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سر السباق القطري - السعودي ماذا حقق »المستقبل« من إقامة مهرجانه؟
للضغط على الكويت

تحضيرات لـ»االنقالب« على غليون
وفاروق طيفور بدياًل

أمـن لــبـنـان فـي العـام 2011
منفـلت مـن عقالـه 12
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»اإلغاثة« 
تنقذ 
المحكمة 
الدولية 

»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

لنا اأجران، واإن مل ن�سب فلنا اأجر واحد.
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كتب املحرر ال�سيا�سي

اأع���ل���ن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة جنيب 

الأربعاء  �صباح  حتويله  عن  ميقاتي 

ل��ب��ن��ان م���ن مت��وي��ل املحكمة  ح�����ص��ة 

اغتيال  بجرمية  اخلا�صة  ال��دول��ي��ة 

ال��رئ��ي�����س رف���ي���ق احل�����ري�����ري.. ثمة 

اأ����ص���ئ���ل���ة ع����دي����دة ت���ط���رح اأم�������ام ه���ذا 

ال��ق��رار، ال��ذي اأُع��ل��ن خ��ارج موؤ�ص�صة 

جمل�س ال��وزراء، ومن خارج املوازنة 

العامة للدولة: 

ال��ت��م��وي��ل خ�صعت  ق�����ص��ي��ة  ف��ه��ل 

لت�صوية ما قد يجري حولها الكثري 

م����ن احل����دي����ث وال�������ص���ج���ي���ج؟، ل��ك��ن 

اإط��ار ما يطلق عليه  ذل��ك يدخل يف 

»جعجعة من دون طحني«.

املبلغ  اأ�ص�س مت حتويل  اأي  ووف��ق 

كان عرب  املخرج  املحكمة؟ وهل  اإىل 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ل����إغ���اث���ة ك��م��ا ج��اء 

�صبيحة  الإع�����م  و���ص��ائ��ل  بع�س  يف 

املطلوب؟  املبلغ  حتويل  اإع����ن  ي��وم 

وه���ل مت ع���رب ال�����ص��ك��ل ال����ذي اأُع��ل��ن 

املحكمة،  لتمرير قطبة متويل  عنه 

تعيينات  منها:  التوافقات  من  �صلة 

اإداري������ة، و���ص��ه��ود ال�����زور، وال��ت��ع��ام��ل 

باإيجابية مع طروحات تكتل التغيري 

مي�صال  العماد  ورئي�صه  والإ���ص���ح 

عون؟

الأم����ور والت�����ص��الت  ك��ان��ت  واإذا 

 48 ق��ب��ل  ال��ت��ي ح�صلت  وال��ن��ق��ا���ص��ات 

�صاعة قد اأو�صلت اإىل احلل امليقاتي، 

ف��م��ا ه��ي ال��و���ص��ف��ة ال�����ص��ح��ري��ة التي 

ابُتدعت للو�صول اإىل هذه النتيجة، 

اإىل  ت�صري  املعطيات  ك��ل  كانت  التي 

اأن جهوداً تبذل للو�صول اإىل �صيغة 

ال��وق��ت  بع�س  اإىل  حت��ت��اج  ت��واف��ق��ي��ة 

ل��ل��ت��ظ��ه��ري، ح��ت��ى اأن����ه ق��ب��ي��ل اإع����ن 

الرئي�س ميقاتي عن قراره بتحويل 

املبالغ ال�زمة، كان مكتبه قد اأعلن 

ال���وزراء  ت��اأج��ي��ل جل�صة جمل�س  ع��ن 

اآخ��ر،  موعد  اإىل  م��ق��ررة  كانت  التي 

مم���ا ُف�����ص��ر ب����اأن الت�������ص���الت ج��اري��ة 

للو�صول اإىل م�صلحة معينة؟

ك���ان  اإذا  ع���م���ا  ال���ن���ظ���ر  ب�������ص���رف 

الإع�ن امليقاتي عن التمويل، فثمة 
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»برافو« حمد... لقد جنحت حتى الآن يف بعث 

البارد خدمة  العربية  احل��رارة يف ج�صد اجلامعة 

اأما  ال�صهيوين.  الم��ريك��ي  امل�صروع  يف  لأ�صيادك 

وفل�صطني  امل�صريية،  العرب  ق�صايا  اإىل  بالن�صبة 

يف  احل���رارة  لبعث  تتحرك  مل  فاإنك  مقدمها،  يف 

اأروقة اجلامعة. 

م���ن ي�����ص��ه��د ع��ل��ى جن���اح���ك، ل��ري���ص��ل اإ����ص���ارات 

اأوغلو  وهما  اجلل�صة،  بح�صور  اأم���ره  مل��ن  النجاح 

وزميله باباجان الرتكيان، و�صعود الفي�صل، الذي 

يتحرك الآن بالزمربك.

اإن احلرب الدائرة يف �صوريا اليوم لها ف�صيلة 

واح�����دة، ه���ي اأن���ه���ا ب��ات��ت ت��ع��رف اأ���ص��دق��اءه��ا من 

العربية،  املنطقة  ويف  ال��ع��امل،  يف  الكرث  اأع��دائ��ه��ا 

مبا فيها لبنان. فالعامل الغربي، ويف بع�س العامل 

ت�صعى  فيها،  ه��وادة  ل  حرباً  عليها  ي�صن  العربي، 

ال�صيا�صية  نواحيها  يف  مقتً�  منها  ت�صيب  لأن 

والأمنية والقت�صادية، وحتى الكيانية.

�صباع  حليب  العربية  اجل��ام��ع��ة  �صربت  ف��ج��اأة 

ونوعه،  بتوقيته  مفاجئاً  ق���راراً  فاتخذت  ال��غ��رب، 

لأن����ه ي��ن�����س ع��ل��ى ب��ن��ود ل��ي�����ص��ت م��ع��ت��ادة يف ع��رف 

ال�صيا�صة العربية، وتتعلق باأمور �صيادية، وتتدخل 

يف ال�����ص��ووؤن ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول الأع�����ص��اء رغ���م اأن 

العربية،  للدول  الر�صمية  املوؤ�ص�صة  هي  اجلامعة 

وقبول اأو تعليق اأو جتميد اأو طرد الأع�صاء هو من 

�ص�حية جمل�س اجلامعة على م�صتوى القمة.

العربية على الطموحات  اتكاأت اجلامعة  لقد 

تاأثري  حتت  ووقعت  قطر،  لدولة  الإم��رباط��وري��ة 

دول اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، وم����ا مت��ث��ل ه����ذه ال����دول 

ب��ع��د ان��ح�����ص��ار ن���ف���وذ ال��ث���ث��ي )����ص���وري���ا وم�����ص��ر 

اأ�صعف  اأح���د  اجل��ام��ع��ة  يجعل  م��ا  وال�����ص��ع��ودي��ة(، 

املنظمات قي تاريخ العرب احلديث، وتتحول من 

ف���اأر ج��ب��ان اىل »�صبع م���ق���دام«.. ف��اأي��ن ك��ان��ت يوم 

اح��ت���ل ال��ع��راق وت���دم���ريه؟ واأي����ن ك��ان��ت عندما 

انف�صل جنوب ال�صودان عن �صماله؟ واأين هي من 

امل�صتمرة فيه؟ وملاذا  ال�صومال واحل��روب  اأح��داث 

»اإ�صرائيل«  اإزاء عربدة  مل جتتمع وتتخذ ق��رارات 

يف فل�صطني، وبناء امل�صتوطنات يف ال�صفة الغربية 

والقد�س ال�صريف؟ 

ملاذا �صوريا اليوم ؟

اأزم��ات  اليوم  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  ت�صهد 

حولها  ي���دور  ملفات  ع��دة  �صخونة  نتيجة  ح���ادة، 

مبا  الأو���ص��ط،  ال�صرق  منطقة  م��ن  يجعل  ���ص��راع 

ومذهبية،  وطائفية  اإث��ن��ي��ة  تناق�صات  م��ن  فيها 

اإنها  يقال  اأن  ال��دوام، ميكن  منطقة ملتهبة على 

حرب عاملية يتحارب العامل يف جزء منه.

ال��ع��امل ال��غ��رب��ي ك��ل��ه، وع��ل��ى راأ����ص���ه ال��ولي��ات 

ياأخذ  يواليهما،  واأوروب��ا ومن  الأمريكية  املتحدة 

النووي  امللف  اأوًل  هناك  عدائية:  م��واق��ف  منها 

الإي��راين، الذي ي�صّرون على وقفه ومنع تو�ّصعه 

اإي��ران اإىل �ص�ح ن��ووي يهدد -  خوفاً من و�صول 

والعامل. وهناك  املنطقة  اأمن   - على حد زعمهم 

فاأمريكا  العراق،  من  الأمريكي  الن�صحاب  ثانياً 

عرب  امل��ذل  الن�صحاب  �صورة  من  التخفيف  تريد 

امل��ج��اورة للعراق  ال��دول  اإث���ارة العوا�صف يف وج��ه 

)اإيران و�صوريا(. وهناك ثالثاً لبنان، حيث توجد 

يف  الأم��ريك��ي  للنهج  تت�صدى  �صيا�صية  ق��وى  فيه 

م�صروعها  وج��ه  يف  ك����اأداء  عقبة  وت��ق��ف  املنطقة، 

الفل�صطينية  الق�صية  ملف  هناك  ورابعاً  الكبري. 

وت��ع��ق��ي��دات��ه��ا، و���ص��ع��ي اأم��ريك��ا لتبني ك��ل م��واق��ف 

»دولة اإ�صرائيل«، �صواء يف مو�صوع عدم العرتاف 

ال��ع�����ص��وي��ة يف ه��ي��ئ��ة الأمم،  ب��ه��ا ك���دول���ة ك��ام��ل��ة 

وق�صية امل�صتوطنات، وق�صية حق العودة ل�جئني 

الفل�صطينيني، ناهيك عن تزويد »اإ�صرائيل« دائماً 

باملال وال�ص�ح.

والك�م  �صعب،  للناتو  الع�صكري  التدخل  اإن 

ع��ن��ه ي���دخ���ل يف اإط������ار ال���رته���ي���ب، وال����ك�����م عن 

اح��ت��م��الت اأخ����رى م��ث��ل ن�����ص��وب ن����زاع م�صلح بني 

الأطل�صي  اإىل تدخل احللف  يوؤدي  وتركيا  �صوريا 

تداعيات  لأن  مقبول،  غري  اأع�صائه  لأح��د  دعماً 

هو  وطرحه  مواجهة،  اإىل  حتوله  هو  النزاع  ه��ذا 

يف �صبيل التهديد.

اأما احلرب الناعمة يف القت�صاد، والتي ت�صنها 

اأمريكا وحلفاوؤها من الحتاد الأوروب��ي والعرب، 

اجلامعة  وم�صرحها  والإع������م،  امل���ال  و���ص���ح��ه��ا 

اإط��ار  يف  تبقى  فاإنها  واأوروب�����ا،  واأم��ريك��ا  العربية 

الرتهيب، لكن اآثارها م�صرة ب� �صك. 

اأخرياً نقول: اإن هناك حدوداً دولية واإقليمية 

للت�صعيد يف الأزمة ال�صورية، ففي ال�8 اأ�صهر اأثبتت 

موؤ�ص�صات النظام متا�صكها ب�صكل لفت للنظر، كما 

ما  واأهم  املعار�صة م�صرذمة ومنق�صمة،  اأن  اأثبتت 

النظام  �صكل  ح  تو�صّ ل  حتركاتها  يف  اأن  ذل��ك  يف 

ال��ذي ت��ري��ده، ف��� حت��دد �صكله ول م���حم��ه، ما 

خ���� احل���دي���ث ال���ع���ام ع���ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة )ع��ل��ى 

الطريقة الأمريكية(. 

عليه  ال�صورية  الأزم���ة  فتداعيات  لبنان،  اأم��ا 

ملواجهة  اأبنائه  وح��دة  يتطلب  وه��ذا  ج��داً،  كثرية 

حلفاء  لبنان  يف  اأن  ي��ب��دو  لكن  ال��ت��داع��ي��ات،  ه��ذه 

���ص��غ��اراً لأم���ريك���ا، ي��ج��دون يف الأزم�����ة ال�����ص��وري��ة 

ملهاة يت�صلون بها، بعد اأن كان عقدهم على و�صك 

النفراط، وهم يعلمون اأو ل يعلمون اأن ت�صليتهم 

هذه هي ت�عب مب�صري الوطن، ومن �صاأنها اإثارة 

الفنت..

د. �سمري �سباغ

  همسات

رهـــانــات خـــا�ســــرة 

التيارات  اأحد  اللبناين، يعمل م�شت�شارًا لدى  عميد متقاعد يف اجلي�ش 

لإحدى  ك�شف  اللبنانية،  املعار�شة  على  املح�شوبة  الليربالية  احلزبية 

الأ�شلحة  باأحدث  األف مقاتل جمهزين   50 اأن هناك  العربية  ال�شحف 

املتطورة للت�شدي حلزب اهلل عند حدوث اأي اإ�شكال اأمني �شبيه بـ7 اأيار 

2008. وعّدد العميد واخلبري الع�شكري عدة �شيناريوهات ُو�شعت على 
: وقوف اجلي�ش اللبناين على احلياد، مثلما فعل  اأ�شا�ش عاملينْ اأ�شا�شيينْ

يف 7 اأيار، اأو ان�شقاق كبري بي �شفوفه لدى طائفة اأ�شا�شية يف اجلي�ش، 

ومعها عدد كبري من طائفة اأخرى، على اأن يكون هذا الن�شقاق �شبيهًا 

موؤكدًا  بركات(،  انطوان  وجي�ش  العربي  لبنان  )جي�ش   1975 باأحداث 

�شوريا،  يف  النظام  ب�شقوط  مرهون  ال�شيناريو  جناح  على  املراهنة  اأن 

ومبجيء نظام �شوري دميقراطي بدعم قوى 14 اآذار.

اأن بع�ش موظفي الوزارات اللبنانية، والذين ُيح�شبون  لوحظ   •
مــدرائــهــم  تعليمات  يــخــالــفــون  مــعــار�ــش،  �شيا�شي  تــيــار  عــلــى 

ويراكمون  ورئي�شها،  للحكومة  بعدائهم  ويجاهرون  وم�شوؤوليهم، 

ملفات املواطني، ويف املقابل يكتفون باإجناز معامالت املح�شوبي 

على التيار املعار�ش فقط، ويعملون على توحيد جهودهم يف تلك 

الوزارات لي�شبحوا قوة متمردة نافذة.

عتاباً  اأر�صل  اجلمهورية  رئي�س  اأن  احلريري  اأو�صاط  • رّوجت 
اإىل �صعد احلريري فحواه اأنه مل يقف بوجه ترقية �صابط ثارت 

وقالت  القانون،  ينفذ  كان  اإمن��ا  الت�صاوؤلت،  من  العديد  حوله 

الأو�صاط: �صحيح اأن ال�صابط تلقى �صنتني اأقدمية اأ�صيفتا اإىل 

خدماته، ما يجعل ترقيته �صريعة، لكن ذلك مل يلحظ كثرياً.

• قالت �شخ�شية تهتم بامل�شارات الأمنية، اإن ما ك�شفته ال�شحافة 

تفا�سيل ال�ساعات الأخرية حلل الأزمة

»الإغاثة« تنقذ متويل املحكمة

»برافو« حمد.. لقد فشلت حيث نجحت
مــوضــــوع الـغــــالف
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ُي������ع������ت������رب رئ����ي���������س 

ال����������������وزراء ال����ق����ط����ري 

ووزير خارجية الب�د؛ 

جرب،  ب��ن  حمد  ال�صيخ 

م����ه����ن����د�����س ال����ع�����ق����ة 

م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

»اإ���ص��رائ��ي��ل«.  وربيبتها 

ي��ن��ط��ل��ق »ال�����ص��ي��خ« من 

ث��اب��ت��ة م���ع���روف���ة ع��ن��ه، 

اإىل  ال��دخ��ول  اأن  وه���ي 

اأن  ب��د  اأم��ريك��ا ل  قلب 

ي��ت��م م���ن »اإ����ص���رائ���ي���ل«، 

ل�������ذل�������ك ع�����م�����ل ع���ل���ى 

ت���وث���ي���ق ال���ع����ق���ة م��ع 

العربية، وعلى  الدولة 

اإر�صاء تعاون وثيق بني 

اجلانبني، حتى اأنه تردد اأن ال�صيخ حمد ا�صرتى بيتاً يف م�صتعمرة 

نهاريا، يق�صي فيه بع�صاً من �صيفياته وفرتات نقاهته!

امل�صتطاع، حتى  ق��در  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  اإر���ص��اء  ب��ن ج��رب على  عمل 

 ،2006 ال��ع��ام  �صيف  يف  ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى  ال�صهيونية  احل���رب  خ����ل 

وبينما كانت »اجلزيرة« تبدي بع�س التعاطف مع املقاومة لغايات 

تفاو�صية، كانت ال�صواريخ الأمرييكة اخلارقة للتح�صينات تتجه 

التي  قطر،  يف  الأمريكية  القاعدة  من  انط�قاً  »اإ�صرائيل«  من 

كانت بحاجة ما�صة اإىل ما يثبت ح�صن نيتها جتاه املقاومة، لتكون 

اإىل حل مقبول من الطرفني، وهكذا  التو�صل  املفو�س  ال�صريك 

اأبيب وبريوت، حتى  تنّقل ال�صيخ حمد بطائرته اخلا�صة بني تل 

اللبنانية  العا�صمة  اإىل  اأن��ه و�صل  ذك��رت  اإع���م عربية  اأن و�صائل 

ذات مرة بحرا�صة الطائرات احلربية الإ�صرائيلية، التي �صمحت له 

بالنزول يف مطار بريوت، رغم احل�صار املفرو�س.

ك�عب  و�صعه  لتثبيت  ثاين  اآل  جا�صم  بن  حمد  ال�صيخ  عمل 

اأ�صلفنا،  كما  خ��ارج��ي،  اأول��ه��م��ا  حم��وري��ن،  على  قطر  يف  اأ���ص��ا���ص��ي 

الأ�صرة  تركيبة«  »خلخلة  على  العمل  وي�صمل  داخ��ل��ي،  وثانيهما 

احلاكمة، وفتح ثغرة فيها ت�صمح له بالتقدم اإىل ال�صفوف الأوىل 

ل�أ�صرة. 

لعب ال�صيخ حمد على احل�صابات الداخلية يف العائلة املالكة، 

وكان ذكياً كفاية ليعرف �صرورة الوقوف اإىل جانب ال�صيخة موزة؛ 

احلاكم الفعلي يف قطر، ف�صاعدها يف تدبري »املكائد«، وكان اأولها 

النق�ب على حاكم قطر، ثم توالت املوؤامرات، فرتكزت املوؤامرة 

الثانية على ال�صيخ م�صعل؛ جنل احلاكم اجلديد ال�صيخ حمد بن 

هم بالتاآمر مع جده على اأبيه، فعزل  خليفة من زوجته الأوىل، فاتُّ

التي تقلدها بعد عودته من كلية  الع�صكرية  من جميع منا�صبه 

وكان  الإقامة اجلربية،  قيد  وُو�صع  الربيطانية،  »�صاند هر�صت« 

م�صري الأخ الثاين ال�صيخ فهد م�صابهاً مل�صري اأخيه ال�صيخ م�صعل، 

وبدعم  باجلنون،  اتهامه  بعد  الع�صكرية  منا�صبه  من  ُج��ّرد  فقد 

الأفغان العرب، من خ�ل ع�قته الوطيدة باأ�صامة بن لدن، ثم 

مت و�صعه قيد الإقامة 

اجلربية، بعد املحاولة 

الن��ق���ب��ي��ة ال��ف��ا���ص��ل��ة، 

���ه���م ب��ال��ت��ورط  ح��ي��ث اتُّ

بكبار  ل��ع���ق��ت��ه  ف��ي��ه��ا، 

ال�����������ص�����ب�����اط ال�����ذي�����ن 

ق�����ام�����وا ب����ه����ا. وي���ق���ول 

اإن  امل���ح���ل���ل���ني  ب���ع�������س 

ال�����ص��ي��خ ح��م��د ه���و من 

اأب���ع���د الإخ������وة وح��ّج��م 

واأ�صغلهم  الأب���ن���اء  دور 

ب���خ����ف���ات���ه���م، ل��ي��ف��ت��ح 

ليكون  اأم��ام��ه  ال�صاحة 

داخل  الرابح  احل�صان 

الأ������ص�����رة احل���اك���م���ة يف 

املرحلة املقبلة. 

فقد  امل��ال��ك��ة،  العائلة  على  ال�صيخ  م���وؤام���رات  تقت�صر  مل 

با�صمها  الناطق  التي رفع  اإىل داخل وزارة اخلارجية،  و�صلت 

حمد  ال�صيخ  على  ق�صائية  دع��وى  العطية(  اأحمد  بن  )ف��واز 

الأذى  ب���»ت��ع��ّم��د  فيها  يتهمه  ث���اين،  اآل  ج��رب  ب��ن  ج��ا���ص��م  ب��ن 

ب��امل��دع��ي، وذل���ك نتيجة خ���ف��ات �صخ�صية  ال�����ص��رر  واإحل����اق 

حمد  ال�صيخ  اإن  �صكواه  يف  العطية  وق��ال  �صيا�صي«.  وتناف�س 

اأ�صّر على اإ�صراك �صركة فرن�صية خا�صة ت�صمى )يورو موغا( 

اأن  رغ��م  الفرن�صية،  اجلمهورية  مع  الع�صكرية  التفاقية  يف 

ا���ص��رتاك  حتظر  ال��دول��ة  تربمها  ال��ت��ي  الثنائية  الت��ف��اق��ي��ات 

وزير  اأن  اإىل  املدعي  واأ�صار  التفاقية..  يف  اخلا�صة  ال�صركات 

التهامات  وتركيب  ال��وزراة  بالإبعاد عن  ا�صتهدفه  اخلارجية 

امل�صينة له. 

عزز ال�صيخ حمد بن جا�صم ح�صوره على ال�صاحة املحلية، 

من خ�ل دوره الن�صط يف احلياه القت�صادية واملالية لقطر، 

والتي و�صلت اإىل حد اعتباره من قبل معظم املوؤ�ص�صات املهتمة 

بال�صتثمار يف قطر اأو العمل معها، العنوان الذي يق�صدونه. 

ال�صيخ حمد بن جا�صم هو واحد من اأبرز اأثرياء قطر، وله 

اأم�ك و�صراكات جتعله عامً� موؤثراً يف احلياة القت�صادية 

القطرية، ومتّكنه اأي�صاً من توظيفها يف بناء ولءات ومراكز 

قوة داخل النظام.

ويبدو اأن طموحات ال�صيخ »الربيعية« و�صلت به اإىل تخّيل 

قيام ثورة قطرية، فقال يف مقابلة اأجرتها كري�صتني اأمانبور 

اإن »التغيريات  13 ني�صان املا�صي،  من �صبكة )اأي بي �صي( يف 

مقبلة ع��ل��ى ق��ط��ر، وق���د ت��ط��ال الأ����ص���رة احل��اك��م��ة«، ق��ب��ل اأن 

ي�صتدرك فلتة ل�صانه ليقول بلهجة متزلفة، اإن »اأمري الب�د 

املفدى دعم الإ�ص�حات الدميقراطية يف بلده من دون �صغط 

القطريني  واإن  اأخ��رى،  بلدان  راأينا يف  ال�صارع، كما  من عنف 

يعرفون اأنه �صرع باإقامة د�صتور من دون اأي �صغط، ومل يكن 

هناك اأي �صغط لإقامة الربملان والنتخابات البلدية«.
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اأمـــي  ــش  ــ� ــي ــرئ قــــال ال  •
احلـــريـــري  اإن  ــل  ــي اجلــم

لي�ش م�شرورًا يف اخلارج، 

وعندما  ظــروفــه،  له  لكن 

�شئل عن تلك الظروف مل 

لكن  �شافية،  اإجابة  يجد 

اعتربها  ي�شتمع  كــان  من 

احلريري  اأن  اإىل  اإ�ــشــارة 

ول  هـــو  �ـــشـــادق ل  غـــري 

الغياب،  تربير  يف  فريقه 

حالة  يعي�ش  كــان  اإذا  اإل 

اأكرث مما  اكتئاب مر�شية 

هو متوقع.

ج���ه���ات  لح����ظ����ت   •
ال��دور  تراجع  معينة 

الإيجابي  ال�صعودي 

درج��ة  اإىل  ل��ب��ن��ان  يف 

ك��ب��رية، واأ���ص��ادت اإىل 

ال�����ص��ف��ري  ن�����ص��اط  اأن 

ال�صعودي علي عو�س 

ال���ع�������ص���ريي ي��ق��ت�����ص��ر 

ع�������ل�������ى جم�����م�����وع�����ة 

وحتى  ج��داً،  �صغرية 

ال��ربوت��وك��ويل  عمله 

ت��������راج��������ع ب������درج������ة 

ملمو�صة جداً.

�صباق يجري الآن ت�صّميه امل�صادر ب�»الوقت ال�صائع« حتى نهاية 

ال�صنة، وهي الفرتة التي تف�صل عن الن�صحاب الأمريكي من 

ال�صيا�صي  ال�صغط  م��ن  الكثري  خ�لها  �صيتم  حيث  ال��ع��راق، 

والقت�صادي والع�صكري الذي �صتطال لبنان واإيران والعراق، 

وذلك بغية حتقيق اأي اخرتاق على اجلبهة ال�صورية، مبا يوؤدي 

اإىل اإ�صعاف �صيطرة النظام امليدانية، ومبا ميهد لأي �صكل من 

ُر�صمت م�حمه  التدخل الدويل بدعم عربي - تركي  اأ�صكال 

اجتماع  يف  اأوغلو  داود  لأحمد  الطاوو�صي  الوجود  خ�ل  من 

جمل�س جامعة الدول العربية الأخري.

الأو���ص��اع  ه��ز  لبنان، يف حم��اول��ة  على  ال�صغط  وق��د متيز 

الأمنية، باأ�صكال خمتلفة ومنها:

- اإط�ق النار الع�صوائي يف طرابل�س بعد مهرجان امل�صتقبل، 

الذي مل يكن على قدر الآمال احلريرية، وحماولة جر جبل 

حم�صن اإىل ردود مماثلة، خ�صو�صاً بعد اإ�صابة مواطنني، وهو 

اأمر مل ُيكتب له النجاح.

- ا�صتح�صار ال�صواريخ البدائية، كما هي العادة، لإط�قها 

من اجلنوب، وترك من�صاتها »الكرتونية«؛ يف ر�صائل �صخيفة 

ل تخلو من دللت تذكرنا بتمويل جند ال�صام وفتح الإ�ص�م 

اللتني ف�صحهما �صيمور هريت�س يف �صهر �صباط 2007، اأي قبل 

معارك نهر البارد التي اندلعت يف �صهر اأيار.

ال��ذي خ��رج فجاأة من قبل بع�س جماعة جون  التهويل   -

على  للتهويل  ماليني،  خ��رباء  ُي�صّمون  ممن  لبنان  يف  بولتون 

امل�صارف اللبنانية، والتهديد مبا جرى مع امل�صرف اللبناين 

ميقاتي  جنيب  الرئي�س  تكليف  ع��ن  الإع�����ن  م��ع  ال��ك��ن��دي   -

بت�صكيل احلكومة.. ومع اأن ذلك لي�س اإل تهويً� نف�صياً لأنه 

دين اأنف�صهم هم الأكرث  اإذا ما ح�صل ذلك �صتكون جماعة املهدِّ

عر�صة للمخاطر، ب�صبب وجودهم النافذ يف القطاع امل�صريف، 

اإل اأن����ه ي��ح��م��ل خم��اط��ر ج��دي��ة ل��ل��ت���ع��ب ب��اأ���ص��ع��ار ال�����ص��رف، 

وبالقت�صاد الوطني.

اإط��ار  ب��ه لبنان، يف  ال��ذي ك��ان م��وع��وداً  ه��ل انتهى القطوع 

التهديدات التي يطلقها املحور الأمريكي يف املنطقة؟

الأ�صف  مع  للبلد،  ُيعّد  كان  خطراً  مطباً  اأن  امل�صادر  توؤكد 

احلالية  الأك��رثي��ة  يف  الوطنية  ال��ق��ي��ادات  وع��ي  لكن  ال�صديد، 

اأف�صله، بعد اأن متكنت يف ال�صاعات احلا�صمة الفا�صلة الأخرية 

اأن تتو�صل اإىل قوا�صم م�صرتكة، واأن تبتدع حً� لعب دوراً بارزاً 

فيه رئي�س جمل�س النواب نبيه بري، يقوم على اأ�صا�س: �صلفة 

خزينة من م�صرف لبنان اإىل �صندوق الهيئة العليا ل�إغاثة.

ويف هذا ال�صدد ُعلم اأنه بعد الإخراج الناجح للحل، ات�صل 

جمل�س  برئي�س  �صليمان  مي�صال  ال��ع��م��اد  اجلمهورية  رئي�س 

به حللحلة  ق��ام  ما  له جهوده على  ب��ري، مثمناً  نبيه  ال��ن��واب 

اأمام  الأ�صبوع اجلديد  �صنكون يف  وبالتايل  الأزم��ة احلكومية، 

م�صرية حكومية جديدة، قد يكون لها تفاهمات حمددة حول 

الإداري����ة  امل�صتويات  �صتى  على  والأم����ور  امل��وا���ص��ي��ع  م��ن  كثري 

والجتماعية.. من دون اأن يعني ذلك اأن لبنان �صيكون بعيداً 

اأب��واب اقرتاب  عن طنني الأزم��ات التي تع�صف باملنطقة على 

الن�صحاب النهائي لأمريكا من العراق..
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�شمايل  فرن�شيي  ا�شتخبارات  �شباط  وجــود  حــول  الفرن�شية 

ي�شتفز  مل  ل�شورية،  معادية  عنا�شر  تنظيم  على  للعمل  لبنان، 

فال�شيادة  وطنية،  �شيادة  م�شاألة  ذلك  باعتبار  »املعار�شة«،  قوى 

�شورية، وكذلك  بالتجني على  اآذار   14 تكون يف نظر فريق  فقط 

فاإن اأيًا من هذا الفريق مل ينطق ببنت �شفة على �شرية ال�شبكات 

ال�شتخباراتية الأمريكية التي ا�شتباحت لبنان ومت ك�شفها.

اللبنانية  املعار�صة  بع�س قوى  اأن  • اأكدت معلومات متقاطعة 
تقيم مع�صكرات تدريب يف جرود �صمال لبنان، وجُتري مناورات 

املنظمون  يقول  ما  والهدف ح�صب  املناطق،  اأبناء  ع�صكرية بني 

تعر�صت  اأو  اأي هجوم،  ح��دوث  ح��ال  املنطقة يف  الدفاع عن  هو 

متذرعني  ل�صيا�صتهم،  مناوئة  ق��وى  قبل  من  لعتداء  املنطقة 

باأنه يجب على املواطنني اأخذ احليطة واحلذر، وتدريب اأبنائهم 

على حمل ال�ص�ح.



الأمريكية  وزي��ر اخل��ارج��ي��ة  اأن  ي��روى 

دال����س،  فو�سرت  ج��ون  و1959   1953 ب��ن 

عام  النا�سر  عبد  جمال  الرئي�س  اإىل  جاء 

ت�سلمه  على  م�سى  ق��د  يكن  ومل   1955
رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة ����س���وى ع����دة اأ���س��ه��ر، 

وعر�س عليه اإقامة حلف وثيق بن ثالثة 

ب�سفتها  القاهرة  ه��ي:  اإ�سالمية  عوا�سم 

ب�سفتها  واأنقرة  عراقة،  الأك��ر  العا�سمة 

الأكر  ب�سفتها  وكرات�سي  حداثة،  الأك��ر 

كثافة �سكانية.

من  �سد  دال����س:  نا�سر  ���س��األ  وحينما 

ه��ذا احل��ل��ف؟ ���س��ارع دال����س اإىل الإج��اب��ة: 

�سد مو�سكو واخلطر الأحمر.

وهنا كان رد عبد النا�سر حا�سماً: كيف 

اأقيم حلفاً �سد دولة على بعد اآلف الكيلو 

م���رتات ع��ن ح����دودي، م��ع اأن ه��ن��اك ع��دواً 

حينما  دال����س  ك��ان  وبالطبع،  ي��ج��اورين؟ 

بانت�ساراته  م��زه��واً  ال��ر���س��ال��ة  ب��ه��ذه  ج���اء 

القريبة والبعيدة، فهو اأ�سهم يف النقالب 

ال���دم���وي ���س��د ح��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور م�سدق 

واأ���س��ق��ط   ،1953 ع���ام  اإي�����ران  ال��وط��ن��ي��ة يف 

حكومة اأربيتز الدميقراطية يف غواتيمال 

عام 1954.

وخ������رج دال��������س م����ن ال����ق����اه����رة خ���ايل 

الوفا�س، ليطرح م�سروعه الذي تكون من 

ثالث نقاط:

1- و����س���ع ح���د ل���ب���وؤ����س م��ل��ي��ون لج��ئ 
فل�سطيني:

طريق  عن  لهم  كرمية  حياة  تاأمن  اأ. 

احل��دود  �سمن  الأول  وطنهم  اإىل  ال��ع��ودة 

املمكنة. 

ال��ع��رب��ي��ة  امل���ن���اط���ق  يف  ت��وط��ي��ن��ه��م  ب. 

املوجودين فيها.

امل��زي��د م��ن الأرا����س���ي،  •  ا���س��ت�����س��الح 
من خالل م�ساريع الري وحتقيق التنمية 

منها م�سروع  لبنان  ن�سيب  )وكان  املائية. 

ب�سكل   CIA اأدخ��ل  ال��ذي  الرابعة  النقطة 

ر�سمي اإىل خمتلف الدوائر(

•  دفع تعوي�سات اإ�سرائيلية لالجئن، 
وي��ت��م حت��وي��ل ه���ذه ال��ت��ع��وي�����س��ات بقر�س 

ب�سكل  فيه  املتحدة  الوليات  ت�ساهم  دويل 

رئي�سي.

على  ي�سيطر  ال���ذي  اخل���وف  اإزال����ة   -2
ع���اج���زة عن  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م���ا  امل��ن��ط��ق��ة،  دول 

ال�سعور بالأمان والطمئنان.

عدوان  اأي  لردع  جماعية  •  اإجراءات 
ب�سكل قوي وحا�سم.

•  ا�ستعداد الوليات املتحدة للدخول 
يف معاهدات ر�سمية ملنع اأي عمل من قبل 

اأي من الطرفن من �ساأنه تغيري احلدود 

فيما بينها.

•  فتح املجال لدول اأخرى للم�ساهمة 
مع اأمريكا يف مثل هذه ال�سمانات الأمنية 

اجل��ام��ع��ة  يف  الآن  ت��رك��ي��ا  دور  )لح���ظ���وا 

العربية(.

مل�سكلة  ح���ل  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ي��ج��ب   -3
احلدود مع الدولة العربية، واأمريكا على 

عن  البحث  عملية  يف  للم�ساهمة  ا�ستعداد 

حل، وهذا احلل �سيمهد حلل بقية الق�سايا، 

مبا فيها ق�سية القد�س. 

��ل ال���رد ال��ع��رب��ي على امل�����س��روع يف  ومت��ثَّ

)�سعيد  اآنئذ  �سوريا  وزراء  رئي�س  ت�سريح 

العربي( يف الربملان ال�سوري يوم 26 اأيلول 

�سوريا  رف�س  يف  الرد  خل�س  حيث   ،1955
جلميع امل���ح���اولت امل�����س��ب��وه��ة ال��رام��ي��ة يف 

)ال�����س��الم  اأو  ���س��ل��ح(  )ع��ق��د  اإىل  حقيقتها 

لو�سع  حماولة  واعتربه  اإ�سرائيل(...  مع 

الأمة العربية حتت رحمة ال�سهيونية.

ال�سيئ  دال����س  م�����س��روع  ف�سل  وحينما 

الذكر، ُولد من رحمه م�سروع حلف بغداد، 

الذي كان ي�سم من �سمن ما ي�سم اإ�سافة 

اإىل ع���راق ن���وري ال�����س��ع��ي��د: ت��رك��ي��ا ج��الل 

بايار، واإيران ال�ساه، وباك�ستان.

ول��ل��م��ف��ارق��ة، ف����اإن رئ��ي�����س دول����ة تركيا 

يف تلك ال��ف��رتة ك��ان ج��الل ب��اي��ار، ورئي�س 

حكومته عدنان مندري�س، فقد ان�سق بايار 

 ،1945 ع��ام  اجلمهوري  ال�سعب  ح��زب  عن 

حزباً  وك��ان  الدميقراطي،  احل��زب  واأ�س�س 

اإ�سالمياً حمافظاً، وا�ستطاع يف العام 1950 

اأ�سل  من  نيابية  مقاعد  ب�408  يحظى  اأن 

النيابي. املجل�س  منها  مكوناً  487 مقعداً 
 1954 اأعيد انتخاب بايار عامي  وقد 

و1957، وبالتايل ظل يف كر�سي الرئا�سة 

مت  ع��ه��ده  ويف   ،1960 حتى   1950 م��ن 

ت��و���س��ي��ع ق���اع���دة اأجن��رل��ي��ك الأم��ريك��ي��ة 

اجل���وي���ة، وك����ان راأ������س احل���رب���ة يف حلف 

وال��ذي   ،1954 ال��ع��ام  نهاية  ب��غ��داد، منذ 

جمال  على  اخل��ن��اق  ت�سييق  هدفه  ك��ان 

حول  ح��ام��ي  �سياج  وخ��ل��ق  النا�سر  عبد 

حلف  �سقوط  وم��ع  الإ�سرائيلي..  العدو 

م�سر  على  الثالثي  العدوان  بعد  بغداد 

ال�����س��ع��ي��د يف  ن����ور  1956، و���س��ق��وط  ع����ام 

ل��ب��ن��ان ع��ام  ال���ع���راق، وك��م��ي��ل �سمعون يف 

دور،  من  وحزبه  لبايار  يعد  مل   ،1958
 ،1960 ع��ام  ع�سكري  ب��ان��ق��الب  فاأ�سقط 

واأُعدم رئي�س حكومته عدنان مندري�س، 

واأنزل احلكم عن بايار نف�سه من الإعدام 

املر�س،  ب�سبب  اأف��رج عنه  ثم  املوؤبد،  اإىل 

ليموت يف العام 1986 عن 103 �سنوات.

ت�������رى، ه�����ل ���س��ي��ت��م��ك��ن رج������ب ط��ي��ب 

اأردوغ�������ان ووزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه اأح���م���د داود 

اأوغلو الذي ن�سبه حمد بن جا�سم ونبيل 

اأثناء  لل�سادات  القانوين  امل�ست�سار  العربي 

حمادثات كامب - دايفيد، وزير خارجية 

ال��ع��ق��وب��ات  اإق������رار  اأث���ن���اء  الأول،  ال���ع���رب 

»العربية« �سد البلد الذي بارك به خامت 

الأنبياء.

اأن  ب��ن��ي ن�سري الأم�����ة،  ي���دري  رمب���ا ل 

اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ا ك��ان��ت ل��ت��ق��وم ل��ول 

ه��ذه  واأن   ،1945 ع����ام  ����س���وري���ة  م���واف���ق���ة 

اجلامعة بال �سورية، ل قيمة لها، وتنطبق 

ول  لها،  ل��ون  »ل  العلمية  ال��ق��اع��دة  عليها 

طعم ول رائحة«.

مّر  على  كانت  موقعها  بحكم  �سورية، 

خمتلف  واأطماع  ا�ستهداف  حمط  التاريخ 

الإم�����رباط�����وري�����ات، ف��ع��ربه��ا ك����ان ط��ري��ق 

اإىل  احل��ري��ر، وه��ي بامتدادها من ح��وران 

البقاع كانت الأهراء الروماين، الذي كان 

قمحاً..  ال�سا�سعة  الإم��رباط��وري��ة  يطعم 

و�سورية كانت مهد الديانات واحل�سارات، 

ل ي�ستقيم مقام ول انت�سار بدونها، ولهذا 

ق���ال ف��ي��ه��ا ال��ن��ب��ي ال��ع��رب��ي ع��ل��ي��ه ال�����س��الة 

اللهم  ب�سامنا،  لنا  ب��ارك  »اللهم  وال�سالم: 

بارك لنا ب�سامنا«.

البع�س،  يت�سوره  واأق���رب مم��ا  وغ���داً، 

امل��وؤام��رة  تفا�سيل  م��ن  ك��ث��رياً  �سنكت�سف 

الأم���ريك���ي���ة - ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة - ال��رج��ع��ي��ة 

ال��ع��رب��ي��ة ���س��د ق��ل��ب ال���ع���روب���ة ال��ن��اب�����س، 

وم����ن دف����ع امل���ل���ي���ارات وك���ي���ف مت ت��ه��ري��ب 

جدا  قريباً  وتابعوا  والأم����وال،  الأ�سلحة 

امل���ج���رم���ن ع���ن كيفية  اع����رتاف����ات  ج�����داً 

دخ����ول الأم�����وال والأ���س��ل��ح��ة ال��ت��ي ج��اءت 

املتورطة  اللبنانية  واجل��ه��ات  لبنان،  م��ن 

التي  املعقدة  الت�سالت  و�سبكة  ذل��ك،  يف 

اليد  و�سع  ال�سورية  ال�سلطة  ا�ستطاعت 

ذلك  يف  مب��ا  حم�س،  يف  وتفكيكها  عليها 

ا�ستخدمها  التي  الف�سائية  البث  اأجهزة 

الإره���اب���ي���ون يف امل��ن��ط��ق��ة، وال���ت���ي ع��ر���س 

ال�سوري موؤخراً، علماً  التلفزيون  بع�سها 

اأن هذه الأجهزة غري موجودة اإل بحوزة 

اجل���ي�������س الأم�����ريك�����ي، ول مي���ك���ن ب��ي��ع��ه��ا 

احلكومة  موافقة  دون  من  اأخ��رى  جلهة 

الأمريكية، وهي مرتبطة باأقمار �سناعية 

ع�����س��ك��ري��ة ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال����دف����اع«، وم��ن 

امل��ع��ل��وم اأن ال���دخ���ول ع��ل��ى ت����ردد اأج��ه��زة 

الت�����س��الت ال��ف�����س��ائ��ي��ة ل مي��ك��ن ال��ق��ي��ام 

متلكها  ل  معقدة  اأج��ه��زة  بو�ساطة  اإل  به 

تتمتع  اأو  تكنولوجياً،  م��ت��ط��ورة  دول  اإل 

احل�سا�س  املجال  ه��ذا  يف  تعاون  بعالقات 

مع تلك الدول.

هل ميكن اأن تنت�سر �سورية..؟ فلنتابع 

ما يقوله حممد ح�سنن هيكل يف جريدة 

الأهرام يف 29 اآب 1958، حيث كانت املعركة 

واأذنابه،  اآيزنهاور  اأ�سدها مع م�سروع  على 

وكان الأ�سطول ال�ساد�س الأمريكي يرب�س 

يف امل���ي���اه الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وم�����س��اة 

�سواطئ  على  ينزلون  الأمريكية  البحرية 

ب����ريوت ي���ري���دون ه��زمي��ة دم�����س��ق.. يقول 

هيكل:

اإن �سوريا متلك �سد جريانها اأكر مما 

ميلك جريان �سوريا �سدها.

ي�ستطيع  ل  دال�����س  ك���ان  حقيقة  ه���ذه 

اأن��ه  ل��و  وا�سنطن  يف  مكتبه  م��ن  اكت�سافها 

األقى نظرة �سريعة - ولكن ذكية - على اأي 

خريطة لل�سرق الأو�سط.

اأك��ر  مثاًل  ال��ع��راق  �سد  متلك  �سوريا 

مم���ا مي��ل��ك ال����ع����راق ���س��د ����س���وري���ة، فعن 

اإىل  ال��ع��راق  ب��رتول  يتدفق  �سورية  طريق 

اأن  معناه  لكان  تدفقه  توقف  ول��و  البحر، 

يتوقف القت�ساد العراقي يف نف�س الثانية، 

و�سورية متلك �سد الأردن اأكر مما ميلك 

�سورية  ط��ري��ق  فعن  ���س��وري��ة،  �سد  الأردن 

ي�سل الأردن اإىل البحر، فاإذا ا�ستحال على 

الأردن اأن ي�سل اإىل البحر الأبي�س، فلي�س 

اأم�����ام ���س��اح��ب اجل���الل���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ملك 

العقبة  خليج  م��ي��اه  ي�سرب  اأن  اإل  الأردن 

حتى اآخر قطرة فيها »فكيف الآن اإذا قطع 

املياه عن عبد اهلل ابن انطوانيت«؟

و���س��وري��ة مت��ل��ك ���س��د ال�����س��ع��ودي��ة اأك��ر 

مم��ا مت��ل��ك ���س��ده��ا، ف�����س��وري��ة م���رة ثانية 

ه��ي ط��ري��ق ال��ب��رتول، وه��ي ك��ذل��ك طريق 

التجارة.

هذا اإذا ت�سورنا اأن حكومات هذه الدول 

دال�س،  باأمر  تاأمتر  �سوف  العربية جميعاً 

�سد  تتحرك  اأن  ت�ستطيع  ف��ال  تركيا  اأم��ا 

اأنها  ف��اإن معنى ذل��ك  ف��اإذا حتركت  �سوريا، 

ت��دي��ر ظ��ه��ره��ا ل��ل��ح��دود ال��رو���س��ي��ة، والآن 

اإذن   والعراقية،  الإيرانية  احل��دود  ن�سيف 

ال��ت��ق��دم  ي�ستطيع  ل  ال��رتك��ي  ال��ق��ط  ف����اإن 

باجتاه �سوريا، ب�سبب الدب الرو�سي القابع 

وراء ظهره، واإي��ران التي ت�ستاق لل�سراط 

اإ�سرائيل،  تبقى  القيامة..  وليوم  امل�ستقيم 

واإ�سرائيل لها حدود م�سرتكة مع م�سر!

والآن ن�سيف لبنان ومقاومته - ثم اإن 

ال�سعب الفل�سطيني يريد اأن ي�سنع ثورته 

احلقيقية جداً بال مواربة عبا�س واحتيال 

دحالن واكت�سف جون فو�سرت دال�س هذا 

اإ�سطنبول،  اإىل  مبعوثه  اكت�سفه  اأو  ك��ل��ه، 

لي�س  اأن��ه  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  معه  واكت�سف 

نابليون،  زي  يتنكر يف  اأن  اإل  دال���س  اأم��ام 

اأم��ام  وي��رتاج��ع  تاريخه،  �ساعات  اأحلك  يف 

من  اأق�سى  هجريها  �سحراء  ع��رب  دم�سق 

ل�سعة اجلليد، اإىل حيث ل �سرف، ول جمد 

ول انت�سار.

واإذا ك��ان��ت دع����وة م��ن ه��ي��ك��ل ل��دال���س 

كيف  ت��رى  ن��اب��ل��ي��ون..  بثياب  يتخفى  لأن 

اأي ثياب  اأوغلو؟ ويف  اأردوغ��ان -  �سيتخفى 

اأ�سل �سوري  الفرن�سي من  ن�ساء �سيتخفى 

برهان غليون، وهو الذي اعتاد على العطر 

الباري�سي والثياب الق�سرية.. لكن اأي ثوب 

ب�ساأن  وم���اذا  قطر،  يف  للحمدين  �سيت�سع 

لبنان..؟  يف  بولتون  ج��ون  جماعة  تخفي 

اأك��ي��د، رمب��ا ل��ن تتمكن �سوكلن من  اأك��ي��د 

اإجناز عملها مبفردها.

اأحمد زين الدين
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جعبة األسبوع
دم�سق هزمت احللف نف�سه �سابقًا

الأعراب واأوغلو يطلقون حربهم على �سورية.. لكن الدبلوما�سية الهادئة انتهت

دويل  م�ؤمتر  عقد  الإ�سالمية  اجلماعات  لإحدى  العاملية  القيادة  قررت   •
لبحث اآخر امل�ستجدات التي طراأت على ال�ساحة العربية، ومنها النتخابات 

امل�ؤمتر قرارات يق�م  اأن ت�سدر عن  بلد عربي، على  اأكرث من  اجلارية يف 

علمًا  والإ�سالمي،  العربي  ال�طن  يف  الأع�ساء  جميع  وتطبيقها  بتنفيذها 

اأن تركيا حتر�ص على اأن ت�ست�سيف هذا امل�ؤمتر مطلع العام املقبل، ك�نها 

رائدة يف جناح التجربة التي ي�سب� اإليها منظم� امل�ؤمتر.

• لحظ املتابع�ن اأن القناة الرابعة الربيطانية »اأي تي اأن« تر�سد احلياة 
الف��سى  اإىل مدينتي درعا وحم�ص، وتف�سح  الطبيعية يف �س�ريا، وتدخل 

الفريق  رئي�ص  واأك��د  الإرهابية.  العنا�سر  بهما  ت�سببت  اللذين  واخل��راب 

�س�ريا،  يف  احلياة  اأن  ميلر،  ج�ن�س�ن  الربيطاين؛  التلفزي�ين  الإعالمي 

خ�س��سًا يف درعا، ت�سهد حركة جتارية ن�سطة، وعمليات البيع وال�سراء تتم 

ب�سكل عادي.. وهاجم ميلر ال��سائل الإعالمية الت�سليلية وامل�جهة.

• ل�حظ منذ اأكرث من 15 ي�مًا تغيري يف �سيا�سة بع�ص ال�سحف واملطب�عات 
التي كانت منذ اأحداث الف��سى يف �س�ريا قد اأخذت طابعًا مغايرًا لث�ابتها 

املعروفة، ويك�سف بع�ص النافذين يف هذه ال�سحف، اأن دولة قطر اأوقفت 

الدفع، ما اأدى اإىل تغيري م�سار القلم من م�قف اإىل م�قف اآخر م�سّرف.

من املظاهرات ال�سورية املنددة بالقرارات العربية �سد دم�سق
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على �سورية هذه الأيام، ف�سول هجمة القوى 

جمال  م�سر  �سد  الدولية والإقليمية ذاتها 

بعد تاأميمه قناة   ،1956 ع���ام  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د 

م��ن��ه على  امل��ال��ي��ة، رداً  ال�����س��وي�����س وع��ائ��دات��ه��ا 

رف�����س ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة مت��وي��ل ب��ن��اء ال�����س��د 

الع���رتاف  عليه  بعد اأن ا�سرتطت  ال���ع���ايل، 

بالكيان ال�سهيوين املغت�سب لفل�سطن.

ك��ان��ت ح���رب اإرادات ����س���م���دت ف��ي��ه��ا م�سر 

بقيادة جمال عبد النا�سر، الذي وقف على منرب 

يوجد  ولن  »�سنقاتل  اجلامع الأزهر ليقول: 

يقف  واليوم  ال�ست�سالم«.   علينا  يفر�س  من 

الأ�سد راف�ساً الإمالءات الأمريكية- ب�سار 

»�سيقاتل  اأن���ه  معلناً  الأطل�سية-اخلليجية، 

امل��ع��ادي��ة  الهجمة  ���س��د  دم«  نقطة  اآخ���ر  ح��ت��ى 

�ساغرة اإىل موقع  ���س��وري��ة  ج���ّر  ت��ري��د  ال��ت��ي 

خ����ّدام امل�����س��روع ال�����س��ه��ي��وين، ال��ع��ام��ل��ن على 

فل�سطن  ملغت�سبي  تاأمن الأمن واحلماية 

وم�سردي �سعبها.

ع��ام  م�����س��ر  ع��ل��ى  يكن اأمام املعتدين   مل 

وقيادتها  حماولة اإخ�ساع م�سر  �سوى   1956
الثورية، فم�سري الإمرباطوريتن الإنكليزية 

امل��ح��ك، وم�ساحلهما  ع��ل��ى  ك���ان  وال��ف��رن�����س��ي��ة 

ال�����س����ت����ع����م����اري����ة ع���ل���ى ����س���ف���ري ال�������س���ق���وط، 

اإذ اإن ت���اري���خ���ه���م���ا ال���س��ت��ع��م��اري ه����ذا ي�سري 

مم���ار����س���ة  ي����ري����د  م�����ن  اأن  اإىل  ل���ق���ادت���ه���م���ا 

نفوذه  عليه اأن ميد  دوراً امرباطورياً عاملياً، 

وحت��دي��داً  ال��ع��رب��ي،  ال�سرق  بقوة اإىل منطقة 

يخرج  منها  يخرج  وم��ن  وم�سر؛  ال�سام  ب��الد 

تاريخ  ي�سري  هكذا  عاملياً.  املتقدم  موقعه  من 

التاريخ؛  بداية  المرباطوريات املتعاقبة منذ 

م��ن��ذ ال���روم���ان وال��ي��ون��ان وب��ي��زن��ط��ي��ة، م���روراً 

ب����دول����ة اخل����الف����ة ال���ع���رب���ي���ة - الإ����س���الم���ي���ة، 

ال���ولي���ات  ال��ع��امل��ي��ن  و�سوًل اإىل القطبن 

عندما  وهكذا،  ال�سوفياتي.  والحت��اد  املتحدة 

ان��ت�����س��رت م�����س��ر ب�����س��م��ود ق��ائ��ده��ا و���س��ع��ب��ه��ا، 

مل  المرباطوريتن اللتن  مكانة  تراجعت 

الثنائية  ل�سالح  ال�سم�س،  عنهما  تغرب  تكن 

الأمريكية - الرو�سية ال�ساعدة يف ذلك الوقت، 

املعتديتن  الدولتن  وزراء  رئي�سا  �سقط  كما 

غي  وال��ف��رن�����س��ي  اي����دن،  الربيطاين انطوين 

م��ول��ي��ه، وغ�����ادرا امل�����س��رح ال�����س��ي��ا���س��ي، و�سقط 

رئي�س  العرب،  بن  الأق��وى  حليفهما  اإثرهما 

ال��وق��ت، واأح���د اأرك���ان  ال��ع��راق يف ذل���ك  وزراء 

»حلف بغداد« نوري ال�سعيد.    

ال���������ي���������وم ي��������ك��������رر احل��������ل��������ف ال�����غ�����رب�����ي 

ف�سولها  ب��ك��ل  بقيادته الأمريكية الهجمة 

ل��ك��ن ���س��د ���س��وري��ة ه���ذه امل������ّرة، ل��ك��ن ���س��وري��ة 

ترف�س  وقيادتها،  و�سعبها  بجي�سها  �سامدة 

تلبية الإمالءات الغربية واخلليجية املطالبة 

مب����غ����ادرة ����س���وري���ة حم����ور امل���ق���اوم���ة امل���واج���ه 

للم�سروع ال�سهيوين املدعوم من الغرب ومن 

اتباعه من احلّكام العرب.

ل ت�ستطيع �سورية اإل اأن تنت�سر يف معركة 

الهجمة  وج��ه  يف  القائمة،  النف�س  عن  ال��دف��اع 

نظام  فقط لأنها اآخر  لي�س  ت�ستهدفها،  التي 

ال��ذي  ال�����س��ه��ي��وين  ب��ال��رك��ب  ع��رب��ي مل يلتحق 

الفرات  بن  ما  على  وعينه  فل�سطن  يغت�سب 

ما  ع��رب��ي  ن��ظ��ام  اآخ���ر  بل لأنها كذلك  وال��ن��ي��ل، 

ي���زال ي��رف��ع ل���واء ال��ع��روب��ة وي��ف��ت��خ��ر بالهوية 

ُكتاب  اأحد  العربية، هذه العروبة التي و�سفها 

»كعظمة  باأنها باتت  م��وؤخ��راً  »ال�سي، اأي، اأيه« 

املنطقة  حت���ول  يعني  ف�سقوطها  م��ي��ت«،  ك��ل��ب 

للكيان  خلفية  برمتها اإىل حديقة  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سهيوين.

اليوم يتكرر اأمام اأعيننا اأحد م�ساهد عام 

1956، يف ذلك العام انتزع الزعيم ال�سوفيات 

به على  وط�������رق  ح���������ذاءه  ي���خ���روت�������س���ي���ف 

ال���ط���اول���ة اأم���ام جم���ل�������س الأم���ن ال���دويل، 

بال�سواريخ،  وباري�س  لندن  ق�سف  م��ه��دداً 

و�����س����اي����ره الأم����ريك����ي ط����م����ع����اً يف خ��الف��ة 

ال��ع��ج��وزي��ن..  الم��رباط��وري��ت��ن  حليفتيه 

وال���ي���وم ت��ق��ف رو���س��ي��ا وال�����س��ن ع��ل��ى راأ����س 

من اأمريكا  متتد  ق��وي��ة،  عاملية  منظومة 

الهند  و����س���وًل اإىل  وال���ربازي���ل  الالتينية 

امل��ق��اوم��ة  اأفريقيا وقوى  وج��ن��وب  واإي�����ران 

ال�����ع�����رب�����ي�����ة اإىل ج�����ان�����ب ������س�����وري�����ة، مت��ن��ع 

ال�ستعماري.  امل��ح��ور  قبل  م��ن  ا�ستفرادها 

���س��وري��ة ���س��ام��دة وق��وي��ة بحد ذات��ه��ا،  ولأن 

وهي مل ت�ستعمل بعد كل اأوراق قوتها، فاإن 

هذا ال�سمود املدعوم من احللفاء �سيحقق 

ن�����س��راً ي��ق��ل��ب امل����ع����ادلت: ���س��ي��خ��رج ب���اراك 

اأوباما من »البيت الأبي�س« من دون رجعة، 

بعد اأن تخرج  وموليه،  جرى ليدن  مثلما 

مقاومة  بفعل  مهزومة  العراق  من  قواته 

ال�سعب العراقي؛ و�سيتوا�سل انهيار النظام 

ت�سدي  ال��ع��امل��ي، حت��ت �سغط  ال��راأ���س��م��ايل 

ال�����س��ع��وب ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ه��ب ال���س��ت��ع��م��اري، 

ال�سهيوين اأمام  الكيان  و�سع  و�سي�ستمر 

املقاومة  ق��وى  تنامي  بفعل  امل�سري  ���س��وؤال 

انف�ساح  و�سيكتمل  وفل�سطن،  ل��ب��ن��ان  يف 

الأدوار اخليانية املت�سهينة حلكام »جمل�س 

�سيلتحقون  ال��ذي��ن  اخل��ل��ي��ج��ي«،  ال��ت��ه��اون 

بنوري ال�سعيد و»حلف بغداد«.

هو ن�سر مدوٍّ �سنعي�سه ون�ساهد ف�سوله، 

هامة  مف�سلية  مرحلة  �سيكون  اأنه  خ�سو�ساً 

ال�سهيوين واإزالة كيانه  امل�����س��روع  ق���رب  يف 

ال��غ��ا���س��ب، م��ع ك��ل م��ا ي��رم��ز وج����وده م��ن ذل 

وهوان عربين.

عدنان عبد الغني 
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اأنقرة - الثبات

ل مي��ت��ل��ك امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ال�������س���وري ال���ك���ث���ري م��ن 

اإعالمي  ال�سدقية يف ال�سارع، لكنه يعّو�س عن ذلك بدعم 

لأن  ت�سعى  احل��ج��م،  �سغرية  خليجية  دول���ة  ت��ت��وله  ك��ب��ري، 

تكون كبرية املفعول، ودعم مايل تتول الدولة نف�سها، ودعم 

�سيا�سي تتوله تركيا، التي حتت�سن هذا املجل�س لوج�ستياً، 

وما تزال مرتددة يف تبنيه �سيا�سياً.

حت��ت ه���ذا ال�����س��ت��ار م��ن ال��دع��م ال����دويل ال��ه��ائ��ل، وامل���دد 

العربي الكبري، تختبئ الكثري من »التفا�سيل« التي تو�سح 

حجم اخلالفات الدائرة يف اأو�ساط هذا املجل�س، الذي يحب 

اأحد املعار�سن اأن ي�سميه ب�»املعطوب«. 

الإ�سالمين  تركيبة غالبيتها من  فاملجل�س مكّون من 

الي�سارية  ال�سخ�سيات  جعل  م��ا  الإخ��وان��ي��ة،  ال�سبغة  ذوي 

الطابع اأو الليربالية الأطماع متخوفة من امل�ستقبل الذي 

فيما  لوائه،  حتت  الن�سواء  عن  فامتنعت  فيه،  لهاأ  اأ  يخبَّ

تنخر اخلالفات الداخلية تركيبته املم�سوكة بقوة حتى الآن 

تركياً وقطرياً. 

ال��ع��رب والأج���ان���ب يف  ال�سيا�سين  ال��ع��دي��د م��ن  وي���رى 

القوى ال�سورية املعار�سة، اأن »معار�سة« هي جمموعة من 

النظام،  على  »حقدهم«  فقط  يجمعهم  الأغرا�س  اأ�سحاب 

ويقول م�سوؤول من مكتب اجلامعة العربية، اإن هوؤلء كان 

يفرت�س بهم - لو كانوا وطنين - اأن يجتمعوا دفاعاً عن 

ق�سية  ل  اأن  يبدو  لكن  اأجلها،  من  يعملون  التي  الق�سية 

لديهم �سوى احلقد، وهذا لن ينفع. 

اأم���ن ع��ام  ي��ق��ول امل�����س��وؤول امل���ذك���ور، اإن نبيل ال��ع��رب��ي؛ 

اجلامعة العربية، تلّقى 25 طلباً ملقابلته يف اأ�سبوع واحد، كلها 

 2940 »هناك  وي�سيف:  والتن�سيقيات،  الثورة  متثيل  تّدعي 

تن�سيقية يف حم�س ودير الزور واإدلب فقط«، اأما »الع�سائر 

فحّدث ول حرج...«، وبح�سب هذا امل�سوؤول نف�سه، »هناك 73 

ع�سرية وفخذاً ميثلون 240٪ من ال�سعب ال�سوري«!

تركيا  تريدها  التي  ال�سبغة  ميتلك  املجل�س  اأن  ومب��ا 

الإخوانية  فاإن احلركة  ال�سوري،  امللف  املتفقتان يف  وقطر، 

ال��ت�����س��م��ي��ة لت�سبح  ل��ت��غ��ي��ري  ب���دوره���ا  ت��ت��ح�����س��ر  ال�����س��وري��ة 

ال�سائدة  الإخوانية  الأح��زاب  مع  ليتما�سى  و...«،  »العدالة 

 - امل�سيفتان  ال��دول��ت��ان  ت�سعى  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف 

نالت  حيث  ال��غ��رب،  ل��دى  ت�سويقها  اإىل   - ومالياً  �سيا�سياً 

بعد حوار جرى  الغربية،  واملوافقة  الأمريكي  ال�ستح�سان 

العربي م��ع الحت��اد  ال��ع��امل  الإخ��وان��ي��ة يف  التنظيمات  ب��ن 

الأوروبي يف �سوي�سرا.

وم����ع اق�����رتاب ال���س��ت��ح��ق��اق اجل���دي���د، ت�����س��ع��ى ال��ق��ي��ادة 

»القيادة  على  الن��ق��الب  ي�سبه  مب��ا  القيام  اإىل  الإخ��وان��ي��ة 

غليون.  برهان  برئي�سه  املتمثلة  املجل�س،  لهذا  العلمانية« 

اإن الإخوان  وتقول املعلومات التي ح�سلت عليها »الثبات«، 

رئي�س  وانتخاب  وزم��الئ��ه،  بغليون  لالإطاحة  يتح�سرون 

جديد يكون اإخوانيا بالكامل، هو على الأرجح حممد فاروق 

طيفور؛ نائب املراقب لالإخوان امل�سلمن يف �سورية. 

اأن��ه يعي�س  ب��داأت احلملة على غليون من منطلق  وق��د 

من دون زواج مع امراأة �سورية يف فرن�سا، واإن �سقيقة هذه 

لعبت  التي  ق�سماين،  ب�سمة  املجل�س  يف  الع�سو  هي  امل���راأة 

يقول  كما  غليون،  من  بدعم  املجل�س،  هذا  يف  اأ�سا�سياً  دوراً 

املعار�س ال�سوري اأ�سرف املقداد.

حت�سريات لـ»النقالب« على غليون.. وفاروق طيفور بدياًل

املجل�س »الوطني« ال�سوري.. يافطة ليربالية حلركة »الإخوان«



الكبرية  الإع��ام��ي��ة  ال�����ض��ج��ة  ب��ع��د 

التي �ضّوقت له، وبعد التهديد والوعيد 

»تيار  م�����ض��وؤويل  األ�ضنة  على  امل��ع��ت��ادْي��ن 

امل�����ض��ت��ق��ب��ل«، وت��ل��م��ي��ح��ه��م ب��ال��ن��زول اإىل 

ال�������ض���ارع لإ����ض���ق���اط احل���ك���وم���ة، الأم����ر 

اإىل  الرئي�س جنيب ميقاتي  دفع  ال��ذي 

التلويح بال�ضتقالة بذريعة عدم متويل 

»امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���ض��ة ب��ل��ب��ن��ان« امل��خ��ال��ف��ة 

»امل�ضتقبليني«  حديث  وبعد  للد�ضتور، 

عن عدم اإمكان البقاء مكتوفني حيال ما 

يجري يف من »عنف دموي« يف �ضورية، 

ومن دون اأن حت�ضل »املفاجاأة الكربى« 

ال��ت��ي ان��ت��ظ��ره��ا ال��ب��ع�����س، وه���ي »ظ��ه��ور 

ال�����ض��ي��خ ���ض��ع��د« يف ط��راب��ل�����س ب��ع��د ط��ول 

غ��ي��اب ع��ن وط��ن��ه ال��ث��اين ل��ب��ن��ان، حتى 

اأنه ا�ضتكرث على ما تبقى من جمهوره 

الإطالة عرب ال�ضا�ضة، وو�ضط م�ضاركة 

خجولة...  دينية  وعلمائية  طرابل�ضية 

نظمه  الذي  »ال�ضتقال«  مّر مهرجان 

ر�ضيد  ال�ضهيد  معر�س  يف  »امل�ضتقبل« 

الفائت  الأ���ض��ب��وع  ك��رام��ي يف ط��راب��ل�����س 

ك�»زوبعة يف فنجان«.

الطارىء  »امل�ضتقبلي«  اخل��وف  ه��ذا 

وامل���ف���اج���ىء ع��ل��ى »ال����ض���ت���ق���ال« ل��ل��م��رة 

ك�ضف  »احل���ري���ري���ة«،  ب���روز  م��ن��ذ  الأوىل 

زي�����ف ادع�������اء ح��ر���ض��ه��ا ع���ل���ى ال�����ض��ي��ادة 

اللبنانية، من خال ال�ضعارات والرايات 

ال��ت��ي ُرف��ع��ت، واخل��ط��ب ال��ت��ي اأُل��ق��ي��ت يف 

املهرجان املذكور.

ف��ه��ل ت��رم��ز اأع����ام ���ض��وري��ة م��ا قبل 

و����ض���ول ح���زب ال��ب��ع��ث، واأع�����ام ت��ون�����س، 

واأعام »حزب التحرير« الذي ل يعرتف 

بالكيان اللبناين، اإىل ا�ضتقال لبنان؟

اإىل  ط��راب��ل�����س  حت��وي��ل  ي�ضهم  وه���ل 

لانقا�س  ومن�ضًة  للفتنة،  وق��ود  خ��زان 

للطائف،  لت��ف��اق  خ��اف��اً  ���ض��وري��ة؛  على 

وملعاهدة الأخوة بني الدولتني اللبنانية 

اأن���ه  اأو  ال�����ض��ي��ادة،  ت��ع��زي��ز  وال�����ض��وري��ة يف 

ي��ع��ّر���ض��ه��ا ل��ل��خ��ط��ر، وق����د ي��دف��ع ب��ع��ودة 

اإىل عا�ضمة ال�ضمال دفاعاً  �ضورية اأمنياً 

عن اأمنها القومي، الذي يحاول تعكريه 

ب��ع��د م�ضرية  »ال���ض��ت��ق��ال��ي��ون اجل�����دد«، 

�ضاقة قادتها القوى ال�ضيادية احلقيقية 

بني  ال��ع��اق��ة  ت�ضويب  اإع����ادة  �ضبيل  يف 

البلدين؟

حق  يف  ال�ضتائم  ك��ي��ل  اأ���ض��ح��ى  وه���ل 

اللبناين  للمجتمع  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  م��ك��ون��ات 

�ضبيًا لوحدة لبنان؟

امل���ث���ل »رب ����ض���ارة  ل���ك���ن ع���ل���ى ق�����ول 

»امل�ضتقبل«  جت��م��ع  األ��ق��ى  ف��ق��د  ن��اف��ع��ة«، 

وعلى  يعانيه  ال��ذي  الوهن  على  ال�ضوء 

من  فيها  يتخبط  التي  املرتدية  احلالة 

خال اأمور عدة اأبرزها:

اأوًل: ي�ضري تعاقب ثاثة من النواب 

وحممد  ال�ضنيورة  )ف��وؤاد  »امل�ضتقبليني« 

اإىل  الكلمة،  على  و�ضمري اجل�ضر(  كبارة 

ملاذا  واإل  ع��دة يف حزبهم،  اأجنحة  وج��ود 

مل حت�����ض��ر خ��ط��ب��ه��م ب��خ��ط��اب واح����د؟ 

ال��وح��ي��د بينهم هو  امل�����ض��رتك  واجل��ام��ع 

ج�ضع ال�ضلطة، واحلقد على �ضورية.

ث�����ان�����ي�����اً: ع�������دم جت���������اوب ال���������ض����ارع 

ال��ط��راب��ل�����ض��ي م����ع دع������وة »امل�����ض��ت��ق��ب��ل« 

ي����وؤك����د اق���ت���ن���اع ال�������ض���واد الأع����ظ����م م��ن 

يف  ممثليهم  ب��خ��ي��ارات  ال��ط��راب��ل�����ض��ي��ني 

حيال  الع���ت���دايل  ونهجهم  احل��ك��وم��ة، 

كل  رغ��م  امل��ط��روح��ة،  الق�ضايا  خمتلف 

حم�����اولت ال��ت��ح��ري�����س امل��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي 

ي�ضتخدمها احلريريون.

طرابل�س  مفتي  ح�ضور  عدم  ثالثاً: 

وال���������ض����م����ال ال�������ض���ي���خ م����ال����ك ال�������ض���ع���ار 

امل�����ض��ارك��ة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  »امل���ه���رج���ان«، 

اخل��ج��ول��ة لعلماء ال��دي��ن ف��ي��ه، ي��وؤك��دان 

ل��دى  »امل�ضتقبل«  ط��روح��ات  تقبل  ع���دم 

واجل��م��اع��ة،  ال�ضنة  اأه���ل  ع��ل��م��اء  غالبية 

ني. وف�ضل اإدارته للملف ال�ضُّ

»امل���ه���رج���ان«  ه����ذا  اأداه  م���ا  ج����ّل  اإن 

�ضوء  يف  مذهبياً،  امل��واط��ن��ني  �ضحن  ه��و 

ت�ضن  ال��ت��ي  العاملية  الإع��ام��ي��ة  احلملة 

ع��ل��ى ���ض��وري��ة، وال��ت��ي حت���اول ال��ن��ي��ل من 

وح����دت����ه����ا، ف����اخل����وف ي���ك���م���ن ه���ن���ا م��ن 

ان�������دلع ف���ت���ن���ًة م��ذه��ب��ي��ة يف ط��راب��ل�����س 

العكارية، و�ضط حمات  املناطق  وبع�س 

وعمليات  املمنهجة،  املذهبي  التحري�س 

ال���ض��ت��ف��زاز ب��ال��ت��ظ��اه��رات امل��ن��ددة بنظام 

دم�ضق يف ال�ضوارع املتاخمة ملنطقة جبل 

حم�ضن ذات الغالبية العلوية، ويف غياب 

الآلية »امل�ضتقبلية« ل�ضبط ال�ضارع املعباأ 

مذهبياً، ما يفقد ال�ضيطرة عليه، ويوؤدي 

اإىل الفلتان الأمني يف ال�ضارع.

ح�سان احل�سن

اب��ت��داع��ه »على  ال���ذي مّت  بعد احل��ل 

ال��ط��ري��ق��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« ل��ق�����ض��ي��ة مت��وي��ل 

ظهر  بلبنان،  اخلا�ضة  الدولية  املحكمة 

اأن الط��راف كافة جممعة على �ضرورة 

ال��ل��ب��ن��اين، يف ظل  ال��و���ض��ع  ع���دم تفجري 

ان�ضحاب  ع�ضية  �ضاغط  اإقليمي  و���ض��ع 

اأم��ريك��ي م��ن ال���ع���راق، وت��ب��ل��ُور مفاعيل 

ال�ضغط الدويل والعربي على �ضوريا.

ل��ع��ل احل����ل ال�����ذي ي���ق���ال اإن رئ��ي�����س 

ق��د اجرتحه،  ب��ري  نبيه  ال��ن��واب  جمل�س 

اأن���ق���ذ ال��رئ��ي�����س امل��ي��ق��ات��ي م���ن م��ف��اع��ي��ل 

ك��اف،  ب�ضكل  مدرو�ضة  تكن  مل  »م��ن��اورة« 

فهو يف كل الأحوال، وبالرغم من تهديده 

جمل�س  ي���ق���ّر  مل  ح����ال  يف  ب��ال���ض��ت��ق��ال��ة 

الوزراء متويل املحكمة، مل يكن يبدو اأنه 

�ضي�ضتقيل فعًا، وذلك بعدما عمد خال 

الت�ضريبات  نفي  اإىل  املا�ضيني  ال�ضهرين 

ا�ضتقالته يف  ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن اح��ت��م��ال 

ح����ال ع����دم ال���ت���ج���اوب م���ع ط��ل��ب��ه مت��وي��ل 

الآون����ة  اأم����ام زواره يف  واأع���ل���ن  امل��ح��ك��م��ة، 

واأن��ه  واردة،  غ��ري  ال�ضتقالة  اأن  الأخ���رية 

هذا  ت�ضّلم  مل��ا  ال�ضتقالة  نيته  يف  ك��ان  ل��و 

من  عنه  ُنقل  ما  اإىل  بالإ�ضافة  املن�ضب، 

تاأكيد خال زيارته لربيطانيا موؤخراً، اأن 

احلكومة باقية، ول نية لديه لا�ضتقالة، 

راب���ط���اً وج���وده���ا ب��ح��م��اي��ة ال���ض��ت��ق��رار يف 

ل��ب��ن��ان. ل���ذا، وب��ع��د ك��ل ه���ذه ال��ت��اأك��ي��دات، 

اإع���ام���ي���اً، يف اإج�����راء ين�ضف  ع���اد ل��ي��ه��دد 

م�ضتقبله  ويجعل  ل��ل��رج��ل،  �ضدقية  ك��ل 

اعتقد  اإذا  اإل  ال��ري��ح،  مهب  يف  ال�ضيا�ضي 

اأن ال�ضيا�ضة اجلنباطية بتغيري املواقف 

وتبديلها هي �ضيا�ضة قابلة للتقليد!

ق��ام  ال���ت���ي  امل����ن����اورة  م���ن  ي���ب���دو  اإذاً، 

اإىل  اأدت  ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي، وال��ت��ي  ب��ه��ا 

املحكمة  لتمويل  »ال��ع��ج��ي��ب«  احل��ل  ه��ذا 

الدولية، اأن الدول الكربى التي �ضغطت 

احلرج  الإقليمي  الو�ضع  ا�ضتغلت  عليه، 

امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا ا�ضتثمرت  ب��ه  ال����ذي مت��ر 

القيادة  تعي�ضه  دول��ي��اً  م���وؤاٍت  غري  و�ضعاً 

ال�����ض��وري��ة وحم���ور امل��ق��اوم��ة، ف��اأح��رج��ت��ه 

املتم�ضك  اهلل  ح��زب  موقف  على  وراهنت 

باحلكومة يف ظل ه��ذه ال��ظ��روف، الأم��ر 

ال�����ذي ج��ع��ل ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي ي��ب��ال��غ 

يف »ال����دل����ع«، ل���درج���ة ح�����ض��ر اجل��م��ي��ع يف 

ال��زاوي��ة، وحم��اول��ة و�ضعهم اأم���ام الأم��ر 

دولية  حمكمة  بتمويل  بالقبول  ال��واق��ع 

بهدم  مهدداً  لبنان،  على  التاآمر  هدفها 

ف��ي��ه، يف وقت  َم��ن  هيكل احل��ك��وم��ة على 

اإقليمية  اأو����ض���اع  ل��ل��غ��اي��ة، ويف ظ��ل  ح���رج 

متاأزمة.

ول��ع��ل »دل���ع« ميقاتي زاد ع��ن ح��ده، 

بعدما قّدم له حزب اهلل كل �ضيء، وراعاه 

اأظهر  ال��ت��ي  تلك  حتى  الق�ضايا،  ك��ل  يف 

�ضيا�ضية  كيدية  و�ضليمان  ميقاتي  فيها 

ال��ت��غ��ي��ري  ت��ك��ت��ل  وزراء  ����ض���د  وا����ض���ح���ة 

احلكومة  رئي�س  اعتقد  ل��ذا  والإ���ض��اح، 

اأن ���ض��ي��ا���ض��ة امل��ه��ادن��ة ال��ت��ي ات��ب��ع��ه��ا معه 

اأن ت�ضتمر، وميكن  حزب اهلل، ميكن لها 

ا�ضتثمارها.

ل���ك���ن م�����ا مل ي��ح�����ض��ب��ه ال���رئ���ي�������س 

ميقاتي والأط��راف الآخ��رون، هو نفاد 

���ض��رب ح��ل��ف��ائ��ه يف احل���ك���وم���ة، وم��ن��ه��م 

العماد عون وتكتل التغيري والإ�ضاح، 

املمار�ضة  خ��ال  من  جلياً  ظهر  بعدما 

يكن  مل  احل��ك��وم��ة  اأداء  اأن  احلكومية 

ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���وع���ود ال���ت���ي ُق��دم��ت 

للنا�س، فم�ضاريع الإ�ضاح التي رفعها 

ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ري والإ������ض�����اح مل ت��ك��ن 

اأ�ضا�ضي  »بالونات« �ضعبية، بل هي جزء 

من خطته املعّدة للحكم، لذا ل ميكن 

للتكتل ال�ضتمرار يف تغطية الت�ضويف 

احلا�ضل يف اإقرار امل�ضاريع احلياتية، اأو 

ا�ضتئ�ضال الف�ضاد، وهو قد بنى �ضيا�ضته 

ع��ل��ى الأم���ري���ن م��ع��اً، ووع����د اجل��م��ه��ور 

اإىل  تخرجه  جديدة  ب�ضيا�ضة  اللبناين 

»ال����دول����ة«، وحت��ق��ق اأم��ن��ه الج��ت��م��اع��ي 

والقت�ضادي.

لعل الأمر الأكرث اإياماً هو تعامل 

الرئي�س ميقاتي مع املخلفات احلريرية 

احلريريني،  ومهادنة  احلماية،  باأ�ضلوب 

الفا�ضدين،  املوظفني  عن  النظر  وغ�س 

الذين  امليلي�ضوية،  املمار�ضات  واأ�ضحاب 

ع����اث����وا ف�������ض���اداً وح�����ّول�����وا ال����دول����ة اإىل 

احلكم  ف��رتة  طيلة  ح��ري��ري��ة«  »م�ضيخة 

مل�ضاعر  ا���ض��ت��ف��زازي  م��وق��ف  ال�����ض��اب��ق، يف 

اللبنانيني ولوزراء التكتل، الذين عانوا 

اإدارت��ه��م،  ع��دم قدرتهم على �ضبط  م��ن 

واملذهبي  ال�ضيا�ضي  ال�ضتغال  ب�ضبب 

الداعم للموظفني الفا�ضدين.

يف ك��ل الأح�����وال، وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

اإليها،  التو�ضل  مّت  التي  الت�ضوية  ماهية 

الطبقة  يجعل  األ  ي��ج��ب  ح�ضل  م��ا  ف���اإن 

احلكومة  وم��ع��ه��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال�ضيا�ضية 

ال��ع��ت��ي��دة ورئ��ي�����ض��ه��ا، ت���راه���ن ع��ل��ى �ضرب 

فاحلكومة  طويًا،  اللبنانيني  املواطنني 

لغاية الآن مل حتقق �ضيئاً ميكن اأن يقال 

ع��ن��ه اإن����ه »ف����ارق ن��وع��ي« يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

الرئي�س  وعلى  امللحة،  املواطنني  حاجات 

الإن��ق��اذي��ة  احل��ل��ول  وجم��رتح��ي  ميقاتي 

التي  ال�ضيا�ضة  اأن  ي��درك��وا  اأن  مل��ن��اورات��ه 

ت�����ض��ت��خ��دم��ه��ا احل��ك��وم��ة يف ت��اأج��ي��ل ال��ب��ت 

بهموم النا�س، وتاأجيل طرح امل�ضاريع التي 

تهّم املواطنني، مل يعد من املمكن التغا�ضي 

عنها، واإل اأّدت اإىل ثورة �ضعبية، وبالتايل 

ت�ضتمر  اأن  اللبنانية  للحكومة  ميكن  ل 

يف الت�ضويف يف ق�ضايا النا�س وهمومهم، 

مقابل اهتمامها بتاأمني ما تطلبه الدول 

الغربية، فاملحكمة لي�ضت اأكرث اأهمية من 

الكهرباء، ول من اأزمة ال�ضري امل�ضتفحلة، 

ول من ال�ضمان ال�ضحي، يف وقت يح�ضد 

املوت اآلف اللبنانيني غري القادرين على 

دفع تكاليف ال�ضت�ضفتاء الباهظة.

ل��ذل��ك، وم���ن ه���ذا ال���ب���اب، ومب���ا اأن 

ل��ي��ل��ة  ب����ني  اأن جُت������رتح  احل����ل����ول مي���ك���ن 

و�ضحاها، وب�ضحر �ضاحر، ميكن للطبقة 

حلوًل  جت��رتح  اأن  اللبنانية  ال�ضيا�ضية 

امل�ضتفحلة،  امل��واط��ن��ني  مل�ضاكل  مم��اث��ل��ة 

ك��ال��ك��ه��رب��اء وامل����ي����اه، وم�����ض��اك��ل ال�����دواء 

وال���غ���اء وت�����ض��ح��ي��ح الأج�������ور، وغ��ريه��ا 

م���ن امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي ت��ب��دو ذات اأه��م��ي��ة 

كربى لل�ضعب اللبناين اأكرث من متويل 

حم��ك��م��ة دول���ي���ة ه��دف��ه��ا ال��ق�����ض��اء على 

املقاومة، وتقوي�س ال�ضتقرار يف لبنان. 

ليلى نقوال الرحباين
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رغم املكابرة ال�ضفهية، فاإن بع�س قيادات 

ت��ي��ار امل�����ض��ت��ق��ب��ل ي��ع��رتف��ون يف ح��ل��ق��ات��ه��م ب���اأن 

مهرجان الأحد مفتعل ومل يكن على م�ضتوى 

الآم�������ال، وم����ن ه������وؤلء الأم������ني ال���ع���ام اأح��م��د 

جاء  عندما  الغيظ  متلكهم  حيث  احل��ري��ري، 

وعود  اأو  احلقل  حل�ضاب  خمالفاً  البيدر  نتاج 

احلريرية  »عتاة«  بع�س  وينقل  ال�ضمال،  نواب 

اجل���دي���دة ، اأن احل���ري���ري ���ض��ت��م ن����واب ت��ي��اره 

وقال  العكاريني،  بع�س  با�ضتثناء  ال�ضماليني 

لهم يف تقييم ملهرجان الأحد: اإذا كان هذا هو 

م�ضتوى متثيلكم من حيث العدة والعدد، فهذا 

ب��اأ���ض��وات  الن��ت��خ��اب��ات  يف  جنحتم  اأن��ك��م  يعني 

يجب  كان  الأح��وال  وبكل  وال�ضفدي،  ميقاتي 

يف  ت��وارت  التي  احلقيقة  اأو  الر�ضالة  نفهم  اأن 

تقاريركم عن النتخابات النقابية املتنوعة.. 

اأم���ا الرئي�س ف��وؤاد  ه��ذه ح��ال احل��ري��ري، 

ال�ضنيورة الذي األقى كلمة احلريري الغائب يف 

ح��واري باري�س والريا�س وال��ذي مل تنفع كل 

حالت ال�ضتنها�س ل�ضتدراج اجلهود بت�ضتري 

غ��ي��اب��ه اأو الإع�����ان امل��ب��ه��م مل��ف��اج��اأة ح�����ض��وره 

باملهرجان وكاأنه �ضوف »ي�ضيل الزير من البري« 

وي����ربد ع���واط���ف اجل��م��ه��ور امل��ه��ت��اج��ة ل��روؤي��ت��ه 

املهرجان  ك��ان  فال�ضنيورة  �ضرتته،  يخلع  وه��و 

بالن�ضبة اإليه لي�س منرباً، واإن ا�ضت�ضاغ الوقوف 

ما  ح�ضب  اقت�ضادية  معادلة  اأي�ضاً  بل  خلفه، 

اأن��ه  اأف��ك��اره، حيث ت��ردد  ال��واق��ف��ون على  يقول 

فلن نرتدد  اقت�ضادية،  و�ضعنا جدوى  اإذا  قال 

يف اإقفال الدكان قبل اأن نعلن الإفا�س الكلي 

عند ا�ضتحقاق  النتخابات.

ه���ذا ب��ني اأه���ل ال�����دار، اأم���ا ع��ل��ى امل�ضتوى 

العمائي الذي اأريد له من املهرجان فلم يعد 

خافياً، �ضيما اأن املنا�ضبة مفتعلة بكل املقايي�س، 

باأنها  امل��خ��ط��ط��ون  ق���ّدر  ع��ن��اوي��ن  ات��خ��ذت  واإن 

�ضتكون ج��ذاب��ة جل��م��ه��ور اخ��ت��ار الب��ت��ع��اد عن 

اأوًل  املهرجان  ُنظم  التي  فالقوى  الت�ضليل، 

ا�ضمها وهي »14اآذار« كانت من خلفيتها  حتت 

النظام  ب�ضقوط  احتفالية  �ضيكون منا�ضبة  اأنه 

الأطل�ضي،  اأ���ض��ر  يف  �ضورية  ووق���وع  ���ض��وري��ة،  يف 

حيث هم جزء من اأدواته يف املنطقة، وبالتايل 

امل��ه��رج��ان حم��ط��ة الن���ط���اق للهجوم  ي��ك��ون 

ل�ضتعادة  كمعرب  اآذار   8 ق��وى  على  الداخلي 

عندما  اأك��رث  الآم���ال  تدغدغت  وق��د  ال�ضلطة، 

اأن �ضعد  مل�����ض��وؤول ك��ب��ري  ن��ق��ل ع���ن م�����ض��ت�����ض��ارة 

احلكومة،  بت�ضكيل  مكلفاً  �ضيعود  احل��ري��ري 

لكن النظام يف �ضورية مل يتهاو وفق املخطط 

العربية  اجل��ام��ع��ة  ع���رب  فيها  ي�����ض��ارك  ال���ذي 

بقيادة قطر وال�ضعودية.

باأنه  ك��ان  فالعتقاد  ثانياً  اأم��ا  اأوًل،  ه��ذا 

مع التهاوي املوهوم للنظام ال�ضوري �ضي�ضطر 

اإىل الإذع��ان للظروف  حزب اهلل وكل املقاومة 

النا�ضئة، وبالتايل الدخول يف عملية م�ضاومة 

هذا  اكت�ضب  واإن  ولذلك  املقاوم،  ال�ضاح  على 

مت  عليه  وبناء  اأن��ه  اإل  الغباء،  روح  ال�ضيناريو 

اختيار �ضعار املهرجان: »خريف ال�ضاح.. ربيع 

ال�ضتقال«.

فلذلك، فاإن الكلمات التي ف�ضرها الفريق 

لبنان  ال��ق��وة يف  واأوراق  امل��ق��اوم��ة  على  امل��ت��اآم��ر 

ونفخها  النربة،  عالية  كانت  باأنها  �ضورية  ويف 

على اأنها تعك�س واقع لبنان، �ضقطت يف مهدها 

اإذا  �ضيما  »امل��خ��اط��ب��ون«،  بها  يتفوه  اأن  وق��ب��ل 

اأخذنا بالعتبار ما قاله الرئي�س الأعلى حلزب 

الكتائب اأمني اجلميل باأن ل جديد يف الكلمات 

�ضبق،  مل��ا  ت��ك��رار  اأن��ه��ا  اإىل  م�ضرياً  األقيت،  التي 

وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ف���اإن م�����ض��ارك��ة ال��ك��ت��ائ��ب كانت 

املهرجان ح�ضوراً، ومتثيًا، ولذلك  هزيلة يف 

يقول اأحد اأركان قوى 14 اآذار: اإن للمهرجان 

ي��ل��ت��زم  »ل���ب���ن���ان«  اأن  ه���ي  الأوىل  وظ��ي��ف��ت��ني، 

بال�ضرعيات العربية والدولية، اأي مبعنى اآخر، 

ول��ذل��ك مل  الأطل�ضي،  �ضمال  ي��ق��رره حلف  م��ا 

الو�ضع احلكومي  املتحدثني على  اأي من  ياأِت 

كما  �ضخ�ضياً  ميقاتي  ال��رئ��ي�����س  مهاجمة  اأو 

وال��وظ��ي��ف��ة  م��ن��ا���ض��ب��ة،  اأي  ال���ع���ادة ويف  درج����ت 

املناه�ضني  ال�ضوريني  م��ع  الت�ضامن  الثانية 

للنظام على اختافهم، هذا ل ي�ضتدعي دللة 

لاأهداف من وراء ذلك.

ت�ضاوؤلت كبرية يطرحها  فاإن   ومع ذلك 

اأ�ضحاب ال�ضاأن عن جدوى املهرجان اإن مل يكن 

جمرد وظيفة اأو مهمة اُنيطت بهوؤلء:

اآذار،   14 با�ضم  �ضي�ضمى  كان  املهرجان   -1

اأن  بعد  امل�ضتقيل  مهرجان  لي�ضبح  تراجع  ثم 

كان  اإذ  ال��وا���ض��ع  اجل��م��ه��ور  ا�ضتقطاب  يف  ف�ضل 

مواطن،  األ��ف  خم�ضمئة  ح�ضور  على  ال��ره��ان 

ثم تراجع اإىل مئتي األف مع تكثيف النداءات 

قرية  ك��ل  وت�ضمية  والإذاع�����ات  ال�ضا�ضات  ع��رب 

تلم�س  بعدما  امل��ه��رج��ان  �ضاحة  اإىل  للح�ضور 

من  م��ع��دوم��ة  �ضبه  ال�ضتجابة  اأن  الإذاري�����ون 

الكثري من القرى لي�ضل العدد ح�ضب اخلرباء 

يف تيار امل�ضتقبل نحو اإىل 20 األفاً كحد اأق�ضى، 

ل��ك��ن ه��ن��اك ����ض���رورة ل���اإع���ان ب���اأن احل�ضور 

جتاوز املئة األف. 

2- م����ن اأ����ض���ب���اب ال��ف�����ض��ل ع�����دم ال���ق���درة 
على ر���ض��وة امل��زي��د م��ن امل��واط��ن��ني غ��ري الذين 

ح�ضور  باحتمال  اأو  م��ادي��اً  ك��ان  اإن  ح�����ض��روا، 

احلريري الذي مل ُيفهم ملاذا ا�ضتمرار تخفيه 

مفتي  اأن  خ�ضو�ضاً  اجلميل،  اأم��ني  يقول  كما 

طرابل�س وال�ضمال ال�ضيخ مالك ال�ضعار رف�س 

اإلقاء كلمة يف املهرجان رغم »حماولت الإقناع 

املتعددة الأوجه«، انطاقاً من مفاهيم وا�ضحة 

اأن املهرجان وظيفته بث ال�ضموم والتفرقة.

اأن  اأث���ب���ت م���ه���رج���ان ط��راب��ل�����س  ل��ق��د   -3
���ض��ري��ع��ة  ع��ل��ى  الت����ك����اء  ورغ�����م  اآذار   14 ق����وى 

اأ�ضبحت على �ضفري  الدولية والعربية،  الغاب 

يتفاهم  اأن  اإل  م��ط��ل��وب��اً  ي��ع��د  ومل  خ��ري��ف��ه��ا، 

عمل  خطة  اأو  برنامج  على  الوطني  الفريق 

غري مو�ضمية.
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   مـــواقف
م��راد،  الرحيم  عبد  ال�سابق  الوزير  الحت���اد؛  ح��زب  رئي�س   •
برئا�سة  �سورية؛  اأبناء  لأمهات  احلرية  قافلة  من  وفدًا  ا�ستقبل 

الأب رايف حالوة. بداية، �سكر الوزير مراد القيمني على القافلة، 

اأف�سل  وعيه  وبف�سل  الذي  الأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  وحّيا 

اإىل  لفتًا  واملمانعة،  املقاومة  �سورية  وحمى  الغربي،  املخطط 

ال�ستهداف  واأن حجم هذا  نتيجة دورها،  �سورية م�ستهَدفة  اأن 

له  ال��ذي  للمنطقة،  ال�ستعماري  امل�سروع  يحمله  ما  بحجم  هو 

حلفاء على امل�ستوى العربي، وراأى اأننا يف هذه املرحلة �سن�سهد 

امتدادات لنك�سار امل�سروع الأمريكي.

ف��وؤاد  الرئي�س  عرفنا  ق��ال:  ال���وح���دوي  الإ���ض��ام��ي  ال��ل��ق��اء   •
ال�سنيورة واحدًا من �سطار الألعيب ال�سيا�سية املولعني بالتورية 

احتفال  يف  فراأيناه  احلقائق،  كبت  يف  والبارعني  والتخفي، 

لبنان  يناأى  اأن  �سرورة  على  ي�سدد  عادته،  غري  على  طرابل�س 

بنف�سه عن التحولت والأحداث التي ت�سهدها املنطقة، ثم ي�سن 

حملة عنيفة على النظام ال�سوري متالقيًا مع ع�سرات اليافطات 

التي ت�ستم الرئي�س ب�سار الأ�سد واملقاومة، ومل ين�س اأن يحر�س 

الع�سبية  ويوؤجج  ميقاتي،  جنيب  الرئي�س  على  طرابل�س  اأهايل 

املذهبية، وهو اأ�سلوب ل ميلك �سواه تيار امل�ستقبل.

�سهدتها  التي  الدميقراطية  بالظاهرة  اأ�سادت  الأم��ة  حركة   •
قبول  اإىل  كلها  ال�سيا�سية  القوى  ودعت  امل�سرية،  النتخابات 

الناخبني  من  باملئة   70 ت�سويت  لأن  النتخابات،  ه��ذه  نتائج 

يعني اأن هذا ما اختاره ال�سعب امل�سري . وتوقفت احلركة عند 

العقوبات التي اأعلنتها اجلامعة العربية على �سوريا، وقالت: ليت 

اجلامعة العربية فر�ست هذه العقوبات على الدول العربية التي 

واجلولن  فل�سطني  اإجرامها يف  »اإ�سرائيل«، وحتمي  مع  تتفاعل 

ولبنان. 

على  احلفاظ  اإىل  اللبنانية  ال�سيا�سية  القوى  احلركة  ودع��ت 

اإىل  ال��وط��ن  ج��ّر  وع��دم  الأه��ل��ي،  وال�سلم  الداخلي  ال�ستقرار 

معاجلة  اإىل  الن�سراف  بل  املنطقة،  تعي�سها  التي  الفو�سى 

ال�سوؤون املعي�سية والقت�سادية القا�سية التي يعي�سها اللبنانيون.

اأ�ساد  لبنان  يف  الإ�ضامية  وال�ضخ�ضيات  اجلمعيات  لقاء   •
بالإجناز النوعي والتطور الالفت احلا�سل يف ال�سراع الدائر مع 

العدو ال�سهيوين واأمريكا واأجهزة خمابراتهم، من خالل ك�سف 

وخاليا  اأوك��ار  اللبنانية  الأمنية  والأجهزة  الإ�سالمية  املقاومة 

اأدى  ومتالحق،  �سريع  ب�سكل  ال�سهيوين  الأم��ريك��ي  التج�س�س 

وانك�ساف  الأمريكي بعجزها وف�سلها،  ال�سر  اإدارة  اإىل اعرتاف 

�سبكاتها املخابراتية التج�س�سية داخل الأرا�سي اللبنانية.

اللقاء العقوبات القت�سادية واملالية  من ناحية ثانية، ا�ستغرب 

ال�سادرة عن جامعة الدول العربية بحق �سورية، وهي بلد ع�سو 

يف هذه اجلامعة، ولعلها املرة الأوىل التي تتخذ اجلامعة قرارًا 

الأمريكية  اليد  وعلى  له،  امل�سبقة  اخللفية  على  يدل  ما  كهذا، 

والتدخل  التدويل  موؤامرة  اللقاء من  اتخاذه. وحذر  الطوىل يف 

الأجنبي يف �سورية، ونحذر من اأن هذا التدويل والتدخل �سيطال 

كل الدول الباقية اإن مل تع هذه الدول حجم وحقيقة املوؤامرة.

• النائب ال�ضابق عدنان عرقجي اعترب اأن ما تقوم به اجلامعة 
ورئي�سها  �سوريا  �سعب  �سد  يائ�سة  حماولة  هو  اليوم  العربية 

ب�سار الأ�سد، وا�سعني رهانهم على �سقوط النظام فيها لتحقيق 

وم�ساندتها  بالتخل�س من ممانعتها و�سمودها  »اإ�سرائيل«  حلم 

باإذن اهلل، وبالتايل فر�س  للمقاومة يف لبنان واملنت�سرة دائمًا 

وقيام �سلطة بديلة موالية للغرب.. »لقد ف�سلوا وف�سلت ا�سرائيل 

يف �سن حرب نف�سية على ال�سعب ال�سوري، وعلى الرئي�س ب�سار 

بالذات«. لقد اعرتفت ا�سرائيل انها تعترب اأن الرئي�س ال�سد مل 

يتاأثر بكل ما اأ�ساعوه عنه وعن املحيطني به وهو مل يقع يف الفخ 

الذي كانوا ياأملون اأن يقع فيه.

رابطة  عام  اأمني  اخلطيب؛  زاه��ر  ال�ضابق  والنائب  ال��وزي��ر   •
عقوبات  فر�س  العربية  ال��دول  جامعة  قرار  اأن  اعترب  ال�سغيلة 

�سابقة  ي�سّكل  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  على  اقت�سادية 

اخليانة  م�ستوى  اإىل  يرتقي  العربية،  ال��ع��الق��ات  يف  خطرية 

اإيجاد  وحماولة  �سورية،  ح�سار  ي�ستهدف  فالقرار  القومية، 

ا�ستقرارها  زعزعة  بغية  اجتماعية  ومعاناة  اقت�سادية،  اأزم��ة 

يف  ال�سمود  على  وال�سعب  الدولة  قدرة  واإ�سعاف  الجتماعي، 

وجه املوؤامرة الأمريكية الغربية الرتكية ال�سهيونية العربية.

حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأمني  حمدان؛  م�ضطفى  العميد   •
د.  ال�سابق  النائب  ا�ستقبل  املرابطون،   - امل�ستقلني  النا�سريني 

اأ�سامة �سعد، الذي اأكد بعد اللقاء على اأهمية الأمن وال�ستقرار 

والوحدة الوطنية يف لبنان و�سوريا، ويف الوقت عينه اأّيد املطالب 

احلرية  يف  العربية  ال�سعوب  ولكل  ال�سوري  لل�سعب  امل�سروعة 

والدميقراطية والتقدم وحترير الأرا�سي املحتلة، حمذرًا من اأن 

حجم امل�سروع الأمريكي الأطل�سي الرجعي العربي ي�ستهدف اأمن 

وا�ستقرار �سوريا وكل اأقطار الوطن العربي.

اجتاه  املواقف  على  �سعد  ود.  يتفق  اإنه  حمدان  قال  جهته،  من 

الذي  ال�سهيوين  الأم��ريك��ي  امل�سروع  اأن  على  م��وؤك��دًا  �سوريا، 

العربية  للقومية  الأ�سا�سي  امل�سرح  وي�ستهدف  �سوريا  ي�ستهدف 

وم�سريًا  العراق،  من  الأمريكية  القوات  خ��روج  عند  �سي�سقط 

العربي،  الفكر  مقومات  ي�ستهدف  ال��ذي  امل�سروع  هذا  اأن  اإىل 

ودوي��الت  كنتونات  عن  عبارة  العربية  اأمتنا  جعل  اإىل  يهدف 

مذهبية وطائفية من اأجل حماية امل�سروع الأ�سا�سي لالأمريكيني 

والإ�سرائيليني يف املنطقة، وهو يهودية الدولة ال�سهيونية.

مـــكــــابــرة رغـــم الـفـ�ســـل الـــذريــــع

مهــرجــان طــرابـلـ�س.. ر�ســـائــل مـتـبــددة

احتفال تيار امل�ضتقبل يف معر�س ال�ضهيد ر�ضيد كرامي
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ما  �شعبها..  ومنعة  بقَيمها  قوية  �شورية 

�أحيائها حالة �شاذة م�شتوردة  يح�شل يف بع�ض 

�أط��ي��اف  م��ن �خل����ارج.. حر�شي على ج��ْم��ع ك��ل 

�أق��ط��اب  دع���وة  علي  يفر�ض  �ل�����ش��وري  �ملجتمع 

يجوز  ال  الأن��ه  حم�ض،  �إىل  ملر�فقتي  �ملعار�شة 

ت��دم��ر ت���اري���خ �مل��ن��ا���ش��ل��ن م���ن ق��ب��ل ج��م��اع��ات 

تكفرية جمهولة. 

�الأخ������ت �ن��ي��ا���ض م����رمي �ل�����ش��ل��ي��ب خ�شت 

جريدة »�ل�ثبات« بهذ� �حلديث، و�إليكم �حلو�ر: 

�شاءت �لظروف �أن جتعل �الأم �نيا�ض مرمي 

�ل�شليب و�حدة من تلك �الأ�شو�ت �لتي ت�شهد 

للحق، تقول: هناك تفاعل طبيعي بن �الإن�شان 

وحميطه، ال نعي�ض �شمن »بالون« معقم، فكيف 

�أمنية؟  و�أحد�ثاً  يعي�ض خطر�ً  �ملجتمع  كان  �إذ� 

�شخ�شياً ال تهمني �ل�شيا�شة على �الإطالق، وال 

�أنحاز �إىل �أي نظام �شيا�شي، لكن �مل�شيح عّلمني 

�أن  عّلمني  �أن��ه  كما  �أح��ب جميع خملوقاته،  �أن 

�أ�شهد للحق، و�أال �أ�شاوم عليه..

�ن��ه��م��اك �الأخ���ت �ن��ي��ا���ض م��رمي يف �الأم���ور 

�ملقطع  يعقوب  م��ار  دي��ر  يف  و�لدينية  �لروحية 

�الأثري يف حمافظة ريف دم�شق يف بلدة »قارة«، 

�لوحدة �الأنطاكية، جعلها  وتاأ�شي�شها لر�هبات 

ت��ب��ح��ث ع���ن �ل��ق��ا���ش��م �مل�������ش���رك �ل�����ذي ي��وّح��د 

ب��د�ي��ة حتركها:  ع��ن  ت��ق��ول  �ل�����ش��وري،  �لطيف 

»ت�شليط �ل�شوء �الإعالمي على �أحد�ث �شورية 

�ل�����ش��وري��ة م��ت��ج��اوب��ة مع  ج��ع��ل وز�رة �الإع�����الم 

�لكاثوليك،  لالإعالمين  جولة  باإجر�ء  طلبنا 

فكان دوري هو ت�شهيل هذ� �لتو��شل و�حلر�ك 

�ل�شورية«.  �ملحافظات  خمتلف  يف  �الإع��الم��ي 

�الإع��الم��ي هو  »�ل��وف��د  �أنيا�ض:  �الأخ��ت  ت�شيف 

يريد  ك��ان معظمهم  �ل��ع��م��ل،  و���ش��ع خطة  م��ن 

م�شاهدة مظاهر�ت مناوئة للنظام لت�شويرها، 

وك���ان���و� ي���ري���دون ن��ق��ل �أج������و�ء �مل�����ش��ي��ح��ي��ن يف 

�شورية، فُجلنا يف دم�شق وريفها، ويف حمافظة 

حم�ض وحماة وطرطو�ض«.

�ساحة حرب

ده�شة  �ل�شليب  م��رمي  �نيا�ض  �الأم  تنقل 

�الإع��الم��ي��ن يف »�ل��ُق�����ش��ر« ف��ت��ق��ول: »ت��ف��اج��اأ 

حقيقية،  ح��رب  �شاحة  لروؤيتهم  �ل�شحافيون 

و�أن  �شلمية،  تظاهر�ت  هناك  �أن  يظنون  كانو� 

�الأمن يقمعهم وفق؛ ما تذكره و�شائل �الإعالم، 

�شيما  نظرهم،  وجهة  تغرت  م��ا  �شرعان  لكن 

�لتي  ه��ي  �الأم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �أن  �كت�شفو�  �أن��ه��م 

ُتد�فع عن نف�شها، و�أن هناك هجوماً عليها من 

قبل ع�شابات �أمنية«.

ب������ر�أي �أن���ي���ا����ض ه���ن���اك ���ش��غ��ط ك��ب��ر على 

�شورية، ولهذ� �ل�شبب �أُجربت �لقيادة �ل�شورية 

�مل��دن..  بع�ض  مد�خل  عند  �جلي�ض  �إبقاء  على 

»يف �ل����د�خ����ل ه���ن���اك وج������ود ل��ل�����ش��رط��ة، وه���م 

�أنف�شهم  حلماية  �خلوذ  وي�شتعملون  م�شلحون 

من �لتقني�ض«.

ل��ل��ف��ري��ق  ت����اأك����د  �أن������ه  �إىل  �ن���ي���ا����ض  ت�����ش��ر 

�الإع�����الم�����ي وج������ود ف���ل���ت���ان �أم����ن����ي يف م��دي��ن��ة 

»�ل��ق�����ش��ر«، ووج����ود ُح��ك��م ذ�ت���ي يف �أح��ي��اء من 

و�لقوى  �جلي�ض  على  »حم���ّرم  حم�ض،  مدينة 

وتخرج  تدخل  �لنا�ض  �إليها،  �لدخول  �الأمنية 

ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي يف �ل���ن���ه���ار، ل��ك��ن يف �أح��ي��ائ��ه��ا 

وم�شلحة  ملّثمة  جمموعات  هناك  و�شو�رعها 

»ت�����ش��ط��اد« �ل��ق��وى �الأم��ن��ي��ة و�ل��ن��ا���ض، وه��ن��اك 

حُت���رم على  �شلفية  �إم����ارة  �أو  �إ���ش��الم��ي��ة  دوي��ل��ة 

ق���و�ت حفظ  �أو  �جل��ي�����ض  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ل�شعب 

�الأمن و�إال ُوجب ت�شفيته«. ت�شر �أنيا�ض �إىل �أن 

�لوفد �الإعالمي ز�ر عائالت من بلدة �لق�شر 

�إىل  وبانيا�ض  وحم��ردة  وحماة  حم�ض  ومدينة 

من  �شديدة  مر�قبة  تو�كبه  �لنا�ض  تهديد  �أن 

قبل �مللثمن، ور�ء هوؤالء �أي�شاً هناك �أ�شخا�ض 

 »facebook«�ل� م��و�ق��ع  ي���زودون  حم��رف��ون 

�لفرن�شية و�الإنكليزية،  باللغات  على �الإنرنت 

وي�شعون لو�ئح �أ�شماء �لذين يجب ت�شفيتهم«، 

وُت�شمى هذه �للو�ئح »�للو�ئح �ل�شود�ء«.. تعّلق 

يف  �مل�شيطرة  �لرعب  مظاهر  على  �نيا�ض  �الأم 

�أن��ه  »ت�شّور  �لق�شر:  �أو  حم�ض  �أح��ي��اء  بع�ض 

�آخر،  �شيء  �أي  �أو  �شرطي مرطبات  بيع  ممنوع 

و�إال يتم ت�شفية �لبائع«. 

�لفلتان  حجم  ع��ن  �ن��ي��ا���ض  �الأخ���ت  �شاألنا 

�مل��ن��اط��ق  �أن  �إىل  ف��ت�����ش��ر  ���ش��وري��ة،  يف  �الأم���ن���ي 

�خلارجة عن �لقانون حم�شورة ببع�ض �الأحياء 

ب��ج��و�ر م��دن مثل  �مل��وج��ودة  و�ل��ق��رى �لريفية 

درعا وحماه وحم�ض و�دلب و�لبوكمال، تقول: 

�ملجموعات  ه��ذه  ُيحتمل،  ال  �أح��ي��ان��ا  »�ل��و���ش��ع 

�مل�����ش��ل��ح��ة جم��ه��ول��ة ت��ع��م��ل يف �ل��ل��ي��ل، وه��ن��ال��ك 

�ل�شود�ء. تريد  �لد�كنة  �لثياب  ر�آها تلب�ض  من 

ت���روي���ع وت��خ��وي��ف �ل�����ش��ع��ب و�ل���ق���وى �الأم��ن��ي��ة، 

وي��ت��م ����ش��ط��ي��اده��م ب��ال��ك��م��ائ��ن �أث���ن���اء ع��ودت��ه��م 

عملهم«..  �أماكن  �إىل  ذهابهم  �أو  منازلهم  �إىل 

�ملجهولن،  بامل�شلحن  �أغني�ض  �الأم  ت�شميهم 

�أ�شلحة  لديهم  �أن  �ل��ن��ا���ض  �أق��اوي��ل  ع��ن  وتنقل 

بقوة  ويتمتعون  »الي����زر«،  ون��و����ش��ر  م��ت��ط��ورة 

بط�ض وجر�أة ال مثيل لها، ال يعرفون �لرحمة 

حبوباً  تعاطيهم  توؤكد  و�لنا�ض  ت�شرفاتهم،  يف 

»�لهلو�شة«،  ح��االت  ت�شبه  حالتهم  الأن  معينة، 

ب��اإ���ش��اب��ت��ه��م«،  ي�����ش��ع��رون  ُج���رح���و� ال  و�إن  ف��ه��م 

�الأح�����د�ث تهريب  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  وق���د مت �شبط 

�أق���ر�����ض  �آالف  م��ئ��ات  ل��ب��ن��ان  م���ن  ���ش��وري��ا  �إىل 

�لكيبتاغون �ملن�شطة �لتي يتعاطاها �مل�شلحون.

بر�أي �الأخت �أنيا�ض مرمي �ل�شليب، هدف 

�الأه��ل��ي  �ل�شلم  �شع�شعة  �مل�شلحة  �ملجموعات 

وترهيب �ل�شعب و�لقوى �الأمنية.. ح�شب رو�ية 

مدير بر�د م�شت�شفى حم�ض �لع�شكري كانو� يف 

و�شوهو�  وذب��ح��و�  خطفو�  ث��م  يقن�شون  �ل��ب��دء 

ذبح  قبل  »مو�شة« مت تطبيقها  فاأخر  �الآن  �ما 

وت��ق��ط��ي��ع ج��ث��ث م���ن ي��ق��ع ب��اي��دي��ه��م، و�ق��ت��الع 

وح�شرة  ب���اأمل  حديثها  �ن��ي��ا���ض  تكمل  �الأع����ن. 

���ش��دي��دت��ن: »�الع����ت����د�ء ع��ل��ى �مل��دن��ي��ن ح�شب 

�شرب  م��ن��ه  �ل��ه��دف  حم��م��واًل،  لي�ض  مذهبهم 

وجر  طائفية،  ح��رب  و�إح����د�ث  �الأه��ل��ي  �ل�شلم 

�إنتقامية �شد �لفئة �الأخرى،  فئة �إىل عمليات 

�لت�شرفات  ه���ذه  �أن  ي��ق��ر  �جل��م��ي��ع  �ل��ن��ه��اي��ة  يف 

تدخل  نتيجة  بل  �ل�شورية،  �لبيئة  نتاج  لي�شت 

جمموعات م�شلحة ومدّربة ملثل هذه �حلاالت«.

»حتى  ت��رد:  �مل�شيحين؟  و�شع  عن  وم��اذ� 

�أن  رغم  كم�شيحين،  ��شتهد�فهم  يتم  مل  �الآن 

حم�ض  حم��اف��ظ��ة  يف  �مل�شيحين  �لقتلى  ع���دد 

�شيا�شياً،  جاء  قتلهم  لكن  �شخ�شاً،   164 جت��اوز 

كونهم يرف�شون �ل�شر حتت ر�ية �ملعار�شة«. 

مظاهرة يف �ستديو 

ت��ك�����ش��ف �الأخ�����ت �ن��ي��ا���ض م��ع��اي��ن��ة �ل��ف��ري��ق 

تقول  حم�ض،  م��ظ��اه��ر�ت  الإح����دى   �ل�شحايف 

يريدون  �ل�شحافيون �شالتهم،  »وجد  ب�شاأنها: 

م��ع��اي��ن��ة م��ظ��اه��رة م��ن��اوئ��ة ل��ل��ن��ظ��ام، ل��ك��ن��ه مع 

�الأ�شف كانت مظاهرة تطالب بتدّخل �جلي�ض، 

�مل��ازوت،  �ل��ذي ال يوؤّمن م��ادة  وباقالة �ملحافظ 

نتيجة �حل�شار«.

وعن �شبب عدم تظاهر �ل�شعب يف حم�ض 

مرمي  �الأخ���ت  تقول  �مل�شلحة  �ملجموعات  �شد 

جمهولن،  �شد  �لتظاهر  ميكن  »ال  �ل�شليب: 

�إم���ارة  �أُع��ل��ن��ت  وهنالك خ��وف م��ن �ل��ث��اأر.. لقد 

»�الإع����الم  وت�����ردف:  �ل�����ش��ب��اع«.  ب���اب  �شلفية يف 

�شلمية  م���ظ���اه���ر�ت  وج�����ود  ي��ك�����ش��ف  �الأج���ن���ب���ي 

ي��ق��م��ع��ه��ا �جل��ي�����ض، ه���ذ� �مل��و���ش��وع غ���ر دق��ي��ق، 

ولكن  �شورية،  يف  �ملظاهر�ت  بع�ض  هناك  نعم 

�لف�شائية،  �لقنو�ت  �أن هدفها تغذية  لنا  ظهر 

�الإعالمي  و�لربهان على ذلك معاينة فريقنا 

الإحدى �لتظاهر�ت �ملناوئة للنظام يف بلدة من 

ك��ان��ت م�شطفة  بالفعل  �ل��ن��ا���ض  دم�����ش��ق؛  ري��ف 

وكاأنهم كرث، هم ال  �شينمائي، ليظهرو�  ب�شكل 

من  تقريباً  ن�شفهم  ��شخا�ض،  �ل�110  يتعدون 

�الأوالد، �لكامر�ت مو�شوعة كاأنك يف ��شتيديو 

�جلو�مع كمالذ  �أح��د  بجو�ر  ويقفون  ميد�ين، 

يوجد  �جلامع  »بجو�ر  قائلًة:  وت�شيف  �آم��ن«. 

�إ�شماع  ي��ري��دون  �أن��ه��م  يبدو  لل�شوت،  م��ك��رب�ت 

�ل�شوت الإحدى �لقنو�ت �لف�شائية«. وهل من 

قمع لهذه �ملظاهرة ؟ جتيب �الم �أنيا�ض »قالو� 

لنا �ن �لقوى �المنية ال ت�شايقهم حاليا وكانو� 

�شعار�ت  ويطلقون  �حل��ل��وى  ي��وزع��ون  بالفعل 

�آخ��ر مرة  �إن  �أرك��ان �لنظام، وقالو�  عنيفة �شد 

ت��ع��ّر���ش��و� ل��ه��ا �إىل �إط����الق ن���ار ك���ان م��ن��ذ �شهر 

عيار�ت  �المنية  �لقوى  �أطلقت  حيث  ون�شف، 

يف �لف�شاء«.

�لبع�ض  تغرير  ع��ن  �نيا�ض  �الأخ���ت  �شاألنا 

�أن كل  باملال للتظاهر، ترد: »�الأه��ايل يوؤكدون 

دقيقة متر عرب قناة »�جلزيرة« يتم تزويدهم 

من  تنك�شف  �أ���ش��ر�ره��م  2000دوالر،  ب��ح��و�يل 

�ملد�ر�ض يقّرون بربحهم  �شغارهم، فاالأبناء يف 

يف  ����ش���ارك���و�  �إن  ����ش���وري���ة  ل����رة   200 �أو   100
�لتظاهر�ت«.. هذ� كل ما مل�شه �لوفد �الإعالمي 

م��ن �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ل�����ش��ل��م��ي��ة. وك����ان م��ن �ل��ق��رر 

دم�شق،  يف  �ملعار�شة  من  �أقطاب  مع  �الجتماع 

لكنها كانت على موعد مع �جلامعة �لعربية يف 

�لثاين. ت�شرين   16

�سورية �أخرى

م�����اذ� ع���ن ����ش���وري���ة �ل���د�ع���م���ة ل��ل��ن��ظ��ام يف 

�أن��ي��ا���ض على  ك��ل �مل��ح��اف��ظ��ات �ل�����ش��وري��ة؟ ت�شدد 

�ل��ع��ن  ب����اأم  ر�أو�  �ل��ك��اث��ول��ي��ك  �الإع���الم���ي���ن  �أن 

�ل�شام  يف  للنظام  د�ع��م��ة  مليونية  م��ظ��اه��ر�ت 

و�لالذقية، فالعائالت بكبارها و�شغارها تنزل 

�إىل �ل�شارع و�ل�شخط باد على وجوههم؛ �أطفال 

بقوة  ي��وؤي��دون  و�شبايا،  ورج���ال  �شبان  ون�شوة، 

�لرئي�ض �ل�شوري ب�شار �الأ�شد.

�إح��دى  رغبة  عن  �نيا�ض  �الأخ��ت  تخربنا 

�ل�شحافيات �لتي ر�فقتها يف �إجر�ء ��شتطالع 

عفوي دون �شابق حت�شر لل�شارع �لدم�شقي، 

ك��ن��ي�����ش��ة م���ار  �إىل  ت��وج��ه��ن��ا  »�أث�����ن�����اء  ت����ق����ول: 

�أحد  �ل�شحافية  �شديقتنا  ��شتطلعت  بول�ض، 

م�شيحي،  �أن��ه  الحقاً  تبّن  �ل��ذي  �الأ�شخا�ض، 

قال  �ل�شاب  �ل�شورية،  ب��االأح��د�ث  ر�أي��ه  ملعرفة 

على  �لتظاهر  يحّبذ  ال  �إن��ه  �لعبارة:  ب�شريح 

�الإط�����الق.. ه��و يف ب��د�ي��ة �الأح�����د�ث ن���زل �إىل 

لكنه  �الإ�شالحات،  ببع�ض  للمطالبة  �ل�شارع 

�ليوم يرف�ض �ل�شر بتظاهر�ت م�شبوهة، الأنه 

ير�ها تن�شاق �شمن م�شروع خارجي م�شبوه«. 

وت�����ش��ي��ف �ل���ر�ه���ب���ة �أن���ي���ا����ض: »ح�����ش��ري��ة �أح���د 

»ليفك  قائاًل:  يتدخل  �أحدهم  جعلت  �ملارين 

�لرئي�ض �لفرن�شي �شاركوزي عن �شورية، نحن 

قائلة:  �لر�هبة  وت��ردف  باأمورنا«.  منه  �أدرى 

»�شبحان �هلل، �ل�شاب كان من �لطائفة �ل�شنية 

�ل��ك��رمي��ة وزم��ي��ل��ت��ه ك��ان��ت ���ش��ي��ع��ي��ة، ه��ك��ذ� كل 

�أطياف �شورية تريد �الأمن و�الأمان و�الإ�شالح 

و�ح��دة  دقيقة  يف  �ل��و�ح��د،  �مل�شرك  و�لعي�ض 

عفوياً م�شيحي و�شني و�شيعية حتدثو� بنف�ض 

ن��ظ��ره يف  ق��ل  ه��ن��اك ن�شوج  بالفعل  �مل��ن��ط��ق، 

�لتحري�ض، و�أق�شى ما  �شورية رغم حماوالت 

�أنها ال  �أم ثائرة على خطف �بنها  �شمعته من 

تريد �أن ُتظلم«.

ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ب��ال��ت��و����ش��ل م���ع �مل��ع��ار���ش��ة 

�شوء فهم  »ه��ن��اك  ت��ق��ول:  �ل��د�خ��ل  �ل�شورية يف 

يتوجب  �ملعار�شن،  بع�ض  قبل  من  لالو�شاع 

لالإ�شالحات  �مل��وؤي��دة  �ل��د�خ��ل  معار�شة  على 

�أي��ن  و�ل��ر�ف�����ش��ة الأي ت��دخ��ل �أج��ن��ب��ي، �أن ت��ع��ي 

و���ش��ل��ت �مل��ع��ار���ش��ة �ل��ع��ن��ي��ف��ة يف جم���ال ت��روي��ع 

�لنا�ض. ب�شر�حة كلية وّجهُت دعوة من خالل 

�الإع��الم لل�شيد مي�شال كيلو، لل�شر معاً جنباً 

ت�شديق  ليتم  وغ��ره��ا،  حم�ض  يف  ج��ن��ب  �إىل 

وت�شاأل  عيناي«.  ر�أت��ه  ما  تكذيب  �أو  �أق��ول��ه،  ما 

باأ�شف: »هل �ملطلوب حمو جذورنا كما ح�شل 

و�لفطنة  �لتو��شل و�حل��و�ر  �لعر�ق؟ وحده  يف 

و�لدر�ية و�لروية تنقذ �شورية«.

ب��ع�����ض �ل��ف�����ش��ائ��ي��ات »ت�����ش��ت��ه��ب��ل« �مل�����ش��اه��د 

ب���االإ����ش���ارة �إىل �أع������د�د ق��ت��ل��ى ل��ي�����ض ل��ه��م ����ش��م 

ي��خ��رع��ه��ا ي��وم��ي��اً �مل��ر���ش��د �ل�������ش���وري حل��ق��وق 

�الإن�شان، لكن من �لذي ُيقتل يف �شورية؟ وملاذ� 

تقطيع �جلثث؟

ت��ق��ول:  ���ش��وري��ة  يف  �مل�شيحين  و���ش��ع  ع��ن 

�ل�شعب  من  يتجز�أ  ال  ج��زء  كم�شيحين  »نحن 

�ل�شعب..  هذ�  مع  �شو�  بالهو�  نحن  �ل�شوري.. 

تطلعاته تطلعاتنا، �نت�شاره �نت�شارنا، وخ�شارة 

����ش��ت��ق��الل��ه ومم��ي��ز�ت��ه ووح���دت���ه خ�����ش��ارة لكل 

م�شيحي.. نحن من �شلب هذ� �ل�شرق، ونحن 

دوماً يف خدمة �الإن�شان، هذه هي ر�شالتنا، علينا 

�أن نكون خمرة �شاحلة على �ل�شعيد �لروحي 

و�الإن�شاين بالرجاء و�ملحبة دون حدود«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�سيل

عدد القتلى المسيحيين 
في محافظة حمص تجاوز 

164 شخصًا

هل المطلوب محو جذورنا 
كما حصل في العراق؟

8

مقابلة

�لأخت �أنيا�س مرمي �ل�سليب لـ»�لثبات«: 
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�لغبري،  بلدية  ع��ن  �ل��ت��ح��دث  �أردن����ا  �إذ� 

قد ينتهي �لوقت وال تكفي �شفحات من �أجل 

�ل��ت��ع��ري��ف عنها وع���ن خ��دم��ات��ه��ا و�إجن��از�ت��ه��ا، 

ب�شمة  تركت  �لتي  �الإجن���از�ت  تلك  خ�شو�شاً 

تفا�شيل  بكل  ج��ذري��اً  تغير�ً  و�أح��دث��ت  كبرة 

�ملنطقة.

متتاز بلدية �لغبري باأنها ت�شعى وتعمل 

ل�����ش��ع��ادة �ل��ن��ا���ض وت��ن��م��ي��ة �مل��ن��ط��ق��ة، وه��دف��ه��ا 

�لرئي�شي هو بناء جمتمع ح�شاري يف منطقة 

�أح����دث ل��ه��ا �ل��ت��اري��خ �إه��م��ااًل   مكتظة ���ش��ك��ان��ي��اً 

قدمياً، بلدية �لغبري نف�شت غبار �حلرمان 

�الجتماعي  �ل��و�ق��ع  معاجلة  �إىل  و�شعت  عنها 

و�حل�شاري و�لبيئي.

»خ��دم��ة �ل��ن��ا���ض و���ش��ع��ادت��ه��م« ه��و �ل��ه��دف 

�شعيد  �أب����و  �حل����اج  �إل���ي���ه  ي�����ش��ب��و  �ل����ذي  �الأول 

�شرف  لنا  ك��ان  �ل��ذي  �لبلدية،  رئي�ض  �خلن�شا، 

ل��ق��ائ��ه، ح��ي��ث ���ش��رح ل��ن��ا ي��اإي��ج��از ع��ن �إجن����از�ت 

قيد  ه��ي  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اري��ع  وخدماتها  �لبلدية 

�الإجناز فتحدث �أواًل عن �لبنى �لتحتية قائاًل:

�ل��غ��ب��ري مب�شاريع  ب��ل��دي��ة  ق��ام��ت  ل��ق��د 

عديدة:

ب����د�أن����ا مب�������ش���اري���ع �ل���ب���ن���ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة م��ن 

�ل����ط����رق����ات و�مل������ج������اري وخ����ط����وط �ل�����ش��ي��ول 

و�لتزفيت وبعدها �جل�شور وذلك بالتعاون مع 

ويكفي  و�الأن��ف��اق،  باجل�شور  �ملعنية  �ل����وز�ر�ت 

فخر�ً �أن نقول مل يحدث �أي في�شان يذكر يف 

بلدية �لغبري منذ عدة �شنو�ت، وذلك نتيجة 

يف  �الآن  ت�شتكمل  و�ل��ت��ي  �لتحتية  �لبنى  عمل 

�ملناطق  كافة  ويف  و�جل��ن��اح  ح�شن  بئر  منطقة 

على  تبقى  وجيدة  الئقة  طرقات  نوؤمن  حتى 

حالها ملدة خم�شن عاماً �إذ� �شح �لقول.

م�شاريع  عن  للحديث  �خلن�شا  �نتقل  ثم 

�ملد�ر�ض فقال:

قمنا ببناء د�ر للبلدية ي�شتوعب �الأعمال 

�الإد�رية و�الأعمال �ملالية من �أجل �إد�رة �لبلدة 

�الأ���ش��ول  وم��ك��ن ح�شب  وم��ن��ظ��م  الئ���ق  ب�شكل 

�إد�ري��اً  و�أ�شفنا جهاز�ً  �لع�شر،  روح  يو�كب  مبا 

حل  �إىل  مبا�شرة  بعدها  �نتقلنا  ثم  حمرماً، 

م�شكلة �ملد�ر�ض فا�شتاأجرنا مدر�شة وجهزناها 

)�ل��ث��ان��وي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات( وب��ن��ي��ن��ا م��در���ش��ة 

للبنات(  �لثالثة  �ملتو�شطة   ( �أ�شا�شية  �أخ���رى 

�أن��ه��ا  �ل��ك��وي��ت��ي��ة، و�أع��ت��ق��د  �ل�����ش��ف��ارة  يف منطقة 

بل  لبنان  نقل يف  �إن مل  �مل��د�ر���ض  �أف�����ش��ل  م��ن 

�ملقد�ر  بهذ�  نكتف  مل  و�ل�شاحية،  ب��روت  يف 

�لدولية  �ملنح  بع�ض  و�شلتنا  فعندما  فح�شب، 

�لرحاب  منطقة  يف  مدر�شتن  مب�شروع  بد�أنا 

وب��ذل��ك  ط��ال��ب،   2200 ع��ن  ي��زي��د  مل��ا  تت�شعان 

در����ش��ي  مقعد  ت��اأم��ن  بعملية  قمنا  ق��د  ن��ك��ون 

وت�شجيع للعمل �لطالبي �لر�شمي، �إ�شافة �إىل 

ونتعاون  �ملد�ر�ض  م��در�ء  مع  د�ئماً  ن�شعى  �أننا 

معهم �أجمعن �إىل دعم �حلركة �لطالبية على 

كبر�ً، حيث  و�إعطائها دفعاً  �لتعلمي  �مل�شتوى 

ن��ق��دم م�����ش��اع��د�ت ك��ث��رة ل��ه��ذه �مل���د�ر����ض وك��ل 

مدر�شة ح�شب �حتياجاتها �خلا�شة.

 ن��ح��ن ن��ع��ط��ي �جل���ان���ب �ل���رب���وي ���ش��اأن��اً 

�إن��ن��ا يف هذ�  نقول  �أن  يكفي  لكن  ج���د�ً،  ك��ب��ر�ً 

ب��ال��ث��ان��وي��ات �لعامة  �أخ���ت   638 �ل��ع��ام خ��ّرج��ن��ا 

�شنكمل  ن��ح��ن  ف��ق��ط،  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �مل���د�ر����ض  يف 

�ل��ط��ري��ق �ل���رب���وي وع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الحت���اد 

ولي�ض �لبلدية، هناك مدر�شة يف حارة حريك 

وم��در���ش��ة ب���رج �ل��رب�ج��ن��ة و�أخ����رى يف منطقة 

من  هو  �لر�شمية  �مل��د�ر���ض  وم�شروع  �ملريجة، 

�شمن  م��ن  ب���االأح���رى  �أو  �خت�شا�شنا  ���ش��م��ن 

�الأمور �لتي ن�شعى �إىل حتقيقها على �مل�شتوى 

�لعملي.

حد�ئق،  لعدة  بناء  مب�شاريع  قمنا  �أي�شاً 

ح�شن،  بئر  وحديقة  �ل��ط��ي��ور،  حديقة  منها: 

�مل����اري����وت  م��ن��ط��ق��ة  33، وح���دي���ق���ة  وح���دي���ق���ة 

�الآن يف طور  ونحن  �أخ��رى،  متفرقة  وحد�ئق 

وهناك  �ملطار،  طريق  منطقة  يف  حديقة  بناء 

حديقة يف منطقة �ل�شياح هي �الآن يف �لتنظيم 

�ملدين وعندما تنتهي �شنبد�أ بالتنفيذ.

م�ساريع متفرقة

منها  كبرة  بيئية  مب�شاريع  �أي�شاً  قمنا 

نر�ها  �الأ���ش��ج��ار كما  م��ن  ع��دد كبر  ت�شجر 

على �لطرقات.

 و�أ�شاف، هناك �أي�شاً م�شروع كبر ��شمه 

�لقاعة �لريا�شة �ملقفلة، هو �الآن قيد �الإجناز، 

و�أع��ت��ق��د �أن���ه خ��الل �ل��ث��الث��ة �الأ���ش��ه��ر �الأوىل 

�شيكون  �مل�شروع  وه��ذ�  ينتهي،   2012 عام  من 

�شرحاً ريا�شياً كبر�ً ن�شتطيع من خالله �أن 

نقوم باالألعاب و�لتدريبات �لريا�شية لالأخوة 

و�الأخ��و�ت يف �إطار قانوين و�شرعي ملا حتمله 

وي�شتوعب �شريحة كبرة من �ملو�طنن.

ه���ن���اك م�������ش���روع ب����ن ب���ل���دي���ة �ل��غ��ب��ري 

و�الحتاد، وهذ� �مل�شروع هو مركز �إد�رة �الأزمات 

�أو �ل���ط���و�رئ، ح��ي��ث ق��دم��ت ب��ل��دي��ة �ل��غ��ب��ري 

�الأر�ض وق�ّشمت �لتكاليف مع بع�ض �لبلديات 

وقدم �أي�شاً �ل�شندوق �لكويتي جزء�ً من هذه 

�لتكاليف وهو يف طور �النتهاء خالل �لثالثة 

�الأ�شهر �لقادمة و�شنبد�أ بالتجهيز�ت �لالزمة 

على م�شتوى �إطفاء- �إ�شعافات- وعلى م�شتوى 

�أم  فيا�شانات  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �ل���ط���و�رئ،  و���ش��ائ��ل 

م�شروع  ط��ب��ع��اً  وه���ذ�  ���ش��ر،  ح����و�دث  �أم  زالزل 

فريد من نوعه على م�شتوى لبنان ولي�ض على 

م�شتوى �ل�شاحية �جلنوبية فقط.

بلدية �لغبري مل تن�َض �لتطور �لنوعي، 

»مركز  ي�شمى  حالياً  ثقافياً  مركز�ً  فاأقامت 

مقعد�ً،   730 حل���و�يل  يت�شع  وه��و  ر���ش��االت«، 

وقاعات عدة للمحا�شر�ت و�مل�شرح و�ل�شينما 

عدة  �إىل  باالإ�شافة  �ملنا�شبات،  م��ن  وغ��ره��ا 

لهذ�  �أو كخدمات  كمعار�ض  ت�شتخدم  قاعات 

عامة  مكتبة  �إن�شاء  م�شروع  وهناك  �مل�شروع. 

يف د�خ��ل��ه��ا وه���و م�����ش��روع ك��ب��ر ج���د�ً يف ه��ذه 

مب�شروع  �لقيام  ب�شدد  �الآن  ونحن  �ملنطقة، 

من  �ل�شر   �أزم��ة  من  للتخفيف  فيه  نهدف 

خالل ��شتئجار مو�قف حتت �الأر�ض، وبنينا 

ط��اب��ق مب�����ش��اح��ة 5000 م��ر حت��ت �مل��د�ر���ض 

ليكون موقفاً لل�شيار�ت، وهناك بالقرب من 

م�شت�شفى �ل�شاحل نعمل على ��شتغالل �أر�ض 

1500 مر لتكون موقفاً لل�شيار�ت،  بحو�يل 

ويف منطقة �لغبري نعمل على بناء م�شروع 

لل�شيار�ت،  م��و�ق��ف  ل��ت��ك��ون  م��ت��ع��ددة  ط��و�ب��ق 

نعمل من �أجل تخفيف م�شكلة �ل�شر، وهذ� 

�مل�شروع �شيكون فريد�ً من نوعه على م�شتوى 

لبنان �أي�شاً ولي�ض على م�شتوى �ل�شاحية.

خدمات �سحية و�إن�سانية

�آخ���ر، ه��و م�شروع  ه��ن��اك م�شروع  �أي�����ش��اً 

�شيوؤمن  �ل���ذي  �ل�شحي  �الج��ت��م��اع��ي  �مل��رك��ز 

�خل��دم��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل�����ش��ح��ي��ة، وه���و يف 

�لطور �لنهائي للدر��شات على �أن يبد�أ �لعمل 

ب��ه يف �ل��ع��ام �ل���ق���ادم، �أم���ا �مل�����ش��اري��ع �الأخ���رى 

يوؤمنان  �شحيان  م��رك��ز�ن  فهناك  �ملتفرقة 

�خلدمات �لطبية للمو�طنن. 

على  �ل����ِف����َرق  ه��ن��ا  �أن�����ش��ى  �أن  �أري�����د  وال 

م�����ش��ت��وى �الأ����ش���غ���ال، وه����ي ف��رق��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء 

وف���رق���ة ل��الأ���ش��غ��ال وف���رق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة وف��رق��ة 

فاأ�شبح  �لبلدية،  وجهاز  �ل�شحية  للخدمات 

�الأجهزة على م�شتوى  لدينا حالة تكامل يف 

ممكننة  �أ�شبحت  �أعمالنا  ومعظم  �لبلدية 

ومميزة بعملها.

�ملجتمع  هيئات  نن�َض  مل  كله  ه��ذ�  وم��ع 

�الأهلي، فتعاونا مع جميع �جلمعيات �لعاملة 

�أي�����ش��اً يف دعمها  ب��ل��دي��ت��ن��ا وق��م��ن��ا  ن��ط��اق  يف 

وم�شاعدتها يف �ملجاالت �لربوية، �لن�شائية، 

و�الج��ت��م��اع��ي��ة وك���ل ق�����ش��م ت��ع��اون��ا م��ع��ه دون 

متييز �أو دون تفرقة.

�مل��خ��ي��م��ات  ن��ن�����ض  مل  ذل�����ك  �إىل  �أ�����ش����ف 

�لفل�شطينية �ملوجودة يف نطاقنا من خدماتنا 

�أم  �لكهرباء  حمطات  تاأمن  عرب  ك��ان  �شو�ء 

تاأمن م�شاريع خدمات �إن�شانية �أم �شحية �أم 

�جتماعية، وكان لنا مع �لقوى �ملانحة تاأمن 

خطوط �شيول وجماري �شخمة من منطقة 

�شرب� و�شاتيال �إىل منطقة �لرحاب، وهذ� ما 

خفف م�شاكل �لفيا�شانات �لتي كانت ت�شر 

ك��ل ع��ام يف ه��ذه �ملخيمات وم��ازل��ن��ا نتابع  يف 

هذه �الأمور.

�جلانب  ن��ويل  �أن  �أج���ل  م��ن  نعمل  نحن 

�الإن�����ش��اين و�الج��ت��م��اع��ي ح��ق��ه، ون���ويل �أي�شاً 

و�شّكلنا  تفا�شيله،  ب��ك��ل  �الإمن���ائ���ي  �جل��ان��ب 

م��ك��ت��ب��اً �إمن���ائ���ي���اً ي��ت��اب��ع �ل��ق�����ش��اي��ا �الإمن��ائ��ي��ة 

وتطويرها ورعايتها يف �ملنطقة.

متكاملة  حركة  هناك  �إن  قوله:  �أود  ما 

�لثقافية  ندعم �جلمعيات  �مل�شاريع، نحن  يف 

ونركز على �لثقافة �لهادفة �لو�عية �مللتزمة 

�ل���ت���ي ت��ق��رب��ن��ا م���ن �هلل ت���ع���اىل وم����ن ه��ذي��ن 

الإح��ي��اء  ���ش��رف  �ل��غ��ب��ري  لبلدية  �ملنطلقن 

و�الأن�شطة  و�الإحتفاالت  �مل�شاريع  �لكثر من 

�لديني،  �ل��رب��وي  �لثقايف  �لطابع  لها  �لتي 

وم���از�ل���ت م�����ش��ت��م��رة ب��ه��ذ� �ل��ع��م��ل �ل����ذي هو 

و�الأم��ر  �الإن�شان  تنمية  ج��زء من حركتها يف 

�حلق.  و�إح��ق��اق  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف 

هذه جملة �الأمور يف منطقتنا.

و�أي�سًا خدمات �قت�سادية

ن��ر�ع��ي �جلانب  �أن��ن��ا  وم��ا مييز منطقتنا 

�الأخالقي كثر�ً، فتمنع �الإعالنات �لتي حتمل 

و�ل�شالمة  ب��االأم��ن  وم�����ش��رة  فاح�شة  ���ش��ور�ً 

�ل��ع��ام��ة و�الأخ�����الق، ه��ذه �الأم����ور تتدخل بها 

�أن  �ألفت هنا  �أن  و�أود  باآخر،  �أو  ب�شكل  �لبلدية 

منطقتنا كان لها �ل�شرف �أن تت�شمن مناطق 

حيث  و�لطيونة،  و�جل��ن��اح  �مل��اري��وت  كمنطقة 

كان لها �زدهار كبر على �مل�شتوى �القت�شادي 

و��شتقطبنا �أي�شاً روؤو�ض �أمو�ل للعمل يف نطاق 

�لبلدة لي�شبح عندنا مر�كز �قت�شادية كثرة 

 BHV ش��ارك��ت ب��ه��ا ب��ع�����ض �ل�����دول ك��م�����ش��روع���

�أن هناك  �أي  �لفرن�شي وم�شروع بروت مول، 

�لعديد من �الأن�شطة �لتي تتم يف هذه �ملنطقة 

و�ل��ع��دي��د من  �القت�شادية  �ل��رع��اي��ة  ب��ن  م��ن 

و�لتي  و�مل�شارف  �لكبرة  و�ملوؤ�ش�شات  �لفنادق 

بوجود  �أي�����ش��اً  ونفخر  �شياحياً،  �الآن  تن�شط 

ح����وز�ت دي��ن��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات �إ���ش��الم��ي��ة كبرة 

�الأف��ا���ش��ل  �ل��ع��ل��م��اء  ب��ب��ن��اء  تهتم  منطقتنا  يف 

ل��ب��ن��اء ج��ي��ل �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، م��ن��ه��ا ك��ل��ي��ة �ل���دع���وة، 

و�آل��ه  �الأك���رم )�شلى �هلل عليه  �لر�شول  ح��وزة 

و���ش��ل��م(، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل �الإذ�ع����ات �ل��ت��ي تهتم 

بال�شوؤون �لدينية، مما ي�شعنا �لقول: �إن هناك 

�لتطوير  بلديتنا جتمع بن  تكاماًل يف نطاق 

�حل�����ش��اري و�الإن�����ش��اين، ون��اأم��ل �أن ن��ك��ون قد 

ن���وؤدي ح��ق �مل��و�ط��ن��ن علينا �ل��ذي��ن �خ��ت��ارون��ا 

لهذه �ملهمة.

�ملجتمع جزء �أ�سا�سي

�أن  ي���ج���ب  �أم�������ور يف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  ه���ن���اك 

نتعاون عليها ال يكفي �أن نبني م�شاريع و�أن 

�لعمر�نية  للم�شارع  مركز  بناء  هناك  يكون 

�أن  علينا  ب��ل  �لتحتية،  و�ل��ب��ن��ى  و�ل��رب��وي��ة 

ن�����ش��ه��م يف ب���ن���اء جم��ت��م��ع م��ت��ك��ام��ل م���ن كل 

متكاماًل  جمتمعاً  �أق��ول  وعندما  �جل��و�ن��ب، 

�لذي  �لعام  �لنظام  على  �لربية  به  �أق�شد 

ي��ع��ت��رب م���ن م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، ف���اأن���ا كل 

�للبناين عموماً  �أن ن�شل يف جمتمعنا  �أملي 

على  ن���ك���ون  �أن  �إىل  خ�����ش��و���ش��اً  و�مل�����ش��ل��م��ن 

وبالربية  �لعام  بالنظام  �الل��ت��ز�م  م�شتوى 

�مل��دن��ي��ة �ل��ت��ي ه��ي يف �حل��ق��ي��ق��ة م��ن �شميم 

ورد  كما  �ملثال  �شبيل  على  �الإ�شالمي  فكرنا 

»�إم���اط���ة �الأذى من  �ل�����ش��ري��ف:  يف �حل��دي��ث 

�الإمي��ان«..  من  و»�لنظافة  �شدقة«  �لطريق 

�لنا�ض  �أوىل  ن��ك��ون  �أن  بنا  وح���ري  وغ��ره��ا، 

ب��ال��ن��ظ��اف��ة و�ل��ن��ظ��ام �ل��ع��ام ون��ل��ت��زم ك��و�ج��ب 

وطني وو�جب �شرعي و�لهدف �الأكرب هو �أن 

�لنظام  �أ�شا�شياً من  ت�شبح جمتمعاتنا جزء�ً 

ولي�ض بقوة �لقانون بل من �جلانب �لفكري 

و�لعقائدي.

لنكن �شريحن،  قائال:  �خلن�شا  وختم   

�ل�شهد�ء  م��ن  كبر  ع��دد  هناك  منطقتنا  يف 

�ل��ذي��ن ����ش��ت�����ش��ه��دو� دف���اع���اً ع��ن ه���ذ� �ل��وط��ن 

�ملنطقة  ه��ذه  وكانت  مقد�شاته،  عن  ودف��اع��اً 

ج���زء�ً م��ن  خ���ز�ن �مل��ق��اوم��ة، فمن ح��ق �أهلنا 

نعطي  �أن  علينا  ���ش��ه��د�ئ��ن��ا  ح��ق  وم���ن  علينا 

لهذه �ملنطقة بع�ض حقوقها وخدماتها حتى 

�إن  �لكربى  �لبلديات  م�شاب  �إىل  بها  نرتفع 

على  فلتكن  �ل��ع��ددي،  �مل�شتوى  على  تكن  مل 

�مل�شتوى �حل�شاري، وكلي �أمل �أن نر�شي �هلل 

تعاىل باأعمالنا ونوؤّمن جماالت �شعادة �لنا�ض 

ق��ل��ب بيوتنا  �إىل  �ل�����ش��رور  و�إدخ�����ال  و�ل���رف���اه 

وجمتمعاتنا وعو�ئلنا �مل�شحية.

حو�ر: مالك �ملغربي
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بــلــديــة الـغـبـــريي.. نطـــاق مـتـكــامــل 
يجـمـع بــني الـتـطــويــر الـحـ�شــاري واالإنـ�شـانـي فــي اآن مـعــًا
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مر�أب �ل�شيار�ت للعموم يف �لغبريرئي�ض �لبلدية �حلاج حممد �شعيد �خلن�شا



ع����ادت �ل��ت�����س��ا�ؤالت ل��ت��ط��ل ب��ر�أ���س��ه��ا من 

ج����دي����د، ح�����ول �حل���ك���وم���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

�تف�سل  فيها،  فيا�ض  �سالم  �د�ر  �لقادمة، 

�لقاء  �مل�����س��احل��ة،  مبلف  �ملعنية  �الأ�����س���اط 

�لقاهرة �الأخري بني رئي�ض �ل�سلطة حممود 

حلركة  �ل�سيا�سي  �مل��ك��ت��ب  �رئ��ي�����ض  ع��ب��ا���ض، 

حما�ض خالد م�سعل، تف�سل �حلديث عن �أن 

�للقاء بحث يف ملفات م�ستقبلية، �خيار�ت 

�من  �حلكومة،  مو�سوع  ��أن  ��سرت�تيجية، 

ير�أ�سها، موؤجل ملا بعد �جتماع �لف�سائل يف 

�لقاهرة يف �لن�سف �لثاين من �سهر كانون 

�أ�ل/ دي�سمرب �لقادم.

�أن ملف  ي��ت��ح��دث م��ت��اب��ع��ون ه��ن��ا، ع���ن 

�إ���س��ار�ت  �ثمة  يح�سم،  مل  �حلكومة  رئا�سة 

���س��ري��ح��ة، �إىل �أن �ف���د ح��رك��ة ح��م��ا���ض، مل 

بالتخلي عن  ف��ت��ح،  �ف��د  م��ن  ت��اأك��ي��د�ً  يتلق 

����س���الم ف���ي���ا����ض، �ه���ن���اك م���ن ي���ق���ول: لقد 

رئي�ض �حلكومة  �ختيار  �التفاق على  جرى 

بالتو�فق، �هذ� يعني عدم ��ستبعاد �أحد، ��أن 

كل �خليار�ت مطر�حة.

�لتحذير�ت  عند  �ملتابعون  توقف  �ق��د 

�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا د. ح�����س��ن �أب�����و ل���ب���دة �زي���ر 

�الق���ت�������س���اد �ل���وط���ن���ي يف ح���ك���وم���ة ���س��الم 

فيا�ض، فقد حذر �أبو لبدة، من �أن حكومة 

�ستو�جه  ت�سكيلها  �مل��زم��ع  �لوطني  �ل��وف��اق 

�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ت��ح��دي��ات، خ�����س��و���س��اً على 

�ل�سعيد �القت�سادي، ��أ�ساف »�أن من �أبرز 

�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ���س��ت��و�ج��ه ه���ذه �حلكومة 

ح��ج��م �ل��ق��ب��ول م��ن ق��ب��ل �مل��ج��ت��م��ع �ل���د�يل 

بقبول  حتظى  ال  �مل�ساحلة  ��أن  خ�سو�ساً 

�لعديد م��ن �جل��ه��ات �ل��د�ل��ي��ة، �ت��وق��ع �أب��و 

�إج���ر�ء�ت عقابية من  تكون هناك  �أن  لبدة 

�ملتحدة  ��لواليات  �الحتالل،  حكومة  قبل 

ب��ح��ق �ل�����س��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت�����س��اه��م يف 

�خ�سو�ساً  �الق��ت�����س��ادي،  �ل��و���س��ع  ت��ر�ج��ع 

�هذ�  �مل�ستحقات  على �سعيد �قف حتويل 

�سيوؤثر �سلباً على قدرة �ل�سلطة على تاأمني 

�لر��تب �غريها.

�إط�������الق �ل���ت���ح���ذي���ر�ت �الق���ت�������س���ادي���ة، 

��لربط بني �النهيار �ملايل �ملتوقع لل�سلطة، 

ي�سري  �رئي�سها،  �ل��ق��ادم��ة  �حل��ك��وم��ة  �ب��ني 

يكون  �سوف  لل�سلطة  �مل��ايل  �لو�سع  �أن  �إىل 

حكومة  ت�سكيل  خيار�ت  يف  م��وؤث��ر�ً  عن�سر�ً 

�لوحدة، ��ختيار رئي�ض لها. �لطاملا جرى 

ر�أ���ض  �أن �ج��ود فيا�ض على  �حل��دي��ث، ع��ن 

�حل��ك��وم��ة مي��ث��ل ���س��م��ان��ة ل��ت��دف��ق �أم�����و�ل 

�ملانحني. �حتى �أمو�ل �ل�سر�ئب �لتي تقوم 

�ل�سلطة  �إىل  بتحويلها  �الح��ت��الل  حكومة 

�لفل�سطينية ب�سكل د�ري. 

 فيا�ض نف�سه دخل على خط �لتحذير�ت، 

��لتنبيه �إىل خطورة �لو�سع �ملايل لل�سلطة 

لن  حكومته  �أن  �أ����س��ح  فقد  �لفل�سطينية، 

ر��ت���ب موظفيها يف حال  دف��ع  م��ن  تتمكن 

��ستمرت �حلكومة »�الإ�سر�ئيلية« يف جتميد 

حت��وي��ل ع���ائ���د�ت �ل�����س��ر�ئ��ب �ل��ت��ي جتبيها 

نيابة عن �ل�سلطة �لفل�سطينية.

�ق������ال ف���ي���ا����ض »ل�����ن ن��ت��م��ك��ن م����ن دف���ع 

�ل������ر��ت������ب يف غ����ي����اب حت����وي����ل �ل����ع����ائ����د�ت 

�ل�سريبية من »�إ�سر�ئيل«، ��لق�سية لي�ست 

على  �ل�سلطة  مقدرة  بل  فح�سب،  �ل��ر��ت��ب 

�ل���وف���اء ب��ك��ل �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا �الأخ������رى �منها 

على  �خل��ا���ض  �ل��ق��ط��اع  م�ستحقات  ت�سديد 

�ل�����س��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة«. ��أ����س���اف »ع��ج��ز 

�سينعك�ض  بالتز�ماتها  �لوفاء  عن  �ل�سلطة 

على حياة �أكرث من مليون مو�طن، �إ�سافة 

�إىل �ل���ت���اأث���ري غ���ري �مل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى �ل��و���س��ع 

�القت�سادي برمته«.

�إىل  فل�سطينيون  م�����س��وؤ�ل��ون  ��ن�����س��م 

�أن  �إىل  م�����س��ريي��ن  �ل����ت����ح����ذي����ر�ت،  ح��م��ل��ة 

ح��ال  يف  م��ال��ي��اً  ب��االن��ه��ي��ار  م��ه��ددة  �ل�سلطة 

�أم���و�ل  �ح��ت��ج��از  نتنياهو  ح��ك��وم��ة  �����س��ل��ت 

�ل�سر�ئب ��جلمارك �لتي ت�سا�ي 70٪ من 

�أن �حلكومة  �إير�د�ت �ل�سلطة �ملحلية، علماً 

�أل��ف   150 نحو  ر��ت���ب  تدفع  �لفل�سطينية 

موظف يف �لقطاعني �ملدين ��لع�سكري.

�ز�رة  يف  ك����ب����ار  م���وظ���ف���ني  �ب���ح�������س���ب 

ف���اإن  �هلل،  ر�م  يف  ل��ل�����س��ل��ط��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل�����ال 

ه��ذه �الأخ����رية ل��ن تتمكن م��ن دف��ع ر��ت��ب 

م��وظ��ف��ي��ه��ا ع���ن �ل�����س��ه��ر �جل������اري يف ح��ال 

�أم��و�ل  �حتجاز  �الح��ت��الل  حكومة  ���سلت 

�جلمارك ��ل�سر�ئب �لتي ت�سل قيمتها �إىل 

مئة مليون د�الر �سهرياً.

�الأم�������و�ل  ق��ي��م��ة  �إن  ه��������وؤالء:  �ي����ق����ول 

ت�سكل  �الح��ت��الل،  �سلطات  ل��دى  �ملحتجزة، 

��لتي  �حلكومة،  �إي���ر�د�ت  من  �ملئة  يف   70
د�الر،  مليون   265 �جل��اري��ة  نفقاتها  تبلغ 

�هذ� يعني �أن �حتجاز مئة مليون د�الر من 

�إير�د�ت �ل�سلطة �سيفقدها �لقدرة على دفع 

ر��تب �ملوظفني«.

��فق تقدير�ت ر�سمية فل�سطينية، فقد 

�العتماد على  تقلي�ض  جنحت �حلكومة يف 

 2008 ع��ام  د�الر  بليون   1.8 م��ن  �مل��ان��ح��ني 

�إىل 970 مليون د�الر �لعام �حلايل، �تلقت 

بدعم  �ملانحة  �ل��د�ل  من  تعهد�ت  �ل�سلطة 

�الأخ��رية على  �الأرب��ع  �ل�سنو�ت  مو�زنتها يف 

�لنحو �الآتي:

 1.3�  ،2008 ع���ام  د�الر  ب��ل��ي��ون   1.8
 ،2010 عام  بليون   1.1�  ،2009 عام  بليون 

عدد�ً  لكن   ،2011 عام  د�الر  مليون   970�

م���ن �ل�����د�ل �مل��ان��ح��ة مل ي���ف ب��ال��ت��ز�م��ات��ه، 

�أدى  م��ا  �الأخ��ريي��ن،  �لعامني  يف  خ�سو�ساً 

قيمته  بلغت  �مل��و�زن��ة،  ت��ر�ك��م عجز يف  �إىل 

فيما  �مل���ا����س���ي،  �ل���ع���ام  د�الر  م��ل��ي��ون  م��ئ��ة 

بلغت قيمته �لعام �حلايل 30 مليون د�الر 

�سهرياً.

�ل�سلطة �لتي �سلفت د�لة قطر، موقفاً 

بقر�ر  متحكماً  جا�سم  ب��ن  حمد  م��ن  جعل 

�حلرب  يف  لها  �موظفاً  �لعربية،  �جلامعة 

�لعرب،  للوزر�ء  �سورية، قدمت عر�ساً  على 

حول �الأ��ساع �ملالية �لتي تو�جهها �ل�سلطة، 

�����س��ت��ك��ت �أم�����ام جم��ل�����ض �جل���ام���ع���ة، ب�����س��اأن 

�متناع حكومة �الحتالل عن حتويل �أمو�ل 

�ل�سر�ئب لل�سهر �لثاين على �لتو�يل.

بالطبع فاإن �جلامعة �مل�سغولة باحلرب 

�ف��ر���ض �ل��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ���س��وري��ة، مل جتد 

�ل�سلطة،  �سكوى  يف  للبحث  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت 

�رمبا تطلب من نتنياهو - �برفق - �لتكرم 

بتحويل �الأمو�ل.

�الأث��ر  هو  ما  قائماً:  يظل  �ل�سوؤ�ل  لكن 

خيار�ت  على  �ملالية  �الأزم��ة  �ستخلفه  �ل��ذي 

ل��ه��ا؟..  رئي�ض  ��خ��ت��ي��ار  �حل��ك��وم��ة،  ت�سكيل 

�بالتو�فق؟  

نافذ �أبو ح�سنة
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عربي

فيـــا�ض فــي �لبــــاز�ر مـــن جــــديــــد

اأثر الأزمة املالية على اختيار رئي�س حلكومة الوحدة

لو  �يتمنى  يتجاهلك،  �ل�سود�ين  �ل�سديق  يكاد 

�أن هذه �مل�ساهدة مل تقع، فهو يخمن �ل�سوؤ�ل �لذي 

�سوف تو�جهه به: ملاذ� كان هذ� هو موقف �ل�سود�ن 

يف �جلامعة �لعربية جتاه �سورية، �هي �لتي �قفت 

�إىل ج��ان��ب��ه، ح��ني ت��ع��ر���ض ل��ل�����س��غ��وط؟ �ه���ي �لتي 

�ساندته يف �أيام �ل�سدة، حتى خال �ملرء �أن �ل�سوريني 

يد�فعون عن �خلرطوم �كاأنها دم�سق؟

يبتعد ق��ل��ي��اًل ع��ن درب����ك، �ل��ك��ن ع��ن��دم��ا تلتقي 

ل��ل��ت��ج��اه��ل، �أ�  �ل���ع���ي���ون، ال ي���ع���ود �مل���ج���ال م���ت���اح���اً 

�الأح��و�ل  �سريعة عن  ��أ�سئلة  ح��ار،  �سالم  لالإفالت، 

تتلهف  �ل����ذي  �ل�������س���وؤ�ل  �أ��ن  ي���اأت���ي  ث���م  ��ل�����س��ح��ة، 

ل��ط��رح��ه، ��ل���ذي ح���ا�ل ه��و جتنبه حتى ال يجيب 

�إىل ما تقدم: جرى  �ل�سوؤ�ل، �ت�سيف  عليه، تطرح 

�لبوؤر  ��إ�سعال  �جنوب،  �سمال  �إىل  �ل�سود�ن  تق�سيم 

�ث��ر��ت  جديد،  بتق�سيم  �ينذر  م�ستمر،  �جل��دي��دة 

�ل�سعب �ل�سود�ين، �أي�ساً جرى تق�سيمها ب�سكل غري 

عادل، عالم كل هذ� �خلوف ��ملجاملة، على ح�ساب 

�حلقوق ��ملبادئ؟ �هل �ستحمي هذه �ملو�قف �لبالد 

من �ملخططات ��ملخاطر �لقادمة؟

ع�سو  �هو  �ل�سديق،  يبد�أ  عميقة،  تنهيدة  بعد 

قيادي يف حزب �ملوؤمتر �لوطني �حلاكم، ببث �سكو�ه، 

يقول: �لبلد يف �أزمة طاحنة، على جميع �مل�ستويات، 

�لنفط �لذي كان م�ساهماً �أ�سا�سياً يف �ملو�رد �لوطنية 

خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة، �أ�سبح من ن�سيب �جلنوب، 

تر�جعت قيمة �لعملة �لوطنية ب�سكل كبري، بلغ �سعر 

�سرف �جلنية �ل�سود�ين �إىل خم�سة جنيهات مقابل 

�لد�الر �الأمريكي، �قد كان �سعر �ل�سرف �إىل �قت 

قريب، �أقل من ثالثة جنيهات مقابل �لد�الر. 

ي��ت��اب��ع: ت��دخ��ل��ت ق��ط��ر، �ج����رى دع����م �جل��ن��ي��ه، 

فاأ�سبح �سعر �ل�سرف نحو �أربعة جنيهات مقابل كل 

د�الر.

ت�ساأل،  �ملوقف؟  لهذ�  ثمناً  �إذ�ً،  �جلنيه  دعم  هو 

ي�ستاأنف �لكالم قائاًل: هناك غالء فاح�ض، �لدخل 

�مل��و�ط��ن،  نفقات  م��ن  ي�سري�ً  ج���زء�ً  �سوى  يغطي  ال 

�الأزم����ة عميقة ج���د�ً، ��ل�����س��ود�ن��ي��ون ي��ن��ظ��ر�ن �إىل 

�ل���ق���وى �مل��ع��ار���س��ة، ف��ي��ك��ت�����س��ف��ون – ل��الأ���س��ف - �أن 

�حل��ك��وم��ة �ل��ق��ائ��م��ة، �أف�����س��ل م��ن تلك �ل��ق��وى، لكن 

�سيئاً،  �أم��ره��ا  م��ن  متلك  تعد  مل  نف�سها،  �حلكومة 

فمن يتحدثون عن تقدمي �لدعم لها، �لدعم �ملايل 

�أ�سا�ساً، باتو� متحكمني بقر�ر�تها، �هم، ال هي، من 

�غري  خطري،  �أم��ر  �ه��ذ�  �ل��ي��وم،  �ل�سيا�سات  ير�سم 

م�سبوق، يف �أكرث �أيام �الأزمة �سوء�ً. 

�ي�سيف: يف �حلكومة ��حل��زب �حل��اك��م، من 

�ل�سيا�سي،  �ل���د�ر  ه��و  فقط،  ��ح��د  �أم��ر  ي�سغلهم 

�لتنازع  من  حالة  ت�سيطر  �عندما  �لب�سري،  بعد 

كتلك، ال ميكن ت�سور مو�قف ميكن �أن يفخر بها 

�ل�سود�ن.

�هو يلفت يف �لوقت نف�سه، �إىل �لد�ر �خلطري 

�ملعادي ل�سورية، ��ل��ذي ي�سخ  �لذي يلعبه �الإع��الم 

�إليها  ي�ستند  �لبالد،  يف  �لو�سع  عن  ملفقة  ر�سائل 

�لبع�ض، لت�سويغ مو�قفه.

ب��ع��د ه���ذه �مل��ط��ال��ع��ة، �ل��ت��ي تف�سر �ال ت��د�ف��ع عن 

مو�قف �خلرطوم، ي�سري �ل�سديق �ل�سود�ين باأمل �إىل 

�أ�سبح بيد بع�ض د�ل جمل�ض  �ل�سود�ن،  �أن �لقر�ر يف 

�جلنيه  ب��رق��ب��ة  �ملم�سكة  ق��ط��ر،  �حت���دي���د�ً  �ل��ت��ع��ا�ن، 

�ل�سود�ين.

�سيحمي  ه���ذ�  �أن  تعتقد  ه��ل  �أخ������ري�ً:  �ت�����س��األ 

م��وؤ�م��ر�ت جديدة؟  تبقى منه، من  ما  �أ�  �ل�سود�ن، 

ي���ق���ول: �مل�����س��ك��ل��ة �أن���ن���ا ن��ع��رف �أن ه���ذه �مل���و�ق���ف لن 

�لذي  �لكثري�ن يعرفون ما  تقدم حماية لل�سود�ن، 

ينتظرنا هناك، ��إذ�ً؟ ال جو�ب.

   عبد �لرحمن نا�سر

حو�ر مع �سديق �سود�ين

قطر مت�سك بالقرار عرب حتكمها باجلنيه

رئي�ض �لوزر�ء �لفل�سطيني �سالم فيا�ض
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تبادل جتاري ن�سط بني 

الكيان ال�سهيونية وتركيا

ق����ال ت��ق��ري��ر ����س���ادر ع���ن م���ا ي�����س��م��ى »م��ع��ه��د 

تركيا  �إىل  �ل�سادر�ت  �إن  �الإ�سر�ئيلي«،  �ل�سادر�ت 

�ل��ع��ام  �ل��ت�����س��ع��ة �الأ�ىل م���ن  �الأ���س��ه��ر  ���س��ج��ل��ت يف 

نف�ض  �ه��ي   ،٪40 بن�سبة  ح���اد�ً  �رت��ف��اع��اً  �حل���ايل 

�الأ�ل من  �لن�سف  يف  �أي�ساً  �سجلت  �لتي  �لن�سبة 

هذ�  �أن  �سهاينة،  حمللون  �يقدر  �حل��ايل،  �لعام 

�الرتفاع �سيتو��سل حتى نهاية �لعام �حلايل.

�ملرتبة  �حتلت  تركيا  ف��اإن  �لتقرير،  �ح�سب 

�سادر�ت  تتلقى  �لتي  �ل��د�ل  قائمة  يف  �ل�ساد�سة 

م��ن د�ل����ة �الح���ت���الل، �ق���د ب��ل��غ ح��ج��م ���س��ادر�ت 

�الأ�ىل  �لت�سعة  �الأ�سهر  يف  تركيا  �إىل  �ل�سهاينة 

بليون د�الر، �مبعدل   1.425 �لعام �حل��ايل،  من 

�سنوي 1.9 بليون د�الر.

�كما هو معر�ف على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية 

ل�سالح  د�ئ��م  ب�سكل  مييل  �لتجاري  �مل��ي��ز�ن  ف��اإن 

ت��رك��ي��ا، �ح�����س��ب �ل���ت���ق���دي���ر�ت، ف�����اإن �ل�������س���ادر�ت 

�لرتكية �إىل كيان �الحتالل تعادل 60٪ من حجم 

�لتقدير�ت  �لتجاري، ما يعني �فق هذه  �لتبادل 

�لعام  ه��ذ�  �سيتجا�ز  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �أن 

حاجز 4.5 بليون د�الر، ما قد يكون ذر�ة جديدة 

يف �لتبادل �لتجاري بني �جلانبني.

�إن �الرت����ف����اع �حل�����اد يف  �ل���ت���ق���ري���ر:  �ي���ق���ول 

�ل�سادر�ت �إىل تركيا يعود �إىل �رتفاع  بن�سبة ٪54 

م�سايف  �منتجات  �لكيما�ية،  �مل���و�د  ���س��ادر�ت  يف 

�لبرت�ل، �هذ� �لقطاع ي�سكل 70٪ من �ل�سادر�ت 

�ل�سهيونية �إىل تركيا.



�لعديد  �لثاين  كانون  �سهر  يحمل 

�ل�سعب  ح��ي��اة  �ملهمة يف  �مل��ح��ط��ات  م��ن 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، �خ�����س��و���س��اً �ع����رت�ف 

�ل�سعب  ع���ودة  ب��ح��ق  �ل����د�يل  �ملجتمع 

�ل���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي م�����ن خ�������الل �����س����د�ر 

يف   »194« �ل����رق����م  �ل��������د�يل  �ل�����ق�����ر�ر 

�ل�سعب  حقوق  �تبني   ،1948/12/11
خالل   1974/12/11 يف  �لفل�سطيني 

ج��ل�����س��ات �جل��م��ع��ي��ة �ل���ع���ام���ة ل����الأمم 

�ملتحدة.

ي�ستمر  �لنكبة  على  ع��ام��اً   63 بعد 

��ل�سفة  غ��زة  يف  �لفل�سطينيني  كفاح 

��ل���ق���د����ض �ل���ب���ن���ان �����س���وري���ة الإن���ه���اء 

�إىل �لديار،  �الحتالل �حتقيق �لعودة 

�قد كان �لزحف �لب�سري �لفل�سطيني 

�إىل �حل����د�د م��ع �ط��ن��ه��م �مل��ح��ت��ل ه��ذ� 

�لعام ممهد�ً للكثري من �لظر�ف �لتي 

��ل��ع��ودة  �ل��الج��ئ��ني  ق�سية  �أخ���رج���ت 

�إىل م�سرح �ملجتمع �لد�يل من جديد 

�ب�سكل الفت. 

�ه�������ن�������اك ع���������دد م�������ن �ل������ظ������ر�ف 

�ملو�سوعية �لتي تدعم ذلك، منها:

ق��وة يف  ت���زد�د  �لالجئني  �أن حركة 

�ل�48،  مناطق  �يف  �ل�ستات  �أق��ط��ار  كل 

خ�����س��و���س��اً �أن���ه���ا ل��ي�����س��ت م��ع��ز�ل��ة عن 

جممل �حلركة �لفل�سطينية �ل�سعبية، 

بف�سائلها �تيار�تها �خمتلف �أطيافها 

�م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ��ل��ن��ق��اب��ي��ة 

من  ك��ذل��ك  ��لثقافية،  ��الجتماعية 

خالل �الإبقاء على حق �لعودة مدرجاً 

على جد��ل �أعمال �لهيئات ��لفعاليات 

��ل��د�ل��ي��ة،   ��ل��ع��رب��ي��ة  �لفل�سطينية 

�م��ن��ه��ا: �مل���وؤمت���ر�ت �مل��ت��ت��ال��ي��ة يف غ��زة 

موؤمتر  عقد  كذلك   ،2004 �لعام  منذ 

�لهيئة  ��ن��ب��ث��اق  لبنان  �ل��ع��ودة يف  ح��ق 

�لعودة،  حق  عن  للدفاع  �لفل�سطينية 

�لنا�سرة، �موؤمتر�ت عدة يف  �موؤمتر 

1948 يف جامعة  �الأر��سي �ملحتلة عام 

ح��ي��ف��ا، ك��م��ا ���س��ه��دت �ل�����س��اح��ة �ل��د�ل��ي��ة 

�ل���ع���دي���د م���ن �ل����ن����د��ت ��مل����وؤمت����ر�ت 

��أملانيا  ��ل��دمن��ارك  لندن  يف  �ل�سنوية 

حق  فعاليات  �إىل  �إ�سافة  �بر�سلونة، 

�لعودة يف د�ل �أمريكا �لالتينية.

على �الأر�ض، يلعب �لعامل �ل�سكاين 

�معدالت  )�لدميغر�يف(،  �لفل�سطيني 

د�ر�ً  للفل�سطينيني  �ملرتفعة  �ل���والدة 

�لفل�سطيني.  �ل�سعب  تثبيت حقوق  يف 

يعمل  �ل�سهيوين  �ل��ك��ي��ان  �مل��ق��اب��ل،  يف 

ع���ل���ى ج���ل���ب �ل���ي���ه���ود م����ن ك����ل �أن���ح���اء 

�ل�سكنية  �مل��غ��ري��ات  �ت���ق���دمي  �ل���ع���امل، 

��لثقافية  ��الجتماعية  ��القت�سادية 

يف حم��ا�الت الإق��ام��ة ت��و�زن دميغر�يف 

قيام  بالرغم من  �ذل��ك  د�ن ج��د�ى، 

�مل��ت��ط��رف��ني �ل�����س��ه��اي��ن��ة مب��م��ار���س��ات 

��لعمل  �لفل�سطينيني،  �سد  �ح�سية 

»�لرت�ن�سفري«  خمططات  تعزيز  على 

خ����ارج  �إىل  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  )ط�������رد 

عن  بالتخلي  �مل��ط��ال��ب��ة  �أ�  �حل�����د�د(، 

كما  بالفل�سطينيني،  كثيفة  م��ن��اط��ق 

نفذه  �ل��ذي  غ��زة  قطاع  بف�سل  ح�سل 

�أرييل �سار�ن.

������س����ت����م����ر�ر �ل����ن���������س����ال �ل���وط���ن���ي 

من  ك��ان  �إن  ���س��وره،  بكل  �لفل�سطيني 

خالل �لن�ساطات ��لتحركات �حمالت 

�مل���ق���اط���ع���ة �مل���ن���اه�������س���ة ل��ل��م��م��ار���س��ات 

�حل�سار  يف  �ل�سهيونية  �لعن�سرية 

�ب���ن���اء ج�����د�ر �ل��ف�����س��ل �ل��ع��ن�����س��ري.. 

�مل���ق���ا�م���ة  خ�����الل  م����ن  �أ�  �غ�����ريه�����ا، 

�مل��ت��ج��ددة  �����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا  �مل�سلحة 

�إط���الق مئات  �إىل  �أدت م��وؤخ��ر�ً  ��ل��ت��ي 

�لفل�سطينيني.  ��الأ����س���ري�ت  �الأ���س��رى 

�لتاأييد  �أبرزها  عامة  لظر�ف  �إ�سافة 

�ل��������د�يل ل��ل��ق�����س��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

��ملتمثل بتاأييد �ملحا�الت �لفل�سطينية 

الإقامة �لد�لة.  

 �ماز�ل �لقادة �ل�سهاينة يعتمد�ن 

ح��ي��اًل ك��ث��رية يف �ل��ت��ع��اط��ي م��ع ق�سية 

�ل���الج���ئ���ني �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ني �ح��ق��ه��م 

بالعودة، منها:

�ملجتمع  هيئات  يف  �ل��د�ئ��م  �لتهرب 

�لد�لية من �العرت�ف بامل�سوؤ�لية عن 

��لتمّل�ض  �لالجئني،  تهجري  ماأ�ساة 

�منها  �لد�لية  �ل��ق��ر�ر�ت  تطبيق  من 

على  منها  ��ه��ي��ة  194 بحجج  �ل��ق��ر�ر 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ال  �أن  �مل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل 

يحملون �جلن�سية »�الإ�سر�ئيلية«.

ع��ودة  م��ن  �أمنية  خم���ا�ف  �فتعال   

�ل��ذي��ن جل��اأ��  �ل��الج��ئ��ني، لي�ض فقط 

�لذين  بل حتى  »�إ�سر�ئيل«،  خ��ارج  �ىل 

بقو�، �منحو� �جلن�سية »�الإ�سر�ئيلية«، 

ل��ك��ن ه����ّج����ر�� م���ن ق���ر�ه���م �م��دن��ه��م 

نتيجة �ملجازر �لتي �رتكبتها �لع�سابات 

بالعودة  لهم  ي�سمح  �ال  �ل�سهيونية، 

منذ �لعام 1948.

�أر�ق�����ة �الأمم  �حل��دي��ث �ل���د�ئ���م يف 

�إ�سر�ئيل«،  »د�ل��ة  يهودية  عن  �ملتحدة 

��إع�������ط�������اء �مل��������������ربر�ت  ل���ل���ح���ك���وم���ات 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ع��ن�����س��ري��ة �مل��ت��ع��اق��ب��ة 

ت�ستهدف  ��ستيطانية  خطط  بو�سع 

ب�����س��ك��ل خ���ا����ض �ل���ق���د����ض، ��ل��ت��ه��دي��د 

جديد  ع��رق��ي  ت��ه��ج��ري  عملية  بتنفذ 

����س���د �مل���ل���ي���ون �رب�������ع م���ل���ي���ون ع��رب��ي 

�أي�������س���اً فقد  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف �ل����د�خ����ل، 

بعد  بكاملها  �ل�سفة  �إ�سر�ئيل  حّولت 

��ستيطانية،  منطقة   �أ��سلو  �تفاقية 

�ذلك بالعمل على تو�سيع �مل�ستوطنات 

جديدة  م�ستوطنات  ��إق��ام��ة  �لقائمة 

����س��ت��ق��ط��ع��ت م�������س���اح���ات ������س���ع���ة م��ن 

�زدياد  �كذلك  �لفل�سطينية،  �الأر��سي 

�الأمنية  ��حلو�جز  �اللتفافية  �لطرق 

يعيق   ح��اج��ز  �ملئتي  ف��اق  كثيف  ب�سكل 

تنقالت �لالجئني، ناهيك عن �جلد�ر 

�ال�ستيطاين �لذي يف�سل بني �ملناطق 

�لفل�سطينية ب�سكل معقد.

د�ل�����ة  ق����ي����ام  �إن  �خل����ال�����س����ة،  يف 

�ل��ع��ودة  ح��ق  تطبيق  د�ن  فل�سطينية 

ي��ع��ت��رب م��ن��اق�����س��اً ل��ت��ط��ل��ع��ات �ل�����س��ع��ب 

�لفل�سطيني �حقوقه �لوطنية.

�سامر �ل�سيالوي
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�لفل�سطينيني،  �لثبوتية  �الأ�ر�ق  فاقدي  ملف  ز�ل  ما 

�ملجتمع  موؤ�س�سات  م��ن  �لعديد  �أع��م��ال  قائمة  ر�أ����ض  على 

�مل���دين، ب��ال��رغ��م م��ن �حل��ل��ول �ل��ف��ردي��ة ل��ع��دد م��ن ح��االت 

��ستفاد��  �لذين  غزة  قطاع  من  �لثبوتية  �الأ�ر�ق  فاقدي 

على  ��الن��ف��ر�ج��ات  م�سر  يف  �ل�سيا�سية  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  م��ن 

�حلد�د مع �لقطاع، فقامو� بت�سوية �أمورهم مع �ل�سفارة 

�مل�سرية )بعد �أحد�ث �أيلول/�سبتمرب يف �الأردن عام 1970، 

�سورية  �الأردن نحو  �إىل مغادرة  فل�سطينيون كرث  ��سطر 

�أردنية خ�سو�ساً  �لبنان، �معظمهم يحمل ج��و�ز�ت �سفر 

من  �أ�ساًل  كانو�   من  �إىل  �إ�سافة  �لغربية،  �ل�سفة  باأبناء 

�الإد�رة  ع��ن  ���س��ادرة  �سفر  ج����و�ز�ت  غ��زة �يحملون  ق��ط��اع 

جتديد  ��مل�سرية  �الأردن��ي��ة  �ل�سلطات  �أ�ق��ف��ت  �مل�سرية. 

�لوثائق بعد �الحتالل �الإ�سر�ئيلي يف 1967، �بعد ��سول 

�الأردن  م���ن  م���ط���ر�دي���ن،  ل��ب��ن��ان  �إىل  �ل��وث��ائ��ق  �أ���س��ح��اب 

�سرعيني(.  �أ�سبحو� مقيمني غري   ،)1970(

�أما �لعدد �الأكرب ما ز�ل يعاين من تعقيد�ت حني �لذهاب 

الإ�سد�ر جتديد لبطاقة �الإقامة �ملوقتة �لتي ت�سدر عن �الأمن 

�أ���س��درت  ل��ذل��ك فقد  ت��ربي��ر�ت قانونية.  ت��ق��دمي  �ل��ع��ام، د�ن 

موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين �أكرث من بيان هذ� �ل�سهر للمطالبة 

مقدمني  �لالجئني،  م��ن  �ملهّم�سة  �لفئة  ه��ذه  �أم���ور  بت�سيري 

�س�وؤ�ن  م��دي��ري��ة  ت�سجيلهم يف  �أب���رزه���ا:  �حل��ل��ول،  م��ن  ع���دد�ً 

لهم،  منا�سب  حل  �إي��ج��اد  يتم  ريثما  خا�سة  كفئة  �لالجئني، 

بطاقات  ��ستخر�ج  با�ستئناف  �للبناين  �لعام  �الأمن  �مطالبة 

�الإقامة �ملوقتة �لذي ال يلبث �أن يتوقف ب�سكل غري مربر. 

��إيجاد  �لفل�سطينية   - �للبنانية  �لعالقات  �نفتاح  بعد 

حلول لعدد من �لق�سايا �الأ�سا�سية، يجب �قف �النتهاكات 

بحق هذه �لفئة من �لفل�سطينيني، ��قف �لتهديد �لد�ئم 

مبعاقبته على م�سكلة لي�ض له ذنب بها.

»لق�سية  ج���ذري  ح��ل  الإي��ج��اد  �الأ��ن  �آن  فقد  ل��ذل��ك، 

من  نهائياً  �مللف  هذ�  ��إغ��الق  �لثبوتية«،  �الأ�ر�ق  فاقدي 

مع  للمو�سوع  حل  يتم  ريثما  لبنان،  يف  ت�سجيلهم  خالل 

�جلهات �ملعنية يف م�سر ��الأردن.

اأيـــن اأ�ســبـح مـلـف فــاقــدي الأوراق الـثــبـوتـيــــة؟

فاقد� �الأ�ر�ق �لثبوتية..�أفق مظلم

م�ساركة كثيفة يف فعاليات حق �لعودة



ريو دي  �شوارع  اأو يف  ل�شت يف ميامي 

باملافيات  تغ�ص  التي  اخللفية  جييونييرو 

والييليي�ييشييو�ييص، وتيينيي�ييشييح بيياجلييرمييية، اأنييت 

فما  لالبت�شام،  داعيييي  ال  لكن  لييبيينييان،  يف 

من  امل�شائية  االأخييبييار  ن�شرات  يف  ت�شمعه 

عناوين �شوداء لعمليات قتل، واغت�شاب، 

�شهيتك  �ييشيييييفييقييدك  ونييي�يييشيييب،  و�يييشيييرقييية، 

بالك  فما  النجوم«  »بلد  يف  العي�ص  على 

باالبت�شام؟..

انييفييلييت ميين عقاله   2011 الييعييام  اأمييين 

اإىل حد يفوق املتوقع، معدالت اجلرمية 

حيياجيية  هيينييا ال  ارتييييفيييياع،  اإىل  والييي�يييشيييرقييية 

الداخلية  وزارة  من  ر�شمية  الإح�شاءات 

اأخييرى، فمجرد مطالعة  اأي جهة  اأو من 

ب�شيطة لن�شرات االأخبار منذ بداية العام 

كافية لتدق ناقو�ص اخلطر االأمني الذي 

يييهييدد املييواطيينيين يييومييييياً على الييطييرقييات، 

دور  يف  وحتى  و�شركاتهم،  منازلهم،  ويف 

عبادتهم.

لك  تنقل  اأن  كفيلة  االأخييبييار  عناوين 

بييدون  مييدييينيية  بيياأنييك تعي�ص يف  اليي�ييشييعييور 

اأمن: »مقتل واغت�شاب �شابة قرب دير«، 

»اليييعيييثيييور عييلييى مييواطيينيية مييقييتييوليية رمييييياً 

»جرائم  بال�شاطور«،  و�شرباً  بالر�شا�ص 

التاك�شي«،  �شائقي  بحق  مت�شل�شلة  قتل 

»تيييزاييييد اليي�ييشييرقييات بييوا�ييشييطيية اليي�ييشييالح يف 

الهاتف  احييتيييييال على  »ر�ييشييائييل  بييييروت«، 

جتمع معلومات ا�شتخبارية«..

ع�شابة  على  القب�ص  اإلييقيياء  اأن  علماً 

االأ�يييشيييقييياء  اأو  املييتيي�ييشييليي�ييشييليين  اليييقييياتيييلييين 

بال�شرورة  تعني  ال  اخلم�شة  ال�شفاحن 

اأن االأمن يف اأف�شل اأحواله، فقد اقت�شى 

وال  �شخ�شاً،   12 مقتل  الع�شابة  توقيف 

الع�شابات  كييبيير ميين  عيييدد  هيينيياك  يييييزال 

وامليييجيييميييوعيييات وحيييتيييى االأفييييييييراد اليييتيييي ال 

ت�شتطيع الكوادر االأمنية الو�شول اإليهم، 

فيما هم ي�شرحون وميرحون يف خمتلف 

تعد  مل  بالفعل  الييتييي  اللبنانية  املناطق 

اآمنة.

بعد موجة قتل �شائقي التاك�شي التي 

خم�شة  اأن  الحييقيياً  ليتبن  الييبييالد،  هييزت 

اأ�شقاء من اآل تناليان يعي�شون يف منطقة 

النبعة هم امل�شوؤولون عنها وعن جمموعة 

اأن تتبن  اأخيييرى ميين اجلييرائييم ميين دون 

الدوافع الفعلية بعد ا�شتبعاد عامل املال، 

ال�شديد  اخلييوف  تلم�ص  ال�شهل  من  بييات 

اليييييذي ييييعيييري امليييواطييينييين واليي�ييشييائييقيين 

العمومن على حد �شواء، �شائق التاك�شي 

اأبيييو اأحييمييد الييزييين بييات يتجنب الييدخييول 

على  الداخلية  الييزواريييب  اأو  ال�شوارع  يف 

حيييد قيييوليييه، وييي�ييشييرط عييلييى اليييركييياب اأن 

املييودي  فقط  العام  ال�شارع  اإىل  يو�شلهم 

اإىل منزلهم اأو عملهم، اأما يف حال كانت 

االأنوار مطفاأة يف اأحد ال�شوارع، وهو �شاأن 

اعتيادي يف مناطق خمتلفة، فهو يف�شل 

اأن يطلب من الراكب الرجل، لكي يعود 

اإذاً، التوج�ص بات �شيد املوقف،  اأدراجييه.  

»ال�شبهات«  عيين  يبحث  ال�شائق  واأ�ييشييبييح 

ويييتييمييعيين يف الييييراكييييب قييبييل اليي�ييشييميياح له 

ي�شيف  مييا  هييذا  ورمبييا  ال�شيارة،  ب�شعود 

اإىل زحمة ال�شر اأي�شاً..

اللواتي  العامالت  للفتيات  وبالن�شبة 

يييي�يييشيييطيييررن يف اأحيييييييييان كيييثيييرة لييلييعييودة 

اإىل ميينييازلييهيين بييعييد اليي�ييشيياعيية الييثيياميينيية اأو 

التا�شعة م�شاء، فقد ت�شاعفت خماوفهن 

واأهيييليييهييين، وفيي�ييشييليين الييبييحييث عييين حييلييول 

اأو  القتلة  فييخ  يف  الييوقييوع  لييعييدم  متفرقة 

االأخييبييار  تييزايييد  بعد  ال�شيما  اليي�ييشييارقيين، 

جن�شيات  من  تاك�شي  �شائقي  قيام  حييول 

اأو  الفتيات  غر لبنانية مبحاولة �شرقة 

الفتيات  اإحيييدى  وتيييروي  بهن.  التحر�ص 

جتييربييتييهييا قييائييليية: »بييعييدمييا �ييشييعييدت اإىل 

يف  عملي  منطقة  من  متوجهة  التاك�شي 

ال�شاحية،  يف  منزيل  اإىل  بييروت  و�شط 

الحظت اأن ال�شائق انهمك بكتابة ر�شالة 

منطقة  اإىل  و�شولنا  وبعد  هاتفه،  على 

بيي�ييشييارة اخليييييوري - را�ييييص اليينييبييع، تييوقييف 

ما  و�شرعان  ال�شيارة،  اإىل  �شابان  و�شعد 

اجلانبية،  االأزقييية  اأحيييد  يف  ال�شائق  دخييل 

باخلوف  واأح�ش�شت  ال�شبب  عن  ف�شاألته 

بال�شراخ،  بيييداأت  عندئذ  يييجييب،  مل  الأنيييه 

جانبي  اإىل  يجل�ص  الييذي  ال�شاب  فحاول 

اأن يكم فمي، لكنني متكنت من االإفالت 

ال�شل�شلة من عنقي،   اقتطع  اأن  بعد  منه 

واأرمتي  ال�شيارة  باب  اأفتح  اأن  وا�شتطعت 

بع�ص  نحوي  رك�ص  حيث  االأر�يييص،  على 

املييييييارة، لييكيينييهييم مل يييتييمييكيينييوا مييين اإيييقيياف 

ال�شيارة«. 

اأميييييا اجليييرميييية املييييروعيييية اليييتيييي هييزت 

منطقة جونيه، بعد مقتل ال�شابة مريام 

يف  لل�شالة  تتوجه  كانت  بينما  االأ�شقر، 

ديييير بييقييلييو�ييص يف �ييشيياحييل عييلييمييا، ميين قبل 

نيييياطييييور الييييدييييير، فيييهيييي تيييطيييرح عيييالميييات 

ا�ييشييتييفييهييام كيييبيييرة حييييول مييييدى انييفييالت 

الو�شع االأمني اإىل حد اأن كثرين باتوا 

ال يكرثون باالأجهزة االأمنية ويقومون 

ويييهيياجييمييون  بييييل  بييفييعييلييتييهييم دون خيييفييير، 

�شحاياهم يف اأماكن مقد�شة.

جرائم ال�سرقة

اإىل جييانييب جييرائييم الييقييتييل، فييقييد اعييتيياد 

اليي�ييشييرقيية  يييتييلييقييفييوا جيييرائيييم  اأن  الييلييبيينييانيييييون 

وتييرتييهييا يف  ارتييفييعييت  بعدما  اعييتيييييادي  ب�شكل 

العا�شمة، بن �شرقة  املناطق مبا فيها  كافة 

احلييقييائييب اليينيي�ييشييائييييية، و�ييشييرقيية اليي�ييشيييييارات، 

و�يييشيييرقييية امليييينييييازل، واأخييييييييراً ظييياهيييرة �ييشييرقيية 

ال�شركات التي باتت تتكرر كثراً يف اأكرث من 

منطقة وحتديداً يف املنت ال�شمايل.

وعييينيييدميييا يييييييدور احلييييديييييث حيييييول �ييشييرقيية 

احلقائب الن�شائية فحدث وال حرج، الق�ش�ص 

يف  منت�شرة  مو�شة  وبيياتييت  ومييتيينييوعيية،  كييثييرة 

الكبرة  بالرغم من اجلهود  مناطق خمتلفة 

حلظر  الداخلية  وزارة  وتبذلها  بذلتها  التي 

وتوقيفها،  ال�شرعية  غر  النارية  الييدراجييات 

مييعييظييم اليي�ييشييارقيين هييم ميين اليي�ييشييبييان ال�شغار 

والبطالة  بالفقر  يتذرعون  الييذييين  ال�شن  يف 

كثرة  اأحياناً  تت�شبب  التي  �شرقاتهم  لتربير 

والفتيات  للن�شاء  خطرة  ور�ييشييو�ييص  بك�شور 

نتيجة جرهن على االأر�ص اأو خلع كتفهن، كما 

ال�شباك  فرن  يف  داليدا  ال�شابة  للفنانة  حدث 

الييتييي جييرهييا اليي�ييشييارق خييلييفييه ميي�ييشييافيية طويلة 

ب�شهولة،  لتتخلى عن حقيبتها  تكن  الأنها مل 

التعر�ص  اللواتي يف�شلن  الكثرات  كما حال 

لالأمل على التخلي عن حقيبتهن التي حتتوي 

على اأوراقهن ال�شخ�شية وبطاقات اعتمادهن، 

واأموالهن و�شهادات القيادة.

وبييحيي�ييشييب قييييوى االأميييييين اليييداخيييليييي، فييياإن 

العمر،  مقتبل  يف  �شباناً  يكونون  الن�شالن 

غييالييبيياً ميييا تيييييراوح اأعيييميييارهيييم بييين 15 و26 

عاماً،  ال ينتمون اإىل ع�شابة تديرهم، وهم 

الن�شل  ل�شهولة  النارية  الدراجات  يف�شلون 

خالل ركوبها، ويكون كثر منهم من مدمني 

عييوز ويحتاجون  اأنهم يف حالة  اأي  املييخييدرات 

لتاأمن املال ب�شرعة وذلك عرب ن�شل الن�شاء 

حتديداً يف ال�شوارع املزدحمة.

فيياالأميير  اليي�ييشيييييارات،  �شرقة  خ�ص  مييا  ويف 

واملنطق جراء  املعقول  بات يخرج عن حدود 

تقوم  ال�شرقات،  وجود ع�شابات متتهن هذه 

ال�شحايا  وا�ييشييتييدراج  والييتييدبيير  بالتخطيط 
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خاص العدد

أمــن لــبـــــنـان فـــي الــعــــــام 2011        منفـلت مــن عقـــالـــه

للمادة  يخ�شع  الن�شل هو جرمية  اأن  ذكييره،  اجلدير 

اأن  ميكن  حيث  لبنان،  يف  العقوبات  قييانييون  ميين   635
متتد العقوبة من �شهرين اإىل 3 �شنوات بح�شب النتائج 

املرتبة عن العملية .

بييروت،  داخيييل  ملحوظ  ب�شكل  زادت  الن�شل  جييرائييم 

غ�شون  يف  و�شجلت  اليي�ييشييالح،  �شطوة  حتييت  مت  مييا  منها 

نارية  دراجيييات  بوا�شطة  ومنها  عملية   15 نحو  �شهرين 

فيييردان وعن  ب�شكل خا�ص يف  تييركييزت  45 حيياليية،  وبلغت 

املري�شة واحلمرا واالأ�شرفية وبرج اأبي حيدر.

 هذا وقد القت �شرقة ال�شيارات يف لبنان رواجاً خالل 

االأعوام القليلة املا�شية، اإذ تبن االإح�شاءات التي اأعدتها 

قييوى االأمييين الييداخييلييي اأن عييدد اليي�ييشيييييارات امليي�ييشييروقيية يف 

االأمنية  القوى  واأن  �شيارة،   1774 بلغ   2008 عام  البالد 

متكنت من ا�شتعادة 906 �شيارات منها. لكن ال اإح�شاءات 

اأن  الداخلية  وزارة  اإح�شائية  تو�شح  لكن  بعد،  جديدة 

عدد ال�شيارات امل�شروقة انخف�ص يف عام 2009 اإىل 1368 

185 حادثة  �شجلت  كما  823 منها،  ا�شتعادة  �شيارة، ومت 

مت   ،2010 عييام  �شباط  الثاين  كانون  يف  ل�شيارات  �شرقة 

ا�شتعادة 110منها.

وتييبيين ميين خيييالل مييقييارنيية لييبيينييان مييع بيياقييي اليييدول 

الييعييربييييية ميين حيييييث مييعييدل اجلييرمييية يف كييل ميين م�شر 

و�شورية واملغرب واالأردن، اأن لبنان ياأتي يف املرتبة االأوىل 

لناحية اجلرمية املنفذة باالأ�شلحة غر ال�شرعية، ب�شبب 

انت�شار ال�شالح بيد اللبنانين ويف مناطق كافة.

جرائم النشل متفرقة
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هي  االأبيييرز  الظاهرة  لكن  مبتكرة.  بو�شائل 

�شرقة ال�شيارات بقوة ال�شالح، ليعود ال�شارق 

فيت�شل ب�شاحب ال�شيارة ويفاو�شه على ثمن 

بييرامييج متطورة  ا�ييشييتييعييادتييهييا. وهيينيياك اأييي�ييشيياً 

ال�شيارة  اأرقييييام  لتغير  اليي�ييشييارقييون  ي�شتغلها 

والتالعب باأوراقها لتجعل من ال�شعب على 

االأجهزة االأمنية العثور عليها.

هذا وت�شجل يومياً على اأقل تقدير اأكرث 

اإىل  عيينييوة  ودخيييول  ك�شر  ثييالث عمليات  ميين 

االأمييييوال واملييجييوهييرات، واإىل  امليينييازل و�شرقة 

فيها  ي�شتخدم  الييتييي  امليي�ييشيياء  �ييشييرقييات  جييانييب 

املييخييدرة لتخدير ميين هم  املييييواد  اليي�ييشييارقييون 

عن  التفتي�ص  لييهييم  يت�شنى  ريييثييمييا  امليينييزل  يف 

اليوم  ت�شجل  واالأمييييوال،  الثمينة  االأغييرا�ييص 

ال�شارق  يت�شلق  حيث  النهار،  �شرقات  ظاهرة 

جييييدار الييبيينيياييية وييي�ييشييل اإىل الييطييابييق امليينييوي 

و�شح  يف  ال�شرفات  باب  من  ويدخل  �شرقته، 

امليينييزل يف  اأ�ييشييحيياب  اليينييهييار، م�شتغاًل وجيييود 

املنزل  يف  اأحييد  وجييود  �شودف  واإذا  اأعمالهم، 

فال �شيء يردع ال�شارق عن ا�شتخدام ال�شالح 

لتنفيذ مهمته. 

لبنان  يف  اليي�ييشييرقييات  �شبل  وتختلف  هيييذا 

لدخول املنازل، فالبع�ص ينتحل �شفة اأمنية 

ويخيف �شكان البيت بوا�شطة ال�شالح لتتبن 

ب�شفة  يتنكر  االآخيير  والبع�ص  نواياه،  الحقاً 

»ديليفري« اأخطاأ يف العنوان وما اإن تفتح له 

اخلادمة الباب حتى ينق�ص عليها.. وغرها 

الكثر من الق�ش�ص.

ر�سائل االحتيال

ن�شهدها  الييتييي  املييقييلييقيية  الييظييواهيير  ومييين 

يف االآونييييية االأخييييييرة، ارتيييفييياع وتييييرة ر�ييشييائييل 

االحتيال املر�شلة اإىل الهواتف اخللوية، حيث 

قد ت�شلك ر�شالة فحواها اأنك ربحت مليون 

دوالر اأو مئتي األف ريال، واإن عليك االت�شال 

فيييييوراً بييالييرقييم اخليييارجيييي امليييوجيييود لييتييقييدمي 

بياناتك وا�شتالم املبلغ.

وقد وقع الكثر من ال�شبان يف هذا الفخ، 

ينتحلون  الر�شائل  واأن مر�شلي هذه  ال�شيما 

اأ�شماء �شركات وقنوات تلفزيونية عاملية مثل 

قناة »MBC« التي تعر�ص الكثر من برامج 

يتوقف  ال  واالأميييير  الييهيياتييف،  عييرب  امل�شابقات 

ينهالون عليك  اإنهم  بل  واحييدة،  ر�شالة  على 

بداية  االأعيي�ييشيياب.  يثر  حييد  اإىل  بالر�شائل 

ال  اأن  عليك  واإن  الييفييائييز،  بيياأنييك  يييذكييرونييك 

ير�شلون  ثم  يييدك،  الفر�شة من  ت�شيع هذه 

نييحييو عيي�ييشيير ر�يييشيييائيييل اأخييييريييييات لييلييقييول بيياأنييه 

»التحذير االأخر«..

املفارقة اأنه لدى االت�شال ب�شركة  »األفا« 

امليي�ييشييغييليية لييلييهييواتييف اخليييليييويييية، فييييياإن عييامييلييي 

اأن ال �شبيل لتاليف  الهاتف عادة ما يوؤكدون 

هييذه اليير�ييشييائييل، واإن احلييل الوحيد يييكييون يف 

جتاهلها متاماً وعدم الرد اأو االت�شال، حتى 

اأن اأحد املوظفن اأكد اأنها »رمبا تكون عماًل 

خمابراتياً ما، الأن الهدف هو جمع املعلومات 

ي�شيف  ما  وهييو  ال�شبكة«،  م�شتخدمي  حييول 

اإن  اإذ  املييواطيينيين وهييواجيي�ييشييهييم،  اإىل خمييياوف 

اأمييييام اجلميع  ميي�ييشييرع  اأميينييهييم  اأن  يعني  ذليييك 

هواتفهم  على  التطفل  كييان  اأي  باإمكان  واإن 

واإزعاجهم لياًل ونهاراً.

اأحييد ال�شبان اأكييد اأنييه تلقى اأكييرث من 70 

ر�شالة يف يوم وليلة، واأنه مل يتمكن من النوم 

يف الليل اإال بعد اأن اأطفاأ هاتفه ب�شبب كرثة 

هو  خارجي  رقييم  من  اإليه  املر�شلة  الر�شائل 

 .43820946597
»مييربوك  ا�شتلمها:  التي  الر�شائل  وميين 

لييقييد ربييحييت مييئييتيين األييييف ريييييال اتيي�ييشييل فيييوراً 

لبنان  »مييدييير م�شرف  جييائييزتييك«،  ال�ييشييتييالم 

يعلمك اأن ال�شيك جاهز ات�شل فوراً وجماناً 

اإن  اأو  ات�شل  االأخييير  »الييتييذكيير  ال�شتالمه«، 

جائزتك �شتعود اإىل ال�شحب«. 

الييذي وجهته  بالتحذير  اأنييه �شمع  ورغييم 

بتجاهل  املييواطيينيين  اإىل  االتيي�ييشيياالت  وزارة 

الر�شائل وعدم االت�شال باالأرقام، اإال اأنه قرر 

�شماها،  كما  »املييزعييجيية«  بال�شركة  االتيي�ييشييال 

اإر�شال الر�شائل  اأن تتوقف عن  ليطلب منها 

اإليه اإذ ما من حل اآخر، وبالفعل، فقد ات�شل، 

كماً  عليه  يييطييرح  �ييشييوتييي،  مبجيب  ليفاجئ 

هائاًل من االأ�شئلة، عن ا�شمه، وعمره، ومكان 

كان  اإذا  ومييا  اأ�شقائه،  وعييدد  وعمله،  اإقامته، 

لدى اأ�شقائه اأية موؤ�ش�شات اأو �شركات كبرة، 

يقيم يف منزل مبفرده،  اأو  كان متزوجاً  واإذا 

وما اإذا كان ميتلك فيزا كارد اأو رقم ح�شاب، 

وما اإذا كانت لديه اأي م�شكلة يف ا�شتالم املال 

من »بنك �شوي�شرا«. وهي كلها حتمل طابعاً 

ا�ييشييتييخييبيياراتييييياً، ورمبيييا تييكييون اجلييهيية املر�شلة 

تهدف اإىل جتنيد عمالء لها ال اأكرث، و�شط 

الييلييبيينييانييييية  قييبييل اجليييهيييات  اأي رد مييين  غييييياب 

املخت�شة.

اإىل ذليييييك، بيييييرزت ر�ييشييائييل اأخييييييرى اأكيييرث 

فاز مببلغ  باأنه  املتلقي  توهم  مرحاً، وهي ال 

اأحييد  �شفة  تنتحل  اأنييهييا  اإال  امليييال،  ميين  كبر 

اأنا عم  اأ�شدقائه اأو معارفه ومنها: »مرحباً، 

دور على رقمك من زمان ممكن حتكي معي«، 

املر�شلة  احكيني«،  بليز  كتر،  »ا�شتقتلك  اأو 

عادة من رقم 2431230076.

كييبييرة  هييينييياك جميييميييوعييية  اأن  والييييالفييييت 

»حييمييالت  ت�شن  الييتييي  الهاتفية  االأرقيييييام  ميين 

الييير�يييشيييائيييل« الييي�يييشيييعيييواء، ويف حييييال االتيي�ييشييال 

جمع  عييلييى  يقت�شر  ال  االأميييير  فييياإن  ببع�شها 

اأييي�ييشيياً  بييل  �ييشييابييه،  مييا  اأو  مييعييلييومييات �شخ�شية 

هييينييياك عيييرو�يييشيييات مليييميييار�يييشييية اليييرذييييلييية عييرب 

الهاتف، وعادة ما تقوم هذه اجلهات بت�شجيل 

املكاملات »ال�شاخنة« لتبتز امل�شتخدم يف مرحلة 

الحقة يف حال كان متزوجاً، اأو اأنها بب�شاطة 

تهدد بف�شحه على املالأ يف حال مل يت�شجب 

ملطالبها. فاقت�شى التحذير..

هناء عليان

ل�شركات،  خمتلفة  �شرقة  حيياالت  االأخييرييين  االأ�شبوعن  يف  �شجلت 

ومنها �شركة تبيع قطع زينة لل�شيارات وغيار الزيت وبطاريات �شيارات، 

تعر�شت لل�شرقة يف بلدة قبيع يف املنت االأعلى، وقدر امل�شروق باأكرث من 

األفي دوالر، وح�شرت االأجهزة االأمنية الأخذ الب�شمات وفتحت حتقيقاً 

االأوىل يف  ال�شرقة  لي�شت  اأنييهييا  االأمنية  الييقييوى  اأكيييدت  وقييد  يف احليييادث، 

ولبيع  حمال  واخل�شار،  لل�شمانة  حمال  �شرقت  اأن  �شبق  فقد  املنطقة، 

بطاقات تعبئة الهواتف اخللوية واأجهزة اخللوي، وقدرت ال�شرقة بنحو 

بلدة  وكلها يف  ال�شيارات  عدد من  �شرقة  اإىل  اإ�شافة  دوالر،  اآالف  ت�شعة 

قبيع.

الييديييب لياًل  تييقييال يف جييل  �شنر ميييار  اأخييييراً  تييعيير�ييص   كذلك، فييقييد 

اإىل عملهم باأن عدداً  لل�شرقة، وفوجئ املوظفون عند و�شولهم �شباحاً 

كبراً من الطوابق م�شروق بعد ك�شر وخلع االأبواب، وعلى الفور ح�شرت 

الطوابق  واأكيييرث  بيياحلييادث،  حتقيقاً  وفتحت  املييكييان  اإىل  االأمنية  الييقييوى 

التي تعر�شت لل�شرقة هي الثالث وال�شابع والثامن وهي تابعة ل�شركة 

هند�شة واحدة، واإن اأية اأغرا�ص كاأجهزة الكمبيوتر اأو م�شتندات وغرها 

خييوفيياً من  املييال فقط  كييان  ال�شرقة  هييدف  اأن  اإىل  ي�شر  ت�شرق ممييا  مل 

االأغرا�ص االلكرونية التي قد تف�شح مكانه.

13

أمــن لــبـــــنـان فـــي الــعــــــام 2011        منفـلت مــن عقـــالـــه

حــاالت ســرقــة أخـــيرة

مييروان  والبلديات  الداخلية  وزييير  اأكييد 

وزارة  اأن  �ييشييحييفييي  حيييييييوار   يف  �يييشيييربيييل 

عديد  يف  كبراً  نق�شاً  تعاين  الداخلية 

اليي�ييشييرطيية، واأنيييييه كيييان يييطييالييب يف �شكل 

ميي�ييشييتييميير بييي�يييشيييرورة تيييطيييوييييع خييميي�ييشيين 

األيييف عن�شر اإ�ييشييايف كييي يييتييم اإعييدادهييم 

�ييشييميين تيييدرييييبيييات خيييا�يييشييية، وتييوزيييعييهييم 

خمتلف  على  العمالنية  القطعات  على 

االأرا�ييييييشييييييي اليييليييبييينيييانييييييية حليييميييايييية اأميييين 

اأنيييييه »بيييييداًل من  اإىل  امليييواطييينييين، الفيييتييياً 

املهمات  يف  املييوجييودة  العنا�شر  توظيف 

الوزراء  لدى  ا�شتخدامهم  يتم  االأمنية، 

والييينيييواب والييقيي�ييشيياة لييتييلييبييييية حيياجيياتييهييم 

ي�شتفزه  االأمييييير  اأن  ميييوؤكيييداً  الييعييائييلييييية، 

�شخ�شياً«.

ع�شرة  نحو  »اإىل  بحاجة  اأنييه  اإىل  واأ�شار 

اآالف عن�شر لو�شعهم يف خدمة االأمن، 

تييييرى«،  عييين  وال  تيي�ييشييمييع  اأذن  ال  وليييكييين 

وبييياليييتيييايل فييهييو ال ييي�ييشييتييطيييييع مبييفييرده 

ال�شالح  وجيييود  مييع  اجلييرمييية  »مكافحة 

وانت�شاره بن املواطنن«.

فاإذا كان هذا كالم وزير الداخلية، ماذا 

�شيقول املواطن العادي..
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امل�صري  الع�صكري  املجل�س  اأن  يبدو 

ك�صامن  دوره  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ا���ص��ت��ط��اع 

للدولة العميقة، من خالل اإ�صراره على 

اجراء االنتخابات، رغم حماوالت القوى 

واإ�صقاطه  عزله  االإ�صالمية  ال�صيا�صية 

ب��ع��د ���ص��ه��ور م���ن ال��ت��ح��ري�����س وال��ت��ع��ب��ئ��ة 

املعادية له يف ال�صارع. ولعل اأ�صداء هذه 

االنتخابات ونتائجها �صترتدد يف املنطقة 

ك��ل��ه��ا، وج�����اء مت���دي���د االن���ت���خ���اب���ات مل��دة 

يومني يف م�صر »�صربة معلم«، اإذ دفعت 

االأغ��ل��ب��ي��ة ال�����ص��ام��ت��ة ال��ت��ي ك��ان��ت لفرتة 

طويلة بعيدة عن امل�صاركة يف االنتخابات 

تعود  اأن  ال�صيا�صية  احل��ي��اة  اأو  النيابية 

وب���زخ���م ك��ب��ر اإىل ���ص��ن��ادي��ق االق�����رتاع، 

ن�صبة االق���رتاع يف بع�س  حيث جت��اوزت 

ومدينة  دم��ي��اط  يف  االنتخابية  اللجان 

كانت  اأن  بعد  باملئة،   70 من  اأك��ر  ن�صر 

 10 تتجاوز  ال  م��ب��ارك  عهد  يف  امل�صاركة 

اأو 11 ب��امل��ئ��ة م��ن اأع�����داد امل��ق��رتاع��ني يف 

اأح�صن االأحوال.

ي�����ج�����ري يف م�������ص���ر م���ف�������ص���ل���ي،  م������ا 

ال�صيا�صي ل�صورة  امل�صهد  و�صيوؤ�ص�س هذا 

اأن  احلكم املقبلة لفرتة طويلة. �صحيح 

كل املوؤ�صرات تقول اإن القوى االإ�صالمية 

االن��ت��خ��اب��ات، وحت�صد  ه���ذه  ���ص��ت��ف��وز يف 

ولكن  اجل��دي��د،  املجل�س  مقاعد  معظم 

يف  ال�صيا�صي  النظام  اأن  اأي�صاً  ال�صحيح 

م�صر نظام جمهوري، واأن جمل�س ال�صعب 

ال ي�صكل احلكومة، ولكن من ي�صكلها هو 

الرئي�س، وبالتايل فاإن املجل�س الع�صكري 

ه����و م����ن ���ص��ي�����ص��ّك��ل احل���ك���وم���ة امل��ق��ب��ل��ة، 

وي�����ص��رف ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة 

ال��ت��ي  ال��ع��م��ي��ق��ة  ال����دول����ة  واإن  امل��ق��ب��ل��ة، 

يحميها اجلي�س لن ي�صتطيع اأحد تغير 

�صوابطها واإدارتها للبالد، اإال اأن �صيطرة 

االإ�صالميني على جمل�س ال�صعب �صيتيح 

لهم اإجراء تعديالت د�صتورية عميقة يف 

الد�صتور امل�صري واآليات احلكم، رغم ما 

االنتخابات  �صبقت  التي  املرحلة  حملته 

م��ن ا���ص��ت��ه��داف و���ص��غ��وط ع��ل��ى املجل�س 

الع�صكري ورئي�صه امل�صر حممد ح�صني 

ط��ن��ط��اوي، يف حم��اول��ة الإ���ص��ق��اط هيبة 

�صطوة  �صقطت  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  اجل��ي�����س، 

ال��ن��ظ��ام وال����دول����ة م���ع ���ص��ق��وط م��ب��ارك 

االعت�صام  فرغم  الثورة،  اإب��ان  ومعاونيه 

يف ميدان التحرير وعدة مدن م�صرية، 

واأك���ر  40 �صحية  م��ن  اأك����ر  و���ص��ق��وط 

م���ن األ�����ف ج���ري���ح، وحم������اوالت اق��ت��ح��ام 

املتظاهرين،  قبل  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

مت��ّك��ن امل��ج��ل�����س ال��ع�����ص��ك��ري م���ن اإج����راء 

االنتخابات، رغم غياب ال�صرطة واالأمن 

امل���رك���زي، ال����ذي ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن 

املبا�صرين عن حماية  امل�صوؤولني  يكونوا 

االنتخابات واالإ�صراف عليها.

اأكر من ذلك، اأ�صّر املجل�س الع�صكري 

اإج���راء االن��ت��خ��اب��ات، رغ��م اعرتا�س  على 

ثوار التحرير على تعيني اجلنزوي رئي�صاً 

ل��ل��ح��ك��وم��ة خ��ل��ف��اً ل��ع�����ص��ام ����ص���رف، ال���ذي 

واجلنزوري  التحرير،  ميدان  ابن  يعترب 

م��ن �صلب  �صرعي  اب��ن  م��ع��روف  ه��و  كما 

الرئي�صية،  اأدوات��ه  واأح��د  ال�صابق،  النظام 

حتى لو اختلف مع مبارك �صكلياً.

قبل  االإع�����الم  ل�صبط  حم��اول��ة  ويف 

الع�صكري  املجل�س  التقى  االن��ت��خ��اب��ات، 

م�����دي�����ري وم�����������ص�����وؤويل ال���ف�������ص���ائ���ي���ات 

امل��ذي��ع��ني،  ب�صبط  وط��ال��ب��ه��م  امل�����ص��ري��ة، 

واإث���اره  اجلي�س  على  التحري�س  وع���دم 

اجل���م���اه���ر، وب��ت��وف��ر اإي���ق���اع اإع���الم���ي 

هادئ.

من  مليونية  احتجاجات  ت�صتطع  مل 

االنتخابات،  اإج���راء  موعد  على  التاأثر 

ب�����ل رمب������ا �����ص����اع����دت ع���ل���ى رف������ع ن�����ص��ب��ة 

اأكر  اإىل  امل�صاركني يف هذه االنتخابات، 

املرتفعة  الن�صبة  وه���ذه  ب��امل��ئ��ة،   70 م��ن 

امل��ف��اج��اأة االأب�����رز يف ه���ذا امل�صهد  ت��ع��ت��رب 

ال�صيا�صي، الأنه لن ي�صتطيع اأحد يف الغد 

من الطعن يف �صرعية هذه االنتخابات، 

التي �صّكلت ا�صتفتاء حقيقياً على �صرعية 

املجل�س الع�صكري ودوره، كما اأنها وّفرت 

للم�صاركة  االإ���ص��الم��ي��ة  للقوى  م��دخ��اًل 

ر�صمياً يف النظام ال�صيا�صي، حتى منظمة 

انتهاكات  اأي  تر�صد  مل  الدولية  العفو 

خطرة يف هذه االنتخابات.

الناخبني  من  الطويلة  الطوابر  اإن 

اأمام اللجان االنتخابية التي جتاوز طول 

انتظرت  حيث  م��رتي��ن،  الكيلو  اإح��داه��ا 

�صفوف من الن�صاء اأكر من �صبع �صاعات 

ل��ي��ق��رتع��ن، ���ص��وف ت�����ص��ّك��ل دمي��ق��راط��ي��ة 

الثورة  لت�صنع  فر�صة  و�صتكون  فريدة، 

امل�صرية م�صتقبلها، و�صوف نرى اأ�صداها 

ترتدد يف كل اأرجاء املعمورة.

اإن املهمة يف املرحلة املقبلة هي اإر�صاء 

اأر�صية للتعاي�س مع املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 

والتفاعل مع القوى ال�صيا�صية االأخرى، 

من اأجل عدم اإدخال م�صر يف حالة عدم 

اال�صتقرار التي تعي�صها املنطقة العربية 

اأن بدا يف املرحلة التي �صبقت  كلها، بعد 

ع�صق  امل�����ص��ري  ال�صعب  اأن  االن��ت��خ��اب��ات، 

�صاحة  التحرير  ميدان  وب��ات  الفو�صى، 

تعك�س تفكيك مفهوم الدولة العميق يف 

االأب��رز  الظواهر  ولعل  امل�صري،  التاريخ 

التي اأذهلت العامل، كانت ن�صبة امل�صاركة 

ال��ت��ي ق���د ت��ك��ون ق��ي��ا���ص��ي��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل 

الدميقراطيات الغربية، ومل يعكر �صفو 

ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات اأع��م��ال �صغب ك��ب��رة، 

�صاعة   24 قبل  فيها  غارقة  م�صر  كانت 

فقط من بدئها.

اأ�صلوبه  يوؤكد  دائماً  امل�صري  ال�صعب 

العامل،  يف  وري��ادت��ه  الفريد،  احل�صاري 

كلثوم  واأم  واالأه���رام  النيل  ب��الد  فم�صر 

باتت  ي��ري��د.. حيث  ال�صعب  اىل  و���ص��واًل 

هذه املقولة ترتدد اأ�صداوؤها بكل املعمورة 

واملدن االأوروبية، وترفع االأعالم امل�صري 

�صوارع وا�صنطن وكل اأ�صقاع العامل.

ال�صعب  ليعلم  اأنفا�صه  يحب�س  العامل 

امل�����ص��ري م��ن ي��ري��د.. ول��ع��ل ن��ت��ائ��ج ه��ذه 

مقولة  م��ع  تتعار�س  �صوف  االنتخابات 

البنا  ح�صن  امل�صلمني  االإخ���وان  موؤ�ص�س 

ال�صهرة )ال اأثق يف ع�صكري اأو اأزهري(، 

�صوف  االإ���ص��الم��ي  وال��ت��ي��ار  االأزه�����ر  الأن 

ي���ك���ون ح�����ص��وره��م��ا ط���اغ���ي���اً يف جمل�س 

ال�صعب، واحلياة ال�صيا�صية امل�صرية، الأن 

يريد.. ال�صعب  باملئة من   70

جهاد ال�ضاين

العدالة  ح��زب  ح�صول  مفاجئاً  ي��ك��ون  ال  ق��د 

من  اأك��ر  نيابية  مقاعد  على  املغربي  والتنمية 

االأحزاب املغربية امل�صاركة يف العملية االنتخابية، 

395 من  م���ن  م��ق��اع��د   107 ع��ل��ى  ح��ي��ث ح�����ص��ل 

مقاعد الربملان.

االأم����ني ال��ع��ام ل��ه��ذا احل����زب؛ ع��ب��د االإل����ه بن 

كران قال: »اإن عالقاتنا مع اأوروبا واأمركا لها 

بعد فل�صفي وتاريخي، �صئنا ذلك اأم ال، وال ميكن 

الأي حزب اأن يغر هذا االجتاه«.

ن���اظ���رة اخل��ارج��ي��ة االأم���رك���ي���ة ت��ل��ق��ف��ت ه��ذا 

امل���وق���ف، ف�����ص��ارع��ت اإىل حت��دي��د خ��ط��ة ال��ط��ري��ق 

عاهل  �صي�صارك  م��ن  يتبعها  اأن  ي��ف��رت���س  ال��ت��ي 

امل�����غ�����رب حم����م����د ال���������ص����اد�����س احل�����ك�����م، مب���وق���ع 

بناء  مهمة  اأن  اإىل  فاأ�صارت  التنفيذية،  ال�صلطة 

العمل  م��ن  »امل��زي��د  �صتتطلب  »ال��دمي��ق��راط��ي��ة« 

اأن  اجل���دد،  ال�صيا�صيني  للقادة  م��وؤك��دة  ال�����ص��اق«، 

»احلكم عليهم لن ي�صدر فقط بناء على اأقوالهم، 

بل اأي�صاً على اأفعالهم«.

ف���م���ا ه����ي االأف�����ع�����ال ال���ت���ي ت��ت��وق��ع��ه��ا اخل���ارج���ي���ة 

بن�صخته  والتنمية«  »ال��ع��دال��ة  ح��زب  م��ن  االأم��رك��ي��ة 

املغربية؟

ال �صك بعد التطورات الليبية و�صيطرة حلف 

اإرها�صات  اأمام  الناتو، اأن منطقة املغرب العربي 

�صم يف وق��ت قريب،  ك��ب��رة وم��ت��ع��ددة، ق��د ال حتحُ

واإن ك����ان ال��ب��ع�����س ي����رى ال���ع���الج ال�����ص��ح��ري يف 

تحُطبَّق على عجل،  التي  الغربية  »الدميقراطية« 

متعددة،  ق��وى  ب��ني  »اإ�صالمية«  اأك��ري��ات  فتنتج 

ح��ا���ص��م��ة على  اأك���ري���ة  ل��ه��ا  ت��ك��ون  اأن  دون  م���ن 

املغرب  اأن  يعني  م��ا  النيابية،  املجال�س  م�صتوى 

و�صائر بلدان املنطقة مقبلة على مواعيد عديدة 

باحلكومات  تطيح  ق��د  ال��ت��ي  ال��ال���ص��ت��ق��رار،  م��ن 

امل�صتن�صخة عن التجربة الرتكية، والتي �صيكون 

وال��دم  التخريب  من  مرير  واق��ع  الحقاً  بديلها 

الطريقة اجلزائرية يف مطلع  واالإرب��اك��ات، على 

اأن اجلزائر  علماً  املا�صي،  القرن  الت�صعينات من 

يتوعد  اأمل  العربية..  اجلامعة  ب�»ربيع«  مهددة 

حمد بن جا�صم بن جرب اآل ثاين وزير اخلارجية 

�صورية  ت�صّوت �صد  اإذا مل  له:  وق��ال  اجلزائرية 

�صياأتي الدور عليكم؟

اأحمد �ضحادة
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عربي

مصر.. 70 بالمئة من الشعب يريد..

عدالة وتنمية المغرب.. 
العالقة مع الغرب لها بعد فلسفي

مواطنون م�صريون ينتظرون دورهم لالإدالء باأ�صواتهم

مواطنة مغربية تديل ب�صوتها
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ب��ع��د ف����رتة م���ن امل����ن����اورات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 

وال���ل���ع���ب ع��ل��ى ال��ت��ن��اق�����ص��ات ل��ل��ت��ه��رب من 

ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى امل����ب����ادرة اخل��ل��ي��ج��ي��ة، وق��ع 

على  �صالح  ع��ب��داهلل  علي  اليمني  الرئي�س 

املتفجرة يف  االأزم��ة  املبادرة اخلليجية حلل 

اليمن منذ ع�صرة اأ�صهر.

وبعد اأيام قليلة على التوقيع، عاد �صالح 

بتكليف  نائبه مر�صوماً  واأ�صدر  اإىل �صنعاء 

حممد �صامل با�صندوه، من اللقاء امل�صرتك، 

اأعلن  حني  يف  اجلديدة،  احلكومة  لت�صكيل 

ع��ن ال���دع���وة الإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة يف 

فرباير املقبل.

وط����رح����ت ه�����ذه ال����ت����ط����ورات االأ���ص��ئ��ل��ة 

التالية:

م��ا ه��ي االأ���ص��ب��اب ال��ت��ي دف��ع��ت ع��ب��داهلل 

اخلليجية،  امل���ب���ادرة  ع��ل��ى  للتوقيع  ���ص��ال��ح 

وال��ت��خ��ل��ي ع���ن ����ص���روط���ه؟ وه����ل اإن ال��ب��دء 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ ات���ف���اق امل����ب����ادرة ����ص���ي���وؤدي اإىل حل 

ا�صطفافات  خلق  اإىل  ���ص��ي��وؤدي  اأم  االأزم����ة، 

جديدة، وتاأجيج الثورة؟

اأواًل: يف االأ�صباب:

ب��ال��ت��وق��ف اأم�����ام االأ����ص���ب���اب ال��ت��ي دف��ع��ت 

يرف�صها  ك��ان  م��ب��ادرة  على  للتوقيع  �صالح 

�صالحياته،  ع��ن  تخليه  على  تن�س  الأن��ه��ا 

ي�صعى  ك��ان  ح��ني  يف  ن��ائ��ب��ه،  اإىل  وت�صليمها 

اإىل حني  اإىل االحتفاظ بهذه ال�صالحيات 

يتبني  ورئا�صية  برملانية  انتخابات  اإج���راء 

االأ�صباب االآتية:

�صغط  اإىل  ت��ع��ر���ص��ه  االأول:  ال�����ص��ب��ب 

���ص��دي��د م��ن ق��ب��ل اأم��رك��ا وال����دول الغربية 

ال��ت��وق��ي��ع بعد  واخل��ل��ي��ج��ي��ة، ل���الإ����ص���راع يف 

مل�صلحتهم،  يعد  مل  ال��زم��ن  اأن  وج���دوا  اأن 

�صيوؤدي  باحلكم  حمتفظاً  �صالح  وا�صتمرار 

اإىل نتائج �صلبية على اجلميع.

ان�صقاق  ظواهر  ازدي��اد  الثاين:  ال�صبب 

اإىل  وان�صمامها  واأمنية  ع�صكرية  قطاعات 

�صفوف الثورة، و�صيطرة قبائل اأرحب على 

اأقلق  ما  وهو  اجلمهوري،  احلر�س  مع�صكر 

�صالح الذي �صعر اأن توازن القوى الداخلي 

ي������زداد اخ����ت����الاًل مل�����ص��ل��ح��ة ���ص��ب��اب ال���ث���ورة، 

اأ���ص��ب��ح حم���دوداً،  ل��دي��ه  امل��ن��اور  واأن هام�س 

وب��ال��ت��ايل ف���اإن امل��راه��ن��ة على ع��ام��ل الوقت 

الإ�صعاف قوى الثورة بات يف غر م�صلحته.

اأن توقيعه على  الثالث: �صعوره  ال�صبب 

االأوراق،  خ��ل��ط  اإع����ادة  يف  �صي�صهم  امل���ب���ادرة 

وخ���روج���ه م��ن امل�����اأزق ال���ذي ب���ات ف��ي��ه، كما 

���ص��ي��وؤدي اإىل ت��وق��ف ال�����ص��غ��وط اخل��ارج��ي��ة 

�صباب  مواجهة  يف  موقفه  وحت�صني  عليه، 

الثورة الذين يرف�صون املبادرة، الأنها توفر 

احلماية له، وت�صكل م�صاومة على مطالبهم 

بالتغير.

ينهي  لن  االتفاق   بتنفيذ  البدء  ثانياً: 

االأزمة:

ب��ن��ود  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  ال����ره����ان  ك�����ان  اإذا 

تطور  دون  للحيلولة  االأزم��ة  االتفاق حلل 

اإىل تغير النظام  ي��وؤدي  االأم��ور على نحو 

�صيا�صات  تعومي  اإعادة  وبالتايل  و�صيا�صاته، 

عبداهلل �صالح من خالل تنحيه، واالتيان 

ب��وج��وه ج���دي���دة، واإ����ص���راك اأح�����زاب اللقاء 

امل�������ص���رتك يف ال�����ص��ل��ط��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، ف���اإن 

امل���وؤ����ص���رات وامل��ع��ط��ي��ات ت��ظ��ه��ر اأن االت��ف��اق 

اإىل زيادتها  ب��ل  اإىل ح��ل االأزم���ة،  ل��ن يقود 

االتفاق  رف�س  اأعلنوا  الثورة  ف�صباب  حدة، 

ل�صالح،  الق�صائية  احل�صانة  ي��وف��ر  الأن���ه 

واأركان حكمه، وين�س على تقا�صم ال�صلطة 

وراأوا  اليمنيني  دم��اء  �صفكوا  اأ�صخا�س  مع 

يف ال���دع���وة ل��الن��ت��خ��اب��ات امل��ب��ك��رة حم��اول��ة 

ال�����ص��ه��داء  ل��دم��اء  وت�صييعاً  ال���ث���ورة،  ل����واأد 

واجلرحى، واأرفقوا ذلك بت�صعيد حتركهم 

احتجاجية  مظاهرات  وتنظيم  ال�صارع  يف 

مليونية.

الع�صكري  املحلل  توقع  ال�صياق  ه��ذا  يف 

اليمني حامد اأبو البدرين »ن�صوب خالفات 

ميثل  واأن  اخلليجية،  امل��ب��ادرة  تنفيذ  على 

ذلك الفر�صة ال�صانحة ليقوم �صالح بتلقني 

اأي  حتمل  دون  ين�صوه،  ل��ن  در���ص��اً  خ�صومه 

على  ال�صالحية  منزوع  رئي�صاً  كونه  تبعات 

الورق«.

بنفوذ  ي��ت��م��ت��ع  »���ص��ال��ح  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

امل�صلحة  القوات  ت�صكيالت  اأه��م  داخ��ل  قوي 

ال��ي��م��ن��ي��ة، واأك�����ره�����ا ت�����ص��ل��ي��ح��اً وت���دري���ب���اً 

���ص��رب  يف  �صي�صتغلها  ول���ذل���ك  وت��ن��ظ��ي��م��اً، 

املبادرة  على  التوقيع  بعد  وبحزم  خ�صومه 

اخلليجية«.

بتحقيق  الن�صوة  »اأن  البدرين  اأبو  وراأى 

االنت�صار ال�صيا�صي لدى املعار�صة �صيرتتب 

املوؤيد  اجلي�س  على  �صلبية  انعكا�صات  عليها 

الطماأنينة وخف�س درجة  تتمثل يف  للثورة 

اجل���اه���زي���ة، وب���ه���ذا ���ص��ي��ت��م ا���ص��ت��غ��الل ه��ذا 

ال��ع��ام��ل م��ن ق��ب��ل ال��ط��رف االآخ����ر للجي�س 

واحل�صم  واملباغتة،  املفاجاأة  عامل  لي�صكل 

ال�صريع«.

ثالثاً: ا�صطفافات جديدة جتذر الثورة:

ال�����ص��يء االإي��ج��اب��ي ال����ذي مت��خ�����س عن 

يف  يكمن  اخلليجية  امل��ب��ادرة  على  التوقيع 

اأ�صا�س  خلق ا�صطفافات جديدة، تقوم على 

ال���ف���رز ب���ني اأط�������راف امل���ع���ار����ص���ة امل��دج��ن��ة، 

جتذر  يف  ت�صهم  اال�صطفافات  ه��ذه  وم��ث��ل 

ال���ث���ورة وت��اأج��ي��ج��ه��ا، وق��ط��ع ال��ط��ري��ق على 

حم�����اوالت اح��ت��وائ��ه��ا ع���رب ت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرة 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة، وب��ال��ت��ايل اإىل ع���زل واح����رتاق 

التي انخرطت يف اخلطة  املعار�صة،  اأحزاب 

االأم���رك���ي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��الل��ت��ف��اف على 

الثورة، وحماولة اإعادة تعومي نظام احلكم 

امل�صالح  ت��وؤم��ن  ج��دي��دة  ب��وج��وه  و�صيا�صاته 

االأمركية واأمن اأنظمة دول اخلليج.

ح�ضني عطوي

منذ ق��رر االأم��رك��ي دخ���ول ال��ع��راق، ك��ان يدر�س 

يجب  التي  الرئي�صة  لالأع�صاء  اأه���داف  بنك  وي�صع 

وامل��درو���س،  املمنهج  ال�صياق  اجل�صد،  ه��ذا  يف  �صربها 

اأه��م  اأن  ال���ذي اع��ت��م��د الح��ت��الل ه���ذا ال��ب��ل��د، يظهر 

االأه��داف منذ البداية، كان �صرب العراق - ال�صعب، 

ي��ع��زز ثقته يف مفهوم  م��ا  واإمي���ان���ه وك���ل  ث��ق��اف��ت��ه  يف 

الدولة والوطن واالأمة. 

روى يل اأحد الزمالء العراقيني ق�صة عن قريب 

له، اأجربه احل�صار االأممي يف ت�صعينات القرن املا�صي، 

على العي�س مع عائلته يف غرفة واحدة مبنزله املوؤلف 

من طابقني، بعد اأن باع االأثاث وال�صبابيك واالأبواب، 

وهي  ق�صته،  خال�صة  العراقي  الزميل  يعطيني  ثم 

اأ�صحى  ب��داي��ة احل�صار، وم��ا  ب��ني قريبه  ال��ف��رق  ع��ن 

عليه يف النهاية. 

كان االأمركي يحلم اأن تكون نظرية »من يبحث 

عن رغيف ل�صد جوع عياله، لن يكون له الطاقة على 

املقاومة«، لكن جوع العراقي مل مينعه عن املقاومة 

�صاربني  نهرين  �صفتي  بني  الطوائف  جمعت  التي 

االأم��رك��ي  على  ل��زام��اً  فكان  واحل�����ص��ارة،  التاريخ  يف 

ال�صنية  املقاومة  مقولة  ابتداع  االإقليم،  يف  واأع��وان��ه 

اأح��وال��ه، حني  اأح�صن  كان يف  اأن��ه  واالأكيد  وال�صيعية، 

���ص��اع��ت ال��ب��و���ص��ل��ة، و����ص���ارت ب��ع�����س اجل���ه���ات حتت 

�صعارات »مقاومة االحتالل«، تنفذ هجماتها االأكر 

دموية �صد طائفة م�صلمة اأخرى.

�صعب كرمي  اأنه  �صريعاً  �صتلحظ  العراق،  زرت  اإذا 

وم�������ص���ي���اف، ط���ي���ب، وق����د ت���ك���ون ط��ي��ب��ت��ه ه���ي ذات��ه��ا 

اإال  واأع��وان��ه، ال يدينون  م�صكلته، يف مواجهة حمتل 

ال��ع��راق��ي��ون ق�ص�صاً  ل��ك  ي���روي  باخلبث واخل��دي��ع��ة. 

م��وؤمل��ة ع��ن ال���دم ال���ذي ���ص��ال اإب���ان �صنوات االح��ت��الل، 

العام  اأوائ��ل  اإىل  و�صبعة  األفني  بني عامي  وخ�صو�صاً 

األفني وت�صعة، لكنهم اليوم يتحدثون بح�صرة الواعي 

)ونرجو اأال يكون بعد فوات االأوان( عن هذا اخلطاأ 

اجل�����ص��ي��م، ك��ل م��ن ي��ع��رف ال��ع��راق ح��ت��ى خ���الل حكم 

�صدام، يدرك مدى اللحمة بني اأبناء هذا ال�صعب، مل 

يكن هناك اأحياء مفرزة على اأ�صا�س طائفي، قد جتد 

يف البيت ذاته اأخوين االأول �صيعي والثاين �صني.

العراقيني بعد فوات  اأال تكون يقظة  االأمل والرجاء 

من  اهلل  )لعن  ا�صتيقظت  الفتنة  اأن  االأول  �صببه  االأوان، 

اأخ����رى. من  ب��ل��دان  اإىل  وان��ت��ق��ل��ت  ا�صتيقظت  اأي��ق��ظ��ه��ا(، 

�صيحُّخَدع اأن ما يجري يف اجلارة �صورية، هو حترك هدفه 

ق�ص�صاً  ال�صوري  الداخل  من  ترد  حمقة،  مطالب  فقط 

كثرة عن جرائم ال يخجل مرتكبوها من البوح جهاراً 

��رَف��ع  اأن��ه��ا تنفذ على اأ���ص��ا���س م��ذه��ب��ي، ال�����ص��ع��ارات ال��ت��ي تحُ

ال�صعب هو نف�صه الذي  األي�س هذا  ��َرق،  التي حتحُ وال�صور 

اإبان احلرب  النازحني )ال�صيعة(  العراقيني، ثم  ا�صتقبل 

و�صتة،  األفني  العام  لبنان يف متور من  على  االإ�صرائيلية 

اللبنانيني،  الأ�صقائه  بيوته  فتح  ال��ذي  نف�صه  ه��و  األي�س 

ما الذي تغر يف غ�صون خم�صة اأع��وام. من فتح البيوت 

لي�س  دم�صق،  نظام  يكن  مل  يومها  الالجئني  وا�صتقبل 

نظام ب�صار االأ�صد الذي دخل اإىل �صريرة املواطن ال�صوري، 

واأج����ربه ع��ل��ى اإي��ث��ار ق��ل ن��ظ��ره، ح��ني ت���رك ال�����ص��وري��ون 

اأ�صرتهم الأطفال الالجئني اللبنانيني.    

االأم���رك���ي،  ي�صتهي  م��ا  وف���ق  االأم�����ور  ���ص��ارت  اإذا 

�صنقراأ عن ق�ص�س، �صتكون ن�صخة �صورية عن اجلارة 

العراقية، قد تتغر اللهجة، لكن الدم هو ذاته عربي 

وم�صلم، املفزع اأننا بتنا يف زمن، كلما كربت ال�صعارات 

امل��رف��وع��ة وارت�����دت ل��ب��ا���س ال��ق��دا���ص��ة، ك��ان��ت الفتنة 

»اإ�صرائيل«  ا�صم  اأن  يلحظ  من  توح�صاً،  واأك��ر  اأك��رب 

يف  يبان  غَّ يحُ ب��االأح��رى  اأو  يغيبان  املحتلة  وفل�صطني 

االأم��رك��ي -  امل�صتهى  ه���ذه، وف��ق  ال�����ص��ع��ارات  معمعة 

وثالثة  عراقني  يكون  اأن  يجب  العراق  االإ�صرائيلي، 

واأربعة، وما نداءات االنف�صال واإعالن االأقاليم التي 

ت�صدر عن بع�س املحافظات العراقية اإال دلياًل على 

امل�صل�صل  ينته  مل  ���ص��وري��ات،  �صت�صبح  و�صورية  ذل��ك، 

لي�س  م�صاحته  �صغر  رغ��م  على  ولبنان  ال�صودان،  يف 

مبنئى عن ذلك. 

ويخطط  يحلم  ال���ذي  الت�صظي  مل���دى  ح���دود  ال 

العرب من يحلم  اأن بني  الغرب لبالدنا، وال�صخرية 

اأمتار من  اأو حاكماً على ب�صع  ويخطط ليكون ملكاً 

االأر�س، وبع�س من نا�س، يبقى على اأبناء هذه االأمة 

والعزة  الفخر  االأق��ل،  على  يحاولوا  اأو  يتذكروا،  اأن 

التي ت�صبح طوع بنانهم حني توجه البنادق نحو من 

اغت�صب فل�صطني، وكل من ي�صانده اأمركي اأو غره، 

جديد«،  اأو���ص��ط  »�صرق  الفتنة  يف  كلنا  اأننا  ليتاأكدوا 

مقارنة  ن��زه��ة  �صيكون  بيكو   - �صايك�س  اأن  وي��درك��وا 

بخريطة الدويالت.

حممد مقهور
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م��ا يجري من  �إىل  �لأن��ظ��ار تتجه  ك��ل  فيما 

تطور�ت يف �أكرث من بلد عربي، فجاأة �ندلعت 

ح��رك��ة �ح��ت��ج��اج��ي��ة يف �ل��ك��وي��ت، ق���اده���ا ن���و�ب 

�لأم���ة  جم��ل�����س  �ح��ت��ال  �إىل  و�أدت  ك��وي��ت��ي��ون، 

)�لربملان(.

�لت�صرف يف  ه��ذ�  ح��ول  ُط��رح��ت  �أ�صئلة  ثمة 

هذ� �لوقت.. و�لغاية منها؟

�ل����دول����ة  ه����ي  �ل���ك���وي���ت  �أن  �مل����اح����ظ  م����ن 

�خل��ل��ي��ج��ي��ة �ل����وح����ي����دة �ل���ت���ي ت��ت��ج�����ص��د ف��ي��ه��ا 

كل  فيما  مقبول،  ب�صكل  برملانية  دميقر�طية 

�لدول �خلليجية �لأخرى ل �أثر فيها لأي �صكل 

من �لأ�صكال �لدميقر�طية، با�صتثناء �لبحرين، 

حول  �ل�صتفهام  عامات  ع�صر�ت  ُتطرح  �لتي 

يلزمه  نائباً  �إن  حيث  �لهجينة،  دميقر�طيتها 

بثاثة  ي��ف��وز  ون��ائ��ب��ا  ل��ل��ف��وز،  ���ص��وت  �أل���ف   16
�لأقلية  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  ���ص��وت،  �آلف  �أرب��ع��ة  �أو 

�أو  �أربعة  �أ�صو�تها  تبلغ  �لبلد  ه��ذ�  يف  �لنيابية 

�ل�600  مللك  �ملو�لية  �لأك��رثي��ة  �أ�صعاف  خم�صة 

كيلو مرت مربع.

قوة  ت�صارك  مل  �لكويت  �أن  �أي�صاً  وياحظ 

�صد  �جل���زي���رة  درع  عملية  يف  م��ن��ه��ا  ع�صكرية 

موقفها  حت�صم  مل  �أن��ه��ا  كما  �لبحرين،  �صعب 

و�ل�صعودية  �لقطرية  �ل�صهية  مع  يتو�فق  مبا 

يف ممار�صة �لعدو�ن على �صورية، حيث ل ين�صى 

من  �لأ�صد  حافظ  �لرئي�س  موقف  �لكويتيون 

حمنة �لكويت ب�صبب مغامرة �صد�م ح�صني.

ومل���ا ك���ان ه��ن��اك ن���وع م��ن �ل�����ص��ب��اق م��ن قطر 

�ل�صباق  ك��ان  ق��ي��ادة �خل��ل��ي��ج،  و�ل�����ص��ع��ودي��ة على 

وت��وج��ي��ه  �ل��ك��وي��ت��ي��ة،  �ل�����ذر�ع  يّل  ح���ول  بينهما 

ر����ص���ائ���ل م��ع��ي��ن��ة ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ك��وي��ت��ي��ة م��ت��ع��ددة 

�لأهد�ف:

�أن  يجب  �ل��ك��وي��ت  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أن   -1

تكون وفق مقايي�س �صعودية وقطرية، ول مانع 

على �لطريقة  �لبحرينية.

من  م��ط��ل��وب  وع��ل��ن��ي��اً  عملياً  م��وق��ف��اً  �إن   -2
�لكويت �صد �صورية.

م�صتقبًا  مطلوباً  كويتياً  �ن��ح��ي��از�ً  �أن   -3

�صد �لعر�ق بعد �لن�صحاب �لأمريكي من باد 

�لر�فدين.

هل ت�صت�صلم �لكويت لهذه �ل�صغوط؟

بقبول  �ل��ك��وي��ت  �أم����ري  �إع�����ان  �أن  ي��اح��ظ 

بو��صطة  خ��رب  م��ع  ت��ر�ف��ق  �حل��ك��وم��ة  ��صتقالة 

�لإع����ام �مل��ح�����ص��وب ع��ل��ى �ل�����ص��ع��ودي��ة، �أن �أم��ري 

�لكويت ح��ل جمل�س �لأم���ة، وه��و �لأم���ر �ل��ذي 

يت�صابق  �ل��ت��ي  �ل��ر���ص��ائ��ل  ه��ي  ف��م��ا  يح�صل،  مل 

�ل�����ص��ع��ودي و�ل��ق��ط��ري ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ه��ا ل��ل��دول 

�خل��ل��ي��ج��ي��ة ع���رب �ل���ك���وي���ت �ل���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ع���ادة 

ع��ل��ى م�صتوى  ب��اع��ت��د�ل م��و�ق��ف��ه��ا، خ�����ص��و���ص��اً 

�لن��ق�����ص��ام �ل��ع��رب��ي - �ل��ع��رب��ي؟ وت��ال��ي��اً م��ا �صر 

�لأردن  ب��ط��ل��ب دخ����ول  �ل���ص��ت��ق��و�ء �خل��ل��ي��ج��ي 

وهو  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  �إىل  و�مل��غ��رب 

�لأق��ل دولتان خلجيتان؟ لكن  ما رف�صته على 

�أو�مر ما ور�ء �لبحار لتنظيم �صفوف �لإمار�ت 

و�ملمالك و�مل�صايخ، كان قد �صدر.

ف����م����اذ� ي��ب��غ��ي �ل�������ص���ب���اق �ل���ق���ط���ري - 

�لدول  بقية  على  �ل�صغط  �ل�صعودي من 

�لعربية  �ل��ت��ط��ور�ت  ظ��ل  يف  �خلليجية، 

�لتي بد�أت تتحدد �جتاهاتها، مع �صمود 

�مل��وؤ�م��رة..  على  �نت�صارها  وق��رب  �صورية 

ويف ك���ل �حل�����الت م���ع ق����رب �لن�����ص��ح��اب 

ما  دون حتقيق  �ل��ع��ر�ق  م��ن  �لأم���ريك���ي 

�لأف����ق  ���ص��ي��ف��ت��ح  ح��ي��ث  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  �أر�ده 

وحوله  �ل�صوري،   - �لعر�قي   - �لإي���ر�ين 

ظال رو�صية - �صينية، و�لقوة �لعماقة 

�ملنطلقة من جمموعة �لربيك�س، �لتي ل 

تعترب قوة �قت�صادية وع�صكرية فح�صب، 

بل هي �أكرث من ن�صف �لب�صرية.

عبد اهلل ال�صفدي
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دورة  و�إع���ادة  �أحز�نها  مللمة  ليبيا  حت��اول 

�ل�صبيل  �أين  ولكن  ملدنها،  �لطبيعية  �حلياة 

�لليبيني  ���ص��يء يف ح��ي��اة  ك���ل  ت�����ص��ظ��ى  وق����د 

لوحدة  �لجتماعي  �لن�صيج  م��ن  �ليومية، 

�ل���ب���اد �ل��ت��ي دم��رت��ه��ا �حل�����روب و�ل���ع���د�وة 

و�لتي تر�صخت بني �لقبائل، خ�صو�صاً تلك 

�لتي تعاونت مع  حلف �لناتو على ��صتباحة 

�لقبائل،  �ملتو�رثة بني  و�لأع��ر�ف  �ملحرمات 

بفائ�س  �ل�صعور  بع�صها  عند  ��صتولد  مم��ا 

�ل��ق��وة م��ن �ل��ذي��ن ����ص��ت��م��دو� ق��در�ت��ه��م من 

ح��ل��ف �ل��ن��ات��و �ل���ذي ����ص��ت��ط��اع ت��دم��ري �أ�ص�س 

�لعي�س �مل�صرتك.

و�لبنى  طبيعية  حياة  �إىل  �ل�صبيل  كيف   

�لتحتية قد دمرها �لناتو، وعجلة �لقت�صاد 

�إن  ت��ق��ول:  �مل��ت��ح��دة  م��ع��ط��ل��ة، و�أك����رث �لأمم 

هناك �أكرث من �صبعة �آلف معتقل يف �صجن 

و�حد يعانون �ألو�ن �لتعذيب و�صوء �ملعاملة 

جنائي،  �تهام  �أو  ق�صائية  حماكمة  �أي  دون 

كانت  �لتي  �لقبائل  لبع�س  �لنتماء  �صوى 

بالقتال  �نخرطو�  �لذين  �أو  �لقذ�يف،  تدعم 

�إىل جانب �لقذ�يف �لتز�ماً بقر�ر من زعماء 

)�ل��رج��ال(،  �ل�صجانون  ويحر�س  قبائلهم، 

�لأدي��ان  تعاليم  كل  بذلك  �لن�صاء خمالفني 

بها،  �ملتعامل  �لدولية  و�لقو�نني  و�لأع��ر�ف 

مع  و�مل��ر�ه��ق��ني  �لأط��ف��ال  و�صع  �إىل  �إ�صافة 

�لرجال يف �صجن و�حد.

وزع��م��اء  طبيعية؟  حل��ي��اة  �ل�صبيل  ك��ي��ف 

�ل��ق��ب��ائ��ل و�ل��ن��خ��ب �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

قفز  �ل��ذي  �ل��وط��ن��ي،  �مل�صهد  م��ن  م�صتبعدة 

�إليه بع�س �ل�صما�صرة و�ملهم�صني من �لذين 

ومعظمهم  خارجية،  باأو�مر  �ل�صاح  رفعو� 

من قبائل عار�صت �لقذ�يف مما حرم �لقبائل 

�ل�صيا�صي،  �لتمثيل  من  مو�لية  كانت  �لتي 

�إنها غلبة طرف وطني على �آخر؟

�ملدن  يف  تنت�صر  �لتي  �مل�صلحة  �مللي�صيات 

وي�صقط  تتقاتل يومياً  و�ل��و�ح��ات  و�لأح��ي��اء 

ع�������ص���ر�ت �ل��ق��ت��ل��ى و�جل����رح����ى م��ن��ه��ا لأت��ف��ه 

�لأ�صباب.

بهويات  وتدقق  �مل�صلحة  �حلو�جز  فتقيم 

�ل��ل��ي��ب��ي��ني ع��ل��ى �ل���ط���رق���ات ف��ي��م��ا ����ص��ت��ول��ت 

و�ملر�فق  �مل��ط��ار�ت  على  �ملتناحرة  �مللي�صيات 

�ل���ع���ام���ة م����ن حم���ط���ات �مل����ي����اه و�ل���ك���ه���رب���اء 

�لتقاتل  يتم  �لتي  و�ل����وز�ر�ت  و�مل�صت�صفيات 

وم�صايف  منابع  حلر��صة  بالإ�صافة  عليها، 

�لنفط و�لغاز.

�لليبية  �حل��ك��وم��ة  يف  �ل�صيا�صي  �ل��ت��ن��وع 

�جل���دي���دة ي������رت�وح ب���ني �مل��ع��ج��ب��ني ب��ع��د�ل��ة 

�ل��ك��ي��ب،  كرئي�صها  �لأم��ريك��ي��ة  غ��و�ن��ت��ن��ام��و 

كوزير  لدن  ب��ن  �أ�صامة  بال�صيخ  و�ملعجبني 

�ل���دف���اع �جل��دي��د �أ���ص��ام��ة �جل��وي��ل��ي �ل��ق��ائ��د 

و�ل��ذي  �ل��زن��ت��ان،  ملدينة  �ل�صابق  �لع�صكري 

رقعة  لت�����ص��اع  �إ���ص��اف��ي��اً  �صبباً  تعيينه  �صكل 

�خلاف وجتذرة بينه �جلويلي وعبد �لكرمي 

طر�بل�س،  ملدينة  �لع�صكري  �لقائد  بلحاج 

�لذي ��صتبعد من �لت�صكيلة �حلكومية وهو 

�ملعجب �لآخر بتجربة تنظيم �لقاعدة �لذي 

كان منخرطاً يف �لعمل �جلهادي معه.

�ل�صطح حني   و�صعد ه��ذ� �خل��اف على 

ق���ام ن��ح��و 300 م��ن ث����و�ر ���ص��وق �جل��م��ع��ة يف 

م��دي��ن��ة �ل��زن��ت��ان، �ل��ذي��ن ي��ح��ر���ص��ون مطار 

عبد  مبنع  ط��ر�ب��ل�����س،  يف  �ل���دويل  �ملعيتيقة 

�ل���ك���رمي ب��ل��ح��اج م���ن �ل�����ص��ع��ود �إىل ط��ائ��رة 

�لإق����اع، مم��ا عطل  ك��ان��ت حت���اول  تون�صية 

رحلتها �صت �صاعات.

�ل��دويل،  ليبيا  مبطار  �لو�صول  قاعة  يف 

لفتة كبرية كتب عليها �لزنتان ترحب بكم،

ع��ب��د �ل��ك��رمي ب��ل��ح��اج �ل����ذي ي��ع��ت��رب رج��ل 

قطر رقم و�حد يف ليبيا، �لذي كان يحاول 

�ل�صفر �إىل تون�س ومنها �إىل تركيا يف رحلة 

�لليبيني  �جلرحى  على  �لإطمئنان  عنو�نها 

�أعمالها  وج���دول  �لرتكية،  �مل�صت�صفيات  يف 

�حلقيقي �لتو��صل مع �ملعار�صني �ل�صوريني 

وب���ح���ث ���ص��ب��ل دع��م��ه��م �مل�����ايل و�ل��ع�����ص��ك��ري 

و�ل���ل���وج���ي�������ص���ت���ي، ورمب�������ا �إم���������د�د �مل��ج��ل�����س 

�لذين  ليبني  مبقاتلني  �ل�صوري  �لنتقايل 

باتو� جاهزين لا�صتخد�م و�لت�صدير خارج 

�إ�صقاط �لقذ�يف، كل  ليبيا بعد فر�غهم من 

ذلك بالت�صاور و�لتفاهم مع �لر�عي �لرتكي 

للجانبني.

�إن  �مل���ع���ل���وم���ات  ت���ق���ول  يف ه�����ذه �لأث�����ن�����اء 

�ل�������ص���اع���دي �ل����ق����ذ�يف �مل����وج����ود يف �ل��ن��ي��ج��ر 

يحاول جتميع �أور�قه �ملتبقية لإن�صاء �إمارة 

�لطو�رق يف  من منطقة  �نطاقاً  �إ�صامية 

جنوب ليبيا، حيث ما ز�ل �لطو�رق يلتفون 

�ملوؤيدين  حل�صد  وي�صعى  ويدعمونه  حوله 

�أب���ن���اء �ل��ق��ب��ائ��ل �ل��ت��ي ح���ارب���ت �ملجل�س  م���ن 

من  �لآلف  ع�صر�ت  لها  و�صقط  �لن��ت��ق��ايل 

�لقتلى و�جلرحى.

 �لأه�������د�ف �ل��غ��رب��ي��ة يف ل��ي��ب��ي��ا و����ص��ح��ة 

�لتب�صريية  بال�صيا�صة  �لتم�صك  وه��ي  ج��د�ً، 

�ل��ت��و���ص��ع��ي��ة �مل��خ��رتق��ة ل��ل��ن��ظ��م و�مل��ج��ت��م��ع��ات 

�لقبائل  تفكيك  �إىل  �أدت  و�ل��ت��ي  �مل��دن��ي��ة، 

جم��م��وع��ات  �إىل  وحت���وي���ل���ه���ا  و�ل����ط����و�ئ����ف 

متقاتلة، و�لتي عممت ثقافة �لغرب �لغازي 

�ل�صيطرة  ��صتمر�ر  �لأه��م  و�لهدف  للباد، 

يف  للنفط  و�لإد�ري����ة  �لأمنية  �ملفا�صل  على 

مّت  حيث  �لوحيد،  �ملجال  ك��ان  �ل��ذي  �لباد 

�لنجاح  حتقيق تقدم فيه وذل��ك من خ��ال 

�خل��ارج،  �إىل  للنفط  �لت�صدير  ن�صبة  برفع 

حيث بلغ 750 �ألف برميل يومياً.

حمرر ال�ص�ؤون  العربية
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�لهجرية، وبدء �صهر حمرم  �ل�صنة  ر�أ�س  ملنا�صبة ذكرى 

�حلر�م، �أقامت حركة �لأمة ولقاء �جلمعيات و�ل�صخ�صيات 

رئي�س مركز وقف  فيها  ندوة حا�صر  لبنان  �لإ�صامية يف 

�لتنمية �لإ�صامية �لأ�صتاذ ع�صام غندور، بح�صور �لأمني 

من  وح�صد  ج��ربي،  �لنا�صر  عبد  د.  �ل�صيخ  للحركة  �لعام 

و�لوطنية  �ل�صيا�صية  و�لقوى  �لأح���ز�ب  وممثلي  �ملثقفني 

و�لإ�صامية.

قال:  ثم  باحل�صور،  توتيو  �صريف  �ل�صيخ  رّح��ب  بد�ية، 

و�آل��ه و�صلم غرّيت  �لنبي حممد �صلى �هلل عليه  �إن هجرة 

جم���رى �ل���ت���اري���خ، ون��ق��ل��ت �مل�����ص��ل��م��ني م���ن ح��ال��ة �مل��اح��ق��ة 

و�لقوة  �لوحدة  �إىل حالة  دينهم،  على  و�خل��وف  و�ملطاردة 

و�لتمكني يف �ملجتمع �لإ�صامي ثم �لدولة.

من جهته، حتدث �لأ�صتاذ ع�صام غندور عن معاين هذه 

�لذكرى فقال: لقد درجت �لعادة يف هذه �لذكرى �لرتكيز 

و�صلم  و�آل���ه  عليه  �هلل  �صلى  حممد  �ل��ر���ص��ول  معاناة  على 

ومعاناة �مل�صلمني يف �حلقبة �ملكية، وعلى �لكيفية �لتي مّتت 

ومر�مي  مقا�صد  يف  �لولوج  دون  ولكن  �لهجرة،  ه��ذه  بها 

�لهجرة فو�ئد جمة تدل على �صرب  �أن لهذه  �إل  �لهجرة، 

�مل�صلمني �لأو�ئل على دينهم، و�لتز�مهم مبا �أمر �هلل به.

و�ل�صام  �ل�صاة  عليه  �لر�صول  �متثل  لقد  و�أ���ص��اف: 

بكلمة )فاأنذر( وبكلمة )��صدع( مبا  �أمر  بعدما  باأمر �هلل 

ت��وؤم��ر و�ع��ر���س ع��ن �مل�����ص��رك��ني، وب����د�أ �ل�����ص��ر�ع ب��ني �حل��ق 

�لباطل على  زم��ان ومكان، وما كان تغلب  و�لباطل يف كل 

�حلق �إل عندما تخلى �أهله عن هاتني �لكلمتني.

ودع����ا �إىل ي���وم ك��ي��وم �ل��ه��ج��رة لأن����ه ي���وم ع��ظ��ي��م يف 

تاريخ �لأمة �لعربية و�لإ�صامية، و�أنه ل يعرف تاريخ 

و�أه��د�ف��ه،  �لدين  ه��ذ�  �إل من فهم حقيقة  �ليوم  ه��ذ� 

خ�صو�صاً يف هذ� �لزمن �لذي يحتاج فيه �مل�صلمون �إىل 

و�صل ما �نقطع.

�ل��ت��ي ح�صلت على  �ل���ث���ور�ت  ك��ث��رية ه��ي 

�لنجاح  ل��ه  ُك��ِت��ب  �ل��ت��اري��خ، وقليل منها  م��ّر 

كالثورة  �ملن�صودة،  �أه��د�ف��ه  حتقيق  ��صتطاع 

�ل�صلطة  ن��ق��ل  ����ص��ت��ط��اع��ت  �ل��ت��ي  �ل��رو���ص��ي��ة 

�إىل  �ل��ربج��و�زي��ة  �لطبقة  من  �لقت�صادية 

�لتي  �لفرن�صية  و�ل��ث��ورة  �ل��ك��ادح��ني،  طبقة 

جنحت يف نقل �صلطة �لدولة �ل�صيا�صية من 

هرمّية  طبقة  �إىل  �لر�صتقر�طية  �لطبقة 

�جتماعية جديدة ترتكز على مبد�أ �لثورة.

�أن تنجحا  �ل��ث��ورت��ني  ل��ه��ات��ني  ل��ق��د ق���ّدر 

ب��ف�����ص��ل ع��زمي��ة �أب��ن��ائ��ه��ا وح��ك��م��ة ق��ي��ادت��ه��ا 

تكونا  مل  �أّنهما  �إّل  لديها،  �ل��روؤي��ا  وو���ص��وح 

ي���وم���اً ل��ت�����ص��ب��ه��ا �ل���ث���ورة �لإ����ص���ام���ي���ة �ل��ت��ي 

�إذ متّيزت �لأخرية �إ�صافة  �إير�ن،  حدثت يف 

�ل���ث���ورت���ني �لق��ت�����ص��ادي��ة  ب���ني  �إىل �جل���م���ع 

ث��ورة  طّياتها  يف  حملت  ب��اأّن��ه��ا  و�ل�صيا�صية 

ف��ك��ري��ة ل��ه��ا �م���ت���د�د ���ص��ام��خ �أم�����ام مفاهيم 

�لإن�������ص���ان و�حل�������ص���ارة �ل�����ص��ائ��دة يف �ل��غ��رب 

�إن  �ملبالغة  لي�س من  �إّن��ه  ق��رون، حتى  منذ 

�لوحيدة من بني  �لثورة هي  �إّن هذه  قلنا: 

�ل��ث��ورة  ����ص��م  عليها  ينطبق  �ل��ت��ي  �ل���ث���ور�ت 

�لع�صرية بكل ما للكلمة من معنى.

ف��ق��د ك���ان لن��ت�����ص��ار �ل���ث���ورة �لإ���ص��ام��ي��ة 

يف �إي�������ر�ن، �لأث�����ر �ل��ب��ال��غ يف �إع������ادة �لأم����ة 

و�أ����ص���ول���ه���ا  ج�����ذوره�����ا  �إىل  �لإ�����ص����ام����ي����ة  

حلمل  ج��دي��د  م��ن  ونهو�صها  �لإ���ص��ام��ي��ة، 

للحياة  تنظر  فر�حت  �لإ�صامية،  �لر�صالة 

تقدي�س،  نظرة  ولل�صهادة  هام�صية،  نظرة 

وللتاريخ كمدر�صة ح�صارية خلط �لأنبياء، 

فثار غ�صب �لكفر �لعاملي �آنذ�ك، وجّرب كل 

من  �لأ�صاليب  وب�صتى  �ل�صيطانية  �لطرق 

�أجل �إحباط خطط هذه �لثورة و�إجناز�تها.

ولئن كان ��صتيعاب �لثورة � �أي ثورة كانت 

� و�إدر�ك �ملفهوم �لتطوري �لذي ت�صتند �إليه، 

�ملتميزة  �خل�صائ�س  �إدر�ك  د�ئ��م��اً  يتطلب 

ن�صتعر�س  �أن  يكفينا  ف��اإن��ه  �ل���ث���ورة،  ل��ه��ذه 

�صكلت  �لتي  �لإ�صامية  �ل��وح��دة  خ�صي�صة 

�ل�صر�ع  د�ر عليها  �ل��ت��ي  �مل��ح��اور  �أه���م  �أح���د 

و�أعد�ئها  �إي���ر�ن  يف  �لإ�صامية  �ل��ث��ورة  بني 

�لعاملي  �لكفر  ج�ّصدو�  �لذين  �مل�صتكربين، 

�لقيادة  �أّن  ذلك  �أ�صكاله؛  وكافة  �ألو�نه  بكل 

�أدرك���ت  �إذ  �مليمونة  �ل��ث��ورة  ل��ه��ذه  �حلكيمة 

�إ����ص���ام���ه���ا م���رت���ك���ٌز ع���ل���ى ه���ذه  �أن  مت����ام����اً 

�لإ�صامية  �ل��وح��دة  يف  ور�أت  �خل�صي�صة، 

منحة �إلهية ل تقدر بثمن، ول تقدر ثرو�ت 

�لأر��������س ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا، ل ج����رم �أذع���ن���ت 

ب�����ص��رورة �ب��ت��ن��اء �خل���ط���و�ت �ل��ث��وري��ة على 

ط��ري��ق �ل��وح��دة ق���وًل وف��ع��ًا، وعملت على 

ذلك، فكان ما يلي:

�صعار  ��صرت�تيجية  ع��ن  �لإع����ان  �أوًل: 

�لوحدة �لنابع من �صميم �لعقيدة، وطرحه 

ب��ك��ل ق����وة يف �ل��ب��ن��اء �لج��ت��م��اع��ي ل���اأم���ة، 

و�إعان �أ�صبوع �لوحدة �لإ�صامية كتطبيق 

عملي ومنوذج حي للجهود �ملبذولة لرعاية 

كافة �ملذ�هب �لإ�صامية يف �إير�ن.

َدَح��ر  �إي����ر�ن  ث��ان��ي��اً: �نت�صار �لإ���ص��ام يف 

ل�صخ�صية  �ملمزقة  �مل��ادي��ة  �لأط��روح��ات  ك��ل 

�ل�صعار�ت  �لأم��ة، ومن ثم تهافتت كل  هذه 

�ل��ذي ع��زز م�صرية  �ل��رب�ق��ة �ملزيفة، �لأم���ر 

�أّن �خل��ا���س  �ل���وح���دة �لإ���ص��ام��ي��ة، و�أك����د 

�إل  يتم  ل  �مل��اأ���ص��اوي  و�صعنا  م��ن  �حلقيقي 

ب��الإ���ص��ام وم���ا ميثله م��ن �أف��ك��ار وح��دوي��ة 

ر�ئعة.

�لو�قع  �لدولة على �صعيد  ثالثاً: عملت 

�ملعا�س على تنفيذ �صعار �لوحدة يف قو�نينها 

و�صلوكها �لعملي، فنظرت للمو�طنني بعني 

�إ�صامي  م��ذه��ب  لكل  �أن  و�أع��ل��ن��ت  و�ح����دة، 

�حلرية �لكاملة يف تطبيق �أر�ئه على �أتباعه.

ر�ب����ع����اً: ط����رح ���ص��ع��ار �حل����ل �لإ����ص���ام���ي 

�لوحيد، ورف�س �حللول �ل�صرقية و�لغربية 

قوة  بكل  و�لعمل  �لجتماعية،  للم�صكات 

على تاأ�صي�س �صيا�صة تخرج �لأمة من دو�مة 

�لأم��ر  �ملع�صكر�ت،  لكافة  �لذيلية  �لتبعية 

جهة،  من  �لعامليني  �ملفكرين  �أعطى  �ل��ذي 

�أخ��رى،  جهة  من  �لإ�صاميني  و�ملخل�صني 

�ل�صبيل على  باإمكانية حتقيق هذ�  �لإمي��ان 

�لأر�س. 

خ��ام�����ص��اً: �لإ�����ص����ر�ر ع��ل��ى �إع������ادة �ل����دور 

ك�صاة  �لإ���ص��ام��ي��ة،  لل�صعائر  �حل��ق��ي��ق��ي 

�جل��م��ع��ة و�حل�������ج.. ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن �أك���رب 

�مل���ج���الت �مل��ح��ق��ق��ة ل��اإح�����ص��ا���س �جل��م��اع��ي 

�لأمة يف توجهاتها �حل�صارية  بوحدة هذه 

و�صلوكها �لعملي.

���ص��اد���ص��اً: �ل��رتك��ي��ز �مل�����ص��اع��ف ع��ل��ى ل��زوم 

�ل��ت��ف��اف �لأم�����ة ح���ول �ل��ق�����ص��اي��ا �مل�����ص��ريي��ة 

ودفعها  �مل��وح��د،  �لإ�صامي  �ملوقف  و�ت��خ��اذ 

�ل�صبيل  باعتباره  �لإ�صامي،  لختيار �حلل 

بالن�صبة  �حلال  هو  كما  للخا�س،  �لوحيد 

للق�صية �لفل�صطينية و�لعر�قية و�لأفغانية 

وغريها.

�إن قر�ءًة عميقة ودقيقة لاأحد�ث �لتي 

جرت بعد �نت�صار �لإ�صام يف �إير�ن، تك�صف 

�ل�صتكبار  ن��ّف��ذه  �ل���ذي  �ملخطط  ع��م��َق  لنا 

�ل��ذي  �لإ���ص��ام��ي��ة،  �ل��ث��ورة  ملو�جهة  �لعاملي 

مل يكف يوماً عن �صن �حلمات �لإعامية 

و�ل�صتكبارية لت�صويه �لثورة، و�لإ�صاءة �إىل 

با�صتغال  �ل��و����ص��ح��ة  و�صيا�صتها  قيادتها 

���ص��ع��اف �ل��ن��ف��و���س و����ص���ر�ء �ل�����ذمم، وط���رح 

�لكتب  �مل�صلمني من خ��ال  �خل��اف��ات بني 

وتتبع  �ل�صحيق،  �ملا�صي  ونب�س  �ل�صفر�ء، 

�لتي  و�لآر�ء  �ل��ف��ردي��ة  و�ل��ف��ت��اوى  �ل��ع��رث�ت 

ط���رح���ت يف ظ�����روف خ���ا����ص���ة، و�ل����رو�ي����ات 

�ل�����ص��ع��ي��ف��ة �مل��ت��ن��اث��رة يف �ل��ك��ت��ب �ل��رو�ئ��ي��ة، 

وحت���ري���ف���ه���ا، ودع������م �لجت�����اه�����ات �مل��م��زق��ة 

ل��ل��وح��دة �لإ���ص��ام��ي��ة، �ل��د�ع��ي��ة �إىل �إث����ارة 

�لأح���ق���اد �ل�����ص��ال��ف��ة، و�إح���ي���اء ت��اري��خ م��ا قبل 

�لإ������ص�����ام و�ل�������ص���ع���ي ل�������ص���رب ك����ل م��ظ��اه��ر 

�ل�صحوة �لإ�صامية.

ع. �ص.
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يا أيها المستعربون احذروا..الثورة اإلسالمية.. النموذج األمثل للوحدة اإلسالمية
الغرب على وشك السقوط 

المالي واالقتصادي
قافلة »�مل�صتعربة« حتج �إىل باد �ل�صام، فيما �لغرب 

�لذي �صبق وغز�ها مب�صّوغ من ع�صابة �لأمم �ملتحدة.. 

ي��ع��ود �أدر�ج������ه جم���رج���ر�ً �أذي�����ال »�ل���ف���خ���ار« ف��ه��و �أع���دم 

�لعر�ق،  وم��زق  �ملايني،  و�صّرد  وج��رح  وقتل  »�لطاغية« 

بعدما هدم ودّم��ر مدنه وق��ر�ه، و�صرق نفطه وثرو�ته، 

ك��ل ذل��ك م��ن �أج���ل ع���ر�ق خ��ال م��ن »���ص��اح دم���ار �صامل 

مزعوم«.

حجيج »�مل�صتعربة« يحاول يائ�صاً دخول �ل�صام، حامًا 

�حلرية  ن�صر  �أي  و�ل��رن��ان��ة..  �لطنانة  �ل��غ��رب  ���ص��ع��ار�ت 

ومنع  و�مل�صاو�ة،  �لعد�لة  وتعزيز  �لدميقر�طية  و�إقامة 

و�ل�صيا�صية  �لثقافية  للنخب  �لفر�س  و�إت��اح��ة  �لقمع، 

�ملعار�صة �أو �ملعرت�صة على �صلوكية �لنظام �لقائم.

فيا م�صتعربة »�لغرب« يف �لد�خل ويف �خلارج عودو� 

»�لغرب«  هذ�  جناه  مما  �لعرب،  وتعلمو�  �صمائركم  �إىل 

ويات  من  �أمتنا  وعلى  �أقطارنا  على  و�ملتح�صر  �حل��ر 

وماآ�س ودمار و�صفك لدماء بريئة..

يا م�صتعربة.. �قر�أو� وتب�صرو� ملياً وجلياً وعميقاً.. 

�ملايل  �ل�صقوط  �ملتحدة �لأمريكية على و�صك  �لوليات 

و�لقت�صادي.. و�ل�صهيونية تفت�س لها عن خمرج لهذ� 

�مل���اأزق.. �ملخرج هو �صن ح��رب م��ا، على بلد م��ا.. لتدور 

عجلة �مل�صانع وتزدهر عملية �لإجتار بال�صاح! ناهيكم 

�ملنطقة  يف  �أم��ريك��ا  عنها  تبحث  �ل��ت��ي  �حل���رب  �أن  ع��ن 

�صرورية لبقاء ودميومة �لكيان �مل�صخ »�إ�صر�ئيل«.

ب��د�أت تتو�صح  �إرها�صات �خليبة �لأمريكية  �إن  �أج��ل، 

�جل��اري��ة،  �ل��ت��ط��ور�ت  يف  �لنظر  ميعن  م��ن  لكل  معاملها 

�أملانيا..   �لفاعلة مثل  �لدول  جر�ء حتّول مو�قف بع�س 

وتر�جع وترية �لنربة �لرتكية با�صتثناء »�أردوغان« �إز�ء 

�مل�صتعربة  دع��وة  على  يحفزنا  هذ�  كل  �صوريا..  جارتها 

�إىل ق��ر�ءة �لو�قع بتعقل وروي��ة بعيد�ً عن  مرة جديدة 

�لكيدية و�حلقد و�لكر�هية..

نعم جميعنا معنيون بالإ�صاحات د�خل جمتمعاتنا.. 

فنحن باأم�س �حلاجة �إىل مثل هذه �لإجر�ء�ت �لعملية 

م��ن �أج����ل رف����اه و���ص��ع��ادة و����ص��ت��ق��ر�ر ���ص��ع��وب��ن��ا مب��ا فينا 

�لأق���ط���ار �ل��ت��ي تت�صدر �ل��ي��وم ح��م��ل ل���و�ء �لإ����ص���اح يف 

تكون  م��ا  �أ�صبه  وه��ي  و�ل����دول..  �ملجتمعات  م��ن  غريها 

بالنعامة �لتي تدفن ر�أ�صها بالرمال.. �أو باجلمل �لذي 

تعلي  �لبناءة  �ليد  فهاتو�  �صنمه!  �أي  ل يرى »حردبته« 

مد�ميك �لتقدم و�لإزدهار و�ملنعة، بدل تلك �لتي تعمل 

�أو���ص��ال  تقطيع  يف  ومت��ع��ن  �لإجن������از�ت،  تقوي�س  ع��ل��ى 

�لأوطان جغر�فياً، ومتزيق مكوناتها �لإثنية �إىل قبائل 

لهذ�  مطايا  �إىل  وحتّولها  متنابذة..  متحاقدة  و�صر�ذم 

�لغرب �لكافر بالقيم و�ملناقب �لإن�صانية..

�أ���ص��اب��ي��ع قليلة وي��خ��رج �ل��غ��ز�ة م��ن ب��اد �ل��ر�ف��دي��ن، 

�لعر�قيني  �صدور  وتن�صرح  �أهلها،  �إىل  �ل�صيادة  وتعود 

وت��ن��ف��رج �أ����ص���اري���ره���م، ف��ي��م��ا ف��ر�ئ�����س �خل���ون���ة ت��رت��ع��د 

�أ�صابيع  و�مل�����ص��ري..  �لعاقبة  �صوء  على  خ��وف��اً  وت��رجت��ف 

�ل�صود�ء �لتي غطت �صماء �لعر�ق  قليلة تنجلي �لغيمة 

و�ل��ه��و�ن..  �ل��ذل  �لعر�قيني  �أذ�ق���ت  �صنو�ت،  �صبع  زه��اء 

غيمة على عك�س �لغيوم �ملحببة �لتي كانت تعرب �صماء 

�إليها  يتوجه  كان  و�لذي  �لر�صيد..  �لعر�ق زمن هارون 

�أر���ص��ي«،  فعلى  �أم��ط��رت  فاأينما  فيك  »ب���ورك  خم��اط��ب��اً 

من  �ل�صرفاء  �صدور  عن  �ل�صخرة  تنز�ح  قليلة  �أ�صابيع 

بني قومي فيتنف�صون �ل�صعد�ء، �أما �لزبانية فما عليهم 

�أ�صيادهم.. فلي�صمع من به �صمم  �إل �صّد �لرحال خلف 

وليتع�س �أولو �لألباب �أينما وجدو�!

ف��ي��ا �أم����ني ع���ام ج��ام��ع��ة �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة »�مل��ن��ق��وط 

�ل���ع���ني«.. ك��ف��ى ���ص��رذم��ة وت��ف�����ص��خ��اً وع��م��ال��ة، ل��ق��د �صاق 

�مل��ه��زوزة  �لعرو�س  �أ�صحاب  م��ن  �لهيكل  بتجار  �صدرنا 

و�لنفو�س �ملهزومة.. فال�صعوب باملر�صاد..  

نبيه الأع�ر

خالل محاضرة بمناسبة رأس السنة الهجرية
غندور: الهجرة تدل على صبر المسلمين األوائل على دينهم
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جتمع �لعلماء �مل�صلمني يف لبنان.. يد�ً بيد لوحدة �لأمة

جانب من �حل�صور



ال��ذي يبقى ملحاً، هو كيف  ال�سوؤال  لعل 

يحفز  انتخابي  ق��ان��ون  اإىل  ال��و���س��ول  ميكن 

اللبناين على امل�ساركة يف العملية االنتخابية، 

من  بنوع  دائ��م  ب�سكل  موقفه  يت�سم  اأن  ب��دل 

ال�����س��ل��ب��ي��ة يف ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

اأف�سل ن�سبة م�ساركة  اأن  حيث تفيد الوقائع 

التاريخ  م��دى  على  االنتخابية  العمليات  يف 

املئة،  يف   55 ال���  تتجاوز  مل  للبنان،  احل��دي��ث 

مما يعني اأن نحو ن�سف املقرتعني اإال قلياًل 

اخ���ت���ي���ار مم��ث��ل��ي��ه��م جلملة  ي�����س��ارك��وا يف  مل 

االأ�سباب التي ذكرت يف احللقات املا�سية.

ال���ق���وان���ني  م���ع���ظ���م  اأن  ل���ن���ا  ت���ب���ني  واإذا 

الن�سبية  فيها  مبا  لبنان،  جربها  االنتخابية 

اأن  ح��ري  ف��اإن��ه   ،1941 ال��ع��ام  قبل  الب�سيطة 

ن��ب��ت��دع ال��ق��ان��ون ال����ذي ي�����س��اوي ب���ني جميع 

اللبنانية  الف�سيف�ساء  يف  وي��وف��ق  الناخبني، 

يبقى  اأن  ي��ج��وز  ال  اإذ  ال��ف��ئ��ات،  ج��م��ي��ع  ب���ني 

ناخب ب�سمن واآخر بزيت، وال يجوز اأن يكون 

الع�سبيات  تنتج  ق��وان��ني  لبنان  مثل  بلد  يف 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة وال��ف��ئ��وي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة 

 1953 ق��ان��وين  طريقتي  ع��ل��ى  وال��ع�����س��ائ��ري��ة 

و1957 )الدائرة الفردية(، وال قوانني تنتج 

قانون  طريقة  على  ال�سيا�سية  االإقطاعيات 

طريقة  على  قوانني  وال  )الق�ساء(،   1960
هو حال  كما  ال�سيا�سية  والبو�سطات  املحادل 

قوانني ما بعد 1992.

اإذن ما احلل؟

ال �سك اأن امل�ساألة لي�ست �سهلة، خ�سو�ساً 

ال��ذي يدمر  ال�سيا�سي اخلطري  امل��ال  يف ظل 

ال��ق��ي��م، ويف ظ��ل االن��ق�����س��ام ال��ط��ائ��ف��ي ال��ذي 

وه��ذا  فظيع،  ب�سكل  عمودياً  املجتمع  يق�سم 

عليه  ي��ق��وم  �سيا�سياً  واق��ع��اً  اأن��ت��ج��ا  االأم�����ران 

حرا�س هيكل ال ميكن ب�سهولة زحزحتهم عن 

االأم��ور  م��ن  جملة  يتطلب  وه��ذا  مواقفهم. 

اأبرزها:

- ت��وف��ري ال�����س��ب��ل ال��ت��ي ت��دف��ع اإىل ال��ت��ح��رك 

ممار�سة  اأج���ل  م��ن  وال��دمي��ق��راط��ي  ال�سعبي 

حرية االنتخاب دون ترغيب اأو ترهيب، وبال 

الت�سنجات  اإكراه وال ر�سوة، وبعيداً عن خلق 

املذهبية والطائفية املقيتة.

عاجزاً  ال�سيا�سي  امل��ال  يجعل  قانون  توفري   -

عن التحكم �سلفاً بالنتائج، ويجعل منه و�سيلة 

عقيمة اجلدوى.

النفو�س  نقل  عمليات  يجعل  ق��ان��ون  توفري   -

ب���غ���ري ذي ف����ائ����دة، ف����ال ن���ك���رر جت���رب���ة زح��ل��ة 

يف  ب������ريوت  يف  وال���ث���ان���ي���ة  االأوىل  وال�����دائ�����رة 

انتخابات 2009، ال بل على العك�س يجعل من 

هذه العملية وبااًل على اأ�سحابها، يف انتخابات 

االإدارة املحلية واملجال�س االختيارية.

- ال بد من اإنتاج قانون يجعل ال�سفارات، وحتى 

والعربية،  الغربية  اال�ستخباراتية  ال��دوائ��ر 

اأو حتى توقعها،  عاجزة عن التحكم بنتائجها 

حيث جتربة 1957 و2005 و2009 تعطي املثال 

املدمرة  احل���االت  ه��ذه  ع��ن  والفظيع  الفا�سح 

للن�سيج الوطني واالجتماعي.

اأي�ساً  ف��اإن��ه  ذل���ك،  اإىل  للو�سول  ال�سبيل  اأم���ا 

ي��ف��رت���س اإن��ت��اج ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي مي��ك��ن فعاًل 

ال�سيا�سي  ال��واق��ع  ع��ن  التعبري  م��ن  بنتائجه 

احلقيقي ويكون عاداًل وي�ساوي بني اللبنانيني، 

يحقق  اأن  امل��وع��ود  ب��ال��ق��ان��ون  يفرت�س  ول��ه��ذا 

اأي  يت�سمنها  اأن  ميكن  ال  االأم����ور  م��ن  جملة 

قانون ومنها:

الع�سبيات  انتخابي ي�سهم بن�سف كل  - قانون 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة وال���ف���ئ���وي���ة، وي��ف��ر���س 

اخلطاب  اعتماد  ال�سيا�سية،  ال��ق��وى  ك��ل  على 

ال�سيا�سي الوطني املوحد.

»كل  ير�سي  وع���ادل  ج��ام��ح  انتخابي  ق��ان��ون   -

االأذواق«.

 - وب��ال��ت��ايل، ال ب��د م��ن ق��ان��ون ف��ي��ه ن���وع من 

االح���ت���ي���ال اإن ج����از ال��ت��ع��ب��ري، ع��ل��ى االأق���ط���اب 

اأن  ال�سيا�سيني يجعلهم يت�سورون  و«الزعماء« 

حقوقهم حمفوظة - وهو بالتاأكيد كذلك-. 

هل ميكن و�سع هذا القانون؟

امل�ساألة هنا لي�ست متنيات اأبداً، والق�سية 

�سغط  اأداة  ت�سكيل  اأم��ك��ن  اإذا  مت��ام��اً،  �سهلة 

يهمه  وموؤثر  فاعل  عام  راأي  وتكوين  �سعبية 

اأن  امل�سروع  باإمكان  اإنه  اإذ  الوطنية،  امل�سلحة 

بالدائرة  يطالب  م��ن  ير�سي  ق��ان��ون��اً:  يقدم 

ال�����س��غ��رى ال��ت��ي ت��ق��ول ب�����س��رورة اأن ي��ع��رف 

كان  م��ا  طريقة  على  ج��ي��داً،  املر�سح  الناخب 

ينادي به البطريرك املاروين ال�سابق ن�سرهلل 

بطر�س �سفري.

- ي��ر���س��ي م���ن ي��خ��اف ع��ل��ى وج����وده 

ومت��ث��ي��ل��ه وزع��ام��ت��ه ال��ط��ائ��ف��ي��ة )ك��ح��ال 

النائب وليد جنبالط(.

امل������ح������ادل  اأ�������س������ح������اب  ي�����ر������س�����ي   -

والبو�سطات ال�سيا�سية )على حد ما عرب 

عنه يوماً الرئي�س نبيه بري(.

ير�سي من ال يرى اإمكانية اإال باإثارة 

)كحال  والطائفية  املذهبية  الع�سبية 

حزبي امل�ستقبل والقوات اللبنانية وبع�س 

اأتباعهما من اجلماعات واالأفراد(.

ما هو هذا القانون وكيف وملاذا؟ هذا 

ما �سنتعرف اإليه يف العدد املقبل.

ع���ق���د امل����رك����ز اال����س���ت�������س���اري ل���ل���درا����س���ات 

والتوثيق حلقة بحثية حول »م�سروع موازنة 

امل��رك��ز؛  رئ��ي�����س  خ��الل��ه��ا  راأى   ،»2012 ال��ع��ام 

موازنة  م�سروع  اأن  اهلل،  ف�سل  احلليم  عبد 

ذات  اأ�سئلة  لطرح  منا�سبة  ي�سكل   2012 ع��ام 

اأهمية كبرية: مع تراجع معدل الدْين العام 

هل   ٪135 اإىل  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  اإىل 

ال ي���زال خف�س ه���ذا امل��ع��دل ه��و ال��ه��دف، اأم 

االإنفاق  اأخ��رى مثل مراكمة  اأول��وي��ات  هناك 

اال���س��ت��ث��م��اري ب����دءاً م��ن ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، وعلى 

ف����رتة زم��ن��ي��ة مت��ت��د 5 ����س���ن���وات م���ث���اًل؟ اأي 

اأول���وي���ة:  ت�سكل  اأن  اأخ����رى مي��ك��ن  ���س��ي��ا���س��ات 

االإن����ف����اق االج���ت���م���اع���ي، ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع��ات 

االإنتاجية..؟ وهل متاح متويل التنمية على 

كافة االأ���س��ع��دة؟ ه��ل ميكن زي���ادة االإي���رادات 

ال�سريبية من دون زيادة املعدالت ال�سريبية، 

مثاًل عرب اإ�سالح االإدارة ال�سريبية وتو�سيع 

يجب  فوائد  �سيا�سات  اأي  املكلفني..؟  قاعدة 

املالية  التدفقات  اعتمادها؟ وما هو م�ستوى 

امل��ط��ل��وب ���س��ن��وي��اً، م���ع ال��ع��ل��م اأن ال��ت��دف��ق��ات 

كانت  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  حتققت  التي 

املركزي  امل�سرف  ال���الزم، وحتمل  م��ن  اأع��ل��ى 

واحل���ك���وم���ة واالق��ت�����س��اد ك��ك��ل ك��ل��ف��ة تعقيم 

فائ�س ال�سيولة؟

وق������دم ورق������ة امل����رك����ز ال���ب���اح���ث ر����س���وان 

املقومات  توفر  اأهمية  على  م�����س��دداً  ج��م��ول، 

االإن��ف��اق  برنامج  لتنفيذي  واالإداري����ة  املالية 

اال�ستثماري واالجتماعي للموازنة، مقرتحاً 

يف امل��ق��اب��ل رزم���ة م��ن االإج�����راءات وال��ت��داب��ري 

املطروحة  ال�سرائب  من  البديلة  ال�سريبية 

يف املوازنة.

و����س���دد اخل��ب��ري االق��ت�����س��ادي؛ د. اإي��ل��ي 

ُي�سقط  ب��داأ  العام  »الدْين  اأن  على  ي�سوعي، 

الطبيب  ف���ان���دي���ك؛  ك��ارن��ي��ل��ي��و���س  ال���دك���ت���ور 

املا�سي  القرن  الذي ذاع �سيته يف بريوت مطلع 

التي  ن���وادره  اأي�ساً  ل��ه  كانت  علمه،  �سعة  ب�سبب 

ظل تالميذه ومعارفه، واأبناء بريوت يتناقلونها 

ردح����اً ط��وي��اًل م��ن ال���زم���ن، وم���ن ه���ذه ال��ن��وادر 

التدمري  دروي�س  ال�سيخ  يوماً  رواه��ا  التي  تلك 

االأزهري من طرابل�س.

االأم�سيات  اإح���دى  يف  ق�سدُت  ال��ت��دم��ري:  ق��ال 

الدكتور فانديك ومعي رجل يّدعي العلم واملعرفة، 

فّرحب د. فانديك بنا، وت�سامرنا، والحظ فانديك 

الكونية،  العلوم  يف  الب�ساعة  قليل  »ال��ع��امل«  اأن 

هل  »ال��ع��امَل«:  ف�ساأل  ع��ادت��ه،  على  الدعابة،  واأراد 

قراأمت الريا�سيات؟ اأجاب الرجل: ال.

فقال: هل اأطلعتم على علم الفلك؟ اأجاب: ال

فقال: األكم م�ساركة يف الفيزياء اأو الكيمياء؟ 

اأجاب: ال

االأح��ي��اء؟  اأو  النبات  علم  در�ستم  اأو  ف�ساأله: 

قال: ال

يا  ف��ه��م��ت  االآن  وق������ال:  ال���دك���ت���ور  ف��اب��ت�����س��م 

�سيدي... اأنت اإذن عامل بالقدا�س!

وهذه من الثمانني يا موالي

وب�سحبتي  فانديك  الدكتور  زرت  التدمري:  وق��ال 

اأحد ال�سيوخ امل�سنني، وكان اأوفى على الثمانني من عمره، 

يف  ثقال  الدكتور  اإىل  ال�سيخ  ف�سكا  احلديث،  يف  واأخذنا 

ال�سمع، فاأجابه: ال باأ�س عليك هذا من الثمانني..

و�سكا له �سعف النظر، فاأجابه: يا �سيخي هذا من 

الثمانني!

وعاد ال�سيخ ي�سكو من ارتخاء املفا�سل ويقول له: 

اأعندك عالج يا دكتور؟

ف���اأج���اب���ه: ل��ي�����س ل���ه ع���الج ي���ا ���س��ي��دي.. الأن����ه من 

الثمانني.

وظل ال�سيخ ي�سكو، وفانديك يحيله اإىل الثمانني، 

مل  ال�سهري  الدكتور  الأن  اأم��ل��ه،  وخ��اب  ال�سيخ  ويئ�س 

له  م��ّد  اأن  يتمالك  فلم  ب��ه،  ينتفع  ع��الج��اً  ل��ه  ي�سف 

انتبه  اأن  وحدث  االأطفال(،  يفعل  )كما  هازئاً،  ل�سانه 

فانديك حلركة ل�سان ال�سيخ فحّدق به مبت�سماً وقال 

له: وهذه اأي�ساً من الثمانني يا موالي!...

و�سحكنا جميعاً....

»اأوراق لبنانية - ني�سان 1956«

اأول طريق �ُشق يف لبنان

ك��ان��ت ال��ط��رق يف لبنان »ق��ادوم��ي��ات« وط��رق 

���س��ق��ه  ف���ي���ه،  ع����رب����ات  ط���ري���ق  واأول  م����ك����اري����ن، 

هو  وتنا�سق،  علمي  با�سلوب  اآدميون  مهند�سون 

ط��ري��ق: ب���ريوت - دم�����س��ق، وق��د اأن�����س��اأت��ه يف اآخ��ر 

فرن�سية  �سركة   )1859( مقاميتني  القائم  عهد 

األ��ب�����س��ت ال��ط��رب��و���س و���س��م��ي��ت ب����: ���س��رك��ة طريق 

امل�سافرين  بنقل  امتيازاً  نزلت  العثمانية،  ال�سام 

وال��ب�����س��ائ��ع وال���ربي���د ال��ر���س��م��ي ب���ني امل��دي��ن��ت��ني 

»ديلجان�س«،  ا�سمها  بوا�سطة عربات  الكبريتني، 

جتر العربة منها �ستة خيول.

وك�����ان�����ت �����س����ت����ورة حم���ط���ة ي����ت����ب����ادل ف��ي��ه��ا 

بريوت  من  فالذاهبون  عرباتهم:  امل�سافرون 

ليحل  دم�����س��ق،  ع��رب��ة  اإىل  ���س��ت��ورة  يف  يتنقلون 

اإىل  دم�سق  م��ن  االآت���ون  عربتهم،  يف  حملهم، 

بريوت، والعك�س بالعك�س.

وك��ان��ت احل��ك��وم��ة م�����س��وؤول��ة مب��وج��ب امتياز 

عربات  حتمي  اأن  الطريق  اأن�ساأت  التي  ال�سركة 

ال��دي��ل��ج��ان�����س م��ن ال��ل�����س��و���س وامل��ع��ت��دي��ن، وك��ان 

الأنها  »ال��ب��و���س��ط��ة«  ع��رب��ات��ه��ا:  ي�سمون  االأه��ل��ون 

تنقل الربيد الر�سمي.

»اأوراق لبنانية ك2 - 1956«

اأحمد

18
ثقافة

مــن م�ستظــرفـــات الـدكتور فـــانــديـك

بيروتيات

مــن اأجــــل قــــانــــون انتخـــــابي يـمـنـع و�شـــول الـــعـ�شــــــا )6(

الأ�سباب الالزمة لقانون نوعي جديد يطور لبنان

املركز اال�شت�شاري للدرا�شات والتوثيق:

م�سروع موازنة 2012 م�ستن�سخ عن املوازنات ال�سابقة

) العدد 190(  اجلمعة - 2 كانون الأول - 2011

الدكتور كرنيليو�س فانديك



يت�سرب االن��ق��ط��اع ال��داخ��ل��ي/اجل��زئ��ي ���س��وري��اً عرب 

وامل�سابهة  املكانية،  امل��ج��اورة  ه��م��ا:  ���س��وري��ني  م�سربني 

املكانية:

 اأ - امل�سابهة املكانية: 

وح����دات، يفرت�س  ب��ني  ل��ل��رتاب��ط   ومت��ث��ل حتقيقاً 

يف  ت�سابهها  ا�ستجالء  اإىل  القرائي  التق�سي  ي��وؤدي  اأن 

الزمانية  امل�سابهة  اأوا�سر  اأن تغييب  اإال  مواطن معينة، 

- اأدوات الت�سبيه - اأدى اإىل اأن يغدو الرتابط املتمو�سع 

تقنية  جت�سده  ما  وهو  اإال،  لي�س  مكانياً،  ترابطاً  بينها 

امل�سابهة،  حم��ور  تقنيات  م��ن  ومثيالتها  )اال���س��ت��ع��ارة( 

بو�سفها ت�سطلع مبهام تعطيلية ن�سبياً للمعنى، ب�سبب 

الن�سي، مما  لالن�سياب  املتحققة جراء قطعها  املنافرة 

املثبتة  العنا�سر  »اإب����راز  ع��رب  اأ���س��ل��وب��ي��اً،  تنبيهاً  يحقق 

ب���اإدخ���ال لفظة غ��ري��ب��ة ع��ل��ى جت��ان�����س ال�����س��ي��اق«، االأم���ر 

احل��دود  تقف عند  ق��راءة م�ساعفة، ال  ي�ستدعي  ال��ذي 

ال�سطحية، واإمنا ال بد لها من اكت�ساف الثيمة الثاوية 

يف باطن الن�س، واملتحكمة يف ت�سكله على �ساكلة معينة 

دون �سواها، لي�ستحيل بذلك ما بدا غريباً ومتنافراً اأول 

وهلة، يف غاية االئتالف واالألفة، لهذا كانت اال�ستعارة 

الآلية  الثانية  اللحظة  ���س��ورة،  لكل  ال��ث��اين  »امل�����س��ت��وى 

اأح��د  ي��ك��ون  ال��ت��ي  ك��ل م��ك��ان )...(  ت��ظ��ل ه��ي نف�سها يف 

اأخ���رى:  وب��ع��ب��ارة  ث��اب��ت��اً«.  م��ت��غ��رياً، واالآخ����ر  م�ستوييها 

احل�سوري  امل�ستوى  على  تتحقق  الثابتة  احلقيقة  ف��اإن 

ما  اأم���ا  عالية.  اإيحائية  ط��اق��ة  م��ن  يحمله  مب��ا  لّلفظ، 

القب�س  عن  تنربي  قرائية  متظهرات  من  ذل��ك  �سوى 

على الطرف الغائب يف ال�سورة، فاإنها تختلف باختالف 

ث��ان��ي��اً، وهنا  ال��ق��رائ��ي  اأواًل، واخل��ل��ق  اخل��ل��ق االإب���داع���ي 

)الفردية  مبتدعها  روؤي��ة  تعك�س  »الأنها  ن�سبيتها  تكمن 

متلقيها  اأن  ح��ي��ث  م���ن  ن�سبية  اأن���ه���ا  ك��م��ا  اخل��ال�����س��ة(، 

ي����درك م�����س��اب��ه��ات��ه��ا ب��ح�����س��ب جت��رب��ت��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة مع 

»بثقافة  مرتهن  اإذن  اال�ستعارة  فتلقي  العام«،  حميطه 

ما  وه��و  للعامل«.  الثقافة  تلك  اقتطاعات  وبكيفية  م��ا، 

يفتح الباب للتعددية القرائية الناجمة عن »ال�سريورة 

اال�ستبدالية والتعوي�سية، التي )تلحق( بالدال، فتدفع 

به اإىل مغامرة زاخرة باالحتماالت.« 

 ب��ي��د اأن ه���ذا االخ��ت��الف ال��ق��رائ��ي يف اأي ح���ال من 

اأن ي���ك���ون جم���ان���ي���اً، ف��ل��ك��ي حت��وز  االأح��������وال، ال مي��ك��ن 

اأن  م��ن  لها  الب��د  ال��ق��رائ��ي��ة،  �سرعيتها  على  اال���س��ت��ع��ارة 

اإن��ه��ا تعد »�سامنة  ب��ل  تنم ع��ن عن�سر )االن�����س��ج��ام(، ال 

الن�سجام مكونات اأجزاء الن�س، بربط مفاهيمه وجمله 

وفقراته« مع بع�س. 

 ويكمن عن�سر )االن�سجام( الذي توفره اال�ستعارة 

عن  البحث  ال��ق��ارئ،  من  تتطلب  كونها  يف  ومثيالتها، 

فتكون  ال��ن�����س،  يف  احل��ا���س��رة  الغائبة  امل�سابهة  اأوا���س��ر 

بذلك عقداً اأ�سلوبية تقوي خيط اخلطاب، الأنها تتخلى 

عن جاهزية املعنى، وما فيه من اإهدار للطاقة املعنوية 

»هي  احل�سنة  فاال�ستعارة  املجاز،  ي�سفيها  التي  املكثفة 

التي توجب بالغة بيان ال تنوب منابه احلقيقة، وذلك 

اإنه لو كان تقوم مقامه احلقيقة، كانت اأوىل به« . 

 وف�����س��اًل ع��ن ذل���ك، ف���اإن عن�سر )االن�����س��ج��ام( من 

الناجم  اال�ستعاري  التعالق  ر�سد  يتحقق عرب  اأن  �ساأنه 

»اأن  ال��ق��ارئ  اإذ على  ال��ن�����س،  اال���س��ت��ع��ارات يف  تتابع  ع��ن 

متفرعة  وا���س��ت��ع��ارات  اأّم����اً،  ا�ستعارة  ه��ن��اك  اأن  يفرت�س 

الن�س«.  نهاية  اإىل  اأخرى  ا�ستعارات  تتوالد عنها  عنها، 

تلك  تعالق  ع��ن  الك�سف  يف  يتجلى  االن�سجام  وعن�سر 

الرتابط  مكمن  عن  الك�سف  اأي  بع�س،  مع  اال�ستعارات 

ا�سطالعه  يف  النقاد  قائمة  )ريفاتري(  ويت�سدر  بينها. 

اإن  اإذ  ال�سورية،  التعالقات  مليدان  م�ستفي�سة  بدرا�سة 

توايل االإجراءات االأ�سلوبية بح�سبه، يوؤدي اإىل الو�سول 

اإىل درجة االإ�سباع، التي يفتقد معها ا�ست�سعار الت�ساد، 

ويتميز هذا االإجراء االأ�سلوبي عن اإجراء اآخر، تتم فيه 

العودة اإىل �سياق الن�س. 

 ب- املجاورة املكانية:

للتقنيات  املكاين  التمو�سع  يكون  عندما  وتتحقق   

وتلقائياً  طبيعياً  مت��و���س��ع��اً  ال��ن�����س،  داخ���ل  االأ���س��ل��وب��ي��ة 

ال��ق��راءة  يف  ال��ر���س��د،  على  ع�سرية  منها  جتعل  ل��درج��ة 

لتقنيات  م��ع��اك�����س  ب���اجت���اه  ال���س��ت��غ��ال��ه��ا  ن���ظ���راً  االأوىل، 

ال�سطحية  البنية  يف  االن�سجام  حتقق  فهي  امل�سابهة، 

املعجمية،  ال��دالل��ة  يعزز  ال�سياقي  التتابع  الأن  للن�س، 

تقدم  ال  اإذ  ال��ل��غ��وي،  ال�سياق  جتان�س  »اإىل  ي���وؤدي  مم��ا 

درجة عدم التوقع التي يقدمها عن�سر غريب عن هذا 

التجان�س«، كما يف تقنيات امل�سابهة من ا�ستعارة وت�سبيه، 

للكلمة،  العامة  الداللة  تطابق  �سمن  تتحرك  ال  التي 

اإىل كلمة خمتلفة وم�سابهة يف  اإىل اللجوء  فهي تنحى 

القارئ - عند وجودها -  ذات��ه، ف�سرعان ما ي�سعر  االآن 

بد  ال  لذلك  الن�س،  ج�سد  دخ��ل  ق��د  غريباً  ج�سماً  ب��اأن 

العميقة  البنية  يف  االن�سجام  ليتحقق  ثانية  ق��راءة  من 

للن�س، واالأمر خمتلف متاماً مع تقنيات املجاورة، الأنها 

تعمل »�سمن الوحدات املعنوية الداخلية للكلمة«، وبهذا 

خا�سيتها  اأن  اإال  اأي�ساً،  ا�ستبدالية  التقنيات  هذه  تكون 

اال�ستبدالية، تبقى حمايثة، و�سمن لوازم الكلمة ذاتها 

وتداعياتها، ولذلك كانت هذه اخلا�سية اأكرث جالء مع 

تقنيات امل�سابهة، التي حتقق ا�ستبدااًل خارجياً وتاماً.

 وال منا�س من االإ�سارة هنا، اإىل اأن خفوت اخلا�سية 

وجماز  )كناية،  من  امل��ج��اورة  تقنيات  مع  اال�ستبدالية 

م��ر���س��ل، وت����وري����ة(، ال ي��ق��ل��ل م���ن ط��اق��ت��ه��ا االأ���س��ل��وب��ي��ة 

اخل��ف��وت  ه���ذا  ع��ن  ا�ستعا�ست  ق��د  لكونها  التمويهية، 

ب��ط��اق��ة اأ���س��ل��وب��ي��ة ن��اج��م��ة ع���ن مت��وي��ه م��ع��ك��و���س، تلك 

اإغفالها، نظراً لتمركز الدرا�سات  الطاقة التي طاملا مت 

االأ���س��ل��وب��ي��ة ح���ول االن���زي���اح املتحقق ج���راء اال���س��ت��ع��ارة، 

ونظرياتها، التي ينطبق عليها - متاماُ- كالم ريفاتري 

و�سواه من االأ�سلوبيني: باأن يف القراءة اال�ستك�سافية - 

ومت�ساربة  متنافرة  وحداته  كل  تبدو  للن�س،  االأوىل- 

تلك  تاآلف  اإىل  وحتيل  التاأويلية  والثانية  بع�سها،  مع 

الوحدات وان�سجامها، اإال اأننا نالقي �سعوبة يف تطبيق 

مر�سود  تنافر  ثمة  فلي�س  امل��ج��اورة،  تقنيات  على  ذل��ك 

ت�سطلع  وب��ه��ذا  ل��ل��ن�����س،  ال�سطحية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  م��ع��ه��ا، 

انتفاء  م��ن  ب��د  ال  اإذ  م��زدوج��ة،  الثانية مبهمة  ال��ق��راءة 

التنافر، يف الوقت ذاته لتحققه فيه، ويف البنية العميقة 

للن�س حتديداً، من خالل اأخذ كل وحدات الن�س بنظر 

االعتبار، ف�سعرية املجاورة تكمن يف ائتالفها الظاهري، 

ومنافرتها وائتالفها الداخليني.

ج - التزامن ال�سوري:

 وف��ي��ه ي��ت��م ال��ت��زام��ن ب��ني الت�سكلني ال�����س��وري��ني - 

االنتقال  عرب  واح��دة،  بنية  يف   - والت�سابهي  التجاوري 

املجاورة  مرحلة  اإىل  اال�ستبدالية  امل�سابهة  مرحلة  من 

اأحد  بو�سفه  تقليدياً  النمط  هذا  عرف  وقد  الكنائية، 

املكنية(،  اال�ستعارة، وحتت م�سطلح )اال�ستعارة  اأمناط 

ب��ي��د اأن��ن��ا ن���رى اأن ح�����س��ور اجل��ان��ب ال��ك��ن��ائ��ي ف��ي��ه بقوة 

بو�سفه مي��ث��ل درج���ة ���س��وري��ة اأق�����س��ى م��ن اال���س��ت��ع��ارة، 

ي�ستدعي اإيالءه اهتماماً اأكرب، ولكن دون اإغفال اجلانب 

الو�سول  الذي مت  العبور،  نقطة  كان  الذي  اال�ستعاري 

االأم��ر  املتقدمة،  الكنائية  املرحلة  تلك  اإىل  خالله  من 

م�ستقل  عنوان  النمط حتت  ه��ذا  ف�سل  ا�ستدعى  ال��ذي 

ليت�سنى اإي�ساح ذلك التداخل اال�ستبدايل/ الكنائي فيه.

من ندوات املجل�س العاملي 
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زاويـــة حــــادة

خلف المدى األحمر 
يختفي قمر النحاس

بال وعد وب�سدفة متكافئة

يتناثر املوج على راحة االأقحوان

يف البيت قارورة غاز واأدخنة

نقول جلامعي التنك من طرقاتنا �سكرا

فقد نظفتم اأرواحنا ال�سدئة

اأيها العطر الداكن املتدفق من �سحابة ال�سيف

متهل

للر�سا�س دوي قامت ولنا باكورة مهرتئة

كيف اأو�سد االأحالم اأحجارا ومنعطفات ؟

وابني جمد ال�سوارع حني تهدر باأغنية خائفة

خلف املدى االأحمر يختفي قمر النحا�س

وبيتي هناك بعد 

األوية من النكبات والنك�سات واأمة خ�سئة

خلف املدى االأحمر

يختفي قمر النحا�س

مدينتي – قريتي – باالأ�سالك �سّوَرها النعا�س

اأمل هادر  اللجوء يتكئون على  هنا ب�سر من فلقات 

كثورتهم

وعلى ثورة متكئة

نقول جلامعي التنك من طرقاتنا �سكرا

فقد نظفتم اأحالمنا من فورة االلتبا�س 

خلف املدى االأحمر يختفي قمر النحا�س

ويف ليلك املجد كوكبة من ال�سهداء 

يحت�سي ال�سوق �سراهة احلب منها

ويعلي كاأ�سه جامعا ما تناثر من زجاج فوق �سند�سها

بال وعد وب�سدفة منكفئة

وب�سدفة متكافئة

يزحف املخيم كله نحو الوطن

يزحف الوطن �سوب اأحالم دافئة

وكاأمنا عاد امل�سيح باإكليله الغاري

 يكمكم الذئب ال�سره

ويرفع �سارة الن�س على منربه

من لي�س ميلك �سيفا 

فليبع رداءه ولي�سرته

خلف املدى االأحمر

يختفي قمر النحا�س 

وتختفي اأحالمنا يف �سلع ع�سبة يف اجلليل

تنمو غريبة عن �سلعها

وربيعها وَرْبِعها 

طه العبد
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ح��ك��وم��ات يف ال���ع���امل ت��دي��ر اق��ت�����س��ادات اأه���م 

اأم���ا يف ما  بكثري م��ن االق��ت�����س��اد ال��ل��ب��ن��اين«. 

اإيلي  ف��اأ���س��ار   ،2012 م��وازن��ة  مب�سروع  يتعلق 

ال�سريبة  زي���ادة  ط��رح  اإىل  حت��دي��داً  ي�سوعي 

على الفوائد من 5٪ اإىل 8٪ وت�ساءل: ملاذا ال 

املقيمني وغري  ودائ��ع  التمييز بني  اإىل  نعمد 

املقيمني؟

وب����راأي����ه، ف����اإن رف���ع ه���ذه ال�����س��ري��ب��ة يعني 

اإىل  ن�سعى  مل��اذا ال  لكن  ال��دائ��ن��ة،  الفوائد  رف��ع 

ونتخل�س  ع��م��وم��اً،  ال��ب��الد  ال��ف��وائ��د يف  خف�س 

يتم  التي  االنكما�سية،  النقدية  ال�سيا�سة  من 

االلتزام بها بحجة اال�ستقرار االقت�سادي؟

م����ن م���ن���ظ���ور ال���رئ���ي�������س ال�������س���اب���ق ل���دائ���رة 

�سالح،  اأم��ني  االأ�ستاذ  امل��ال؛  وزارة  املحا�سبة يف 

ي��خ��ت��ل��ف عن  2012 ال  م���وازن���ة  م�����س��روع  ف����اإن 

2010 و2011، اللتني مل ُتَقرا اأ�ساًل،  موازنتي 

وبالتايل ال جديد فيه، وقال اإن االأرقام الواردة 

ال�سابق،  ال��واردة يف  امل�سروع هي نف�سها  يف هذا 

مثاًل  فالعجز  ف��ي��ه��ا،  تغيري  اأي  ه��ن��اك  ول��ي�����س 

 ٪57 ك��ان  وه��و   ،٪29.7 ن�سبته  تكون  اأن  يتوقع 

و25٪ يف امل�سروعني ال�سابقني على التوايل.

العقارية، ركز اخلبري  ال�سريبة  يف م�ساألة 

االق��ت�����س��ادي د. ع��ب��د ال�������روؤوف ق��ط��ي�����س على 

ال��ع��ق��ارات  جت��ار  ب��ني  التمييز  يتم  اأن  ���س��رورة 

املقطوع« وبني  ي�سددون �سرائبهم على  »الذي 

النهائي،  التملك  بهدف  ال�سقق  على  الطلب 

وعن طرح ال�سريبة على القيمة امل�سافة، راأى 

اأن االأف�سل عو�ساً عن ذلك هو »زيادة ال�سريبة 

التي  وال�سلع  الروحية  وامل�سروبات  التبغ  على 

ي�ستلهكها املي�سورون«.

واأ�سار رئي�س مركز البحوث واال�ست�سارات، 

د. كمال حمدان، اإىل اأن م�سروع موازنة 2012 

»ح���اف���ظ ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ن��ف�����س��ه م���ن االإن���ف���اق 

اال�ستثماري، ال بل خف�سه على نحو حمدود«. 

ت�سيطر  ت���زال  ال  نف�سها  »ال��ذه��ن��ي��ة  اأن  وراأى 

ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ي م���ع االإن����ف����اق ال���ع���ام يف ال��ب��اب 

االجتماعي«.

واأع����ار اخل��ب��ري االق��ت�����س��ادي د. ك��ام��ل وزن��ة 

اأه��م��ي��ة ك��ب��رية مل��و���س��وع ال�����س��ري��ب��ة ال��ع��ق��اري��ة 

اإن  وق��ال  امل��وازن��ة،  م�سروع  يف  طرحه  ولكيفية 

اأن يرتكز على  ال�سعيد يجب  العمل على هذا 

الق�سري  للمدى  االأ���س��ول  �سراء  بني  »الف�سل 

ف��ق��ط وب����ني ال�������س���راء ب��ه��دف ال��ت��م��ل��ك«، ودع���ا 

الواليات  يف  املعتمد  ت�سبه  مقاربة  اعتماد  اإىل 

امل��ت��ح��دة ح��ي��ث حت���دد �سريبة ال��رب��ع ال��ع��ق��اري 

كما  الدخل،  و�سطر  العقار  متلك  لفرتة  وفقاً 

الر�ساميل  اإىل  التنبه  ���س��رورة  اإىل  وزن��ة  لفت 

لال�ستثمار  تنتقل  التي  االأم���وال  »اأو  ال�ساخنة 

ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����س��ري وال��ت��ي دف��ق��ت ال��ع��ق��ارات 

اأن  ل��درج��ة  االأ���س��ع��ار  رف��ع  اإىل  واأدت  اللبنانية، 

التملك  ي�ستطيعون  ال  حالياً  امل�سكن  طالبوا 

فيما ال فر�س الن�سبة للجيل ال�ساعد هي اأدنى 

بكثري«.

وطرح اخلبري االقت�سادي د. جنيب عي�سى 

ت�������س���اوؤاًل حم���وري���اً: اأمل ي��ح��ن ال���وق���ت مل��ق��ارب��ة 

امل���وازن���ة م��ن م��ن��ظ��ور ج��دي��د، ب��ع��دم��ا تكد�ست 

املالحظات وتكاثرات من عام اإىل اآخر؟ وبراأيه 

اإذا  االقت�سادي  ماأزقها  يف  �ستبقى  »البالد  فاإن 

مل توؤخذ بعني االعتبار توقعات معدالت النمو 

املنخف�سة وارتفاع معدالت الهجرة«.

اأح��م��د �سلوم  ورك����ز اال���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي د. 

على اأن ال�سيا�سة املالية هي جزء من ال�سيا�سة 

اإ�سالح  اإج��راء  االآن هو  واملطلوب  االقت�سادية، 

كانت  التي  بالذهنية  اال�ستمرار  وعدم  �سيا�سي 

���س��ائ��دة م���ن ق��ب��ل. وق�����ال: »ت��ف��اءل��ن��ا ب��ح��دوث 

تغيري.. اإال اأنه مل يحدث«.

وحتدث اأمني عام جمعية امل�سارف اللبنانية 

د. مكرم �سادر قائاًل: اإن خدمة الدين العام هو 

»باب االإنفاق الوحيد الذي �سهد تراجعاً كن�سبة 

م��ن اإج���م���ايل ال��ن��ف��ق��ات وم���ن ال��ن��اجت م��ن��ذ ع��ام 

2007«، ووفقاً الأمني عام امل�سارف مكرم �سادر، 
يقول  واالآن   2007 عام  23٪ يف  كانت  فالن�سبة 

امل�سروع اإنها ٪32.

م�سلح  ب��و  غالب  د.  االقت�سادي  وللخبري 

ن��ظ��رة ج��ذري��ة يف ال��ت��ع��اط��ي م��ع امل���وازن���ة، فهو 

قال: »اإن اأ�سل م�سروع املوازنة املطروح خاطئ« 

اأرب��اح  زي��ادة  اأولوية  اإ�سقاط  �سرورة  اإىل  ولفت 

الزراعي  القطاعني  �سوب  وحتويلها  امل�سارف 

واأو�سح  الوظائف،  يولدان  الذين  وال�سناعي 

اأن امل���وازن���ة امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ق��ط��اع ال���زراع���ي ال 

النفقات يف م�سروع  اإجمايل  0.6٪ من  تتجاوز 

0.06٪ للقطاع  املوازنة، وتنخف�س الن�سبة اإىل 

ال�����س��ن��اع��ي، ويف امل��ق��اب��ل ت��ب��ل��غ ح�����س��ة رئ��ا���س��ة 

وزارات   4 ح�س�س  وت�ساوي   ،٪1.5 اجلمهورية 

اأ�سا�سية!



نف�سي  البخل مر�ض  اأن  الدرا�سات  ت�ؤكد 

وت���رب����ي، وي��ع��ت��ر ن����ع���اً م���ن اأن������اع اف��ت��ق��اد 

الإح�سا�ض بالأمن والأمان، واأن لهذا املر�ض 

ب�اعث عدة، اأهمها احلرمان يف ال�سغر، اأو اأن 

البخيل بالفطرة اإن�سان اأناين ويكره العطاء 

والإنفاق على اأهل بيته.

اأن هناك ن�عاً  اأي�ساً  الدرا�سات  واأظهرت 

من البخل ظهر عند الرجال بعد اأن خرجت 

امل����راأة للعمل، واأ���س��ب��ح ل��ه��ا دخ���ل ث��اب��ت، ويف 

هذه احلالة ميتنع الرجل عن الإنفاق حتى 

ت�سطر زوجته لل�سرف بدًل منه.

عالمات  10

ع��ل��ي��ك الن��ت��ب��اه يف ف���رة اخل��ط���ب��ة من 

ال�سريك البخيل، لأن الزواج يف هذه احلالة 

ل��ك  ك���ب���ر  ك����ارث����ة وع�������ذاب  اإىل  ���س��ي��ت��ح���ل 

ولأطفالك. 

اأ����س���ات���ذة ع��ل��م الج���ت���م���اع ي�����ؤك����دون اأن 

امل�����س��ارح��ة امل��ادي��ة ق��ب��ل ال����زواج مهمة ج���داً، 

فامل�سارحة  ذل��ك،  بعد  احلياة  ت�ستقيم  حتى 

مت��ن��ع ه���ذا ال��ن���ع م��ن اخل���اف���ات، م�سرين 

اإىل اأن امل�سيبة حتدث حينما يعي�سان مرحلة 

اأن يبني لاآخر  رومان�سية، وكل واحد يحب 

اأف�سل ما لديه، لذلك فاإن الأ�سياء الدقيقة 

ل  �سفة  وال��ب��خ��ل  ال����زواج،  بعد  اإل  تظهر  ل 

فالبخل  ال���زوج���ة،  معها  تتعاي�ض  اأن  مي��ك��ن 

اأي�ساً يف  اإن��ه  امل��ادة، بل  ل يقت�سر فقط على 

الع�اطف.

التفريق  ي��ج��ب  ب��اأن��ه  الأ���س��ات��ذة  وين�سح 

بني بخل الزوج اإذا كان مي�س�ر احلال، وبني 

عدم قدرته على تلبية الحتياجات الأ�سا�سية 

ل��زوج��ت��ه واأ���س��رت��ه؛ اإذا ك���ان غ��ر ق���ادر على 

الزوجة يف  اإىل فقره، لأن  امل��ال نظراً  ت�فر 

احلالة الثانية تك�ن غر �سابرة، واخلافات 

الفقر فقط،  اأو  البخل  ي�سببها  ل  قد  املالية 

العاملة  ال��زوج��ة  ل��زي��ادة مرتب  نتيجة  اإمن��ا 

عن مرتب الزوج، واحتمالت ت�سلط الزوجة 

ه��ن��ا اأع����ل����ى، ف�����س��ًا ع���ن اح���ت���م���ال ���س��ي��ط��رة 

الأم��ر  وه��ذا  ال��رج��ل،  على  الدونية  اإح�سا�ض 

قد ي�سبب م�سكات كبرة، خ�س��ساً يف ظل 

ارتفاع فر�ض عمل املراأة.

القرار االقت�سادي لالأ�سرة

م��ن ع��ام��ات ب��خ��ل ال��رج��ل ال��ت��ى ميكن 

النتباه اإليها:

- اأن يك�ن بخيًا يف امل�ساعر.

- يعلل كل اختيار له بناحية مادية.

- ي��ت��غ��ر ل���ن��ه ون����رات ���س���ت��ه ع��ن��د ال��دف��ع 

املايل.

- يتجنب الإنفاق بطريقة ملح�ظة، وياأمر 

النا�ض وين�سحهم بالبخل وال�سح.

- يخاف من اأي مغامرة قد تكلفه نق�داً.

- ل ي��ب��دي اه��ت��م��ام��اً ب��ال��ط��ع��ام اجل���ي���د، ول 

اإذا كان يدفع  ي�ستمتع بالطعام عندما ياأكله 

ثمنه من جيبه.

- ل مينح اأ�سحاب احلق حق�قهم، ول مينح 

اأ�سحاب املجه�د مكافاأة.

- قليل الهدايا.

- ي�ستخدم غالباً اأدوات الآخرين.

- غ���ال���ب���اً م���ا ي���ك����ن م���ن���ح���دراً م���ن وال���دي���ن 

بخيلني.

الزوج البخيل

اأم����ا يف ح��ال��ة زواج�����ك م���ن زوج ب��خ��ي��ل، 

ف��ع��ل��ي��ِك ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأم�����ر ال����اق���ع، رغ��م 

ب�سكل  البخل  �سفة  م��ن  التخل�ض  �سع�بة 

اأن  ال��زوج��ة الذكية  ب��اإم��ك��ان  اأن���ه  اإل  ج���ذري، 

ب�سكل  ال�����س��يء م��ن بخل زوج��ه��ا  حت��د بع�ض 

ير�سيه وميكنها من متابعة حياتها الزوجية 

اتباع  خ��ال  م��ن  وذل��ك  وقناعة،  بر�سا  معه 

عاج من ثماين خط�ات .

- اإذا اكت�سفت اأنه بخيل فا ت�سعريه بذلك، 

بخله،  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  عن  ابحثي  بل 

ثم حاويل اإيجاد حل منا�سب ير�سي كليكما.

ب���ني وق����ت واآخ�����ر ك����رم �سخ�ض  - ام��ت��دح��ي 

وي��ح��رم��ه زوج���ك، وع��ددي  تعرفانه ج��ي��داً 

طريقة تعامله مع زوجته وعائلته و�سعادتهم 

و�سيلة  �س�ى  لي�ض  لديهم  امل��ال  لأن  جميعاً، 

ل�سراء راحتهم .

للمال،  ال�سديد  باحتقارك  زوجك  اأ�سعري   -

واأنه يجلب ال�سقاء لأ�سحابه .

ذّك��ري��ه بني احل��ني والآخ���ر بتعاليم ديننا،   -

وباأن البخل كما التبذير مرف��ض متاماً .

- ق������ارين اأم����ام����ه ب����ني ال���ب���خ���ل وال���ت���ب���ذي���ر، 

�سمن  امل�سروف  يف  القت�ساد  على  و�سجعيه 

احلدود املتعارف عليها .

ت�����س��ع��ري��ه  ول  ب���خ���ل���ه،  م����ن  ت���ت���ذم���ري  ل   -

با�سمئزازك من بخله، بل حتدثي عن كرمه، 

على  ت�سجعيه  لكي  النا�ض  اأم��ام  عليه  واثني 

البتعاد عن البخل .

- اأكدي له دائماً اأن امل�س�ؤولية املالية تقع على 

ب��دوره��ا  ت��ق��در  ال��ت��ي  الأ����س���رة،  كتفي �ساحب 

تعبه واإنفاقه عليها، واأن الزوجة تتعاون مع 

زوجها اإذا ما تعاون معها .

- اجعليه يدرك مدى ال�سعادة الداخلية التي 

لكم  ي�سري  عندما  والأولد  بها  ت�سعرين 

احتياجاتكم .

احلري�ص.. وامل�سروف

بع�ض  زوج��ك حري�ض  اأن  �سعرت  اإذا  اأم��ا 

على  م�ستمر  م��ع��ه  خ���اف  ول���دي���ك  ال�����س��يء 

م�سروف البيت، ول يحب الكام ب�ساأن املال، 

فتن�سحك »الثبات« باتباع الن�سائح الآتية : 

 - عدم الياأ�ض وامللل من تكرار املناق�سات مع 

كما  الأم����ر ..   ه��ذا  تتفاهما يف  زوج���ك، حتى 

تن�سحك بال�سر . 

 - اج��ع��ل��ي ال��ن��ق��ا���ض امل��ن��ط��ق��ي حم���ل اجل���دل 

واخلناق  يف م�ساألة م�سروف البيت . 

 - ناق�سي زوجك يف امل�سروف واأنتما يف نزهة 

يف اله�اء الطلق ،  فالعامل النف�سي هنا مهم. 

اب��دئ��ي احل��دي��ث م��ع زوج���ك يف م�سروف   - 

الأم���ر  جت��اه  نظرك  وجهة  بت��سيح  البيت 

املادية ،  فاخلاف يبداأ غالباً من الختافات 

الفكرية بني الزوجني . 

 - اأن�ستي دائماً ملا يق�له �سريكك وفكري معه ،  

ت�قعاتك ،   ع��ن  ب�سدة  تختلف  ق��د  فت�قعاته 

لكنها اأي�ساً قد حتمل روؤية جديدة ،  وات�سمي 

بالحرام يف ح�ارك مع زوجك يف م�سروف 

البيت، حتى ل� كنت ل تتفقني معه يف الراأي . 

اأهدافاً م�سركة ،  فاأ�س�اأ م�ساكل   -  حددا معاً 

امل��ت��زوج��ني امل���ادي���ة ���س��ب��ب��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي اأن��ه��م 

مل ي��خ��ط��ط���ا ب�������س����رة ج���ي���دة لأه���داف���ه���م 

ب�ساأن  للتفكر  حتتاجان  فاأنتما  امل�ستقبلية ،  

اخلطط العظيمة يف حياتكما، والتي تتطلب 

م���اًل ك��ث��راً، مثل ف���رات احل��م��ل وال�����لدة ،  

الهتمام  اأو  جديدة،  �سيارة  اأو  منزل  و�سراء 

باأحد ال�الدين.

لتحقيق  ل��ادخ��ار  عمل  خطة  بر�سم  اب���داآ   - 

اأهدافكم، اأو اتفقا على ي�م معني يف الأ�سب�ع، 

�ست�سعان فيه ما ادخرمت�ه معاً يف مكان ما ،  

يف  تقارب  بداية  �سي�سكل  بالنجاح  فال�سع�ر 

الفكر املادي بينكما . 

 - ما خاب من ا�ست�سار ..  ل تخجا من طلب 

امل�ساعدة اإذا تعرثمتا ،  فالنقا�ض بني اأ�سدقاء 

ت�تر احلديث  �سدة  م��س�عيني يخفف من 

اأي���ن تكمن  ع��ن امل���ال ،  وق��د ميكنكما حت��دي��د 

يقدمها  ال��ت��ي  وال��ن�����س��ي��ح��ة  بدقة ،  امل�����س��ك��ل��ة 

ل���م  ع��ن  تكفي  اأن  ه��ي  النف�سي�ن  الأط���ب���اء 

زوجك وك�ين اإيجابية . 

اتخاذ  عليكما  امل��دي���ن،  ال���زوج  ح��ال  ويف 

خط�ات م�سركة من اأجل التخل�ض من هذا 

فريق  زوج��ك  مع  �ست�سنعني  وهكذا  ال��دي��ن، 

اقت�سادي واحد . 

رمي اخلياط
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كيف تتصرفين مع الزوج البخيل

مع  التعامل  ت�ستطعن  ل  الأم��ه��ات  م��ن  كثر 

ع�سبية اأطفالهن، وقد تك�ن الأم يف بع�ض الأحيان 

وي��رج��ع  الأط���ف���ال،  ل���دى  الع�سبية  زرع  يف  ���س��ب��ب��اً 

ع���ادات غر  الأط��ف��ال  اإك�ساب  اإىل  ذل��ك  ال�سبب يف 

حمببة من الأم؛ عن ق�سد اأو غر ق�سد، اأو نتيجة 

ويقلد  وت���ت��ر،  بانفعال  الأط��ف��ال  م��ع  الأم  تعامل 

الأطفال هذه الع�سبية ب�سكل ل اإرادي.

قد يق�م الطفل بعادات اأو اأفعال ع�سبية لعدم 

اأو  ت�تر  م��ن  ب��ه  ي�سعر  مب��ا  التعبر  على  مقدرته 

التعبر  اأو  م��ع��ني  اأو خم���اوف م��ن م���ق��ف  ���س��ي��ق، 

ع��ن ح��اج��ت��ه له��ت��م��ام وح��ن��ان الآخ���ري���ن اأو طلب 

امل�ساعدة، فهذه الأفعال واحلركات الع�سبية جتعل 

الطفل يتغلب على الإح�سا�ض الذي ينتابه يف هذه 

اللحظة.

 

عالج الع�سبية عند االأطفال

ي���ج���ب م���ع���رف���ة ال�����س��ب��ب الأ����س���ا����س���ي ل��ه��ذه 

احلركات الع�سبية، فاإن كان �سبباً ع�س�ياً يجب 

�سبباً  ك��ان  واإن  ملعاجلته،  الطبيب  اإىل  اللج�ء 

ع�����س��ب��ي��اً، ف��اب��د م��ن اإ���س��ب��اع ح��اج��ات الأط��ف��ال 

الق�س�ة  ن��ب��ذه��م، وجت��ن��ب  وت��ق��دي��ره��م، وع����دم 

الزائدة والتدليل الزائد.

والتعبر  الأطفال م�ساحة من احلرية  اإعطاء 

م�ساحة  وت��رك  للحرية  حتجيم  ب��ا  اأنف�سهم  ع��ن 

العمر  نف�ض  م��ن  بالأ�سحاب  بالختاط  للطفل 

الجتماعية  امل��ه��ارات  الأط��ف��ال  ل��دى  ننمي  حتى 

يف  بحرية  اأنف�سهم  ع��ن  والتعبر  الآخ��ري��ن  وح��ب 

غياب الأب�ين.

يجب األ تك�ن الأم ع�سبية ومت�ترة دائماً اأمام 

الأط��ف��ال تلك النفعالت  الأط��ف��ال، حتى ل يقلد 

ب�سكل تلقائي.

جتاههم  احلب  م�ساعر  عن  لاأطفال  التعبر 

مما يعزز ال�سع�ر بالدفء واحلنان لدى الأطفال، 

ال�سحيح  الأ���س��ل���ب  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ي�ساعدهم  ك��م��ا 

للتعبر عن احلب جتاه الآخرين.

اإي�سال  عند ت�جيه نقد ل�سل�ك الطفل، يجب 

ذات��ه،  الطفل  نبذ  ولي�ض  ال�سل�ك،  بنبذ  ال�سع�ر 

األ��ف��اظ غ��ر م���ؤذي��ة ل�سع�ر  م��ع م��راع��اة ا�ستخدام 

الطفل.

ا���س��ت��خ��دام اأ����س���ل����ب ال��ت��ج��اه��ل اأث���ن���اء ان��ف��ع��ال 

الأطفال ال�سديد، والذهاب اإىل مكان ل ميكنه اأن 

ياحقك فيه.

احل�سن،  الطفل  �سل�ك  نح�  الإع��ج��اب  اإظ��ه��ار 

وا�ستخدام اأ�سل�ب املكافاأة.

ا���س��ت��خ��دام ق��اع��دة ال��ع��زل ول���� دق��ائ��ق م��ع��دودة 

بتغير مكانه، وعدم �سرف  الطفل؛  انفعال  اأثناء 

انفعاله يف اأحد الأ�سخا�ض.

اله���ت���م���ام ب���الأط���ف���ال واإح���اط���ت���ه���م ب��ال��رع��اي��ة 

مع  واملناق�سة  للح�ار  وق��ت  وتخ�سي�ض  واحل��ن��ان 

الأطفال لتفريغ طاقاتهم.

اأجله،  ب من  ل تنفذ للطفل الأمر الذي تع�سّ

اأن  الطفل  ليعلم  لتنفيذه  الهدوء  عليه  وا�سرط 

الع�سبية ل تاأتي بنتائج مثمرة.

جتنب ا�ستثارة الطفل ثم ل�مه على الإنفعات 

الع�سبية التي قام بها.

روح  لتنمية  جماعية  اأع��م��ال  يف  الطفل  �سارك 

اجل���م���اع���ة وح����ب الآخ�����ري�����ن، وا���س��م��ح��ي لطفلك 

بالذهاب اإىل رحات جماعية مع اأ�سدقائه ليتعلم 

حتمل امل�س�ؤولية ويت�سرف بتلقائية.

كيف تعـــالجــين »العصبـيـة« عـند طــفـلك؟
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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تناول  اأن  اإىل  الطبية  الأب��ح��اث  اأح���دث  نّبهت 

بع�ض الأطعمة وجتنب البع�ض الآخر قد ي�ساعد 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ب��ي��ا���ض الأ���س��ن��ان 

وبريقها، خ�س��ساً بعد خ�س�عها لعملية التبيي�ض 

ب�ا�سطة الأطباء. 

فبالن�سبة اإىل الكثرين من الأ�سخا�ض الذين 

طبيب  عند  �س�اء  العمليات،  ه��ذه  ملثل  يخ�سع�ن 

ا�ستخدام  يف  انتظامهم  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  الأ���س��ن��ان، 

م��ع��ج���ن الأ���س��ن��ان امل��ب��ي�����ض، ي��ب��دون اأك���رث حر�ساً 

بيا�ض  على  للحفاظ  اأطعمة  من  يتناول�نه  فيما 

اأ�سنانهم.

وه��ن��اك ب��ع�����ض الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��اف��ظ على 

ب��ي��ا���ض الأ����س���ن���ان، م��ث��ل ال��ف��اك��ه��ة واخل�������س���روات 

ال�����س��ل��ب��ة )ال����ت����ف����اح وال���ف���ا����س����ل���ي���ا اخل�������س���راء 

تعمل  وال��ت��ي  وال��ك��رف�����ض..(،  واجل���زر  والقرنبيط 

ب�س�رة  الطعام  بقايا  من  الأ�سنان  تنظيف  على 

كاملة اأثناء عملية امل�سغ، بالإ�سافة اإىل فاعليتها 

يف زي���ادة اإف���راز ال��ل��ع��اب، ال��ذي يعمل ب���دوره على 

حتييد التاأثر ال�سلبي وال�سار يف بع�ض الأطعمة 

حلماية الأ�سنان.

كما حتافظ منتجات الألبان، خ�س��ساً الغنية 

بالكال�سي�م، على �سامة الأ�سنان واإبقائها نا�سعة 

البيا�ض، حيث يعمل حم�ض الاكتيك امل�ج�د بها 

على حماية الأ�سنان من الت�س��ض.

يف امل���ق���اب���ل، لب����د م���ن احل����د م���ن ا���س��ت��ه��اك 

الأطعمة والعادات ال�سلبية التي تعمل على ا�سفرار 

وامل�سروبات  ال�س�يا  وتناول  كالتدخني  الأ�سنان، 

الغازية والت�ت الأزرق.

�سبط ال�زن ميّتعك ب�سحتك اإىل �سن ال�100

اأك���د ال��ب��اح��ث���ن اأن���ه ب��اإم��ك��ان اأغ��ل��ب ال��ن��ا���ض اأن 

خ��ط���ات   7 ات��ب��اع  ع��ر  ال�100،  ���س��ن  اإىل  يعي�س�ا 

على  واحل��ف��اظ  التدخني،  ع��دم  تت�سمن  ب�سيطة، 

وزن �سحي، و�سبط معدلت الك�ل�سرول.

العي�ض،  اأ�سل�ب  تغيرات  اأن  الدرا�سات  وذك��رت 

م���ث���ل امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال��������زن ال�������س���ح���ي، وع����دم 

الدم،  يف  الك�ل�سرول  معدلت  و�سبط  التدخني، 

هي طريقة ب�سيطة لإ�سافة عقد اأو رمبا اأكرث من 

النا�ض  م��ن   ٪90 اأن  واأ���س��اف��ت  اإىل عمرنا،  ال��زم��ن 

باإمكانهم العي�ض اإىل �سن ال�90، ورمبا ي�سل�ن اإىل 

ال�100 عر اتباع هذه الن�سيحة.

اأما اخلط�ات الثاث الباقية فتت�سمن �سبط 

ال��غ��ذاء  وت���ن���اول  ال�����س��ك��ري،  واإدارة  ال�����دم،  ���س��غ��ط 

اخلط�ات  هذه  اأن  اإىل  ولفت  والن�ساط،  ال�سحي، 

على  امل��ل��ي��ارات  ت���ف��ر  اأن  اأي�����س��اً  �ساأنها  م��ن  ال�سبع 

احلك�مة عن طريق التخفيف من اأكرث الأمرا�ض 

املرتبطة  وال�سكري  القلب  اأم��را���ض  مثل  القاتلة، 

بال�سمنة.

تعطي  ال�����س��ه��ل��ة  اخل����ط�����ات  ه����ذه  اإن حت��ق��ي��ق 

اإىل  ل��ل��ع��ي�����ض   ٪90 ن�����س��ب��ت��ه��ا  ف��ر���س��ة  الأ����س���خ���ا����ض 

القلب  اأم��را���ض  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال�100،  اأو  ال�90  �سن 

الأخرى،  املزمنة  والأمرا�ض  الدماغية  وال�سكتات 

بينها ال�سرطان.

  مـنــوعــــات

طعامك يحدد لون أسنانك
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اأك���ر م��ن 32 ال���ف ع���داء وع�����داءة ك��ان��وا 

على خ��ط ان��ط��اق م��ارات��ون ب��روت ال��دويل 

املا�ضي. وعلى رغم ان عدائي  التا�ضع الأحد 

وعداءات اأثيوبيا احتكروا املراكز الأوىل فان 

الفوز الكبر كان لبروت التي جتاوز اأبناوؤها 

وفتحوا  والقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  م�ضاكلهم 

اأي��ادي��ه��م ل���ض��ت��ق��ب��ال ال��ع��دائ��ن م��ن خمتلف 

اأنحاء العامل، يف هذا العر�س ال�ضنوي، والذي 

الريا�ضية  الأح�����داث  اأج���ن���دة  ث��اب��ت��ا يف  ���ض��ار 

اللبنانية.

وللعام التا�ضع على التوايل غطت الأمواج 

ال��ب�����ض��ري��ة ����ض���وارع ال��ع��ا���ض��م��ة، ل��ت��وؤك��د ان يف 

بروت نب�س حياة ل ميكن ان يبقى مرتبطاً 

باإيقاع الأحداث ال�ضيا�ضية والأمنية ول �ضيما 

ان فعاليات املاراتون احت�ضنت 32 الف عداء 

وعداءة جاوؤوا من نحو 65 دولة.

اأج��������واء خ��ري��ف��ي��ة داف����ئ����ة وم��ف��ع��م��ة  ويف 

التا�ضعة  بن�ضخته  امل���ارات���ون  انطلق  ب��ال��ف��رح 

في�ضل  وال��ري��ا���ض��ة  ال�ضباب  وزي���ر  مب�ضاركة 

ك��رام��ي اىل ج��ان��ب ع���دد ك��ب��ر م��ن ال����وزراء 

ونواب الربملان اللبناين اإ�ضافة اىل ر�ضمين 

وع�ضكرين من قوات المم املتحدة العاملة 

يف لبنان وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين والبعثات 

الدبلوما�ضية واملنظمات الدولية.

وواكب ال�ضباق الذي اأقفل �ضوارع بروت 

الدفاع  �ضاعات،   5 مدى  على  ال�ضيارات  ام��ام 

املدين وال�ضليب الأحمر اللبناين. 

واأع���ط���ى اإ����ض���ارة ان��ط��اق امل���ارات���ون ه��ذا 

العام العداء الأمركي ال�ضهر ادوين موز�س 

اأوملبيادي  يف  400 مرت حواجز  ذهبية  حامل 

لو�س اجنل�س. كما  76 يف مونرتيال و84 يف 
�ضاركت يف ن�ضخة هذا العام الأمرة الأردنية 

غيدا طال.

و����ض���ه���د امل�����ارات�����ون وال�������ذي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه 

42،195 كلم تغيرات كثرة لتفادي الأخطاء 
التي ح�ضلت يف العام املا�ضي، حيث مت تبديل 

امل�������ض���ار ون���ق���اط الن����ط����اق وال���و����ض���ول اىل 

ال��ربون��زي  الت�ضنيف  م��ع  متا�ضيا  الأح�����ض��ن 

اللبناين  ال�ضباق  وليكون  املاراتون  ل�ضباقات 

ال��دويل لألعاب  ق��در متطلبات الحت��اد  على 

القوى.

ومت توحيد نقطة النطاق لكل الفئات 

وال��ت��ي ح���ددت يف ال��واج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ة ملدينة 

ن��ق��اط ال��و���ض��ول يف �ضاحة  ب����روت وك���ذل���ك 

ال�ضهداء، ومت حتديد م�ضار ال�ضباق باإ�ضراف 

الحت���اد  م��ن  منتدبن  لل�ضباقات  خ��ب��ري��ن 

الدويل لألعاب القوى، هما الربيطاين بيرت 

كانت  حيث  الطناين،  اأح��م��د  واملغربي  هاير 

الأولوية لختيار طرق منب�ضطة لكون ذلك 

ي�ضاعد على ت�ضجيل رقم قيا�ضي عاملي.

ويف النتائج، اأحرز العداء الأثيوبي تاريكو 

جوفار لقب الرجال ب�2،11،14 �ضاعة متقدما 

 2،11،31( م��الك��وي��ن  �ضامي  الكينين  على 

وج��اء  ���س(   2،13،16( روت�����س  وجيم�س  ���س( 

اول  عوا�ضة  ح�ضن  اللبناين  اجلي�س  ع��داء 

اللبنانين الذين تخطوا خط النهاية بزمن 

�س.  2،25،06
لل�ضباق  القيا�ضي  ال��رق��م  ج��وف��ار  وحطم 

اللبناين والذي كان بحوزة مواطنه اليمايهو 

�ضوميي )2،12،47�س( منذ عام 2008.

ولدى ال�ضيدات، احرزت الثيوبية �ضييدا 

بزمن  امل�ضافة  قطعت  بعدما  ال�ضباق  ق���ادر 

بيزوني�س  مواطنتها  متقدمة  �س   2،31،28
وج����اءت  ������س(،   2،32،52( حم��م��د  ارج����ي����زا 

الفرن�ضية �ضفتانا بريتوت ثالثة )2،33،07 

�����س(، ف��ي��م��ا ك��ان��ت ن�����ض��ري��ن جن��ي��م ل��ن اأوىل 

�س. اللبنانيات بزمن 3،09،09 

اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  م��ارات��ون  ويف 

ال��رج��ال  لقب  معلوف  ادوار  اللبناين  اأح���رز 

ال�ضيدات  1،25،05 �س، فيما كان لقب  بزمن 

لاأملانية كر�ضتن ابال بزمن 2،04،50 �س.

)10كلم(  امل�����رح  ���ض��ب��اق  ج��م��ع  وك���ال���ع���ادة 

والجتماعية  اخل��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ات  اأع�����ض��اء 

ال����ذي����ن رف����ع����وا لف����ت����ات و�����ض����ع����ارات ت����روج 

جلمعياتهم وعلى راأ�ضها »غرين بي�س« و»كن 

اأف��راد  م�ضاركة  �ضهدت  كما  وغ��ره��ا،  ه��ادي« 

قوة اليونيفيل العاملة يف اجلنوب. 

النتائج الكاملة لن�ضخة 2011

 ���  1 )رج������ال(:  ل��اأج��ان��ب  42،195كلم 
 ���  2 2،11،14�س،  )اإث��ي��وب��ي��ا(  ج��وف��ار  ت��اري��ك��و 

 ���  3 2،11،31�س،  )كينيا(  م��الك��وي��ن  �ضامي 

جامي�س روت�س )كينيا( 2،13،16�س.

 1 )����ض���ي���دات(:  ل��اأج��ان��ب  42.195كلم 
2،31،38�س،  )اإث���ي���وب���ي���ا(  اك���ادي���ر  ���ض��ي��ي��دا   -

)اأث��ي��وب��ي��ا(  حم��م��د  ارج���ي���زا  ب��ي��زون��ي�����س   -  2
بريتوت )فرن�ضا(  �ضفيتانا   ���  3 2،32،52�س، 

2،33،07�س.
ح�ضن   -  1 ل��ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن:  42.195كلم 
علي   �������  2 2،25،06�س،  )اجل��ي�����س(  ع��وا���ض��ة 

عو�س )اجلي�س( 2،29،07�س، 3 ��� عمر عي�ضى 

)اجلي�س( 2،30،28�س.

��� ن�ضرين جنيم   1 42.195كلم للبنانيات: 
ماري   ���  2 3،09،09�س،  ليبانون(  )اإن��رت  لن 

اإلغا   ���  3 3،17،10�س،  ليبانون(  )اإن���رت  العم 

طراد )نادي العدائن( 3،17،59�س.

�ضباق42.195كلم لذوي الأعاقة الرجال: 

 ��� 1،25،05�س، 2  )لبنان(  معلوف  اإدوارد   ���  1
 ���  3 1،31،38�س،  )امل��ان��ي��ا(  ري���ب  كري�ضتيان 

زيغلر برند )املانيا( 1،37،44�س.

 ���  1 �ضيدات:  الإعاقة  لذوي  42.195كلم 

كر�ضتن اأبال )املانيا( 2،04،50�س.

ال�ضجل 

ب��روت،  يا  اأرك�ضي  �ضعار  )حت��ت   2003
ب��ول  ال��ك��ي��ن��ي  ال���رج���ال :  اآلف م�����ض��ارك(:   6
روغ�������وت، ال�������ض���ي���دات: ال��ب��ول��ن��دي��ة ف��ي��ول��ي��ت 

اوريغا، اللبنانيون: علي عوا�ضة، اللبنانيات: 

ماري بجاين.

ال���ف   12 م���ن���ه���م،  واح��������داً  )ك�����ن   2004
او�ضيتو بيكيلي،  م�ضارك( الرجال: الأثيوبي 

ال�����ض��ي��دات: ال��ك��ي��ن��ي��ة ان��ا���ض��ت��ازي��ا ن��دي��ري��ب��ا: 

ماري  اللبنانيات:  عوا�ضة،  علي  اللبنانيون: 

بجاين.

ال��ف   17 ب������روت،  ي���ا  )اأرك�������ض���ي   2005
فرن�ضي�س  الأث��ي��وب��ي   : ال���رج���ال  م�����ض��ارك(: 

ك���ام���و، ال�����ض��ي��دات: ال��ك��ي��ن��ي��ة ج����ان اأوم������ورو، 

اللبنانيات:  اللطيف،  عبد  عمر  اللبنانيون: 

ماريا بيا نعمة.

م�ضارك(:  الف   22 لبنان،  )نحب   2006
الرجال : الكيني مزا�س كيمبوي، ال�ضيدات: 

الكينية بون�س كورير، اللبنانيون: عمر عبد 

اللطيف، اللبنانيات: ماري بجاين.

2007 )انه ماراتوين، 30 الف م�ضارك(: 
الرجال : الأثيوبي تامرات الن�ضو، ال�ضيدات: 

الأثيوبية ادان�س جيميلو، اللبنانيون: ح�ضن 

عوا�ضة، اللبنانيات: ماريا بيا نعمة.

ال���ف   30 ن���رك�������س،  )ب���ق���وت���ك���م   2008
اليماهيو  الأث��ي��وب��ي   : ال���رج���ال  م�����ض��ارك(: 

اليم�ضتهاي  الأث��ي��وب��ي��ة  ال�����ض��ي��دات:  ���ض��وم��ي، 

ه����اي����ل����و، ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون: ح�������ض���ن ع���وا����ض���ة، 

اللبنانيات: ماري العم.

ال��ف   32 ال��رك�����س،  وق���ت  )ح����ان   2009
م���������ض����ارك(: ال�����رج�����ال: الأث����ي����وب����ي ح�����ض��ن 

بينيا،  ميهريت  الأثيوبية  ال�ضيدات:  حممد، 

اللبنانيات:  ع��وا���ض��ة،  ح�ضن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون: 

ماريا بيا نعمة.

ا���ض��ت��ط��ي��ع..  ل  ان���ن���ي  )����ض���ع���رت   2010
الأثيوبي حممد متام،   : الرجال  ا�ضتطيع(: 

هوتاريكينغ،  ات��اف��را  الأث��ي��وب��ي��ة  ال�����ض��ي��دات: 

اللبنانيات:  ع��وا���ض��ة،  ح�ضن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون: 

�ضونيا حنا.

ما هو املاراتون؟

اأجري لأول  املاراثون هو طريق للجري، 

اأثين�ا  اإح��ي��اء الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة يف  م��رة بعد 

باليونان عام 1896. ويقال اأنه اعتمد تكرمياً 

رك�س  ال��ذي  فيديبيد�س  اليوناين  للجندي 

من مدينة ماراتون اإىل مدينة اأثينا م�ضافة 

ح���وايل 23 م��ي��ًا ل�����ي��زف ن��ب��اأ ان��ت�����ض��ار جي�س 

باده على ال�فر�س.

490 قبل  ع����ام  ان����ه يف  ال����رواي����ة  وت���ق���ول 

املياد، ن�ضبت حرب بن اليونانيون والفر�س 

ن��زاع  وب��ع��د  ب��ال��ي��ون��ان،  م���ارات���ون  يف منطقة 

ط��وي��ل ان��ت�����ض��ر ال��ي��ون��ان��ي��ون ع��ل��ى ال��ف��ر���س، 

املقاتلن  الإن��ت�����ض��ار خ��رج �ضخ�س م��ن  وب��ع��د 

وجرى  فيديبيد�س،  ا�ضمه  رج��ل  اليونانين 

م�����ض��اف��ة ق��دره��ا 40 ك��ي��ل��وم��رت م��ن م��ارات��ون 

على  انت�ضروا  اأنهم  اأهلها  ليخرب  اأثينا  اإىل 

الفر�س وبعد اأن اأخربهم باملو�ضوع مات من 

املاراتون  �ضباق  �ضمي  وق��د  والإره���اق.  التعب 

بهذا الإ�ضم تيمنا بهذا الع�ضكري الذي قطع 

اأنهم  اأن يخربهم  اأج��ل  امل�ضافة من  ه��ذه  كل 

انت�ضروا على الفر�س.

واأقيمت اأول بطولة لاألعاب الأوملبية عام 

1896 يف اليونان، وكانت ريا�ضة املاراتون من 
الألعاب الأ�ضا�ضية يف الأوملبياد. وكان ال�ضباق 

يبداأ من ج�ضر قرية ماراتون اإىل اأثينا وهي 

وقد  فيديبيد�س.  قطعها  التي  امل�ضافة  نف�س 

ح�ضل على امليدالية الذهبية العداء اليوناين 

وال��ذي   ،)1940  ���  1873( لوي�س  �ضبريدون 

)اإ���ض��ت��اد  باإ�ضمه  الأومل��ب��ي  اأث��ي��ن��ا  اأ���ض��ت��اد  �ضمي 

و58  ب�ضاعتن  امل�ضافة  قطع  وقد  �ضبرو�س( 

دقيقة و50 ثانية.

22
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بيروت تركض في الماراتون الدولي التاسع



بعدما كان متاأخراً اأمام نابويل 0 ��� 2 ثم 1 

 ��� ��� 3، عاد جوفنتو�س واأنهى املباراة بالتعادل 3 

3 على ملعب الأول يف �ضاو باولو، فنجح فريق 
»ال�ضيدة العجوز« يف ان يبقى الوحيد مل يذق 

طعم الهزمية هذا املو�ضم بعد 12 جولة، موؤكداً 

ال��دوري  يف  ولهيبته  الريادي  ملوقعه  ا�ضتعادته 

الإيطايل.

الحوال  ب�ضبب  تاأجلت  املباراة  هذه  وكانت 

جوفنتو�س  بتنازل  ت�ضبب  ما  ال�ضعبة،  اجلوية 

لكن  واودي��ن��ي��زي،  لزي��و  مل�ضلحة  ال�ضدارة  عن 

فريق »ال�ضيدة العجوز« ا�ضتفاد من تعر فريق 

فران�ضي�ضكو  امل���درب  فريق  وخ�ضارة  العا�ضمة 

م�ضاركة  ال�ضدارة  ا�ضتعادة  اجل  من  غيدولن 

مع »بيانكو�ضيلي�ضتي« قبل ان ينفرد بها ال�ضبت 

املا�ضي بالفوز على الخر يف عقر داره 1 ��� 0.

وابتعد فريق املدرب انطونيو كونتي الذي 

اكد هذا املو�ضم جاهزيته ل�ضتعادة موقعه بن 

الكبار والفوز باللقب للمرة الوىل منذ 2003 

وعن تعوي�س خيبة املو�ضم املا�ضي بعد ان ف�ضل 

حتى يف التاأهل اىل ال��دوري الوروب��ي »يوروبا 

ليغ«، يف ال�ضدارة بفارق نقطتن عن اودينيزي 

الذي  نابويل  عرين  من  التعادل  انتزع  بعدما 

فرك بفر�ضة العودة اىل �ضكة النت�ضارات التي 

غابت عنه للمرحلة الرابعة على التوايل.

الذي  امل�ضر  يلقى  ان  جوفنتو�س  وجتنب 

مني به الكبار الخرين امام نابويل الذي فاز 

ال��دوري  والن��رت يف  اللقب  على ميان حامل 

ابطال  دوري  يف  النكليزي  �ضيتي  ومان�ض�ضرت 

بارما  »ال�ضغار« مثل  اوروب��ا لكنه �ضقط يف فخ 

وكاتانيا وكييفو ما ت�ضبب بتخلفه بفارق ت�ضع 

نقاط عن �ضيفه املت�ضدر.

بيبي  �ضيموين  بف�ضل  جوفنتو�س  وجن��ح 

الذي �ضجل هدف التعادل يف الدقائق الخرة 

من اللقاء، يف فك عقدته يف »�ضان باولو« حيث 

���ض��ق��ط يف زي���ارت���ه الرب����ع الخ�����رة، اخ��ره��ا يف 

�ضجلها  نظيفة  بثاثية  املا�ضي  املو�ضم  ذه��اب 

الوروغوياين ادين�ضون كافاين الذي غاب عن 

املباراة ب�ضبب الإ�ضابة، علما بان فريق »ال�ضيدة 

العجوز« مل يفز على نابويل يف عقر داره منذ 

تغلب عليه 1-2. 2000 حن  ايلول   30
وي���ق���دم ج��وف��ن��ت��و���س ع��رو���ض��ا رائ���ع���ة ه��ذا 

امل���و����ض���م م���ق���ارن���ة م����ع امل���و����ض���م���ن امل��خ��ي��ب��ن 

الخرين، وذلك بف�ضل جتديد دماء الفريق 

ميان  ال��ع��اب  ���ض��ان��ع  م��ع  ت��ع��اق��ده  خ�ضو�ضا 

واملنتخب اندريا برلو الذي يعود اليه الف�ضل 

يف انت�ضارات كثرة للفريق بف�ضل متريراته 

ال�ضابق  روم���ا  مهاجم  ج��ان��ب  اىل  احل��ا���ض��م��ة، 

فو�ضينيت�س  م��رك��و  امل��ون��ت��ي��ن��ي��غ��ري  ال�����دويل 

والدويل الت�ضيلي ارتورو فيدال. 

ا���ض��ا���ض��ي، ه��ذا  وي��ع��ول ج��وف��ن��ت��و���س ب�ضكل 

امل���و����ض���م، ع��ل��ى ت���األ���ق لع����ب و���ض��ط��ه ال����دويل 

ك���اودي���و م��ارك��ي��زي��و ل��ك��ن الخ����ر غ���اب عن 

ذل��ك  ان  ال  الي���ق���اف،  ب�ضبب  ن��اب��ويل  م��ب��اراة 

ال��ذي ميلك  ي��وؤث��ر يف فريق كونتي  الم��ر مل 

اخليارات املنا�ضبة ل�ضد الفراغ، ويف مقدم هذه 

اخليارات الباراغوياين مار�ضيلو اي�ضتيغاريبيا 

م�ضاهمة  وقدم  املنا�ضب  الندفاع  اظهر  الذي 

ممتازة. 

الاعبن اجلدد يف جوفنتو�س  تاألق  ودفع 

جنمن  ا�ضتبعاد  اىل  كونتي  انطونيو  امل���درب 

ل  كونهما  ال�ضا�ضية  الت�ضكيلة  م��ن  متاألقن 

املخ�ضرم  القائد  هما  خططه  �ضمن  يدخان 

الي�ضاندرو دل بيرو والدويل ال�ضربي ميلو�س 

يف  الفريق  ل��رتك  مر�ضح  والخ��ر  كرا�ضيت�س، 

فرتة النتقالت ال�ضتوية املقبلة فيما �ضرحل 

الول عن النادي نهاية املو�ضم بعد انتهاء عقده 

معه وقرار الدارة بعدم التجديد.

اجم��اده  ا���ض��ت��ع��ادة  اىل  جوفنتو�س  ويطمح 

انهاهما  خميبين  مو�ضمن  بعد  حمليا  اأق��ل��ه 

القارية،  امل�ضابقات  وغاب عن  ال�ضابع  املركز  يف 

مع العلم ان العامل الأخر قد ي�ضكل اأف�ضلية 

على  فقط  �ضركز  اإذ  كونتي  انطونيو  لفريق 

اجل��ب��ه��ة امل��ح��ل��ي��ة يف م��ق��اب��ل ان�����ض��غ��ال م��ي��ان 

والإنرت بال�ضباق الأوروبي.

كبرة  بن�ضبة  »ج���ل���ده«  ج��وف��ن��ت��و���س  وغ���ر 

ادارت��ه الفنية حيث تعاقد مع لعب  ب��دءاً من 

و�ضطه ال�ضابق انطونيو كونتي لا�ضراف عليه 

ال���ذي متت  ن���ري  ل��وي��ج��ي دل  ل��ل��م��درب  خلفا 

اقالته ب�ضبب النتائج املخيبة التي حققها فريق 

»ال�ضيدة العجوز« خال املو�ضم املن�ضرم.

�ضيينا  ق���اد  ال���ذي  ك��ون��ت��ي  م�����ض��رة  وتكللت 

خ���ال امل��و���ض��م امل��ن�����ض��رم ل��ل��ع��ودة اىل ال��درج��ة 

ك��ان  ع��ن��دم��ا  جوفنتو�س  م��ع  ب��ال��ن��ج��اح  الوىل، 

ال���دوري  لقب  معه  اح���رز  اذ  �ضفوفه  لع��ب��ا يف 

و1997   1995 اع����وام  م���رات  خم�س  الي��ط��ايل 

اب��ط��ال  دوري  ول��ق��ب  و2003  و1998و2002 

اوروب��ا عام 1996 وكاأ�س الحت��اد الوروب��ي عام 

ال�ضوبر  وكاأ�س  انرتكونتيننتال  وكاأ�س   1993
اليطالية  ال�ضوبر  وكاأ�س   1996 الوروبية عام 

اعوام 1995 و1997 و2002 و2003.

وت���ع���اق���د ج��وف��ن��ت��و���س ه����ذا امل���و����ض���م م���ع 7 

لعبن جدد ابرزهم لعب ميان اأندريا برلو 

روم��ا  م��ن  فو�ضينيت�س  م��رك��و  واملونتينيغري 

ليفركوزن  باير  من  فيدال  ارت���ورو  والت�ضيلي 

ايليا من هامبورغ  اليرو  والهولندي  المل��اين 

من  ليت�ضتايرن  �ضتيفان  وال�ضوي�ضري  المل��اين 

لزيو.

واأح������رز ج��وف��ن��ت��و���س 27 ل��ق��ب��ا يف ال����دوري 

الي���ط���ايل، وه���و رق���م ق��ي��ا���ض��ي ك��م��ا ف���از ب��ك��اأ���س 

اوروب����ا ل��اأن��دي��ة الأب��ط��ال م��رت��ن لكنه واج��ه 

���ض��ع��وب��ات م��ن��ذ ت���ورط���ه يف ف�����ض��ي��ح��ة ت��اع��ب 

بالهبوط  عوقب  عندما   2006 ع��ام  بالنتائج 

ال����دوري يف  الثانية وج���رد م��ن لقبي  ل��ل��درج��ة 

مو�ضمي 2004 ��� 2005 و2005 ��� 2006 لتدخله 

يف اختيارات احلكام.

ترتيب ال�صدارة

1- جوفنتو�س 26 نقطة.
2- ميان 24 نقطة.

3- اودينيزي 24 نقطة.
4- لزيو 22 نقطة.

5- بالرمو 19 نقطة.

ترتيب اأبرز الهدافني

ديني�س  جرمان  الرجنتيني  اأه���داف:   10
)اتالنتا(

9 اأهداف: انطونيو دي ناتايل )اودينيزي(
)بارما(  جوفينكو  �ضيبا�ضتيان  اأه��داف:   7

وال�ضويدي زلتان ابراهيموفيت�س )ميان(

ك��ل��وزه  م��رو���ض��اف  المل����اين  اأه������داف:   6
)لت�ضيو(

5 اأهداف: املونتينيغري �ضتيفان يوفيتي�س 
بال�ضيو  رودري��غ��و  والرجنتيني  )فيورنتينا( 

وبابلو  )�ضيينا(  ك��الي��و  واميانويلي  )ج��ن��وى( 

اوزفالدو )روما( والي�ضاندرو ماتري وكاوديو 

م���ارك���ي���زي���و )ي���وف���ن���ت���و����س( والوروغ������وي������اين 

ادي��ن�����ض��ون ك��اف��اين )ن��اب��ويل( وم��ارك��و ريغوين 

)نوفارا(.

جالل قبطان
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في�ضل  وال��ري��ا���ض��ة  ال�ضباب  وزي���ر  برعاية 

ح��ّال،  ف��ادي��ا  بال�ضيدة  مم��ث��ًا  ك��رام��ي،  عمر 

حركة  يف  الطابية  ال�ضبابية  اللجنة  نظمت 

ال�ضلة  ب��ك��رة  ال���ض��ت��ق��ال  دورة  ن��ه��ائ��ي  الأم����ة 

وال�ضباب  )ال��ه��وب�����س  ف��ري��ق��ي:  ب��ن  لل�ضيدات 

ال����ع����رب����ي(، ب��ح�����ض��ور ال��ع��ق��ي��د ال����رك����ن ف��اي��د 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثًا  م�ضطفى؛ 

قهوجي، والعقيد عبد الرزاق قوتللي؛ ممثًا 

امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء 

اأ����ض���رف ري���ف���ي، وال���رائ���د اأن�����ور ح��م��ي��ة؛ ممثل 

املدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، 

ورئي�س الأن�ضطة الريا�ضية والك�ضفية يف وزارة 

الرتبية الأ�ضتاذ عدنان حمود، والنائب ال�ضابق 

عدنان عرقجي، وجهاد ال�ضاين؛ نائب الأمن 

العام حلركة الأمة، واحلاج عمر غندور.

ب���داي���ة الح���ت���ف���ال م���ع ال��ن�����ض��ي��د ال��وط��ن��ي 

ال���ل���ب���ن���اين، ث���م ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة م���ن ال��ل��ج��ن��ة 

األقتها  الأم����ة  ال��ط��اب��ي��ة يف ح��رك��ة  ال�����ض��ب��اب��ي��ة 

وتوجهت  باحل�ضور،  رحبت  التي  ر�ضا،  نادين 

ج��ربي،  ال��ن��ا���ض��ر  ع��ب��د  د.  ال�ضيخ  اإىل  بال�ضكر 

لدعمه الأن�ضطة الريا�ضية والك�ضفية، وختمت 

ك��ل��م��ت��ه��ا: ف��ل��ت��ب��َق ي��ا ل��ب��ن��ان��ن��ا م�����ض��ان��اً بجي�ضك 

و�ضعبك ومقاومتك البا�ضلة، وابَق يا وطني �ضداً 

وامل��وؤام��رات، وليبَق  الفنت  ري��اح  منيعاً يف وج��ه 

الوطن كل الوطن واحداً نردد فيه كلنا للوطن.

ال�ضيدة فاديا ح��ال، فحّيت   كما حتدثت 

ح���رك���ة الأم������ة مل���ا ت��ب��ذل��ه م���ن ج��ه��د وع��ط��اء 

ب��ال��وط��ن  ي��وؤم��ن��ون  اأج���ي���ال  ���ض��ن��اع��ة  �ضبيل  يف 

الر�ضالة  لبنان  اأن  م��وؤك��دة  لأج��ل��ه،  وي�ضّحون 

ال���ذي جت�����ض��دت وح��دت��ه ي���وم ال���ض��ت��ق��ال ع��ام 

 2000 ع��ام  والنت�ضار  التحرير  وي��وم   1943
ال�ضيا�ضية،  احل��ي��اة  �ضبابه  يتقدم  ب���اأن  ج��دي��ر 

لأن ال�ضباب هم عماد الأمة ونه�ضتها، والركن 

ال�����ذي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه يف ال����دف����اع ع���ن ك��ي��ان��ه��ا 

وحتقيق غاياتها واأهدافها.

اأم�����ا الأ����ض���ت���اذ ج���ه���اد ����ض���اين ف��اع��ت��رب اأن 

بالتغير  الأم��ة  اأم��ل  لبنان هم  و�ضابات  �ضباب 

والإ�ضاح، وهم نواة املقاومة لتحرير القد�س 

ال�����ض��ري��ف، وط���رد ال��غ��زاة امل��ع��ت��دي��ن، وق���ال اإن 

ال�ضباب  ع���ط���اءات  اإىل  م��ا���ض��ة  ب��ح��اج��ة  ل��ب��ن��ان 

واإبداعهم، وهو بحاجة اأكر اىل انخراطهم يف 

العمل الوطني العام.

امل���راأة العربية  ن��رى  واأ���ض��اف: نفرح ح��ن 

الأم���ة يف  م�ضتقبل  �ضنع  ال��رج��ال يف  ت�����ض��ارك 

ك���ل امل���ي���ادي���ن، ف��ه��ي ال���ت���ي ���ض��ارك��ت يف ت��رب��ي��ة 

رغيف  و�ضنع  التحرير  اإجن���از  ويف  الأج��ي��ال، 

اخلبز، ونريد اأن نراها �ضريكة اأي�ضاً يف الوزارة 

وامل�ضوؤولية  الريادة  ومواقع  النيابي  واملجل�س 

يف الإدارات ال�ضيا�ضية كلها.

ويف اخلتام مّت تقليد الاعبن امليداليات، 

وت�ضليم الكاأ�س ملمثلة وزير ال�ضباب والريا�ضة، 

وتقدمي درع تكرميي للعماد جان قهوجي.

على  ف��از  العربي  ال�ضباب  فريق  اأن  يذكر 

فريق الهوب�س بنتيجة )38 - 35(.

اللجنة الطالبية في حركة األمة تنظم نهائي دورة االستقالل بكرة السلة للسيدات

توزيع امليداليات للفائزات
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كاريكاتير

�ساليط  جلعاد  اإن  �سهيونية،  اإعــام  و�سائل  قالت 

�سارك الثاثاء املا�سي يف عملية اقتحام نفذها املئات 

من امل�ستوطنني لقرب يو�سف �سرق املدينة. 

وياأتي اقتحام قرب يو�سف كاأول ن�ساط علني ل�ساليط 

اإطاق  الفل�سطيني عقب  ال�سعب  يف عملية عدوانية �سد 

ون�سف،  �سهر  قبل  متــت  التي  الــتــبــادل  عملية  يف  �سراحه 

واأُطـــلـــق خــالــهــا �ــســراح املــئــات مــن االأ�ـــســـرى مــن �سجون 

االحتال مقابل االإفراج عنه.

وقالت م�سادر �سحفية يف مدينة نابل�س، اإن عملية 

اجتــاهــات،  عــدة  مــن  نابل�س  مدينة  �سهدتها  اقــتــحــام 

احلــواجــز  مــن  الــعــديــد  ن�سر  االقــتــحــام  عملية  و�سبق 

االإ�سرائيلية  يف حميط املدينة، وجتّمعت الع�سرات من 

�سرق  فوريك  بيت  حاجز  على  االإ�سرائيلية  ال�سيارات 

»امل�سلخ«  �ــســارع  مــن  املدينة  باقتحام  وقــامــت  املــديــنــة، 

�سرق املدينة الأداء �سلوات يف قرب يو�سف.

قـــرر الــعــرو�ــســان مــايــكــل هــانــ�ــســون )26 �ــســنــة( وهـــايل مـــورجـــان )31 �سنة( 

حيث  فقط،  واحلقول  املا�سية  و�سط  مزرعة،  يف  زواجهما  يتما  اأن  االأمريكيان، 

بوويز،  ببلده الندفال  الكني�سة  اإىل  واجتهت  االأبي�س،  ف�ستانها  العرو�س  ارتدت 

على مــن جـــّرار يــزن  2.8 طــن. و�سهد احلفل عـــدداً مــن احلــ�ــســور، مــن بينهم 

»ما�سية املزرعة«، حيث ق�سي اجلميع حفًا عريقاً و�سط حلوم االأبقار املختلفة 

واملتنوعة، وق�سي العرو�سان ثاثة اأ�سابيع و�سط جولة زراعية بوالية تك�سا�س.

»�شــاليط« ي�شارك فـي عملية 
اقتحــام مــدينــة نــابـلـ�س

حفل زفاف مدعّووه من »املا�شية« فقط

»املـــــراأة ال حتــفــظ �ـــســـراً«.. مــفــهــوم �سائع 

بع�س  وتبّنته  ثقافته،  وت�سّربته  املجتمع،  يف 

االأ�سر يف الرتبية والتمييز به بني اجلن�سني، 

وتقره ن�ساء وترف�سه ن�ساء اأُخريات. 

�ـــــســـــركـــــات  الإحـــــــــــــــدى  درا�ـــــــــســـــــــة  ويف 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة اأجرتها على 

3000 امراأة بريطانية، تبنّي اأن واحدة من 
10 ن�ساء مل تتمكن من احلفاظ على ال�سر، 

واأن ما يقارب من الن�سف ي�سعرن يف كثري 

من االأحيان بحاجة اإىل البوح باأ�سرارهن، 

من اأجل �سحتهن.

ويف درا�سة اأكرث تفاوؤاًل، قال اأحد علماء 

النف�س: »اإن املراأة لن ت�ستطيع اأن حتافظ 

على �سر اأو توؤمتن عليه مهما بلغت اأهميته، 

�ساعة   47 بعد  �سخ�ساً  تخرب  مــا  غالباً  اإذ 

و15 دقيقة كحد اأق�سى«.. وهذه الدرا�سات 

والــنــتــائــج تــثــري جـــداًل وا�ــســعــاً بــني الن�ساء 

والــرجــال؛ بني قابل لها ورافــ�ــس، وهناك 

نوع من الن�ساء تعرتفن باأنهن ال ت�ستطعن 

واأن حفظه ي�سبب لهن مر�ساً  كتمان �سر، 

ال�سباح  ينجلي  اإن  ومــا  الــلــيــل،  يف  وحــمــى 

حــتــى تــبــوح بـــه الأقـــــرب �ــســخــ�ــس، فحالها 

بات  َمــن  العقل  قليل  واإن  ال�ساعر:  كحال 

ليلًة تقلبه االأ�سرار جنباً اإىل جنب.

�شـــعـــادة الـمــراأة فـي اإفـ�شــاء الأ�شــرار

قرارات اجلامعة العربية 

�سد �سوريا


