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هـل يشـتـعـل الـقـوقــاز عـبـر 
أذربيجان.. البتزاز روسيا وإيران؟

أسامة سعد: »األسير« حدث 
ظرفي.. والمشكلة ليست عنده

16
8

]5[

ص]2[
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تــعــلــن شــركــة »الـثــبـات« عن بدء استقبال طلبات الراغبين 
بالعمل في قناتها الفضائية، من ذوي االختصاصات اآلتية: 

تحرير أخبار، إعداد برامج، تقديم برامج، 
فنيو الكترونيك، )I.T(، تصوير، مونتاج، غرافيكس..

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 10 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net
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ال�سبعينات  اال�ستقالل وحتى منت�سف  منذ 

الطوائف  بني  العقد  حمل  املا�سي،  القرن  من 

العقد  وه��و  ال��وط��ن��ي«،  »امل��ي��ث��اق  ا���س��م  اللبنانية 

�سبق وجودها وجود   - به طوائف  قامت  ال��ذي 

م���ن �سلطة  ن��ف�����س��ه��ا  ع��ل��ى  ال����دول����ة - خ�����س��ي��ت 

دول���ة م��دن��ي��ة ق��وي��ة ق����ادرة، ف��اأق��ام��ت ن��وع��اً من 

ثم  ونفوذها،  دوره��ا  لها  كّر�س  ال��ذي  الد�ستور 

اأع��ادت �سياغته يف وثيقة الوفاق الوطني التي 

»وطن«  بكلمة  امليثاقية  »كيان«  كلمة  ا�ستبدلت 

ذات املدلول الروحي. 

منذ ذلك الوقت ولغاية االآن، جعلت الطائفة 

للفرد من  ���س��روري��اً  وم��ع��راً  نف�سها مم���راً  م��ن 

اأجل الو�سول اإىل وظائف الدولة، واإىل املجل�س 

ال��ن��ي��اب��ي، وه��ك��ذا اأ���س��ب��ح االن��ت�����س��اب اإىل ال��وط��ن 

ان��ت�����س��اب��اً غ���ر م��ب��ا���س��ر ع���ن ط���ري���ق ال��ط��ائ��ف��ة، 

بالكفاءة  الت�سحية  ومتت  املواطنية،  فانُتق�ست 

واجلدارة، على ح�ساب املح�سوبية والزبائنية.

 مما ال �سك فيه اأن االأزم��ات املتالحقة التي 

ولغاية   2005 عام  اللبناين منذ  الوطن  يعي�سها 

الغطاء  اأزي���ل  وبعدما  الطائف،  اأن  ت�سهد  االآن، 

حقيقته،  ع��ل��ى  ظ��ه��ر  ل���ه،  ال�����س��اب��ط  التجميلي 

بو�سفه نظاماً معطاًل غر قادر على اإدارة النزاع 

يف ال��دول��ة ب��ال��و���س��ائ��ل ال��د���س��ت��وري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 

والدميقراطية، وهو مل يخرج عن كونه »ت�سوية« 

مّت مبوجبها تكري�س ميثاق جديد عك�س موازين 

اأنهكت  التي  بعد احلروب  ا�ستجدت  التي  القوى 

اللبنانيني واأ�سعفت امل�سيحيني.

ولعل االأداء احلكومي التعطيلي، ي�ساف اإليه 

اللبنانيني  جعل  م��ا  ه��و  اأ���س��ا���س��اً،  املعطل  النظام 

للو�سع  جراحي  حل  اإىل  بحاجة  اأنهم  ي�سعرون 

ال��ل��ب��ن��اين ال��ه�����ّس وامل���ه���رئ، خ�����س��و���س��اً يف ظل 

املنت�سر  املذهبي  ال�سورية، والتحري�س  االأحداث 

يف منطقة عائمة على بركان من البارود، ُيخ�سى 

انفجاره يف اأي حلظة.

م��ن هذه  ال��ت��ي جتعل  ل��الأ���س��ب��اب  ويف حتليل 

الهروب  �سيا�سة  تعتمد  القدرة  فاقدة  احلكومة 

اإىل االأمام، واإدارة االأزمات ال حّلها، جند االأ�سباب 

االآتية:

لبع�س  ال�����س��ي��ق��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل�������س���اب���ات 

وال��ت��ي جعلتهم يقومون  ال��ف��رق��اء يف احل��ك��وم��ة، 

باإ�سقاط هيبة الدولة، كما فعل رئي�س احلكومة 

ال�����س��ف��دي يف ق�سية  جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي وال���وزي���ر 

����س���ادي امل����ول����وي؛ امل��ط��ل��وب ب��ت��ه��م ت��ه��دي��د اأم���ن 

اأعطى  اإىل تنظيم م�سلح، ما  الدولة واالن�سمام 

العقاب ممكن يف  االإف��الت من  ب��اأن  ر�سالة قوية 

حال تلطى االإرهابيون وُقطاع الطرق وت�سروا 

بطوائفهم، وهي بريئة منهم، وهذا ما اأدى اإىل 

ي�ست�سهلون  املواطنني  بع�س  جعل  اأمني  ت�سّيب 

الرئي�سية،  الطرقات  وقطع  ال�سارع  اإىل  اللجوء 

اأرزاق اللبنانيني، وحرق االإطارات وقطع  وقطع 

الطرق الدولية، وتهديد القوى االأمنية.

ال����ه����دف ال��ت��ع��ط��ي��ل��ي وال����ت����وت����ري ل����ل����وزراء 

وال��ذي  جنبالط،  وليد  النائب  على  املح�سوبني 

»اإنهم  ق��ائ��اًل:  �سهيب �سراحة  اأك���رم  ب��ه  اع��رف 

دخلوا من اأجل تعطيل امل�ساريع التي يتقدم بها 

واإنهم جنحوا يف ذلك  واالإ�سالح،  التغير  تكتل 

مع رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة«.

عن  يتخلى  ال����ذي  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اأداء 

ملناف�سة   - باملنا�سبة  ن����ادرة  وه���ي   - �سالحياته 

وزراء تكتل التغير واالإ�سالح على �سالحياتهم، 

ف��ال��رئ��ي�����س ال���ذي م��ن امل��ف��ر���س اأن���ه رئ��ي�����س كل 

واملناطقية  املذهبية  ال��دائ��رة  يف  يناف�س  لبنان، 

ال�سيقة، ما يجعل الفرقاء االآخرين يف احلكومة 

يتذرعون مبوقف الرئي�س لعرقلة امل�ساريع التي 

وهي  واالإ�سالح،  التغير  تكتل  وزراء  بها  يتقدم 

مبعظمها م�ساريع حياتية حيوية، واأهمها ملف 

الكهرباء. 

���س��ع��ور االط���م���ئ���ن���ان ب��ع��دم��ا ب�����رزت ����س���رورة 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذه احل��ك��وم��ة يف ظ��ل الو�سع 

اللبنانية  احل��ك��وم��ة  ج��ع��ل  امل��ت��ف��ج��ر،  االإق��ل��ي��م��ي 

ت�����س��ت��خ��دم ن��ف�����س ال�����س��ي��ا���س��ة ال���ت���ي ا���س��ت��خ��دم��ه��ا 

م�سوؤولياتهم  من  للتهرب  �سابًقاً  العرب  احلكام 

ت�سروا باخلطر اخلارجي  �سعوبهم، حني  جتاه 

ل���ي���ح���رم���وا ����س���ع���وب���ه���م ل���ق���م���ة اخل����ب����ز واالأم�������ن 

االجتماعي والكرامة والدميقراطية. 

ك���ل ه����ذه احل�����س��اب��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����س��ي��ق��ة، 

الدقة  الفائق  االإقليمي  الو�سع  اإىل  باالإ�سافة 

واحل�سا�سية، جعل الدولة اللبنانية تعي�س اهراء 

اأفقياً وعمودياً، وت�سر م�سرعة للدخول يف نفق 

بعد  اإال  منه  ال��ن��ور  تبا�سر  تظهر  ال  ق��د  مظلم 

ت�سوية  واإي��ج��اد  االأمركية  االنتخابات  انق�ساء 

اإىل  موؤجلة  اأنها  يبدو  والتي  ال�سورية،  للق�سية 

اللبناين  االقت�ساد  ي�ستطيع  فهل  املقبلة،  ال�سنة 

ال�سمود كل هذه الفرة؟ 

الفنت،  وتاأجيج  بالتعطيل  مطالب  ه��و  م��ن 

االأم��ن��ي والطائفي  ال��ت��وت��ر  اأ���س��ن��اف  واخ����راع 

وامل��ذه��ب��ي، ق��د ال ي����درك اأن احل���رائ���ق امل��ط��ل��وب 

قبل  لتحرقه  متتد  ق��د  لبنان  يف  اإ�سعالها  منه 

وه��ذه  ال��ل��ب��ن��اين،  املجتمع  ه�سيم  يف  تنت�سر  اأن 

وخربت  النا�س  م�سالح  عّطلت  التي  احلكومة 

اأرزاق���ه���م وح��رم��ت��ه��م ال��ك��ه��رب��اء ل�����س��ال��ح متويل 

املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة بلبنان، تبدو 

اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى، وبعد اإعالن تكتل 

التغير واالإ�سالح مقاطعة جل�ساتها، عارية من 

ورقة التوت التي ظللتها طوال الفرة املا�سية، 

ب��ال��ت��ذرع  اال���س��ت��م��رار  ب��ع��ده��ا  ت�ستطيع  ال  وق���د 

َم��ن  يعلم  ال  وق���د  لبقائها،  االإق��ل��ي��م��ي  ب��ال��و���س��ع 

ح��اول  التي  االإ���س��الح  دوال��ي��ب  الع�سي يف  و�سع 

ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ر واالإ����س���الح اإط����الق عجلته ب��اأن 

التغير  وزراء  يخلعها  قد  التي  احلكومة  عباءة 

اأ���س��ي��ق بكثر م��ن ع��ب��اءة  واالإ����س���الح عنهم ه��ي 

الف�ساد  لكل طبقة  اخل��ارج  القوية من  املعار�سة 

التي يغذيها اأمراء الطوائف، والتي اإن ا�ستمرت 

�ستهدم  ف��ه��ي  امل��ن��ظ��م��ة  ال���دول���ة  ه���دم  �سيا�سة  يف 

الهيكل على اجلميع.

التغني  ذل��ك  ك��ل  م��ن  وب��ال��رغ��م  املح�سلة،  يف 

بفذاذة تلك ال�سيغة الطائفية التوافقية، يتبدى 

لنا يوماً بعد يوم اأن التوافقية ال تقوم بوظيفتها 

احلاجة  ت��ك��ون  عندما  منها  امل��رج��وة  االأ�سا�سية 

اأي يف زمن االأزم��ات، واأثبت النظام  اإليها،  ما�سة 

ال�سيا�سي الطائفي اللبناين اأنه نظام ال ينتج اإال 

ظل  يف  بالعي�س  للبنانيني  ي�سمح  وال  االأزم����ات، 

حكم القانون، والتاأ�سي�س لبناء ال�سالم يف لبنان.. 

اإن اجتماع الطوائف يف بقعة جغرافية ال ي�سكل 

جمتمعاً، كما اأن االتفاق العمودي بني الطوائف 

اإن ح�سل، يهدف اإىل  ال ي�سكل وطناً، هو اتفاق، 

جتميد الو�سع من قبل تلك الطوائف - املزارع 

ح�ستها،  ل��ت��اأم��ني  ا���س��ت��غ��الل��ه  ل��ه��ا  يت�سنى  ح��ت��ى 

اأو التجديد،  والق�ساء على اأي حماولة للتغير 

اأو االإ�سالح.

ليلى نقوال الرحباين

والبلديات..  الداخلية  وزي��ر  اأعلن  هكذا  اأم��ن��ي..  �سهر 

اإذاً، فقد طفح الكيل، وال بد من حركة، ويف احلركة بركة، 

الغطاءات  كل  برفع  مكللة  احلركة  ه��ذه  كانت  اإذا  فكيف 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ع���ن ح���ارق���ي ال���دوال���ي���ب وق��اط��ع��ي اأو ق��ط��اع 

الطرقات.

اأعمال الفو�سى  اأمني ل�سبط االأو�ساع ومنع كل  �سهر 

والتخريب، لكن ماذا عن بقية االأ�سهر واالأ�سابيع واالأيام؟ 

وماذا عن النهارات والليايل؟

اأن االأمن ال يكون  انتبه رئي�س احلكومة لالأمر، فاأكد 

ل�سهر، بل هو لكل االأ�سهر.. ولكل االأيام.

ارتاح املواطنون املنطلقون اإىل اأعمالهم ووظائفهم، اأو 

هّبات  من  م�سني،  عمل  يوم  بعد  منازلهم  اإىل  العائدون 

ال�ساخنة،  املياه  و�سْرب  الظالم،  اأعياهم  الذين  و�سرخات 

فزادوها عتمة و�سخونة بحرق دواليبهم.

ُرفع الغطاء عن ه��وؤالء، ف�سارت االأم��ور �سل�سلة.. لكن 

ماذا بعد؟

م���ن ُي��ق��ن��ع ق��اط��ع ط��ري��ق ���س��ي��دا ب����اأن ع��م��ل��ه خم��ال��ف 

للقانون؟

من ُيقنع الوزير اأن ات�ساالته الهاتفية مع هذا الرجل 

لن جتدي نفعاً، الأن هناك من زّين له اأنه قادر على �سالح 

املقاومة، واأنه �سياأتي يف هذا املجال مبا مل ياأت به االأوائل 

اأنه يت�سور نف�سه  ممن �سبقوه يف هذا امل�سمار، خ�سو�ساً 

طارق بن زياد زمانه - مع فارق املقارنة والعياذ باهلل - يف 

ظل اأغاين ف�سل �ساكر.

رمبا كان الفتاً يف االأيام االأوىل لل�سهر االأمني: �سرقة 

بنك، فرار م�سلح، معار�س �سوري يذبح موالياً للنظام يف 

ال�سارع احلمراء..

ثمة حقيقة نود اأن يعرفها اجلميع، وهي اأن ا�ستهداف 

ال�سيا�سيني  ق��ب��ل  االأم����ن وال��ق�����س��اء م��ن  اجل��ي�����س وق����وى 

هذا  اإىل  اإ���س��اف��ة  ودوره����ا،  امل�سلحة  ب��ال��ق��وات  والت�سكيك 

مباحاً،  �سيء  ك��ل  جعل  امل��ق��اوم��ة،  على  الفظ  التحري�س 

وحينما يرف�س رئي�س اأو وزير اأو نائب اأو م�سوؤول �سيا�سي 

اإىل  ال��ل��ج��وء  ي�ست�سهل  امل��واط��ن  يجعل  م�����س��ب��وه،  اع��ت��ق��ال 

ال�سارع.

هل انتبه اأحد اأن نائباً مرموقاً اأعلن اأن تكتله موجود 

الأن  معني  تكتل  م�ساريع  تعطيل  اأج���ل  م��ن  احل��ك��وم��ة  يف 

مع  بالتعاون  ذلك  يف  جنحوا  واأنهم  يراأ�سه،  عون  مي�سال 

اأن ن�سدق ذلك،  رئي�سي اجلمهورية واحلكومة.. ال نحب 

لكن اأحداً مل ينف ما قاله هذا النائب.

�سهر اأمني.. ماذا بعد؟ حمى اهلل لبنان.

�أحمد �شحادة
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

االهتراء السياسي يزيل الغطاء التجميلي عن »الطائف«

عدد من الوزراء عند باب ق�سر بعبدا بعد عدم اكتمال الن�ساب 

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

موضوع الغالف

أوروبيون يستعينون بلبنانيين

بالو�سع  دراية  الذين هم على  اللبنانيني  ببع�س  اأوروبية  �سفارات  تت�سل 

ال�سوري، بهدف التعاون مع مكاتب متخ�س�سة اأن�ساأتها حديثاً، بعد اأن اأقفلت 

مقّرات �سفارات بالدها يف دم�سق.

الخالف يبلغ ذروته

بني  اخل��الف  اأن  »ال��ث��ب��ات«،  ل�سحيفة  ك�سف  معار�س  تيار  م�سوؤويل  اأح��د 

الرئي�سنْي �سعد احلريري وفوؤاد ال�سنيورة بلغ ذروته، �سيما اأن احلريري مُينع 

عليه العودة اإىل لبنان خليجياً، وبالتحديد �سعودياً، اإىل جانب املنع االأمركي، 

وقال امل�سوؤول اإن احلريري بات »اأ�سر« هاج�س اأن »الدول املمانعة له« تريد اأن 

يلعب ال�سنيورة كل االأدوار على ح�سابه.

www.athabat.net

شهر أمني.. وماذا بعد؟
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قطع �سمر جعجع ال�سك باليقني للمرة الثانية خالل اأقل من 

�سهرين، موؤكداً اأنه مر�سح جدي لرئا�سة اجلمهورية، وهذه املرة قال 

اإنه مر�سح »مئة يف املئة«، واإنه مر�سح �سعد احلريري، الذي يحتاج 

بدوره اإىل من يعيده اإىل لبنان، واإىل رئا�سة احلكومة فيه، قبل اأن 

ي�سل جعجع اإىل مطمعه.

ال��دول��ة  �سجن  م��ن  اأخ��رج��ه  احل��ري��ري  �سعد  اأن  جعجع  ي���درك 

اأن يزيل عنه  ب��راءة، لكنه مل ي�ستطع  اأو  بقرار �سيا�سي ولي�س بعفو 

دانه  ممن  وغ��ره  كرامي  ر�سيد  ال�سهيد  الرئي�س  قاتل  باأنه  �سفته 

الق�ساء بقتلهم، وبالتايل ال ي�ستطيع احلريري تغير �سورة جعجع 

امليلي�سياوي الدموي واملتطرف، الذي ال ميكن اأن ي�سكل نقطة تالق 

اأم��ر،  للرئا�سة  تر�سيحه  اأن  اأي�ساً  وي��درك  للبنانيني،  جمع  وعامل 

وو�سوله اإليها اأمر اآخر، الأن هذا الو�سول يعني اإدخال لبنان يف نفق 

حروب اأهلية مل ُي�سف منها بعد، �سبق اأن اأدخله اإليها معّلم جعجع؛ 

اأن  اإال  اإىل ق�سر بعبدا،  ب�سر اجلميل، للهدف ذات��ه، وهو الو�سول 

االإ�سرار على ال�سر يف هذا املنحى، وكما يعرف جميع اللبنانيني، 

يف  جم����دداً  امل�سيحيني  وي�����س��ع  ب��رم��ت��ه��ا،  اللبنانية  ال�سيغة  ي��ه��دد 

ب�سر  جتربة  ا�ستعادة  يحاول  جعجع  اأن  خ�سو�ساً  العا�سفة،  عني 

بحرفيتها.

فب�سر ا�ستفاد يف بداية ثمانينات القرن املا�سي من هجمة كان 

تعر�س لها حكم الرئي�س الراحل حافظ االأ�سد، الذي كانت �سورية 

�سورية،  احل��ايل على  )الهجوم  يف عهده حما�سرة من كل اجلهات 

دويلة  االأردين، ووج��ود  والتورط  اإليه عراق �سدام ح�سني،  م�ساف 

يا�سر عرفات يف لبنان(، وكانت ركائز الهجمة هي ذاتها التي نراها 

اليوم: اأمركية - اأطل�سية - تركية، ومعها اأعراب اأمركا النفطيون، 

كما ا�ستفاد من توجه العرب بقيادة �سعودية - م�سرية لالعراف 

بالكيان ال�سهيوين الذي يحتل فل�سطني، انطالقاً من مبادرة ويل 

اأُق��رت يف قمة فا�س يف  اآن��ذاك؛ االأم��ر فهد، والتي  العهد ال�سعودي 

 ،1982 عام  للبنان  »االإ�سرائيلي«  للغزو  غطاء  �سكلت  والتي  املغرب، 

ليا�سر  خمرجاً  واأوج��دت  منه،  الفل�سطينية  املقاومة  اأخرجت  التي 

عرفات ليقيم »دويلة« فل�سطينية وهمية يف ال�سفة الغربية، �سرعان 

ما دفع حياته ثمن حماولة تكري�سها.

انت�سار  ينتظر  اخل��ا���س��رة:  ق��ادت��ه  ره��ان��ات  جعجع  ي��ك��رر  ال��ي��وم 

الهجمة على حكم الرئي�س ب�سار االأ�سد، وي�سارك مع حليفه احلريري 

ال�سورية،  املعار�سة  ا�ستجداء تدخل ع�سكري غربي، بحجة دعم  يف 

التي ف�سلت - رغم كل و�سائل الدعم املتوفرة لها - يف التم�سك باأي 

م�ساحة وازنة من االأر�س ال�سورية لتكون »بنغازي« �سورية وموطئ 

مل  �سورية  على  الهجمة  هذه  لكن  وحلفائه،  االأطل�سي  لقوات  قدم 

ت�ستطع ك�سرها وال اإخ�ساع قرارها املقاوم، كما اأن املقاومة يف لبنان 

جلعجع  امل��و���س��وع  املخطط  اأن  يعني  م��ا  وا�ستعددها،  قوتها  ع��ز  يف 

وحليفه احلريري يريد اأخذ البلد نحو الفو�سى، الأن و�سول جعجع 

وو�سوله  ال��ظ��روف،  ك��ل  يف  م�ستحيل  الثلثني  ب��اأك��رثي��ة  بعبدا  اإىل 

باأكرثية »الن�سف زائد واحد« يعني تفجر االأو�ساع، فما م�سلحة 

االثنني يف ذلك؟

عندما �سدر ما �ُسمي »امل�سروع االأرثوذك�سي« لالنتخابات النيابية، 

من  البع�س  وق��ف  لوحدها،  نوابها  انتخاب  طائفة  لكل  يتيح  وال���ذي 

املنا�سفة بني  »اإننا نوافق على  اآذار ليقول:   14 حلفاء جعجع يف قوى 

امل�سلمون  ي�سارك  اأن  اأ�سا�س  على  لبنان،  وامل�سلمني يف حكم  امل�سيحيني 

طائفة  ك��ل  اأرادت  اإذا  اأم��ا  الطائفتني،  ممثلي  اختيار  يف  وامل�سيحيون 

التمثيلي  حجمها  طائفة  تاأخذ  اأن  يعني  ذل��ك  ف��اإن  نوابها،  تختار  اأن 

العددي«. 

ف��اإن   - و���س��ل  اإن  ه��ذا   - بعبدا  ق�سر  اإىل  جعجع  �سي�سل  وع��ن��دم��ا 

كثرين من امل�سلمني �سيقولون الإخوانهم يف الوطن: »اإننا وافقنا على 

لهم  طماأنة  ر�سالة  امل�سيحيني،  بيد  لبنان  يف  اجلمهورية  رئا�سة  اإبقاء 

اأن  اأما  ومت�سكاً بوجودهم، وتاأكيداً على دورهم يف لبنان ودنيا العرب، 

تتحول هذه الطماأنة اإىل عن�سر تخويف للم�سلمني، عن طريق و�سعها 

ب���ي���د امل���ت���ط���رف���ني، ب��ل 

ب��ي��د ق��ت��ل��ة وجم��رم��ني 

م���دان���ني م���ن ال��ق�����س��اء 

ال���وط���ن���ي، ف�����اإن االأم����ر 

ي�������س���ت���دع���ي م���راج���ع���ة 

فهل  وك��ام��ل��ة«،  �ساملة 

ه�����ذا م����ا ي�����س��ب��و اإل���ي���ه 

ج���ع���ج���ع واحل�����ري�����ري؛ 

اأو  امل�����س��ل��م��ني  اإح���������راج 

ب���ع�������س���ه���م ل��ي��ن��ق�����س��وا 

حتكم  ال��ت��ي  »ال�سيغة« 

لبنان؟ وهل هذا االأمر 

ب������ات مم�������راً اإج����ب����اري����اً 

املعار�سة  ن�����س��رة  واإىل  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة  اإىل  احل��ري��ري  �سعد  ل��ع��ودة 

الكانتونات  اإىل م�سروع  لعودة جعجع  اإلزامياً  ال�سورية، كما بات ممراً 

هو  فما  واإال  وامل��دف��ون«؟  كفر�سيما  »ب��ني  ال�سغر  امل�سيحي  وال��وط��ن 

املغزى من انفتاح جعجع على املتطرفني والتكفريني الذين يّكفرون 

كل من يختلف معهم من امل�سلمني، فكيف االأمر مع امل�سيحيني؟

على ظهر  رئا�سة اجلمهورية  اإىل  ب�سر اجلميل  و�سل   1982 عام  يف 

ال��دب��اب��ات »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، ال��ت��ي ح��ر���س ع��دد منها عملية »ان��ت��خ��اب��ه« يف 

اأطل�سية  دب��اب��ات  و���س��ول  على  جعجع  �سمر  وي��راه��ن  الفيا�سية،  ثكنة 

ا�ستداد  اأعينهم  ب��اأم  اللبنانيون  يرى  ولذلك  الرئا�سة،  موقع  اإىل  حتمله 

التحري�س  ي�ساهدون  كما  وب��دوره،  اللبناين  باجلي�س  الت�سكيك  حمالت 

العدو  اأهم ن�سر عربي على  التي حققت  املقاومة  والفئوي �سد  املذهبي 

»االإ�سرائيلي«، ويف الوقت الذي اجتهت اأكرثية امل�سيحيني اللبنانيني نحو 

اإىل  بركبه  جعجع  �سمر  �سار  وال�سهيونية،  لال�ستعمار  املعادية  العروبة 

النفط  وم�سيخات  ممالك  يف  وال�سهيونية  اأمركا  اأتباع  من  امل�ستعربني 

اأن يفتي م�سايخ �سالطينها بوجوب ترئي�س  اخلليجية، التي ال ُي�ستغرب 

املحرومنْي  وجعجع  احل��ري��ري  اأن  امل��وؤك��د  فمن  اللبنانيني،  على  جعجع 

من نعمة احلكم حالياً، يخططان للعودة اإىل ال�سلطة، ولو اقت�سى ذلك 

اإحراق لبنان.

عدنان ال�ساحلي
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أحالم جعجع تهدد الصيغة اللبنانية
وتورط المسيحيين بصراعات المنطقة

�سمر جعجع والرئي�س �سعد احلريري

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

ال فرق

ابت�سم اأحد قادة تيار امل�ستقبل، وهو من اأ�سل علماين، 

احلريري  اأح��م��د  التنظيمي  ت��ي��اره  زعيم  اأن  بلغه  عندما 

االأم��ر  اإن  وق��ال  »امل�ستقبل«،  امل��راأة يف  لقطاع  ن�ساطاً  رع��ى 

يذّكر ببدايات اأحد التنظيمات عندما اأوفد رجاًل لتمثيل 

التنظيم يف موؤمتر خا�س باملراأة!

مرجعان..  ومكياالن خطيران

مرجعان كبران عّلقا على الرد ال�سوري يف ما يتعلق 

بالهجوم الذي ا�ستهدف مركز الهجرة واجلوازات ال�سوري 

عند معر ج�سر القمار يف ال�سمال، ومالحقة امل�سلحني، 

ال��دول��ي��ة،  ل��الأع��راف  خمالفة  احل��ادث��ة  اع��ت��ر  فاأحدهما 

اللبنانية،  لل�سيادة  م�سبوق  غ��ر  خ��رق��اً  اع��ت��ره  واالآخ���ر 

فيما مل يتفوها بكلمة عن اخلرقني ال�سهيونيني لل�سيادة 

االأرا���س��ي  �سهيونية  ع�سكرية  ق��وة  ب��اخ��راق  اللبنانية؛ 

الثاين  اخل��رق  ومتثل  لبنانياً،  راعياً  وخطفها  اللبنانية، 

على  الليطاين  �سمال  العدو  زرع��ه  ت  تن�سّ جهاز  بتفجر 

خط االت�ساالت ال�سلكية للمقاومة.

هيـئة.. ألغـــراض أخـرى
نف�س  ات��خ��ذت  م���وؤخ���راً،  تاأ�س�ست  دي���ن  رج���ال  م��ن  هيئة 

وله  لبنان،  يف  معروف  علمائي  جتمع  يتخذه  ال��ذي  اال�سم 

باع طويل وهام يف املواقف االإ�سالمية والوطنية �سد العدو 

يف  ب���»ه��ي��ئ��ة«،  »جت��م��ع«  كلمة  ا���س��ت��ب��دال  مت  لكن  ال�سهيوين، 

وفداً  اأن  وُعلم  لبيب.  اأي  على  حماولة مف�سوحة ال تخفى 

من هذه »الهيئة« اأبلغ »قائد« قطع الطريق يف �سيدا تاأييده 

يعار�س  لكنه  املقاومة،  �سالح  با�ستهداف  الأه��داف��ه؛  املطلق 

توجه  الهيئة  ه��ذه  م��ن  وف���داً  اأن  ُع��ل��م  كما  املتبع،  االأ���س��ل��وب 

اإىل تركيا حل�سور موؤمتر حلركات متطرفة تعادي �سورية 

الزيارة  اأن  اأو�ساطها قد �سربت  واإي��ران واملقاومة، واإن كانت 

هي للبحث يف ق�سية املخطوفني اللبنانيني.

حــــرج كـبـــير
االعت�سام يف �سيدا  قائد  دعموا  الذين  ي�سعر كثر من 

باحلرج الكبر، بعد اأن �سلك طريق املزايدة على قوى 14 اآذار 

الأنهم كانوا يزايدون با�ستمرار  املقاومة،  �سالح  ب�ساأن   1978
يف عدائهم للكيان ال�سهيوين، ولهفتهم لتحرير القد�س.
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بع�س  بدخول  يتمثل  ج��دي��داً  موقعاً  لبنان  يف  ال�سنية  الطائفة  تعي�س 

ق��ادت��ه��ا امل��ح��ور ال�����س��ع��ودي ال��ق��ط��ري االأم���رك���ي وح��ل��ف��ائ��ه الإ���س��ق��اط النظام 

ال�سيعي  االإي���راين  النفوذ  وق��ف  �سعار  �سمن  اإي���ران،  مع  املتحالف  ال�سوري 

العناوين  ه��ذه  حت��ت  ول��ب��ن��ان،  و���س��وري��ة  ال��ع��راق  يف  خ�سو�ساً  املنطقة،  على 

يتقدم �سراع املحاور مع م�سهد �سيا�سي جديد هو تقدم »االإخوان امل�سلمني« 

وال�سلفيني كقوة خرجت من ال�سجون بعد اتهام قاداتهم باالإرهاب من قبل 

للقاعدة  حا�سنة  بيئة  ولتوفرهم  العربية،  ال��دول  وحكام  واأوروب���ا  اأمركا 

والتطرف، عملت املخابرات االأمركية على اإعادة �سياغة امل�سروع ال�سيا�سي 

نة كمنظومة �سيا�سية  يف اجلغرافية العربية على اأ�سا�س متثيل »االإخوان« لل�سُّ

جديدة بديلة عن منظومة ح�سني مبارك، فاأ�سقطت التُّهم االإرهابية عنهم، 

مقابل مواجهة »حزب اهلل« و»امل��د االإي��راين«، مع غياب كامل لطرح ق�سية 

حترير فل�سطني والقد�س ال�سريف وامل�سجد االأق�سى!

التمزق وال�سياع، يقطعه حراك  امل�سهد يعي�س العرب حالة من  يف هذا 

ثورة م�سر، حيث يعلو فيها ال�سوت العروبي النا�سري عر حزب الكرامة 

عبد  ج��م��ال  ث���ورة  جتليات  اأح���د  ي�سكل  ال���ذي  ال�سباحي  ح��ام��دي��ن  برئا�سة 

النا�سر.

يف اإطار هذا امل�سهد ال�سيا�سي لل�سراع القائم يف املنطقة العربية، ن�سهد 

بانق�سام  يتمثل  نية ماأزقاً  ال�سُّ الطائفة  الدموية، حيث تعي�س  الثورات  ربيع 

الروؤية بني قادة مقتنعني باأن موقع الطائفة هو يف حركة التحرر واملقاومة، 

وق�سيتها،  بفل�سطني  املت�سل  تاريخها  م��ع  ان�سجاماً  لقوتها  م�سدر  وه��و 

وبني قادة حتالفوا مع »االإخ��وان« وال�سلفيني، ووجدوا يف املحور االأمركي 

ال�سلطة حتت عنوان  اإىل  ال�سعودي فائ�س قوة لهم للو�سول   - القطري   -

»وقف الهيمنة االإيرانية ال�سيعية«.

�سمن هذا ال�سراع تعي�س اجلماهر العربية انق�ساماً �سيا�سياً ت�سبب يف 

ال�سامنة لوحدة  الدولة  العنف والتطرف على ح�ساب م�سروع  اإنتاج ثقافة 

اجلماهر  ن�سال  اأب���داً  يلغي  ال  ال��واق��ع  ه��ذا  اأن  غ��ر  ال�سيا�سي،  جمتمعها 

العربية لتحقيق �سعار »بدنا العلم واخلبز واحلرية«.

اأن املعر�سني على عهد الو�ساية ال�سورية كانوا النتاج  امل�سحك املبكي 

ال�سوت  لقمع  ال�سورية  بالو�ساية  فا�ستعانوا  الو�ساية،  لعهد  ال�سيا�سي 

اأنهم  اإعالنهم  اأم��ا  الف�ساد،  على  املعر�س  واالإ�سالحي  والعروبي  الوطني 

يت�سدرون م�سهد الثورات العربية هو مناف للواقع واحلقيقة، فالثورة تولد 

من رحم اأحزان الفقراء، ولي�س من رحم اأ�سحاب الق�سور واالأموال، فاألغوا 

طيلة فرة حكمهم العقد االجتماعي للدولة، فبقي املواطن من دون �سمان 

ال�سيخوخة، ومن دون بطاقة �سحية.. كما غيبوا مفهوم الدميقراطية القائم 

على تناوب ال�سلطة والتعددية ال�سيا�سية والعدالة االجتماعية، وكانوا على 

مر تاريخهم جزءاً من منظومة الوح�س املايل والقمعي بخلفيته النفطية 

ومت�سكهم بال�سلطة، هذه الرثوات ُوظفت لغر �سالح التنمية االجتماعية 

للطائفة ال�سنية على م�ساحة امتدادها يف الوطن العربي واالإ�سالمي، ومل 

تكن يوماً هذه الرثوات املكد�سة يف امل�سارف االأمركية واملوظفة يف �سبكات 

البور�سة يف خدمة �سمود �سعبنا ومقاومته يف وجه االحتالل ال�سهيوين.

ولي�س  العربية،  للثورات  حيوياً  جمااًل  نية  ال�سُّ الطائفة  كانت  تاريخياً، 

كانت  التي  النا�سر،  عبد  جمال  الرئي�س  ث��ورة  خ�سو�ساً  ا�ستبدادية،  لنظم 

�سد  فل�سطني  اإىل  انطلقت  التي  واالإ�سالمية  العربية  للمقاومات  حا�سنة 

االحتالل االإنكليزي، وكانت دائماً يف موقع الت�سدي لالنتداب اال�ستعماري 

وقواعده يف الوطن العربي.

ح�سن  عمر احلبال

ميرزا إلى التقاعد
وريفي باٍق

الق�سائّية  م�سرته  م��رزا  �سعيد  القا�سي  ُينهي 

املر�سحني  دائ��رة  وات�سعت  اآب،  �سهر  ي��وم من  اآخ��ر  يف 

خل��الف��ت��ه يف م��ن�����س��ب��ه ال����ذي ُي���ع���ّد م���ن اأه����م امل��راك��ز 

الق�سائية يف اجلمهورية اللبنانية، ومن بني االأ�سماء 

امل��ت��داول��ة، ال��ق�����س��اة: ح��امت ما�سي وغ�����س��ان ع��وي��دات 

وعمر حمزة، اأو التمديد للرئي�س مرزا اأ�سوة بتمديد 

حمتمل لقائد اجلي�س العماد جان قهوجي. اأما اللواء 

اأن��ه ال  اأك��دت م�سادر مقربة منه  اأ���س��رف ريفي، فقد 

تاريخ  حتى  من�سبه  يف  و�سيبقى  اال���س��ت��ق��ال��ة،  ي��ن��وي 

اإحالته اإىل التقاعد يف االأول من ني�سان 2013.



يف ليييقييياء جييمييع ميير��ييسييليين �أمييركييييين 

ت�سعب  حديث  ثمة  لبنانين،  و�سحافين 

يف عييييدة �جتيييياهييييات، كييييان �لييلييبيينييانيييييون يف 

معظمه ين�ستون مرة ب�سيء من �لده�سة، 

و�أخيييييرى بيي�ييسيييء ميين �الرتيييبييياك، و�إن كييان 

باهتمام، م�سجاًل يف ذهنه  ين�ست  �أحدهم 

حركة و�نفعاالت �جلميع.

يييتييعييجييب �أحييييييد �الأمييييركييييييييين �ليييذيييين 

و�لتجربة  �خليييرة  ميين  �لييكييثيير  ميتلكون 

�ملييهيينييييية، وغيييطيييى �لييكييثيير مييين �الأحييييييد�ث 

�لييعيياملييييية، خيي�ييسييو�ييسيياً يف ميينييطييقيية �ليي�ييسييرق 

يييتييحييولييون  �لييييعييييرب  �أن  كيييييييف  �الأو�يييييسيييييط، 

تتعلق  ومييو��ييسيييييع  �أمييييور  يف  هييو�ميي�ييش  �إىل 

مب�سرهم وم�ستقبلهم.

ييييبيييد�أ هييييذ� �الأمييييركييييي �ملييخيي�ييسييرم من 

�حلييديييث عيين �جييتييميياعييات جييامييعيية �ليييدول 

»�ليييدول«،  كلمة  على  هنا  ويركز  �لعربية، 

بيي�ييسييكييل يييجييعييلييك تيي�ييسييعيير �أنييييه ييي�ييسييع حتتها 

ثالثة �أو �أربعة خطوط حمر�ء.

وت�ست�سيف  »دول«  جييامييعيية  هييي  كيييييف 

�ل�سورية!  للدولة  �أو  ل�سورية  معار�سات 

ميييييياذ� لييييو طييلييبييت ميييعيييار�يييسييية قيييطيييريييية، �أو 

�أخرى  معار�سة  �أي  �أو  �سعودية،  معار�سة 

من  �لعربية  �جلامعة  �أع�ساء  من  بلد  يف 

هييذه  يف  ميييوؤمتييير�ً  تعقد  �أن  �لييعييربييي  نبيل 

دولتها  ملو�جهة  رعايته،  وحتييت  �جلامعة، 

�أو نظام �حلكم فيها، هل يتجر�أ »�لعربي« 

على تلبية طلبها؟

كاأنني  ويييقييول:  هيينييا  �لييرجييل  ي�سحك 

كتلة من  �أنه  �لقانوين  �لرجل  بهذ�  �أ�سعر 

�لتاريخ  يف  �إمنييا  �لقانون،  يف  لي�ش  �لغباء؛ 

�أيييي�يييسييياً، وحيييتيييى يف �جليييغييير�فيييييييا �لييعييربييييية 

وتيي�ييسييارييي�ييسييهييا، ومييييا فيييييهييا مييين �ييسييحييارى 

وو�حات وبدو وح�سر.. �أ�سعر �أنه جاء �إىل 

هيييذ� �لييعييامل ميين كييوكييب �آخيييير، ولييييي�ييش من 

�لتاريخ �مل�سري �لعريق، وجغر�فيا �لنيل، 

�إىل موظف يف م�سيخة  �أقييرب  كاأنه  ليبدو 

�سنعها �الإنكليزي يف يوم من �الأيييام، وكل 

هدفه �أال يفّوت �لفر�سة �لتي و�سلته، من 

�أجل جمع �ملال و�لييروة.. حتى ال يق�سي 

يتخيلها  �أو م�سحة  ميياأوى  �لعمر يف  �أرذل 

د�ئماً يف �أحالمه.

�ملعلومات  �إليه  تتدفق  �للبنانين  �أحد 

�أمركية  ��ستخبار�ت  �أجهزة  من  ب�سهولة 

وغييربييييية وعييربييييية، ويف مييقيياالتييه ولييقيياء�تييه 

�الإذ�عييييييييييية و�مليييتيييليييفيييزة تيييكيييّر عيييليييى ليي�ييسييانييه 

�ملييعييلييومييات و�ليينييتييائييج �حلييا�ييسييميية، �لييتييي مل 

ت�سدق مرة، و�آخرها �أن �لرو�ش ال ميكنهم 

�أن يييتييجيياهييلييو� كييل هيييذ� �ليي�ييسييغييط �ليييدويل 

و�لعربي �لهائل، وهم )�أي �لرو�ش( �أقوياء 

يغامرون،  ال  لكنهم  و�قت�سادياً،  ع�سكرياً 

حتى  �الأ�سد  للرئي�ش  �سماح  مهلة  و�أعطى 

مليياذ�  نعلم  ال  �ملييا�ييسييي،  �أييييار  �سهر  منت�سف 

حدد منت�سف �أيار، رمبا الأنه يت�سادف مع 

�لكيان  دولييية  و�إعيييالن  فل�سطن  �غت�ساب 

�ل�سهيوين.

تلك  يف  �الأمييركييييين  �ملر��سلن  �أحيييد 

�آخيير،  �إىل مكان  �حلييديييث  ييياأخييذ  �جلل�سة 

ويركز على »�لرجل - �ملعلومات«، قائاًل: 

لي�ست  �ييسييورييية،  �أو يف  �ليي�ييسييورييية  �الأزمييييية 

�الأ�يييسيييد وعبقريته  وقييييوة  �ييسييورييية،  �أزميييية 

�أنه يفهم جيد�ً مكانة �سورية ودورهييا يف 

كان  �إذ�  وهو  �جلغر�فيا،  يف  كما  �لتاريخ، 

متاماً  يعي  لكنه  �لنار،  يولع  �أن  يريد  ال 

�أن ما يحيط به من دول وكيانات، ورمبا 

�سر�رة،  ينتظر  ه�سيم  جمرد  منها،  �أبعد 

�أن يوقد  يييريييد  �أن �جلييميييييع  يييعييرف  وهيييو 

�مللتب�سة  �لعرب  �إال  �لييدم،  يوقد  �أو  �لنار 

عقولهم و�أفكارهم، و�لذين لي�سو� �سوى 

�سدى للطرق على �لنحا�ش، ودم�سق هي 

�لنحا�ش؛  �سناعة  يف  �ملنطقة  يف  �الأ�سهر 

�أجود �أنو�ع �لنحا�ش.

يييتييابييع: �ليييغيييرب ميينييذ �ليييقيييدمي يييريييد 

تيينييظيييييف هيييييذ� �لييي�يييسيييرق ميييين �لييطييقييو�ييش 

�ل�سابق،  يف  و�الأيييديييولييوجيييييا..  �لدينية، 

�أ�سماها  �لييتييي  �ل�سليبية  �حليييروب  كييانييت 

�مليي�ييسيييييحيييييون حييييييروب �ليييفيييرجنييية، الأنيييهيييا 

من  �مل�سيحية  �إلغاء  تريد  كانت  بب�ساطة 

هييذ� �ليي�ييسييرق، و�أخييذهييا �إىل عيينييدهييا، فهل 

�إىل  غييورو حينما دخييل  قاله  تذكرون ما 

�الأوىل..؟  �لييعيياملييييية  بييعييد �حليييرب  دميي�ييسييق 

�لدين  �سالح  قر  على  وقييف  ي�ستطرد: 

وقال له: ها قد عدنا يا �سالح �لدين.

ويييييردف �مليير��ييسييل: ثييميية حيييرب عاملية 

على �سورية، لت�ستهدف دورها ومكانتها، 

وحييييينييمييا �أطييلييقييت كييونييد�ليييييز� ر�ييي�ييش من 

بن  وميين   ،2006 بيييروت، يف متييوز  قلب 

�أحيي�ييسييان رئييييي�ييش حييكييوميية لييبيينييان يييومييهييا، 

من  يولد  جديد  �أو�سط  »�سرق  �سعارها: 

رحيييم هيييذه �حليييييرب«، مل يييكيين مييين فييير�غ 

�أف�سل حييزب �هلل هييذ� �حللم  �أحيييالم،  وال 

ر�حت  ر�ي�ش  �أن  �إال  كابو�ش،  �إىل  وحوله 

�للبناين  �سديقها  لكن  رجعة،  غر  �إىل 

ما يز�ل يف جلة �حللم.

�أن  �للبناين  �ملعلومات«  »رجل  يحاول 

يقاطعه، لكن �ملر��سل ال يرتك له جمااًل، 

بييرت�يييو�ييش،  »د�يييفيييييد«  �جلييير�ل  فيتابع: 

�ليييذي كيييان قييائييد �ملنطقة �لييو�ييسييطييى، مل 

من  �آالف  فقبل  للتنزه،  �لعر�ق  �إىل  ييياأت 

�إىل  �ليهود  ن�سر«  »نبوخذ  �سبا  �ل�سنن، 

وز�رة  تييبييو�أ  �ليييذي  �ل�سابق،  قييائييده  بييابييل؛ 

�الأوىل  �لوالية  يف  �الأمركية  �خلارجية 

ميين زمييين جييييورج بييو�ييش �البيييين، جييياء �إىل 

�الأ�سد ليبلغه �أن زمن �سبي �ليهود وىل.. 

وفيها  فل�سطن،  حترير  �أن  �الأ�سد  فاأكد 

و�مل�سجد  �مل�سيح،  ومهد  �لقيامة  كني�سة 

�الأق�سى، هو �حللم و�الأمل و�لبو�سلة.

على  �الآن  �ملرتبع  برت�يو�ش؛  د�يفيد 

»عييير�يييش« �مليييخيييابييير�ت �الأميييركييييييية، يييقييول 

ماك  �أنه  نف�سه  يظن  �الأمركي،  �ملر��سل 

�آرثيييييير �لييعيي�ييسيير، لييكيينييه رغييييم طييييول يييديييه 

وقدميه يكت�سف �أن �سورية وقبلها �لعر�ق 

يييقييلييمييون  �إيييييييير�ن وحيييييزب �هلل،  ومييعييهييمييا 

�أن  ي�ستطيع  يعد  مل  �أنيييه  حتى  �أظييافييره، 

فيينييزويييال،  �سافيز يف  هييوغييو  »يييخييرميي�ييش« 

بعد  على  بوليفيا؛  يف  مور�للي�ش  و�يفو 

�ملتحدة،  �لواليات  قليلة من  كيلومرت�ت 

�لييكييوري  �أن  �الآن  يييكييتيي�ييسييف  وهييييو  فييكيييييف 

�ليي�ييسييمييايل �ملييحييا�ييسيير مييين كيييل �جليييهيييات، 

و�مليييمييينيييوع عيينييه حييبيية �ليييييييدو�ء و�لييييغييييذ�ء، 

ي�سنع �ييسييو�ريييخ عييابييرة لييلييقييار�ت مييزودة 

بييييروؤو�ييييش نيييوويييية؟ كيييييف �حلييييال بييعييد �أن 

�ن�سم �إليهم �لتنن �ل�سيني، و�القحو�ن 

�سيحل  ماذ�  �لرو�سي..؟  و�لدب  �لهندي، 

للبنتاغون  �جليييدييييدة  بيياال�ييسييرت�تيييييجييييية 

�الأميييركيييي، و�لييتييي تييرتكييز عييلييى �ملحيط 

�لهادئ، خ�سو�ساً بعد �أن تبن �أن عمالقة 

كان  كما  �ملييايل،  للعطب  قابلة  �آ�سيا غر 

حيييال منيييور �آ�ييسيييييا قييبييل �أقيييل ميين عقدين 

�سحوتها  بييد�أت  رو�سيا  فيما  �لزمن،  من 

�ستكون  �جلييليييييدييية  و�سيبريا  �لييكييرى، 

كييوكييب �لييدنيييييا بييرو�تييهييا �خليييييالييييية.. ثم 

�إنها ال تز�ل هي �الأر�ش �لعذر�ء بجليدها 

و�سقيعها.. فكيف برو�تها؟

يييا �ييسييادة )يييقييول مر��سل ثييالييث(: لقد 

�أن ثقافة »�لهوت دوغ«  بد�أ �لعامل يكت�سف 

�أرم�سرتونغ  نيل  مع  ت�سل  مل  �الأمركية 

�سيد  �لقمح  ز�ل  مييا  �إذ  �لقمر،  �سطح  �إىل 

�لييييغييييذ�ء، مييهييمييا تيينييوعييت و�يييسيييائيييل �ليييغيييذ�ء 

�مليي�ييسيينييعيية، وتيييعيييددت �لييوجييبييات �ليي�ييسييريييعيية، 

فيها  تتمايل  ز�لييت  مييا  و�سهولها  و�سورية 

�لي»�سي  و��سرت�تيجية  �لذهبية،  �ل�سنابل 

�ل�سركات  ومعهما  و�لييبيينييتيياغييون،  �إي«  �آي 

تتحكم  �أن  ت�ستطيع  ليييليييقيييار�ت،  �لييعييابييرة 

�لتي ت�ست�سيفها  �مل�سيلة، و�لدولة  بقاعدة 

دولة  لي�ست  الأنها  �سروطها،  عليها  ومتلي 

تتحكم  �أن  وت�ستطيع  �حلقيقي،  باملعنى 

�أنها  فيها  مييا  كييل  عائلة،  ��سم  على  بييدوليية 

ت�ستفز �أر�سها وتنتهكها ال�ستخر�ج �لروة 

و�لهبة �الإلهية �لكرى يف باطنها، ما جعل 

�خلر�ء �القت�سادين يف �لعامل يتوقعون 

�أن هذه �لدولة �ستكون �أول دولة يف �لدنيا 

تيينيي�ييسييب ثييرو�تييهييا يف ييييوم ميييا، بيياأ�ييسييرع ما 

يتخيله �ملرء.

�ملييير��يييسيييليييون �الأميييركيييييييون ييي�ييسييحييكييون 

جييميييييعيياً دفييعيية و�حيييييدة حييييينييمييا يييعييلييق �أحيييد 

عن  �مليي�ييسييوؤوليية  هييي  بييالدكييم  �أن  �للبنانين 

كيييل �لييينيييكيييبيييات، و�ليييتيييي �ييسييبييبييتييهييا نييظييريييات 

�ساحب  هو  ولفووتيز  فبول  عقائدييكم، 

نظرية »�ل�سرق �الأو�سط �لكبر«، وتوما�ش 

»��ستيقاظ  نظرية  �ساحب  هييو  فريدمان 

�الآلهة«، و»و�سع �آلهة يف مو�جهة �الآلهة«، 

و�أنيييتيييم و�ليي�ييسييعييوديييون �أوجيييييدمت �لييقيياعييدة، 

و�أعدمت �إحياء نظرية »�سر�ع �ملذ�هب«..

�لييعييجييوز  �يييسيييقييير�وؤكيييم  �الآن  هييييي  وهيييييا 

وع�سية  �سبحاً  ت�سّرح  كلينتون  هيييييالري 

ور�ء  وتييركيي�ييش  �قييرتبييت،  �الأ�ييسييد  نهاية  �أن 

�جتماعات �ملعار�سات �ل�سورية؛ من تون�ش 

باري�ش،  �إىل  �لييقيياهييرة  �إىل  ��سطنبول  �إىل 

و�إىل كل مكان فيه ر�ئحة عد�ء لالأ�سد، ثم 

ها هي ت�سغط على ملك �الأردن لينخرط 

�أن  بعد  �ييسييورييية،  على  �حليييرب  يف  مبا�سرة 

�ل�سورية،  �الأزميية  بنف�سه عن  �لناأي  حيياول 

�الأ�سد  ب�سار  �إذ� قطع  �أنه  الأنه يعلم متاماً 

عنه �ملياه، ف�سيدب �لعط�ش يف هذه �لدولة 

�لييتييي �أوجييييدت الإر�يييسييياء �ليي�ييسييريييف ح�سن، 

ثم  »�لعظمى«  بريطانيا  �ساعدت  �أن  بعد 

�سعود  �آل  �لييعييزيييز  عبد  �ملييتييحييدة  �لييواليييات 

لييبيي�ييسييط �ييسيييييطييرتييه عييلييى جنيييد و�حليييجييياز 

وطرده منها.

هنا يقول �أحد �ملر��سلن: ال �أعلم ملاذ� 

ي�سفون  بع�ش من  �لعرب، وحتديد�ً  �أنتم 

�جتماع،  علماء  �أو  �قت�ساد  علماء  �أنف�سهم 

تذكرون توما�ش مالتو�ش )1766 - 1834( 

كيييثييير�ً، وهييييو بيياحييث �ييسييكيياين و�قييتيي�ييسييادي 

�ييسيييييا�ييسييي �إنيييكيييليييييييزي حتييييدث عييين �يييسيييرورة 

�لنا�ش يف زمن  عييدد كبر من  �إنهاء حياة 

�لكو�رث �لطبيعية و�حلروب، من �أجل �أن 

يح�سل �ملرء على ن�سيب و�فر من �لغذ�ء، 

وال تيياأتييون على �سرة �بيين خييلييدون، �لييذي 

�ل�سلة  ع�سر عن  �لر�بع  �لقرن  منذ  بحث 

�ليييوطيييييييدة بييين عييييدد �ليي�ييسييكييان وميي�ييسييتييوى 

يف  هام  عامل  �ل�سكان  عدد  الأن  �حل�سارة، 

تق�سيم �لعمل و�لنمو..

ليتابع �آخر بالقول: �إن م�سكلة �سورية 

�أنييهييا مييا تييز�ل تييوؤميين بعروبتها، ومييا يييز�ل 

البييييين خييييلييييدون ميييكيييانييية، رغيييييم حمييييياوالت 

�لبع�ش يف فرتة من �لفرت�ت �أخذ �سورية 

�أحد  ذلك  فكان  �قت�سادياً،  �آخيير  �إىل مكان 

�أ�سباب معاناتها �ليوم، و�لذي جعل رجاًل 

�أحمد  وتييابييعييه  �أردوغييييان  مثل رجييب طيب 

وكاأنهما  نف�سيهما  ييي�ييسييور�ن  �أوغييلييو  د�ود 

�ل�سوري،  بالنظام  �الإطيياحيية  على  قيييادر�ن 

ييييجيييدد� مييكييانيية  �أن  ييي�ييسييتييطيييييعييان  و�أنيييهيييميييا 

�الآن  لكنهما  �لييعييايل،  وبييابييهييا  »�الأ�ييسييتييانيية« 

�أُبلغا من  �أن  بعد  ي�سعر�ن مبر�رة وترهل، 

�ليييرو�يييش و�الإيييير�نييييييين و�لييعيير�قييييين بعدم 

�أردوغييان لعب دور�ً  �أن  بالنار، علماً  �للعب 

�ملو�ساد »�الإ�سر�ئيلي« من �خرت�ق  بتمكن 

�ييسييبييكييات �مليي�ييسييلييحيين و�الإرهيييابييييييين، ليييييبييد�أ 

عملية �غتيال علماء وباحثن وع�سكرين 

�سورين وعلماء طر�ن، وكان �آخرهم �أحد 

تفا�سيل  من  وكثر  حما�ش..  حركة  قييادة 

�إ�ييسييافييييية ُتييكيي�ييسييف عييين �أليي�ييسيينيية �أمييركييييين 

حييجييم ��ييسييتييهييد�ف �ييسييورييية ميين كييل »حلف 

�ليي�ييسييييياطيين«.. وقيييد يييكييون ليينييا عييييودة �إىل 

مزيد من �لتفا�سيل.

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع
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سورية: أميركيون وعرب يحاولون الثأر من سبي نبوخذ نصر لليهود

ماذا لو طلبت معارضة 
قطرية أو سعودية أو أي 
معارضة عربية من نبيل 

العربي أن تعقد مؤتمرًا في 
»الجامعة« وتحت رعايته.. 

هل يتجرأ »العربي« على 
تلبية طلبها؟!
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�نييعييقييد ميييوؤمتييير جيينيييييف حليييل �الأزمييييية 

�ليييي�ييييسييييورييييية، بيييحييي�يييسيييور �لييييييييدول �خلييميي�ييش 

�ييسيياحييبيية حييق �لييفيييييتييو يف جمييليي�ييش �الأميييين، 

و�لتي  �لعربية،  �لييدول  بع�ش  ومب�ساركة 

كييييان لييهييا �ليي�ييسييبييغيية �لييفييولييولييكييلييورييية �أو 

وتركيا،  و�لكويت  قطر  مثل  �خلدماتية، 

�مل�ستوى  على  �أ�سا�سين  قطبن  وغييييياب 

�الإ�سالمي، هما �ل�سعودية و�إير�ن، ويعرف 

�ملجتمعون �أن هاتن �لدولتن متلكان من 

�لييتيياأثيير على �لييطييرفييننْ �ليي�ييسييوريييننْ �أكيير 

متثل  فال�سعودية  �الآخيييرون،  ميتلكه  مما 

�حلا�سن �لديني و�ملايل الأطر�ف �ملعار�سة 

�ل�سورية �خلارجية، و�إير�ن متثل �حلليف 

�ال�سرت�تيجي للنظام �ملقاوم يف �سورية.

بع�ش  �أثيييبيييت  قيييد  جيينيييييف  �إعييييييالن  �إن 

�ل�سيا�سة  م�ستوى  على  �ملف�سلية  �الأميييور 

�لدولية:

�نتهاء مرحلة م�سادرة جمل�ش �الأمن 

�لرو�ش  و��ستعادة  وحلفائها،  �أمركا  من 

و�ليي�ييسييييينييييين لييييدورهييييم �ملييهييميي�ييش طييييو�ل 

عقدين من �لزمن، حيث مت نقل جمل�ش 

�لتو�فق  عيينييو�ن  حتييت  جنيف  �إىل  �الأمييين 

و�حلو�ر، بعيد�ً عن �الإمالء�ت �الأمركية 

وميييبيييد�أ �لييفيييييتييو و�إنيييهييياء مييرحييليية �لقطب 

�الأمركي �الأوحد.

تييهييمييييي�ييش �ليييييدور �ليي�ييسييعييودي يف قيييييادة 

�مل�ستوى  على  �ل�سيا�سي  »�ل�سني«  �الإ�سالم 

وقطر،  تركيا  ل�سالح  و�لعاملي  �الإقليمي 

وهذ� ما يوؤ�سر خلطط �أو لقر�ءة �أمركية 

جييييديييييدة مليي�ييسييتييقييبييل �ليييعيييائيييلييية �ملييياليييكييية يف 

�ل�سعودية، �لتي تعي�ش مرحلة �ل�سيخوخة 

�لد�خلي،  و�حليير�ك  �ل�سيا�سي  و�النق�سام 

حتيييت رمييييياد �ليييعيييطييياء�ت �مليييالييييييية و�لييقييمييع 

�لديني و�ل�سيا�سي.

�إنهاء مرحلة �إ�سقاط �الأ�سد، و�النتقال 

�إىل مرحلة بقاء �لرئي�ش �الأ�سد و�لنظام، 

و�سيا�سية  بيينيييييوييية  تييعييديييالت  �إجييييير�ء  مييع 

�لنظام  وم�ساركة  د�ستورية،  و�إ�ييسييالحييات 

و�مليييعيييار�يييسييية يف حييكييوميية وحيييييدة وطيينييييية، 

�سكلها  �ليييتيييي  �حليييكيييومييية  بييينييياء  تيي�ييسييتييكييمييل 

�لييرئييييي�ييش �الأ�يييسيييد، و�ييسييمييت بع�ش �أطييييياف 

�إىل  لت�سل  �لد�خلية،  �لوطنية  �ملعار�سة 

فييتييح �الأبيييييو�ب مليي�ييسيياركيية مييعييار�ييسيية �خليييارج 

بييرعيياييية دولييييييية، مييا يييعيينييي �عيييرت�فييياً بقوة 

�لنظام �ل�سعبية و�ل�سيا�سية و�لع�سكرية.

�إن �إعالن جنيف على ل�سان كويف عنان 

بيياأن �ملييدة �لييالزميية لتطبيق هييذ� �الإعييالن 

�إىل عييام كامل كحد  و�القييرت�حييات حتتاج 

�أدنى، يعني �أن �التفاق �لدويل حول �سورية 

موؤجل �إىل ما بعد �النتخابات �الأمركية 

من  �لييرو�ييش  ليتمكن   ،2012 �لييعييام  نهاية 

�أوباما يف حال  �لرئي�ش  �إبيير�م �التفاق مع 

�نتخابه، �أو مع �لرئي�ش �جلديد.

لتنفيذ  �ملييعييطيياة  �لييزميينييييية  �ملييهييليية  �إن 

�ملييتيينييازعيية يف  �الأطييييير�ف  �ستعطي  �التييفيياق 

ميد�نية  وقييائييع  لتثبيت  فيير�ييسيية  �ييسييورييية 

�حلييو�رميي�ييسييتييقييبيياًل،  طيياوليية  عييلييى  لو�سعها 

�إىل  يوؤ�سر  �لتفاو�ش، ما  �سروط  لتح�سن 

�سد  و�لتخريب  �لعنف  عمليات  ت�ساعد 

�ملحاوالت  ف�سل كل  بعد  �لنظام، خ�سو�ساً 

رقعة  تثبيت  يف  يرعاهم  وميين  للم�سلحن 

جغر�فية و�حدة يف �سورية حتت �سيطرتهم، 

و�ييسييقييوط �مليينيياطييق �لييعييازليية �حليييدوديييية، �أو 

و�إدليييب  )دوميييا  �لد�خلية  �لييعييازليية  �ملناطق 

�لفرتة  �لنظام يف  �إن  بل  وحم�ش ودرعييا(، 

�ل�ساحات  بع�ش  ح�سم  ��ستطاع  �الأخييييرة 

ميد�نياً ل�ساحله يف حم�ش وريف دم�سق، 

�حلملة  هيييذه  يف  �سي�ستمر  �أنيييه  و�لييظيياهيير 

خالل �ل�سهرين �ملقبلن، لرتجيح كفته يف 

�ملفاو�سات �ملقبلة.

 �إن موؤمتر جنيف هو حلقة من �سل�سلة 

حييلييقييات �الأحيييييد�ث �ليي�ييسييورييية، حلييل �الأزمييية 

وحلفاوؤها  �أمييركييا  تعمل  حيث  �ليي�ييسييورييية، 

�ملييعييار�ييسييات  ب�سكل حييثيييييث جلييمييع وتييوحيييييد 

�سورية  كتلة  الإيييجيياد  �خلييارجييييية،  �ل�سورية 

�أهييد�فييه  �الأمييركييي وحتييقييق  �ملخطط  تنفذ 

�مليييتيييعيييددة، ولييتييكييون ر�أ�ييييييش جيي�ييسيير لييلييتييدخييل 

�الأميييركيييي - �لييغييربييي، وخيينييجيير�ً عييربييييياً يف 

خييا�ييسييرة حميييور �مليييقييياومييية، وميييين  جتليات 

حمييييور »�لييتييجييميييييع و�لييتييلييزيييق �ليي�ييسيييييا�ييسييي« 

ميييوؤمتييير ��ييسييطيينييبييول، مييييوؤمتيييير�ت �جلييامييعيية 

�لعربية لتوحيد �ملعار�سات، موؤمتر �أ�سدقاء 

�سورية  �أ�سدقاء  موؤمتر  تون�ش،  يف  �سورية 

�مل�سروع  الأن  تييركيييييا،  وبييعييده يف  بييارييي�ييش،  يف 

�لنظام  �الأمركي ي�سطدم ب�سخرة �سمود 

وهيئات  �سعبه  ميين  مييدعييوميياً  وموؤ�س�ساته، 

�إىل  باالإ�سافة  و�ليينييقييابييات،  �ملييدين  �ملجتمع 

�ملعار�سات  بت�ستت  �ملتمثلة  �لكرى  �مل�سكلة 

�إىل  بع�سها  وحتييول  و�نق�ساماتها  �ل�سورية 

مييقيياوليين ثييورييين يييجييولييون بيين �الأميييير�ء 

فر�سة  الغتنام  �لفنادق،  �أفخم  يف  و�مللوك 

جتييميييييع �الأميييييييييو�ل و�ليييظيييهيييور �الإعييييالمييييي 

وحتقيق �لطموحات �ل�سخ�سية.

ف�ساًل جديد�ً  �إن موؤمتر جنيف ميثل 

�لنظام  �الأميييركيييي الإ�ييسييقيياط  �مليي�ييسييروع  يف 

�الأو�سط  �ل�سرق  م�سروع  �سمن  �ل�سوري 

�أُجييهيي�ييش يف متيييوز 2006  �جليييدييييد �لييييذي 

وتعيد  �للبنانين،  �ملييقيياوميين  �أييييدي  على 

�أمييركييا �ملييحيياوليية ميين جييديييد حتييت غطاء 

�الإ�ييييسييييالح و�لييدميييقيير�طييييية بييا�ييسييم خيييادع 

ربيع  لكنه  �لعربي«،  »�لربيع  �سفة  حمل 

و�لت�ستت،  و�خليييير�ب  بيياحليير�ئييق  م�ستعل 

و�آلياته تتمثل بالفنت �ملذهبية و�لطائفية 

�لذئب  �إىل  و�للجوء  »�إ�سر�ئيل«  ومهادنة 

�الأمركي.

ليييقيييد �أكيييييييد مييييوؤمتيييير جييينيييييييف �لييفيي�ييسييل 

�الأميييركيييي بيياإ�ييسييقيياط �لييرئييييي�ييش �الأ�يييسيييد �أو 

�ملييوؤمتييرون  قبل  �ليينييظييام، عندما  �إ�ييسييقيياط 

بييحييكييوميية �لييييوحييييدة �ليييوطييينييييييية، و�إجييييييير�ء 

�نييتييخييابييات حيييرة ونييزيييهيية، مييا يييعيينييي بقاء 

�لييرئييييي�ييش �الأ�يييسيييد حييتييى �إجنييييياز ذلييييك، مع 

و�لقبول  للرئا�سة،  جميييدد�ً  �لرت�سح  حييق 

�الإد�رة  حاولت  ومهما  �ل�سناديق،  بنتائج 

�الأمركية ت�سويه �أو ت�سليل �الآخرين باأي 

�لر�سمي  �لن�ش  �آخيير، فهو خالف  تف�سر 

الإعييييييالن جيينيييييف، و��ييسييتييكييميياال ليي�ييسيييييا�ييسيية 

للمناق�سات  �ملييخييالييف  �لييعييليينييي  �لييتيي�ييسييريييح 

د�خل �الأبو�ب �ملغلقة.

www.alnnasib.com 
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5
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مؤتمر جنيف هّمش الدور 
السعودي في قيادة 

نية السياسية«  »السُّ
على المستوى اإلقليمي 
والعالمي.. لصالح تركيا 

وقطر

مؤتمر جنيف.. وهزيمة المشروع األميركي

اأنقرة - الثبات

و�ل�سيا�سية( يف تركيا حتاوالن  )�لع�سكرية  �لقيادتان  تز�ل  ما 

»ه�سم« حادثة �إ�سقاط �لطائرة �ملقاتلة »ف - 4« �لرتكية يف �ملياه 

على  �ل�سوء  ت�سليط  �أنييقييرة  تعّمد  �أن  ويبدو  �ل�سورية،  �الإقليمية 

كثر�ً  يفيدها  لن  مدفعية  وقطع  �حلييدود  �إىل  دبابة   15 �إر�سالها 

يف ��سرتجاع ما فقدته من هيبة يف �لد�خل �لرتكي قبل �خلارج، 

وبالتاأكيد لن تفعل �لطلعات �ال�ستعر��سية �لتي يقوم بها �لطر�ن 

�لرتكي قرب �حلدود �ل�سورية كلما »ملح« مروحيات �سورية تقرتب 

من �حلدود. 

�إىل منطقة  170 دبييابيية  بيياإر�ييسييال  �ليييذي متثل  �ليي�ييسييوري  فييالييرد 

�لييد�خييل  يف  �سلبياً  مييوؤ�ييسيير�ً  كيييان  �لييرتكييييية،  �لي15  مييقييابييل  �حلييييدود، 

يف  كاملعتاد  �ل�سورية  �جلوية  �لطلعات  ��ستمر�ر  وكذلك  �لييرتكييي، 

�ملنطقة �حلدودية، دون �أي خوف من �لطر�ن �لرتكي.

و�لتنمية  �لييعييد�ليية  حييزب  فعلى  �ل�سيا�سية،  �لناحية  ميين  �أميييا 

مو�جهة �لد�خل �لرتكي قبل �لتفكر يف �خلارج �ل�سوري، فال�سارع 

بحادثة  كييثيير�ً  يتاأثر  مل   - �لقومي  بتع�سبه  �ملييعييروف   - �لييرتكييي 

�إ�سقاط �لطائرة، ومل يقرع طبول �حلرب �سد �سورية �لتي ما يز�ل 

ق�سم كبر جد�ً من �الأتر�ك يعترها دولة �سديقة و�سعباً �سديقاً، 

و�لالفت �أنه لي�ش هناك �أحد من قادة �لر�أي يف تركيا كان مقتنعاً 

�لكتاب  تد�فع  بل  �سورية،  يف  ع�سكري  بعمل  �سيقوم  �أردوغيييان  بيياأن 

و�ملعار�سون �إىل تعد�د »عنرتيات« �أردوغان وتهديد�ته يف �أكر من 

�أو يف  �أو يف �لعالقة مع قر�ش،  �لعر�قي،  �مللف  منا�سبة، �سو�ء يف 

حادثة �أ�سطول مرمرة �لتي ُقتل خاللها 17 تركياً على يد �لقو�ت 

�ل�سهيونية.

�لكبر  دوره  �لييطييائييرة  �سقوط  ُبعيد  �لييرتكييي  للتخبط  وكيييان 

يف هييذ�، فقد ت�ساربت مو�قف �لقادة �الأتيير�ك �إىل حد كبر، قبل 

�لطائرة  �أن  و�حييدة مفادها  رو�ييية  �لتايل على  �ليوم  ت�ستقر يف  �أن 

�أُ�سقطت يف �الأجو�ء �لدولية، ليتبن فيما بعد �أنها �سقطت يف �ملياه 

�الإقليمية �ل�سورية، بتاأييد من تقارير ��ستخبارية غربية ن�سرتها 

�لييقييادة  �أ�ييسيياب  �ليييذي  �سحيفة »وورلييييد �سرتيت جيييورنيييال«، �الأمييير 

�الأتر�ك باخليبة.

ومل ي�ستطع رئي�ش �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إقناع 

ُعقدت  �لتي  �لعامة  �جلل�سة  خالل  بر�أيه  �لرتكية  �ملعار�سة  نو�ب 

بالعك�ش؛  بل  �لطائرة،  �إ�سقاط  حادثة  يف  لديه  ما  �إىل  لال�ستماع 

فقد خرج زعيم حزب �ل�سعب �جلمهوري كمال كليت�سد�ر �أوغلو من 

�الجتماع مع �أردوغان ليقول �إنه لن يجتمع مرة �أخرى مع رئي�ش 

�خلارجية  �ل�سيا�سة  »�إن  و�أ�ساف:  �أردوغييان،  �حلكومة رجب طيب 

لي�ست جمااًل للخد�ع«، متوجهاً �إىل �أردوغان بالقول: »مل تقومو� 

�لييعيير�ق،  �أدخييلييت روؤو�يييش جنودنا يف �الأكيييييا�ييش يف  بيياأي �سيء عندما 

�ملياه �لدولية، ونّقب  لقد قتل ب�سبب غزة ت�سعة من مو�طنينا يف 

�لقبار�سة �لروم )�ليونانين( عن �لنفط و�لغاز �لطبيعي يف �سرق 

�إنييه �سبب للحرب، لكنكم مل تفعلو�  �ملتو�سط، وقلتم عن كل ذلك 

ال  �أنييا  تطبقوه،  �أن  عليكم  كبر�ً  كالماً  تقولون  عندما  �سيء،  �أي 

�أقول باحلرب مع جر�ننا ولن �أقول«، ور�أى �أن »تاأ�سي�ش �ل�سيا�سة 

هذه  خاطئة،  خارجية  �سيا�سة  هو  �خلييد�ع  قاعدة  على  �خلارجية 

�ل�سيا�سة �خلاطئة تلحق �ل�سرر مبكانة تركيا يف �ل�سرق �الأو�سط، 

يف لقائنا مع رئي�ش �حلكومة مل ُيوؤخذ ر�أينا يف �ملو�سوع �ل�سوري، 

عر�ش علينا فقط خر�ئط، لو كنا مكان رئي�ش �حلكومة ملا كانت 

ولكانت  �مل�سهد،  بييهييذ�  لنمر  نكن  ومل  هييكييذ�،  �ليي�ييسييورييية  �سيا�ستنا 

2009، وكان ميكن منع  �لعالقات مع �سورية كما كانت قبل �لعام 

ق�سية مرمرة من �لوقوع بالطرق �لقانونية، وعندنا مركز للهالل 

فلماذ�  عييره،  �مل�ساعدة  تقدمي  وميكن  غييزة،  يف  �لييرتكييي  �الأحييميير 

حتتجو�  مل  ومليياذ�  �لتحري�ش؟  هييذ�  ملثل  �أد�ة  تكونو�  �أن  ترت�سون 

لدى �الأمركين على حادثة �لكي�ش؟ مل يكن عندكم حتى �جلر�أة 

على فعل ذلك«، و�تهم كيليت�سد�ر �أوغلو �أردوغان باأنه قناع للقوى 

�أد�ة بيد �لقوى  �لغربية يف �ل�سرق �الأو�سط، وخاطبه قائاًل: »�أنت 

�لغربية، و�الأد�ة تعني �أنك تعمل مل�سلحة �الآخرين وح�سابهم«.

اقتنـاع تـركـي باستحالة الضربة العسكرية 
ضد سورية.. والـدليل »عـنـتريات أردوغان«
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ك���امل���ع���ت���اد، ي����ح����اول »ت����ي����ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

وم��ل��ح��ق��ات��ه حت��وي��ل االن��ت��خ��اب ال��ف��رع��ي يف 

وتف�سي  ال�سمائر  ل�سراء  مو�سم  اإىل  الكورة 

العوز  ح��ال  م�ستغلني  االنتخابية،  ال��ر���س��ى 

ل��دى بع�ض امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن اأ���س��ب��ح��وا يف 

اأرق��ام خالية من اأي  نظر »امل�ستقبل« جمرد 

ا�ستحقاق  اأي  عند  يجندونها  اإن�ساين  بعد 

اأ�سحت  حتى  ا�ستعرا�سي،  حت��رك  اأي  يف  اأو 

اللبنانيني  بع�ض  اإىل  بالن�سبة  االنتخابات 

امل��ال��ي��ة، ومت��ري��ر  االأرب�����اح  لتحقيق  م��و���س��م��اً 

امل���خ���ال���ف���ات، ب���ع���ي���داً ع���ن ح�����س��اب��ات ال��رب��ح 

واخل�سارة ال�سيا�سية.

ويف هذا ال�سدد، بداأ �سما�سرة »امل�ستقبل« 

وح���ل���ف���اوؤه ح��م��ل��ت��ه��م االن��ت��خ��اب��ي��ة امل��رت��ك��زة 

�سمائر  اإف�ساد  ملحاولة  ال�سيا�سي،  املال  على 

ال��ك��وران��ي��ني وم�������س���ادرة ���س��وت��ه��م، واإق���ح���ام 

االإق��ل��ي��م��ي��ة،  احل�����س��اب��ات  ت�سفية  يف  ال���ك���ورة 

اإ�سافة اإىل اإثارة النعرات املذهبية يف القرى 

ُبعداً  االنتخابية  املعركة  واإع��ط��اء  ال�سنية، 

اإقليمياً، من خالل ربطها باالأزمة ال�سورية، 

وحتري�ض اأهل ال�سنة يف الكورة على احلزب 

االجتماعي، عرب حماولة  القومي  ال�سوري 

املقاومة  لنهج  املوؤيد  ت�سويه حقيقة موقفه 

يف املنطقة، واإيهام الراأي العام باأن »القومي« 

جمرد اأحد اأدوات »النظام ال�سوري« لتاأليب 

االنتخاب  عملية  اأن  رغ��م  ���س��ده،  الناخبني 

امل���رت���ق���ب���ة ال حت���م���ل يف ط��ي��ات��ه��ا ك����ل ه���ذه 

ال��ذي �سغر بوفاة  االأب��ع��اد، وه��ي مل��لء املقعد 

النائب فريد حبيب لي�ض اإال، ويف حال فوز 

اللبنانية تكون قد احتفظت  القوات  مر�سح 

مبقعدها لب�سع اأ�سهر ال اأكرث وال اأقل.

ل��ك��ن غ���اب ع��ن ذه���ن احل��ري��ري��ني اأن��ه��م 

يخو�سون االنتخابات يف اأكرث املناطق علماً 

وثقافة يف املنطقة العربية باأثرها، وبالتايل 

يف  كبري  تاأثري  »امل�ستقبل«  ل�سالح  يكون  لن 

خيارات الكورانيني على خمتلف انتماءاتهم 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، م����ا خ����ال ب��ع�����ض امل��ح��ت��اج��ني 

امل�سللني  اإىل  اإ�سافة  مذهبياً،  واملتطرفني 

حتت تاأثري االإعالم واخلطب التحري�سية.

فال�سواد االأعظم من اأبناء الكورة يدرك 

بني  املقارنة  ميكن  فال  جيداً،  لبنان  تاريخ 

�سمري جعجع  وم��ر���س��ح  »ال��ق��وم��ي«  م��ر���س��ح 

ال  االإج��رام��ي  فتاريخه  كرامي،  ر�سيد  قاتل 

يزال ماثاًل اأمام اأعني الكورانيني، خ�سو�ساً 

ونهباً  اإج��رام��اً  فيها  ع��اث  التي  اأميون  اأبناء 

اأي  لها  يقدم  ومل  الوطني،  انتمائها  ب�سبب 

اعتذار عن ارتكاباته، بل بالعك�ض؛ اّدعى اأن 

ما قام به من تنكيل باملواطنني وتهجريهم 

وقتلهم على الهوية هو »واجب وطني«!

ال��ذي  »فامل�ستقبل«  ال��زم��ن،  لهذا  عجباً 

اأه����ل ال�سنة  ي���ّدع���ي احل���ر����ض ع��ل��ى ح��ق��وق 

واجل���م���اع���ة، ن���زل ب��ك��ل ث��ق��ل��ه ل��دع��م مر�سح 

الدولة  �سني يف  اأك��رب من�سب  �ساحب  قاتل 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ر���س��ي��د ك���رام���ي، م��ت��ن��ك��راً ل��ت��اري��خ 

القرى  بع�ض  اأن  ومتنا�سياً  االأ���س��ود،  جعجع 

ال�سنية يف الكورة مل ت�ستطع اإقامة ال�سلوات 

على اأرواح �سهدائها، بعدما حطمت »القوات 

مثاًل  النخلة  كقرية  م�ساجدها،  اللبنانية« 

والقلمون التي مّت نهبها وقتل اأبنائها.

ه����ذا »غ��ي�����ض م���ن ف���ي�������ض«، ف���ال���ذاك���رة 

والتي  والندوب،  باجلروح  زاخرة  اجلماعية 

���س��ع��ار ط��ي �سفحة  اإق��ف��ال��ه��ا حت��ت  يطلبون 

احل���رب، لكن ال�����س��وؤال امل��ط��روح: ه��ل طوى 

»امل�ستقبل« هذه ال�سفحة لكي بيادر خ�سومه 

اجل��اين  ب��ادر  وه��ل  طيها؟  اإىل  ال�سيا�سيون 

الغفران من  بالذنب وطلب  االع��راف  اإىل 

ال�سحايا وذويهم لكي يتم ال�سفح؟ ال يكون 

مل�ساحلة وم�ساحمة اأن تتم دون اإعالن ندم 

ك�سف احلقيقة،  دون  قبل اجلناة، ومن  من 

وتعرية املجرمني لكي يتوقف ذلك االدعاء 

بالتفوق االأخالقي، وياأخذ كل ذي حق حقه.

كورانية  م�سادر  توؤكد  ال�سياق،  هذا  ويف 

يف  فتحوا  امل�ستقبل   �سما�سرة  اأن  مطلعة، 

بع�ض القرى ال�سنية �سجالت 1958، وذكروا 

ب��غ��داد يف وجه  القومي يف حلف  ب��ان��خ��راط 

ال��ن��ا���س��ر لتحري�ض  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����ض ج��م��ال 

ال�����س��ن��ة �����س����ده، واالأن�����ك�����ى م����ن ذل�����ك اأن���ه���م 

اأن  ريب  وال  القبور«،  »نب�ض  بعدم  يطالبون 

اأ�سبه   2005 العام  بعد  ما  اأ�سحت  »ال��ق��وات« 

اآل احل���ري���ري؛ تنفذ  ���س��رك��ات  ب�����س��رك��ة م��ن 

ال�سيا�سات اخلليجية يف لبنان، و�سدى يردد 

غري  احلقيقة  كانت  واإذا  »امل�ستقبل«،  �سوت 

بالنظام  املرتبط  االأخ��ري  ر�سد  فلماذا  ذلك 

ال�ستقدام  الهائلة  املالية  املبالغ  ال�سعودي 

االغ����راب، خ�سو�ساً  دول  م��ن  ال��ك��وارن��ي��ني 

نة؟ الناخبني ال�سُّ

الفرن�سي  باملثل  التذكري  وهنا البد من 

 :»qui donne ordonne« ال��ق��ائ��ل 

»من يدفع ياأمر«.

الدين  �سعد  حم��اول��ة  اأث���ارت  املقابل،  يف 

م�����س��ادرة �سوت  و���س��م��ري جعجع  احل��ري��ري 

احل�����س��اب��ات  ت�سفية  يف  واإق��ح��ام��ه��ا  ال���ك���ورة، 

االإقليمية، حفيظة عدد من اأبنائها املوؤيدين 

ق���رروا  اج��ت��م��اع��ات  ف��ع��ق��دوا  اآذار،   14 لنهج 

عقبها دعم املر�سح وليد العازار حتت عنوان 

»ال مل�����س��ادرة ال�����س��وت االأرث��وذك�����س��ي«، وه��ذا 

االأمر �سيظهر جلياً يف 15 متوز يف عدد من 

القرى التي اأيدت فريق االأقلية يف انتخابات 

.2009
ي�ستعدون  »ال��ق��وم��ي«  حلفاء  اأن  ري��ب  ال 

»التكافل  قاعدة  على  االنتخابية  للمعركة 

هو  ال��ق��وم��ي  م��ر���س��ح  اأن  اأي  وال��ت�����س��ام��ن«، 

مر�سح كل مكون من حلفائه.

ع��ن��وان  ي��ب��ق��ى  15 مت�����وز،  ان���ت���ظ���ار  ويف 

ال��ك��وران��ي��ون  امل��ع��رك��ة االأب�����رز: ه��ل �سيقرع 

للخطاب  اأم  ال��غ��رائ��زي،  امل��ذه��ب��ي  للخطاب 

الوطني الالطائفي؟

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
العدو  قبل  ا�ستهداف من  الأم��ة من  له  تتعر�ض  ما  اأن  اعتربت  االأم��ة  حركة   •
ل  ال�سريف،  الأق�سى  امل�سجد  يهدد مقد�ساتنا، ويف مقدمتها  الذي  ال�سهيوين، 

ميكن مواجهته باأ�ساليب مذهبية، بل عرب وحدة الأمة وجمع قدراتها وطاقاتها. 

املقاومة  ا�ستهداف  ال�سهيوين يف حرب  العدو  عنه  ما عجز  اأن  واأكدت احلركة 

العامل واملجتمع  لها  والتي وظف   ،2006 واآخرها يف حرب متوز  يف كل املراحل، 

م�سبوه  حترك  اأو  هنا  معزول  لعت�سام  ميكن  ل  والتغطية،  الدعم  كل  ال��دويل 

هناك، ول للمواقف والت�سريحات النارية من هذا اأو ذاك اأن توؤثر على نهجها 

وعملها، فاملقاومة باقية وم�ستمرة مادام التهديد ال�سهيوين على لبنان و�سعبه 

ونفطه ومياهه، ومن ي�سر على ا�ستهداف ال�سالح املقاوم متجاهاًل اخلطر فهو 

يف موقف مريب، ويرتكب خطاأً وطنيًا وقوميًا كبريًا يف حق �سعبه ووطنه.

 

 • احلاج عمر غندور؛ رئي�ض اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، راأى اأن اإقدام »اإ�سرائيل« 

من  واحد  كيلو مرت  بعد  على  الزرارية،  بلدة  زرع جهاز جت�س�ض يف حميط  على 

موقع لقوات اليونيفل العاملة يف اجلنوب، هو لي�ض الأول، ولن يكون الأخري؛ كحال 

الذي  امل�ستقل«،  »ال�سيد  لبنان  املتوا�سلة على  والبحرية  والربية  اخلروق اجلوية 

بانتظار  فالعدو  اليونيفل،  بوجود  حتى  »الإ�سرائيلي«  لال�ستهداف  عينًا  �سيبقى 

. الفر�سة ال�سانحة لالنق�سا�ض على الأر�ض واملياه اللبنانيتينْ

 

قيادة بريوت يف حزب االحتاد ا�ستقبلت وفدًا من قيادة حركة ال�سعب، واإثر   •
الجتماع اأكد الطرفان على »�سرورة التحرك ال�سريع ل�ستنها�ض ال�سارع الذي 

يف  العريق  وتاريخه  ما�سيه  و�سلبه  الأ�سا�سي،  م�ساره  عن  حرفه  البع�ض  يحاول 

العروبة، والعمل على جر ال�سارع باجتاه احلرب الأهلية«.

ال�سابق ح�سن يعقوب، ويف ذكرى اعت�سام الإمام مو�سى ال�سدر يف  النائب   •
العاملية يف م�سجد ال�سفاء، اعترب اأن اإزالة املتاري�ض بي عي الرمانة وال�سياح، 

والعت�سام ال�سلمي، والإ�سراب عن الطعام �سد الفتنة واندلع احلرب الأهلية، 

هو اأ�سمى املواقف واأرفعها اإن�سانية، وهو جت�سيد عملي لواقع ال�سلم الأهلي؛ اأف�سل 

وجوه احلرب مع »اإ�سرائيل«، التي تهدف اإىل �سرب ال�سلم الأهلي واإ�سعال الفتنة. 

ون�سخ  رخي�سة،  اأدوات  هم  الطرق  وقطاع  الفتنة  ناع  �سُ اأن  على  يعقوب  و�سدد 

جديدة لأعداء الإمام واإخوته، وللوطن القوي ب�سعبه وجي�سه ومقاومته، لكن لبنان 

القوي اليوم هو غري لبنان ال�سعيف بالأم�ض، وهو لبنان ما بعد النت�سار العظيم 

يف 2006، الذي حطم الأ�سطورة التي ل ُتقهر.

جهاز  ال�سهيوين  العدو  طائرات  تفجري  اأن  راأت  االإ���س��الم��ي  العمل  جبهة   •
التن�ست التج�س�سي يف جبال الزرارية، بعد ك�سفه من قبل رجال املقاومة، دليل 

على اأهميته، وعلى ا�ستمرار احلرب الأمنية والتج�س�سية واملخابراتية بي لبنان 

بكل طوائفه ومذاهبه، وبي الكيان ال�سهيوين الغا�سب، الذي ل يتورع عن فعل 

اأي �سيء لك�سر اإرادة املقاومة. من ناحية اأخرى، حّذرت اجلبهة من ت�ساعد لغة 

الأحوال  يجوز بحال من  اأنه ل  موؤكدة  البالد،  واملذهبي يف  الطائفي  التحري�ض 

التعر�ض للرموز الإ�سالمية التاريخية، وكذلك ل يجوز قطع اأرزاق النا�ض وتعطيل 

اأعمالهم.
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عامان على الغياب
لكن النور مستمر

ع���ام���ان م�����س��ي��ا ع��ل��ى غ��ي��اب 

حممد  ال�سيد  امل��رج��ع  العالمة 

اإىل  وانتقاله  اهلل،  ف�سل  ح�سني 

لكن  مر�سياً،  را�سياً  رب��ه  ج��وار 

غ��ي��اب��ه ج�����س��دي��اً، مل ول���ن يغيب 

الفكري  وع��ط��اءه  ونتاجه  اإرث���ه 

وال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف وال��رب��وي، 

فالعالمة ف�سل اهلل ترك معيناً 

العلم  ع��ن  للباحثني  ين�سب  ال 

وامل���ع���رف���ة، ف��م�����س��اب��ي��ح ه��داي��ت��ه 

الظماأى نحو  �ستبقى تنري درب 

منهله.

حمطات  م��ن  كثري  كثري  ثمة  امل��ج��اه��د،   - الر�سالة   - العالمة  ���س��رية  يف 

ال�سوء والنور واالأمل، حتى يف و�سط الظلمة، ويف حلظة الياأ�ض، كان َثم رجاء 

يطل من العامل العالمة املجاهد، يوؤكد اأن لكل ليل فجراً، متاماً كما اأن لكل 

�سالة و�سوءاً، واأن لكل ذرة عمل �سالح اأجراً عند العلي القدير.

الثمانينات من  اأطل يف مطلع  الركام،  هكذا.. و�سط االإحباط، ومن بني 

لبنان  على  بجحافله،  يطبق  ال�سهيوين  ال��ع��دو  ك��ان  حينما  املا�سي،  ال��ق��رن 

وع��ا���س��م��ت��ه، وي��ف��ر���ض ح��اك��م��ه.. ك��م��ا ���س��روط��ه وي�سيغ م��ع االأم���ريك���ي �سك 

ل��ن مي��ر..  العالمة: ال  ال�سيد  ق��ال  »ات��ف��اق«،  اأط��ل��ق عليه  »اأب����دي«،  ا�ست�سالم 

اندلع  ال�سرارة..  اأطلق  العبد..  الر�سا يف بئر  االإم��ام  من حمرابه يف م�سجد 

اللهيب، وكربت كرة نار املقاومة البا�سلة.

ي���ح���اول االأع������داء اأن ي��ط��ف��ئ��وا ن���ور اهلل ب��األ�����س��ن��ت��ه��م وح��ق��ده��م وك��ره��ه��م 

وعن�سريتهم، فيحاولون اغتيال العالمة – املجاهد باألف كيلوغرام من املواد 

�سديدة االنفجار، لكن اهلل ياأبى اإال اأن يتم نوره ولو كره الكافرون.

امل��ق��اوم��ة..  احل��رك��ة  م�ساحة  تتو�سع  االآم����ال،  تكرب  امل��واج��ه��ة،  ميتد حبل 

اأيار  اأع��داء اهلل، يتحرر اجلنوب يف  اأعتى  ينت�سر رج��ال اهلل يف املواجهات مع 

غزة  اإرادة  تنت�سر  العدو،   2006 اآب   - البا�سلة يف متوز  املقاومة  تهزم   ،2000
املقاومة يف 2008 - 2009.

نهج الفالح واجلهاد الذي غر�سه ال�سيد - الر�سالة - ي�ستمر.. ويتعاظم 

اإىل  ويغفو  وتنمو..  تنمو  االآم��ال  �سهول  يف  اخلري  �سنابل  اأن  ال�سيد،  ويتاأكد 

االأبد، فر�سالته �سارت مدر�سة احلياة.. وامل�ستقبل.

الثبات



وحدها التوازنات ال�سيا�سية �ساهمت 

اإي�سال وزير من طينة م��روان �سربل  يف 

متقاعد،  ع�سكري  الداخلية؛  وزارة  اإىل 

على  لكنه  وال�سيا�سيني،  ال�سيا�سة  يكره 

م��ا ي��ب��دو م��ن اأدائ����ه ي��اأخ��ذ اأم����وره بكثري 

ال��ذي  احل�سم  ع��ن  ب��دي��اًل  ال�سيا�سة  م��ن 

ي�ستهر به الع�سكر.. البع�ض يراه �سعيفاً، 

والبع�ض يراه طيباً، لكن اأحداً مل ي�سكك 

يف م�سداقيته.

اختلف اجلرناالن؛ رئي�ض اجلمهورية 

تكتل  ورئ��ي�����ض  �سليمان،  مي�سال  ال��ع��م��اد 

عون،  مي�سال  العماد  والتغيري  االإ�سالح 

على من يتوىل هذه الوزارة، فكان احلل 

من  للرجلني  �سديقاً  »و���س��ط��ي��اً«  رج���اًل 

بعيد، و�ساحب اأخالقيات عالية �سمحت 

له ب��اإزع��اج الطرفني يف وق��ت الح��ق، من 

دون اأن ُيغ�سب اأياً منهما.

ميار�ض �سربل قناعاته بربغماتية ال 

يتنازل معها عن ثوابته واأخالقياته، لكنه 

لي�ض من الذين ياأخذون االأمور باحلدة 

واالن��ف��ع��ال، وه��ذا ما ب��دا خ��الل اعت�سام 

االإ����س���الم���ي���ني يف ط��راب��ل�����ض واع��ت�����س��ام 

وبينهما  �سيدا،  يف  االأ�سري  اأحمد  ال�سيخ 

ع��م��ل��ي��ات اإح�������راق ال���دوال���ي���ب واإط�����الق 

الر�سا�ض والقنابل، والتي قابلها الوزير 

بعبارته ال�سهرية: »معلي�ض ال�سباب ف�سوا 

البكاء على  خلقهم«، لكنه مل يتورع عن 

عن  وردة  الزميلة  �ساألته  عندما  ال��ه��واء 

الفلتان االأمني.

و�سريان  انطليا�ض  حادثة  وق��وع  بعد 

�سائعة تورط عنا�سر من حزب اهلل فيها، 

كان الوزير �سربل جريئاً اإىل حد اإعالن 

احلقائق، وا�سعاً ما تي�سر لديه منها اأمام 

الراأي العام امل�سيحي، حتديداً الذي كان 

ي��راد له اأن يخاف من حزب اهلل، وملا مل 

احلملة،  اأ���س��ح��اب  احلقائق  ه��ذه  تعجب 

النهاية  ويف  والت�سليل،  بالكذب  اتهموه 

اعتذروا منه، كما اأعلن هو نف�سه يف وقت 

الحق.

لعبه  اإن���ه  ي��ق��ال  دور  �سربل  ول��ل��وزي��ر 

م��غ��واراً، بعد  1973، عندما كان  العام  يف 

اأوف  »ب��ن��ك  عملّية  ح�سم  م��ه��ّم��ة  ت��وّل��ي��ه 

باحتالل  �سخ�سان  ق��ام  حيث  اأم���ريك���ا«، 

اإىل  ب������ريوت وب��������ادرا  امل�������س���رف يف  ف�����رع 

رم���ي االأم������وال م���ن ن���واف���ذه، اع��را���س��اً 

للكيان  االأم���ريك���ي  ال��دع��م  �سيا�سة  ع��ل��ى 

اأهايل   ،1973 العام  حرب  يف  ال�سهيوين 

ال�سحيتني )علي �سعيب وجهاد �سعد( ما 

زالو يحيون ذكراهما، خ�سو�ساً اأن �سربل 

ا�ستطاع اإقناعهما باخلروج من امل�سرف، 

ل��ك��ن ث��م��ة م���ن اأط���ل���ق ال���ن���ار ع��ل��ي��ه��م��ا يف 

اخلارج بر�سا�ض القوى االأمنية.

منها  حوله،  اأُطلقت  كثرية  �سائعات 

�سقة  ���س��راوؤه  ومنها  ال�سيا�سي،  طموحه 

ال��ك�����س��ل��ي��ك، ي��رد  600 م���ر يف  مب�����س��اح��ة 

اأتر�ّسح  اأن  ميكن  »ال  بابت�سامة:  عليها 

ل��ل��ن��ي��اب��ة، وال اأري�����د ذل����ك، اأن����ا ال اأط��م��ح 

اأري��د  وال  اجلمهورية،  لرئا�سة  للر�ّسح 

ذلك، بكل ب�ساطة الأين ال اأحب ال�سيا�سة«، 

ويرّد على �سائعات »املغر�سني«: »يقولون 

اإين ا�سريت �سقة يف الك�سليك م�ساحتها 

���س��ي��ارة  وا�����س����ري����ت  م����رب����ع،  م����ر   600
»ف��������رياري« الب���ن���ي، اأن�����ا اأم���ل���ك ���س��ق��ة يف 

ولن  �سنتني،  منذ  ا�سريتها  احل��ازم��ي��ة 

اأ�سري »فرياري« البني كي ال اأخ�سره«.

ت��اأك��ي��د  اإىل  ���س��رب��ل  ال����وزي����ر  ي�����س��ع��ى 

القرار  يف  »املرجعيتني«  عن  ا�ستقالليته 

»ف��م��ا هي  واإال  وزارت����ه،  ال���ذي يتخذه يف 

كل  يف  ال�سماعة  �ساأرفع  كنت  اإذا  قيمتي 

مرة اأحتاج فيها اإىل اتخاذ قرار«؟ ويوؤكد 

اأ�سلوبي  م��ن  �سيغرّي  �سيء  »ال  اأن  �سربل 

يف ال��ع��م��ل، ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ال�����س��غ��وط، 

�سوابط  يل  ي�سع  اأن  ي�ستطيع  اأح��د  وال 

ي�ستطيعان  »اجل����رناالن«  ع��ل��ّي،  ي��وؤث��ر  اأو 

فقط اأن يتفقا على اإزاحتي، ويف اللحظة 

ق���ادر على  اأين غ��ري  اأك��ت�����س��ف فيها  ال��ت��ي 

�ساأقّدم  �سواباً،  اأراه  ما  وف��ق  اال�ستمرار 

و�ساأختار  منزيل،  اإىل  واأذه��ب  ا�ستقالتي 

ع��ن��ده��ا ت��وق��ي��ت��اً مي��ن��ح ه���ذه اال���س��ت��ق��ال��ة 

املعنى املطلوب«.

بينو يف  ب��ل��دة  ال��وزي��ر �سربل يف  ُول���د 

ق�ساء عكار يف 11 اآذار 1947، متاأهل من 

اأوالد:  ثالثة  ول��ه  �سقر،  اأن��ط��وان  ليندا 

رام���ي   ،)1986( ���س��ام��ر   ،)1984( م��اي��ا 

.)1992(

 حائز على االإج����ازة يف احل��ق��وق من 

اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ل��ك��ن��ه مل ي��ع��م��ل يف 

احلربية  املدر�سة  دخ��ل  بل  القطاع،  ه��ذا 

عام 1968 وتخرج منها برتبة مالزم عام 

1971، كما تابع دورة مغاوير وُمنح لقب 
مغوار من قبل قيادة اجلي�ض عام 1973.

ق��وى  يف  �سنة  اأرب���ع���ني  ���س��رب��ل  ق�سى 

االأم�������ن ال����داخ����ل����ي، وت�������درج يف ال���رت���ب 

من  اعتباراً  عميد  رتبة  حتى  الع�سكرية 

وح���دات  خم��ت��ل��ف  يف  خ���دم   ،1/1/1997
قوى االأمن الداخلي وا�ستلم عدة مراكز 

ق���ي���ادي���ة، م��ن��ه��ا م�����س��اع��د ق���ائ���د ال�����درك، 

ال�سيارة  القوى  وحدة  قيادة  اإىل  و�سواًل 

تطوير  يف  ���س��اه��م  ك��م��ا   ،2001 ال��ع��ام  يف 

دورها  وع��ّزز  »الفهود«،  اخلا�سة  ال�سرية 

من ناحية املهمات والعديد والعتاد.

ت���اب���ع ان��ت��خ��اب��ات ال�����س��م��ال يف ال��ع��ام 

يف  ال�سكاوى  غرفة  اإدارة  وتوىل   ،1996
وزراة الداخلية يف انتخابات العام 2005، 

كما توىل رئا�سة غرفة العمليات املركزية 

اخلا�سة باالنتخابات النيابية 2009.
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بــاإلذن مـن بــوتــين
 تاريخ العرب محفور بالدم.. في القدس

فمواقف  واملمانعة،  املقاومة  للدول  الداعم  ال�سجاع  الرو�سي  املوقف  يقّدرون  ال�سرفاء 

رو�سيا ورئي�سها بوتي كانت �سدًا منيعًا يف مواجهة املتاآمرين على املقاومة من فل�سطي اإىل 

العراق ولبنان، خ�سو�سًا املقاومة يف فل�سطي؛ فل�سطي بيت حلم، مهد نبي اهلل عي�سى عليه 

نبّي اهلل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، فل�سطي �سرف  القد�ض؛ م�سرى  ال�سالم.. فل�سطي 

وكرامة العرب وامل�سلمي.

مل ن�ستغرب زيارة الرئي�ض بوتي اإىل دولة الكيان املزعومة »اإ�سرائيل«، والتي قامت على 

تراث ودم �سعب اأعزل، مل ن�ستغرب لأن رو�سيا كاأي دولة يف الدنيا لها ح�ساباتها، كونها من 

الدول العظمى، ومن الأع�ساء الدائمي يف الأمم املتحدة.

ولكن بالإذن من بوتي، اأن تزور حائط الرباق املال�سق للم�سجد الأق�سى، وتقول نحن 

به،  نقبل  لن  اأمر  فهذا  القد�ض،  حجارة  يف  حمفور  اليهودي  التاريخ  اأن  كيف  هنا  ن�ساهد 

زيارتكم يا �سيادة الرئي�ض حائط الرباق وحديثكم عن التاريخ اليهودي هناك، �سّكل �سفعة 

قوية لكل العامل العربي والإ�سالمي، واإهانة مل�ساعر امل�سلمي.

حائط الرباق جزء من امل�سجد الأق�سى، واحُتل من قبل ال�سهاينة املغت�سبي 

�سنة 1967، و الأمم املتحدة توؤكد ذلك اإن كنتم تعرتفون بها، والغريب اأن الوليات 

املتحدة الأمريكية؛ الدولة العظمى الداعمة لل�سهاينة وجرائمهم، مل ي�سدر عنها 

هكذا موقف وكالم. 

اإن حائط الرباق حائط تراثه اإ�سالمي وجزء من امل�سجد الأق�سى، ول حق لغري امل�سلمي 

فيه، وكل احلقائق التاريخية والوثائق الدولية توؤكد اإ�سالمية حائط الرباق. 

اإن التاريخ اليهودي حمفور.. نعم يا �سيادة الرئي�ض بوتي، ولكن لي�ض يف حجارة واأ�سوار 

كل  على  ومنفذ  ممنهج  لإره��اب  اأع��زل  �سعب  تعر�ض  اأن  ي�سهد  ولن  مل  فالتاريخ  القد�ض، 

امل�ستويات وب�ستى و�سائل واأدوات الإرهاب وباأب�سع الأ�سكال وال�سور، مثل ما �سهده ال�سعب 

العربي، وال�سعب الفل�سطيني على اأر�ض فل�سطي من قبل ال�سهاينة. 

فل�سطي، بحق  اأهل  ال�سهاينة بحق  ارتكبها  التي  باجلرائم  له  ي�سهد  اليهودي  التاريخ 

امل�سجد الأق�سى وبيت حلم، ي�سهد له يف �سربا و�ساتيال، وقانا واملن�سورية، التاريخ �سجل اأن 

اأطفالهم مل ير�سعوا اإل احلقد والكره للعرب، التاريخ لن ين�سى كتابات اأطفال اليهود ر�سائل 

لأطفال لبنان على ال�سواريخ والقنابل التي اأطلقتها طائرات ومدفعية الحتالل الإ�سرائيلي 

كانت  فل�سطي،  اغت�ساب  ومنذ  وقبل   ،2006 اللبنانية يف عدوان متوز  والقرى  املدن  على 
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مواطني لبنانيي، هذا هو تاريخهم الذي ي�سهد له.

اأين املدافعون عن فل�سطي من الكالم ال�سادر عن الرئي�ض بوتي، فلم نر اأي موقف اأو 

ر�سالة احتجاج اأو اعرتا�ض على كالمه ال�سادر من على حائط »املبكى«.

ولتذكري الرئي�ض بوتي فقط، على قاعدة: ذكر اإن نفعت الذكرى، ن�سري اإىل اأن ل�سو�ض 

املال العام الرو�ض، كانوا من اليهود، وقد طلبتم من الكيان ال�سهيوين، اإبان وليتكم الثانية 

القت�سادية اخلانقة  الأزمة  اأ�سباب  كانا من  »اإ�سرائيل«، وهما  اإىل  ل�سينْ ملياردريينْ فرا 

ت�سبه  ال�سديقة،  دولتكم  جعل  خاللها  من  وا�سنطن  اأرادت  والتي  رو�سيا،  عانتها  التي 

�سيئًا  عرفتم  فهل  احلائط..  عر�ض  الطلب  بهذا  �سربت  اأبيب«  »تل  لكن  م��وز..  جمهورية 

عنهما اإبان زيارتكم ل�»اإ�سرائيل«؟!

 كالمكم جعلنا نن�سى مواقفكم الداعمة لنا، راجعوا كالمكم و�سححوا مواقفكم، قبل 

اأن نراجع ح�ساباتنا معكم.

�سعيد عيتاين

الوزير »المغوار« يفضل الحوار

شربل أتى بتوافق الجنرالْين.. ويعمل وفقًا لقناعاته

من هنـــا وهنــــاك
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

»األسير« • غطاء غير مباشر لـ
االأ�سري  اأحمد  ال�سيخ  حترك  اأن  نيابية  م�سادر  اعتربت 

يحركه تع�سب اأعمى، وبغطاء �سيا�سي غري مبا�سر من قبل 

تيار امل�ستقبل، وعلى احلكومة اللبنانية و�سع حد له قبل اأن 

تنفلت االأمور ويوؤول الو�سع االأمني اإىل املجهول.

• النغمة القديمة
ع��ل��ق اأح����د ال�����س��ي��ا���س��ني ع��ل��ى االت���ه���ام���ات امل��ت��ب��ادل��ة بني 

احل�����زب ال�������س���وري ال���ق���وم���ي االج��ت��م��اع��ي وح�����زب ال���ق���وات 

اللبنانية، با�ستقدام املغربني اإىل الكورة مع اقراب موعد 

االنتخابات النيابّية الفرعّية فيها، قائاًل: »�سو رجعنا على 

نف�ض النغمة القدمية«!

• تخوف أمني 
بوا�سطة  ت��ف��ج��ريات  اأم��ن��ي م��ن ح�سول  ت��خ��وف م��رج��ع 

�سيارات مفخخة، بعد ح�سول جهازه االأمني على معلومات 

اإحدى  ال�سيارات قد متت �سرقتها من  باأن ع��دداً من  تفيد 

الدول العربية وو�سلت اإىل لبنان، واالأجهزة االأمنية تعمل 

على ر�سدها.

• كسروان وزحلة.. باإلحصائيات 
اأجنبية وعربية قد وّقعت  اأن �سفارات تابعة لدول  تبني 

االنتخابية،  االأر�سية  لدرا�سة  اإح�سائية  �سركات  مع  عقوداً 

واإعداد تقارير الإر�سالها اإىل دولهم حول الدوائر االنتخابية 

لبع�ض الدوائر، حتديداً لك�سروان وزحلة. 

إنا لله 
وإنا إليه راجعون

تتقدم اأ�سرة جريدة 

�سماحة  م��ن  »ال��ث��ب��ات« 

اهلل  عبد  ح�سان  ال�سيخ 

باأحر  الكرمية  وعائلته 

ال��ت��ع��ازي ب��وف��اة وال���ده 

�سعيد  حم���م���ود  احل�����اج 

املوىل  �سائلة  اهلل،  عبد 

ي��ت��غ��م��ده  اأن  وج����ل  ع���ز 

ي�سكنه  واأن  ب��رح��م��ت��ه، 

ف�سيح جنانه.



م�رشوع »الأ�سري« هو نف�سه 

م�رشوع 14 اآذار وتيار امل�ستقبل.. 

حل امل�ساكل الأمنية عند 

احلكومة، اأما و�سع العرب على 

هرائه وهزالته، فلن ي�سمح بتمرير 

امل�ساريع الغربية، لأننا قررنا 

مواجهته.. وباإذن اهلل �سننت�رش. 

اأم������ن ع�����ام »ال���ت���ن���ظ���ي���م ال�����ش��ع��ب��ي 

النا�شري«؛ النائب ال�شابق اأ�شامة �شعد 

ينقل باأ�شى وعزم مقاربته للأحداث يف 

الذي  احل��وار  واإليكم  واملنطقة،  لبنان 

اأجرته جريدة »الثبات«:

�شعد  اأ�شامة  ال�شابق  النائب  يعلق 

ع���ل���ى ق���ط���ع ط���ري���ق ����ش���ي���دا م����ن ق��ب��ل 

ال�����ش��ي��خ اأح���م���د الأ����ش���ر، ب����اأن الأم����ور 

ت���ب���داأ ب��و���ش��ع الأح��������داث يف ن�����ش��اب��ه��ا 

ال�����ش��ح��ي��ح، وامل�������ش���وؤول���ي���ة ت���ق���ع ع��ل��ى 

ع��ات��ق وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م����روان �شربل 

م��ن عليهم  ه��م  واحل��ك��وم��ة جمتمعة؛ 

للبنانين،  امللتب�س  ال��و���ش��ع  تو�شيح 

ي��ق��ول: »وج��ه��وا ك��اإع��لم��ي��ن ال�����ش��وؤال 

هل  املعنين،  وال����وزراء  احلكومة  اإىل 

امل�شوؤول عمن  احلكومة؟  وزي��ر يف  اأن��ا 

ي��ك��ون م�������ش���وؤوًل، وع���ن اأي����ة م��وا���ش��ي��ع 

م�������ش���وؤول؟ ل��ي�����س اأن����ا م���ن ي��ج��ب عليه 

لبناين  كمواطن  اأن��ا  الأج��وب��ة،  اإعطاء 

و�شيداوي يهمني جداً رعاية م�شالح 

النا�س، وتاأمن ظروف هانئة لأهلنا يف 

املدينة، لكن امل�شوؤول الأول والأ�شا�شي 

هي عند ال�شلطات التنفيذية«.

احلكومة،  ب���اأداء  راأي��ه  عن  �شاألناه 

وع����ن م��ف��او���ش��ة رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

م��ي�����ش��ال ���ش��ل��ي��م��ان ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

جنيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان 

الطريق  لفتح  الأ���ش��ر  ال�شيخ  �شربل 

واللبنانين،  ال�شيداوين  اأم��ام  العام 

يجيب �شعد: »الأمر خمٍز بالطبع، يف 

عمل  نتيجة  ياأتي  الأم��ر  ه��ذا  النهاية 

ه���ذه احل��ك��وم��ة وم��ك��ون��ات��ه��ا، ه���م من 

اأو�شلونا اإىل هذه احل��وادث، وهم من 

يف  ال�شقاء  ه��ذا  م�شوؤولية  يتحملون 

لبنان عموماً، ويف �شيدا خ�شو�شاً«.

ال�����ش��ي��داوي��ن  راأي  ه���و  م���ا  ل��ك��ن 

ادع������اء الأ�����ش����ر متثيله  ب��ال��ف��ع��ل م���ع 

كفريق  ورف�شكم  ال�شيداوي،  لل�شارع 

ال���ن���ائ���ب  ورف���������س  �����ش����ي����دا،  يف  وازن 

روحية  وق��ي��ادات  وامل�شتقبل  ال�شنيورة 

ل�شيا�شة قطع الطرقات العامة؟ فهل 

من �شبيل ل�شتطلع راأي ال�شيداوين 

باملو�شوع؟ �شعد يرد �شاحكاً: »امل�شاألة 

اأبعد من ق�شة الأ�شر، املو�شوع اأ�شًل 

الرابع  وفريق  امل�شتقبل  تيار  عند  هو 

م�شروعهم  ه��و  ه���ذا  اآذار؛  م��ن  ع�شر 

احلقيقي، وهذه هي ترجمته الفعلية، 

ملاذا علينا الختباء وراء كلم مع�شول 

م���ن ه��ن��ا اأو ك���ذب���ة م���ن ه���ن���اك؟ ه��ذا 

احل�����دث ي��ن�����ش��ج��م م���ع ���ش��ي��اق اأح�����داث 

الفريق  �شتتبعه، هذا  واأح��داث  �شبقته 

نزع  م�شاألة  يطرح  م��ن  ه��و  ال�شيا�شي 

���ش��لح امل���ق���اوم���ة - ال����ذي ه���و مطلب 

»اإ���ش��رائ��ي��ل��ي« - اأم��رك��ي - وه��و ال��ذي 

امل��و���ش��وع، والأ���ش��ر �شمن  يتبنى ه��ذا 

هذا ال�شياق هو اأحد هذه الرتجمات«.

�س�ؤال

ل يتهرب اأمن عام تنظيم ال�شعبي 

ال��ن��ا���ش��ري م���ن حت��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ات��ه 

ال��وط��ن��ي��ة، ف��ه��و ي���وؤك���د رف����ع ال�����ش��وت 

ع��ال��ي��اً ���ش��ع��ب��ي��اً وم��ط��ل��ب��ي��اً وم��ي��دان��ي��اً، 

بن  الفتنة  ل��درء  نعمل  »نحن  يقول: 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، ون���ح���ن م���ن ي��ع��م��ل على 

يعمل  م��ن  ونحن  الوطني،  التما�شك 

وي�����ش��ت��م��ع لأن����ن ال��ن��ا���س وم�����ش��اك��ل��ه��م 

مع  ونحن  والقت�شادية،  الجتماعية 

»اإ�شرائيل«،  اأط��م��اع  من  لبنان  حماية 

لكن ل ت�شاألني عمن يريد رفع �شوته 

حتقيق  يريد  وعمن  بالفتنة  للإيذان 

نحن  املنطقة،  يف  »اإ�شرائيل«  م�شالح 

���ش��ن��واج��ه��م ب��ك��ل م���ا اأوت���ي���ن���ا م���ن ق��وة 

اهلل  وب��اإذن  ال�شعيفة،  اإمكانياتنا  رغم 

م�شروعهم،  وع��ل��ى  عليهم  �شننت�شر 

الإن�شان  على  واأخ��راً  اأوًل  نعول  لأننا 

احل���ر ال�����ش��ري��ف يف ه���ذا ال��ب��ل��د، وه��م 

البلد رغم  ال�شامتة يف هذا  الأكرثية 

ال�شحن الطائفي املقيت«.

ال��دخ��ول يف  �شعد  اأ���ش��ام��ة  يرف�س 

براأيه  امل�شاألة  تفا�شيل حادثة حملية، 

اأك����ر م��ن ���ش��خ�����س، ب��ع��ت��اب ع��ل��ى اأه��ل 

ال�����ش��ح��اف��ة ي�����ش��األ: »مل�����اذا ت��ن�����ش��ون اأن 

موقف الأ�شر هو موقف فريق 14 اآذار 

اأن موقفه هو  تن�شون  مل��اذا  احلقيقي؟ 

نف�شه موقف تيار امل�شتقبل، وتطلبون 

م���ن���ا ال��ت��ع��ل��ي��ق ع���ل���ى ح�����دث ظ�����ريف«؟ 

كتلة  ال�شنيورة كرئي�س  �شاألناه: ولكن 

اجتماعه  يف  ال�شكل  يف  اأقله  امل�شتقبل، 

مع فعاليات �شيداوية منذ اأيام رف�س 

اأ�شلوب الأ�شر؟ ي�شحك �شعد قائًل: 

النا�س،  اأ���ش��األ  دعني  مب��ن؟  »ت�شت�شهد 

ي��ق��ول  ال������ذي  الأوىل  امل������رة  ه����ي  ه����ل 

ال�����ش��ن��ي��ورة ب��غ��ر م���ا ي��ف��ع��ل؟ الأ���ش��ر 

ه���و م�������ش���روع ت���ي���ار امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وه���ذا 

من  يل  ا���ش��م��ح  الفعلية،  ترجمته  ه��و 

اإعلمي،  لكل  ال�شوؤال  توجيه  خللك 

تيار  عند  املذهبي  ال�شحن  توقف  هل 

ال�شمتقبل؟ وانطلقاً من هذا ال�شحن 

األي�س  ت��وؤم��ن؟  م��ن  م�شالح  امل��ذه��ب��ي 

حما�شرة  ي�شتهدف  برمته  امل��و���ش��وع 

املقاومة لإغراقها فتنوياً«؟

ول��ك��ن ك��ي��ف ي��ف�����ش��ر اأ���ش��ام��ة �شعد 

رف�������س م�����ش��اي��خ ال���ت���ي���ار ال�����ش��ل��ف��ي يف 

ط���راب���ل�������س ح���رك���ة الأ������ش�����ر؟ ي���ق���ول: 

اإن مل  ب���ح���د ذات������ه ظ������ريف،  »احل�������دث 

بعد غد،  اأو  غ��داً  �شُيعالج  اليوم  يعالج 

امل�شاألة  عينه،  باحلدث  لي�شت  امل�شكلة 

يف امل�����ش��روع ال����ذي ي�����ش��ت��ه��دف ال��وط��ن 

وامل��ق��اوم��ة ووح���دة ال��وط��ن، ل��ن اأقحم 

واأعدادهم  يعت�شم  من  بق�شية  نف�شي 

وح��ج��م��ه��م ال��ت��م��ث��ي��ل��ي، الع��ت�����ش��ام هو 

يبداأ  �شيا�شي،  مل�شروع  تعبرية  نتيجة 

بفريق 14 اآذار وينتهي ببع�س مكونات 

من  طبعاً  املدعوم  احلالية،  احلكومة 

اأنظمة عربية وموافقة اأمركية ور�شا 

اإ�شرائيلي«. 

�شوؤال  اأي  توجيه  رف�شه  يكرر  �شعد 

اأن تفعله احلكومة،  له بالن�شبة ملا يجب 

ب��اأ���ش��ى: »ه���ذه احل��ك��وم��ة الفا�شلة  ي��ق��ول 

اأ�شًل ل اأعول عليها ب�شيء.. اأمور اأب�شط 

من ذلك عاجزة عن حلها، فهي قا�شرة 

على  ومتفرجة  الجتماعية  الق�شايا  يف 

ال�شحن الطائفي، وبع�س اأركانها متاآمر 

اإن  ���ش��األ��ن��اه  وموؤ�ش�شاتها«،  ال��دول��ة  على 

الرئي�س ميقاتي، يرد  كان يق�شد بذلك 

»ن��ع��م، ه��و وغ���ره.. »م��ن الآخ���ر خذها«، 

يف  التفكر  ع��ن  ق��ل��ي��ًل  ي��ت��وق��ف��وا  ليتهم 

ربحها  كيفية  وعن  النيابية  النتخابات 

وم�شاكلهم،  النا�س  بق�شايا  باللهتمام 

اأعنيه  وم��ا  ك��ل��ه��ون«،  فيها،  »ي�شمحولنا 

ب�»كلهم« يعني كل الأطراف ال�شيا�شية يف 

البلد«.

اأ�شامة �شعد عملياً عن قدرة  �شاألنا 

احل��ك��وم��ة وال���ق���وى الأم��ن��ي��ة م��ن ف�س 

اع��ت�����ش��ام الأ���ش��ر ب��ال��ق��وة، وع��م��ا ميكن 

فعله لو كان رئي�شاً للحكومة اللبنانية، 

اأن  البلد يجب  يجيب: »هناك حالة يف 

�شاملة،  لروؤية  بحاجة  املو�شوع  تعالج، 

لإي��ق��اف  كاملة  ا�شرتاتيجية  وم��ق��ارب��ة 

ال��ت��ده��ور ال��وط��ن��ي والرت���ك���اب���ات بحق 

املواطن، امل�شاألة اأبعد من حالة ظرفية 

وحدث ظريف يتلهى به الإعلم«.

يف  ن�شبياً  ال�شمال  جبهة  ه���دوء  ع��ن 

ط��راب��ل�����س وع���ك���ار، وا���ش��ت��ع��ال��ه��ا اإع��لم��ي��اً 

»طرابل�س  �شعد:  يقول  اجلنوب،  يف  اأقله 

اأح��داث �شورية،  كانت بوابة لزج لبنان يف 

املقاومة  ل�شتهداف  البوابة  هي  و�شيدا 

لي�س  ه��ذا  ال�شيا�شي  امل�شروع  و�شلحها، 

ابن البارحة، امل�شروع بداأ منذ العام 2005، 

انتخابات  ويف   ،2006 ال��ع��ام  يف  وا���ش��ت��م��ر 

2009، وباملنا�شبة ما يح�شل يف املدينة من 
اأحداث هي وليدة القبول بو�شع اليد على 

�شاألناه  ال���دوح���ة«،  ات��ف��اق  يف  �شيدا  ق���رار 

ال��ل��وم  ي��وج��ه  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  م�شتف�شرين 

عموماً؟  احللفاء  اأو  ب��ري  نبيه  للرئي�س 

اأحداً،  اأ�شمي  »اإنه بر�شم اجلميع، ل  يرد: 

امل�شكلة  الأ�شماء،  ق�شية  يف  تقحمني  ول 

م���ن ه���ن���اك ت����ب����داأ، الأم������ر ال���وح���ي���د رغ��م 

تعب  هو  لبنان،  يف  احلاكمة  الإدارة  �شوء 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن م���ن ال���ك���لم ال��ف��ت��ن��وي، لأن���ه 

بينهم،  فيما  الوحدة  تبقى عوامل  براأيي 

اأكر بكثر من عوامل التفرقة«.

�س�رية

براأي اأ�شامة �شعد، اأثبتت الأحداث 

ي��ق��ول عن  ال��ن��ظ��ام،  ���ش��وري��ة، منعة  يف 

»املخا�س  فيها:  الأح��داث  �شر  وجهة 

ق����د ي����ط����ول، وه����ن����اك اأث����م����ان ع��ال��ي��ة 

���ش��ي��دف��ع��ه��ا ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري، ول��ك��ن 

لي�شت  ت�����ش��وي��ة  اإىل  �شتنتهي  الأم�����ور 

مل�شلحة  ح��ت��ى  ول  ال����ع����رب،  ل�����ش��ال��ح 

»ولكن  بتعجب:  �شاألناه  ال�����ش��وري��ن«، 

لبنان الذي دفع الثمن غالياً يف حرب 

الت�شحيات  رغم  ا�شتطاع   2006 متوز 

ال�����ك�����ب�����رة م������ن اإف�����������ش�����ال امل���������ش����روع 

�شعد  اأج��اب  الأمركي؟  »الإ�شرائيلي« 

اليوم  احلا�شل  »ال�شتهداف  �شارحاً: 

مل ي��ع��د م��وج��ه��اً ل��ل��ن��ظ��ام يف ���ش��وري��ة، 

بقدر ما هو ا�شتهداف لل�شعب ال�شوري 

الأ�شف  مع  العربية،  وللق�شية  برمته 

نظام  اإىل  ب�شورية  ���ش��ت��وؤدي  الت�شوية 

���ش��ب��ي��ه ل��ل��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف ل��ب��ن��ان 

وللنظام ال�شيا�شي الذي ن�شاأ يف العراق 

وي�شيف  الأم���رك���ي«،  الح��ت��لل  بعد 

الت�شوية  اليوم؟  العروبة  »اأي��ن  �شعد: 

تدخًل  باأخرى  اأو  بطريقة  �شتفر�س 

للأطراف الإقليمية والدولية«.

�شاألنا �شعد عن اأي عرٍب تتحدثون، 

م�����ادام�����ت ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ن��ف�����ش��ه��ا 

التدخل  وت�����ش��رع  وم�شتتة،  منق�شمة 

اخلارجي يف �شورية، يرد: »دول اخلليج 

حم��م��ي��ات  اإن���ه���ا  دوًل،  ل��ي�����ش��ت  اأ����ش���ًل 

ف��ه��ي من�شغلة  م�����ش��ر  اأم����ا  اأم���رك���ي���ة، 

ب��ق�����ش��اي��اه��ا، وه�����ي حت���ت���اج ل�����ش��ن��وات 

لرتتيب اأو�شاعها الداخلية ولتحديد 

دورها الإقليمي، ويف النهاية لنفرت�س 

وهو  وتعي�س،  خم��زي  العرب  واق��ع  اأن 

لن  ل  ب��ه؟  الت�شليم  يجب  هل  كذلك، 

نقبل  ول���ن  احل���ايل  ل��ل��واق��ع  ن�شت�شلم 

ال�شهيوين  لإرادة  م�شرنا  بت�شليم 

ال��ق��رار  اأخ���ذت  �شخ�شياً  والأم���رك���ي، 

العتبار  لإع���ادة  والن�شال  باملواجهة 

ال���وط���ن���ي���ة ال���ت���ي جت���م���ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

وللعروبة التي توحد العرب«.

م�سر

ب��خ�����ش��و���س احل�������راك يف م�����ش��ر، 

يعتر �شعد اأن و�شول الرئي�س امل�شري 

ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���دة  اإىل  حم��م��د م��ر���ش��ي 

ي��ت��ط��ل��ب وق����ت����اً ل��ت��ح��دي��د م��ق��ارب��ت��ه، 

توجهات  ميثل  ل  كونه  »رغ��م  ي��ق��ول: 

ك��ل احل���راك ال��ث��وري ال���ذي انطلق يف 

يناير يف م�شر، فريقه ال�شيا�شي ميثل 

املناه�شة  الثورية  القوى  هذه  اإح��دى 

لنظام الرئي�س املخلوع ح�شني مبارك، 

�شتوؤول  كيف  ان��ت��ظ��ار  يجب  وب��ال��ت��ايل 

ب��ي��ن��ه وب���ن املجل�س  ال��ع��لق��ة  اأح�����وال 

ال��ع�����ش��ك��ري، رغ���م ك���ون الأخ����ر ميثل 

النظام ال�شابق، هناك تغيرات طراأت 

وم�����زاج ع���ام ت���ب���دل.. وم�����ش��ر بحاجة 

لرعاية داخلية، ومر�شي رغم خلفيته 

ب��ن  ي�������وازن  اأن  ع��ل��ي��ه  الإ����ش���لم���ي���ة، 

قناعاته  وب���ن  ك��رئ��ي�����س  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه 

ك���ق���ي���ادي ����ش���اب���ق جل���م���اع���ة الإخ�������وان 

تتقاطع  ق��د  ال�شبب  ل��ه��ذا  امل�شلمن، 

خ���ي���ارات���ه مب���واق���ف ق��وم��ي��ة م���ن هنا 

وخيارات اإ�شلمية من هناك«.

اأجرى احل�ار: ب�ل با�سيل

لماذا تنسون أن موقف 
األسير هو موقف فريق 
14 آذار الحقيقي؟ ولماذا 

تنسون أن موقفه 
هو نفسه موقف تيار 

المستقبل؟

طرابلس كانت البوابة 
لزّج لبنان في أحداث 
سورية.. وصيدا هي 
البوابة الستهداف 

المقاومة وسالحها.. 
والمشروع السياسي 
هذا ليس ابن البارحة
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ي���ق���ف ع�������ش���اق احل����م����ام وم����رب����وه، 

»ك�����ش��ا���ش��ي  ب���ا����ش���م  ي���ع���رف���ون  م����ن  اأو 

ال�شكنية  املباين  اأ�شطح  فوق  احلمام«، 

يف ال��ع��ا���ش��م��ة ب����روت وي�����ش��ت��خ��دم��ون 

ي��ل��وح��ون بها  ال��ت��ي  ال�شفر واحل��ب��ال 

اأ�شراب احلمام فوق  يف الهواء، لإر�شاد 

ا�شتعرا�شاً  وي�شاهدون  املنازل  اأ�شطح 

جوياً لطائر ال�شلم.

وقد اأ�شبحت هذه الهواية منت�شرة 

ب��ن ب��ع�����س ال�����ش��ب��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن منذ 

الكثر  اإيجاد  بالإمكان  حيث  �شنوات، 

احلمام  لرتبية  اخل�شبية  البيوت  من 

على اأ�شطح املباين، ل �شيما يف منطقة 

وزق��اق  ال��ل��ج��ا،  وح��ي  التحتا،  الب�شطا 

اإل  انت�شارها،  وعلى  واللبان،  البلط، 

اأن هذه الهواية تثر ازعاج الكثر من 

اجلران والأهايل.

اأح�����د ال�����ش��ب��ان امل��غ��رم��ن ب��رتب��ي��ة 

وي��دع��ى  الب�شطا  منطقة  يف  احل��م��ام 

حم��م��د اخل��ن�����ش��ا ي����رد ع��ل��ى م��ن��ت��ق��دي 

احلمام  ك�س  »هوايتي  ق��ائ��ًل:  هوايته 

ال��ه��واي��ة  اأت��رك��ه��ا، ه���ذه  اأن  ول مي��ك��ن 

ورثتها عن اأهلي ول يهمني ما يقوله 

اأح�����داً  اأوؤذي  ل  م����ادم����ُت  الآخ���������رون، 

املبنى  �شطح  تنظيف  ع��ل��ى  واأح���ر����س 

ال���ذي اأق��ط��ن��ه وك�����ش��ك احل��م��ام ب�شكل 

يومي«، وي�شيف: »اإن اأغلب هواة ك�س 

احل���م���ام ي��ع��رف��ون ح����دود مم��ار���ش��ت��ه��ا، 

ول��ذل��ك ل ي��زع��ج��ون ج��ران��ه��م، وم��ا 

قد  اجل���دد  بع�س  اأن  اأح��ي��ان��اً  يح�شل 

ي��زع��ج��ون ج��ران��ه��م، ول��ك��ن يتم ف��وراً 

ت��ن��ب��ي��ه��ه��م لأ�����ش����ول ال���ع���م���ل ب���ه���ا ف��ل 

ي��ك��ررون اإزع��اج��ات��ه��م، ف��ه��واي��ة تربية 

ولي�شت  ولطيفة  بريئة  هواية  احلمام 

مزعجة«.

م����ع ذل������ك، ت��ب��ق��ى ه����واي����ة ت��رب��ي��ة 

احل��م��ام م��رف��و���ش��ة م��ن ق��ب��ل املجتمع 

ب�شكل عام، وقد ت�شكل عبئاً على �شورة 

���ش��اح��ب��ه��ا م���ن ال��ن��اح��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

يف بع�س الأح��ي��ان، اأم��ا الأم���ر الأك��رث 

دلل���ة ع��ل��ى ه���ذا ال��رف�����س فيتمثل يف 

عدم العرتاف ب�شهادة ك�شا�س احلمام 

اأن���ه ل ميتلك  باعتبار  امل��ح��اك��م،  اأم���ام 

ال�شدقية الكافية.

اعرتا�ض الأهايل

ال��ق��اط��ن��ن يف م��ن��ط��ق��ة تلة  اأح�����د 

ينتقد  اجل���������ارودي،  اآل  م���ن  اخل���ي���اط 

انت�شار هواية ك�س احلمام ب�شكل كبر يف 

منطقته، وقد توجه اإىل بلدية بروت 

�شائًل: »هل يحق لأحد �شاكني الأبنية 

يف املنطقة اأن يقوم برتبية اأ�شراب من 

�شيد  حيث  البناء،  �شطح  على  احل��م��ام 

معظم  يف  ويقوم  خ�شبية،  اأع�شا�شاً  لهم 

الأي���ام »بك�س« ه��ذه الأ���ش��راب يف اأج��واء 

املنطقة، مع ما تخلفه هذه الطيور من 

والبيئة،  النظافة  اإىل  ت�شيء  خملفات 

وكيف لل�شكان اأن يعاجلوا هذه امل�شكلة 

ال��ه��واي��ة عنيفاً  ك���ان ���ش��اح��ب  يف ح���ال 

وع�شبياً يف تعامله«؟..

املعنين  اإىل  �شوؤاله  نقلنا  اأن  وبعد 

اأج��اب��ن��ا م�����ش��در م��ن حم��اف��ظ��ة ب��روت 

املنازل  ب��ن  احل��م��ام  اأ���ش��راب  تربية  »اأن 

املجل�س  م���ن  ق����رار  مم��ن��وع��ة، وه���ن���اك 

البلدي مينع، اإ�شافة اإىل تربية احلمام 

الأ�شراب بتطيرها  اأ�شحاب هذه  قيام 

اأنه ميكن  امل�شدر  اأ�شاف  املنازل«،  فوق 

����ش���ك���وى اإىل  ت����ق����دمي  ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن 

التي  ال�شرطة  حمافظة بروت وقيادة 

تكلف دورية منها بقمع هذه املخالفة، 

وفر�س غرامات على املخالف، كما يتم 

ب��اأن ل  ك�شا�س احلمام  تعهد على  اأخ��ذ 

يعود ويكرر اإزعاجه جلرانه.

ل��ك��ن ه����ذه ال���ق���وان���ن ل حت���د من 

ه���واي���ة ت��رب��ي��ة احل���م���ام، ل ب���ل ل��وح��ظ 

ه���ذه  اإىل  ال�������ش���ي���دات  ب���ع�������س  دخ�������ول 

الهواية، حيث اقت�شرت م�شاركتهن بها 

وتربيتها  اجلميلة  الطيور  اقتناء  على 

يف منازلهن.

 وي��ن��ق�����ش��م ه�����واة ت��رب��ي��ة احل��م��ام 

الرتبية  ه��واة  فئات ومنهم:  ع��دة  اإىل 

ل��ل��زي��ن��ة وال���ش��ت��م��ت��اع مب��ن��ظ��ر احل��م��ام 

�شرفاتهم  على  اأو  منازلهم  حدائق  يف 

وه���ي ت��غ��رد وت���ق���وم ب��ح��رك��ات جميلة 

وال����ش���ت���م���ت���اع ب���اأ����ش���ك���ال���ه���ا واأل����وان����ه����ا 

املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  وه���وؤلء  املختلفة، 

والطبيب  ال��ت��اج��ر  فمنهم  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

وامل��ه��ن��د���س وال��ذي��ن مي��ار���ش��ون ه��واي��ة 

الرتبية كاأي هواية اأخرى، ل يجدون 

هواية  يعترونها  ب��ل  ذل��ك  يف  ح��رج��اً 

الفئة  اأم���ا  وظ��ري��ف��ة،  وم�شلية  مفيدة 

فهم  احل��م��ام  تربية  ه��واة  م��ن  الثانية 

ه�����واة ال��ت��ط��ي��ر وال���ك�������س، وه������وؤلء ل 

ي�شتمتعون بهذه الهواية اإل من خلل 

تطير حماماتهم على اأ�شطح منازلهم 

مت�شابهة،  فولكلورية  بطريقة  وك�شها 

واأ���ش��وات  اأ���ش��ال��ي��ب  ي�شتخدمون  وه��م 

وحركات يف التعامل مع طيورهم وهي 

وت�شيع  ت��ت��وه  ل  حتى  اجل��و  يف  تطر 

ع���ن ���ش��اح��ب��ه��ا، وب���ال���ت���ايل ق���د ت��ذه��ب 

اإىل هاو اآخر اأو ك�شا�س اآخ��ر، ويف هذه 

اأن  الأ�شخا�س  جلميع  بد  فل  احلالة 

يتقيدوا بالتقاليد املعرتف عليها بن 

تكون  ما  اأ�شبه  وهي  البع�س،  بع�شهم 

ب��ق��ان��ون حم��ل��ي ود����ش���ت���ور ي��ع��ت��م��دون��ه 

يف ه��واي��ت��ه��م ه����ذه، ف��م��ن ي���اأت���ي اإل��ي��ه 

�شاحبه  ينتظر  اأن  عليه  غريب  طائر 

يبيعه  اأن  لهذا  يجوز  ول  عنه،  لي�شاأل 

اأو يت�شرف به واإل �شيتعر�س ل�شخط 

زملئه يف الهواية، و�شيعامل باملثل اإن 

فقد طراً له.. وعليه بالتايل اأن ي�شلم 

�شاحبه  اإىل  ثمنه  ك��ان  مهما  ال��ط��ر 

حاملا يتعرف عليه، واإذا مل يعد الطر 

حزيناً  اأياماً  يعي�س  قد  فاإنه  ل�شاحبه 

تعتر  النا�س  من  الفئة  فهذه  مكتئباً 

وق��د  حياتها  م��ن  ج���زء  حماماتها  اأن 

تدللها اأكرث من اأ�شرتها. 

واملتابعن  املهتمن  اأح���د  وي��ق��ول 

ك�شا�شي  اإن  ال��ه��واي��ة  ه���ذه  لأ���ش��ح��اب 

ي��ع�����ش��ق��ون ح��م��ام��ات��ه��م ب�شكل  احل��م��ام 

غ���ري���ب وق����د ي��ف�����ش��ل��ون��ه��ا ح��ت��ى على 

اإنهم يتعاملون معها بجنون،  اأ�شرهم، 

وهناك العديد من الن�شاء ت�شكو يومياً 

ال�شاعات  ب�شرف  اأزواج��ه��ن  قيام  م��ن 

بحيث  ه���ذه،  هوايتهم  على  الطويلة 

يتخلون عن اأ�شرهم وطلباتها ويبقون 

على �شطح املنازل بجانب بيت احلمام، 

وي���ح���ر����س ه�������وؤلء ع���ل���ى ب���ن���اء ب��ي��وت 

�شغرة فوق اأ�شطح بيوتهم للحمامات 

تت�شمن كل م�شتلزمات عي�شها ونومها 

هواية  من  الأم��ر  فيتحول  وطعامها، 

مما  وال��ت��ف��رغ  الع�شق  ح��د  اإىل  ع��ادي��ة 

يجلب املتاعب لأ�شحابها.

ال�����ي�����وم، ل ت���ك���اد ت��خ��ل��و الأح����ي����اء 

حمام  م��رب��ي  م��ن  ب���روت  يف  ال�شعبية 

واح������د ع���ل���ى الأق��������ل، وه������ذه ال���ه���واي���ة 

اأ�شحابها  على  م�شيطراً  ه��وى  ت�شكل 

الأح��ي��ان. بع�س  يف  لرزقهم   وم�����ش��دراً 

ال�شعور  وتاأتي متعة تربية احلمام من 

الطيور  ب��ع��امل  التحكم  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة 

ت��ق��ال��ي��د م��ع��ي��ن��ة عليها  ه����ذه وف���ر����س 

 ت��ت��ن��ا���ش��ب م����ع م������زاج م���رب���ي احل���م���ام.

�شبان  م��ن  احل��م��ام  ك�شا�شو  يتقيد  ول 

ال���ي���وم ب����الأع����راف ال��ت��ي ك��ان��ت ���ش��ائ��دة 

التائه  الطائر  اإع��ادة  قدمياً، من حيث 

يحتفظون  م��ا  غالباً  ب��ل  �شاحبه،  اإىل 

يقومون  وه��م  غنيمة،  وي��ع��ت��رون��ه  ب��ه 

باإطلق احلمام ليعود بزائر جديد يتم 

حب�شه لإهدائه اأو بيعه، والعرف هنا ل 

ط��ائ��ر ملتقط ول مطالبة  ع��ن  ت��ن��ازل 

واخل�شارة  الربح  فلعبة  مفتقد  بطائر 

تزيد من متعة هذه الهواية، ولذلك ل 

يحظى ك�شا�س احلمام بنظرة اجتماعية 

جتلبها  التي  املتاعب  كل  ورغ��م  لئقة، 

هواها يتحكم  اأن  اإل  ال���ه���واي���ة  ه����ذه 

باأ�شحابها ول يتخلون عنها ب�شهولة. 

وهناك دائماً مناف�شة بن اأ�شحاب 

جماميع  اأي  ل��ت��ح��دي��د  ال��ه��واي��ة  ه���ذه 

اأط���ول،  وم�شافة  ل��وق��ت  يطر  احل��م��ام 

فبع�س ك�شا�شي احلمام ي�شتطيعون اأن 

مييزوا طيورهم على م�شافة 150 قدماً 

ال��ه��واء، واأك���رث الطيور غ��لء تكون  يف 

خمل�شة وت�شتطيع دائماً اإيجاد الطرق 

التي تو�شلها اإىل اأ�شحابها حينما تعود 

اأ�شراب الطيور عند الغروب.

وي�����ش��م��ح امل����رب����ون حل��م��ام��ه��م ب���اأن 

ي��ط��ر م��ا ب��ن ب��داي��ة اخل��ري��ف وحتى 

ن��ه��اي��ة ال���رب���ي���ع، وم����ع ارت���ف���اع درج����ات 

احل�����رارة يف ب���داي���ة ال�����ش��ي��ف ي��ق��وم��ون 

بق�س ري�����س اأج��ن��ح��ة ط��ي��وره��م اإع����داداً 

ل��ه��م ل��ل��م��و���ش��م امل���ق���ب���ل، وق�����ال ح�شن 

ع�شاف، 30 �شنة: »هذا اإدمان، اأنت ت�شل 

ث��روة  حتقق  اأن  ت�شتطيع  مرحلة  اإىل 

مع الطيور، مع ذلك ت�شعر اأن الطيور 

اأف�شل بكثر من النقود ول تعود قادراً 

على بيعها«.

اإن  ي��ق��ول��ون  احل��م��ام  ك�شا�شي  لكن 

زي����ادة ع���دد امل�����ش��ادم��ات ح���ول الطيور 

من  الطيور  �شرقة  وح��وادث  املم�شوكة 

اأقنانها، بل وحتى حوادث القتل ب�شبب 

احلمام منح هذه الهواية �شمعة �شيئة، 

ك�س  ه��واي��ة  ت�شببت  امل��ث��ال،  �شبيل  على 

م�شلح  بنزاع  عامن  نحو  قبل  احلمام 

يف خم��ي��م ب���رج ال��راج��ن��ة ب��ع��د اإ���ش��ك��ال 

ا���ش��ت��م��ر ي��وم��ن ب���ن ع��ائ��ل��ت��ن، ففيما 

اإىل  اأحد ك�شا�شي احلمام كعادته  �شعد 

�شطح منزله كي ميار�س هوايته يف ك�س 

يناديه  اآخ���ر وه��و  ���ش��اب  احل��م��ام، �شمع 

با�شم دل��ع »ج��وج��و« لإث���ارة حنقه، لأن 

جراء  من  للغاية  مت�شايقاً  ك��ان  الأول 

رائحة احلمام والأو�شاخ املرتاكمة على 

ال�شطح.

فما  ال�شاب،  الدلع  ا�شم  يعجب  مل 

بالع�شي  ت�����ش��ارب��ا  اأن  اإل  منهما  ك���ان 

واحلجارة، اإل اأن الإ�شابات مل تقت�شر 

ع��ل��ى امل���ت���ع���ارك���ن، ف��ك��م��ا ي���ق���ول امل��ث��ل، 

اأ�شيب   ه��ك��ذا،  ال��ق��ت��ل��ة،  ثلثا  للم�شلح 

رجل ثالث تدخل بينهما ب�شربة ع�شا 

اأن  وبعد  امل�شكل،  ف�س  ملحاولته  رف�س 

ان��ت��ه��ى الإ���ش��ك��ال ح��ب��ي��اً، خ�����ش��و���ش��اً اأن 

اليوم  املتعاركن، يف  ثمة قرابة دم بن 

ال����ت����ايل، ال��ت��ق��ى امل���ت���ن���اح���ران جم�����دداً، 

لكن  اأخ����رى،  م���رة  وت�����ش��ارب��ا  فتل�شنا 

اأكرث،  املتعاركن  اأعداد  املرة كانت  هذه 

ال�شلح  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ارب  يقت�شر  ومل 

الأب���ي�������س ف���ق���ط، ف���ق���د ن�����زل ال��ب��ع�����س 

ب�شلحه واأطلق عيارات نارية يف الهواء 

ما اأدى اإىل �شقوط جرحى.

هبة �سيداين
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ع���ق���د م����رك����ز ال���زي���ت���ون���ة ل���ل���درا����س���ات 

واال�ست�سارات، وهو مركز بحثي متخ�س�ص 

حلقة  الفل�سطينية،  الق�سية  ����س���وؤون  يف 

نقا�ص حتت عنوان »اأزمة امل�سروع الوطني 

نهاية  املحتملة«،  واالآف����اق  الفل�سطيني.. 

االأ�سبوع املا�سي يف بريوت. 

وع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��ن��وان ال���ذي طرحته 

ال���ن���دوة ل��ل��ن��ق��ا���ص، ف��ق��د ب���رز ت�����س��اوؤل ل��دى 

اللحظة  امل�����س��ارك��ن، وم��ن��ذ  ال��ع��دي��د م���ن 

االأوج���ب حتديد  ك��ان من  اإذا  عما  االأوىل، 

م���اه���ي���ة امل���������س����روع ال����وط����ن����ي امل���ق�������س���ود، 

امل�����س��روع  اإذا ك���ان ه���ذا  وال��ت��و���س��ي��ح يف م���ا 

موجوداً اأ�ساًل؟

ال جديد لدى الف�صائل

ل��ع��ر���ص  االأوىل  اجل��ل�����س��ة  خ�����س�����س��ت 

وحما�ص  )فتح  الفل�سطينية  ال��ق��وى  روؤى 

متوقعاً  ك��ان  وكما  الفل�سطيني(،  والي�سار 

يغادر قدميه،  الف�سائلي مل  فاإن اخلطاب 

وم��ع��ه��وده يف ال��ت��و���س��ي��ف، ويف ال��ن��ظ��ر اإىل 

املخارج.

يف  قيادتها  ع�سو  فتح،  با�سم  املتحدث 

اأن حركته  ���س��ن��اع��ة، اع��ت��ر  ل��ب��ن��ان؛ رف��ع��ت 

االأر���ص،  حترير  هّم  تاأ�سي�سها  منذ  حملت 

وقيادة كافة ال�سرائح، ثم حتدث عن نتائج 

اتفاق اأو�سلو، وعن التحديات واملخاطر التي 

واجهتها قيادة منظمة التحرير وال�سلطة 

»اإ�سرائيلية«  انتهاكات  م��ن  الفل�سطينية 

حركة  روؤي��ة  ق��ّدم  ثم  فل�سطيني،  وانق�سام 

ف��ت��ح ل��ل��م�����س��روع ال���وط���ن���ي، وخل�����س��ه��ا يف: 

العودة اإىل وثيقة االأ�سرى، )وثيقة الوفاق 

ا�سرتاتيجية  �سيغة  واإي���ج���اد  ال��وط��ن��ي(، 

ج���دي���دة جت��م��ع ب���ن امل���ق���اوم���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة 

واملفاو�سات، واإعادة بناء )م.ت.ف(، واإنهاء 

الوحدة  و���س��رورة  الفل�سطيني،  االنق�سام 

امل�سالح  على  متعالن  التحديات  ملواجهة 

عن  امل�سوؤولية  حما�ص  وح��ّم��ل  احل��زب��ي��ة.. 

االأزمة وتعرث امل�سروع الوطني، من دون اأن 

يو�سح املق�سود بامل�سروع.

من جهته، اأ�سار ع�سو املكتب ال�سيا�سي 

حلما�ص؛ اأ�سامة حمدان، اإىل اأن روؤية حركة 

الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م�����س��روع  ح��م��ا���ص 

تختلف عن روؤية حممود عبا�ص، ثم حتدث 

عن االأ�سباب التي اأو�سلت امل�سروع الوطني 

اأن منها غياب  راأى  والتي  امل��اأزق،  اإىل هذا 

الفل�سطيني،  لل�سعب  امل��وح��دة  امل��رج��ع��ي��ة 

اأن  اإىل  ال�سيا�سية، م�سرياً  وغياب ال�سراكة 

اأداء ال�سلطة الفل�سطينية كان اأداء تكتيكياً، 

يخ�سع لل�سغط ويقدم التنازالت.

االتفاق على تعريف  اإىل  ودعا حمدان 

الفل�سطيني،  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م�����س��روع  واح����د 

وت���رت���ي���ب ال��ب��ي��ت ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وت��وح��ي��د 

�ساملة،  مقاومة  م�سروع  واإط��الق  قيادته، 

وتقومي جتربة التفاو�ص، وا�ستعادة الدور 

للق�سية  وال�����دويل  واالإ����س���الم���ي  ال��ع��رب��ي 

الفل�سطينية، وتطوير اآليات �سناعة القرار 

الفل�سطينية  القيادة  واإخراج  الفل�سطيني، 

من الهيمنة »االإ�سرائيلية«.

م�������س���وؤول  ال����ط����اه����ر؛  م���اه���ر  اأم������ا د.   

اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة يف اخل��������ارج، وال�����ذي 

ع��ر���ص روؤي����ة ال��ي�����س��ار، ف��ق��د ���س��دد ع��ل��ى اأن 

عميقة  اأزم��ة  تعي�ص  الفل�سطينية  ال�ساحة 

الوطني  امل�سروع  اأن  اإىل  ومتنوعة، م�سرياً 

ا�سرتاتيجياً  انعطافاً  انعطف  الفل�سطيني 

خطرياً بعد حربي 1967 و1973، غري اأنه 

راأى اأن اتفاق اأو�سلو اأ�سهم يف تاأزمي امل�سروع 

ال��وط��ن��ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، و����س���رب ال��ف��ك��رة 

الفل�سطيني،  لل�سعب  اجلامعة  التوحيدية 

النظر  ولفت  الفل�سطيني،  التنازل  ور�سخ 

ال�سلطة خطاأ  املقاومة يف  اأن انخراط  اإىل 

ا�سرتاتيجي.

وحل����ل اأزم������ة امل�������س���روع ال���وط���ن���ي ق��ال 

ذات  ل��وق��ف��ة  االأوان  اآن  ق��د  اإن����ه  ال��ط��اه��ر: 

طبيعة ا�سرتاتيجية والإنهاء االنق�سام وفق 

روؤية وا�سحة، م�سدداً على �سرورة االتفاق 

وداعياً  ا�سرتاتيجي،  كخيار  املقاومة  على 

االحتالل  اإنهاء  ل�سعار  االعتبار  اإع��ادة  اإىل 

وحترير فل�سطن.

وه��ك��ذا ف��ق��د م���رت ه���ذه اجل��ل�����س��ة دون 

عن  ما  تغيرياً  اأو  جديدة،  فكرة  حتمل  اأن 

اخل���ط���اب ال��ت��ق��ل��ي��دي، وامل���واق���ف امل��ع��ه��ودة 

ل��ل��ف�����س��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى اخ��ت��الف 

م�ساربها، وتعدد مراجعها الفكرية. 

اأ�صئلة �صاخنة.. واإ�صكاليات

يف اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة، ك�����ان احل���دي���ث 

النمل؛  اأب��و  د. ح�سن  االأك��ادمي��ي طاغياً.. 

ال����ب����اح����ث ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ط������رح اأ���س��ئ��ل��ة 

حم�����ددة: ه���ل ن��ح��ن اأم�����ام م�����س��روع حت��رر 

اأمور  ت��دار  �سلطة؟ وهل  اأم م�سروع  وطني 

وفق  ق�ساياه  وت��وزن  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�سعي  ويف  �سلطوية؟  اأم  مبدئية  معايري 

ال��ف�����س��ائ��ل  اأن  ع��ل��ى  ����س���دد  االإج����اب����ة  اإىل 

وطنياً  م�سروعاً  متتلك  مل  الفل�سطينية 

بن  االأم����ر  يختلف  اإذ  احل��ق��ي��ق��ي،  باملعنى 

امل��ج��م��ع ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وب��ن 

االأمر  ويختلف  ككل،  الفل�سطيني  املجتمع 

اأي�ساً بن من يرى اأن امل�سروع الوطني هو 

اإعالء ل�ساأن الهوية الوطنية الفل�سطينية، 

وب��������ن م������ن ي��������رى امل�����������س�����روع ال����وط����ن����ي 

من  فل�سطن  لتحرير  �سنواً  الفل�سطيني 

بحرها لنهرها.

ال��وط��ن��ي  امل�������س���روع  اأه�������داف  اأن  وذك�����ر 

اإىل غياب  الفل�سطيني قد تغريت، م�سرياً 

امل�سروع الوطني، فالكلمات مل تعد تعك�ص 

الفل�سطينية  القيم  ومنظومة  معانيها، 

ق����د اه����ت����زت، ف����اأزم����ة امل�������س���روع ال��وط��ن��ي 

الفل�سطيني ال تتمثل يف عجزه عن حتقيق 

اأهدافه فقط، بل يف عدم اعرتاف اجلهات 

املعنية مب�سوؤوليتها عن الف�سل اأي�ساً. 

املفكر  �سفيق؛  منري  ق��ال  جانبه  وم��ن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وم��ن�����س��ق امل���وؤمت���ر ال��ق��وم��ي 

بناء  عليها  يحكم  التجربة  اإن  االإ�سالمي، 

الفل�سطينية مرت  النتائج، فال�سلطة  على 

-1994 االأوىل:  املرحلة  م��راح��ل:  بثالث 

 ،2005-2000 الثانية:  وامل��رح��ل��ة   ،2000
املرحلة الثالثة: 2005 اإىل االآن، م�سرياً اإىل 

اأن الرئي�ص يا�سر عرفات انتقل يف املرحلة 

واالنتفا�سة.  امل��ق��اوم��ة  �سف  اإىل  الثانية 

و�سدد �سفيق على اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

اأ�سبحت يف املرحلة الثالثة �سلطة غري ذي 

جدوى. ويف ختام كلمته طالب �سفيق بحل 

قطاع  وب��ت��ح��وي��ل  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

االحتالل،  تقاتل  حم��ررة  �ساحة  اإىل  غ��زة 

وا�ستغالل اأجواء »الربيع العربي«.

مدير  �سالح؛  حم�سن  د.  راأى  ب���دوره، 

اإجن��از  ه��ي  )م.ت.ف(  اأن  الزيتونة،  مركز 

بو�سفها مظلة جامعة،  فل�سطيني،  وطني 

واأ�سار اإىل اأن اإ�سكاليات املنظمة تتلخ�ص يف: 

الفل�سطينية،  القوى  لكافة  متثيلها  ع��دم 

وغياب امل�ساركة ال�سعبية و�سعف ا�ستيعاب 

االأدم���غ���ة وامل�����س��ت��ق��ل��ن، وك��ي��ف��ي��ة االخ��ت��ي��ار 

ومعاناتها  املنظمة،  اأط��ر  داخ��ل  والتعين 

ال��ك��ب��رية ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي، 

الت�سريعية  املوؤ�س�سات  تعطيل  خ�سو�ساً 

�سناعة  واآل���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة،  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 

املنظمة  دور  وت�������س���اوؤل  داخ���ل���ه���ا،  ال���ق���رار 

الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  ل�سالح 

واالتفاقات  املرجعية  اإ�سكالية  جانب  اإىل 

املنظمة،  عليها  وق��ع��ت  ال��ت��ي  واالل��ت��زام��ات 

القوى  من  الكثري  عليها  توافق  ال  والتي 

الفل�سطينية.

م��ن  جم����م����وع����ة  اإىل  �����س����ال����ح  ودع���������ا 

ا���س��ت��ع��ادة دور  اأوج����زه����ا يف:  االإج���������راءات، 

االأطياف  ملختلف  جامعة  كمظلة  املنظمة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، واإي���ج���اد اآل��ي��ة 

لتنظيم االخ��ت��الف ب��ن ه��ذه االأط��ي��اف يف 

التاأثري  وحتييد  النظر،  ووج��ه��ات  ال���روؤى 

اخلارجي على �سناعة القرار الفل�سطيني، 

لبناء  حقيقي  فل�سطيني  برنامج  وو���س��ع 

واالجتماع  االأط����راف،  خمتلف  ب��ن  الثقة 

اأولويات  فيه  فل�سطيني حتدد  ميثاق  على 

العمل الوطني الفل�سطيني.

فل�صطني.. والتغريات العربية

للحديث  ُخ�س�ست  الثالثة  اجلل�سة 

عن تاأثري التغريات يف العامل العربي على 

امل�ساحلة وامل�سروع الوطني الفل�سطيني، 

ع��ل��ى �سناعة  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«  وال���ت���اأث���ري 

حتييده،  واإم��ك��ان��ات  الفل�سطيني  ال��ق��رار 

االأم��ريك��ي،  خ�سو�ساً  ال���دويل،  والتاأثري 

و�سبل  الفل�سطيني  ال��ق��رار  �سناعة  على 

التعامل االأمثل معه.

االأ�ستاذ د. جمدي حماد؛ اخلبري يف 

ال�����س��وؤون ال��دول��ي��ة، ق���ال: اإن���ه ال �سك يف 

العربية اجلارية قد و�سعت  الثورات  اأّن 

تغيريات  م�سارف  على  العربية  املنطقة 

التي  ال��ث��ورات  تلك  اأن  مو�سحاً  ك��رى، 

وال���ع���دال���ة  احل����ري����ة  ����س���ع���ارات  اأن  ب�����دا 

وامل��واط��ن،  الوطن  وك��رام��ة  االجتماعية 

اإمنا  القومية،  الق�سايا  فيها على  طغت 

تهدف لبناء نظم وطنية جديدة اأ�سا�سها 

هذه  اإن  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع  الدميوقراطية، 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة مت��ّث��ل ب���دوره���ا ال��ن��ظ��ام 

االأم��ث��ل ل��ل��خ��روج م��ن ح���ال االن��ح��ط��اط 

التي �سنعتها الدكتاتورية، والتي ي�سّكل 

اأوىل  اإحدى  »اإ�سرائيل«  اأمام  اال�ست�سالم 

اخل������روج من  اأن  واأ�����س����اف  ع���الم���ات���ه���ا، 

وع��ي  ت�سكيل  �سيعيد  االن��ح��ط��اط  ح���ال 

عربي جديد حتتل فيه فل�سطن مركز 

البو�سلة. 

اأح�����م�����د  حت���������دث  م�����داخ�����ل�����ت�����ه  ويف 

الدرا�سات  موؤ�س�سة  يف  الباحث  خليفة؛ 

»االإ�سرائيلي«  التاأثري  عن  الفل�سطينية، 

ع���ل���ى ����س���ن���اع���ة ال�����ق�����رار ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

اأن  اإىل  م�������س���رياً  حت���ي���ي���ده،  واإم����ك����ان����ات 

اأن م�سروعها  احلركة ال�سهيونية تعتر 

ال�سهيوين ب�سيغته الكرى باإقامة دولة 

يهودية فوق »اأر�ص اإ�سرائيل« مل يكتمل، 

يف  احلكم  على  اليمن  �سيطرة  ظ��ل  ويف 

هذا  ال�ستكمال  ال�سعي  ف��اإن  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

امل�سروع يزداد ت�سارعاً و�سرا�سة.

ويف اإط����ار ال��ت��اأث��ري ال�����س��ه��ي��وين على 

راأى  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  ال�����ق�����رار  ����س���ن���اع���ة 

هذا  يف  ال�سهيونية  اجل��ه��ود  اأن  خليفة 

االإط��ار جنحت يف خف�ص �سقف املطالب 

�سلب  يف  ت��غ��ري  واإح�����داث  الفل�سطينية، 

الإرغ��ام  ت�سعى  وهي  الفل�سطيني،  القرار 

ح��م��ا���ص ع��ل��ى االع�����رتاف ب���»اإ���س��رائ��ي��ل«، 

م��ن خ���الل ال��ق��ب��ول ب�����س��روط ال��رب��اع��ي��ة 

الدولية.

من جانبه، تناول د. اإبراهيم �سرقية؛ 

ال��دوح��ة،  ب��روك��ن��غ��ز/  ال��ب��اح��ث يف معهد 

التاأثري الدويل، حتديداً االأمريكي، على 

واإم��ك��ان��ات  الفل�سطيني  ال��ق��رار  �سناعة 

التاأثري  هذا  قوة  اأن  اإىل  واأ�سار  حتييده، 

ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال��������دويل ت�����س��ت��ن��د اإىل 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��وام��ل، م��ن��ه��ا اح��ت��ك��ار 

امل��رج��ع��ي��ات ال��ت��ف��او���س��ي��ة وح�����س��ره��ا يف 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، م��ع ال�����س��م��اح ب��وج��ود 

)نظام  املرجعيات  لهذه  حملين  وك��الء 

م���ب���ارك ك���م���ث���ال(، وت��ه��م��ي�����ص امل��ن��ظ��م��ات 

اجل��زء  وت�سخري  ال�����س��ل��ة،  ذات  ال��دول��ي��ة 

االآخ������ر ل��ت��ك��ري�����ص االح���ت���ك���ار وال��ه��ي��م��ن��ة 

وت�����س��وي��ق منظومة  االأم������ن(،  )جم��ل�����ص 

باملفاو�سات  تكون خا�سة  تفاو�سية رمبا 

)ت�سمل  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«   - الفل�سطينية 

و�سيط  ووج��ود  القوى،  موازين  اختالل 

واإيجاد منظومة قيمية  غري حمايد..(، 

وم���ع���اي���ري دول����ي����ة ل��ت�����س��ن��ي��ف م��ط��ال��ب 

ال�سعوب، بحيث تعمل هذه املعايري كاأداة 

لقيا�ص املطالب ال�سرعية من غريها.

اأما على ال�سعيد الداخلي، فقد اأ�سار 

هو  االأم���ريك���ي  ال��ت��اأث��ري  اأن  اإىل  �سرقية 

موؤ�س�سات  اإيجاد  قائم على  بنيوي  تاأثري 

فقط  للحياة  ق��اب��ل��ة  فل�سطينية  �سلطة 

من خ��الل الدعم امل��ايل ال���دويل، بحيث 

الدعم  ذلك  على  ال�سلطة  اعتماد  ينتقل 

»االعتماد  اإىل  ال�سروري«  »االعتماد  من 

املتحدة  الواليات  اأن  واأ�ساف  الع�سوي«. 

تت�ساوق  عملت على �سقل ثقافة حملية 

)ال��رتك��ي��ز  للت�سوية  ال��دول��ي��ة  وال���روؤي���ة 

الظاهرة  وب���روز  املعي�سية  ال��ه��م��وم  على 

الوطني  امل�سروع  وحتويل  »الفيا�سية«(، 

خدماتية  م��وؤ���س�����س��ات  اإىل  الفل�سطيني 

اإىل عجز  اق��ت�����س��ادي. م�����س��رياً  وازده�����ار 

التعريف  تخطي  عن  واملعار�سة  حما�ص 

االأمريكي الدويل لالإرهاب وحما�سرتها 

يف الداخل الفل�سطيني.

وح������ول اإم����ك����ان����ات حت��ي��ي��د ال���ت���اأث���ري 

االأم������ري������ك������ي ع����ل����ى �����س����ن����اع����ة ال�����ق�����رار 

���س��رق��ي��ة جمموعة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ط���رح 

لال�ستفادة  الدعوة  اأب��رزه��ا  االأف��ك��ار،  من 

من حالة االنفراج ال�سيا�سي مع موازين 

ا�سرتاتيجيات  وو���س��ع  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��وى 

ج���دي���دة ت��ت��ع��اط��ى م���ع ال��ت��غ��ري يف ال���دور 

»الهيمنة«  العاملي من و�سعية  االأمريكي 

اإىل و�سعية »القيادة«، وتفعيل املوؤ�س�سات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ك���ج���زء من 

اإب��ق��اء دوره���ا �سكلياً  ال��ق��رار وع���دم  �سنع 

»املفاو�ص  نظرية  تغيري  و�سرورة  فقط، 

املتو�سل«. 

كما  ال�����س��اخ��ن��ة،  االأ���س��ئ��ل��ة  اأن  ي��ب��ق��ى 

االق���رتاح���ات ال��ت��ي حت��م��ل اأف��ق��ا لتجاوز 

ت�سكل  حقيقة  ق���وة  اإىل  تفتقد  امل������اأزق، 

اإج����اب����ات ل��ه��ا وح���ام���ال ف��ع��ل��ي��ا م���ن اأج���ل 

امل�ستقبل الفل�سطيني.

عبد الرحمن نا�صر

أزمة المشروع الوطني الفلسطيني
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ل��ع��ب��ت ال��ف�����س��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 

ل��ب��ن��ان خ����الل االأزم�������ة االأخ�������رية ال��ت��ي 

احتكاكات  اإىل  واأّدت  باملخيمات  ع�سفت 

اأ���س��ا���س��ي��اً  دوراً  ال��ل��ب��ن��اين،  اجل��ي�����ص  م���ع 

ال�ّسمات  واأب����رز  ال��ف��ت��ن��ة،  راأ�����ص  يف ق��ط��ع 

الظاهرة اأن موقفها كان مّوحداً وحازماً 

يف رف�����ص ال��ف��ت��ن��ة، ب��ال��ت��وازن م��ع و�سع 

املعنين،  اإىل  ورف��ع��ه��ا  مطلبية  الئ��ح��ة 

كبرياً  ارت��ي��اح��اً  ال�����س��ورة  ه��ذه  وعك�ست 

يف  امل��وج��ود  الفل�سطيني  ال�سعب  ل���دى 

لبنان.

يف امل����ق����اب����ل، ج��������اءت زي���������ارة ع�����زام 

اإىل لبنان مر�ساًل من الرئي�ص  االأحمد 

امل�سوؤولن  على  وج��ول��ت��ه  الفل�سطيني 

اأع�ساء  على  اقت�سر  ب��وف��د  اللبنانين 

االنق�سام  �سورة  ليعيد  فتح  حركة  من 

الفل�سطيني اإىل الواجهة. 

لبنان  يف  الفل�سطيني  الوجود  والأن 

باقي  عن  متمايزة  بخ�سو�سية   ينفرد 

ال��ت��ج��م��ع��ات يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، حيث 

اأب�سط  م��ن  احل��رم��ان  �سيا�سة  ا�ستمرار 

وهي  واالجتماعية،  االإن�سانية  احلقوق 

���س��ي��ا���س��ة مت��ار���س��ه��ا ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ب���ذري���ع���ة جم���اب���ه���ة خ���ط���ر ال���ت���وط���ن، 

بوؤ�ص  زاد  كلما  باأنه  بدعة  من  انطالقاً 

معي�ستهم،  م�ستوى  وت��دين  الالجئن 

ف��اإن  ال���ع���ودة،  يف  بحقهم  مت�سكوا  كلما 

كانت  احل��ي��اة  ظ���روف  اأول���وي���ة حت�سن 

على راأ�ص الالئحة املطلبية لدى معظم 

الف�سائل الفل�سطينية ن�سبياً.

ل��ك��ن، خ���الل ال�����س��ن��وات ال��ت��ي خلت، 

اخ��ت��ل��ف��ت اأول����وي����ة واأ���س��ال��ي��ب امل��ط��ال��ب 

ب�سكل  الفل�سطينية  للف�سائل  بالن�سبة 

ع��ك�����ص �����س����ورة االن���ق�������س���ام ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال��ع��ام، لي�ص ف��ق��ط اخ��ت��الف��اً ب��ن ق��وى 

م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر وق�����وى ال��ت��ح��ال��ف، 

ب����ل اأي�������س���اً مت���اي���ز يف امل����واق����ف داخ����ل 

رّك��زت  القوى  بع�ص  اجلبهتن،  هاتن 

ع��ل��ى امل���ط���ال���ب االإن�������س���ان���ي���ة ل��الج��ئ��ن 

لها  وح�سدت  لبنان،  يف  الفل�سطينين 

ك���ل اإم��ك��ان��ات��ه��ا وب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر على 

واأخ��رى  ال��ع��ودة،  بحق  التم�ّسك  قاعدة 

اتبعت ذات ال�سيا�سة ولكن بحما�ص اأقل، 

واأخرى كانت تتكلم ب�سورة عامة، يف ما 

ال�سمت،  طريق  �سلوك  البع�ص  ارت��اأى 

اأو  هنا  اأم���ر  ح��دث  اإذا  فقط  وال��ت��دخ��ل 

ه��ن��اك، ح��ت��ى و���س��ل االأم����ر ع��ن��د بع�ص 

ال�سيا�سن اللبنانين يف �سياق الرد على 

ال��ق��ول:  بتكرار  الفل�سطينية  املطالب 

»تّوحدوا ثم طالبوا«.

م��ن��ذ ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف وح��ت��ى ال��ي��وم، 

املتعاقبة  اللبنانية  احلكومات  مار�ست 

�سيا�سة اأّدت اإىل اإبقاء امللف الفل�سطيني 

ق�����س��ي��ة ���س��ائ��ك��ة، مت ت��ظ��ه��ري اجل��ان��ب 

االأم���ن���ي م��ن��ه��ا، وب����رزت امل��خ��ي��م��ات على 

ب��وؤ���س��ه��ا وت���ده���ور اأو���س��اع��ه��ا ع��ل��ى اأن��ه��ا 

جم�����رد ح���ال���ة اأم���ن���ي���ة ت���ه���دد ال��و���س��ع 

االإقليمي،  االأم���ن  ت��ه��دد  كما  اللبناين 

واأن ال حل ممكناً يف املنطقة دون توفري 

اأكد  باملقابل  االأمنية،  لهذه احلالة  حل 

مكّوناته  مبختلف  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�����س��الح  اأن  م��ن��ا���س��ب��ة  م���ن  اأك�����رث  ويف 

الفل�سطيني لي�ص له اأية وظيفة حملية، 

ال��ذي  ال��و���س��ف احلقيقي  ف���اإن  ل��ذل��ك، 

ميكن اأن نطلقه على املخيمات، والذي 

اأن��ه��ا  ين�سجم م��ع واق��ع��ه��ا ال��ف��ع��ل��ي، ه��و 

اأ�سبحت جزر بوؤ�ص وحرمان وتتعر�ص 

ملزيد من اال�ستهدافات، بهدف تكري�ص 

�سوء اأو�ساعها ال�سكنية.

وق������د ك����ّر�����س����ت امل�����واق�����ف االأخ�������رية 

ل��ل��ف�����س��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �����س����ورة اأن 

ميكن  ال  لبنان  يف  الفل�سطينية  احلالة 

ح�����س��ره��ا ب��اجل��ان��ب االأم���ن���ي ف��ق��ط، بل 

اأن  يجب  والع�سكري  االأمني  املنظار  اإن 

ال�سيا�سية  بالتطورات  ربطاً  تناوله  يتم 

الفل�سطينين  اأن  خ�سو�ساً  املتالحقة، 

دائماً ما يعلنون التزامهم ب�سيادة لبنان 

واع��ت��ب��ار اأم���ن خميماتهم ه��و م��ن اأم��ن 

تطبيق  واأن  اللبنانية،   املناطق  ع��م��وم 

احلقوق  قاعدة  على  والقانون  العدالة 

ي�سمن  ال��ذي  هو  املتبادلة،  والواجبات 

اإي��ج��اد حلول  بيئة ���س��احل��ة مت��ّك��ن م��ن 

ملختلف االإ�سكاالت القائمة، اأي معاجلة 

كلي  ب�سكل  لبنان  يف  الفل�سطيني  امللف 

اقت�سادياً واجتماعياً و�سيا�سياً.. واأمنياً.

الفل�سطينية  امل��رج��ع��ي��ة  غ��ي��اب  اإن 

امل�����وح�����دة وحت������دي������داً االأم����ن����ي����ة م��ن��ه��ا 

الف�سائل،  من  جمموعة  بن  وجتاذبها 

جلهة  �سلبياً  دوراً  االأخ����رى  ه��ي  لعبت 

�سيادة حالة من التاآكل االأمني، مبا مّكن 

ال��ف��اري��ن م��ن وج���ه ال��ع��دال��ة وال��ق��ان��ون 

الواقع  ه��ذا  م��ن  اال�ستفادة  اللبنانين 

وامل�ستمر  الفعلي  التن�سيق  لغياب  نظراً 

ب���ن ال�����س��ل��ط��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ف�����س��ائ��ل 

الفل�سطينية، لكن ذلك لي�ص بالطريقة 

ال��ت��ي ���س��ّوره��ا االإع���الم وم��واق��ف بع�ص 

ال�سيا�سين، بل ب�سكل حمدود جداً ويف 

خميمات حمددة. 

ف��اإن  التوطن،  مل�ساألة  بالن�سبة  اأم��ا 

املتعلقة  ال�سيناريوهات  لكل  الت�سدي 

لبنانية،  فل�سطينية  م�سلحة  ي�سكل  به 

كل  معركتها  يف  ينخرط  اأن  ويفرت�ص 

احل��ري�����س��ن م��ن اجل��ان��ب��ن ع��ل��ى �سون 

ه���ذه امل�����س��ل��ح��ة، وه����ذا االأم����ر ي��ج��ب اأن 

ي���ك���ون م���واك���ب���اً ل�����س��ي��ا���س��ة ج����دي����دة يف 

التعاطي مع ق�سية الالجئن باعتبارها 

م�سرد  ل�سعب  ووطنية  �سيا�سية  ق�سية 

واأر�سه حمتلة ينا�سل يف �سبيل حقوقه 

معها  التعاطي  عن  واالبتعاد  الوطنية، 

باعتبارها م�ساألة اأمنية فقط.

يف  الفل�سطيني  للو�سع  النظر  اإن 

اإن�سانياً  �سعبياً  وج��وداً  باعتباره  لبنان 

ل���ه اح��ت��ي��اج��ات��ه احل��ي��ات��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة، 

ت��ل��غ��ي ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اأن  ي��ت��ط��ل��ب 

ك���ل االإج��������راءات ال��ت��ي حت����رم ال��الج��ئ 

االإن�����س��ان��ي��ة  ح��ق��وق��ه  م��ن  الفل�سطيني 

ثبت  اأن  بعد  خ�سو�ساً  واالجتماعية، 

ال�سيا�سة ال ت�سكل حاًل مل�سكلة  اأن هذه 

بل  اللبنانية،  االأر����ص  على  الالجئن 

تفاقم امل�سكلة وتزيدها تعقيداً. 

ورغم التفاوت يف النظرة اإىل كيفية 

الفل�سطينية  امل���ط���ال���ب  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 

ال��ع��ودة  حتقيق  ح��ت��ى  ال��ك��رمي  بالعي�ص 

القيود  تخفيف  ف���اإن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن،  ب��ن 

الفل�سطينية  احل��ال��ة  ع��ل��ى  االإن�����س��ان��ي��ة 

لبناين  اإج��م��اع  مو�سع  ي��ك��ون  اأن  يجب 

يف ه����ذه امل���رح���ل���ة امل��ت�����س��ن��ج��ة ب���ال���ذات، 

ن��ت��ي��ج��ة ت��ف��اق��م االأو�����س����اع االق��ت�����س��ادي��ة 

اللبنانين  على  ال��ع��ام  ال�سغط  وح��ال��ة 

داخ��ل  الفل�سطينين  ع��ل��ى  وامل�����س��اع��ف��ة 

املخيمات ب�سكل خا�ص.

وال��ت��ح��دي االأك����ر ي��ق��ع ع��ل��ى عاتق 

املواقف  بتوحيد  الفل�سطينة  الف�سائل 

وو�سع  االإن�����س��ان��ي��ة،  ب��احل��ق��وق  املتعلقة 

خطة عمل م�سرتكة واآلية تنفيذية لها 

االجتماعية  امل�ستويات  خمتلف  وعلى 

بحق  التم�ّسك  قاعدة  على  وال�سيا�سية 

التعجري  م�ساريع  ك��ل  ورف�����ص  ال��ع��ودة 

والتوطن.

�صامر ال�صيالوي

خ��رج��ت درا����س���ة اأع���ده���ا م��رك��ز ال��ت��ن��م��ي��ة االإن�����س��ان��ي��ة 

ب���خ���ال����س���ات م���ه���م���ة ح������ول واق��������ع ال���ت���م���ّل���ك اخل���ا����ص 

اأع�ساء  بلوغ  ���س��رورة  اأب��رزه��ا  لبنان،  يف  بالفل�سطينين 

الت�سدي  ب�����س��رورة  القناعة  اللبناين  النيابي  املجل�ص 

الإزالة الظلم الالحق بالفل�سطنين، وت�سحيح االأو�ساع.

عن  الناجمة  املاآ�ساة  ه��ذه  ل�سرح  الدرا�سة  وهدفت 

احلرمان من احلق العقاري لالجئن الفل�سطينين يف 

املوؤثرة على هذا االأم��ر، من  لبنان، والعوامل املختلفة 

يف  ال�سالحية  �ساحبة  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الهيئات 

اإقرار اأو حترمي احلق العقاري، كذلك حاولت الدرا�سة 

االإج���اب���ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن االأ���س��ئ��ل��ة، م��ن��ه��ا: مل���اذا اأدت 

املخاوف مما ي�سمى التوطن اإىل احلرمان؟ وما �سلة 

د�ستورياً؟  املرفو�ص  بالتوطن  العقاري  التملك  ه��ذا 

املن�سئة  وال��ق��رارات  ال��ق��وان��ن  �سملت  امل��راج��ع��ة  اأن  كما 

للهيئات وللحقوق، باأنواعها املتخ�س�سة من احلكومات 

الر�سمية  االإدارات  وب��راجم��ه��ا،  امل��ت��ع��اق��ب��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

للت�سجيل العقاري ومفاعيل اأدائها، اإ�سافة اإىل اإعالنات 

واالإن�ساين ومقررات  الدويل  والقانون  االإن�سان  حقوق 

جامعة الدول العربية مبوجب التزامات لبنان بها اإزاء 

حقوق الفل�سطينين.

اللبناين  العام  ل��ل��راأي  التوجه  هو  الهدف  ك��ان  ومل��ا 

يدفع  اإي��ج��اب��ي  تفاعل  خللق  ل��ب��ن��ان،  يف  والفل�سطيني 

م�سوؤويل  مع  بلقاءات  التفاعل  مت  القانوين،  للتعديل 

االأهلية  واملنظمات  ال�سعبية  اللجان  واأع�ساء  الف�سائل 

اللبنانية والفل�سطينية، اإ�سافة للمحامن والقانونين 

واخل�������راء يف امل�����س��ائ��ل ال���ع���ق���اري���ة، ����س���واء يف حت��دي��د 

القانون،  ه��ذا  تطبيق  يثريها  التي  القانونية  امل�سائل 

واملقرتحات الإيجاد حلول، وذلك عر التفاعل للجميع 

وهذا  والفل�سطيني،  اللبناين  املجتمعن  مكونات  من 

�سمل نواباً ووزراء لبنانين، كما م�سوؤولن فل�سطينين 

اإ�سافة اإىل الق�سم القانوين يف االأون��روا.. وات�سح عر 

واأهميته  ب��امل��و���س��وع  امل��ع��رف��ة  ف���ادح يف  نق�ص  ال��ل��ق��اءات 

حمالت  الإجن���از  خطة  و���س��ع  ا�ستخال�ص  يفر�ص  مب��ا 

التوعية، �سواء لدى جمهور فل�سطيني اأو لبناين، عر 

ذات  االأم���الك  اأ�سحاب  ول��ق��اءات للمعنين من  ن��دوات 

االإ�سكاليات، اإ�سافة للجمهور االأو�سع.

11

تداعيات استمرار االنقسام الفلسطيني على الالجئين في لبنان

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

عدد من قادة الف�سائل الفل�سطينية خالل ت�سييع ال�ساب اأحمد قا�سم يف خميم نهر البارد

) العدد 221(  اجلمعة - 6 متوز - 2012

دراسة حول الحقوق العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان



�ملر�أة يف كل �شيء

����ش���رك���ات  ا����ش���ت���خ���دام  ي��ق��ت�����ش��ر  مل 

الدعاية للن�شاء على املنتجات التي تهم 

الن�شاء عادة، بل ات�شعت لت�شمل الرتويج 

ب��اد«،  »اآي  من  ب��دءاً  التقنية،  للأجهزة 

وم�شاحيق  امل��ح��م��ول��ة  احل��ا���ش��ب��ات  اإىل 

املنزلية  الب�شائع  اإىل  و�شواًل  الغ�شيل، 

وال�شيارات والدراجات النارية وكرميات 

و�شفرات  اجل�شم  وم��ع��ط��رات  احل��لق��ة 

�شركات  وت�شتغل  وغ��ره��ا..  احل��لق��ة، 

لل�شهرة  الطاحمات  ال�شابات  االإع���لن 

ال�����ش��ري��ع��ة، وع��ار���ش��ات االأزي�����اء مم��ن ال 

ي��ع��ار���ش��ن ال��ت��ع��ري وات���خ���اذ و���ش��ع��ي��ات 

حمرجة اأمام الكامرا، بغية الظهور يف 

لوحة اإعلنية كبرة.

ت���ق���ول اإح�������دى ع���ار����ش���ات االأزي�������اء 

ال�شامي،  دن��ي��ز  امل��ع��روف��ات؛  اللبنانيات 

اإنها ال جتد مانعاً يف الك�شف عن بع�ض 

االأم��ر  ه��ذا  ك��ان  اإذا  املناطق يف ج�شدها 

»ترف�ض  انها  توؤكد  لكنها  املنتج،  يخدم 

اأجل العري فقط«! م�شرة  العري من 

االإع��لن��ات  لبع�ض  امل��ع��ار���ش��ن  اأن  اإىل 

املنت�شرة على طرقات لبنان قد يعربون 

اإذا ما  وب��ف��ك��رت��ه��ا  ب��ه��ا  اإع��ج��اب��ه��م  ع���ن 

���ش��اه��دوه��ا ع��ل��ى ل���وح���ات اإع���لن���ي���ة يف 

نيويورك اأو باري�ض مثًل.

امل�����ادي  ال���ع���ائ���د  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 

كما  لي�ض مرتفعاً  لبنان  للإعلنات يف 

يف اخل�����ارج، ل��ك��ن ال��ل��وح��ات االإع��لن��ي��ة 

كعار�شة،  لها  االنت�شار  حتقق  الكربى 

لدى  وماألوفاً  معروفاً  وجهها  وجتعل 

النا�ض.

حو�دث �ل�شري

ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ك���ل ال��ت��ربي��رات، 

االأخلقية، جت��اوزت هذه  الناحية  فمن 

ماألوف  ما هو  كل  اإباحيتها  اللوحات يف 

وم�����ش��م��وح، م��ع��ت��دي��ة ع��ل��ى ح���ق امل��ع��ت��َق��د 

وال��ت��ف��ك��ر ل����لأف����راد، وخم��ال��ف��ة اأب�����ش��ط 

االأعراف القانونية البديهية، مما يندى 

له اجلبن خجًل.

وم���ن ال��ن��اح��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، تعترب 

الفا�شحة  �شيما  ال  االإعلنية،  اللوحات 

منها، �شبباً رئي�شياً حل�شول حوادث �شر 

العدد  اإن وج��ود هذا  الطرق، حيث  على 

للغرائز  امل��ث��رة  االإع��لن��ات  م��ن  الهائل 

تلعب دوراً كبراً يف ت�شتيت فكر ال�شائق 

عن القيادة، االأم��ر ال��ذي ي��وؤدي يف كثر 

اإىل ح�شول ح���وادث �شر  االأح��ي��ان  م��ن 

م��اأ���ش��اوي��ة، ووق����وع ال��ع��دي��د م��ن القتلى 

واجلرحى على الطرق.

ل����ذل����ك، مي���ك���ن اجل������زم ب������اأن ق���ي���ادة 

ال�شيارات يف بروت و�شواحيها اأ�شبحت 

اإذ  مثقلة باملخاطر للروح واجل�شد معاً، 

يقوم بع�ض �شائقي ال�شيارات بالتحديق 
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ملف خاص

 في دراسة أوروبية أخيرة، تبين أن نحو 90 في المئة من اإلعالنات حول العالم ُتستخدم فيها 
المرأة بأسلوب مسيء، وُتستغل مفاتنها كأنثى من أجل الترويج لسلع استهالكية معظمها ال 

تكون له أية عالقة بالمرأة. وفيما تحركت أخيرًا دولة غربية مثل بريطانيا النتزاع لوحات إعالنية 
فاضحة وخادشة للحياء من على طرقاتها، تكمن المفاجأة في أن طرقات لبنان حطمت كل 

األرقام القياسية في استقطاب اللوحات اإلعالنية المليئة باإليحاءات المبتذلة والصور الفاضحة 
للفتيات.

فعندما تسير باتجاه جونية - ضبيه، على سبيل المثال ال الحصر، تطالعك باقة كبيرة من 
اإلعالنات بأحجام مختلفة؛ إعالنات توظف المرأة بشكل رخيص واستعراضي، وخارج عن المنطق، 

فقط لترويج المنَتج. القاعدة هنا أن تظهر الفتيات بأقل المالبس الممكنة.. مزيج من المكياج 
الصارخ والحركات واالنحناءات والنظرات المثيرة يتكررون في كل لوحة.. كل شيء بات مباحًا في 

سوق اإلعالنات، وسط غياب الرقيب. هنا فتاة تظهر على ملصق دعائي لمحل للمجوهرات، وقد 
تخلت عن مالبسها لترتدي المجوهرات فقط! وهناك فتاة تضارعها جمااًل تحتل صورتها واجهة 

مبنى بأكمله لتروج لمحال ثياب معروف، بينما ال ترتدي سوى قطعتين للسباحة! أما إعالنات 
المالبس الداخلية فتكاد تكون األولى على طرقاتنا، لكثرتها، وكأن هناك نهمًا لبنانيًا لالنجري ال 

يمكن إشباعه!
صورة المرأة على كل الملصقات وليس فقط على المنتجات التي تهمها، وإال فما عالقة المرأة 

بالبطاريات والسيارات وماكينات الحالقة وغيرها..؟!

تنظيم اإلعالن

حتى االآن، وو�شط غابة االإعلنات على طرقاتنا، ال بد من االإ�شارة اإىل اأن املوؤ�ش�شات 

يف  ال�شادر  رقم8861  االإعلنية  اللوحات  تنظيم  مر�شوم  بتطبيق  تلتزم  مل  االإعلنية 

فقرات وا�شحة عن االأماكن امل�شموح واملمنوع و�شع  ت�شمن  والذي   ،1996 عام  متوز   25
االإعلنات فيها، باالإ�شافة اإىل حجم اللوحات وامل�شافات التي يجب اأن تف�شل بينها، لكنها 

بقيت حرباً على ورق. 

حتى اأن وزير الداخلية مروان �شربل الذي اجتمع موؤخراً مع عدد من القيمن على 

قطاع االإعلنات اعرتف اأنه من اأ�شل ثمانية اأو ت�شعة اآالف لوحة متلأ طرق لبنان هناك 

نحو خم�ض ع�شرة لوحة قانونية فقط.:

بريطانيا تحظر اإلعالنات الفاضحة

منعت هيئة مراقبة االإعلنات يف بريطانيا اإعلنات عطر »لينك�ض« الأنها حتط من 

بايندر  االأزي���اء لو�شي  االإع��لن��ات عار�شة  ك��اأداة جن�شية، وتظهر يف  امل��راأة وتعاملها  ق��در 

وهي ترتدي ملب�ض فا�شحة جداً عند ال�شدر، و�شط عبارات حتمل اإيحاءات معينة. ويف 

اإحدى االإعلنات امل�شورة تظهر وهي ترتدي ملب�شها وتغ�شل �شيارتها وتتناول م�شا�شة، 

ويف كل م�شهد ترتدي القليل من امللب�ض املثرة.

وقد اعتربت اإدارة املعاير االإعلنية هذه االإعلنات حتط من قيمة املراأة وتعاملها 

كاأداة جن�شية، وخل�شت اإىل اأنها »قد ت�شكل اإهانة جدية وعلى نطاق وا�شع«. وقد تعر�شت 

حملة  اإىل  االإع��لن  هذا  نفذت  التي  للعلنات  اجلن�شيات  املتعددة  »يونيليفر«  �شركة 

اأخ��رى  اأزي��اء  فيه عار�شة  اآخ��ر ظهرت  اإع��لن  وب�شبب  به  ب�شبب ما قامت  وا�شعة  انتقاد 

لرتوج ملزيل الروائح وهي تاأخذ حماماً على البحر وترتدي بيكيني وقد انحلت ربطتا 

القطعة العلوية منه، وت�شع العار�شة يديها على القطعة كي ال ت�شقط.

100 �شكوى من مواطنن غا�شبن الأن��ه و�شع يف مواقع قريبة من  واأث��ار االإع��لن 

كلما  نظافة  ازددت  »كلما  هما  للجدل  مثرتن  عبارتن  يحمل  اأن��ه  خ�شو�شاً  مدار�ض، 

ازددت ات�شاخاً«، و»ات�شخ اأكرث هذا ال�شيف«.

االإع��لن��ات جاء بطريقة  بايندر يف  تفعله  ان ما  االإع��لن��ات  اإدارة معاير  وقالت 

مثرة جن�شياً، م�شرة اإىل اأن اإبراز ج�شد العار�شة وتركيز االإعلن عليه ي�شور املراأة 

االإعلنات يحط  ُكتب على  اأن ما  واأن مفاتنها م�شتباحة، واعتربت  �شلعة،  اأنها  على 

من قدر املراأة.
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يف ل��وح��ات االإع�����لن ال��ع��م��لق��ة ال��ت��ي تظهر 

فيها فتيات االإعلن �شبه عاريات، ويف اأو�شاع 

بينما  ال�����ش��ي��ف،  ف�شل  يف  خ�����ش��و���ش��اً  م��ث��رة، 

راغبات  االإع��لن��ات،  يف  الفتيات  بع�ض  ت�شرد 

يف الت�شبه بالفتيات اجلميلت، اأو باحل�شول 

على امل�شتح�شر املغري.

لطاملا اأثارت مثل هذه االإعلنات املبتذلة 

�شك  ال  لكنها  ل��ب��ن��ان،  يف  متباينة  فعل  ردود 

الطوائف؛  خمتلف  من  اجلميع  ا�شتياء  تثر 

عبدو  االأب  ق��ال  فقد  وم�شيحين،  م�شلمن 

اأبو قا�شم؛ رئي�ض املركز الكاثوليكي للإعلم: 

ات�شاالت  االأحيان  بع�ض  يف  يتلقى  املركز  »اإن 

الغا�شبن،  االأمور  اأولياء  هاتفية عديدة من 

�شوراً  اأوالده���م  ي�شاهد  اأن  يرف�شون  ال��ذي��ن 

على هذا القدر من االنحطاط يف االإعلنات، 

هذه  م��ن  للحد  بالتدخل  امل��رك��ز  وي��ط��ال��ب��ون 

التع�شب..  لي�ض  »دافعنا  واأ�شاف:  الظاهرة«. 

ك���ل م���ا ن���ري���ده ه���و اإع���لن���ات ت���راع���ي احل�����ض 

ال�شليم وحترتم املراأة، فمن املوؤ�شف اأن تتحول 

املراأة اإىل �شلعة جن�شية لت�شويق املنتجات«.

�شركة  �شاحب  فين�شيتي؛  اأنطونيو  اأم���ا 

»نحن  ف��ق��ال:  واالإع����لن،  للدعاية  »بيكا�شو« 

ن����اأخ����ذ ب���احل�������ش���ب���ان االع����ت����ب����ارات ال��دي��ن��ي��ة، 

فاالإعلنات للملب�ض الداخلية املثرة ميكن 

لكن  ن�شائية،  جم���لت  يف  مقبولة  ت��ك��ون  اأن 

لي�ض على ل��وح��ات ال��ط��رق«، واأ���ش��اف: »نحن 

نعي�ض يف دولة فيها 17 مذهباً دينياً، ويتوجب 

علينا احرتام اجلميع«.

من جهته، يرى املدير االإبداعي يف �شركة 

اأن��ه ال  وندرمان للإعلن؛ ج��ربان عطا اهلل، 

���ش��يء م��ه��ن يف االإع���لن���ات ال��ت��ي ت���ربز امل���راأة 

فيها حتى تلك التي تربزها ب�شكل �شبه عاري، 

اأ�شبح عادياً وطبيعياً،  وبراأيه فاإن هذا االأمر 

و»يجب ا�شتخدام �شورة املراأة حيث ت�شتطيع 

خ��دم��ة غ��ر���ض ال��دع��اي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج«، وي�شيف 

االإع����لن  يف  ن�شتطيع  »ال  ق���ائ���ًل:  اهلل  ع��ط��ا 

���ش��ورة  با�شتعمال  داخ��ل��ي��ة  ل��ث��ي��اب  ال��ت�����ش��وي��ق 

املنا�شب  اال�شتخدام  اأوؤي���د  حمت�شمة..  ام���راأة 

واملتوازن جل�شد املراأة يف االإعلنات، وال اأوافق 

االإع��لين  امل��ج��ال  يف  ا�شتغللها  يتم  اأن  على 

املكان اخلطاأ،  اأو يف  اأو مبتذل،  اإيحائي  ب�شكل 

اإعلن منتج ال ميت  كاإبراز مفاتن االأنثى يف 

براأيي  فهذا  امل���راأة،  اإىل  اآخ��ر  اأو  ب�شكل  ب�شلة 

قدرته  يخ�شر  ويجعله  قيمته  االإع��لن  يفقد 

على جذب امل�شاهدين«.

م�ش �إعالن

امل��راأة  �شورة  ا�شتغلل  ملكافحة  خطوة  يف 

ب��رزت  االإع���لن���ات،  يف  وف��ا���ش��ح  م�شيء  ب�شكل 

بها  تقوم  التي  اإع���لن«  كيان م�ض  »اأن��ا  حملة 

اإطار  جمعية »من حقي احلياة« هذا العام يف 

الب�شري  الكائن  ك��رام��ة  ع��ن  »للدفاع  �شعيها 

اللحظة االأوىل للحمل  وحقه يف احلياة منذ 

على  القيمون  واأو�شح  الطبيعي«.  املوت  حتى 

على  �شلباً  توؤثر  االإع��لن��ات  اأن هذه  اجلمعية 

الن�شاء  على  ك��اأن  اأ�شبح  »الأن���ه  ككل،  املجتمع 

اأن ي��رت��دي��ن ك��ل ي��وم اأق���ل م��ن ال��ي��وم ال�شابق 

تاأثر  االإع��لن��ات  فلهذه  الع�شر...  ليلحقوا 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ل��ب�����ض،  �شلبي ع��ل��ى ط��ري��ق��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«،  امل�����راأة  حقيقة  تعك�ض  ال  ك��ون��ه��ا 

موؤكدين اأننا »�شننجح بالتحرك اإذا كل الن�شاء 

رف�شن هذا التعر�ض لهن«.

ال��رج��ال  بع�ض  اأي�����ش��اً  ه��ن��ال��ك  اأن  وي��ب��دو 

ا�شتخدام  عرب  ال�شلع  ت�شويق  من  املنزعجن 

املراأة، وقد ان�شموا اإىل احلملة، معربين عن 

االإعلنات،  من  النوع  لهذا  ال�شديد  رف�شهم 

واخل��ط��ي��ب��ة  واالأخ�������ت  االأم  ه���ي  امل�������راأة  »الأن 

اأكان  اأي �شخ�ض؛  اإهانة  والزوجة.. وال يجوز 

رجًل اأم امراأة«.

�لإعالن.. وعلم �لنف�ش

ف��اإن  ال�����ش��ي��خ،  ر���ش��ا  النف�ض  ع��امل��ة  بح�شب 

يف  امل��راأة  ا�شتغلل  وراء  تقف  التي  »العوامل 

ا�شتغلل  اإجمالها فيما يلي:  االإعلن ميكن 

ج�����ش��د امل�����راأة ك���اإغ���راء ل�����ش��د االن��ت��ب��اه ت�شبها 

لدى  اال�شتهلك  نزعة  يحرك  مبا  بالغرب، 

خ�شو�شاً  ل��لإع��لن،  املتلقية  االأخ���رى  امل���راأة 

التجميل، وكذلك حتريك نزعة  يف منتجات 

املتلقي  اأي�������ش���اً؛  ال���رج���ل  ل����دى  اال���ش��ت��ه��لك 

للإعلن، كما يف النقطة االأوىل«.

وت�����ش��ي��ف: »اإن االإع����������لن اال���ش��ت��ه��لك��ي 

احلكم،  ع��ن  االإن�����ش��ان  عقل  يحيد  اأن  ي�شعى 

بالو�شائل  يتم  واخل���داع  ي��خ��دع،  اأن  وي�شعى 

امل��راأة،  ج�شد  من  النواحي  وبع�ض  النف�شية، 

وب��ع�����ض ح���رك���ات اجل�����ش��د ك��ك��ل وال���ن���ظ���رات 

اإن متت  ل��ل��رج��ل  م��ث��رة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 

امل����ع����روف يف علم  ب��ط��ري��ق��ة م��ع��ي��ن��ة، وم����ن 

النف�شي،  الت�شريط  ت�شمى  عملية  النف�ض 

ويف م��و���ش��وع االإع������لن ت��ت��م ب��ه��ذا ال�����ش��ك��ل: 

ما،  مبنتج  مثرة  اأنثوية  و�شعية  رب��ط  يتم 

وبن  املنتج  ب��ن  نف�شي  ل��ت��لزم  يوؤ�ش�ض  مم��ا 

االإث��ارة، فيتم هكذا الت�شريط النف�شي الذي 

يدفع الرجل عادة ل�شراء املنتج عندما يراه، 

للتلزم - الذي  اأن يكون هو واعياً  من دون 

يكون قد حدث يف اللوعي - بن املنتج وبن 

االإثارة، لكن االإعلن واالإعلم املوجهان اإىل 

)�شعر،  بج�شدها  اأي�����ش��اً  يخت�شرهما  امل����راأة 

بالت�شبه  الرغبة  اإىل  فيدفعانها  نحافة...(، 

ب��ال��ع��ار���ش��ات اجل��م��ي��لت ع��رب و���ش��ع معاير 

تفيد  من مقولة  انطلقاً  جمالية منطية«، 

ا�شتغلل  اإىل  املعلنون  يعمد  ب��االإع��لن  باأنه 

العوامل النف�شية للم�شتهلك، ويفت�شون عن 

الرغبات اخلفية لديه واالأحلم التي يعجز 

عن حتقيقها، ويقدمونها له يف قالب جذاب 

يدفعه اإىل �شراء ال�شلعة متخيًل يف ال وعيه 

اأنه يحقق حلمه امل�شتحيل.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، غ��ال��ب��اً م��ا ي��ت��م اختيار 

ت�����ش��وق م��ن��ت��وج��اً معيناً  ام�����راأة - جن��م��ة ك���ي 

للإفادة من �شهرتها وتعلق النا�ض بها، وهذه 

امل�شتهلكن  بع�ض  ت�شيب  االإعلنية  احليلة 

ب��ال��ع��م��ى، ف���ل ي��ت��ط��ل��ع��ون وي��دق��ق��ون ب��ج��ودة 

ال�شلعة، بل ينظرون اإىل املراأة التي تقدمها، 

ف��ي��خ��ال��ون ل���دى اإم�����ش��اك��ه��م ال�����ش��ل��ع��ة ب��اأن��ه��م 

مي�شكون هذه املراأة - النجمة نف�شها!

مم��ا ال ���ش��ك ف��ي��ه، اأن م��و���ش��وع االإع����لن 

اإىل  امل���راأة  ن��ظ��رة  مناق�شة  اإىل  يحتاج  وامل����راأة 

ب�شخ�شها،  املرتبط  بالدور  وقناعتها  نف�شها، 

كاإن�شانة،  لها  وتقييمه  اإليها  املجتمع  ونظرة 

املجتمع،  ه��ذا  ت�شود  ال��ت��ي  القيم  ع��ن  ف�شًل 

انتقا�شاً  امل��راأة ك�شلعة ال ي�شكل  فالتعامل مع 

من دورها فح�شب، بل يحمل يف طياته اإهانة 

الأفراد املجتمع بكامله، اإذ يعتربهم اأ�شخا�شاً 

»غ���رائ���زي���ن«، وه����ذا االأم����ر ل��ي�����ض دق��ي��ق��اً وال 

�شحيحاً. 

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ي���دل ا���ش��ت��خ��دام امل����راأة 

ك�����ش��ل��ع��ة يف االإع������لن ع��ل��ى ا���ش��ت�����ش��ه��ال بع�ض 

من  ب��داًل  فهم  لعملهم،  االإع��لن��ات  م�شممي 

والفكرة  وال��رباع��ة  االإب���داع  على  يعتمدوا  اأن 

ليخفوا  امل����راأة  ج�شد  اإىل  ي��ل��ت��ج��اأون  امل��م��ي��زة، 

وراءه ك�شلهم و�شيق فكرهم وانعدام خيالهم 

وج�شعهم وتخلفهم يف اأحيان كثرة..

اأم�����ا م���ن ال��ن��اح��ي��ة امل���ادي���ة - ال��ت��ج��اري��ة، 

مناق�شة  ���ش��رورة  اإىل  اأي�شاً  االإ���ش��ارة  فتجدر 

التي  االإع��لن��ات  النوع من  مدى فاعلية هذا 

توؤثر اأو ال يف ن�شف املجتمع الذي يتكون من 

الن�شاء، كما ال توؤثر يف الرجال النا�شجن.

م��ن ه��ن��ا، ف���اإن ب��ن ال��ت��ف��رج على امل����راأة يف 

االإعلن وبن �شراء ال�شلعة بوناً �شا�شعاً، لكن، 

اإعلنات  امل�شاهمة يف  امل��راأة عن  �شتتوقف  هل 

عن  �شيكف  املجتمع  اأن  اأم  معنوياً،  لها  ت�شيء 

يف  ال��ك��رة  ف��ق��ط؟  جميل  ك�شكل  اإل��ي��ه��ا  النظر 

ملعب االإثنن.

هناء عليان
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اإلعــالنـات الفـاضـحـة تـسـتـبـيـح      طـرقـاتـنــا

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

رئي�شية  ك�شخ�شية  ظهرت  املراأة  اأن  اإىل  اأخرة  عربية  درا�شة  • اأ�شارت 
60 يف املئة من االإعلنات، لكن مت االعتماد عليها كاأنثى وو�شيلة جذب  يف 

15 يف املئة، وكامراأة  جن�شي يف  اإغ��راء  كو�شيلة  ا�شتغلت  بينما  املئة،  يف   40
من  املئة  يف   45 يف  ظهرت  كما  املئة،  يف   40 م�شتهلكة الأدوات التجميل يف 

املئة  يف  هذه االإعلنات ب�شكل �شلبي متاماً، ومل تظهر كمثقفة �شوى يف 15 

من االإعلنات.

االإعلنات  االنتفا�ض على  ال�شويديات  الن�شاء  من  جمموعة  قررت   •
التي ت�شتغل املراأة ب�شورة فا�شحة للرتويج ملنتج ما، فقمن ب�شبغ جمموعة 

من االإعلنات الفا�شحة واملبتذلة بالدهان االأ�شود، ما حدا بو�شائل االإعلم 

املروجة  ال�شركات  اأ�شحاب  بع�ض  تقدم  وقد  عليهن..  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 

للمنتجات بدعاوى ق�شائية �شدهن، واأدينت الن�شاء يف اإحدى املرات بدفع 

غرامة قدرها 16 األف كراون )1400 دوالر(، لكن توّلت دفع الغرامة جلنة 

اجتماعية �ُشكلت للدفاع عنهن، وتاأييد ماقمن به.. ويف ت�شويغها ملا قمن به 

قالت اإحدى الفتيات: »نحاول منذ مدة طويلة اأن نثر نقا�شاً حول م�شكلة 

االإعلنات التي ُتظهر املراأة كاأنها �شلعة ت�شتخدم الأغرا�ض جتارية؛ ن�شرنا 

بتخريب  قمنا  عندما  لكن  ج���دوى،  دون  م��ن  ال��ن��دوات..  ونظمنا  امل��ق��االت 

لوحات اإعلنية تظهر عليها كلوديا �شيفر مل تبق حمطة تلفاز اأو اإذاعة اأو 

�شحيفة يف ال�شويد اإال اأثارت املو�شوع.. ما قمنا به، وما تقوم به جمموعات 

جل�شد  ا�شتخدامها  ب��اأن  الكربى  لل�شركات  حتذير  خمتلفة  دول  يف  اأخ��رى 

املراأة يف االإعلنات اأ�شلوب خاطئ، �شيوؤدي اإىل كارثة اجتماعية«.

البلدان  م��ن  ع��دد  يف  م��األ��وف��اً  احتجاجياً  عمًل  العمل  ه��ذا  اأ�شبح  وق��د 

امل��راأة  ا�شتخدام  ترف�ض  متنامية  اأهلية  جمعيات  ت�شهد  التي  االأوروب���ي���ة، 

املناه�شة  الن�شائية  اجلمعيات  جنحت  ال��روي��ج  ففي  الت�شويق،  الأغ��را���ض 

لتوظيف ج�شد املراأة الأغرا�ض دعائية يف وقف حملة اإعلن مللب�ض داخلية 

�شائقي  على  االإعلنات متثل خطراً  تلك  ب��اأن  اإقناع احلكومة  ويف  ن�شائية، 

ال�شيارات، وقد توؤدي اإىل حوادث مميتة.

يف  امل���راأة  امتهان  حت��ارب  التي  الن�شائية  اجلمعيات  تنت�شر  فرن�شا  ويف 

االأقل  للإعلن  جائزة  تخ�ش�ض  ال�شحافيات«  »الن�شاء  فجمعية  االإع��لم، 

دوغ«  »ووت�����ض  جمعية  اأم���ا  االإع���لن���ات،  على  اجلن�ض  طغى  اأن  بعد  جن�شية 

فتهدف اإىل حرا�شة املراأة من االبتزاز، وتقول الوثائق التعريفية للجمعية: 

»املعلنون ي�شتخدمون �شورة اجل�شد بل مربر، ال �شيما ج�شد املراأة واللقطات 

علينا  يفر�شون  االبتكار،  منتج حتت غطاء  باأي  ذلك  ويل�شقون  اجلن�شية، 

قيمهم و خياالتهم.. نحن نرف�ض املظاهر املهينة و غر االإن�شانية لكائنات 

اإن�شانية، اجل�شد االإن�شاين لي�ض �شلعة، ونحن لن ن�شرتي املنتجات املعرو�شة 

باإعلنات جن�شية«.
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اأن امل�صتقبل ال�صيا�صي للرئي�س امل�صري  يبدو 

يف  ق��درت��ه  على  يتوقف  مر�صي،  حممد  اجل��دي��د 

التخطيط لتعايف االقت�صاد امل�صري ولك�صب ثقة 

النمو  فتعزيز  جديد،  من  م�صر  يف  امل�صتثمرين 

االقت�صادي ملف �صعب، الأن التدهور االقت�صادي 

يف م�����ص��ر، وت���راج���ع م��ع��دل من��و ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي، 

ال��ب��ط��ال��ة وال���دي���ون الداخلية  وت��ف��اق��م م��ع��دالت 

النقد  احتياطي  هبوط  اإىل  اإ�صافة  واخلارجية، 

االأجنبي مبليارات الدوالرات، وتقل�س الت�صنيف 

االئتماين واإغالق اآالف امل�صانع وانخفا�س حجم 

اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة، كل هذه االأزمات 

تنتظر من الرئي�س اجلديد يف احلد االأدنى و�صع 

خطط للحل اإن مل نقل و�صع حلول ناجعة تنقذ 

م�صر واقت�صادها مما يعانيان.

على  امل�صري،  لالقت�صاد  الدار�صون  ويجمع 

تتوقف  ال��ن��م��و  م���ع���دالت  اح��ت��م��االت حت�����ّص��ن  اأن 

االأمن  ا�صتعادة  الرئي�س اجلديد على  على قدرة 

التي  التحديات  اأن  علماً  ال�صيا�صي،  واال�صتقرار 

اإىل حتقيق  الرامية  �صتجابه اجلهود احلكومية 

ال��ت��ع��ايف االق���ت�������ص���ادي ���ص��ع��ب��ة ج�����داً وت��ت��م��ث��ل يف 

معدالت  وتفاقم  املحتملة،  الفئوية  امل��ظ��اه��رات 

العجز يف امليزانية املتوقع اأن ت�صل اإىل 147 مليار 

جنيه يف ما بني العامني )2012 ـ 2013( وارتفاع 

معدالت الت�صخم.

م��ن ه��ن��ا ينبغي ع��ل��ى احل��ك��وم��ة امل�����ص��ري��ة اأن 

ت�صّرع املفاو�صات مع �صندوق النقد الدويل من 

3.2 مليار دوالر لتعزيز ثقة  اأجل متويل بقيمة 

امل�صتثمرين االأجانب يف قدرة االقت�صاد امل�صري 

على التعايف، اإذ اإن هذا االتفاق مع ال�صندوق �صيعد 

االقت�صاد  اأداء  بتح�صن  دول��ي��ة«  »�صهادة  مبنزلة 

امل�صري، فالرئي�س امل�صري حممد مر�صي يواجه 

خيارات �صعبة اأهمها �صرورة تر�صيد نظام الدعم 

املخ�ص�س للطاقة والغذاء، وعليه اأن يكبح العجز 

زيادة عائدات  والعمل على  امليزانية،  املتنامي يف 

على  واحل��ر���س  الق�صري،  امل���دى  على  ال�صياحة 

ع���دم ت��ن��ام��ي ال��غ�����ص��ب ال�����ص��ع��ب��ي يف ح���ال اإخ��ف��اق 

احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة يف ت��وف��ري امل��زي��د م��ن فر�س 

العمل وتقلي�س معدالت الفقر، وت�صكيل حكومة 

التزامه  وت��اأك��ي��د  امل�����ص��ري،  ال�صعب  م��ن  مقبولة 

النقد  ���ص��ن��دوق  الإق��ن��اع  االإ���ص��الح��ات  مبوا�صلة 

ال���دويل � ال���ذي اأب���دى ا���ص��ت��ع��داده ل��دع��م اجلهود 

الرامية اإىل تعزيز االقت�صاد امل�صري.

وي��ن��ب��غ��ى ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س م��ر���ص��ي دع���م النمو 

االقت�صادي على املدى الطويل من خالل حت�صني 

يف  االإداري  ال��روت��ني  وتخفيف  اال�صتثمار  بيئة 

وتعزيز  الدولية  اال�صتثمارات  جلذب  املعامالت، 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س وت����وف����ري ال����وظ����ائ����ف، ول��ع��ل 

»االأجندة االقت�صادية« للرئي�س مر�صي وجماعة 

»االإخ��������وان امل�����ص��ل��م��ني« حت���اب���ي ال�����ص��وق احل����رة، 

واال�صتثمارات االأجنبية، فقدرة الرئي�س امل�صري 

على  تتوقف  االقت�صادي  برناجمه  حتقيق  على 

واملجل�س  حكومته  ب��ني  ال��ك��ام��ل  ال��ت��واف��ق  م���دى 

االأعلى للقوات امل�صلحة.

التمويل  وم��وؤ���ص�����ص��ات  االأج��ان��ب  امل�صتثمرون 

ال��دول��ي��ة ي��راق��ب��ون ع��ن ك��ث��ب ح��ال��ي��اً ال��ت��ط��ورات 

ال�صيا�صية واالقت�صادية يف م�صر، فغياب جمل�س 

ال�����ص��ع��ب، وال���ف���راغ ال��د���ص��ت��وري ي��ق��ل��الن ف��ر���س 

ال��ت��و���ص��ل الت��ف��اق م��ع ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل، 

ب�صاأن قر�س 3.2 مليار دوالر على املدى الق�صري، 

ولعل ت�صاوؤل هذه الفر�س قد يوؤدي اإىل احتمال 

تفجر الثورة جمدداً يف م�صر، وخ�صو�صاً يف حال 

وكبح  االجتماعية،  العدالة  حتقيق  يف  االإخ��ف��اق 

حالة  اليوم  م�صر،  ففي  والفقر،  البطالة  جماح 

بانتظار  ال�صعبية  االأو���ص��اط  ت�صود  ال��رق��ب  م��ن 

ال�صيا�صات التي �صيتبناها الرئي�س اجلديد.

حممد اأمني ال�ضناوي
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عربي

بعد انف�صال اجلنوب ال�صوداين عن الوطن االأم، 

املوؤامرة  من  جديدة  مرحلة  يواجه  ال�صودان  هو  ها 

عليه، حتت عناوين: حركات احتجاجية �صد تدابري 

اق��ت�����ص��ادي��ة ق��ررت��ه��ا احل��ك��وم��ة ال�����ص��ودان��ي��ة، لتتطور 

�صعارات تلك احلركات اإىل اإ�صقاط النظام، يف توقيت 

اأن  بعد  اال�صتفهام،  ع��الم��ات  ع�صرات  اأم��ام��ه  ي��ط��رح 

اإىل »خريف«  بداأ ما ي�صمى »الربيع العربي« يتحول 

عا�صف يهدد اأي �صكل ب�صيط من الت�صامن العربي، 

كما يهدد وحدة وكيانات البلدان امل�صتهدفة من هذا 

»الربيع القاتل«.

اال�صتفزازات  �صل�صلة  بعد  اأنه  يبدو  ال�صودان،  ويف 

ال��ت��ي ب���داأه���ا اجل���ن���وب، ب��دع��م م��ب��ا���ص��ر م���ن ال��ك��ي��ان 

مرحلة  اإىل  انتقلت  امل��وؤام��رة  اأن  ي��ب��دو  ال�صهيوين، 

م�صميات  حتت  قدمية  اأح��زاب  فيها  ي�صارك  جديدة، 

بها  تقوم  بالتزامن مع حم��اوالت  اإ�صالمية خمتلفة 

دوائ���ر �صهيونية داخ���ل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا، 

بالداخل  االأخ��رية  االقت�صادية  ال��ق��رارات  ال�صتغالل 

ال�صودان،  يف  وال�صيا�صي  االأمني  اال�صتقرار  لزعزعة 

التي ا�صطرت احلكومة ال�صودانية التخاذها ملواجهة 

ا�صتئرث  ال��ت��ي  النفطية  ال����واردات  وت��راج��ع  اجل��ف��اف 

اجلنوب مبعظمها..

اأن احلكومة ال�صودانية متتلك االأدلة على  وعلم 

دارف��ور  املتمردة يف  تام بني اجلماعات  تن�صيق  وج��ود 

يف  »�صهيونية«  ودوائ���ر  ال�����ص��ودان،  جنوب  يف  و�صا�صة 

اإىل  باالإ�صافة  ال�صودان،  لتخريب  املتحدة  الواليات 

حمالت الرويج التي تبثها قنوات ف�صائية ومواقع 

الكرونية عربية، كاجلزيرة واجلزيرة نت وغريها، 

الذين ال يركون منا�صبة اإال ويتحدثون عنها عن اأن 

اأجهزة االأمن ال�صودانية نفذت اعتقاالت �صملت قادة 

من املعار�صة ومن املت�صاهرين، واأفراد باأعداد كبرية 

من ال�صعب!

واإذا ك���ان ال�����ص��ودان ي��ع��اين االرت���ف���اع امل��ت��زاي��د يف 

من  مبا�صر  بدعم  اجلنوب  انف�صال  ج��راء  االأ���ص��ع��ار، 

الواليات املتحدة والكيان ال�صهيوين وبع�س العرب، 

اآخذاً معه نحو ثالثة اأرباع الرثوة النفطية، اإال اأن ما 

يثري اال�صتهجان واال�صتغراب، هو جلوء دول خليجية 

اإىل متويل القوى املعار�صة مباليني الدوالرات اإن مل 

يكن املليارات، لتوظيفها �صد النظام، وخلق حالة من 

والعا�صمة  ال�صودان  يف  لي�س  واالنق�صامات  الفو�صى 

ومناطق  اأق��ال��ي��م  اإىل  �صتمتد  ب��ل  ف��ق��ط،  اخل���رط���وم 

ال����ذي تن�صط فيه  اإق��ل��ي��م دراف������ور،  اأب���رزه���ا  اأخ�����رى، 

ال�صهيوين  الكيان  من  مدعومة  انف�صالية  حركات 

املاليني  هذه  اأن  علماً  جية،  اخللي  االأنظمة  وبع�س 

باإمكانها  كان  العربية واخلليجية حتديداً  واملليارات 

امل��ث��ال ال احل�����ص��ر يف عملية  �صبيل  ع��ل��ى  ل��و وظ��ف��ت 

التنمية الزراعية يف هذه البالد ال�صا�صعة لوفرت اأمناً 

غذائياً، يتعدى ال�صودان اإىل معظم البلدان العربية، 

التي تعاين بع�س �صعوبها جماعات فظيعة، كما هو 

احلال يف ال�صومال وموريتانيا وغريها.

واأخ����رياً، ال ب��د م��ن امل��الح��ظ��ة، وه��ي اأن عوا�صم 

كما  ال�صودان،  ترفع �صوتها ال�صتهداف  بداأت  الغرب 

حدث يف اأكرث من بلد من بلدان »الربيع العربي« من 

خالل اإطالق �صعارات ومواقف ظاهرها حق وباطنها 

وه��دف��ه��ا ب��اط��ل، م��ن م��ث��ل: وق���ف ق��م��ع امل��ظ��اه��رات، 

اال�صتماع اإىل �صوت ال�صعب، على الرئي�س اأن يرحل..

م�ؤمن احللبي

الغرب وتل أبيب والخليج يدعمون حركات التمرد

هل بدأ مخطط استهداف السودان؟

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

الرئي�س حممد مر�صي وامل�صري طنطاوي خالل حفل ت�صليم ال�صلطة                                                                                                )اأ.ف.ب(

الرئيس المصري الجديد واألزمة االقتصادية على المحك

) العدد 221(  اجلمعة - 6 متوز - 2012

لماذا محاولة استهداف 
األزهر الشريف؟

امل�صري  الرئي�س  تن�صيب  حفل  يف  لوحظ 

�س اأماكن  اجلديد حممد مر�صي، اأنه مل تخ�صَّ

ال�����ص��ف��وف االأم��ام��ي��ة ل�صيخ االأزه���ر  ج��ل��و���س يف 

علماء  ولكبار  الطيب،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 

االأزهر ال�صريف. 

االأم���ر،  على  يحتجوا  مل  والعلماء  الطيب 

ب���ل ج��ل�����ص��وا يف ال�����ص��ف ال���ث���ال���ث، ل��ك��ن م���ا اأث����ار 

اال�صتغراب والده�صة، هو الطلب اإليهم االنتقال 

وهنا  لهم.  خم�ص�صة  غري  الأنها  اأمكنتهم،  من 

ان�صحب اجلميع من احلفل احتجاجاً على هذا 

الت�صرف املنايف للباقات واالأ�صول.

وق�����د ع��ل��ق��ت م�������ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ع���ل���ى ه���ذا 

الت�صرف املثري باأن هناك ثمة خطة ُو�صعت منذ 

اأ�صهر ال�صتهداف االأزهر ال�صريف وكبار علمائه، 

ا�صتقالته،  ي��ق��دم  وج��ع��ل��ه  االأزه����ر  �صيخ  الإث����ارة 

االإ�صالمي  ال�صرح  لهذا  رئي�س  تعيني  اأجل  من 

ال��ك��ب��ري، وم���ن غ��ري خ��ري��ج��ي االأزه�����ر، واإذا ما 

حت�صل  خ��ط��رية  �صابقة  ف�صتكون  ذل���ك  حت��ق��ق 

للمرة االأوىل.
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دخ��ل��ت االأزم������ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف ال��ع��راق 

مرحلة جديدة مع اإقدام رئي�س الوزراء نور 

املالكي بالتهديد بالدعوة الإجراء انتخابات 

الكتل  اإ�صرار  مواجهة  يف  مبكرة  ت�صريعية 

معه  املختلفة  وتلك  ل��ه،  املعار�صة  النيابية 

يراأ�صه،  الذي  الوطني  االئتالف  داخل  من 

على طرح �صحب الثقة منه يف الربملان.

اخلطوة  بهذه  اأراد  املالكي  اأن  ووا���ص��ح 

رم���ي ال���ك���رة يف م��ل��ع��ب ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة 

برئا�صة اإياد عالوي، والتحالف الكرد�صتاين 

ال�صدري  والتيار  ب��ارزاين،  م�صعود  برئا�صة 

ب��رئ��ا���ص��ة ال�����ص��ي��د م��ق��ت��دى ال�����ص��در، ال��ذي��ن 

يعر�صون كل من موقعه على طريقة حكم 

واال�صثئتار  بالتفرد  اإي���اه  متهمني  املالكي، 

بال�صلطة، وتهمي�س الربملان، وعدم احرام 

قواعد الد�صتور.

غري اأن الكتل النيابية املذكورة �صارعت 

انتخابات  اإج���راء  تاأييدها  ع��دم  اإع��الن  اإىل 

اخلارطة  واق��ع  من  تغري  لن  الأنها  مبكرة، 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة احل���ال���ي���ة يف ال����ربمل����ان، واإمن����ا 

نف�صها، يف  الوجوه  اإنتاج  اإع��ادة  اإىل  �صتوؤدي 

اإىل وق��ت يف ظل  اإج��راءه��ا يحتاج  اأن  ح��ني 

بقاء احلكومة دون رقابة الربملان.

امل���ت���ول���دة عن  االأزم�������ة  ه����ذه  اأن  غ���ري 

ط��ب��ي��ع��ة ن���ظ���ام احل���ك���م اجل���دي���د ال�����ذي مت 

ت��اأ���ص��ي�����ص��ه ب��رع��اي��ة االح���ت���الل االأم���ريك���ي 

ب���ذور الطائفية  ع��ل��ى ق��واع��د زرع���ت ف��ي��ه 

وامل��ذه��ب��ي��ة الإب���ق���اء ال���ع���راق يف ح��ال��ة من 

امل�صروع  ا�صتدعى  كلما  وال�صراع  التجاذب 

االإقليمية  اأب��ع��اده��ا  ل��ه��ا  ذل���ك،  االأم���ريك���ي 

ال��دول��ي��ة امل��راف��ق��ة م��ع ح��رب التفجريات 

االإرهابية املتوا�صلة بقوة، والتي ت�صتهدف 

وال�صحن  اال�صتقرار  وع��دم  الفو�صى  خلق 

امل����ذه����ب����ي، وي��ت��ج�����ص��د ال���ب���ع���د االإق���ل���ي���م���ي 

وال�صعودي  االأم��ريك��ي  �صعي  يف  وال����دويل 

بهما  املرتبطة  ال�صيا�صية  االأط����راف  ع��رب 

وق����وى االإره������اب امل��ن��ظ��م مل��ن��ع ال���ع���راق من 

اأن ي��ن��ع��م ب���االأم���ن واال����ص���ت���ق���رار، م��ادام��ت 

ترف�س  املالكي  نور  يراأ�صها  التي  حكومته 

االلتزام باالأجندة االأمريكية القائمة على 

اإيران و�صورية، وبالتايل ال تتناغم  معاداة 

والريا�س  وا�صنطن  �صيا�صة  متطلبات  مع 

االإي��راين، ورعاية  النووي  امللف  مبا خ�س 

الإي��ران،  املعار�صة  خلق  جماهدي  منظمة 

واالأزمة يف ال�صورية، ال بل اتخذت مواقف 

متعار�صة مع رغباتهما.

وب���دا ذل��ك وا���ص��ح��اً م��ن خ��الل امل��واق��ف 

اإي��اد ع��الوي، والتي  اتخذها  التي  ال�صيا�صة 

ت�صكل �صدى للموقف االأمريكي ال�صعودي، 

وعرب من خاللها عن:

1- رف�������س م���وق���ف احل���ك���وم���ة م���ن ت��اأي��ي��د 
اأن هذا  واعتبار  البحرين،  ال�صعب يف  ث��ورة 

اأدى اإىل طلب دول جمل�س التعاون  املوقف 

اخلليجي اإلغاء قمة بغداد العربية.

ق�صية  م��ع  التعامل  ب�����ص��رورة  املطالبة   -2
جماهدي خلق من منطلق اإن�صاين والعمل 

مع االأمم املتحدة من اأجل اإنهاء ملف هذه 

الق�صية.

عالقة  تطوير  »���ص��رورة  على  الت�صديد   -3
العراق مبنظمة حلف الناتو«.

4- الدعوة لتوثيق االأوا�صر االقت�صادية 
ال���ع���راق ودول االحت���اد  ب���ني  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

ك��ان��ت م��واق��ف ع��الوي  واإذا  االأوروب�������ي. 

وا�صنطن  بكل من  ارتباطه  تعك�س مدى 

ال�صاأن  يف  االأخريتني  وتدخل  والريا�س 

الداخلي العراقي ملحاولة اإ�صقاط حكومة 

حليفة  بنظريهما  تعترب  ال��ت��ي  امل��ال��ك��ي 

الإي�����ران و����ص���وري���ة، ف����اإن م��وق��ف ك���ل من 

الكرد�صتاين  والتحالف  ال�صدري  التيار 

ينبع من اخلالف مع املالكي على قاعدة 

ال��ذي  ال��وق��ت  ففي  وال�����ص��راع،  التحالف 

ي��ع��ر���س ال��ت��ي��ار ال�������ص���دري ع��ل��ى ت��ف��رد 

املالكي باحلكم، فاإن الكرد�صتاين املعروف 

بارتباطاته االأمريكية يختلف مع  اأي�صاً 

املالكي ب�صاأن رف�س االأخري تطبيق املادة 

على  الت�صويت  على  تن�س  ال��ت��ي   140
اإقليم  م�صتقبل كركوك و�صمها الأرا�صي 

كرد�صتان، وكذلك حول مو�صوع ت�صدير 

النفط والغاز من كرد�صتان الذي يدعو 

اإىل تنظيمه يف اإطار قانون النفط والغاز 

ال����ذي مل ي��ق��ره ال���ربمل���ان ب��ع��د، غ���ري اأن 

يلحظ  امل��ح��ت��دم��ة،  االأزم����ة  مل�صار  املتتبع 

اأو  ال����وزراء،  رئي�س  م��ن  الثقة  �صحب  اأن 

ال���دع���وة اإىل اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة، 

ل���ن ي��ق��ود اإىل ح���ل االأزم�������ة، واإمن�����ا اإىل 

التاأزم، ففي  مل�صتوى جديد من  انتقالها 

ال��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ى ق�����رار �صحب  ح����ال مت 

وامل�صادقة  املالكي  من  الربملان  يف  الثقة 

فاإن  العليا،  املحكمة االحتادية  عليه من 

ت�صريف  حلكومة  رئي�صاً  �صيبقى  امللكي 

ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة  ت�صكل  اأن  اإىل  اأع���م���ال 

حتظى ب��االإج��م��اع، وه��و اأم���ر ي��ك��اد يكون 

القائم  الواقع احلايل  م�صتحياًل يف ظل 

على ال�����ص��راع وال��ت��ج��اذب ب��ني االأط���راف 

ال�صيا�صية املمثلة يف الربملان.

اأم����ا دع����وة امل��ال��ك��ي الن��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة، 

فاإنها تندرج يف �صياق تكتيكي رداً على طرح 

�صحب الثقة منه، الأن املوافقة عليها يحتاج 

متاماً  م��ت��واف��رة،  غ��ري  برملانية  غالبية  اإىل 

يتطلب  ج��دي��دة  حكومة  ت�صكيل  اأن  مثلما 

غالبية مماثلة.

اأح������د مي���ل���ك م��ف��ت��اح  يف احل���ال���ت���ني ال 

اخلروج من االأزمة دون االتفاق مع االآخر، 

وهنا يكمن مربط الفر�س.

ح�ضني عط�ي

تونس.. تحالفات مؤقتة بين رئاسات مؤقتة

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

اآثار االنفجار الذي وقع يف بغداد االأ�صبوع املا�صي                                 )اأ.ف.ب.(

األزمة العراقية المستعصية
بين سحب الثقة.. واالنتخابات المبكرة

اأط��راف االئتالف احلاكم يف تون�س، وارتفعت  ارتفع موؤخراً موؤ�صر اخلالفات بني 

النه�صة  االتهامات تطال حزب  واأك��رث  االئتالف وخارجه،  داخل  االتهامات  معه حدة 

قبل غريه.

الوزير حممد عبو املكلف مبهمة االإ�صالح االإداري الذي ي�صغل مركز االأمانة العامة 

حلزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية قدم موؤخراً ا�صتقالته من حكومة حمادي اجلبايل،  

اتهم احلكومة بعدم احرام »االتفاقات التي مت التو�صل اإليها يف ما يتعلق ب�صالحياته«.

على  والثانية  االأوىل  الرئا�صتني  ب��ني  �صيا�صية  اأزم���ة  و���ص��ط  عبو  ا�صتقالة  وت��اأت��ي 

خلفية ت�صليم البغدادي املحمودي، اآخر رئي�س وزراء يف عهد العقيد معمر القذايف اإىل 

ال�صلطات الليبية.

اإىل ق�صية مب�صتوى  بحاجة  التون�صية واحلكومة  الرئا�صة  العالقة بني  كانت  هل 

ت�صليم البغدادي املحمودي لتنفجر بني الطرفني اأزمة بني الطرفني، االأكيد اأن امل�صاألة 

اأكرث عمقاً من ت�صليم البغدادي، وردود الفعل التي طالت تركيبة ال�صلطة توؤكد ذلك، 

ال�صلطة التي جاءت مزيجاً بني ثالثة اأحزاب اأيديولوجية خمتلفة، االأول هو النه�صة 

والتكتل  علي،  بن  بالرئي�س  االإطاحة  بعد  اإىل حزب  اإ�صالمية  ال��ذي حتول من حركة 

حلزب  يكن  واإن  الي�صارية،  القومية  التوجهات  ذو  املوؤمتر  ثم  اال�صراكية،  الهوية  ذو 

النه�صة النفوذ االأكرب يف هذه الركيبة التي اأطلق عليها ت�صمية الرويكا.

وحم���اوالت  ال�صيا�صي  احل���راك  ع���ززت  ال��ب��غ��دادي  ت�صليم  ق�صية  على  الفعل  ردود 

اللحظة  اأن  ويبدو  وخارجها،  احلاكمة  الرويكا  داخل  جديدة،  لتحالفات  نب�س  ج�س 

اآخذة يف التغري، مع  اأملت على ثالوث احلكم حتالفاته  ال�صيا�صية »الرباغماتية« التي 

ازدياد املوؤ�صرات التي ترجح تفاقم االأزمة بني النه�صة والرئي�س املرزوقي، الذي مني 

ب�صربة قا�صية داخل حزبه املوؤمتر من اأجل اجلمهورية، بعد اأن ان�صحب جمموعة من 

رفاق االأم�س واأ�ص�صوا حركة جديدة با�صم »وفاء«، فيما يرجح اآخرون اأن يتلقى �صربة 

اأخرى، معتربين اأن النه�صة يف طريقه للتخلي عنه على اعتبار اأنه اأ�صبح حماًل ثقياًل 

عليها.

ما يزيد من حراجة املرحلة ظهور حركات اإ�صالمية و�صلفية، تقر معظم االأطراف 

التحركات  ه��ذه  مثل  على  االأمثلة  واآخ��ر  ال�صعبي،  النه�صة  ر�صيد  من  �صتاأخذ  باأنها 

غري  االإ���ص��الم��ي  التحرير«  »ح��زب  م��ن  ب��دع��وة  �صكرة  مدينة  �صهدتها  التي  التظاهرة 

املرخ�س له، يف »الذكرى احلادية والت�صعني لهدم اخلالفة االإ�صالمية«، واحلزب يدعو 

»ن��واة  تكون  اأن  ميكن  تون�س  اأن  ويعترب  ال�صريعة،  وتطبيق  اخلالفة  دول��ة  اإق��ام��ة  اإىل 

اأ�صا�صية تنطلق منها دولة اخلالفة اال�صالمية«.

ال�صلطة وي�صتهدفان كل طرف فيها، االأول  اآخران ي�صغطان على ترويكا  عامالن 

)ي�صار(، و�صط حم��اوالت حتالف  احل��زب اجلمهوري  ا�صم  اأح��زاب حتت  ت�صعة  ان�صواء 

راية  حتت  التوحد  اإىل  تتجه  التي  اال�صراكية  الي�صارية  التوجهات  ذات  االأح��زاب  مع 

»حقيقية«  معار�صة  جبهة  ت�صكيل  والهدف  االجتماعي«،  الدميوقراطي  امل�صار  »حركة 

يف وجه ال�صلطة اجلديدة، والعامل الثاين هو الوالدة اجلدلية حلزب »نداء تون�س« ذي 

الطابع ال�»بورقيبي«، بزعامة الباجي قائد ال�صب�صي رئي�س احلكومة االنتقالية، وو�صف 

اأثبت  ال�صب�صي  اإن  يقول  النقا�س بني من  بكثري من  احل��زب حظي  اجلدلية هنا، كون 

جدارة يف اإدراته ل�صوؤون البالد خالل توليه امل�صوؤولية، وبني من يعتقد اأن هذا احلزب 

�صيكون العبَّارة لعودة اأن�صار النظام ال�صابق.

املفارقة يف اخلارطة ال�صيا�صية االآيلة بالت�صكل، اأن تون�س ت�صبح اأمام حتالف اإ�صالمي 

- ي�صاري - قومي ا�صراكي يف ال�صلطة، يواجهه حتالف من اخللفيات االأيديولوجية 

ذاتها يف املعار�صة، وهذا ما يجعل اأطراف املعادلة يف م�صهد »�صوريايل« بامتياز، االنطباع 

االإيجابي الذي خلفه التحالف بني االإ�صالميني وباقي القوى يف بلد يفخر اأنه اأول من 

حرك امليادين، هذا االنطباع يبهت لونه يوماً بعد اآخر، وهو اأمر �صيكون له تاأثري �صلبي 

على الداخل التون�صي وخارجه، وخ�صو�صاً يف البالد التي �صهدت الثورات، لقد اأعطت 

تون�س االأمل باأن هذه القوى قادرة على احلكم الدميقراطي وامل�صاركة، مبعنى التكامل 

ال املحا�ص�صة، واأن امل�صاركة بني الرئا�صتني االأوىل والثانية مل تكن انتقالية اأو مرحلية، 

ك�صفة الرئي�س املوؤقت من�صف املرزوقي ورئي�س الوزراء املوؤقت حمادي اجلبايل.

حممد مقه�ر
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»زيباري« في الجامعة العربية خلفيات الموقف المزدوج لـ

العراقي  اخلارجية  وزير  األقاها  التي  الكلمة  اأم��ام  عربية  �صيا�صية  توقفت م�صادر 

عك�صت  والتي  ال�صورية،  املعار�صة  مع  العربية  اجلامعة  اجتماع  خالل  زيباري  هو�صار 

موقفاً مزدوجاً من االأزمة يف �صورية، وربطت امل�صادر هذا املوقف مبا يح�صل من اأزمة 

�صيا�صية متفاقمة يف العراق، واأنه يندرج يف �صياق حماولة حكومة املالكي اإر�صاء جميع 

ال�صغوط  من  واحل��د  ال�صلبية  االنعكا�صات  ال��ع��راق  جتنيب  حماولة  بهدف  االأط���راف 

املتزايدة �صيا�صياً واأمنياً.



يف ال���وق���ت ال����ذي ك��ان��ت اإي�����ران ت��ع��ل��ن عن 

اع��ت��ق��ال وحت���دي���د ه���وي���ة ج��م��ي��ع خم��ّط��ط��ي 

وقاتلي علمائها النوويني، كانت تركيا ت�سارع 

الطبيعي  الغاز  لنقل  اتفاق  لتوقيع  اخلطى 

اأوروب�������ا، ع���ر الأرا����س���ي  الأذرب���ي���ج���اين اإىل 

ب��ق��ي��م��ة خ��م�����س��ة م���ل���ي���ارات دولر،  ال���رك���ي���ة 

بح�سور رئي�س احلكومة الركية رجب طيب 

اأردوغان والرئي�س الأذري »اإلهام علييف«.

اأم���ام احل��دث  رمب��ا ل يتوافق امل��رء ك��ث��راً 

اقت�سادي، لكن  ك��ان جم��رد ح��دث  اإذا  التايل 

ربطاً  ال�سيا�سي  املعنى  يف  التدقيق  جرى  اإذا 

ل اإىل نتائج غاية يف  بالأحداث ميكن التو�سّ

اخلطورة.

ف���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت���دف���ع م��ن��ذ ان��ه��ي��ار 

الحت�����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي اإىل ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط 

حربها  يف  تركيا  دعمتها  وقد  اأذربيجان،  مع 

امل�سالح  �سبكة  �سمن  وربطتها  اأرمينيا  �سد 

وجورجيا،  تركيا  مع  القوقاز  يف  الأمركية 

ف����الأخ����رة م���ع���روف ���س��راع��ه��ا م���ع رو���س��ي��ا، 

وك��ذل��ك ع��داوؤه��ا لإي���ران على خلفية ق�سية 

اإقليم ناغورين كاراباخ.

الأمركية  »الإ�سرائيلية«  فالرافعة  اإذاً، 

خالل  م��ن  م��ع��روف  بخبث  تركيا  بها  ت��ق��وم 

الدور املناط بها �سمن حلف �سمال الأطل�سي 

عنها  ك�سف  ال��ت��ي  املعطيات؛  ت��وؤ���س��ر  ح�سبما 

اأوغلو  داود  اأحمد  الركية  اخلارجية  وزي��ر 

عن  ل�سان  زّل��ة  ورمب��ا  املا�سي،  ال�سهر  مطلع 

مبنطقة  يتعلق  فيما  ا�سراتيجية  ���س��راك��ة 

ج��ن��وب ال��ق��وق��از واأورا���س��ي��ا وحت��ق��ي��ق ال��رب��ط 

الأ���س��ود  البحر  ق��زوي��ن يف  بحر  ب��ني منطقة 

و�سرق البحر املتو�سط �سمن �سكل من اأ�سكال 

التكامل.

ويف الج��ت��م��اع ال���ذي عقد يف »ط��راب��زون« 

املا�سي بني  الثامن من حزيران  الركية يف 

وجورجيا  واأذرب��ي��ج��ان  تركيا  خارجية  وزراء 

اإل ر�سالة ا�ستفزازية لرو�سيا واإيران على حّد 

احل�سن  يف  الغ�سيان  اأوغ��ل��و  اأن  �سيما  ���س��واء، 

من  ال��ه��دف  »اإن  ب�سراحة  قالها  الأم��رك��ي 

ال��ل��ق��اء ه��و ب��ح��ث �سكل ال��ت��ع��اون ب��ني ال���دول 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  يف  الثالث 

والنقل والتجارة والطاقة«.

ويف بحث القيادة الركية املتمثّلة بالعدالة 

وال��ت��ن��م��ي��ة ب��ع��د ال����رّدة ال��رك��ي��ة ع��ن �سيا�سة 

»�سفر م�ساكل«، اختارت الوليات املتحدة لها 

دوراً هو الأخطر ملا كان قبل احلرب العاملية 

الثانية ويتمّثل يف اإقناعها القيام مبهمة راأ�س 

ج�سر من منطقة البلقان والقوقاز مدغدغة 

اأح������الم الأردوغ����ان����ي����ة - الأوغ����ل����وي����ة ب���دور 

حموري يف هذه املنطقة �سمن النظام العاملي 

اأمام  الذي لن تتمكن وا�سنطن من الوقوف 

هواه،  على  بالعامل  قناعة  على  وهي  ت�سّكله، 

اأدوار �سرط اأن  ولذلك فهي تلجاأ اإىل توزيع 

املظّلة  اأحالمهم حت��ت  رغ��م  الآخ���رون  يبقى 

وا�ستعداداً  للمنطقة،  وا�سنطن  حتيكها  التي 

للمواجهة الكرى مع اإيران ورو�سيا لحقاً.

اأوروبا  ملّد  ولذلك، يكت�سب توقيع التفاق 

ع���ر ت��رك��ي��ا ب��ال��غ��از الأذرب���ي���ج���اين اأه��م��ي��ت��ه 

امل���ح���وري���ة، اإذ اإن�����ه ل��ي�����س ح���دث���اً مي���ر ه��ك��ذا 

الأخ��ط��ر  امل�ستقبلية  م��رام��ي��ه  اإىل  بالتطّلع 

ال�سيا�سية،  الأه����داف  ب��ل��وغ  حيث  م��ن  بكثر 

اإذا ت�سّنى للحلف النا�سئ اأن ياأخذ موقعه يف 

الغاية يف اخلال�سة  اأن  املعادلة الآتية، �سيما 

ا���س��ت��ه��داف رو���س��ي��ا واإي�����ران م��ع��اً، اق��ت�����س��ادي��اً 

�سمن  »اإ���س��رائ��ي��ل«  تلعب  اأن  على  و�سيا�سياً، 

احللف اجلديد دور رجل الأمن القاتل.

»الإ���س��رائ��ي��ل��ي«  اجل��ان��ب  اإىل  ن��ظ��رن��ا  واإذا 

يف امل��و���س��وع م��ن ح��ي��ث ال����دور امل�����س��م��ر، واإن 

انك�سفت بع�س ف�سوله، ميكن و�سع الأ�سبع 

املر�سح  باتت  فاأذربيجان  بثقة،  اجل��رح  على 

الكيان  ل�سالح  النفط  عن  للتنقيب  الأق��وى 

وقعت  وق��د  املتو�سط،  البحر  يف  ال�سهيوين 

�سركة النفط الوطنية الأذرية اتفاقاً تكلفته 

مع »اإ�سرائيل« لهذه الغاية،  دولر  مليون   80
ملبا�سرة  متهيدية  اأعماًل  ال�سركة  ب��داأت  وقد 

التخ�سيب؛ املتوقع اأن يبداأ يف اأيلول املقبل.

وه����ذه اخل�����س��و���س��ي��ة ال��ت��ي م��ن��ح��ت��ه��ا »ت��ل 

واإمن���ا  ل��وج��ه اهلل،  لي�س  اأب���ي���ب« لأذرب��ي��ج��ان 

مقابل فتح نظام »اإلهام علييف« اأبواب »باكو« 

ك��ي ت��ك��ون مم���راً م��ع م��رك��ز ق��ي��ادة للمو�ساد 

�سد  عمليات  منها  ت�سّن  وال��ت��ي  املنطقة،  يف 

اإيران، وهذا ما توؤكده املعلومات عن العنا�سر 

مع  ترتبط  فاإنها  اإي���ران،  يف  عليها  املقبو�س 

الأمن  وزارة  تاأكيد  وفق  الإ�سرائيلي  املو�ساد 

العنا�سر  تلك  اأن  اأو���س��ح��ت  ال��ت��ي  الإي��ران��ي��ة 

بع�س  وت�سهيالت  اأرا���س��ي  »ا�ستغالل  اأ���س��اءت 

اإي��ران متّكنت من ر�سد  واإن  املجاور،  ال��دول 

بع�س ق��واع��د امل��و���س��اد امل��وج��ودة داخ���ل دول��ة 

جماورة تقع غرب اإيران«.

اأذربيجان،  فاإنها  اإليها،  امل�سار  الدولة  اأّم��ا 

ويف ه�����ذا ال�������س���ي���اق، ي����وؤك����د م���رك���ز ج��ام��ع��ة 

ال��درا���س��ات اخل��ارج��ي��ة الإي���ط���ايل )IAI( يف 

الأم��ن��ي  الع�سكري  ب��ال��ت��ع��اون  تتعلق  درا���س��ة 

»الإ�سرائيلي« الأذري على الآتي:

اإن ال��ع��الق��ة ب��ني اأذرب��ي��ج��ان و»اإ���س��رائ��ي��ل« 

اإن  اإذ  امل�����س��ط��رد،  ال��ت��ط��وي��ر  ب���اجت���اه  ت�����س��ر 

»ب���اك���و« حليفاً  ت��ك��ون  اأن  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ره����ان 

ال�سراتيجية  يف  وكذلك  املنطقة،  يف  مهماً 

اإذ اإن الهدف تو�سيع القواعد  »الإ�سرائيلية«، 

»الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« يف امل��ن��ط��ق��ة، ���س��ي��م��ا ب��وج��ود 

�سعوبات نا�سئة يف البلدان العربية.

ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ت���وؤّي���د ال��ف��ك��رة لأن��ه��ا 

تخدم ال�سراتيجية الأمركية جتاه اإيران، 

املعادي  الع�سكري  ال��وج��ود  زي��ادة  اأن  باعتبار 

ح����ول اإي�������ران ي���خ���دم ت��ل��ك ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ذلك  تنفيذ  ت��رى  وا�سنطن  اأن  اإل  ال�سريرة، 

ال�سراع مع  ان��دلع  وب��ه��دوء، خوفاً من  �سراً 

ال��ذي  الأوان  ق��ب��ل  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ل��ك  رو���س��ي��ا يف 

حتّدده بنف�سها، اإذ اإن اأذربيجان ميكن اأن تكون 

واإي��ران  رو�سيا  �سد  عدوانية  عمليات  قاعدة 

اخلارجة  الدولة  هذه  ت�سبح  وبالتايل،  معاً، 

من رحم الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق متقدمة 

الرو�سي وابتزاز مو�سكو يف  الدور  توؤثر على 

مواقفها جتاه اإيران و�سورية.

تندفع  اأن  الإي���ط���ايل  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ت��وق��ع 

فاأكرث لالرمتاء يف احل�سن  اأك��رث  اأذربيجان 

الأمركي املعادي لإيران بكلّيته.

يون�س عودة

بروك�سل  يف  ال��ي��ورو  منطقة  دول  ق���ادة  ق��م��ة  متخ�ست 

املا�سي،  حزيران  �سهر  نهاية  يف  واجلمعة  اخلمي�س  يومي 

ع��ن ح��ل��ول م��وؤق��ت��ة تنع�س ال��ي��ورو وتنقذ م�����س��ارف ال��دول 

ولكنها  الق�سر،  امل��دى  على  واإ�سبانيا  اإيطاليا  يف  امل��اأزوم��ة 

ربطت حّل الق�سايا اخلالفية باإجراءات لحقة تعد بتلبية 

اإمنائية  ل�سيا�سة  ومت��ه��د  امل��ت�����س��ددة  اأمل��ان��ي��ا  مطالب  بع�س 

طويلة الأجل يف اأوروبا. 

وات���ف���ق امل����وؤمت����رون ع��ل��ى ال�����س��م��اح ب��ت�����س��ل��ي��ف امل�����س��ارف 

احلكومتني  اإقرا�س  بدل  مبا�سرة  والإيطالية  الإ�سبانية 

املعنيتني، اعتقاداً منهم باأن اإنقاذ البنوك يعفي احلكومات 

املتفاقمة،  امل��دي��ون��ي��ة  اأزم���ة  تبعات  م��ن  امل��زي��د  حتمل  م��ن 

وعلى الأثر، انت�سرت موجة من الرتياح يف الأ�سواق املالية 

العاملية، وخرجت اإيطاليا واإ�سبانيا منت�سرتني على ح�ساب 

ال�سغط  تركز  التي  مركيل  اأجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة 

حلل  ونظرتها  املت�سددة  مواقفها  ع��ن  تتنازل  ك��ي  عليها 

الأزمة. 

وتزايدت ال�سغوط على املوؤمترين حني ح�سلت امل�سارف 

الأوروب���ي  امل�سرف  م��ن  ي��ورو  مليار   5 مبلغ  على  اخلا�سة 

املركزي قبل يوم واحد من انعقاد القمة، الأمر الذي فر�س 

اتخاذ القرارت حتت ال�سغط، اإذ مل يلجاأ امل�سرف املركزي 

لل�سماح بهذا احلد من الت�سليف منذ اإعادة ت�سكيل الديون 

اآذار املا�سي، ويف هذه الأثناء انخف�س اليورو  اليونانية يف 

اإىل اأدنى م�ستوى له مقابل الدولر الأمركي. 

وهكذا جرى الجتماع يف اأجواء حامية و�سلت اإىل حد 

بجرجرة  واإيطاليا  اإ�سبانيا  جانب  من  والب��ت��زاز  التهديد 

قمة الحتاد الأوربي وم�ساعيها لإنقاذ العملة املوحدة اإىل 

الطريق امل�سدود اأو الف�سل، واتفق املحللون على القول باأن 

اأملانيا،  على  التنازل  فر�س  عن  املاأزومتني  الدولتني  عجز 

امل�ستثمرين،  ثقة  على  خطرة  انعكا�سات  اإىل  �سيوؤدي  كان 

يف  مبكرة  وانتخابات  اإ�سبانيا  يف  �سيا�سية  اأزم��ة  خلق  واإىل 

اإيطاليا. 

مدى  اأن  القمة،  لنتائج  تقييمهم  يف  امل��راق��ب��ون،  وي��رى 

مت�سك اأو تراجع مركيل عن مواقفها التي �سبقت املوؤمتر 

�سّكل مقيا�ساً للنجاح والف�سل، فحول فكرة ال�سماح ل�سلطة 

مبا�سرة  امل��اأزوم��ة  امل�سارف  اإق��را���س  تتوىل  مركزية  مالية 

امل�سارف،  مب�ساعدة  ه��ذه  لتقوم  احل��ك��وم��ات  ت�سليف  ب��دل 

امل��ب��داأ،  م��ن حيث  م��وؤي��داً  القمة  م��وق��ف مركيل قبل  ك��ان 

وجاء قرار القمة بت�سكيل هيئة مالية مركزية ت�سرف على 

عمليات الت�سليف من�سجماً اإىل حد ما مع هذا املوقف.

واإ�سالحات  قا�سية  تق�سفية  �سيا�سات  فر�س  جلهة  اأم��ا 

تقدمي  لقاء  امل��اأزوم��ة  ال��دول  حكومات  على  جذرية  مالية 

موقف  �سد  القمة  ق���رار  ج��اء  املي�سرة،  وال��ق��رو���س  ال��ع��ون 

ب��ف��ر���س احل���د الأدن�����ى م���ن التق�سف،  م��رك��ي��ل، واك��ت��ف��ى 

مادامت �سيا�سة احلكومة املعنية مع القوانني املالية املتبعة 

داخل الحتاد الأوروبي من�سجمة، وبررت مركل موافقتها 

القت�سادية  اأمل��ان��ي��ا  م��ب��ادئ  م��ع  يتطابق  ب��اأن��ه  ال��ق��رار  على 

اأن  و�سيا�ساتها املالية، ولكن هذا الترير ل يخفي حقيقة 

اأملانيا قدمت تنازًل كبراً ل�سالح اإ�سبانيا واإيطاليا.

وات����خ����ذت ال���ق���م���ة م���وق���ف���اً م�����وؤي�����داً ل��ت��وط��ي��د ال���وح���دة 

التكافل  وتعزيز  اليورو،  منطقة  اأع�ساء  بني  القت�سادية 

باإ�سدار �سندات موحدة، ولكن تنفيذ  فيما بينها وال�سماح 

هذا القرار مرتبط بدرا�سة �سيتم اإجنازها يف �سهر ت�سرين 

الثاين القادم، واأكدت مركل اأن اأملانيا �ستتم�سك مبوقفها 

الراف�س ل�سيا�سة التكافل واإ�سدار �سندات بالعملة املوحدة 

حتى بعد اإجناز الدرا�سة.

ويعتر قرار التكافل موجهاً �سد اأملانيا التي ت�سر على 

اأن ل تتحمل وحدها وزر الأزمات التي حت�سل يف بقية دول 

منطقة اليورو، ويف ربط تطبيق القرار بالدرا�سة املذكورة، 

م�سر  حت��دد  التي  اخلالفية  الق�سايا  اأن  املراقبون  ي��رى 

العملة املوحدة قد تاأجلت، يف حني ا�ستفادت الدول املهددة 

املوؤقتة،  الإنعا�س  جرعة  من  وامل��ايل  القت�سادي  بالنهيار 

وكذلك مل يحدد املوؤمتر م�سادر متويل اخلطط الإمنائية، 

على املدى الطويل، ب�سكل عملي قابل للتحقيق.

ويرى املراقبون اأن دول منطقة اليورو يف �سعيها للخروج 

من اأزمة املديونية، بعد انعقاد 18 قمة منذ انطالق الأزمة، 

امل�����س��ارف اخلا�سة التي  اأوق��ع��ت نف�سها جم���دداً يف ف��خ  ق��د 

الإدارية على امل�سرف  الأ�سا�سيون �سلطتهم  اأحكم كوادرها 

املركزي الأوروبي خالل الأ�سهر الأخرة التي �سبقت انعقاد 

القمة، ليوا�سلوا عبثهم باقت�ساديات اأوروبا دون ح�سيب اأو 

رقيب. 

وبهذا ينطبق قول »حاميها حراميها« على قرار اإ�سراف 

مبا�سرة،  امل�سارف  ت�سليف  عمليات  على  املركزي  امل�سرف 

البلدان  يف  الوطنية  الأزم���ات  ا�ستغالل  مينعها  لن  بحيث 

امل�سارف  ج�سع  مواجهة  ع��دم  اأن  املراقبون  وي��رى  املعنية، 

الوطنية  احلكومات  رق��اب��ة  حت��ت  و�سعها  وع��دم  اخلا�سة، 

وتكاليف  الديون  تراكم  اإىل  حتماً  �سيوؤدي  املعنية،  للدول 

خلطط  يت�سنى  اأن  قبل  امل��رات  ع�سرات  الباهظة  خدمتها 

الإمناء املوعودة اأن تخطو خطوتها الأوىل.

عدنان حممد العربي
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قادة الحتاد الأوروبي يتفقون على حتريك القت�ساد الأوروبي خالل قمة بروك�سل

هل يشتعل القوقاز عبر أذربيجان.. البتزاز روسيا وإيران؟
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رو�سيا  يف  وا���س��ع��ة  ح��رائ��ق  ح�سلت   2010 �سيف  يف 

مئات  بتدمر  �سببت  باك�ستان  يف  كارثية  وفي�سانات 

الأنهار  �سفاف  على  ع�سوائياً  املبنية  والبلدات  القرى 

وجماري الأمطار املو�سمية، وت�ساءلت يومها با�ستغراب 

مرر، على الأقل من وجهة نظري: كيف تت�سبب هذه 

الكوارث الطبيعية، فجاأة وبال مقدمات، بتهديد مئات 

املاليني من �سعوب الدول الفقرة وامل�ست�سعفة بانعدام 

الأمن الغذائي، اأو بنق�س خطر يف القمح والأرز؟

املناخ يف دوائر  تاأكيد مل ي�ستغرب الأم��ر خراء  بكل 

الأمم املتحدة، وعلماء التبدلت الطبيعية، فقد ب�سرونا 

�سلفاً«  »يتوقعون  ال��ك��وارث، وه��م  ه��ذه  منذ عقود مبثل 

القادمة مزيداً من اجلفاف واملجاعة  اأن ت�سهد العقود 

على  احل��راري��ة  الإنبعاثات  ب�سبب  الفقرة  البلدان  يف 

النمو  الإنتاج مع حاجات  الأر���س، وعدم تطابق  كوكب 

ال�سكاين. 

الفاعلة  الدرا�سات،  معاهد  لدينا  لي�س  اأنه  وامل�سكلة 

وامل�ستقلة، كي منّيز �سدق التوقعات الكارثية من كذبها، 

»العلماء واخل��راء« بال  اأن ن�سدق  لنا �سوى  فال خيار 

ي�سيغونها  ال��ت��ي  احل��ل��ول  ون��ن��ت��ظ��ر  ج����دال،  اأو  ن��ق��ا���س 

اأخ���رى  ال��ك��رى، فت�ساءلت م���رة  ال��ك��ارث��ة  ل��ت��ف��ادي  ل��ن��ا 

وب��ا���س��ت��غ��راب اأ���س��د: ك��ي��ف �سيقدم ل��ن��ا اأت��ب��اع ال��ط��اغ��وت 

العاملي خمرجاً من الكوارث الطبيعية بينما يعر�سون 

اأمتنا لأ�سر�س هجمة يف تاريخها؟

ث���م اأ���س��ف��ت ت�������س���اوؤًل اآخ�����ر: ه���ل حت��ال��ف��ت ال���ك���وارث 

لتقرير  واح���دة  ال��ع��دوان يف جبهة  ق��وى  م��ع  الطبيعية 

الأمة وتدمر مقومات بقائها ومنوها، وكاأمنا  م�سر 

�سروطها  يهيئون  ال��ذي��ن  الب�سر  �سنع  م��ن  اأي�����س��اً  ه��ي 

للحروب  العدة  يجهزون  كما  والطبيعية«  »املو�سوعية 

ا�ستغرابي  ازداد  كلما  اأن��ه  اأخ���راً  ولحظت  العدوانية؟ 

وك���رثت ت�����س��اوؤلت��ي يف ه��ذا الجت���اه، كلما اق��رب��ت من 

»نظرية املوؤامرة« التي ُت�سعف احلجة، وتنعت �ساحبها 

بالهلو�سة اأو بفوبيا »اخلطر ال�سهيوين«.

منذ ب�سعة اأيام، نّظمت مديرية الأبحاث والخراع 

والت�سويق الباك�ستانية ندوة »علمية« ببلدة في�سل - اآباد 

لتلبية  الغذائي  الأم��ن  ت�سمن  التي  ال�سبل  يف  وبحثت 

حاجات النمو ال�سكاين املتزايد، وخرجت بتو�سيات دعت 

الوراثية  الهند�سة  اعتماد  اىل  الر�سمية  اجلهات  فيها 

وال��ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ي ل��زي��ادة ح��ج��م امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة، 

ب�سحة  التقنية  ه��ذه  اأحلقته  ال��ذي  ال�سرر  متجاهلني 

النا�س وبالتنوع البيولوجي.

و����س���ارك يف ال���ن���دوة ع���ر الأق���م���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة اأح���د 

فران�سي�سكو،  �سان  يف  كاليفورنيا  جامعة  من  اخل��راء 

و�سم �سوته اإىل �سوت العلماء الباك�ستانيني باأن احلل 

يكمن يف التكنولوجيا احلديثة، ومرة اأخرى لن تردعني 

تهمة عدائي للعلم احلديث اأو وقوعي يف �سباك نظرية 

املعتمدة  التكنولوجيا  باأن  هنا  واأجدد موقفي  املوؤامرة، 

بدًل  تعقيداً  امل�سائل  تزيد  احليوية  املجالت  معظم  يف 

من حلها. 

ل��ق��د ن�����س��ح��ن��ا »اخل������راء« ط����وال ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن 

لتفادي  الأن��ه��ار  على جم���اري  ال��ك��ب��رة  ال�����س��دود  ببناء 

م�سكالت اجلفاف والفي�سانات، وجاءت النتائج بكوارث 

مئات  ثالثة  اأو  عقدين  خ��الل  فتال�ست  خ��ط��راً،  اأك��رث 

التجمعات ال�سكانية التي بنت ح�سارتها لآلف ال�سنني 

ح���ول اأح���وا����س ن��ي��ل م�����س��ر، ون��ه��ري ب���الد ال��راف��دي��ن، 

اأعرق  التي ترعرت حولها  املماثلة  املواقع  وغرها من 

احل�سارات يف تاريخ الب�سرية.

واحلل بنظري ياأتي من خالل اإعادة العتبار للح�س 

ُي��ع��ّره��ا  ال��ت��ي  ال��ع��ام، وال��ت��ع��ل��م م��ن جت���ارب املجتمعات 

التخلف  اإن  ومتخلفة«،  »تقليدية  باأنها  احلديث  العلم 

البلدان  اإىل  القدمي  ال�ستعمار  جلبه  ما  هو  احلقيقي 

ممنهجة  تخريب  عملية  اأك��ر  اأطلق  حيث  امل�ستعمرة، 

للق�ساء على الأمناط القت�سادية التقليدية، بدًل من 

التخريب  زال  وما  الطبيعية،  تطويرها  عملية  ت�سهيل 

اجلديد،  ال�ستعمار  ظل  يف  الأي���ام  ه��ذه  حتى  م�ستمراً 

بدعوى الإ�سالح ومواكبة الع�سر واعتماد التكنولوجيا 

احلديثة.

ع. العربي
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نداء برسم كبار لبنان
وجهان متدابران ل ي�سنعان وطنًا، كما وميثاقان متناق�سان ل ي�سكالن 

يتقابال..  اأن  من  للوجهني  بّد  فال  وطن..  لقيام  متما�سكًا  متينًا  اأ�سا�سًا 

وللميثاقني من اأن ينطلقا من قوا�سم م�سرتكة، والعمل على تذليل النتوءات 

ثابتة ميثاقية واحدة موحدة.. لي�سكال  اإذا ما وجدت يف كليهما   النافرة 

فالكلمة ال�سواء تو�سل حتمًا اإىل �سركة وحمّبة، وت�سيع مناخًا من الرتياح 

ثقايف  ت��ع��ددّي  م��ديّن  وط��ن  قيامة  اإىل  ال��رائ��ي  امل��واط��ن  داخ��ل  النف�سي 

دور  اأحدهما  يلغي  اأن  من غري  والدين،  العلم  بني  ما  يوالف  دميقراطي 

الآخر..

اإق�ساء املفهوم  فالدين يف مفهومنا غري الطائفة، وعليه، ن�سدد على 

الطائفي عن اأي تفاهم اأو اتفاق اأو ميثاق �سين�ساأ ما بني اللبنانيني.. اإذ 

اإن الطائفية ما هي اإل تعبري عن عقلية تقوم على الع�سبية و�سوء الظّن 

و�سحذ احلفيظة.. اإنها نقي�ض الوطنية وخ�سم لدود للمواطنية..

اأمرًا ملحًا، و�سرورة وطنية..  بات  »املقاطعجية«  اإلغاء نظام  فاإن  لذا 

الدولة  موؤ�س�سات  ع��ن  الطائفية  املحا�س�سة  باإق�ساء  يق�سي  بحيث 

ومرافقها.. فالطائفية كانت ول تزال الراعي احل�سري للف�ساد والعنف 

احلرب،  اأم��راء  الطوائف  �سادة  من  ننتظر  فكيف  الغرائزي،  ال�سيا�سي 

الف�ساد  جراثيم  على  ويق�سوا  ال�سلم  زمن  يف  ال�سالم  اأم��راء  يكونوا  اأن 

واملوبقات املنت�سرة يف املجتمع، وي�سيعوا الت�سامح والغفران والندم والوئام 

واملحبة!!..

ذلك  اإمنا  �سراعات غريه،  �ساحة  يكون  اأن  نف�سه  على  يقبل  وطنًا  اإن 

هو تعبري عن هزمية الإرادة الوطنية فيه.. فالأوطان ل تقوم فقط على 

الأنظمة والقوانني والد�ساتري والأعراف والتقاليد.. فهناك فكر اإن�ساين 

خالق متطور، وفل�سفة بعيدة الآفاق والتطورات ي�سهمان يف ن�سوء الأمم 

الفكر  اللبناين -  الإن�سان  با�ستطاعة  الت�ساوؤل: هل  لذا كان  والأوط��ان.. 

عنا  يرد  املعيو�ض، هل من متا�سك وطني  الواقع  - تخطي هذا  اللبناين 

الأخطار امل�ستقبلية القادمة على املنطقة يف ظل جمتمعات بدائية ب�سبب 

تقوقعها الطائفي؟

مقدرات  على  ال�سيطرة  اإىل  واأب���دًا  دائ��م��ًا  ال�ساعية  ال�سهيونية  اإن 

والعائلية  الع�سبية  ال��رواب��ط  تنمية  باجتاه  تدفع  واأق��داره��ا،  الب�سرية 

واملذهبية والطائفية، بدًل من تقوية ال�سالت املجتمعية املدنية بني النا�ض 

املجتمعات  لتدمري  والإعالم  املال  اليوم؛  الأهم يف عامل  الآلتني  م�سخرة 

الإن�سانية وحتى �سحق الروابط الدينية.. فهل اأدرك امل�سيحيون وامل�سلمون 

يف اأ�سقاع املعمورة تداعيات املوؤامرة؟ وهل بات اللبنانيون على قناعة اأن 

اتفاق الطائف ما هو اإل ت�سوية اأوقفت احلرب ورفعت احلواجز املادية، 

ورممت هيكل الدولة، فار�سة بع�ض القيود عليها، ولكنها مل تنجح حتى 

اليوم من رفع احلواجز النف�سية بني اللبنانيني؟

ما  اجتماعي يف  اإبرام عقد  اإىل  اللبنانيني، مدعوون  اللبنانيون؛ جميع 

اأو  بينهم.. على الأر�ض اللبنانية، باإرادة لبنانية �سرفة من غري اإمالءات 

ا�ستقواء اأو و�ساية فهل يجروؤون؟.. ومتى �سيكون ذلك؟

ومنطقًا  وعقاًل  فكرًا  الكبار،  الكبار  بر�سم   - التحدي   - احلدث  هذا 

وموقعًا وجراأة.. اإليك يا لبنان بهم..

نبيه الأعور

بعد ات�ساح املوقع اجليو�سيا�سي مل�سر 

الذي  �سيا�سي اخلطر  قارئ  لكل  يتبني 

متثله م�سر على الكيان الإ�سرائيلي يف 

الأمور التالية:

اإىل  ون�سبته  امل�سري  ال�سعب  ت��ع��داد 

ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث ظ��ه��ر يف ت��ع��داد 

يقارب  م��ا   2007 ع��ام  ال��ع��رب��ي  ال�سعب 

ح��وايل  منهم  ن�سمة  ال�338.621.493 

الن�سبة  اأن  اأي  م�����س��ري،  م��ل��ي��ون   80
اأن  اأي  ت��ق��ري��ب��اً،   ٪25 ال����  حل���دود  ت�سل 

23 دولة ت�سم ربع عدد  دولة من اأ�سل 

م�سر  اأن  ن��ذك��ر  وه��ن��ا  ت��ق��ري��ب��اً،  �سكانها 

ال�16 عاملياَ من حيث عدد  ت�سغل املركز 

ال�سكان.

اإنها  حيث  مل�سر،  القت�سادية  القوة 

وعلى الرغم من عدم كونها من البلدان 

دولة  ثاين  تعتر  فهي  للنفط،  املنتجة 

ع��رب��ي��ة يف اق��ت�����س��اده��ا ب��ع��د ال�����س��ع��ودي��ة، 

حيث تعتمد ب�سكل رئي�سي على الزراعة 

وال�������س���ي���اح���ة وال�������س���ن���اع���ة وحت���وي���الت 

ال��ع��ام��ل��ني يف اخل�����ارج، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

النفط والغاز وال�سناعة البروكيماوية 

والأث��اث  والإ�سمنت  وال�سلب  واحلديد 

القطن  وت�����س��دي��ر  وال��ن�����س��ي��ج،  اخل�سبي 

اإذا ما  وال��ف��اك��ه��ة وال��ط��م��اط��م، ول��ذل��ك 

الأوىل  م�سر  تعتر  النفط  ا�ستبعدنا 

اإفريقيا  والثانية  عربياً،  اقت�سادها  يف 

اإف��ري��ق��ي��ا وق��ب��ل نيجريا،  ب��ع��د ج��ن��وب 

هذا مع كل ال�سيا�سات التي عملت على 

تعي�س  دول��ة  لت�سبح  اقت�سادها  �سرب 

ال��زراع��ة  تهمي�س  بعد  امل�����س��اع��دات  على 

تعي�س  دول��ة  اإىل  وحتويلها  وال�سناعة 

لل�سعب  اأ�سا�سي  كم�سدر  ال�سياحة  على 

امل�����س��ري، وذل���ك لأ���س��ب��اب اأه��م��ه��ا حجم 

كبرة  تقدميات  يتطلب  ال��ذي  ال�سكان 

الذي  النظام  بفعل  امل�ست�سري  والف�ساد 

ك���ان ق��ائ��م��اً، ل��ذل��ك مي��ك��ن ال���ق���ول اإن���ه 

يف ح���ال ك��ان��ت م�����س��ر م�����س��ت��ق��رة وتنعم 

ميكن  م��وارده��ا  يحفظ  �سيا�سي  بنظام 

اأن تنه�س لتكون دولة غر عادية على 

م�ستوى اإفريقيا وال�سرق الأو�سط.

وعديدها،  امل�سرية  امل�سلحة  القوات 

ومنطقة  اإفريقيا  يف  الأك��ر  اإنها  حيث 

ال�سرق الأو�سط:

ال�����ق�����وات ال�����ري�����ة: وت�������س���م ح����وايل 

اإليهم  ي�ساف  نظامي  جندي   479000
يف  وت��ع��ت��م��د  الح���ت���ي���اط،  يف   575000
و�سرقية  غربية  معدات  على  ت�سليحها 

ال��ذخ��ائ��ر  ب��ع�����س  ت�سنيع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 

وامل���ع���دات ال��ع�����س��ك��ري��ة، وه��ن��ا اأ���س��ر اإىل 

جي�س  اأول  يعتر  امل�����س��ري  اجلي�س  اأن 

 7000 ع��ام  وت��اأ���س�����س  ال��ع��امل  نظامي يف 

اأول امراطورية يف  م، ولذلك كانت  ق 

العامل التي امتدت من تركيا �سماًل اإىل 

ال�سومال جنوباً، ومن العراق �سرقاً اإىل 

ليبيا غرباً، كما يذكر اأن بع�س اخلطط 

احل��رب��ي��ة امل�����س��ري��ة م���ازال���ت ت���دّر����س يف 

اأكادمييات العامل الع�سكرية، بالإ�سافة 

امل�سري  للجي�س  وك���ان  امل�����س��ري��ة،  اإىل 

القد�س من  الأ�سا�سي يف حترير  ال��دور 

الأيوبي،  الدين  �سالح  مع  ال�سليبيني 

وك���ان ل��ه��ا دور ك��ب��ر يف ه��زمي��ة امل��غ��ول 

الذين غزوا العامل العربي، بعد تفكك 

الدولة العبا�سية بقيادة »قطز«، وحديثاً 

نذكر حتطيم خط برليف والدخول اإىل 

رم�سان  ح��رب  يف  كم   13 مل�سافة  �سيناء 

امل�سري  اجلي�س  يعتر  وال��ي��وم   ،1973
من اأهم 3 جيو�س يف املنطقة اإىل جانب 

الركي و»الإ�سرائيلي«.

 القوات اجلوية: اأما القوات اجلوية 

فتعتر الأهم والأكر حجماً يف اإفريقيا 

وال�������س���رق الأو�����س����ط، وت���اأت���ي يف امل��رك��ز 

وت�سبق  الإ�سرائيلي  الكيان  بعد  الثاين 

تركيا تكنولوجياً وعدداً وعدة، ومتتلك 

884 طائرة ما بني مقاتلة وقاذفة.
ال��ق��وات  تعتر  ال��ب��ح��ري��ة:  ال��ق��وات  ج- 

ال��ب��ح��ري��ة امل�����س��ري��ة اأق����وى ���س��الح بحري 

امل��ن��ط��ق��ة، ون��ق��اًل ع��ن ي��وف��ال �ستايرن؛  يف 

الرئي�س ال�سابق للجنة ال�سوؤون اخلارجية 

وال���دف���اع يف ال��ك��ن��ي�����س��ت الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأن 

3 مرات  اأكر  الأ�سطول البحري امل�سري 

من الأ�سطول »الإ�سرائيلي«.

يتبع..

�صالح نور الدين

هل اأبعدت اتفاقية كامب ديفيد م�سر عن ال�سراع العربي- »الإ�سرائيلي«؟

أهمية مصر االستراتيجية 
في الصراع العربي - »اإلسرائيلي«
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رجـــال حـــول الـــرسـول �

ل ينَكر �نتقال �لألفاظ من �شعب �إىل �آخر، مبا يطر�أ 

وثقافية،  و�قت�شادية  �شيا�شية  ع��اق��ات  م��ن  بينهما 

�لعثمانية على  �ل�شيطرة  م��دة  �إىل  نظر�ً  ب��ّد  ل  وك��ان 

�لعربية،  �إىل  تركية  �أل��ف��اظ  تت�شّرب  �أن  �ل�شام،  ب��اد 

�لعامة يف  �أل�شنة  �لكثري منها م�شتعَمًا على  ل يز�ل 

�أن �للغة �لرتكية تت�شمن عدة مفرد�ت  بريوت، علماً 

م�شتقة �أ�شًا من �لعربية �أو �لفار�شية.

وميكن ت�شنيف �لألفاظ �لدخيلة �لباقية �إىل:

�حلرفة  �إىل  »ج��ي«  باإ�شافة  وذل��ك  �مل��ه��ن:  �أ�شماء   -1
قوم�شيوجني،  كندرجي،  بو�شطجي،  »قهوجي،  مثل: 

ق��ان��وجن��ي، ���ش��ف��رج��ي، ب��اط��وجن��ي، وق���د ن��ح��ت �لعامة 

على قيا�شها: ديو�نخي، �أَونطجي، م�شكلجي، مكرجي 

)م�شتاأجر(، �شكرجي، خمرجي، �شبقجي..

بك،  �أف��ن��دي،  كلمات:  ت�شتعمل  ت���ز�ل  ل  �ل��ن��ع��وت:   -2
با�شا، �ختيار، قب�شاي، زغرت، تنبل، بابا ح�شن، با�ش 

بزق، باز�ونك..

�لرتكية  �لأل��ق��اب  م��ن  وع�شكرية:  �إد�ري����ة  �أل��ف��اظ   -3
�شاوي�ش، كركون،  با�ش  �شاوي�ش،  كاتب،  با�ش  �لباقية: 

ف���ر�ري،  �أورط����ه،  ق�شلة،  ب����ر�ز�ن،  عر�شحال،  ني�شان، 

ف�شك..

و�مللب�ش:  و�مل��اأك��ل  بامل�شكن  خا�شة  بيتية  �أل��ف��اظ   -4
�شكمله،  ب�شكري،  �ش�شمه،  �شر�شف،  ب��رط��ا���ش  �أو���ش��ه، 

�شكمجاية، �شبان، جزمه، جر�ب، قمر، كندرة، بابو�ش، 

قل�شني، �شرو�ل، طماق.. �أكيدينيا، بقاوة، ب�شطرما، 

ب��ازي��ا، ب����ور�ك، ب��رغ��ل، ب��وظ��ة، ب��رم��ا، ب��ردق��ان، ب��وز، 

�شاورما،  �شجق،  ق���وزي،  ق��اورم��ا،  ق�شلمي�ش،  ج��ن��ارك، 

طرطور، يرب�ق، يخنه، ق�شقو�ن.

كمنجة،  ج���زد�ن،  جنزير،  دب��و���ش،  بلطه،  �أدو�ت:   -5
ك�شتك، كفكري، كب�شه، كرباج، جلن، مرطبان، قاز�ن، 

�شاكو�ش، �شنله، �شنكل، �شو�ل، �شاج، �شاطور.

مثل:  م�شتعملة،  ت����ز�ل  ل  م��ت��ف��رق��ة  ت��ع��اب��ري  وه��ن��اك 

بويا، كزدرة، كر�شته، خ�شته  بخ�شي�ش، برجني، بقجه 

خانه، هم�شري، كرخانة، خازوق، زنربك، عفارم.

ون�شري فيما يلي �إىل معاين بع�ش �لألفاظ:

�آخور: ��شطبل.

�أورطه: من �لرتكية �أورته.

زنكني/  �لرتكية  من  �لتف�شيل،  ��شم  �أنكن:  �أو  �أزنكل 

�أي �لغني.

�لو�شوح،  �أي  �أ�شكاره،  �أو  �أ�شكار�  �لرتكية  من  �أ�شكر�: 

بللي،  �ل��رتك��ي��ة:  باللفظة  ي��ردف��ون��ه��ا  وق��د  �لإع����ان، 

فكاأنها  �أ���ش��ك��ر،  مبعنى  وب��ل��ل  ��شكر�بللي،  ف��ي��ق��ول��ون: 

تاأكيد.

�أقطرمه: من �ملركبة �آقتارمة، وتعني تبديل �آلة �لنقل 

يف �لطريق، ومنها: �أخرتمه: �أي �لوقوف، و�شكرتمه 

�أي م�شتقيم مبا�شر.

�أجنق: تفيد حتقق �لأمر ب�شعوبة.

�أنكل، من يازم �ل�شخ�ش وير�فقه با�شتمر�ر.

�أوبه: �جلماعة.

برطا�ش: �حلجر �لو�حد، �لعتبة.

ب��رظ��ان �أو ب����ر�ز�ن: م��ن �ل��رتك��ي��ة ب���وري �أو ب���ورو �أي 

و�ل�شرب،  �لقرع  �أي  �لفار�شية،  »زن«  وم��ن  �لأن��ب��وب، 

�لتي  �لنفخية  �لنحا�شية  �لآل��ة  على  �لأت��ر�ك  �أطلقها 

ت�شتعمل لتنبه �جلنود �إىل �لأمر �لع�شكري.

وهي  �لفار�شية،  ب��ورغ��ول عن  �أو  بلغور  �ل��ربغ��ل: من 

�حلنطة �ملعروفة.

بركت ور�شن: مبعنى �أعطاك �هلل �لربكة.

بركنده: �ملفرتق، �مل�شتت.

برلنت: من �لرتكية برلنطة، �أ�شفى �أنو�ع �لأملا�ش.

�شماها  �ملعروفة،  �حللوى  بورما،  �لرتكية  من  برما: 

�لأتر�ك بورما �أخذ�ً من �لربم �لعربية.

برو�ز: �إطار.

بزق: من �لرتكية بوزوق، وهو �ل�شيء �ملنف�شل، �شمو� 

بها �لآلة لأنها دون �لعود كماًل.

ب�����ش��ط��ار: م��ن �ل��رتك��ي��ة ب��و���ش��ت��ال، ب��و���ش��ت: ج��ل��د: �أل: 

�أحمر  يكن  ولو مل  ح��ذ�ء �جلنود  �أطلقت على  �أحمر، 

�للون.

ب�شط: من �لرتكية ب�شت �أو بو�شت، �أطلقت جماز�ً على 

�حلقري و�ملخنث.

بقجة: من بوغ: �ل�شرة، وجه، �أد�ة �لت�شغري.

با�شطرمه،  �أو  با�شديرمه  �لرتكية  م��ن  ب�شطرما: 

على  �لأت���ر�ك  �أطلقها  و�ملكبو�ش،  �مل�شغوط  مبعنى 

بامللح  �للحم �لذي يتخذ من �لفخذ ويقدد مدهوناً 

و�لثوم و�لفلفل �لأحمر.

�لب�شا: حتريف �لبلد�ء �لعربية.

�خلبز  مبعنى  بك�شماد  �ل��رتك��ي��ة  م��ن  �ل��ب��ق�����ش��م��اط: 

�ملجفف.

ب���ق���اوة: ق��ي��ل ه���ي م���ن ب���اك �ل��رتك��ي��ة �ل��ف��ار���ش��ي��ة 

�لنحت غري  �ل�شايف، وحاوة على  �لطاهر  مبعنى 

وهي  �لقدمية  بالرتكية  ب��ق��اوة  وقيل  �لقيا�شي، 

�ل�شكل �ملربع.

�أد�ة  )بكله(  �لفار�شية  �لرتكية  م��ن  ب��رك��ي:  بلكي/ 

توقع مبعنى رمبا، لعل، حمتمل.

�أندبوري �أو دنبوري �أو بندبوري، من �لرتكية بندبور، 

�مل�شتعطي،  �مل�شكني  �لوغد  �لك�شان  وهو  دن��د،  من: 

ب��ور �لعربية: وه��و م��ن ل خ��ري فيه ك��الأر���ش �لبور 

�لتي ل ت�شلح للزر�عة.

بهلو�ن: �مل�شارع �ل�شديد.

بوز: من �لفار�شية بوز �أو فوز، وهو د�ئرة �لفم ما بني 

�ل�شفة و�لأنف.

بو�ش: �خلايل، �لفارغ.

بوغاز: ممر �شيق بني جبلني.

بول: من �لرتكية بوي عن �لإيطالية بولو.

�ل��ط��اء ومنها �شابغ  �أي  ب��وي��اغ  �لرتكية  م��ن  ب��وي��ا: 

�لأحذية بويجي.

بي�شرو�ش: من �لفار�شية بو�ش: �أمام، ورو�شنا: �لنور 

�ملتقدم، و�أطلق على قائد �لرحات وموجه �ل�شهر�ت 

يف �لبيوت وقائد تلبي�شة �لعرو�ش �لذي ي�شرّي �ملوكب.

تر�ش: مبعنى �لديوث.

ترللي: من �لرتكية: ترل، وهو ��شطاح مو�شيقي 

�أطلق على �لفاظ تز�د على �لكام �ملر�د تلحينه ل�شد 

�لفر�غ �ملو�شيقي.

�ش�شمه: �أنبع، عني �ملاء، �أطلقت على �ملرحا�ش.

تفته: من �لفار�شية تافتا.

تنباك: من �لرتكية تنباكو.

تنبل: �لك�شان �لبليد.

تنتنه: من �لرتكية عن �لفرن�شية.

جبخانة: من جبه: درع، وخانه، بيت.

�أد�ة  جزد�ن: من جزو، حتريف جزء �لعربية، ود�ن: 

�لظرف �ملكاين، �أي مكان �لنقود.

جنفي�ش: من �لرتكية جانف�ش.

جوق: جماعة.

�أو ج����اورم����ا: م���ن �ل��رتك��ي��ة ج��وي��رم��ه �أي  ����ش���اورم���ا 

�لتقليب، �أطلقت على �للحم �مل�شموم يف �شفود.

�شنتيان �و جنتيان: �ل�شرو�ل.

خ������ردق: م���ن خ�����رده مب��ع��ن��ى �ل�����ش��غ��ري م���ن �ل��ق��ط��ع 

�ملعدنية ثم ��شتعمل للر�شا�ش.

خر�شه: قطعة �شغرية.

خرطو�ش: من �لرتكية خرتوج.

�ملعا�شرة،  ح�شن  �لفار�شية،  خو�ش  من  بو�ش:  خو�ش 

وبو�ش �لرتكية �أي �خلايل من �لطمع.

د�شك: من �لرتكية دو�شك �أو تو�شك: ح�شية.

دغري: من �لرتكية دوغري �أو دوغرو.

دجمانه: قنينة كبرية.

�لعودة  دمن: من �لرتكية دومن من دومن��ك مبعنى 

و�لرجعة.

�شرموجة �أو �شرموزه: من �شر رئي�ش، وموزه �حلذ�ء.

روزنا: من روزنة �لفار�شية، �أي �لنافذة.

�ل�شر�ي: �لق�شر �أو بيت �ل�شلطان.

�شرب�شت: دقيق.

�شركل: مبعنى �لنفي.

�ل�شنكة: من �شونكي: �حلرية.

�شنكة طق: من �شونكو طاق مبعنى �حلرية.

�شيبا من: �شه �أي ثاثة، وبا �أي �لقدم

عن »بريوتنا«

�أحمد
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بيروتيات

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

بفطنته  عنه(  �هلل  )ر���ش��ي  بكر  �أب��و  �شيدنا  �أدرك 

وب�����ش��ريت��ه م���ا ل��ق��وى �ل�����ش��ر �جل��اث��م��ة ور�ء ح���دود 

ب����اده م��ن دور خ��ط��ري يف ت��ه��دي��د م�����ش��ري �لإ���ش��ام 

من  و�هنة  بخيوط  تت�شبثان  �مربطوريتان  و�أه��ل��ه؛ 

ويف  �لعر�ق  يف  �لنا�ش  وت�شومان  �لغاربة،  حظوظهما 

�مل�شلمني  لقتال  وت�شخّرهم  بل  �ل��ع��ذ�ب،  �شوء  �ل�شام 

�أر�شل  هناك  �جلديدة..  �لدين  ر�ي��ة  يحملون  �لذين 

�أن مي�شي  خ��ال��د  �إىل  ت��وج��ي��ه��ات��ه  �مل���ب���ارك  �خل��ل��ي��ف��ة 

بجي�شه �شوب �لعر�ق.

ر�ئعاً  كان  وكم  �لعر�ق،  �إىل  �لبطل خالد  مي�شي 

ح��ني ب����د�أ زح��ف��ه ب��اأم��ر �أ����ش���دره �إىل ج��م��ي��ع ق��و�ت��ه: 

�شغلهم  يف  دع��وه��م  ب�����ش��وء،  للفاحني  تتعر�شو�  »ل 

قاتلو�  فاآنئذ  لقتالكم،  بع�شهم  يخرج  �أن  �إل  �آمنني، 

�لزبد  �لظافر كال�شكني يف  �ملقاتلني«.. و�شار بجي�شه 

�ل��ط��ري، ح��ت��ى وق���ف ع��ل��ى ت��خ��وم �ل�����ش��ام، ح��ي��ث دّوت 

�لن�شر  كان  �لفاحتني..  وتكبري�ت  �ملوؤذنني،  �أ�شو�ت 

�لذي �أحرزه �لإ�شام يف �لعر�ق، ب�شري�ً بن�شر مثله يف 

�ل�شام.. فرتك خالد على �لعر�ق �ملثّنى بن �حلارثة، 

و���ش��ار م��ع ق��و�ت��ه �ل��ت��ي �خ��ت��اره��ا ح��ت��ى و���ش��ل م��و�ق��ع 

�مل�شلمني باأر�ش �ل�شام، و�أجنز تنظيم �جلي�ش �مل�شلم 

وتن�شيق مو�قعه يف وقت وجيز.

ل��ق��د ب��ه��رت ع��ب��ق��ري��ة خ��ال��د ق����ّو�د �ل����روم و�أم����ر�ء 

�أن  على  ج��رج��ه(  )��شمه  �أح��ده��م  حمل  م��ا  جي�شهم، 

ي��دع��و خ��ال��د ل��ل��ربوز �إل��ي��ه يف �إح���دى ف���رت�ت �ل��ر�ح��ة 

بني �لقتال، وحني �لتقيا وّجه �لقائد �لرومي حديثه 

�إىل خالد قائًا: يا خالد، �أ�شدقني ول تكذبني، فاإن 

�حلّر ل يكذب: هل �أُنزل على نبّيكم �شيفاً من �ل�شماء 

�إل هزمته؟ قال  �أح��د  ت�شّله على  �إّي��اه، فا  فاأعطاك 

خالد: ل.. قال �لرجل: فبم �ُشمّيت ب�شيف �هلل؟ قال 

�إن �هلل بعث فينا نبيه، فمنا من �شّدقه ومنا  خالد: 

�أخ���ذ �هلل قلوبنا  ك���ّذب حتى  ك���ّذب، وك��ن��ت فيمن  م��ن 

يل  فدعا  فبايعناه..  بر�شوله  وه��د�ن��ا  �لإ���ش��ام،  �إىل 

�لر�شول، وقال يل: �أنت �شيف من �شيوف �هلل، فهكذ� 

�ل���روم���ي: و�إلم  �ل��ق��ائ��د  ق���ال  ���ش��ي��ف �هلل.  ���ش��م��ّي��ت.. 

�إىل توحيد �هلل، و�إىل �لإ�شام.  تدعون؟ قال خالد: 

ق��ال: ه��ل مل��ن يدخل يف �لإ���ش��ام �ل��ي��وم مثل م��ا لكم 

قال  و�أف�شل..  نعم  ق��ال خالد:  و�لأج���ر؟  �ملثوبة  من 

�لرجل: كيف وقد �شبقتموه؟ قال خالد: لقد ع�شنا 

مع ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم، ور�أينا �آياته 

ومعجز�ته، وحق ملن ر�أى ما ر�أينا و�شمع ما �شمعنا �أن 

ي�شلم يف ي�شر.. �أما �أنتم يا من مل تروه ومل ت�شمعوه، 

ثم �آمنتم بالغيب، فاإن �أجركم �أجزل و�أكرب �إن �شدقتم 

�هلل �شر�ئركم ونو�ياكم.. عندها �شاح �لقائد �لرومي 

وق��د دف��ع ج���و�ده �إىل ناحية خ��ال��د، ووق��ف ب��ج��و�ره: 

هلل  ركعتني  و�شلى  و�أ�شلم  خالد!  يا  �لإ�شام  علمني 

�جلي�شان  ��شتاأنف  فقد  �شو�هما،  ي�شّل  مل  وج��ل،  عز 

�لقتال.. وقاتل جرجه �لروماين يف �شفوف �مل�شلمني 

م�شتميتاً يف طلب �ل�شهادة، حتى نالها وظفر بها!

�مل�شلمني يف هذه  يقود جيو�ش  كان خالد  وبينما 

�ملعركة �ل�شارية، وي�شتّل �لن�شر من بني �أنياب �لروم 

��شتاًل، �إذ� به يفاَجاأ بالربيد �لقادم من �ملدينة من 

بن �خلطاب،  �ملوؤمنني عمر  �أم��ري  �خلليقة �جلديد؛ 

فيه نعي خليفة ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �أبي 

بن  �أب��ي عبيدة  وتولية  �ل�شديق ر�شي �هلل عنه،  بكر 

�جلّر�ح مكانه.. قر�أ خالد �لكتاب، ثم طلب من حامل 

�لكتاب �أل يبوح لأحد مبا فيه.

بكر،  �أب��ي  م��وت  خمفياً  للمعركة  قيادته  ��شتاأنف 

و�شيكاً  ب��ات  �ل��ذي  �لن�شر  يتحقق  و�أو�م���ر عمر حتى 

وقريباً.. وعندما دّقت �شاعة �لظفر، و�ندحر �لروم، 

تقّدم �لبطل من �أبي عبيدة موؤدياً �إليه حتّية �جلندي 

�أب����و ع��ب��ي��دة يف �أول �لأم�����ر دع��اب��ة  ل��ق��ائ��ده، وظ��ن��ه��ا 

م��ن دع��اب��ات �ل��ق��ائ��د �ل���ذي حققق ن�����ش��ر�ً مل يكن يف 

�حل�شبان، بيد �أنه ما فتئ �أن ر�آها حقيقة، فقّبل خالد 

بني عينيه، ور�ح ميدح عظمة نف�شه و�شجاياه.

على  �لبطل  مي��وت  �أن  �لبطل  حياة  ماأ�شاة  كانت 

فر��شه، هنالك قال ودموعه تنثال من عينيه: »لقد 

�إل  ك��ذ�، وك��ذ� زح��ف��اً، وم��ا يف ج�شدي مو�شع  �شهدت 

�شهم..  رم��ي��ة  �أو  رم���ح،  طعنة  �أو  �شيف  �شربة  وف��ي��ه 

�أنفي كما ميوت  �أم��وت على فر��شي حتف  ه��اآن��ذ�  ثم 

�لبعري، فا نامت �أعني �جلبناء«..

د�ره حم���م���وًل على  م���ن  �ل��ب��ط��ل  خ����رج ج��ث��م��ان 

و�لدنيا  خ�شوع،  يف  �أ�شحابه  ووق��ف  �أ�شحابه،  �أعناق 

م��ن ح��ول��ه��م ه��اج��ع��ة، خ��ا���ش��ع��ة، ���ش��ام��ت��ة.. مل يقطع 

�ل�شمت �ملهيب �شوى �شهيل فر�ش جاءت ترك�ش بعد 

ور�ء  وثباً  �ملدينة  ���ش��و�رع  وقطعت  ر�شنها،  خلعت  �أن 

جثمان �شاحبها، يقودها عبريه و�أريجه.
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�ل���رب�ءة  �ل��ق��ا���ش��ي بحكم  ن��ط��ق  �أن  م��ا 

�ملخلوع  �مل�����ش��ري  �لرئي�ش  جنلي  ل�شالح 

ح�شني مبارك؛ عاء وجمال، حتى تو�لت 

ب�������ش���اأن م�شري  �ل��ت��ح��ل��ي��ات و�ل��ت��ك��ن��ه��ات 

على  ج���م���ال  و�ب���ن���ه  �لأب،  م���ب���ارك  ث�����روة 

�ل�شلطات  كانت  �إذ�  وما  �خل�شو�ش،  وجه 

�مل�شرية �شتتمكن من و�شع يدها على هذه 

�لأمو�ل �لطائلة، �أم �أن حكم �لرب�ءة يلغي 

ب�شرورة  �ل�شابقة  و�لأح��ك��ام  �لف�شاد  تهم 

م�شادرة �أمو�ل وممتلكات �آل مبارك؟

يف هذ� �ل�شياق، �أكد حمامون وخرب�ء 

�ق��ت�����ش��ادي��ون �أن �حل��ك��م ب��ال��رب�ءة ل �شك 

���ش��ي�����ش��ر مب��ل��ف ع�����ودة �لأم��������و�ل �مل��ه��رب��ة 

�ل�شابق،  �لنظام  �أرك���ان  قبل  م��ن  للخارج 

�لأخ��ري  �حلكم  �أن  �آخ��ر  ق�شم  �عترب  فيما 

�أم��و�ل  �أم��ام ��شرتد�د  ل يقف حجر عرثة 

مبارك.

ت�سا�ؤالت كثرية

مبجرد �شدور حكم حمكمة �جلنايات 

يف �لقاهرة، وتربئة كل من جمال وعاء 

مبارك من تهم �لف�شاد و�لرتبح و��شتغال 

ب�����ش��اأن  �ل��ت�����ش��اوؤلت  ك���رثت  ح��ت��ى  �لنفوذ ، 

��شتوىل  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ري��ة  �لأم�����و�ل  م�شري 

عليها �لرجان، وهي عبارة عن �لرثو�ت 

�لوطنية �ملنهوبة و�ملهربة للخارج.

�لأم����و�ل �شت�شرتد  �إن  ق��ائ��ل  ب��ني  وم��ا 

�لأخ���ري،  �حل��ك��م  ع��ن  �لنظر  بغ�ش  حتماً 

�لأمل  ب��اأن �حلكم يق�شي على  �آخ��ر  ور�أي 

�ختلطت  �مل�����ش��ري��ني  �أم�����و�ل  ب��ا���ش��رتج��اع 

�لآر�ء وغابت �لكلمة �لف�شل. 

�قت�شاديون  حم��ل��ل��ون  يعترب  �ل��ي��وم، 

�ل�شادر  �ملحكمة  حكم  �أن  قانون  وخ��رب�ء 

يلغي �لأحكام �ل�شابقة ب�شرورة ��شرتجاع 

�لأمو�ل �ملنهوبة، �إذ �إنه ينفي تهم �لف�شاد 

فيما  �ملتهمني،  و�لرتبح عن  و�ل�شتغال 

كي  �لنق�ش  على  معقود�ً  ي��ز�ل  ل  �لأم���ل 

تعمل على �إعادة �لأمور لن�شابها.

ت�شكلت  �ل��ت��ي  �لق�شائية  �للجنة  �أم���ا 

ل����ش���رتد�د �لأم�����و�ل م��ن �خل����ارج فتلقت 

لكنها  �لأخ��ري  ج��ر�ء �حلكم  قوية  �شفعة 

مل ت���ي���اأ����ش وع�������ادت وت���ق���دم���ت ب���دع���وى 

ق�����ش��ائ��ي��ة ج���دي���دة ���ش��د �ب���ن���ي �ل��رئ��ي�����ش 

�لأم���و�ل  بغ�شيل  فيها  تتهمهما  �مل��خ��ل��وع 

على �لأر��شي �مل�شرية و�ل�شوي�شرية.

�آر�ء متعار�سة

هناك من �خلرب�ء من يوؤكد �أن م�شر 

عن  �ملنهوبة  �لأم���و�ل  ����ش��رتد�د  ت�شتطيع 

ط��ري��ق �ل���ش��ت��ع��ان��ة ب��الت��ف��اق��ي��ة �ل��دول��ي��ة 

ي�شتلزم  �لأم�����ر  ل��ك��ن  �ل��ف�����ش��اد،  مل��ك��اف��ح��ة 

�����ش����دور ح���ك���م ن���ه���ائ���ي يف ح����ق �مل��ت��ه��م��ني 

للخارج،  �أم��و�ل��ه��م  ه��رب��و�  وم��ن  بالف�شاد، 

�أن �حلكم �لذي �شدر برب�ءة  �إىل  م�شري�ً 

�شامل  ح�شني  و�شريكهم  وجنليه  م��ب��ارك 

يتعلق بجنايتي ��شتغال �لنفوذ و�لرتبح، 

بالتقادم،  �ل��دع��وى  �نق�شاء  �إىل  ��شتناد�ً 

ملكافحة  �ل��دول��ي��ة  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  يف ح��ني 

للحقوق  �ل��دول��ي��ة  و�لت��ف��اق��ي��ة  �ل��ف�����ش��اد 

ج��زء�ً  تعترب�ن  وهما  و�ل�شيا�شية  �ملدنية 

تن�شان على عدم  �مل�����ش��ري  �ل��ق��ان��ون  م��ن 

���ش��ق��وط �ل����دع����اوى �خل���ا����ش���ة ب��ال��ف�����ش��اد 

ذ�ته  و�لأم��ر  �لزمن،  بالتقادم مهما طال 

م���و�ده،  �إح����دى  يف  د�شتور71  عليه  ن�����ش 

باإ�شقاط  وبالتايل فاإن ما ت�شمنه �حلكم 

هذه �لدعاوى هو حمل جدل.

فيوؤكدون  �لآخ��ر  �ل���ر�أي  �أ�شحاب  �أم��ا 

هذ�  ف��اإن  �ملنهوبة  ل��اأم��و�ل  بالن�شبة  �أن��ه 

لعدة  ��شرتد�دها  �أم��ل  على  ق�شى  �حلكم 

مبد�أ  �إىل  ��شتند  �حلكم  �أن  �أولها  �أ�شباب، 

و�لتي  �مل��دة  �شقوط �جلناية مب�شي  وهو 

�أن  ���ش��ن��و�ت، وم��ع��ن��ى ذل���ك  ح��دده��ا بع�شر 

ج��م��ي��ع �جل���ر�ئ���م �خل��ا���ش��ة ب���امل���ال �ل��ع��ام 

يتمكن  ل��ن  وب��ال��ت��ايل  ب��ال��ت��ق��ادم،  �شقطت 

�ملحولة  �لأم��و�ل  ��شرتد�د  من  �مل�شريون 

�إثبات  تتمكن من  لن  للخارج، لأن م�شر 

�لأم���و�ل  ف��ه��ذه  �مل�����ش��روع،  م�شدرها غ��ري 

م���ر ع��ل��ي��ه��ا ع�����ش��ر ����ش���ن���و�ت وت���ع���د ب��ذل��ك 

�لأجنبية  �ملحاكم  بها  �شتتم�شك  قرينة 

و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �مل���ال���ي���ة ل��ام��ت��ن��اع ع���ن رد 

�لأمو�ل �مل�شرية �ملنهوبة، كما �أن �لرب�ءة 

ب�شاأن  وول���د�ه  مبارك  عليها  ح�شل  �لتي 

��شتغال �لنفوذ، تعطيهم قرينة �لرب�ءة 

�ل���ت���ي ���ش��ي�����ش��ت��خ��دم��ون��ه��ا �أم������ام �ل��ق�����ش��اء 

�لدولية  و�ملوؤ�ش�شات  و�جل��ه��ات  �لأج��ن��ب��ي 

لإعاقة �أي �إجر�ء�ت ب�شاأن �لك�شف عنها �أو 

تتبع �أو جتميد �أو ��شرتد�د �لأمو�ل، علماً 

�أن بع�ش �لبنوك �لتي حتوي هذه �لأمو�ل 

�ل��ب��اه��ام��ا���ش وجري�شي  �أوروب�����ا وج���زر  يف 

�أي���ان���د وب��ن��وك �أخ����رى يف ج���زر �ملحيط 

�أي��ة  بتنفيذ  �إل��ز�م��ه��ا  ميكن  ل  �لأطل�شي، 

�أحكام ق�شائية، وهي ل تخ�شع للتفتي�ش، 

�أمر  ����ش��رتد�د �لأم���و�ل �ملودعة بها  �إن  ثم 

نقل  تتوىل  �لبنوك  ه��ذه  لأن  م�شتحيل، 

بوجود  علمها  ف��ور  بينها  فيما  �لأم����و�ل 

خ���ط���و�ت �أو ����ش���دور �أح���ك���ام ب�����ش��اأن ه��ذه 

للتاآكل  تتعر�ش  فهي  وبالتايل  �لأم���و�ل، 

ب�شبب نقلها من بنك �إىل �آخر.

�سدمة كبرية

�أ�شيبو�  �مل�شريني  �لثو�ر  �أن  �شك  ل 

ب�����ش��دم��ة ك���ب���رية ج�����ر�ء ����ش���دور �أح���ك���ام 

حم���ك���م���ة �جل������ن������اي������ات، يف م������ا و����ش���ف 

ب�»حماكمة �لقرن«، خ�شو�شاً و�أن تربئة 

�لأ���ش��خ��ا���ش �ل���ذي���ن د�أب������و� ع��ل��ى �شرقة 

�ل��ب��اد وث��رو�ت��ه��ا ب�شكل �شلبي  م��ق��در�ت 

ع��ل��ى �لق��ت�����ش��اد ك��ك��ل، ول��ي�����ش ����ش��رتد�د 

�لأم�����و�ل �مل��ن��ه��وب��ة ف��ق��ط، ف��خ��ا �حلكم 

�لذي  �مل��ايل  �لف�شاد  على  عقوبة  �أي  من 

مار�شه عدد من �ملتهمني، بتهمة �لرتبح 

و��شتغال �لنفوذ، ي�شري �إىل �أن �لقو�نني 

�لف�شاد،  لق�شايا  ر�دع����ة  غ��ري  م�شر  يف 

يف  منت�شر  �لف�شاد  �أن  �إىل  �أي�شاً  وي�شري 

جم����ال �لأع����م����ال ول مي��ك��ن �حل����د منه 

حتى بعد �لثورة، وبالتايل لن تكون هذه 

�لفكرة م�شجعة على جذب �ل�شتثمار�ت 

�إىل �لباد مل�شاعدة �لقت�شاد �ملنهك على 

�ل���وق���وف ع��ل��ى ق��دم��ي��ه م���ن ج��دي��د بعد 

�لعامل  خال  كبري  �شرر  من  �أ�شابه  ما 

�ملا�شي جر�ء توقف �لكثري من �لأعمال 

و�مل�شاريع.

وب��ح�����ش��ب �ل������ر�أي �ل���ق���ان���وين �مل��ح�����ش 

�ل��ب��ع��ي��د ع���ن �مل�����ش��اع��ر، ف����اإن ب�����ر�ءة جنلي 

مبارك من �لرتبح لنق�شاء �ملدة معناها 

�إىل �خلارج  �لتي هربوها  �لأم��و�ل  �أن كل 

م���ن ح��ق��ه��م، ول��ي�����ش م���ن ح���ق �حل��ك��وم��ة 

�ل���دول  �أن  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �����ش���رتد�ده���ا، 

�لأوروب�����ي�����ة �مل����وج����ود ب��ه��ا ه����ذه �لأم������و�ل 

ق�شائية  �أح���ك���ام  ����ش��ت�����ش��د�ر  �إىل  �شتتجه 

م�شادرة  وبالتايل  �لأم���و�ل،  غ�شل  بتهمة 

�أم��ر كانت تطمح  �لأم��و�ل ل�شاحلها وهو 

�لأحو�ل  بكل  وبالتايل  �لبد�ية،  منذ  �إليه 

من  م��ب��ارك  �آل  ول  �مل�شريون  يتمكن  ل��ن 

��شرتد�د �لأمو�ل. 

ف���احل���ك���م ب������ال������رب�ءة ع���ل���ى �مل��ت��ه��م��ني 

بالرتبح و��شتغال �لنفوذ وتهريب �أمو�ل 

�ل����دول  ���ش��ي��دف��ع ح��ك��وم��ات  �إىل �خل������ارج، 

�لأم���و�ل  ل��رد  طلب  �أي  لرف�ش  �لأجنبية 

�ملهربة، يف حالة عدم وجود حل حقيقي يف 

�ل�شارع �مل�شري.

ل ���ش��ك �أن حم��ام��ي م��ب��ارك و�أع��و�ن��ه 

���ش��ي�����ش��ت��غ��ل��ون �حل���ك���م يف رف����ع �ل��ت��ج��م��ي��د 

�ل�شادر من قبل بع�ش �لدول على �أمو�ل 

�أركان �لنظام �ل�شابق يف م�شارفها، و�لتي 

ج��م��دت��ه��ا ب���ن���اء ع��ل��ى ب��ع�����ش �مل��خ��اط��ب��ات، 

وبع�ش  ب��ه��ا،  �مل�شرية  �جل��ال��ي��ة  و���ش��غ��وط 

حم�����اولت �مل��ن��ظ��م��ات غ���ري �حل��ك��وم��ي��ة يف 

هذ� �مللف، حيث �إن �إد�نة �ملتهمني قانونياً 

تعد �أحد �أ�ش�ش ��شتعادة �لأمو�ل، وبالتايل 

للمحامني �حلق يف طلب ��شتعادة �لأمو�ل 

�لذي قد تر�شخ له بع�ش �لدول.

�ل�شلطات  باأن  بالإجمال ميكن �جلزم 

�مل�����ش��ري��ة مل ت��ت��ح��رك ب��ال�����ش��ك��ل �مل��ن��ا���ش��ب 

ل���ش��ت��ع��ادة �لأم����و�ل �مل��ه��رب��ة ل��ل��خ��ارج، ومل 

�لتي  �لأم���و�ل  تلك  يح�شي  تقدير  يوجد 

ن��ه��ب��ت م���ن �ل�����ش��ع��ب �مل�����ش��ري ع��ل��ى م���د�ر 

���ش��ن��و�ت، وم���ن �ل�����ش��ع��وب��ة �����ش���رتد�د تلك 

�لأمو�ل يف ظل عدم وجود رغبة �شيا�شية 

حقيقية يف ذلك.

�ل��ب��ن��وك  �أن  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ي���ذك���ر يف 

�أك��رث  �أر���ش��دة  �مل�شرية ك��ان��ت ق��د ج��م��دت 

من 75 �شخ�شية بارزة من قياد�ت �لنظام 

قبل  م��ن  ر�شمية  خماطبة  بعد  �ل�����ش��اب��ق، 

�أر�شلته  �ل���ذي  �لطلب  �أم���ا  �ل��ع��ام،  �لنائب 

حول  ب��ل��د�ن  ع��دة  �إىل  �مل�شرية  �ل�شلطات 

�ل���ع���امل ل��ت��ع��ق��ب ث����روة �ل��رئ��ي�����ش �مل��خ��ل��وع 

�ليد  �أثمر عن و�شع  ح�شني مبارك، فقد 

م�����ش��ارف  يف  دولر  م��ل��ي��ون   520 ع��ل��ى 

����ش���وي�������ش���ر� ف���ق���ط ن���اه���ي���ك ع����ن م��اي��ني 

�لدولر�ت �لأخرى يف بنوك خمتلفة حول 

�لعامل ل ميكن �إح�شاوؤها ب�شبب �لغمو�ش 

�لذي يكتنف �حل�شابات و�لأر�شدة �لتابعة 

للرئي�ش �ملخلوع وعائلته و�شركائه.

يبقى �لقول �إن �لأمل �لأخري با�شرتد�د 

�لأمو�ل ف�شيكون بح�شب �خلرب�ء معقود�ً 

ع��ل��ى ت��غ��ي��ري �ل��و���ش��ع �ل��ق�����ش��ائ��ي �ل��ر�ه��ن 

�ل�شتئناف  �أم  �لنق�ش  طريق  ع��ن  ���ش��و�ء 

حتى يتمكن �ملحامون من �ملطالبة بعودة 

�لتي جنح نظام مبارك  �مل�شريني  �أم��و�ل 

يف تهريبها للخارج، مع �شغوط حقيقية 

�إر�دة  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  �ل�����ش��ارع  مت���ار����ش يف 

��شرتجاع ثور�ت  �شعبية حقيقة ب�شرورة 

�لباد �لقومية �ل�شليبة. 

�أم�����ل يف  �أن ه���ن���اك خ��ي��ب��ة  �حل��ق��ي��ق��ة 

�أو�����ش����اط �ل�����ش��ع��ب، ه����ذ� �أق�����ل م���ا ميكن 

ب�شعوبات  �لباد  فيه  متر  وقت  يف  قوله 

�قت�شادية بينما ثرو�تها قابعة يف خزنات 

بنوك دول �أخرى!

هنا مرت�ضى

تبرئة كل من جمال 
وعالء مبارك من تهم 

الفساد واستغالل 
النفوذ ، تضع تساؤالت 
بشأن مصير األموال 

المصرية المهربة 
للخارج
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اقتصاد

هل يستعيد المصريون أموالهم المنهوبة؟
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عاء ح�شني مبارك.. �أحد �أعمدة �لف�شاد يف حكم و�لده

�لرئي�ش �ملخلوع ح�شني مبارك مع عائلته
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ال�صرب،  ب��ف��ارغ  ال����والدة  احل��ام��ل حل��ظ��ة  تنتظر 

�بالرغم من �صوقها لر�ؤية طفلها ب�صحة جيدة، 

اللحظات  اأك��ر  من  تعد  املخا�ض  جتربة  اأن  اإال 

املوؤملة التي تواجهها حواء �ت�صعر بالرعب منها .

اآالم  من  باخلوف  �ال�صعور  احلامل  قلق  �ي��زداد 

ال�����والدة ك��ل��م��ا اق����رب ال�����ص��ه��ر ال��ت��ا���ص��ع، �ي�صري 

على  ي��ت��وق��ف  ال�����ص��ع��ور  ه����ذا  اأن  اإىل  االأط����ب����اء 

م���دى ا���ص��ت��ع��داد امل����راأة ل��ه��ذه ال��ل��ح��ظ��ة، �تعلمها 

لتحمل  التنف�ض  متارين  �ممار�صة  اال�صرخاء 

املجهود البدين الذي �صتواجهه حلظة الو�صع .

�هناك بع�ض االإن��ذارات قبل اأن متر امل��راأة باآالم 

املخا�ض، منها حد�ث االأمل، �املغ�ض بانتظام كل 

�ت�صعر  ذل��ك،  من  اأ���ص��رع  مبعدل  اأ�  دقائق  ع�صر 

امل��راأة بهذا االأمل يف موؤخرة ظهرها، اأ� يف اأ�صفل 

الرحم مت�صلباً  ي�صبح  اأمل  نوبة  بطنها، �يف كل 

ثم يرتخي.

ب��االإ���ص��اف��ة اإىل خ���ر�ج ه��ام ل��زج مم���ز�ج بالدم 

م���ن امل��ه��ب��ل، ث���م ان��ب��ث��اق ال��ك��ي�����ض امل���ائ���ي املحيط 

كبرية  �بكمية  ب�صرعة  ال�صائل  �تدفق  باجلنني، 

�تكراره  باال�صتداد  امل�صاحب  االأمل  ا�صتمرار  مع 

يف �قت اأق�صر كلما تقدمت املراأة يف املخا�ض.

متارين التنف�س

�ال��ت��ول��ي��د بع�ض  الن�صاء  اأم��را���ض  اأط��ب��اء  �ي��ق��دم 

التمرينات للح�صول على �الدة مريحة من د�ن 

اأمل ، �منها: 

ل  ال����والدة، يف�صَّ امل��رح��ل��ة االأ�ىل م��ن  اأ�ائ����ل  - يف 

ت�صعرين  �عندما  م�صتقيم ،   �ظ��ه��رك  مت�صي  اأن 

�تتنف�صني   )�صهيق  تتوقفني  الطلق  اآالم  ببداية 

تخرجني  ث��م  االأن���ف،  طريق  ع��ن  ��صريع  عميق (  

هواء الزفري ببطء عن طريق الفم، مع ا�صرخاء 

بهذه  ال��ت��ن��ف�����ض  �ي��ع��اد  كاملة ،   اجل�����ص��م  ع�����ص��ات 

ال��ط��ري��ق��ة ع���دة م����رات خ���ال ك���ل طلقة،  �ذل���ك 

ي��ق��رب  �ع��ن��دم��ا  الدقيقة  ،  يف  م���رة  مب��ع��دل  22  

ال��ط��ل��ق م���ن ب��ع�����ص��ه ع��ل��ي��ك اأن ت�����ص��ت��ل��ق��ي ب��ه��د�ء 

ال��ذي  جانبيك  اأح��د  على  �تنامي  ال�صرير،  على 

نف�صاً  خ���ذي  ث��م  امل��ع��ال��ج،  ل��ك طبيبك  ���ص��ي��ح��دده 

عميقاً �اأخرجيه ببطء، مع فرد ع�صات ال�صدر 

حتى يكون التنف�ض من ال�صدر �لي�ض من البطن ،  

�ذلك لعدم حتريك البطن .

احلاجز  احلجاب  اإبقاء  على  يعمل  التمرين  هذا 

ي�صهل  مم��ا  ال��رح��م،  على  ي�صغط  ف��ا  مرفوعاً ،  

ال��ت��ي قد  ع��م��ل��ي��ة االن��ق��ب��ا���ض �ي��ق��ل��ل م���ن االآالم 

ت�����ص��ب��ب��ه��ا م��رح��ل��ة مت����دد ع��ن��ق ال����رح����م ،  �مي��ك��ن 

اال�صتمرار يف هذا التمرين ملدة ترا�ح بني �صتني 

ال��ت��ي ي�صتغرقها  ال��ف��رة  ث��ان��ي��ة، �ه���ي  �ت�����ص��ع��ني 

تقل�ض ع�صات الرحم . 

- يف�صل تدليك اأ�صفل البطن بلم�صات خفيفة، اأ� 

ال�صهيق،  ببداية  �تبداأ  املرددة ،   الذبذبات  بجهاز 

اأ�صفل  �اإىل  اجل��ان��ب��ني  اإىل  ال��ب��ط��ن  ����ص��ط  �م���ن 

الظهر يف حالة ا�صتخدام جهاز الذبذبات املرددة . 

- ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال���ن���ت���وء ال��ع��ظ��م��ي يف ج��ان��ب��ي 

احلو�ض، �ذلك عندما يتقارب الطلق من  )1  ـ 3(  

دقائق �تزداد حدته . 

- ال�صغط بوا�صطة القب�صتني على اأ�صفل الظهر، 

مع بدء التنف�ض العميق �الراحة اأثناء الزفري . 

- تدليك اأ�صفل الظهر باليد اأ� بجهاز الذبذبات 

�يجري  ز�جك،   ذل��ك  ي�صاعد يف  �ق��د  امل����رددة ،  

هذا التمرين �اأنت م�صتلقية على جانبك، �يكون 

ال�صغط من االأ�صفل اإىل االأعلى، مع بدء ال�صهيق 

ر عدة مرات اأثناء  �اال�صراحة عند الزفري، �يكرَّ

�يجري  الطلقات،  بني  ما  �ت�صريحني  الطلق، 

�صديد  ب�صغط  ت�صعرين  عندما  التمرين  ه��ذا 

ب�صل�صلة الظهر . 

االإع��داد  الهدف من طريقة  اأن  االأط��ب��اء  �يوؤكد 

عملية  اإمت��ام  هو  �الريا�صي  �الوقائي  التنف�صي 

ال��ت��م��ري��ن��ات  ف��ه��ذه  ممكنة ،   اآالم  ب���اأق���ل  ال��و���ص��ع 

االأ�ك�صجني  بكمية  اجلنني  �ك��ذل��ك  االأم،  ت��ز�د 

ال���ازم���ة ل��ه��م��ا، �ت��ت��خ��ل�����ض االأم م��ن غ���از ث��اين 

يقلل  ما  �ه��و  الزفري (،   الكربون  ) هواء  اأك�صيد 

الدم ،  �بالتايل يقلل من ح�صا�صية  من حمو�صة 

الآالم  االأم  ح�صا�صية  ف��ت��ق��ل  ل����اأمل،  االأع�����ص��اب 

فاإن  البع�ض  يفعل  كما  �صرخت  اإذا  اأم��ا  الو�صع ،  

بدمها  �صتزداد  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  غ��از  كمية 

�تتحول اإىل حام�ض الكربونيك، �هذا يزيد من 

االأع�صاب  تهييج  اإىل  ت��وؤدي  التي  ال��دم  حمو�صة 

�زيادة االإح�صا�ض باالأمل . 

�امل���ع���ر�ف اأن���ه اأث���ن���اء ال��ط��ل��ق ي��ح��دث تقل�ض يف 

يقلل  مم��ا  للجنني،  امل��غ��ذي��ة  ال��ك��ربى  ال�صرايني 

اإل��ي��ه خ��ال تلك  االأ�ك�صجني  م��ن ����ص��ول كمية 

الفرة ،  �لكنك اإذا تنف�صت بالطريقة ال�صحيحة 

باأكرب كمية ممكنة من  فاإنك �صتز�دين اجلنني 

االأ�ك�صجني املهم جداً ل�صحته اأثناء الوالدة . 

و�صع القرف�صاء

ت�صهيلها  على  ال��والدة  اأ��صاع  بع�ض  ت�صاعد  كما 

على  القرف�صاء  �ي�صاعد  الظهر،  اآالم  �تخفيف 

زيادة حجم احلو�ض ��صهولة خر�ج اجلنني من 

اإج���راء ال�صق اجل��راح��ي، �ل��ذا  د�ن احل��اج��ة اإىل 

حتى  عليه  ال�صيدات  تتدرب  اأن  ال�صر�ري  فمن 

ال��ز�ج، لدعمها  قبل ح��د�ث احلمل، �مب�صاعدة 

ال��والدة،  اأثناء  عنها  النف�صي  ال�صغط  �تخفيف 

�اإليك طريقة التدريب على جل�صة القرف�صاء:

- باعدي بني القدمني �كذلك الركبتني مب�صافة 

منا�صبة، �اجعلي ال�صاقني متجهني للخارج.

على  املحافظة  مع  بهد�ء،  القرف�صاء  ح��ا�يل   -

اجتاه ال�صاقني نحو اخلارج، �ال تدعي ال�صاقني 

ينزلقان اإىل الداخل.

- ميكن �صغط الكوعني على داخل الركبتني مع 

االعتماد  �ميكنك  البطن،  اأم��ام  اليدين  ت�صابك 

بعد  املحا�لة،  اأث��ن��اء  اأث��اث  اأ� قطعة  كر�صي  على 

فرة �صتكت�صبني املر�نة �القوة الإتقان الو�صع.

كل  ثانية   60  -  30 ل��ف��رة  القرف�صاء  اإب��دئ��ي   -

اإىل  ت�صلي  ال��وق��ت حتى  ي���زداد  �بالتدريج  م��رة، 

دقيقتني اأ� ثاث من د�ن ال�صعور باأمل.

يف حالة �جود د�ايل اأ� بوا�صري، ينبغي ��صع �صيء 

اأ�  االأر�����ض،  ع��ن  قليًا  لرفعهما  الكعبني،  حت��ت 

ارتداء حذاء ريا�صي ذي كعب متو�صط االرتفاع.

اأثناء الوالدة

ميكن للز�ج اأن ي�صاعد ز�جته باأن ي�صندها بيديه 

من حتت االإبط، �لعدم اإرهاق الز�ج ُين�صح باأن 

م�صتنداً  قليًا،  اخللف  اإىل  �مييل  ركبتيه  ُيثني 

على احلائط حتى يكون �زن الز�جة �اقعاً على 

�صاقيه، �هذا الو�صع اأكر راحة له.

اأحياناً يف�صل الطبيب اأن جتل�ض االأم القرف�صاء 

مل�صاعدة  خمتلفة  ط��رق  �ه��ن��اك  ال��ف��را���ض،  على 

اأ�  ز�ج��ه��ا،  ج��ان��ب  م��ن  الو�صع  ه��ذا  اأداء  االأم يف 

اأقربائها، خ�صو�صاً  اأن ي�صاعدها من  من تريده 

اأ� االأم لها  باإمكان االأم طلب م�صاركة الز�ج  اأنه 

حلظة الوالدة.

اأح����د اأه����م م��ي��زات ال�����والدة اأث���ن���اء ال��ق��رف�����ص��اء هو 

�ه��ذا  ال����والدة،  م��راح��ل  تتتبع  اأن  ميكنها  االأم  اأن 

�احلو�ض  البطن  ع�صات  قب�ض  على  ي�صاعدها 

�صعوراً  يك�صبها  كما  اأك���ر،  بفاعلية  الطلق  اأث��ن��اء 

رائعاً باالأمومة �هي ترى �ليدها يخرج من بني 

اإليه  ت�صل  اأن  ليديها  ميكن  �ب�صهولة  اأح�صائها، 

الر�صاعة  ل��ي��ب��داأ  ���ص��دره��ا  اإىل  �ت�صمه  لتلتقطه 

من ثديها، �ال �صك اأن ح�صور ال��ز�ج ال��والدة مع 

ز�جته يعطيها الطماأنينة �الثقة، �يجعله ي�صارك 

�هذا  مبولوده،  �الفخر  الفرح  ثم  العناء،  ز�جته 

يك�صب جميع اأفراد االأ�صرة �صعوراً بالقرب �املودة.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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بمساعدة زوجك تحصلين على والدة سهلة

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

غ�صل االأي��دي هو اأف�صل �اأه��م �صيء ميكنك 

االإ���ص��اب��ة  م��ن  االأط��ف��ال  تقي  ك��ي  تفعليه  اأن 

باالأمرا�ض، فاإذا مل ُتغ�صل اليدان با�صتمرار، 

ت��ل��ت�����ص��ق اجل���راث���ي���م ب��ج�����ص��م االأط����ف����ال من 

االأطفال  ت�صبح  �بالتايل  خمتلفة،  م�صادر 

عر�صة لاإ�صابة بالعد�ى يف كل مرة يلم�ض 

فيها االأطفال اأعينهم اأ� اأنفهم اأ� فمهم.

خ�صو�صاً  ب��ا���ص��ت��م��رار،  االأي�����دي  غ�صل  ي��ج��ب 

الرفاهية  من  نوعاً  لي�ض  امل��ر���ض،  ح��االت  يف 

اأ� ال��ه��و���ض ب��ال��ن��ظ��اف��ة، ب��ل ه��و اأم����ر �اج���ب، 

ي���داه غ��ري نظيفتني  ك��ان��ت  اإذا  االإن�����ص��ان  الأن 

�بالتايل  حوله،  ما  كل  يف  اجلراثيم  فين�صر 

�صي�صابون  له  املخالطني  كل  اأن  املوؤكد  فمن 

بد�رهم باملر�ض.

كيف نعّلم االأطفال غ�صيل االأيدي؟

ال��داف��ئ  امل���اء  ا���ص��ت��خ��دام  1- علمي االأط���ف���ال 
�لي�ض ال�صاخن �ال البارد.

2- عودي االأطفال على ا�صتعمال اأي نوع من 
ال�صابون، اأ� منظف االأيدي.

على  ال�����ص��اب��ون  م��ن  ك��اف��ي��ة  كمية  �صعي   -3

يديي االأطفال، �ادعكيهما جيداً حتى تتكون 

رغوة منا�صبة.

اغ�صلي بني اأ�صابع االأطفال جيداً، �لتنظيف 

اأظافر االأطفال ادعكي اأطراف اأ�صابع يدهم 

اليمني يف راحة اليد الي�صرى �العك�ض.

ثم  ثانية،   15 مل��دة  العملية  ه��ذه  ت�صتمر   -4
ُتغ�َصل يدا االأطفال باملاء الدافئ من احلنفية، 

�جتفف يدا االأطفال بفوطة نظيفة.

�صحية • هم�صات 
اأح���د  يف  امل���ي���اه  د�رة  االأط���ف���ال  ا���ص��ت��ع��م��ل  اإذا 

اأن ي�����ص��ت��خ��دم��وا  االأم����اك����ن ال���ع���ام���ة، ف��ي��ج��ب 

املياه،  زر  على  ال�صغط  عند  �رق��ي��اً  منديًا 

�عند ا�صتعمال مقب�ض احلمام، الأن التواليت 

�م��ق��ب�����ض ال���ب���اب م���ن االأم���اك���ن ال��ت��ي ت���اأ�ي 

املنديل  من  التخل�ض  عن  ف�صًا  اجلراثيم، 

الورقي يف �صلة املهمات.

اأن  ل  االأطفال يف�صَّ ملنع جفاف �ت�صقق جلد 

�امل��اء  اللطيف  ال�صابون  االأط��ف��ال  ي�صتخدم 

برفق يف  االأط��ف��ال  يدين  ال��داف��ئ، �جتفيف 

الفوطة، ثم ��صع قليل من اللو�صن املرطب.

ال�صابون ال يعني تخلي  اأ�  املياه  عدم �جود 

ل ا�صتعمال  االأطفال عن نظافة اليدين؛ يف�صَّ

امل��ن��ادي��ل امل��ب��ل��ل��ة، ف��ه��ي م��ت��واف��رة يف ع��ب��وات 

منا�صبة لكافة االأغرا�ض، �صعي �احدة منها 

يف حقيبة االأطفال للطوارئ.

تـعـلـيـم األطفـال غـسـل األيــدي
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ا�صتهاكاً  العامل  �صعوب  اأق��ل  الهنود من  ي��زال  ما 

للحوم، فباالإ�صافة اإىل �صعف الدخل �انت�صار الفقر 

�ق��ل��ة احل��ي��ل��ة، مي��ل��ك��ون ث��ق��اف��ة ع��ري��ق��ة حت��ث��ه��م على 

االكتفاء بتنا�ل االأطعمة النباتية فقط.

الهندو�س.. وتقدي�س البقر

عقيدة الهند��ض متنعهم من قتل احليوانات ذ�ات 

االأر�اح، ف�صًا عن تنا�ل حلومها، يف حني ينظر�ن 

اإىل  اإ�صافة  االأر����ض..  على  مت�صي  كاآلهة  البقرة  اإىل 

االأر�اح،  تنا�صخ  بفكرة  ي��وؤم��ن��ون  الهنود  م��اي��ني  اأن 

تهم  ال��ذي  اخل��ر�ف  اأ�  الدجاجة  تكون  اأن  �احتمال 

املا�صي.. �يف  اأ� جدتك يف  بتنا�له ت�صكنه ر�ح جدك 

ت�صيطر  )التي  كاجورات  مناطق مت�صددة مثل �الية 

عليها حكومة من النباتيني(، ��صل االأمر اإىل فر�ض 

���ص��رائ��ب ب��اه��ظ��ة ع��ل��ى حم���ال اجل������زارة، �اإخ��راج��ه��ا 

بومبي  اأما يف  اخلال�صة،  النباتية  االأحياء  من  متاماً 

�تفتحاً(  اختاطاً  اأك��ر  مدينتان  )�هما  �نيودلهي 

ت�صرط  �صكنية  عمائر  بل  نباتية،  اأحياء  توجد  فا 

امل�صتاأجرين تنا�ل اخل�صر�ات، �مراكز جتارية  على 

اللحوم  نبيع  »ال  عليها  ُك��ت��ب  ك��ب��رية  ي��اف��ط��ات  تعلق 

هنا«..

�اليوم، يتجا�ز عدد النباتيني املخل�صني يف الهند 

مليون   600 ي�صنَّف  ح��ني  يف  ن�صمة،  م��ل��ي��ون   220
اآخرين حتت خانة »جمرب اأخاك ال بطل«.

انتقال »عقيدة« الطعام 

النباتي بني ال�صعوب

م���ن ال��ه��ن��د ان��ت�����ص��رت »ع��ق��ي��دة« ال��ط��ع��ام ال��ن��ب��ات��ي 

اليابان  اإىل  هناك  �م��ن  ع��ام،  األ��ف��ي  قبل  ال�صني  اإىل 

اال�صتعمار  �اأثناء  كوريا..  ��صمال  �كمبوديا  �تايلند 

ال��ربي��ط��اين ل��ل��ه��ن��د، ت��ع��رف االإجن��ل��ي��ز اإىل ال��ط��ع��ام 

عقيدة  منه  اأك���ر  اإن�����ص��اين  �صحي  ك��اأ���ص��ل��وب  النباتي 

دي��ن��ي��ة م���ور�ث���ة، �ال���ي���وم، ُي��ع��د ال�����ص��ع��ب ال��ربي��ط��اين 

عدد  �ي�صل  للحوم،  هجراً  العامل  �صعوب  اأ���ص��رع  من 

باالإ�صافة  ن�صمة،  مايني  �صبعة  اإىل  فيه  النباتيني 

بريطانيا  املت�صددين.. �من  من غري  مليوناً   20 اإىل 

ت�صربت هذه الظاهرة اإىل االحت��اد االأ�ر�ب��ي، ���صل 

ن�صمة،  األ��ف   150 اإىل  اأملانيا  يف  حالياً  النباتيني  ع��دد 

األف  �يف فرن�صا 176 األف ن�صمة، �يف الرن�يج اإىل 54 

املتحدة  ال��والي��ات  ع��دده��م يف  ����ص��ل  ن�صمة، يف ح��ني 

اإىل 500 األف ن�صمة!

اأ�صباب االمتناع عن اأكل اللحوم

�صحية  د�اف��ع  بني  فترا�ح  ذاتها  االمتناع  اأ�صباب  اأم��ا 

االأح��م��ر(،  اللحم  ي�صببها  ق��د  التي  االأم��را���ض  م��ن  )خ��وف��اً 

اأ� اع��را���ص��اً ع��ل��ى امل��ع��ام��ل��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���ض لها 

العاء  باأبي  يذكرنا  ما  )�هو  �الذبح  االأ�صر  يف  احليوانات 

املعري الذي كان ي�صفق على احليوانات من الذبح ��صرقة 

الفل�صفة  فيتبنى  ال��ث��ال��ث  الق�صم  اأم���ا  اأط��ف��ال��ه��ا(..  حليب 

اب��ن  )م��ث��ل  االأر�اح  ذ�ات  ق��ت��ل  ت��ع��ار���ض  ال��ت��ي  ال��ر�ح��ان��ي��ة 

اأن احليوانات تعد جت�صيداً  اأ� تعتقد  املقفع �اخلوارزمي(، 

الأ�صخا�ض عا�صوا يف املا�صي )كما يعتقد الهند��ض �طائفة 

اجلايني يف الهند(!

�يف العقدين االأخريين، ازداد موقف النباتيني قوة 

)كجنون  االأحمر  باللحم  ترتبط  اأم��را���ض  انت�صار  بعد 

عن  ناهيك  املفا�صل،  �ت��اآك��ل  القاعية  �احلمى  البقر 

النقر�ض ��صرطان القولون �ت�صلب ال�صرايني(، �خال 

هذه الفرة تعر�صت �صناعة اللحوم يف اأ�ر�با لراجعات 

كبرية، لي�ض ب�صبب جنون البقر ذاته، بل ب�صبب حتول 

�صحية  ل��د�اف��ع  النباتية  لاأطعمة  املواطنني  مايني 

يف  للفرد  اللحوم  تنا�ل  معدل  انخف�ض  لدرجة  بحتة، 

باملواطن  مقارنة  70كجم  من  اأق��ل  اإىل  ��يلز  اإجنلرا 

االأمريكي الذي ي�صتهلك 120 كلغ يف العام.

العلم.. وخماطر 

اأكل اللحم على ال�صحة

يف احلقيقة، حتى اإن ا�صتثنينا االأ�صباب االأخاقية 

�الدينية، �صنواجه احتماالت �صحية حتذر من تنا�ل 

اللحوم احلمراء اأ� الدهون احليوانية لفرة طويلة، 

فتنا�لهما بكرة �ا�صتمرار قد ينتهي مبر�ض النقر�ض 

����ص��رط��ان ال��ق��ول��ون �زي����ادة ال��ك��ول�����ص��ر�ل، �التهاب 

�صلبيات  تظهر  ق��د  كما  امل��ف��رط��ة،  �ال�صمانة  املف�صل 

ال�صناعية،  بالهرمونات  املا�صية  لت�صمني  حمتملة 

)بغري  دمائها  ��صفك  الوراثية،  بالهند�صة  �تعديلها 

ال��ط��ري��ق��ة االإ���ص��ام��ي��ة(.. �يف امل��ق��اب��ل، ال ي��وج��د ما 

�االأ�صماك(  )كالدجاج  البي�صاء  اللحوم  تنا�ل  مينع 

املنخف�ض من  املمتاز �حمتواها  الرب�تيني  ملحتواها 

الدهون �االأحما�ض.

  مـنــوعــــات

النباتيون.. 
بين العقيدة والفلسفة 

وضــيق ذات الـيـد

21

اأفــقــي

االأخرى( العنا�صر  مع  يتفاعل  )ال  نبيل  / معدن  فجاأة  هاجم   1
�صنوات  عدد   / اخللية  �جدران  اخل�صب  لب  يف  الرئي�صية  املادة   2

حياة االن�صان من يوم مولده حتى مماته 

جواب / متاأدب يف �صلوكه �ذ� رفعة  / �تغطي  تنت�صر   3
مليئة بالب�صاتني / حرف نداء منطقة   / متكلم  �صمري   4

طــريـقـة اللعـب

�اأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�صع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأ� اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ال��ق��دمي  اال����ص���م   / ح�����ص��ي��ل��ة   5
للبحرين

ال�صل مر�ض   6
ل���ع���م���ان  ال������ق������دمي  اال�������ص������م   7
الع�صر  يف  االردن���ي���ة  العا�صمة 

الر�ماين

حطم  / هرب   8
ال��ت��اري��خ  يف  ان���ت���ح���اري  اأ�ل   9
ال����ذي ه���دم امل��ع��ب��د ع��ل��ي��ه �على 

اأعدائه / خميم يف بري�ت 

10حمتلون �م�صتغلون لاأر�ض 
�الب�صر

عـــامـــودي

اأ�صجار مثمرة / ا�صم  1 حديقة 
علم مذكر مبعنى االأكر 

�صرفا )معكو�صة(

مل�ض  / البابل   2
�صرا اأعلنت   / �صحابات   3

حربية  اأد�ات   / �صغري  جبل   4
للوقاية من العد�

كل  يطلبه   / جلدي  انتفاخ   5
من �ق��ع يف م�صكلة / تكلم عن 

االآخرين يف غيابهم

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

كم�سايا�سلا

احتوتقن

ن�سخايارم

زيزاطمااا

ةعر�سندنل

اةانقاع
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وتقحيورا
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ح��ط��ت م��ن���ف�����س���ت ك���أ���س الأمم الأوروب���ي���ة 

رحالها، وطوى ع�صاق كرة القدم �صفحة رائعة 

عودة  وبعد  واملييثييرة،  احلما�صية  املباريات  من 

 »2012 »يييورو  يف  امل�صاركة  الأوروبية  املنتخبات 

اإىل بالدها، �صتبداأ رحلة جديدة نحو مونديال 

»الربازيل - 2014«.

ملناف�صات  النييطييالق  اإ�ييصييارة  اأعطيت  فعلياً 

ميييونيييدييييال الييييربازيييييل عيييرب الييتيي�ييصييفيييييات الييتييي 

املقبل،  اأيلول   7 الأوروبية يف  الأجييواء  �صتدخل 

املريع  �صقوطها  لن�صيان  اإيطاليا  ت�صعى  حيث 

وتلتقي  بلغاريا،  اأمييام   ،»2012 »يييورو  نهائي  يف 

مع  والعامل  اأوروبييا  بطلة  اإ�صبانيا  منه،  يف 11 

جورجيا. 

�صد  وديييتيين  مييبيياراتيين  اإ�صبانيا  وتييخييو�ييض 

م�صرتها  بييدء  قبل  وال�صعودية،  بويرتوريكو 

يف الييتيي�ييصييفيييييات حيييييث �ييصييتيي�ييصييكييل فييرنيي�ييصييا، الييتييي 

النهائي  ربييع  2( يف   - اإ�صبانيا )0  اأمييام  خ�صرت 

من اأوروبا، املناف�ض الأ�صعب حلاملة اللقب يف 

الأوروبييييية،  الت�صفيات  من  التا�صعة  املجموعة 

بعد  حالياً  مييدرب  بال  الفرن�صي  املنتخب  لكن 

لييوران بالن من�صبه على راأ�ييض اجلهاز  مغادرة 

الفني عقب اأوروبا.

وييييحييياول امليينييتييخييبييان الأملييييياين والييربتييغييايل 

نيي�ييصيييييان اأحيييزانيييهيييميييا بييعييد اخلييييييروج مييين املييربييع 

الذهبي ليورو 2012 حينما يالقيان جزر فارو 

ولوك�صمبورغ على التوايل.

2012 اأمنت اإيطاليا  وببلوغها نهائي يورو 

خو�صها لكاأ�ض القارات التي تقام يف �صت مدن 

مب�صاركة  برازيلية بن 15 و30 حزيران 2013، 

اإ�ييصييبييانيييييا بييطييليية اأوروبيييييييا والييييعييييامل، واملييكيي�ييصيييييك 

والييربازيييل،  وتاهيتي  واليييييابييان  والأوروغييييييواي 

الأمم  لكاأ�ض  املقبل  الن�صخة  بطل  عن  ف�صاًل 

الأفريقية.

وييييواجيييه ميييانيييو مييييينيييييزييي�ييض امليييديييير الييفيينييي 

جتهيز  يف  �صعبة  مهمة  الييربازيييلييي  للمنتخب 

فريقه لهذا امل�صوار الثقيل، عرب خو�ض �صل�صلة 

ميين املييبيياريييات الييودييية اأميييياًل يف قيييييادة الييدوليية 

يف  لها  لقب  �صاد�ض  اإىل  القدم  بكرة  املهوو�صة 

فريق  هيكلة  مينيزي�ض  ويعيد  الييعييامل،  كيياأ�ييض 

ما  »ال�صيل�صاو«  مييع  م�صتقبله  ولكن  ال�صامبا، 

القدم  كييرة  مناف�صات  نهاية  حتى  غام�صاً  زال 

ليين ترت�صي  2012«، والييتييي  »ليينييدن  اأوملييبييييياد  يف 

بدياًل،  الذهبية  بامليدالية  الييربازيييل  خاللها 

وتباينت النتائج الأخرة للمنتخب الربازيلي، 

اإذ فيييياز الييفييريييق عييلييى الييبييو�ييصيينيية واليييدمنيييارك 

واأمركا وخ�صر اأمام املك�صيك والأرجنتن.

و�يييصيييهيييدت ا�يييصيييتيييعيييدادات الييييربازيييييل لييكيياأ�ييض 

الحتيياد  ولكن  وهبوطاً،  �صعوداً   2014 العامل 

التقّدم  اليييدويل )الفيفا( عييرب عيين ر�ييصيياه عيين 

بالدولة  املونديال  ل�صت�صافة  التح�صرات  يف 

الريو  يف   2016 اأوملبياد  اأي�صاً  ت�صت�صيف  التي 

ملونديال  املنظمة  اللجنة  واأجييرت  دي جانرو، 

�صفوفها، حيث  على  التعديالت  بع�ض   2014
رونالدو،  ال�صابق  الييدويل  باملهاجم  ال�صتعانة 

لإجييراء  موقعاً  �صاويب  دو  كو�صتا  اختيار  ومت 

قرعة كاأ�ض العامل يف كانون الأول 2013.

مدينة   12 يف   2014 الييعييامل  كيياأ�ييض  وتييقييام 

بن  ال�صفر  من  اأبعد  بينهم  وامل�صافة  برازيلية 

�صاو  وتبتعد   ،2012 يييورو  يف  واأوكرانيا  بولندا 

ما  كيلومرتاً،  اآلف  اأربييعيية  ماناو�ض  عن  باولو 

يتطلب  وذليييك  الييطييائييرة،  عييرب  ال�صفر  يتطلب 

جييياهيييزة ل�صتقبال  لييتييكييون  امليييطيييارات  حتييديييث 

الييفييرق، وامليي�ييصييوؤوليين، ورجيييال الإعييييالم، ونحو 

اأجنبي، ونحو ثالثة مالين  األف م�صّجع   600
م�صجع برازيلي، وبلغت ال�صتثمارات الإجمالية 

ملونديال 2014 نحو 14،4 مليار دولر، وما اإذا 

كان فريق اأوروبي �صي�صعد اإىل نهائي مونديال 

2014 يف ماراكانا، فهذا ما �صيت�صح بعد عامن، 
ولييكيين ميينييذ الآن فيييياإن الييربازيييلييييين ييينييظييرون 

يهتموا  مل  وهييم  الأوروبييييييين،  اإىل  فاتر  ب�صكل 

همهم  جييل  اإن  بييل  بطولتهم،  ملناف�صات  كييثييراً 

ينح�صر يف ال�صتعداد للمباراة النهائية لكاأ�ض 

كورينثيان�ض  بيين  جتمع  الييتييي  ليييييربتييادور�ييض، 

الربازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

من 16 �إىل 24

كييييان من  اليييعيييجيييوز،  الييييقييييارة  اإىل  بييياليييعيييودة 

برئا�صة  الأوروبييييي  الحتييياد  يلجاأ  اأن  الطبيعي 

اإىل   »2012 – »يييييورو  بييعييد  بييالتييييينييي،  مييييي�ييصييال 

عملية تقييم �صاملة، ويف حن كانت الت�صاوؤلت 

قييبييل امليي�ييصييابييقيية حتييييوم حييييول مييييدى ا�ييصييتييعييداد 

فيياإن  احلييييدث،  ل�صت�صافة  واأوكيييرانيييييييا  بييوليينييدا 

2016« يف  »ييييورو  قبل  �صيختلف متيياميياً  احلييال 

جييودة  حييول  الييتيي�ييصيياوؤلت  �صتكون  حيث  فرن�صا، 

الأداء خالل البطولة مع زيادة عدد املنتخبات 

امل�صاركة اإىل 24 بدًل من 16.

بطولة  اأول  وهيييي   ،»2012 »يييييورو  و�ييصييارت 

كبرة تقام يف �صرق اأوروبا، ب�صكل جيد تنظيمياً 

رغييييم اجليييييدل اليييييذي اأثييييير قييبييل ميينييافيي�ييصيياتييهييا، 

ول يييتييوقييع اأن تييثييار مييثييل هيييذه امليي�ييصييكييالت قبل 

2016« يف فرن�صا التي حققت جناحاً يف  »يييورو 

ا�صت�صافة ال�صتحقاق القاري عام 1984 وك�أ�س 

ال�صتفهام  ولكن عالمات    .  1998 عام  العامل 

املنتخبات  عدد  بزيادة  يتعلق  ما  على  �صترتكز 

امليي�ييصيياركيية يف الييبييطييوليية الأوروبييييييية ميين 16 اإىل 

نحو ن�صف عدد املنتخبات  يعادل  ما  وهو   ،24
الأع�صاء يف الحتيياد الأوروبييي والبالغ عددهم 

بالقلق  النقاد  وي�صعر  منتخباً،   53 الإجييمييايل 

تتمتع  الييتييي  الييبييطييوليية  يف  الأداء  كيييفييياءة  اإزاء 

مباريات  بيين  جيد  وتيييوازن  عالية  مب�صتويات 

دور املجموعات ومباريات اأدوار خروج املهزوم. 

قبل  فقط  وال�صويد  اإيرلندا  خييروج  وتاأكد 

اجليييولييية الييثييالييثيية الأخيييييرة مييين مييبيياريييات دور 

املييجييمييوعييات يف اليينيي�ييصييخيية الأخييييييرة، وكييييان 14 

الثمانية  لدور  التاأهل  على  يتناف�صون  منتخباً 

النظام  خييالل هييذه اجلييوليية، ويييجييرى تطبيق 

احلايل للبطولة منذ 1996، اإذ تقام 24 مباراة 

يف دور املجموعات و4 مباريات يف دور الثمانية 

ليبلغ  النهائية،  واملييبيياراة  النهائي  ن�صف  و3 يف 

اإجيييميييايل عيييدد مييبيياريييات الييبييطييوليية بييذلييك 31 

�ييصيييييزيييد عييدد   2016 ييييييورو  مييييبيييياراة، وليييكييين يف 

مباريات البطولة اإىل 51 حيث تقام 36 مباراة 

هو  الي16  دور  و�ييصيييييكييون  املييجييمييوعييات،  دور  يف 

على  �صيتحتم  كذلك  املهزوم،  خييروج  اأدوار  اأول 

اإيجاد طريقة لتحديد عدد  الحتيياد الأوروبييي 

الفرق يف كل جمموعة وكيفية تاأهل املنتخبات 

منها، ويرى بع�ض املراقبن اأن النظام اجلديد 

اأوروبييا مثل  اأمام منتخبات �صرق  �صيفتح الباب 

املجر ورومانيا والبو�صنة والهر�صك، للم�صاركة 

يف النهائيات، بينما يرى بالتيني اإن منتخبات 

مثل �صوي�صرا و�صربيا وتركيا وبلجيكا والرنوج 

اأخفقت يف التاأهل لنهائيات 2012 طبقاً للنظام 

بالنهائيات  امليي�ييصيياركيية  يف  تنجح  رمبيييا  احلييييايل، 

طبقاً للنظام اجلديد.
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الأكييييرب يف املييبيياريييات  الييفييوز  الإ�ييصييبيياين  املنتخب  حييقييق   •
النهائية بنتيجة 4 - 0 على اإيطاليا، وحطم النتيجة التي 

فاز بها املنتخب الأملاين الغربي على نظره ال�صوفياتي يف 

بطولة 1972، والتي كانت 3-0 ل�صالح املاكينات.

جائزة مالية بلغت 23 مليون يورو مقابل  اإ�صبانيا  • نالت 
واأملانيا  يييورو  مليون   19،5 اإيطاليا  ونالت  باللقب،  فوزها 

وتراوحت جوائز باقي  مليوناً،   15 والربتغال  مليوناً   16
املنتخبات امل�صاركة بن 8 و12 مليوناً.

هدًفا �صجلت يف يورو 2012، مبعدل يقرتب من 2،5   76 •
هدف يف كل مباراة، وبفارق هدف واحد فقط عن اإجمايل 

الأهداف التي �صجلت يف البطولة ال�صابقة عام 2008.

اأهداف البطولة جاءت عن طريق الهجوم من  • 60٪ من 
العمق، و88٪ منها كانت من داخل مناطق اجلزاء، و٪28 

منها فقط جيياءت عن طريق روؤو�ييض الالعبن، وما يزيد 

ن�صبة  وبلغت  متحركة،  األييعيياب  ميين  كانت  منها   ٪80 على 

ت�صجيل الأهداف يف الأ�صواط الثانية من املباريات ٪60.

• املنتخب الإ�صباين هو �صاحب اأقوى هجوم يف البطولة 
)12 هدفاً(، مبعدل هدفن يف املباراة، وهو اأي�صاً �صاحب 

اأقيييوى دفييياع )�صجل يف مييرميياه هييدف واحيييد فقط يف �صت 

مباريات(.

)�صجل  هجوم  اأ�صعف  �صاحب  هو  الأيرلندي  املنتخب   •
اأييي�ييصيياً �صاحب  3 مييبيياريييات(، وهييو  هييدفيياً واحييييداً فقط يف 

اأ�صعف دفاع )�صجل يف مرماه 9 اأهداف يف 3 مباريات(.

• املنتخب الإ�صباين كان الأغزر متريراً بن فرق البطولة 
3915 متريرة �صحيحة بدقة  اإذ مرر  اأي�صاً،  والأكيير دقة 

80٪، بينما كان املنتخب الأيرلندي الأ�صواأ والأقل متريراً 
ب�725 متريرة �صحيحة بن�صبة دقة 58٪ فقط.

الأكييير �صيطرة وا�ييصييتييحييواذاً على الكرة  الإ�ييصييبييان  كييان   •
مقارنة بكل الفرق الأخرى، وبلغ متو�صط ن�صبة ال�صتحواذ 

للماتادور 59٪، وكان املنتخب الأيرلندي اأي�صاً هو الأقل، 

مبتو�صط ن�صبة ا�صتحواذ مل تتجاوز ٪40.

 4 مبعدل  البطولة  ر�صيد  كانت  �صفراء  بطاقة   123  •
اإنذارات يف املباراة، بالإ�صافة اإىل 3 بطاقات حمراء فقط، 

كلها كانت يف الدور الأول، وكان املنتخب الإيطايل الأكر 

املنتخب  احتفظ  بي16 بطاقة �صفراء، يف حن  لها  ح�صًدا 

الأملاين باللعب النظيف بعد ح�صده لأربع بطاقات �صفراء 

فقط طوال البطولة.

�صد  لالأخطاء  ارتكاباً  الأكر  هو  الربتغايل  املنتخب   •
الأوكييييراين  املنتخب  كييان  حيين  يف  خييطيياأ(،   91( مناف�صيه 

الإ�صباين  املنتخب  كان  بينما  لها )31(،  ارتكاباً  الأقييل  هو 

الأكر معاناة للتعر�ض لأخطاء من املناف�صن �صد لعبيه 

)102 خطاأ(.

توري�ض على  الإ�صباين فرناندو  املنتخب  جنم  ح�صل   •
اأهييداف فقط، �صجلها يف   3 البطولة بر�صيد  لقب هييداف 

189 دقيقة، رغم ت�صاويه مع خم�صة لعبن اآخرين، ولكن 
على ح�صاب  كفته  الدقائق رجحت  اأقييل من  لعدد  خو�صه 

بالتيني  مي�صال  ال�صهر  الفرن�صي  يييزال  ول  مناف�صيه، 

القيا�صي  الييرقييم  �ييصيياحييب  هييو   1984 عيييام  ن�صخة  هييييداف 

بر�صيد 9 اأهداف.

اأف�صل �صناع الأهييداف يف البطولة، الرباعي الإ�صباين   •

والرو�صي  جيييرارد،  والإنكليزي  اأوزييييل،  والأملييياين  �صيلفا، 

لكل  اأهييييداف   3 ب�صناعة  الييقييائييميية  مت�صدرين  اآر�ييصييافيين، 

لعب.

 620( متريراً  الأغييزر  كان  الإ�صباين  هرنانديز  ت�صايف   *

متريرة( بدقة 86%.

على  ت�صديداً  الأغيييزر  الييربتييغييايل  رونييالييدو  كري�صتيانو   *

بن  �ييصييددهييا  كييرة   15 منها  ميييرة(،   35( مناف�صيه  مييرمييى 

القائمن والعار�صة.

اأنطونيو دي  تييورييي�ييض، والإيييطييايل  * الإ�ييصييبيياين فييرنييانييدو 

الأكر وقوعاً يف م�صيدة  والأيرلندي روبي كن،  ناتايل، 

الت�صلل )6 مرات لكل منهم(.

* الإيطايل ماريو بالوتيللي كان الأغزر ارتكاباً لالأخطاء 

األفارو  الإ�صباين  كييان  حن  يف  خطاأ(،   17( مناف�صيه  �صد 

اأربيلو، الأكر تعر�صاً لالأخطاء من مناف�صيه )20 خطاأ(.

* ميييبييياراة اأملييانيييييا واليييييونييان يف ربيييع اليينييهييائييي هييى الأغييييزر 

تهديفاً )6 اأهداف(، بينما انتهت مباراتان فقط بالتعادل 

وح�صمتها  اليينييهييائييي  ربيييع  يف  واإيييطيياليييييا  )اإنييكييلييرتا  ال�صلبي 

الثانية ب�صربات الرتجيح(، والأخرى كانت بن الربتغال 

اأييي�ييصيياً  الييثييانييييية  وح�صمتها  اليينييهييائييي  نيي�ييصييف  يف  واإ�ييصييبييانيييييا 

ب�صربات الرتجيح.

حالت  من  عييدد  اأكييرب  �صهدت  واأيرلندا  اإيطاليا  مباراة   *

الدور  يف  والربتغال  اإ�صبانيا  مباراة  وكانت   ،)10( الت�صلل 

ن�صف النهائي هي الأكر عنًفا )52 خطاأ على الفريقن(، 

وهي املباراة التي اأُ�صهرت فيها 9 بطاقات �صفراء، 5 منها 

كانت من ن�صيب الربتغال.

أرقام من كأس األمم األوروبية

وداعـــًا »يورو 2012«..
أهاًل »مونديال 2014«

) العدد 221(  اجلمعة - 6 متوز - 2012
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كأس األمم األوروبيـة لكرة القدم )بـولندا وأوكرانيــا 2012(

) العدد 221(  اجلمعة - 6 متوز - 2012

حييقييق ميييييدرب اإ�ييصييبييانيييييا بيييييثيينييتييي دل 

بو�صكي ما مل يحققه اأي من اأ�صالفه، قاد 

بالده اإىل اللقبن الأغلى.. كاأ�ض العامل 

وكييياأ�يييض اأوروبييييييا، واأكييييد ريييييادة »املييياتيييادور« 

لييكييرة الييقييدم الييعيياملييييية.. وبييفيي�ييصييلييه ذابييت 

ال�صيا�صية ولو موقتاً، مل�صلحة  النزاعات 

املنتخب الذي ميثل كل اإ�صبانيا، لدرجة 

تييطييالييب  اليييتيييي  اأن مييقيياطييعيية كيياتييالييونيييييا 

اإىل  الإ�صباين  العلم  رفعت  با�صتقاللها 

جانب الكاتالوين يف خطوة نادرة خالل 

من�ف�س�ت ك�أ�س الأمم الأوروبية.

جنح دل بو�صكي باأن يبعد عن بيادقه 

»نف�صية وروح الهزمية« التي تعر�ض لها 

اللذين  مييدريييد  ورييييال  بر�صلونة  لعييبييو 

يف  للمنتخب،  الفقري  العمود  ي�صكالن 

على  اأوروبييييا  اأبييطييال  دوري  نهائي  ن�صف 

ميونيخ  وبييايييرن  الإنكليزي  ت�صل�صي  يييد 

الأملييييييياين، ويف بييوليينييدا واأوكييييرانيييييييييا، قيياد 

منتخب بالده اإىل اإجناز تاريخي جديد 

الييذي �صطره يف متوز  اإىل ذلييك  اأ�ييصييافييه 

العامل  بطل  لقب  اأ�صاف  عندما   2010
اإىل اللقب القاري الذي اأحرزته اإ�صبانيا 

عام 2008.

جنح الرجل الهادئ الذي يعمل حتت 

التي  الإعييالمييييية  ال�صجة  ودون  اليييرادار 

بييياأن يجعل  حتيط بيياملييدربيين الآخييرييين، 

ميينييتييخييب بيييييالده ثيييياين بييلييد فييقييط يييتييوج 

باللقب الأوروبي، ثم ي�صيفه اإليه اللقب 

العاملي بعد عامن، وكان �صبقه اإىل ذلك 

اأوروبييييا  اأملييانيييييا الييغييربييييية )كيياأ�ييض  منتخب 

واأ�صبحت   ،)1974 العامل  وكاأ�ض   1972
الإجنييازات متالزمة امل�صار مع »ل فوريا 

روخا« الذي ت�صدر ت�صنيف الفيفا لأول 

مرة يف تاريخه عام 2008 ثم عادل الرقم 

القيا�صي من حيث عدد املباريات املتتالية 

دون هزمية )35(، بينها 15 انت�صاراً على 

اأ�صبحت  الييتييوايل )رقيييم قيييييا�ييصييي(، كييمييا 

اإ�صبانيا بقيادة دل بو�صكي �صاحبة الرقم 

القيا�صي من حيث عدد النت�صارات مع 

 38 مييقييابييل  مييبيياراة   51 يف   43( املنتخب 

اأول  اراغوني�ض(،  لوي�ض  �صلفه  مع  فييوزاً 

بعد  الييعييامل  كيياأ�ييض  بلقب  يييتييوج  منتخب 

النهائيات،  يف  الأوىل  امليييبييياراة  خيي�ييصييارتييه 

م�صتوى  اإىل  بامتياز  بو�صكي  دل  ارتقى 

بعد  عاتقه  على  األقيت  التي  امل�صوؤولية 

خييالفيية اراغييونييييي�ييض اليييذي قييياد املنتخب 

توج  بعدما   1964 منذ  الأول  لقبه  اإىل 

ح�صاب  على   2008 اأوروبييييا  لكاأ�ض  بييطيياًل 

الرجل  واأ�صبح   ،)0-1( الأملييياين  نظره 

باأكمله، وجنح  �صعب  اأذهييان  »اخلالد« يف 

رهان الحتاد الإ�صباين على مدرب ريال 

ا�صتخدام  اأح�صن  والذي  ال�صابق،  مدريد 

الأ�ييصييلييحيية اليييالزمييية بييين ييييدييييه، والييتييي 

مكنته من حتقيق اآمال ال�صعب الإ�صباين 

بال�صعود اإىل من�صة التتويج على ح�صاب 

اإيطاليا بنتيجة تاريخية 4 - 0.

املنتخب  مييع  مهامه  ت�صلم  اأن  وميينييذ 

اأوروبييا ال�صابقة مبا�صرة، جنح  بعد كاأ�ض 

بيييالده  قيييييييادة ميينييتييخييب  بييو�ييصييكييي يف  دل 

وم�صل�صل  اليييرائيييعييية  عييرو�ييصييه  ملييوا�ييصييليية 

اأوروبييا  اأبييطييال  يلق  ومل  املميزة،  نتائجه 

طييعييم الييهييزمييية بييقيييييادتييه �ييصييوى 6 مييرات 

الوليات  يد  على  الأوىل  مييبيياراة،   51 يف 

املتحدة يف ن�صف نهائي كاأ�ض القارات عام 

العم  »بالد  منتخب  و�صع  عندما   2009
انت�صارات  مل�صل�صل  حييدا  حينها  اليي�ييصييام« 

بطل اأوروبا عند 15 على التوايل واحلق 

اأميييام  �صقوطه  ميينييذ  الأوىل  هييزميييتييه  بييه 

رومانيا 0-1 يف ت�صرين الثاين عام 2006، 

فحرمه من حتطيم الرقم القيا�صي من 

حيث عدد املباريات املتتالية دون هزمية، 

يف  الييربازيييلييي  للمنتخب  �صريكاً  ليبقى 

الييرقييم )35 مييبيياراة دون هييزمييية(،  هيييذا 

 1993 اأن الأخر �صجله بن عامي  علماً 

اأمييام  اأمييا الأخيييرة فكانت ودييية  و1996، 

خ�صارة  �صر  ذاقييت  التي   )2-1( اإيطاليا 

الأمم  كيييياأ�ييييض  نيييهيييائيييي  اإ�يييصيييبيييانيييييييا يف  ميييين 

الأوروبية 0 - 4.

منيييييوذجييييياً  بييييو�ييييصييييكييييي  دل  ويييييعييييتييييرب 

باإمكانهم  الييذييين  الييهييادئيين  لييلييمييدربيين 

املحافظة على رباطة جاأ�صهم يف الأوقات 

امل�صاملة  بطبيعته  اأي�صاً  ويتمتع  احلرجة 

ومبييقيياربيياتييه امليييدرو�يييصييية بييالإ�ييصييافيية اإىل 

قييييدرتييييه عيييليييى اليييتيييعييياميييل مييييع فيييييرق تييعييج 

ا�صتالمه  �صهل  ما  وهييو  الكبار  بالنجوم 

وخالفاً  الفنية،  الإدارة  لرئا�صة  ال�صل�ض 

لراغييونييييي�ييض الييييذي عييييرف عيينييه طييابييعييه 

بع�ض  للجدل يف  املثرة  احلاد ومواقفه 

الأحيييييييييان، اأدخيييييل مييييدرب ريييييال اليي�ييصييابييق 

املييدرب،  من�صب  اإىل  والتحفظ  الييهييدوء 

اإ�صافة اإىل التوا�صع.

يعد دل بو�صكي �صخ�صية فريدة من 

نوعها، وبينما ا�صتهر معظم اأفراد اأ�صرته 

احلديدية،  ال�صكك  جمييال  يف  العمل  يف 

اختار �صخ�صياً اأن يخو�ض مغامرة مهنية 

اأقيييربيييائيييه، مف�صاًل  بيياقييي  خمييتييلييفيية عييين 

وموا�صلة  الكروية  لرغباته  ال�صتجابة 

م�صرته يف عامل ال�صاحرة امل�صتديرة.

التعامل  يجيد  اأنييه  بو�صكي  دل  اأثبت 

اأ�صرف على  اأنه  مع ال�صغوط، خ�صو�صاً 

اأ�صهر واأجنييح فريق يف العامل وهو ريال 

فييائييزاً   ،2003 حييتييى   1999 ميين  مييدريييد 

2001 و2003  الييدوري عامي  بلقب  معه 

ودوري اأبطال اأوروبا عامي 2000 و2002 

من  قبل اأن يقال من من�صبه عام 2003 

قبل رئي�ض النادي فلورنتينو بريز.

جالل قبطان

دل بــوسـكي البراغمـــاتـــي 
يحـمـل رايـة الــوحـدة اإلسبــانيـــة

إسبانيا دائمًا مخلصة 
ألسلوبها الفريد

مل يدخل منتخب اإ�صبانيا التاريخ يف مدينة كييف الأوكرانية، الأحد املا�صي، هو كان يف 

�صلبه يف الأ�صا�ض، اأكد لعبوه اأنه عمالقة اللعبة، يف هذه احلقبة، وردوا بثقة وعرب اأفراح 

قدراتهم  يف  �صكك  من  على  النهائي،  يف   0  - فوزهم ببطولة اأوروبا على ح�صاب اإيطاليا 4 

انطلق من  الذي  الفريد،  الأ�صلوب  الكروية �صاحبة  اأجميياد مدر�صتهم  نهاية  وحتدث عن 

بر�صلونة وا�صتن�صخه فريق دل بو�صكي يف اأوروبا والعامل.

التاريخية  واإجنازاتها  الرائعة  لعرو�صها  اأن  الأوروبييييية  الأمم  كاأ�ض  يف  اإ�صبانيا  اأكييدت 

در�صهم،  قلب  ظهر  عن  يحفظون  منهم،  املطلوب  جيداً  يدركون  لعبوها  عميقة،  جييذوراً 

رجل  يقف  خلفهم  ومن  لوطنهم،  واإخال�صهم  لتوا�صعهم  والتقدير  الحييرتام  ويجذبون 

عجوز نادراً ما تظهر البت�صامة من وراء �صاربيه العري�صن، لكن يف نف�صه طماأنينة وارتياح 

داخلي، عرب عنه على طريقته بعد اأن اأ�صكت منتقديه خالل م�صرة فريقه يف »يورو 2012«، 

اإىل  اأملانيا الغربية ال�صابقة  اإجناز املدرب الأملاين التاريخي هلموت �صون الذي قاد  وعادل 

كاأ�ض العامل عام 1974 بعد كاأ�ض الأمم الأوروبية 1972.

�صي�صك  املهاجم  دور  املتقم�ض  الو�صط  لعب  اإىل  كا�صيا�ض  اإيكر  ال�صلب  احلار�ض  من 

اأروع  البا.. فرقة تعزف  الكت�صاف اجلديد خييوردي  اإىل  ت�صايف  املخ�صرم  فابريغا�ض، ومن 

كان  امل�صهد  اإن  بل  بال�صتماع،  الإيطايل  املنتخب  اكتفى  اأمييام روعتها  ن�صاز،  حلن من دون 

يف غاية الهزل، عندما اكتفى لعبو »الآزوري« باجلري خلف الكرة التي يتناقلها اإينيي�صتا 

ورفاقه ب�صال�صة وان�صيابية.

الكرة  اإجنييييازات  الأكييادمييييييات وامليييدار�يييض يف  تييابييع حييديييث دل بو�صكي عيين ف�صل  وميين 

الإ�صبانية، باإمكانه اأن يدرك مدى �صالبة الأ�ص�ض التي تقف عليها هذه الكرة، التي باتت 

ولدة للنجوم واملدربن املنت�صرين يف اإ�صبانيا واأوروبا.

اأف�صل  املنظمون  يختاره  من  اأو  الهدف،  ي�صجل  من  الإ�صباين  املنتخب  يف  مهماً  لي�ض 

ال�صاحرة،  الكرة  ب�صمة  تبقى  اأن  الأهييم  مباراة حديث،  ولكل  مباراة جديد،  كل  لعييب، يف 

املرتكزة اإىل التمريرات ال�صهلة واملبا�صرة، وا�صحة املعامل يف فريق �صرب اأكر من ع�صفور 

بحجر واحد وحطم اأكر من رقم قيا�صي بعد اأن نال اللقب الثالث يف العر�ض القاري بعد 

عامي 1964 و2008 معادًل الرقم القيا�صي يف عدد الألقاب الذي كان بحوزة اأملانيا، والثاين 

اأكمل ثالثية تاريخية بعد  اأول منتخب يحقق هذا الإجنيياز قارياً، وبه  على التوايل وبات 

كاأ�ض العامل 2010 يف جنوب اأفريقيا. 

وبلغة الأرقام القيا�صية اأي�صاً، تفوقت اإ�صبانيا على اإجناز اأملاين ظل �صامداً منذ نحو 40 

عاماً، لأنه منذ اإحراز اأملانيا الغربية كاأ�ض الأمم الأوروبية العام 1972 ثم كاأ�ض العامل على 

اأر�صها العام 1974 ثم بلوغها نهائي كاأ�ض الأمم الأوروبية جمدداً العام 1976، مل يتمكن اأي 

منتخب من حتقيق هذا الإجناز ببلوغ ثالث مباريات نهائية متتالية، لكن اإ�صبانيا حققت 

 الفوز يف ثالث مباريات نهائية متتالية يف البطولت الكربى، وتخطت الإجنيياز الأملاين. 

فنياً، جنح دل بو�صكي يف تنظيم فريقه، متجاوزاً غياب قائد بر�صلونة و�صخرة دفاع املنتخب 

كارلي�ض بويول الذي خ�صع لعملية جراحية يف ركبته اليمنى، وزميله املهاجم دافيد فيا 

الفريق  مع  لالأندية  العامل  بطولة  يف  م�صاركته  خييالل  الي�صرى  قدمه  يف  بك�صر  امل�صاب 

قبل  ما  للن�صخة  توج هدافاً  اأنييه  علماً  املا�صي،  العام  اأواخيير  باللقب  توج  الييذي  الكاتالوين 

�صنوات، وجنح خيار العتماد على فران�صي�صك  اأربييع  الأوروبية قبل  الأمم  لكاأ�ض  الأخييرة 

يقرر  اأن  الآن  املييدرب  وعلى  رائعة،  بطريقة  الهجوم  قلب  يف  خاطئ«   9 كي»رقم  فابريغا�ض 

اأخييبيياراً  الأمييير  قييد يعني  ذلييك،  امل�صي يف  التجربة، ويف حييال  �صي�صتمر يف هييذه  كييان  اإذا  مييا 

اأوروبيييا،  لبطولة  توالياً  نهائين  يف  ي�صجل  لعييب  اأول  توري�ض؛  فرناندو  للمهاجم  �صيئة 

واأوكييرانيييييا. بولندا  يف  واحيييدة  لدقيقة  ولييو  ي�صارك  مل  الييذي  لورينتي،  لفرناندو   واأييي�ييصيياً 

والتزم دل بو�صكي باحلكمة التي تقول باأنه »ل يجب العبث برتكيبة رابحة« واتخذها كمبداأ 

له منذ اأن ا�صتلم مهامه وكان التغير الوحيد الذي اأجراه خالل م�صواره مع املنتخب حتى 

النتائج،  اأجل املحافظة على ال�صتمرارية يف  ال�صابة من  الآن هو تطعيمه ببع�ض املواهب 

قييادوا  الذين  الالعبن  لأن  املييبييداأ،  هييذا  عن  التخلي  اإىل  م�صطراً  بو�صكي  دل  يكون  وليين 

2012 موؤهلون لأن يكونوا  اأوروب���  2010 وك�أ�س  اأفريقيا  اإىل لقب جنوب  »ل فوريا روخييا« 

امل�صوار مثل �صرجيو  بداية  يييزال يف  ل  العديد منهم  لأن  الييربازيييل،  2014 يف  مبونديال 

بو�صكيت�ض )23 عاماً( وبدرو رودريغيز )24( وجرار بيكيه )25( و�صرخيو رامو�ض )26( 

ودافيد �صيلفا )26( وخي�صو�ض نافا�ض )26(، اإىل جانب �صانع �صي�صك فابريغا�ض )25(، يف 

اإىل العمر الكروي املثايل،  اأن فرناندو توري�ض )28( واندري�ض انيي�صتا )28( و�صال  حن 

كما اأن جنم الو�صط ت�صايف هرنانديز )32 عاماً( يعترب من العنا�صر التي قد تكون اأي�صاً 

موجودة يف الربازيل 2014.

ويواجه دل بو�صكي، وهو املدرب الأول الذي يفوز ببطولة اأوروبا وكاأ�ض العامل ودوري 

اأبطال اأوروبا، مهمة حرجة مبحاولة حت�صن اأحد اأكر املنتخبات جناحاً يف تاريخ اللعبة، 

ومن غر املتوقع اأن يتغر الأ�صلوب الإ�صباين يف التمريرات، على الأقل يف املدى املنظور، 

اأن املنتخب يف حاجة اإىل �صخ بع�ض الدينامية، ومل يجد »ل فوريا روخا«  لكنه قد يقرر 

�صعوبة يف ال�صيطرة على املباريات يف اأوروبا 2012، لكن يف بع�ض الأحيان واجهت الطبيعة 

»اململة« للعبهم اتهامات باأن اأ�صلوب »تيكي تاكا« يف التمرير الذي ا�صتهروا به اأ�صبح عقيماً 

اأمام  التاريخي  النهائي  يف  خ�صو�صاً  ال�صحيح  هو  العك�ض  اأن  اأثبت  لكنه  م�صجراً،  وحتى 

اإيطاليا.



ع����اق����ب ج����ه����از الإط������ف������اء يف 

ملدة  بال�سجن  رج���ال   10 هولندا 

يف  �سورة  التقاطهم  ب�سبب  �سنة، 

التقط  اإذ  املنا�سب؛  غ��ر  ال��وق��ت 

الرجال �سورة تذكارية لهم اأثناء 

املنازل يف  اأح��د  ا�ستعال حريق يف 

ه��ول��ن��دا، ب���دل الإ����س���راع لإخ��م��اد 

احل����ري����ق. وي���ظ���ه���ر يف ال�������س���ورة 

ت�سعة اأ�سخا�ص اأما العا�سر منهم 

فهو امل�سور.

ُي��ذك��ر اأن����ه ي��وج��د يف ه��ول��ن��دا 

رج���ل  م�����ن   26866 م�����ن  اأك��������ر 

ي��ع��م��ل��ون   4593 م��ن��ه��م  اإط����ف����اء، 

ب��دوام كامل يف اخلدمة، وترتكز 

هذه املجموعات يف املدن الكبرة 

وال�����س��غ��رة. ك��م��ا ع��م��دت دائ����رة 

اإىل  ال����ك����وارث  واإدارة  احل���رائ���ق 

يف  الن�ساء  من  كبر  ع��دد  جتنيد 

ال�سنوات القليلة املا�سية.

ال��دائ��رة  وت��رتك��ز مهمة ه��ذه 

اأو الوزارة املعنية ب�سوؤون الإطفاء 

واملمتلكات  الأرواح  حماية  ح��ول 

ع�����ر ف����ر�����ص م���ع���اي���ر ح��دي��ث��ة 

والكوارث،  احلرائق  من  للوقاية 

وتوعية اجلمهور على نحو فعال 

ال�سالمة من احلريق،  ب��دوره يف 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ر ال��ط��وارئ 

م��ن اخل��دم��ات  الطبية، وغ��ره��ا 

الإطفاء  اإدارة  دور  مع  يتفق  مبا 

احلديثة.
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كاريكاتير

القبض على »محشش« رجال إطفاء يأخذون صورة تذكارية بدل اإلسراع إلخماد الحريق
يعمل في أمن المطار

الطرق  لنجدة  تابعة  دوري��ة  قيام  اأثناء  اأن��ه  اأمني كويتي  ك�سف م�سدر 

مبركبة  رجالها  ا�ستبه  الفحيحيل،  طريق  على  اأمنية  بجولة  اجلنوبية 

م�ساهدة  ل��دى  حتركت  عبداهلل  ميناء  منطقة  ج�سر  على  متوقفة  كانت 

الدورية، فقاموا باإيقافها ملعرفة اأ�سباب توقفها يف املكان، ويف وقت متاأخر 

من الليل، اإل اأن الطامة الكرى كانت عندما �ساهدوا قائد املركبة بزيه 

الع�سكري وبحالة غر طبيعية، الأمر الذي زاد من �سكوك رجال الأمن، 

باإبالغ  املركبة عروا بداخلها على ا�سبع ح�سي�ص، فقاموا  ولدى تفتي�ص 

العامة  الدارة  اإىل  وامل�سبوطات  باحالته  فاأمرت  بالواقعة،  العليا  القيادة 

ملكافحة املخدرات لتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتبني اأن امل�سبوط 

يعمل يف اأمن املطار بالكويت.

اأنفق ثنائي يف مدينة �سان فران�سي�سكو مبلغ 4.2 ماليني دولر ل�سراء 

م��ن��زل ف��خ��م ع��م��ره ن��ح��و ق���رن، ليتمكنا م��ن ه��دم��ه، لأن���ه يعيق اإط��الل��ة 

منزلهما على البحر.

وكان كالرك و�سارون وين�سلو، يرغبان يف التمتع مبنظر البحر وج�سر 

 19 مقابل  املنطقة  يف  منزًل  ا�سرتيا  اأن  بعد  ال�سهر،  فران�سي�سكو  �سان 

مليون دولر عام 2008.

البحر،  منظر  عليهما  يغلق  ال��ذي  القدمي  املنزل  من  الثنائي  وانزعج 

هدماه. ثّم  دولر،  ماليني  وعمدا اإىل �سرائه مقابل 4.2 

وقال ديفيد بيتي�ص؛ رئي�ص �سركة البناء التي قامت بهدم املنزل: »هذا 

و�سع فريد جداً، مل نتعامل مع ذلك من قبل«.

اشتريا منزاًل بـ4.2 ماليين دوالر لهدمه
ألنه يعيق إطاللة منزلهما على البحر

ُرف��ع��ت دع���وة ق�سائية ���س��د م��دّر���ص يف ولي���ة غ���رب ن��ي��ف��ادا، 

ال�سرية،  العادة  ممار�سة  تالميذه  من  يطلب  اأن��ه  ات�سح  بعدما 

اجلن�سية  حياتهم  كتابة  عن  ف�ساًل  اجلن�سية،  املوا�سيع  وق��راءة 

بالتف�سيل، وذلك بغية احل�سول على درجة النجاح.

ووف��ق م��ا نقله موقع »ن��ي��وي��ورك داي��ل��ي ن��ي��وز«، ف��اإن الطالبة 

كارن روي�ص تقدمت بدعوى �سد الأ�ستاذ توم كوبي�ستانت، بعدما 

جتاهل الأخر �سكواها بانتهاك اخل�سو�سية والتحر�ص اجلن�سي.

للمدّر�ص  وقلت  ي��دي  »رفعت  روي�����ص:  قالت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

 3 اأنه يجب ممار�ستها  ال�سرية، فاأكد يل  العادة  اأمار�ص  اإنني لن 

مرات على الأقل من اأجل �سمان النجاح«.

ووفق املوقع، فاإن كوبي�ستانت، ومنذ اليوم الأول اأعلن للطالب 

يكونوا  لن  اأنهم  لدرجة  لديهم،  اجلن�سية  الرغبة  �سيح�ّسن  اأن��ه 

اجلن�ص،  ممار�سة  غ��ر  اآخ���ر  ���س��يء  اأي  يف  التفكر  على  ق��ادري��ن 

عن  بالتف�سيل  ال��ت��ح��دث  ال��ت��الم��ي��ذ  بع�ص  م��ن  ط��ل��ب  وب��ع��ده��ا 

الأو�ساع اجلن�سية املختلفة، وبعد اأن قراأ الالئحة ب�سوت مرتفع، 

اجلن�سية. اأفكارهم  عن  مقالت  طلب من الطالب كتابة 3 

طلبات مشينة.. من أجل النجاح!


