ساً العائات امل�سنفة 

وفق معاير االأونروا كحاالت ع�سر �سديد..

ال�����س��دي��د يف بيانها  ال��ع�����س��ر  واأ�����س����ارت جل���ان 

بهدف  نف�سها  تناق�س  ال��غ��وث  وك��ال��ة  اأرق���ام  اإىل 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ثباتية امل���وازن���ة، وم���ا ي��وؤك��د ه��ذا 

اأج��رت��ه  ال���ذي  االأ����س���ري  امل�����س��ح  ن��ت��ائ��ج  التناق�س 

االأونروا العام املا�سي والذي اأ�سار اإىل اأن 4.66٪ 

من الفل�سطينين يف لبنان فقراء وعاجزون عن 

تلبية احلد االأدنى من حاجاتهم الغذائية وغر 

الغذائية ال�سرورية، واأن 15٪ من الفل�سطينين 

يعانون فقداناً حاداً لاأمن الغذائي ويحتاجون 

من  يعانون  و٪63  ملحة،  غذائية  م�ساعدة  اإىل 

فقدان االأمن الغذائي اإىل حد ما،  ويف اجلانب 

ال�سحي يعاين حوايل ثلث ال�سكان من اأمرا�س 

مزمنة، و95٪ يعي�سون بدون �سمان �سحي، وكل 

باإعاقة  اأف��راده��ا م�ساب  اأح��د  لديها  التي  االأ�سر 

تعي�س يف الفقر ال�سديد. 

اإىل زي�����ادة  ال����غ����وث  ال���ل���ج���ان وك����ال����ة  ودع������ت 

وفق  ال��ف��ق��رة  للعائات  املخ�س�سة  ال��ت��ق��دمي��ات 

كامل  وحتمل  االأون����روا،  اأجنزتها  التي  ال��درا���س��ة 

وامل�ستع�سية  الكبرة  ل��اأم��را���س  ال��ع��اج  نفقات 

واعترت  كامل،  ب�سكل  االأدوي���ة  تكاليف  و�سرف 

بناء  يف  يكمن  امل�سكات  لهذه  اجل��ذري  احل��ل  اأن 

الفل�سطينين،  ب��ال��اج��ئ��ن  خ��ا���س  م�ست�سفى 

وحّملت اللجان االأونروا واإدارتها كامل امل�سوؤولية 

عن جميع االنعكا�سات التي �سيرتب على �سيا�سة 

اال�ستجابة  ع��دم  اأن  واأك���دت  اخل��دم��ات،  تخفي�س 

ل��ل��م��ط��ال��ب امل���ح���ق���ة وال����ع����ادل����ة ����س���رت���ب ع��ل��ي��ه��ا 

حتركات �سعبية يف خمتلف املخيمات والتجمعات 

الفل�سطينية يف لبنان.

جلان الع�سر ال�سديد تدعو وكالة الغوث 
اإىل تغطية كامل تكاليف العالج

اإطارات ال�سيارات على �سقوف البيوت



اإىل االنتخابات �سر..

ع��ام  ه��و   2012 ال��ع��ام  اإن  ال��ق��ول  ق��د ي�صح 

 ،2011 ع��ام  مللم  اأن  فبعد  بالفعل،  االنتخابات 

الذي و�صف باأنه عام الثورات والتغيري، اأيامه 

االأخ����رية ورح���ل اإىل غ��ري ع���ودة، ه��ا ه��و العام 

2012 يطل براأ�صه ليعطينا موعداً مع �صل�صلة 
ط��وي��ل��ة م��ن اال���ص��ت��ح��ق��اق��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة ح��ول 

العامل.

الكثري من  ال��ع��ام اجل��دي��د ي�صتعد   خ��ال 

ب��اأ���ص��وات��ه��م احلا�صمة  ل����اإدالء  ���ص��ك��ان ال��ع��امل 

الرئا�صية،  اأو  ال��رمل��ان��ي��ة  �صلطاتهم  واخ��ت��ي��ار 

وينتظر �صيا�صيون كرث حتديد م�صريهم على 

اأحر من اجلمر.

اأه��م  م��ع��اً  ن�صتعر�ض  ال��ت��ايل  ال��ت��ق��ري��ر  يف 

املحطات االنتخابية املنتظرة هذا العام:

ت��ت��خ��ذ االن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���ا����ص���ي���ة م��وق��ع 

ال�����������ص�����دارة ع���ل���ى الئ����ح����ة اال����ص���ت���ح���ق���اق���ات 

�صُتجرى  اإن��ه��ا  حيث   ،2012 لعام  االنتخابية 

يف كل من فرن�صا والواليات املتحدة ورو�صيا، 

قيادة  اإىل  ال�صني  يف  ال�صلطة  �صتنتقل  بينما 

�صتكون   2012 ���ص��ن��ة  ف����اإن  وب���ذل���ك  ج���دي���دة، 

بال�صخ�صيات  يتعلق  فيما  وه��ام��ة  حم��وري��ة 

ومن  �صيدور،  ال��ذي  وبال�صراع  �صتحكم  التي 

جمل�ض  يف  الدائمني  اخلم�صة  االأع�صاء  بني 

اأن دي��ف��ي��د  امل���ت���ح���دة، ي���ب���دو  ل�����اأمم  االأم������ن 

ك���ام���ريون، رئ��ي�����ض ال������وزراء ال��ري��ط��اين هو 

�صيحتفظ  اأن��ه  اإىل  املطمئن  الوحيد  الزعيم 

بال�صلطة حتى نهاية عام 2013، اأما الرئي�ض 

نيكوال  والفرن�صي  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  االأم��ريك��ي 

الرئا�صة  ان��ت��خ��اب��ات  ف�صيواجهان  ���ص��ارك��وزي 

ال��ت��ي ق���د ي��خ�����ص��ران��ه��ا، يف ح���ني اأن ال��رئ��ي�����ض 

ال���رو����ص���ي دمي����ي����ري م���ي���دف���ي���دف ق����د ���ص��ل��م 

اإىل  اأخ���رى  ال��رو���ص��ي��ة م��رة  ال��رئ��ا���ص��ة  بالفعل 

ي�صتعد  نف�صه،  الوقت  ويف  بوتني،  فادميري 

وزرائ��ه  ورئي�ض  جنتاو  هيو  ال�صيني  الرئي�ض 

 2013 ال�صلطة يف مطلع  لت�صليم  وين جيابو 

ت�صيانغ،  ويل  جينبينغ  �صي  هما  اآخ��ري��ن  اإىل 

ال�صلطات«، ومن  »ت���داول  ي�صمى  م��ا  اإط���ار  يف 

املتوقع تغيري 70 يف املئة من القيادة ال�صينية 

بنهاية العام 2012.

التي ا�صطلح  ال��دول الكرى،  واإىل جانب 

ت�صتعد  العظمى،  بالدول  اأي�صاً  ت�صميتها  على 

كل من فنزويا واجلزائر وتايوان والكوريتني 

االأو������ص�����ط  ال���������ص����رق  دول  م�����ن  وجم����م����وع����ة 

ال�صتحقاقات انتخابية، من �صاأنها اأن توؤدي اإىل 

تغيري وجوه القيادات مبا قد يحمله ذلك من 

تداعيات وا�صعة النطاق على اللعبة ال�صيا�صية 

يف العامل.

بوتني وموعد مع اال�ستحقاق

ال��رئ��ا���ص��ي��ة االأوىل  ���ص��ت��ج��رى االن��ت��خ��اب��ات 

14 كانون  2012 يف تايوان، وحتديداً يف  للعام 

الثاين اجلاري، حيث املناف�صة حامية الوطي�ض 

ب����ني م���ر����ص���ح احل������زب احل����اك����م م����ا ي��ي��ن��غ ج��و 

التقدمي  الدميقراطي  احلزب  عن  واملر�صحة 

ت�صاي اينغ - وين.

ي��ت��وج��ه  اأن  امل���ق���رر  اأم�����ا يف رو����ص���ي���ا، ف��م��ن 

ال���رو����ض اإىل ���ص��ن��ادي��ق االق�����راع  ال��ن��اخ��ب��ون 

من  ال��راب��ع  يف  للباد  جديد  رئي�ض  النتخاب 

اخ��ت��اره  ال���ذي  امل��وع��د  امل��ق��ب��ل، وه���و  اآذار  �صهر 

جمل�ض االحتاد الرو�صي.

وكان قد مت االإعان عن قبول اأوراق تر�صيح 

فادميري بوتني للرئا�صة، بعدما تاأكد للرو�ض 

لن  ميدفيديف  دمي��ري  احل��ايل  الرئي�ض  اأن 

اإىل  اأم��ام عودة بوتني  املجال  ير�صح، مف�صحاً 

توقع  وق��د  م��ت��وق��ع��اً،  ك��ان  كما  االأول  الكر�صي 

اأن  ا���ص��ت��ط��اع م�صتقل يف رو���ص��ي��ا  اأك���ر م��رك��ز 

من  ي�صهدها  التي  املناف�صة  رغ��م  بوتني  يفوز 

قبل زع��م��اء ح��زب »رو���ص��ي��ا ال��ع��ادل��ة« واحل��زب 

ال�صيوعي  واحل���زب  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ل��ي��رايل 

�صريغي  التوايل  على  وه��م  »يابلوكو«،  وح��زب 

مريونوف وفادميري غريينوف�صكي وغينادي 

ال��ذي��ن  يفلين�صكي،  وغ��ري��غ��وري  زي��وج��ان��وف 

كانوا قد قدموا اأوراق الر�صح.

�صائع، فقد كان بوتني من يدير  وكما هو 

الكوالي�ض،  خلف  من  فعلي  ب�صكل  الباد  دف��ة 

كبرية  �صعبية  بقاعدة  يتمتع  ي��زال  ال  اأن��ه  كما 

ال�صيما يف اأو�صاط النخبة.

�ساركوزي.. ومناف�سة حادة

ب��ع��د رو���ص��ي��ا، ���ص��ت��ك��ون ف��رن�����ص��ا ع��ل��ى موعد 

حيث  الفرن�صية،  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  م��ع 

 22 يف  االن���ت���خ���اب���ات  جت�����رى  اأن  امل����ق����رر  م����ن 

االإع����ادة  ج��ول��ة  جت���رى  اأن  ع��ل��ى   2012 ني�صان 

ويواجه  العام،  نف�ض  اأي��ار من  ال�صاد�ض من  يف 

���ص��ارك��وزي مناف�صة  ن��ي��ك��وال  ال��رئ��ي�����ض احل���ايل 

املر�صح اال�صراكي فرن�صوا هوالند،  حادة من 

ح��ي��ث اأظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج ا���ص��ت��ط��اع��ات ال�����راأي 

ت��راج��ع �صعبية ���ص��ارك��وزي، ك��ذل��ك م��ع اإع��ان 

دو  االأ�صبق دومينيك  الفرن�صي  ال��وزراء  رئي�ض 

الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  خ��و���ض  ع��زم��ه  فيلبان 

الرئي�ض  �صيفقد  املقبل كمر�صح م�صتقل،  العام 

اأ�صوات الناخبني  نيكوال �صاركوزي مزيداً من 

انق�صامات  وه��ن��اك  ال��و���ص��ط،  ليمني  املنتمني 

فوز  يتوقع  حيث  اليمني،  مع�صكر  يف  اإ�صافية 

مبا  لوبن  مارين  املتطرفة  اليمينية  املر�صحة 

الت�صويت يف  املئة من  و20 يف  يراوح بني 13 

اأي�صاً  االنتخابات، وهي الن�صبة التي قد ت�صر 

بقاعدة �صاركوزي االنتخابية.

ال��ت��ي جتتاح  اأزم���ة ال��دي��ون   وع��ل��ى خلفية 

املتناف�صني  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات  اأ���ص��ب��ح��ت  اأوروب�����ا، 

االجتماعية  امل�صكات  وح��ل  االقت�صاد  لدعم 

عن�صراً رئي�صياً للفوز يف االنتخابات، وتت�صدر 

والرعاية  والتوظيف  ال�صرائية  القوة  ق�صايا 

االجتماعية اهتمامات الناخبني، وكلما متكن 

املر�صح من زرع الثقة بني الناخبني يف قدرته 

دعماً  ن��ال  كلما  الق�صايا،  ه��ذه  معاجلة  على 

اأكر.

بني املك�سيك وكينيا

يف املك�صيك من املقرر اأن يتوجه الناخبون 

لاإدالء ب�صوتهم واختيار مر�صحهم الرئا�صي 

ال��ب��اد  و�صت�صهد  امل��ق��ب��ل،  مت���وز  م��ن  االأول  يف 

معركة حامية بني احلزب الثوري املوؤ�ص�صاتي، 

وهو املعار�ض االأبرز لت�صكيلة الرئي�ض فيليبي 

ك����ال����دي����رون، وق�����د ط���غ���ت ع�������ص���اب���ات ت��ه��ري��ب 

احلملة  ع��ل��ى  م�����ص��ب��وق  غ��ري  ب�صكل  امل���خ���درات 

االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ه��دت خ�����ص��و���ص��اً اغ��ت��ي��ال 

مر�صح احلزب الثوري املوؤ�ص�صاتي ملن�صب حاكم 

والية تاموليبا�ض.

على  امل���رة  ه��ذه  كينيا  �صتكون  اآب   14 ويف 

االأوىل  وهي  الرئا�صية،  االنتخابات  مع  موعد 

اأجريت  التي  للجدل  املثرية  االنتخابات  منذ 

عام 2007 التي قتل يف اأعمال عنف بعدها اأكرث 

�صخ�ض،  األ���ف   350 و���ص��رد  �صخ�صاً   1220 م��ن 

االنتخابات  ت��اأج��ي��ل  ب�����ص��اأن  معلومات  وت���ردد 

ب�صبب م�صاكل يف التمويل ويف حفظ االأمن.

اأم�����ا يف ف���ن���زوي���ا ���ص��ت��ج��رى االن��ت��خ��اب��ات 

هو  كما   2012 االأول  ت�صرين   7 يف  الرئا�صية 

م���ق���رر، وق���د اأك����د ال��رئ��ي�����ض ال��ف��ن��زي��ل��ي ه��وغ��و 

ت�صافيز، رغم اإ�صابته بال�صرطان، اأنه �صير�صح 

ل���ف���رة رئ��ا���ص��ي��ة ج���دي���دة م��دت��ه��ا 6 ���ص��ن��وات. 

ويواجه ت�صافيز مناف�صة من مع�صكر املعار�صة 

ع���ر امل��ر���ص��ح االأب�����رز ح��اك��م والي����ة م��ريالن��دا 

هرنيك كابريلي�ض.

حدث اأمريكي

 يف ال�صاد�ض من ت�صرين الثاين �صيكون احلدث 

الباد  وت�صهد  املتحدة،  الواليات  يف  الرئا�صي 

يحاول  حيث  املر�صحني،  بني  حمموماً  �صباقاً 

ال��ف��وز بوالية  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�ض احل���ايل 

رئا�صية ثانية، رغم املناف�صة ال�صديدة، وترتبط 

اإع������ادة ان��ت��خ��اب اأوب���ام���ا ب��ان��ت��ع��ا���ض االق��ت�����ص��اد 

االأول  الهم  وه��و  االأوىل  ب��ال��درج��ة  االأم��ريك��ي 

لدى الناخبني. 

اجلمهوريني  اأن  يبدو  ال��ث��اين  املع�صكر  يف 

ال يزالون غري متفقني على ا�صم موحد، لكن 

اإىل حد كبري،  االآن  اأوباما يبدو مرتاحاً حتى 

االأمريكيني  الناخبني  ا�صتمالة  ي��ح��اول  وه��و 

ع���ر ط����روح����ات اق��ت�����ص��ادي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر 

وال�صريبية،  االقت�صادية  واالأزم��ات  والبطالة 

ويجند اأوباما ماكينته االنتخابية التي اأثبتت 

با�صتخدام  امل��ا���ص��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  جن��اح��ه��ا 

و���ص��ائ��ل ال��ت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ي اإىل اأك����ر حد 

ممكن. 

وكان قد بداأ �صباق انتخابات الرئا�صة من 

التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  وف���از يف  اأي����وا،  والي���ة 

االأمريكي ميت  ال�صيناتور  للحزب اجلمهوري 

ب��خ��ط��وات �صريعة  ي��ق��رب  روم���ن���ي، واأ���ص��ب��ح 

م���ن ال���ف���وز ب��ر���ص��ي��ح احل����زب اجل���م���ه���وري يف 

االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، وذل����ك بعد 

ح�صوله على دعم جون ماكني املر�صح ال�صابق 

ع��ام  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  للجمهوريني 

.2008
وم��ع ذل��ك، ي��رى امل��راق��ب��ون اأن��ه م��ن املبكر 

احل���دي���ث ع���ن امل��ر���ص��ح اجل���م���ه���وري ل��ل��رئ��ا���ص��ة 

االأمريكي احل��ايل يف  الرئي�ض  �صيناف�ض  ال��ذي 

االنتخابات الرئا�صية املقبلة.

انتخابات برملانية

ام��ا م�صر واجل��زائ��ر فهما على موعد مع 

انتخابات برملانية بعد التغيريات التي �صهدها 

ال��ب��ل��دان، ف��ق��د ق����ررت ال�����ص��ل��ط��ات اجل��زائ��ري��ة 

2012 بعد  انتخابات ت�صريعية يف ربيع  تنظيم 

انتخابات  اأول  نتائج  اإل��غ��اء  من  عاماً  ع�صرين 

ت��ع��ددي��ة ك���ان ���ص��ي��ف��وز ب��ه��ا اإ���ص��ام��ي��ون و���ص��ط 

ت��وق��ع��ات ب����اأن ال��ت��اري��خ ل���ن ي��ع��ي��د ن��ف�����ص��ه رغ��م 

الربيع  خ�صم  يف  ال�صيا�صي  االإ����ص���ام  ���ص��ع��ود 

ال���ع���رب���ي، واأع����ل����ن ال��رئ��ي�����ض اجل����زائ����ري عبد 

الهيئة  ا�صتدعاء  »�صيتم  اأن��ه  بوتفليقة  العزيز 

االن��ت��خ��اب��ي��ة ف���ور اخ��ت��ت��ام ال�����دورة اخل��ري��ف��ي��ة 

للرملان من اأجل اإجراء االنتخابات الت�صريعية 

املقبل«، دون حتديد تاريخ هذه  الربيع  خال 

االنتخابات.
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وك��ان��ت اجل���زائ���ر ق��د ���ص��ارع��ت اإىل اإب��ط��ال 

امل��ا���ص��ي، وذل��ك  اآذار  ال��ط��وارئ يف �صهر  ق��ان��ون 

الغ�صب  حالة  الحتواء  واأ�صا�صي  اأويل  كاإجراء 

التي اجتاحت ال�صارع اجلزائري.

من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  انطلقت  م�����ص��ر،  ويف 

ت�صرين   28 ب��ح��ل��ول  ال��رمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

انتخابات  م��راح��ل  و�صت�صتمر   ،2011 ال��ث��اين 

جمل�صي ال�صعب وال�صورى على اأن تنتهي اآخر 

مراحلها يف 11 اآذار املقبل. واأجريت يف الثالث 

من كانون الثاين املرحلة الثالثة واالأخرية من 

انتهت  ق��د  وك��ان��ت  ال�صعب،  جمل�ض  انتخابات 

اأواخ���ر  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  االن��ت��خ��اب��ات  مرحلتا 

عام 2011، بفوز حزب احلرية والعدالة ب� 149 

الوفد  ب�80 مقعداً وحزب  النور  وحزب  مقعداً 

وامل�صتقلني  مقعداً   23 ب�  والكتلة  مقعداً  ب� 25 

ب� 12 مقعداً.

الثورة«  »برملان  مياد  ال�صهر  هذا  وي�صهد 

ال����ذي مي��ث��ل ع��ام��ة ف���ارق���ة يف ت���اري���خ م�صر 

جمل�ض  وه��و  ال��ع��دل  دول���ة  ت�صريعات  بو�صعه 

ال�صعب املنتخب باإرادة �صعبية حرة وانتخابات 

�صفافة واإ�صراف ق�صائي كامل ومب�صاركة اأبناء 

اجل��دي��د  و�صيعقد الرملان  اخل����ارج  يف  م�صر 

وترجع  ال��ث��اين  ك��ان��ون   23 ي��وم  جل�صاته  اأوىل 

اأع�صائه  م��ن  تاأ�صي�صية  جلنة  لقيام  اأهميته 

ب�صياغة د�صتور جديد للباد.

ق�صوى  اأهمية  االنتخابات  ه��ذه  وتكت�صي 

االأوىل  اخلطوة  باعتبارها  امل�صري،  امل�صهد  يف 

الع�صكر  وت�صليم  االن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  الإن��ه��اء 

ومن  منتخبة،  مدنية  موؤ�ص�صات  اإىل  ال�صلطة 

اأنقا�ض  على  ج��دي��د  �صيا�صي  ن��ظ��ام  اإن�����ص��اء  ث��م 

ن��ظ��ام م���ب���ارك، وت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ت�����ص��ع��ى اإىل 

اخلروج من االأزمات االقت�صادية اخلانقة التي 

تعاين منها الباد.

كما ي�صهد اليمن انتخابات رئا�صية يف 21 

ال��ذي مت  ال��ق��ادم على خلفية االت��ف��اق  �صباط 

ويق�صي  ال�صعودية  العربية  اململكة  برعاية 

اليمني  الرئي�ض  اليمن من  ال�صلطة يف  بنقل 

ن��ائ��ب��ه ع��ب��د رب��ه  اإىل  ع��ل��ي ع��ب��د اهلل ���ص��ال��ح 

مدتها 90  انتقالية  مرحلة  يف  هادي  من�صور 

ي���وم���اً، ح��ي��ث اأ����ص���در ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض اليمني 

مبكرة  رئا�صية  النتخابات  بالدعوة  مر�صوماً 

ب��ن��اء ع��ل��ى االت��ف��اق ال���ذى وق��ع��ه يف ال��ري��ا���ض 

مبوجبه  ومت  �صالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�ض 

نقل ال�صلطة اإىل من�صور هادي بعد 33 عاماً 

احتجاجات  من  اأ�صهر  ع�صرة  وبعد  احلكم  يف 

ح��رب  �صفا  ع��ل��ى  ال��ب��اد  حكمه و�صعت  ���ص��د 

اأهلية.

يف جهة اأخرى، يزداد االنق�صام ال�صيا�صي يف 

االن�صحاب  بعد  العراق عمقاً خال عام 2012 

االأم��ريك��ي، وذل���ك يف ظ��ل وج���ود دع���وات بحل 

الرملان واإجراء انتخابات جديدة يف غ�صون 6 

الباد النق�صام �صيا�صي  اأ�صهر مما قد يعر�ض 

طاملا مت التحذير منه.

اإيران

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت���ق���رب اإي������ران م���ن اإج�����راء 

يف  �صتخو�صها  ال��ت��ي  ال��رمل��ان��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 

�صهر اآذار املقبل، والتي و�صفها كبار امل�صوؤولني 

االإيرانيني باأنها االنتخابات »االأكرث ح�صا�صية 

يف تاريخ الباد«، و�صط قلق �صيا�صي واقت�صادي 

يف الداخل وخماوف من مواجهة ع�صكرية مع 

الغرب ب�صبب برناجمها النووي،  وقد مت حتى 

االآن ت�صجيل اأكرث من 5 اآالف مر�صح اأ�صماءهم 

خلو�ض االنتخابات الرملانية املقبلة.

اإعداد هناء عليان
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اأجريتا  اللتني  املرحلتني  بعد  م�صر:   -3
االأول  ك��ان��ون  و14  ال��ث��اين  ت�صرين   28 يف 

.2011
14- تايوان: انتخابات رئا�صية ونيابية.

 15- كازاخ�صتان: انتخابات نيابية.

22- فنلندا: الدورة االأوىل من االنتخابات 
الرئا�صية.

انتخابات  االأوىل من  ال��دورة  29- م�صر: 
جمل�ض ال�صورى، على اأن جترى الدورتان 

الثانية والثالثة يف 14 �صباط و11 اآذار.

كرواتيا  يف  ا�صتفتاء  اإج��راء  اأي�صاً  ويتوقع 

اإىل االحت����اد  م���ع���اه���دة االن�������ص���م���ام  ع��ل��ى 

االأوروبي التي وقعت يف التا�صع من كانون 

االأول 2011 يف بروك�صيل.

 

�صباط

يف  رئا�صية  انتخابات  تركمان�صتان:   -12
ال��ب��اد التي ال ت��زال م��ن االأك���رث انغاقاً 

حول العامل.

فبعد  رئا�صية،  انتخابات  اليمن:   -21
ع�صرة اأ�صهر من االحتجاجات ال�صعبية 

وق���ع ال��رئ��ي�����ض ال��ي��م��ن��ي ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 

33 �صنة  �صالح الذي يحكم باده منذ 

يف 23 ت�صرين الثاين 2011 اتفاقاً لنقل 

ال�صلطة.

رئ��ا���ص��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ال�����ص��ن��غ��ال:   26-

ي��ر���ص��ح ف��ي��ه��ا ال��رئ��ي�����ض ع��ب��د اهلل واد 

يواجه  وال��ذي  عام2000،  منذ  احلاكم 

رف�صاً من املعار�صة.

ال�صورية  ال�صلطات  ح���ددت  ذل���ك،  اإىل 

موعداً   امل��ق��ب��ل  ���ص��ب��اط   ،2011 اآب  يف 

اإج��راءه��ا  اأن  علماً  نيابية،  الن��ت��خ��اب��ات 

اأع���م���ال  ا���ص��ت��م��رت  اإذا  ���ص��ع��ب��اً  ���ص��ي��ك��ون 

العنف.

اآذار

4- رو�صيا: انتخابات رئا�صية.
10- �صلوفاكيا: انتخابات نيابية.

11- ال�صلفادور: انتخابات نيابية.
24- غامبيا: انتخابات نيابية.

ن��ي��اب��ي��ة، هي  ان��ت��خ��اب��ات  اإي�������ران:   -29
منذ  ال���ب���اد  ت�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي  االأوىل 

ق��م��ع ح��رك��ة االح���ت���ج���اج ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت 

االنتخابات الرئا�صية عام 2009.

رئا�صية  انتخابات  اإجراء  كذلك، يتوقع 

اأرج��ئ��ت  بعدما  مدغ�صقر،  يف  ونيابية 

اآذار  يف  ال�صيا�صية  االأزم����ة  منذ  م����راراً 

2009 وت�صلم اأندريه راغولينا ال�صلطة.

ني�صان

11- كوريا اجلنوبية: انتخابات نيابية.
22- فرن�صا: الدورة االأوىل من االنتخابات 

الرئا�صية.

 29- مايل: الدورة االأوىل من االنتخابات 

الثانية  ال��دورة  اأن جترى  على  الرئا�صية، 

يف 13 اأيار.

اأيار

3- بريطانيا: انتخاب رئي�ض بلدية لندن، 
بوري�ض  ف���وز  �صكل   ،2008 ع���ام  اأن���ه  ع��ل��م��اً 

املحافظني  لعودة  االأول  املوؤ�صر  جون�صون 

اإىل ال�صلطة.

ان��ت��خ��اب��ات  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة:  امل���ن���اط���ق   -4
نيابية ورئا�صية اأرجئت مراراً على خلفية 

انق�صامات بني حركتي »فتح« و»حما�ض«.

6- فرن�صا: الدورة الثانية من االنتخابات 
الرئا�صية.

انتخابات  الدومينيكان:  جمهورية   -20
رئا�صية.

اأي�صاً،  ال�صهر  لهذا  املعلنة  املواعيد  وم��ن 

ان��ت��خ��اب��ات ن��ي��اب��ي��ة يف اجل���زائ���ر و���ص��رب��ي��ا 

تيمور  يف  ونيابية،  ورئا�صية  والبهاما�ض، 

ال�صرقية.

حزيران

10- فرن�صا: الدورة االأوىل من االنتخابات 
النيابية، على اأن جترى الدورة الثانية  يف 

17 حزيران. 
30- اي�صلندا: انتخابات رئا�صية.

ويتوقع اإجراء انتخابات نيابية يف منغوليا 

وبابوازيا - غينيا اجلديدة.

امل��وع��د   2012 ح����زي����ران  ي�����ص��ك��ل  ك���ذل���ك، 

االأق�����ص��ى الإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ص��ي��ة يف 

م�صر.

متوز

1- املك�صيك: انتخابات رئا�صية ونيابية.
ال��دورة االأوىل من االنتخابات  1- م��ايل: 
النيابية، على اأن جترى الدورة الثانية يف 

22 متوز.
انتخابات رئا�صية يف  اإج��راء  اأي�صاً  ويتوقع 

األبانيا ونيابية يف الكامريون.

اآب

27- ال���والي���ات امل��ت��ح��دة: امل���وؤمت���ر ال��ع��ام 
ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري يف ت��ام��ب��ا ب��ف��ل��وري��دا 

ل��ت��ع��ي��ني م���ر����ص���ح احل������زب ل��ان��ت��خ��اب��ات 

الرئا�صية، ويتقدم املر�صحان ميت رومني 

ونيوت غينغريت�ض ال�صباق حالياً، ويتوقع 

انتخابات رئا�صية ونيابية يف  اإج��راء  اأي�صاً 

�صريالييون.

اأيلول

3- الواليات املتحدة: املوؤمتر العام للحزب 
كارولينا  يف  ت�صارلوت  يف  ال��دمي��وق��راط��ي 

ال�صمالية الذي يفر�ض اأن يكر�ض باراك 

اأوباما مر�صحاً ر�صمياً للحزب.

يف  نيابية  انتخابات  اإج��راء  اأي�صاً  ويتوقع 

اأنغوال وهونغ كونغ.

ت�صرين االأول

لي�ض  رئ��ا���ص��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ف��ن��زوي��ا:   -7
فيها  �صير�صح  ك��ان  اإذا  ما  بعد  حم�صوماً 

بعد   1998 م��ن��ذ  احل��اك��م  ت�صافري  ه��وغ��و 

تلقيه عاجاً من مر�ض ال�صرطان.

28- اأوكرانيا: انتخابات نيابية.
ع�صر  الثامن  امل��وؤمت��ر  انعقاد  امل��ق��رر  وم��ن 

للحزب ال�صيوعي ال�صيني الذي يفر�ض 

اأن يعني �صي جني بينغ اأميناً عاماً للحزب 

خلفاً لهيو جنتاو، اإ�صافة اإىل جلنة دائمة 

جديدة ومكتب �صيا�صي للحزب.

انتخابات  تنظيم  ي��ت��وق��ع  ال���رازي���ل،  ويف 

ال�صيا�صية،  للقوى  اخ��ت��ب��اراً  ت�صكل  بلدية 

كذلك ت�صهد جورجيا وليتوانيا انتخابات 

انتخابات  الت�صيكية  واجلمهورية  نيابية، 

اخ��ت��ب��اراً حل��ك��وم��ة ميني  ت�صكل  اإق��ل��ي��م��ي��ة 

الو�صط.

ت�صرين الثاين

الرئي�ض  ان��ت��خ��اب  امل��ت��ح��دة:  ال��والي��ات   -6
االأمريكي و435 نائباً و33 �صناتوراً )ثلث 

ل��والي��ات. ح��اك��م��اً  و11  ال�����ص��ي��وخ(   جمل�ض 

17- �صيرياليون: انتخابات رئا�صية.
وي���ت���وق���ع اإج�������راء ان���ت���خ���اب���ات رئ��ا���ص��ي��ة يف 

الغابون ونيابية يف رومانيا وبويرتو ريكو.

كانون االأول

19- كوريا اجلنوبية: انتخابات رئا�صية.
انتخابات رئا�صية يف  اإج��راء  اأي�صاً  ويتوقع 

غانا ونيابية يف كينيا وجامايكا.

ال�صنة  ه��ذه  ت�صهد  اأن  ذل��ك، يفر�ض  اإىل 

ان��ت��خ��اب��ات يف ك��ل م��ن اأرم��ي��ي��ن��ا وب��ورك��ي��ن��ا 

ف��ا���ص��و وال���ك���ون���غ���و-ب���رازاف���ي���ل وال���ي���ون���ان 

وغينيا-بي�صاو وغينيا اال�صتوائية وكيبيك 

وال�صنغال وزميبابوي مل حتدد مواعيدها 

بعد.

�صانتو�ض  اأنغوال خو�صيه  اأن رئي�ض  يذكر 

انتخابات عامة يف  اإج��راء  اأعلن اعتزامه 

ت�صديقه  اأثناء  وذل��ك   2012 ع��ام  الباد 

بتمديد  له  �صي�صمح  جديد  د�صتور  على 

وقال  عقود.  ثاثة  منذ  امل�صتمر  حكمه 

ال���ظ���روف  ت��ه��ي��ئ  اأن  ي��ج��ب  ال����دول����ة  اإن 

وهو   2012 عام  عامة جترى  النتخابات 

تفوي�ض  فيه  ينتهي  ال���ذي  ال��ع��ام  نف�ض 

احلكومة.

وي��ف�����ص��ح امل��ي��ث��اق اجل���دي���د ال��ط��ري��ق اأم���ام 

�صانتو�ض الذي يحكم اأنغوال منذ 30 عاماً 

واملر�صح الرئا�صي حلزب احلركة ال�صعبية 

لتحرير اأنغوال احلاكم يف انتخابات 2012 

ل��ل��ب��ق��اء يف ال�����ص��ل��ط��ة ل��ف��رت��ني م����دة كل 

منهما خم�صة اأعوام حتى عام 2022 .

خريطة االنتخابات حول العالم

االنتخابات االأمريكية

باراك اأوباما
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 منذ بدء االنتخابات الربملانية يف م�صر، 

اإثر الثورة، وخالل مراحلها الثالث، ومع 

االإعالن عن فوز جماعة االإخوان امل�صلمني 

ال�صلفي  ال���ن���ور  وح����زب  االأوىل،  ب��امل��رت��ب��ة 

اأغلبية مقاعد  بالثانية، و�صيطرتهما على 

العربية  واجلماهري  م�صر  كانت  الربملان، 

العيار  ت�صتفيق على مفاجاآت متتالية من 

الثقيل، تك�صف حقيقة ما يح�صل يف م�صر، 

وتو�صح اأن �صباب الثورة الذين جنحوا يف 

حليف  مبارك،  ح�صني  بالرئي�س  االإطاحة 

اجه�صت  قد  ال�صهيوين،  والكيان  اأمريكا 

ث���ورت���ه���م وج������رى ا���ص��ت��غ��الل��ه��ا م����ن ق��ب��ل 

الواليات املتحدة االأمريكية، بالتعاون مع 

عالقات  تربطه  ال��ذي  الع�صكري،  املجل�س 

ت���ع���اون وت��ن�����ص��ي��ق م���ع ن��ظ��ريه االأم���ريك���ي، 

امل�صلمني  االإخ����وان  م��ع جماعة  وب��االت��ف��اق 

ال��ذي��ن ت��ع��ه��دوا ل��وا���ص��ن��ظ��ن، ك��م��ا املجل�س 

الدولية  ب��امل��ع��اه��دات  االل��ت��زام  الع�صكري، 

اأن��ور  الرئي�س  زم��ن  يف  م�صر  وقعتها  التي 

ال�صادات، والرئي�س املخلوع ح�صني مبارك، 

ويف م��ق��دم��ه��ا م��ع��اه��دة ك��ام��ب دي��ف��ي��د مع 

الكيان ال�صهيوين.

يف  متثلت  االأوىل  املفاجاآت  كانت  واإذا 

ال��ث��ورة  ع��ل��ى  الع�صكري  املجل�س  ان��ق��الب 

واأهدافها، واجتماع االإخوان مع امل�صوؤولني 

ال���ق���اه���رة،  االأم���ريك���ي���ني يف م��ك��ت��ب��ه��م يف 

واإج���������راء رئ���ي�������س ح�����زب ال����ن����ور ال�����ص��ل��ف��ي 

ال�صهيوين،  اجل��ي�����س  اإذاع�����ة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة 

فاإن املفاجاآت اجلديدة جت�صدت اأخرياً يف 

جملة من الدالالت اأبرزها:

التي  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن   -1
عربت عن رغبتها يف مالقاة الت�صريحات 

النور  االإخ��وان وحزب  االإيجابية جلماعة 

ديفيد،  كامب  ملعاهدة  احرتامهما  ب�صاأن 

ل��ف��ت��ح احل����وار معهما،  ب���اإب���داء احل��م��ا���س 

اأنه  يبدو  الرغبة  هذه  عن  تراجعها  لكن 

يف  ا�صتدراكها  جرى  ح�صابات  نتيجة  جاء 

اإما  �صببني،  االأخ��رية لواحد من  اللحظة 

م�صتعدين  غري  وال�صلفيني  االإخ��وان  الأن 

الأن  اأو  احل�������وار،  ه����ذا  م��ث��ل  ل��ف��ت��ح  االآن 

ب���اأن دخ��ول��ه��ا على خط  �صعرت  اإ���ص��رائ��ي��ل 

احل��وار مع االإخ��وان وال�صلفيني قد يوؤثر 

امل�صري،  ال�����ص��ارع  يف  موقفهم  على  �صلباً 

واللقاءات  االأمريكي  الدور  وي�صو�س على 

اجلارية على قدم و�صاق مع قادة االإخوان، 

وب��ال��ت��ايل االأف�����ص��ل الإ���ص��رائ��ي��ل ت��رك هذه 

امل��ه��م��ة ل��ل��م��ن��دوب ال�����ص��ام��ي االأم���ريك���ي 

وي�صرف  ين�صق  ال���ذي  فيلتمان  ج��ي��ف��ري 

فعل  كما  متاماً  اللقاءات،  ه��ذه  مثل  على 

يف تون�س، االأم��ر ال��ذي ي�صب يف م�صلحة 

اإ���ص��رائ��ي��ل، وه����ذا م���ا اأو����ص���ى ب���ه جمل�س 

االأم����ن ال��ق��وم��ي االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال����ذي دع��ا 

»����ص���رورة  اإىل  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ة 

التكيف مع و�صول االإخوان امل�صلمني اإىل 

ال�صلطة يف عدد من الدول العربية، وعلى 

راأ�صها م�صر، واإىل االعتماد على الواليات 

املتحدة ودول اأوروبية للتاأثري على �صلوك 

االأن���ظ���م���ة ال���ت���ي ت�����ص��ل ف��ي��ه��ا )احل���رك���ات 

االإ�صالمية( اإىل �صدة القيادة«.

ك���ان  ل���ي���ف���ن���ون  ال�������ص���ف���ري  اأن  ع���ل���ى 

اأك����ر و����ص���وح���اً ح���ني ق����ال: »اإن�����ه يجب 

غري  االأط����راف  م��ع  ُق��دم��اً  العمل  علينا 

االإخ��وان،  مع  تتحاور  التي  االإ�صرائيلية 

وهو ما �صيكون قناة للتوا�صل البناء معنا 

اأي�صاً«، وذلك يف اإ�صارة منه للتعويل على 

لقاءات امل�صوؤولني االأمريكيني ومبعوثي 

ال���دول االأوروب���ي���ة م��ع االإخ����وان، وم��دى 

اأهميتها بالن�صبة الإ�صرائيل وم�صاحلها. 

وا���ص��ن��ط��ن  ب����ني  احل����������وارات  اإن   -2
واالإخ��������وان ق���د اأح������رزت ت��ق��دم��اً ك��ب��رياً 

للم�صوؤولني  االإخ����وان  ت��ع��ه��دات  عك�صته 

االأمريكيني برتجمة ما اتفقوا عليه يف 

ما  وه��و  اأف��ع��ال،  اإىل  امل�صرتكة  لقاءاتهم 

نيويورك  ح�صب  حالياً،  وا�صنطن  يدفع 

اأوث���ق مع  اإىل »�صياغة ع��الق��ات  ت��امي��ز، 

اإليها  ينظر  ك��ان  التي  االإخ���وان  جماعة 

يف وق��ت م��ن االأوق���ات على اأن��ه��ا تعار�س 

تاأكيد  اإىل  م�صرية  االأمريكية«،  امل�صالح 

بناء  ي��ري��دون  م�صرعيها  »اأن  اجل��م��اع��ة 

دمي��ق��راط��ي��ة ح��دي��ث��ة، حت���رتم احل��ري��ات 

احل���رة،  االأ����ص���واق  وك��ذل��ك  ال�صخ�صية، 

واالل����ت����زام����ات ال����دول����ي����ة، مب����ا يف ذل���ك 

م���ع���اه���دة ال�������ص���الم م���ع اإ����ص���رائ���ي���ل، ويف 

للحفاظ  االإدارة  ت�صعى  نف�صه  ال��وق��ت 

ع��ل��ى ع��الق��ات��ه��ا ال��ع��م��ي��ق��ة م���ع احل��ك��ام 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني ال���ذي���ن ن�����ص��ب��وا اأن��ف�����ص��ه��م 

حيث  العلمانية،  دولتهم  لطابع  حرا�صاً 

امل�صاعدة  االإدارة �صراحة مبنع  مل تهدد 

الع�صكرية مل�صر، والتي تبلغ قيمتها 1.3 

مليار دوالر �صنوياً«.

والالفت لالنتباه اأن هذه االلتزامات 

لالإخوان هي ذاتها التي تعهد بها را�صد 

الغنو�صي رئي�س حزب النه�صة التون�صي 

وبعد  قبل  امل�صلمني(  االإخ���وان  )جماعة 

تون�س،  يف  الربملانية  االنتخابات  اإج��راء 

ون�صح االإخوان يف م�صر احلذو حذوه. 

3- ظهور املوؤ�ص�صة الع�صكرية امل�صرية 
بثوب جديد كقوة اقت�صادية م�صتقلة عن 

الدولة، توظف قدراتها الكبرية لتدعيم 

ون���ف���وذه يف  ال��ع�����ص��ك��ري،  ح��ك��م جمل�صها 

اإع���ادة  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال�صيا�صية  ال�صلطة 

امل�صالح  م�����ص��ط��رة  ع��ل��ى  بنيانها  اإ����ص���ادة 

االأمريكية.

الع�صكرية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  ت��ب��ني  ل��ق��د 

ويتمتع  ام���رباط���وري���ة جت���اري���ة،  مت��ل��ك 

ي�صعون  خا�صة،  بامتيازات  قادتها  كبار 

اإىل املحافظة عليها، وعدم ال�صماح بامل�س 

بها يف امل�صتقبل، وهو االأمر الذي يف�صر 

رف�صهم التخلي عن ال�صلطة قبل �صمان 

لهم  حت��ف��ظ  د���ص��ت��وري��ة  �صيغة  ت��ك��ري�����س 

ا�صتقالليتهم وعدم التدخل يف �صوؤونهم 

الع�صكرية والتجارية.

ح�سني عطوي

14

عـــربـــي

»اإ�سرائيل« بعد اأمريكا راغبة باحلوار مع »الإ�سالميني اجلدد«

فيلتمان ي�صرف على اإعادة فك وتركيب النظام امل�صري

قبائل  هنا  م�صر،  ولي�صت  تون�س  لي�صت  »ليبيا 

واجلميع ميتلك ال�صالح«.

ي�صت�صهد  اأن  القذايف  االإ�صالم  هل ي�صتحق �صيف 

مبقولة له وكاأنه اأحد احلكماء، هل ي�صتحق ا�صتذكار 

اإليه  اآل��ت  عما  كلياً  تختلف  الأه���داف  يوماً  قاله  ما 

االأمور، يومها حتدث جنل القذايف عن الذهاب اإىل 

حرب اأهلية اإذا ما ا�صتمرت حماوالت اإ�صقاط والده، 

اإخافتهم من غرب  اأنه يجب  اإخافة من ظن  حاول 

وعرب، �صقط النظام واليوم جاء دور احلكام اجلدد 

حرب  اإىل  تنزلق  ق��د  ليبيا  نف�صه،  ال��ك��الم  ليقولوا 

احلرب  مل��اذا  التحذير،  ه��ذا  يوجه  ملن  ولكن  اأهلية، 

وق��د اأجن���زت ال��ث��ورة ك��ل اأه��داف��ه��ا واأك���ر؟ فالنظام 

واأ�صر وريثه  راأ�صه  القا�صية، مبقتل  بال�صربة  اأُنهي 

�صاحب الكلمات اأعاله التي ُت�صتذَكر االآن.

اإىل  باالأم�س.. هل حتولوا  ليبيا  ثوار  كانوا  من 

وال�صبحة  وم�����ص��رات��ة..  وال��زن��ت��ان  ث����وار ط��راب��ل�����س 

تطول؟

م�صهد القتلى واجلرحى بالعا�صمة طرابل�س جراء 

اال�صتباكات التي �صهدها اأكر من حي يطرح ال�صوؤال 

الزاوية بني م�صلحني من  �صارع  نف�صه، مواجهات يف 

»ث���وار م�����ص��رات��ة« ك��ان��وا ي��ح��اول��ون حت��ري��ر جمموعة 

م��ن ال�����ص��ج��ن��اء، واآخ���ري���ن م��ن »ث����وار ���ص��ي��دي خليفة« 

ال�صابق،  اال�صتخبارات  جهاز  مبنى  على  ي�صيطرون 

امل�صهد لي�س االأول، قبله قرب مطار العا�صمة، حيث 

الفتة »اأه��اًل بكم يف الزنتان« حتتل مكانها يف قاعات 

ا�صتقبال املطار وكاأنها حدود املحافظة. 

ي�����ص��ب��ه  ط���راب���ل�������س احل���ا����ص���ر م��ق�����ص��م��ة اإىل م����ا 

تقيم احلكم  اإقطاعيات بحدود جغرافية متحركة، 

فيها ما بات بع�س اأع�صاء املجل�س االنتقايل يطلق 

عليها ا�صم ميلي�صيات، تتخذ املراكز االأمنية ال�صابقة 

اأمني  جهاز  عنا�صر  ي�صاهد  ما  ون���ادراً  لها،  مقرات 

امل��رور، وبالطبع ال  ر�صمي يف �صوارعها، عدا �صرطة 

اأثر للجي�س الوطني املفرت�س اأنه ت�صكل حديثاً.

االإ���ص��م��ان االأب����رز يف امل��دي��ن��ة هما ل��الإ���ص��الم��ي »عبد 

احلكيم بلحاج«، ق�صى بع�س الوقت مبع�صكرات طالبان 

يف اأفغان�صتان ويدير جمموعته امل�صلحة من اأحد الفنادق 

ن��اك��ر« مهند�س  ال��ث��اين »ع��ب��د اهلل  ال��ف��اخ��رة، واال����ص���م 

ال  وال��رج��الن  امل�صلحة،  جموعته  ي��رتاأ���س  الكرتونيات 

يخفيان م�صاعر الكره، ويعتربان نف�صيهما من اأ�صحاب 

البيت، كون املجموعتني من اأبناء طرابل�س.

اأي�����ص��اً جم��م��وع��ات م��ن خ���ارج العا�صمة،  ه��ن��اك 

وي�صيطرون  ال��غ��رب��ي  اجل��ن��وب  يف  ال��زن��ت��ان  مقاتلو 

مقاتلي  اأغ��ل��ب  ان�صحب  فيما  ال����دويل،  امل��ط��ار  على 

م�صراته من و�صط طرابل�س، واحتفظوا بقوات على 

فيها  ترتفع  التي  املناطق  اأم��ا  ال�صرقية،  م�صارفها 

االإعالم باالألوان االأزرق واالأخ�صر واالأ�صفر فتتبع 

ملقاتلني ينتمون اإىل االأقلية االأمازيغية، ي�صاف اإىل 

كل هذا اخلليط، جمموعة من مقاتلي �صرق ليبيا 

)ب��ن��غ��ازي(، معقل ال��ت��ح��رك ال���ذي اأط���اح ب��ال��ق��ذايف، 

االنتقايل  املجل�س  زع��م��اء  بع�س  اإىل  االأق���رب  وه��م 

وهو  الوطني،  اجلي�س  اأ�صا�س  بت�صكيل  ويطمحون 

الهاج�س الكبري الذي يق�س م�صاجع االآخرين.

االنتقايل م�صطفى عبد اجلليل  املجل�س  رئي�س 

مل  بخيارين  االأزم���ة  م��ع  التعامل  ميكن  اإن��ه  يقول 

الليبيني  وو���ص��ع  بحزم  التحرك  مرارتهما:  يخف 

مبواجهة ع�صكرية وهو »اأمر غري مقبول«، والكالم 

االآخ��ر  ق��وة، واخل��ي��ار  ا�صتخدام كلمة  اأن  م��ن  ه��رب��اً 

االأم���ور على حالها وم��ن نتائجه احل��رب  ت��رك  ه��و 

مبتناول  لي�س  االأول  اخليار  اأن  والوا�صح  االأهلية، 

وه��و  احل�����ص��م،  جل��ه��ة  م�صمونة  نتائجه  ف��ال  ال��ي��د، 

يعني اأي�صاً حرباً اأهلية.

و���ص��ل��ت االأم����ور اإىل م��ف��رتق اأخ��ط��ر م��ع تعيني 

امل��ن��ق��و���س رئ��ي�����ص��اً الأرك���ان  امل��ت��ق��اع��د ي��و���ص��ف  العقيد 

التعقيد،  م��ن  مب��زي��د  تنبئ  ال��ف��ع��ل  ردود  اجل��ي�����س، 

االنتقايل  املجل�س  ات��ه��م  ف��رباي��ر   17 ث���وار  ائ��ت��الف 

بتجاهل مر�صحيه للمن�صب، جمل�س ثوار طرابل�س 

ال�صالح  لت�صليم  بالتعيني لكنه و�صع �صروطاً  رحب 

م�صراتة  وجمل�س  اجلي�س،  اإىل  اأف����راده  وان�صمام 

»للتخلي عن  م��ن��ا���ص��ب��اً  ال��وق��ت  ي���رى  ال��ع�����ص��ك��ري ال 

تويل  على  قدرتها  ال��دول��ة  تثبت  اأن  بانتظار  دوره 

ما  وه��و  م�صراتة،  من  املنقو�س  اأن  مع  امل�صوؤولية«، 

االنق�صام  ا�صتفهام كبرية عن مدى  يطرح عالمات 

والتناحر داخل ال�صف الواحد. 

املعادلة على الرغم من كل تعقيداتها على االأر�س 

ب�صيطة يف اجلوهر، اجلميع يحتفظ ب�صالحه، ويف 

اأن يح�صل على ن�صيبه من  اإىل  العا�صمة حتديداً، 

وال  اقت�صادياً،  ذل��ك  يعنيه  وم��ا  ال�صيا�صية  ال�صلطة 

ُي�صتثنى من القاعدة القوى التي تب�صط �صيطرتها 

يف امل��دن واملحافظات االأخ����رى، وك��ل وف��ق م��ا لديه 

ِقبلي  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى  واأخ������رياً  اأواًل  ت�صتند  ق���وة  م��ن 

ومناطقي، و�صبكة معقدة من العالقات مع اخلارج، 

الغربي االإقليمي، الذي انك�صفت اأمامه هذه البالد 

اقت�صادياً  فيه  »اال�صتثمار«  ميكن  وما  ثراوتها  بكل 

و�صيا�صياً، وعليه يبدو اأن مو�صوع »الدولة« موؤجل، 

بحكم اأن ليبيا لي�صت تون�س ولي�صت م�صر، فاجلميع 

ميلكون ال�صالح.

حممد مقهور

الطنطاوي مرتئ�صاً املجل�س الع�صكري

ثوار ليبيا وّحدهم اإ�صقاط القذايف.. فمن يجمعهم الآن؟
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رحيل املنا�صل اليمني 
عبد القدو�س امل�صواحي

القومي  الن�صال  اأب���رز وج��وه  اأح��د  امل��وت  غّيب 

القدو�س  ال��دك��ت��ور عبد  ال��ع��رب��ي، ه��و  وال���وح���دوي 

امل�����ص��واح��ي؛ اأح����د م��وؤ���ص�����ص��ي ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��وح��دوي 

واأحد  املركزية،  جلنته  وع�صو  النا�صري،  ال�صعبي 

اليمنية،  وال�صيا�صية  الوطنية  احل��رك��ة  ق��ادة  اأه��م 

عندما   ،1962 اآب  يف  ال�صيا�صي  ن�صاطه  د�ّصن  حيث 

يف  حا�صدة  مظاهرة  يف  الطالب  زمالئه  مع  خ��رج 

�صنعاء ملناه�صة احلكم االأمامي الكهنوتي املتخلف، 

وللثورة عليه، وكان من اأبرز مالمح تلك املظاهرة 

اأن امل�صاركني فيها رفعوا �صور جمال عبد النا�صر، 

بالتنكيل  االأم��ام��ي��ة  ال�صلطات  واجهتهم  اأن  فكان 

واالعتقال.

لكن هذه البذرة الثورية التي زرعها امل�صواحي 

بعد  اإذ  جتاوباً،  لقيت  ما  �صرعان  الطالب  ورفاقه 

�صبتمرب  اأي��ل��ول/   26 ث���ورة  انطلقت  م��ع��دودة  اأي���ام 

واأن��ه��ت  ال�����ص��الل،  اهلل  عبد  امل�صري  بقيادة   ،1962
احلكم املتخلف، واأطلقت �صراح الطالب الثوار. 

امل�صواحي  املنا�صل  لعب  ال��ف��رتة،  تلك  وم��ن��ذ 

اليمن  ع���ن  ال���دف���اع  يف  م��ت��ع��ددة  ن�����ص��ال��ي��ة  اأدواراً 

والتنظيمي  ال�صيا�صي  االأداء  تعزيز  ويف  وث��ورت��ه، 

لرتجمة  النا�صري  ال�صعبي  ال��وح��دوي  للتنظيم 

اأهدافه يف خدمة ق�صايا الوطن واالأم��ة.. ووا�صل 

حتقيق  اإع��ادة  بعد  الن�صايل  دوره  الراحل  الفقيد 

ال��ق��ي��ادات  يف  موقعه  خ��الل  م��ن  اليمنية  ال��وح��دة 

الأول  كع�صو  ن�صاطه  خ��الل  وم��ن  للتنظيم  العليا 

برملان لدولة الوحدة.

وكان للمنا�صل الراحل العديد من امل�صاهمات 

ومن  القومي،  امل�صتوى  على  الفاعلة  واالأن�صطة 

اأبرزها امل�صاركة يف تاأ�صي�س مركز درا�صات الوحدة 

االإن�صان،  حلقوق  العربية  املنظمة  وك��ذا  العربية، 

باالإ�صافة اإىل م�صاركته يف تاأ�صي�س املوؤمتر القومي 

ال��ع��رب��ي، وان��ت��خ��اب��ه ع�����ص��واً يف اأم��ان��ت��ه ال��ع��ام��ة يف 

تاأ�صي�س  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه  ج��ان��ب  اإىل  دورات،  ع���دة 

هيئته  يف  وع�صويته  االإ�صالمي،  القومي  املوؤمتر 

من  ع��دد  يف  ع�صواً  ك��ون��ه  ع��ن  ف�صاًل  التنفيذية، 

املنظمات والهيئات احلقوقية، والهيئات املناه�صة 

الوطن  يف  التطبيع  ومقاومة  ال�صهيوين  للعدو 

العربي.

عام  مواليد  من  الراحل  املنا�صل  اأن  اإىل  ي�صار 

حمافظة  ال�صدة  مديرية  امل�صنعة  قرية  يف   1948
ال��ق��ري��ة،  ك��ت��اب  يف  االب��ت��دائ��ي  تعليمه  وت��ل��ق��ى  اإب، 

وانتقل للدرا�صة يف �صنعاء عام 1957، حيث التحق 

)ج��م��ال  امل��ت��و���ص��ط��ة  ل��ل��م��در���ص��ة  ال��داخ��ل��ي  بالق�صم 

جميل حلياً(.

ل لعبد القدو�س امل�صواحي  ويف م�صريته، ي�صجَّ

اأنه مل يتنازل اأو يرتاجع مرة عن قناعاته القومية، 

اإليه، يكفي  رغم كثري من االإغ��راءات التي ُقدمت 

علي  ل��ت��ن��ازل  رف�صه  وه��ي  منها،  واح���دة  ن��ذك��ر  اأن 

عبد اهلل �صالح عن املقاطعات اليمنية التي حتتلها 

ال�����ص��ع��ودي��ة م��ن��ذ ع���ام 1945، مب��وج��ب ع��ق��د اأج���ر 

ال�صعودية  م�صاحة  ثلث  من  اأك��ر  االأم��ام  مبوجبه 

االآن اإىل اآل �صعود ملدة 50 عاماً، وهو اأمر مل يتجراأ 

عليه اأي رئي�س �صبق �صالح منذ العام 1962.

ه��ن��اك ���ص��راع اأج���ه���زة خم���اب���رات م��ري��ر، 

املنطقة، خ�صو�صاً  رح��اه على م�صاحة  ت��دور 

تلك التي متوج بها ما ي�صمى اأزهار »الربيع 

ال��ع��رب��ي«. ه���ذه احل���رب ال���ب���اردة ال��ت��ي ت��دور 

م��ن ط��رف  اأك���ر  ب��ني  االآذان  ي�����ص��ّم  ب�صمت 

يحطمون  وامل��ت�����ص��ارع��ون  ودويل،  اإق��ل��ي��م��ي 

اإمكانية  اأي  لن�صف  الو�صول  بعد  مراكبهم 

ال��دائ��رة  امل��ع��رك��ة  االأوراق،  وت��رت��ي��ب  ل��ل��ع��ودة 

من  ومعركة  عظام،  وك�صر  اأذرع  يّل  معركة 

بحلول  تنتهي  اأن  ال�صعب  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا 

ت�صوية اأو بالنقاط.

لي�س هناك فائزون، هناك منت�صر واحد 

بال�صربة القا�صية الأحد االأطراف االإقليمية 

الذين باتوا ممثلني لتكتالت دولية كربى.

هذه احلرب بداأت تتحلل من اأي �صوابط 

ا�صتخدام جميع  فيها  يباح  وب��داأ  اأو معايري، 

ال��و���ص��ائ��ل ال��ق��ذرة مب��ا فيها ارت��ك��اب امل��ج��ازر 

اأج����ل م��زي��د م��ن التحري�س  وامل���ذاب���ح، م��ن 

االإعالمي، التفجريات واالغتياالت اأ�صبحت 

الفظائع  هذه  كل  الدموي،  للم�صهد  مكملة 

باتت مباحة.

 زينغو بريجين�صكي املفكر اال�صرتاتيجي 

اأم��ريك��ا  ت��ك��ون  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  »اإن  ي���ق���ول: 

البديل؟  م��ن  لكن  االن��ح��دار،  ب���داأت مرحلة 

االآن،  ال��ع��امل  ق��ي��ادة  ي��رغ��ب��ون  ال  ال�صينيون 

ت��اري��خ��ي��اً  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأ�صلحتهم  ف��اأه��م 

اأعجز  احلالية  بقدراتهم  وال��رو���س  ال�صرب، 

م��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه امل��ه��م��ة، فلن�صِل م��ن اأج��ل 

الدور  ق��ادرة على لعب هذا  اأمريكا  اأن تظل 

حلفظ اال���ص��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي..« ه��ك��ذا حتدث 

االن��ح��دار  ثمن  ك��ان  اإذا  ول��ك��ن  بريجن�صكي، 

االأم��ريك��ي ك��ل ه��ذه ال��ف��و���ص��ى، م��ا ه��و ثمن 

املتالحق  االأم��ريك��ي  اال�صتخباراتي  الف�صل 

من اإيران اإىل �صورية اإىل لبنان.. من م�صيق 

هرمز اإىل عر�صال؟

عر�سال.. واأ�سلحة ال�سيوعيني

ما ح�صل يف عر�صال مثري، هذه املدينة 

التي كانت خزان ال�صيوعيني خالل احلرب 

االأهلية، ف�صقط منهم ال�صهداء وهم يقاتلون 

م�صروع االنعزال يف بريوت، وكانوا يف طليعة 

 ،82 ع���ام  ال�صهيوين  ل��الح��ت��الل  امل��ق��ات��ل��ني 

وال  ال�صيا�صيون  ين�صاها  التي  املدينة  ه��ذه 

كيف  االنتخابية،  باملوا�صم  اإال  يتذكرونها 

حتولت اإىل حمجة لكل ال�صيا�صني واأجهزة 

امل���خ���اب���رات ال���دول���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف ل��ب��ن��ان، 

عر�صال  يف  يوجد  ك��ان  اإن��ه  تقول  املعلومات 

لل�صيوعيني،  تابعة  مركزية  اأ�صلحة  خمازن 

ع��ر���ص��ال اجل��غ��راف��ي��ة، فقد  لطبيعة  ون��ظ��راً 

ك�صارة  يف  احل��زب  �صالح  معظم  تخزين  مت 

ل��ل�����ص��خ��ر وم��ع��م��ل م��ه��ج��ور ل��ل��ب��وي��ا ه��ن��اك، 

والأن احلزب ال�صيوعي �صجل تراجعاً �صعبياً 

م�صوؤويل  بع�س  وانقلب  عر�صال  يف  ك��ب��رياً 

احل����زب ال���ذي���ن ك���ان���وا ق��ري��ب��ني م���ن ج���ورج 

وبع�س  امل�صتقبل  تيار  اإىل  وحتولوا  ح��اوي، 

امل�صوؤولني من  اأحد  فتح  االأخ��رى،  التيارات 

امل��خ��ازن م��ن دون علم  اآل احل��ج��ريي ه���ذه 

هذه  اأ�صلحة  وت�صريب  ببيع  وب���داأ  احل���زب، 

امل��خ��ازن ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ت��وي م��داف��ع ه��اون 

اإىل  ثقيلة  ور���ص��ا���ص��ات  ���ص��واري��خ  وق���اذف���ات 

ال��داخ��ل ال�����ص��وري، وه��ك��ذا حت��ول��ت عر�صال 

حا�صنة  اإىل  ال���ذه���ب  ورن����ني  ق����ادر  ب���ق���درة 

للمخابرات  حربة  وراأ���س  اللبنانية،  للقوات 

الغربية.

دم�سق خط اأحمر رو�سي

بالعوملة  مدموغ  ع�صر  يف  نعي�س  والأن��ن��ا 

الداخلية  التوترات  كل  اأ�صبحت  واحل��روب، 

معارك  �صورية  تفجريات  اإىل  عر�صال  م��ن 

دولية.

الدويل  االإقليمي  اال�صتخباري  ال�صراع 

ال����ذي ي����دور ع��ل��ى االأرا�����ص����ي ال�����ص��وري��ة، ال 

بل  فقط،  امل��ق��اوم  ودوره���ا  �صورية  ي�صتهدف 

املنطقة،  يف  الرو�صي  والوجود  املمانعة  دول 

الرو�صية  القيادة  اإن  املعلومات  تقول  لذلك 

امللف  يف  ثقلها  بكل  واأل��ق��ت  اأم��ره��ا  ح�صمت 

بالن�صبة  اأحمر  ال�صوري، وباتت دم�صق خطاً 

ن�صاط  وب���داأ  ال��رو���ص��ي��ة،  احليوية  للم�صالح 

ت��ن�����ص��ي��ق��ي حم���م���وم ب���ني اجل��ي�����س ال�����ص��وري 

ونظريه الرو�صي، الأن احل�صار الذي حتاول 

وا���ص��ن��ط��ن ���ص��رب��ه ح���ول رو���ص��ي��ا، ي���ب���داأ فكه 

ب��ال��دف��اع ع��ن دم�����ص��ق، ل��ذل��ك دخ��ل��ت حاملة 

كوزينت�صوف  االأم��ريال  الرو�صية  الطائرات 

االإقليمية  امل��ي��اه  اإىل  املقاتلة  وجمموعتها 

ال�صورية، و�صرتابط ما بني مرفاأ طرطو�س 

والرنكا مرفاأ بريوت يف هذه املرحلة.

�سواريخ »اأ�س - 300« الرو�سية 

اأخرجت املطارات الإ�سرائيلية من 

اخلدمة

 300 اأ���س  �صواريخ  اأن  املعلومات  وتفيد 

باخلدمة  اأ�صبحت  اجلوي  للدفاع  الرو�صية 

ي���ك���ون خ����رباء  اأن  امل��ح��ت��م��ل  ف���ع���ل���ي���اً، وم�����ن 

ت�صغيلها  ع��ل��ى  ي�����ص��رف��ون  رو�����س  ع�����ص��ك��ري��ون 

اإطالقها،  على  ال�صورية  الطواقم  وتدريب 

وب���ال���ت���ايل اأ���ص��ب��ح��ت امل����ط����ارات ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

االأمريكية  اإجنرليك  وق��اع��دة  االإ�صرائيلية 

يف تركيا خارج اخلدمة فعلياً، الأنها باتت يف 

مرمى نظام الدفاع اجلوي ال�صوري.

االأن��ظ��م��ة  300من  اأ������س  ن���ظ���ام  وي��ع��ت��رب 

اجلوي  الدفاع  مبيادين  العامل  يف  القديرة 

ف�������ص���اًل ع����ن ق����درت����ه ع���ل���ى ����ص���د وت���دم���ري 

ب��رادار  جمهز  وه��و  البالي�صتية،  ال�صواريخ 

قادر على اأن ي�صيب مئة هدف يف ذات الوقت، 

اللحظة،  نف�س  يف  هدفاً   12 مع  واال�صتباك 

والنظام يحتاج اإىل 5 دقائق فقط لت�صغيلة، 

و�صواريخه ال حتتاج لل�صيانة مدى احلياة، 

كما زودت رو�صيا البحرية ال�صورية �صواريخ 

ي��اخ��ون��ت ال���ق���ادرة ع��ل��ى ت�����ص��ل��ي��ل ال������ردارات 

واإ�صابة ال�صفن على بعد 240كلم.

�صيجل�س  االأم���ريك���ي  اإن  ق���ال  م��ن  ل��ك��ن 

ال��ط��ائ��رات  حاملة  يح�صل،  م��ا  على  يتفرج 

ت��راف��ق��ه��ا م���دم���رة ان�صمت  ب���و����س«  »ج�����ورج 

على  املرابطة  الغربية  احلربية  ال�صفن  اإىل 

خا�صاً  من�صقاً  وعينت  ال�صورية،  ال�صواحل 

للتعاون مع املعار�صة ال�صورية، ومن جهتها 

اأر�صلت فرن�صا وبريطانيا وحدات من القوات 

والقيام  وتدريبها  املعار�صة  لدعم  اخلا�صة 

بعمليات تخريبية داخل �صورية.

اإ�سقاط طائرة �سورية 

ب�سواريخ ليبية

وتقول املعلومات اإن فرقاً عربية و�صورية 

اأن��ه��ت ت��دري��ب��ات��ه��ا ب��اإ���ص��راف غ��رب��ي يف ح��رب 

الثكنات  واق��ت��ح��ام  االأل���غ���ام  وزرع  ال�����ص��وارع 

لبنان  معابر  من  ودخلت  االأمنية،  وامل��راك��ز 

وتركيا واالأردن واملناطق الكردية والعراقية، 

اخلفيفة  االأ�صلحة  من  كميات  معها  حاملة 

وامل��ت��و���ص��ط��ة و����ص���واري���خ م�������ص���ادة ل���ل���دروع 

اأر���س - جو حممولة على الكتف  و�صواريخ 

ومعظم  �صتينغر،  و�صواريخ   7 �صام  ن��وع  من 

وكان  ليبية،  من  تهريبها  مت  االأ�صلحة  هذه 

اأ����ص���اب ط��ائ��رة هيلكوبرت  ال�����ص��واري��خ  اأح���د 

�صورية يف جبل الزاوية.

ب��ه��ا تنفيذ  ال��ت��ي مت  ال��ع��ال��ي��ة  احل��رف��ي��ة 

وف���رع  ال��ع��ام��ة  امل���خ���اب���رات  اإدارة  ت��ف��ج��ريي 

اإقليمي  ا�صتخبارات  جهاز  اأن  ي��دل  املنطقة، 

يف منظومة  اخرتاقاً خطرياً  دويل حقق  اأو 

امل���ع���ل���وم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ح���رك���ة ال�������ص���ب���اط، 

وحيدين  يكونوا  مل  االنتحاريون  وبالتاأكيد 

لتوجيه من جمموعة  كانوا يخ�صعون  لقد 

اإدارتهم من  على  تعمل  كانت  التي  املراقبة، 

اأن��ه كان هناك  خالل هواتف الريا، وت��ردد 

م�صتهَدفني  الرو�س،  جمموعة من اخلرباء 

بخطف  ا�صتكملت  التي  التفجريات  ه��ذه  يف 

يعملون  كانوا  الذين  االإيرانيني  املهند�صني 

يف حمطة كهرباء حم�س.

كما اأن دقة توقيت االإنتحاري الذي فجر 

نف�صه يف با�س لرجال االأمن يف حي امليدان 

وط��ري��ق��ة ال��ت��ح��ام��ه م��ع ال��ه��دف ك���ان الف��ت��اً، 

مدن  ع��دة  يف  وقعت  تفجريات  م��ع  لتزامنه 

�صورية يف نف�س التوقيت.

فهل و�صل الغرب اإىل نهاية اللعبة؟ وهل 

�صيكون عام 2012 عام املواجهة؟

خطة برتايو�س.. 

وحتري�س الإيرانيني

موجات  ت�صرب  اأن  االأم��ريك��ي��ون  يتوقع 

اإي�����ران،  ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي دواًل ع���دة وم��ن��ه��ا 

اإي���ج���اد بيئة  ا���ص��ت��ط��اع��ت  اأم���ريك���ا  اأن  وي��ب��دو 

ح���ا����ص���ن���ة جل����م����اع����ات اإره�����اب�����ي�����ة م�����ص��ل��ح��ة 

ي��راه��ن االأم���ريك���ي���ون ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف 

ا���ص��ت��ه��داف االأم����ن االإي������راين ال��داخ��ل��ي من 

واالإثنيات  القوميات  بع�س  حتري�س  خالل 

واملعلومات  االإيرانية،  الثورة  على  وتاأليبها 

التحري�صية،  االإعالمية  االأدوات  باأن  تقول 

بع�س  تزويد  يتم  كما  للعمل،  جاهزة  باتت 

واأ�صلحة  حديثة  ات�صال  باأجهزة  املعار�صني 

م��ت��ن��وع��ة وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ن�����ص��ر ال��ف��و���ص��ى، 

وي���رج���ح ال���ب���دء ب��ت��ف��ع��ي��ل خ��ط��ة ب��رتاي��و���س 

مدير املخابرات االأمريكي، الذي يقوم على 

بقوة  ويعتمد  املتنقلة،  ال�صغرية  احل���روب 

على تفعيل وا�صتخدام ووراثة جميع �صبكات 

يف  كبرية  جهوداً  ويبذل  النا�صطة،  االإره��اب 

مرتفع  مذهبي  ج��دار  لبناء  احل��ايل  الوقت 

ال�صاعدة،  االإي��ران��ي��ة  ال��ق��وة  وج��ه  يف  للغاية 

اأ�صا�صياً من  وهذا اجلدار املذهبي بات جزءاً 

املذهبية  الفتنة  لتفجري  ب��رتاي��و���س  خ��ط��ة 

على �صعيد املنطقة كلها.

يف اجل����ان����ب االإي����������راين ب�������داأت ال���ث���ورة 

االإي����ران����ي����ة مب��ج��م��وع��ة خ����ط����وات حل��م��اي��ة 

ال�صوري  حلليفها  ودعماً  النووي  م�صروعها 

واإج�������راءات حل��م��اي��ة م��ي��اه اخل��ل��ي��ج، فكانت 

90« التي ك��ان قد �صبقها  م��ن��اورات »ال��والي��ة 

اأو  طيار  ب��دون  االأمريكية  الطائرة  اإ�صقاط 

اللغز، واأعقبها تهديد اإيران باإغالق م�صيق 

الغربية  لالقت�صاديات  يعنيه  وم��ا  ه��رم��ز، 

وجت��رب��ة �صواريخ ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات، واإ���ص��دار 

حت��ذي��ر لل�صفن االأم��ريك��ي��ة ب��ع��دم امل���رور يف 

اأوحى بوجود قرار حرب، مما  امل�صيق الذي 

تردداتها  ب���داأت  للغاية  عنيفة  ر�صالة  �صكل 

اقت�صاديات  وكل  النفط  اأ�صعار  على  تنعك�س 

الدول الغربية.

ج��زءاً  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اللغز  الر�صالة  ول��ع��ل 

م��ن ح��رب ال��ظ��الل ال��ت��ي ت���دور رح��اه��ا على 

م�صاحة الكرة االأر�صية يف )ال�صايرب( وعمق 

قلب معلومات العدو هذه اجلبهة الدينامية 

اأ�صبحت كل االأ�صلحة مباحة فيها فهي حرب 

ك��ر احل��دي��ث عنها وو�صعها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ول 

كرقعة �صطرجن �صخمة تت�صارع فيها اأف�صل 

ال��ع��ق��ول، م��ن امل��م��ك��ن اأن ي��ك��ون االإي��ران��ي��ون 

جن���ح���وا يف ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ن���ظ���ام ات�����ص��ال 

وهي  عليها  و�صيطروا  االأمريكية،  الطائرة 

وامتلكوا  واإن��زال��ه��ا  توجيهها  ومت  اجل���و،  يف 

ب��دون  �صليمة  ول��ذل��ك هبطت  )ال��ب��ا���ص��ورد(، 

اأ�صرار.

ولكن ال�صوؤال االأهم اإذا كان الإيران قدرة 

العملياتي  االت�صال  نظام  اإىل  الدخول  على 

ل��ل��ط��ائ��رات االأم���ريك���ي���ة ب���ال ط��ي��اري��ن فهي 

االأدن��ى ميكنها  باحلد  النظرية  ال��روؤي��ة  من 

ال���دخ���ول ع��ل��ى اجل��ه��از ال��ع��م��ل��ي��ات��ي ال�����ص��الح 

اجلو االأمريكي يف العامل كله.

باالأم�س،  القدرة  ه��ذه  لهم  يكن  مل  واإذا 

اأن  بعد  القدرة  اأ�صبحت لديهم هذه  فاليوم 

و�صعوا اأيديهم على هذه الطائرة مبا متلكه 

من نظم تكنولوجية ومعلوماتية، وبالتاأكيد 

ال������ذي ه����و ���ص��ري��ك  ال���رو����ص���ي  اأن احل���ل���ي���ف 

بالتاأكيد باإ�صقاط الطائرة، هو �صريك اأي�صاً 

يف هذه الغنيمة الد�صمة.

داخلية  ان��رتن��ت  �صبكة  اإي����ران  واأق��ام��ت   

التوا�صل  عملية  وت�صهيل  حلماية  ع�صكرية 

تتمكن  ال  ح��ت��ى  الع�صكرية  قطاعاتها  ب��ني 

املنظومة  ه��ذه  خ��رق  م��ن  الغربية  ال��دوائ��ر 

وك�صف معلوماتها.

 االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال���ذي ق���ام ب��ال��ع��ام املا�صي 

ب��اغ��ت��ي��ال ع��ل��م��اء اإي��ران��ي��ني و���ص��رب اأج��ه��زة 

وب���رام���ج ال��ك��م��ب��ي��وت��ر االإي���ران���ي���ة ب��ف��ريو���س 

)���ص��ت��اك�����ص��ي��ن��ت( ه���ال���ه م���ا ي���ج���ري واأ���ص��اب��ه 

الرعب، فاأعلن اأنه �صينفق مئات املاليني على 

وتدريب اجلنود  االإلكرتونية  تنمية احلرب 

اإجراء مناورات  اإىل  وال�صباط عليها، وهرع 

اع��ت��ربت االأك����رب ت��اري��خ��ي��اً، ب��اال���ص��رتاك مع 

القوتني  ب��ني  للتن�صيق  االأم��ريك��ي  اجلي�س 

املناورة  وه��ذه  الدفاعية،  االأنظمة  وتطوير 

تعني اأن هناك �صيئاً ما يجري التخطيط له. 

ويف ال��ن��ه��اي��ة ال ب���د م���ن �����ص����وؤال: ح��رب 

ب��ات��ت  وه����ل  اأي������ن،  اإىل  ال���دول���ي���ة  االإرادات 

املواجهة الكربى حتمية يف املنطقة؟

جهاد �ساين
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ب����ع����د ع���������س����ر ������س�����ن�����وات م������ن االج����ت����ي����اح 

على  الق�ساء  ب��ه��دف  الأفغان�ستان  االأم��رك��ي 

ال��ق��اع��دة وح��رك��ة ط��ال��ب��ان ان��ت��ق��ام��اً لهجمات 

احل��رب  ا�سرتاتيجية  �سمن  11اأيلول2001، 
على االإرهاب وبعد ف�سل امل�سروع االأمركي يف 

اأفغان�ستان، خ�سو�ساً جلهة ال�سيطرة امليدانية 

اأو اإقامة حكم مركزي يفر�ض �سلطته الكاملة 

واأفغان�ستان  ال��ع��راق  يف  االإخ��ف��اق��ات  ونتيجة 

واالإيرانية،  ال�سورية  اجلبهتني  على  والف�سل 

اإىل فتح دفاترها  اجتهت احلكومة االأمركية 

اأج��ه��زة  �سنعتهم  مب��ن  لال�ستعانة  ال��ق��دمي��ة 

وبتمويل  والباك�ستانية  االأمركية  املخابرات 

خ��ل��ي��ج��ي ال���ذي���ن ���ُس��م��وا ب�����»االأف����غ����ان ال���ع���رب« 

وزعيمهم بن الدن والذين مت تاأطرهم فيما 

واأخ��وات��ه��ا  ال��ق��اع��دة  ع���رف بتنظيم  ب��ع��د مب���ا 

م��ن اجل��م��اع��ات ال��ت��ك��ف��ري��ة يف اأن���ح���اء ال��ع��امل 

االإ����س���الم���ي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 

جيل  على  للق�ساء  �سنعت  وال��ت��ي  االأف��غ��ان��ي��ة 

املجاهدين �سد الغزو ال�سوفياتي اأمثال برهان 

ال��دي��ن رب���اين واأح��م��د ���س��اه م�سعود وغ��ره��م 

طالبان  ح��رك��ة  قبل  م��ن  اغتيالهم  مت  ال��ذي��ن 

اأم��رك��ي الإزال��ت��ه��م م��ن طريق امل�سروع  ب��ق��رار 

ر�سيداً  ميلكون  واأن��ه��م  خ�سو�ساً  االأم��رك��ي، 

امل�سروع  اإف�����س��ال  م��ن  ميكنهم  وق��ت��ال��ي��اً  �سعبياً 

االأمركيون حلد كبر  االأم��رك��ي، وق��د جنح 

باالإبعاد،  واإم��ا  بالقتل  اإما  واأبعدوا هذا اجليل 

وال�سراعات  التوتر  جغرافيا  لتو�سع  ونتيجة 

مناف�سني  وظ���ه���ور  وال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

اأم����رك����ا اأن م��رح��ل��ة  اأي���ق���ن���ت  دول���ي���ني ج�����دد، 

االأح����ادي����ة وال�����س��ي��ط��رة امل��ط��ل��ق��ة ع��ل��ى ال��ع��امل 

ومكوناته ال�سيا�سية والب�سرية قد انتهت واأنها  

والتناف�ض  ال�سراع  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  اأم���ام 

والتحديات تتمثل بالتايل:  

- �سمود حمور املمانعة واملقاومة بركائزه 

وال�سعبية »حركات  و�سورية«،  »اإي��ران  الر�سمية 

املقاومة يف لبنان وفل�سطني والعراق«.

�سقوط  م��ن��ذ  دويل  ائ��ت��الف  اأول  ظ��ه��ور   -

االحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي ���س��د ال����دور االأم���رك���ي، 

وي��ت��م��ث��ل ب����دول جم��م��وع��ة ال��ري��ك�����ض )رو���س��ي��ا 

والهند(  اأفريقيا  وجنوب  وال��رازي��ل  وال�سني 

والذين ميثلون اأكرث من 50٪ من العامل.

- ان��ت��ف��ا���س��ة ال��ث��ن��ائ��ي )رو���س��ي��ا وال�����س��ني( 

وحماية  اأواًل،  ال���دويل  دوره���م  ا�ستعادة  بهدف 

االقت�سادية  وم�ساحلهم  ال�سيا�سية  كياناتهم 

التي تهددها اأمركا عر افتعال اال�سطرابات 

ال�����س��ع��ب��ي��ة ك���م���ا ح�����س��ل يف ال����ع����امل ال���ع���رب���ي، 

الثاين لالحتاد  التق�سيم  لتحقيق  وا�ستغاللها 

االحتاد  وتفكيك  االأول  التق�سيم  بعد  الرو�سي 

لتفتيت  ال�سني  بتق�سيم  وال��ب��دء  ال�سوفياتي، 

اأكر كتلة عاملية الحتواء اجتياحها االقت�سادي 

من  لل�سني  ملا  ع�سكري،  باجتياح  يب�سر  ال��ذي 

قدرات ب�سرية واقت�سادية وع�سكرية.

- �سقوط حلفاء اأمركا يف ال�سرق االأو�سط 

االآخرين  وترنح  وال��ق��ذايف(  علي  وبن  )مبارك 

)علي �سالح واآل خليفة يف البحرين وال�سعودية 

والكويت(.

- االن�������س���ح���اب االأم������رك������ي م����ن ال����ع����راق 

وال���ت���ح�������س���ر ل���الن�������س���ح���اب االأم������رك������ي م��ن 

اأفغان�ستان.

- االأزم�����ة امل��ال��ي��ة االأم��رك��ي��ة واالأوروب���ي���ة 

وال��ت��ي ا���س��ت��ن��ف��دت ك��ل م���دخ���رات دول ال��ن��ف��ط، 

اأو  ال��وه��م��ي��ة  االأ���س��ل��ح��ة  ب��وا���س��ط��ة �سفقات  اإم���ا 

مب�سادرة االأموال مبا�سرة من البنوك بعنوان 

القرو�ض  اأو  الوهمي  اال�ستثمار  اأو  االإف��ال���ض 

املعدومة.

ومل��واج��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات جل���اأت اأم��رك��ا 

�ُسميت  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية  اإىل  وح��ل��ف��اوؤه��ا 

ب�»احلرب البديلة« التي تقوم على: 

- ا�ستبعاد الغزو واالحتالل املبا�سر لتقليل 

ولعدم  االأمركية  والب�سرية  املالية  اخل�سائر 

املحتل  البلد  ملواطني  الوطنية  امل�ساعر  توحيد 

مبواجهة الغزاة.

- اإث���������ارة ال����ف����ن امل���ذه���ب���ي���ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة 

والقومية، الإ�سعال النزاعات واحلروب االأهلية 

و�سواًل  بلد،  لكل  االجتماعي  الن�سيج  لتفكيك 

اأقاليم العراق  اإىل التق�سيم )جنوب ال�سودان- 

االأقباط(.

- ا�ستعمال و�سائل اخلداع ال�سيا�سي بعنوان 

ال�سيا�سية  والتعددية  واالإ�سالح  الدميقراطية 

املعار�سة،  با�سم  �سيا�سية  منظومات  واخ���رتاع 

من  التغير  لقيادة  وطنية  جمال�ض  وت�سكيل 

بع�ض االأ�سخا�ض من الو�سوليني واالنتهازيني 

وحلفائها،  االأمركية  باملخابرات  واملرتبطني 

وفق  حتريكها  ميكن  هجينة  ق��ي��ادات  و�سناعة 

االإغ����راءات  بع�ض  مقابل  االأم��رك��ي  املخطط 

واالألقاب.

االإدارة  االأه������داف جل����اأت  ه���ذه  ول��ت��ح��ق��ي��ق 

االأمركية اإىل الو�سائل التالية: 

اإن��ت��اج ن�سخة منقحة م��ن االأف��غ��ان  اإع���ادة   -

ال��ع��رب وال��ق��اع��دة، ع��ر اإح��ي��اء ت��ي��ار  تكفري، 

وتلقيح  العربية،  الفو�سى  �ساحات  يف  ودع��م��ه 

املنظومة  اإىل  الإدخ��ال��ه  ب��ه،  العربية  ال��ث��ورات 

تفجر  ك�ساعق  ل��ل��دول  وال�سعبية  ال�سيا�سية 

للمجتمعات الوطنية نتيجة الفتاوى املتطرفة 

وال�سطحية والتي تعتمد منهجية التكفر لكل 

تهجر  على  ي�ساعد  مبا  ال���راأي  يخالفهم  من 

باحلكم  للمطالبة  دفعها  اأو  الدينية  االأقليات 

�سناعة  عملية  ب��داأت  كما  التق�سيم،  اأو  الذاتي 

فاإن  �سعودي،  ومتويل  برعاية  العرب  االأف��غ��ان 

برعاية  ال�سيا�سية  م�سرته  بداأ  ال�سلفي  التيار 

ومتويل �سعودي، وهذا ما اأعلن عنه يف موؤمتر 

برعاية  ال��ري��ا���ض  يف  ال�سلفية  وعلماء  م�سايخ 

ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي االأم����ر ن��اي��ف ب��ن عبد 

العزيز.

- بدء التفاو�ض مع حركة طالبان متهيداً 

ي��ت��م مقاي�سة  االأم���رك���ي، ح��ي��ث  ل��الن�����س��ح��اب 

االعرتاف االأمركي بحركة طالبان وت�سليمها 

اأواله��م��ا  مرحلتني  على  اأفغان�ستان  يف  احلكم 

امل�������س���ارك���ة ع����ر ح���ك���وم���ة وح������دة وط���ن���ي���ة م��ع 

بوا�سطة  احلكم  ا�ستالم  وبعدها  ك��رزاي  نظام 

االنتخابات النيابية.

على اأن تقدم طالبان اخلدمات التالية:

اأفغان�ستان  وتاأمني  اأمركا  مع  التحالف   -

ك���ق���اع���دة اأم���رك���ي���ة يف و����س���ط امل��ث��ل��ث امل���ع���ادي 

)رو�سيا وال�سني واإي��ران( مبا ي�سبه دور تركيا 

وال��ع��راق(  و�سورية  )اإي���ران  مثلث  قاعدة يف  يف 

جبهة  فتح  طالبان،  حركة  مهام  اأول  و�ستكون 

العراقية  باحلرب  �سبيهة  اإي���ران  مع  ع�سكرية 

- االإيرانية املا�سية مع  خ�سو�سية ا�ستثنائية، 

)ال�سنية  باملذهبية  م��و���س��وف��ة  �ستكون  ب��اأن��ه��ا 

العامل  يف  املذهبية  الفتنة  لتعميم  وال�سيعية( 

االإ�سالمي وا�ستنزاف اإيران.

- اال�ستعانة بالقدرات الع�سكرية لطالبان، 

خ�����س��و���س��اً ع��ن��ا���س��ره��ا م���ن االأف����غ����ان ال��ع��رب 

وغ���ره���م م���ن االأف���غ���ان���ي���ني وال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ني 

وغ��ره��م ال���س��ت��خ��دام��ه��م يف ���س��اح��ات ال�����س��راع 

امل��ق��ب��ل��ة يف ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان وال���ع���راق واإي�����ران 

وغرهم بعنوان »ن�سرة امل�سلمني« يف اأوطانهم 

عدا الفل�سطينيني، الأن ذلك جتاوزاً للخطوط 

االإ�سرائيلي  االأم���ن  تهديد  ع��دم  وه��ي  احل��م��ر، 

ك�سفقات  ل��ل��ت��ع��اون مت���ام���اً  اأم���رك���ي  ك�����س��رط 

االأ�سلحة مع احلرب التي ال تهدد اإ�سرائيل.

ب��������داأت اأم�����رك�����ا ال���ت���ف���او����ض م����ع ع���دوه���ا 

»املفرت�ض« طالبان مما انعك�ض تعاطفاً وحماية 

ر�سائل  بوا�سطة  القاعدة  مع  14اأذار  قوى  من 

ال��ن��ف��اق  م���ن  م��ا���س��ئ��ت��م  و���س��دق��وا   ،)SMS(�ال

االأمركي.

د.ن�سيب حطيط

كانت بريطانيا قد اأ�سبحت يف اأوج قوتها يف القرن الثامن 

منت�سرة،  اال�ستعمارية  حروبها  ك��ل  م��ن  خ��رج��ت  فهي  ع�سر، 

الثورة  اأن  وخ�سو�ساً  ملنتجاتها،  االأ���س��واق  من  املزيد  واأوج���دت 

ال�سناعية قامت فيها.

بريطانيا التي �سارت القوة االأكر، بداأ اإع�سارها، فاكت�سحت 

ف�سال  الهندية،  القارة  اإىل  وو�سلت  وال�سعوب  االأمم  جيو�سها 

لعابها على التنني املنزوي على نف�سه يف اآخر العامل، ال�سني.

كان  �سيء من بريطانيا، فيما  اأي  ت�ستورد  ال�سني ال  كانت 

بالف�سة  ن��ق��داً  وي��دف��ع��ون  ال�سينية  ال�سلع  ي�����س��رتون  االإنكليز 

فامتالأت اخلزائن ال�سينية باالأموال.

ال�سني  امراطور  من  الثالث  جورج  بريطانيا  ملك  طلب 

لكن  ال��ت��ن��ني،  ب���الد  اإىل  منتجاتها  بت�سدير  ل��ب��الده  ال�����س��م��اح 

امراطورية  »اإن  احلا�سمة:  اإجابته  وكانت  رف�ض  االمراطور 

من  ���س��يء  اإىل  حت��ت��اج  وال  يكفيها  م��ا  تنتج  ال�سماوية  ال�سني 

الرابرة«.

با�سرت  ث��م  االأف���ي���ون،  زراع����ة  اإىل  العظمى  ال��دول��ة  جل���اأت 

تهريبه اإىل ال�سني، فالقت هذه التجارة رواج��اً مذهاًل، حتى 

ال�سيني  ال�سعب  و�سلت يف عام واحد اإىل نحو 272 طناً، وغرق 

يف هذه االآفة املدمرة.

ال��ف��ق��ر، وت�سع�سع  وان��ت�����س��ر  ال��ت��ف��ك��ك االج��ت��م��اع��ي،  ف����زاد 

 �  1840 �سنة  االأوىل  االأف��ي��ون  ح��رب  بريطانيا  �سنت  اجل��ي�����ض، 

1842، و�ساركتها فرن�سا، وجنحت حينذاك يف فر�ض اتفاقيات 
ا�ستعمارية جمحفة على ال�سني، كما مت ا�ستعمار هونغ كونغ، 

اأرج��اء  كافة  يف  االأف��ي��ون  وبيع  لتوزيع  مركز  اإىل  حتولت  التي 

ال�سني. اأ�سهمت اأمركا يف هذه احلرب بقوة رمزية .. الرتباط 

مع  االأفيون  جت��ارة  يف  ت�سهم  كانت  ف�سركاتها  بها..   م�ساحلها 

ال�سني  اأب���واب  فتح  اأي�ساً  يهمها  كما  الريطانية..   ال�سركات 

اأم����ام جت��ارت��ه��ا.. ل��ذل��ك فبعد ان��ت��ه��اء احل���رب ط��ال��ب��ت ال�سني 

باحل�سول على نف�ض االمتيازات التي ح�سلت عليها بريطانيا.. 

ذل���ك.. ومت  ال�سني على  وواف��ق��ت  ال��ق��وة..  با�ستخدام  وه���ددت 

توقيع معاهدة واجن �سيا يف عام 1844م..  والتي حت�سل اأمركا 

مبقت�ساها على �سرط الدولة االأكرث رعاية.. والذي يتيح لها 

التجارية  لل�سادرات  التجارية  املعاملة  نف�ض  على  احل�سول 

الريطانية.

تفكرهم  ه��داه��م  ال��ق��دمي  باملفهوم  اال�ستعمارية  ال���دول 

و«ديبلوما�سية  التجارة«،  حرية  »تطبيق  مبداأ  اإىل  ال�سيطاين 

ال�سفن امل�سلحة«، والتي تو�سعت خاللها ال�سيطرة اال�ستعمارية.

من  وت��واب��ع��ه��ا  وا�سنطن  راأ���س��ه  وع��ل��ى  اجل��دي��د  اال�ستعمار 

اأمركي  ذيل  جمرد  اإىل  عظمى  دول��ة  من  املتقهقرة  بريطانيا 

وفرن�سا التي تفت�ض عن دور بني حوافر اخليل بقيادة دونكي�سوت 

املجر �ساركوزي وقبله �سراك وكل بقايا الغرب اال�ستعماري.. 

ما زالوا يف عقلية »زهرة اخل�سخا�ض«، لكنها هذه املرة م�سلحة 

واتفاقيات  الذرية  واالأ�سلحة  احلربية  الطائرات  بدبلوما�سية 

التجارة احلرة.. وال�سالح وال�سيطرة والذهب االأ�سود.

ثم تذكروا اأن حرب وا�سنطن �سديدة على جتارة املخدرات 

فقط  ملك  هي  العاملية  التجارة  ف�سكك  زراعتها،  على  ولي�ض 

ل��ل��ق��وة االأم���رك���ي���ة.. ول��ل��ت��ذك��ر ف���اإن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة كانت 

قبل  ���س��ن��وي��اً  م��ل��ي��ار دوالر   600 امل����خ����درات  م���ن جت����ارة  ت��رب��ح 

زراعة  ازده��ار  االحتالل  بعد  اأ�سبح  فكم  اأفغان�ستان..  احتالل 

»اخل�سخا�ض«؟

الغرب األميركي يجدد حروب »األفيون« ضد الشعوب
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ماذا بعد المناورات 
في مضيق هرمز؟

ه��ل احل����رب ع��ل��ى اإي�����ران ح��اج��ة م��ل��ح��ة »الأوب���ام���ا« 

اأنها  اأم  اليهود؟  اأخ��وال��ه  قبل  م��ن  انتخابياً  لتعوميه 

التي  الدولة  �سوكة  لك�سر  اإ�سرائيلية..  ما�ّسة  �سرورة 

باتت تهدد وجود الكيان امل�سخ؟

غ����داة ان��ت��ه��اء امل����ن����اورات ال��ب��ح��ري��ة االإي���ران���ي���ة يف 

م�����س��ي��ق ه���رم���ز، ب������داأت اال����س���ت���ف���زازات االأم���رك���ي���ة 

ل��ل��ج��م��ه��وري��ة االإ���س��الم��ي��ة االإي���ران���ي���ة ال��ت��ي ح���ذرت 

التمادي يف  االأمركية من  البحرية  القطع  بدورها 

�ستوؤول  مبا  التكهن  ميكنه  ال  اأح���داً  اأن  غر  غّيها.. 

اأمركياً  اأن ق��راراً  اإليه االأم��ور يف املدى املنظور، هل 

اإي��ران مبعزل عن  �سد  الع�سكري  بالت�سعيد  متخذاً 

»اإ�سرائيل« �سّيما  املنطقة  الرئي�سة يف  اأمركا  حليفة 

احلكومة  داخ���ل  للعيان  ظ��اه��ر  اخل���اليف  امل�سهد  اأن 

العدو  حكومة  رئي�ض  ففيما  امل��ت��ط��رف��ة..  اليمينية 

»ال���ن���ن ي���اه���و« ووزي�����ر ح��رب��ه ي���ه���ودا ب�����اراك ووزي���ر 

مهاجمة  فكرة  يوؤيدون  ليرمان  اأفيغدور  خارجيته 

بل  فح�سب،  امل��ن��اورات  ب�سبب  لي�ض  ع�سكرياً  اإي����ران 

ب�سبب ا�ستمرارية اإيران يف برناجمها النووي.. نرى 

ف��ري��ق��اً م��ن احل��ك��وم��ة عينها ي��ق��ف ج��ه��اراً ���س��د ه��ذا 

الطرح خمافة اأن يتحّول الرنامج النووي االإيراين 

يتهدد  داه��م  ع�سكري  خطر  اإىل  دول��ي��ة  م�سكلة  م��ن 

اإ�سرائيل يف وجودها.. ناهيكم عن ق�سور »اإ�سرائيل« 

مبا�سرة  ع�سكرية  �سربة  توجيه  على  ال��ق��ادرة  غ��ر 

فامل�سافة  التقني..  ومنها  اللوج�ستي  منها  الأ�سباب 

طهران  االإيرانية  والعا�سمة  اأبيب  تل  بني  الفا�سلة 

وبالتايل  اإ�سرائيل  التي متنع  االأ�سباب  اأهم  تعّد من 

هذا  مبثل  القيام  ومقامرتها  مغامرتها  دون  حتول 

اأن  اليقني  علم  اإ�سرائيل  علم  اإىل  اإ�سافة  ال��ع��دوان 

هذه  على  �سرتد  االإي��ران��ي��ة  االإ�سالمية  اجلمهورية 

التي  ال�سواريخ  من  بوابل  ارتكبت  ما  اإذا  احلماقة 

اأخ��ط��اره��ا، وال��ت��ي ال  تعجز القبة احل��دي��دة ع��ن درء 

قدرة حلكومة العدو على حتّمل تبعاتها وتداعياتها 

ونتائجها داخل الكيان الغا�سب.

ل��ذل��ك ن���رى يف اال���س��ت��ف��زازات االأم��رك��ي��ة جم��ّرد 

ع��ر���ض ع�����س��الت »ل��ق��وار���ض ال��ه��وت دوغ« زد ع��ل��ى ما 

ق��دم��ن��اه م���ن اأ���س��ب��اب م��ان��ع��ة.. ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي 

جيو�سها  �سحبت  التي  فاأمركا  امل���رتدي..  االأم��رك��ي 

من العراق والتي تفكر بتقلي�ض وجودها يف اأفغان�ستان 

متحم�سة  اأظنها  ال  النفقات،  وع�سر  تقلي�ض  بهدف 

اإىل  ت���وؤدي  اإي����ران  م��ع  ع�سكرية  م�سكلة  اف��ت��ع��ال  على 

حرب فعلية يف املنطقة، اأبرز تداعياتها اإغالق م�سيق 

جتارة  من   ٪40 اإن  اإذ  النفط  ناقالت  وج��ه  يف  هرمز 

النفط العاملية متّر عر هذا امل�سيق، وما �سينجم من 

انعكا�سات �سلبية على اقت�ساد اخلليج الرافد الرئي�ض 

الأمركا يف حروبها وغزواتها وقر�سنتها.

ال��ذي يطمع بابتالع العامل  اإن احل��وت االأم��رك��ي 

ب��ات م��ن غ��ر اأن��ي��اب، ه��ذا اجل��وف الكبر يفتقر اإىل 

تفتقده  م��ا  ه���ذا  اأج���ل  فري�سته،  مل�سغ  ق��وّي��ني  ف��ّك��ني 

امل��ال.. فهل مبقدور  ال��ي��وم..  اال�ستكبار  دول��ة  بالفعل 

عاهلي قطر »حمد وموزه« متويل احلرب الرابعة يف 

دارت رحى  ما  اإذا  �سيرتبعان  اأي قطر  وعلى  املنطقة، 

احلرب يف م�سيق هرمز؟ لن اأ�ساأل البقية يقيناً مني 

اأنهم يدركون متاماً التداعيات التي �ستنجم عن هذه 

احلرب.

فللذين يراهنون اأو يتمنون �سوء العاقبة وامل�سر 

باأمركا  ويعتّدون  االإيرانية  االإ�سالمية  للجمهورية 

يدها  لكن  ب�سرة  اأم��رك��ا  »ع��ني  ن��ق��ول:  واأ�ساطيلها 

وع��زة  م��ن عنفوان  تنال  اأن  م��ن  اأع��ج��ز  ق�سرة« فهي 

كل  يا  اجلحيم  ف��اإىل  و�سعباً..  وجي�ساً  حكومة  اإي���ران 

الطواغيت وامل�ستكرين واملتغطر�سني يف العامل.

نبيه الأعور

الذي  ال�ساهنامة قدمية قدم عمرها 

جت��اوز االأل��ف �سنة واأك��رث، لكنها جديدة 

امللحمة  فتلك  االأمركيني،  الطلبة  على 

ال�سعرية التي نظمها ال�ساعر اأبو القا�سم 

االأوىل،  امليالدية  االألفية  يف  الفردو�سي 

الفار�سي،  االأدب  من  اأ�سا�سياً  ت�سكل جزءاً 

االأعمال  روائ��ع  اإح��دى  ت�سكل  اليوم  وهي 

الفار�سية العريقة التي جتد طريقها اإىل 

غرف الدرا�سة االأمركية، مع غرها من 

االأعمال االأدبية االإيرانية املعا�سرة.

اأ�ستاذة االأدب  تقول ن�سرين رحيمية؛ 

املقارن ومديرة مركز »�سامويل جوردان« 

جامعة  يف  الفار�سية  والثقافة  للدرا�سات 

االأدب  اإن  اإرف���اي���ن،  مب��دي��ن��ة  كاليفورنيا 

االإيراين املرتجم اآخذ يف �سق طريقه اإىل 

اجلامعات، وحتى املدار�ض الثانوية، حيث 

ب���داأ يتخلل امل�����س��اق��ات ال��درا���س��ي��ة امل��ق��ررة 

اإىل املدى وال�سكل اللذين مل ي�سبق لهما 

مثيل. 

الرتجمات  ذل��ك،  على  �ساعد  ما  لعل 

االإيرانيني  الطالب  اأعداد  وتزاُيد  االأدق، 

االأم������رك������ي������ني، ع��������الوة ع����ل����ى ال���ن���ج���اح 

ال���ذي ي��ح��رزه بع�ض ال��ك��ت��اب االي��ران��ي��ني 

املعا�سرين.

االأم��رك��ي��ة  اجل���ام���ع���ات  ع����دد  ر   يقدَّ

ال���ت���ي ت�����س��ت��م��ل م��ن��اه��ج��ه��ا ع���ل���ى ب���رام���ج 

وم���������س����اق����ات ي���ن�������س���ب اه���ت���م���ام���ه���ا ع��ل��ى 

ال���درا����س���ات ال��ف��ار���س��ي��ة، ك��م��ا يف اإرف���اي���ن، 

اآالف��اً من الكليات  15 جامعة، لكن  بنحو 

االأدب  يف  عامة  م�ساقات  تقدم  وامل��دار���ض 

عموماً، وقد جرى العرف يف هذه املعاهد 

ال��رتك��ي��ز نحو  ي��وج��ه  اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى 

مع  واالأم��رك��ي��ني  الريطانيني  ال��ك��ّت��اب 

لقّلة  املرتجمة  باالأعمال  م�ساف  اهتمام 

م��ن ك��ت��اب ال��ب��ل��دان االأوروب���ي���ة االأخ����رى، 

املقارن على  االأدب  �ساعدت م�ساقات  وقد 

ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق وم�����دى و����س���ول امل��ن��اه��ج 

التعليمية يف العقود االأخرة املا�سية.

ك��ان اأك���رث م��ا األ��ف��ه االأم��رك��ي��ون من 

اأكرث من ن�سف قرن،  الفار�سي يف  االأدب 

رباعيات عمر اخليام، واإن كانت الرباعيات 

املرتجمة على يد الكاتب الريطاين من 

الع�سر الفكتوري )من العام 1832 حتى 

العام 1901(؛ اإدوارد فيتزجرالد، بعيدة 

من  بت�سرف  ترجمت  الأنها  االأ���س��ل،  عن 

املرتجم.

وتقول االأ�ستاذة رحيمية، اإن ترجمات 

القدمية  الفار�سية  الكال�سيكة  ال��روائ��ع 

ا���س��ت��خ��دم��ت ال���ع���ب���ارات امل��ت��ك��ّل��ف��ة وال��ل��غ��ة 

»الطنانة«، التي ال ي�ست�سيغها قراء اليوم، 

ب��اأ���س��ل��وب االأ���س��ل  ع���دا ع��ن ع���دم �سبهها 

»ما  اأن  رحيمية  وت�سيف  ع��ن��ه.  امل��رتج��م 

الرتجمات  م��ن  الكثر  ه��و  ال��ي��وم  عندنا 

على  املطلعني  غ��ر  للطلبة  ت��وف��ر  ال��ت��ي 

جيدْين  وح�����س��اً  ���س��ع��وراً  االإي����راين،  االأدب 

باالأعمال االإيرانية«.

وه����ك����ذا ب��������داأت ق���ل���ة م����ن ال����روائ����ع 

وت�ستقطب  النظر  ت�ستلفت  الكال�سيكية 

اإن  ت���ق���ول  رح��ي��م��ي��ة  اأن  اإال  االه���ت���م���ام، 

ال�ساهنامة مفرطة يف الطول باحتوائها 

ال�����س��ع��ر، ول��ذا  ب��ي��ت م��ن   100.000 ع��ل��ى 

ي�سعب دجمها واإدخالها يف اأكرث املقررات 

ق�سماً  تدّر�ض  فهي  ذلك  ومع  الدرا�سية، 

منها يف م�ساق لدرا�سة ال�سعر امللحمي.

على  االأدب��ي  االهتمام  معظم  ين�سب 

الدين(  )ج��الل  ال�سويف  ال�ساعر  اأعمال 

ال��روم��ي، ال���ذي ع��ا���ض يف ال��ق��رن الثالث 

»اإن من  رحيمية  وتقول  امل��ي��الدي.  ع�سر 

امل��ده�����ض ج����داً روؤي����ة ال��ع��دد ال��ك��ب��ر من 

ال��ن��ا���ض ال���ذي���ن ي���ق���روؤون ���س��ع��ر واأع���م���ال 

ال���روم���ي ه���ذه االأي�������ام«، وذل����ك رغ���م اأن 

ترجمة ال�ساعر االأمركي كوملان بارك�ض 

االأ����س���ل  دم����اث����ة  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  ل���ل���روم���ي 

الرومي  اإح�سا�ض  اأج��د  ال  »فاأنا  ودعابته، 

يف ال�سعر« املرتجم عنه.

اآخ���ران  كال�سيكيان  ���س��اع��ران  ه��ن��اك 

اإن  رحيمية  ت��ق��ول  ال��روائ��ع،  �سعراء  م��ن 

ف�سول  يف  موقعاً  لها  وج��دت  اأعمالهما 

ال��درا���س��ة االأم���رك���ي���ة، واأح������رزت مكانة 

ه���م���ا: خ����واج����ه ���س��م�����ض ال����دي����ن ح��اف��ظ 

الرابع  القرن  يف  عا�ض  ال��ذي  ال�سرازي 

ع�سر امل��ي��الدي، وف��ري��د ال��دي��ن ال��ع��ّط��ار، 

ال������ذي ع���ا����ض يف ال����ق����رن ال����ث����اين ع�����س��ر 

امليالدي. وقد امتدحت رحيمية ترجمة 

ق�����س��ي��دة ال��ع��ط��ار ال�����س��وف��ي��ة ال��ف��ار���س��ي��ة 

ال�ساعر  ترجمها  ال��ت��ي  ال��ط��ر«  »منطق 

االإجنليزي املولد ديك ديفيز.

وحتى مع جودة الرتجمة، ال مندوحة 

من اأن يجد الطلبة االأمركيون يف االأدب 

وحتدياً... �سعوبة  الكال�سيكي  الفار�سي 

اأما االأعمال الكتابية االإيرانية احلديثة، 

ف��ب��اإم��ك��ان��ه��ا اج���ت���ذاب اه��ت��م��ام ال��ط��الب 

االأمركيني اليوم ولفت انتباههم بي�سر 

و�سهولة..

الفار�سي  االأدب  اأن  من  الرغم  وعلى 

ح��ق��ق اأك�����ر م��ك��ا���س��ب ل���ه ب��و���س��ول��ه اإىل 

امل�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ي، ت��ق��ول رح��ي��م��ي��ة اإن 

الثانوية يف  امل��دار���ض  م��ن معلمي  ك��ث��راً 

اإيرانية  جالية  ت�سم  التي  كاليفورنيا، 

اأم��رك��ي��ة ك��ب��رة، م��ا ي��زال��ون ي�سعون يف 

كي  مقرراتهم،  اإىل  الفار�سي  االأدب  �سم 

ال�سخ�سي،  ب��االن��ت��م��اء  ال���ط���الب  ي�����س��ع��ر 

وبعالقتهم مبا يدر�سون ويتعلمون.

وت��وق��ع��ت رح��ي��م��ي��ة زي�����ادة االه��ت��م��ام 

وال���وع���ي ب�����االأدب االإي������راين، ث��م خل�ست 

اأ�ستاذة االأدب املقارن يف جامعة كاليفورنيا 

راأيت  »اأن��ا �سبورة ج��داً، وقد  القول:  اإىل 

ال��ت��ي  ال�35  اأو  ال�34  ال�����س��ن��وات  خ����الل 

االهتمام  ال�سمالية  اأم��رك��ا  يف  ق�سيتها 

بالفار�سية ينمو ويزداد زيادة كبرة.«

موؤمن احللبي

اأطلق �سكان مدينة يافا الواقعة داخل االأرا�سي 

لي�ست  »ي��اف��ا  حملة  واأرب���ع���ني،  ثمانية  ع���ام  املحتلة 

ل��ل��ب��ي��ع«، وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل م��واج��ه��ة ال�����س��ي��ا���س��ات 

عليهم،  اخلناق  ت�سييق  اإىل  الرامية  »االإ�سرائيلية« 

و�سواًل اإىل تهجرهم ب�سورة �سامتة وتدريجية.

ت�سعى  تنفك  ال  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  �سلطات 

يف  االأر���ض  على  والتاريخ  اجلغرافيا  حقائق  تبديل 

يافا، منذ اإقرارها عام 2009 بيع اأمالك »الالجئني 

ب���»دائ��رة  ي��ع��رف  مل��ا  ر�سمياً  التابعة  الفل�سطينيني« 

اأرا�سي اإ�سرائيل«، يف اإطار م�سروع قانون خل�سخ�سة 

اأم��الك  باقتناء  القانون  وي�سمح  العامة.  االأم���الك 

»الالجئني« بالكامل بداًل من اتفاقيات ا�ستئجار ملدة 

امل�ستثمرين على ال�سراء.  �سجع  ما  �سنة،   49
 20 نحو  اليوم  يقطنها  التي  يافا  مدينة  تعاين 

األف عربي تقريباً مقابل 30 األف يهودي، من اأزمة 

�سكنية متفاقمة، حيث تزداد عمليات اإخالء عائالت 

مبوجب  النكبة،  عقب  �سكنتها  م��ن��ازل  م��ن  عربية 

و�سعت  »اإ�سرائيلية«  �سلطات  مع  ا�ستئجار  اتفاقية 

يدها على اأمالك الالجئني.

االحتالل  �سلطات  عربية  عائلة   250 وتطالب 

منذ  ت��الزم��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سكن  اأزم���ة  بت�سوية  بالقيام 

واأ�سدقاء  اأقرباء  �سنوات، وت�سطرها لالإقامة لدى 

تتعر�ض  اأن  تلبث  ما  م�ستاأجرة  بيوت  يف  االإقامة  اأو 

لالإخالء للعجز عن ت�سديد االأجرة.

ع��م��ارات  ب��ي��ع  ب�����س��دد  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  ال�سلطات 

دوالر  مليون   19 بقيمة  احل���رة  ال�����س��وق  يف  وق�����س��ور 

�ست�سوق لالأغنياء، وهوؤالء  �سكنية  104 �سقق  ت�سمل 

باأغلبيتهم ال�ساحقة من اليهود، وهو ما يعني طرد 

ال���ع���رب م���ن ي��اف��ا جم�����دداً وب��ت��ه��ج��ر ���س��ام��ت، فهم 

التعامل  عن  وعاجزون  فقراء  ال�ساحقة  بغالبيتهم 

مع ال�سوق احلرة.

يف املقابل، ال تقل معاناة �سكان عكا عن اإخوتهم 

يف يافا، اإذ يواجهون اأوام��ر اإخ��الء من قبل املنظمة 

التنفيذي  وذراع��ه��ا  اإ�سرائيل(  اأم��الك  )دائ��رة  ذاتها 

للتخلي  ودفعهم  عكا،  �سكان  لطرد  عميدار،  �سركة 

على  تقحمها  ا�ستع�سى  التي  مدينتهم،  اأ���س��وار  عن 

جميع الغزاة. 

لالعت�سام  بالتوافد  �سرعوا  عكا  مدينة  اأه��ايل 

يف خيمة »البقاء« التي ن�سبت بجانب خان العمدان، 

اإخالء  اأوام��ر  عائلة عربية   11 تلقي  على  احتجاجاً 

يف  ت�سكن  »عميدار«  احلكومية  االإ�سكان  �سركة  من 

حميط اخلان.

واعتر العديد من اأهايل مدينة عكا العرب اأّن 

هذه االأوامر ت�سّكل بداية لتنفيذ احلملة التهويدية 

مدينتهم،  من  وتهجرهم  منازلهم  من  الإخالئهم 

م��ا ي�ستدعي  اإىل م��رح��ل��ة ح��ا���س��م��ة،  وال��ت��ي و���س��ل��ت 

»هنا  �سعاراتهم:  رافعني  املدينة،  الإن��ق��اذ  اال�ستنفار 

ب���اق���ون«، »ف��ل��ت�����س��رب��وا ال��ب��ح��ر.. ن��ح��ر���ض ظ��ل التني 

وال���زي���ت���ون ون�����زرع االأف����ك����ار«، »ع��ك��ا ب��ل��دن��ا م��ن��ه��ا ما 

مرنحل«..

ت�سييق اخلناق على �سكان يافا، وم�ساعي الكيان 

ف��ه��ل يتجه  ال��الج��ئ��ني،  اأم����الك  االإ���س��رائ��ي��ل��ي لبيع 

الفل�سطينيني؟  اأه��ل��ه��ا  م��ن  ي��اف��ا  اإف����راغ  اإىل  ال��ك��ي��ان 

لتهويد  االإ�سرائيلية  وكيف ميكن مواجهة اخلطط 

مدن ال�ساحل الفل�سطيني؟

العامل  يف  يجري  ما  ي�ستغل  االإ�سرائيلي  الكيان 

امل��دن  تهويد  ال�ستكمال  خ��ط��وات��ه  وي�����س��رع  ال��ع��رب��ي، 

وهي  منها،  اأهلها  وتفريغ  الفل�سطينية  ال�ساحلية 

عمليات  وت�سهل  القانوين  الو�سع  ت�ستغل  حماوالت 

الغائبني عن ممتلكاتهم  الالجئني  امللكية من  نقل 

وه��و  لبيعها،  مت��ه��ي��داً  ر�سمية  حكومية  دوائ����ر  اإىل 

واحتجاجات  داخلياً  فل�سطينياً  ا�ستهجاناً  يلقى  ما 

وا�سعة، ينبغي اأن ين�سم اإليها م�ساع عربية واإ�سالمية 

ل�سراء تلك املمتلكات التي عر�ض الكيان االإ�سرائيلي 

بيعها يف مزادات علنية يف بع�ض االأحيان، وحتويلها 

اإىل م���واق���ع وم����راك����ز ث��ق��اف��ي��ة وت���ط���وي���ر ال��و���س��ط 

الفل�سطيني داخل املدن التي ت�سهد اختالطاً �سكانياً، 

وال��ع��رب��ي  الفل�سطيني  ال��وج��ود  بتثبيت  ي�سمح  م��ا 

واحلفاظ على م�ساكنهم وبيوتهم وهويتهم العربية 

الفل�سطينية.
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مل يكن حدثاً ثقافياً عابراً ح�صول الكاتبة 

ال��رواي��ة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ال�صيخ  ح��ن��ان  اللبنانية 

العرب  ال�صفراء  جمل�س  مينحها  التي  العربية 

يف باري�س عن روايتها »حكايتي �صرح يطول«.. 

اإنها جائزة متميزة وفريدة، انطلقت قبل �صت 

الفرن�صيني  ال���ق���راء  وُت���ع���ّرف  ل��ت��وق��ظ  ���ص��ن��وات 

مبجمل اهتماماتهم على الرواية العربية.

اأدي���ب عربي  اأو  ك��ل ع��ام يتم اختيار روائ���ي 

قيمتها  ال��ب��ال��غ��ة  اجل���ائ���زة  ه���ذه  مل��ن��ح��ه  متميز 

عمل  مكافاأة  اإىل  ت�صعى  التي  ي���ورو،  األ��ف   15
اأدي��ب  كتبه  عالية  اأدب��ي��ة  بقيمة  يتمتع  ع��رب��ي 

عربي الأ�صل باللغة الفرن�صية اأو ترجم اإليها، 

ال�صيخ على موعد مع  كانت حنان  العام  وه��ذا 

اإىل روائيني  ال��ذي منح من قبل  التكرمي  هذا 

مهمني اأمثال اللبناين اإليا�س خوري وامل�صري 

جمال الغيطاين واجلزائري ر�صيد بوجدرة.

اأدب البوح

ال�صيخ،  حنان  اللبنانية،  الروائية  تقف 

يف م��ق��دم��ة ال���روائ���ي���ات ال��ع��رب��ي��ات ال��ل��وات��ي 

باب  ليطرقن  الثقافية  ال�صجاعة  ميتلكن 

العربي،  نادر يف عاملنا  اأدب  البوح« وهو  »اأدب 

يف روايتها »حكايتي �صرح يطول« تنقل حنان 

لأمها  الذاتية  ال�صرية  كبرية  باأمانة  ال�صيخ 

وهي ابنة اجلنوب اللبناين التي اأُجربت على 

الزواج املبكر، لكنها وجدت ال�صبيل اإىل حياة 

اأخ����رى، ف��رك��ت زوج��ه��ا ال��ت��ي اأُرغ���م���ت على 

كانت  اأنها  رغ��م  اأطفالها  ومعه  منه،  ال��زواج 

تتاأمل لفراقهم، وتزوجت من حبيبها الأول 

تبادلت  ال��ذي  املثقف،  تتزوج حممد  اأن  قبل 

واإياه ر�صائل مليئة باملحبة ال�صادقة، و�صعرت 

الزمن  باأنها جنمة �صينمائية من ذلك  معه 

اجلميل. 

�صمت  )التي  التحكيم  جلنة  اأجمعت  وق��د 

���ص��خ�����ص��ي��ات ك��ب��رية م���ن اأم���ث���ال ه��ي��ل��ني ك��اري��ر 

دانكو�س من الأكادميية الفرن�صية، الطاهر بن 

�صخ�صية  دارف��ور( على  بوافر  اأوليفييه  جلون، 

ه���ذه امل�����راأة ال��ت��ي ا���ص��ت��ط��اع��ت اأن ت��غ��ري ق��دره��ا 

الذي  اجل��ريء  بالأ�صلوب  نوهت  كما  بنف�صها، 

ك��ت��ب��ت ق�صة  ال��ت��ي  ب��ه ح��ام��ل��ة اجل���ائ���زة  تتمتع 

والدتها بعد اإ�صرار الأخرية على ذلك.

ف�صلت  قليلة،  ب�صنوات  الأم  تتوفى  اأن  قبل 

التي  التفا�صيل  تلك  ت��واج��ه  اأن  ال�صيخ  حنان 

�صمعتها وهي �صغرية عن والدتها، باأن ت�صمعها 

من اأمها وتوثقها وحتفظها من ال�صياع، كانت 

ذائعة  ككاتبة  البنت  �صهرة  �صهدت  ال��ت��ي  الأم 

ت��روي  اأن  م���رة،  م��ن  اأك���ر  ق��د طلبت  ال�صيت، 

كما  ل  نظرها هي  وجهة  املا�صي من  تفا�صيل 

تناقلتها النمائم، رمبا لأنها لحظت، اأن البنت 

ا�صتوحت بع�س الأحداث احلياتية و�صمنتها يف 

اأعمالها، اأي اأن حنان ا�صتمدت من الواقع احلي 

اإلهاماً لكتاباتها ومل تغرق يف اخليال.

عن هذه الرواية، تقول حنان ال�صيخ: »اأعود 

مراجعتها  خ��ال  م��ن  لتعي  املا�صي  اإىل  معها 

نيتي  يف  يكن  مل  ل��ن��ا...  تركها  �صبب  حلياتها 

ث��اث  ب��ع��د  اكت�صفت  لكنني  »ال����رواي����ة«،  ع��م��ل 

جل�صات معها اأن حياتها ك�صجرة ال�صبار، التي 

باألوان  وتبقى مزدانة  دائماً  �صوكها تزهر  رغم 

اأرجوانية«.

بالقول:  علقت  ه��ذه  روايتها  ���ص��دور  واإث���ر 

عن  ك��ب��رياً  ث��ق��ًا  اأرف���ع  �صريتها  بكتابة  »ك���اأين 

�صمريها«، و»لأربع �صنني كانت حتكي واأنا اأدون 

على الورق ذكريات مرة وحلوة لتخرج رواية«.

ال�صلة بالواقع

باحلياة  ال�صلة  ���ص��دي��دة  وه��ي  ال��رواي��ة 

وحلظاتها الفارقة، هي ال�صكل املائم الذي 

ميكن فيه و�صف اأدب حنان ال�صيخ الواقعي، 

فقد انفتح عاملها الق�ص�صي والروائي على 

و»حكايتي  زه���رة«،  »حكاية  فكانت  ال��واق��ع، 

و»اأكن�س  ال��غ��زال«،  و»م�صك  ي��ط��ول«،  ���ص��رح 

ب��ريوت«،  و»ب��ري��د  ال�صطوح«،  ع��ن  ال�صم�س 

و»امراأتان على �صاطئ البحر«، و»اإنها لندن 

يا عزيزي«، ف�صًا عن م�صرحيات ق�صرية، 

الهاج�س  ه��و  ال��روائ��ي  خطابها  مييز  وم��ا 

وهجاء  احل��ري��ة،  ع��ن  البحث  يف  الرئي�صي 

تلك املفاهيم ال�صطحية التي تختزل وعي 

املراأة وكيانها، مبا تنطوي عليه حياتها من 

اأمل واأمل وحلم وخيال حياة ل تنتهي.. 

تعرفها،  ح��ك��اي��ات  ال�صيخ  ح��ن��ان  تكتب 

ب�صيط وعفوي يطبع �صخ�صيتها،  باأ�صلوب 

هي تتكئ على معرفتها باأ�صخا�س مقربني 

لتنقل  والأخ�����ب�����ار،  ب��ال��ق�����ص�����س  ازدح����م����وا 

اأخبارهم وق�ص�صهم بطريقتها اخلا�صة.

اأوىل رواياتها

لها وه��ي يف  رواي��ة  اأول  ال�صيخ  كتبت حنان 

زه��رة  حكاية  رواي��ت��ه��ا  ن�صرت  ع�صرة،  التا�صعة 

 ،1980  - ب��ريوت  العربية  باللغة  الأوىل  للمرة 

 ،1986 ل��ن��دن -  ب��ال��ل��غ��ة الن��ك��ل��ي��زي��ة  ون�����ص��رت 

متابعتها  حيث  من  الأف�صل  النقاد  واعتربها 

حل��ي��اة ام����راأة جنوبية خ���ال احل���رب الأه��ل��ي��ة 

التي  الع�صر  الروايات  واختريت بني  اللبنانية، 

عند  باري�س  يف  العربي  العامل  معهد  ترجمها 

 .»elle« افتتاحه، ونالت جائزة

اخ��ت��ريت رواي��ات��ه��ا: م�صك ال��غ��زال وب��ري��د 

�صمن  ال�صطوح،  عن  ال�صم�س  واأكن�س  ب��ريوت، 

لئحة اأهم الكتب الأدبية العاملية من قبل اأكر 

من جلنة اأدبية عاملية، وكتب املفكر اإدوارد �صعيد 

معلقاً على رواياتها م�صك الغزال: »رواية تاأخذ 

خلفيات  م��ن  ن�صاء  اأرب���ع  ب�صراحتها،  الأن��ف��ا���س 

بلد  يف  يلتقني  خمتلفة  واج��ت��م��اع��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة 

عربي �صحراوي غري حمدد، كل واحدة منهن 

تنا�صل للتعامل مع جمتمع مرفه يف كل �صيء 

اإل يف احلرية«.

على  زوج��ي��ة«  »اأوراق  روايتها  عر�صت  كما 

اأط��روح��ة  وت��ن��اول��ت  ل��ن��دن،  يف  هام�صتد  م�صرح 

ب��ري��د  رواي���ت���ه���ا  امل���ق���ارن  الأدب  يف  م��اج�����ص��ت��ري 

مت��ّي��زت ب����ريوت ب��ح��ك��م م��وق��ع��ه��ا، ب��اأن��ه��ا 

كانت دائ��م��اً م��ن��ارة يف ه��ذا ال�����ص��رق.. ففيها 

كانت اأول كلية للحقوق عرفتها الب�صرية، يف 

ع�صر الإمرباطورية الرومانية.

املتو�صط واحلديث  وبريوت يف تاريخها 

اإذ  والإع��ام��ي��ة،  العلمية  بنه�صتها  ُع��رف��ت 

ترافق تاأ�صي�س اجلامعات واملعاهد الوطنية 

يف بريوت مع نه�صة ثقافية واأدبية وعلمية، 

واإ�صدار  املطابع  بتاأ�صي�س  مظاهرها  جتلت 

ال�صحف واملجات والكتب.

اأول  ال��دح��داح  ر�صيد  ال��ك��ون��ت  ك��ان  واإذا 

من ا�صتعمل لفظة »�صحيفة«، للدللة على 

ما نعرفه اليوم منها، وذلك على �صحيفته 

باري�س،  اأ�صدرها يف  التي  باري�س«  »برجي�س 

ف���اإن اأح��م��د ف��ار���س ال�����ص��دي��اق اخ��ت��ار لفظة 

»اجل�����ري�����دة« ل�����ص��ح��ي��ف��ة »اجل�����وائ�����ب« ال��ت��ي 

ال�صيخ  اق��رح  بينما  الأ�صتانة،  يف  اأ�صدرها 

اإبراهيم اليازجي لفظة »جملة«.

اإن عامل ال�صحافة العربية مدين خلليل 

اخل��وري ال��ذي اأ���ص��در ون�صر يف غ��رة كانون 

يف  �صيا�صية  جريدة  اأول   1858 �صنة  الثاين 

»الب�صري«،  ج��ري��دة  تبعتها  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل 

ثم   ،1879 �صنة  الي�صوعيون  اأ�صدرها  التي 

ج���ري���دة »ث���م���رات ال��ف��ن��ون« ال��ت��ي اأ���ص��دره��ا 

تلتها   ،1878 �صنة  القادر قباين  ال�صيخ عبد 

�صحيفة »ل�صان احلال« ال�صادرة �صنة 1877، 

»بريوت«  ومنها  ال�صحف،  �صدور  تواىل  ثم 

امل�صباح  ال��دن��ا،  ال��ق��ادر  وع��ب��د  ر�صيد  ملحمد 

لاأن�صي،  الإق��ب��ال  اخل���ازن،  الأرز  للنقا�س، 

اجلنة، اجلنان، الكوثر لب�صري رم�صان..

و������ص�����درت يف ب�������ريوت ب���ع���د الن����ق����اب 

1908 ع����دة ج���رائ���د م��ن��ه��ا:  ���ص��ن��ة  ال���رك���ي 

ال�صيخ  اأ���ص��دره��ا  التي  العثماين«  »الحت���اد 

ال�صهيد اأحمد طبارة �صنة 1908، و»الوطن« 

ال���ت���ي اأ�����ص����دره����ا ���ص��ب��ل��ي امل������اط وجن��ي��ب 

و»الثبات«   ،1908 فار�س  وفيلك�س  �صو�صاين 

 ،1909 �صنة  ال�صادرة  و»احلقيقة«   ،1908
اأحمد  ال�صيخ  اب��ن  عبا�س؛  كمال  ل�صاحبها 

عبد  ل�صاحبها  و»امل��ف��ي��د«  الأزه����ري،  عبا�س 

 ،1909 �صنة  العري�صي، والتي �صدرت  الغني 

و»الأيام« فائق غرغور وطانيو�س عبده �صنة 

1909، و»الخاء« العثماين واأ�صدرها حممد 
�صاكر الطيبي �صنة 1911.

اإىل  الأوىل  العاملية  احل��رب  ن�صوب  اأدى 

غالبية  فتوقفت  وال��ن�����ص��ر،  ال��ط��ب��ع  ت��راج��ع 

اجل���رائ���د وامل���ج���ات ع��ن ال�����ص��دور، وع���ادت 

اأن  بعد  النتعا�س،  اإىل  ال�صحفية  احل��رك��ة 

�صلطات  فت�صلمت  اأوزاره����ا،  احل��رب  و�صعت 

الن��ت��داب اأم��ور ال��ب��اد، واأ���ص��درت يف 6 اأي��ار 

للقانون  م�صابهاً  لل�صحافة  قانوناً   1924
العثماين، وظهرت عدة �صحف كان بع�صها 

مقرباً من ال�صلطة احلاكمة، نذكر منها:

-  جريدة ال�صحايف التائه، اأ�صدرها ا�صكندر 

ريا�صي �صنة 1921.

 1922 ���ص��ن��ة  - ج���ري���دة الأح��������رار، ����ص���درت 

�صعيد �صباغة وخليل ك�صيب، ثم  ل�صاحبها 

اأ�صدرها جربان التويني �صنة 1924.

- جريدة الإن�صانية، اأ�صدرها يو�صف اإبراهيم 

يزبك �صنة 1925، وهي اأول �صحيفة ناطقة 

بل�صان احلزب ال�صيوعي اللبناين.

 ،1925 �صنة  �صدرت  اجلمهورية،  جريدة   -

ل�صاحبها �صجيع نعوم الأ�صمر.

- جريدة املعر�س امل�صورة، اأ�صدرها مي�صال 

زكور �صنة 1925.

- جريدة النداء، اأ�صدرها كاظم ال�صلح �صنة 

.1930
 ،1932 ���ص��ن��ة  ال�������ص���ادرة  ال��ف��ل��ق  ج���ري���دة   -

ل�صاحبها كامل ال�صاحلاين، وكانت حتتوي 

على مقالت �صيقة ونكات ظريفة وانتقادات.

عربية  �صحيفة  اأول  الأوري������ان،  ج��ري��دة   -

اأ����ص���دره���ا ب��ال��ف��رن�����ص��ي��ة ج����ورج ن��ق��ا���س �صنة 

.1924
- جريدة امل�صاء، اأ�صدرها �صنة 1933 عارف 

غريب، وكان اأحمد ال�صبع مديرها امل�صوؤول.

- جريدة الأرز، �صدرت يف 21 كانون الثاين 

�صنة 1933 باإدارة فريد نايف اخلازن، وكان 

قد اأ�ص�صها فريد وفيليب اخلازن �صنة 1895.

�صنة  اأ���ص��دره��ا  اللبناين،  - ج��ري��دة الحت���اد 

الب�صتاين. وا�صكندر  داغر  �صكري   1933
م�صورة،  اأدبية  اأ�صبوعية  امل�صا�س،  جريدة   -

احلميد  عبد  واأداره���ا   1933 �صنة  اأ�صدرها 

ميوت.

- ج��ري��دة ال��راب��ط��ة ال�����ص��رق��ي��ة لأ���ص��ح��اب��ه��ا 

واأندراو�س  وج��ورج جدي  اأبو مراد  الدكتور 

جمدلين، �صدرت �صنة 1935، وكان �صمعان 

زخريا رئي�س حتريرها.

 1935 ���ص��ن��ة  �����ص����درت  ال����ب����اد،  ج����ري����دة   -

ل�صاحبيها مو�صى منور ويو�صف اخلازن.

ملديرها جربائيل  الأح��رار  �صوت  - جريدة 

حنا قرداحي.

 1938 �صنة  اأ���ص��دره��ا  احل���دي���ث،  ج��ري��دة   -

اإليا�س حرفو�س.

وذلك اإىل جانب ال�صحف امل�صهورة الباقية، 

ك���الأح���رار وال��ن��ه��ار ول�����ص��ان احل���ال وال�صرق 

امل�صاء،  وب��ريوت  ب��ريوت،  وتلغراف  والطيار 

والعا�صفة  والأح�����وال  وال��را���ص��د  وال��ب��ريق 

وكان  ف��رح،  و�صمعان  رزق  �صعيد  ل�صاحبيها 

كرم ملحم كرم رئي�س حتريرها.

اأم���ا امل��ج��ات ال��ت��ي ���ص��درت يف تلك احلقبة 

فنذكر منها:

اأ�صدرها  التي  الع�صرية  اللطائف  جملة   -

اأديب يو�صف �صادر �صنة 1927.

�صينمائية،  - جملة هوليوود، وكانت جملة 

ظهر العدد الأول منها يف كانون الثاين �صنة 

لبنان،  يف  نوعها  من  الأوىل  وكانت   ،1933
ت����وىل حت��ري��ره��ا ن��خ��ب��ة م���ن امل��خ��ت�����ص��ني يف 

ال�صا�صة البي�صاء.

- جملة الدبور التي اأ�صدرها خليل مكرزل، 

وكانت اأول جملة كاريكاتورية يف لبنان.

- املجلة الق�صائية.

وم���ن امل���ج���ات الأدب���ي���ة ن��ذك��ر الأدي����ب 

والزهور والنربا�س وغريها.

ول بّد اأخ��رياً من الإ�صارة اإىل ال�صحف 

التي كانت تعني باأخبار ميدان �صباق اخليل 

و منها: هبت ومعلي�س والفافوري.

عن »بريوتنا«

اأحمد
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الصحف والمجالت التي صدرت في بيروت

بيروتيات
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ن�صري يف هذه املقالة اإىل بع�س الأمور 

حتقق  اأن  الق�صائية  لل�صلطة  تتيح  التي 

غ��ر���ص��ه��ا وه��دف��ه��ا الأ���ص��ا���ص��ي امل��ت��م��ث��ل يف 

اإ�صاعة العدل واإقامة الق�صط يف املجتمع، 

بحيث ي�صل كل فرد من الأفراد اإىل حالة 

ال�صعور بالأمن على نف�صه وماله وعر�صه، 

له  الق�صائية  ال�صلطة  ت��وف��ره  م��ا  ظ��ل  يف 

ظ��ل��م ول  ي�صوبها  ���ص��ام��ل��ة ل  ع��دال��ة  م��ن 

عدوان ول يتخللها حيف ول جتاوز.

ونلخ�س هذه الأمور فيما يلي:

واأه���ل���ي���ت���ه  ال���ق���ا����ص���ي  ����ص���اح���ي���ة   )1
للق�صاء:

اإن اأهم عامل ميّكن ال�صلطة الق�صائية 

هو  املجتمع  يف  اخل��ط��ري  دوره���ا  اأداء  م��ن 

���ص��اح��ي��ة ال��ق��ا���ص��ي، وت���وف���ر ال�����ص��روط 

امل���وؤه���ل���ة ل��ل��ق�����ص��اء ف���ي���ه، ول���ق���د ا���ص��رط 

واأو�صافاً مل  �صروطاً  القا�صي  الإ�صام يف 

وهذه  الق�صاء  تاريخ  يف  مثيل  لها  ي�صبق 

والإمي��ان،  والعقل،  البلوغ،  هي:  ال�صفات 

والعدالة، وطهارة املولد، والعلم بالقانون، 

والذكورة و�صامة الذاكرة بحيث ل يغلب 

عليه الن�صيان.

خطورة  على  اأي�صاً  الإ�صام  �صدد  كما 

م��ن�����ص��ب ال��ق�����ص��اء، وج�����ص��ام��ة م�����ص��وؤول��ي��ة 

»الق�صاة  ورد:  ح��ت��ى  وم��ق��ام��ه،  ال��ق��ا���ص��ي 

ال��ن��ار وواح���د يف اجلنة:  اأرب��ع��ة، ثاثة يف 

رجل ق�صى بجور وهو يعلم فهو يف النار، 

ب��ج��ور وه��و ل يعلم فهو يف  ورج���ل ق�صى 

ال��ن��ار، ورج���ل ق�صى ب��احل��ق وه��و ل يعلم 

ف��ه��و يف ال��ن��ار، ورج���ل ق�صى ب��احل��ق وه��و 

يعلم فهو يف اجلنة«.

وم���ن ه��ن��ا اأك����د الإم�����ام ع��ل��ي يف عهده 

امل���ع���روف ل��اأ���ص��ر ال��ن��خ��ع��ي، وال��ي��ه على 

ملن�صب  ي��ري��ده��م  م���ن  ي��خ��ت��ار  اأن  م�����ص��ر، 

ال��ق�����ص��اء اخ��ت��ي��اراً دق��ي��ق��اً، ف��ق��ال ل���ه: »ث��م 

رعيتك  اأف�صل  النا�س  ب��ني  للحكم  اخ��ر 

يف نف�صك ممن ل ت�صيق بهم الأم��ور، ول 

متحكه اخل�صوم ول يتمادى يف الزلة ول 

يح�صر من الفي ء اإىل احلق اإذا عرفه، ول 

ت�صرف نف�صه على طمع، ول يكتفي باأدنى 

ال�صبهات،  يف  واأوقفهم  اأق�صاه،  دون  فهم 

واآخذهم باحلجج واأقّلهم تربماً مبراجعة 

الأم���ور،  تك�صف  على  واأ���ص��ربه��م  اخل�صم 

واأ���ص��رم��ه��م عند ات�����ص��اح احل��ك��م، مم��ن ل 

يحب اإط��راء، ول ي�صتمله اإغ��راء، واأولئك 

قليل، ثّم اأكر تعاهد ق�صائه«.

القا�صي مالياً و�صيا�صياً: ا�صتقال   )2
ي��ت��ح��م��ل ال��ق��ا���ص��ي م�����ص��وؤول��ي��ة ك��ب��رية 

من   اأقرانها  بني  لها  م�صابه  ل  وخطرية 

امل�صوؤوليات واملنا�صب الأخرى، ما يفر�س 

ي��ك��ون م�����ص��ت��ق��ًا يف ع��م��ل��ه غاية  اأن  ع��ل��ي��ه 

مل���ا ي�صرفه  ي��خ�����ص��ع  ك���ي ل  ال���ص��ت��ق��ال، 

ع���ن ال��ع��م��ل مب�����ص��وؤول��ي��ت��ه، وذل�����ك يحتم 

ا���ص��ت��ق��ال��ي��ت��ه ال��ت��ام��ة ع���ن الآخ���ري���ن من 

فري�صة  يقع  ل  ك��ي  القت�صادية  الناحية 

لاأطماع.

واأهميته  الأم��ر  ولأج��ل ح�صا�صية هذا 

ي��وج��ب الإ����ص���ام ع��ل��ى امل��ت�����ص��دي��ن لأم���ر 

احلكم واحلكومة اأن يغدقوا على القا�صي 

اإغ�����داق�����اً ي��ق��ط��ع ط��م��ع��ه ع���م���ا يف اأي�����دي 

الآخ���ري���ن، ي��ق��ول الإم�����ام ع��ل��ي يف عهده 

يف  للقا�صي(  )اأي  ل��ه  »واأف�����ص��ح  لاأ�صر: 

حاجته  معه  وتقل  علته،  يزيل  ما  البذل 

اإىل النا�س«.

يكفي  ل  امل�����ايل  ال����ص���ت���ق���ال  ول���ك���ن 

ل���وح���ده م���ا مل ي��ن�����ص��م اإل���ي���ه ا���ص��ت��ق��ال 

�صيا�صي  خارجي  تاأثري  اأي  من  القا�صي 

ع���ل���ي���ه، وم������ن اأي�������ة ت����دخ����ات يف ع��م��ل��ه 

ال��ق�����ص��ائ��ي م����ن ق���ب���ل ���ص��ل��ط��ات ال���ب���اد 

ُي���رك  اأن  ي��ج��ب  الأخ�������رى، ف��ال��ق��ا���ص��ي 

دون  بنف�صه،  ي�صتجلي احلق  و�صاأنه حتى 

اأي��ة م��وؤث��رات اأو ت��دخ��ات.. ج��اء يف عهد 

املنزلة لديك ما  »واأع��ط��ه م��ن  الأ���ص��ر: 

ل يطمع فيه غريه من خا�صتك، لياأمن 

بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر يف 

ذلك نظراً بليغاً«.

الإم��ام علي مثًا عملياً  اأعطى  ولقد 

على هذا ال�صتقال الق�صائي ال�صيا�صي، 

ح���ي���ث م���ك���ن ال���ق���ا����ص���ي يف ع�������ص���ره م��ن 

حم��اك��م��ت��ه )وه����و ح��اك��م امل�����ص��ل��م��ني( هو 

واأح��د رعاياه يف حمكمة واح��دة.. وذلك 

اأن��ه وجد درع��ه عند  فيما نقله املوؤرخون 

اإىل  به  فاأقبل  النا�س،  عامة  من  يهودي 

ويقا�صيه،  ليخا�صمه  ال��ق��ا���ص��ي  ���ص��ري��ح 

ف���ق���ال ع���ل���ي: اإن���ه���ا درع�����ي ومل اأب�����ع ومل 

اليهودي:  الرجل  القا�صي  ف�صاأل  اأه��ب، 

اإل  ال��درع  ما  اليهودي:  فقال  تقول؟  ما 

بكاذب،  املوؤمنني عندي  اأمري  درع��ي، وما 

وه��ن��ا ال��ت��ف��ت ال��ق��ا���ص��ي ���ص��ري��ح اإىل علي 

ي�صاأله: هل من بينة ت�صهد اأن هذه الدرع 

بينة،  يل  م��ا  وق���ال:  علي  ف�صحك  ل��ك؟ 

لليهودي، فاأخذها  بالدرع  فق�صى �صريح 

اإل  اإل��ي��ه!  امل��وؤم��ن��ني ينظر  واأم���ري  وم�صى 

اأن الرجل مل يخط خطوات قائل حتى 

عاد يقول: »اأما اأنا فاأ�صهد اأن هذه اأحكام 

قا�س  اإىل  يدينني  املوؤمنني  اأمري  اأنبياء، 

يق�صي عليه، ثم قال: الدرع واهلل درعك 

ي��ا اأم���ري امل��وؤم��ن��ني وق��د كنت ك��اذب��اً فيما 

ادعيت«.

الق�صاء: اآداب  رعاية   )3
مل ي��ك��ت��ف الإ����ص���ام ب��ال��ت�����ص��دي��د على 

اأهمية الق�صاء، واعتبار موا�صفات معينة 

الق�صائي  للعمل  ���ص��ن  ب��ل  ال��ق��ا���ص��ي،  يف 

ياأخذ  اأن  ���ص��رورة  على  اأك��د  واآداب����اً،  �صنناً 

ب���ه���ا ال���ق���ا����ص���ي يف ق�����ص��ائ��ه ل��ي�����ص��ل��م م��ن 

���ص��وائ��ب ال��ظ��ل��م واحل���ي���ف، وي��ك��ون اأق���رب 

وال����ع����دل، ميكن  واحل����ق  الإن�������ص���اف  اإىل 

تلخي�صها فيما يلي:

اأ- الآداب امل�صتحبة:

اأه����ل ولي���ت���ه من  م���ن  ي��ط��ل��ب  اأن   )1
ي�صاأله عما يحتاج اإليه يف اأمور بلده.

و�صط  يف  و�صوله  عند  ي�صكن  اأن   )2
البلد لرد اخل�صوم عليه وروداً مت�صاوياً.

يف مو�صع بارز  للق�صاء  يجل�س  اأن   )3
مثل رحبة اأو ف�صاء لي�صهل الو�صول اإليه.

من  ال��ع��ل��م  اأه���ل  م��ن  يح�صر  اأن   )4
ي�صهد حكمه، فاإن اأخطاأ نهوه.

�صنن  الغرميني  اأح��د  تعّدى  واإذا   )5
ال�صرع عرفه خطاأه بالرفق.

ب- الآداب املكروهة:

وقت الق�صاء. يتخذ حاجباً  اأن   )1
واجل��وع  الغ�صب  ح��ال  يق�صي  اأن   )2
والعط�س والغم والفرح والوجع ومدافعة 

الأخبثني، وغلبة النعا�س، وغري ذلك مما 

ي�صغله عن الق�صاء ال�صحيح.

3( اأن يظهر تقطيباً يف الوجه بحيث 
مينع املتخا�صمني اأو اأحدهما من اإعان 

الذي ل  اللني  اإظهار  احلجة، وكذا يكره 

يوؤمن معه من جراأة اخل�صوم.

الإ���ص��ام جملة من  ع��دد فقهاء  وق��د 

وظ��ائ��ف ال��ق��ا���ص��ي امل��ق��ررة ل��ه يف ال�����ص��رع، 

ن�صري اإىل بع�صها:

اأ- الت�صوية بني اخل�صمني يف ال�صام 

واجل��ل��و���س وال��ن��ظ��ر وال��ك��ام والإن�����ص��ات 

والعدل يف احلكم.

اأن يلّقن اأحد اخل�صمني  ب- ل يجوز 

ما فيه �صرر على خ�صمه.

ج- يكره اأن يواجه باخلطاب اأحدهما 

ملا يت�صمن من اإيحا�س الآخر.

احلكم  وك��ان  اخل�صمان  ترافع  اإذا  د- 

وا�����ص����ح����اً ل����زم����ه ال���ق�������ص���اء، وي�����ص��ت��ح��ب 

ترغيبهما يف ال�صلح، فاإن اأبيا حكم بينهما 

واإن اأ�صكل اأّخر احلكم حتى يت�صح ول حد 

للتاأخري اإل الو�صوح.

دع���وى  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ى  ق��ط��ع  اإذا  ه.- 

املدعي بدعوى مل ت�صمع حتى يجيب عن 

الدعوى وينهي احلكومة ثم ي�صتاأنف هو.

وجزائية  حقوقية  ب��رام��ج  وج���ود   )4
�صاحلة:

اأن توؤدي  ل ميكن لل�صلطة الق�صائية 

املجتمع  احل�����ص��ا���س واخل��ط��ري يف  دوره����ا 

برامج حقوقية وجزائية  دون وج��ود  من 

�صاحلة يق�صي القا�صي على طبقها، وقد 

وفر الإ�صام هذه الربامج والقوانني من 

الكتاب  بها  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  التعاليم  خ��ال 

وال�صنة، ودّونها فقهاء الإ�صام يف كتبهم 

الفقهية بدقة وعناية وتف�صيل، ولو اأخذ 

الربامج  بهذه  واحل��ق��وق  القانون  علماء 

اأرج��اء الأر���س، ول�صاد  العدالة كل  لعمت 

واجل��ور  الظلم  واختفى  والأم���ن  ال�صام 

وال�صر.

ف��الإ���ص��ام � ك��م��ا ع��رف��ن��ا � ي��ح��رم على 

الق�صاة اأن يق�صوا وفقاً ملا متليه اأهواوؤهم 

واآراوؤه��������م اخل��ا���ص��ة، وي��ع��ت��م��د يف متييز 

احل����ق م���ن ال���ب���اط���ل، وت�����ص��خ��ي�����س امل��ح��ق 

م��ن املبطل، وامل��ظ��ل��وم م��ن ال��ظ��امل، على 

اطمئناناً،  الو�صائل  واأك��ر  ال�صبل  اأوث��ق 

وه���و ال���ص��ت�����ص��ه��اد ب��ال��ب��ي��ن��ات والأمي������ان، 

اأق�صي  »اإمن���ا  ال�����ص��ام:  عليه  النبي  ق��ال 

ذلك  وغ��ري  والأمي�����ان«،  بالبينات  بينكم 

النوعي  الوثوق  تفيد  التي  الو�صائل  من 

واليقني اجلازم.

ح�صن يحيى
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ب������������ريوت، ورواي��������������ة ل����ون 

وولك�صر،  لألي�س  اأرج��واين 

ب���اع���ت���ب���اره���م���ا م��ك��ت��وب��ت��ني 

متبادلة،  ر�صائل  �صكل  على 

وق������د ت���رج���م���ت رواي���ات���ه���ا 

اإح����دى وع�����ص��ري��ن لغة  اإىل 

عاملية.

م���ا ب���ني ح��ك��اي��ة زه���رة 

وم�������ص���ك ال����غ����زال ����ص���درت 

ل����ه����ا جم����م����وع����ة ق�����ص�����س 

ا����ص���ت���وح���ت���ه���ا م�����ن ل���ب���ن���ان 

احل������رب وم�����ن ح��ي��ات��ه��ا يف 

اإىل  واأ�����ص����ف����اره����ا  اخل���ل���ي���ج 

عمان واليمن وم�صر.

باللغة الإنكليزية

ال�صيخ يف لندن منذ �صنوات طويلة،  تقيم حنان 

لكنها تقول اإنها يف البداية مل يكن قد خطر يف بالها 

الكتابة عن لندن التي تقيم فيها، كان جل اهتماماتها 

اأحلم  بالعربية،  »اأفكر  العربي:  العامل  على  من�صب 

بالعربية، اأكتب بالعربية«، اإل اأن دار ن�صر بريطانية 

ات�صلت بها اآنذاك، وطلبت منها كتابة ق�صة ق�صرية 

عن لندن، كما فعلت الدار ذاتها مع عدة كتاب غري 

املقيمني  للعرب  ح��ن��ان  تتنبه  هنا  م��ن  بريطانيني، 

ياأتون من باد  الذين  لندن حتديداً،  اأو  الغرب،  يف 

خلفهم،  �صيء  كل  يركون  حيث  خمتلفة،  وثقافات 

ويتحلون ب�صجاعة تعلم لغة جديدة وحياة جديدة، 

ال�صطوح«،  عن  ال�صم�س  »اأكن�س  اآن���ذاك  حنان  كتبت 

اأنها  اإل  الإنكليزية،  باللغة 

جتربتها  تو�صيع  يف  رغبت 

يف ال��ك��ت��اب��ة ع���ن ال���ع���رب يف 

»اإنها  روي��ة  فكانت  املهجر، 

لندن يا عزيزي«.

الرواية الأ�صهر

ع����د اأك������ر م����ن خ��م�����س 

����ص���ن���وات، ع���ل���ى ����ص���دوره���ا 

ب��ال��ع��رب��ي��ة، ت��رج��م��ت رواي���ة 

ال����ك����ات����ب����ة ح����ن����ان ال�����ص��ي��خ 

اإىل  يطول«  �صرح  »حكايتي 

الفرن�صية، مع اختاف قد 

يبدو جوهرياًً، عن الطبعة 

ال��ع��رب��ي��ة، ف��ال��رواي��ة، التي 

تعترب ���ص��رية ذات��ي��ة ل��وال��دة امل��وؤل��ف��ة »ك��ام��ل��ة«، خلت 

�صيتمكن  لأبطالها، يف حني  ال�صريحة  الأ�صماء  من 

قراء الرواية بالفرن�صية، من معرفة الأ�صماء، بينما 

يف  معلقاً  ف�صيبقى  املهتمني  ال��ع��رب  ال��ق��راء  ف�صول 

الهواء، حتى اإ�صعار اآخر.

روايتها  اإن  ال�صيخ:  قالت حنان  لقاء �صحفي  يف 

ت�صرد ق�صة والدتها التي نا�صلت من اأجل احل�صول 

على حريتها والدفاع عن اأقل حقوقها، وهي اختيار 

ك��ام��ل��ة يف  الأ���ص��م��اء  كتابتها  واإن جم���رد  م��ن حت���ب، 

قبلت  ال��ع��ائ��ل��ة  اأن  يعني  ف��ه��ذا  الفرن�صية،  الطبعة 

ب��ذل��ك، وذل���ك ب��ع��د ت��وات��ر م��ع��ل��وم��ات ع��ن اأن بع�س 

اأفراد العائلة، ول�صيما اأولد �صقيقها اعر�صوا على 

ال�صورة التي قدم فيها جدهم خال العمل.

البطالة يف لبنان ملكافحة  ا�صراتيجي  • اإطار 
البطالة  مكافحة  يف  عاملية  لتجارب  ا�صتعرا�س 

املحلية  ال��ت��ج��ارب  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ل،  ���ص��وق  وتن�صيط 

بنيوية  البطالة بو�صفها م�صكلة  لت�صخي�س طبيعة 

يتطلب  مما  قطاعية،  اأو  ظرفية  اأو  تقنية  ولي�صت 

معاجلات من نوع اآخر، ترتكز بالدرجة الأوىل على 

معرفة  اقت�صاد  اإىل  الربعي  القت�صاد  من  التحول 

ذات قيمة م�صافة عالية.

النظرية وتطبيقها يف لبنان • التوافقية.. 
ي�صّلط ال�صوء على ما يثريه مفهوم التوافقية يف 

لبنان من نقا�صات، حيث ميكن اأن يرى البع�س فيه 

حماولة غري بريئة لتغليب الع�صبية على املواطنة 

اأن التوافقية  اآخ��رون  بدعم من اخل��ارج، فيما يرى 

تعزز التنوع الجتماعي والثقايف وال�صيا�صي، وت�صمح 

ي�صتطيع  ل��دى كل من ل  الكامنة  ال��ق��درات  بتنمية 

الإ�صهام يف عملية بناء الأوطان.

2006 الأمد حلرب متوز  بعيدة  • النتائج 
اآب   16 ب��ت��اري��خ  ع��ق��دت  بحثية  ح��ل��ق��ة  يت�صمن 

احل���رب  ت���داع���ي���ات  م��ن��اق�����ص��ة  ع��ل��ى  رك�����زت   ،2011
ونتائجها يف جمالت البيئة العامة لل�صراع العربي 

امل��ح��اور  ب��ني  الإقليمية  املناف�صات  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،   -

والجت���اه���ات، م��وق��ع ل��ب��ن��ان ع��ل��ى خ��ري��ط��ة املنطقة 

ونظرة كل من اإ�صرائيل والعرب اإىل دوره وم�صتقبله، 

التوازن العربي - ال�صهيوين متعدد البعد.

3 إصدارات للمركز االستشاري للدراسات والتوثيق



ب�سابع  و�سى  »النبي  الأمثال  يف  يقولون 

ج��ار«، وك��ان يحر�ص الأج��داد على التوا�سل 

وب��داأ  العائلة،  اأق���ارب  من  وكاأنهم  ب��اجل��ران 

هذا الختالط يقل �سيئاً ف�سيء اإىل اأن اأ�سبح 

اجلار ل يعرف جاره بالرغم من اأن الباب يف 

الباب.

وب��ال��رغ��م م��ن ت��غ��ر ال���زم���ن، واخ��ت��الف 

يظل  باحلياة،  وان�سغالهم  وطبائعهم  الب�سر 

اجل����ار ه��و الأق�����رب يف ب��ع�����ص ال���ظ���روف من 

الأهل، لذلك يجب معاملته حتى واإن كانت 

ال�سالم  ع��ل��ى  وتقت�سر  �سطحية  ال��ع��الق��ات 

فقط ببع�ص الود.

ف���اإن الإح�����س��ان اإىل اجل���ار واإك���رام���ه من 

القراآن  اأو�سى  فقد  واأعظمها،  احلقوق  اأكرب 

ب��الإح�����س��ان اإىل اجل����ار، واأك����د عليه  ال��ك��رمي 

الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، فقد قال 

�سيئاً  به  ت�سركوا  ول  اهلل  {واع��ب��دوا  تعاىل: 

واليتامى  القربى  وبذي  اإح�ساناً  وبالوالدين 

وامل�ساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنب 

ملكت  وما  ال�سبيل  وابن  باجلنب  وال�ساحب 

اإن اهلل ل ي��ح��ب م��ن ك���ان خم��ت��اًل  اأمي��ان��ك��م 

عليه  اهلل  �سلى  وق��ال  الن�ساء:36،  ف��خ��وراً} 

واآله و�سلم: »ما زال جربيل يو�سيني باجلار 

حتى ظننت اأنه �سيورثه«. متفق عليه.

جارة حمبوبة

ج����ارة حم��ب��وب��ة، فمعاملة  ت��ك��وين  ل��ك��ي 

اأ�سول وق��واع��د، ونقدم لك  اجل��ران فن له 

بع�ص الن�سائح التي ت�ساعدك على ذلك.

خ��راً،  فلتقويل  ج��ران��ك  م��ع  تكلمت  اإذا   -

واإياك  القول،  ل�سانك اجلميل من  ولتعّودي 

والنميمة، فكالمك عن النا�ص ل بد اأن يكون 

عادياً  احلديث  يبداأ  حتى  حما�سنهم،  بذكر 

وينقلب يف حلظة اإىل غيبة ومنيمة.

اأن حت��ر���س��ي ع��ل��ى ك��ت��م��ان �سر  ب��د  - ك��م��ا ل 

ج���ارت���ك، ف��امل��ج��ال�����ص اأم����ان����ات، وق���د ي��ح��دث 

اأثناء زيارتك اأمر قد ي�سبب احلرج جلارتك 

ل  فيما  نف�سك  تقحمي  ول  ن�سيانه،  فعليك 

مراعاة  بهدوء  الن�سراف  وح��اويل  يعنيك، 

لل�سعور، فقد يكون من غر املنا�سب بقاوؤك 

يف هذا املوقف، وعليك اأن تدعي لأهل املنزل 

بينهم من خالف  ينزع اهلل ما  اأن  باإخال�ص 

ويعيد للبيت �سكينته ومودته.

امل��ن��زل ل��زي��ارت��ه��ا  - واإذا م��ا دع��ت��ك ���س��اح��ب��ة 

للطعام فيجب اأن تلبي الدعوة اإىل ما يقدم 

ويزيل  امل��ن��زل  �ساحبة  ي�سعد  ه��ذا  لأن  ل��ك؛ 

التكلف، كذلك اإن كان الطعام مما تطيب به 

نف�سك كلي، واإن كان غر ذلك فتذوقي منه 

ثم  املنزل  �ساحبة  تر�سي  حتى  اأكلت  كاأنك 

ترتكيه دون اأن تعيبيه.

الطعام  اآداب  م��راع��اة  عليك  يجب  ك��ذل��ك   -

اأط���ف���ال���ك يف  اإذا ك����ان  الأخ�������رى، خ�����س��و���س��اً 

ادع  ال��ط��ع��ام  م��ن  الن��ت��ه��اء  وب��ع��د  �سحبتك، 

جلارتك وامدحي طعامها اللذيذ.

- عند الن�����س��راف ح��اويل - ق��در الإم��ك��ان - 

الكالم  ال�سقة، وجتنبي  داخل  اإنهاء حديثك 

على ال�سلم.

بامل�ساعدة، فمثاًل  - ل تبخلي على جرانك 

حفل  لإع������داد  ح����رة  يف  ج���ارت���ك  راأي�����ت  اإذا 

لطفلها عليك باملبادرة مل�ساعدتها.

اإياك والأ�سرار

وم�����ن اأه�������م الأ������س�����ول ال����ت����ي ي���ج���ب اأن 

نقل  ع��دم  هي  بجارتك  عالقتك  يف  تراعيها 

من  امل����راأة  جت��د  اأن  وج��م��ي��ل  خ�سو�سياتك،  

فامل�ساركة  م�سكالتها ،   ت�سمع  اأذن����اً  ج��ارت��ه��ا 

ظاهرة �سحية لكن قد تخطئ عندما تتناول 

اأدق تفا�سيل حياتها على اأبواب ال�سقق، مما 

يجعل الأ�سرار م�ساعاً لباقي اجلران .

اإن  الإن�سانية،  العلوم  اخت�سا�سيو  يقول 

يلم�ص  اأن  دون  قلما يطيل احلديث  الإن�سان 

مو�سوعاً اأو فكرة ت�ستهوي ال�سامع الذي يلح 

املتحدث،  اإح���راج  بها  يتعمد  عديدة  باأ�سئلة 

يف  الرغبة  لديه  تكون  اأن  دون  م��ن  فيجيب 

ذلك،  فمعدل �سرعة الكالم لل�سخ�ص العادي  

ب�سرعة  نفكر  ونحن  الدقيقة،  كلمة يف    125
اأنه يف  اأي  اأ�سعاف �سرعة الكالم،  اأربعة  تبلغ 

يكون  اأح���د  اإىل  فيها  نن�ست  ال��ت��ي  الدقيقة 

ل��ل��ت��ف��ك��ر يف 400  ك��ل��م��ة،  ل��دي��ن��ا وق����ت ف�����راغ 

جلاره  ويتيح  يتكلم  املتحدث  اأن  يعني  وه��ذا 

التفكر واخليال الذي ين�سج له ق�س�ساً وراء 

اأم��راً  يقال  فيما  يجد  اأن  حم���اوًل  الكلمات، 

الق�ص  يف  منه  لال�ستفادة  لالهتمام،  مثراً 

والقيل والقال.

وح���ني جت��د اجل����ارة م��ن ج��ارت��ه��ا ح�سن 

ال����ذوق وال��ب�����س��اط��ة وامل��ج��ام��ل��ة ت��ت��اأث��ر بذلك 

م�سكالتها  عر�ص  يف  وتبداأ  احلواجز  فتزيل 

منها  وعي  دون  الزوجية  ومتاعبها  الأ�سرية 

ال��ذي  امل��زي��د  ملعرفة  تن�ست  اأمامها  م��ن  ب��اأن 

���س��ري��ع��اً م���ا ����س���ي���ذاع مب���ج���رد غ��ل��ق الأب������واب 

املفتوحة على ال�سالمل . 

اأ�س�ص تكوين العالقات ال�سخ�سية،  وعن 

العالقات  ت�سابك  اأن  الخت�سا�سيون  يو�سح 

الإن�سانية وتقويتها ي�ستند اإىل �سرورة عدم 

اخلو�ص يف الأ�سرار اأو ك�سف ما ينبغي حجبه 

عن الغر؛ لأن بع�ص النا�ص يت�سوقون ملعرفة 

ما يدور خلف الأبواب وتتبني حقيقتهم بعد 

ل  فيها  التي  امل�سكالت  م��ن  العديد  ح��دوث 

وب�سدة  ال��ل��وم  نلقي  م��ا  ب��ق��در  امل�ستمع  ي��الم 

على من �سمح لغره باأن يتناول اأدق تفا�سيل 

ح��ي��ات��ه ب������اإرادة ���س��اح��ب��ت��ه��ا؛ لأن���ه���ا مل ت�سع 

من  الكثر  اأن  فاحلقيقة  للعالقات،  ح��دوداً 

اأفكارنا اخلفية واأ�سرارنا تتفكك اإذا ك�سفناها 

لإن�سان.

ن�ساأ  اإذا  اأن���ه  اإىل  الخت�سا�سيون  وينبه 

ات�������س���ال و����س���داق���ة ب���ني اث���ن���ني ف��ل��ي�����ص من 

ففي  �سيء ،   كل  يف  التحدث  دائماً  ال�سروري 

اأوقات الغ�سب وال�سيق تتحول الأ�سرار اإىل 

ق�س�ص وروايات يدخلها »التحبي�ص الأنثوي« 

مما يفتت العالقات، ولنتذكر دائماً الر�سالة 

هنا  اأنا  وهي  الإن�ساين،  للتخاطب  الأ�سا�سية 

واأنت هناك ..  لكننا ل�سنا وحيدين ..  فالكلمات 

اأثناء خروج ال�سيوف علي  التي يتم تبادلها 

الأزواج  خ���روج  بعد  ي��ق��ال  م��ا  اأو  ال�سقة  ب��اب 

لعملهم ووق���وف اجل���ارة م��ع اجل���ارة بحجة 

الت�سلية يجب األ يخرج عن الطابع الر�سمي 

املقت�سي وحتى ل نلوم اأنف�سنا .

طباع جارتك

ب��ني ح�سن  ف��رق��اً  اأن هناك  ج��ي��داً  اعلمي 

فالأخر هو  الجتماعي؛  والندماج  اجل��وار 

الذي يتولد عنه خلطة ومعا�سرة، اأما ح�سن 

�سعور  اأن حتر�سي على مراعاة  اجل��وار فهو 

جارك وعدم �سرره باأي طريقة متعمدة.

اأم�����ا ج���ارت���ك ���س��ي��ئ��ة امل������زاج وال��ع�����س��ب��ي��ة 

والغريبة الطباع فيف�سل األ تندجمي معها، 

بل احر�سي على ح�سن جوارها فقط، واتبعي 

اأن��ت يف حالك  مبداأ »�سباح اخلر يا جارتي 

واأنا يف حايل«.

ه��ذا وم��ن جانب اآخ��ر فقد اأك��دت اإح��دى 

الجتماعية  ال��ع��الق��ات  ق���وة  اأن  ال���درا����س���ات 

ت�����س��اع��د يف ت��دع��ي��م ال�����س��ح��ة اجل���ي���دة اإىل 

اأف��راده��ا، حيث قام اخل��رباء مبتابعة بالغني 

يف ال�����س��ب��ع��ني م���ن ع��م��ره��م لأك����ر م���ن �سبع 

���س��ن��وات ووج������دوا اأن اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ك��ان��ت 

حا�سري  ظ��ل��وا  اجتماعية  ع��الق��ات  ل��دي��ه��م 

ال���ذه���ن ط�����وال ف����رتة ال���درا����س���ة اأك�����ر من 

اأولئك الأ�سخا�ص الذين كانوا معزولني عن 

املجتمع.

العالقات  ذوي  الأ���س��خ��ا���ص  ف���اإن  ك��ذل��ك 

الجتماعية لديهم اأجهزة للمناعة اأقوى من 

ن��زال نكافح  اأن��ه »ل  غرهم ويوؤكد اخل��رباء 

من اأجل فهم الأمر، النا�ص الذين يتناولون 

لتلقي  اح��ت��م��اًل  اأق����ل  ال��ق��ل��ق��ون  اأو  ال��ك��ح��ول 

الجتماعية  ال��ع��الق��ات  اأم���ا  اجتماعي،  دع��م 

اأن املرء يعي�ص بقية حياته  املوؤ�سر على  فهي 

والإب���داع  ال�ستطالع  ح��ب  اأن  كما  ب�سعادة«، 

ي�ساعد كبار ال�سن على اأن يبدوا اأ�سغر عمراً.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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»ما زال جبريل يوصيني بالجار.. حتى ظننت أنه سيوّرثه«
أصول التعامل مع الجيران

اللتزامات  املزيد من  الأ�سرة، ويعني ذلك  يف  تغّراً  يعني  اأي طفل  ق��دوم 

املالية والأخالقيه والجتماعية، اإن قدوم الطفل الأول يحدث تغيراً يف حياة 

الت�سحية  على  ال��زوج��ني  يحمل  ما  غالباً  اجلديد  الطفل  وق��دوم  ال��زوج��ني، 

ببع�ص الأن�سطة الجتماعية وغر الجتماعية، يف حماولة للتكيف مع الو�سع 

يف  اآث��اراً  الأ�سرة، ويرتك  داخل  العادي يخلق تغراً  الطفل  كان  واإذا  اجلديد، 

الأدوار الجتماعية للوالدين، ويزيد من م�سوؤولية اأفراد الأ�سرة، فاإن الطفل 

املعاق ل �سك �سيكون اأكر تاأثراً ووطاأة.

ت�سر الدرا�سات اإىل اأن ميالد الطفل املعاق يوؤدي اإىل ا�ستجابات انفعالية 

تكون مت�سابهة عند  لن  ال�ستجابات  اأن هذه  الوالدين، وطبيعي  معينة لدى 

جميع الأ�سر.. كما اأنه لي�ص من ال�سروري اأن متر جميع الأ�سر بهذه ال�سل�سله 

من ال�ستجابات.

الإعاقة  ن��وع  لختالف  طبيعية  كنتيجة  �ستختلف  الوالدين  فا�ستجابات 

ودرجتها، وكذلك نتيجة لختالف �سخ�سيات الآباء والأمهات، وكذلك ال�سن 

الذي اكُت�سفت فيه الإعاقة، اإ�سافه اإىل عوامل بيئية وثقافية اأخرى.

ال�ستجابات النفعالية 

الطفل  ق��دوم  الوالدين �سدمة عند  لدى  ما حتدث  ال�سدمة: كثراً   -1
املعاق، ويعترب هذا الأم��ر طبيعي حتى يحدث التكييف مع الأم��ر، وذلك 

مع مرور الوقت، وتعتمد قوة ال�سدمة على درجة الإعاقة لدى الطفل.

2- الرف�ص اأو الإنكار: اإح�سا�ص فطري لدى الإن�سان الطبييعي اأن ينكر 
كل ما هو غريب اأو غر متوقع اأو موؤمل، خ�سو�ساً اإذا كان الأمر يتعلق 

باأحد قريب منه، والأ�سعب عندما يكون متعلقاً باأولده؛ فلذات اأكباده.

3- ال�سعور بالذنب.
لأن  الوالدين  ل��دى  الإح�سا�ص  ه��ذا  ينبع  قد  ب��امل��رارة:  الإح�سا�ص   -4
وجود مثل هذا الطفل داخل الأ�سرة �سيقّيد الأ�سرة، ومينعها من اأ�سياء 

كثرة.

وعدم  بالإحباط  ال��وال��دْي��ن  �سعور  عند  الأح��ي��ان؛  بع�ص  يف  النبذ:   -5
اجلدوى من تقدم هذا الطفل، ل�سيما اإذا كان الأمل لديهم حمدوداً، 

ويرون ف�سل الطفل يف اأمور كثرة، قد ي�سل الأمر اإىل الإح�سا�ص بالنبذ 

البيت، ويعاملوه  اأو يرتكوه داخل  جتاه طفلهم، ويرتكوه يف موؤ�س�سة، 

باإهمال من حيث اإ�سباع احلاجات الأ�سا�سيه والثانويه داخل املنزل.

6- الغ�سب: م�ساعر الغ�سب م�ساعر طبيعية يف ظل الإحباطات الكثرة 
واملتكررة نتيجة وجود الطفل املعاق داخل الأ�سره، فاإن م�ساعر الغ�سب 

خالل  من  امل�ساعر  ه��ذة  تظهر  وق��د  بال�سكوى..  عنها  التعبر  يتم  قد 

توجيهها اإىل م�سادر اأخرى، كالطبيب اأو املدّر�ص اأو اأي �سخ�ص اآخر.

7- التقّبل والتكّيف: بعد مرور الوقت، ل بد لأ�سرة الطفل اأن ت�سل اإىل 
حالة من التكّيف وتقّبل و�سع الطفل، لأن التاأخر يف الو�سول اإىل حالة 

التكّيف ينتج عنه تاأخر يف تقدمي الرعاية النف�سية والطبية والتاأهيلية 

املتكاملة للطفل.

والدة الطفل المعاق.. وأسرته
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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بهـذلاتعاب

رمعروليل�س

قاردرمعت

ايجرمانا

نوملدجتان

نردحد

حايفلدالف

ر�سكيرفر

ارب�سنو�سم�س

نويرامعت�سا

حفاظاً  ال�سحيحة،  باجلل�سة  دائ��م��اً  الأط��ب��اء  ين�سح 

ووقاية  العظام  اأم��را���ص  بع�ص  من  وحماية  القوام  على 

كبرة  ن�سبة  تتعر�ص  حيث  ال�ساقني،  دوايل  ظهور  م��ن 

من الن�ساء اإىل م�سكالت يف العروق وال�سرايني والدوايل ،  

وهي العروق امللتوية اأو املنتفخة على �سطح الب�سرة ،  غر 

اأنها توؤثر على الأوعية الدموية.

و�سع  عادة  بالدوايل، هي  الإ�سابة  اأ�سباب  اأب��رز  ومن 

العادة  ه��ذه  اأن  اإىل  الأط��ب��اء  وي�سر  ال�ساق،  على  ال�ساق 

تبطئ تدفق الدم اإىل اأعلى ويزيد �سغطه داخل العروق، 

ويت�ساوى يف ذلك تقاطع ال�ساقني عند م�ستوى الركبة اأو 

الكاحل فالنتيجة �سيئة.

اخلمول اأحد الأ�سباب

من  واأغلبهم  البالغني،  م��ن   ٪25 اأن  الأط��ب��اء  ي��وؤك��د 

وت���زداد  وال����دوايل،  امل�سكالت  ب��ه��ذه  م�سابون  ال�����س��ي��دات، 

نزيف  تنجم عن  وهي  الأربعني،  فوق  لل�سيدات  الإ�سابة 

للوراثة،  يرجع  قد  وال�سبب  ال�سطحية  بالأوعية  �سغر 

الأح����وال  ويف  الأم،  ط��ري��ق  ع��ن   ٪60 اإىل  ت�����س��ل  بن�سبة 

الطبيعية ت�ساعد �سمامات يف ال�سرايني على منع جريان 

اأن ال��ت��غ��رات ال��ت��ي حت���دث عند  ال����دم اإىل اخل��ل��ف غ��ر 

التي  اأق��را���ص منع احلمل  واأث��ر  ف��رتة احلمل  الن�ساء يف 

حتتوي على قدر كبر من هرمون ال�سرتوجني ميكنها 

ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  وي��ت��ج��م��ع يف  ال���دم  اأن ت�سيق ح��رك��ة 

فتحدث الدوايل.

ال�سن  وت��ق��دم  وال��غ��ذاء  ال�سمنة  اأن  الأط��ب��اء  وي�سيف 

الدوايل،  تاأثر مبا�سر يف حدوث  واخلمول احلركي لها 

املعر�ص  لالإن�سان  وميكن  جراحياً،  عالجها  ميكن  حيث 

وراثياً للمر�ص اأن ميار�ص الريا�سة بانتظام واأن يتجنب 

هذا  لأن  �ساق،  على  �ساقاً  وا�سعاً  �ساعات   8 ملدة  اجللو�ص 

ب��امل��ر���ص، ول��ك��ن بعد الإ���س��اب��ة لميكن  ل��الإ���س��اب��ة  ميهد 

مواجهتها  على  حر�سه  اأن  اإل  ل��ه��ا،  ن��اج��ح  ع��الج  ت��وف��ر 

�سحياً ميكن اأن ي�ستمر مابني5 � 10 �سنوات، وعلى الإن�سان 

اأن مي�سي كثراً بال اإره��اق، ويتجنب اجللو�ص طوياًل اأو 

و�سع �ساق على �ساق واأن يحرك اأقدامه واأ�سابعه يف اأثناء 

كان  اإذا  �ساغطة  مطاطة  ج��وارب  يرتدي  واأن  اجللو�ص، 

عمله يتطلب الوقوف مدة طويلة.

مر�س وراثي

يتعلق  وراث����ي  م��ر���ص  ال����دوايل  اأن  ال��ط��ب  ويعتقد 

دوران  متنع  التي  اله�سة  اأو  ال�سيئة  ال�سرايني  بنوعية 

ال����دم يف ���س��ك��ل ���س��ه��ل وج��ي��د، خ�����س��و���س��اً ع��ل��ى م�ستوى 

ال�ساقني.

ولعالج وجتنب هذه احلالة:

با�ستمرار  الريا�سة  مبمار�سة  اللتزام  يجب  اأوًل: 

ال�سرايني  اإبقاء  على  ي�ساعد  فذلك  اأمكن،  اإذا  يوم  كل 

�سحية ومطاطة ت�ستوعب كميات الدم املتدفقة اإليها.

والأم��الح  بالألياف  الغني  الغذائي  الرجيم  ثانياً: 

ال�سرايني، بالإ�سافة  التي ت�ساعد يف دعم هذه  القليلة 

التي  ال��ع��ايل  الكعب  ذات  الأح��ذي��ة  ارت����داء  ت��ف��ادي  اإىل 

ثقل اجل�سم  وال�ساقني يحمالن  يتقّو�ص  الظهر  جتعل 

يف �سكل خاطئ.

�سيالن  متنع  التي  ال�سيقة  املالب�ص  ارت��داء  ثالثاً: 

الدم يف �سكل طبيعي على اخل�سر وال�ساقني والوركني 

فوري  �سبه  ظهور  اإىل  اأي�ساً  ذل��ك  ف��ي��وؤدي  والقدمني، 

ل���ل���دوايل، م���ا ي��ت��ط��ل��ب م��ع��ه اأح���ي���ان���اً ارت�����داء اجل����وارب 

ارت��داوؤه��ا  يجب  والتي  ال�ساأن  بهذا  اخلا�سة  املطاطية 

اأن  قبل  اأي  ���س��ب��اح��اً،  ال�سرير  م��ن  ال��ن��زول  قبل  دائ��م��اً 

ال�ساقني  الدورة الدموية بالتحرك على م�ستوى  تبداأ 

والقدمني على حد �سواء.

م�ستوى  من  اأعلى  ال�ساقني  رف��ع  املفيد  من  راب��ع��اً: 

القلب، ن�سف �ساعة يومياً على الأقل، كي يتدفق الدم 

اإليهما، اإ�سافة اإىل النوم مع رفعهما على و�سادة.

كمادات خل التفاح

ول��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح����دة ه����ذه امل�����س��ك��ل��ة اأك�����دت اإح����دى 

الدرا�سات اأن خل التفاح يفيد عالج دوايل ال�ساقني، حيث 

ي�ساعد على انكما�سها واختفائها ب�سكل كبر. 

ال��ع��الج  و���س��ائ��ل  اإح����دى  اإن���ه  الخت�سا�سيون  وي��ق��ول 

عن  يتم  حيث  الطبية،  العقاقر  ع��ن  البعيد  الطبيعي 

طريق و�سع كمادات من خل التفاح مرتني كل يوم على 

املنطقة املراد عالجها ثم تثبت الكمادة ملدة ن�سف �ساعة 

مع و�سع ال�ساق على ج�سم مرتفع.

  مـنــوعــــات

المشي وخل التفاح.. عالج فّعال لدوالي الساقْين
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اأفــقــي

ل��ك��رة  ال���ع���امل  ك���اأ����ص  ب��ط��ل��ة   1
القدم 2006 / ن�سف طعام.

واملنقار  الأرجل  طويل  طر   2
امل��ع��ن��ى  ل���ت���ف�������س���ر   / ����س���ئ���م   /

وال�ستطراد.

جم���م���وع���ات م����ن الأوام��������ر   3
 / م��ا  ���س��يء  ل��ع��م��ل  للكمبيوتر 

التنف�سي  الل��ت��ه��اب  م��ت��الزم��ة 

احلاد

4 قرب / حيث يلتقي امللتقون.
وتقاليد  طقو�ص  جمموعة   5

حلدث ما / احد الوالدين.

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

���س��اأم   / ���س��ع��را  وذم  ق���دح   / اأخ���ط���اأ   6
و�سيق من بطء مرور الوقت.

/ عك�ص منغلق للنداء   7
ال�سنة النار ال�سديدة / مت�سابهات  8

�سيء  لعمل  توقف   / خروج  ن�سف   9
جانبي اأثناء القيام برحلة اأ�سا�سية.

القدم  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  بطلة   10
لونا جديدا. واأظهر  ا�ستجد   /  1998

عـــامـــودي

ال���ع���امل ل��ك��رة ال��ق��دم  ك���اأ����ص  ب��ط��ل��ة   1
.1994

 / اللحم  وخا�سة  بالأ�سنان  يقطع   2
مدينة باك�ستانية

�سعبة  اأو  م��ف��ه��وم��ة  غ���ر  اأ���س��ي��اء   3
الفهم / ي�سيبه اجلنون

 / ال�����س��الة  ع��ن��د  ي��ق��ال  اأم����ر  ف��ع��ل   4
خوف مر�سي.

ارتفع وعال.  5
يف  ال�سغر  بالغة  ف��ج��وات   / بحر   6

اجل�سم اأو ورق النبات.

ينعق 7 عك�ص احلرب / من 
على  ي��و���س��ع  م���ا   / ن���ب���ات  ن�����س��ف   8

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

الأثاث حلمايته اأو لزينته فتفر�ص عليه

ال�سعودي. ال�سباب  نادي  ليبي يف  9 لعب 
�سطيف اجلزائري. وفاق  10 لعب 
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مل ي��ع��د م��ي�����ش��ال ب��ات��ي��ن��ي ال��وح��ي��د ال��ف��ائ��ز 

»فران�س  جملة  متنحها  ال��ت��ي  الذهبية  ب��ال��ك��رة 

فوتبول« ثاث مرات متوالية، عادل الأرجنتيني 

الفذ ليونيل مي�شي هذا الإجن��از، بفوزه الإثنني 

ي�����ش��ك��ل ذل��ك  اأن  امل���رم���وق���ة، م���ن دون  ب��اجل��ائ��زة 

م��ف��اج��اأة مل��ت��اب��ع��ي احل��ف��ل امل��ه��ي��ب ال����ذي اأق��ي��م يف 

زوريخ وزينه ح�شور املغنية الكولومبية ال�شهرية 

�شاكريا.

وبعد دخوله التاريخ وانفراده بلقب »الأف�شل 

يف العامل«، جاء حديث باتيني عن مي�شي ليمنح 

الأخري �شهادة اإ�شافية ومميزة لكونها �شادرة عن 

رئي�س الحتاد الأوروبي لكرة القدم، ولأن الأخري 

يعرف  ال��ذي  ب�»القاتل«  البارثا  فتى  فيها  و�شف 

كيف واأين ومتى ي�شرب خ�شومه يف مقتل..

منطقياً  باللقب  مي�شي  ف��وز  باتيني  اعترب 

ال��وق��ت عينه  لكنه يف  ب��اأم��ور مذهلة،  يقوم  لأن��ه 

نبهه اإىل تغري الأ�شياء ب�شرعة يف عامل كرة القدم، 

م���ذك���راً ب��اأن��ه ع��ن��د ف���وز ال��ربازي��ل��ي رون��ال��دي��ن��ي��و 

حينها:  اجلميع  قال   2005 عام  الذهبية  بالكرة 

مل  لكنه  كثرياً«،  باجلائزة  الاعب  هذا  »�شيفوز 

يفز بها بعد ذلك. 

ي��ت��ع��ل��ق  م��ي�����ش��ي  و����ش���ع  اأن  ب���ات���ي���ن���ي  وراأى 

اإذ  »ق��ات��ل يف �شميمه«،  اأن���ه  م��ع��ت��رباً  ب��امل��ج��م��وع��ة، 

يظهر ب�شورة اللطيف والظريف، لكنه �شرعان ما 

يتحول مقاتًا �شر�شاً ينعال ب�شيفه على خ�شومه.

مي�شي  ينق�س  م��ا  اأن  اإىل  باتيني  ول��ف��ت 

غ���رار مواطنه  ال��ع��امل، على  بكاأ�س  ال��ف��وز  ه��و 

م���ارادون���ا ال���ذي »ي��ت��ذك��ر اجل��م��ي��ع م��ا فعله يف 

ق��دم��ه مع  م��ا  ك��ث��رياً  يتذكر  اأح���د  ول   1986
ن��اب��ويل، ل ي��زال ك��اأ���س ال��ع��امل ه��و م��ا يظل يف 

ذاكرة النا�س«.

لعب  راب��ع  مي�شي  اأ�شبح  ثانية،  جهة  م��ن 

يحرز هذه اجلائزة التي تغري ا�شمها واأ�شبحت 

الكرة  جائزة  دم��ج  بعد  »فيفا«  الذهبية  الكرة 

الذهبية التي كانت تقدمها »فران�س فوتبول« 

وجائزة اأف�شل لعب يف العامل التي كان يقدمها 

الحتاد الدويل، للمرة الثالثة بعد الهولنديني 

يوهان كرويف )1971 و1973 و1974( وماركو 

ورئي�س  و1992(  و1989   1988( با�شنت  ف��ان 

مي�شال  الفرن�شي  احل���ايل  الأوروب�����ي  الحت���اد 

باتيني )1983 و1984 و1985(.

نكهة »البلوغران« 

ل يجادلن اأحد يف دور النجم ليونيل مي�شي 

قبل  فهو  بر�شلونة،  فريق  �شفوف  داخ��ل  الكبري 

ك���ل ���ش��يء ن��ك��ه��ة »ال���ب���ل���وغ���ران« امل���م���ي���زة، وق��ائ��د 

الأورك���������ش����را، ك��م��ا اأن����ه ال���داه���ي���ة ال����ذي ي��ع��رف 

املرمى  اأب��واب  تغلق  ال�شباك عندما  اإىل  الطريق 

اأمام زمائه.

بر�شلونة،  يف  مي�شي  اأه��م��ي��ة  ي��ع��رف  اجلميع 

بعد  ول�شيما  اأجمع،  العامل  م�شتوى  على  بل  ل 

العامل  يف  لعب  لأف�شل  الذهبية  الكرة  اإح��رازه 

الأمر الذي يدفع ببع�س  3 مرات متوالية، وهو 
هل  الت�شاوؤل:  اإىل  والرباغماتيني  الف�شوليني 

جوهرته  دون  من  تاألقه  على  بر�شلونة  يحافظ 

الأرجنتينية؟

وم���ن دون ���ش��ك ف���اإن ����ش���وؤاًل م��ن ه���ذا ال��ن��وع 

التي  والعبارات  الأف��ك��ار  من  كبرياً  كماً  ي�شتتبع 

عن  مي�شي  يغب  مل  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  واق���ع  ت�شرح 

�شفوفه يف الأع���وام الأخ��رية اإل يف ح��الت ن��ادرة 

لاإ�شابة اأو لاإرهاق.

ال��ن��ق��ا���س من  ه���ذا  ننطلق يف  اأن  وب��الإم��ك��ان 

حديث مدرب بر�شلونة جوزيب غوارديول الذي 

حتدث ب�شراحة عن هذا املو�شوع يف وقت �شابق، 

من  بر�شلونة  يكون  لن  »بر�شلونة  ب��اأن  فاعرف 

اأهمية  اأك���د  ه���ذا  بت�شريحه  وه���و  مي�شي«  دون 

ال��اع��ب يف ف��ري��ق��ه، ووج���ه ل��ه ���ش��ك��راً �شمنياً يف 

الوقت عينه.

اأه���م���ي���ة دور  امل���راق���ب���ون  امل���ق���اب���ل، ي���وؤك���د  يف 

الاعبني املوجودين من حول مي�شي يف جنوميته 

وتاألقه، وخ�شو�شاً الثنائي كزايف وانيي�شتا، اإذ اإن 

�شاعدت  الاعبني  لهذين  ال��رائ��ع��ة  ال��ت��م��ري��رات 

مي�شي كثرياً على ت�شجيل الأهداف.

ويرى املراقبون اأن تعاون لعبي بر�شلونة مع 

22

ة ـَ رَيـاض

اأن يلتقي ريال مدريد مع  بات من �شبه الأكيد 

بر�شلونة يف الدور ربع النهائي لكاأ�س اإ�شبانيا ذهاباً 

يف 18 احلايل واإياباً يف 25 منه، وذلك بعد تخطي 

وتقدم  اإياباً   0  ��� و1  ذهاباً   2���  3 ملقة  الريال عقبة 

برباعية  ذهاباً  اأو�شا�شونا  على  الكاتالوين  الفريق 

نظيفة.

متنف�شاً  ال��ك��اأ���س  م�شابقة  �شكلت  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ويف 

لريال مدريد اأمام غرميه التقليدي، اإذ اأوقف فيها زحف 

إنجازات ميسي في ميزان بالتيني.. 
موهبة »القاتل« تكتمل      بكأس العالم

مي�شي جنم جنوم 2011

بر�شلونة
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ال�شم وال�شهرة: ليونيل اأندري�س مي�شي كوت�شيتيني

تاريخ املياد: 24 حزيران 1987 )24 عاماً( يف روزاريو

اجلن�شية: اأرجنتيني

الطول: 1.69 م

الوزن: 67 كلغ

مركز اللعب: لعب و�شط مهاجم

النادي: بر�شلونة الإ�شباين منذ 2004

بر�شلونة: • اإجنازاته مع 
 توج بلقب الدوري الإ�شباين اأعوام 2005 و2006 و2009 و2010 و2011

توج بلقب الكاأ�س الإ�شبانية عام 2009

توج بلقب الكاأ�س ال�شوبر الإ�شباين اأعوام 2005 و2006 و2009 و2010 و2011

توج بلقب دوري اأبطال اأوروبا اأعوام 2006 و2009 و2011

توج بلقب الكاأ�س ال�شوبر الأوروبية عامي 2009 و2011

توج بلقب بطل العامل لاأندية عامي 2009 و2011

خا�س 297 مباراة مع بر�شلونة و�شجل خالها 211 هدفاً

• اإجنازاته مع منتخبات باده:
امليدالية الذهبية يف دورة الألعاب الأوملبي يف بكني 2008 وهّداف امل�شابقة

البطولة وهدافها )6  واأف�شل لعب يف   2005 20 عاماً( عام  العامل لل�شباب )دون  كاأ�س 

اأهداف يف 7 مباريات(

خا�س 66 مباراة دولية و�شجل خالها 19 هدفاً

ال�شخ�شية: • اإجنازاته 
 2009 اأع��وام   )2010 من  الذهبية )اعتباراً  الكرة  »الفيفا«  الذهبية  الكرة  جائزة 

و2010 و2011

اأف�شل لعب يف العامل )جائزة فيفا( عام 2009

هّداف دوري اأبطال اأوروبا موا�شم 2008-2009 و2009-2010 و2011-2010

هداف الدوري الإ�شباين مو�شم 2010-2009

اأف�شل هداف يف اأوروبا مو�شم 2010-2009

اأف�شل لعب يف الدوري الإ�شباين اأعوام 2009 و2010 و2011

اأف�شل لعب اأجنبي يف الدوري الإ�شباين اأعوام 2007 و2009 و2010

الـبــطـــــــاقـــــــــة

الكـالسـيكـو الجــديـــد..           بين حنكة البارثا ورغبة الريال في الثأر



سجل الفائزين

زميلهم مي�شي �شاعد الأخري كثرياً على التقدم يف معركته 

مع جنم ريال مدريد الربتغايل كري�شتينو رونالدو.

ومن املوؤكد اأن اإح�شائيات مي�شي ترعب اأي فريق مهما 

كان حجمه اأو عراقته، اإذ جنح الأرجنتيني ال�شغري حامل 

الرقم 10 يف النادي الكاتالوين يف ت�شجيل 53 هدفاً يف 55 

بت�شجيله  املو�شم  هذا  تاألقه  وا�شل  ثم   ،2011 مباراة عام 

امل�شابقات. 28 مباراة �شمن جميع  يف  31 هدفاً 
24 عاماً فقط ل  والافت اأن مي�شي البالغ من العمر 

يكتفي فقط بت�شجيل الأهداف، اإذ تطور مع الوقت لي�شبح 

من اأف�شل �شانعي الألعاب يف العامل، وهو مرر 24 متريرة 

حا�شمة املو�شم املا�شي و14 يف املو�شم احلايل الذي مل ي�شل 

حتى اإىل منت�شفه.

الناحية  على  الثعلب  الأرجنتيني  موهبة  تقت�شر  ول   

على  دليل  واأب���رز  ي��داف��ع،  كيف  يعرف  اإن��ه  ب��ل  الهجومية، 

م��رات كثرية  للبارثا يف  الدفاعية  املناطق  ذلك وج��وده يف 

ي�شاعد بويول وبيكيه على املهام الدفاعية قبل النطاق 

يف املرتدات ال�شريعة و�شنع الأهداف التي ل حتلو اإل مع 

مي�شي..
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الفريق  الألقاب والكوؤو�س بفوزه على  بر�شلونة نحو 

الكاتالوين 1 ��� 0 يف املباراة النهائية، ليعو�س �شيئاً من 

خيباته املتكررة اأمام مناف�شه، ويحقق لقباً كان مدربه 

الربتغايل جوزيه مورينيو باأم�ّس احلاجة اإليه.

ويتقدم ريال مدريد على بر�شلونة بفارق 5 نقاط 

الثاين  اأم���ام  خ�شر  الأول  اأن  رغ��م  على  ال����دوري،  يف 

هو  ال�����ش��وؤال  لكن  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر   3-1 داره  عقر  يف 

تقدمه  عوامل  ا�شتثمار  امللكي  النادي  ي�شتطيع  هل 

امل��درب  اأم��ام  �شي�شقط جم��دداً  اأن��ه  اأم  الكا�شيكو،  يف 

م��ع لعبيه  ي�شكل  ب���ات  ال����ذي  غ����واردي����ول،  ال��ق��دي��ر 

»عقدة« للريال؟

بر�شلونة  اأث��ب��ت مت��ر���س  الأخ����ري  »ال��ك��ا���ش��ي��ك��و« 

واإدراك��ه  جاأ�شه،  ورباطة  املباريات  من  النوع  ه��ذا  يف 

تاأخره  ح��ول  اأن��ه  ول�شيما  ال��ف��وز،  ملتطلبات  العميق 

بهدف نظيف اإىل �شفعة موؤملة لريال مدريد بنتيجة 

.1 ��� 3
ويعي�س ري��ال م��دري��د ف��رة رائ��ع��ة راه��ن��اً، اإذ فاز 

يف 21 م��ن م��ب��اري��ات��ه ال�22 الأخ����رية، وب��ال��ت��ايل ف��اإن 

من  للخروج  له  مواتية  فر�شة  املقبل  »الكا�شيكو« 

الأح��د  ا�شبانيول  اأم��ام  تعرث  ال��ذي  بر�شلونة  جلباب 

 1 ��� املا�شي يف الدوري، حيث اأنهى اللقاء بالتعادل 1 

الدقائق اخلم�س الأخرية  لغاية  بعدما كان متقدماً 

من املباراة، يف حني حقق الفريق امللكي فوزاً �شاحقاً 

على غرناطة 5-1، ما اأبعده خم�س نقاط يف ال�شدارة.

واأوروب��ا والعامل  ال��دوري  ويحمل بر�شلونة بطل 

اآخرها  الرقم القيا�شي بعدد األقاب كاأ�س اإ�شبانيا )25 

18 مرة  اللقب  فاأحرز  ريال مدريد  اأما   ،)2009 عام 

)اآخرها العام املا�شي(.

يف  ف�����ش��ًا ج��دي��داً  ال��ق��ادم  الكا�شيكو  و���ش��ي��ك��ون 

البارثا ليونيل  ال�شاخن بني جنمي  الفردي  ال�شراع 

بني  وك��ذل��ك  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  وال��ري��ال  مي�شي 

املدربني غوارديول ومورينيو.

رون��ال��دو،  تفوقه على  اأك���د جم���دداً  وك���ان مي�شي 

اإذ  يف حفل اختيار اأف�شل لعب يف العامل يف زوري��خ، 

الر�شية  جائزة  عن  لرونالدو  متنازًل  باللقب  فاز 

املتمثلة باحلذاء الذهبي لأف�شل هداف يف البطولت 

يكن  ومل   ،2011-2010 مل��و���ش��م  املحلية  الأوروب���ي���ة 

حققه  م��ا  على  يكافئ  ال��ذي  الوحيد  النجم  مي�شي 

اأف�شل  مل��درب��ه غ���واردي���ول ج��ائ��زة  ك���ان  ب��ل   2011 يف 

مدرب لعام 2011 بعدما تفوق على مدرب مان�ش�شر 

ال�����ش��ري ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي اليك�س  ي��ون��اي��ت��د الإن��ك��ل��ي��زي 

فريغو�شون، ومدرب الغرمي التقليدي ريال مدريد 

الربتغايل جوزيه مورينيو الذي اأحرز هذه اجلائزة 

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ب��ع��د ق��ي��ادت��ه اإن����ر م��ي��ان الإي��ط��ايل 

دوري  وم�شابقة  املحليني  والكاأ�س  ال��دوري  لثاثية 

اأبطال اأوروبا عام 2010.

قاد  بعدما  مت��ام��اً  اجل��ائ��زة  غ��واردي��ول  وا�شتحق 

2011، وهي الدوري املحلي  5األقاب يف  بر�شلونة اإىل 

وم�شابقة دوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س العامل لاأندية 

وكاأ�س ال�شوبر الأوروبية وكاأ�س ال�شوبر املحلية.

وك�����ان غ����واردي����ول ال�����ذي ي��ح��ت��ف��ل مب��ي��اده 

احلادي والأربعني ال�شهر املقبل، قريباً جداً من 

2009 حني اأح��رز �شتة األقاب، لكن  تكرار اإجن��از 

النادي الكاتالوين خ�شر نهائي الكاأ�س اأمام ريال 

مدريد، فهل تكون ن�شخة العام احلايل من كاأ�س 

اإ�شبانيا اأكرث جناحاً لبيبي ولعبيه؟

جالل قبطان

إنجازات ميسي في ميزان بالتيني.. 
موهبة »القاتل« تكتمل      بكأس العالم

باتيني ورونالدو يهنئان مي�شي

�شورة مركبة ملي�شي يحمل اجلائزة يف الأعوام ال�3 الأخرية

ريال مدريد
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الأملاين( )بايرن ميونيخ  لوثار ماتيو�س  الأملاين   :1991 

الهولندي ماركو فان با�شنت )ميان الإيطايل(  :1992
الإيطايل( باجيو )يوفنتو�س  روبرتو  الإيطايل   :1993

الإ�شباين( روماريو )بر�شلونة  الربازيلي   :1994
ويا )ميان الإيطايل( الليبريي جورج   :1995

الإ�شباين( رونالدو )بر�شلونة  الربازيلي   :1996
الربازيلي رونالدو )اإنر ميان الإيطايل(  :1997

زيدان )يوفنتو�س الإيطايل( الدين  زين  الفرن�شي   :1998
الإ�شباين( ريفالدو )بر�شلونة  الربازيلي   :1999

الفرن�شي زين الدين زيدان )يوفنتو�س الإيطايل(  :2000
لوي�س فيغو )ريال مدريد الإ�شباين( الربتغايل   :2001

الإ�شباين( رونالدو )ريال مدريد  الربازيلي   :2002
2003: الفرن�شي زين الدين زيدان )ريال مدريد الإ�شباين(

الربازيلي رونالدينيو )بر�شلونة الإ�شباين(  :2004
الإ�شباين( رونالدينيو )بر�شلونة  الربازيلي   :2005

2006: الإيطايل فابيو كانافارو )يوفنتو�س الإيطايل(
الإيطايل( كاكا )ميان  الربازيلي   :2007

يونايتد  )مان�ش�شر  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل   :2008
الإنكليزي(

الأرجنتيني ليونيل مي�شي )بر�شلونة الإ�شباين(  :2009
ليونيل مي�شي )بر�شلونة الإ�شباين( الأرجنتيني   :2010
الإ�شباين( ليونيل مي�شي )بر�شلونة  الرجنتيني   :2011

الكـالسـيكـو الجــديـــد..           بين حنكة البارثا ورغبة الريال في الثأر
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كاريكاتير

حتـــــــاول احلـــكـــومـــة الـــرازيـــلـــيـــة 

ال�سالح  كــمــيــات  تخفي�س  با�ستماته 

الكبرية التي ميلكها املواطنون، والتي 

تــعــتــر الــ�ــســبــب االأ�ــســا�ــســي يف ارتــفــاع 

معدالت القتل بالبالد، ولهذا ال�سبب 

يــدر�ــس االحتـــاد الـــدويل لــكــرة القدم 

احلكومة  بــه  تقدمت  عر�ساً  )فيفا( 

اأو  خمف�سة  تــذاكــر  ملنح  الــرازيــلــيــة، 

 ،2014 العامل  كاأ�س  حل�سور  جمانية 

�سالحه  ي�سلم  بــرازيــلــي  مــواطــن  لكل 

الناري طواعية للحكومة.

ويجيء هذا العر�س اإثر املعدالت 

املت�ساعدة من جرائم القتل املتعلقة 

بــاالأ�ــســلــحــة الـــنـــاريـــة يف الــــرازيــــل، 

خطة  رو�سي  ديلما  حكومة  وقــّدمــت 

لــلــعــفــو عـــن كـــل مـــن يــ�ــســّلــم �سالحه 

الناري غري املرخ�س، خالل الفرتة 

الدولة  هــذه  و�سعتها  التي  املــحــددة 

اجلنوب اأمريكية.

ويــ�ــســمــل االقـــــــرتاح احلــكــومــي 

اأيــ�ــســا مــنــح »تـــي �ــســريتــات« مــوّقــع 

العامل،  كــاأ�ــس  فــرق  قبل  مــن  عليها 

يناق�سها  التي  وت�سمل هذه اخلطة 

الــــراهــــن  الـــــوقـــــت  املــــ�ــــســــرعــــون يف 

بــالــعــا�ــســمــة الــرازيــلــيــة بــرازيــلــيــا، 

ا�ــــســــتــــخــــدام املـــــعـــــدن الـــــنـــــاجت عــن 

دعامات  ل�سناعة  املدمرة  االأ�سلحة 

مـــرمـــى كــــرة الــــقــــدم، املــ�ــســتــخــدمــة 

الــرازيــل،  يف  املنا�سبة  هــذه  خــالل 

اأو يف مناف�سات اأخرى لـ»الفيفا«، يف 

اأماكن اأخرى من العامل.

وخــــالل زيــــارة لــه اإىل الـــرازيـــل، 

لـــ»الــفــيــفــا«؛  الــعــام  الــ�ــســكــرتــري  ا�ستفز 

جـــــــــريوم فــــالــــكــــي، بـــعـــ�ـــس نـــ�ـــســـطـــاء 

اأ�سئلة  بع�س  عــن  اإجــابــتــه  يف  احلــمــلــة 

مع  »يبدو  قائاًل:  رد  اإذ  ال�سحافيني، 

لديها  الــرازيــل  اأن  ال�سديد  االأ�ــســف 

الــنــاريــة، لدرجة  االأ�ــســلــحــة  كمية مــن 

الكايف من  العدد  اأنه ال ميكننا توفري 

التذاكر«!

تذ�كر كاأ�س �لعامل مقابل ت�سليم �أ�سلحة نارية

اأجـــواءه  الباري�سي  »الــطــفــولــة«  مقهى  ا�ستوحى 

الطعام  يقدم  حيث  لــالأطــفــال،  رو�ــســة  مــن  ولوحاته 

ال�سكاكر  اأكــل  اأي�ساً  وميكنهم  بالر�ساعات،  لزبائنه 

واحللويات، بهدف العودة بهم اإىل اأجواء الطفولة.

وقد افتتح »فان�سوه« املقهى عام 1999 بالقرب من 

برج ايفيل الباري�سي الفريد من نوعه، اإذ ي�سبه املكان 

املالب�س،  و�سماعة  والطاوالت  باملقاعد  اأطفال  رو�سة 

وحــتــى املــ�ــســروبــات الــتــي تــقــدم يف زجـــاجـــات ر�ــســاع، 

بطريقة ت�سفي اأجواء باري�س الكال�سيكية.

ويقول فان�سوه: »باإمكان زبائننا م�ساهدة الر�سوم 

املتحركة، والتعرف اإىل اآخرين لديهم نف�س الهواية. 

ربح  مــن  متّكنهم  جماعية،  األــعــابــاً  هنا  اأيــ�ــســاً  نــقــدم 

�سكاكر وحلويات اإذا قدموا االإجابة ال�سحيحة«.

والعودة  بدافع احلنني  املقهى  الزائر هذا  يق�سد 

اإىل الــطــفــولــة، اإىل جــانــب قــ�ــســاء الــوقــت مــع بع�س 

تعودوا  التي  االألعاب  اإحــدى  بلعب  وذلــك  االأ�سدقاء، 

عليها اأيام طفولتهم، واأكل حلويات تقدم عادة ل�سغار 

ال�سن.

مقهى يعود بزبائنه �إىل �لطفولة.. 
فيقدم لهم �لطعام بالر�ساعات

من قال �إن �لديك ال يبي�س؟
حتـــول ديـــك اإيــطــايل اإىل دجــاجــة، وبــــداأ بــو�ــســع الــبــيــ�ــس، ومـــن ثــم يــحــاول 

تفقي�سها. 

ثعلب  اعتدى  اأن  بعد  البي�س،  ي�سع  وبــداأ  الدجاج،  الديك جينات  اكت�سب 

على دجاجاته وقتلها، مما جعل هذا احلدث نقطة حتول حمورية يف حياته.

وقد فر�س الديك »جياين« بالتحول غري امل�سبوق حتدياً للعلماء الذين 

�سرعوا على الفور بدرا�سة حالته اال�ستثنائية، ملعرفة ال�سبب الذي اأثر فيه، 

فاأ�سفر عن حتول الديك اإىل دجاجة.

ويرجح بع�س العلماء اأن فقدان الديك للدجاجات، وب�سكل مفاجئ، حفز 

لديه »جينات بدائية«، جعلتها تكت�سب �سفات اأنثوية بهدف ا�ستمرارية الن�سل.

ومل تـُ�سر االأنباء اإىل ما اإذا كان الديك ما يزال يحتفظ ب�سيء من جيناته 

االأوىل معلناً  الفجر  �ساعات  القيام مع  يواظب على  كان  اإذا  وما  الذكورية، 

ب�سياحه �سروق ال�سم�س.

وجبات جمانية للفقر�ء و�ملحتاجني 
وجباته  يقدم  خــريي،  مطعم  اأول  ال�سعودية  الطائف  مدينة  يف  افُتتح 

املجانية للمحتاجني من دون مقابل. ويقدم املطبخ، غري امل�سبوق، لرواده من 

الفقراء وعابري ال�سبيل، وجبتي االإفطار والغداء بدءاً من منت�سف النهار 

حتى الثانية ظهراً. 

بالقول:  مكتفياً  با�سمه،  لل�سحافيني  الت�سريح  املطعم  مالك  ورف�س 

اإىل نيل االأجر والثواب.. املطعم مفتوح ومتاح لكل حمتاج من دون  »اأ�سعى 

قيد اأو �سرط«.

اخلطوة الالفتة حّفزت كثرياً من رجال الر واالإح�سان واأهل اخلري يف 

الطائف اإىل تقدمي طلبات للدولة من اأجل اإن�ساء مطاعم جمانية اأو باأ�سعار 

خمف�سة يف بع�س االأحياء..

على اأمل اأن تتكاثر هذه امل�ساريع يف البالد العربية واالإ�سالمية، بدل اأن 

نبدد ثرواتنا يف العداء لبع�سنا.


