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بالوثائق.. معارضون سوريون 
يتحدثون عن تزييف المجازر 

التي ارتكبوها
تالشي أحالم »إسرائيل« بضرب 
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اجـــتـــمـــع اأئــــمــــة املـــ�ـــشـــاجـــد يف �ـــشـــمـــال لــبــنــان، 

واتفقوا على التعاون الوثيق الإجناح زيارة البابا 

بنديكتو�س ال�شاد�س ع�شر للبنان، ومتنوا امل�شاركة 

اأن  بعد  وذلـــك  ال�شمال،  اأبــنــاء  قــَبــل  مــن  الفعالة 

واأكــد  البابا.  زيــارة  رف�شهم  امل�شايخ  بع�س  اأعلن 

املجتمعون يف قاعة اأحد امل�شاجد يف طرابل�س، اأن 

يكون  اأن  يجب  امل�شيحي   - االإ�ــشــامــي  التعاي�س 

العنوان العري�س للعي�س امل�شرتك.
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»الـبـــابـــا« فـي لبــنان.. رسـالـة للمسيحيين والمـسـلـمـين

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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من أجل إنجاح زيارة البابا



ب بها لراأ�س الكني�سة الكاثوليكية، لعلها تبينّ  مرة جديدة يحظى لبنان بزيارة مرحَّ

اأن هذا البلد الذي حتيط به احلرائق، هو دائماً يف خاطر الكر�سي الر�سويل على امتداد 

عقود وعقود، واآخرهم قدا�سة البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�سر، الذي يزورنا يف وقت بالغ 

اخلطورة والدقة، يف زمن يكرث فيه احلديث عن تهجري م�سيحيي ال�سرق، وهو ما يوؤ�سر 

اإىل احلر�س الذي تبديه الدول املوؤثرة للإبقاء على كينونته احلا�سنة ملختلف اأطيافه 

وف�سيف�سائه.

اإال اأن ما يجب اأن يعلمه قدا�سة البابا، وهو يعلمه بالتاأكيد، اأن الغرب امل�سيحي القادم 

من ربوعه، ي�سمر كراهية وا�سحة للإ�سلم، وي�سوره على غري حقيقته، حتى بلغت هذه 

الظاهرة ذروتها بعد تفجري برجينْ التجارة العامليينْ يف نيويورك.. وهذا ال�سعور احلاقد 

على االإ�سلم كدين و�سرعة ال ين�سحب على م�سيحيي ال�سرق، ولعل قدا�سة البابا نف�سه 

عبنّ عن هذه الظاهرة يف حما�سرة األقاها يف ال�ساد�س ع�سر من اأيلول 2006، ويف جامعة 

»ريجنز بورغ« اللهوتية يف اأملانيا؛ م�سقط راأ�س قدا�سته، حيث قال: »اإن اهلل اأمر نبيه 

اأن ين�سر االإ�سلم بال�سيف«، وهذا حم�س افرتاء، لقول اهلل تعاىل: {ال اإكراه يف الدين 

اأي�ساً تبارك وعل {وقل احلق من ربكم فمن �ساء  قد تبينّ الر�سد من الغي}، وقوله 

فليوؤمن ومن �ساء فليكفر}، ومل ُيكره ر�سول اهلل وال اآله وال �سحابته )ر�سي اهلل عنهم 

جميعاً( اأحداً على الدخول يف الدين، اإمنا كان يدعو اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة.

وناأمل  لذلك،  اأه��ل  وه��و  موقفه،  ت�سحيح  ف�سيلة  اإىل  البابا  قدا�سة  ندعو  لذلك، 

مقد�سات  وا�ستباحة  فل�سطي،  اغت�ساب  جرمية  يف  احلق  جانب  اإىل  قدا�سته  يكون  اأن 

امل�سيحيي، واآخرها االإ�ساءة اإىل دير اللطرون، كما مقد�سات امل�سلمي يف القد�س ال�سريف 

احل�ساري  الت�سكيل  من  ج��زء  »ال�سهيونية  مقولة  تتكر�س  ال  حتى  الغربية،  وال�سفة 

اتخذه  ل�»اإ�سرائيل«، وهذا ما  اأبدية  القد�س عا�سمة  الإعلن  الغربي«، متهيداً  امل�سيحي 

الرئي�س االأمريكي اأوباما عنواناً حلملته الرئا�سية االنتخابية اجلديدة!

ي�سجع  العقيدة، وهي فكرة  اأ�سا�س  لكن على  للحوار،  املتكررة  ن دعوات قدا�سته  نثمنّ

بيننا  �سواء  اإىل كلمة  تعالوا  الكتاب  اأهل  يا  لقوله تعاىل {قل  االإ�سلم، ت�سديقاً  عليها 

وبينكم اأال نعبد اإال اهلل وال ن�سرك به  �سيئاً وال يتخذ بع�سنا بع�ساً اأرباباً من دون اهلل فاإن 

تولوا فقولوا ا�سهدوا باأنا  م�سلمون}.

ال �سك اأن قدا�سة البابا يحمل معه اإىل لبنان هموم امل�سيحيي امل�سرقيي، وهذا حقه، 

اإال اأننا نلفته اإىل اأن االإ�سلم عب تاريخه مل ي�سطهد اأحداً من امل�سيحيي، ويعتبهم 

املباركة، ويت�ساوى معهم يف احلقوق والواجبات، واالإ�سلم لي�ست له  اأبناء هذه االأر�س 

�سول مبا  الرنّ {اآم��ن  تعاىل  لقوله  ال�سابقة،  ال�سماوية  والكتب  الديانات  مع  م�سكلة  اأي��ة 

ق بي اأحد من  اأنزل اإليه من ربنّه واملوؤمنون كلنّ اآمن باهلل وملئكته وكتبه ور�سله ال نفرنّ

ر�سله}، اأما ما يتعر�س له امل�سيحيون يف العراق مثًل، اإمنا ح�سل ُبعيد الغزو االأمريكي 

اأيدي  على  يح�سل  اإمن��ا  احلا�سر،  الوقت  يف  �سورية  م�سيحيو  له  يتعر�س  وما  للعراق، 

من تدعمهم اأمريكا والغرب، واالأمثلة كثرية، بينما االإ�سلم يقوم على حرية العقيدة، 

ولي�س على احلرب واالإره��اب والقتل، وقد اعتب القراآن الكرمي جرمية القتل اعتداء 

اأو ف�ساد يف االأر���س فكاأمنا قتل النا�س  على املجتمع باأكمله {من قتل نف�سا بغري نف�س 

جميعاً}.

احل�سارات  وركيزة  الر�ساالت  مهد  بلدنا،  اإىل  البابا  قدا�سة  بزيارة  نرحب  جم��دداً 

والعي�س  امل�سيحي   - االإ�سلمي  التلقي  لتعزيز  �سبيًل  فيها  ون��رى  التاريخ،  وحا�سنة 

امل�سرتك، وهو ما يعزز وحدتنا الوطنية، والناأي ببلدنا عن احلرائق امل�ستعلة حوله.

 عمر عبد القادر غندور

رئي�س اللقاء االإ�سلمي الوحدوي

مشروع 
»سلسلة الرتب 
والرواتب«
أسير صراع 
أكثـريتـين: 
نـيـابـيـــة 
ووزاريــة

يبدو اأن م�سروع �سل�سلة رتب ورواتب 

اإىل  �سيبقى  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ي يف 

»�سيكاً من دون ر�سيد«،  الدهر  حي من 

لن  وبالتايل  للتنفيذ،  قابل  غري  وق���راراً 

اأوف��ر حظاً ممن �سبقه من قواني  يكون 

ومرا�سيم.

ف��امل�����س��روع امل���ذك���ور ���س��ي��دخ��ل دوام����ة 

احلكم،  اأط���راف  ب��ي  التعطيلي  ال�����س��راع 

امل��ت��ع��ل��ق بتثبيت  ل��ل��ق��ان��ون  م��ث��ل��م��ا ج���رى 

امل���ي���اوم���ي وج���ب���اة االأك�������راء يف م��وؤ���س�����س��ة 

كهرباء لبنان، والذي اأقره جمل�س النواب 

القانونية  االإج����راءات  ي�ستكمل  مل  لكنه 

ل��ي�����س��ب��ح ق����اب����ًل ل��ل��ن�����س��ر يف اجل����ري����دة 

اإىل  امل�����س��روع  ه��ذا  اإح��ال��ة  الأن  الر�سمية، 

اإق��راره من  اأب��داً  املجل�س النيابي ال تعني 

مفارقات  فمن  النيابية،  االأك��رثي��ة  قبل 

اأن  امل���رح���ل���ة،  ل��ب��ن��ان يف ه����ذه  احل���ك���م يف 

نيابية،  اأكرثية  لي�ست  الوزارية  االأكرثية 

االأك���رثي���ة يف جمل�س  امل��ع��ار���س��ة ه��ي  الأن 

الرتب  �سل�سلة  �ستبقى  وبالتايل  ال��ن��واب، 

والرواتب اأ�سرية قرار قوى 14 اآذار التي 

ت��ت��ح��ك��م مب�����س��ري اجل��ل�����س��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 

القانوين  الن�ساب  توفري  على  لقدرتها 

املطلوب لعقد اجلل�سة، اأو تطيريه.

وال���روات���ب  ال���رت���ب  �سل�سلة  م�����س��روع 

ال�����ذي اأق������ره جم��ل�����س ال�������وزراء ب��ع��د �سد 

وجذب طويلي يف ال�سارع وداخل �سفوف 

اأن ي���ب���داأ ���س��ري��ان��ه  ُي��ف��رت���س  احل���ك���وم���ة، 

اأن  ب��ع��د   ،2012 مت���وز  اأول  م���ن  اع���ت���ب���اراً 

خلل  من  العمل«،  عن  الدولة  »اأ�سربت 

واملوؤ�س�سات  االإدارات  يف  العاملي  اإ�سراب 

العامة عن العمل، وخروجهم اإىل ال�سارع، 

هم اأمام تلك االإدارات واملوؤ�س�سات،  وجتمعنّ

النيابي  املجل�س  اإىل  امل�سروع  اإحالة  لكن 

م�سادر  اإق����رار  ا�ستكمال  ق��ب��ل  ت��ك��ون  ل��ن 

اأي��ل��ول   17 يف  م��ق��ررة  جل�سة  يف  مت��وي��ل��ه 

احلايل.

املجل�س  اإىل  ال�سل�سلة  اأُح��ي��ل��ت  واإذا 

النيابي، فاإن ذلك ال يعني نهاية املطاف، 

فزيادة  فيه،  ينتظرها  اآخ��ر  م�سار  ثمة  اإذ 

 8 جهتي  ب��ي  م��ا  العلقة  تعقيدات  على 

�ستنعك�س  والتي  املجل�س،  داخ��ل  اآذار  و14 

داخ����ل ال��ل��ج��ان ال��ن��ي��اب��ي��ة، ف����اإن امل�����س��روع 

���س��ي��واج��ه م�����س��ك��ل��ة ق�����س��ر امل����دة ال��زم��ن��ي��ة 

اإن والي��ت��ه  اإذ  ال���ن���واب،  مل��ج��ل�����س  امل��ت��ب��ق��ي��ة 

�ستنتهي بعد ع�سرة اأ�سهر، �سين�سغل فيها 

اأع�ساوؤه بالتح�سري للنتخابات النيابية 

املقبلة.

اإق���رار  م��ع  احل��ك��وم��ة  تتعاطى  وفيما 

يف  ح��ق��ق��ت��ه،  اإجن������ازاً  ب��اع��ت��ب��اره  ال�سل�سلة 

ال�سابقة،  فيه كل احلكومات  ف�سلت  حي 

�سيما  ال  اخلا�س،  القطاع  اعرتا�س  ف��اإن 

ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف ال����ذي ي��رف�����س زي����ادة 

ال�������س���رائ���ب ع���ل���ى ال���ف���وائ���د امل�����س��رف��ي��ة، 

وبالتايل يرف�س زيادة مديونيته للدولة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، مم��ا ي��ن��ذر ب��ف��رم��ل��ة ان��دف��اع��ة 

ح��وايل  اخلزينة  �سيكلف  ال��ذي  امل�����س��روع، 

اأب���واب  فيما  ���س��ن��وي��اً،  ل��رية  مليار   2400
اإليها احلكومة يف  التي جل��اأت  االإي���رادات 

جل�ستها ال�سابقة، توؤمن نحو 1295 مليار 

لرية ال غري.

ب���اأن  ك��ان��ت  ال���ك���بى  امل���ف���اج���اأة  اأن  اإال 

ال��روات��ب وزي��ادات  الرتب  �سل�سلة  زي��ادات 

موظفي  على  تقت�سر  مل  املعي�سة  غ��لء 

مبفاعيلها  طالت  اإنها  بل  العام،  القطاع 

خم�س�سات وتعوي�سات الروؤ�ساء والوزراء 

والنواب، حيث نال هوؤالء زيادات �سهرية 

باأرقام خيالية بلغت حوايل �ستة مليي 

ومئتي األف لرية للروؤ�ساء، وحوايل اأربعة 

م��لي��ي وث��لث��م��ئ��ة األ����ف ل���رية ل���ل���وزراء 

نحو  اإىل  االإج����م����ايل  ف��ي�����س��ل  وال����ن����واب، 

لرية  مليون  وثلثمئة  مليارات  ثمانية 

ال�سحيقة ج��داً  ال��ه��وة  ب���رز  ���س��ن��وي��اً، مب��ا 

ه���وؤالء، وبي  �سملت  التي  ال��زي��ادات  ب��ي 

االآالف  ع�����س��رات  �سملت  ال��ت��ي  ال���زي���ادات 

االإدارات  يف  وامل���وظ���ف���ي  ال��ع��ام��ل��ي  م���ن 

وال�����وزارات والهيئة  ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

التعليمية، والتي تراوحت قيمتها �سهرياً 

بي مليوين لرية للفئات العليا واالأوىل، 

وبي حوايل مليون لرية لفئات االأ�ساتذة 

وامل��ه��ن��ي، يف حي  ال��رتب��وي  واملعلمي يف 

270 األف  ج��اءت زي���ادات االأج���راء بحدود 

لرية �سهرياً.

وال�سوؤال هنا: هل هذا ال�سمول يهدف 

اإىل »تثقيل« امل�سروع لتعطيله، اأم »حوافز« 

الأ�سحاب القرار للإ�سراع يف اإقراره؟

عدنان ال�ساحلي
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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
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استغالل القاصرات
نزحت  التي  ال�سورية  االأ���س��ر  حاجة  ا�ستغلل  ظاهرة  م��وؤخ��راً  »انت�سرت  اأن��ه  اإعلمية  م�سادر  ذك��رت 

اإىل البلدان املجاورة هرباً من االأو�ساع االأمنية، حيث يتم الزواج من بناتهم القا�سرات اللواتي ُو�سفن 

باحلوريات«، واأوردت و�سائل االإعلم االأردنية تقارير عن اأردنيي قالوا اإنه »ميكن الزواج من ال�سورية هذه 

االأيام، وماعليك اإال اأن تذهب اإىل عمان اأو الرمثا اأو اإربد اأو الكرك لتختار حورية من حوريات ال�سام«.

ويف اأحد املقاالت االأردنية مت ت�سليط ال�سوء على ا�ستغلل الفتيات ال�سوريات القا�سرات يف املهجر، 

تقارير  والتي كرثت بح�سب  االأغ��راب،  ال�سعب، وجتنباً حل��وادث االغت�ساب من  اأ�سرهن  نتيجة و�سع 

اأخرى، حيث اأفادت املقالة باأن »االأ�سر ال�سورية املهجرة هناك تقبل بزيجات عاجلة، ومن دون �سروط، 

ومبهر عادي، الأن االأب املكلوم يريد �سرت ابنته باأي زواج، حتى لو تقدم لها االأعور الدجال«.

تفسيرات متنوعة
اأكرث من تف�سري اأعطي ملواقف مرجع كبري ُو�سفت ب�»لوك« �سيا�سي جديد، اأطلقها خلل جولة له 

يف بلدته التي افتتح فيها م�ساريع بع�سها حمل ا�سمه.

www.athabat.net

مصارحات صادقة 
تالقي زيارة البابا إلى بيروت

الجّرة.. والفاخوري
ق����ال م���ق���رب ���س��اب��ق م���ن م��رج��ع 

واملنطق،  امل��ب��داأ  »يف  امل�ستوى:  رف��ي��ع 

فاإن �سليمان لديه حق يف اخلطابات 

مي�سال  االأ�سبق  الوزير  ق�سية  حول 

�سماحة، لكن احلري�س على الوطن 

كبار  ي�سلم  ال  والتهنئة  واحل��ق��ي��ق��ة 

متهمون  اأنهم  على  لعقيد،  �سباطه 

مدير  وبينهم  احل���ري���ري،  ب��اغ��ت��ي��ال 

املخابرات وقائد احلر�س اجلمهوري، 

ول��و  دل��ي��ل  ع���ن  ي�����س��األ  اأن  م���ن دون 

اأُذن اجل��رة  ب�����س��ي��ط«.. وخ��ت��م: »اإن��ه��ا 

والفاخوري«.

الرئي�س جنيب ميقاتي م�ستقبًل وفداً من هيئة التن�سيق النقابية بح�سور وزير الرتبية ح�سان دياب
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اأردوغان،  حمَرجة حكومة رجب طيب 

ك��ي��ف تخرج  ت��ع��رف  ال  ارت��ب��اك  وتعي�س يف 

، حتى  م��ن��ه، اإذ م��ا ت��ك��اد ت��خ��رج م��ن م��ط��بنّ

يوقعها �سر اأعمالها يف مطبنّ اأخطر واأكرث 

اإحراجاً.

املخطوفي  ق�سية  املطبات،  هذه  ومن 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي، ال��ت��ي ح��اول��ت اأن ت��دخ��ل��ه��ا يف 

بازارات تفاو�سية تنقذ فيها نف�سها من �سر 

ال�سافر  التدخل  اإىل  قادتها  التي  اأعمالها 

على  بناء  ال�سورية،  الداخلية  ال�سوؤون  يف 

ط��ل��ب��ات امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة االأم��ريك��ي��ة، 

وامل���خ���اب���رات ال��ف��رن�����س��ي��ة، وه����ذه االأخ����رية 

وعدتها باإلغاء القانون الذي اأقره جمل�س 

االأرمنية،  االإب���ادة  ب�ساأن  الفرن�سي  ال��ن��واب 

باالإ�سافة اإىل مزيد من التمويل القطري 

وال�سعودي، ال�سيما اأن املعلومات ت�سري اإىل 

اأن اأردوغ��ان - اأوغلو ت�سخمت ح�ساباتهما 

امل�سرفية ب�سكل خيايل.

وت��ب��ع��اً مل�����س��ادر اإع��لم��ي��ة ت��رك��ي��ة، ف��اإن 

عدداً من ال�سباط ال�سوريي املن�سقي عن 

دولتهم الوطنية، بداأوا ي�سعرون باحل�سرة 

وال��ن��دم ع��ل��ى امل�����س��ري ال���ذي و���س��ل��وا اإل��ي��ه، 

بعد اأن حتولوا اإىل ما ي�سبه الدمى يف يد 

اال�ستخبارات الرتكية؛ توظفهم وحتركهم 

اأي  دون  م��ن  واأه��داف��ه��ا،  مل�ساحلها  ط��ب��ق��اً 

اعتبار لدورهم.

وتفيد هذه امل�سادر باأن اللواء ال�سوري 

اإىل  ف��رنّ  اأن  ل��ه  �سبق  ال��ذي  �سبلوق،  حممد 

اإط��لق وع��ود له مبركز هام،  تركيا، وبعد 

وال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة،  الع�سكرية  رت��ب��ت��ه  ب�سبب 

ب��اإغ��داق امل��ال القطري عليه، وجد  اأُرف��ق��ت 

ل��ه بعد  ل��ي��ت��اأك��د  اإق��ام��ة ج��بي��ة،  نف�سه يف 

ف���رتة اأن امل��ف��او���س��ات جت���ري ع��ل��ى راأ���س��ه؛ 

مقابل  ال�سورية،  املخابرات  اإىل  لت�سليمه 

االإف����راج ع��ن ع��دد م��ن ال�سباط االأت���راك 

ال���ذي���ن ج����رى اع��ت��ق��ال��ه��م ع��ل��ى االأرا����س���ي 

ال�سورية، خ�سو�ساً  بعد اأن تك�سفت جوانب 

كانت  التي  واخل��ط��رية  ال��ق��ذرة  اللعبة  من 

الزوار  ب�ساأن املخطوفي من  اأنقرة  تلعبها 

اللبنانيي االأحد ع�سر، ومن بعدها خطف 

ال�����زوار االإي���ران���ي���ي، ال���ذي���ن مت���ت عملية 

اختطافهم حل�ساب اأنقرة، بهدف مبادلتهم 

بال�سباط االأتراك، لكن هذه اللعبة �سرعان 

ما ُك�سفت واأحرجت احلكومة االأردوغانية، 

التي باتت م�سطرة الأ�سلوب جديد عنوانه 

»التبادل مع ال�سباط ال�سوريي الفارين«، 

ح�����س��ب ال��ت��ع��ب��ري ال����رتك����ي، و»امل��ن�����س��ق��ي« 

ح�����س��ب االإع�������لم اخل��ل��ي��ج��ي، و»م��رت��ك��ب��ي 

اخليانة الوطنية« ح�سب التعبري القانوين 

وال��د���س��ت��وري، وع��ل��ي��ه ���س��ارع ال���ل���واء ال��ف��ار 

وق��ت مل  االن��ت��ح��ار، يف  اإىل  �سبلوق  حممد 

املخطوفي  ح��ل ق�سية  م��ن  ب��د  م��ن  ي��ع��د 

اللبنانيي خلل �ساعات اأو اأيام قليلة. 

وح�����س��ب ه���ذه امل�����س��ادر، ف���اإن ات�����س��االت 

ب��ع��ي��دة ع��ن االأ����س���واء جت���ري ب�����س��اأن راأ����س 

ريا�س االأ�سعد، الذي تناقلت بع�س املواقع 

االإل��ك��رتون��ي��ة ن��ب��اأ اإق��ال��ت��ه م���ن م���ا ي�سمى 

تاأ�سي�س ما يدعى  »اجلي�س احلر«، بذريعة 

من  خ�سية  هناك  لكن  الوطني«،  »اجلي�س 

من  ف��ار  بعميد  حلق  ما  باالأ�سعد  يحلنّ  اأن 

قتلته  ال��ذي  »م.ف«،  ه��و  الع�سكري  االأم���ن 

امل��خ��اب��رات ال��رتك��ي��ة، الأن���ه ك���ان ع��ل��ى راأ����س 

تبي  والأن���ه  للمبادلة،  امل��ط��روح��ي  قائمة 

املعلومات  م��ن  م��ذه��ل  ك��م  اأن���ه ح�سل على 

احل�سا�سة عن خميمات التدريب واملخربي 

يف تركيا واالأ�سلحة التي تاأتي من خمتلف 

»اإ�سرائيل« وفرن�سا  االأمكنة، خ�سو�ساً من 

وب��ري��ط��ان��ي��ا وال��ن��ات��و وق��ط��ر وال�����س��ع��ودي��ة، 

ال����س���ت���خ���دام���ه���ا ����س���د ال�����دول�����ة ال��وط��ن��ي��ة 

تفلح  اأنها  اأنقرة  اعتقدت  ولهذا  ال�سورية، 

بت�سليم هذا العميد جثة بداًل من اأن يكون 

العملية،  يف  مقتًل  اأ���س��اب  ذل��ك  لكن  حياً، 

وبالتايل فاإن هذه امل�سادر ت�ستبعد موافقة 

�سورية على اأي تبادل ال ي�سمل كل ال�سباط 

العظمى، كما  باخليانة  واملتهمي  الفارين 

علم اأن تنبيهات وا�سحة بلغت اإىل الرتكي 

حتذر من تهريب هوؤالء اخلونة اإىل جهة 

اغتيالهم  اأو  ق��ط��ر،  اأو  ك��ف��رن�����س��ا  اأخ�����رى، 

وقتلهم للتن�سل من عدم ت�سليمهم.

امل�سلحة  القوات  اإن  تقول  امل�سادر  هذه 

تعتقل  كانت  ال�سورية  االأمنية  واالأج��ه��زة 

من  بع�سهم  تركياً،  �سابطاً   45 اأكرث من 

الرقم  هذا  لكن  الرفيعة،  الرتب  اأ�سحاب 

ت��ك��اث��ر ب��ع��د م��ع��ارك ح��ل��ب، وب��ي��ن��ه��م �سبعة 

يف  امل�ستوى  عالية  تدريبات  تلقوا  �سباط 

الكيان ال�سهيوين.

ب��داأت  الرتكية  احلكومة  املح�سلة،  يف 

بع�س  اأن  خ�سو�ساً  كبري،  ب��اإح��راج  ت�سعر 

املعتقلي يف  االأت�����راك  ال�����س��ب��اط  ع��ائ��لت 

���س��وري��ة ب����داأت ت�����س��األ ع��ن اأب��ن��ائ��ه��ا، ب�سبب 

ط���ول غ��ي��اب��ه��م، وب����داأ ال�����س��ك ي��ج��ت��اح ه��ذه 

العائلت، التي اأخذت ترفع اأ�سابع االتهام 

ب��وج��ه اأردوغ�������ان واأوغ����ل����و، ال��ل��ذي��ن زادت 

مل�ساعدتهما  ودول���ي���اً  ع��رب��ي��اً  ات�ساالتهما 

ل�سباطهما،  ال��لئ��ق  امل��خ��رج  ت��وف��ري  على 

ال���س��ي��م��ا ب��ع��د ال��ف�����س��ل ال����ذي اأ���س��اب��ه��م يف 

ق�سية املخطوفي اللبنانيي واالإيرانيي، 

االإح��راج  اإىل  م�سرية  امل�سادر  هذه  لتختم 

الرتكية  احلكومة  �سي�سيب  ال��ذي  الكبري 

اإذا م���ا مت���ت ���س��ف��ق��ة م���ا ب�����س��اأن ال�����س��ب��اط 

االأت�������راك امل��ع��ت��ق��ل��ي يف ����س���وري���ة، ف��ه��ن��اك 

اأهلهم  ي�ساأل  الذي  االأت��راك  الع�سرات من 

عنهم ولي�س لهم اأثر، الأنهم بب�ساطة ُقتلوا 

يف  امل�سلحة  املجموعات  م�ساركتهم  خ��لل 

احلرب على �سورية.

حممد �سهاب
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يـقــالموضوع الغالف

مرافقون ال يجيدون العربية
اإج��راءات  العربية يف بريوت  ال�سفارات  اتخذت بع�س 

حميط  ويف  وحرا�ساتها،  تنقلتها  خ��لل  جديدة  اأمنية 

مبانيها، ولوحظ اأن من بي احلرا�س واملرافقي اأجانب 

تكن  مل  ال�سفراء  بع�س  اأن  علماً  العربية،  يتكلمون  ال 

ال�����س��ف��ارات خلل  الأم���ن  تابعة  اأم��ن��ي��ة  ���س��ي��ارات  ترافقهم 

جتوالهم.

المجرم مرشح
له  �سخ�ساً  اأن  االأ���س��ى  بكثري من  اأه��ايل جبيل  يتناقل 

علقة مركزية بتفجري �سيدة النجاة، �سيكون مر�سحاً يف 

االنتخابات املقبلة، وهو االآن م�ست�سار ملرجعي اأو اأكرث..

التعيينات معطلة
مازالت التعينات االإداري��ة معطلة، ب�سبب تعننّت بع�س 

االأم��ور،  حللحلة  كبرية  �سيا�سية  جلهة  التابعي  ال���وزراء 

لكنها مل توفق، ومما زاد من التعنت، اخللف حول اختيار 

امل��ح��اف��ظ��ي، ورئ��ي�����س املجل�س ال��ع��ديل، وب��ع�����س امل��دي��ري��ن 

العامي.

إصرار على »الفدرلة«
االأط����راف  بع�س  ن��واي��ا  »ال��ث��ب��ات«  ك�سفت  اأن  ب��ع��د 

القليعات يف  تاأهيل مطار  الإع��ادة  لبنان  ال�سيا�سية يف 

التي  امل�سبوهة  الزيارات  وف�سحت  اللبناين،  ال�سمال 

وفرن�سيون،  اأمريكيون  اأمنيون  م�ست�سارون  بها  يقوم 

اإىل  اأدى  امل��ط��ار، م��ا  ق��ائ��م��ة لت�سغيل  ال��ن��ي��ة  زال���ت  م��ا 

تعليق اأحد املتابعي لهذا ال�ساأن بالقول: »فتح مطار 

القليعات يعني اأن لبنان ذاهب اإىل الفدرالية، وبدعم 

اأممي.. واهلل ي�سرت«.

سبحان مغّير األحوال
ع��لنّ��ق اأح����د امل��ت��اب��ع��ي ل��ل�����س��اأن ال��ل��ب��ن��اين ق��ائ��ًل: 

على  كبار  دي��ن  رج��ال  لبنان  على  دائ��م��اً  يطل  »ليته 

م�ستوى البابا«، وذلك ب�سبب اللقاءات واالجتماعات 

امل�سيحية،  والقوى  االأح��زاب  معظم  بي  التن�سيقية 

واالجتماعات املتوا�سلة اليومية الإجناح زيارة البابا 

اللي  »�سبحان  معلقاً:  ع�سر،  ال�ساد�س  بنديكتو�س 

بيجمع«.

جواسيس 
ودبلوماسيو الحدود

ك�����س��ف��ت ���س��ح��ي��ف��ة »وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت« 

امل��ت��ح��دة تكثف  ال���والي���ات  اأن  االأم��ريك��ي��ة، 

�سورية وتركيا،  وجودها على احل��دود بي 

وت���ق���وم ب���اإر����س���ال امل���زي���د م���ن اجل��وا���س��ي�����س 

امل�ساعدة  لتقدمي  ���س��راً،  والدبلوما�سيي 

وال��ت��وج��ي��ه��ات ل��ل��م��ج��م��وع��ات امل�����س��ل��ح��ة يف 

عنا�سر من  و���س��ول  ت��راق��ب  كما  ���س��وري��ة، 

»تنظيم القاعدة« وان�سمامها اإىل �سفوف 

هذه املجموعات.

اأن م�سوؤولي  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

اأم����ريك����ي����ي ع���ل���ى اط�������لع ع���ل���ى ه���ذه 

املعلومات،  هذه  عن  اأف�سحوا  اخلطط، 

ط��ال��ب��ي ع����دم ال��ك�����س��ف ع���ن ه��وي��ت��ه��م، 

االأ����س���اب���ي���ع  اأن������ه خ�����لل  اإىل  واأ�������س������اروا 

القليلة االأخرية قام هوؤالء اجلوا�سي�س 

اإىل وكالة اال�ستخبارات  الذين ينتمون 

اإي�����ه«،  اآي  امل���رك���زي���ة االأم���ريك���ي���ة »����س���ي 

بتقدمي االإر�ساد وامل�ساعدة للمجموعات 

امل�سلحة، لتنظيم اأنف�سهم من الناحيتي 

ال�سيا�سية والع�سكرية.

»أبو سياف« يهدد
اأف��������ادت وك����ال����ة االأن�����ب�����اء »اأ���س��و���س��ي��ت��د 

يدعى  اأردن���ي���اً  �سلفياً  زع��ي��م��اً  ب���اأن  ب��ر���س«، 

بتنفيذ  ه��دد  ال�سلبي(  )حممد  �سياف  اأب��و 

ه��ج��م��ات يف ���س��وري��ة امل����ج����اورة؛ الإ���س��ق��اط 

اأن  اإىل  نظام ب�سار االأ�سد، واأ�سارت الوكالة 

»اأب���و ���س��ي��اف«؛ ال��ق��ائ��د امل��زع��وم خللية من 

»القاعدة«،  بتنظيم  املرتبطي  املت�سددين 

اأدىل بهذا الت�سريح اأمام نحو 200 �سخ�س 

عمان  تظاهرة يف  �ساركوا يف  موؤيديه،  من 

يوم العا�سر من اأيلول.

التاريخ شاهد
تعلم  قيادته  اإن  كتائبي،  م�سوؤول  ق��ال 

ال��ق��وات  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  م��دى التحري�س 

اأنها  اعتبار  على  الكتائب،  �سد  اللبنانية 

اآذار،   14 ق����وى  خ�����س��وم  م���ن  األ������دنّ  خ�����س��م 

وا���س��ت�����س��ه��د ب��ن��ق��ط��ت��ي: رف�������س ال��ك��ت��ائ��ب 

امل�ساركة يف اجتماع معراب، الأنها لن تكون 

الكتائب  مرجعية مهما بلغ االأمر، وتاأييد 

اأي�ساً  نعلم  امل�����س��وؤول:  واأ���س��اف  ل��ل��ح��وار.. 

يتاأخروا  ا�ستطاعوا ت�سفيتنا فلن  لو  اأنهم 

حلظة.. والتاريخ �ساهد.

استفزازات غربية متجددة
لواليتي  العليا  االإداري�����ة  املحكمة  اأ����س���درت 

يق�سي  االأمل��ان��ي��ت��ي، حكماً  وب��ران��دن��ب��ورغ  ب��رل��ي 

بال�سماح الأع�ساء منظمة »برو دويت�سلند« )من 

عر�س  تنظيم  املتطرفة،  اليمينية  اأملانيا(  اأج��ل 

ر�سوم كاريكاتورية للنبي حممد �سلى اهلل عليه 

ر���س��وم��ات م�سيئة  ع��ر���س  اأن  ُي��ذك��ر  و�سلم.  واآل���ه 

اآب  �سهر  يف  اجل��دد  النازيي  قبل  م��ن  للإ�سلم 

املا�سي يف والية �سمال الراين - في�ستفاليا، اأدى 

اأ�سفرت  امل�سلمي،  وب��ي  بينهم  ا�سطرابات  اإىل 

عن اإ�سابة نحو 30 �سرطياً حاولوا احليلولة دون 

اآنئذ  ومت  اجل��ان��ب��ي،  قبل  م��ن  العنف  ا�ستخدام 

اعتقال حوايل 100 �سخ�س.

بعد أن حاولت استبدالهم بضباط استخبارات أتراك معتقلين
رت إطالق المخطوفين اللبنانيين

ّ
أالعيب أنقرة أخ
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والأمريكي  الغربي  التهويل  بعد  م��اذا 

على �سورية، وال��ذي بلغ م��داه؟ وم��اذا بعد 

تركيا  ارتكبتها  ال��ت��ي  والفظائع  التهويل 

وال�سعودية وقطر، ومعهم تون�س، والذين 

ال��دول��ة  �سد  جعبهم  يف  م��ا  ك��ل  ا�ستعملوا 

التقدمي  ون��ظ��ام��ه��ا  ال�����س��وري��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 

برئا�سة ب�سار الأ�سد؟

وم�����اذا ب��ع��د ل���وائ���ح ال��ع��ق��وب��ات امل��ث��رية 

والهمجية التي ُنفذت �سد ال�سعب العربي، 

والتي طالته يف حياته وعي�سه و�سحته؟

ث���م م�����اذا ب��ع��د حم���اول���ة ع����زل ال���دول���ة 

اأمريكا«  الوطنية ال�سورية من قبل »عرب 

اأت��ب��اع ال��ن��ات��و ال��ذي��ن ن��ف��ذوا ب��دق��ة واأم��ان��ة 

بتعليق ع�سوية دم�سق  وا�سنطن،  تعليمات 

يف ج��ام��ع��ة ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت 

�سورية اأحد موؤ�س�سيها عام 1945، ل بل اإن 

رئي�سها �سكري القوتلي هو من قرر األقاب 

ح�سروا  الذين  ال�سبعة  وال��روؤ���س��اء  امللوك 

قمة اإعالن اجلامعة؟

ل���ق���د ر�����س����خ����وا ل���ل���ط���ل���ب الأم�����ريك�����ي 

املوؤمتر  منظمة  يف  �سورية  ع�سوية  بتعليق 

الإ����س���الم���ي، الأم����ر ال����ذي ل ي��ت��وق��ف عند 

املنظمة  خم��ال��ف��ة م���ب���ادئ وم��واث��ي��ق ه���ذه 

وح�سب، اإمنا حرمهم من الربكة التي اأخرب 

عنها الر�سول الأكرم عليه ال�سالة وال�سالم 

�سامنا«..  لنا يف  ب��ارك  »اللهم  ق��ال:  عندما 

ثم اإن دم�سق اأقدم عا�سمة يف التاريخ، وهي 

اأر����س ال��دي��ان��ات ال��ك��ربى وم��ه��ده��ا، فمنها 

���س��ّع��ت امل�����س��ي��ح��ي��ة، وم��ن��ه��ا ب����داأت احل�����س��ارة 

الإ�سالمية باملعنى »احل�ساري«، ومنها كان 

فتح الأندل�س، وفيها كان اأول جممع علمي 

للغة ال�ساد، ثم من ال�سام انطلقت مواجهة 

واأُحبطت حماولت �سرب لغة  »الترتيك«، 

القراآن الكرمي.

ه��������وؤلء »الأع�������������راب« ت�������س���اب���ق���وا ل��ع��ق��د 

اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة اأكرث من 

مرة ل�ست�سدار قرارات �سد �سورية، بعد اأن 

اأن يدينوها يف جمل�س الأم��ن بفعل  عجزوا 

وهو  امل�سرتك،  ال�سيني   - الرو�سي  الفيتو 

الأمر الذي يح�سل للمرة الأوىل يف تاريخ 

املنظمة الدولية منذ العام 1945.

م���اذا بعد ك��ل ذل���ك؟ وم���اذا بعد اإدخ���ال 

اإره��اب��ي ج���اءوا بهم  اآلف  اأك���رث م��ن ع�سرة 

من رياح الأر�س الأربعة، من اأجل التخريب 

وارتكاب الفظائع يف بالد الأمويني؟

ال��دول��ة  ث��م م���اذا بعد حم���اولت ح�سار 

ومنع  اإعالمياً،  و�سعبها  ال�سورية  الوطنية 

الف�ساء عن القنوات التلفزيونية ال�سورية، 

لقنوات  الفربكات  كّم هائل من  و�سط �سخ 

ال��ت�����س��ل��ي��ل الإع����الم����ي ال��ع��رب��ي وال��غ��رب��ي، 

والإع���الم  امل�سموع  الإع���الم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

و�سّخر  ا���س��رتى  ال���ذي  امل��ك��ت��وب،  اخلليجي 

الكثري من الأق��الم من نخب »مثقفة« من 

بقايا الي�سار والعمل القومي؟

يف  الإع���الم  بهذا  التفاهات  و�سلت  لقد 

29 كانون الثاين املا�سي حد الكذب بالدعاء 
اإىل  دم�سق  غ���ادر  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�س  اأن 

»اجلي�س  ُي�سمى  م��ا  ب���اأن  وال��زع��م  م��و���س��ك��و، 

احلر« يحا�سر ق�سر الرئا�سة.

ثمة حقيقة اإذاً، وهي اأن الكلمة الف�سل 

تقدم  اإىل  املعطيات  ت�سري  حيث  للميدان، 

بارز للجي�س العربي ال�سوري بالق�ساء على 

املواقع والأمكنة يف  امل�سلحة يف �ستى  الزمر 

ب���داأ يفر�س  م��ا  وه��و  ال�����س��وري��ة،  املحافظات 

ل�سالح  ال��دول��ي��ة  امل��وج��ة  ت��ب��دل  على  نف�سه 

ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��وري��ة، وال����ذي جتلى 

ب�سكل وا���س��ح يف ق��م��ة دول���ة ع���دم الن��ح��ي��از 

التي ا�ست�سافتها العا�سمة الإيرانية طهران 

موؤخراً، والتي ك�سفت اأن ع�سرات الدول كان 

الأم��ريك��ي��ة  ال�����س��غ��وط  م��ن  التن�سل  ه��ّم��ه��ا 

فيها  ت��ف��ل��ح  ومل  وال���رتك���ي���ة،  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 

حم��اول��ة ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري حم��م��د مر�سي 

ل��رتم��ي��م ه����ذه ال���ت���داع���ي���ات، ف���ك���ان ال���ق���رار 

الأجنبي  التدخل  برف�س  والكبري  الوا�سح 

ال�سوري  يف �سورية، وبدعم احلوار الوطني 

الداخلي كاإطار وحيد حلل الأزمة.

وافقت  قمة طهران،  دولة ح�سرت   126
ع��ل��ى رف�����س ال��ت��دخ��ل الأج��ن��ب��ي وع��ل��ى دع��م 

احل����وار، فيما ا���س��ت��ط��اع ال��وف��د ال�����س��وري اأن 

فحّطم  امل�ساركة،  ال���دول  م��ع  ح���واراً  يجري 

الأت���راك  اأت��ب��اع��ه  و�سغط  الأم��ريك��ي  القيد 

والأعراب يف حماولة عزل �سورية.

امل��وؤام��رة على �سورية  اأن  هل يعني ذلك 

ف�سلت اأو انتهت؟

حم��اول��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  واإن  ل،  بالطبع 

حتققت  التي  الباهرة  النتائج  على  التفاف 

يف قمة عدم النحياز يف طهران، من خالل 

رباعية  جلنة  ت�سكيل  اإىل  امل�سرية  ال��دع��وة 

تتكون من م�سر وتركيا واإيران وال�سعودية، 

القاهرة،  يف  لها  اجتماع  اأول  عقدت  والتي 

�سم نواب وزراء خارجية هذه الدول، قررت 

يف ختامه:

- عقد اجتماع قريباً على م�ستوى وزراء 

اخلارجية.

- الإع��الن عن اأن اللجنة �ستقوم بدعم 

م�ساعي الأخ�سر الإبراهيمي.

 كما اأقرت عناوين اأبرزها:

- وقف النزيف ال�سوري.

- اإطالق عملية �سيا�سية حتقق تطلعات 

ال�سعب ال�سوري.

والالفت هنا اأن املندوب امل�سري نفى اأن 

يكون الجتماع تطرق اإىل مناق�سة الطلب،  

املهم  ب��اأن  الأم��ر  حا�سماً  �سوريا  فب  بتغيري 

»اأن يتوقف النزيف«.

اأم����ا امل���ن���دوب الإي������راين ف��ق��د اأع���ل���ن اأن 

هذه  عمل  لتفعيل  مقرتحاً  قدمت  طهران 

اللجنة، ب�سم دولتني اإليها، وهو اإذا كان مل 

اأن  ُعلم  ال��دول��ت��ني،  هاتني  ا�سم  ع��ن  يف�سح 

البلد الأول هو العراق، ب�سبب تروؤ�سه القمة 

وموقعه  دوره  وب�سبب  ج��ه��ة،  م��ن  العربية 

الثاين  والبلد  التطورات،  جمرى  يف  املوؤثر 

ه���و ف��ن��زوي��ال رئ��ي�����س��ة ق��م��ة ع���دم الن��ح��ي��از 

املقبلة.

لكن ال�سوؤال امللّح هنا هو حول م�ساركة 

اإي��ران يف هذه  تركيا وم�سر وال�سعودية مع 

حلل  تعمل  كانت  ال��ث��الث  وال���دول  اللجنة، 

ي��ق��وم ع��ل��ى ت��دخ��ل ع�����س��ك��ري اأط��ل�����س��ي على 

الطريقة الليبية.

بيد اأن املفارقة هنا اأي�ساً، اأن هذه الدول 

واأن  اإي������ران،  م��ع  لي�ست  امل�����س��ك��ل��ة  اأن  ت��وؤك��د 

اأ�سلوبهم وطريقتهم للتغيري يف �سورية كانا 

جمل�س  م��ن  ق��رار  ا�ست�سدار  على  يرتكزان 

ال�سني  اأو  رو�سيا  اأن تكون  يعني  الأم��ن، ما 

تك�سفت  حقيقة  ثمة  لكن  املهمة..  ه��ذه  يف 

اأم����ام امل��ع��ار���س��ات ال�����س��وري��ة امل��ت��ن��وع��ة، وه��ي 

ووا�سنطن  وتركيا  اخلليج  يف  اأ�سيادهم  اأن 

وباري�س يقولون لهم �سيئاً، ويف الجتماعات 

اأخ��رى،  اأ�سياء  يقولون  اللجان  ويف  املغلقة 

املعار�سات  قيل عن هذه  الكالم  وكثري من 

وال�سلطة..  للمال  مثري  نهم  ميتلكها  التي 

والدم اأي�ساً.

ه���ل اك��ت�����س��ف��ت��م ك���م ه������وؤلء وع��ب��ي��ده��م 

اأغبياء؟

جمرى  يف  الوحيدة  احلقيقة  بب�ساطة، 

اإن اخل��ي��ار  ت���ق���ول:  ال�����س��وري��ة  ال���ت���ط���ورات 

�سورية  ���س��د  الع�سكري  ال��ع��رب��ي   - ال��غ��رب��ي 

ا�سطدم باجلدار، وبداأ البحث عن املخرج.. 

والأ�سل يف كل هذه التطورات مبا �سيفعله 

اجلي�س العربي ال�سوري يف امليدان، لتقرتب 

هذه اللجنة من لعب دور �سحيح يف خدمة 

ال�سعب ال�سوري.

واإن غداً لناظره قريب.

اأحمد زين الدين

الخيار الغربي - العربي العسكري ضد سورية يصطدم بالجدار
والجميع بانتظار حسم الجيش السوري في الميدان
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مندوبو �للجنة �لرباعية حول �سورية )�مل�سري و�لإير�ين و�لرتكي و�ل�سعودي( قبل �جتماعهم يف �لقاهرة                                     )�أ.ف.ب.(

التــاريـخ يـكـرر نـفـســه
ديفيد  الأو���س��ط؛  ال�سرق  ل�سوؤون  الأب���رز  ملرا�سلها  تقرير  يف  بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة  قالت 

خالل  اأفغان�ستان  يف  الو�سع  كبري  ح��د  اإىل  ي�سبه  الآن  �سورية  يف  احل��ايل  الو�سع  اإن  اأغناتيو�س، 

وحلفاء  امل��رك��زي��ة،  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  ال�سري  بالدعم  يتعلق  م��ا  جلهة  الثمانينيات، 

الوليات املتحدة يف ال�سرق الأو�سط للمعار�سة ال�سورية، فكما يف اأفغان�ستان اإبان تلك الفرتة، يقوم 

�سورية،  الأردنية والرتكية مع  املنت�سرون على احلدود  الأمريكية  املركزية  املخابرات  �سباط وكالة 

مب�ساعدة املتمردين يف جمال القيادة وال�سيطرة والأن�سطة الأخرى، كما اأن اجلهة التي مّولت حرب 

ال�سرية يف �سورية، ويف  التي تقوم بتمويل احلرب  ال�سعودية( هي نف�سها  )اأي  الأفغان  »املجاهدين« 

احلملتني )الأفغانية وال�سورية( هناك �سخ�س واحد م�سرتك يوّجه وي�سدر الأوامر يدعى بندر بن 

�سلطان؛ رئي�س جهاز ال�ستخبارات ال�سعودي.

وا�سنطن، وتوىل  لبالده يف  �سفرياً  �سلطان  بن  بندر  كان  الثمانينيات  ال�سحيفة: »يف  واأو�سحت 

اآنذاك متويل عمليات وكالة املخابرات املركزية الأمريكية يف اأفغان�ستان، وهو الآن رئي�س ال�ستخبارات 

ال�سعودية، ويقوم بالدور نف�سه يف �سورية، جلهة ت�سجيع العمليات ال�سرية يف �سورية«.

اإن�سان لطارئ �سحي هو من  اأي  �س  تعرُّ

يتعر�س  اأن  ل��ك��ن  ال��ب�����س��ري��ة،  احل��ي��اة  طبيعة 

املرء خلطورة يف �سحته وحياته نتيجة �سوء 

تدبري، اأو خطاأ طبي، فهذا لَعمري اأمر خطري 

ل ميكن املرور عليه مرور الكرام، فهل يعقل 

على �سبيل املثال ل احل�سر، اأن جُترى عملية 

امل�سرط  اجل��ّراح  وين�سى  ما  لإن�سان  جراحية 

اإج��راء عملية  يف معدة مري�سه؟ وهل ميكن 

مبنظار، فينك�سر املنظار داخل معدة املري�س، 

وي�سبح يف مرحلة من اخلطورة؟

ن��ائ��ب ب����ريوت ال�����س��اب��ق ع���دن���ان عرقجي 

ت���ع���ّر����س ل���ن���وع م���ن ه����ذه امل���خ���اط���ر، ف��ك��ان��ت 

هناك  فهل  القدير،  العلي  اهلل  من  �سالمته 

ال�سوت  ه��ذا  اإ�سكات  اأرادت  مبيتة  �سيئة  نية 

البريوتي الإ�سالمي الوطني؟

اأو  �سوء تدبري  اإىل  ذل��ك، ومنيل  ل نظن 

خطاأ، لكن يف كل احل��الت، فالرجل الوطني 

ع��دن��ان عرقجي م��ّر يف ق��ط��وع ك��ب��ري، ونحن 

اأن  اآم��ل��ني  بال�سالمة،  نهنئه  اأن  اإل  منلك  ل 

وال�سالمة  بال�سحة  عليه  مين اهلل عز وجّل 

�سوتاً  الوطنية  �ساحته  اإىل  ليعود  والعافية، 

مدوياً يف احلق، ويف ن�سرة ال�سعفاء.

»الثبات«
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ي��ع��ط��ي الن��ت��م��اء ال��ق��وم��ي ل��الأخ�����س��ر 

نوعاً  الدبلوما�سية  وخربته  الإبراهيمي 

من الطماأنينة، لعدم انخراطه يف م�سروع 

تدمري �سورية، واخل�سوع لل�سغوط، كما 

هو حال اأمني عام اجلامعة العربية نبيل 

ابن   ه��و  الإبراهيمي  فالأخ�سر  العربي. 

الفرن�سية  بال�سكني  امل��ذب��وح��ة  اجل��زائ��ر؛ 

التي قتلت مليون �سهيد جزائري، والذين 

اأن تكون  ب��د  ب��ع��د، ول  مل جت��ف دم��اوؤه��م 

بال�سعارات  ينخدع  ل  حتى  حية،  ذاك��رت��ه 

ال��ف��رن�����س��ي��ة والأم���ريك���ي���ة وال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ب��اأن��ه��م م��ع ح��ري��ة ال�����س��ع��وب، وه���م ال��ذي��ن 

احلقيقي  موقفهم  على  اأفعالهم  ت�سهد 

واأهدافهم ال�ستعمارية.

الأخ�سر الإبراهيمي لي�س كامل�ستاأَجرة 

دب��ل��وم��ا���س��ي��اً ل��ت��ن��دب وت��ت��ب��اك��ى ع��ل��ى ال��دم 

العربي  الإب��راه��ي��م��ي  ف��واج��ب  ال�����س��وري، 

ترى  التي  »الثكلى«  يكون  اأن  والن�سايل 

دم�����اء اأ���س��ق��ائ��ه��ا وب���ن���ي اأم���ت���ه���ا جت����ري يف 

اأ�سعال  بتحري�س وفعل خارجينينْ  �سورية 

امل��ح��رق��ة ال�����س��وري��ة، ك��م��ا اأ���س��ع��ال حمرقة 

حمرقة  اأ���س��ع��ال  وك��م��ا  عام1975،  ل��ب��ن��ان 

امل��ح��رق��ة  اأ���س��ع��ال  وك��م��ا  ال���ع���راق يف2003، 

منذ  م�ستعلة  زال��ت  ما  التي  الفل�سطينية 

عام1948.

م��ه��م��ة الإب����راه����ي����م����ي ل��ي�����س��ت ���س��ه��ل��ة 

اأن  تكمن  �سعوبتها  م�ستحيلة،  ولي�ست 

رعاة الإرهاب والفنت الطائفية واملذهبية 

�سرورة  بعد  ي��ق��رروا  مل  اأمريكية  بقيادة 

وق����ف ال���دع���م وال��ت�����س��ل��ي��ح ل��ل��م��ع��ار���س��ات 

ال�سورية امل�سلحة، ومل يقتنعوا بعد بف�سل 

»م�سروع  امل�سمى  التق�سيمي  م�سروعهم 

ال�����س��رق الأو�����س����ط اجل����دي����د«، ول����ذا فقد 

برئا�سة  العربية  اجلامعة  مهمة  اأف�سلوا 

م�����س��ط��ف��ى ال����داب����ي، لأن�����ه رف�������س ت��زوي��ر 

م��ب��ادءه،  ي��ب��ع  اأو  يقاي�س  ومل  احل��ق��ائ��ق، 

اأن����ان، لأن��ه��م كانوا  واأف�����س��ل��وا مهمة ك��ويف 

ي���راه���ن���ون ع��ل��ى ق�����درة امل���ع���ار����س���ات على 

لها  قدموه  ما  على  بناء  النظام،  اإ�سقاط 

وم���ايل، عرب  وع�سكري  �سيا�سي  دع��م  م��ن 

ال���دول امل��ج��اورة، وال��ف��ت��اوى اجل��اه��زة من 

»وّعاظ« امللوك والأمراء.

ل��ك��ن��ه��م ر����س���وا ب����اإع����ادة ت��ع��ي��ني م��ب��ع��وث 

يف  اإليها  ي��ل��ج��اأون  احتياطية  ك��ورق��ة  ج��دي��د 

العربية  ال�����س��اح��ة  يف  ال��ك��ام��ل  ف�سلهم  ح���ال 

ع��ل��ى بع�س  ل��ل��ح��ف��اظ  امل��ت��ح��دة،  ع��رب الأمم 

م��ك��ا���س��ب��ه��م، وحت���ق���ي���ق ب��ع�����س اأه����داف����ه����م، 

»ب���ت���ل���ق���ي���ح« ال����ن����ظ����ام ب���ب���ع�������س امل���ع���ار����س���ة، 

قليلة  �سنوات  بعد  ت�ستطيع  ورعايتها،علها 

النقالب على النظام من الداخل، وتفكيك 

ث��الث��ي��ة ال�����س��م��ود ال�������س���وري امل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة 

والتي  والدبلوما�سية(،  والقت�ساد  )اجلي�س 

النظام،  ي��زال مع  ل  �سعبي  اإط��ار  يحت�سنها 

لأن ما عاناه  النا�س خالل الأ�سهر املا�سية 

مع ما ي�سمى املعار�سات امل�سلحة من �سلفيني 

واإخ������وان م�سلمني  وع��ل��م��ان��ي��ني  وج��ه��ادي��ني 

اأجانب وعرب مل تكن م�سجعة،  وتكفرييني 

على  غطت  حيث  وم��ري��رة،  قا�سية  كانت  بل 

ب�سكل  واأظهرته  وممار�ساته،  النظام  عيوب 

اأف�سل من امل�ستقبل القادم، فتم�سك ال�سعب 

به، وراأى فيه قارب النجاة ل�سورية و�سعبها 

م���ن ال���رباب���رة اجل����دد امل��ت��دث��ري��ن ب��ع��ب��اءات 

ومبعار�سة  اأمريكية،  �سناعة  ذات  اإ�سالمية 

تركية  وبقيادة  ل�»اإ�سرائيل«،  حاجتها  اأعلنت 

خمادعة، والأ�سواأ من ذلك واملثري لل�سحك 

ال��ت��ع��ددي��ة  امل���ل���وك والأم��������راء ي��دع��م��ون  اأن 

ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة.

ن��ت��ائ��ج  اإن م��ه��م��ة الإب���راه���ي���م���ي ره��ي��ن��ة 

امل����ع����ارك امل���ي���دان���ي���ة م����ن ج���ه���ة، وب��ان��ت��ظ��ار 

ال��ق��ادم��ة، فامليدان  الن��ت��خ��اب��ات الأم��ريك��ي��ة 

���س��ي��ح��دد ���س��ق��وف امل��ع��ار���س��ة وال���ن���ظ���ام على 

بيد  ال��ق��وة  اأوراق  وي��ح��دد  احل�����وار،  ط��اول��ة 

اأوراق  اأن  اأ�سا�سية؛  مفارقة  مع  منهما،  كل 

وال�سعب،  ال��وط��ن  ل�سالح  �ستكون  ال��ن��ظ��ام 

واأول��ي��اء  رعاتهم  ل�سالح  املعار�سني  واأوراق 

اأم������وره������م؛ م����ن اأم�����ريك�����ا وت���رك���ي���ا وع����رب 

وب��رب��ارات  م��ي��دان��ي��ة  اأدوات  اخل��ل��ي��ج، لأن��ه��م 

ومن  والعربية،  الأمريكية  للذئاب  �سيا�سية 

�سي�سيطر على امليدان �سيكون الأكرث قوة يف 

احلوار، والأكرث قدرة على املناورة والتحكم 

بالتنازلت، اأو فر�س ال�سروط.

اأ�سا�س  فاإنها  الأمريكية  النتخابات  اأما 

الرو�سية  الإدارة  لأن  الإبراهيمي،  مهمة  يف 

ت��ن��ت��ظ��ر م���ن ���س��ي��ح��ك��م اأم����ريك����ا يف الأ���س��ه��ر 

ف��اإن  م��ع��ه،  ال��ت��ف��او���س  ميكنها  ح��ت��ى  املقبلة 

ال��ت��ف��او���س  اإم��ك��ان��ي��ة  ف�ستكون  اأوب���ام���ا،  ع���اد 

الإقليمية  امللفات  وبع�س  �سورية  حول  معه 

بحرية  يتمتع  اأوباما  لأن  ممكنة،  والدولية 

والأخ����رية، وكذلك  الثانية  اأك��رب يف ولي��ت��ه 

ال�سابقة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  �سي�ستكمل  ف���اإن���ه 

ب��اإط��ف��اء ب���وؤر ال���س��ت��ن��زاف الأم��ريك��ي��ة خ��ارج 

اقت�سادياً  الأنفا�س  التقاط  احل��دود، لإع��ادة 

وع�����س��ك��ري��اً، خ�����س��و���س��اً ب��ع��د ال��ت��ق��دم ال���ذي 

اأح����رزت����ه رو����س���ي���ا وال�������س���ني ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

الأمريكيني  تعنت  لأن  والإقليمي،  ال��دويل 

يف مواقفهم وفق اأُحادية القرار، �ستزيد من 

من  ان�سحابهم  منذ  ب���داأت  التي  خ�ساراتهم 

العراق، والف�سل يف تروي�س اإيران اأو �سربها 

ع�سكرياً، وف�سلهم حتى الآن باإ�سقاط النظام 

احلليفة  الأنظمة  اهتزاز  وبداية  �سورية،  يف 

ق��ط��ر، مما  اأو  ال�����س��ع��ودي��ة  اأو  ت��رك��ي��ا  ل��ه��ا يف 

اإىل اجللو�س على طاولة  �سيدفع الأمريكي 

م�ساحله،  من  تبقى  ما  حلماية  املفاو�سات 

ولتاأكيد ال�سراكة يف اإعادة ر�سم املنطقة، قبل 

اأن ي�ستيقظوا هاربني، كما حدث يف فيتنام، 

من  عقد  منذ  اأفغان�ستان  يف  اأوم�ستنزفني 

الزمن.

�سورية  يف  ال��دم��وي��ة  الأح�����داث  �ستبقى 

اإرادة  ع��ن  ب��ع��ي��داً  خ���ارج���ي،  ب��ف��ع��ل  م�ستمرة 

ورغباته  خياراته  امل�سادرة  ال�سوري  ال�سعب 

ع���رب ك��ت��ائ��ب »امل���اري���ن���ز ال���ت���ك���ف���ريي« ال���ذي 

بداية  م��ع  ال�سبعينات  منذ  اأم��ريك��ا  �سنعته 

الغزو ال�سوفياتي لأفغان�ستان، وعلى النظام 

كانت  مهما  له  الت�سدي  ال�سوري  وال�سعب 

والقوميني  الوطنيني  ك��ل  وع��ل��ى  الأث���م���ان، 

والإ����س���الم���ي���ني غ���ري امل�����س��ّن��ع��ني اأم���ريك���ي���اً 

���س��وري��ة  امل��ع��رك��ة يف  ���س��وري��ة، لأن  م�����س��ان��دة 

ال�ساحة  على  وفل�سطني  الأم���ة  معركة  ه��ي 

التي  لبنان،  املقاومة يف  ال�سورية، كما كانت 

نيابة  »اإ�سرائيل«  �سد  حربها  تخو�س  كانت 

عن الأمة جمعاء.

فلن�سرب  ����س���اع���ة،  ���س��رب  ال��ن�����س��ر  اإمن�����ا 

جميعاً، فاإن ف�سل الإبراهيمي، �ستنجح اإرادة 

و�ستنهزم  ���س��وري��ة،  يف  امل��ق��اوم��ني  الوطنيني 

اأخ���رى، ول تخافوا  م��رة  اأم��ريك��ا وحلفاوؤها 

اأو  اأن نكون �سهداء كراماً،  الت�سحيات، فاإما 

التكفريية  الطريقة  على  مذبوحني  نكون 

ب���ا����س���م »الإ����س���الم���ي���ني اجل�������دد« امل�����س��ن��ع��ني 

اأمريكياً.

www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط
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اإلبراهيمي.. بين نار الميدان واالنتخابات األميركية

اأنقرة - الثبات

على  حر�ساً  بالدهم  من  هربوا  اإنهم  تركيا،  جنوب  اإىل  جدد  �سوريون  نازحون  يقول 

حياتهم.. واخلطر هو معار�ستهم التي تّدعي العمل حلمايتهم.

التي  اإدلب  الريف احللبي وريف  النازحون ق�س�ساً مرعبة عن حتول مناطق  ويروي 

ي�سيطر عليها مقاتلو ما ي�سمى »اجلي�س احلر«، اإىل اإمارات يحكم كل منها �سخ�س اأو جهة 

تتناف�س مع الآخرين يف ال�سيطرة على الأر�س.. والنا�س. 

يروي »املعار�سون« ال�سوريون ق�س�ساً اأ�سبه باخليال عن »البطولت« التي يزعمها قادة 

ما ي�سمى »اجلي�س احلر«، الذين يظهرون اأمام الإعالم مبظهر القادة امليدانيني، م�سريين 

الأم��وال  املزيد من  والنهب والبتزاز، بهدف جني  لل�سلب  ه��وؤلء يتفرغون حالياً  اأن  اإىل 

ت�ساف اإىل رواتبهم وخم�س�سات »القتال« التي ت�سلهم من دول النفظ العربية، وي�سمي 

هوؤلء بع�س ال�سخ�سيات بال�سم، ومنهم اأحد رفاق ريا�س الأ�سعد؛ النقيب عمار الواوي، 

الذي يدعي وجود »لواء يقوده«، تبني اأنه عبارة عن جمموعة م�سلحة موؤلفة من عائلته 

وبع�س اأ�سدقائه، تقوم بال�ستعرا�س الإعالمي، وبعد توقف الدعم املايل الذي كان يعطيه 

جني  اإىل  ال���واوي  انتقل  خليجية،  بدولة  مت�سلة  مرجعية  من  مقرب  لبناين  نائب  اإي��اه 

الأموال عن طريق البتزاز وتهديد �سخ�سيات يف الداخل ال�سوري بتفجري م�سادر رزقها 

اإذا مل يتلق الدعم املنا�سب.

وي�سحك اأحد املعار�سني من بيان اأ�سدره الواوي عرب اأحد اأزلمه، ويتحدث فيه عن 

ا�ستهداف طائرة ميغ �سورية ل�سيارة الواوي، وجناته منها باإ�سابة قالوا اإنها كبرية، حيث 

على  الإطباق  اإىل  احل��ر«  »اجلي�س  ق��ادة  داعياً  الن�سر،  �سارة  رافعاً  فيديو  �سريط  ظهر يف 

املطارات، وبدا ملفوفاً بال�سا�س، ليظهر بعد اأقل من 12 �ساعة يف �سريط اآخر يتناول طعام 

الع�ساء مع وفد كويتي زاره يف مقر اإقامته يف تركيا!

اأم��ث��ال ال���واوي ُك��رث، ح�سب م��ا يقول ال��ن��ازح��ون ال�����س��وري��ون، اأم��ا العمل على الأر���س 

وت�سليحاً  تنظيماً  الأك��رث  وه��وؤلء  والتكفريي،  ال�سلفي  منها  اأخ��رى،  جلماعات  فمرتوك 

وتدريباً، وهوؤلء يطغى عليهم العن�سر »اجلهادي العربي«.

اأب��رز دليل على ه��ذا، فالثكنة هي مركز جتمع  ولعل ما حدث يف ثكنة هنانو يف حلب 

للجنود »الأغرار« يف اجلي�س ال�سوري، وهوؤلء املجندون عادة يكونون من الكرد، ومن الرقة 

ودير الزور والق�سم ال�سرقي ال�سمايل من �سورية.

غري  »الأغ����رار«  اجل��ن��ود  يجل�س  حيث  الثكنة  اإىل  امل�سلحة  اجلماعات  دخلت  فعندما   

املدربني، والذين مل ي�سارك اأي منهم يف اأي عملية ع�سكرية، وهم مازالوا بدورة »الأغرار« 

فقط، فقد اأ�سر اجلهاديون الليبيون وامل�سريون على قتل كل من اأُ�سروا، وحتججوا ب�سعف 

الإ�سالم يف هذا الوقت، وعن وجوب قتل الأعداء، وكان من بني هوؤلء القتلة �سخ�س يدعى 

»اأبو توفيق«، وهو جهادي كان يف خميم البارد، وع�سو يف فتح الإ�سالم، اأفتى بالإعدام، ومت 

اإعدام �سباب »اأغرار« لتتجاوز اأعمارهم ال�19 �سنة.

ويقول معار�س �سوري يف بيان وزعه، اإن »اجلهاديني« العرب الذين يخدمون مرافقني 

»ابن تيميه« ولكتيبة »�سيخ الإ�سالم« هم »قتلة ومرتكبو  لكتيبة »فجر الإ�سالم« ولكتيبة 

املعار�س  ويحتفظ  ف��ق��ط«،  ال�سيعة  اأو  العلويني  ولي�س  �سورية  �ُسّنة  بحق  ح��رب  ج��رائ��م 

بع�سرات مقاطع الفيديو التي »تو�سح بال اأي �سك من قتل هوؤلء الفتيان ومن �سارك ومن 

هي الكتائب، حتى ل يخرتعوا لنا اأي جم�سمات اأو اتهامات بالفربكات«.

وكان املعار�س نف�سه، ولي�س النظام، قد ك�سف الأ�سبوع املا�سي مالب�سات جمزرة ارتكبها 

اإذ بثوا �سريطاً  اأن ه��وؤلء كانوا على درج��ة عالية من الوقاحة،  ه��وؤلء يف دوم��ا، والالفت 

فيه  يظهر  اآخ��ر  �سريطاً  ق�سري  وقت  بعد  ليبثوا  ال�سورية،  ال�سرطة  من  لأ�سرى  م�سجاًل 

ه��وؤلء  اإن  ليقولوا  وال��وج��ه،  الثياب  بنف�س  مكبلة  واأيديهم  العنق،  من  مذبوحني  ه��وؤلء 

�سحايا جمزرة ارتكبها النظام!

بالوثائق.. معارضون يتحدثون عن تزييف المجازر التي ارتكبوها

اتهامات للمسلحين بإصدار وتنفيذ فتاوى الذبح في سورية

�ملبعوث �لدويل ل�سورية �لأخ�سر �لإبر�هيمي                                     )�أ.ف.ب.(
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باأنها  ُو�صفت  ال��ت��ي  الفو�صى  ه��ذه  يف 

ح��ااًل  يعي�صون  امل�صيحيون  ك��ان  »خ��اق��ة«، 

من القلق واخلوف، انتهت بتهجري العديد 

خ�صو�صاً  االآالف،  م��ئ��ات  وب��ه��ج��رة  م��ن��ه��م 

يف ال���ع���راق و����ص���وري���ة، وارت���ف���ع���ت اأ����ص���وات 

يزعج  وج��وده��م  وك���اأَنّ  برتحيلهم،  تطالب 

االأ�صولّيات، مّما حدا بالبع�ض اإىل رف�صهم 

وتكفريهم وهدر دمهم، ومن ناحية اأخرى 

ياأتي قدا�صة البابا حامًا ر�صالة تختلف يف 

جوهرها واأهدافها عن الكثري مما ي�صيب 

وامل�صيحيني  عموماً  االأو�صط  ال�صرق  اأبناء 

خ�صو�صاً.

 

موجة التغيري

ونتائجها غري الوا�ضحة

ال��ث��ورات  اأَنّ  االآن،  ح��ت��ى  ال��وا���ص��ح  م��ن 

التي ُعرفت بالربيع العربي يف تون�ض وليبيا 

وم�����ص��ر وال��ي��م��ن، و���ص��وري��ة االآن، وال��ع��راق 

���ص��اب��ق��اً، حت��م��ل يف ال��ع��ل��ن ���ص��ع��ارات ال��ت��ح��ّرر 

واالإ�صاح وتداول ال�صلطة واحرتام حقوق 

االإن�����ص��ان وق��ب��ول االخ��ت��اف وال��ت��ن��ّوع، غري 

هذه  اإىل  بعد  ي�صل  مل  الظاهر  ال��واق��ع  اأَنّ 

االإرهاب  زال  وما  وممار�صة،  اإمياناً  املفاهيم 

واالغ����ت����ي����االت وال���ت���ف���ج���ريات خ��ب��ز ال��ن��ا���ض 

مّما  العربي،  الربيع  دول  جميع  يف  اليومي 

يعني اأن اأهداف الثورة مل تتحقق بعد، واأن 

»الفو�صى البّناءة« مل تبلغ مرحلة البناء، بل 

لاآمنني،  قلق  م�صدر  وهناك  هنا  زال��ت  ما 

وفر�صة ي�صتغلها االنتهازيون لكي ميار�صوا 

�صّرهم، �صعياً وراء مقا�صدهم املختلفة، منها 

ال�صلطة،  اإىل  املادي ومنها الو�صول  الك�صب 

ومنها  الديني،  ال�صرع  اأحكام  تطبيق  ومنها 

تق�صيم بع�ض  وم��ن��ه��ا  اخ��ت��اف،  ك��ل  رف�����ض 

الدول اإىل دويات متخا�صمة متحاربة.

الديكت�تورية ب�أوجه خمتلفة؟

العملي  وال��واق��ع  نخ�صاه،  ��ا  مَمّ نخ�صى 

للثورة يف  اأولية  كنتيجة  الظاهر  ال�صلوكي 

تنتقل  اأن  من  قلقنا  يزيد  البلدان،  بع�ض 

اإىل  الفرد  ديكتاتورية  من  ال�صعوب  بع�ض 

اأو احلزب،  املذهب  اأو  ديكتاتورية اجلماعة 

ما يعني اأن االإن�صان العربي يف معظم دول 

ال�صرق االأو�صط، مل ي�صل بعد اإىل القبول 

العاملي،  بح�صب مفهومها  بالدميوقراطية 

ل��ذل��ك ن���رى، يف بع�ض ال����دول، مم��ار���ص��ات 

ق��م��ع��ّي��ة ج���دي���دة وحم������اوالت ه��ي��م��ن��ة على 

وحرّية  الدينية  احل��رّي��ة  ومنها  احل��ري��ات، 

ا ُينذر مب�صتقبل  الفكر والراأي واالإعام، مَمّ

لي�ض اأف�����ص��ل م��ن امل��ا���ص��ي ال���ذي دف���ع اإىل 

الثورة، وكاأَنّ الثورة ا�صتهدفت االأ�صخا�ض، 

اأو  ال�������ص���ائ���دة،  ال��ذه��ن��ي��ات  اإىل  ت�����ص��ل  ومل 

وه��ذا  احل��ّك��ام،  نهج  يف  املعتمدة  االأ�صاليب 

يعني اأَنّ ثورات جديدة �صت�صتعل بعد حني، 

واأن الفو�صى �صتبقى �صيدة املواقف.

موقع امل�ضيحيني 

يف دول »الثورات«

ال����دمي����غ����رايف  ال������واق������ع  اأن  �����ص����ّك  ال 

م�صلمة،  اأغلبية  ذات  دول  يف  للم�صيحيني 

تفوق الت�صعني يف املئة اأحياناً، قد اأثر على 

اأنهم  الثورات، خ�صو�صاً  زمن  مواقفهم يف 

م�صني، واأحياناً  كانوا يف معظم احلاالت مهَّ

مبعدين عن مراكز القرار، واإذا ما ُوجدوا 

منه جوهري،  اأكرث  �صكلي  فيه، فوجودهم 

و�صورية  واالأردن  م�صر  يف  احل��ال  هي  كما 

والعراق.

اأّم��ن��ت  ال�صابقة  االأن��ظ��م��ة  اأن  �صحيح 

����ص���ي���ئ���اً م����ن اال�����ص����ت����ق����رار يف م����ن����اخ ب��ع��ي��د 

ع���ن احل����رّي����ة، مل��ع��ظ��م امل���واط���ن���ني وم��ن��ه��م 

امل�����ص��ي��ح��ي��ون، غ��ري اأن ال��ث��ورة ه��ن��ا وه��ن��اك 

ج��ع��ل��ت امل�����ص��ي��ح��ي��ني ي��������رتدَّدون يف ات��خ��اذ 

م��واق��ف ���ص��ري��ح��ة وم��ع��ل��ن��ة م��ع ال���ث���ورة اأو 

�صدها، فهم بعيدون كل البعد عن التنطيم 

يعي�صوا  اأن  وي��ح��اول��ون  امل�صّلح،  الع�صكري 

ب�����ص��ام م��ع اجل��م��اع��ات االأخ�����رى، غ��ري اأن 

���ص��م��ح لبع�ض اجل��م��اع��ات  ال��ف��و���ص��ى  زم���ن 

املت�صددة دينياً اأو عقائدياً، اأن تعبث يف اأمن 

و�صادرت  كنائ�صهم  فاأحرقت  امل�صيحيني، 

اأم��اك��ه��م وق��ت��ل��ت م��ن��ه��م اأ���ص��اق��ف��ة وكهنة 

الكثريين  وه��ّج��رت  وعلمانيني،  وره��ب��ان��اً 

اإىل حيث  داخل الباد، وهاجر عدد كبري 

يعي�صون بكرامتهم.

ل��ق��د ن��ادي��ن��ا وم���ا زل��ن��ا ن��ن��ا���ص��د ال��ث��وار 

اإىل  ال���ع���رب���ي،  ال���رب���ي���ع  دول  يف  واحل����ّك����ام 

بال�صلم  االإ���ص��اح��ات  حتقيق  على  العمل 

مل  االآذان  ولكن  التفاهم،  و�ُصبل  واحل���وار 

ت��ك��ن لت�صغي مل��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���ص��دات، وك���اأن 

الاعب االأ�صا�صي وغري املنظور، ي�صعى اإىل 

اأن تعّم الفو�صى بني اجلماعات العقائدية 

واملذهبية، كي يطول اأمد احلرب.

امل�سيحيون يف لبن�ن

ت��خ��ت��ل��ف احل���ال���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع���ن واق���ع 

امل�صيحيون  حيث  االأخ���رى،  العربية  ال���دول 

ع��ري��ق يف عي�ض  ل��ب��ن��ان  اأن  ذاك  م���وج���ودون، 

الدميقراطية، واإن كانت له مقاي�صه اخلا�صة 

يف هذا املجال، كما عرف مناخ احلرية الذي 

ي���رج���ع اإىل اأج����ي����ال ع����دي����دة، ه����ذا وي��ت��م��ت��ع 

امل�����ص��ي��ح��ي��ون ف��ي��ه ب���دوره���م ال��ف��ّع��ال يف ب��ن��اء 

الدولة �صيا�صياً واقت�صادياً واإدارياً واأمنياً.

بالرغم من هذا الواقع الدميقراطي، 

امل�صيحيون يف لبنان ملحاوالت  فقد تعّر�ض 

اإب�����ع�����اد ع����ن م����راك����ز ال�����ق�����رار، مّم�����ا ج��ع��ل 

عن  فابتعدوا  بالغنب،  ي�صعرون  امل�صيحيني 

الوظائف العامة وهاجر عدد كبري منهم.

من  اأ���ص��واأ  يكون  قد  ملا  وتافياً  لذلك 

العمل على  اإىل  زلنا،  دع��ْون��ا، وم��ا  ال��واق��ع، 

جميع  حترتم  التي  املدنّية  الدولة  حتقيق 

ال�صعائر  ملمار�صة  تتعّر�ض  وال  ال��دي��ان��ات، 

عن  الدين  تبعد  نف�صه  وبالوقت  الدينية، 

اإدارة �صوؤون الباد، مع احلفاظ على حقوق 

ال��ف��اع��ل��ة يف جميع  ب��امل�����ص��ارك��ة  اجل��م��اع��ات 

القطاعات تبعاً للحاجة وللكفاءة.

زي�رة قدا�سة الب�ب� واحة رج�ء

و���ص��ط ه���ذه ال��رم��ال امل��ت��ح��رك��ة، حيث 

زيارة  تاأتي  ينتظرهم،  يجهل كثريون ماذا 

اإىل  ل��ب��ن��ان، وع�����ره  اإىل  االأع���ظ���م  احل����ر 

ال�صرق االأو�صط كامًا، وقد رحبت اأو�صاط 

ال��زي��ارة،  ب��ه��ذه  باأ�صرها  اللبناين  املجتمع 

املجتمع  يف  مي��ث��ل  ومل���ا  ل�صاحبها  اإك���رام���اً 

وملا  خ�صو�صاً،  وامل�صيحي  عموماً  ال���دويل 

ال��ت��اآخ��ي واحل���وار  اإىل  دع����وات  م��ن  يحمله 

الهادئ �صبيًا حللِّ معظم االإ�صكاالت التي 

ق��د ت��ق��ف ع���رثة يف ط��ري��ق من��و املجتمعات 

وتاقيها على اخل��ري، لذلك نرى يف هذه 

ال��زي��ارة واح��دة من عامات االأزم��ن��ة التي 

اإن اأح�صن قراءتها القيمون على املجتمعات 

يف ال�صرق االأو�صط ومنه لبنان، جنينا ثماراً 

لاإن�صانية جمعاء وخرياً لي�ض للم�صيحيني 

فح�صب، بل جلميع اأبناء هذه املنطقة، التي 

ت��ذخ��ر ب��اأك��ر اإرث ت��اري��خ��ي ح�����ص��اري على 

امل�صتويني الفكري والديني.

ثم�ر الزي�رة

ال���ذي  ال��ر���ص��ويل  اأّن االإر�����ص����اد  ال���ص��ك 

اأب��ن��اء ال�����ص��رق االأو���ص��ط،  ���ص��ُي��ه��دى جلميع 

بال�صام  �صيعّر عن مدى اهتمام قدا�صته 

بني اأبناء هذه املنطقة، م�صيحيني كانوا اأم 

نرى  اأن  ميكن  اأن��ن��ا  غ��ري  م�صيحيني،  غ��ري 

فيها عراً كثرية منها:

يف  لل�صام  ���ص��رورة  امل�صيحي  ال��وج��ود 

التعددية  املجتمعات  ويف  ق��اط��ب��ة،  ال��ع��امل 

خ��ا���ص��ة، وم���ا ه���ذا اإال الأن��ن��ا ن��وؤم��ن ب��وح��دة 

ال��ط��ب��ع ال��ب�����ص��ري ال���ذي ي��وّح��د ب��ني جميع 

دي��ن��ه��م ولونهم  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ال��ن��ا���ض بقطع 

وعرقهم وثقافاتهم.

وبقدرتها  باملحّبة  نوؤمن  الأننا  وثانياً 

على التغّلب على كل �صرور الكون الأن اهلل 

حمبة، والأننا اإذا ع�صنا روح االإجنيل وكانت 

ر�صالتنا  اأَنّ  كّله،  العامل  يعرف  املحّبة  فينا 

اأج��ل  م��ن  ولي�ض  ملكوته،  اأج��ل  م��ن  العمل 

ملكوت �صاطني هذا العامل.

االختاف  حل��ق  تقدي�صاً  فيها  ون��رى 

وال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف، وق���ب���ول االآخ�����ر �صمن 

حدود كرامة ال�صخ�ض الب�صري التي منها 

املدنية  ال�صلطات  واأَنّ  تنبع جميع حقوقه، 

و�صون  احلقوق  ه��ذه  حماية  عن  م�صوؤولة 

ال��ك��رام��ة، ان��ط��اق��اً م��ن �َصهرها على  ه��ذه 

على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ض  ال����ذي  ال��ع��ام  اخل���ري 

خريات  االأفراد اخلا�صة.

����ص���وف ت���وق���ظ ه����ذه ال����زي����ارة �صمري 

وامل�صالح  املادِّية  باحل�صابات  الغارق  العامل 

االإن�����ص��ان  قيمة  اأن  يعي  وجتعله  وال��ن��ف��وذ، 

اأَْوىل باالهتمام، واأن جميع النظم وال�صرائع 

لها  قيمة  تقني، ال  تقّدم  يرافقها من  وما 

اإذا مل تخدم االإن�صان فرداً وجماعات.

ك���م���ا ���ص��ت��ل��ف��ت ال�����زي�����ارة ان���ت���ب���اه ق����ادة 

العامل اإىل دور لبنان الر�صالة، الأنَّه ي�صّكل 

منوذجاً م�صّعاً لتاقي احل�صارات واملذاهب 

واالأدي��������ان، ف��ف��ي ل��ب��ن��ان ت��ت��ع��اي�����ض االأدي�����ان 

وامل����ذاه����ب ب��ح��رّي��ة م��ك��ّر���ص��ة يف ال��د���ص��ت��ور 

وم�صانه بالقوانني واالأعراف.

بني  الرا�صخة  العاقة  الزيارة  ُتظهر 

لبنان  يف  املحلّية  والكنائ�ض  الكني�صة  راأ���ض 

العاقة  ه��ذه  ��ت  دلَّ واإن  االأو���ص��ط،  وال�صرق 

ع��ل��ى ����ص���يء غ���ري وح�����دة االإمي��������ان، ف��ت��دّل 

على  ���ص��اء،  اإذا  اللبناين  العقل  ق���درة  على 

الثقافات وجعلها حتتكُّ ببع�صها  ا�صتيعاب 

ال��ب��ع�����ض، ل��ت��خ��ل��ق من���وذج���اً ف��ك��ري��اً وا���ص��ع 

كل  خ�صو�صَيّة  على  احلفاظ  مع  االنفتاح، 

و�صعائرها،  معتقداتها  واح��رتام  جمموعة 

خال  من  باأ�صره،  اللبناين  املجتمع  يعلن 

ال��ت��ف��اف��ه ح���ول ق��دا���ص��ة احل���ر االأع���ظ���م يف 

اأنَّه جمتمع  لقاءاته اخلا�صة ويف القدا�ض، 

التي  امل��ح��ّب��ة  متفاعل وف��اع��ل م��ع ح�����ص��ارة 

عظماء،  اأح��ب��ار  اأجلها  م��ن  العمل  اإىل  دع��ا 

الثاين،  بول�ض  ويوحنا  ال�صاد�ض،  كبول�ض 

جميع  واأَنّ  ع�����ص��ر،  ال�����ص��اد���ض  وب��ن��دك��ت��و���ض 

انتموا،  مذهب  اأو  دي��ن  اأي  اإىل  اللبنانيني 

اإمن���ا ي��ك��رون يف ق��دا���ص��ت��ه حم��ّب��ت��ه املميزة 

والأب��ن��اء  االأدي����ان  مهبط  االأو���ص��ط  لل�صرق 

املتكررة  دعواته  عر  وذل��ك  عموماً،  لبنان 

اإىل  ال��دول��ي��ة،  املحافل  وم��ن  الفاتيكان  يف 

اإحقاق ال�صام بني �صعوب  اأجل  العمل من 

جلميع  عادلة  حلول  اإيجاد  واإىل  املنطقة، 

الق�صايا العالقة. 

اأن ت�����ص��اع��د ه����ذه ال���زي���ارة  ب����ّد م���ن  ال 

م��ع م��ا ي��راف��ق��ه��ا م��ن اإع����ام ع��امل��ي وع��رب��ي 

ول��ب��ن��اين، ع��ل��ى حم��و ���ص��ورة االإره�����اب عن 

وجه املجتمع اللبناين، وقد �صّوه على مدى 

العامل،  ذه��ن  يف  اللبنانيني  �صورة  �صنوات 

اقت�صادنا وح�صارتنا و�صمعة  اأثر على  ا  مَمّ

جم��ت��م��ع��ن��ا، وم���ن خ���ال ل���ق���اءات ق��دا���ص��ت��ه 

الذين  وال�صيا�صيني  الروحيني  القادة  مع 

التيارات  واإىل  كافة،  املذاهب  اإىل  ينتمون 

واملت�صامنة  حيناً  املتخا�صمة  ال�صيا�صية 

اأن  ومواطنني،  قادة  العامل  �صريى  اأحياناً، 

�صتة  على  تزيد  التي  احل�صارة  بلد  لبنان 

يظهر  اأن  ع��ل��ى  ق�����ادراً  م����ازال  ���ص��ن��ة،  اآالف 

اأع��ط��ي  اإذا م���ا  خم�����زون ه����ذه احل�������ص���ارة، 

الفر�صة لذلك. 

ُت��ظ��ه��ر ال����زي����ارة اأي�������ص���اً م����دى ال��ت��زام 

خا�صة،  وامل�صيحي  عامة  اللبناين  ال�صباب 

يعلِّمها  ال��ت��ي  االأخ��اق��ي��ة  وامل��ب��ادئ  بالقيم 

كّله  العلم  �صباب  وينا�صد  ال��ب��اب��ا،  ق��دا���ص��ة 

ومنها  ن�صرها،  على  والعمل  بها  الت�صبث 

وقد�صيته،  اجل�صد  وقيمة  احل��ي��اة  ك��رام��ة 

وف���ع���ل امل���ح���ّب���ة يف ح��ي��ن��ه ويف غ���ري ح��ي��ن��ه، 

واالل����ت����زام مب�����ص��روع اهلل ل��ك��ل واح����د من 

االإن�صان  اإرادة  تاقي  اإىل  وال�صعي  النا�ض، 

التي ترغب يف �صعادة  اإرادة اهلل  احل��ّرة مع 

كل واحد من النا�ض، هوؤالء ال�صباب الذين 

ج��م��ع��ه��م ح��ب��ه��م ل��ق��دا���ص��ت��ه ح��ول��ه يف مقر 

الكني�صة  ربيع  هم  املارونية،  البطريركية 

وم�صتقبلها الواعد.

الأب كميل مب�رك 

مسيحيو الشرق األوسط 
بـــــين »ربــيـع الــعـــرب«.. 
وزيــــارة الحــبـر األعـظـــم

النتيجة األولية 
لـ»الثورة« في بعض 
البلدان تنذر بمستقبل 

ليس أفضل من الماضي 
الذي دفع إلى الثورة

تاأتي زيارة قدا�سة احلرب الأعظم اإىل لبنان، حاماًل معه الإر�ساد الر�سويل مل�سيحيِّي ال�رشق الأو�سط، يف زمن 

ا اأطاح بالأنظمة، حيث  جتتاح الثورات العامل العربّي، ومعظمها يطالب بالتغيري �سعيًا اإىل الدميوقراطّية، مَمّ

ن�سبت هذه الثورات، وكانت نتيجة بع�سها موت القادة اأو هربهم اأو �سجنهم، وما زالت نتائجها غري معروفة 

يف بلدان اأخرى، واإن كانت اأهداف الثائرين مت�سابهة.
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ُتعتر زيارة بابا الفاتيكان بندكيتو�ض 

ال�صاد�ض ع�صر اإىل لبنان، حمطة تاريخية 

للمنطقة التي تواجه خمططات التق�صيم 

وال��ت��ف��ت��ي��ت ال��دي��ن��ي وال��ط��ائ��ف��ي، وي��ب��دو 

اإ�صرار البابا على ا�صتكمال الزيارة دليًا 

الكبري  اخلطر  ا�صت�صعاره  على  اإ�صافياً 

املحدق باملنطقة، وتعاي�ض م�صيحييها مع 

حميطهم االإ�صامي، خ�صو�صاً يف �صورية 

ولبنان.

ُولد جوزف راتزجنر يف بلدة ماركتل 

يف مقاطعة بافاريا يف اأملانيا يف 16 ني�صان 

الكني�صة  معتقدات  وف��ق  وُع��ّم��د   ،1927
اأ�صغر  وهو  نف�صه،  اليوم  يف  الكاثوليكية 

اإخوته، وقد عمل والده يف �صلك ال�صرطة، 

وه����و م��ت��ح��در م���ن ع��ائ��ل��ة م����زارع����ني يف 

بافاريا اجلنوبية، وقد عا�ض يف  مقاطعة 

ظروف اجتماعية واقت�صادية متوا�صعة. 

اأما والدته فمتحدرة من عائلة حرفيني 

الواقعة قرب بحرية  رين�صتينغ  بلدة  من 

�صيام، وقد عملت قبل زواجها طاهية يف 

فنادق عدة.

يف  االبتدائية  درا���ص��ت��ه  البابا  تلقى 

بلغ  وع��ن��دم��ا  اإن«،  اآم  »اآ���ص�����ص��اوا  م��در���ص��ة 

ال��راب��ع��ة ع�����ص��ر م���ن ع��م��ره ع���ام 1941، 

جي�ض  اإىل  رات���زجن���ر  ج���وزي���ف  ان�����ص��م 

»����ص���ب���اب ه���ت���ل���ر« ع����ن����وة، ح���ي���ث ُف���ر����ض 

بالقانون على كل اأملاين اأن ينت�صب اإليه 

عمره،  م��ن  ع�صر  ال��راب��ع��ة  يبلغ  عندما 

وك��ان  متحم�ض،  غ��ري  ع�صواً  ك��ان  لكنه 

يرف�ض ح�صور االجتماعات، ويعود هذا 

كان  البابا  وال���د  اأن  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل 

يقف �صد النظام النازي.

االأمل��اين  امل�صاة  بجي�ض  البابا  التحق   

 1943 الثانية عام  العاملية  خال احل��رب 

ذوي��ه  منزل  اإىل  ع��اد  ث��م  ق�صرية،  لفرتة 

ب�����ص��ب��ب اإ���ص��اب��ت��ه ب��امل��ر���ض، ل��ك��ن ه���ذا مل 

ي�صفع ل��ه ع��ن��د احل��ل��ف��اء ال��ذي��ن اأوق��ف��وه 

عند نهاية احلرب العاملية يف العام 1945، 

هتلر،  جي�ض  يف  �صابقاً  حم��ارب��اً  بو�صفه 

يطلق  اأن  قبل  املعتقات  اأح��د  اإىل  وُنقل 

�صراحه جمدداً.

ك���ان���ت ه�����ذه احل����ادث����ة م��ن��ع��ط��ف��اً يف 

حياته، اإذ عاد اإىل مقاعد اجلامعة، حيث 

جامعة  يف  مايكل  القدي�ض  بكلية  التحق 

لدرا�صة  ميونخ  يف  ماك�صميليان  لودفيج 

عام  منها  وت��خ��رج  والفل�صفة،  ال��اه��وت 

ال��دك��ت��وراة من  ���ص��ه��ادة  ن���ال  ث��م   ،1951
 1958 ع���ام  اأ���ص��ب��ح  ث��م  نف�صها،  اجل��ام��ع��ة 

حما�صراً يف الاهوت والفل�صفة يف كلية 

فري�صنغ.

دخ��ل   1977 ع����ام  م���ن  اآذار   24 يف   

قبل  من  ع��نّي  عندما  الكهنوتي،  ال�صلك 

اأ�صاقفة  كرئي�ض  ال�صاد�ض  بول�ض  البابا 

نف�صه،  العام  من  حزيران   7 ويف  ميونخ، 

عبارة  وه��و  ك��اردي��ن��ااًل،  اأي�صاً  البابا  عينه 

ي�صتطيع  ت�صريفي،  فخري  من�صب  ع��ن 

من خاله حامله الرت�صح ل�صغل من�صب 

البابا وامل�صاركة يف اخللوة االنتخابية التي 

العام  يف  اجل��دي��د،  البابا  النتخاب  تعقد 

واح��داً  رات��زجن��ر  الكاردينال  ك��ان   2005
م��ن 14 ك��اردي��ن��ال ف��ق��ط، م��ا زال����وا على 

ال�صاد�ض  البابا بول�ض  قيد احلياة عينهم 

وواح�����د م���ن ث��اث��ة ف��ق��ط ك����ان ع��م��ره��م 

الذي  االأعلى  احل��د  وه��و  الثمانني،  حتت 

الرت�صح  ال��ك��اردي��ن��ال  خ��ال��ه  م��ن  يتمكن 

والت�صويت يف اخللوة االنتخابية.

عني   ،1981 الثاين  ت�صرين   ويف 25 

ال��ب��اب��ا ي��وح��ن��ا ب��ول�����ض ال��ث��اين رات��زي��ن��ج��ر 

رئ���ي�������ص���اً مل��ج��م��ع ال���ع���ق���ي���دة واالإمي���������ان يف 

ال��ف��ات��ي��ك��ان، ف��ا���ص��ت��ق��ال م���ن م��ن�����ص��ب��ه يف 

لعمله  ليتفرغ   ،1982 عام  بداية  ميونيخ 

ي��وح��ن��ا بول�ض  ال��ب��اب��ا  ث��م عينه  اجل��دي��د، 

عام  �صيغني  على  كاردينااًل  اأ�صقفاً  الثاين 

1993، ثم انتخب عام 1998 كنائب لعميد 
جم��م��ع ال��ك��رادل��ة امل��ول��ج ان��ت��خ��اب ال��ب��اب��ا 

لدى �صغور املن�صب، واأ�صبح عميد املجمع 

املذكور �صنة 2002.

 و�صوله اإىل �صدة البابوية، كان �صهًا، 

فقد خرج الكرادلة من خلوتهم املخ�ص�صة 

النتخاب البابا يف وقت قيا�صي معلنني عن 

ح�صب  التن�صيب  بقدا�ض  البابا  قام  ا�صمه، 

و�صع  حيث   ،2005 ني�صان   24 يف  التقليد 

ال��ت��اج وخ����امت ال�����ص��ي��اد، ث��م ت�����ص��ّل��م مهامه 

كاأ�صقف روما يف 7 اأيار من العام نف�صه.

البابا  ل��زي��ارة  اال�صتعداد  خ�صم  يف 

الداخلية  اجلبهات  ه��دوء  ومع  للبنان، 

بانتظار مترير هذا اال�صتحقاق الرعوي 

اإىل  ت��رز  ال��ه��ام،  ال�صيا�صي  الطابع  ذي 

ال��واج��ه��ة ق�صية حم��وري��ة ق��د ال تكون 

بالتاأكيد  لكنها  البابا،  زي��ارة  يف  معلنة 

وتتجلى  ال���زي���ارة،  اأه����داف  �صميم  م��ن 

امل�صرقيني،  امل�صيحيني  وجود  ق�صية  يف 

وتهجريهم من ال�صرق.

ل��ل��ح��راك  ت���اري���خ���ي���ة  درا������ص�����ة  ويف 

اأن��ه  جن��د  امل�����ص��رق،  يف  الغربي  امل�صيحي 

ومع  ع�صر،  التا�صع  ال��ق��رن  ب��داي��ات  م��ع 

���ص��ع��ف ال�����ص��ل��ط��ن��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، وب���دء 

ح��م��ات ن��اب��ل��ي��ون، اأع��ط��ى االأوروب���ي���ون 

حماية  يف  دوراً  امل�صرقيني  امل�صيحيني 

امل��ن��ط��ق��ة، مقابل  ال��غ��رب��ي��ة يف  امل�����ص��ال��ح 

ظل  يف  خ�صو�صاً  لهم،  احلماية  تاأمني 

ن��ظ��ام م��ل��ل ي��ح��رم��ه��م اأب�����ص��ط احل��ق��وق 

االأ�صا�صية، وميّيز بينهم وبني امل�صلمني.

ونتيجة هذه املقاي�صة، توّجه جزء 

الغرب،  نحو  امل�صرقيني  امل�صيحيني  من 

ال�صيما  لوجودهم،  ال�صامن  باعتباره 

م���ع اح���ت���دام ال�������ص���راع ح����ول ال�����ص��ل��ط��ة 

يف ال���داخ���ل، وال����ذي اأخ���ذ يف ك��ث��ري من 

االأح���ي���ان ط��اب��ع��اً دي��ن��ي��اً، ف��ك��ان احتكاك 

ونزاعات بينهم وبني الطوائف االأخرى، 

ام���ت���دت م��ن��ذ ع���ام 1840 ح��ت��ى احل���رب 

م�صيحي  برتاجع  انتهت  التي  االأهلية، 

ك��ب��ري يف ال������دور وال�����ص��ل��ط��ة واحل���ك���م، 

عام   الطائف  اتفاق  يف  نتائجه  انعك�صت 

1989، واأّدى اىل تهمي�ض م�صيحي كامل 
اأ�صيفت  العامة،  واالإدارات  ال�صلطة  يف 

اإل���ي���ه���ا حم���اول���ة اح����ت����واء مم��ث��ل��ي��ه��م يف 

ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية. 

ال��رتاج��ع، ويف  ويف خ�صم ك��ل ه��ذا 

ظل ما ا�صتجد بعد »الثورات العربية«، 

اأم��ام  ال��ي��وم  اأنف�صهم  امل�صيحيون  يجد 

خيارين ال ثالث لهما:

نحو  التطلع  يف  اال�صتمرار  االأول: 

ت��ه��ج��ريه��م من  اإىل  ال��ط��ام��ح  ال���غ���رب 

امل�����ص��رق، وال����ذي ي��ع��ّد اخل��ط��ط الإق��ام��ة 

»����ص���رق اأو�����ص����ط ج����دي����د«، ب��ت��ق�����ص��ي��م��ات 

م��ا ح�صل  اإىل ح��د كبري  ت�صبه  ج��دي��دة 

و�صقوط  الع�صرين  القرن  بدايات  اإب��ان 

تقا�صم  حني  العثمانية،  االإمراطورية 

االأوروبيون تركة »الرجل املري�ض«. 

اليوم،  املنطقة  امل�صهد يف  يكون  قد 

م�������ص���اب���ه���اً مل����ا ح�����ص��ل يف ت���ل���ك ال���ف���رتة 

على  ال���غ���رب  ي��ت��ه��اف��ت  اإذ  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

املنهارة،  الديكتاتوريات  ت��رك��ة  تقا�صم 

بتق�صيم  ال���ق���دمي���ة  اأح����ام����ه  ل��ي��ج��دد 

اإىل دويات طائفية متناحرة،  املنطقة 

للم�صيحيني  كامل  اإىل تهجري  ويطمح 

الدول  اأعّدته  ما  والدليل  املنطقة،  من 

اال�صكندنافية  خ�صو�صاً   - االأوروب���ي���ة 

منها - من خميمات جلوء للم�صيحيني، 

ال�صيما مع بدء احلراك يف �صورية.

الغربية يعلم  التقارير  املطلع على 

كامل  تق�صيم  ع��ن  ي��ج��ري  احل��دي��ث  اأن 

بالن�صبة   - اأهمها  يكون  للمنطقة، وقد 

تق�صيم  عن  احلديث   - امل�صيحيني  اإىل 

اأرب��ع  اإىل  �صورية  ُتق�صم  حيث  ���ص��وري��ة، 

دوي������ات: دوي���ل���ة ع��ل��وي��ة ع��ل��ى ام��ت��داد 

ال�����ص��اط��ئ ال�������ص���وري، ودوي���ل���ة ���ص��ن��ي��ة يف 

حلب، ودويلة �صنية اأخرى حول دم�صق، 

ودويلة الدروز يف اجلوالن ولبنان. 

اأم������ا م�����ص��ري م�����ص��ي��ح��ي��ي ����ص���وري���ة، 

ع��ام،  ب�صكل  امل�����ص��رق  م�صيحيي  ومعهم 

فهو الهجرة الدائمة اإىل اأوروبا وكندا، 

كما ح�صل مع امل�صيحيني العراقيني يف 

ومن  االأم��ريك��ي��ة«،  »الدميقراطية  ظل 

نظام  ظل  يف  العي�ض  يختار  منهم  بقي 

ذم��ة« جديد، يتطلب حماية من  »اأه��ل 

»جالية  باعتبارهم  احلاكمة،  ال�صلطة 

م�صيحية« يف اإحدى الدويات املذكورة 

اأعاه.

ال������ث������اين: م����ق����اوم����ة م�����ا ي��خ��ط��ط 

واالنعزال،  التقوقع  ورف�ض  للمنطقة، 

وعدم ال�صري يف تلك امل�صاريع امل�صبوهة، 

يف  املواطنية  م��ب��داأ  اإق���رار  على  والعمل 

امل�صلمني،  اإخوانهم  مع  دول حتت�صنهم 

وي���ع���ي�������ص���ون ف��ي��ه��ا مب�������ص���اواة ت���ام���ة يف 

احل���ق���وق وال���واج���ب���ات، ح��ي��ث ال ي��ك��ون 

مب��ق��دار  اإال  اأح����د  ع��ل��ى  تف�صيل  الأح����د 

موؤهاته الذاتية، وقدرته على العطاء 

للجماعة، مع رف�ض التهمي�ض واالإلغاء 

لفر�ض  ب��اخل��ارج  اال�صتعانة  اأو  الأح���د، 

فئة على  ت�صّلط  ق��وى جديدة  م��وازي��ن 

اأخرى. 

ال�صري يف ه��ذا اخليار من  اإن دع��اة 

امل�صيحيني ينطلقون من حقيقة واقعية 

امل�صيحيني  ووج���ود  م�صري  اأن  مفادها 

اأه��ل  ل��ل�����ص��رق، وه���م  ان��ت��م��اوؤه��م  يحكمه 

بقايا  اأو  �صيوفاً  ولي�صوا  ال�����ص��رق  ه��ذا 

هوؤالء  ي��درك  كما  فيه.  �صليبية  جالية 

ال���غ���رب، واالأم���ريك���ي���ني خ�����ص��و���ص��اً،  اأن 

»اإ���ص��رائ��ي��ل«، وال  اأم���ن  ل��ن يتخلوا ع��ن 

ع���ن ت��ف�����ص��ي��ل��ه��م مل�����ص��احل��ه��ا، ل����ذا ق��ام 

بحماية  »الوكالة  ب�صحب  االأمريكيون 

ك��ان  وال��ت��ي  امل�صيحيني،  م��ن  امل�����ص��ال��ح« 

االأوروب��ي��ون قد منحوها لهم يف القرن 

التا�صع ع�صر، ولعل الطبيعي واملنطقي 

االأمريكية؛  املتحدة  الواليات  تقوم  اأن 

م�صاحلها،  نحو  واأب����داً  دوم���اً  ال�صاعية 

ب��ال��ت��ح��ال��ف م��ع احل���رك���ات االإ���ص��ام��ي��ة 

امل���ت���ط���رف���ة، ك��ال�����ص��ل��ف��ي��ني يف اخل��ل��ي��ج، 

و»االإ�����ص����ام����ي����ني اجل��������دد« يف م�����ص��ر، 

باعتبار اأن هذا التحالف هو االأقدر على 

نفوذها من  وحماية  حتقيق م�صاحلها 

باتت  الطوائف  فئات من  التحالف مع 

ت�صنَّف يف خانة االأقليات.

ان��ط��اق��اً م��ن ك��ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات، 

اأن  اإال  ال��ب��اب��ا ال مي��ك��ن  زي����ارة  اأن  جن��د 

لل�صري  للم�صيحيني  دفع  الإعطاء  تكون 

يف اخليار الثاين، وهو الت�صبث باأر�صهم 

وه��وي��ت��ه��م، واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى حميطهم 

ال��ع��رب��ي، ورف�����ض ال��ت��ق��وق��ع واالن���ع���زال 

ي��دف��ع��ه��م  اأن  ال��ب��ع�����ض  ي���ري���د  ال���ل���ذي���ن 

ال�صيا�صة  االعتقاد  هذا  ويوؤكد  اإليهما، 

ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا ب��ك��رك��ي م���ع و���ص��ول 

ال��ب��ط��ري��رك ال���راع���ي ب��ع��ن��وان ���ص��راك��ة 

مبا�صر  بتوجيه  ك��ان��ت  وال��ت��ي  وحم��ب��ة، 

من الفاتيكان، ومبباركة منه.

اإذاً، ر�صالة احلر االأعظم من لبنان 

لي�صت للم�صيحيني امل�صرقيني فقط، بل 

امل�صيحيني  تهجري  ملنع  اأي�صاً،  مل�صلميه 

م��ن امل�����ص��رق، فالقوى ال��ك��رى ل��ن تدع 

امل�صلمني يحكمون اأنف�صهم بعد اجتثاث 

امل�صيحيني، بل �صيتم ا�صتكمال املخطط 

اأ�صا�ض  على  وف��رزه��ا  املنطقة  بتق�صيم 

مذهبي، وباإذكاء نار الفتنة بني امل�صلمني 

اأنف�صهم، وعندها الت �صاعة مندم، فقد 

»اأُكلت يوم اأُكل الثور االأبي�ض«.

ليلى نقول الرحب�ين

بــــــروفــــــــايـــــــــل

زيارته للبنان جرعة دعم للتعايش وتشبث المسيحيين في أرضهم

البابا بندكتوس.. من جيش هتلر إلى البابوية

»البابا« في لبنان.. رسالة للمسيحيين والمسلمين
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ح��ق��ق  ال���������س����وري  اجل���ي�������ش  اأن  الري�������ب 

التي  ال��ت��ط��ه��ر  عملية  يف  م��ه��م��ة  جن��اح��ات 

على  املنت�سرة  امل�سلحة  البوؤر  الجتثاث  �سنها 

على  الن�سر  ب�سائر  وب���دت  ب����اده،  اأرا����س���ي 

املنظور، من خال  االأف��ق  تلوح يف  االإره���اب 

وقائع ميدانية عدة اأبرزها:

املناطق،  لغالبية  اجلي�ش  احتواء  اأواًل: 

وح�������س���ر اال����س���ت���ب���اك���ات يف ب���ق���ع ج��غ��راف��ي��ة 

حمددة، كحلب وريفها، وبع�ش مناطق ريف 

اأوكار  ومداهمة  مت�سيطها  وبالتايل  دم�سق، 

م�سادر  تك�سف  ال�سدد  ه��ذا  ويف  امل�سلحني. 

وا�سعة االطاع، اأن االأجهزة املخت�سة �سادرت 

االأ�سلحة  اأن����واع  خمتلف  م��ن  هائلة  كميات 

باتوا  واأنهم  امل�سلحني،  ح��وزة  يف  كانت  التي 

يفتقدون ذخرة ال�ساح اخلفيف واملتو�سط، 

ما يوؤ�سر اإىل تراجع الدعم اخلارجي املايل 

ال�����س��وري  مل��ا ي�سمى »اجل��ي�����ش  وال��ل��وج��ت�����س��ي 

احلر«، بعد ف�سله يف حتقيق اأي نتائج ميدانية 

الدول  االأم��ر دفع  االأرا�سي، هذا  تذكر على 

االأم��ل منه، ووقف  اإىل فقدان  له  احلا�سنة 

املراهنة عليه يف حتقيق اأي تغير يف الواقع 

املذكورة  ال��دول  اأن  يبدو  وبالتايل  ال�سوري، 

للم�سلحني،  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  ك��ل  م��ن  خففت 

 ب��ح�����س��ب م���رج���ع ع�����س��ك��ري وا���س��رات��ي��ج��ي.

ثانياً: تراجع عدد امل�سلحني الوافدين عرب 

احل����دود ال��رك��ي��ة وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ع ���س��وري��ة، 

بني  دارت  ال��ت��ي  اال���س��ت��ب��اك��ات  �سل�سلة  ب��ع��د 

ال�سوريني،  وامل�سلحني  االأجانب  االإرهابيني 

»القاعدة«  تنظيم  من  عنا�سر  بني  حتديداً 

وب��ع�����ش »ال���وه���اب���ي���ني«، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ات��ه��ام 

اجل��ه��ادي«  »واج��ب��ه  يف  بالتق�سر  بع�سهم 

ح��ي��ن��اً، وب���ال���ت���واط���وؤ م���ع االأج����ه����زة االأم��ن��ي��ة 

اأحياناً.

اأن  امل�������س���ادر  ت���وؤك���د  ال�����س��ي��اق  ويف ه����ذا 

نحو  اأك��ر من  ي�سكلون  االأج��ان��ب  امل�سلحني 

يف  املوجودة  االإرهابية  املجموعات  من   ٪90
�سورية.

امل����ي����داين،  ال���و����س���ع  ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 

فالعمليات االأمنية م�ستمرة يف حمافظتي 

حلب وري��ف دم�سق حتى تطهرهما من 

وبالتايل  و�سيكاً،  ب��ات  وال��ذي  امل�سلحني، 

اإع������ادة االأم�����ن واالأم�������ان اإىل رب��وع��ه��م��ا، 

بح�سب امل�سادر.

وب��االن��ت��ق��ال اإىل حم��اف��ظ��ة دي���ر ال���زور، 

اأعمال  بع�ش  ت�سهد  اأنها  اإىل  امل�سادر  ت�سر 

بعد  ذات  لي�ست  لكنها  والت�سلح،  الفو�سى 

�سيا�سي - ا�سراجتي، معتربة اأن هذه االأعمال 

االأح��ي��اء«،  »اأم����راء  ا�ستغال  �سياق  يف  ت��اأت��ي 

الن�������س���غ���ال ال����دول����ة يف م���ع���اجل���ة االأو�����س����اع 

االأمنية يف مناطق اأخرى، وبالتايل حماولة 

ال�������س���اح، لتحقيق  ب��ق��وة  ���س��ط��وت��ه��ا  ف��ر���ش 

امل��ك��ا���س��ب يف ���س��وء االأزم�����ة ال��راه��ن��ة.  بع�ش 

وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات، ي��رج��ح مرجع 

اإىل  االأمنية  العمليات  انتقال  ا�سراتيجي 

وقت  يف  لتطهرهما  حدوديتني  منطقتني 

اأن  م��ع��ت��رباً  ي�سميهما،  اأن  دون  م��ن  ق��ري��ب، 

تتويجاً  �سيكون  املنطقتني  ه��ات��ني  تطهر 

الإجن�����������ازات اجل���ي�������ش ال���������س����وري يف ح��رب��ه 

 ���س��د االإره�������اب، وب���ال���ت���ايل اإع�����ان ال��ن�����س��ر،

ل���اأزم���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ت�����س��وي��ة  اأن  وي�����رى 

االأمني،  احل�سم  بعد  حتماً  �ستاأتي  ال�سورية 

موؤكداً ا�ستحالة انعقاد حوار يف ظل ال�ساح 

ال�سورية  القيادة  اأن  اإىل  والف��ت��اً  االإره��اب��ي، 

اأكدت مراراً اأال تفاو�ش مع االإرهاب.

اأم������ا االأه�������م وال����اف����ت ف���ه���و اع�����راف 

ال��ف��رن�����س��ي��ني ب����اأن خم��اب��رات��ه��م واأج��ه��زت��ه��م 

كل  من  الرغم  على  لكن  �سورية،  يف  ن�سطة 

ال�سوري احلر«  ذلك يبدو م�سلحو »اجلي�ش 

اإجن��ازات ميدانية  غر قادرين على حتقيق 

الع�سكري، مرجحة  امليزان  �سب يف  هامة حتحُ

اأو م�ساعدة للغرب على فر�ش وجهة نظره 

يف اأي ت�سوية حمتملة، علماً اأن ال�سراع بني 

ال�سورية،  املعار�سات  يف  املختلفة  االأجنحة 

امل�سلح بني  الع�سكري  ال�سراع  بروز  واآخرها 

التنظيمات امل�سلحة والت�سفيات التي متاَر�ش 

بني بع�سهم البع�ش، جتعل الغرب اأمام ماآزق 

 ا�سراتيجية ولي�ش اأمام اأوراق قوة تفاو�سية.

وه���ك���ذا، وب��ن��ت��ي��ج��ة م���ا اآل����ت اإل���ي���ه االأو����س���اع 

بات  الوقت  اأن  يبدو  االأر����ش،  على  امليدانية 

متا�سك  اأن  كما  ال�����س��وري،  النظام  �سالح  يف 

�سيكون  وت�سديه لاإرهاب  ال�سوري  اجلي�ش 

اأي ت�سوية �سيا�سية  لهما الوقع االأك��رب على 

مرتقبة لاأزمة، وبات حم�سوماً اأن اأي طرح 

حللها �سيكون حتت �سقف القيادة يف دم�سق، 

من خال التاأييد ال�سعبي الذي حتظى به، 

لها،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  والء  خ��ال  وم��ن 

اأ���س��ا���س��ي يف  وال��ت��ي ف��ر���س��ت نف�سها ك��اع��ب 

املعادلة الداخلية ال�سورية.

ح�سان احل�سن

النسبية اإللغائية
االأهلية  الفاعلني على م�ستوى احلرب  النواب  اأحد  علينا  خرج 

ال�سابقة، ال�سيما يف املجال االأمني، ليعلن اأن الن�سبية »اإلغائية«.

الكرمي،  ل�سخ�سه  ه��و  ه��ل  االإل��غ��اء؛  معنى  يف�ّسر  اأن  دون  وم��ن 

املقاعد  لبع�ش  اأم  ال�سيا�سية،  »الطبيعة«  ح�سب  املتلّون  ل�سيده  اأو 

عن  يتوانى  ال  الدميقراطية  رداء  املرتدي  �سيده  اأّن  رغم  امل�سبحة، 

يحُفعل  ك��ان  ما  بحادث  اأو  قلم،  ب�»�سحطة«  حزبي  م�سوؤول  اأي  اإل��غ��اء 

اأيام احلرب التي ال نتمنى اأن تعود، اأو بتدمر قرى عن بكرة اأبيها، 

�سي كربياءه اأو �سهواته، على حّد تعبر »رفيق �سابق« له. لرحُ

برم�سة  فل�سفة جديدة  الذي اجرح  املثقف  النائب  اأمر  غريب 

عني، فاإذا كان اإظهار االإحجام على حقيقتها تعترب اإلغاء، فهذا يعني 

بب�ساطة »قّلة عقل«، اأو باالأحرى اإفا�ساً عقلياً يلقى به على النا�ش 

»البيك  ا�ستفادوا، وبالتايل نقول لهم: يا »غرة االأكرية«،  الذين 

مزنوق« بالن�سبية ويطلب املدد.. واإاّل بنخ�سر ال�سيادة واال�ستقال، 

ومعها كر�سي املرجعية املذهبية، واأي�ساً حلفاء »الطنرب«.

مناه�ساً  بالفكر،  ا�سراكياً  كان  دميقراطي،  �سيادي  نائب  هذا 

وجمموعة  هو  ف�سار  اإمربيالية،  باعتبارها  االأمركية،  لل�سيا�سة 

ب��االأم��رك��ي��ني االأ���س��دق��اء، وي��ت��ح��دث مثلهم عن  م��ن ال��رف��اق يعتّز 

»الدميقراطية« و»ال�سيادة« و»احلرية« و»اال�ستقال«..

وهو بح�سب ما يقول »رفيق قدمي«، لكنه اأ�سبح رفيقاً �سابقاً الأنه 

يحرم نف�سه، اإن اأي ع�سو كان كبراً اأو �سغراً يف احلزب، ال ي�سمح 

ت�ستفّزه  الذي  االأول،  الدميقراطي  بتعليمات  اإاّل  ب��اإدالء مواقف  له 

اأدنى حركة اأو كلمة ال توائم �سهواته ولو بن�سبة 1٪، فكيف اإذا كانت 

الن�سبية تحُ�سلح ال�ساأن وتحُظهر احلجم، ويكون له �سريك يف الطائفة 

تعك�سه االأ�سوات الناخبة..؟ 

هو يريد بيادق، ومن ي�ستخدم اال�سراكية مطّية وال حتكم، ال 

ا�سمها، فكيف �سر�سى  ال��ذي يحمل  بل غر م�ست�ساغة يف احل��زب 

بامل�ساركة خارج احلزب؟!

يقول »الرفيق القدمي« للنائب والوزير اأكرم �سهّيب: »من كر 

املرفق  البيك  ب��اأم��ر  اإاّل  ب��احل��زب  يتقّدم  ح��دا  ممنوع  اال���س��راك��ي��ة« 

بتهليل العبيد!

يون�س

اجلمعيات  ولقاء  االأم��ة  حركة  نظمت 

ل��ب��ن��ان  وال�������س���خ�������س���ي���ات االإ����س���ام���ي���ة يف 

ع��ن��وان: ح��رك��ة عدم  �سيا�سية حت��ت  ن���دوة 

االن��ح��ي��از.. من »ب��ان��دون��غ« اإىل »ط��ه��ران«، 

اللجان  لتجمع  العام  املن�سق  فيها  حا�سر 

واأدار  ب�����س��ور،  م��ع��ن  ال�سعبية  وال���رواب���ط 

الندوة الزميل اأحمد زين الدين، بح�سور 

اأم����ني ع���ام ح��رك��ة االأم�����ة ال�����س��ي��خ د. عبد 

ال��ن��ا���س��ر ج����ربي، وال��ن��ق��ي��ب ع��ث��م��ان غ��ادر 

وح�سان  العام،  لاأمن  العام  املدير  ممثًا 

�س�سنية ممثًا �سفر دولة فل�سطني، وعلي 

اآياتي ممثًا �سفر اجلمهورية االإ�سامية 

االإي��ران��ي��ة، وح�����س��ن احل��ب��ال؛ ن��ائ��ب اأم��ني 

النا�سريني  ح��رك��ة  يف  التنفيذية  الهيئة 

اأحمد  وامل��ح��ام��ي  امل��راب��ط��ون،   - امل�ستقلني 

م����رع����ي؛ ن���ائ���ب رئ���ي�������ش ح�����زب االحت������اد، 

ومم��ث��ل��ني ع��ن ح���زب اهلل وح��رك��ة اجل��ه��اد 

اأمل، وممثلي عدد من  االإ�سامي وحركة 

واالإ�سامية  الوطنية  وال��ق��وى  االأح����زاب 

واملنظمات الفل�سطينية.

اأنه منذ انطاق فكرة عدم  اأكد  ب�سور 

اأو احل��ي��اد االإي��ج��اب��ي يف اجتماع  االن��ح��ي��از 

1955، وحتولها  باندونغ يف ني�سان/اأبريل 

بعد  �سنوات،  ث��اث  كل  اإىل حركة جتتمع 

يف  ب���ل���غ���راد  يف  امل��ن��ع��ق��د  االأول  م���وؤمت���ره���ا 

العامل  ي�سهد  مل   ،1961 اأيلول/�سبتمرب 

الثالث قمة ت�سبه قمة باندونغ يف الظروف 

املحيطة بها، والروح املحركة لها، اإال قمة 

طهران ال�ساد�سة ع�سرة يف نهاية �سهر اآب/

اأغ�سط�ش الفائت.

�سعيد  على  هامة  متغرات  اأن  وراأى 

العاقات الدولية، متثلت بت�ساعد حركة 

العديد  يف  الوطني  واال�ستقال  التحرر 

بانك�ساف  متّثلت  كما  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  م��ن 

ال�����س��ع��ف ال��ب��ن��ي��وي يف اإم���رباط���وري���ات ما 

ع����رف ب��اال���س��ت��ع��م��ار ال���ق���دمي ال���ت���ي ك��ان��ت 

تتقا�سم العامل اآنذاك.

اأما قمة طهران االأخرة، التي جتاوب 

 120 وممثلو  وحكومات  دول  روؤ�ساء  معها 

دول���ة م��ن ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل، ف��ق��د ج��اءت 

ك��ذل��ك يف ظ���ل ظ����روف ت�����س��ه��د م��ت��غ��رات 

ه��ام��ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة، 

مت��ث��ل��ت ب����ربوز اإجن������ازات ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة 

العقد  ام��ت��داد  على  واالإ�سامية  العربية 

االأول من هذا القرن احلادي والع�سرين، 

ال��ع��راق  اإجن����ازات مهمة يف  وال��ت��ي حققت 

ول���ب���ن���ان،  ف��ل�����س��ط��ني  واأف���غ���ان�������س���ت���ان، ويف 

بانك�ساف  الهامة  املتغرات  ه��ذه  ومتّثلت 

وال�سيا�سي  االقت�سادي  البنيوي  ال�سعف 

اال���س��رات��ي��ج��ي واالأم���ن���ي واالأخ���اق���ي يف 

االإم���رباط���وري���ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة اجل��دي��دة، 

ال����وري����ث����ة الم�����رباط�����وري�����ات اال���س��ت��ع��م��ار 

ال���ق���دمي، خ�����س��و���س��اً ب��ع��د اأن ع��م��دت ه��ذه 

االإمرباطورية اإىل التمدد ع�سكرياً، فازداد 

واملجاهدين  املقاومني  يد  على  انك�سافها 

حيثما امتدت يد االحتال.

اأ����س���اف: اأم�����ام ت��خ��لٍّ ���س��ب��ه ك��ام��ل من 

النظام الر�سمي العربي، والنظام الر�سمي 

واأم���ام  فل�سطني،  ق�سية  ع��ن  االإ���س��ام��ي 

تخلي نخب فكرية وثقافية و�سيا�سية عن 

ومركزيتها،  الفل�سطينية  الق�سية  اأولوية 

ي��ب��دو اأن حل��رك��ة ع����دم االإن���ح���ي���از ال����دور 

االأك��رب يف اإع��ادة االعتبار لق�سية تخت�سر 

والعدالة  احل��ري��ة  م��ع��اين  ك��ل  معانيها  يف 

والكرامة والتنمية واال�ستقال الوطني.

وخ����ت����م ق�����ائ�����ًا: ي������ربز حل����رك����ة ع���دم 

خا�ش  دور  االإيرانية،  برئا�ستها  االنحياز، 

واإق��ل��ي��م��ي وع��رب��ي  ب���ل���ورة ح����وار دويل  يف 

الإن���ه���اء امل��ح��ن��ة يف ����س���وري���ة، ع��ل��ى ق��اع��دة 

االأق��در  اإط��اق ح��وار �سوري - �سوري هو 

وم�سارها،  �سورية  م�ستقبل  حتديد  على 

ب��ع��ي��داً ع���ن ال��ف��ت��ن��ة وال���ت���دخ���ل اخل��ارج��ي 

والع�سكرية، واخلطاب الطائفي البغي�ش.

حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ينظمان ندوة بعنوان:

 حركة عدم االنحياز.. من »باندونغ« إلى »طهران«

تراجع عدد المسلحين عند الحدود اللبنانية - السورية
بعد اشتباكات بين األجانب و»إخوانهم« السوريين

الزميل اأحمد زين الدين مقدماً ب�ّسور
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الفرن�سي  ال�����س��ح��ايف  م�سيب  ه��و  ك��م 

امل��خ�����س��رم االن م���ي���ن���ارغ، ح��ي��ن��م��ا ي��ت��ح��دث 

»حينما  ل��ه:  ليقول  اللبنانيني   اأح���د  اإىل 

حقبات  يف  �سيا�سييكم  م��واق��ف  اأ���س��رج��ع 

اأن��ه��م ب��ا م��ب��ادئ وال  خم��ت��ل��ف��ة، اأدرك ك��م 

هي  اخل��ا���س��ة  م�ساحلهم  وح��ده��ا  ق�سايا؛ 

التي حتركهم«.

ه��ل الأح���د اأن ي��ذك��رن��ا م���اذا بقي من 

ح�����زب ك���م���ال ب����ك ج���ن���ب���اط؛ ال��ت��ق��دم��ي 

اال�����س����راك����ي؟ يف ع��ه��د وح���ي���ده ووري���ث���ه 

ال�سيا�سي وليد بك جنباط ماذا بقي من 

ا�سراكية؟ وماذا بقي من تقدمية، ما دام 

الهدف كله يركز على غربة ر�سى وقبول 

م��ن اأمل���ع جن��وم ال��دمي��ق��راط��ي��ة املتمثل يف 

ال�سعودية؟

رمب���ا ���س��اآل��ة ال��واق��ع ال��ف��ك��ري للبيك 

اجلنباطي تتمثل يف التخلي عن الن�سيد 

االأمم�����ي، ل�����س��ال��ح االأف���ك���ار ال��ن��رة ل�سعد 

الدين احلريري، التي تفتقت بعد زياراته 

واالأردن��ي��ة  وامل�سرية  ال�سعودية  وجت��ارب��ه 

والفل�سطينية: »�سيناء اأواًل«، »االأردن اأواًل«، 

و»غزة - اأريحا اأواًل«.. فكان »لبنان اأواًل«.

ول���ل���ع���ل���م، ف�������اإن ول����ي����د ج���ن���ب���اط يف 

خا�ش  املا�سي  القرن  ثمانينات  منت�سف 

حرباً �سرو�ساً �سد »حركة اأمل« يف �سوارع 

العلم  روؤي���ة  يعد يطيق  الأن���ه مل  ب���روت، 

بعلمه  وا�ستبداله  اإن��زال��ه  فقرر  اللبناين، 

تلك  على  واأطلق  اال�سراكي«،  »التقدمي 

تيّمناً  لي�ش  الَعلَمني«،  ا�سم »حرب  احلرب 

ب��ح��رب ال��ع��ل��م��ني يف ���س��ي��ن��اء اإب����ان احل��رب 

وليد  بعلم  تيمناً  اإمن���ا  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 

جنباط »التقدمي«، والعلم اللبناين.

ال����ت����ب����دالت اجل���ن���ب���اط���ي���ة وم����روح����ة 

امل���واق���ف وامل���ب���ادئ وال��ع��ق��ائ��د ع��ن��د ال��وري��ث 

تبدو  لكنها  مو�سوعنا،  لي�ش  اجلنباطي 

من��وذج��ي��ة ال���س��ت��ك��م��ال احل��دي��ث ع��ن ح��زب 

حزب  َف��َت��َي��ا  دام  م��ا  اجل��م��ي��ل،  واآل  الكتائب 

ال����ف����االجن؛ ���س��ام��ي اأم�����ني اجل��م��ي��ل م��ع��ت��زاً 

ب��ت��اري��خ ح���زب���ه، ون�����دمي ب�سر  وم��ف��ت��خ��راً 

اجل��م��ي��ل م��ت��م�����س��ك��اًً ب�����س��ل��وك ون���ه���ج اأب���ي���ه، 

اأ�سهراً حينما كانت  اأن عمره كان  خ�سو�ساً 

حتمله اأمه اأثناء ا�ست�سافة اآرييل �سارون عام 

1982، فراآه كم يتلذذ باأكل احلّم�ش ب�سراهة 
يف منزلهم. ففي 12 كانون الثاين من عام 

�سارون  الآرييل  االأوىل  الزيارة  كانت   ،1982
رئي�ش  الزيارة  وك��ان معه يف هذه  للكتائب، 

اأركان جي�ش العدو مو�سيه ليفي، وم�ساعد 

وزير الدفاع اللواء اإبراهيم تامر، ورئي�ش 

ال�سهيونية  الع�سكرية  اال�ستخبارات  �سعبة 

اللواء يهو�سواع �ساغي وغرهم، باالإ�سافة 

اإىل رجال املو�ساد، الذين كان ممثلون عنهم 

ي��ع��م��ل��ون م��ع ال��ك��ت��ائ��ب وه���م ال��ذي��ن رّت��ب��وا 

ونّظموا هذا اللقاء.

 - ال���ك���ت���ائ���ب���ي���ة  ال����ع����اق����ة  اأن  ع����ل����ى 

بل  ال��ت��اري��خ،  ه��ذا  اإىل  تعود  ال  ال�سهيونية 

فل�سطني،  الغت�ساب  االأوىل  ال�سنوات  اإىل 

عام  اإىل  مبا�سرة  االأوىل  االت�ساالت  وتعود 

يوميات  من  مقتطفات  يف  جاء  كما   ،1951
مو�سيه �ساريث، نحُ�سرت يف �سحيفة »لوموند 

عام  من  االأول  كانون  �سهر  يف  دبلوماتيك« 

طلب   )1951( ال��ف��رة  تلك  ففي   ،1983
ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب م�����س��اع��دة م��ال��ي��ة حلملته 

االنتخابية، زاعماً اأنه ي�سم ما بني ع�سرين 

اإىل ثاثني األف ع�سو، ف�ساأل �ساريث حول 

امل���و����س���وع، ف���ج���اءت ت��ق��اري��ر امل��و���س��اد تفيد 

اأن هذا احلزب ي�سم نحو خم�سة  بو�سوح: 

بالفوز  ح��ظ  اأي  لديه  ولي�ش  ع�سو،  اآالف 

باأي مقعد، وبالرغم من ذلك وافق �ساريث 

ثاثة  ق��دره  متوا�سعاً  مبلغاً  منحهم  على 

بجميل  لهم  اعرافاً  اأمركي،  دوالر  اآالف 

امل�ساعدة التي كان البع�ش يقدمونها ب�سفة 

فردية ليهود �سورية، الذين اأرادوا الرحيل 

اإىل الدولة العربية.

مل ي��ف��ز ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب ب���اأي مقعد يف 

مبادرة  اأن  اإال   ،1951 ني�سان   15 انتخابات 

�ساريث كما يقول االآن مينازع يف كتاب »حرب 

ل��ب��ن��ان«، ب��ال��رغ��م م��ن طابعها ال��رم��زي، مل 

�سيا�سية، الأن حدود  تكن خالية من خلفية 

كانت  العربية،  ال��دول  مع  العربية  ال��دول��ة 

كانت  بينما  ال��ن��ار،  اإط���اق  ل��وق��ف  خطوطاً 

احل��دود مع لبنان هادئة وفق خط الهدنة، 

ولهذا اأواله ال�سهاينة اهتماماً خا�ساً.

من  اأ���س��اب��ي��ع  وق��ب��ي��ل   ،1956 ع���ام  ويف 

العدو  وزراء  رئي�ش  �سرح  ال�سوي�ش،  حملة 

ال�����س��ه��ي��وين داي��ف��ي��د ب���ن غ���وي���ون لنظره 

ونخ�سعه،  ل��ب��ن��ان،  »���س��ن��ف��ك��ك  ال��ف��رن�����س��ي: 

بع�ش  معها  نوقع  اأن  ميكن  دول��ة  و�سيكون 

يف  اجلميل  اأم��ني  حققها  )وق��د  املعاهدات« 

اتفاقية 17 اأيار 1983 التي هزمتها القوى 

�سباط   6 يف  لبنان  يف  وامل��ق��اوم��ة  الوطنية 

.)1984
يف العام 1958 �سجل اأول ات�سال ر�سمي 

طلب  حينما  ولبنان،  العربية  ال��دول��ة  بني 

املتحول واملتغر واملتبدل رئي�ش اجلمهورية 

اآن�������ذاك ك��م��ي��ل ���س��م��ع��ون م���ن اجل������رال يف 

ال��ذي  راب���ني،  اإ���س��ح��اق  ال�سهيوين  اجلي�ش 

كان ي�سغل قائد اجلبهة ال�سمالية يف الكيان 

له  فاأر�سل  ت�سليحية،  م�ساعدة  ال�سهيوين، 

لكن  ه��ج��وم��ي��ة،  بندقية   500 م��ن  �ساحنة 

التي ح�سلت �سد حكم �سمعون  االنتفا�سة 

ب�سبب انخراطه يف م�سروع اأيزنهاور، اأنهت 

هذا احلكم الذي حتالف مع حلف بغداد يف 

البداية، ف�سقط �سمعون وذهب معه م�سروع 

���س��ي��ده االأم���رك���ي، وان��ت��خ��ب ق��ائ��د اجلي�ش 

اللواء فوؤاد �سهاب رئي�ساً للجمهورية.

ول��ن��ك��ون اأم�����ام م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 

ال��ذي��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني،  ال�سيا�سيني  اأالع��ي��ب 

نيابية،  ك��ت��ل  زع��م��اء  اإىل  بع�سهم  حت���ول 

ينتخب  ب���اأن  يحلم  بع�سهم  ك���ان  اأن  ب��ع��د 

ككمال  الوطنية  الكتلة  الئحة  على  نائباً 

ك��ب��ي��ار  ن���ائ���ب���اً  ي��ن��ت��خ��ب  اأن  اأو  ج���ن���ب���اط، 

اجلميل مع اأي كان، �سواء الكتلة الوطنية 

اأو الكتلة الد�ستورية.. ولنا يف ذلك عودة، 

الكتائبية  العاقة  رحلة  تحُ�ستكمل  اأن  على 

لَفَتيي  اإف����ادة  ذل��ك  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، ويف   -

الكتائب وكبرهما الرئي�ش االأ�سبق.

اأحمد �سحادة

مـــواقف

لو أعلن غورو »مزرعة لبنان الكبير« )4/4(
عينا نديم تفّتحتا على شارون يلتهم الحّمص

ثمة �سعور باحل�سرة يلّف رئي�ش حزب امل�ستقبل �سعد الدين 

اأي�ساً رئي�ش كتلته النيابية فوؤاد ال�سنيورة، بعد  احلريري، ومعه 

ال�سراي احلكومي، وتطال  اإىل  بالعودة  لهما  اأمل  اأن ال  اأيقنا  اأن 

هذه احل�سرة اأي�ساً وزير املال االأ�سبق حممد �سطح، الذي اعتقد 

لوهلة اأنه البديل اجلاهز للكر�سي الثالثة.

اأن هناك مراجعة ح�سابات  اآذار   14 وتفيد م�سادر من قوى 

كما  وفريقه،  للحريري  الراعية  الكربى  اخلليجية  الدولة  من 

العائات  ك��ل  ع��ن  اال�ستغناء  معنى  ع��ن  وب��اري�����ش،  وا�سنطن  م��ن 

اأو  واح��د  �سخ�ش  ل�سالح  لبنان،  يف  ال�سنية  ال�سيا�سية  والبيوتات 

تيار اأو عائلة، مل يربزوا يف كل املرحلة املا�سية اأي �سمات قيادية 

نوعية، ال على امل�ستوى ال�سيا�سي وال االقت�سادي وال االجتماعي، 

حتى اأن الروة املوروثة ال اأحد يعلم كيف بحُددت، وكيف اأن دولة 

بني  م�سطرة  نف�سها  جتد  العامل  يف  الكاز  بائعي  اأك��رب  من  تحُعد 

الفينة واالأخرى للتدخل الإنقاذ احلريري من عراته املالية، الأنه 

كثراً ما يجد نف�سه عاجزاً عن دفع روات��ب املوظفني واالأج��راء 

العاملني يف موؤ�س�ساته و�سركاته، ب�سبب �سوء االإدارة وقلة الدراية 

جنيب  احل��ايل  احلكومة  رئي�ش  اأن  خ�سو�ساً  ال�سيا�سي،  والغرور 

اأثبت حنكة فائقة يف االأداء واملناورة ال�سيا�سية، ما جعل  ميقاتي 

التي قد  ب��ه، وبحكومته  م��ن ط��رف دويل وع��رب��ي يتم�سك  اأك��ر 

متتد حتى فرة االنتخابات النيابية يف نهاية خريف العام املقبل.

وبراأي هذه امل�سادر، فاإن هذه النقطة بالذات )اأي االنتخابات( 

االإلغائي  التي يتم�سك بها احلريري ال�ستمرار نهجه  الق�سة  تحُعترب 

نية يف لبنان،  لكل القوى واالأطراف والعائات والبيوت ال�سيا�سية ال�سُّ

البروتية  تعدياته  مع   ،1960 بقانون  �سي�ستمر مت�سكه  وبالتايل 

النائب  فيها  ي��ج��اري��ه  وال��ت��ي   ،2008 ال��دوح��ة ع���ام   اأحُق����رت يف  ال��ت��ي 

هيمنته  خيمة  خ��ارج  م��ن  درزي  اأي  يريد  ال  ال��ذي  جنباط،  وليد 

ال�سيا�سية، لكن نقطة احلرج عند الطرفني )احلريري وجنباط( 

هنا هي طموح وجموح حليفهما �سمر جعجع، الذي يريد اأن يعزز 

قانون  على  للبقاء  اإليه  بحاجة  هما  ولهذا  ح�سابهما،  من  ح�سوره 

1960 وبالتايل اأخذ ميد يده اإىل »خرجهما«، لتكون له كتلة نيابية ال 
توازي كتلة »التغير واالإ�ساح« فح�سب، بل كتلة »امل�ستقبل« نف�سها، 

حيث يدور احلديث اأن »القوات« تريد ما ال يقل عن خم�سة نواب يف 

بروت وحدها، وما ال يقل عن �سبعة يف ال�سمال، واثنني اأو ثاثة يف 

اأن  ال�سوف وعاليه، وواحد يف البقاع الغربي، وخم�سة يف زحلة، كما 

اأو اثنني من  باأن تكون الكتلة القواتية مطّعمة بنائب  هناك طرحاً 

اأن احلريري  ال�سنة، وال باأ�ش يف اأن يكون لها اأي�ساً درزي، خ�سو�ساً 

مر�سح جعجع للكر�سي االأوىل يف 2014.

ومن االآن حتى البدء بدر�ش م�سروع قانون االنتخاب واإقراره 

براأي هذه امل�سادر، ثمة كثر من املياه �ستجري، وكثر من املناورات 

�ستح�سل.. والكثر الكثر من الوعود �ستحُطلق.. و�ستحُعطى.

عبد اهلل ال�سفدي

الحريري بدأ يشعر بابتعاد الكرسي الثالثة نهائيًا
وجعجع طموح لكتلة نيابية توازي »المستقبل« عددًا

• خالد الداعوق؛ رئي�ش جتمع االإ�ساح والتقدم، رحب بزيارة البابا بنديكتو�ش 
البابا على  اإ�سرار  بعد  تاريخية،  اأكر من  باأنها  للبنان، وو�سفها  ال�ساد�ش ع�سر 

القيام بها رغم ما ت�سهده املنطقة من توترات، ال �سيما يف �سورية.

• قام وفد من جتمع العلماء امل�سلمني بزيارة الرئي�ش الدكتور�سليم احل�ش، وبعد 
اللقاء اعترب رئي�ش الهيئة االإدارية للتجمع؛ ال�سيخ ح�سان عبد اهلل، وثيقة الرابع 

ع�سر من اآذار التي طلبت فيها قطع العاقة مع �سورية، انتهاكاً التفاق الطائف، 

الذي يدعو الأح�سن العاقات مع �سورية، واأال يكون لبنان ممراً وال مقراً ل�سرب 

االأمن يف �سورية.

وبالن�سبة اإىل اإجراءات اجلي�ش اللبناين بالدخول اإىل بع�ش املناطق، رحب عبد 

اهلل باأن يقوم اجلي�ش بكل واجباته، واأن يحُرفع الغطاء عن كل متمرد وخارج على 

دوره  ينفذ  واأن  ال�سيا�سية،  املناكفات  عن  بعيداً  اجلي�ش  هذا  يكون  واأن  القانون، 

املنوط به وهو احلفاظ على االأمن وال�سيادة، واأن يبتعد ال�سيا�سيون عن اللعب يف 

االأدوار التي تناط باجلي�ش.

ورّحب �سماحته بزيارة البابا، ومتنى اأن ت�ساهم يف دعم وتطوير املوقف اللبناين 

نحو الوحدة الوطنية الكاملة.

• النائب ال�سابق في�سل الداوود؛ االأمني العام حلركة الن�سال اللبناين العربي، 
و�سفها  ميكن  وال��ت��ي  للبنان،  ع�سر  ال�����س��اد���ش  بنديكتو�ش  ال��ب��اب��ا  ب��زي��ارة  رّح���ب 

بالتاريخية.

املبعوث الدويل  اللبناين، و�سف مهمة  ال�سعبي  املوؤمتر  كمال �ساتيا؛ رئي�ش   •
اإ�ستعادة  اإىل  اإياه  داعياً  م�ستحيلة،  لكنها غر  باأنها �سعبة  االبراهيمي  االأخ�سر 

د�ستوري  حل  اأي  ط��رح  وع��دم  العربي،  البيت  اإىل  التدويل  من  ال�سورية  االأزم��ة 

ي�ستند اإىل الطائفية، الأن ذلك يحطم �سورية، ويفتح االأبواب اأمام حروب اأهلية.

مظاهرة الأن�سار حزب الكتائب اللبنانية



وفق ما كان متوقعاً، فقد انحاز رئي�س 

اإىل  ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س 

رام اهلل �سالم فيا�س،  رئي�س حكومته يف 

يف م��واج��ه��ة ان���ت���ق���ادات ع��ن��ي��ف��ة ل��ف��ي��ا���س، 

م����ن ق���ب���ل اأح������د اأب�������رز اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة 

اأعقاب حتركات  فتح، يف  املركزية حلركة 

الفاح�س  ال��غ��الء  على  احتجاجاً  �سعبية 

والبطالة التي يعاين منهما اأبناء ال�سعب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ال�����س��ف��ة وق���ط���اع غ���زة، 

�سهدت قيام مواطنني باإحراق اأنف�سهم يف 

ال�سفة والقطاع.

ع��ب��ا���س اأع���ل���ن ت���اأي���ي���ده ل��ل��م��ظ��اه��رات 

والبطالة،  الغالء  �سد  املوجهة  ال�سعبية 

وق�����ال: »م���ن ي��ري��د اأن ي��ع��ررّ ع���ن راأي����ه، 

يريد  م��ا  وي��ق��ول  الر�سيف  على  فليقف 

وتابع:  ونلبي«،  ن�سمع  ونحن  وي�ستمنا، 

الذي  انتخبنا وهو  الذي  ال�سعب هو  »اإن 

ما  نبحث  اأن  ال��ي��وم  واجبنا  فمن  اأرادن����ا، 

يريد«، ولكنه حذر من التخريب، مطالباً 

اأكانوا  »���س��واء  املتظاهرين،  ير�سلون  من 

يحكموا  اأن  غ��ره��ا،  اأم  ف��ت��ح  ح��رك��ة  م��ن 

»من  املظاهرات  اأن  م�سيفاً  �سمائرهم«، 

اأال ت��ك��ون م��زع��ج��ة، وي��ج��ب  ال�������س���روري 

ال�������س���وارع وت��خ��ري��ب  ب���اإغ���الق  ت���ك���ون  اأال 

حممية  فالفعاليات  املواطنني،  ممتلكات 

من  على  تعتدي  لن  وه��ي  ال�سرطة،  من 

يحتج �سلمياً، فمن حق املواطن اأن يقول 

ما ي�ساء«، وكان من الالفت لالنتباه دفاع 

عبا�س عن رئي�س حكومته �سالم فيا�س، 

م�سراً اإىل اأن هذه احلكومة هي حكومته 

فيا�س  معتراً  توجيهاته،  وف��ق  وتعمل 

جزءاً من النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

املركزية حلركة  اللجنة  وك��ان ع�سو   

ف��ت��ح؛ ت��وف��ي��ق ال����ط����راوي، ق���ال يف وق��ت 

تقود  فيا�س  ���س��الم  حكومة  »اإن  ���س��اب��ق: 

ال�سعب الفل�سطيني اإىل الهاوية«، م�سراً 

اإىل اأن »فيا�س رفع املديونية الفل�سطينية 

اإىل نحو اأربعة مليارات دوالر«.

املحتجني  اأول  »اأن��ا  الطراوي:  وق��ال 

���س��د ���س��ي��ا���س��ة احل��ك��وم��ة«، م��و���س��ح��اً »اأن 

وهي  وطبيعية،  ع��ادل��ة  ال�سعب  مطالب 

الذين  وامل��واط��ن��ني  لل�سباب  م�سروع  ح��ق 

ي���ع���ان���ون م���ن ال���غ���الء وال���ق���رو����س ال��ت��ي 

اأ�سبحت اأولوية حل�سولهم على اأ�سا�سيات 

احلياة«.

ويف م��ا مي��ك��ن اع��ت��ب��اره اأع��ن��ف هجوم 

رام  حكومة  رئي�س  ل��ه  يتعر�س  �سيا�سي 

الداعم  فتح؛  حركة  يف  حلفائه  م��ن  اهلل 

املركزية  اللجنة  قال ع�سو  له،  االأ�سا�سي 

لفتح: »اإن احلكومة مل ت�ستطع اأن تقت�س 

من قتلة الن�ساء، وال من توفر احلريات، 

تنجح  ومل  املح�سوبية،  م��ن  التقليل  وال 

اقت�سادي،  نظام  وتطبيق  التخطيط  يف 

يحدد االأ�سعار ومينع تالعب التجار، ومل 

تاأخذ بعني االعتبار حال املواطن الفقر 

ال��ذي يعي�س حتت االحتالل حني رفعت 

ال�سرائب«.

كبر  اف����راق  م��الح��ظ��ة  ال�سهل  م��ن 

املتجددة  االقت�سادية  االأزم���ة  مقاربة  يف 

ب��ني حممود  ف��ي��ا���س،  وح��ك��وم��ة  لل�سلطة 

ع��ب��ا���س رئ��ي�����س ال�����س��ل��ط��ة ورئ��ي�����س ح��رك��ة 

ف���ت���ح، وب����ني اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة 

للحركة، فقد ركز عبا�س على كون االأزمة 

ال�سيا�سية،  نتيجة لل�سغوط  االقت�سادية 

التزاماتهم،  تنفيذ  املانحني عن  واإحجام 

كنوع من ممار�سة ال�سغط ال�سيا�سي على 

االأمم  اإىل  التوجه  من  ومنعها  ال�سلطة، 

املتحدة، م�سراً اإىل وجود دول عربية بني 

اأما توفيق  من ميار�سون تلك ال�سغوط، 

الطراوي؛ ع�سو مركزية فتح، فتحدث 

عن �سبب اأعمق لالأزمة، مذكراً باتفاقية 

اتفاقية  اإل��غ��اء  م��ع  »اأن���ا  وق��ائ��اًل:  باري�س، 

ب��اري�����س ال��ت��ي ي��ط��ب��ق م��ن��ه��ا ال��ب��ن��ود التي 

البنود  بينما  املواطن،  هي يف غر �سالح 

االأخ��رى مثل ا�ستراد النفط من الدول 

ال��ع��رب��ي��ة ب���داًل م��ن »اإ���س��رائ��ي��ل«، ك��م��ا اأن��ه 

من املجحف ربط م�ستوى املعي�سة لدينا 

»اإ���س��رائ��ي��ل«،  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  بامل�ستوى 

وب���ال���ت���ايل رف����ع االأ����س���ع���ار ب���ال���ت���وازي مع 

»اإ�سرائيل« مع بقاء الدخل على حاله«.

ال��ك��الم  ه����ذا  ل��ك��ل  اأوىل  يف حم�����س��ل��ة 

ال�����س��ي��ا���س��ي، رد ع��ب��ا���س االن���ت���ق���ادات عن 

ف��ي��ا���س، وب����دا ك��م��ا ل��و اأن����ه ي��ع��ي��د اإع���الن 

وقوف فتح خلف حكومة رام اهلل، يف حني 

كان الطراوي قد �سدد على القول: »ال 

نقف مع حكومة مل تِف بالتزاماتها، ومل 

حتقق ما وعدت به املواطن الفل�سطيني، 

امل���واط���ن���ني  ����س���ك���اوى  ت���ت���اب���ع ح���ت���ى  ومل 

والب�سائع  وال�سرائب  لالأ�سعار  بالن�سبة 

اأو  عليها  ت���رد  ومل  وم�����س��اره��ا  ال�سينية 

تلتفت لها«.

الفل�سطيني،  ال�سارع  يف  املح�سلة  اأم��ا 

فت�سي بقدر كبر من الالمبالة بالذرائع 

النا�س  يعني  وال  ال�سلطة،  ت�سوقها  التي 

من املواقف هذه �سوى اال�ستجابة الفعلية 

مل��ط��ال��ب��ه��م، وال ي��خ��ت��ل��ف امل���وق���ف يف غ��زة 

كثراً عنه يف ال�سفة، وي�سخر املواطنون 

فعلياً من ت�سور رئي�س حكومة غزة، باأنه 

ل��ذوي  دوالر  األ��ف��ي  ب��دف��ع  امل�سكلة  اأن��ه��ى 

املواطن الذي اأحرق نف�سه احتجاجاً على 

البطالة والغالء. 

اأن  م�����س��ادف��ة  لي�ست  ه��ي  وب��ال��ت��اأك��ي��د، 

اأنف�سهم  فل�سطينيون  م��واط��ن��ون  يحرق 

يف ال�سفة وغزة يف وقت واحد، احتجاجاً 

لي�ست  اأن��ه��ا  كما  وال��غ��الء،  البطالة  على 

التي  الطريقة  م�ستغربة،  وال  م�سادفة، 

تعامل بها كل من اإ�سماعيل هنية و�سالم 

الوقائع،  م��ع  عبا�س  حممود  ث��م  فيا�س، 

ب��دف��ع ه��ب��ات م��ن ج��ه��ة، وادع����اء ال��وق��وف 

اأو  اأخ���رى،  جهة  م��ن  النا�س  طلبات  على 

خليارات  املعقدة  ال�سيا�سية  املواقف  �سرح 

ال�سلطة املفل�سة �سيا�سياً واقت�سادياً.

بني  ع��دي��دة  م�سركة  قوا�سم  جتمع   

الفل�سطينيتني،  وال�سفة  غ��زة  حكومتي 

ت�����س��ع��ى ك���ل م���ن احل��ك��وم��ت��ني اإىل اإظ��ه��ار 

االأخ���رى، بداية  متايزها واف��راق��ه��ا ع��ن 

م����ن ادع�������اء ���س��رع��ي��ة ل���ه���ذه ال مت��ت��ل��ك��ه��ا 

حترير  على  عملها  اإىل  و���س��واًل  الثانية، 

مروراً  طبعاً(،   67 عام  )املحتلة  فل�سطني 

ب���ال���ع���م���ل ع���ل���ى رف������اه امل�����واط�����ن وال��ع��م��ل 

الفل�سطيني  املواطن  ي��رى  وال  مل�سلحته، 

امل�ستفيد  ال��ع��ادي )غ���ر احل��زب��ي، وغ���ر 

واح��دة منهما  �سيئاً مييز  اإف��ادة مبا�سرة( 

عن االأخ���رى، بل هو ي��درك اأوج��ه ال�سبه 

العميقة بينهما، ومل تعد االأكاذيب قادرة 

»اأج��ل  م��ن  ���س��راء �سمته،  اأو  اإق��ن��اع��ه  على 

ل��ي�����س الأن�����ه ال يتطلع  ك������رى«،  اأه������داف 

القتناعه  ولكن  االأه����داف،  تلك  لتحقيق 

باأن احلكومتني ال تعمالن لتحقيق �سيء 

اليومية، )با�ستثناء تنغي�س  مي�س حياته 

)با�ستثناء  الوطنية  تطلعاته  اأو  عي�سه( 

وهو  عليها(،  العمل  على  احلر�س  ادع��اء 

اإن��ه��اء فرة  وق��رر  ال��ك��ذب،  �سئم  بب�ساطة 

ال�سماح.

حت���دث ع��ب��ا���س ع���ن اأن امل��ع��ا���س��ات لن 

تكون كاملة هذا ال�سهر، وحتدث هنية عن 

م�سر  جن��دة  طالباً  ج��دي��د،  م��ن  احل�سار 

بعقد اتفاقيات اقت�سادية ومنطقة جتارة 

�ستكون �سعبة على  القادمة  االأي��ام  ح��رة، 

احلكومتني الفل�سطينيتني.

عبد الرحمن نا�صر

عباس يدافع عن فياض.. وهنية يعالج بدفع الدية

انفجار شعبي فلسطيني في وجه الحكومتين
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رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ورئي�س احلكومة �سالم فيا�س

عبا�س،  الفل�سطينية حممود  ال�سلطة  رئي�س  خرق 

بني  الطويلة  الكالمية  الهدنة  عا�سف،  نحو  وع��ل��ى 

وذل��ك  وح��م��ا���س،  ف��ت��ح  الفل�سطيني  االن��ق�����س��ام  ط���ريف 

اإياها  االأخ��رة، متهماً  قا�سياً على  عندما �سن هجوماً 

من  ذل��ك  على  ت�سجيعاً  وبتلقيها  امل�ساحلة،  بعرقلة 

الرئا�سة امل�سرية اأ�سا�ساً.

عبا�س كعادته مل يردد يف ا�ستخدام عبارات الذعة، 

وبالتهكم على رئي�س حكومة غزة اإ�سماعيل هنية، االأمر 

باجلملة، طالبه  ردود  اإىل  ق��ي��ادات حما�س  دف��ع  ال��ذي 

اأحدها باخلروج من امل�سهد ال�سيا�سي الفل�سطيني، كما 

ذكرت ردود اأخرى بانتهاء واليته، وبال �سرعيته.

رئي�س ال�سلطة عقد موؤمتراً �سحفياً طوياًل، فهم 

الغ�سب  المت�سا�س  حماولة  ميثل  باأنه  توقيته،  من 

غزة  حكومتي  وج��ه  يف  املتفجر  الفل�سطيني  ال�سعبي 

وال�سفة، واملنذر بالت�ساعد يف وجه االأخرة حتديداً، 

الغالء،  �سد  وا�سعة  حتركات  اإىل  ال��دع��وات  تزايد  مع 

ورفع ال�سرائب وتف�سي البطالة، والف�ساد اأي�ساً.

داف����ع ع��ب��ا���س ع��ن ح��ك��وم��ة ف��ي��ا���س، اأرج����ع االأزم����ة 

الدفاع  يف  واأ�سهب  �سيا�سية،  �سغوط  اإىل  االقت�سادية 

اإىل  التوجه  بتجديد  املتمثل  العبقري«،  »خ��ي��اره  ع��ن 

وعرقلتها  نتنياهو  حكومة  عن  حتدث  املتحدة،  االأمم 

يف  ع��رب��ي��ة  دول  م�����س��ارك��ة  اإىل  اأمل���ح  ال�سلمية،  مل�ساعيه 

ال�سغط االقت�سادي الأ�سباب �سيا�سية، وانتقد تعهدات 

مدينة  و�سع  ح��ول  االأم��رك��ي،  الدميقراطي  احل��زب 

القد�س، ثم جاء دور امل�ساحلة وحما�س.

رب���ط ع��ب��ا���س ب���ني االأزم������ة االق��ت�����س��ادي��ة و���س��ل��وك 

امل�ساحلة،  بعرقلة  واتهمها  غ��زة،  يف  حما�س  حكومة 

متحدثاً بو�سوح للمرة االأوىل وب�سكل علني عن الدور 

اإ�سماعيل  ي�ستقبل  »من  ن�سه:  ما  قال  امل�سري، حيث 

هنية كرئي�س وزراء، ي�سجع على االنق�سام«، من فعل 

هذا هو الرئي�س امل�سري حممد مر�سي.

وكرر بعد ذلك كالماً عن عدم حر�س حما�س على 

امل�ساحلة، وعلى وجود خالفات داخل احلركة،  اإمتام 

تعرقلها  التي  االنتخابات  ه��ي  امل�ساحلة  اأن  معتراً 

�سجون  يف  �سيا�سيني  معتقلني  وج��ود  ونافياً  حما�س، 

ال�سلطة.

على  ال���رد  يف  ح��م��ا���س  ق��ي��ادي��و  يق�سر  مل  بالطبع 

تظليل  وي��ري��د  م���اأزوم���اً،  ف��اع��ت��روه  ال�سلطة،  رئي�س 

االدع�����اءات، ورف�سوا  م��ن  �سل�سلة  ع��ر  ال��ع��ام،  ال����راأي 

كالمه عن اأولوية االنتخابات، م�سرين اإىل التوافق 

مرحلة  اإىل  الو�سول  قبل  عديدة،  ملفات  بحث  على 

االنتخابات.

اأو���س��اف��اً  ح��م��ا���س،  ق���ادة  م��ن  ع���دد  ردود  وت�سمنت 

يف  ا�ستخدمها  ال��ت��ي  تلك  غ���رار  على  لعبا�س،  قا�سية 

ح��ق ه��ن��ي��ة، وم���ن ذل���ك اأن����ه وف��ي��ا���س اأف�����س��َدا ال�سعب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وا���س��ت��ذك��ر ق����ادة ح��م��ا���س ت�����س��ري��ح��ات 

لتبقى«،  وج��دت  التي  »اإ�سرائيل  عن  لعبا�س  من�سوبة 

م�ساحلة  اأي  يف  ط��رف��اً  يكون  اأن  ميكن  ال  اإن��ه  للقول 

فل�سطينية، وهو غر �سرعي وواليته انتهت. 

 على هذا النحو جرى ا�سئتناف امل�سهد الذي غاب 

لبع�س الوقت، من الرا�سق باالتهامات وال�سباب بني 

طريف االنق�سام الفل�سطيني، وهذا ال يعني �سيئاً عملياً 

يف الواقع، فاالنق�سام حالة قائمة، وحديث امل�ساحلة 

تزجية وقت بني حفلتي �ستائم ها نحن ن�سهد بداية 

الفل�سطيني  ال�سعب  اأخ��رى منها، ولن ي�سر  واح��دة 

خ��واء  �سيكت�سف  ه��و  ب��ل  الب�سع،  ال��را���س��ق  ه��ذا  �سيئاً 

حقيقة  اأك���ر  و���س��ي��ع��رف  ال�سيا�سية،  ق��ي��ادات��ه  و���س��ف��ه 

الوقت  لبع�س  و�ستدور  بينهم،  تن�ساأ  التي  الكيمياء 

اأي�����س��اً ت�����س��اوؤالت ح���ول امل��واق��ف ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا رئي�س 

اأكر من اجت��اه، لن  ال�سلطة، واعترت ت�سعيدية يف 

اأن  اإن هو فت�س عما ميكن  اإجابات مقنعة،  اأح��د  يجد 

الفل�سطيني، هي حماوالت تغطية على  ال�سعب  ينفع 

عجز، وحماوالت امت�سا�س لغ�سب يعتمل يف �سدور 

الغالبية ال�ساحقة من الفل�سطينيني، من قال اإن من 

اإن من هوجم غا�سب؟ من  ق��ال  هاجم غا�سب؟ من 

حتى  اجل��دي��دة،  احلفلة  لوقائع  ن�سغي  اأال  االأف�����س��ل 

ن�ستطيع اأن نفهم جيداً، ونعرف جيداً ما يراد لنا.

نافذ اأبو ح�صنة

استئناف حفلة الشتائم بين فتح وحماس
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اأه��ايل �سحايا جمزرة  عندما يوؤكد 

وال�سعب  خ�����س��و���س��اً،  و���س��ات��ي��ال  ���س��را 

كل  االأج��ان��ب  والنا�سطون  الفل�سطيني 

اإمن����ا يحفظون  ال��ن�����س��ي��ان،  ع���ام رف�����س 

ح��ق��وق ال�����س��ه��داء واجل���رح���ى واالأي���ت���ام 

وال���ث���ك���اىل واالأرام����������ل وامل���ف���ق���ودي���ن.. 

اال�ستنتاج  هذا  ال�سحايا،  من  وغرهم 

م��ن ال��وق��ائ��ع ال��ت��ي ي��وؤك��د عليها جميع 

املعنيني.

ث���الث���ون ع���ام���اً م�����روا ع��ل��ى ���س��را 

و�ساتيال، واملجرمون ما زالو طلقاء، مل 

اأخرجت  وال  لهم حمكمة عدل  توؤ�س�س 

اأو  وج��اه��ي��ة  ت��وق��ي��ف  م��ذك��رات  بحقهم 

ب�سراً  ولي�سوا  اأ���س��ب��اح  وك��اأن��ه��م  غيابية، 

وحملوا  ���س��وره،  باأب�سع  القتل  مار�سوا 

���س��واط��ره��م وم�����س��وا يف ظ����الم ال��ل��ي��ل 

والعجزة.  والن�ساء  االأط��ف��ال  يذبحون 

واجلميع ي�ستذكر امل�ساهد الكثرة التي 

ت��داول��ه��ا ال��ن��ا���س، واجل��ه��د ال���ذي اأجن��ز 

بت�سوير ع�سرات ال�سحافيني االأجانب 

ل��ل��م��ج��زرة، وت��وث��ي��ق��ه��ا ب�سكل  وال���ع���رب 

املجازر  اأفظع  قائمة  راأ���س  على  و�سعها 

خالل  اأق��ل��ه  على  ال��ع��امل،  �سهدها  التي 

�ستة عقود.

يف مثل ه��ذه االأي���ام من ع��ام 1982، 

كان خميما �سرا و�ساتيال على موعد 

ارتكب  ال��ذي  ال�سهيوين،  االإره���اب  مع 

واح��دة من اأفظع جمازر القرن، �سقط 

بنتيجتها االآالف من ال�سهداء املدنيني 

اأبناء  م��ن  وال��رج��ال  والن�ساء  االأط��ف��ال 

ال�سعبني الفل�سطيني واللبناين. 

اأ�سماء  ب��رزت  ال�سنوات،  تلك  وخ��الل 

ك��ث��رة ع��ل��ى ع��الق��ة ب��امل��ج��زرة ال��ت��ي راح 

الفل�سطينيني  م���ن  االآالف  ���س��ح��ي��ت��ه��ا 

اأي��ل��ول  منت�سف  وال���ع���رب  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

يداَن اأحد، ومل يحا�سب  لكن، مل   ،1982
واقعية  حتقيقات  ع��ن  ن�سمع  ومل  اأح���د، 

با�ستثناء  امل��و���س��وع،  ه��ذا  اأج��ري��ت ح��ول 

حماوالت لرفع دعاوى يف اإحدى حماكم 

بالف�سل  ب��اءت   ،2002 العام  يف  بروك�سل 

مدعوماً  ال�سهيوين  اللوبي  تدخل  بعد 

م����ن ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة االأم����رك����ي����ة، 

�سهيونية  جلنة  تاأليف  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

اإىل  اللوم  بتوجيه  اكتفت  كاهان،  با�سم 

اأقفلت  وحملياً  ���س��ارون،  اآري��ي��ل  اح  ال�سفرّ

له  ك��ان  وملتب�س  �سريع  ب�سكل  الق�سية 

دالالت �سلبية كثرة.

اأه���ايل ال�����س��ه��داء م��ا زل���وا ينتظرون 

اإدانة وحماكمة القتل وك�سف مالب�سات 

امل��ج��زرة، وك��ل ع��ام ت��اأت��ي وف���ود متنوعة 

الإح����ي����اء  ال�����ع�����امل  دول  خم���ت���ل���ف  م�����ن 

ويف  كبرة،  مبظاهرة  الذكرى  فعاليات 

م��ق��دم��ه��ت��ا جل��ن��ة »ك���ي ال ن��ن�����س��ى ���س��را 

و�ساتيال« التي اأ�س�سها االإيطايل الراحل 

اعتر  ال��ذي  النا�سط  كاريني،  �ستيفانو 

اأه��م مظاهر وممار�سات  اإح��دى  املجزرة 

على  تعي�س  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سهيونية 

دماء ال�سعب الفل�سطيني. 

اإن جم����زرة ���س��را و���س��ات��ي��ال ك��ان��ت 

العامل مبوؤ�س�ساته وهيئاته  ت�ستحق من 

وقفة  واالإن�����س��ان��ي��ة،  احلقوقية  ال��دول��ي��ة 

ج����ادة ت��رت��ق��ي اإىل م�����س��ت��وي��ات ق��ان��ون��ي��ة 

لذلك  ح��رب،  جرمية  باعتبارها  دولية، 

بد  ال  للمجزرة  الثالثني  ال��ذك��رى  ويف 

من:

ف��ت��ح م��ل��ف جم����زرة ���س��را و�ساتيال 

ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال���������دويل، م����ن خ���الل 

اأو من  ال���دول���ي���ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة 

خ���الل جمل�س االأم����ن ال����دويل، واإع����ادة 

من  الدويل  القانون  مل�سداقية  االعتبار 

هذه  ومدبري  مرتكبي  حماكمة  خ��الل 

دائمة  قانونية  هيئة  وتاأ�سي�س  امل��ج��زرة، 

القانونية  امللفات  بجمع  ت��ق��وم  وفاعلة 

دولية  ملنا�سرة  والتاأ�سي�س  وتوثيقها، 

خراء  ال�ستقطاب  ت�سعى  املجزرة  ح��ول 

قانونيني، والبحث عن خمتلف الو�سائل 

املجرمني،  وحما�سبة  الإدان���ة  القانونية 

القانونية  التجارب  كل  من  واال�ستفادة 

خالل الثالثني عاماً التي تلت املجزرة، 

وال��ت��ق��دم يف ب��ع�����س امل��ل��ف��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  جم����ازر  خ�����س��و���س��اً 

ولبنان   )2009-2008( غ���زة  ق��ط��اع  يف 

)1996 و2006(. 

ال���ع���م���ل ع���ل���ى ك�����س��ف م�����س��ر م��ئ��ات 

بوا�سطة  نقلهم  مت  ال��ذي��ن  امل��ف��ق��ودي��ن 

على  ك����ان  اإن  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال�����س��اح��ن��ات 

امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي ال��ل��ب��ن��اين وامل��ع��ن��ي��ني 

اللبنانية،  ال��ق��وات  خ�سو�ساً  باملو�سوع، 

وم���ن خ���الل ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل ال���دويل 

عر  ال�سهيوين  الكيان  يف  املعنيني  مع 

جمل�س  اأو  ال�����دويل  االأح���م���ر  ال�����س��ل��ي��ب 

حقوق االإن�سان مثاًل.

دعم اللجان احلالية، خ�سو�ساً جلنة 

ذك���رى جم���زرة ���س��را و�ساتيال،  اإح��ي��اء 

واإق��ام��ة  واملعنوية،  امل��ادي��ة  الو�سائل  بكل 

العام،  خالل  ال�ستذكارها  حمطات  عدة 

واإي��ج��اد  اأي���ل���ول،  ف��ق��ط منت�سف  ول��ي�����س 

الدعم ال�ستخدام كل الو�سائل والتقنيات 

احل���دي���ث���ة امل��م��ك��ن��ة، ل��ف�����س��ح مم��ار���س��ات 

االأم��رك��ي  وال��دع��م  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان 

الالمتناهي له املرتبط باملجزرة واملجازر 

االأخرى.

ج�����م�����ع م�������ا اأم�������ك�������ن م�������ن ال���������س����ور 

وال���ف���ي���دي���وه���ات وال�������س���ه���ادات وال��ك��ت��ب 

وحفظها  ب��امل��ج��زرة،  املتعلقة  واالأب���ح���اث 

رئي�سية  حمطة  ي��ك��ون  دائ���م  معر�س  يف 

ل��ل��م��ه��ت��م��ني وال����ب����اح����ث����ني، خ�����س��و���س��اً 

االإعالميني والنا�سطني احلقوقيني من 

خمتلف اأنحاء العامل.

االهتمام بالن�سب التذكاري ل�سهداء 

املجزرة، خ�سو�ساً امل�سائل املتعلقة باملكان 

وامل��ح��ي��ط، ح��ي��ث جن���د ال��ن�����س��ب ي��ق��ع يف 

اأكر املناطق اكتظاظاً وفو�سى واإهمااًل، 

ب�سكل  امل��ك��ان  تنظيف  م��ن  ب��د  ال  ل��ذل��ك 

اإقامة معر�س  دوري وممنهج، من منط 

املرتبطة  للوحات  اأو  ال��راث  اأو  لل�سور 

اأو غر مبا�سر،  ب�سكل مبا�سر باملو�سوع، 

ي�ستند على ف�سح املمار�سات ال�سهيونية، 

وذلك على اأر�س املقرة اأو بجوارها.

م���ت���اب���ع���ة ������س�����وؤون امل���ت�������س���رري���ن م��ن 

امل����ج����زرة، خ�����س��و���س��اً اأه������ايل ال�����س��ه��داء 

اإىل اجل��رح��ى  ب��االإ���س��اف��ة  وامل��ف��ق��ودي��ن، 

وامل��ق��ع��دي��ن، وت���اأم���ني ج��م��ي��ع احل��اج��ات 

لهم،  االجتماعية  والتعليمية  ال�سحية 

واإ����س���راك���ه���م ب�����س��ك��ل ف��ع��ل��ي يف خم��ت��ل��ف 

الن�ساطات والفعاليات والهيئات.

يجب  و���س��ات��ي��ال  ����س���را  جم�����زرة  اإن 

االه���ت���م���ام���ات  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  ت����ك����ون  اأن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة وال���دول���ي���ة، 

ان�����ط�����الق�����اً م�����ن ال������واج������ب االإن���������س����اين 

وال���وط���ن���ي، وح��ف��ظ��اً ل��ك��رام��ة ال�����س��ه��داء 

االأبرياء الذين �سقطوا �سحية الهمجية 

ال�سهيونية يف منت�سف اأيلول عام 1982.

�صامر ال�صيالوي
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الذكرى الثالثون لمجزرة صبرا وشاتيال

رفض النسيان حفظًا لحقوق الضحايا
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الـعـمــال 
في األونروا
يعلنون النزاع 
إذا رفـضــت 
الوكالة 
زيادة األجور

ع���ق���د امل�������وؤمت�������راالأول ل��ق��ط��اع 

اأك��ر  بح�سور  اجتماعه  ال��ع��م��ال 

م����ن ث��ل��ث��ي االأع���������س����اء، ون��اق�����س 

امل��ج��ت��م��ع��ون ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ال��ي��ة: 

غالء املعي�سة والو�سع االقت�سادي 

البيئة،  �سحة  ومو�سوع  ال�سعب، 

وحم���اول���ة ت��ل��زمي ن��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات 

ل�����س��رك��ات خ��ا���س��ة، ج��دول��ة خطة 

ل���الأول���وي���ات التي  امل��ط��ال��ب ت��ب��ع��اً 

وق�سية  ال��ع��م��ال،  ق��ط��اع  ت��خ�����س 

حرا�س مكتب لبنان، وق�سية بدل 

���س��اع��ات ال��ع��م��ل وب����دل امل��خ��اط��رة 

وال�سواغر.

ال��ل��ق��اء، مت ���س��رح بع�س  وخ����الل 

اأف��ك��ار خ��ط��ة االحت����اد، ب��اإع��الن ن��زاع 

ال��ع��م��ل يف ح����ال ك����ان ه���ن���اك رف�����س 

بتطبيق  االإدارة  م���ن  مم��اط��ل��ة  اأو 

القوانني املرعية، مبا يخ�س املقارنة 

املعي�سة؛  ل��غ��الء  وال��ت��اري��خ  وال��ق��ي��م��ة 

املفعول  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����س��دي��د  ومت 

الرجعي، كما ح�سل يف االأردن، وعدم 

ح�سمها من الزيادة االأخرة.

ي���ح���اول  مل�����ا  ال���ن���ظ���ر  ل���ف���ت  ومت 

نقل  ب��ت��ل��زمي  عليه  االإق�����دام  البع�س 

باعتبار  خا�سة؛  ل�سركات  النفايات 

اأه�����داف  ي�����س��رب  امل���و����س���وع  اأن ه����ذا 

ال��الج��ئ��ني، ويوؤ�س�س  االأون����روا جت��اه 

من  ت��ه��رب��اً  ويعتر  خ��ط��رة،  ملرحلة 

م�سوؤوليات تاريخية بحجج خمتلفة؛ 

وط���ال���ب امل���وؤمت���ر االحت�����اد ب�����س��رورة 

يف  حقيقية  اإ���س��الح  �سيا�سات  تنفيذ 

جميع االأق�سام منعاً ل�سيا�سات الهدر، 

يف  الكبرة  االأخ��ط��اء  بعد  خ�سو�ساً 

اإحدى �سيارات النفايات، والتي كلفت 

ت���زال  وال  دوالر  األ����ف   25 م���ن  اأك����ر 

معطلة.

الو�سع  املجتمعون  ناق�س  كذلك 

املعي�سي ال�سعب الذي يعي�سه العمال 

ك��زم��الئ��ه��م يف ال��ق��ط��اع��ات االأخ����رى، 

ح��ي��ث ال���غ���الء ال��ف��اح�����س ال����ذي ي��اأك��ل 

ال��روات��ب يف الع�سرة االأوائ����ل م��ن كل 

اإق��رار  بعد  النقا�س  ه��ذا  واأت���ى  �سهر؛ 

ال��رت��ب  �سل�سلة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

املعي�سة  وال��روات��ب، ودف��ع ن�سبة غالء 

ابتداء من بداية �سباط 2011. واأو�سى 

التالية:  العمالية  باملطالب  امل��وؤمت��ر 

����س���رورة ت��ن��ف��ي��ذ االأون�������روا ق��وان��ي��ن��ه��ا 

بالدولة  اأ���س��وة  الرجعي،  املفعول  م��ع 

بفعالية  بامل�ساركة  وااللتزام  امل�سيفة، 

باإعالن نزاع العمل، يف حال ماطلت اأو 

رف�ست االإدارة تنفيذ مقررات الزيادة 

ب��ع��ي��داً عن  وت��واب��ع��ه��ا،  املعي�سة  ل��غ��الء 

العاملني  االأون������روا جت���اه  م�����س��وؤول��ي��ة 

اأي  لتلزمي  املطلق  وال��رف�����س  لديها، 

االأ���س��ب��اب،  ك��ان��ت  مهما  خا�سة  �سركة 

واعتباره خطاً اأحمر ال ميكن امل�سا�س 

ب����ه؛ و�����س����رورة اإع������الن ن�����زاع ال��ع��م��ل 

واعتبار اإدارة االأونروا رب عمل، ولي�س 

���س��ري��ك��اً، يف ح���ال رف�����س��ت دف���ع زي���ادة 

قانون  تعديل  من  التهرب  اأو  الدولة 

�سن التقاعد اإىل 62.
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مفهوم ال�سل�سلة

يف  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  انتظر موظفو  ه��ك��ذا 

لبنان زيادة الأجور التي اأُقرت قبل اأ�شهر يف 

اأح��ر من اجلمر، لكن  القطاع اخلا�ص على 

اأن  باعتبار  امل��راد،  لهم  يحقق  مل  انتظارهم 

»�شيقطر«  مت  ال��ذي  بال�شكل  ال�شل�شة  اإق��رار 

حقوقهم تقطرياً، و�شيزيد الطني بلة.

ال�شل�شلة  اإق���رار  ع��ن  احل��دي��ث  قبل  لكن 

قبيل  نار حامية  على  �شلقت  اإنها  قيل  التي 

يتم  اأن  من  ب��دًل  النتخابية  ال�شتحقاقات 

در�شها بتاأنٍّ لإعطاء كل ذي حق حقه، ل بد 

ال�شل�شلة  اإىل مفهوم هذه  اأوًل  التطرق  من 

ال���ت���ي اأرق�����ت ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني خ����ال الأ���ش��اب��ي��ع 

املا�شية، واأف�شت اإىل �شل�شلة حتركات �شعبية 

واح��ت��ج��اج��ي��ة ع��ل��ى ب��ن��وده��ا، و���ش��ط تخبط 

حكومي بدا وا�شحاً حتى بعد اإقرارها.

ت�����ش��م��ل ���ش��ل�����ش��ل��ة ال���رت���ب وال�����روات�����ب يف 

موؤ�ش�شات  يف  العاملني  جميع  العام  القطاع 

ال���دول���ة واإدارات�����ه�����ا، واأي�������ش���اً يف الأ����ش���اك 

اخل��ا���ش��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة م��ن ق���وى اأمنية 

وج��ي�����ص واأم�����ن ع����ام وق�������ش���اة، و����ش���وًل اإىل 

»ال�شل�شلة«  اأن  الفروع، علماً  وباقي  املعلمني 

األ��ف موظف ومتعاقد بني   180 تطال نحو 

م��دن��ي��ني وع�����ش��ك��ري��ني، م���ن دون اجل��م��ارك 

وم��وظ��ف��ي م��دي��ري��ة الت�����ش��الت، ع��ر ه��ذه 

�شكل  ع��ل��ى  ت��ك��ون  م���ا  ع����ادة  ال��ت��ي  ال�شل�شلة 

لوائح يت�شكل التو�شيف الوظيفي لعمل كل 

فرد بح�شب ما يحمل من �شهادات وبح�شب 

اأقدميته يف الفرع، وعلى هذا الأ�شا�ص يحدد 

الراتب لكل �شخ�ص.

وبالعودة اإىل تاريخها، ل بد من الإ�شارة 

ُو�شعت يف  وال��روات��ب  الرتب  �شل�شلة  اأن  اإىل 

عهد الرئي�ص فوؤاد �شهاب عند اإن�شاء جمل�ص 

اخلدمة املدنية، ومل يتم تعديلها منذ العام 

ال�شرخات  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  وهو   ،1996
املطلبية بهذا اخل�شو�ص من قبل فروع عدة 

اأبرزهم املعلمون.

ال�����ش��ن��وات واحل��ك��وم��ات �شهدت  على م��ر 

انهارت  اأنها  حتى  كثرية،  مطبات  ال�شل�شلة 

ك��ل��ي��اً خ����ال احل����رب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، واأ���ش��اب��ه��ا 

زي��ادة  ف��رع على  ك��ل  ج���راء عمل  خلل كبري 

م�����ش��ت��ح��ق��ات��ه وم�������ش���احل���ه ب�����ش��ك��ل خم��ال��ف 

ابتكار بدلت نقل لاأ�شاتذة  للقوانني. فتم 

م����ث����ًا، وب��������دلت اأخ��������رى ك����ث����رية م��ق��اب��ل��ة 

اأ�شبحت  حتى  دواليك  وهكذا  للع�شكريني، 

ال�����ش��ل�����ش��ل��ة م��ره��ق��ة ب��ال��ن��ف��ق��ات وت��ت��ن��ات�����ش��ه��ا 

امل�������ش���ال���ح. وب���ع���د ات���ف���اق ال���ط���ائ���ف اأره���ق���ت 

اأفرقاء  ال�شل�شلة مبوظفني حم�شوبني على 

ق��رار �شم  بعد  �شيما  �شيا�شني خمتلفني، ل 

ل��ذا  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع  يف  امليلي�شيات  �شبيبة 

الازمة  ال�شروط  ي�شتويف  ل  بع�شهم  ف��اإن 

ل��ل��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة، ل��ك��ن يف امل��ق��اب��ل ه��ن��اك 

العام ممن  القطاع  املوظفني يف  الكثري من 

وترقبوا  طويلة،  لفرتة  حقوقهم  انتظروا 

والنظر  وال���روات���ب  ال��رت��ب  �شل�شلة  ت��ع��دي��ل 

املعي�شية  ال��زي��ادة  مقابل  رواتبهم،  زي��ادة  يف 

امل��ره��ق��ة ال��ت��ي ي��ع��ان��ون م��ن��ه��ا، وم���ع م��وج��ة 

الغاء الفاح�ص يف الباد.
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سلـسـلـة الـرتب والـرواتب 
قـصــة إبــريــق الـزيـت 
فوق طبخة من الـبحص
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ملف خاص

ال عجب من القول إن سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام تحّولت إلى قصة إبريق الزيت أو ألف ليلة 
وليلة لتشعب فصولها وحكاياتها. فمنذ سنوات تتجاهل الحكومات المتعاقبة إقرار السلسلة البالغة 

التعقيد حتى ال تغضب أيًا من األطراف المعنية، حتى بعد أن أقدمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على 
إقرارها أخيرًا بدا أن هناك سلسلة طويلة أخرى من التساؤالت والهواجس التي تحيط بالعملية برمتها، ال 

سيما لجهة ما يحكى عن »تقسيطها«، وعن تأمين إيراداتها البالغة 1295 مليارًا من الضرائب، ومن جيوب 
المواطنين، وإن تم الحديث عن ضرائب ال تمس الفقراء، لكن من الواضح أنها ستمس كافة أطياف الشعب 
اللبناني. وفي ظل الخالفات بين المسؤولين حول إقرارها وتأمين كلفتها، ال عجب أن تصبح سلسلة الرتب 

والرواتب القضية الساخنة الجديدة التي حّلت محل ملف المياومين، والتي ستشغل بال اللبنانيين للفترة 
الراهنة والمقبلة.

ولهم أيضًا
ب���ح�������ش���ب ال�������ش���ل�������ش���ل���ة اجل�����دي�����دة، 

العامة  ال�شلطات  خم�ش�شات  ت��وزع��ت 

وتعوي�شاتها كما يلي:

18 م��ل��ي��ون��اً  رئ��ي�����ص اجل���م���ه���وري���ة: 

و750 األف لرية، رئي�ص جمل�ص النواب 

النائب:  غ��ري  ال���وزراء  جمل�ص  ورئي�ص 

ال��وزي��ر  ل���رية،  األ���ف  و737  مليوناً   17
النائب والوزير غري النائب: 12 مليوناً 

مليوناً   12 والنائب:  ل��رية،  األ��ف  و937 

و750 األف لرية. 
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�سرخة النقابات

اإق���رار �شل�شلة الرتب  اأن���ه ج��رى  ك��ان لف��ت��اً 

وال����روات����ب اجل���دي���دة ب��اأ���ش��ل��وب مي��ك��ن و���ش��ف��ه 

�شيا�شة  على  قائماً  كونه  حم�ص،  لبناين  ب��اأن��ه 

»ال��ت��ق�����ش��ي��ط«؛ ك��م��ا ك���ل ����ش���يء يف ه����ذا ال��ب��ل��د، 

النفقات  لتحّمل  التمويل  م�شادر  غياب  ب�شبب 

ال��زي��ادة  ق���ررت احل��ك��وم��ة تق�شيط  الإ���ش��اف��ي��ة. 

الناجمة عن حتويل الرواتب على ثاث مراحل، 

يف 2012/7/1، و2013/1/1 و2014/1/1. 

يف الأول من ت�شرين الأول املقبل �شيتقا�شى 

القطاع  غرار  وعلى  العام،  القطاع  موظفي  كل 

امل�شتحقة  فروقاته  مع  املعي�شة،  غاء  اخلا�ص، 

حُتت�شب  اأن  على  املا�شية،  الثمانية  الأ�شهر  عن 

التي  ال�شل�شلة  ق��ان��ون  على  �شلفة  ال��زي��ادة  ه��ذه 

�شتق�ّشط على خم�ص �شنوات. 

ومن الآن وحتى 2013/4/1 ل يدفع �شيء، 

ومن 2013/4/11 وحتى نهاية �شنة 2013 يدفع 

ن�شف الزيادة، ويف �شنة 2014 يدفع ثاثة اأرباع 

ال���زي���ادة، وي��ت��ك��ون م��ن م��ه��ل��ة ه��ات��ني ال�شنتني 

ون�شف ال�شنة التي نتحدث عنها فارق 18 �شهراً 

2015، حيث  اإ�شافتها انطاقاً من �شنة  جتري 

اإنه يف كل �شهر يجري دفع �شهر من الفروقات، 

وبالتايل تكون الزيادة دفعت كاملة يف منت�شف 

�شنة 2016 على اأ�شا�ص اأن تبداأ يف 2012/7/1.

اأجواء متوترة

مل  احلكومة  اإليها  تو�شلت  التي  النتيجة 

الأج��واء  توتر  زاد يف  كثرية، ومم��ا  فئات  تر�ص 

التناق�ص يف مواقف بع�ص الوزراء ب�شاأن التفاق 

اإليها  ال��ل��ج��وء  ال��ت��ي �شيتم  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  ع��ل��ى 

الوزراء  جمل�ص  اأن  خ�شو�شاً  النفقات،  لتغطية 

امل����وارد،  ه���ذه  طبيعة  وا���ش��ح  ب�شكل  ي��ح��دد  مل 

اجلاري   17 يف  املقبلة  احلكومة  جل�شة  بانتظار 

ل�شتكمال البحث يف هذا املو�شوع. الأرقام التي 

ت�شمنتها ال�شل�شلة كبرية للغاية، وبالتايل فاإن 

امل�����ش��وؤول��ي��ات اأم����ام احل��ك��وم��ة ت��ب��دو ك��ب��رية ج��داً 

تغطي  التي  املالية  البدائل  البحث عن  لناحية 

هذه الأرقام، وهناك كلفة كبرية �شترتتب على 

موازنة العام 2013.

ال�شل�شلة حتى ارتفعت �شرخة  اأُق��رت  اأن  ما 

ال���ه���ي���ئ���ات ال��ن��ق��اب��ي��ة ال���ت���ي رف�������ش���ت ال��ت��ج��زئ��ة 

وال��ت��ق�����ش��ي��ط، ب��ي��ن��م��ا ع���ل���ت ����ش���رخ���ة ا���ش��ح��اب 

امل���وؤ����ش�������ش���ات الق���ت�������ش���ادي���ة ال����ذي����ن ط��اول��ت��ه��م 

لهم  ق��درة  ل  اأن  موؤكدين  اجلديدة،  ال�شرائب 

الأو���ش��اع  ت��ده��ور  و�شط  �شيما  ل  حتّملها،  على 

القت�شادية وال�شياحية خال العام احلايل.

متويل  �شيتم  احل��ك��وم��ة،  اأعلنت  فح�شبما 

عر  وال��روات��ب  الرتب  �شل�شلة  قانون  م�شروع 

بل  الفقري  ج��ي��وب  ت��ط��ال  ل  اإج����راءات  �شل�شلة 

التي  ال�شريبية  الإج������راءات  ل��ك��ن  الأث���ري���اء، 

جرى احلديث عنها دقت ناقو�ص اخلطر لدى 

�شتوؤثر  كونها  والقت�شادية،  النقابية  الهيئات 

التي  الج���راءات  اأعمالهم. من بني  على  �شلباً 

ال�شل�شلة:  اي��رادات  لتاأمني  احلكومة  طرحتها 

البحرية، �شريبة على  غرامات على الأماك 

الفوائد امل�شرفية، �شريبة على اأرباح التح�شني 

ال���ع���ق���اري، ر���ش��م اإ����ش���ايف ع��ل��ى رخ�����ص ال��ب��ن��اء، 

امل�����ش��ددة لر�شوم  وغ��رام��ة على الأج��ه��زة غ��ري 

اجلمارك.

اأي�شاً، قرر جمل�ص الوزراء ا�شتكمال النقا�ص 

املالية، من  التدابري والإج���راءات  يف جملة من 

البناء، وهي  ال�شتثمار يف  زي��ادة عامل  اأبرزها: 

اإعادة  اإعدادها،  ال�شغال  وزير  اإىل  طلب  درا�شة 

ت��ق��ي��ي��م الأ����ش���ول ال��ث��اب��ت��ة، وه���ن���اك اق���رتاح���ات 

اأخرى �شتخ�شع لنقا�ص تف�شيلي بعد احل�شول 

لها بهدف  الفعلي  التقييم  املال على  من وزارة 

ت���وف���ري ال��ت��غ��ط��ي��ة ال����ازم����ة ل�����ش��ل�����ش��ل��ة ال��رت��ب 

على  للمحافظة  والرواتب وموازنة عام 2013، 

ال�شتقرار النقدي واملايل.

ع��ام��ل  زي�����ادة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  وت�����ش��ري 

ال���ش��ت��ث��م��ار يف ال���ب���ن���اء ���ش��ت��وف��ر ن��ح��و م��ل��ي��اري 

التي  للمبالغ  الإجمالية  القيمة  لرتتفع  دولر 

املرتافقة  والإج����راءات  التدابري  م��ن  �شتتوافر 

مع �شل�شلة الرتب والرواتب اإىل نحو 3 مليارات 

 2200 تتجاوز  ال�شل�شلة ل  كلفة  اأن  رغم  دولر، 

مليار لرية، اأو ما ي�شاوي 1.45 مليار دولر، لكن 

ل يزال هذا القرتاح، اأي زيادة عامل ال�شتثمار 

امليقاتي«،  »ط��اب��ق  ت�شميته  على  ا�شطلح  ال��ذي 

قيد الدر�ص يف وزارة الأ�شغال.

رف�ض القرار

رف�شها  القت�شادية  الهيئات  اأع��ل��ن��ت  وق��د 

لها  ف��ادح��ة  خ�����ش��ائ��ر  م��ن  �شيت�شبب  مل��ا  ل��ل��ق��رار 

الدولة  خزينة  على  كارثية  وع��واق��ب  تداعيات 

وعلى القت�شاد واملواطن اللبناين.

وراأت الهيئات اأن فر�ص احلكومة املزيد من 

القت�شادية  املوؤ�ش�شات  على  املبا�شرة  ال�شرائب 

اإىل  اأ����ش���ارت  ل���ذا  ان��ف��ج��اراً،  وامل��واط��ن��ني �شيولد 

اأي��ة  تنفيذ  امل��ق��ب��ول يكمن يف  الأوح����د  اأن احل��ل 

خال  من  مت��ول  واأن  تدريجية،  ب�شورة  زي��ادة 

اأعباء  اأية  القت�شاد  وعدم حتميل  الهدر،  وقف 

اإ�شافية.

اأنها لن تبقى  وحذرت الهيئات القت�شادية 

ح�شابها،  على  احل��ل  ك��ان  اإذا  الأي����دي  مكتوفة 

فيما كانت اجلهات القت�شادية اأكدت اأن م�شروع 

�شل�شلة الرتب والرواتب �شيزيد العجز املقدر يف 

املوازنة العامة لعام 2012 من 5680 مليار لرية 

اأن��ه يرفع  اإىل اأك��ر من 6380 مليار ل��رية، كما 

من   2012 العام  املقدر يف  العام  الدين  اإجمايل 

مليار   57.9 من  اك��ر  اإىل  دولر  مليار   57.4
دولر.

الكلفة العامة

األ��ف موظف، ما   220 ال�شل�شلة نحو  تطال 

ميثل نحو 18 يف املئة من القوى العاملة تتوزع 

األ��ف��اً يف ال��ق��ط��اع ال��رتب��وي، و90  كما ي��ل��ي: 40 

موظفني  وتت�شمن  الع�شكري،  ال�شلك  يف  األفاً 

دائ��م��ني وم��وؤق��ت��ني وم��ت��ع��اق��دي��ن، وت���ت���وزع اإىل 

وثانية(،  )اأوىل  رتب  اإىل  والفئات  فئات  خم�ص 

والرتب اإىل درجات )22 درجة(، وكذلك تتوزع 

الداري،  وظيفية:  �شا�شل  عدة  اإىل  ال�شل�شلة 

وال�شلك الع�شكري، وال�شلك الرتبوي، وال�شلك 

ال��ق�����ش��ائ��ي، وال�����ش��ل��ك اخل���ارج���ي، وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

العامة.

�شل�شلة  ق��ان��ون  م�����ش��روع  كلفة  ُق����درت  وق���د 

ال��رت��ب وال���روات���ب يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واإع��ط��اء 

ب�1595ملياراً و813 مليوناً  زيادة غاء املعي�شة 

ال��زي��ادة  اإىل  اإ�شافة  لبنانية،  ل��رية  األ��ف  و886 

يف امل���دار����ص امل��ج��ان��ي��ة 31 م��ل��ي��اراً، وال���زي���ادة يف 

الع�شكرية  لاأ�شاك  الجتماعية  التقدميات 

ل��رية  األ����ف  و118  م��ل��ي��ون��اً  و882  م��ل��ي��ارات   7
ال��زي��ادة على  الأرق���ام  ه��ذه  ت�شمل  لبنانية، ول 

اأجور م�شتخدمي ومتعاقدي املوؤ�ش�شات العامة 

وروات����ب امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك وروات���ب 

ال�شلكية  لات�شالت  العامة  املديرية  واأج���ور 

والا�شلكية. 

اإعداد هناء عليان
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أســاتـذة الـثـــانـوي
علت �شرخة القطاع الرتبوي مع اإعان احلكومة تق�شيط الدرجات ال�شت املعطاة 

من  اب��ت��داء  درجتني   ،2012/7/1 من  اب��ت��داء  درجتني  اإىل  التعليمية  الهيئة  لأف���راد 

2013/1/1، ودرجتني ابتداء من 2014/1/1، علماً اأن هذه الدرجات معطاة لأ�شاتذة 
الأ�شا�شية  املرحلة  املهني ومعلمي  التعليم  الثالثة يف  الفئة  واأ�شاتذة  الثانوي  التعليم 

والفئة الرابعة يف التعليم املهني.

اإىل ذلك، كّر�ص امل�شروع اجلديد اقتطاع 30 يف املئة من اأ�شل 60 يف املئة من حق 

اأ�شاتذة التعليم الثانوي، لقاء الزيادة يف �شاعات عملهم، اأعطاهم اإياها القانون 53/66. 

وت�شّر رابطة الثانوي على ن�شبة ال�60 يف املئة لأنه منذ ما قبل العام 1966 �شنف 

اأ�شتاذ التعليم الثانوي يف الفئة ذاتها للموظف من الفئة الثالثة ويف املوقع الوظيفي 

 ،1998 العام  وحتى   1966 العام  من  واعتباراً  مت�شاوياً،  راتباً  كاهما  واأعطي  عينه، 

فر�شت القوانني زيادة يف �شاعات العمل على اأ�شتاذ التعليم الثانوي، واأعطي لقاء هذه 

 1998 عام  النهائية يف  عند حدودها  ا�شتقرت  )تعوي�ص خا�ص(  مئوية  ن�شباً  الزيادة 

على النحو الآتي: 60 يف املئة من اأ�شا�ص الراتب لأ�شتاذ التعليم الثانوي، و75 يف املئة 

اأ�شا�ص الراتب ملدير الثانوية، وقد �شكلت هذه الن�شب املئوية الفارق الدائم بني  من 

راتب ال�شتاذ الثانوي وراتب املوظف فئة ثالثة طيلة 32 �شنة متوا�شلة.

الثانوي من  الثانويني لن يقبلوا ب�شرب موقع ال�شتاذ  اأن  امل�شادر على  و�شددت 

املئة  ال�60 يف  املئة من حقوقه، ويوؤكدون �شرورة احلفاظ على  30 يف  اقتطاع  خال 

كن�شبة فارق دائم تاريخي بني راتب الثانوي وراتب املوظف )فئة ثالثة(. 

ا�شتكماًل للبند 43 املتعلق مب�شروع 

ق����ان����ون ي��ت��ع��ل��ق ب���رف���ع احل�����د الأدن������ى 

العامة،  الإدارات  يف  والأج��ور  للرواتب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات  ويف اجل��ام��ع��ة 

واحت����������ادات ال���ب���ل���دي���ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

العمل  لقانون  اخلا�شعة  غ��ري  العامة 

العام،  الإداري  ال�شلك  روات��ب  ومتويل 

وخم�ش�شات ال�شلطات العامة، واإعطاء 

زي��ادة غ��اء معي�شة، اأُدرج���ت يف جدول 

اأع����م����ال جم��ل�����ص ال�������وزراء ن�����ش��خ��ة عن 

عامل  زي��ادة  اإىل  يرمي  قانون  م�شروع 

املبنية  غري  للعقارات  العام  ال�شتثمار 

ب��ال��ب��ن��اء عليها  ال��رتخ��ي�����ص  امل��ط��ل��وب 

وزي�����ادة ن�����ش��ب��ة ر���ش��م ال��رتخ��ي�����ص على 

رخ�ص البناء.

يت�شمن امل�شروع مواد عدة:

املادة الأوىل: يحق الإفادة من زيادة 

يف عامل ال�شتثمار العام للعقارات التي 

���ش��رتخ�����ص ب��ع��د ���ش��دور ه���ذا ال��ق��ان��ون 

لقاء احت�شاب م�شاحة الأر�ص الوهمية 

العقار  م�شاحة  اإىل  اإ�شافتها  ال��واج��ب 

ال���ش��ت��ث��م��ار  ع��ام��ل  لي�شبح  الأ����ش���ا����ص، 

العام امل�شتعمل يف العقار م�شاوياً لعامل 

ال�شتثمار العام النهائي امل�شموح به يف 

املنطقة بعد الزيادة، وذلك �شمن هذه 

ال�شروط:

• يف املناطق املحدد فيها عدد الطوابق 
والعلو، األ تتعدى الزيادة طابقاً واحداً 

ي��زي��د  ل��ل��ط��اب��ق الأخ�����ري، واأل  مم��اث��ل��ة 

ارتفاعه على 3،5 اأمتار.

عدد  فيها  امل��ح��دد  غ��ري  املناطق  يف   •
ال���ط���واب���ق وال���ع���ل���و. مي��ك��ن زي�����ادة ع��دد 

م��ن عدد  امل��ئ��ة  10 يف  بن�شبة  ال��ط��واب��ق 

الطوابق املمكن تنفيذه ا�شتناداً لقانون 

ال��ب��ن��اء والأن���ظ���م���ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا قبل 

الطابق  ك�شر  يعتر  ال��ق��ان��ون.  ���ش��دور 

الذي يزيد على الن�شف، طابقاً كامًا.

ال���ع���ل���و  م�����ن  ال�������زي�������ادة  • ت�������ش���ت���ث���ن���ى 
واخلطوط الغافية يف كل املناطق.

ل��اإف��ادة  املقدمة  الرخ�ص  تخ�شع   •
لرتفاقات  ال�شتثمار  عامل  زي��ادة  من 

الطريان املدين وال�شامة العامة.

الر�������ص  ث���م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��د  • ي����دف����ع 
املربع  امل��رت  �شعر  اأ�شا�ص  على  الوهمية 

بالرتخي�ص،  التخمني  بتاريخ  املخمن 

خلزينة  املئة  يف   90 يخ�ش�ص  اأن  على 

الدولة و10 يف املئة للبلدية.

التي  املبنية  غري  العقارات  تفيد  • ل 
طابق  زي����ادة  ع��ل��ى  وا�شتح�شلت  ���ش��ب��ق 

 80/6 رقم  القانون  مبوجب  ا�شتثنائي 

وملحقاته من الزيادة.

• ت�����ش��ت��ث��ن��ى م����ن ال������زي������ادة، امل��ن��اط��ق 
احلرجية والزراعية والأثرية ومناطق 

النزلقات ومناطق ال�شكن اخلا�ص اأو 

ال�شكن الإفرادي.

اأحكام  م��ن  ُت�شتثنى  الثانية:  امل���ادة 

يف  ال��ت��ج��اري  الو�شط  ال��ق��ان��ون منطقة 

املبنية  امل�شاحات  فيها  امل��ح��ددة  ب��ريوت 

الق�شوى.

ُي�����ش��اف اإىل ر���ش��م  امل�����ادة ال��ث��ال��ث��ة: 

القوانني  يف  املحدد  بالبناء  الرتخي�ص 

املرعية الإج��راء 10 يف املئة من الر�شم 

املذكور ُي�شتوفى مل�شلحة اخلزينة.

امل������ادة ال���راب���ع���ة: ُي��ع��م��ل ب��ال��ق��ان��ون 

خم�ص �شنوات بدءاً من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.



ال ي���ح����ول اأح����د م���ن امل��ه��ت��م��ن ب���ل�����ش���أن 

ال�ش�ري، وه�ؤالء كل دول الع�مل من اأق�شى 

يعمد  اأن  اأق�������ش����ه����،  اإىل  االأر����ش���ي���ة  ال���ك���رة 

الرئي�س  اأطلقه�  التي  امل���اق��ف  تف�شري  اإىل 

امل�����ش��ري حم��م��د م��ر���ش��ي، ال����ذي مل ي��خ��رج 

فيه� فقط على االأ�ش�ل واملب�دئ ال�شي��شية، 

املعطى االأخطر، والذي  اإىل  واإمن��� جت�وزه� 

االأ�شب�ب  ينّم ع��ن حقد دف��ن غ��ري م��ع��روف 

املالمح  اأّن  ���ش���ى  امل��ب������ش��رة،  وغ��ري  املب��شرة 

ت�����ش��ري اإىل ال���ت���زام ق���ّدم���ه ك��م��� ي��ق���ل ق����دة 

االأمريكية  اخل�رجية  وزي��رة  اإىل  م�شري�ن، 

الزائرين  اأول  ك�نت  التي  كلنت�ن،  هيالري 

له من اخل�رج، وكذلك خالل زي�رته مملكة 

اآل �شع�د ك�أول زي�رة له خ�رج البالد، بعد اأن 

ترّبع على كر�شي الرئ��شة اآمن�ً مطمئن�ً.

دول  قمة  يف  امل�شري  الرئي�س  وم���اق��ف 

اأم�����م جمل�س »ج�معة  ث���ّم  ع���دم االن��ح��ي���ز،  

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة«، ب���ل��ت��ه��ّج��م ع��ل��ى ���ش���ري��ة 

املعزوفة  وت��رداد  املغ�درة،  اإىل  النظ�م  ودع���ة 

ال��غ��رب��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ب���ل���ق���ف اإىل ج���ن��ب 

الغربية  ال��دول  كم�  وك�أنه  ال�ش�ري،  ال�شعب 

واخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��زع���م��ة اأم���ريك����، ي���درك����ن اأو 

يعرف�ن م�ذا يريد ال�شعب ال�ش�ري اأكرث من 

ال�شعب ال�ش�ري نف�شه، والذي عندم� اأُتيحت 

ل���ه ال��ف��ر���ش��ة ب����خل���روج اإىل ال�������ش����رع، خ��رج 

والداعمن  القتل  زم��ر  �شد  االأل����ف  مبئ�ت 

اإع����داد  م��ع  و���ش��ي������ش��ي���ً،  وم�����اًل  ت�شليح�ً  ل��ه��� 

�ش�رية  الإخ���راج  للح�ار  الراف�شة  ال��رام��ج 

من امل�أزق.

وهن�ك من يرد م�اقف الرئي�س امل�شري، 

ال�شيم� اأم�م حركة عدم االنحي�ز، اإىل جملة 

اأ�شب�ب ودواف��ع، كم� اأن هن�ك من يرى فيه� 

زعم�ء  تفكري  تق�رب  ال  �شي��شية،  »طف�لية« 

اإمن���� هن�ك  اأو روؤ����ش����ء ج��م��ه���ري���ت،  ال����دول 

التداعي�ت  رغ��م  البع�س  يعتقد  ث�لث  خي�ر 

اخلطرية على م�شري املنطقة، اأنه خليط من 

اأي هن�ك دوافع واأ�شب�ب، وهن�ك  هذا وذاك، 

�شي��شية  »ط��ف���ل��ي��ة«  ه��ن���ك  ك��م���  ال��ت��زام���ت 

حتت�ج اإىل وقت كي تن�شج.. واإىل ذاك الي�م 

ال يعرف اأحد م�ذا �شيحّل ب�ملنطقة.

اأت���ت به  ال���ذي  اإن مر�شي  االأ���ش��ب���ب..  يف 

حتّرك�ت �شعبية غ��شبة ال يريد، وال ميكنه 

اأن يقف �شد حركة �شعبية، رغم ق�له تكراراً 

اأنه �شد التدخل الع�شكري اخل�رجي، وعليه، 

اختلف يف  واإن  النظ�م  �شد  يك�ن حتم�ً  فه� 

الق�شية، مت�م�ً  ه��ذه  ال�شعب يف  ال��روؤي��ة مع 

مثلم� م� ه� وجمل�شه الع�شكري مت�افق�ن 

على اإحالل نكبة ث�نية ب�ل�شعب الفل�شطيني، 

اأعلن احلر�س املطلق  اأحد �شب�طه  اأّن  حتى 

ع��ل��ى ات��ف���ق��ي��ة ك���م��ب داي��ف��ي��د ب���ل��ق���ل: »اإن 

يف  االأمنية  العملية  ب�ش�أن  م�شتمر  التن�شيق 

اإىل  ي���ؤدي  �شين�ء ملالحقة مطل�بن، مب� ال 

ف���إّن  وعليه،  داي��ف��ي��د«،  ك�مب  اتف�قية  خ��رق 

اأي�ش�ً  تنطبق  ال  ال�����ش���ري،  لل�شعب  ن�شرته 

بل  ال  ال�شلمية،  البحرين  �شعب  ث���رة  على 

ال�شلمية حركة غ�غ�ئية �شد  الث�رة  اعتب�ر 

االأمن ال�طني. 

اأن�����ه حل��ظ��ة ت�شعيد  امل���ف����رق����ت،  وم����ن 

م��ر���ش��ي ���ش��د ����ش����ري���ة، ك�����ن ���ش��ف��ري م�شر 

تل  يف  اجلديد  اعتم�ده  اأوراق  يقّدم  جديد 

اأب���ي���ب، وه���� ال�����ش��ف��ري ال����ذي ���ش��ح��ب��ه ن��ظ���م 

م�����ب������رك اح����ت����ج�����ج�����ً ع���ل���ى ������ش�����ّدة ال��ق��م��ع 

االإ�شرائيلي.

امل�ش�ألة  اأي�ش�ً،  والدوافع  االأ�شب�ب  ومن 

اإىل االبتزاز،  اإىل اخل�ش�ع  اأّدت  امل�لية، ول� 

ف�����ل����دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة، و����ش���ع���ت ودائ�������ع يف 

اأخ��رى  ب���دائ��ع  ووع���دت  امل�شرية،  امل�ش�رف 

اإىل ج�نب ال�ع�د ب��شتثم�رات تكفّلت قطر 

وحده� اأن ت�شل ا�شتثم�راته� اإىل 16 ملي�ر 

ق�ش�ي�  ومع�جلة  ت�شهيالت  مق�بل  دوالر، 

االأثم�ن  ب�أبخ�س  ا�شرتاه� قطري�ن  اأرا�شي 

»ال�عد«  هن�ك  وكذلك،  مب�رك،  نظ�م  اأي���م 

االأمريكي ب�إعف�ء م�شر من ملي�ر دوالر من 

دي�ن راكمه� عليه� نظ�م مب�رك، ف�شاًل عن 

الدويل مبنح م�شر قرو�ش�ً  النقد  م�افقة 

جديدة.

اأن االأه�����م من  ي��ج��زم ب��ع�����س اخل�����راء 

تلك االأ�شب�ب والدوافع، هي م�ش�ألة داخلية 

ا�شتعداده�  اأب���دت  اإي���ران  اأّن  �شيم�  �شرفة، 

اإىل ت��ق��دمي دع��م وا���ش��ت��ث��م���رات، رمب��� اأك��رث 

بكثري مّم� يقدمه املح�ر الغربي اخلليجي، 

وك���ذل���ك ف�������إّن االل����ت����زام ب���ل��ت��ف���ه��م���ت مع 

يف  مركزية  نقطة  ه���  االأم��ريك��ي��ة،  االإدارة 

التف�هم�ت  اأن تلك  �شي��شة مر�شي، ب�عتب�ر 

كم�  الرئ��شة،  ���ش��ّدة  اإىل  ب��ش�له  �شمحت 

اأّن مر�شي - ح�شب اخلراء - اأراد اأن ُيثبت 

اأواًل لالإخ�ان امل�شلمن ب�أنه ملتزم بعالق�ت 

على  الت�أكيد  م��ع  الع�ملي،  االإخ����ان  تنظيم 

ال��ت��ف���ه��م���ت  ب�����ش���أن  اع��ت��م���د  اأوراق  ت��ق��دمي 

ال�ش�بقة مع وا�شنطن، لذلك ج�ءت الدع�ة 

املتحدة بعد اخلط�بن  ال�الي�ت  له لزي�رة 

الت�شعيدين �شد �ش�رية.

ال�����ف�����ء  ع���ل���ى  ق��������در  غ����ري  م���ر����ش���ي  اإن 

لت�شدير  �ش�نحة  فر�شة  وه��ذه  برن�جمه، 

اأزم���ت���ه، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ق��ن���ع��ت��ه اأن ذل��ك 

يتن�ق�س مع مب�درته ح�ل اللجنة الرب�عية 

والتي  ال�����ش���ري��ة،  االأزم���ة  ملع�جلة  املقرتحة 

ت�����ش��ّم اإىل ج����ن���ب م�����ش��ر، ك����اًل م���ن ت��رك��ي��� 

وال�����ش��ع���دي��ة واإي�����ران، الأن���ه ب��ذل��ك ي��ك���ن قد 

ات���خ���ذ م���ن ن��ف�����ش��ه ط���رف����ً اإىل ج����ن���ب اأح���د 

امل��ت�����ش���رع��ن، مب���� ي��ح���ل اأن ي��ك���ن ط��رف���ً 

نزيه�ً.

بنف�شه وبل�ش�نه  ف�إن مر�شي قتل  وعليه، 

اأية نت�ئج للجنة الرب�عية - اإن ُعقدت اأ�شاًل 

- واأث���ب���ت اأن���ه غ��ري ق����در ع��ل��ى االل���ت���زام مب� 

يب�در اإليه من تلق�ئه.

ب���أي ح���ل، ف���إن ذينك اخلط�بن تك�مال 

م��ع اخل��ط���ب ال��رتك��ي امل��ت���ّت��ر، ال���ذي اتهم 

�ش�رية ب�أنه� اإره�بية وفق م� ج�ء على ل�ش�ن 

رج���ب اأردوغ��������ن، وب����ل���ت����ازي م���ع ال��رتوي��ج 

الغربي واخلليجي ب��شتح�لة مهمة االأخ�شر 

االإبراهيمي، م� يعني اأّن حّم�م الدم ال�ش�ري 

ك����رثاً، وال �شيم�  ال�����ش��رك���ء  م�����ش��ت��م��ر، وب�����ت 

افت�ش�ح  م��ن  خ���ف���ا  ال��ذي��ن  امل�شتعربن  م��ن 

ال�ش�رية  القن�ات  ف�أوقف�ا  اأك��رث،  جرائمهم 

الق�ى  من  بطلب  االإعالمية  اأقم�رهم  عن 

التي تقف خلفهم.

يون�س عودة

14

عربي

تدخل الرئي�س االأمريكي »ب�راك اأوب�م�« لتعديل 

ب��ي���ن احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي، الإ���ش���ف��ة ف��ق��رة تتعلق 

اأن  �شيم�  ال  ل�»اإ�شرائيل«،  اأبدية  كع��شمة  ب�لقد�س 

الرئ��شية االأمريكية، تبلغ تقريب�ً  كلفة االنتخ�ب�ت 

تق�رير  يف  ورد  م���  ح�شب  دوالر،  م��ل��ي���رات  ال�شبعة 

مراكز االأبح�ث االأمريكية لهذا االأ�شب�ع.

اأجرت ون�شرت  اأن«، قد  ال�»�شي.اأن.  وك�نت �شبكة 

ا���ش��ت��ط��الع���ً ل����ل����راأي، ت���ن����ول ال���ت���دخ���ل ال��ع�����ش��ك��ري 

ال�شكل  على  النت�ئج  فج�ءت  �ش�رية،  يف  االأم��ريك��ي 

امل�شتطلعة،  ال�����ش��ري��ح��ة  م���ن   ٪46،49 اإن  ال���ت����يل: 

ت��ع���ر���س ا���ش��ت��خ��دام ال��ق���ة اجل���ي��ة الإن�����ش���ء من�طق 

اإر�ش�ل  يع�ر�ش�ن  منهم   ٪64 واأن  �ش�رية،  يف  اآمنة 

ق�ات اأمريكية اأو اأجنبية اإىل �ش�رية، الإق�مة من�طق 

ي�ؤيدون  منهم   ٪48 اأن  ج�ء  فيم�  للمع�ر�شة،  اآمنة 

وع�ر�س  املع�ر�شة،  اإىل  واالإم���دادات  ال�شالح  اإر�ش�ل 

47٪ من ال�شريحة امل�شتطلعة التدخل الع�شكري.
ه����ذا وق����د ق����م���ت ���ش��ح��ي��ف��ة »ل����م����ن���د« بن�شر 

الع�شكري  امل�شت�ى  بن  الدائر  اجل��دل  ح�ل  مق�لة 

وقد  التدخل،  م��ش�ع  ح���ل  والفكري،  وال�شي��شي 

ب�الأ�شلحة  امل�شلحة  املع�ر�شة  مب��د  امل���ق��ف  تلخ�س 

والتدريب عليه�، مع احلف�ظ على م�قفهم الث�بت 

م��ن ع��دم ال��ت��دخ��ل املب��شر، وق��د ب��رر اأ���ش��ح���ب هذا 

اإ�شع�ف  الغ�ية  اإذا ك�نت  »اإن��ه  امل�قف ذلك بق�لهم: 

�ش�رية يف وجه العدو االإ�شرائيلي، ف�إن احلل االأمثل 

ه���� اإط����ل���ة اأم����د احل����رب الأط������ل م���دة مم��ك��ن��ة، م� 

واجلي�س  امل�شلحة  الع�ش�ب�ت  بن  ت���ازن  خلق  يعني 

واالأجهزة االأمنية«، واإذ ب�الأم�س ت�شل وحدات برية 

وبحرية فرن�شية اإىل املنطقة، حتت غط�ء امل�ش�عدات 

ك���ن  مهم�  اإن�����ش���ن  اأي  ع��ل��ى  يخفى  وال  االإن�����ش���ن��ي��ة، 

�ش�ذج�ً، اأنه� غط�ء للعملي�ت اال�شتخب�راتية، اإ�ش�فة 

اإىل الت�شريح الفرن�شي عن قرار اإمداد امل�شلحن يف 

�ش�رية ب�ل�شالح الثقيل.

اأم� ال�ش�ؤال عن طرق مترير االأ�شلحة اإىل الداخل 

بهذه  للقي�م  وج���ه��زة  مفت�حة  تركي�  ف���إن  ال�����ش���ري، 

املهمة، لكن ذلك ال يعني ت�قف ال�شغ�ط على الدول 

احل��دودي��ة االأخ����رى، ويف اإط����ر ذل���ك، ج���ء ا�شتطالع 

ب�����ش���رة« يف ق��ط��ر م����ازي����ً ال�شتطالع  م��رك��ز »ع��زم��ي 

تي�ر  رئي�س  قدمه�  التي  وللعري�شة  اأن«،  اأن  ال���»���ش��ي 

اآذار   14 ق�ى  حت�لف  ب��شم  ال�شني�رة،  ف���ؤاد  امل�شتقبل 

لرئي�س اجلمه�رية اللبن�نية، اإ�ش�فة اإىل لق�ءات وليد 

جنبالط يف فرن�ش�، وخط�ب�ت �شمري جعجع التي مل 

اأمن  الي�م من احلدة، وم�ش�ركة  م� تبلغه  تبلغ ي�م�ً 

اإىل تفجري  اإ���ش���ف��ة  ا���ش��ط��ن��ب���ل،  اجل��م��ي��ل يف م���ؤمت��ر 

احل�شيني�ت،  ا�شتهداف  وخ�ش��ش�ً  العراق،  يف  ال��شع 

ال�شغط  تفعيل  خ���ن��ة  يف  ي�شب  ك��ل��ه،  ذل���ك  اأن  ي��ب��دو 

ومت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق ل��ت��م��ري��ر اخل���ط����ات اجل���دي���دة من 

امل�ؤامرة على �ش�رية.

من كل هذا احلراك والدعم للذين يدمرون الب�شر 

واحل��ج��ر يف ���ش���ري��ة، مل ي��ع��د ه��ن���ك جم����ل لل�شك ب���أن 

املنطقة،  هذه  دم���ر  يح�شل من  الرئي�س مم�  امل�شتهدف 

الع�مل  ك��ل  يف  ف���ل��ن��زاع���ت  وال�شعب،  ال��دول��ة  �ش�رية  ه��� 

هيمنة،  وتغيري  نظ�م،  تغيري  ق�شة  على  تت�قف  العربي 

هن�ك  �ش�رية  يف  لكنه�  اقت�ش�دية،  م���ارد  على  و�شيطرة 

اأو م���ت، واأ�شعب م� فيه�  اإنه� ق�شة حي�ة  اأخ��رى،  ق�شة 

اأن اأهل تلك البالد هم ال�شح�ي� وهم اأنف�شهم اجلالدون، 

ومل يكتف�ا بذلك، بل ا�شتقطب�ا كل من هب ودب لقتلهم 

وتدمري بلدهم وهدر مقدراته.

اأه��ل��ن��� يف ���ش���ري��ة، اإال ف��ه��م م��� يح�ك  اأم�����م  مل ي��ع��د 

دم���ءه��م،  يحقن�ا  اأن  عليهم  واأن  بلدهم،  و�شد  �شدهم 

ف�ق  بهم  يرقى  حل  الأزم�تهم،  حل  اإيج�د  يف  وي�ش�هم�ا 

احل��دي��ث،  وت���ف��ه  االأم�����ر،  و�شف��شف  وال�شغ�ئن،  االآالم 

واالأحق�د، كي ي�شل�ا ب�ش�رية اإىل بر االأم�ن، �ش�رية تلك 

البالد التي ق�ل عنه� املهند�س املت�آمر على االأمة العربية 

رب انتهت امل�شكلة«. »برن�ر ليفي«: »اإنه� القلب، اإذا م� �شُ

حممد اأمني ال�ضنـاوي
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الذي انعقد يف الق�هرة االأ�شب�ع امل��شي، عن 

ال��رتدي  ق���رارات غ��ري �شي�دية، ه��ي قمة يف 

وا�شتمرار لقمة بغداد، يف اآذار امل��شي، التي 

�شن�ع  مل�شلحة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق�����ش���ي���  ره��ن��ت 

عم�م�ً،  الغربية  ال��دول  ع�ا�شم  يف  ال��ق��رار 

ويف وا���ش��ن��ط��ن وت���ل اأب��ي��ب خ�����ش������ش���ً، وق��د 

الرئي�س  املراهنن على ح�ش�ر  اآم�ل  خ�بت 

امل�������ش���ري حم��م��د م���ر����ش���ي، ال�����ذي اح��ت���ى 

امل�ش�وم�ت، واملدائح غري  خط�به جملة من 

امل�شب�هة  وامل���اق��ف  اخلليج،  ل���دول  امل���ررة 

يف  وال������ش��ع  الفل�شطينية  ال��ق�����ش��ي��ة  اإزاء 

�ش�رية.

رغ����م اع������رتاف م��ر���ش��ي ب������أن ال��ق�����ش��ي��ة 

املركزية،  ال��ع��رب  ق�شية  ه��ي  الفل�شطينية 

اأي تغيري ج��ذري  ُي��الح��ظ  يف خ��ط���ب��ه  مل 

املخل�ع حممد ح�شني  الرئي�س  �شي��شة  عن 

العربية  اخل��الف���ت  ت���أج��ي��ج  م��ب���رك، جلهة 

ت�أييد مط�لب دول��ة  االإي��ران��ي��ة، م��ن خ��الل 

على  ب�شي�دته�  املتحدة  العربية  االإم�����رات 

اإي�����ران، وك��ذل��ك  اجل���زر امل��ت��ن���زع عليه� م��ع 

رئي�س  �شي��شة  امل�شروط  غري  ت�أييده  جلهة 

ال�شلطة الفل�شطينية حمم�د عب��س وت�جه 

على  واإ���ش��راره  املتحدة،  االأمم  اإىل  االأخ��ري 

احلل التف�و�شي مع الكي�ن ال�شهي�ين. 

فمن �شخري�ت القدر، اأن الرئي�س عب��س 

االأوىل«، من خالل  العرب  »ق�شية  قّزم  قد 

كلمته اأم�م املجتمعن، واختزله� اإىل ق�شية 

و���ش��م���ه  ف��ل�����ش��ط��ن«،  يف  ال�شعبي  »احل�����راك 

»ربيع�ً فل�شطيني�ً، يتمثل بتخفي�س االأ�شع�ر 

ري��س  ن�ه  وقد  ك�ملة«،  الرواتب  وا�شتالم 

ب���ق���ف  فل�شطن  خ���رج��ي��ة  وزي����ر  امل���ل��ك��ي 

بكل  الفل�شطينية  القي�دة  ج�ار  »اإىل  م�شر 

االأمم  اإىل  بت�جهه�  وخ�ش��ش�ً  م�ش�عيه�، 

املتحدة«.

»فل�شطن خرجت من  اأن  امل�لكي  واأّك��د 

االإجتم�ع كم� ك�نت تت�قع، ب�لدعم املطل�ب 

امل��ج���الت«،  ك���ف��ة  يف  ال��ع��رب��ي  امل�شت�ى  على 

وق����د اأب�����دت ال����ف����د ال��ع��رب��ي��ة ا���ش��ت��ع��داده��� 

لت�أمن الرواتب، وذلك من خالل ال�شغط 

الكي�ن  من  للطلب  االأمريكية  االإدارة  على 

ال�����ش��ه��ي���ين ب���إع��ط���ء امل��خ�����ش�����ش���ت امل���ل��ي��ة 

مه�م  يف  املحتل  ت�����ش���رك  ل�شلطة  امل���ع���دة، 

اإدامة احتالله وقمعه للمق�ومن. 

لقد راأى البع�س يف م�ش�ركة مر�شي يف 

اجتم�ع وزراء اخل�رجية، ع�دة م�شر للقي�م 

ب���دوره���� ال����ري�����دي االإق��ل��ي��م��ي، وت�����ش��دره��� 

تط�بق  ول��ك��ن  ال��ك��رى،  العربية  للق�ش�ي� 

م���ق��ف م��ر���ش��ي م��ن امل�����ش���أل��ة ال�����ش���ري��ة مع 

املع�دية  والعربية  الغربية  ال���دول  م���اق��ف 

ي��ع��ط��ي معنى  ب�����ش���ر االأ�����ش����د، ال  ل��ل��رئ��ي�����س 

اإقليمية،  رب���ع��ي��ة  جل��ن��ة  بت�شكيل  مل��ب���درت��ه 

وم�شر،  وال�شع�دية  وتركي�  اإي���ران  ت�شمل 

اأن  ح��ت��ى  ال�شلمية،  ب���ل��ط��رق  امل�����ش���أل��ة  حل��ل 

املبع�ث الدويل االأخ�شر االإبراهيمي اأبدى 

ام��ت��ع������ش��ه م���ن م���ق���ررات اج��ت��م���ع ال������زراء 

اأم����م  ع��راق��ي��ل م�شبقة  واع��ت��ره���  ال���ع���رب، 

م�ش�عيه الإيج�د احلل املن��شب.

وزراء  اأن  اأي�����ش���ً،  ال��ق��در  �شخري�ت  وم��ن 

اجتم�عهم  يف  ا�شتج�ب�ا  العرب  اخل�رجية 

يف  الد�ش�تري  »كت�بة  ب�ش�أن  ال��ع��راق  مل��ق��رتح 

قمة  مل��ق��ررات  تنفيذاً  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع  دول 

ب���غ���داد«، وي���أت��ي ق���رار دع����ة جم��م���ع��ة من 

لكت�بة  والت�شريعية،  الق�ن�نية  ال�شخ�شي�ت 

ع�شية  املعنية،  ال���دول  م��ن  لعدد  الد�ش�تري 

ح�ل  العراقي،  الرمل�ن  يف  الدائر  اجل��دال 

منح �شرك�ت االإ�شتثم�ر االأمريكية احل�ش�نة 

واإعف�ئه�  العراقية،  الق�انن  اأم���م  الت�مة 

االأم���ال  بنقل  له�  وال�شم�ح  ال�شرائب،  من 

ال�����ش��ل��ط���ت  ك���م��ل��ة دون م���راق���ب���ة  ب���ُح���ري���ة 

العراقية.

ال����دول  اأن  اأح�����د  ع��ل��ى  ي��ع��د خ����ف���ي����ً  مل 

مزيد  اإىل  ي����ؤدي  ط��ري��ق  يف  ت�شري  العربية 

ال�شي�دية،  ال���ق���رارات  ات��خ���ذ  يف  العجز  م��ن 

م�ش�حله�  ا�شتقالله� وحتمي  ت�شمن  التي 

ال��ق���م��ي��ة، وت����أت���ي م�����ش���رك��ة دول االحت�����د 

ب���زي��رة خ���رج��ي��ة قر�س  االأورب�����ي، ممثلة 

ايراك� م�رك�لي�س ب��شفه� الرئي�س احل�يل 

ل���الحت����د، خ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى ت��ب��ع��ي��ة ال��ق��رار 

العربي لع�ا�شم الغرب. 

القر�شية  ال�زيرة  كلمة  تط�بقت  فقد 

مع  ال���ع���رب،  اخل����رج���ي���ة  وزراء  اج��ت��م���ع  يف 

ال�شراع  ق�شية  من  العربية  ال��دول  م�اقف 

ال��ع��رب��ي ال�����ش��ه��ي���ين، وامل�����ش���أل��ة ال�����ش���ري��ة 

وامللف الن�وي االإيراين، وقد نقلت ال�زيرة 

ال��ق��ر���ش��ي��ة اأج������اء االج��ت��م���ع ال��ع��رب��ي اإىل 

االحت�����د  خ����رج���ي���ة  وزراء  اج���ت���م����ع  اأروق�������ة 

االأوروبي، الذي عقد يف قر�س ع�شية انته�ء 

اجتم�ع الق�هرة، واأقر املجتمع�ن يف قر�س 

على ت�شديد العق�ب�ت �شد �ش�رية واإيران.  

اجتم�ع  م��ن  وال�شع�دية  قطر  خ��رج��ت 

ح�شن  ب�����ش��ه���دة  ال���ع���رب،  اخل���رج��ي��ة  وزراء 

����ش���ل����ك وم����دي����ح م���ب����ل���غ ف���ي���ه م����ن ج���ن��ب 

الكثريون  زال  م���  ال��ذي  امل�شري،  الرئي�س 

يت�قع�ن منه اأن ي�شتعيد دور م�شر يف قي�دة 

العربي، ولكن لالأ�شف، ثّبت مر�شي  الع�مل 

م�ش�درة الدول اخلليجية لهذا الدور، الذي 

اأو عن  و���ش���ب��ق ت�شميم  وع���ي  ع��ن  جُت����رّيه، 

التي  ال�شهي�نية  احل��رك��ة  ل��دوائ��ر  جه�لة، 

تدير ملف�ت املنطقة بحرية مطلقة، وتق�د 

االأحداث يف بلدان م� ي�شمى الربيع العربي 

نح� اله�وية.. وامل�اطن العربي يت�ش�ءل يف 

ذه�ل مطبق، اأم� لهذا الرتدي من ق�ع؟

عدنان حممد العربي
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الدامية  التفجريات  من  جديدة  م�جة 

العراقين،  م��ن  امل��ئ���ت  ح�شدت  ال��ع��راق،  يف 

ت��راف��ق��ت م���ع االإع������الن ع���ن ح��ك��م ق�����ش���ئ��ي 

غي�بي ب�إعدام ط�رق اله��شمي ن�ئب الرئي�س 

اأط��ل يف  امل���ج���د يف تركي�، وال���ذي  العراقي 

م�  مع  احلكم،  ه��ذا  راف�ش�ً  �شحفي  م�ؤمتر 

والتق�ليد،  ل��الأع��راف  خم�لفة  من  ذل��ك  يف 

عليه  ي��ح��رم  ���ش��ي������ش��ي���ً  الج��ئ���ً  االآن  ب�شفته 

العمل ال�شي��شي واالإطالالت ال�شحفية �شد 

بلده االأ�شلي، فكيف اإذا ك�ن هذا البلد ج�راً.

اجلديدة  الدم�ية  امل�جة  ترافقت  كم� 

يف بالد الرافدين، مع تفجري اإره�بي كبري 

يف ح��ل��ب ا���ش��ت��ه��دف ث����الث م�����ش��ت�����ش��ف��ي���ت.. 

ل���ت����أت���ي ب���ع���ده غ��������رات ل���ل���ط���ريان احل���رب���ي 

الرتكي على من�طق عراقية �شم�ل العراف 

ب��ح��ج��ة ا���ش��ت��ه��داف ق����اع���د حل����زب ال��ع��م���ل 

الكرد�شت�ين..

ك��ل ذل���ك ب����راأي امل��راق��ب��ن لي�س جم��رد 

�شدف، ذلك الأنه مع بدء اإدارة ب�راك اأوب�م�، 

ك�ن هن�ك تكتيك اأمريكي جديد يهدف اإىل 

خمملية  بقفزات  البن�ءة«  »الف��شى  اإطالق 

اإن ج�ز التعبري.

ب���د وف���ق خ��ط��ة االإدارة  ك����ن ال  وع��ل��ي��ه، 

االأمريكية اجلديدة، من اإ�شع�ل اأو�شع الفنت 

يف العراق وج�اره�، فبعد اأن متكنت املق�ومة 

اأن ت�قع يف  2003 من  العراقية منذ ني�ش�ن 

االأمريكي وحلف�ئه خ�ش�ئر  ق�ات االحتالل 

ف�دحة اأنهكت اإدارة املح�فظن اجلدد برئ��شة 

ج�رج ب��س االبن، وه� م� عملت اإدارة اأوب�م� 

من  ق�شم  حت�يل  يف  فنجحت  تالفيه،  على 

لالأمريكين  حليف  اإىل  العراقية  املق�ومة 

م����ن خ�����الل احل�������ش���د وال���ف���ت���ن���ة امل���ذه���ب���ي���ة، 

ت�ؤكد  اإذ  »ال��ق���ع��دة«،  م��ع  العالقة  ف���أع��ي��دت 

اأن  العراقية،  للتط�رات  املت�بعن  معل�م�ت 

على   2006 ال��ع���م  منذ  عمل�ا  االأم��ريك��ي��ن 

وغري  مب��شرة  متن�عة  ت�شهيالت  تقدمي 

ون�ش�ط�ته�،  »الق�عدة«  لتحرك�ت  مب��شرة 

يف حم�ولة لتحطيم ط�بع املق�ومة ال�طني 

مذهبية  تعبئة  وف���ق  ال�����ش���م��ل،  وال��ق���م��ي 

اإىل خطة  لتح�يله�  االآن  يعمل�ن  خطرية، 

�ش�ملة تلف املنطقة العربية واالإ�شالمية، 

وعليه يرتكز العمل االأمريكي �ش�اء عر 

اأتب�عه  اأو عر  ا�شتنخب�راته،  اأجهزة  عمل 

وحلف�ئه، اإىل حت�يل الهزمية التي حلقت 

للمجتمع  هزمية  اإىل  االأم��ريك��ي  ب�ملحتل 

اإجن���ز  وال��دول��ة يف العراق مل يتمكن من 

وحدته ال�طنية، وه� م� يح�شل ع�دة يف 

كل الدني� عند انت�ش�ر املق�ومة.

وبراأي املراقبن، ف�إن التكتيك االأمريكي 

ب����راك  ب��رئ������ش��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  االإدارة  م��ع 

اأوب�م�، ك�ن يهدف اإىل اأمرين:

ب�أقل  االأم��ريك��ي  االن�شح�ب  تغطية  االأول: 

اخل�ش�ئر املمكنة.

الث�ين: ت�ش�ير هذا االن�شح�ب ب�أنه انت�ش�ر 

وجن�ح لالأمريكي.

التكتيك،  ه��ذا  العمل الإجن����ح  ع��دة  اأم���� 

فك�ن ي�شتند اإىل اأمرين اأي�ش�ً هم�:

الق�عدة وجعله�  الت�ا�شل مع  اإع�دة  االأول: 

ت���ن���خ���رط يف م����اج���ه���ة ال����دول����ة ال���ط��ن��ي��ة 

وامل��ق���وم��ة، وه��� م� جنحت به على نح� م� 

اأ�شلفن�، والذي يبلغ ذروته االآن ب�إع�دة بندر 

بن �شلط�ن اإىل واجهة احلدث ال�شع�دي.

ال�شي��شي«  »االإ���ش��الم  م��ع  التف�هم  ال��ث���ين: 

ب�شفته�  االإخ�������ان،  ب��ج��م���ع��ة  االآن  امل��ت��م��ث��ل 

يف  احلقيقية  ق��ي���دت��ه���  تقيم  دول��ي��ة  ح��رك��ة 

ال���غ���رب، وق����د ت���أ���ش�����س ه����ذا ال��ت��ف���ه��م وف��ق 

جتربة االإخ�ان يف تركي�، عر حزب العدالة 

وال��ت��ن��م��ي��ة ب��رئ������ش��ة رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�������ن، 

والتي م�ر�شت احلكم يف ظل انخراط تركي� 

يف �شميم احللف االأطل�شي.

ن�شب  ت�شع  االأم��ريك��ي��ة  ف�������الإدارة  اإذاً، 

ال��ع��رب��ي  ال���ع����مل  وا���ش��ت��الب  اإن���ه����ك  عينيه� 

واالإ���ش��الم��ي وه��ي ل��ذل��ك، ت�شعى م��ن جهة 

اإىل ف��نت وق��الق��ل وح����روب وم����ج����ت قتل 

املتطرفة  االأ���ش���ل��ي���ت  ب���ا���ش��ط��ة  ت��ك��ف��ريي��ة 

من الق�عدة واإ�شرابه�، على نح� م� يجري 

يف ال���ع���راق، وم���� ب���داأن���� ن�����ش��ه��ده يف ���ش���ري��ة، 

اإىل  ي���ؤدي  ال�ش�ملة  ن���ع من  اإىل  لل��ش�ل 

تدمري جمتمع�ت عربية حي�ية ون�شيطة.

وت�ؤدي من جهة ث�نية اإىل حتييد اخلليج 

عن اأي تط�رات يف غري ح�شب�نه�، من �ش�أنه� 

امل�ش��س ب�الأنظمة الق�ئمة ول� ك�نت وراثية 

وملكية، ولهذا فهي تعزز مع هذه االأنظمة 

واملخ�براتية،  واالأمنية  الع�شكرية  عالق�ته� 

و�ش�رت تفر�س من تريد لهذه املهم�ت على 

نح� فر�شه� لبندر بن �شلط�ن بداًل من عمه 

مقرن بن عبد العزيز.

ك���م���� ت����ع����زز ع���الق����ت���ه���� االق���ت�������ش����دي���ة 

الدم  ب�شخ  اال�شتمرار  اأج��ل  من  والنفطية، 

النفطي يف �شراين الغرب، وت�ؤكد املعل�م�ت 

اإنت�ج خ�م�ته�  �ش�عفت من  اخلليج  دول  اأن 

التي  احل�ش�س  يع�ك�س  م���  وه���  النفطية، 

ت��ق��ره��� م��ن��ظ��م��ة اأوب����ي����ك، ح��ي��ث ب��ل��غ اإن���ت����ج 

ال�����ش��ع���دي��ة وح���ده���� اأك�����رث م���ن 12 م��ل��ي���ن 

برميل ي�مي�ً.

ب���خ��ت�����ش���ر، ف�����إن ن����ع����ً م���ن »ال���اق��ع��ي��ة 

ال�����ش��ي������ش��ي��ة اجل�����دي�����دة« ت���ب���دو يف ال�����ش��ك��ل 

متع�ر�شة مع اإدارة املح�فظن اجلدد، لكنه� 

�شبق  وق��د  �شميمه�،  يف  ت�شب  امل�شم�ن  يف 

اإىل  و�ش�له  بعد  اأن حدده�  اأوب���م���  ل��ب���راك 

البيت االأبي�س قبل ثالث �شن�ات يف كل من 

الق�هرة وا�شطنب�ل وتق�م على ق�عدتي:

ال�شي��شي  ل��الإ���ش��الم  ال��ع��داء  ع��ن  التخلي   -

م�  وه���  م��ع��ه،  التف�هم  مل�شلحة  االإخ�����اين 

اأكدته تط�رات م� يزعم اأنه تط�رات الربيع 

العربي.

- ن�������ش���ج  ت���ف����ه���م����ت حت����ت ال����ط�����ول����ة م��ع 

اإىل  ي���ؤدي  والق�عدة،  املتطرفة  االأ�ش�لي�ت 

تخليع الدول ال�طنية العربية واالإ�شالمية، 

التي تتميز جمتمع�ته� ب�حلي�ية واحلم��شة 

ك�لعراق و�ش�رية، وب�لت�يل اإهراق املزيد من 

الدم�ء وافتع�ل الكثري من الفنت وامل�ش�كل.

وب�خت�ش�ر  النتيجة،  يف  ي����ؤدي  م���  وه��� 

اأنظمة  واإن���ت����ج  تكري�س  اإع�����دة  اإىل  ���ش��دي��د، 

ت��ت��م��ي��ز ب���ل��ه��ي��م��ن��ة االأم���ريك���ي���ة امل��ط��ل��ق��ة يف 

الع�مل العربي، وب�لت�يل، ال بد لتحقيق هذه 

املهمة من ا�شتعم�ل اأق�شى الط�ق�ت الفكرية 

والتحري�شية والقت�لية وال�شعب�ية، مل�اجهة 

و����ش���رب ال���ق����ى امل���ق����وم���ة وامل���ن����وئ���ة ل��ه��ذه 

ي�ؤكد  واق��ع  ذل��ك، ثمة  رغ��م  الهيمنة.. لكن 

اأن كل االأم�ر ب�تت مك�ش�فة، وال�شراع ُفتح 

على اأو�شع مدى.. فمن ك�ن يظن قبل ثالثة 

ع��ق���د م��ن ال��زم��ن اأن »اإ���ش��رائ��ي��ل« ميكن اأن 

راجع�ا  تركع..  اأن  اأمريك� ميكن  واأن  تهزم، 

االأمريكي  واالن��دح���ر  و2006   2000 وق�ئع 

ع�م 2011 عن العراق..

اأحمد الطب�س
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اليوم،  ال��ع��امل  ي�شهدها  هامة  انعطافة 

ف�����»ال����دب« ال��رو���ش��ي اجل���ب���ار ق�����ادم، ورمب���ا 

اأح���ادي���ة  الأر�������ض  ع��ل��ى  ���ش��رب��ات��ه  �شته�شم 

القطب الواحد، حيث �شيرتتب عنها توازن 

العاملي، ويحد  امل�شهد  �شي�شود  رعب جديد 

بنا�شيتي  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  حت��ك��م  م���ن 

الإ�شتباك وال�شيطرة.

 احل������رب الأم����رك����ي����ة وال���غ���رب���ي���ة ع��ل��ى 

اأيقظ  ال��ذي  الإن���ذار  جر�ض  كانت  �شورية، 

ال�شيني،  »التنني«  ومعه  الرو�شي،  »ال��دب« 

لتنبثق عن ذلك روؤية جديدة لعامل نواته 

كربى  دوًل  ت�شم  ال��ت��ي  ال��ربي��ك�����ض«،  »دول 

كالربازيل والهند وجنوب اأفريقيا.

واإذا كان احلديث عن »اليقظة« الرو�شية 

ج���ائ���زاً، ف��ه��و ي���رت���دي ه��اه��ن��ا ع���دة اأوج����ه، 

الع�شكري،  »ال��ل��ب��و���ض«  يف  يتجلى  اأح��ده��ا 

ف��رو���ش��ي��ا »الإم����رباط����ور ب��وت��ني« اجل��دي��دة 

اأيام  اليوم حتاول ا�شتعادة دورها ومكانتها 

حماكاة  م��ع  ال�شابق،  ال�شوفياتي  الحت���اد 

ل��ع��ودة ���ش��ي��ا���ش��ة امل��ع�����ش��ك��ري��ن، ح��ي��ث ي�شهد 

ال���ع���امل جت���اذب���اً ح����ول م��ن��اط��ق ال��ن��ف��وذ يف 

العامل.

تطور وتكنولوجيا

دولر  مليار   700 خ�ش�شت  التي  رو�شيا 

لتطوير �شناعاتها احلربية وتطوير �شالح 

من  تبداأ  مل  تكنولوجياً،  الرو�شي  اجلي�ض 

الثاين  الن�شف  يف  ب��ا���ش��رت  فهي  ال�شفر، 

ب�شناعة  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  خم�شينيات  م��ن 

لل�شواريخ،  امل�شاد  اجل��وي  ال��دف��اع  اأنظمة 

رو�شيا  اأح��ي��ط��ت  ال�شبعينيات  اأوا���ش��ط  ويف 

وعا�شمتها ب�شواريخ حلمايتها من هجوم 

نووي حمتمل.

 10 الرو�شية  ال��ن��ووي��ة  الرت�شانة  ت�شم 

الآف ع��ب��وة ن��ووي��ة ع��ل��ى الأق����ل، واع��ت��ب��اراً 

اهتمامها  رو���ش��ي��ا  ف��ّع��ل��ت   2006 ال��ع��ام  م��ن 

وافقت  اأن  اإىل  احلديثة،  النووية  بالطاقة 

���ش��ب��اط على  ال��رو���ش��ي��ة يف �شهر  احل��ك��وم��ة 

ب��رن��ام��ج ل��ت��ط��وي��ر م��ن�����ش��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

وقت  يف  �شريعة،  مفاعالت  وب��ن��اء  ج��دي��دة 

اأعلن فيه الرئي�ض الأمركي باراك اأوباما، 

اأن تر�شانة الوليات املتحدة الأمركية من 

هو  الت�شغيل  و�شع  يف  املن�شورة  ال�شواريخ 

�شاروخاً.  5113
ون�شر مركز air power الأ�شرتايل 

النظام  اأن  ف��ي��ه  ك�شف  ت��ق��ري��راً،  للتحليل 

اجل����وي ال���رو����ش���ي ي��ت��ف��وق ع��ل��ى ال��ط��ران 

الأمركي، بحيث »ل ميكن لهذا الطران 

 300 اأ���ض  �شواريخ  اأنظمة  اأم���ام  ال�شمود« 

التي تتفوق على نظام �شواريخ   400 واأ�ض 

»باتريوت« الأمركية.

ال��ت�����ش��ن��ي��ع احل���رب���ي  ����ش���رك���ات  اأن  ك���م���ا 

اجليل  بت�شنيع  م��وؤخ��راً  با�شرت  الرو�شي، 

اخلام�ض من املقاتالت الرو�شية احلديثة، 

ك�شفت  حيث  املتطورة،  »�شوخوي«  واأهمها 

امل��ق��ات��الت  اأن  اأ����ش���رتال���ي���ت���ان  ���ش��ح��ي��ف��ت��ان 

ال��رو���ش��ي��ة م���ن ط����راز »����ش���وخ���وي«، تغلبت 

الأمركية  اخلام�ض  اجليل  مقاتالت  على 

f-35 خ���الل م��ع��ارك ج��وي��ة اف��رتا���ش��ي��ة، 
 hickam ق�����اع�����دة  يف  ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا  مت 

ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة الأم��رك��ي��ة خ���الل �شهر 

الإعالمية  امل�شادر  وقالت   ،2008 عام  من 

الأ�شرتالية، اأن املقاتالت الرو�شية تعاملت 

كان  والتي  الأمركية   f-35 من طائرات 

اجل��ي�����ض الأ�����ش����رتايل، ي��ع��ت��زم اق��ت��ن��اء ع��دد 

كبر منها، وكاأنها طائر »بنجوين« ي�شهل 

ال�شيناتور  اع����رتاف  ذل���ك  و���ش��ب��ق  ���ش��رب��ه! 

اجل����م����ه����وري ج��ي��م�����ض اي����ن����ه����وف، ب��ت��ف��وق 

ال���ط���ائ���رات ال��رو���ش��ي��ة امل��ق��ات��ل��ة م���ن ط���راز 

»اإف  الأمركية  مثيالتها  على  »�شوخوي« 

15« و»اإف 16«، واأف�شى ذلك كله اإىل تزايد 
اإىل  الرو�شي  ال�شالح  على  العاملي  الطلب 

ال�شني،  العاملية  الالئحة  فيه  �شملت  حد 

ف�شاًل عن دخول دول خليجية كالإمارات 

والكويت يف لئحة امل�شتوردين.

�سيطرة على املحيط

»وا�شنطن  �شحيفة  �شخرت   2009 عام 

اإظهار  رو�شيا  نية  م��ن  الأم��رك��ي��ة«  تاميز 

قواعد  اإن�شاء  يف  بالتو�شع  البحرية  قوتها 

باأنها  اخلطوة  وا�شفة  حدودها،  خ��ارج  لها 

ل تعدو اأن تكون حركة �شيا�شية اأكرث منها 

ع�شكرية.

ل��ك��ن ال����رد ال��رو���ش��ي ع��ل��ى ال��ت��خ��ر���ش��ات 

الأم���رك���ي���ة ج����اء ���ش��اع��ق��اً، ف��ال��غ��وا���ش��ات 

ال���رو����ش���ي���ة ال����ذري����ة امل�������زودة ب��ال�����ش��واري��خ 

القوة  تعترب  للقارات،  العابرة  البالي�شتية 

ال�������ش���ارب���ة ل�������ش���الح ال���ب���ح���ري���ة ال���رو����ش���ي، 

اأرب���ع  ب��ب��ن��اء  ال��رو���ش��ي يق�شي  وال��ربن��ام��ج 

ال��ذري��ة  بالطاقة  تعمل  حديثة  غ��وا���ش��ات 

ال�����ش��ري��ع��ة، وم������زودة ب�����ش��واري��خ »ب���ولف���ا« 

احلديثة.

ورغ���م ام��ت��الك ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��دة 

يحمل دللت  فاإن حادثاً  نووية،  غوا�شات 

ع����دة ج����رى ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي، وم�������وؤداه اأن 

غوا�شة ذرية رو�شية من طراز »971« التي 

ال�شوت  وان��ع��دام  وال�شرعة  بالقوة  تتميز 

واملعروفة »ب�شمك القر�ض«، مكثت لأ�شابيع 

»خم��ت��ب��ئ��ة« ب��ني ال�����ش��خ��ور مل��راق��ب��ة ق��اع��دة 

�شواطئ  على  »ف��ري��دة«  اأمركية  ع�شكرية 

اكت�شافها  دون  الأمركية،  وا�شنطن  ولية 

من قبل البحرية الأمركية.

ويف ح���ني اأك������دت ���ش��ح��ي��ف��ة »وا���ش��ن��ط��ن 

ف����ري ب��ي��ك��ن« الأم���رك���ي���ة اخل�����رب، نقلت 

اأن »غ��وا���ش��ة  اأم���رك���ي���ني  ع���ن م�����ش��وؤول��ني 

من  بالقرب  مرابطة  ظلت  رو�شية  حربية 

�شواطئ الوليات املتحدة يف خليج املك�شيك 

البحرية  تر�شدها  اأن  دون  اأ���ش��اب��ي��ع،  مل��دة 

وجودها،  من  التاأكد  يتم  ومل  الأمركية، 

اأث���ار قلق  املنطقة، مم��ا  غ���ادرت  اأن  بعد  اإل 

امل�شوؤولني الأمركيني«.

عبداهلل ذبيان

احل��ك��وم��ة  دوائ������ر  يف  وال���ي���اأ����ض  الإح����ب����اط  م���ن���اخ���ات   ت�شود 

الدولية،  »الإ�شرائيلية«، نتيجة تهاوي وتال�شي وف�شل جهودها 

لتوجيه �شربة ع�شكرية لإيران، خ�شو�شاً على م�شتوى الثنائي 

ب��اراك،  اي��ه��ود  احل��رب  ووزي���ر  نتنياهو،  بنيامني  ال���وزراء  رئي�ض 

اللذين يعتربان من اأكرث واأ�شد املتحم�شني لل�شربة.

واأدى هذا الإحباط والياأ�ض اإىل اإجبار نتنياهو - باراك على 

النزول من اأعلى �شجرة التهديدات، والت�شليم بحقيقة العجز عن 

ترجمة طموحاتهما العدوانية ملنع حتول اإيران اإىل دولة نووية، 

متلك كل عنا�شر القوة اإىل جانب املعرفة التي توؤهلها للعب دور 

اإقليمي ودويل حموري، ي�شب يف خانة تعزيز حلف املقاومة يف 

املنطقة، وت�شريع ولدة النظام الدويل والإقليمي اجلديد، الذي 

ب��داأت تبا�شره بالظهور من رحم الأزم��ة ال�شورية، بفعل �شمود 

على  واملوؤ�شرات  عليها،  ال�شتعمارية  احلرب  مواجهة  يف  �شورية 

�شقوط اأحالم »اإ�شرائيل« يف منع ولدة هذه املعادلة، التي تخلق 

توازنا جديداً يف املنطقة، تكمن يف التطورات الآتية:

ال��ت��ط��ور الأول: ت����ه����اوي ن��ظ��ام ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة الأح����ادي 

اإي���ران، وال��ذي ج��اءت قمة دول ع��دم النحياز يف  املفرو�ض على 

طهران، بح�شور جيفري فيلتمان، واأمني عام الأمم املتحدة بان 

كي مون لتوجه له ال�شربة القا�شية.

�شد  ل��ل��ح��رب  امل��ع��ار���ض  الأم���رك���ي  الثاين: املوقف  ال��ت��ط��ور 

اإي����ران، وال�����ش��اغ��ط على »اإ���ش��رائ��ي��ل« ل��ع��دم الإق����دام على ذل��ك، 

والذي متثل يف رد اإدارة اأوباما على الت�شريبات الإ�شرائيلية، باأن 

وا�شنطن �شتلحق ب�»اإ�شرائيل« يف حال اأقدمت على �شرب اإيران، 

باإبالغ الإيرانيني باأن اأمركا لن ت�شارك يف اأي حرب تقدم عليها 

�شيعقبها  ملن�شاآتها،  اأمركية  اأي �شربة  باأن  اإي��ران  ورد  اإ�شرائيل، 

رد فعل وا�شع يطال م�شالح اأمركا يف دول اخلليج، ولكن �شربة 

»اإ�شرائيل«  على  بعدها  الإي����راين  ال��رد  �شيقت�شر  »اإ�شرائيلية« 

وحدها.

اأن ت�شريح رئي�ض الأرك��ان الأمركي الأدم��رال مارتن  على 

اأن  يريد  »ل  اأنه  الربيطانية،  الغارديان  دميب�شي يف مقابلة مع 

يكون �شريكاً يف هجوم اإ�شرائيلي �شد اإيران«، واأنه »لي�ض مبقدوره 

النووية الإيرانية«،  املن�شاآت  اإ�شرائيلية الق�شاء كلياً على  �شربة 

�شكل اأقوى موقف اأمركي علني معار�ض ل�شرب اإيران.

الأمنية  املوؤ�ش�شات  قيادات  غالبية  الثالث: معار�شة  التطور 

اإىل  اإي�����ران،  ���ش��د  ع�شكرية  لعملية  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  والع�شكرية 

القا�شي  حتذير  لفتاً  وك��ان  وا�شع للحرب،  �شعبي  رف�ض  جانب 

ال�شهيوين فينوغراد من مهاجمة اإيران من دون دعم الوليات 

املتحدة، وتاأكيده اأن ذلك �شيوؤدي اإىل هدم كل »مابنيناه وينم عن 

عدم م�شوؤولية«.

وتوؤكد هذه التطورات، اأن وا�شنطن ل توؤيد اخليار الع�شكري، 

ال�شلبية اخلطرة على م�شاحلها يف  لعدم جدواه ولنعكا�شاته 

داخل  للحرب  املوؤيدين  اأن  حني  يف  »اإ�شرائيل«،  وعلى  املنطقة، 

الكيان الإ�شرائيلي هم قلة، مما و�شع الثنائي نتنياهو باراك يف 

ماأزق.

 كل ذلك اأدى اإىل انتقال الأزمة، من اأزمة بني اإيران واأمركا، 

اإىل اأزمة بني اأمركا و»اإ�شرائيل«، ثم اإىل اأزمة داخل »اإ�شرائيل« 

نف�شها، مما جعل �شروط اإقدام »اإ�شرائيل« على �شن احلرب غر 

متوافرة.

ال��روؤو���ض احلامية يف  اإىل تربيد  اأدى  ما  ذل��ك هو  اأن  ويبدو 

تراجعهما  تنظيم  اإىل  باراك  نتنياهو  الثنائي  ودفع  »اإ�شرائيل«، 

عن خطابهما الت�شعيدي، والعمل على اإجراء م�شاحلة مع اإدارة 

اأوباما، وحماولة قب�ض ثمن ذلك، بتعوي�ض »اإ�شرائيل« مبكا�شب 

م���ن ال���دع���م ال��ع�����ش��ك��ري وامل������ادي، وق���د ع���رب ع���ن ه���ذا ال��رتاج��ع 

الإ�شرائيلي با�شتبدال التحليل القائل بخطر الربنامج النووي 

اليورانيوم،  الإيرانيني عتبة كمية حمددة من  بو�شول  الداهم 

الحتفاظ  على  تقوم  مبقاربة  التخ�شيب،  من  خطرة  وبدرجة 

القوى  م��ن  اأي  اإىل  ال��رج��وع  دون  م��ن  وتنفيذه،  الهجوم  ب��ق��رار 

اأم��ام  الكاملة  املناعة  درج��ة  من  اإي���ران  تقرتب  عندما  الغربية، 

اأي هجوم على من�شاآتها، ول �شيما بت�شغيل من�شاآة فوردو لإنتاج 

القنبلة على عمق 30 مرتاً حتت الأر�ض«.

على اأن اخلال�شة التي ميكن اخلروج بها، هي اأنه مل يعد اأمام 

نتنياهو - باراك، �شوى ابتالع تهديداتهم، والعمل على التكّيف، 

والتعاي�ض مع اإيران دولة نووية، والت�شليم ب�شقوط خمطط فك 

يتكر�ض  الذي  الإي��راين،  ال�شوري  ال�شرتاتيجي  التحالف  عرى 

اإقليمية  كقوة  ح�شورها  فر�ض  يف  اإي���ران  جن��اح  بف�شل  ويتعزز 

كربى، و�شمود �شورية يف مواجهة احلرب ال�شتعمارية، ومتكنها 

من اإحباط اأهدافها.

ح�سني عطوي
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تالشي أحالم »إسرائيل« بضرب البرنامج النووي اإليراني
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»إسرائيل« توسع 
مفهوم »العتبة 

الخطرة«
ع��ل��ق دب��ل��وم��ا���ش��ي غ��رب��ي 

ع���ل���ى م���ق���ارب���ة »اإ����ش���رائ���ي���ل« 

اجلديدة القائلة باحتفاظها 

ب����ق����رار ال���ه���ج���وم، وت��ن��ف��ي��ذه 

اأي  اإىل  ال����رج����وع  دون  م���ن 

عندما  الغربية،  القوى  من 

ت���ق���رتب اإي��������ران م����ن درج����ة 

امل���ن���اع���ة ال���ك���ام���ل���ة اأم�������ام اأي 

ه��ج��وم ع��ل��ى م��ن�����ش��اآت��ه��ا، ول 

من�شاأة  بت�شغيل  البدء  �شيما 

على  القنبلة  لإن��ت��اج  ف����وردو 

عمق 30 م��رتاً حتت الأر���ض 

العتبة  م��ف��ه��وم  اإن  ب��ال��ق��ول: 

يعتربها  ك��ان  التي  اخل��ط��رة 

الإ�شرائيليون مرحلة ينبغي 

قد  بلوغها،  م��ن  اإي���ران  منع 

تو�شع واأ�شبح مفهوماً مركباً 

ي����ت����ج����اوز جم�������رد ح�������ش���ول 

كافية  كمية  على  الإيرانيني 

م����ن ال���ي���وران���ي���وم امل��خ�����ش��ب 

لإنتاج القنبلة.

ال�سبح الرو�سي »�سوخوي 35«
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العاملية،  ال�شاعات  اأب��راج  غرار  على 

ال����ت����ي ال���ت���ح���م���ت مب�����دن ك����ث����رة ح���ول 

ال���ع���امل، و���ش��ك��ل��ت ج�����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 

اأ�شهر معاملها، ك�شاعة »بيغ بن« يف لندن، 

و���ش��اع��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة يف ال�����ش��ع��ودي��ة، 

و�شاعة الأعظمية يف العراق، تقوم و�شط 

ب����روت ث����الث ����ش���اع���ات؛ ���ش��اع��ة ال��ع��ب��د 

ال�شراي  و�شاعة  النجمة،  �شاحة  و�شط 

الكبر، و�شاعة الكوليدج هول يف مبنى 

احلرب  اأن  ورغ��م  الأمركية،  اجلامعة 

�شاعتي  نب�ض  توقف  اإىل  اأدت  الأهلية، 

عادتا  اأنهما  اإل  ق�شرياً،  ب��روت  و�شط 

بزميلتهما  لتلتحقان  العمل  اإىل  اليوم 

املطلة على راأ�ض بروت وبحرها.

يف وجه الزمن

يف ب�����روت م���ع���امل واآث�������ار ك��ث��رة 

وقفت  لأنها  عندها،  الوقوف  ت�شتحق 

يف وج���ه ال��زم��ن وامل���داف���ع، وح��اف��ظ��ت 

على بريقها وعبقها التاريخيني، فاإىل 

ج��ان��ب م�����ش��اج��د وج��ام��ع��ات وم��دار���ض 

ثالث  �شاعات  هناك  تاريخية،  ومبان 

ت�شتوطن العا�شمة اللبنانية، وحت�شي 

دقاتها  اأم��ا  ودقائقها،  �شاعاتها  عليها 

األفوا  كما  بها،  املحيطون  األفها  فقد 

دقة وفرادة بنيان اأبراجها.

يف �شاحة النجمة، ل ي�شع املرء اإل 

ال�شهر،  العبد  �شاعة  ب��رج  يلحظ  اأن 

الذي يقف باإباء متحدياً كافة العوامل 

الزمنية والطبيعية والتخريبية، باتت 

�شاعة العبد ملتقى للكثرين، ومعلماً 

مميزاً ل ميكن لأحد اأن ي�شيعه.

للمرة  العبد  �شاعة  ع��ق��ارب  دارت 

احتفال  و���ش��ط  ع��ام��اً،   70 قبل  الأوىل 

كبر اأجري يف ال�شاحة مقابل الربملان 

لكن  الكثر،  بنيانها  كلف  وقد  اليوم، 

»ع��ارف  املك�شيك  يف  اللبناين  امل��غ��رتب 

ا�شمه  فحملت  بنفقاتها،  تكفل  العبد« 

ال�شاعة  ه��ذه  بناء  يرتفع  ل��ه،  تكرمياً 

15 م��رتاً، وق��د بقيت �شامدة يف  نحو 

�شدور  ح��ني   ،1966 ع��ام  حتى  مكانها 

ق�����رار يف ب��ل��دي��ة ب�����روت ب��ن��ق��ل��ه��ا اإىل 

منطقة كورني�ض النهر العدلية، نظراً 

لك��ت�����ش��اف اآث����ار يف ه���ذا امل���وق���ع، وبعد 

 ،1996 م����رور ث��الث��ني ع��ام��اً ويف ع���ام 

مكانها  لتت�شدر  ال�شاعة  ه��ذه  ع���ادت 

الربملان  وق��رب  النجمة،  �شاحة  و�شط 

ال��ل��ب��ن��اين، ول��ت�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى اإع��ج��اب 

الكثر من رواد هذا املكان.

وال�شياح  اللبنانيون  يق�شد  اليوم، 

ارتفعت  التي  ال�شاعة،  مل�شاهدة  املكان 

ع���ل���ى ب�����رج م����ن احل���ج���ر ال�����ش��خ��ري، 

ه��واء،  فتحات  تزينه  م�شتطيل  ب�شكل 

على  اأي�شاً  تطل  مغلقة  غرفة  وتعلوه 

امل��دي��ن��ة م��ن اجل��ه��ات الأرب�����ع، وخ��الل 

املهند�شون  �شعى  ب��روت،  اإعمار  اإع��ادة 

مل�شة جديدة على  اأي  اإ�شافة  اإىل عدم 

ال�شاعة، اإمياناً ب�شرورة اإعادة التاأهيل 

عليها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ف��ات  بنف�ض 

ال�����ش��اع��ة مت��ام��اً، ك��م��ا ه��و ح���ال امل��ب��اين 

املجاورة، وهو ما ح�شل فعاًل.

�ساعة ال�سراي

من �شاحة النجمة �شعوداً، ميكنك 

الكبر،  ال�����ش��راي  �شاعة  اإىل  ت�شل  اأن 

�شيد  الكبر  ال�شراي  اأن  املعروف  من 

اجل��ي�����ض  اأن  ت���اأك���د  ح��ت��ى   ،1840 ع����ام 

ال���رتك���ي ا���ش��ت��ع��م��ل��ه ك��ث��ك��ن��ة ع�����ش��ك��ري��ة، 

1920، غدا هذا ال�شرح مقراً  ويف عام 

لي�شبح  الفرن�شي،  ال�شامي  للمفو�ض 

ال��وزراء،  لرئا�شة  1941 مقراً  العام  يف 

وب���ال���ت���ايل، ف��ق��د م���ر ع��ل��ى ب����رج ه��ذه 

ال��ع��ه��د العثماين،  م��ن  ال�����ش��اع��ة ج����زءاً 

واحلقب  الفرن�شي،  الن��ت��داب  وك��ام��ل 

ال���ش��ت��ق��الل��ي��ة امل��ت��ع��اق��ب��ة، ب��الإ���ش��اف��ة 

اأمنية كثرة بني  اإىل حروب واأح��داث 

عامي 1914 و1990، غر اأن الربج ما 

كل  خالل  ومن  و�شامداً،  �شاخماً  زال 

هذه التحولت، ظلت ال�شاعة مراب�شة 

يف مكانها �شاهدة على الزمن ورجاله.

الطبقة  يف  ال�����ش��اع��ة  ب��ي��ت  ي��وج��د 

الرابعة من املبنى، وهي مربعة ال�شكل، 

وترتفع نحو 25 مرتاً، وقد مت ا�شتراد 

»بول�ض  ال�شاعاتي  م�شنع  من  ال�شاعة 

غرنيه« يف باري�ض، وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأن عمر هذه ال�شاعة يناهز املئة عام.

وتعرف �شاحة ال�شراي اأي�شاً بربج 

ال�شاعة  ب��رج  اأو  احلميدية«،  »ال�شاعة 

اأعلى مبنى  اأنها كانت  العثماين، علماً 

عام  بنائها  ا�شتكمال  وق��ت  ب���روت  يف 

طبقات،   5 م��ن  م��وؤل��ف��ة  وه���ي   ،1919
برجها  من  الرابع  الطابق  يف  ويوجد 

جر�ض �شخم يزن 300 كلغ، وثمة 125 

درجة حديدية داخل الربج توؤدي اإليه، 

�شرفات يغلب عليها   4 الطابق  وتزين 

طابع امل�شت�شرقني اجلدد، ويف اأعالها 

ا�شترادها من  4 �شاعات كبرة جرى 
فرن�شا،  م��ن  العثمانية  ال�شفارة  قبل 

اأما بيت ال�شاعة فم�شنوع من الرخام 

الأب���ي�������ض املُ���ط���ّع���م ب��احل��ج��ر الأ����ش���ود 

والأحمر.

وت���ع���ود ف���ك���رة ب���ن���اء ال�����ش��اع��ة اإىل 

اأف��ن��دي، الذي  ب��روت ر�شيد بك  وايل 

اأر�شل التما�شاً اإىل الأ�شتانة، طلب فيه 

اأن تبني منارة  ال�شماح لبلدية بروت 

ك��ب��رة م��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى ط���راز معماري 

����ش���رق���ي، وع����ل����ى ن��ف��ق��ت��ه��ا اخل���ا����ش���ة، 

ول��ي��ك��ون يف ه���ذه امل��ن��ارة ���ش��اع��ة كبرة 

دقاقة  لتعريف الأوقات العربية، وكان 

الإرادة  بقبول  اإي��ج��اب��ي��اً،  الأ���ش��ت��ان��ة  رد 

ب��ادر  الأث�����ر،  وع��ل��ى  امل�����ش��روع،  لتنفيذ 

جلنة  ت�شكيل  اإىل  ب��ك،  ر�شيد  ال���وايل 

وقد  امل�����ش��روع،  تنفيذ  على  ل��الإ���ش��راف 

تاألفت اللجنة واختارت املوقع الراهن، 

ارتفاع  ب�شبب  املواقع،  اأف�شل  لأنه من 

ال���واق���ع ع��ل��ى ه�����ش��ب��ة مرتفعة  امل���ك���ان 

ولتو�شطه اأنحاء املدينة.

ال��ب��ل��دي��ة  م��ه��ن��د���ض  ت��ك��ل��ي��ف  ومت 

يو�شف اأفندي اأفتيمو�ض، وهو من بلدة 

دير القمر، بهند�شة الربج، وا�شرتطت 

الربج  هند�شة  تكون  اأن  عليه  اللجنة 

على الطراز املعماري العربي.

ول���ق���د ب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ة ب���ن���اء ال���ربج 

ذهبي،  قر�ض  األ��ف   126 وم�شتلزماته 

ال�شاعة  ب���رج  ت��د���ش��ني  وح����ددت ح��ف��ل��ة 

1919 مبنا�شبة عيد جلو�ض  اآب   31 يف 

ال�����ش��ل��ط��ان ع��ب��د احل��م��ي��د ال��ث��اين على 

العر�ض.

الأ���ش��رار  لبع�ض  تعر�شه  ب�شبب 

ب�����ش��ب��ب احل������رب، ج����رى ت��رم��ي��م ه��ذا 

 ،1991 عام  البروتي  العثماين  الأث��ر 

الأث���ري���ة، ويف  اإل��ي��ه قيمته  اأع����اد  مم��ا 

ت�شرين   22 يف  لبنان  ا�شتقالل  ذك��رى 

1996، ج���رى الح��ت��ف��ال  ع���ام  ال��ث��اين 

احلميدية«،  »ال�شاعة  ت�شغيل  ب��اإع��ادة 

بعدما و�شعت �شاعة جديدة يف جهاتها 

الأربع، و�شمع اأهل بروت دقاتها للمرة 

الأوىل بعد توقف طال ل�شنوات كثرة، 

وقد اختار القيمون على ترميم الربج 

ال�شوي�شرية  ال��دار  من  جديدة  �شاعة 

التي  كون�شتانتني،  فا�شرون  العريقة 

ل ت��زال ت�شبط وق��ت ب��روت منذ 16 

عاماً.

وث��م��ة ���ش��اع��ة اأخ�����رى ق��ري��ب��ة من 

عثماين،  بطراز  اأي�شاً  بنيت  ال�شراي، 

وزي���ن���ت ب��ق��ن��اط��ر ون����واف����ذ م��ف��ت��وح��ة، 

ال�شخري،  ومبثلثات مطرزة باحلجر 

واإن كانت هذه ال�شاعة اأقل ارتفاعاً من 

�شاعة ال�شراي، لكنها متلك موا�شفات 

م�شابهة لها.

�ساعات اأخرى

وه��ن��اك ���ش��اع��ة ث��ال��ث��ة حت��ول��ت اإىل 

م��ع��ل��م م���ن م��ع��امل ب�����روت، ه���ي �شاعة 

اجلامعة«  »قاعة  اأو  ه��ول«،  ال�»كوليدج 

ال���ق���اب���ع���ة يف اأق�������دم م���ب���اين اجل��ام��ع��ة 

الأم���رك���ي���ة يف ب�����روت. ه���ذه ال�����ش��اع��ة 

ت�شرين  ���ش��ق��ط��ا يف  ق���د  ك��ان��ا  وب��رج��ه��ا 

الكبر  ال��ت��ف��ج��ر  اإث����ر   ،1991 ال���ث���اين 

ال������ذي ا����ش���ت���ه���دف امل���ب���ن���ى ال���ت���اري���خ���ي 

�شيء، مبا فيه  واأت��ى على كل  اجلميل، 

القرن  اإىل  طرازها  يعود  التي  ال�شاعة 

اأن���ه���ا م���ا ل��ب��ث��ت اأن  ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، اإل 

اإعادة  بعد   ،1999 عام  مكانها  ا�شتعادت 

ب���ن���اء ال����»ك���ول���ي���دج ه�����ول«، مت���ام���اً كما 

ك��ان، واأعيد ترميم ما حوله يف احلرم 

اجلامعي.

اأقيمت  اأخ��رى  �شاعات  ثمة  وكانت 

يف اأن����ح����اء ب������روت، م��ن��ه��ا ���ش��اع��ة ب��اب 

اإدري���������ض ال���ت���ي دم�����رت خ����الل احل����رب، 

و����ش���اع���ات اأق�����ل ����ش���اأن���اً، وم��ع��ظ��م امل���دن 

مماثلة،  �شاعات  بناء  �شهدت  اللبنانية، 

و�شاعة  ال�شهرة،  طرابل�ض  �شاعة  مثل 

اأن�شاأها  ال�شاعات  وه��ذه  �شيدا،  و�شط 

العثمانيون على غرار ما كانوا يفعلون 

يف املدن الرتكية.

هبة �سيداين

تحقيق

نبض ساعات بيروت يواجه الزمن

�ساعة ال�سراي

�ساحة النجمة

كوليدج هولب



ُعرفت ال�شرطة يف العامل العربي منذ قيام الدولة 

و»ال�شحنة«،  »ال�شرطة«  ا�شم  عليها  اأُطلق  الإ�شالمية، 

واملباحث،  التحري  رج��ال  على  »اخلفية«  ا�شم  واأطلق 

الع�ش�س،  ا�شم  املدن  الليل« يف  اأطلق على »حرا�س  كما 

حلرا�شتهم الأحياء والأبواب.

العثمانية  ال��ولي��ات  وب��اق��ي  ب��روت  عرفت ولي��ة 

ن��ظ��ام ال�����ش��رط��ة مب��ع��ن��اه ال��وا���ش��ع احل����ايل، مت�شمنة 

اأم��ا جبل  احلرا�س، �شرطة الأم��ن، ورج��ال التحري.. 

لبنان فكان طيلة عهد الإمارات املعنية وال�شهابية منذ 

الفتح العثماين، ومن فخر الدين حتى ب�شر الثالث، 

امل��ر« ومن  »خيالة  فيه  املركزي  الأم��ن  يتوىل حفظ 

املناطق،  اأو م�شايخ  القطاع  يقوم مقامهم من رجال 

وبزوال الإمارة ال�شهابية ممثلة بالأمر ب�شر الثالث، 

املت�شرفية  نظام  ثم  ومن  القائمقاميتني  نظام  اأقيم 

الذي انتهي �شنة 1916.

اأق����ر م��ن ق��ب��ل بع�س  ال��ن��ظ��ام  اأن ه���ذا  اإىل  ون���ظ���راً 

الدول الأوروبية، كان بع�س املت�شرفني من الأوروبيني 

من  اأو  النم�شاوي،  با�شا  كعمر  التابعني،  العثمانيني 

امل�شيحيني من رعايا الدولة العثمانية اأو من غرهم، 

الأوروب���ي  الن�شق  على  اأمنية  ق��وى  ه���وؤلء  اأن�����ش��اأ  حيث 

جبلية  منطقة  كانت  مت�شرفيتهم  اأن  ومب��ا  ال��ري��ف��ي. 

ريفية، فقد �شكلت قوى اأمن �شبه ع�شكرية من خيالة 

يف  النظام  لقوى  مماثلة  »اجل��ن��درم��ة«،  تدعى  وم�شاة 

وبع�س  واإيطاليا  فرن�شا  خ�شو�شاً  الأوروب����ي،  ال��ري��ف 

اأب���ن���اء املت�شرفية  اإ���ش��ب��ان��ي��ا، ج��ن��وده��ا م��ن  اأج�����زاء م��ن 

و�شباطها من الأجانب، ثم اأ�شبح ال�شباط من اأهايل 

البالد، وكانوا ُيعرفون لدى العامة بع�شكر اجلبل، كما 

كان املت�شرف يعرف ببا�شا اجلبل ومركزه يف بعبدا.

اأم�����ا يف ب�����روت وم����ا ت��ع��ن��ي��ه م���ن م���رك���ز جت���اري 

وح�����ش��اري مم��ي��ز ن��ت��ي��ج��ة مل��وق��ع��ه��ا، ف��ق��د ك��ان��ت فيها 

اأي�����ام جملة  وح���داث���ة  ت��ن��ظ��ي��م��اً  ازدادت  ���ش��رط��ة  ق���وى 

احلملة  هذه  ق��واد  بع�س  اأن  خ�شو�شاً  با�شا،  اإبراهيم 

اليد  لهم  وكانت  الفرن�شيني،  كانوا من  وم�شت�شاريها 

الطوىل يف بناء النه�شة الع�شكرية والعلمية يف م�شر.

�شرطة بريوت يف العهد العثماين

املناطق  مع  بالتنا�شب  املدينة  يف  املخافر  اأن�شئت 

امل��ت��ق��ارب��ة وامل��ت��ب��اع��دة، ف��اأن�����ش��ئ خم��ف��ر ���ش��رط��ة با�شم 

اأن�����ش��ئ خم��ف��ر اجل��م��ي��زة يف حي  منطقة ال��ن��ه��ر، ك��م��ا 

اجل���م���ي���زة، وخم��ف��ر ط��ري��ق ال�����ش��ام ���ش��ّم��ي ع��ل��ى ا���ش��م 

الطريق املوؤدية اإىل فرن ال�شباك ودم�شق، اأما خمفر 

ال��ذي  حبي�س،  يو�شف  املفو�س  با�شم  ف�شمي  حبي�س 

اأثناء قيامه بواجب  راأ�س بروت  ا�شُت�شهد يف منطقة 

اأي��ام  اأول  يف  القانون  على  اخل��ارج��ني  بع�س  م��ط��اردة 

الحتالل الفرن�شي.

اأم����ا يف و���ش��ط امل��دي��ن��ة ف��ك��ان امل��رك��ز ال��رئ��ي�����ش��ي يف 

ال�شراي ال�شغر، حيث يعمل مدير ال�شرطة ومفو�س 

امل��دي��ن��ة، وي��ط��ل��ق عليه م��ف��و���س امل��رك��ز، وي��وج��د فيه 

ال�شجن املركزي للولية ونظارة ال�شرطة، وهو مركز 

النيابة  اإىل  املوؤقت للمذنبني قبل ترحيلهم  التوقيف 

ا�شم  اإط��الق  العامة يف العدلية، وقد درج العوام على 

ال�����ش��اب��ط��ي��ة ع��ل��ى رج����ال ال�����ش��رط��ة، وك��ذل��ك »م��دع��ي 

العموم« على النائب العام.

بروت  ولي��ة  يف  ال�شرطة  مديرية  تبعية  وبحكم 

من  مفو�شون  فيها  للخدمة  يف�شل  ك��ان  لالأ�شتانة، 

باقي الوليات، من املفو�شني الذين عرفوا يف بروت 

ب���اويل،  م��ف��و���س ي��ون��اين م��ن �شالونيك ه��و امل��ف��و���س 

وم��ف��و���س حت����ري م�����ش��ه��ور ه���و ع����ارف ب���ك اإب��راه��ي��م 

الرتكي، وقد ا�شتخدمته الدولة اللبنانية �شنة 1944 

اللبنانية،  لل�شرطة  م��دي��راً  وعّينته  لكفاءته  ن��ظ��راً 

وُعرف كذلك حميي الدين بك الرتكي الأ�شل، الذي 

ُعنّي مديراً لل�شرطة يف بروت.

وظائف خمافر ال�شرطة.. ومرجعيتها

م���ن م��ف��و���س  الآن(  امل��خ��ف��ر )ال��ف�����ش��ي��ل��ة  ي��ت��األ��ف 

ومعاونني اثنني اأو اأكرث، وعدد من ال�شرطيني، يحدد 

عددهم بح�شب كرب م�شاحة نطاق �شالحيته وكثافة 

ال�شكان، اإل اأن املالحظ اآنذاك اأن خمفر �شرطة الربج 

كان اأكرث هذه املخافر عدداً نظراً اإىل اأن منطقة الربج 

التجارية  والأ�شواق  املرفاأ  يحيطها  املدينة  و�شط  هي 

ال�شينما وامل�شارح، ومن مهامه ت�شير  واملالهي ودور 

دوريات ليلية ونهارية يف �شاحة الربج وما حولها، كما 

حالة  يف  ال�شحي  احلجر  تقيم  املخافر  �شرطة  كانت 

ب��اإ���ش��راف  اإ���ش��اب��ات وب��ائ��ي��ة �شمن ن��ط��اق عملها  وق���وع 

اأي�شاً  املخافر  مهام  ومن  البلدية،  ال�شحية  الدوائر 

الإ����ش���راف ع��ل��ى ح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام يف الح��ت��ف��الت 

النيابية،  النتخابات  مبنا�شبة  التجمعات  اأو  ال�شعبية 

وقمع حركات ال�شغب والإخالل بالأمن.

وتعود رئا�شة جميع هذه املخافر تراتبياً وم�شلكياً 

املفو�شني( كما هو  ب��روت )كبر  اإىل مفو�س مركز 

الفرن�شيون  امل�شت�شارون  وك��ان  باري�س،  يف  به  معمول 

الت�شال  اأم��ا   .commissaire central ي�شمونه 

املعجل بني املخافر ومراكز ال�شرطة مبفو�شية املركز 

»مانيفال«، حيث  القدمي  التلفون  بوا�شطة  يتم  فكان 

يتم و�شل الطالب باملطلوب عن طريق عامل التلفون 

»ال�شنرتال«، الذي هو اأي�شاً �شرطي اأو معاون ي�شاعده 

عدد من الفنيني لإ�شالح الأعطال الطارئة وما كان 

اليومية عن جمريات  بالتقارير  اأو  اأكرثها يومذاك، 

احلوادث طيلة اليوم ال�شابق.

عن »بروتنا« 

اأحمد
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بيروتيات

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

���ش��در ح��دي��ث��اً ك��ت��اب »م��ع��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

يف ب��ي��وت��ن��ا« م��ن ت��األ��ي��ف ب���الل ح�شن ال��ت��ل؛ 

للدرا�شات  الأردين  ال��ب��رق  »م��رك��ز  رئي�س 

واملعلومات«. 

ي���ت���ن���اول ال���ك���ت���اب احل������رب ال���ت���ي ُت�����ش��ن 

واأ�شبابها  ومظاهرها  العربية،  اللغة  على 

وخم��اط��ره��ا ال��ت��ي جعلت ال��دف��اع ع��ن اللغة 

ال��ع��رب��ي��ة ف��ري�����ش��ة ���ش��رع��ي��ة، ا����ش���ت���ن���اداً اإىل 

الأحاديث النبوية التي تعترب جمرد اللحن 

يف ال��ك��الم ال��ع��رب��ي ���ش��الل��ة، وح��ث الر�شول 

اللغة  تعليم  على  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى 

الفقهاء  ف��ت��اوى  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 

والأئ���م���ة ب�����ش��رورة احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ل�����ش��ان 

العربي، وتقومي املعوج منه.

ي���ت���ح���دث ال���ك���ت���اب ع����ن اأه���م���ي���ة ال��ل��غ��ة 

الأمة  اأن  باعتبار  النا�س،  حياة  يف  واأدواره���ا 

بقعة  يف  تعي�س  النا�س  م��ن  جمموعة  لي�س 

واحدة فقط، بل هي وحدة ال�شعور وال�شلوك 

والإرادة، ول يتحقق ذلك كله اإل من خالل 

اللغة التي تتحدث بها الأمة.

كما اأن اللغة لي�شت جمرد اأداة للتوا�شل، 

لكنها نظام اجتماعي ي�شمل منظومة قيمية 

واأخ���الق���ي���ة، ول��ذل��ك اع��ت��رب ال��ك��ث��رون من 

يعاين  ل  العربية  يتقن  ل  اأن من  املفكرين 

اإمن��ا يعاين من  من نق�س يف ثقافته فقط، 

اأن  كما  واأخ��الق��ه،  رجولته  يف  مهني  نق�س 

اأي�شاً  وه��ي  الأم����ة،  تفكر  من��ط  ه��ي  اللغة 

فكر الأمة، وو�شيلة التعبرة عن هذا الفكر، 

اأم��ة من الأمم  لذلك ف��اإن من ل يتقن لغة 

ل ي�شتطيع فهمها، ول فهم منط تفكرها.

ومن اأدوار اللغة اأي�شاً اأنها اأداة التن�شئة 

وال���رتب���ي���ة ل��ل��ف��رد، و���ش��خ�����ش��ي��ت��ه وث��ق��اف��ت��ه، 

وال�شلوك  ال��ع��ادات  تنمية  و�شيلة  اأن��ه��ا  كما 

الج��ت��م��اع��ي وال��ذائ��ق��ة، ف��م��ن خ���الل اللغة 

الإبداعية  الأعمال  تذوق  الإن�شان  ي�شتطيع 

لالأمة، لذلك فاإنها من اأهم مكونات الذوق 

العام للمجتمع.

كما اأن اللغة هي الركيزة الأ�شا�شية لبناء 

امل�شروع احل�شاري النه�شوي لأية اأمة، ومن 

دون توطني العلوم واملعارف باللغة القومية 

ل ميكن ل�شعب اأن ينه�س.

مكونات  من  رئي�س  مكون  اللغة  اأن  كما 

ال����ش���ت���ق���الل وال�������ش���ي���ادة ال���وط���ن���ي���ة، ل��ذل��ك 

ال�شعب  لغة  طم�س  على  امل�شتعمر  يحر�س 

الذي يحتل اأر�شه، كما حاول الفرن�شيون يف 

اجلزائر، وكما يفعل ال�شهاينة يف فل�شطني 

املحتلة.

وي�����ش��ت��ع��ر���س ال��ك��ت��اب م�����ربرات ال��دع��وة 

الإكثار  وكذلك  العربية،  اللغة  عن  للدفاع 

م��ن م��راك��ز ال��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة، م��ع تقلي�س 

حجم درو�س تعليم اللغة العربية يف خمتلف 

تدري�س  على  الرتكيز  مع  التعليم،  مراحل 

من  الأوىل  امل���راح���ل  يف  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ات 

يتم  كما  ال��ع��رب��ي،  للطفل  ال��درا���ش��ة  �شنوات 

وكذلك  العليا،  الدرا�شات  يف  الطالب  اإل��زام 

املتقدمني لإ�شغال بع�س املنا�شب باحل�شول 

على »التوفل« باللغة الإنكليزية، ي�شاف اإىل 

ذلك تخلف كتب تعليم اللغة واأ�شاليب هذا 

الكتب  اإخ�����ش��اع  وع��دم  مدار�شنا  يف  التعليم 

واأ�شليب التدري�س للتقييم بهدف حت�شينها.

ومن اأخطر مظاهر العدوان على اللغة 

ال��ع��رب��ي��ة اإح�����الل احل����رف ال��الت��ي��ن��ي حمل 

احلرف العربي، والذي بداأ ينجح من خالل 

ما �شار ُيعرف »بالعربيزي«، وبكتابة ر�شائل 

»الفاي�شبوك«  و���ش��ف��ح��ات  اجل����وال  ال��ه��ات��ف 

الالتيني،  ب��احل��رف  الإل��ك��رتون��ي��ة  وامل��واق��ع 

غر اإحالل احلرف الالتيني حمل احلرف 

ال��ع��رب��ي، ف���اإن م��ن ���ش��ور احل���رب على اللغة 

العربية، ويف و�شائل الإعالم، ويف اخلطابات 

التي تلقى يف املجال�س العامة، ويف جمال�س 

النواب.

ومن مظاهر العدوان على اللغة العربية 

لل�شوارع  العربية  غ��ر  الأ���ش��م��اء  ا���ش��ت��خ��دام 

وامليادين واملحال واملطاعم والفنادق.

الكتاب  اأح��د ف�شول  التل يف  وا�شتعر�س 

اإهمال اللغة العربية،  املخاطر الناجمة عن 

ابنائنا  يتهدد عقول  ما  املخاطر  واأه��م هذه 

جل��ه��ة ارت��ب��اط��ه��م ب��ث��ق��اف��ت��ه��م وح�����ش��ارت��ه��م 

ودي�����ن�����ه�����م، ومت���������زع ال������وح������دة ال���ث���ق���اف���ي���ة 

الن�شيج  وت��ع��ر���س  ل��ل��وط��ن،  والج��ت��م��اع��ي��ة 

الناجم  للتمزق  الأهلي  وال�شلم  الجتماعي 

التفكر  اأمن���اط  وتباين  الأل�شن  بلبلة  ع��ن 

الذي يقود اإىل تباين يف الروؤى والأهداف.

واأفرد املوؤلف ف�شال للتحدث عن و�شائل 

العمل  واأه��م��ه��ا:  العربية  اللغة  ع��ن  ال��دف��اع 

ع��ل��ى ب��ن��اء ال��وع��ي ال��ل��غ��وي، وب��ن��اء راأي ع��ام 

ومقاوم  العربية  اللغة  عن  مدافع  �شاغط 

لكل مظاهر تهمي�شها.

ك����ذل����ك ������ش�����رورة اإح���������ش����ا�����س ك�����ل ف���رد 

بنف�شه  ي��ب��داأ  واأن  ال�شخ�شية،  بامل�شوؤولية 

بالمتناع عن ا�شتخدام غر اللغة العربية، 

الهاتفية  ر�شائله  ويف  اأطفاله،  مع  خ�شو�شاً 

و�شائر مرا�شالته الورقية، وكذلك يف بريده 

الإل���ك���رتوين وم��وق��ع��ه الإل���ك���رتوين، وعلى 

يكون  واأن  الجتماعي،  التوا�شل  �شفحات 

اخ��ت��ي��اره مل��دار���س اأب��ن��ائ��ه على اأ���ش��ا���س مدى 

اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ك��ذل��ك تنمية 

وعالقاتها  ال�شخ�شية  بالكرامة  الإح�شا�س 

باللغة القومية.

العربية  اللغة  عن  ال��دف��اع  و�شائل  وم��ن 

ت�شتخدم  التي  وامل��ح��الت  امل��راف��ق  ك��ل  تنبيه 

ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة يف اأ���ش��م��ائ��ه��ا وق��وائ��م��ه��ا، 

اإىل م��ق��اط��ع��ت��ه��ا، ك��ذل��ك م��ق��اوم��ة  و����ش���وًل 

اإقامة املدار�س الأجنبية،  �شيا�شة التو�شع يف 

ووقف زحف اللغة الإجنليزية على مناهجنا 

ال��درا���ش��ي��ة، ك��ذل��ك ���ش��ن ال��ت�����ش��ري��ع��ات التي 

حتمي اللغة العربية.

العربية  اللغة  عن  ال��دف��اع  و�شائل  وم��ن 

اأي�����ش��اً، ال��ت��وق��ف ع��ن ���ش��ي��ا���ش��ة الأول���وي���ة يف 

ال��ت��وظ��ي��ف مل���ن ي��ت��ق��ن ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 

واإع��ط��ائ��ه��ا مل���ن ي��ت��ق��ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، مع 

الهتمام مبناهج وكتب تعليم اللغة العربية 

ب�شورة  وتطويرها  وجامعاتنا،  مدار�شنا  يف 

م�شتمرة، مع زيادة عدد احل�ش�س املخ�ش�شة 

لتعليم اللغة العربية يف املدار�س واجلامعات، 

العربية،  اللغة  ملعلم  مميزة  مكانة  واإع��ط��اء 

وال��ع��م��ل امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى حت�����ش��ني اأو���ش��اع��ه 

ال��ع��ل��م��ي��ة وامل����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة، ك��ذل��ك 

الرتكيز على الإكثار من قنوات تعلم واإتقان 

املكتبات  اإقامة  من  والإكثار  العربية،  اللغة 

واللغة  والأدب  ال����رتاث  ع��ي��ون  ت�شم  ال��ت��ي 

اإقامة امل�شابقات التي  العربية، والإكثار من 

العربية، والتعامل مع  باللغة  النا�س  حتبب 

و�شائل الإعالم على اأ�شا�س مدى احرتامها 

وا�شتماعاً،  وم�شاهدة  ق��راءة  العربية؛  للغة 

احرتام  يكون  ب��اأن  الإعالميني  مع مطالبة 

من  رئي�شاً  ب��ن��داً  الف�شيحة  العربية  اللغة 

بنود ومواثيق ال�شرف الإعالمي.

وط���ال���ب امل����وؤل����ف ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����ش��اء 

بامل�شمون  »الإن��رتن��ت«  العنكبوتية  ال�شبكة 

على  العربية  اللغة  ن�شبة  وزي����ادة  ال��ع��رب��ي، 

بالرتجمة  اله��ت��م��ام  ك��ذل��ك  ال�شبكة،  ه��ذه 

مطالبة  اإىل  بالإ�شافة  العربية،  اللغة  اإىل 

اأ���ش��ح��اب روؤو������س الأم�����وال ب��دع��م امل�����ش��اري��ع 

الربامج  باإنتاج  العربية،  اللغة  تخدم  التي 

العربية  باللغة  وامل�����ش��رح��ي��ات  وامل�شل�شالت 

ال��ف�����ش��ي��ح��ة، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل����واد التي 

تخ�س الأطفال.
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ت�شل  كي  �شنوات،  ط��وال  رو�شيا  عملت 

ت��ك��ون ج����زءاً من  اأن  ت��خ��ول��ه��ا  م��ك��ان��ة  اإىل 

امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ج��اري ال�����دويل، ول ���ش��ك اأن 

العاملية،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  اإىل  الن��ت�����ش��اب 

م�شلحة  يف  وي�����ش��ب  امل�����ش��اع��ي  ت��ل��ك  يكمل 

اجلميع.

املتفاقمة،  امل�شاكل  م��ن  ع��ام��اً   18 بعد 

خرجت رو�شيا من الع�شر املا�شي يف الآونة 

 156 رق��م  الع�شو  اأ�شبحت  الأخ���رة، حني 

يف منظمة التجارة العاملية، ورمبا ت�شتطيع 

العديد من دول العامل الآن، اإقامة عالقة 

جيدة مع تا�شع اأكرب اقت�شاد يف العامل.

م���ن ال���وا����ش���ح اأن ع�����ش��وي��ة رو���ش��ي��ا يف 

القت�شاد  تفيد  العاملية،  التجارة  منظمة 

ورو�شيا  العاملية  التجارة  ومنظمة  العاملي 

�شتزيد  الع�شوية  تلك  اأن  كما  ب��الأخ�����س، 

ال�شتثمارات اخلارجية يف رو�شيا، ومبا اأن 

املنظمة �شريكة جتارية منطقية وماألوفة 

التطور يف  ف�شي�شاهم هذا  لدول خمتلفة، 

قطاعات  يف  الغربية  ال�شتثمارات  تعزيز 

ال��ت��ن��ق��ي��ب وال�����زراع�����ة وال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 

والإ�����ش����ك����ان وال�����ط�����ران وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

احل��ي��وي��ة وجم����الت اأخ����رى يف رو���ش��ي��ا، يف 

املقابل، �شتتعزز م�شداقية منظمة التجارة 

اأكرب اقت�شاد كان  العاملية، من خالل �شم 

خارج اإطار تعامالتها.

�شبكة اأمان

يعزز  عاماًل  اأي�شاً  التطور  هذا  ي�شكل 

منظمة  ت���ه���دف  اإذ  رو����ش���ي���ا،  م�����ش��داق��ي��ة 

ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة اإىل ت��و���ش��ي��ع الق��ت�����ش��اد 

العاملي، وهي تفعل ذلك من خالل �شمان 

ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ر امل��ن��ظ��م��ة، ال���ت���ي ت��ن��ادي 

العاملية،  التجارة  يف  وال�شفافية  بالنفتاح 

اخل���ارج���ي���ني،  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اأن  ���ش��ك  ول 

قواعد  اأن  مب��ا  اإ���ش��ايف،  ب��اأم��ان  �شي�شعرون 

بتوفر  تتعهد  العاملية،  ال��ت��ج��ارة  منظمة 

النت�شاب  فبعد  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  احل��م��اي��ة 

�شيرت�شخ  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  اإىل 

ال�شتقرار حتت حكم القانون، و�شيتح�شن 

اأداء احلكم.

ال��ع�����ش��وي��ة، ت��رتاف��ق  اأن ه���ذه  ���ش��ك  ل 

وفرت  لطاملا  فتاريخياً،  ع��دة،  مكافاآت  مع 

ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  يف  ال��ع�����ش��وي��ة 

امل��ئ��ة على  1 و3 يف  ب��ني  ت����رتاوح  م��ك��ا���ش��ب 

م�شتوى الناجت املحلي الإجمايل يف الدول 

ال���ت���ي ت��ن�����ش��م اإل���ي���ه���ا، ول����ن ت���ك���ون رو���ش��ي��ا 

ا�شتثناء من هذه القاعدة، بل اإنها �شتتمكن 

م��ن دخ���ول الأ����ش���واق اجل���دي���دة، م��ن دون 

مواجهة ال�شوابط القائمة راهناً، ول �شك 

اأن حجم التجارة �شيتزايد ب�شكل ملحوظ.

على  الآن  رو���ش��ي��ا  ���ش��ت��ح�����ش��ل  ك���ذل���ك، 

التجارية  امل��ف��او���ش��ات  ���ش��وت م��ه��م خ���الل 

ال�شتثمارات  ت��زاي��د  م��ع  ال��ك��ربى،  العاملية 

اإ�شافية  عمل  فر�س  �شتتوافر  اخلارجية، 

و�شيتو�شع هام�س املناف�شة، و�شيرتَجم هذا 

الرو�شية  الأ���ش��ر  مداخيل  ب��زي��ادة  الو�شع 

وارت����ف����اع ق���درت���ه���ا ال�����ش��رائ��ي��ة، و���ش��ي��دف��ع 

الرو�س مبالغ اأقل مقابل ال�شلع امل�شتوردة، 

على �شبيل املثال، مبا اأن الر�شوم املفرو�شة 

من  �شتنخف�س  ال��زراع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 

13.2 اإىل 10.8 يف املئة، فقد ي�شهد الرو�س 
ت��راج��ع اأ���ش��ع��ار ال��ف��اك��ه��ة وال�����ش��ك��ر واللحم 

اأن  �شك  ذل��ك، ل  وال��دواج��ن، ويف غ�شون 

القطن  ا���ش��ت��راد  على  املفرو�شة  ال��ر���ش��وم 

وال����ه����وات����ف اخل���ل���وي���ة، ���ش��ت��ن��خ��ف�����س اإىل 

الر�شوم  �شرتتفع  لكن  ال�شفر،  م�شتوى 

على احلوا�شيب اإىل 10 يف املئة وفق قواعد 

منظمة التجارة العاملية.

اأ�شواق جديدة

�شيرت�شخ  الإي���ج���اب���ي���ة،  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 

الو�شول  و�شي�شهل  وال�شفافية،  ال�شتقرار 

ال��وع��د  اأ�����ش����واق ج���دي���دة و���ش��ي��ت��ح��ق��ق  اإىل 

يجب  ال��ذي  الباهظ  الثمن  لكن  بالنمو، 

ب��زي��ادة  يتمثل  امل��ن��اف��ع،  ه��ذه  دف��ع��ه مقابل 

ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  �شيما يف  امل��ن��اف�����ش��ة، ول 

فتخ�شى  الآلت،  ت�شنيع  قطاعات  وبع�س 

ال�شركات الرو�شية اأن تتاأذى ب�شبب تراجع 

امل�شتوردة، وال�شوابط  ال�شلع  الر�شوم على 

احلكومة  وت�شعر  امل��دع��وم��ة،  ال�شلع  على 

ال���رو����ش���ي���ة ب����دوره����ا ب��ال��ق��ل��ق م���ن ت��راج��ع 

على  والر�شوم  اجلمركية  الر�شوم  عائدات 

الواردات.

ع���دا ال��ر���ش��وم وال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة، 

العاملية  التجارة  منظمة  ع�شوية  ت�شاهم 

يف تقلي�س العوائق الأخرى، التي تقف يف 

وجه دخول املنتجات اخلارجية اإىل رو�شيا، 

البروقراطية  والتدابر  الإج��راءات  مثل 

وال���ف�������ش���اد يف ف�����رع اجل�����م�����ارك، وب��ف�����ش��ل 

ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  يف  ال��ع�����ش��وي��ة 

اإ���ش��ف��اء  �شيتغر ه���ذا ال��و���ش��ع م��ن خ���الل 

ال�شتراد،  عمليات  على  ال�شفافية  طابع 

الرتكيز  اإىل  الرو�شية  احلكومة  فعمدت 

التجارة  منظمة  يف  الع�شوية  ك�شب  على 

ال��ع��امل��ي��ة، وي�����ش��ك��ل ه����ذا الأم�����ر ن���ب���اأ ����ش���اراً 

بالن�شبة اإىل املُ�شدرين اإىل رو�شيا.

اإىل  الن�����ش��م��ام  اإن  اخل�����رباء،  بح�شب 

منتجي  على  الفائدة  ب��دّر  �شيبداأ  املنظمة 

املعادن اخلام واحلديد، واملواد الكيميائية، 

اإذ اإن امل�شتفيد الأول من ان�شمام رو�شيا اإىل 

منظمة التجارة العاملية، هم منتجو معادن 

الكيميائية،  واملركبات  وال�شلب،  احلديد 

مبنتجاتهم  الجت�����ار  ل��ه��م  مي��ك��ن  ال���ذي���ن 

اأي  دون  مبا�شرة  الأجنبية  ال�شركات  م��ع 

�شرائب جمركية.

الأ���ش��واق  يف  املناف�شة  لزدي���اد  ونتيجة 

ال�������ش���رائ���ب  دورة  وارت�����ف�����اع  ال����رو�����ش����ي����ة، 

اجلمركية يف التجارة، �شيوؤديان يف امل�شتقبل 

اإىل رف���ع ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل، واإىل 

فالن�شمام  ال���ش��ت��ث��م��اري،  امل��ن��اخ  حت�شني 

جتارياً  و�شطاً  يوفر  اأن  يجب  املنظمة  اإىل 

اإم��ك��ان��ي��ات  وم��ك�����ش��وف��اً، م��ا �شيقدم  ���ش��ف��اف��اً 

والأج��ان��ب،  املحليني  للم�شتثمرين  اأو���ش��ع 

وي�����ش��ي��ف اخل������رباء: »ك����ي ي�����ش��ب��ح مم��ك��ن��اً 

بع�س  على  ال�شلبية  ال��ت��اأث��رات  تعوي�س 

القطاعات، لدى رو�شيا خمزون كبر من 

الآليات، التي ميكن ا�شتخدامها يف مرحلة 

التجارة  منظمة  على  الن�����ش��م��ام  تطبيق 

ال�شتثمارات  ت�شجيع  برامج  مثل  العاملية، 

اخلا�شة ورفع م�شتوى املناف�شة، واإقرا�س 

القطاع الزراعي، ومنح امتيازات �شريبية، 

مرتبطاً  ال��دع��م  م�شتوى  يبقى  ذل��ك  م��ع 

القت�شادية  وال�شيا�شة  احلكومة  بقرارات 

املتبعة«.

م��ن  ���ش��ت�����ش��ت��ف��ي��د  ك���ث���رة  دول  ه���ن���اك 

ع�����ش��وي��ة رو���ش��ي��ا يف امل��ن��ظ��م��ة، ع��ل��ى �شبيل 

امل��ث��ال ق��د ت��ك��ون ك��ن��دا اأب���رز م�شتفيدة من 

الإ���ش��ارة  وجت��در  الرو�شية،  الفر�شة  ه��ذه 

اإىل اأن قيمة التجارة بني كندا ورو�شيا تبلغ 

فقط،  �شنوياً  دولر  مليار   2.5 نحو  راهناً 

اأي ما ي�شاوي ن�شف جتارتها مع الربازيل 

تقريباً، ويبلغ ال�شتثمار الكندي يف رو�شيا 

ال����ذي ي��رك��ز ب�����ش��ك��ل اأ���ش��ا���ش��ي ع��ل��ى ق��ط��اع 

التنقيب، نحو ملياري دولر �شنوياً، اأي ما 

يعادل ُخم�س ا�شتثمار كندا يف هولندا وربع 

ا�شتثمارها يف هنغاريا و1.32 مما ت�شتثمره 

يف بريطانيا.

تقل الأنظمة القت�شادية العاملية التي 

والع�شرنة  النمو  من  احلجم  ه��ذا  ت�شهد 

هذا  يرتفع  اأن  املتوقع  وم��ن  رو���ش��ي��ا،  مثل 

كندا  �شتتفوق  تقريباً،  �شهر  خالل  املعدل 

ف������وراً ع��ل��ى ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف جم��ال 

ووف��ق  اجل��دي��دة،  رو���ش��ي��ا  مكانة  ا�شتغالل 

يجب  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ق��واع��د 

فوري  »ب�شكل  الأع�شاء  ال��دول  تتعامل  اأن 

ال�شلع واخل��دم��ات  م�����ش��روط«، م��ع  وغ���ر 

اأي دول����ة، ���ش��م��ن منظمة  امل�����ش��ت��وردة م��ن 

تتعامل  التي  بالطريقة  العاملية،  التجارة 

اأخ���رى،  دول  م��ن  الآت��ي��ة  ال�شلع  م��ع  فيها 

ل��ك��ن اأق�����رت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف ج��ن��وب 

تتعامل  اأنها لن  حدودها، قاعدة تفرت�س 

بالطريقة  الرو�شية  واخلدمات  ال�شلع  مع 

من  امل�شتوردة  تلك  مع  فيها  تتعامل  التي 

ال�شركات  اأن  اإىل  ذل��ك  اأخ��رى، ويعود  دول 

الأم���رك���ي���ة م��ل��زم��ة ب��ق��واع��د ع��م��ره��ا 40 

للقانون  فانيك  جاك�شون-  )تعديل  �شنة 

التجاري يف عام 1974(، ما مينع الوليات 

التجارية  عالقاتها  تو�شيع  م��ن  امل��ت��ح��دة 

الطبيعية كي ت�شمل رو�شيا.

خياراته  الأمركي  الكونغر�س  يدر�س 

ال��ع��امل  دول  ب��ق��ي��ة  ت�شتعد  وب��ي��ن��م��ا  الآن، 

ال�شوق  لقلب ال�شفحة القدمية واخ��رتاق 

اجلميع  �شبقت  ك��ن��دا  اأن  ي��ب��دو  ال��رو���ش��ي��ة، 

اأ�شاًل  معها  تتعامل  فهي  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

وت�شنيع  والتنقيب  ال��زراع��ة  جم���الت  يف 

مثل  ال��ك��ن��دي��ة  ال�����ش��رك��ات  وب��ع�����س  الآلت، 

ك��ي��رو���س للذهب وم��اغ��ن��ا م��رم��وق��ة ج��داً 

يف  والفدرالية  الإقليمية  امل�شتويات  على 

الناحية  من  ناجحة جداً  اأنها  رو�شيا، كما 

املالية.

خالفات رو�شية

)ال��ربمل��ان(  ال��دوم��ا  اأن جمل�س  ي��ذك��ر 

ال���رو����ش���ي، ك����ان ق���د ����ش���ادق اأخ�������راً على 

اإىل منظمة  رو���ش��ي��ا  ان�����ش��م��ام  ب��روت��وك��ول 

البع�س  معار�شة  و�شط  العاملية،  التجارة 

ل���الن�������ش���م���ام، ال��������ذي ي������رى ���ش��ي��ا���ش��ي��ون 

واق��ت�����ش��ادي��ون اأن����ه ل��ن ي��ج��ل��ب ل��ل��ب��الد اإل 

وُتظهر  واخل��ي��ب��ات،  اخل�شائر  م��ن  م��زي��داً 

مدى  ال��دوم��ا  جمل�س  يف  الت�شويت  نتائج 

ال��ت��ب��اي��ن يف وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر يف ال��ن��خ��ب 

خطوة  م��ن  الرو�شي  واملجتمع  ال�شيا�شية 

الن�شمام، فقد حظي برتوكول الن�شمام 

ن��واب،   208 رف�شه  فيما  نائباً،   238 بثقة 

وواف�����ق ح���زب »رو���ش��ي��ا امل���وح���دة« احل��اك��م 

وح���ي���داً ع��ل��ى ال���ربوت���وك���ول، ف��ي��م��ا رف�شه 

احل������زب ال�����ش��ي��وع��ي ال����رو�����ش����ي، واحل�����زب 

ال��دمي��ق��راط��ي، وح���زب »رو�شيا  ال��ل��ي��ربايل 

العادلة«. 

فالدمير  ال�شيوعي  ال��ربمل��اين  واأ���ش��ار 

من  ي�شتفيد  ل  اأن���ه  اإىل  ال��ق��ي��ادي  كا�شني 

ال��ت��ج��ارة  اإىل م��ن��ظ��م��ة  ان�����ش��م��ام رو����ش���ي���ا 

وال�شركات  ال��رو���س  الأث��ري��اء  اإل  العاملية، 

امل���ت���ع���ددة اجل��ن�����ش��ي��ات ف���ق���ط، ف��ي��م��ا اأك����د 

اإىل  »الن�شمام  اأن  املوحدة«  »رو�شيا  حزب 

جديدة  اإمكانيات  يفتح  العاملية،  املنظمة 

اأنواع  اأمام ال�شناعة الرو�شية، وزيادة عدد 

ال�شلع يف ال�شوق وخف�س اأ�شعارها«.

بدعم  قانونياً  ح�شم  ال�شيا�شي  اجل��دل 

خيار الن�شمام، ويطوي الن�شمام �شفحة 

مفاو�شات ماراتونية ا�شتمرت ثمانية ع�شر 

عاماً بني رو�شيا واملنظمة. 

وق����د اأ�����ش����ار ت��ق��ري��ر مل��ج��م��وع��ة عمل 

م��ن خ���رباء الق��ت�����ش��اد ورج����ال الأع��م��ال 

منظمة  ع�����ش��وي��ة  اأن  اإىل  و���ش��ي��ا���ش��ي��ني، 

التجارة، لن جتلب لرو�شيا اإل امل�شائب، 

ان�شمام  ���ش��روط  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 

عن  ك��ث��راً  ت��غ��رت  املنظمة،  اإىل  رو���ش��ي��ا 

ت��ل��ك ال�������ش���روط امل��و���ش��وع��ة م��ن��ذ ع�شر 

�شنوات. 

اأو���ش��اع  اأن  اإىل  اأي�����ش��اً،  التقرير  ولفت 

ما  بعك�س  اأي�شاً  تغرت  العاملية  الأ���ش��واق 

ت���ري���ده رو����ش���ي���ا، وخ���رج���ت جم��م��وع��ة من 

اخلرباء امل�شتقلني بعد بحث ا�شتمر ثالثة 

�شوف  رو���ش��ي��ا  اأن  م��ف��اده��ا  بنتيجة  اأ���ش��ه��ر، 

)ال��دولر  �شنوياً  روبل  ترليون   1.5 تخ�شر 

واأو����ش���ح���ت  دولراً(،   32 ح���ال���ي���اً  ي���ع���ادل 

من  الرو�شية  املوازنة  خ�شائر  اأن  الدرا�شة 

وال��واردات  ال�شادرات  الر�شوم على  خف�س 

 وحدها ت�شل اإىل 430 مليار روبل �شنوياً.

توقعات البنك الدويل

يف �شياق اآخر، توقع خرباء البنك الدويل، 

منظمة  اإىل  رو���ش��ي��ا  ان�����ش��م��ام  ي��ج��ل��ب  اأن 

ال���ت���ج���ارة ف���وائ���د ج���م���ة، ل��ك��ن��ه��م ط��ال��ب��وا 

ب��ت��غ��رات يف ال��ن��ظ��ام ال��ق�����ش��ائ��ي، وت��ن��وي��ع 

البنك  وراأى  املناف�شة،  وتعزيز  القت�شاد، 

ت�شاعد  �شوف  املنظمة  اأن ع�شوية  ال��دويل 

رو�شيا على حتقيق منو اقت�شادي يف حدود 

ال��ث��الث��ة  ���ش��ن��وي��اً يف الأع������وام  امل��ئ��ة  3.3 يف 
بعد  النمو  معدل  يرتفع  اأن  على  املقبلة، 

عقد من الزمن اإىل نحو 11 يف املئة.

هنا مرت�شى
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ي��رت��ب��ط جن����اح احل���ي���اة ال��زوج��ي��ة 

الأزواج،  بع�ض  يجهلها  ع��وام��ل  ب��ع��دة 

ال��ب��ع�����ض الآخ�������ر، فمنذ  وي��ت��ج��اه��ل��ه��ا 

���س��ن��وات ق���ام ال��دك��ت��ور ب��ول��و ب��ون��ي��ن��و؛ 

خ��ب��ر ال��ع��اق��ات ال���زوج���ي���ة، ورئ��ي�����ض 

ال��ع��ائ��ل��ي��ة بلو�ض  ال��ع��اق��ات  م��وؤ���س�����س��ة 

اأ�سباب  حول  دقيقة  بدرا�سة  اأجنلو�ض، 

الف�سل بني الأزواج يف عاقتهما.

وتبني من خال هذه الدرا�سة، اأن 

هناك اأربعة اأ�سباب هي: »عدم التوافق 

اجل���ن�������س���ي، واخ����ت����اف ال��������راأي ح���ول 

وامل�ساكل  الراحة،  وقت  ق�ساء  طريقة 

اأو  امل��ادي��ة، وال�����س��ذوذ؛ ���س��واء يف العقل 

اجل�سد، اأو يف الأمور العاطفية«.

اأن العاقة  وتاأكد خال الدرا�سة 

اجلن�سية تت�سدر القائمة، بينما تندرج 

امل�ساكل املادية يف املرتبة الثالثة.

ال�سهر جون  النف�ض  عامل  واأ�سار 

احلميمة  العاقة  اأن  اإىل  ب.وات�سون 

احلياة  يف  اأهمية  الأك��ر  املو�سوع  هو 

الزوجية، وهو ال�سيء الذي يت�سبب يف 

هدم اأركان الأ�سرة.

الثقافة ال�صحيحة

اأن  الزوجية،  احلياة  خ��راء  يوؤكد 

ي��اأت��ي نتيجة  م��ا  ن���ادراً  ال���زواج الناجح 

التخطيط  م��ن  ب��د  لكن ل  ال��ظ��روف، 

ل��ه ب��ذك��اء واإت���ق���ان، واأك�����دت الأب��ح��اث 

ال��زواج  اأن  املجال  اأجريت يف هذا  التي 

ال��ن��اج��ح اأ���س��ا���س��ه امل���ع���رف���ة، واجل��ن�����ض 

ل��ي�����ض اأك����ر م���ن ق��ن��اع��ة م���ن ق��ن��اع��ات 

عديدة يف احلياة الزوجية، ولن تكون 

كانت  اإذا  اإل  متوازية،  القناعات  تلك 

العاقة احلميمة �سحيحة.

ال���زوج���ان  ي��ع��ت��م��د  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 

ال�سحيحة  اجلن�سية  املعرفة  لكت�ساب 

عن  تتحدث  التي  العلمية  الكتب  على 

اجل��ن�����ض ب��ط��ري��ق��ة ع��ل��م��ي��ة، ي�����س��وغ��ه��ا 

خراء علم النف�ض و�سوؤون اجلن�ض، وقد 

امل��وؤمت��رات،  اأح��د  اأك��د الدكتور يونيو يف 

واأهم  انخفا�ض م�ستمر،  اأن الطاق يف 

اأ�سباب هذا النخفا�ض، هو الطاع اإىل 

باجلن�ض  تهتم  ال��ت��ي  امل��ح��رم��ة  الكتب 

واأ�س�ض العاقات الزوجية.

اإحدى  اأجرتها  ناجحة  درا�سة  ويف 

ال�سحة  �سوؤون  املتخ�س�سات يف مكتب 

العامة، مّتت على اأكر من األف امراأة، 

امل�ساألة  اأن  اإىل  خالها  م��ن  تو�سلت 

اجلن�سية، هي اأهم اأ�سباب تعكر �سفو 

الطاق  اأ�سباب  واأن  الزوجية،  احلياة 

يعود اإىل ال�سبب نف�سه.

الدكتور  اأكدها  الدرا�سة  �سحة هذه 

ج.ف هاميلتون، الذي اأجرى بحثاً ا�ستمر 

4 �سنوات على اأكر من مئة رجل وامراأة، 

وقد األقى على كل منهم نحو 400 �سوؤال 

يتعلق بتفا�سيل حياتهم الزوجية.

ال��درا���س��ة  ب��اإ���س��دار  هايلتون  وق���ام 

اأخطاء  »ماهي  عنوان  يحمل  كتاب  يف 

الطبيب  اأن  فيها  ذك���ر  وق���د  ال�����زواج«، 

ال��ذي  ه��و  وامل��ت��ه��ور،  امل��ن��دف��ع  النف�سي 

يقول اإن عدم التوافق اجلن�سي ل ُيَعّد 

�سبباً يف اخلافات الزوجية، وعلى اأي 

املمكن جت��اه��ل اخل��اف��ات  ح���ال، فمن 

الناجمة عن م�ساعب احلياة الأخرى 

العاقة  ك��ان��ت  اإذا  احل����الت  اأغ��ل��ب  يف 

اجلن�سية متكافئة.

وقّدم ديل كارينجي يف كتابه »كيف 

النا�ض«  يف  وت��وؤث��ر  الأ���س��دق��اء  تك�سب 

ن�����س��ائ��ح ل��ل�����س��ع��ادة، وخل�����س��ه��ا يف ع��دة 

نقاط لكل من الأزواج والزوجات:

ن�صائح للأزواج

اإىل زوجتك؟  التودد  اأنت كثر  1- هل 
اإذا كنت كذلك، فماذا فعلت؟ هل تقدم 

لها من حني اإىل اآخر باقة من الورد يف 

عيد ميادها وعيد زواجكما؟ اإذا فعلت 

ذل���ك، ف��ق��د و���س��ع��ت ي���دك ع��ل��ى مفتاح 

ال�سعادة الزوجية باأرخ�ض الأثمان.

2- احذر من انتقادها اأمام الآخرين.
3- امنحها املال الذي يزيد على حاجة 
املنزل لكي ت�سري ما يحلو لها، لت�سعر 

معك بالأمان واحلب وال�ستقرار.

4- حاول اأن تبذل ما يف و�سعك للتغلب 
على فرات ال�سيق التي متر بها، واأن 

تتفهم اأهواءها الأنثوية املتقلبة.

5- هل جتل�ض معها وتتحدث معها يف 
كافة الأمور؟

6- ل تقارنها مع والدتك اأو زوجة اأحد 
اأ���س��دق��ائ��ك يف اأم����ور ال��ط��ه��ي وت��دب��ر 

�سوؤون املنزل اإل اإذا اأثنيت عليها.

ت��ع��ت��ق��ده من  ت��ه��ت��م مب��ا  اأن  7- ح����اول 
مفاهيم وثقافات وروؤى فكرية.

8- دعها جتامل الآخرين، ول تقف يف 
طريقها.

ب��ه��ا يف بع�ض  اإع��ج��اب��ك  9- ع���ّر ع���ن 
املنا�سبات.

10- امدحها كثراً اإذا قامت باأي عمل 
مهما كان ب�سيطاً.

ن�صائح للزوجات

يف  الكاملة  حريته  زوج��ك  امنحي   -1
يف  تتدخلي  ول  اأع��م��ال��ه،  ���س��وؤون  اإدارة 

اختبار من يعمل من مكتبه.

بيتك  جلعل  جهدك  ق�سار  اب��ذيل   -2
مثراً جذاباً.

3- غّري من وجبات الطعام، وامنحي 
مائدتك اأ�سنافاً جديدة يتلهف عليها.

واث��ن��ي  اأع��م��ال��ه  يف  زوج���ك  ناق�سي   -4
عليه كثراً.

ب����ال����رج����ال  زوج��������ك  ت�����ق�����ارين  ل   -5
الناجحني، ول تنتقديه اأمام النا�ض.

ول  واأقربائه،  والديه  مع  توافقي   -6
داعي لإثارة اخلافات معهم.

7- ح���ني ت��خ��ت��اري��ن م��اب�����س��ك راع���ي 
ذوقه عن �سرائها.

اإذا ن�سب خاف  8- ه��ّدئ��ي م��ن روع��ه 
الكبرة  امل�ساكل  من  واجعلي  بينكما، 

زوبعة �سغرة، اأو جمرد �سحابة �سيف 

عابرة ل قيمة لها.

9- تعلمي هواياته التي يع�سقها حتى 
ت�ساركيه اأثناء فراغه.

يف  اليومية  الأخ��ب��ار  تابعي   10-

ال�����س��ح��ف والإذاع��������ات ل��ك��ي ت�����س��ارك��ي��ه 

حواراً جدياً ذا قيمة.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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نصائح نفسية للسعادة الزوجية

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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ف��رو���س��ي  م��ر���ض   )measles( احل�����س��ب��ة 

الأم��را���ض  ال��ع��دوى، وُيعتر م��ن  ح��اد �سريع 

التغطية  جنحت  وق��د  بالتطعيم،  امل�ستهدفة 

ال��ع��ال��ي��ة ب��ال��ل��ق��اح��ات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي تعطي 

يف  العمل  من  الأوىل  ال�سنة  خال  لاأطفال 

مدى  على  امل�سجلة  احل�سبة  ح��الت  خف�ض 

ال�سنوات املا�سية.

ما هي اأعرا�ض احل�صبة؟

اإذا  باحل�سبة  الطفل  اإ�سابة  اكت�ساف  ميكن 

ظهرت عليه الأعرا�ض التالية:

- ارتفاع �سديد يف درج��ة احل��رارة، م�سحوب 

بزكام �سديد و�سعال.

- احمرار العينني.

- ظهور بقع بي�ساء داخل فم الطفل.

- ب����روز ط��ف��ح ج��ل��دي ع��ل��ى ج�����س��م ال��ط��ف��ل يف 

ال��ي��وم��ني ال��راب��ع واخل��ام�����ض، وي��ب��داأ الطفح 

النت�سار  يف  يبداأ  ثم  الأذن���ني،  خلف  اجللدي 

على بقية الوجه و�سائر اجل�سم.

كيف تنتقل عدوى احل�صبة؟

ع��ن طريق  اآخ���ر  اإىل  �سخ�ض  م��ن  ال��ع��دوى  تنتقل 

العط�ض وال�سعال والتام�ض املبا�سر مع ال�سخ�ض 

لغره  معدياً  يكون  الطفل  اأن  وياَحظ  امل�ساب، 

اأيام  اأي��ام، وملدة خم�سة  قبل ظهور الطفح بخم�سة 

اأخ����رى ب��ع��د ظ���ه���وره، وح��ي��ن��ه��ا مُي��ن��ع م��ن التوجه 

للمدر�سة ملنع انت�سار العدوى بني زمائه.

م�صاعفات احل�صبة

- الإ�سابة بالتهاب يف الأذن الو�سطى.

- التهاب الق�سبة الهوائية اأو الرئتني.

 ،)encephalitis( بالدماغ  التهاب  حدوث   -

ولكنه نادراً ما يحدث مع الأطفال.

كيف يتم عالج احل�صبة؟

- تناول خمف�سات احلرارة خلف�ض حرارة الطفل 

املرتفعة، اإىل جانب ا�ستعمال كّمادات املاء.

ذات  غ��رف  يف  باحل�سبة  امل�ساب  الطفل  جلو�ض   -

اإ�ساءة هادئة لتخفيف اآثار اللتهاب بعينيه.

اإعطاء الطفل اللقاح امل�ساد لفرو�ض احل�سبة،   -

الأوىل من عمر  ال�سنة  نهاية  يف  غالباً  ذلك  ويتم 

الطفل.

كيف ميكن الوقاية من احل�صبة؟

خال  من  باحل�سبة  الإ�سابة  من  الوقاية  ميكن 

اتخاذ جمموعة من الإجراءات الوقائية، ومنها:

املدر�سة،  اإىل  الذهاب  املري�ض من  الطفل  منع   -  

ملدة 4 اأيام على الأقل بعد ظهور الطفح.

- ح��م��اي��ة امل��خ��ال��ط��ني للطفل امل�����س��اب م��ن خ��ال 

للطفل  ُيعطى  اأن  على  احل�سبة،  بلقاح  تطعيمه 

خال 72 �ساعة من التعر�ض للعدوى.

- حت�سني الطفل خال ال�سنة الأوىل من العمر 

عند  من�سطة  جرعة  اإعطائه  مع  احل�سبة،  بلقاح 

�سن 4 - 6 �سنوات، اأو عند دخول املدر�سة.

ارتفاع يف  اإذا حدث  الفور للطبيب  التوجه على   -

درجة حرارة الطفل.

الـحـصـبـــة عـنــد األطــفــــال
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ال��ت��وت م��ن ال��ف��واك��ه اجل��ذاب��ة ب��األ��وان��ه��ا، وتتمتع 

العديد  ولها  والكبار،  لاأطفال  وحمبب  لذيذ  بطعم 

م���ن ال���ف���وائ���د ال�����س��ح��ي��ة واجل��م��ال��ي��ة، ح��ي��ث حت��ت��وي 

ع��ل��ى م�����س��ادات ل��اأك�����س��دة حت��م��ي اجل�����س��م م��ن اأخ��ط��ر 

الأمرا�ض.

ورق  ا�ستخدام  اأن  احلديثة،  الدرا�سات  اأثبتت  لقد 

فاً وطحنه واأخذ ملعقة منه �سباحاً، ينظم  التوت جمفَّ

كل الأع�ساء احليوية يف اجل�سم، كما اأن تناول ملعقة 

�سغط  وارت��ف��اع  املرتفع  ال���دم  �سكر  يعالج  ال��ن��وم  قبل 

الدم، وتخفيف ن�سبة الكول�سرول يف الدم.

ع�صري التوت

ال���ري ح���دوث ت�سو�ض  ال��ت��وت  ك��م��ا مي��ن��ع ع�سر 

متنع  كيميائية  عنا�سر  لح��ت��وائ��ه  وذل���ك  الأ���س��ن��ان، 

بال�سن،  الل��ت�����س��اق  م��ن  للت�سو�ض  امل�سببة  ال��ب��ك��ري��ا 

ومن املعروف اأن للتوت الري دوراً موؤكداً يف مقاومة 

انتانات اجلهاز البويل، ويعتقد العلماء اأنه واحد من 

منع  ه��ي  م��ن خالها،  ي��وؤث��ر  التي  الأ�سا�سية  الآل��ي��ات 

ال�سطحية  الطبقة  على  املمر�سة  ال��ع��وام��ل  الت�ساق 

يوؤثر من  التي  ذاتها  الآلية  كانت هي  للمثانة، ورمبا 

خالها على الأ�سنان.

ويتميز ع�سر التوت الري باأنه خال من ال�سكر، 

ول ي�سبه الع�سائر املركزة املنت�سرة يف الأ�سواق، بل ل 

بد اأن يكون طبيعياً.

يخف�ض الوزن

اأكدت درا�سة علمية حديثة، اأن منقوع اأوراق التوت 

ُيعتر  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة  ال���وزن،  اإن��ق��ا���ض  يف  ي�ساعد 

عاجاً جيداً يف حالت الإ�سهال والغثيان.

واأ���س��اف��ت ال��درا���س��ة اأن ت��ن��اول ���س��راب ال��ت��وت يفيد 

اإذا  البولية،  القناة  التهابات  من  ال�سيدات  حماية  يف 

احتوائه  اإىل  ن��ظ��راً  منتظم،  نحو  على  ا�ستهاكه  مت 

على املرّكبات الطبيعية التي متنع الت�ساق البكتريا 

امل�سببة لانتانات ببطانة القناة البولية.

ووجد الباحثون اأن اأكر املجموعات التي ميكن اأن 

ت�ستفيد من تناول التوت على �سكل �سراب اأو اأقرا�ض 

واملعّر�سات  جن�سياً،  الن�سطات  هن  منتظمة  بجرعات 

لإ�سابات بولية متكررة، حيث ميكن اأن ينخف�ض خطر 

تعر�سهن لهذه النتانات بحوايل 50٪ مع التوت.

يقي من ال�صرطان

الري  التوت  اأن  جديدة،  درا�سة  اأظهرت  كما 

الأ�����س����ود، ق���د ي�����س��اع��د يف ال���وق���اي���ة م���ن ���س��رط��ان 

الأم���ع���اء، وت��ب��نّي يف ال��درا���س��ة اجل��دي��دة، اأن هذه 

ال��ف��اك��ه��ة ت��وق��ف من���و ال�����ورم ع���ر ق��م��ع ب��روت��ني 

مرّكب  خ��ال  م��ن  وذل���ك  ك��ات��ي��ن��ني«،  »بيتا  ا�سمه 

ا�سمه »اأنتو�سيانني«، الذي يعطيها لونها الأ�سود، 

اإ�سافة اإىل فيتامينات مكافحة لل�سرطان ومعادن 

وحوام�ض.

املجفف  التوت الري  اأن  اإىل  العلماء  ل  وتو�سّ

واملجّلد منع ت�سّكل الأورام اخلبيثة يف اأمعاء فئران 

 ،٪45 بن�سبة  الأم��ع��اء،  ب�سرطان  لاإ�سابة  معّدة 

ل اإىل النتائج ذاتها عند الب�سر، فقد  واإذا مت التو�سّ

ت�ستخدم هذه الفاكهة يف تفادي �سرطان الأمعاء.

التوت الأحمر

الأحمر  ال��ت��وت  اأن  اإىل  التغذية  خ��راء  اأ���س��ار  كما 

على  لحتوائه  بال�سرطان،  الإ�سابة  احتمالت  يقلل 

يتمتع  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة  لاأك�سدة،  قوية  م�سادات 

وال��ت��ق��رح��ات  ل��ال��ت��ه��اب��ات  م�����س��ادة  بخ�سائ�ض  اأي�����س��اً 

والفرو�سات .

 ك��م��ا وج���د ال��ب��اح��ث��ون ب��ع��د درا����س���ة ف��وائ��د ثاثة 

تعر�ض  من  قلل  الأحمر  التوت  اأن  التوت:  من  اأن��واع 

ال�سرايني لعمليات الأك�سدة وحماها من التلف ، واأرجع 

قدرة  اإىل  الإيجابية،  ال�سحية  الآث��ار  هذه  الباحثون 

اأوك�سيد النريك يف  التوت على حتفيز انطاق مادة 

ال�سرايني التاجية ،  حيث ت�ساعد هذه املادة يف املحافظة 

على الن�ساط ال�سرياين و�سغط الدم، ومنع التجلطات 

الدموية . 

�صغط الدم

اأن تناول ما يقرب من ملء  اأكدت درا�سة حديثة، 

يقلل  اأ�سبوع،  كل  والأزرق  الأحمر  التوت  من  فنجان 

من خماطر الإ�سابة ب�سغط الدم املرتفع، الذي مُيثل 

كما  وال�سكتة،  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  عوامل  اأح��د 

ك�سفت درا�سة حديثة.

14 عاماً،  مل��دة  اأج��ري��ت  التي  الدرا�سة  وم��ن خ��ال 

ال��درا���س��ة  ���س��ارك��ن يف  ���س��ي��دة مم���ن   87.242 و���س��م��ل��ت 

من  ���س��ي��دة  و46.672  للممر�سات،  الأوىل  ال�سحية 

اإىل  بالإ�سافة  للممر�سات،  الثانية  ال�سحية  الدرا�سة 

23.043 رجًا من درا�سة املتابعة لل�سحة للمحرفني، 
ا�ستنتجت باإ�سابة 29.018 �سيدة و5.629 رجًا ب�سغط 

الدم املرتفع يف فرة املتابعة. 

وت���ب���نّي اأن ال����رج����ال وال�������س���ي���دات ال���ذي���ن ل��دي��ه��م 

ال��ت��ي ي�ستمل  اأع��ل��ى ن�سبة م��ن م���ادة »الأن��ت��و���س��ي��ان��ني« 

خماطر  لديهم  تقل  والأزرق،  الأح��م��ر  ال��ت��وت  عليها 

باملقارنة مع   ٪8 املرتفع بن�سبة  الدم  الإ�سابة ب�سغط 

الأ�سخا�ض الذين يتناولون اأقل كمية من التوت الغني 

ب�»الأنتو�سيانني«.

وُيعتر »الأنتو�سيانني« من املواد امل�سادة لاأك�سدة، 

والتي تعطي التوت لونه الأحمر والأزرق الفاقع، كما 

ي�سمح مبرور  ما  ال��دم  �سرايني  فتح  على  ت�ساعد  اأنها 

الإ�سابة  يقلل من خماطر  ال��ذي  الأم��ر  للدم،  مي�سر 

ب�سغط الدم املرتفع.

وقد ظهر تاأثر تناول هذه الفاكهة الرية ب�سكل 

اأكر على الأ�سخا�ض ممن ت�سل اأعمارهم اإىل 60 عاماً 

واأقل.

ويرّجح الباحثون اأن ذلك يحدث ب�سبب التخريب 

قدرة  تفوق  العقود،  عر  الدموية  بالأوعية  املراكم 

ال��دم، وجتنب  امل��ادة على تقوية وظائف �سرايني  هذه 

الإ�سابة ب�سغط الدم املرتفع عند كبار ال�سن.

  مـنــوعــــات
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اأفــقــي

�سورية اثرية  مدينة   / �سنة   1
حمى �سيئ ما  / معكو�سة  جوهر  كلمة   2
بالجنبي نعم   / اخلم�سة  ال�سماء  من   3

/ لل�سوؤال بالجنبي املاجد  لرا�سد  اغنية   4

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 
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اخرى للموبايل معكو�سة
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ت�سامح  / العمر  مكتمل  يف   10
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حر النار

مت�سابهان / نزيف النف  3
ارجع ن�سف   / ذكر  ا�سم   4

وال�سر�سال  املعنى  لتف�سر   5
/ كلمة لي مبعرة

ل������������اط������������راء  ك��������ل��������م��������ة   6
معكو�سة7للتعريف / �سد يا�ض 

معكو�سة

ب���ي���ده / واح����د  ����س���يء  مل�������ض   8
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 / بالغ  الزلزلولد  ر�سد  جهاز  ا�سم   10

حيوان �سغر معكو�سة
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التوت.. يكافح التسوس ويحمي من السرطان

) �لعدد 230(  �جلمعة - 14  �أيلول - 2012



ا�ستعاد منتخب لبنان، بفوزه التاريخي 

ـــ 0، �سورته امل�سرقة يف الدور  على اإيران 1 

الثالث لت�سفيات كاأ�س العامل، واأكد اأنه لن 

يكون ج�سر عبور ملنتخبات املجموعة الأوىل 

اإىل  اأن رفع ر�سيده  يف الدور احلا�سم، بعد 

مع  امل�����س��اواة  ق��دم  على  لي�سبح  ن��ق��اط،   4
اإيران وقطر، اللتني متلكان الر�سيد عينه، 

املجموعة  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  تت�سدر  فيما 

الرتتيب  اأوزبك�ستان  وتتذيل  نقاط،  ب�سبع 

بنقطتني.

اأن منتخب لبنان مل يفقد  الفوز  واأك��د 

روحه العالية يف الدور ال�سابق، والتي حولته 

»قاهر العمالقة«، خ�سو�ساً بعد الفوز على 

اأكد  كما  بريوت،  يف   ،1 ـــ  كوريا اجلنوبية 2 

الكبار  بني  اللبنانية  للكرة  اجلديد  املوقع 

كانت  حني  الأليم  املا�سي  مودعة  اآ�سيا،  يف 

لقمة �سائغة ملنتخبات ال�سف الأول للقارة، 

التحديات  ق���در  ع��ل��ى  اأن���ه  املنتخب  واأث��ب��ت 

القلق  ك��ان  اأن  بعد  ال���دور،  ه��ذا  ال�سعبة يف 

خ�سائر  تلقي  من  خوفاً  جماهريه،  ي�ساور 

ثقيلة اأمام منتخبات اأقل ما يقال فيها اإنها 

كاأ�س  باع طويل يف نهائيات  حمرتفة وذات 

العامل، ككوريا اجلنوبية واإيران. 

وبفوز »اأولده« رد املدير الفني الأملاين 

ث��ي��و ب��وك��ري ع��ل��ى م��ن��ت��ق��دي��ه، م���وؤك���داً اأن��ه 

اإجن��ازات لبنان،  �ساحب اليد الطوىل يف 

الالعبني  �سمل  جمع  اأن  بعد  �سيما  ول 

عنرت  ر�سا  اأم��ث��ال  املعتكفني  وا�سرت�سى 

وي��و���س��ف حم��م��د؛ امل��ح��رتف��ني يف ال�سني 

والإمارات، واأدخل عنا�سر جديدة و�سابة 

امل��ن��ت��خ��ب ه��ذه  ب��ل��غ  اأن  اإىل  ي������زال..  وم���ا 

امل��رح��ل��ة احل��ا���س��م��ة، وو���س��ل ب��ق��ط��اره اإىل 

حمطة مل ي�سبق الو�سول اإليها من قبل، 

وهي املرحلة النهائية التي توؤهل مبا�سرة 

من  م��ن��ت��خ��ب��اً  مت��ن��ح  اأو  امل���ون���دي���ال،  اإىل 

م�سريي  لقاء  خو�س  فر�سة  منتخباتها 

مع منتخب من اأمريكا اجلنوبية، لبلوغ 

كاأ�س العامل املقبلة يف الربازيل. 

واأك����د ال��ف��وز ع��ل��ى اإي����ران ال��ع��ري��ق��ة يف 

ال��رتوي قبل �سن  اأن��ه ينبغي  القدم،  كرة 

اأي ه���ج���وم ع��ل��ى م�����درب ق���دي���ر وخ��ب��ري، 

ك��ل��ن��ا ي���ع���رف اأن ب���ني ب�����الده وب���ل���دن���ا يف 

ع��امل ك��رة القدم ما �سنعه احل���داد، وقد 

عرب  التفل�سف  يحاول  اأن  للبع�س  يحلو 

التكتيك  على  الإع��الم  وو�سائل  ال�سحف 

ال��ت��دري��ب��ي واخل���ط���ط وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وال��ت��ب��دي��الت  ال��الع��ب��ني  ان��ت��ق��اء  وعملية 

ال���ت���ي ح�����س��ل��ت واخل���ط���ة امل���و����س���وع���ة اأم 

غ��ريه��ا، ل��ك��ن يف ال��وق��ت ع��ي��ن��ه، ي��ج��ب اأن 

يكون النقد مو�سوعياً ومرتكزاً اإىل اأ�س�س 

علمية.

يقوم  ب��وك��ري  اأن  بالنا  ع��ن  يغيب  ول 

بواجبه يف ظل حرمان ظاهر من الدعم 

ال�سخ�سية  طاقاته  على  معتمداً  الكايف، 

ب�سمعته  وجم����ازف����اً  لع���ب���ي���ه،  وط����اق����ات 

حقق  وه���و  ل��ل��ب��ن��ان،  م���ا  اإجن�����از  لتحقيق 

بالفعل الإجناز ببلوغ الدور الرابع للمرة 

اأكد  كما  الكروي،  لبنان  تاريخ  يف  الأوىل 

اأ�سلوب  واأن  واقعيته،  الأمل���اين«  »الثعلب 

ال��راب��ع مل يتغري عنه يف  ال���دور  لعبه يف 

ال��ل��ق��اءات  ل��ك��ن م�ستوى  ال�����س��اب��ق،  ال����دور 

الالعبني  على  وال�سغط  اأ���س��ع��ب،  ���س��ار 

بني  املوازنة  ي�ستوجب  ما  وهو  ت�ساعف، 

الدفاع والهجوم يف �سفوف منتخب هاٍو 

منتخبات  الب�سيطة  ب��اإم��ك��ان��ات��ه  ي��واج��ه 

باعها  ولها  ومرا�س  خ��ربة  ذات  حمرتفة 

يف البطولت العاملية، وينبغي اأن ل يغيب 

عن بالنا اأن منتخبنا هو الوحيد الهاوي 

بني فرق املجموعتني الآ�سيويتني اللتني 

اإىل  للو�سول  الرابع  ال��دور  يف  تتناف�سان 

وهي مهمة حتتاج  العامل،  كاأ�س  نهائيات 

اإىل �سنوات من العمل باأ�ساليب احرتافية 

وعلى املدى الطويل.

اإي���ران،  على  بالفوز  ب��وك��ري،  وا�ستعاد 

ح���وايل ع�سرة  ال��غ��ائ��ب منذ  ال��ف��وز  نغمة 

اأ�سهر، وحتديداً منذ النت�سار التاريخي 

يف  ب���ريوت  يف   1-2 اجلنوبية  ك��وري��ا  على 

من  م�ستفيداً  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين  ت�سرين 

عودة قائد »كتيبة املحرتفني« ر�سا عنرت 

لع���ب ���س��ان��دون��غ ل��ون��ي��ن��غ ال�����س��ي��ن��ي بعد 

غ��ي��اب ط��وي��ل ب�سبب الإ���س��اب��ة، وه��و توج 

هذه العودة باإ�سابة الفوز الرائعة براأ�سه، 

الأهلي  م��داف��ع  حممد  يو�سف  ت��األ��ق  كما 

الماراتي وكولن الأملاين وح�سن معتوق 

لعب و�سط الإمارات الإمارتي واحلار�س 

ال�����س��وي��دي(،  ع��ب��ا���س ح�سن )ن��ورك��وب��ي��ن��غ 
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منتخب لبنان 
يستعيد هيبته أمام 
إيران.. وبوكير ُيسكت 
منتقديه

كرة ر�سا عنرت داخل ال�سباك ويبدو املدافع الإيراين بيجمان منتظري حماوًل اإبعادها
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قائد منتخب لبنان ر�سا عنرت متقدماً بالكرة اأمام لعبني اإيرانيني وبدا زميله يف خط الو�سط عبا�س عطوي فرحة لعبي منتخب لبنان بهدف ر�سا عنرت

اجلمهور اللبناين لعب دوراً كاماًل يف مدرجات املدينة الريا�سية



يغلف الطابع الثاأري لقاء فريقي ال�سفاء والعهد 

ال��ق��ادم،  الإث��ن��ني  ال��ق��دم  النخبة لكرة  ك��اأ���س  يف نهائي 

ول �سيما اأن بطل الدوري مني بهزمية مفاجئة اأمام 

ال��دور  مناف�سات  افتتاح  يف  نظيفني،  بهدفني  الثاين 

الأول من امل�سابقة.

وتراود ال�سفاء رغبة الثاأر لي�س خل�سارته الأخرية 

نهائي  يف  اأي�����س��اً  ال��ع��ه��د  اأم����ام  ل�سقوطه  ب��ل  فح�سب، 

ــ   3 العهد فوزه  اأن يكرر  4، قبل   - الن�سخة املا�سية 2 

يف كاأ�س ال�سوبر قبيل انطالق املو�سم املا�سي.  1
تلميع  �سيكون  الأول،  ال�سفاء  هم  ف��اإن  وبالتاأكيد 

���س��ورت��ه ب��و���س��ف��ه ب��ط��اًل ل��ل��ب��ن��ان، وت��اأك��ي��د جاهزيته 

 -  2012 اجل��دي��د  امل��و���س��م  ع�سية  باللقب  لالحتفاظ 

الأخ��اء  بلقاء  مبارياته  ال�سفاء  يفتتح  حيث   ،2013
الأه���ل���ي ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م��ل��ع��ب ب��ح��م��دون يف 28 اأي��ل��ول 

طرابل�س   - الجتماعي  فيالقي  العهد  اأم��ا  اجل���اري، 

ال�ساعد حديثاً لدوري الأ�سواء يف اليوم التايل على 

ا�ستاد املدينة الريا�سية.

وكان العهد ت�سدر املجموعة الأوىل بفوزين على 

بالنتيجة  عاليه  الأه��ل��ي  الأخ���اء  وعلى   0-2 ال�سفاء 

الفني  م��دي��ره  ب��ق��ي��ادة  ج��ي��داً  م�ستوى  وق���دم  عينها، 

اجل���دي���د حم��م��د ال���دق���ة، ال����ذي ي��ع��ول ع��ل��ى ت�سكيلة 

حملية اأبرز عنا�سرها احلار�س حممد �سنتينا، اإ�سافة 

اإىل العنا�سر الدولية مثل اأحمد زريق وهيثم فاعور 

والفل�سطيني  ع��ط��وي  علي  وع��ب��ا���س  �سعيتو  وح�سن 

املدرب  الذي خلف  الدقة  وا�ستطاع  م�سطفى حالق، 

املغربي حممد ال�ساهل اأن يتو�سل اإىل توليفة جتمع 

بني عن�سري اخلربة وال�سباب.

النجمة  على  ب��ف��وزه  النهائية  امل��ب��ارة  العهد  وبلغ 

عطوي  علي  عبا�س  و�سجل  النهائي،  ن�سف  يف   1-2
هديف العهد، وح�سن املحمد هدف النجمة.

ج��دارت��ه  ت��اأك��ي��د  اإىل  ال�����س��ف��اء  يتطلع  امل��ق��اب��ل،  يف 

باللقب، خ�سو�ساً  التتويج  الدوري عرب  باإحراز لقب 

العمراتي،  املغربي طارق  بوجود  ت�سكيلته مكتملة  اأن 

والنيجريي نغو او�سينا �سامويل، والدوليني احلار�س 

ال�����س��ع��دي وع��ام��ر خ���ان وحممد  زي���اد ال�سمد وع��ل��ي 

ون����ور من�سور  ق���رح���اين  ج��ان��ب حم��م��د  اإىل  ح���ي���در، 

وحمزة عبود وروين عازار وحممود الزغبي وحممد 

زين طحان.

الثانية  للعهد يف املجموعة  ال�سفاء و�سيفاً  وجاء 

على  العري�س  ف��وزه  ثم   ،2 ــ   0 اأم��ام��ه  عقب خ�سارته 

الأخاء الأهلي 6 ــ 1، قبل اأن يتاأهل بطل الدوري اإىل 

املباراة النهائية بتغلبه على الأن�سار يف ن�سف النهائي 

اأو�سينا. النيجريي  �سجله   ،0-1
وال��ت��ق��ى ال�����س��ف��اء م��ع ال��ع��ه��د م��رت��ني يف ال����دوري 

اللبناين املو�سم املا�سي، ففاز الأول 2 - 0 ذهاباً، قبل 

اأن يتعادل الفريقان اإياباً 1 - 1.

ويدرك املدير الفني العراقي لفريق ال�سفاء اأكرم 

�سلمان بخربته، اأن اللقب ثمني بعدما فاز به ال�سفاء 

ح�ساب  على  وك��ان   2010 ــ   2009 مرة واح��دة مو�سم 

اإىل  و���س��ل  اأن  لل�سفاء  و���س��ب��ق   ،1 ـــ  ـ  2 اأي�����س��اً  ال��ع��ه��د 

ب�سربات  النجمة  اأمام  النهائي مو�سم 98 ــ 99 وخ�سر 

تعادلهما  الأ�سلي عن  الوقت  اأ�سفر  بعدما  الرتجيح، 

املا�سية وخ�سر اأمام  الن�سخة  1، كما خا�س نهائي  ــ   1
العهد اأي�ساً 2 - 4.

اأيلول   17 اإىل  النهائية  املباراة  اأجل  وكان الحت��اد 

املدير  متني  على  بناء  منه،  الثاين  من  ب��دًل  املقبل، 

وجت��اوب��اً  ب��وك��ري،  ثيو  الأمل����اين  لبنان  ملنتخب  الفني 

الدين،  قمر  اأحمد  املنتخبات  جلنة  رئي�س  طلب  مع 

اإف�ساحاً باملجال اأمام التح�سريات للقاء اإيران، �سمن 

الدور الرابع احلا�سم من الت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة 

اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل.

وانطلق كاأ�س النخبة قبل 16 عاماً، ففاز النجمة 

3 م���رات والأن�����س��ار مرتني  7 م���رات وال��ع��ه��د  باللقب 

امل�سابقة  تقم  واح��دة، ومل  وال�سفاء مرة  والهومنمن 

مرتني، واأ�سفرت ن�سختها الأوىل الأحد 1996/9/29 

عن فوز النجمة باللقب عى ح�ساب غرميه التقليدي 

الثانية على  الأن�����س��ار يف  ف��از  بينما   ،0  -  1 الأن�����س��ار 

ال��ن��ج��م��ة لقب  ا���س��ت��ع��اد  ث���م   ،0  - 2 ال��ن��ج��م��ة  ح�����س��اب 

البطولة يف ن�سختها الثالثة بف�سل �سربات الرتجيح 

وكانت   ،1  -  1 ال�سفاء  م��ع  ت��ع��ادل��ه  بعد   )3  -  4(

ح�ساب  على  الهومنمن  ن�سيب  من  الرابعة  الن�سخة 

�سباب ال�ساحل 2 - 1، واخلام�سة من ن�سيب الأن�سار 

على ح�ساب الت�سامن �سور 1 - 0.

ال�ساد�سة  الن�سخة  يف  ال��ل��ق��ب  ال��ن��ج��م��ة  وا���س��ت��ع��اد 

بف�سل �سربات الرتجيح على ح�ساب الت�سامن �سور 

واحتفظ النجمة باللقب   ،4 –  4 التعادل  بعد   3  -  5
والعا�سرة  والتا�سعة  والثامنة  ال�سابعة  الن�سخة  يف 

3 بعد   4 العهد ب�سربات الرتجيح  على  بفوزه توالياً 

التعادل1 - 1، وعلى العهد اأي�ساً 2 -  1، ثم على العهد 

 ،1  -  1 التعادل  بعد  الرتجيح  ب�سربات   5  -  6 اأي�ساً 

واأخ��رياً على ح�ساب غرميه التقليدي الأن�سار3 - 0، 

و12،   11 الن�سختني  يف  البطولة  مناف�سات  جتر  ومل 

لأ�سباب اإدارية بعد توزيع برناجميهما، بينما اأ�سفرت 

على  باللقب  العهد  فوز  عن  ال�13  الن�سخة  مناف�سات 

 14 الن�سخة  ال�سفاء  واأح���رز   ،1  -  3 الأن�����س��ار  ح�ساب 

لقب  العهد  اأح���رز  بينما   ،1 –  2 العهد  على  ب��ف��وزه 

ب�سربات   3-4 الأن�����س��ار  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  ال�15  الن�سخة 

الرتجيح بعد تعادلهما يف الوقتني الأ�سلي والإ�سايف 

العهد بلقبه العام املا�سي بفوزه على  0. واحتفظ   - 0
ــ 2 يف نهائي الن�سخة ال�16 على ا�ستاد املدينة  ال�سفاء 4ـ 

وح�سن   )3( �سعيتو  ح�سن  للعهد  و�سجل  الريا�سية، 

معتوق، ولل�سفاء خ�سر �سالمة وهيثم عطوي.

جالل قبطان
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لقاء ثأري بين الصفاء والعهد 
في نهائي كأس النخبة

فريق العهد

بوكري رد على امل�سككني بفوز تاريخي
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والأخري كان مفاجاأة اللقاء اأمام اإيران، باأدائه الباهر 

وردات فعله الرائعة، والتي اأهلته للفوز بجائزة اأف�سل 

لعب يف املباراة، وملع اأي�ساً العائد من الحرتاف مع 

ووليد  ف��اع��ور  ع��ط��وي وهيثم  الإم���ارات���ي عبا�س  دب��ي 

النجارين  �سيخ  ب��الل  اجلديد  وامل��ح��رتف  اإ�سماعيل، 

املنتقل اإىل الدوري الهندي، وال�ساب حممد حيدر.

وهو الفوز الأول ملنتخب لبنان يف الدور النهائي، 

بعد تعادله مع اأوزبك�ستان 1 ـــ 1 على اأر�سه وخ�سارته 

م��ب��ارات��ني اأم����ام ق��ط��ر 0 ـــــــ 1 يف ب���ريوت واأم����ام ك��وري��ا 

التي  اإي��ران  بينما ح�سدت  �سيول،  3 يف  ـــ   0 اجلنوبية 

اأربع  1978 و1998 و2006  اأعوام  �ساركت يف املونديال 

 0 ـــ   1 الأوزب��ك�����س��ت��اين  ف��وز على م�سيفها  م��ن  ن��ق��اط 

م��ع قطر يف ط��ه��ران، قبل  �سلبي  وت��ع��ادل  يف ط�سقند 

خ�سارتها اأمام لبنان يف بريوت 0 ـــ 1.

اأه��م��ي��ت��ه، ك��ون��ه ج��اء  اإي����ران  ويكت�سب ال��ف��وز ع��ل��ى 

هو  حمنك  م��درب  يقوده  عريق  منتخب  ح�ساب  على 

الربتغايل كارلو�س كريو�س، �ساحب اخلربة الكبرية 

ومع  الأوروب��ي��ة  املالعب  يف  جتربته  من  ك�سبها  التي 

اأقوى الفرق واملنتخبات، بينها ريال مدريد الإ�سباين 

الربتغال،  ومنتخب  الإنكليزي  يونايتد  ومان�س�سرت 

واأثبت الالعبون اللبنانيون علو كعبهم اأمام منتخب 

غ���رار علي  ع��ل��ى  ع��دي��دة،  ل��ع��ب  �سلب مي��ل��ك مفاتيح 

الأمل��اين  ميونيخ  وب��اي��رن  بر�سيبولي�س  لع��ب  كرميي 

الإ�سباين،  اأو�سا�سونا  لعب  �سجاعي  وم�سعود  �سابقاً، 

نيكونام  وج��واد  القطري،  وه��ادي عقيلي لعب قطر 

لع���ب ال���س��ت��ق��الل، وامل��ه��اج��م اخل��ط��ري حم��م��د ر�سا 

خ��ل��ع��ت��ربي، وزم��ي��ل��ي��ه ك���رمي اأن�����س��اري ف����ارد وحممد 

غازي.

وال���الف���ت يف ���س��ف��وف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ع���ودة حممود 

العلي اإىل خط الهجوم، اإثر توقفه منذ �سباط املا�سي 

ا���س��ط��دام��ه  نتيجة  ال��رك��ب��ة  اأرب���ط���ة  يف  ق��ط��ع  ب�سبب 

باحلار�س الإماراتي علي خ�سيف يف مواجهة اأبوظبي، 

التي انتهت بفوز الإمارات 4 ـــ 2 يف ختام الدور الثالث، 

اآخ��ر ربع �ساعة من اللقاء ب��دًل من  و�سارك العلي يف 

زميله يف نادي العهد ح�سن �سعيتو.

العراقيل  ومتكن منتخب لبنان من جتاوز بع�س 

واأبرزها غياب اجلناح  اإي��ران،  لقاء  التي واجهته قبل 

لياقة  اكتمال  ع��دم  اإىل  اإ�سافة  زري��ق،  اأحمد  ال�سريع 

عنرت وحممد، وعدم ارتقاء التح�سريات اإىل امل�ستوى 

يخ�س  مل  ال��ودي  اأ�سرتاليا  لقاء  فبا�ستثناء  املطلوب، 

املنتخب اللبناين اأي مباراة دولية، بل اكتفى مبباريات 

مع فرق حملية، وهو اأمر ينبغي تداركه قبل املواجهات 

قطر  اأم��ام  واأولها  احلا�سم،  ال��دور  يف  املقبلة  ال�سعبة 

على اأر�س الأخرية بالدوحة، �سمن اجلولة ال�ساد�سة، 

يف 14 ت�سرين الثاين املقبل.

فريق ال�سفاء
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كاريكاتير

اللبنانيني،  ال�شا�شة  بع�س  قــَبــل  مــن  ُرّددت  جملة 

املوجة لي�شل  وللم�شادفة، فاإن هوؤالء هم ممن يركب 

»بامل�شربح: بيوقفوا مع الواقف«.

اأن  الــ�ــشــوري غــري مــرغــوب فــيــه، مــع العلم  ال�شفري 

ووزراء.. ب�س �شو بدنا  بلد ال�شفري جعل بع�شهم نواباً 

نقول: �شعب اأّكال نّكار!

غــري مــرغــوب فــيــه عــلــي عــبــد الــكــرمي عــلــي بحجة 

بال�شوؤون  اللبنانية، وتدخله  ال�شيادة  تعّدي دولته على 

درجة  على  حائزة  كونيلي  اأن  هــوؤالء  ن�شي  الداخلية.. 

ـــعـــرف لــهــجــات  الــــدكــــتــــوراه بــالــقــائــل الــلــبــنــانــيــة، وت

بالقرى  مــــروراً  الــبــقــاع،  اإىل  اجلــنــوب  مــن  اللبنانيني 

والــبــلــدات الــعــكــاريــة، مــن »ُتـــوؤبـــرين عيونك ودخــيــلــو«، 

ور�ــشــالــتــهــا اجلــامــعــيــة كــانــت بــعــنــوان الــ�ــشــاأن الــداخــلــي 

اللبناين.. »ليك �شو هيدا يا عمي«!

ال�شت كونيللي بُتوؤمر، وكلمتها واحدة م�س اتنني.. 

اأما دولتها فهي  التي تتدخل بلبنان،  �شورية فقط هي 

بــاراك  دولتها  وحلفاء  بــحــالــه«،  و»حــالــه  ب�شيطة  دولــة 

ونتياهو ودولتهم املزعومة »اأوادم«.

تــردد،  الــ�ــشــوري غــري مــرغــوب فــيــه«، جملة  »ال�شفري 

َع بيت  »بــدي رجعكن  واأبــيــه  ولكن هــي كمن يقول الأمــه 

اأهلكن«.

غـير مـرغــوب فـيــه

التدخين ممنوع.. على اللبنانيين فقط

 سعيـد
عيتاني

مبنع  القا�شي   174 رقــم  القانون  على  موافقته  اللبناين  الـــوزراء  جمل�س  اأ�ــشــدر 

التدخني.

ومن اأهم اإجنازات حكومة »الناأي بالنف�س« اإ�شدارها قانون منع التدخني، الذي ن�ّس 

على غرامات مالية بحق املخالفني، وت�شاُعف الغرامة اإذا تكررت املخالفة.

اأغلبية ال�شعب اللبناين، فالقانون  بالرغم من االعرتا�شات على القانون من قبل 

اأُقّر وُن�شر يف اجلريدة الر�شمية، اأي دخل حيز التنفيذ على جميع اللبنانيني الر�شميني 

مواطنني  من  اللبنانية،  االأرا�شي  على  املقيمني  جميع  وعلى  والع�شكريني،  واملدنيني 

ووافدين عرب واأجانب، )هيك القانون.. والقانون فوق اجلميع(.

يدّخن يف حرم  الــدويل مواطناً خليجياً  اأمــن مطار رفيق احلريري  اأن ي�شبط  لكن 

املطار، وُيقتاد اإىل مكتب ال�شرطة ال�شياحية، ويعتذر منه م�شوؤولو هذا املكتب، وُيطلقوا 

�شراحه من دون حترير اأي خمالفة يف حقه، فـ»هيك كتري.. حتى بال�شيجارة ناأي بالنف�س«!

اآالف لرية لبنانية،   205 الــدويل قدرها  التدخني يف مطار رفيق احلريري  غرامة 

»اهلل ال يك�شر حدا، ما حلوة بحق بلد اخلليجي، اإلهن علينا كتري، وما رح نن�شى �شو اإلنا 

عليهن«..

االنشقاق..
ثروة مالية

االنـــ�ـــشـــقـــاقـــات  اأن  �ــشــحــيــح 

احلا�شلة يف �شورية �شاأن داخلي 

يقال  كما  لكن  �شديقة،  لدولة 

فنحن »�شعب واحد يف دولتني«، 

على  نــعــّلــق  اأن  ميــكــنــنــا  يــعــنــي 

املو�شوع.

عم  غــريــب،  �شي  جماعة  يــا 

ن�شمع فان ان�شق، وفان ان�شق 

اإىل بلد جمـــاور.. يعني  وغـــادر 

رجعلهن �شمريهن؟! اأو ممكن 

االأموال  بعد ما فا�شت  ان�شقوا 

الــتــي اكــتــ�ــشــبــوهــا بـــوجـــوه غري 

�ــشــرعــيــة، ومـــلـــوؤوا بــهــا الــبــنــوك 

ال�شوي�شرية.

ق�شى اأكرث من ن�شف عمره 

يف ال�شلطة، واإىل جانب النظام، 

وقام باأعمال ال�شرقة واالحتيال 

والر�شوة، وظلم العباد، وبعدها 

اأعلن ان�شقاقه وتاب!

لــــوؤوهــــا اأربــــحــــلــــن، و�ــشــغــلــة 

مــكــ�ــشــبــهــا اأكــــــــرث.. فــانــ�ــشــقــوا، 

ال�شيما اأن املن�شق ياأخذ مبجرد 

اإعانه االن�شقاق ما يعادل وزنه 

ذهباً، اإ�شافة اإىل فر�شة ال�شكن 

يف اأجـــمـــل بـــلـــدان الــدنــيــا )كــل 

فيها(،  ي�شكنو  بيحلمو  ما  اأهلو 

والكثري الكثري من االمتيازات.


