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الحريري »يغطس« في البحر األحمر.. 
و»خليفته« في بيروت يبني موقعه

حـاويات القـمـامـة مـلجـأ لفقراء لـبـنـان

األميركي يخسر رهاناته.. 
والتسوية تفرض نفسها

غاريوس لـ»الثبات«: ال فائدة من تصحيح األجور 
إن لم ُيستتَبع برزمة قرارات حكومية 8
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شتاء لبنان.. 
ساخن

»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

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

]2[
صفحة

»جيف« يف لبنان مرة جديدة.. عقد لقاءات علنية، واأخــرى �سرية، 

ومــاآزق  وم�ساكل  و�سجون  هموم  وجماعته  حللفائه  يك�سف  مل  اإذ  وهــو 

اأنــه حــاول رفع  اإال  الهزائم،  املنطقة، ومــا فيها من ح�سرات  اإدارتـــه يف 

ومع  االأمريكي«،  »الربيع  اأوك�سجني  و�سحنهم مبزيد من  معنوياتهم، 

اللدغ  ا�ستطيبوا  احللفاء  اأن  اإال  مرتني،  جحر  من  ُيلدغ  ال  املوؤمن  اأن 

مبا�سرة  غــري  بطريقة  ينا�سرونه  فهّبوا  االألـــف،  للمرة  فيلتمان  مــن 

بت�ساريحهم.. حبذا لو يعلمون اأن »ربيع« فيلتمان �سقيع ب�سقيع.



امل�ستويينْ  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً  ل��ب��ن��ان  ت��غ��زو 

ال��ر���س��م��ي وال�����س��ع��ب��ي ه��واج�����س ك��ث��رة، 

ولعّل  الثقيل،  ال��ع��ي��ار  م��ن  �ساخنة  كلها 

ولي�س  �سيا�سية  ق��وى  ومنهم   - كثرين 

اأ���س��خ��ا���س��اً ف��ح�����س��ب - ي��ع��ت��ق��دون ب��دن��ّو 

�سخ�سيات  اإّن  بل  ال  ال�سيا�سية،  نهايتهم 

يزيد اعتقادها ر�سوخاً باأّن اأفول جنمهم 

القراءة  ج��راء  االأب��د،  واإىل  بات حتمياً.. 

املرتبط حتماً  العام،  للم�سهد  ال�سيا�سية 

ال�����س��وري،  وال�سيما  االإق��ل��ي��م��ي،  بامل�سهد 

م�سرهم  اأّن  يعتقدون  الذين  واأول��ئ��ك 

على النحو املذكور األقوا كل ما يف جعبهم 

م����ن م�����س��ط��ل��ح��ات ع���دائ���ي���ة وح��ط��م��وا 

مراكبهم بانتظار �سوء امل�سر ال�سيا�سي، 

خطابهم،  يف  الغلو  من�سوب  رف��ع��وا  واإن 

ل��ع��ل ك�����ّوة اأم�����ل ت��ف��ت��ح يف اجل����و االأك����ر 

ا�سوداداً يف تاريخ عملهم ال�سيا�سي.

زي��ارة جيفري  كانت  امل�سهد  من هذا 

ف��ي��ل��ت��م��ان؛ م�����س��اع��د وزي������رة اخل��ارج��ي��ة 

اإىل  االأو�سط،  ال�سرق  ل�سوؤون  االأمركية 

االإع��ان  �سبقتها عملية  وال��ت��ي  ب���روت، 

يف  اإي���ه«  اآي  »ال�سي  �سبكات  اكت�ساف  ع��ن 

املتحدة  الواليات  اعرتفت  والتي  لبنان، 

بحجم ال�سرر الذي حلق بها، ومب�سادر 

م��ع��ل��وم��ات ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين، ج���راء 

االأخطر  تعترب  التي  ال�سبكات  اكت�ساف 

من بي امل�سبوطات التج�س�سية.

ُيطمئن  اأن  بداية  فيلتمان  اأراد  لقد 

ال��ف��ري��ق ال�����س��ي��ا���س��ي ال����ذي ك���ان ي��دي��ره، 

وم��ازال، اأن��ه ال ي��زال يف ماأمن من حيث 

الغطاء، ولذلك اختار كاأب روحي لذلك 

 14 ق����وى  ي����راأ�����س اج���ت���م���اع  اأن  ال���ف���ري���ق 

موّجهاً  احل��ري��ري،  �سعد  منزل  من  اآذار 

انتقادات الأداء احلريري نف�سه، وم�سيداً 

يف ال���وق���ت ع��ي��ن��ه مب��ي��ق��ات��ي، ومل ي��ج��روؤ 

اأحد من احلا�سرين الدفاع عن الزعيم 

ال�سوري لقوى 14 اآذار، كما مل يجروؤ اأي 

اأو  التج�ّس�س  عن  فيلتمان  ل�سوؤال  منهم 

كيف مّت ف�سح امل�ساألة.

وح�سب بع�س املعلومات، فاإن فيلتمان 

اآذار،   14 ق��ي��ادات  بع�س  ا�ستقبال  رف�س 

ك�سف  يف  امل�ساهمة  يف  ال���ت���وّرط  ل�سبهة 

اأو  �سبكات التج�س�س االأمركية، بعلمهم 

من دون علمهم، وفق تقديرات اأمركية.

ب��ال��ط��ب��ع، اإن ال��ه��دف االآخ����ر ل��زي��ارة 

ف��ي��ل��ت��م��ان، غ���ر اال���س��ت��ط��اع و����س���ّد اأزر 

وع�������س���ب اأب����ن����ائ����ه ال�����روح�����ي�����ي، زي������ادة 

اإقامة  واق��رتاح  �سورية،  على  التحري�س 

ودع��وة  ال�سوريي،  للهاربي  مع�سكرات 

ه����ذا ال��ف��ري��ق ل��ا���س��ت��ع��داد ل��ل��ع��ودة اإىل 

ال�����س��ل��ط��ة ع��ل��ى ق���اع���دة واه���م���ة وه���ي اأن 

معدودة«،  اأيامه  باتت  ال�سوري  »النظام 

اإال اأن العديد من احلا�سرين مل يوافقه 

الراأي، فاأخطر اإىل االإ�سرار على اأن تكون 

للقوى  اأو م�سرتكة  روؤي��ة موحدة  هناك 

خ�سو�ساً  االأم��رك��ي،  الفلك  يف  الواقعة 

اأن����ه����م ح�������س���روا ال����ورق����ة ال��ت��ح��ري�����س��ي��ة 

االأق���������وى ال����ت����ي ك�����ان ال�����ره�����ان ع��ل��ي��ه��ا، 

�سحب  مّت  اإن���ه  اإذ  املحكمة،  مت��وي��ل  وه��ي 

ال�����س��اح االأخ��ط��ر م��ن اأي��دي��ه��م، ولذلك 

مل يعد اإال ا�ستهداف �ساح املقاومة اإىل 

اأن حزب اهلل  اعتبار  �سورية، على  جانب 

احلالتي؛  كا  يف  لبنان  على  �سي�سيطر 

اإذا ا�ستعادت �سورية و�سعها وا�ستقرارها، 

عليه.  امل��راَه��ن  امل�ستحيل  ح�سل  اإذا  اأو 

ا�ستثناًء،  ال�سنيورة،  ف���وؤاد  اأن  وال��اف��ت 

رف���������س اإق�����ام�����ة م���ع�������س���ك���رات ل��اج��ئ��ي 

اأن يتمايز عن غره،  ال�سوريي، وحاول 

�سعد  يخالف  ال����راأي  ه��ذا  اأن  خ�سو�ساً 

اأعماله -  اأدم��ن - لقلة  ال��ذي  احلريري 

الوقت،  لتقطيع  باالإنرتنت  التلّهي  على 

اإال اأن فيلتمان يعترب نف�سه جنح يف حل 

ال��ع��ق��دة االأه������م، وه���ي ول��ي��د ج��ن��ب��اط، 

كليمن�سو؛  اإىل  ب��زي��ارة  �سه  خ�سّ ال���ذي 

جنباط  اأن  ولوحظ  لاآخرين،  خافاً 

االأح��ب على  بانتظار  وك��اأن��ه  متاأنقاً  ك��ان 

مل  عري�سة  بابت�سامة  م�سحوباً  قلبه، 

ت�ساَهد على وجهه منذ زمن طويل، وهو 

ما ُترجم من ت�سريح جنباط يف اليوم 

باأنها  �سورية،  على  التهم  بتوزيع  التايل 

ا�ستهدف  ال��ذي  التفجر  وراء  تكون  قد 

القوات الفرن�سية، وهو ما طلبه فيلتمان 

اجلوهر  يف  باأنه  »الزمرة«  بقية  لطماأنة 

مل يغادر �سفوف 14 اآذار.

يحب�س  اأن  ميكن  م��ا  ف��اإن  وبالطبع، 
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حدث األسبوع

االفتتاحية

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

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

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

تفعل  فاإنها  �سهدائها،  وبذكرى  انت�ساراتها  بذكرى  واالأمم  ال�سعوب  حتتفل  حينما 

ذلك من اأجل ا�ستلهام كل القيم التي جعلت لتاريخها يف امل�سرة االإن�سانية والبطولية 

وتلعبه  لعبته  ال��ذي  الرائد  ال��دور  على  وللتاأكيد  واال�ستقال،  التحرر  اإىل  قادتها  التي 

املقاومة يف ا�ستنها�س االإن�سان العربي، ويف بعث روح اليقظة القومية يف االأمة يف مرحلة 

اجل�سد  قلب  يف  الغرب  ا�ستولده  ال��ذي  ال�سهيوين  العدو  مع  �سراعنا  يف  حا�سمة  كانت 

املتقدمة  الع�سكرية  القاعدة  وليكون  اأمتنا،  راأ���س  على  والهراوة  الع�سا  ليكون  العربي، 

الإرهاب �سعوبنا.

لقد مّرت بروت عرب تاريخها الطويل مبخا�سات ع�سرة حاولت النيل من دورها 

ومن هويتها، فدور بروت كان وما يزال معروفاً، واإن كان البع�س يحاول اليوم حرفه 

فبروت  وهويتها.  دوره��ا  اإط��ار  عن  خارجة  م�ساريع  يف  والقومي  الوطني  م�ساره  عن 

الأفكارهم  والأنها جامعة  الوطن،  عا�سمة  الأنها  اللبنانيي،  لكل  و�ستبقى حا�سنة  كانت 

ولطموحاتهم ولتطلعاتها واآمالهم، وال عجب يف ذلك، فهي منارة ال�سرق اأبداً، وعا�سمة 

اأبداً  اأح��د، و�ستبقى  اأن ي�سلبه منها  اأكرب من  املقاومة، واإن دوره��ا الوطني والقومي هو 

اجتاحتها  ي��وم  ب��اأرواح��ه��م  عنها  داف��ع��وا  الذين  فيها،  ال�سرفاء  للمنا�سلي  وق��دوة  رم��زاً 

»اإ�سرائيل«، والذين �سقوا اأر�سها بدمائهم لكي تبقى واحدة موحدة يوم رفعوا بوجهها 

واالإدارات  الكانتونات  حواجز  مداخلها  على  اأقاموا  وي��وم  والتق�سيم،  الفدرلة  �سعارات 

املدنية، ويوم رفعوا فيها ال�سواتر الوهمية بي جناحينْها اال�سامي وامل�سيحي. 

الظروف  ا�ستدت  مهما  اأح��د،  والقومية  الوطنية  هويتها  اإلغاء  على  يقوى  لن  ب��روت  اإن 

وال�سعاب على اأبنائها، ومهما تكتل عليها اأ�سحاب م�ساريع الهويتينْ للنينْل من خيارها الوطني 

املقاوم.

بروت هي ال�سد املنيع يف وجه اأطماع العدو ال�سهيوين، والوفية لدماء �سهدائها و�سهداء 

املقاومة الذين دافعوا وما يزالون عن تراب الوطن، وعن كرامة املواطن فيه.

واإخفاقاتها،  بانت�ساراتها  واملواجهة  الن�سال  مراحل  العقود  مر  على  عا�ست  التي  بروت 

من  ب��دءاً  املقاومة،  هي  املتغطر�س  الطامع  العدو  ملواجهة  واأف�سلها  الطرق  اأق�سر  ب��اأن  اآمنت 

املقاومة التي بداأت مع حرب اال�ستنزاف بعد نك�سة 67، ومروراً بالعمليات البطولية للمقاومة 

الوطنية اللبنانية �سد اإ�سرائيل، وو�سواًل اإىل االنت�سار الذي حققته املقاومة االإ�سامية على 

.2006 عام  وامل�سلمي  العرب  اعتبار  وردَّ  العدو ال�سهيوين عام 2000، 

اإن بروت تقف مع املقاومة لكونها على قناعة باأن ما »اأُخذ بالقوة ال ي�سرتد بغر القوة«، 

وهي تردد ما قاله �سيد املقاومة �سماحة االأمي العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل يف بنت 

جبيل: »اأيتها االأمة العربية، يا عاملنا العربي واالإ�سامي، اخلزي والهزمية والذل والعار من 

املا�سي، وانت�سارنا يقفل الباب على حقبة تاريخية ما�سية، ويوؤ�س�س حلقبة تاريخية جديدة«.

كثرون مل يفهموا معاين هذا احلدث التاريخي، خ�سو�ساً »اإ�سرائيل« وحلفاءها، فحاولوا 

تدمر اأ�سطورة املقاومة التي اأزالت من الوجود ومن االذهان اأ�سطورة »اجلي�س الذي ال ُيقهر«، 

وحيث كتبت �سفحة ذهبية يف كتاب علم احلروب، وهي حتويل االنت�سار اإىل عادة، واإىل ثقافة، 

واإىل اأ�سلوب حياة.

بروت لي�ست �سركة، واأبناوؤها لي�سوا مرتزقة كما يريدها البع�س، بل هي راأ�س حربة االأمة 

كل  فل�سطي؛  حترير  حتى  ال�سهيوين،  الكيان  مع  ال��وج��ود  معركة  يف  واالإ�سامية  العربية 

فل�سطي، و�ستبقى يف قلب املقاومة وفّية لتاريخها و�سرفها وانتمائها العربي االأ�سيل، ولكل 

�سهدائنا املقاومي االأبرار على م�ساحة هذا الوطن، ومن يحاول خطفها من تاريخها وانتمائها 

واأ�سالتها وعروبتها لن يح�سد اإال الذل والعار والهوان واخليبة.

واعلموا اأن من يزرع الريح �سيح�سد العا�سفة، واأن عا�سفة املقاومة هي املنت�سرة دائماً.

اإج��ال من ب��روت؛ عا�سمة املقاومة، ل�سهداء الوطن االأب��رار؛ �سانعي جمد االأمة  حتية 

وعزتها.

عدنان عرقجي 

نائب بروت ال�سابق

  همسات

• ت��ع��زم م��رج��ع��ي��ة دي��ن��ي��ة �إ���س��ام��ي��ة على 
مفتيي  م��ن  الث��ن��ن  �لتكليف  جت��دي��د  ع���دم 

��سُتهر  �أحدهما  �لعمر،  �ملناطق، كبريْين يف 

بعمله  معروف  وثاين  �لفتنوية،  بت�سريحاته 

�لتحري�سي و�لفتنوي على �ل�سعيد �ملذهبي.

فيلتمان  جال�سوا  ال��ذي��ن  اأح��د  نقل   •
االأ�سبوع  للبنان  االأخ��رة  زيارته  خال 

 14 الأف��رق��اء  ق��ال  فيلتمان  اأن  امل��ا���س��ي، 

���س��وري��ة،  يف  االأو����س���اع  ه����داأت  اإذا  اآذار: 

و�سي�ستعل  اإليكم،  �ستنتقل  امل�ساكل  فاإن 

ا�ستمرار  على  اج��ه��دوا  ل��ذل��ك  ل��ب��ن��ان.. 

ت���اأج���ي���ج االأو�������س������اع ه����ن����اك، ب��دع��م��ك��م 

للم�سلحي والنازحي ال�سوريي.

عاد  جنباط  وليد  �لنائب  �أن  لوحظ   •
�لتي و�سفها  �ملرحلة  و�لثناء على  للتغني 

ب�»مرحلة   2008 �آب   2 يف  حت��ول��ه  بعد 

�ل��ت��خ��ل��ي«، ح��ي��ث و���س��ف��ه��ا ب���»�ل��ف��رة 

كانت  »رمب���ا  ق��ول��ه:  وح�سب  �ل��ذه��ب��ي��ة«، 

و2008؛   2005 ف��رة  ه��ي  ف��رة  �أج��م��ل 

عندما وقف �ل�سعب �للبناين وم�سى على 

درب �حلرية«.

ع�ساء  الفيني�سيا  ف��ن��دق  يف  اأُق���ي���م   •
اأ�سّر  الذي  فيلتمان،  تكرميي جليفري 

ع��ل��ى ح�����س��ور ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي، واإال 

فات�سلت  �سريعاً،  املغادرة  اإىل  �سُي�سطر 

برئا�سة  تكراراً  كونيللي  مورا  ال�سفرة 

�سـتـاء لـبـــنـان.. �ســاخــن بيروت عاصمة المقاومة

مــوضــــوع الـغــــالف

النائب وليد جنباط مرحباً بجيفري فيلتمان
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تـــو�ضــيــــح

اف���ت���ت���اح���ي���ة  يف  ورد 

»ثقافة  اأن  امل��ا���س��ي  ال��ع��دد 

ال��ب��ي��ع وع�����دم ال����وف����اء ما 

زال����ت م��ت��ج��ذرة م��ن��ذ بيع 

فل�سطي.. وما زالت«.

ومن املهم يف هذا املقام 

تو�سيح اأن املعنى ال�سيا�سي 

لكلمة »البيع« هو املق�سود، 

كاتفاق اأو�سلو، وغره من 

امل���ع���اه���دات ال���ت���ي ت��ف��ّرط 

املحتلة منطقة  بفل�سطي 

اإثر اأخرى.



مل يكن و�سول برهان غليون اإىل رئا�سة ما ي�سمى »املجل�س 

»االإ���س��ام��ي��ي«  بع�س  بها  اأراد  �سفقة  اإال  ال�����س��وري«  الوطني 

لتغطية حقيقة �سيطرتهم على هذا الهيكل املولود قي�سرياً يف 

تركيا حل�ساب جهات دولية واإقليمية.

ف��غ��ل��ي��ون ال����ذي ال ي��ع��رتف ب��دي��ن امل�����س��ل��م��ي، حت��ال��ف مع 

»االإخوان« يف ليلة من دون �سوء قمر، ليرتك زماءه يف »هيئة 

ثاثة  مل��دة  »رئي�ساً«  االإخ���وان  �سفوف  اإىل  وينتقل  التن�سيق« 

بها  يقوم  التي  التح�سرات  م��ع  االنتهاء  على  �سارفت  اأ�سهر 

هوؤالء الإطاحته حتى كواجهة والتفرد بالقرار.

اجلن�سية  يحمل  ال��ه��وى،  فرن�سي  امل��ن�����س��اأ،  ���س��وري  غ��ل��ي��ون، 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، وي��ح��ت��ف��ظ ب��ع��اق��ات مم��ي��زة م���ع اال���س��ت��خ��ب��ارات 

اآل  م��ن  ���س��وري��ة  �سيدة  م��ع  زواج  دون  م��ن  يعي�س  الفرن�سية.. 

»امل��ج��ل�����س  غ��ل��ي��ون يف  م���ع  ت��ع��م��ل  ب�����س��م��ة  �سقيقتها  ق�����س��م��اين، 

الوطني«. 

»النظام  اأن  فهي  ال�����س��وري،  للنظام  »معار�سته«  �سبب  اأم��ا 

ج��ه��اراً  ب��ه��ا  اأدىل  �ستيمة  ع��ل��ى  ع��اق��ب��ه  ���س��وري��ة  ال��ع��ل��م��اين« يف 

رتبته  فاأُنزلت  و�سلم،  واآل��ه  النبي حممد �سلى اهلل عليه  بحق 

الوظيفية ومنع من التدري�س لفرتة، قبل اأن يغادر اإىل فرن�سا 

وي�ستقر فيها.

اأنهى  حيث   ،1945 ع��ام  غليون مبدينة حم�س  برهان  ُول��د 

مرحلة تعليمه االإع��دادي والثانوي، قبل اأن ينتقل اإىل دم�سق 

اأ�ستاذاً  حم�س  اإىل  يعود  ثم  االجتماع،  وعلم  للفل�سفة  دار���س��اً 

يف مدر�سة »االإر���س��اد«. وبينما كان غليون ي�سارك زم��اءه من 

النظام  ب��ي  املفا�سلة  ح��ول  »ال��ف��ر���س��ة«  يف  النقا�س  االأ���س��ات��ذة 

املارك�سي اال�سرتاكي ودخل وم�ستوى معي�سة الفرد يف الواليات 

امل��ت��ح��دة، ان��ح��رف اجل���دل اإىل خ��اف تعالت اإث���ره االأ���س��وات، 

النقا�س  ف�س  حم���اواًل  نبهان«  »يا�سر  ه��و  اآخ��ر  معلم  فتدخل 

بطريقة حبية قائًا: »�سلوا على النبي«، فما كان من غليون 

النبي  ل�سخ�س  وحتقر  ب�ستائم  ل��رد  غ�سباً  ا�ست�ساط  اأن  اإال 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم. 

اأُوقف غليون عن التعليم ل�سنتي، لي�سار بعدها اإىل خف�س 

الثانية  الدرجة  الرتبية من  وزارة  الوظيفية يف ماك  رتبته 

اإىل املغادرة اإىل  اإىل الدرجة الثالثة، فانتهت به االأمور الحقاً 

فرن�سا عام 1969 الإكماله تعليمه العايل، فكان اأن ح�سل على 

باري�س  جامعة  من  ال�سيا�سي  االجتماع  علم  يف  دول��ة  دك��ت��وراه 

والعلوم  الفل�سفة  يف  الدولة  دك��ت��وراه  ثم   ،1974 �سنة  الثامنة 

االإن�سانية من جامعة باري�س االأوىل »ال�سوربون« 1982.

عمل غليون اأ�ستاذاً ملادة علم االجتماعي ال�سيا�سي يف جامعة 

االجتماع  لعلم  اأ�ستاذاً  الحقاً  ليعمل  لفرن�سا  عاد  ثم  اجلزائر، 

بجامعة  ال��ع��رب��ي  واملجتمع  للح�سارة  اأ���س��ت��اذاً  ث��م  ال�سيا�سي، 

ال�سوربون، ورئي�ساً ملركز درا�سات ال�سرق املعا�سر فيها. 

ين�سط غليون يف العديد من املوؤ�س�سات الفكرية، كالرابطة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة ل��ل��درا���س��ات ال��ع��رب��ي��ة، و»اجل��م��ع��ي��ة ال��دول��ي��ة لعلم 

االج���ت���م���اع«، ك��م��ا اأن����ه ع�����س��و يف ك���ل م���ن ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر جملة 

»ال�سعوب املتو�سطية«، و»الدرا�سات ال�سرقية«.

ال�ساعر العراقي »�سعدي يو�سف« عا�سر غليون يف باري�س، 

وقد قدم فيه »�سهادة« معربة قال فيها: اإنه مل يلَق يف حياته، 

البّتَة �سخ�ساً يف تفاهة برهان غليون، اأواًل: هو ال يعرف كيف 

يلب�س، ثانياً: هو ال يعرف ما ي�سع فوق راأ�سه من غطاء، ثالثاً: 

يعرف،  ال  مبا  يغرف  هو  راب��ع��اً:  قدَميه،  موطئ  يعرف  ال  هو 

ال��ك��ون«.  ب��دء  منذ  الفرن�سية  االأج��ه��زة  م��ع  ي�ستغُل  خ��ام�����س��اً: 

واأ�ساف: »هذا املخلوق الّدِبق، مل اأجد اأي معنى يف اأن األقاه وقت 

كنت يف باري�س مقيماً اأواخر الثمانينيات فاأوائل الت�سعينيات«. 

ي�سر ال�ساعر العراقي اإىل اأنه راأى غليون يف �سفارة جمهورية 

دروي�س،  حممود  برفقة  ال�ساعر  وك��ان  الدميقراطية،  اليمن 

َب��ّدك ت�سر  »َوَل���ك!  ق��ائ��ًا:  انق�س على برهان غليون  ال��ذي 

الرئي�س  »تلعثم  يو�سف:  وي��ق��ول  م���دين«؟  لعبا�سي  م�ست�سار 

املحتَقر  غليون  »برهان  ي�سيف:  ثم  غليون«،  برهان  ال�سوري 

اآخ��ر، عبا�سي مدين من  لعبا�سي مدين  م�ست�ساراً  اأخ��راً  �سار 

�سورية«.

اأ�سيب غليون بالكثر من االرتباك موؤخراً، بعدما ت�سربت 

طيفور  ف��اروق  مبحمد  ا�ستبداله  االإخ���وان  نية  عن  معلومات 

رئي�ساً، فبداأ يزايد على غاة املعار�سي، مقدماً اأوراق اعتماده 

للغرب باإعان نيته »قطع العاقات مع اإيران وحزب اهلل« اإن 

هو و�سل اإىل ال�سلطة، فاحت�سب هذا االأمر على اأنه »ا�ستدراج 

عرو�س« جديد، ي�ساف اإىل ذلك اخلطاب الغريب الذي توجه 

اأك��ر م��ن وق��ع��ة، كتلك  ا���س��ت��دراك  اإىل ال�سوريي، حم���اواًل  ب��ه 

التي ح�سلت مع االأكراد، عندما قال يف لقاء اأجراه التلفزيون 

�سوؤال بخ�سو�س تطمينات  على  رداً  بالعربية  الناطق  االأمل��اين 

يطالب بها االأكراد ت�سمن عدم اإق�سائهم يف �سورية امل�ستقبل، 

من  ال�سكان  اأغلبية  ك��ون  عربية  ال�سورية  ال��دول��ة  هوية  ب��اأن 

العرب، معترباً املكونات القومية االأخرى يف �سورية »جماعات اأو 

جتمعات قومية«، م�سّبهاً وجودها بوجود امل�سلمي واملهاجرين 

باأنه  »املعار�سي«  بع�س  اعتربه  االآ�سيويي يف فرن�سا، وهو ما 

يعرب عن »نزعة عن�سرية اإق�سائية«.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

عوقب لشتمه النبي األكرم.. فانتقل إلى فرنسا معارضًا للنظام
برهان غليون.. واجهة ماركسية لـ»اإلخوان«

االأنفا�س، هو ما يح�سل من حوادث اأمنية 

وج��ه  ل��ه  بت�سخي  م�سبوقة  اجل���ن���وب،  يف 

ا�ستهداف  تبقى يف  العقدة  اأن  اإال  مذهبي، 

ال�����ق�����وات ال����دول����ي����ة، وال����س���ي���م���ا ال����وح����دة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، ف��م�����س��ارع��ة وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

ح��زب  واأي�����س��اً  ���س��وري��ة،  الت��ه��ام  الفرن�سية 

التفجر،  وراء  ي��ك��ون  اأن  ب��اح��ت��م��ال  اهلل، 

اأدلة،  با  ولو  بكام جنباط،  ز  املعزَّ وهو 

والتف�سر  ال��ف��رن�����س��ي.  االع�����رتاف  ح�����س��ب 

�سيا�سي،  ات��ه��ام  ب��اأن��ه  امل��ع��ه��ود  اجلنباطي 

قد  الوقود  با�سعال  القرار  اأن  يعني  وه��ذا 

ولذلك  ب��داأت،  »ال��وق��د«  واأن عملية  اُتخذ، 

ع��دي��ده��ا  �ستخف�س  اأن��ه��ا  ف��رن�����س��ا  ���س��ّرب��ت 

حديث  مع  بالتزامن  الدولية  القوات  من 

ع��ن ���س��رورة تغير ق��واع��د اال���س��ت��ب��اك يف 

اجل���ن���وب، ح��ي��ث ت��ع��ط��ى ال���ق���وات ال��دول��ي��ة 

�ساحيات قتالية، وهذا ما عّززه ت�سريح 

ا���س��ارت��ا،  ال����دويل؛ جوليانو  ال��ق��وات  ق��ائ��د 

اأن����ه �سيتم حتت  ال��ت�����س��ري��ب��ة  امل���رتاف���ق م��ع 

م���راج���ع���ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ع��م��ل ال���ق���وات 

ال��دول��ي��ة يف اجل���ن���وب، وه��ن��اك م��ن يقول 

يكون  قد  الفرن�سيي  ا�ستهداف  اإن  اأي�ساً 

يف  بعد  ينته  مل  ح�ساب  بت�سفية  مرتبطاً 

ق�سية االأ�ستونيي.

امللفان اخلطران، ال يقل عنهما  هذان 

الدولية من حمطة  املحكمة  خطورة ملف 

اإع����ادة النظر يف ال��ربوت��وك��ول، وال���ذي من 

اللبناين،  ال�ستاء  عّز  يف  يكون  اأن  املفرت�س 

ب��ع��د جت����اُوز م��رح��ل��ة ال��ت��م��وي��ل يف اخل��ري��ف 

املكفهر.

بُبعد  ب��ربام��ج دول��ي��ة  ك��ل ذل��ك مرتبط 

هناك  اأن  اإال  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  منخف�س  حم��ل��ي 

تتعّلق  التي  ال�سرفة  املحلية  امللفات  بع�س 

املحك،  على  م�سرها  وت�سع  باحلكومة، 

ل��ي�����س اأب���رزه���ا م��ل��ف االأج������ور، ال����ذي دون���ه 

ي�سرح  ال��ت��ي  التعيينات  م��ل��ف  وال  وي����ات، 

بل  احلكومة،  مكونات  بي  ب�ساأنها  اخليال 

عاقة االأطراف املكونة للحكومة.

ولذلك ميكن القول: اإّن ال�ستاء اللبناين 

تامذة  الأن  ج��داً،  و�ساخناً  �ساخناً،  �سيكون 

حر�سوا  فيلتمان،  م��ث��ل  ك�سينجر،  ه���ري 

على �سرورة اأن يكون مناخ لبنان ال�سيا�سي 

�سعباً على املقاومة، واأن ت�سود اأجواءه روح 

العدائية ل�سورية.. اأو فلتكن الفو�سى.

يون�س عودة

الرئي�س  بح�سور  طماأنتها  التي  ال���وزراء،  جمل�س 

تعوي�ساً  فيلتمان  اعتربه  ما  وهو  الع�ساء،  ميقاتي 

عن عدم ا�ستقبال رئي�س اجلمهورية له.

�لنائب  م��وق��ف  �إن  ����س��ر�ك��ي��ة،  �أو���س��اط  ت��ق��ول   •
��ستقبال  ب�سبب  كان  �سورية  جتاه  �الأخ��ري  جنباط 

�ل���دروز،  م�سايخ  م��ن  ك��ب��ريً�  وف���دً�  �الأ���س��د  �لرئي�س 

�أن  �أظ��ه��ر  �أر����س���ان، مم��ا  ط���ال  �الأم����ري  بح�سور 

جنباط �أ�سبه ب�»نكرة«.

رئي�س  موقف  عند  �مل�سوؤولن  من  �لعديد  توقف   •
مع�سكر�ت  باإقامة  �لطامح  لاإغاثة  �لعليا  �لهيئة 

�ملغاير  �حلكومة  موقف  رغ��م  �ل�سورين،  لاجئن 

لذلك، وقال �لبع�س �إن �سهيته ُفتحت دفعة و�حدة.
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�أعلن يف   ،1947 �آذ�ر من عام  �شهر  يف 

�لذي  »ترومان«،  مبد�أ  �ملتحدة  �لواليات 

ي���ق���وم ع��ل��ى ���ش��د �ل���ف���ر�غ �ل�����ذي ي��ح��دث��ه 

من  و�لفرن�شي  �ل��ري��ط��اين  �الن�����ش��ح��اب 

�ملنطقة، جر�ء �ت�شاع �الأزمة �القت�شادية 

يف �أوروب�������ا �ل��ن��اجت��ة ع���ن ذي�����ول �حل���رب 

�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة، ف��ري��ط��ان��ي��ا ك��ان��ت قد 

�أ����ش���ب���ح���ت ع����اج����زة ع����ن م����د �حل��ك��وم��ة 

قطع  و�أعلنت  و�ل�شالح،  باملال  �ليونانية 

�مل��ع��ون��ة �مل��ال��ي��ة ع��ن ت��رك��ي��ا، ب�شبب خ��و�ء 

�الأمريكي  �لرئي�س  �تخذ  وهنا  خز�ئنها، 

وتركيا  �ليونان  ق��ر�ر مد  ترومان  ه��اري 

باأربعمئة مليون دوالر.

�ملنطقة  يف  �ل�شائد  �الجت���اه  ك��ان  ومل��ا 

بعد �حلرب �لكونية �لثانية لدى �ل�شعوب 

هو �لرغبة يف �ال�شتقالل و�لتخفيف من 

ي�شاعد هذ�  فلم  �ل��ك��رى،  �ل���دول  ن��ف��وذ 

�الح��ت��و�ء  �شيا�شة  ت��دع��ي��م  ع��ل��ى  �الجت����اه 

من  �لفرن�شيون  �ن�شحب  �إذ  �الأمريكية، 

���ش��وري��ة ول��ب��ن��ان حت��ت ���ش��غ��ط �مل��ق��اوم��ة، 

و�ن�شحب �لريطانيون من �لعر�ق فيما 

من  �ن�شحبو�  كما  �مل��ط��ار�ت،  بع�س  ع��د� 

منطقة �لدلتا يف م�شر �إىل مع�شكر�تهم 

�ل�شوي�س، ولهذ� تدرجت �شيا�شة  يف قناة 

م�������ش���اع���د�ت  ب����ر�م����ج  �إىل  �ل�����ف�����ر�غ  ����ش���د 

كالنقطة �لر�بعة، وخلق �الأحالف كحلف 

بغد�د وحلف �ل�شنتو.

كتاب  موؤلف  كوبالند؛  مايلز  ويوؤكد 

�لعام  يف  يحتل  ك��ان  وه��و  �الأمم«،  »لعبة 

�شورية،  يف  �لقن�شل  نائب  من�شب   1947
لي�شاعد   1949 ع��ام  و��شنطن  �إىل  وع���اد 

يف ت��ن��ظ��ي��م وك���ال���ة �مل���خ���اب���ر�ت �مل��رك��زي��ة 

�الأمريكية، كما �أنه ق�شى �لق�شم �الأعظم 

�ل�شرق  منطقة  يف  �لعملية  ح��ي��ات��ه  م��ن 

طرحو�  �الأمريكيني  �أن  يوؤكد  �الأو���ش��ط، 

�ل�شوؤ�ل: من �أين نبد�أ؟ و�تفقو�: ال ميكننا 

فالبلد�ن  �ل��ي��ون��ان،  �أو  تركيا  يف  ن��ب��د�أ  �أن 

ن��ري��ده نحن،  ل��ن��ا، وي��ري��د�ن م��ا  حليفان 

�أهد�فنا  رعاية  على  ت�شهر�ن  وقياد�تهما 

�أي جم��ال الأن  ك��ان هناك  �مل�شرتكة، ول��و 

»لعبة  ف�شتكون  معهم  »ل��ع��ب��ة«  يف  ن��ك��ون 

تعاون« ولي�س »لعبة �شر�ع وخالف«، كما 

�إي��ر�ن، الأننا يف  �أن نبد�أ يف  �أننا ال ميكننا 

�ن�شجام وتفاهم مع قيادتها، وكانت ن�شبة 

�لتعاون يف »لعبتنا« معها �أكرث من ت�شعني 

�أق��ل من ع�شرة  �خل��الف  ون�شبة  �ملئة،  يف 

�شوى  �أمامنا  يبق  فلم  وبالتايل  �ملئة،  يف 

�لعامل �لعربي، �لذي بد�أت �الأمور تتفاقم 

بيننا وبينه، وز�دت �شقة �خلالف �ت�شاعاً 

غ���ري ق��ل��ي��ل، وك����ان ث��ان��ي��اً �أن ���ش��ب��ب ه��ذ� 

ر�أ���س  على  م�شلله  طائ�شة  قياد�ت  وج��ود 

��شتالم  و�أن  �الأق���ط���ار،  تلك  يف  �ل�شلطة 

ثقافة  ذوي  �أ�شخا�س  مقاليد �حلكم من 

�أو�شع و�إدر�ك �أعمق باأهمية �لعالقة معنا 

�شف  من  �لعربية  �الأق��ط��ار  ه��ذه  �شينقل 

�ملناو�أة �إىل �شف �ملو�الة لنا، كما �أن حذر 

�ل��ع��رب �ل��ب��ال��غ م��ن �ل�����ش��وف��ي��ات �شيجعل 

�حلماية �الأمريكية لهم مو�شع ترحيب، 

�ل��ب��رتول �الأم��ريك��ي��ة �شتجعل  ف�����ش��رك��ات 

منهم �أغنياء قريباً.

وهكذ� مل يبق �أمامنا �إال �شورية، فقد 

�أن  كما  مريح،  �قت�شادي  و�شع  يف  كانت 

يفلحا  مل  و�لفرن�شي  �لرتكي  �حُلكمنينْ 

كانت  وعليه  وتروي�شه،  �شعبها  �إذالل  يف 

�شل�شلة �النقالبات �لتي بد�أت عام 1949 

ي��وؤك��د  �ل����ذي  �ل��زع��ي��م،  ب��و����ش��ط��ة ح�شني 

وكل  �أمريكية،  �شنيعة  كان  �أنه  كوبالند 

ذلك من �أجل منع �ال�شتقر�ر يف �شورية، 

�لتي تعتر �ل�شريان �حليوي �لذي ي�شخ 

�لدماء �لنظيفة �إىل ج�شد �ملنطقة.

و�ل����ي����وم، �أم�����ام ���ش��ل�����ش��ل��ة �مل������اآزق �ل��ت��ي 

جر�ء  �الأمريكية،  �ل�شيا�شة  �إليها  و�شلت 

لل�شيطرة  �جل���دد  �مل��ح��اف��ظ��ني  �ن��دف��اع��ة 

�ملبا�شرة على �ملنطقة وجعل �إ�شر�ئيل قوة 

مهيمنة على �الأمور، تبدو �الأمور وكاأنها 

عودة من �لبدء.

بعد  �لقدمي  �ال�شتعمار  �شقوط  فبعد 

�حلرب �لعاملية �لثانية، وتقدم �ال�شتعمار 

�ملتمثلة  �الإمر�طورية  بعقليته  �جلديد 

يف �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة، ي��ب��دو و����ش��ح��اً �أن 

و�ال�شتعمار  و�لهيمنة  �لبط�س  �شيا�شة 

�شل�شلة  ب��ع��د  �مل�������ش���دود،  �حل���ائ���ط  �أم������ام 

�ل��ن��ك�����ش��ات و�خل��ي��ب��ات �ل��ت��ي �أ���ش��ي��ب بها، 

�ملقاومة  حم��ور  و�شمود  مو�جهة  ج��ر�ء 

و�مل���م���ان���ع���ة �ل�����ذي مت��ث��ل ����ش���وري���ة روح���ه 

وع�شبه وخطوط �إمد�ده.

�لتقدم  و��شنطن  حاولت  كما  وعليه، 

�ل���ب���اب  م����ن  �مل���ن���ط���ق���ة،  �إىل   1949 ع�����ام 

�لدم�شقي، حاولت هذه �ملرة �أي�شاً، لكنها 

و�شقطت  ف�شلت  قد  �ل�شابق  يف  كانت  �إذ� 

�مل�����ش��اري��ع �مل�����ش��ت��ول��دة م��ن رح���م م�����ش��روع 

ب��غ��د�د وحلف  ت���روم���ان«، كحلف  »م���ب���د�أ 

فجرجرت  �أي��زن��ه��اور،  وم�����ش��روع  �ل�شنتو 

�ل�����ش��ع��ي��د يف  ن���ور   1958 14 مت���وز  ث����ورة 

����ش���و�رع ب���غ���د�د، و�ن��ت��ه��ى ج���الل ب��اب��ار يف 

تركيا يف �ل�شجن، ورئي�س حكومته عدنان 

حكم  �شقط  كما  �ملق�شلة،  على  مندري�س 

��شتنجد  �ل���ذي  لبنان  يف  �شمعون  كميل 

ب��االأم��ريك��ي الإن���ق���اذه، و�ن��ت�����ش��رت يومها 

دم�����ش��ق، ب��و���ش��ع ح��د الن��ق��الب��ات ح�شني 

�ل�شي�شكلي..  و�أدي���ب  و�حل��ن��اوي  �لزعيم 

ومن ثم قيام �جلمهورية �لعربية �ملتحدة 

مع م�شر عبد �لنا�شر.

فاإن هذه �ملرة تبدو �لوقائع �أن �شورية 

�مل��وؤ�م��رة  �ل��ت��ام على  �الإج��ه��از  تتجه نحو 

�لتي تتعدد روؤو�شها و�أدو�تها، فاالأمريكي 

�لباب �لعر�قي مهزوماً  �لذي يخرج من 

�شبابيك  �أو  �شباك  م��ن  �ل��ع��ودة  ل��ي��ح��اول 

للدخول  منه  حماولة  �لعربي،  �حل��ر�ك 

�إىل �ملنطقة جمدد�ً من �لباب �لدم�شقي، 

م��اأزق  يف  فعاًل،  وجدها  �أو  نف�شه  �شيجد 

كبري لن يعرف �خلروج منه ب�شهولة، الأن 

دم�شق كما هي طريق باب �حلرير د�ئماً، 

هي �أي�شاً طريق ذ�ت �ل�شوكة �لتي ك�شرت 

عليها كل �أحالم �لطغاة و�الأباطرة..

ب������اأي ح������ال، ث���م���ة ح��ق��ي��ق��ة ت���وؤك���ده���ا 

مو�جهة  يف  ما�شية  �شورية  �أن  �لوقائع، 

�مل��وؤ�م��رة ويف �الإ���ش��الح �ل��ذي ب��د�أ ي�شلك 

باإجناز  �مل��رة  ه��ذه  متمثاًل  بقوة  طريقه 

�لوقائع  ويف  �ملحلية،  �الإد�رة  �نتخابات 

�لتاريخ،  �أي�شاً، ملن يجد عرة يف درو���س 

ف����اإن �ل�����ش��ع��ب �ل�����ش��وري ���ش��ي��ت��ج��اوز ه��ذه 

ف�شورية  و�شينت�شر،  �لع�شبية  �الأوق���ات 

و�أوق���ات  بتحديات  تاريخها  ك��ل  يف  م��رت 

و�أكرث  �أق��وى  تخرج  د�ئماً  وكانت  �شعبة، 

متا�شكاً و�شمود�ً.

فها هي هيبة �لردع �الأمريكي ت�شقط 

�أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  �ل����ع����ر�ق، وت���ت���ه���اوى يف  يف 

وت�������ش���ط���دم ب����ج����د�ر ����ش���وري���ة �ل�����ش��م��ي��ك 

�ل��ذي تتحطم عليه ق��رون �لغز�ة �جلدد 

و�أت���ب���اع���ه���م، ل��ي��ك��ون �ل���ع���امل �أم�����ام ح��رب 

�ملرة  ه��ذه  قو�مها  وثابتة،  جديدة  ب��اردة 

بالديون و�الأزم��ات  �أمريكا وغ��رب مثقل 

و�ل����ه����ز�ئ����م، و����ش���ع���وب ن���اه�������ش���ة ت�����ش��ع��ى 

وثرو�تها،  �حلقيقية  حريتها  الم��ت��الك 

وق�����وى ع��ظ��م��ى ج���دي���دة ن��اه�����ش��ة ت��ري��د 

�ل���ت���ق���دم و�الب���ت���ع���اد ع���ن ل��غ��ة �ل��ت��ه��دي��د 

و�حلروب وتتمثل بال�شني �لعظمى �لتي 

�أ���ش��ط��ول��ه �لبحري  دع���ا رئ��ي�����س وزر�ئ���ه���ا 

للتحرك، وهي �ملرة �الأوىل �لتي تتحرك 

�إىل  �ل�شينية  �حل��رب��ي��ة  �مل���دم���ر�ت  ف��ي��ه 

م��ي��اه ج��دي��دة، ورو���ش��ي��ا �ل��ت��ي ت��ق��وم بقوة 

مذهلة  ع�شكرية  وق��وة  هامة  �قت�شادية 

�أن �شالحها ق��ادر على  �أك��دت حرب متوز 

فعل �ملعجز�ت.. وفيما �لغرب و�الأمريكي 

تتاآكلهم  و�الأق�����رب  �الأب��ع��د  وح��ل��ف��اوؤه��م��ا 

�الأزم�������ات، ه���ا ه���ي جم��م��وع��ة �ل��ري��ك�����س 

لتعلنا مع  تتقدمان  �شنغهاي  وجمموعة 

�شورية و�إير�ن ومقاومة لبنان و�لعر�ق.. 

دول��ي��اً  ت���و�زن���اً  و�أن  �أم��ريك��ا ه��زم��ت..  �أن 

جديد�ً يقوم.

اأحمد زين الدين

�النتخابات �لرو�شية �الأخرية وما ر�فقها من �حتجاجات و�أقاويل 

عن تزويرها، �أثارت �لعديد من �لتكهنات حول م�شتقبل �ال�شتقر�ر يف 

�لبالد، �إاّل �أن م�شارعة رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي فالدميري بوتني بقوله 

�إن هناك تدخاًل �أمريكياً هائاًل الإ�شاعة �لفو�شى و�لقالقل يف �لبالد، 

�أعاد �الأمور �إىل �ملربع �الأول يف �ل�شر�ع �لرو�شي �الأمريكي. 

رو�شيا ت��ت��اأرج��ح �ل��ي��وم ب��ني �مل�����ش��روع �الأم��ريك��ي و�ح��ت��م��ال و�شول 

رو�شي  �شتاء  �إىل  يتحول  قد  �ل��ذي  بالفو�شى  �لعامر  �لعربي  �لربيع 

قا�شي، وبني م�شروع بوتني �لطموح 
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2011، تت�شارع  مع �قرت�ب نهاية �لعام 

�الأم��ريك��ي��ني من  �ن�شحاب �جل��ن��ود  وت���رية 

تدخلية  �أم��ريك��ي��ة  حقبة  الإن��ه��اء  �ل���ع���ر�ق، 

�م��ت��دت  �ل��ب��ل��د،  ه���ذ�  م��ب��ا���ش��رة يف  ع�شكرية 

2003 باحتالله، وبزوغ مرحلة  �لعام  منذ 

�ملتفق  �ملبا�شر«  »غري  �لتدخل  من  جديدة 

�ل��ع��ر�ق��ي��ة، ومبو�فقة  �حل��ك��وم��ة  م��ع  عليه 

�الأطر�ف �الإقليمية �لفاعلة على ما يبدو.

وك���م���ا ك�����ان و�����ش���ح���اً خ�����الل �الأ����ش���ه���ر 

�مل��ن�����ش��رم��ة، ف���اإن �الأم��ريك��ي��ني ك��ان��و� على 

ع��ج��ل��ة م����ن �أم�����ره�����م الإ�����ش����ق����اط �ل��ن��ظ��ام 

�ل�شوري، وتبديل ميز�ن �لقوى يف �ملنطقة، 

�مل��ق��اوم��ة،  مل��ح��ور  قا�شمة  �شربة  وت��وج��ي��ه 

قبيل �ن�شحابهم �ملزمع من �لعر�ق، وذلك 

من �أجل حتقيق �أهد�ف عدة �أهمها:

�لعربي  �لعام   و�ل��ر�أي  �ملنطقة  �إ�شغال   

ظهورهم  وع��دم  �ن�شحابهم،  ع��ن  و�لعاملي 

�ملنطقة، مع  �ملهزوم من  �ملن�شحب  مبظهر 

ما ي�شتتبع ذلك من فقد�ن �لهيبة �لدولية، 

�خلليجيني  خ�����ش��و���ش��اً  �حل��ل��ف��اء،  و���ش��ع��ور 

م��ن��ه��م، ب���ع���دم �ل��ث��ق��ة ب��ال��ق��وة �الأم��ريك��ي��ة 

�لقادرة على حمايتهم، ما يجعلهم يلجاأون 

حلماية بديلة قد توؤّمنها لهم فتح قنو�ت 

�ت�شال وتعاون مع �الإير�نيني.

�إي��ر�ن  �الإي���ر�ين، ومنع  �لنفوذ  �ح��ت��و�ء 

عظمى،  �إقليمية  ق��وة  �إىل  تتحول  �أن  م��ن 

�أ�شا�شي  �إ���ش��ق��اط حليف  م��ن خ��الل  وذل���ك 

لها، ومنعها من �إقامة حمور مقاوم ميتد 

بالعر�ق و�شورية، حتى  �إي��ر�ن، م��رور�ً  من 

لبنان.

�إعطاء تركيا دور�ً �إقليمياً كبري�ً تناف�س 

�ملنطقة،  �ملتعاظم يف  �الإي���ر�ين  �ل��دور  فيه 

�إىل  باالإ�شافة  ل��ه،  �ح��ت��و�ء  بعملية  فتقوم 

تقا�شم نفوذ فار�شي - تركي  ت�شجيع قيام 

من  معاً،  �الثنني  يحّجم  مما  �ملنطقة،  يف 

خالل �حتو�ء كل منهما لالآخر.

ع��زل �مل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان، و�إف��ق��اده��ا عمق 

��شرت�تيجي �أ�شا�شي كانت توفره لها �شورية. 

وي���ب���دو �أن ه����ذ� �ل���ه���دف ه���و م���ن �الأه������د�ف 

���ش��ّرح  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  ل��ل��م�����ش��روع،  �لرئي�شية 

ب��ره��ان غليون وغ��ريه م��ن معار�شي �خل��ارج 

�شورية  �شيقطعون عالقات  باأنهم  �ل�شوريني، 

- م���ا ب��ع��د �الأ����ش���د - م���ع �إي������ر�ن وح�����زب �هلل 

وحما�س.

�إي���ج���اد ت�����و�زن ج��دي��د يف �مل��ن��ط��ق��ة ي��ري��ح 

»�إ������ش�����ر�ئ�����ي�����ل«، م�����ن خ������الل �إي�����ج�����اد ح��ل��ي��ف 

����ش��رت�ت��ي��ج��ي ج��دي��د ق���وي يف �مل��ن��ط��ق��ة، وه��و 

بعدما  خ�شو�شاً  م�شر،  ع��ن  كبديل  �شورية 

ب���ات �ل��غ��م��و���س ي��ل��ّف �ل��ع��الق��ات �مل�����ش��ري��ة - 

�إىل  تعود  لن  و�لتي  �مل�شتقبلية،  �الإ�شر�ئيلية 

�شابق عهدها، حتى لو مّت �الإبقاء على �تفاقية 

ح حتى �الآن. كامب ديفيد؛ كما هو مرجَّ

�الأم���ريك���ي���ون حتقيق  ي�����ش��ت��ط��ع  ل��ك��ن مل 

ه���ذه �الأه������د�ف �ال����ش���رت�جت���ي���ة، �ل��ت��ي ك��ان��و� 

ي�شعونها ن�شب �أعينهم حني �ملبا�شرة بعملية 

�ل�شوري، فالوقت كان د�هماً،  �لنظام  �إ�شقاط 

���ش��ام��د�ً يف  �ل�����ش��وري ظ��ل متما�شكاً  و�ل��ن��ظ��ام 

�إرهابه،  �أو  الإ�شقاطه  �ليائ�شة  �ملحاوالت  وجه 

كل  رغم  جي�شه،  بتما�شك  �جلميع  فاجاأ  وقد 

�إثارة �لفرقة  �لتهويل و�الإغ��ر�ء�ت، وحماولة 

بني �لنظام و�جلي�س، و�آخرها حماولة ت�شويه 

�ل�شعب  و���ش��م��ود  �ل�����ش��وري،  �لرئي�س  مقابلة 

باالإ�شافة  ق��ي��ادت��ه،  ح��ول  و�لتفافه  �ل�����ش��وري 

دعم  يف  �القت�شادية  �لطبقات  ��شتمر�ر  �إىل 

�لتي  �القت�شادية  �لعقوبات  كل  رغم  �لنظام، 

م�شاحلها  ���ش��رب  �أ���ش��ا���س  ب�شكل  ����ش��ت��ه��دف��ت 

للتخلي عن دعمه.. كلها عو�مل قوة د�خلية 

�إي��ر�ن  كوقوف  خارجية،  عو�مل  مع  تر�فقت 

وجم��م��وع��ة »�ل��ري��ك�����س« م��وق��ف��اً ح���ازم���اً ال 

�ل�����ش��وري، ورف�س  �ل��ن��ظ��ام  ب��دع��م  لب�س ف��ي��ه؛ 

�لتدخل �لع�شكري �خلارجي، �أدت �إىل خ�شارة 

�الأم��ريك��ي �ل��وق��ت �ل���الزم، و�ل��ق��درة �لكافية 

على �الإطاحة باالأ�شد.

الن�شحاب  �الأم��ريك��ي��ون  ر  يتح�شّ وه��ك��ذ� 

فاإن  يبدو  �لعر�ق، وعلى ما  »�شبه كامل« من 

م���ي���ز�ن �ل���ق���وى �ل���ر�ه���ن، و�الإجن�������از�ت �ل��ت��ي 

حققها حمور �ملقاومة خالل هجومه �مل�شاد 

يف م��ع��ر���س �ل���دف���اع ع��ن �ل��ن��ف�����س، ق��د فر�س 

�الأمريكيني  �أعطت  معينة،  وترتيبات  ت�شوية 

ح�����ش��ة م���ن »ت�����ش��وي��ة« ك���ان���و� مي���ّن���ون �لنف�س 

�الأ�شا�س  منذ  كنا  وق��د  فيها،  �الأ���ش��د  بح�شة 

نقول �إنه ال حرب يف �ملنطقة، �إمنا ت�شوية تقوم 

بعد  �مل�شتجدة،  �ل��ق��وى  م��و�زي��ن  على  �أ�ش�شها 

ي�شتخدم  �لتي  �ملتبادلة  �ل�شغوطات  مرحلة 

فيها كل طرف جميع �أور�ق �لقوة لديه.

وترز موؤ�شر�ت �لت�شوية �ملعلنة كما يلي:

ت���ر�ج���ع �ل���ع���رب ع���ن خ��ط��اب��ه��م �ل��ع��د�ئ��ي 

�الأم��ريك��ي  �ل�شفريينْن  وع���ودة  ���ش��وري��ة،  جت��اه 

برز  ت��رك��ي  وت��ر�ج��ع  ���ش��وري��ة،  �إىل  و�لفرن�شي 

�لذي  �أوغلو،  د�ود  وزي��ر �خلارجية  يف حديث 

�أن �حلديث عن تدخل ع�شكري خارجي  ر�أى 

�ملنطقة  فكرة  و�أن  �شائعات،  �شورية جمرد  يف 

�ل��ع��ازل��ة ه��ي م��ط��ل��ب ل��ل��م��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة، 

ولي�شت مطلباً تركياً.

يف �مل���ق���اب���ل، ح�����ش��ل �الأم����ريك����ي����ون ع��ل��ى 

ي��ري��دون  ك��ان��و�  �ل��ت��ي  �ل�شفقة  م��ن  ح�شتهم 

وذلك  �ل��ع��ر�ق،  يف  �الن�شحاب  قبيل  حتقيقها 

مقاتل  �أل���ف  ع�شر  �شتة  جمموعه  م��ا  ب��اإب��ق��اء 

وخبري ومتعاقد �أمريكي يف �لعر�ق بعد نهاية 

�ل��ع��ام �حل����ايل، ي��ع��م��ل��ون يف جم��ّم��ع �ل�����ش��ف��ارة 

�لقو�عد  بع�س  �لعامل، ورمبا يف  �الأ�شخم يف 

�ل��ت��ي ���ش��ّي��دت��ه��ا ه��ن��اك، وي��ب��دو �ل��ق��ن��اع �الأه���م 

�ملو�شوع على ق�شية بقاء �جلنود �الأمريكيني 

مع  �ملتعاقدون  ه��م  خمتلفة،  م�شميات  حت��ت 

�إىل »زي«،  ��شمها  �لتي حّولت  »ب��الك ووت��ر«، 

بعد �فت�شاح ممار�شاتها يف �لعر�ق، ثم غرّيت 

��شمها موؤخر�ً �إىل »�أكادمي«، حت�شري�ً ملرحلة 

ما بعد �الن�شحاب �ل�شكلي.

 وت�����رز ظ���و�ه���ر �الن�����ش��ح��اب �الأم���ريك���ي 

رئي�س  بتاأكيد  لل�شفقة،  كنتيجة  »�جل��زئ��ي« 

�أرك������ان �جل��ي�����س �ل���ع���ر�ق���ي ع��ل��ى »ب���ق���اء ق�شم 

�ل����ع����ر�ق حتى  �ل����ق����و�ت �الأم���ريك���ي���ة يف  م���ن 

�مل�����ش��اع��دة على حماية  �أج���ل  م��ن   ،2020 ع��ام 

�أن »ملف �لقو�ت  ح��دوده و�أج��و�ئ��ه«، و�أو���ش��ح 

�الأمريكيني،  بيد  ز�ل  ما  و�لبحرية  �جلوية 

مبوجب برنامج مّت �لعمل به منذ عام 2008، 

هاتني  ملف  �شيت�شلم  �ل��ع��ر�ق��ي  �جلي�س  و�أن 

عام  حتى  ت�شتمر  مر�حل  ع��دة  عر  �لقوتني 

.»2020
�الأم��ريك��ي  �مل��خ��ط��ط  ����ش��ط��د�م  ب��ع��د  �إذ�ً، 

ب�����ش��م��ود �ل��ق��ي��ادة يف ���ش��وري��ة، وع����دم �ل��ق��درة 

فيها،  �أه��ل��ي��ة  ح��رب  �إث����ارة  وال  �إ�شقاطها  على 

ومع �قرت�ب موعد �شحب �لقو�ت �الأمريكية 

م���ن �ل����ع����ر�ق، ب������د�أت ب������و�در �ل��ت�����ش��وي��ة �ل��ت��ي 

�ملن�شور  ومن  تباعاً،  تظهر  �ملنطقة  يف  ُعقدت 

�الن�����ش��ح��اب  �أن  ن�شتنتج  �الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  يف 

هو  �لعر�ق،  من  و»�ملقّنع«  �جلزئي  �الأمريكي 

بني  بالتو�فق  ح�شلت  معينة  ترتيبات  ثمن 

نتائج  �ملقاومة  حم��ور  و�شيح�شد  �مل��ح��وري��ن، 

عدة،  حم��اور  على  �نت�شار�ت  �لرتتيبات  تلك 

�أهمها يف �ملو�شوع �ل�شوري، و�شيدفع �لعمالء 

و�لوكالء، كما يف كل �الأزمنة، �لثمن �الأكر، 

د�عموهم  عندهم  �شيتخلى  بعدما  خ�شو�شاً 

ي��ِع��دون��ه��م  ق���د  �أو  ل�����ش��ب��ي��ل��ه��م،  وي���رتك���ون���ه���م 

ب�»�إ�شد�ر بيان«.

ليلى نقوال الرحباين
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الأمريكي يخ�سر رهاناته.. والت�سوية تفر�ض نف�سها

�لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما ورئي�س �لوزر�ء �لعر�قي نوري �ملالكي )�أ.ف.ب.(

�أو   - يور��شيا  هيمنته  بفر�س  �شينجح  فمن  )يور��شيا(، 

�ل��رب��ي��ع �ل��ع��رب��ي وه���ذ� �ل��و���ش��ع يدفعنا ل��ن��ت�����ش��األ: ه��ل نحن 

�أم���ام حت��ول ن��وع��ي بامل�شهد �ل����دويل؟ وم��ا ه��ي ق���درة رو�شيا 

�شتتمكن مع جمموعة  �ال�شتقر�ر؟ وهل  �ملحافظة على  على 

�لقوة  حماكاة  من  ت�شتطيع  �شيا�شات  بلورة  على  �لريك�س 

�آخر من �ل�شيطرة �الأمريكية  �أمام عهد  �أم نحن  �الأمريكية، 

�ملطلقة على �شيا�شات �لعامل من خالل ت�شويق �أ�شلوب �حلياة 

�الأمريكية �لتي جتهد لتعميمها على �لعامل؟

�أكرث من  �لدولية م�شتمر و�ملو�جهات يف  �الإر�د�ت  �شر�ع 

�ل��ذي  �مل��ت��د�ع��ي  �الأوروب����ي  �القت�شاد  م��ن  ت�شاعد  �إىل  د�ئ���رة 

�أ�شبح بحاجة �أكرث �إىل �ملو�رد �لرو�شية، على �شبيل �ملثال يف 

عام 2030 �شت�شدر رو�شيا 50٪ من �حتياجات �أوروبا �لنفطية 

من �لغاز �لطبيعي، فهل �شتتمكن �ملو�رد �لطبيعية �أن تعطي 

حول  �ل�شر�ع  �إىل  �ل�شابقة،  قوتها  ال�شتعادة  �ملفتاح  رو�شيا 

�ل�شو�ريخ، ويف هذ� �مل�شمار رفع �لكرملني من�شوب تهديد�ته 

موؤخر�ً وقال، �إنه �شيتخلى عن معاهد خف�س �ل�شالح �لنووي 

�لتي وقعها مع و��شنطن عام 2009 يف حال عدم تخلي �أمريكا 

وذه��ب  �أوروب������ا،  �ل�����ش��اروخ��ي��ة يف  �ل����درع  لن�شر  ع��ن خططها 

�ل�شناعه   وتطوير  �الإي���ر�ين  �لنووي  �مل�شروع  برعاية  بعيد�ً 

�لع�شكرية �الإير�نية، وقام بتزويد �شورية ب�شو�ريخ ياخونت 

يف  �لغربية  �ل�شفن  معظم  ��شتهد�ف  على  �ل��ق��ادرة  �لبحرية 

�لبحر �ملتو�شط.

�ملزدوج  �لفيتو  »�إن  �ال�شرت�تيجيني:  بع�س  ويقول 

حلظة  ك��ان  �الأم���ن  جمل�س  د�خ��ل  �ل�شيني   - �لرو�شي 

عال  ب�شوت  و�أعلن  �الأمريكية،  �لهيمنة  منطوق  ك�شر 

�أن هناك �إر�د�ت متعددة على �مل�شرح �لدويل، فهل هناك 

�إمكانية يف هذ� �لع�شر لعامل متعدد �الأقطاب؟

جديد،  من  �لرو�شي  �حللم  لبعث  دوؤوب  �لرو�شي  �جلهد 

وليالقي �مل�شروع �ل�شيني �لطموح و�لقادر و�ملجتهد.. �حللم 

�شاملة  جديدة  ل��روؤي��ة  �أ�ش�س  �أن��ه  ويبدو  يتغري،  مل  �لرو�شي 

�ل�شوفياتية  �الأي��دي��ول��وج��ي��ا  ف��ق��د�ن  ع��ن  تعوي�شاً  ت�شكل  ق��د 

�ل�شابقة، �إنها )يور��شيا( �حللم �لرو�شي �جلديد.

���ش��ق��وط �الحت����اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي ع���ام 1991 �أخ��ط��ر ك��ارث��ة 

�لكارثية  �لنظرة  هذه  من  �لع�شرين،  �لقرن  يف  جيو�شيا�شية 

نفخ  ليعيد  متتالينت  دورت��ني  على   1999 ع��ام  بوتني  �نطلق 

�المرطورية  وبناء  �لو�جهة  �إىل  رو�شيا  يف  �لوطنية  �ل��روح 

�لرو�شية �لثالثة بعد رو�شيا �لقي�شرية و�الحتاد �ل�شوفياتي.. 

يتقدم، وه��و �حت���اد كبري تطمح  )ي��ور����ش��ي��ا(  ه��و م�شروع  ه��ا 

�ل�شوفياتي  رو�شيا الإقامته مع عدد من جمهوريات �الحت��اد 

دعم  �شي�شاهم يف  �لنجاح  له  قيد  �إذ�  �مل�شروع  وه��ذ�  �ل�شابقة، 

رو�شيا �شيا�شياً وع�شكرياً ويوؤهلها �إىل لعب دور دويل كبري.

�أكرث  ي�شم  �شا�شعاً  بلد�ً  �ليوم  �لكرملني يحكمون  زعماء 

�إح��دى ع�شرة منطقة  من ثمانني كياناً خمتلفاً وميتد عر 

توقيت خمتلفة، وث��رو�ت طبيعية متنوعة و�شخمة من غاز 

وذهب ونفط وحديد وحبوب وغريها ويتاخم �ملحيط �لهادئ 

�لبلطيق و�لبحر �الأ�شود،  �ل�شمال وبحر  و�لبحر �الأبي�س يف 

فهل نت�شور �ملدى �حليوي �مل�شيف �لذي �شت�شكله )يور��شيا( 

يور��شيا  م�شروع  بوتني عن  �إع��الن  �لنجاح؟  لها  كتب  ما  �إذ� 

�الأ���ش��ر�ر  م��ن  للحّد  وع��ن��ف،  ب�شرعة  للتحرك  �أم��ريك��ا  دف��ع 

�ل�شيا�شية �لتي قد تنجم عنه.

تر�جعاً  �شجلت  ق��د  �لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات  �أن  �شحيح 

�ل�شيوعي  له �حل��زب  �ملناف�شني  �أق��رب  �أن  �إاّل  لبوتني وحزبه، 

و�لتز�ماً  �أمريكا  جت��اه  ت�شدد�ً  �أك��رث  يعتر  و�ل��ذي  �لرو�شي، 

مب�شروع يور��شيا.

�لقادمة  �لرئا�شية  �النتخابات  ت�شهد  ال  �أن  �ملنتظر  من 

مناف�شة حقيقية لبوتني، ولكن لن تبد�أ �ملعركة �حلقيقية �إال 

�حللم  لتحقيق  �لعمل  وبدء  �ل�شكلية  �النتخابات  �نتهاء  بعد 

�لرو�شي.

ب�شمان  �إال  ت��ق��ام  �أن  مي��ك��ن  ال  �ل��ث��ال��ث��ة  �الم���ر�ط���وري���ة 

حركة مالية عالية وتلك �لو�رد�ت �شتتحقق من خالل تدفق 

و�رد�ت �لطاقة �إىل �أوروبا، مبعنى �آخر �شيمول �لغرب و�أوروبا 

م�شروع �لهيمنة عليها.

�ل��غ��از يف  م��ن  �الأول  �الحتياطي  رو���ش��ي��ا  متثل  ك��ان��ت  �إذ� 

�ل��ع��امل، ف��اإن �إي���ر�ن متثل ث��اين �أك��ر �حتياط غ��از يف �لعامل 

بعد رو�شيا و�لتعاون �الإير�ين �لرو�شي �شامل وتاريخي، �إير�ن 

حترمها �لعقوبات �لدولية �ملتتالية من تطوير حقول �لغاز 

لديها لت�شديرها فهل �آن �الآو�ن لقيام رو�شيا بتطوير حقول 

�لغاز يف �إير�ن وم�شاعدتها على ت�شديرها وحمايتها.

�ل�شركات  �أ�شخم  م��ن  ه��ي  �لرو�شية  ب���روم(  )غ��از  �شركة 

�مل�شدرة للغاز يف �لعامل، وهي �أ�شخم �شوق نا�شئة لالأ�شهم يف 

�لعامل، ف�شركة غاز بروم �شالح �آخر يف تر�شانة رو�شيا �ملليئة 

بالقدر�ت �لطبيعية و�الأ�شلحة �لفتاكة، �لقوى �لكرى حتتاج 

�إىل �أعد�ء كبار، فكلما �زد�دت عظمة �لعدو �زد�د �ملجد �لذي 

تنفرد  �لتي  �لهائله  بقدر�تها  و�أم��ريك��ا  مبو�جهته،  يتحقق 

بها يف �لعامل وحدها ت�شلح كخ�شم يف هذه �ملعركة، »معركة 

�حللم �لرو�شي«.

جهاد ال�ضاين



يف ����ض���وء ك���ل ال�����ض��غ��وط ال���دول���ي���ة ال��ت��ي 

ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا دم�����ض��ق، واحل��م��ل��ة الإع��ام��ي��ة 

الغربية  واملحاولت  ت�ضتهدفها،  التي  ال�ضر�ضة 

بتغيري  وال�����ض��ن  رو���ض��ي��ا  اإق���ن���اع  اإىل  ال��رام��ي��ة 

موقفهما يف جمل�ض الأمن الدويل من �ضورية، 

ل���ض��ت�����ض��دار ق����رار اأمم����ي ي��دي��ن احل��ك��م فيها، 

ويف�ضح يف املجال اأمام تدخل ع�ضكري يف الداخل 

ملحقاته  وبع�ض  الغرب  اقتناع  بعد  ال�ضوري، 

من العرب، بعدم جدوى احل�ضار القت�ضادي، 

وبعد  ال�ضورية،  النتاجية  القدرات  يعزز  الذي 

ال�ضمال  يف  عازلة  منطقة  اإقامة  عن  احلديث 

الكام  وب��ع��د  اإن�����ض��اين«،  »�ضعار  حت��ت  اللبناين 

على تزايد عمليات تهريب ال�ضاح من لبنان.

فما هي حقيقة الأو�ضاع يف �ضورية، وماذا 

يجري يف املناطق احلدودية؟ 

ي��وؤك��د م��رج��ع ل��ب��ن��اين م��ق��رب م��ن دم�ضق 

كان قد زارها هذا الأ�ضبوع، اأنه مل�ض من القيادة 

اإزاء ث��ب��ات امل��واق��ف  ك��ب��رياً  ال�����ض��وري��ة ارت��ي��اح��اً 

الدولية الداعمة لدم�ضق، ويف مقدمها رو�ضيا 

وال�ضن ودول الربيك�ض.

���ض��وري��ة  الأزم�������ة يف  اأن  امل���رج���ع  وي��ع��ت��رب 

اأمم��ي��اً وا���ض��ح��اً، ولي�ضت جم��رد  ُب��ع��داً  ات��خ��ذت 

حملة احتجاجية لتحقيق اإ�ضاحات كما يرّوج 

املوقفن  تاأكيد  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الإع����ام،  بع�ض 

من  �ضكل  لأي  الراف�ضن  وال�ضيني  الرو�ضي 

اإ�ضافة  �ضورية،  يف  الع�ضكري  التدخل  اأ�ضكال 

اإىل و���ض��ول ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات ال��رو���ض��ي��ة اإىل 

ال�ضواحل ال�ضورية التي حتمل ر�ضالة حتذيرية 

م��رت��ق��ب يف  اأط��ل�����ض��ي  ت��دخ��ل  اأي  م��ن  ع�ضكرية 

الداخل ال�ضوري، خري دليل اإىل ذلك.  

ال���داخ���ل���ي والأه���������م، ي�����ض��ري  ال�������ض���اأن  ويف 

غالبية  يعم  الأمني  ال�ضتقرار  اأن  اإىل  املرجع 

املناطق  بع�ض  با�ضتثناء  ال�ضورية،  املحافظات 

امللتهبة، كحم�ض وحماة وريف اإدلب.

امل�ضوؤولن ال�ضورين حر�ضهم  وينقل عن 

ما  امل��ذك��ورة،  املناطق  يف  املدنين  �ضامة  على 

ع�ضكرية  عملية  ل��ق��ي��ام  ال�ضفر  ���ض��اع��ة  ي��وؤخ��ر 

كبرية لتطهريها من الإرهابين.

القيادة  حكمة  على  املذكور  املرجع  ويثني 

ال�������ض���وري���ة، ب��ال��ت��ع��اط��ي م����ع ال����واق����ع الأم���ن���ي 

املو�ضعية«،  »اجلراحة  طريقة  على  ومعاجلته 

ل��ع��دم اإراق����ة ال���دم���اء، وب��ال��ت��ايل اإع��ط��اء ذري��ع��ة 

رغم  الإن�ضانية،  بارتكاب جمازر �ضد  لتهامها 

اإ����ض���رار ال�����ض��واد الأع��ظ��م م��ن ال�����ض��وري��ن على 

اإجثثاث البوؤر الإرهابية.

وعن انفات الو�ضع الأمني على احلدود 

ال�����ض��وري��ة، ي��وؤك��د امل��رج��ع اأن ال��و���ض��ع الأم��ن��ي 

لفتاً  ال�ضيطرة،  حتت  ب��ات  امل��ذك��ورة  للمناطق 

اإىل املناطق املحاذية للبنان هي الأكرث �ضخونة، 

ج����راء ال���دع���م ال��ل��وج�����ض��ت��ي وخ�����ض��و���ض��اً امل���ايل 

الذي  الأم��ر  ال�ضوري،  الداخل  يف  لاإرهابين 

من  التخريب  ع��دة  على  احل�ضول  لهم  ي�ضهل 

�ضاح واأجهزة ات�ضال وما �ضاكل.

ويف هذا ال�ضياق، تاأتي التحركات امل�ضبوهة 

يف  القانون  على  اخل��ارج��ن  ال�ضورين  لبع�ض 

بالتكافل  اللبنانية،  احل��دوي��ة  ال��ق��رى  بع�ض 

وتيار  التكفريية  املجموعات  م��ع  والت�ضامن 

»امل�����ض��ت��ق��ب��ل« وال��ت��ي ت��ط��ورت م���وؤخ���راً ل��ت��ط��اول 

وهذا  اللبناين،  ال��داخ��ل  يف  ال�ضورين  العمال 

م����ا ح�����دث الأ�����ض����ب����وع ال���ف���ائ���ت م����ع ال��ع��ام��ل��ن 

»ع���اء م�����ض��ع��ود« و»حم���م���ود دروي�������ض« اللذين 

اختطفا على يد م�ضلحن قرب معرب البقيعة 

احل��دودي يف عكار واقتيدا اإىل جهة جمهولة، 

على  والتعذيب  بال�ضرب  عليهم  العتداء  ومت 

خلفية مذهبية بعد �ضلبهم اأموالهم، كما طلبوا 

منهم �ضتم الرئي�ض ال�ضوري لي�ضار عندها اإىل 

ت�ضوريهم بكمريات التلفونات.

ت��ب��دي م�����ض��ادر حزبية  ال�����ض��دد  ه���ذا  ويف 

يف  التكفريين  حت��رك��ات  م��ن  تخوفها  عكار  يف 

عماد  املدعو  مقدمهم  ويف  احل��دودي��ة،  املناطق 

اجلا�ضم امللقب ب�»ملب�ض الغنامة« املتهم الرئي�ض 

بغزوة الأ�ضرفية يف �ضباط 2006، والذي ي�ضعى 

اإىل ا�ضتهداف ال�ضتقرار ال�ضوري انطاقاً من 

للعدالة  املطلوبن  بع�ض  مع  بالتعاون  لبنان 

اأه���ايل تلك املناطق  اأث���ار ري��ب��ة  يف ���ض��وري��ة، م��ا 

ال�ضورية على  امل�ضلحة  القوات  اأفعال  ردود  من 

ا�ضتهداف اأرا�ضيها، وكان بع�ض املراجع يف وادي 

خالد حذروا من ن�ضاط »النازحن« وُرعاتهم يف 

القرى احلدودية.

وي��ك�����ض��ف اأح������د امل��ط��ل��ع��ن ع���ل���ى ال���واق���ع 

امليداين يف »الوادي«، اأن اجلا�ضم اأ�ضهم يف دخول 

�ضحافين من وكالة »بي بي �ضي« اإىل حم�ض 

عرب معرب حدودي غري �ضرعي يف عكار، وا�ضعاً 

هذا الأمر بر�ضم الأجهزة الأمنية والق�ضائية.

التهويل وحماولت  املح�ضلة، رغم كل  يف 

رف������ع م���ن�������ض���وب خم���ت���ل���ف اأن����������واع ال�������ض���غ���وط 

دم�ضق،  على  والأمنية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية 

لقد اأثبتت القيادة فيها قدرتها على املواجهة، 

م����ن خ�����ال ���ض��ي��ا���ض��ت��ه��ا يف ن�����ض��ج حت��ال��ف��ات��ه��ا 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، وم����ن خ����ال مت��ا���ض��ك 

ومن  منها،  الع�ضكرية  خ�ضو�ضاً  موؤ�ض�ضاتها، 

موقعها  با�ضتغال  ح�ضارها  حما�ضرة  خ��ال 

اجل���غ���رايف وت��ع��ام��ل��ه��ا الق��ت�����ض��ادي ال��ن��دي مع 

اإىل  الدول املجاورة، الأمر الذي دفع معظمها 

رف�ض العقوبات على �ضورية.

اأما يف لبنان، فاأدى ت�ضدي القوى املمانعة 

ال�ضورين« يف عكار   ل�«النازحن  لإقامة خميم 

»امل�ضتقبل«  ت��راج��ع  اإىل  دم�ضق،  على  لل�ضغط 

وملحقاته عن هذا املطلب، وقد ن�ضهد تراجعاً 

اإقليمياً ودولياً مماثًا يف القريب العاجل.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

   مـــواقف
لبنان، طالب  الإ�سالمية يف  لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات   •
�سد  ح��دي��د  م��ن  بيد  بال�سرب  اللبنانية  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة 

الأمريكية  التج�س�س  �سبكات  جميع  وك�سف  اخلونة،  العمالء 

وكذلك  البالد.  يف  والف�ساد  الفنت  ت��زرع  التي  وال�سهيونية، 

نا�سد اللقاء الدولة اللبنانية وجميع امل�سوؤولني الهتمام الالزم 

بال�ساأن احلياتي واملطالب العمالية، وعدم اإغفالها، خ�سو�سًا 

لالأ�سعار،  اجل��ن��وين  والرت���ف���اع  ال��ك��ه��رب��اء،  ق�سية  معاجلة 

بالإ�سافة اإىل العمل على ت�سحيح قانون الأجور بال�سكل الذي 

يتوافق مع ارتفاع م�ستوى املعي�سة لدى املواطن اللبناين. 

التوحيد  العام حلركة  الأمني  �ضعبان؛  �ضعيد  ال�ضيخ بال   •
الأمريكية؛  الرئا�سة  مر�سح  ت�سريحات  ا�ستهجن  الإ�سالمي، 

وقال  الفل�سطيني.  ال�سعب  �سد  العن�سرية  غينغريت�س،  نيوت 

ف�سيلته: لقد �سئمت �سعوبنا امل�ست�سعفة العن�سريَة والو�سوليَة 

والتي  الأمريكية،  الرئا�سية  النتخابات  مر�سحي  حتكم  التي 

والربملانية  الرئا�سية  النتخابات  يف  الفوز  اإىل  �سبياًل  ترى  ل 

اأوًل،  وال�سهاينة  لليهود  الالحمدود  العن�سري  بالدعم  اإل 

الأعمى  والنحياز  وحقوقه،  الفل�سطيني  ال�سعب  من  وبالنيل 

اإىل ال�سهيونية وعدوانها على اأر�سنا تاليًا.

• حركة الأمة اعتربت اأن القرار الذي اتخذته رئي�سة  حمكمة 
باإطالق �سراح  اإيلي�س �سبطيني،  القا�سية  الع�سكرية؛  التمييز 

عمالء اإ�سرائيل، ُيخ�سى اأن يكون قرارًا نابعًا من روؤيه �سيا�سية 

خا�سة، ونهج فكري اأدى اإىل ا�ستنباط هذا احلكم، الذي اأقل 

ما يقال فيه اإنه خيانة لدماء رجال الأمن اللبنانيني، وجهودهم 

اأثناء مالحقة العمالء، وخيانة لدماء اللبنانيني الذين ق�سوا 

احلكومة  رئي�س  احلركة  وطالبت  ال�سهيونية.  مبتفجراتهم 

ووزير العدل اأن يت�سددوا يف حماكمة العمالء، ويعيدوا النظر 

اأ�سبحت ت�ساوي بني  ال�سائد، لأن العدالة يف بلدنا  يف الو�سع 

من ي�سرق كعكة اخلبز لياأكل، وبني من يبيع وطنه واأهل بالده 

من اأجل حفنة من الذهب.

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي راأى اأنه 
لي�س غريبًا ولي�س جديدًا اأن يت�سدق نيوت غينغريت�س؛ املر�سح 

الفل�سطيني  ال�سعب  اإن  ويقول  الأمريكية،  الرئا�سة  لنتخابات 

�سعب اإرهابي وكذبة مّت اخرتاعها.. اإن هذا الأمريكي الالهث 

الرئا�سية  النتخابات  معركة  يف  ال�سهاينة  اأ���س��وات  وراء 

الذي  الوحيد  هو  الأم��ريك��ي  ال�سعب  ك��ون  جتاهل  الأمريكية، 

جرى اخرتاعه يف العامل على ظهر كوكبنا، وهو ال�سعب املُعاين 

والعراق؛  وباك�ستان  اأفغان�ستان  يف  املحتلة  جيو�سه  جرائم  من 

على  فل�سطني  يف  والأطفال  الن�ساء  قتلة  ال�سهاينة  مثل  مثله 

مدار ال�سنة، واملوؤ�سف، ل بل املعيب اأن يجري احتالل فل�سطني 

دولة  زوال  منذ  نائمون  والعرب  امل�سلمني،  قبلتي  اأوىل  و�سياع 

عرب  يهّب  اأن  اإيالمًا  والأك��ر  الرا�سدة،  الإ�سالمية  اخلالفة 

التي  الإيرانية،  الإ�سالمية  للجمهورية  اأمريكا لإ�سهار عدائهم 

القوة  عنا�سر  من  متلك  ما  وكل  وقدراتها  اإمكاناتها  ت�سّخر 

لن�سرة الق�سية الفل�سطينية؛ ق�سية امل�سلمني الوىل!

• جبهة العمل الإ�ضامي يف لبنان اأكدت على �سرورة احلوار 
ملواجهة  م�سرتكة،  قوا�سم  اإىل  للو�سول  اللبنانيني  جميع  بني 

املرحلة املقبلة، يف ظل ما يحاك للبنان و�سورية واملنطقة من 

موؤامرات ت�ستهدف النيل من املقاومة، وزرع الفتنة الداخلية، 

ال�سرق  عنوان  حتت  الأمريكي  امل�سروع  حتقيق  اإىل  و���س��وًل 

ا�ستهداف  اأن  اجلبهة  واعتربت  الكبري.  اأو  اجلديد  الأو�سط 

وم�سبوه،  مقلق  اأمر  واإطالق �سواريخ جمهولة  اليونفيل  قوات 

والهدف منه هو زعزعة الأمن وال�ستقرار الداخلي يف البالد، 

اجلبهة  وا�ستغربت  ال�سهيوين.  للعدو  جمانية  اأوراق  وتقدمي 

القرار املفاجئ ال�سادر عن رئي�س غرفة التمييز يف املحكمة 

العمالء  �سراح  باإطالق  �سبطيني،  األي�س  القا�سية  الع�سكرية 

ون��ددت  قانونية.  معطيات  دون  من  العلم،  اآل  من  اخلم�سة 

قطاع  �سد  املتجددة  والغارات  ال�سهيوين  بالت�سعيد  اجلبهة 

غزة، وبعمليات ال�ستيطان والتهويد  القائمة على قدم و�ساق 

يف فل�سطني املحتلة، وت�ساءلت: اأين هي جامعة الدول العربية؟ 

واأين هي جمال�س الأمن وهيئة الأمم املتحدة؟

الرحيم مراد؛ رئي�س حزب الحتاد،  ال�ضابق عبد  الوزير   •
الحتاد  حزب  عام  اأم��ني  الينوبلي؛  اأحمد  املحامي  ا�ستقبل 

الدميقراطي الوحدوي التون�سي، يرافقه اأع�ساء الأمانة العامة 

مرعي  اأحمد  املحامي  ونائبه  مراد  اأطلع  وال��ذي  احل��زب،  يف 

تفا�سيل  على  طبارة  وه�سام  خانكان  طالل  القيادة  واأع�ساء 

الأو�ساع يف تون�س.  خالل اللقاء توقف الوزير مراد عند ملف 

النتخابات التي جتري يف بع�س الدول العربية، والتي اأظهرت 

الدعم  املايل العربي لبع�س التيارات الإ�سالمية، كما ح�سل 

يف النتخابات التي جرت يف لبنان، م�ستخدمًا كلمة »اللبننة 

التي  الطائلة  ب��الأم��وال  يتعلق  فيما  اأي  النتخابي«،  باملعنى 

اأن  اإمكانية  اإىل  م�سريًا  تون�س،  يف  النتخابات  يف  ا�ستخدمت 

ُت�ستخدم الطريقة نف�سها يف م�سر.

اأن املخطط الأ�سا�سي هو  اأكد  بدوره املحامي اأحمد الينوبلي 

�سورية،  وحتديدًا  العربي،  الوطن  يف  ممانع  نف�س  كل  اإنهاء 

واحلا�سنة  الأخري،  الدفاع  وخط  املمانعة،  القالع  اآخر  لأنها 

من  اأن  اإىل  الينوبلي  نبه  الرتكي  املوقف  وح��ول  للمقاومة. 

يرفع العلم ال�سهيوين يف تركيا، لن يتمكن من منا�سرة احلق 

وهم  يتحدثون  اإ�سالم  اأي  عن  وت�ساءل:  فل�سطني،  يف  العربي 

يفتحون �سفارة ملغت�سب الأر�س والتاريخ وقاتل الأطفال؟!

• النائب ال�ضابق عدنان عرقجي دعا احلكومة لالإ�سراع 
يف اإمتام جميع الإجراءات لال�ستفادة من الروة النفطية، 

هذا  لإجن���از  ال��داع��ي  ب��ري  نبيه  الرئي�س  م��وق��ف  م��وؤي��دًا 

الأمر قبل نهاية العام. وقال عرقجي: اإن اكت�ساف الروة 

اأن ح�سل لبنان يف عهد  النفطية لي�س جديدًا، فقد �سبق 

فخامة الرئي�س اإميل حلود على درا�سة توؤكد وجود النفط 

ال�سيا�سية  ال�سطرابات  اأدت  وقد  الإقليمية،  مياهنا  يف 

ال�سادقة  النوايا  رغ��م  الأم���ر،  متابعة  ع��دم  اإىل  اآن���ذاك 

للرئي�س حلود. 

• ه��ي��ئ��ة ع��ل��م��اء ل��ب��ن��ان ا���س��ت��ن��ك��رت ت�����س��ري��ح »ي��و���س��ف 
القر�ساوي« باأنه يجوز ال�ستعانة بالأطل�سي ل�سرب النظام 

اأن  حكمت  اإذا  الإ�سالمية  احلكومات  وعلى  �سورية..  يف 

واإ�سرائيل!  الأمريكية  الإدارة  مع  تعاملت  اإذا  عاقلة  تكون 

اإخوان م�سر  باأن  وتاأكيدًا على ما قاله فيلتمان من لبنان 

ط��م��اأن��وه ب��اأن��ه��م ب��اق��ون على م��ع��اه��دة ك��ام��ب دي��ف��ي��د، رد 

رئي�س  ونائب  م�سر  يف  احلكومة  لرئا�سة  الإخ��وان  مر�سح 

�سنحرتم  الفتوح:  اأبو  املنعم  عبد  والعدالة؛  احلرية  حزب 

التفاقات الدولية، بغ�س النظر عن من يحكمها، ولن من�س 

حرفا من كامب ديفيد.. واإخوان ليبيا يف املجل�س النتقايل 

قالوا: ل مانع لدى املجل�س من افتتاح �سفارة اإ�سرائيلية يف 

ليبيا.. وم�سوؤول كبري يف اإخوان لبنان، املن�سوين حتت لواء 

»لبنان اأوًل« املاأخوذ عن »اإ�سرائيل اأوًل« قال: ل خوف على 

امل�سيحيني يف ال�سرق.. وتعاونوا مع الإخوان«.

ال�سرق  م�سلمي  على  احلقيقي  اخل��وف  اإن  الهيئة:  وق��ال��ت 

الأو�سط  ال�سرق  ينفذون م�سروع  لأنهم  الإخوان،  اإمنا هو من 

وترك  »اإ�سرائيل«  مع  والتطبيع  اأمريكا  مع  بالتعامل  اجلديد 

الق�سية الأم؛ فل�سطني.

اعتداءات الإرهابيني ُتطاول العمق اللبناين

مــاذا ينقل مـرجــع لـبـــنـانــي عــن دمــ�شـــق؟

اأ�ضلحة جديدة مهربة اإىل �ضورية
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للحكومة  ال�ضابق  الرئي�ض  يكن  مل 

بالت�ضريبات  م�����ض��روراً  احل��ري��ري  �ضعد 

زيارة  اأعقاب  يف  �ضدرت  التي  الأمريكية 

م�����ض��اع��د وزي�����رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 

لأن  لي�ض  ب��ريوت،  اإىل  فيلتمان  جيفري 

ال���رج���ل ح���ر����ض ع��ل��ى ت����رك ان��ط��ب��اع��ات 

احلكومة  برئي�ض  يتعلق  م��ا  يف  اإيجابية 

جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ال����ذي ق���ال امل�����ض��وؤول��ون 

الأم��ريك��ي��ون اإن���ه »جن��ح يف الخ��ت��ب��ارات« 

ب��ل لأن  اإل��ي��ه��ا فح�ضب،  اأخ�����ض��ع��وه  ال��ت��ي 

عدم  على  حري�ضن  ك��ان��وا  الأم��ريك��ي��ن 

النقا�ض يف الو�ضع احلكومي اللبناين.

ب��ه��ا  اأدىل  ال���ت���ي  امل����ف����اج����اأة  وك����ان����ت 

»14اآذار«  قيادات  من  عدد  اأم��ام  فيلتمان 

والتي  ال�ضفارة،  ع�ضاء  اإىل  لق��وه  الذين 

اإن���ه »ل يحبذ  ك��ام��ل  ب��و���ض��وح  ق���ال فيها 

اإىل  ول  ال���ب���اد  اإىل  احل����ري����ري«  ع����ودة 

ت�ضعى  ل��ن  ب���اده  واإن  احل��ك��وم��ة،  رئا�ضة 

اإىل  لإع��ادت��ه  جنباط  وليد  النائب  مع 

�ضفوف »14اآذار«، اأو على الأقل الت�ضويت 

للحريري يف ال�ضت�ضارات النيابية اإذا ما 

اإن  قال  فيلتمان  �ضقطت هذه احلكومة. 

»احلريري اأخذ فر�ضه بالكامل يف رئا�ضة 

احلكومة ومل ينجز �ضيئاً.. فليدع غريه 

يعمل الآن«.

وقع هذا الكام على بع�ض موؤيدي 

ب���رداً  ن���زل  فيما  كال�ضاعقة،  احل��ري��ري 

»القوات  كرئي�ض  اآخ��ري��ن،  على  و�ضاماً 

فيه  راأى  ال��ذي  جعجع  �ضمري  اللبنانية« 

»اإي���ج���اب���ي���ات«، ف��ك��ام م��ي��ق��ات��ي مل يكن 

تاأييد  ع��ن  تعبرياً  الأخ���ري  اإىل  بالن�ضبة 

اآخ��ر  ل��دور  ه��و متهيد  م��ا  بقدر  مليقاتي، 

ي��ق��وم ب��ه رئ��ي�����ض كتلة »امل�����ض��ت��ق��ب��ل« ف���وؤاد 

ال�����ض��ن��ي��ورة ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��دع��م جعجع 

ولوراثة  لرئا�ضة احلكومة،  البداية  منذ 

احلريري �ضيا�ضياً.

ف��ال�����ض��ن��ي��ورة، ال�����ذي ا���ض��ت��غ��ل غ��ي��اب 

احل�����ري�����ري ل��ت��م��ت��ن ن����ف����وذه يف ����ض���ارع 

»امل�����ض��ت��ق��ب��ل« وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه، ي��ع��م��ل وك��اأن��ه 

�ضاحب الكلمة الأخرية يف هذا امل�ضمار، 

والن��زع��اج  الأم��ريك��ي  »العطف  م�ضتغًا 

وفيما  احل���ري���ري،  �ضعد  م��ن  ال�����ض��ع��ودي 

ه��واي��ت��ه  مم��ار���ض��ة  يف  احل���ري���ري  ين�ضغل 

ب��ال�����ض��ي��د ورك������وب ال����دراج����ة وال��غ��ط�����ض 

يف ال��ب��ح��ر الأح����م����ر، ي���ق���وم م�����ض��اع��دوه 

ب������»ال�����ت�����وت�����رة« ع����ل����ى م����وق����ع »ت����وي����ر« 

اللكروين نيابة عنه لإبقائه يف ال�ضاحة 

اإع����ام����ي����اً ع���ل���ى الأق��������ل، ف��ي��م��ا مي���ار����ض 

كتلة  على  اليد  اإطباق  �ضيا�ضة  ال�ضنيورة 

»امل�����ض��ت��ق��ب��ل«. ول��ع��ل ك��ام��ه الأخ����ري عن 

ال�ضورين  اإقامة خميم لاجئن  رف�ض 

يف ل���ب���ن���ان ب���ع���د اأ����ض���اب���ي���ع ع���ل���ى اإع�����ان 

اأب��رز  اإق��ام��ة ه��ذا املخيم،  احل��ري��ري نيته 

دليل على هذا الجتاه، خ�ضو�ضاً اأن نواباً 

اإط��اق  اإىل  �ضارعوا  احلريري  كتلة  من 

ت�����ض��ري��ح��ات م���وؤي���دة ل���ك���ام ال�����ض��ن��ي��ورة 

ومناق�ضة لكام احلريري ال�ضابق.

الأم��ريك��ي��ون ي��ري��دون ب��ق��اء ال��واق��ع 

اخل�ضائر  »اأق��ل  باعتباره  لبنان  القائم يف 

اإىل  ال�ضتماع  رف�ض  ف�»جيف«  املمكنة«، 

بع�ض  قال  التي  »14اآذار«  انتقادات فريق 

قياداتها لفيلتمان اإن موافقة ميقاتي على 

املحكمة »لي�ضت انت�ضاراً لهذا الفريق، بل 

اأن املخرج  اإىل  للفريق الآخ��ر«، م�ضريين 

ال����ذي وف����ره ل���ه رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال��ن��واب 

نبيه بري ل يدل اأبداً على انزعاج �ضوري 

م�ضريين  اهلل«.  ل���»ح��زب  ه��زمي��ة  اأن���ه  اأو 

�ضاأنه  الأم��ريك��ي من  املوقف  ه��ذا  اأن  اإىل 

»اإ���ض��ع��اف« امل��ع��ار���ض��ة احل��ال��ي��ة وحت��دي��داً 

اإىل  ويقلل من فر�ض عودته  احل��ري��ري، 

كان  فيلتمان  رد  اأن  والأغ����رب  ال�ضلطة. 

والركيز  امل�����ض��ار  »جت��اه��ل  اإىل  ب��ال��دع��وة 

»اأردمت متويل  النتائج«، قائًا لهم:  على 

املحكمة فتاأمنت لكم، واأردن��ا حياد لبنان 

يف امللف ال�ضوري فوجدناه«.

اإن  وي���ق���ول ق���ي���ادي يف »امل���ع���ار����ض���ة« 

البع�ض  نفو�ض  يف  لق��ى  فيلتمان  ك��ام 

ق���ب���وًل، ويف ال��ن��ف��و���ض الأخ�����رى خم��اوف 

م��ن حت���ول اأم��ريك��ي يف امل��ل��ف ال��داخ��ل��ي، 

على  اأو  باحلريري  بالإطاحة  ي��وؤدي  قد 

الأق���ل و�ضعه »ع��ل��ى ال����رف«.. م��ع حرية 

»التوترة«.

حمرر ال�س�ؤون اللبنانية
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ا�شتياء اأمريكي من احلريري.. واإيحاءات حول ال�شنيورة

د. ح�ضن رحال يوقع كتابه اجلديد
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• يردد قيادي ونائب بارز ممثل لقوى 
جتاه  بعن�ضريته  وم��ع��روف  اآذار،   14
الآخ���ري���ن، ب��اأن��ه ق��د ج��اء ال��ي��وم ال��ذي 

يف  اجل��دد  الليرباليون  فيه  �ضيتنف�ض 

املنطقة  يف  التغيري  ري���اح  لأن  ل��ب��ن��ان، 

ذات��ه خال  النائب  وتوعد  قد هّبت.. 

مناظرة يف اإحدى اجلامعات اخلا�ضة 

يف منطقة الك�ضليك، باأن الليربالين 

�ضيحكمون لبنان بيد من حديد، ومن 

دون رحمة..

• اأب���دى اأح���د رم���وز ق��وى 8 اآذار )مل 
ي��ت��م��ث��ل يف احل���ك���وم���ة( ان���زع���اج���ه من 

طريقة تعامل حلفائه املح�ضوبن على 

امل��ع��ار���ض��ة ال�����ض��اب��ق��ة، م��ن ع���دم توفري 

اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��خ�����ض امل���واط���ن���ن 

ينتمي  ال��ت��ي  املنطقة  يف  امل��ت��واج��دون 

اإليها هذا القيادي.

باأن هوؤلء  العماء  اإطاق  البع�ض  • يرّبر 
م�����ض��اب��ون ب��اأم��را���ض ���ض��رط��ان��ي��ة، والأف�����ض��ل 

األ ميوتوا يف ال�ضجن، والبع�ض الآخ��ر كان 

فقط يهّرب املخدرات ل�»اإ�ضرائيل«!

اأعمال  رج��ل  با�ضم  ال��ت��داول  يجري   •
ا���ض��رى م��ن��ه الرئي�ض  ل��ب��ن��اين )ك���ان 

ب�ضعر  فرن�ضا  من�ضاأة  احل��ري��ري  رفيق 

�������ض ���ض��رك��ة ل��ه��ا ف����رع يف  خ���ي���ايل( اأ����ضّ

»اإ�ضرائيل«، والأ�ضا�ضي يف فرن�ضا. 

العربية«؛  »ال���ث���ورات  من�ضق  ك�ضف   •
ال��ف��رن�����ض��ي ال�����ض��ه��ي��وين ب���رن���ار ه��ري 

التلفزيون  على  حديث  خ��ال  ليفي، 

ال��ف��رن�����ض��ي - ال��ق��ن��اة ال�����ض��اب��ع��ة، ب��اأن��ه 

م����ت����اأث����ر ج��������داً ب����ل����وران���������ض ال����ع����رب؛ 

املخابرات  عميل  الإنكليزي  ال�ضابط 

�ضاعد  لوران�ض  اإن  قائًا  الربيطانية، 

العرب يف نيل حريتهم من ال�ضتعمار 

واأ�ّض�ض  ودّرب  والإنكليزي،  الفرن�ضي 

ك��ل��ي��ات ل��ل�����ض��ب��اط ال���ذي���ن ي��در���ض��ون 

مناهجه يف اإحدى الدول العربية.

 

ل�»الثبات«،  خا�ضة  معلومات  اأك��دت   •
اأحد  اأن العنا�ضر امل�ضلحة املوجودة يف 

احلدودية  خالد  وادي  منطقة  معابر 

م���ن���ط���ق���ة  جبل  ويف  ������ض�����وري�����ة،  م�����ع 

ع�ضكرية  ت��دري��ب��ات  تلقت  ق��د  اك����روم، 

بلد عربي قريب  �ضنة يف  واأمنية منذ 

م���ن ل��ب��ن��ان، واأ����ض���رف ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��م 

للمخابرات  تابع  خا�ض  اأمني  مع�ضكر 

اأم��ن  �ضركة  �ضتار  وحت��ت  الأم��ريك��ي��ة، 

م��رخ�����ض ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل ت��ل��ك ال��دول��ة، 

وه�����ذه ال�����ض��رك��ة ت��خ��ت�����ض ب��ال��ت��دري��ب 

على اإدارة احلروب، خ�ضو�ضاً الهيئات 

بن  امل�ضركة  احل���دود  عند  القتالية 

بلدين جماورين.

• نائب م�ضتقبلي راأى اأنه مل يعد من 
الغارات  با�ضتعمال  اإل  �ضورية  يف  حل 

وهو  الليبية،  الطريقة  على  اجلوية؛ 

�ضباط  ���ض��ه��ر  اأن حت����ّدث يف  ل���ه  ���ض��ب��ق 

�ضحيفة  يف  له  طويل  مقال  يف   2006
املمنوحة  ال�����ض��م��اح  ف���رة  اأن  ي��وم��ي��ة، 

 ،2007 اآذار  �ضهر  هي  الأ�ضد  للرئي�ض 

حمدداً ثاثة خيارات لنهايته.

توقيع كتاب »اإ�شكاليات التجديد 
الإ�شالمي املعا�شر«

ب��رع��اي��ة وح�����ض��ور رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال�����ض��ي��ا���ض��ي يف ح���زب اهلل 

���ض��م��اح��ة ال�����ض��ي��د اإب��راه��ي��م اأم����ن ال�����ض��ي��د، وق���ع م�����ض��وؤول وح��دة 

د. ح�����ض��ن رح����ال، كتابه  الإل���ك���روين يف ح���زب اهلل؛  الإع�����ام 

الكتاب  معر�ض  يف  املعا�ضر«،  الإ���ض��ام��ي  التجديد  »اإ�ضكاليات 

ال������دويل يف ال���ب���ي���ال � ب������ريوت، ب��ح�����ض��ور ال�����ض��ي��خ ع��ب��د الأم����ري 

���ض��م�����ض ال����دي����ن، وال�����ض��ي��خ ع��ل��ي ���ض��م�����ض ال����دي����ن، وح�����ض��د من 

والإعامية.  وال��ف��ك��ري��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�ضيا�ضية   ال�ضخ�ضيات 

ال�ضيد اإبراهيم اأمن ال�ضيد اأثنى على موؤلف الكتاب؛ د. ح�ضن 

اإىل اأنه »اأحد الإخوة ال�ضباب الذين نفتخر بهم،  رحال، م�ضرياً 

املجال، ومناق�ضة  اأنهم دخلوا يف هذا  وم�ضريتنا تفتخر بهم يف 

اإ�ضامية،  نظرية  اأي  يف  ماحظات  واإعطاء  الإ�ضامي،  الفكر 

وه���و ن���وع م��ن ال��ت��ج��دي��د ب��ح��د ذات���ه و���ض��ي��اغ��ة ج��دي��دة للفكرة 

والنظرية، ونوع من اإخراج الفكرة والإ�ضاءة عليها«.

بدوره، قال د. ح�ضن رحال: »نحن اأمام مقارنة بن مفكرين 

من لبنان وتون�ض وال�ضودان، ومل اأتوقع م�ضرياً خمتلفاً ملا اآلت 

اأبحث  »كنت  وتابع:  الفكر«،  هذا  نتيجة  التون�ضية  الثورة  اإليه 

التجربة،  منهم  اأتعلم  اأن  اأري���د  وك��ن��ت  ُوج���د،  اأينما  الفكر  ع��ن 

من  رة،  املعا�ضَ ا�ضتيعاب  عملية  الإ�ضامي  الفكر  ميار�ض  وكيف 

»هناك  اأن  اإىل  الع�ضر«، م�ضرياً  على  خال مفكرين منفتحن 

اختافات وتقارباً بن املفكرين، واملهم هو ا�ضتمرار امل�ضار«.

بوا�ضطة  اجلنوبية  بتطوراته  الأم��ن��ي  وامللف  حا�ضراً،  لبنان  يف  املعي�ضي  امللف  يبقى  فيما 

التي  ال��وزراء عقد جل�ضاته  يوا�ضل جمل�ض  ق��راءات متعددة،  على  اللقيطة مفتوحاً  ال�ضورايخ 

التي ح�ضلت بن مكونات  التباينات  بعد  املا�ضية،  الأ�ضابيع  ب�ضكل خمتلف عن  امل��رة  تاأتي هذه 

الأكرثية، خ�ضو�ضاً ب�ضاأن ملف زيادة الأجور، اإذ اأكدت م�ضادر متابعة اأن لقاء مطوًل عقد بن 

لأمن  ال�ضيا�ضي  املعاون  وبن  ب��ري،  نبيه  للرئي�ض  ال�ضيا�ضي  املعاون  خليل؛  ح�ضن  علي  الوزير 

عام حزب اهلل؛ احلاج ح�ضن خليل، ووزير الطاقة جربان با�ضيل، جرت فيه عملية غ�ضل قلوب 

وتو�ضيحات متبادلة، اأنتجت اإعادة مللمة لو�ضع الأكرثية وتنظيم عملها، ورفع م�ضتوى التن�ضيق 

بن مكوناتها.

الأك��رثي��ة  حت��ال��ف  يف  الأول  ال�ضف  لأق��ط��اب  ل��ق��اء  قريباً  يعقد  اأن  امل�����ض��ادر  ه��ذه  وتوقعت 

التي  التطورات  اأم��ام  ل�ضيما  املرتقبة،  ال�ضتحقاقات  ملواجهة  ال�ضتعداد  اأج��ل  من  احلكومية، 

ت�ضهدها املنطقة، والتي ت�ضري اأيامها القليلة املقبلة اإىل احتدام ال�ضراع، مع اقراب الن�ضحاب 

اأن يح�ضد كل حلفائه  الأم��ريك��ي  ال��ع��راق، حيث يحاول  الأم��ريك��ي من  لفلول اجلي�ض  النهائي 

اإىل لبنان، يف حماولة  املتنقلة جيفري فيلتمان  الفتنة  راأ�ض  الداخلين، ومن هنا جاءت زيارة 

منه ملدهم بالأوك�ضجن الازم، والتي انعك�ضت يف ت�ضريحات بع�ضها جمنون وبع�ضها م�ضبوه 

�ضد املقاومة و�ضورية وحلفائهما.

اأما يف التطورات اجلنوبية، فاإذا كانت القراءات لل�ضورايخ اللقيطة متباينة، فاإن ما يلفت 

النتباه هو ت�ضريح �ضمري جعجع، الذي اتهم بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة حزب اهلل بها، 

اأ�ضارتا  الدولية اجلرال الربتو  القوات  وت�ضريح وليد جنباط واتهامه اجلريان، فيما قائد 

اأعلن اأنه متيقن من اأن املقاومة ل تريد اأي اهتزاز اأمني يف اجلنوب، مما يطرح ع�ضرات عامات 

ال�ضتفهام حول موقف واأهداف فريق 14 اآذار 1978 من ت�ضعيده وتوتريه لاأجواء.

يبقى امللف املعي�ضي، حتديداً ملف زيادة الأج��ور، والذي مل ينته ف�ضول بعد، اإذ اإن القرار 

اأمام جمل�ض �ضورى الدولة، فيما هيئة التن�ضيق النقابية  احلكومي الأخري معر�ض للطعن به 

وعمادها النقابات التعليمية نفذت اإ�ضرابها ومظاهرتها اليوم »اخلمي�ض« �ضد هذا القرار، فيما 

الحتاد العمايل العام اأعلن الإ�ضراب يوم 27 اجلاري.

وبن هذا وذاك، يبدو اأن ل قرار حا�ضماً بعد ب�ضاأن ت�ضحيح الأجور الذي لن يرى النور اإل 

يف العام اجلديد، ورمبا حكمة رئي�ض احلكومة يف هذا املجال حتى تاريخ البحث يف الأمر »يخلق 

اهلل ما ل تعملون« هي الأقوى، ليبقى ملف املوازنة العامة للدولة لعام 2012 قيد البحث، اإمنا 

متى يرى النور، فهذه م�ضاألة اأخرى.

 »C.I.A«�يف هذا الوقت، يبقى الإجناز الكبري والنوعي للمقاومة بك�ضفها �ضبكة جوا�ضي�ض ال

وبقوة  املقاومة  ب�ضدقية  لاعراف  وت�ضطر  الأمريكية،  الأو�ضاط  يف  تتفاعل  حيث  لبنان،  يف 

وق�ضوة ال�ضربة التي تلقتها وكالة ال�ضتخبارات الأمريكية التي جعلت الأمريكين كالعميان يف 

لبنان، ورمبا اأبعد من الوطن ال�ضغري.

عبد اهلل ال�سفدي

ملفات متنوعة اأمام احلكومة.. واحللول �شلحفاتية



خ���ط���ت���ن���ا الإ�����س����اح����ي����ة م�������س���ت���م���رة، 

اهلل  ح��زب  مع  حتالفنا  وطنية،  و�سيا�ستنا 

م��ت��ن، وخ��ط��ة رف���ع الأج����ور حت��ت��اج رزم��ة 

ك��ام��ل��ة م���ن الإ�����س����اح����ات، ن��ح��ن ن��ع��ال��ج 

ونف�سنا  ن��ت��ائ��ج��ه��ا،  ل  ب��ج��ذوره��ا  امل�����س��اك��ل 

ق��ال��ه ع�سو  ط��وي��ل. غي�ٌض م��ن في�ض م��ا 

ناجي  ال��ن��ائ��ب  والإ����س���اح  التغيري  تكتل 

غ���اري���و����ض جل����ري����دة ال�����»ث����ب����ات« واإل���ي���ك���م 

احلوار: 

والإ�ساح  التغيري  تكتل  ع�سو  يوؤكد 

ال���ن���ائ���ب ن���اج���ي غ���اري���و����ض ع��ل��ى ال��ع��اق��ة 

احلر  الوطني  التيار  جتمع  التي  الوثيقة 

يقول:  وخ��ارج��ه،  التكتل  داخ���ل  بحلفائه 

م��ن �سلب  النظر  »الخ��ت��اف يف وج��ه��ات 

حزب  مع  عاقتنا  الدميقراطية،  احلياة 

ووا���س��ح��ة،  متينة  اأ���س�����ض  ع��ل��ى  مبنية  اهلل 

وب���ال���ت���ايل ف�����اإن ع����دم ال�����س��ري يف م�����س��روع 

ال���وزي���ر ���س��رب��ل ن��ح��ا���ض ح����ول الأج������ور يف 

اإحدى جل�سات جمل�ض ال��وزراء، ل يعر�ض 

حتالفنا لنتكا�سة، لأن طرح �سربل نحا�ض 

ل يهدف اإعطاء املهدئات لعوار�ض الأزمة 

القت�سادية بقدر ما يريد معاجلة اأ�سباب 

يف  املزمنة  القت�سادية  امل�سكلة  وخلفيات 

لبنان«.

ي�سيف غاريو�ض »ل فائدة من ت�سحيح 

ق����رارات  ب���رزم���ة  ُي�����س��ت��ت��ب��ع  اإن مل  الأج������ور 

وم��را���س��ي��م ح��ك��وم��ي��ة، الإ����س���اح احلقيقي 

يتطلب نف�ساً طويًا ومتابعة حثيثة لرفع 

ال���وزارات  خمتلف  بن  والتعاون  التن�سيق 

ليكون الإ�ساح كلياً، املعاجلات ال�سطحية 

ت��ع��ط��ي اأ���س��ح��اب ال��دخ��ل امل���ح���دود دره��م��اً 

بيد وت��اأخ��ذه دره��م��ن م��ن ال��ي��د الأخ���رى، 

هناك مفهوم �سائد علينا تغيريه بالتفاهم 

والتوا�سل مع اجلميع، لأن م�سروع �سربل 

ت��ك��ت��ل التغيري  ي��ه��م م��ن��ا���س��ري  ن��ح��ا���ض ل 

والإ������س�����اح وح����ده����م، ب���ل ك���اف���ة ���س��رائ��ح 

اللبناين، وم�سروع نحا�ض يف هذا  املجتمع 

وتغيريي،  بامتياز  وطني  م�سروع  امل��ج��ال 

والهدف منه حتقيق �سعار »قولنا والعمل« 

احلكومية«.

وح��زب  الطا�سناق  ح��زب  ت�سويت  ع��ن 

ي��ق��ول  امل��ل��ت��ب�����ض يف ق�����س��ي��ة الأج��������ور،  اهلل 

تزايد  اإىل  والتوا�سل  »التن�سيق  غاريو�ض: 

بن خمتلف مكونات احلكومة، نحن نواب 

نحا�ض  ال��وزي��ر  �سرح  رغ��م  اأنف�سنا  التكتل 

امل�ستفي�ض خلطته، ما زال النقا�ض مفتوحاً 

يف بع�ض التفا�سيل، على اأن حتل عمانياً 

اأثناء التنفيذ«. يعقب غاريو�ض: »املطلوب 

حالياً اإقرار اخلطة كنهج جديد اإ�ساحي، 

الأج���ور ل ميكن حلها مبعزل  لأن ق�سية 

امل��ايل  ال�����س��اأن  ت��ط��ال  متكاملة  �سلة  ت��وف��ر 

والقت�سادي يف الوطن برمته«.

ل�صنا اأوالدًا �صغارًا

غاريو�ض يعترب اأن احلكومات املتعاقبة 

بفك  القت�سادية  الأزم��ة  اخت�سار  اعتادت 

ا���س��ت��ب��اك ي��ح�����س��ل ب���ن مم��ث��ل��ي ق��ط��اع��ات 

ال����ع����م����ال والحت�����������اد ال����ع����م����ايل ورئ���ي�������ض 

احلكومة، يقول: »يف كل مرة يتم املطالبة 

ب���رف���ع الأج�������ور ي�����س��ب��ق��ه��ا ارت����ف����اع ج��ن��وين 

يبطل  تقر،  اأن  قبل  ف��ال���»زودة«  لاأ�سعار، 

يت�سمن  ل  ال��غ��اء  موؤ�سر  لأن  مفعولها، 

اأي�ساً  هناك  الأج���ر،  حتديد  م�ساألة  فقط 

احل���ال���ة الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ع���ام���ة، وق�����س��ي��ة 

ال��ت��ه��ري��ب وال��ك��ت��ل امل��ال��ي��ة امل��ج��م��دة ال��ت��ي 

البلد،  املايل يف  الت�سخم  تزيد من حالت 

وبالتايل القوة ال�سرائية الفعلية للمواطن 

الأج��ري فقط،  براتب  اخت�سارها  ل مُيكن 

بل اأي�ساً من خال ال�سمانات الجتماعية 

الذي يحظى بها املواطن اللبناين«.

جريدة  ع��رب  حديثه  غ��اري��و���ض  يتابع 

ال��ث��ب��ات: »ج��م��ي��ع ال��ن��ا���ض اأغ��ن��ي��اء وف��ق��راء 

م���ع���ر����س���ون ل���اإ����س���اب���ة ب����اأزم����ة ���س��ح��ي��ة، 

ال���دواء  ���س��راء  با�ستطاعته  منهم  املي�سور 

ال��دخ��ل  اأ���س��ح��اب  اأم���ا  امل�ست�سفى،  ودخ����ول 

امل����ح����دود، ف��ه��م م��ل��زم��ون ب�����س��راء ال�����دواء 

اأ�سا�سية  ح��اج��ات  ه��ذه  امل�ست�سفى،  ودخ���ول 

ي��ت��وق��ف غ��اري��و���ض للحظات  و����س���روري���ة«. 

وي���ق���ول: »م���ع ازدي�����اد ال��ع��بء الج��ت��م��اع��ي 

على النا�ض �سهراً بعد �سهر، ومع م�ساهدة 

ال��ن��ا���ض اأ����س���ح���اب ال��ب��ي��ئ��ات ال��ف��ق��رية من 

ق���ادرون  امل��واط��ن��ن  اأن  الف�سائيات  خ��ال 

)واقعية  ب�سهولة  احتياجاتهم  تلبية  على 

الدخل  �ساحب  لنف�سه  ي�سرع  مفرت�سة( 

امل���ح���دود ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال ج��رم��ي��ة ف��ت��زداد 

ن�����س��ب اجل���رائ���م وال�����س��رق��ات، ك��م��ا يفتخر 

 - »املراقبة  اأمام كامريات  املرتكبن  بع�ض 

احلماية«.  

�ساألنا غاريو�ض، »مبا اأن خطة الوزير 

نحا�ض متكاملة وتخ�ض كافة املواطنن، 

اهلل  وح���زب  ال��ط��ا���س��ن��اق  ح���زب  وزراء   َ ملمِ

الوزير  خلطة  ي�سوتوا  مل  اأم��ل  وحركة 

ن��ح��ا���ض؟ ي����رد: »م�����س��روع ن��ح��ا���ض خطة 

ع��م��ل ك���ب���رية، ل مي��ك��ن ال�����س��ري ب��ه��ا من 

���س��م��ن م�����س��روع واح�����د، ول م���ن �سمن 

جل�سة جمل�ض وزراء واحدة، نحن نقول، 

املتكاملة،  نحا�ض  خطة  بتحقيق  لنبداأ 

وال��ب��ق��ي��ة ن��ن��اق�����س��ه��ا ت��ب��اع��اً، ع��ل��ى �سبيل 

املثال عدم ت�سويت وزير ال�سناعة فريج 

من  يغري  ل  نحا�ض  خلطة  �سابوجنيان 

الود ق�سية، هناك وجهات نظر خمتلفة، 

نحن موجودون يف حكومة تعالج ق�سايا 

�سائكة وموا�سيع هامة، هذا املو�سوع ل 

يتوقف عند حدود جل�سة جمل�ض وزراء 

مفاعيل  لأن  الاحقة،  وحتى  ال�سابقة 

ل��وق��ت لتعطي ث��م��اره��ا،  اخل��ط��ة حت��ت��اج 

ملعاجلة  النافذة  فتح  الأج���ور  ومو�سوع 

ق�سايا اأخرى على عاقة وثيقة بخطتنا 

الإ�ساحية لاقت�ساد اللبناين برمته«.

لي�ست  نحا�ض  خطة  غاريو�ض  ب��راأي 

»امل�سروع  التفا�سيل،  ناحية  من  نهائية 

ل��ي�����ض ك��ت��اب��اً م���ن���زًل، ل��ك��ن اجل���دي���د فيه 

اأن����ه ي��دخ��ل ع��م��ق امل�����س��ك��ل��ة مل��ع��اجل��ت��ه��ا«. 

ل�سنا  »نحن  غاريو�ض:  يقول  وبابت�سامة 

اأولداً �سغاراً، لكي نتعاطى مع �سركائنا 

يف ال���وط���ن ع��ل��ى ق���اع���دة »ال�����س��ن��غ��ف��ة«، 

من  نن�سحب  واإم����ا  خطتنا  ت��ق��رون  اإم���ا 

احل��ك��وم��ة، نحن دمي��ق��راط��ي��ون ع��ن حق 

تفعيل  بل  زع��ل،  اعتكاف ول  وحقيق، ل 

خطة  ط��رح  اإع���ادة  وباإمكاننا  للتوا�سل، 

اأخ��رى  م��رة  ال���وزراء  نحا�ض على  �سربل 

لإقرارها«.

ت�سحيح  املطلوب  غاريو�ض،  بح�سب 

ال��ت��غ��ي��ري  ب����رم����ت����ه،  احل����ك����وم����ي  الأداء 

والإ�ساح يتطلب ذهناً اإ�ساحياً ليكون 

العمل كذلك، ي�ساأل »هل م�سموح لأمن 

بعد  ب��وج��ي  �سهيل  ال����وزراء  ع��ام جمل�ض 

اإقرار خطة الكهرباء، التاعب ببنودها 

عند اإقرار املرا�سيم داخل جمل�ض الوزراء 

وي�سيف:  وتاأخريها؟  امل�ساريع  لعرقلة 

باأدائه  ميقاتي  جنيب  احلكومة  »رئي�ض 

امل��ت��ع��ر ي��خ��دم ال��ن��ائ��ب �سعد احل��ري��ري 

ُي��رام، لأن ما عجز عنه الأخ��ري  خري ما 

يتممه على اأف�سل حال الأول؟« 

ل���و ا�ستمر  ن�����س��األ غ��اري��و���ض وم�����اذا 

ال���وت���رية نف�سها،  ع��م��ل احل��ك��وم��ي ع��ل��ى 

�سابقاً،  اُتهمت  احلكومة  »ه��ذه  يجيب: 

اأنها حكومة اللون الواحد، ثبت بالواقع 

بطانها، ب�سريح العبارة لن نكون �سهود 

زور على واقع نرف�سه، لن نتقاع�ض من 

القيام بواجبنا، ولن ن�ستقيل من تنفيذ 

مع  اخل��اف  الأم���ر،  نهاية  ويف  خطتنا، 

جنيب ميقاتي لي�ض �سخ�سياً«.

على �صليمان تغيري اأدائه

وم������اذا ع���ن امل���ل���ف���ات الأخ�������رى داخ���ل 

ين�سق مع حلفائه يف  التيار  احلكومة، هل 

»نحن  غ��اري��و���ض:  ي��رد  التعيينات؟  ق�سية 

نطرح اأفكارنا على املاأ، وناأمل جتاوب كل 

ميثل  م��ن  نحن  طروحاتنا،  على  ال����وزراء 

اأكرب تكتل م�سيحي يف ال�سلطة الإجرائية، 

وبالتايل ل جمال للم�ساومة على حقوقنا، 

ال���وزي���ر امل��خ��ت�����ض ���س��ي��م��ار���ض ���س��اح��ي��ات��ه 

اأكمل وجه، على �سبيل  �سمن وزارت��ه على 

امل���ث���ال ل احل�����س��ر، ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ال�����س��ري 

والإ���س��اح  التغيري  تكتل  تعين  برغبات 

هو  كما  الأع��ل��ى،  الق�ساء  جمل�ض  لرئي�ض 

ح��ا���س��ل ل������وزارات الإ����س���رتاك���ي وغ����ريه يف 

حكومة جنيب ميقاتي«. 

ل ي��ج��د غ���اري���و����ض ت��ف�����س��رياً ل��وق��وف 

وجه  يف  ال��دائ��م  �سليمان  مي�سال  الرئي�ض 

ال��ع��م��اد ع���ون وت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ري والإ����س���اح 

عن  ينم  ت�سرفه  »براأيي  يقول:  لبنان،  يف 

من  ي�سعف  ب��اأدائ��ه  لأن���ه  �سيا�سي،  �سعف 

موقع امل�سيحين اأوًل، ومن موقع الرئا�سة 

خاف  يف  نف�سه  اإقحام  َم  فلمِ ثانياً،  الأوىل 

مع اأكرب تكتل م�سيحي يف لبنان لإ�سعافه.. 

نحن يف املنا�سبة نتمنى عليه تغيري اأدائه«.

ح����راك ال��ت��ك��ت��ل وف���ق غ��اري��و���ض لي�ض 

م���ك���ون���ات  م����ن  م����ك����ون  اأي  ك���ي���دي���اً جت�����اه 

ق�سايا  يحل  القانون  »تطبيق  احلكومة، 

كثرية، �ساحيات رئي�ض احلكومة لتطبق 

بحذافريها كما �ساحيات الوزراء، اتفاق 

عند  بتطبيقه  يطالبون  ال��ذي��ن  ال��ط��ائ��ف 

ك��ل ا���س��ت��ح��ق��اق ل��ي��اأخ��ذ جم����راه ول��ي��م��ار���ض 

ك���ل وزي�����ر ���س��اح��ي��ات��ه ���س��م��ن وزارت�������ه«. 

يتوقف غاريو�ض للحظات ويتابع حديثه: 

تزال  ل  والإ���س��اح  التغيري  تكتل  »معركة 

يف بداياتها، من يراهن على تعبنا �سيياأ�ض، 

كثري  ي��ت��ح��م��ل  الإ����س���اح���ي  ن��ف�����س��ن��ا  لأن 

»ول��دن��ة«،  لي�ست  و�سيا�ستنا  امل�سقات،  م��ن 

ماأ  يريد  قرطباوي  �سكيب  العدل  وزي��ر 

ال�����س��واغ��ر يف اجل�����س��م ال��ق�����س��ائ��ي، وع��ل��ى 

كما  عرقلتها  ل  م��ه��ام��ه  ت�سهيل  اجل��م��ي��ع 

على  يطبق  فما  اجلمهورية،  رئا�سة  فعلت 

وزراء  على  �سيطبق  جنباط  وليد  وزراء 

زمن  امل��اآن،  بالفم  �سنقولها  لأننا  التكتل، 

العنرتيات على امل�سيحين انتهى اإىل غري 

رج��ع��ة، وامل�سيحي م�����س��ارك رق���م واح���د يف 

احلكم، وعلى اجلميع معرفة ذلك«.

املحكمة الدولية

املحكمة اخلا�سة  م�ساألة متويل  حول 

ال���ق���ان���ون ل  ي����رى غ���اري���و����ض »اأن  ب��ل��ب��ن��ان 

مبعزل  الت�سرف  احلكومة  لرئي�ض  يجيز 

ع��ن ال�����وزراء، ال��ربوت��وك��ول ب��ن احلكومة 

وجم��ل�����ض الأم�����ن ل ي��ت��ح��دث ع���ن ف��ر���ض 

لبنان  رف�ض  ح��ال  يف  لبنان  على  عقوبات 

قانونياً،  لي�ض  ح�سل  ما  املحكمة،  متويل 

»نطمئن املعار�سة، اأن احلكومة لن ت�سقط 

ب�سراخها، لأن ال�ستقالة اإما اأن تكون من 

الداخل، واإما لن تكون«.

ب���الن���ت���ق���ال ح�����ول امل���ل���ف���ات الإق��ل��ي��م��ي��ة، 

تخ�سى  العربية  ال�سعوب  اأن  غاريو�ض  يعترب 

التكفريين الراف�سن ملبداأ الختاف، »يف اأم 

العن مل�سنا تراجعاً لدور امل�سيحين، يف العراق 

وم�����س��ر، ه��ن��اك ���س��ع��ي لإخ�����راج اأق���ب���اط م�سر 

ما  اأن  فلنفرت�ض  اخل���ارج،  اإىل  مليون(   12(

يح�سل يف عاملنا العربي هو ثورات وانتفا�سات 

�سعبية، هل قطاف ثمار هذه الثورات �سيكون 

ال��ث��ورة  ت�����س��ت��غ��رق  اأمل  ال��ع��اج��ل؟  ال��ق��ري��ب  يف 

نظامها  ل��ب��ن��اء  ال�����س��ن��وات  ع�����س��رات  الفرن�سية 

عربياً«  »ح��راك��اً  ي�سمى  م��ا  اإن  الدميقراطي؟ 

يف احلقيقة ما هو اإل لعبة اأمريكية يحاربون 

فيها الدميقراطية بطرح �سعار دميقراطي«.

�صورية

ب������راأي غ���اري���و����ض احل������راك ال�����س��وري 

يجب األ يكون حمطة لتدخل اللبنانين، 

كما  ونحن  مب�ساكلهم،  اأدرى  »ال�سوريون 

نرف�ض  نحن  ب�����س��وؤون��ن��ا،  ال��ت��دخ��ل  رف�سنا 

التدخل ب�سوؤونهم، وكي ل تنعك�ض الأجواء 

وا�سطرابات  اأح��داث��اً  �سورية  يف  ال�سلبية 

ال�سيا�سين  ك��اف��ة  م��ن  نطلب  لبنان  على 

كف التدخل يف ال�ساأن ال�سوري، نحن نريد 

تداعيات  ل��وق��ف  ال��داخ��ل��ي  الو�سع  تثبيت 

الأح��داث العربية يف ال�سرق الأو�سط على 

داخ��ل��ن��ا«. ي�سيف غ��اري��و���ض: »رغ���م خ��روج 

اجل��ي�����ض الأم���ريك���ي م���ن ال���ع���راق، وت��ع��ر 

الأمريكين يف املنطقة، نحن علينا واجب 

ف���ر����ض ال����س���ت���ق���رار داخ������ل جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، 

احلكومة يجب اأن ت�سري بخطوات متقاربة، 

ليكون احلراك احلكومي من�سجماً«.

ع���ن ق����ول جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي اأن����ه ي��ري��د 

اإن ك��ان  األ����ف م����رتاً  ال�����س��ري يف الإ�����س����اح 

اجلرنال عون يريد ال�سري مرتاً به، يقول 

ميقاتي  ليم�ضمِ  ب�سدة،  »ن��وؤي��ده  غاريو�ض: 

الأخ���ري،  امل���رت  اإىل  ولي�سل  م���رتاً  ال�999 

فمرتنا الإ�ساحي من �سمن 1000 مرته 

الإ�ساحي«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

عالقتنا بحزب اهلل 
مبنية على أسس متينة 
وواضحة.. وعدم السير 

في مشروع الوزير نحاس 
ال يعّرض تحالفنا النتكاسة

نطمئن المعارضة بأن 
الحكومة لن تسقط 

بصراخها.. فاالستقالة إما 
أن تكون من الداخل وإما 

لن تكون
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حزب الحتاد هو حزب وطني الن�ساأة، 

قومي الأهداف، تاأ�س�ض يف اأوائل ال�ستينات، 

القائد  هو  النا�سر  عبد  جمال  ب��اأن  يوؤمن 

تاريخية مهمة من حياة  املعلم يف مرحلة 

التي  والأف��ك��ار  املبادئ  واأن  العربية،  الأم��ة 

ن���ادى ب��ه��ا ه��ي م��ل��ك ت��ي��ار الأم����ة الأ���س��ي��ل 

اأهداف  لتحقيق  انطاق جوهرية  ونقاط 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وب�����اأن ال���ع���دو ال�����س��ه��ي��وين 

ي�سكل اأعظم حتدٍّ يف وجه امل�سروع القومي 

ال����ع����رب����ي، وب����ال����ت����ايل يف ط����ري����ق حت��ق��ي��ق 

ويوؤمن  ل��اأم��ة،  الإ�سرتاتيجية  الأه���داف 

باأهداف الن�سال العربي التي تبلورت عرب 

اأر�سى معاملها القائد  امل�سرية الثورية التي 

حتددت  والتي  النا�سر،  عبد  جمال  املعلم 

وال�سرتاكية  احلرية  الثاثة:  بالأهداف 

والوحدة.

حزب الحتاد يرى اأن ال�سراع العربي 

و  م�سريي،  ارت��ك��از  نقطة  ه��و  ال�سهيوين 

ال�����س��راع الجتماعي  اأه��م��ي��ة  ع��ن��ه  ي��ق��ل  ل 

يوؤدي  اأن  يجب  ال��ذي  وال�سيا�سي  والثقايف 

جهلها  ع���وام���ل  م���ن  الأم�����ة  تخلي�ض  اإىل 

اأب��واب  على  لي�سعها  وجتزئتها،  وتخّلفها 

مرحلة بناء ذاتها لتنفذ اإىل اآفاق امل�ستقبل 

الواعد.. 

�سباب الحت���اد، فهي  اأم��ا ع��ن منظمة 

تندرج حتت لواء احلزب.

�سباب  منظمة  ح���ول  امل��زي��د  ومل��ع��رف��ة 

قدم  واه��داف��ه��ا،  ن�ساطاتها  وع��ن  الحت���اد 

الهيئة  رئي�ض  يا�سن؛  فريد  الأ���س��ت��اذ  لنا 

املعلومات عن هذه  الكثري من  التنفيذية، 

املنظمة  عمر  ع��ن  حديثه  ف��ب��داأ  املنظمة، 

قائًا:

تاأ�س�ست منظمة �سباب الحتاد ر�سمياً 

ق��ب��ًا،  ك��ان��ت م���وج���ودة  2000، وه���ي  ع���ام 

ال�سابقة يف  امل��راح��ل  العمل يف  ب��داأن��ا  وق��د 

نعطيها  ك��ي  ارت��ق��ي��ت��ن��ا  اأن  اإىل  اجل��ام��ع��ات 

كمنظمة  ترخي�سها  �سمن  قانونية  �سفة 

بالن�ساطات  امل�����س��ارك��ة  اأج����ل  م��ن  ���س��ب��اب��ي��ة 

ال�سبابية يف العامل العربي.

االأهداف

ن���ح���ن ك��م��ن��ظ��م��ة ����س���ب���اب الإحت��������اد ن���وؤم���ن 

بالوحدة العربية القومية، وبالتايل فاإن اأهداف 

العربية  ال��وح��دة  ه��ي  رئي�سي  كعنوان  املنظمة 

النا�سر،  عبد  جمال  الرئي�ض  بها  طالب  التي 

الأي���ام،  ق��ل نظريه يف ه��ذه  ال��ذي يعترب رئي�ساً 

ونطبق مبادءه يف فل�سفة الثورة وغريها.

اأه������داف ت��رت��ق��ي ���س��م��ن العمل  وه���ن���اك 

ال�����س��ب��اب��ي وال���ط���اب���ي، ول��ك��ن ���س��م��ن ن��ط��اق 

فنحن  العربية،  القومية  هو  معن  �سيا�سي 

كان  اإن  ال�سهيوين؛  ال��ع��دو  مبقاومة  ن��وؤم��ن 

تربط  ح���دود  اأي���ة  اأو  فل�سطن  اأو  ل��ب��ن��ان  يف 

وبالتايل نحن  العربية،  الدول  فل�سطن مع 

م���ع ن��ه��ج امل���ق���اوم���ة؛ يف ف��ل�����س��ط��ن وال���ع���راق 

ولبنان، وقريباً يف ليبيا. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإننا نوؤمن بالوحدة 

العربية، وهدفنا ال�سبابي هو توعية ال�سباب 

اجتماعياً على هذه املبادئ، من اأجل حماربة 

ك��امل��خ��درات  ال�سلبية؛  الج��ت��م��اع��ي��ة  الآف�����ات 

وح����ب����وب ال���ه���ل���و����س���ة، وم�������س���اع���دة ال���ط���اب 

يف اجل��ام��ع��ات ال��ر���س��م��ي��ة واخل���ا����س���ة، ودع���م 

اجلامعة اللبنانية.

وت���ق���وم امل��ن��ظ��م��ة ب��ع��دة ن�����س��اط��ات حملية  

كامل�ساركة يف املنظمات ال�سبابية، وهي ن�ساطات 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي،  ب��ال�����س��اأن  تتعلق  ل 

ب��ع�����ض ال����ن����دوات وامل���ح���ا����س���رات ال���ت���ي ت��ت��م يف 

اأج���ل ت��وع��ي��ة �سبابنا،  م��ق��رات��ن��ا اخل��ا���س��ة، م��ن 

تتم  التي  وال��ن��دوات  املحا�سرات  بع�ض  وهناك 

خ���ارج امل��ق��ر، وع����ادة م��ا ت��ك��ون ن�����س��اط��ات ع��ام��ة، 

باملعار�ض،  املخت�سة  الن�ساطات  بع�ض  وهناك 

ف��ن��ح��ن ن�����س��ارك يف م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب ال�����س��ن��وي، 

م  املنظَّ النا�سر؛  عبد  جلمال  ال�سور  ومعر�ض 

اإىل  بالإ�سافة  اللبنانية،  اجل��ام��ع��ات  قبل  م��ن 

التي  والريا�سية  الرتفيهية  الن�ساطات  بع�ض 

ت��ق��ام يف ب��ع�����ض امل���دار����ض واجل���ام���ع���ات، وط��ب��ع��اً 

واأي�ساً  العربي،  ال�سباب  احتاد  اأع�ساء يف  نحن 

واأع�ساء  العرب،  الطلبة  احت��اد  يف  لبنان  منّثل 

مب��ع��ظ��م الإحت��������ادات ال��ع��رب��ي��ة والإ����س���ام���ي���ة، 

وغريها  الإ�سامي،  العربي  ال�سباب  كموؤمتر 

احل��وار  يف  ن�سارك  كما  الدولية،  املنظمات  من 

ال�سبابي الذي ُيقام من قبل وزارة ال�سباب.

متّيز اجتماعي

عن  الحت����اد  ���س��ب��اب  منظمة  تتميز 

غ���ريه���ا م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال�����س��ب��اب��ي��ة من 

خ���ال خ��ط��ه��ا ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي، ول��ك��ن 

والعاقة  املقاومة  ونهج  العامة  باملبادئ 

اأ�سا�سيون  م�ساركون  فنحن  �سوريا،  م��ع 

اأك��ر  ونتميز  اآذار،   8 ق��وى  منظمات  يف 

خال  من  ال��رتب��وي،  بالعمل  باهتمامنا 

املدار�ض،  يف  ال�ساعد  بال�سباب  الهتمام 

واه���ت���م���ام���ن���ا ب���ال���و����س���ع الج���ت���م���اع���ي، 

ح��ي��ث ن��ت��اب��ع اأم����ور دار اأي��ت��ام ون��ه��ت��م بها 

الأم���ان���ة  دار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ك��م��ن��ظ��م��ة، 

اأهلهم  يعاين  والذين  لاأطفال،  املوجه 

م��ن و�سع م��ادي خ��ا���ض، ل��ذا نحن نهتم 

من  اأكر  والجتماعي  الرتبوي  بال�ساأن 

باقي املنظمات.

وتطرق يا�سن اإىل الو�سع يف �سورية 

�سورية،  يف  الو�سع  اإىل  بالن�سبة  ق��ائ��ًا: 

ف��ن��ح��ن ن��وؤي��د الإ����س���اح ال����ذي ي��ق��وم به 

ونحن  باملئة،  مئة  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�ض 

اإىل  ي���دع���و  م���ع���ار����ض  حت�����رك  اأي  ����س���د 

التدخل الأجنبي اأو تدخل الناتو، اأو اإىل 

ا�ستخدام ال�ساح يف وجه �سورية املمانعة 

باخت�سار:  للمقاومة..  الأول  وال��داع��م 

نحن مع �سورية الإ�ساح بقيادة الرئي�ض 

الدكتور ب�سار حافظ الأ�سد.

م�صر العروبة

اأما عن الو�سع يف م�سر فقال يا�سن: اأهم 

اإزاح��ة الطاغية  ح��دث ح�سل يف ه��ذا العام هو 

م���ن م�����س��ر، وال�����ذي ي��دع��ى ح�����س��ن��ي م���ب���ارك.. 

ال��دول  م��ن  اأك��ر  اإىل عمل  لكن م�سر بحاجة 

ال��ن��ا���س��ري��ة، وه���ي ح��ق��ق��ت ن���وع���اً م���ن الإجن����از 

اأنه  اأي�ساً  حدث  واأه��م  ال�سابق،  النظام  باإزاحة 

لل�سباب  نتمنى  ولكن  انك�سر اخلوف يف م�سر، 

النا�سري يف م�سر اأن يتوّحد بالدرجة الأوىل.

ُت���ع���ت���رب م�������س���ر اجل�����ن�����اح الأ�����س����ا�����س����ي يف 

العدو  م�سر  ت��واج��ه  وعندما  العربي،  ال��وط��ن 

اأهمية  م��دى  مت��ام��اً  ت��ع��رف  فهي  ال�سهيوين، 

يف  م�سر  يف  �سبابنا  عمل  وف��ع��ًا،  العمل،  ه��ذا 

الآونة الخرية على اإزالة العلم ال�سهيوين عن 

ال�سفارة، وهذا كان من قبل ال�سباب النا�سري 

ولي�ض من قبل الإخوان امل�سلمن ول ال�سلفين 

ول الليربالين اجلدد يف م�سر، بل هم ال�سباب 

النا�سري القومي العربي املوجودون يف ميدان 

التحرير.

ولكن - مع الأ�سف - م�سر دخل اإليها املال 

 ،1995 ع��ام  لبنان  دخ��ل  ال��ذي  الأ�سلوب  بنف�ض 

وهي اأموال ال�سعودية، فقطر تدعم ال�سلفين، 

وه��ذه  امل�سلمن،  الإخ����وان  ت��دع��م  وال�����س��ع��ودي��ة 

الأموال ُت�سرف ب�سكل كبري.

ر�صالة اإىل ال�صباب

منظمة �سباب الإحتاد هي منظمة �سبابية 

عمرها حواىل الثني ع�سر عاماً، كعمل بداأنا يف 

والطابي  ال�سبابي  العمل  ال�سابقة يف  املراحل 

�سابقاً،   BUC�وال العربية  من خال جامعتن 

�سباب  و���س��ل  والآن  ح��ال��ي��اً،   LIU ه��ي  وال��ت��ي 

الحتاد اإىل ع�سو يف معظم املنظمات ال�سبابية 

والإ���س��ام��ي��ة، ومي��ار���س��ون  العربية  اخل��ارج��ي��ة 

دورهم ب�سكل مميز يف املجتمع، ونحن اليوم يف 

اأمانة ال�سر، ولنا دور فعال يف هذا املن�سب على 

م�ستوى لبنان باأكمله.

نحن نطمح يف املنظمة اإىل توحيد العمل 

وال��ط��ال��ب  لل�سباب  م�سلحة  ل��ه  مل��ا  ال�����س��ب��اب��ي، 

اجلامعي، وقمنا بخطوة اأ�سا�سية، وهي توحيد 

ا�سم  النا�سرية يف لبنان حتت  ال�سبابية  الأطر 

ال��ذي  ال��ن��ا���س��ري«،  ال��ع��روب��ي  ال�سبابي  »ال��ل��ق��اء 

ي�سم معظم القوى النا�سرية. 

بل  فقط،  لبنان  لي�ض  امل�ستقبل  يف  هدفنا 

جتاه  بخطوات  وقمنا  العربي،  العامل  حدودنا 

بعمل  امل�سرية  بتكملة  ون��اأم��ل  والأردن،  م�سر 

م�سرتك موحد.

ختاماً، اأود اأن اأوجه ر�سالة تخ�ض املجتمع، 

الهلو�سة  امل��خ��درات وح��ب��وب  ع��ن  البتعاد  وه��و 

ق����در امل�����س��ت��ط��اع، وامل��ن��ت�����س��رة ب�����س��ك��ل ف��ظ��ي��ع يف 

البتدائي  �سفوف  م��ن  ال��رتب��وي��ة؛  املوؤ�س�سات 

حتى اجلامعات، لأن هذه الآفة هي التي توؤخر 

ال�سباب من الهتمام بعملهم الن�سايل. اأمتنى 

من ال�سباب اأن يحافظ على وجوده وعلى عمله 

ال�سهيوين واملوؤامرات  العدو  ال�سبابي ملواجهة 

اخلارجية التي ترتب�ض بالأمة.

ك��م��ا ن��دع��و ال�����س��ب��اب وال��ط��ال��ب ال��ل��ب��ن��اين 

املذهبية لأنها  الطائفية  البتعاد عن  والعربي 

ت���ف���رق، ب��ي��ن��م��ا ال��ع��روب��ة جت��م��ع ك��اف��ة امل��ذاه��ب 

والطوائف يف وجه العدو ال�سهيوين.

اأجرى احلوار: مالك املغربي

ياسين: نحن مع نهج 
المقاومة سواء في 

فلسطين أو العراق أو 
لبنان.. وقريبًا في ليبيا
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ال�سادة / ق�سم الإعانات وال�سرتاكات يف جريدة الثبات

اأرغب يف الإعان اأو ال�سرتاك يف جملة )الثبات(

............ .......................................................................................................................... والقيمة الإعانية اأو ال�سرتاكية قدرها:

اعتباراً من تاريخ:            /           /

 .............................................................................................................................................................................................................. ال�س�������م:

 ............................................................................. .........................................................................................املدينة:  العنوان / الدولة:

 ............................................................................. هاتف:.................................................................................................................... فاك�ض: 

 ............................................................................. ...................................................  عنوان ال�منزل )الت�سليم املبا�سر(:  �ض.ب.: 

يومية  �سيا�سية م�ستقلة 

ت�سدر موؤقتًا اأ�سبوعيًا - تاأ�س�ست عام 1908

لبنان: امل�سيطبة - بناية العرت  

ه��اتف: 360807 1 00961 - فاك�ض: 368256 1 00961

لـــــــالأفـــــــــــــــــــــــــــراد:

ن�سف �سنوي: 50 دولر

�س����������������������ن����وي: 100 دولر

لــلـــمــــــــوؤ�صــــ�صــــــــــات:

ن�سف �سنوي: 75 دولر

�س����������������������ن����وي: 150 دولر

مــــــــــالحــــظــــــــــة: 

ت�قدر قيمة الإعان 

ح�سب عدد الأعمدة

www.ath-thabat.com

ل�����اإع�����������ان والإ�س�����������رتاك



للرئا�سة  اجلمهوري  املر�سح  اأطلق 

الأم��ري��ك��ي��ة، ورئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن��واب 

غينغريت�س،  نيوت  ال�سابق؛  الأمريكي 

وحاقدة،  بغي�سة  عن�سرية  ت�سريحات 

باأنه  الفل�سطيني  ال�سعب  فيها  و�سف 

»���س��ع��ب خم����َرع« )م�����س��ط��َن��ع(، وب��اأن��ه 

كناية عن »جمموعة من الإرهابيني«.. 

وعاد يف وقت لحق لتاأكيد ت�سريحاته 

اإره��اب��ي��ون،  الفل�سطينيني  »اإن  ق��ائ��ا: 

ويعّلمون الإرهاب يف مدار�سهم«.

الت�سريحات ردود فعل  اأث��ارت هذه 

املر�سح  اأن  على  اأغلبها  ت��رك��ز  ك��ث��رة، 

الأم��رك��ي ق��ال م��ا ق��ال��ه ب��ه��دف ك�سب 

وبعد  النتخابات،  معركة  يف  الأ�سوات 

الن��ت��خ��اب��ات ���س��وف ي��ع��ود اإىل ر���س��ده، 

وي��ت�����س��رف ط��ب��ق��اً مل��ا ت��ق��دم��ه ال��وق��ائ��ع 

القائمة على الأر�س. 

رمب��ا ي��ك��ون الأم���ر ك��ذل��ك، لكن ما 

قاله املر�سح الرئا�سي هو يف اأول الأمر 

واآخ������ره ن��ت��اج ث��ق��اف��ة ال��ن��ف��ي وال��ق��ت��ل، 

التكوين  ال��را���س��خ��ة يف  الآخ����ر،  واإن��ك��ار 

ال��ث��ق��ايف ل��ل��دول��ت��ني ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ت��ني 

العن�سريتني؛ الأمركية وال�سهيونية.

موا�سم االنتخابات

ي�����س��ك��ل م��و���س��م الن��ت��خ��اب��ات الأم��رك��ي��ة 

ع������ادة ف���ر����س���ة ل��ل��م��ت��ن��اف�����س��ني ع���ل���ى م��وق��ع 

الرئا�سة لإبداء اأكرب قدر من التاأييد للكيان 

التقليدية  املواقف  عن  وف�سا  ال�سهيوين. 

وال�����س��ي��ا���س��ات امل��ع��ت��م��دة ال��ت��ي تظهر ال��ت��زام��اً 

ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  ب��اأم��ن  مطلقا  اأم��رك��ي��اً 

تاأتي  الع�سكري،  تفوقه  و�سمان  وحمايته، 

موا�سم النتخابات كي تقدم جرعات اإ�سافية 

م���ن ال��ت��ع��ه��دات ال���ت���ي ت��ع��ر���س م����زي����داً من 

اللتزام بالأمن واحلماية والتفوق.

املر�سحني  رغبة  على  دوم��اً  ه��ذا  يح�سب 

اليهودية  ال�سغط  جماعات  تاأييد  ك�سب  يف 

ت��وؤم��ن وف��ق ه���وؤلء م��ا يكفي  ال��ت��ي  الفاعلة، 

الأمركية،  بالرئا�سة  للفوز  الأ���س��وات  م��ن 

احل��زب  ع��ن  املر�سحون  ذل��ك  يف  يختلف  ول 

الدميقراطي، اأو احلزب اجلمهوري، علماً اأن 

اليهود يف الوليات املتحدة ل ميلكون �سوى 

نحو اثنتني ون�سف يف املائة من الأ�سوات.

التي  ال�سغط،  ج��م��اع��ات  دور  ي��اأت��ي  هنا 

ل ي��ق��ت�����س��ر دوره�����ا ع��ل��ى ت��وج��ي��ه الأ����س���وات 

اليهودية ل�سالح هذا املر�سح اأو ذاك، بل على 

اليهود  غ��ر  م��ن  امل�سوتني  م��ن  كتل  توجيه 

اأ���س��ا���س��اً، واحل��ق��ي��ق��ة اأن احل��دي��ث ع��ن عامل 

واحد يتحكم باآلية احل�سد وتوجيه الأ�سوات 

يوقع املرء يف خطاأ �سديد جتاه تقييم حقيقة 

ما يحدث.

امل�سرتكات الثقافية التكوينية

مي��ك��ن الف����را�����س ب�����اأن ال���ب���دء من 

الثقافية،  امل�سركات  عن�سر  يف  البحث 

ي�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���اً ل��ف��ه��م ق�����درة ج��م��اع��ات 

ال�������س���غ���ط ع���ل���ى ال���ف���ع���ل وال����ت����اأث����ر. يف 

ال��ك��ون��غ��ر���س الأم����رك����ي ث��م��ة م���ن يقف 

لأمركا  ال��ربك��ة  مينح  اهلل  »اإن  ليقول: 

ه��وؤلء  يربط  لإ�سرائيل«.  دعمها  ب�سبب 

ب����ني دع�����م دول�������ة ال���ك���ي���ان ال�����س��ه��ي��وين 

وت�����س��ل��ي��ح��ه��ا، وب�����ني »ع�������ودة امل��خ��ل�����س«، 

وي�ستخدمون هذا الأمر يف التاأثر على 

ق��ط��اع��ات وا���س��ع��ة م��ن الأم��رك��ي��ني، من 

خال ما يعرف ب�»الكني�سة املرئية«.

ع��م��ل��ي��اً، ف��ق��د ���س��درت اأب���ح���اث ع��دي��دة 

تتناول دور وتاأثر الكني�سة املذكورة على 

اأخ��رى  اأب��ح��اث  ناق�ست  الأم��رك��ي��ني، كما 

احل�سن:  يو�سف  الدكتور  كتاب  )اأب��رزه��ا 

الُبعد الديني يف ال�سيا�سة الأمريكية جتاه 

ال�سراع العربي - ال�سهيوين( دور الدين 

»توليف«  وكيفية  الأمريكية،  ال�سيا�سة  يف 

ذه���ن ال��ن��اخ��ب الأم���رك���ي، وك��ذل��ك داف��ع 

»اإ�سرائيل«  دع��م  فكرة،  على  ال�سرائب.. 

ه��وؤلء  بع�س  ويدعو  دينياً،  واجباً  يعترب 

ال�سهيوين  الكيان  ام��ت��اك  ���س��رورة  اإىل 

املعركة  يف  ي�ساعد  ���س��وف  ن��ووي��اً  ���س��اح��اً 

النهائية املو�سوفة، ب�»هار جمدون«، والتي 

وحت�سم  فل�سطني،  اأر�����س  ع��ل��ى  �ستندلع 

»اخلر«.  وقوى  »املخل�س«  ل�سالح  الأمر 

م���ن امل��ف��ي��د ال��ت��ذك��ر ه��ن��ا ب����اأن ال��رئ��ي�����س 

الأم���رك���ي الأ���س��ب��ق رون���ال���د ري��غ��ان رب��ط 

وواجبه  النجوم«،  ل�»حرب  م�سروعه  بني 

ال��دي��ن��ي يف ح��م��اي��ة »اإ���س��رائ��ي��ل« وت��اأم��ني 

الظروف املنا�سبة لعودة »املخل�س«.

م��ن مئات  يعترب ه���ذا م��ث��اًل واح����داً 

الأم��ث��ل��ة وال���دلئ���ل ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي 

حتكم �سلوك الوليات املتحدة الأمركية 

ولكن  ال�سهيوين،  الحتال  دول��ة  جتاه 

مب��ن��ا���س��ب��ة احل����دي����ث ع����ن ت�����س��ري��ح��ات 

مزدوج  اتهام  وفيها  غينغريت�س،  املر�سح 

خم��رع«  »���س��ع��ب  ب��اأه��م  للفل�سطينيني، 

القّيم  البحث  اأي�ساً، فلنتذكر  و»اإرهابي« 

الذي اأ�سدره الدكتور منر العك�س، حتت 

والإب���ادات اجلماعية«،  »اأم��رك��ا..  عنوان 

وف��ي��ه ت��ظ��ه��ر امل�����س��رك��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة بني 

امل�����س��ت��وط��ن��ني الأم������ر ك��ي��ني )الأن���غ���ل���و 

ال�سهاينة،  امل�ستوطنني  �ساك�سون(، وبني 

باأو�سح �سورها.

االإبادة اجلماعية

ي��ت��ح��دث ال��ك��ت��اب ع��ن اإب����ادة »ال��ه��ن��ود 

احل��م��ر«، الأ���س��ح ال�����س��ك��ان الأم��رك��ي��ني 

الأ�����س����ل����ي����ني ع����ل����ى ي�����د امل�������س���ت���وط���ن���ني 

وث���ائ���ق  اإىل  ب���ال����س���ت���ن���اد  الأوروب������ي������ني، 

اأمركية ر�سمية، ولي�س اإىل تقولت، ويف 

هذا ما مينحه قيمة م�سافة.

اأوروب���ا اإىل اأمركا،  ج��اء ه��وؤلء من 

الإنكليزية«،  اجلديدة  »كنعان  بو�سفها 

وب���اف���را����س اأن���ه���ا اأر������س »ب����ا ���س��ع��ب«، 

وع��ن��دم��ا »ف���وج���ئ���وا« ب���وج���ود اأ���س��ح��اب 

لاأر�س، قرروا بب�ساطة اأن ما فر�سوه 

ب���داي���ة ه���و احل��ق��ي��ق��ة، واحل�����ل يف ه��ذه 

احل���ال���ة ي���ك���ون ب��ال��ت��خ��ل�����س م���ن ه����وؤلء 

امل��وج��ودي��ن ع��ل��ى ه���ذه الأر������س، وه��ك��ذا 

بداأت واحدة من اأكرب املذابح يف التاريخ 

الإن�ساين، اأ�سفرت عن اإبادة عدة �سعوب، 

بلغ عددها الإجمايل نحو ثمانني مليون 

اإن�سان، وعلى اأنقا�س هوؤلء قامت لحقاً 

الدولة الأمركية.

اأم���ا ط��رق الإب����ادة ف��ج��اءت متنوعة، 

و�سملت �سل�سلة طويلة من فنون القتل 

والتنكيل..

الأوروبيون  امل�ستوطنون  تباهى  لقد 

ب��ت��ع��ل��ي��ق ق��ائ��د م���ن ف�����روات ال���روؤو����س 

امل�سلوخة، ويف واحدة من جولت الإبادة 

»ق��ب��ي��ل��ة هندية«  اإه�����داء  اجل��م��اع��ي��ة، مت 

اأغطية ملوثة بوباء الطاعون، ما ت�سبب 

يف موت جميع اأفرادها.

ل����ق����د ق����ام����ت ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 

الأم����رك����ي����ة ف�����وق ت�����ال ���س��خ��م��ة م��ن 

ج��م��اج��م ال�����س��ك��ان الأ���س��ل��ي��ني، وال��ذي��ن 

وفنونهم  وثقافتهم  ح�سارتهم  اأُب��ي��دت 

تنتج  البي�س، ومل  امل�ستوطنني  يد  على 

الدولة اجلديدة �سيئاً اأكرث مما اأنتجت 

امل��وت،  �سناعة  وف��ن��ون  القتل  اآلت  م��ن 

ف��اأح��ف��اد اأول���ئ���ك امل�����س��ت��وط��ن��ني الأوائ�����ل 

املجنون  »ال��رج��ل  نظرية  ابتكر  من  هم 

ولو���س  فيتنام  يف  وطّبقوها  احل��رب��ي«، 

العامل،  ب��ل��دان  م��ن  وغ��ره��ا  وكمبوديا، 

قوة  با�ستخدام  النظرية  ه��ذه  وتق�سي 

ت��ه��دي��د،  اأي  ن���اري���ة ه��ائ��ل��ة يف م��واج��ه��ة 

الق�سب  ب��ي��وت  ي��ت��م ق�سف  ك���ان  وه��ك��ذا 

ال�سخمة  القنابل  بقاذفات  واخل��ي��زران 

لإج����راء  ح��اج��ة  ول   ،52 ب  ط����راز  م���ن 

ا����س���ت���ذك���ار مل���ا ه���و م�����س��اب��ه مم���ا ق����ام به 

ولبنان  فل�سطني  اأر���س  على  ال�سهاينة 

و�سورية وم�سر وغرها.

من هو »املخَرع«؟ ومن هو »الإرهابي« 

يف هذه احلالة؟ 

اأر���س��ه،  امل��وج��ود على  الأ���س��ي��ل  ال�سعب 

وامل��ن��ت��ج ل��ل��ح�����س��ارة، وق��ي��م اخل���ر واحل��ب 

قطاع  من  وهم  امل�ستوطنون،  اأم  واجلمال، 

ال���ط���رق وال��ق��ت��ل��ة ال���ذي���ن اأب��������ادوا ���س��ع��وب��ا 

القتل،  فعل  ميار�سون  زال��وا  وم��ا  باأكملها، 

ون���ف���ي الآخ��������ر؟ ل���ع���ل امل���ر����س���ح ل��ل��رئ��ا���س��ة 

الأمركية بحاجة اإىل النظر يف املراآة، قبل 

اأن يقراأ درو�س التاريخ.

ال�سهاينة  ط��ّب��ق  الأ���س��ل��ي��ة،  ك��ن��ع��ان  يف 

�سيا�سات مماثلة متاماً، ملا فعله امل�ستوطنون 

اأنهم مل  الذين توجهوا اإىل اأمريكا، �سوى 

ال��ذي��ن  الفل�سطينيني،  اإب����ادة  ي�ستطيعوا 

خمَرع..  �سعب  باأنهم  غنغريت�س  ي�سفهم 

ه����م ك����ان����وا ع���ل���ى اأر�����س����ه����م، واإل���ي���ه���ا ج���اء 

امل�ستوطنون، ومل يقوموا بغر الإرهاب.

ل نحتاج اإىل در�س يف التاريخ، لنعرف 

على جلودنا  احلقائق مطبوعة  ه��ذا..  كل 

ويف اأرواحنا. واإذا كان ما قاله غينغريت�س، 

جمرد مزايدات يف �سوق النتخابات، فاإنه 

يعك�س يف كل حال حمتواه الثقايف وطريقة 

تفكره.

نافذ اأبو ح�سنة

الفل�سطينيون يف اأر�سهم منذ فجر الوجود الإن�ساين
واأمريكا قامت على تالل من جماجم الب�سر

وامل�سطَنع«،  »الإره��اب��ي  بال�سعب  الفل�سطينيني  و�سف  ال��ذي  غينغريت�س 

املعادن  ا�ستخراج  اإىل  ال�سبق  بغية  القمر،  على  م�ستوطنة  »اإقامة  اإىل  يتطلع 

منه«!  ويريد »ت�سغيل الأطفال الفقراء لتعليمهم قيمة العمل«! 

عداء  يحمل  والعن�سرية..  بال�سرور  تن�سح  اآراء  �ساحب  هو  التافه،  ه��ذا 

الق�سية  ب�����س��اأن  يعترب  وه��و  وثقافتهم،  وامل�سلمني،  ال��ع��رب  جت��اه  م�ستحكماً 

اأن »احلياد بني دميقراطية حترم دولة القانون، )يق�سد دولة  الفل�سطينية 

الحتال ال�سهيوين( وجمموعة اإرهابيني تطلق �سواريخ كل يوم لي�س حياداً، 

بل ت�سجيعاً لاإرهابيني«، وهو ي�سّرح باأن روؤيته للعامل قريبة جداً من نظرة 

بنيامني نتنياهو، وقد توّعد يف حال فوزه برئا�سة الوليات املتحدة باأنه �سي�سن 

عمليات ع�سكرية داخل اإيران، وقال: »هناك اأكرث من طريقة للت�سرف بذكاء 

اأوب��ام��ا كل  اإدارة  وق��د جتنبت  الغبي،  لل�سلوك  واأك��رث من طريقة  اإي���ران،  مع 

الطرق الذكية«.

املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ك��ب��رة  عن�سرية  م��وج��ة  م��ع  غينغريت�س  ويتما�سى 

ول���ع���ل ح���ادث���ة امل��ع��ل��ق ج�����وان ول��ي��ام��ز ال��ع��ام��ل يف  حم��ط��ة الإذاع�������ة ال��ع��ام��ة 

اآر( خ��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك، فبعد ق���رار الإذاع�����ة  بف�سل   ب��ي  الأم��ري��ك��ي��ة )اإن 

�سبكة  ���س��ارع��ت  والإ�����س����ام،  للم�سلمني  امل�����س��ي��ئ��ة  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه  ب�����س��ب��ب  وي��ل��ي��ام��ز 

)ف��وك�����س( الإخ���ب���اري���ة، ال��ت��ي ك���ان اأح���د ب��راجم��ه��ا م��ن��رباً ل��وي��ل��ي��ام��ز لإط���اق 

اإ�سارة  يف  دولر،  مليونا  وقيمته  �سنوات   3 مدته  عمل  بعقد  مبكافاأته  اإ�ساءته 

املتع�سبة  ي��رغ��ب يف الن�����س��م��ام للحملة  ل��ك��ل م��ن  ت��رح��ي��ب وا���س��ح��ة وداع��م��ة 

العامل. وح��ول  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  لها  بوقاً  ال�سبكة  ت�سكل  التي   واملت�سددة 

رم��وز  ���س��ارع  ب��ل  احل��د،  ه��ذا  تنته عند  الفج مل  ال�سكل  بهذا  ويليامز  م��ك��اف��اأة 

وعلى  الإع���ام،  و�سائل  ع��رب  بتع�سيدها  ال�سهيوين  واليمني  الديني  التيار 

على  الرئي�س  نائب  ملن�سب  اجلمهورية  املر�سحة  )فوك�س(، ومل ترك  راأ�سها 

البطاقة النتخابية ال�سابقة �سارة بالني، ومعها رئي�س جمل�س ال�سيوخ الأ�سبق 

اجلمهوري نيوت غينغريت�س الفر�سة متر من دون نه�س الإ�سام وامل�سلمني، 

طرد  كتابًة  بالني  فانتقدت  التعبر،  حلرية  انتهاك  ه��و  ح��دث  م��ا  اأن  بزعم 

تواجهه  ال��ذي  التهديد احلقيقي  ب�سراحة عن »جم��رد  لأن��ه حتدث  ويليامز 

ال��رادي��ك��ايل«، وت�����س��اءل��ت: »اأمل يقتل الإره��اب��ي��ون  ب��ادن��ا م��ن قبل الإ���س��ام 

الإ�ساميون اآلف الأمريكيني؟ ملاذا اأ�سبحت )اإن بي اآر( غر قادرة على حتمل 

مناق�سة �سادقة عن ق�سية مهمة مثل الإره��اب الإ�سامي؟ لقد حان الوقت 

للكونغر�س للتدخل لقطع الدعم عنها«. 

غنغريت�س ومعه مايك هوكابي؛ مر�سح �سباق الرئا�سة الأمريكي ال�سابق، 

وله اأي�ساً برنامج على �سبكة )فوك�س(، دعيا اإىل حملة ملقاطعة حمطة الإذاعة 

العامة.

عـيـنـات مــن اآراء ومـواقــف غـيـنـغـريــتــــ�ش
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ك�����س��ف��ت ال���ع���دي���د م����ن ال���درا����س���ات 

موؤ�س�سات  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  وال��ت��ق��اري��ر 

ت��ع��ن��ى ب���الأط���ف���ال ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

ل��ب��ن��ان ت��ن��ام��ي ظ��اه��رة ع��م��ل الأط��ف��ال 

التقارير  هذه  واأك��دت  ملحوظ،  ب�سكل 

الإن�سانية  احل��ق��وق  م��ن  احل��رم��ان  اأن 

وما ينتج عنه من بطالة و�سياع وفقر 

ال��ت��ي ت�ساعف  الأ����س���ب���اب  م���ن  م��دق��ع 

الفل�سطينيني  الأط��ف��ال  على   اخلطر 

اإخ��راج  على  الأه���ل  وت�سجع  لبنان،  يف 

للم�ساعدة يف  امل��در���س��ة  م��ن  اأط��ف��ال��ه��م 

ف���اإن  ك��ذل��ك  ال��ع��ائ��ل��ة،  معي�سة  ت��دب��ر 

الراجع امل�ستمر يف امل�ستوى التعليمي 

ملدار�س وكالة الغوث »الأونروا« ي�سهل 

تنامي هذه الظاهرة اخلطرة.

اخل���ا����س���ة  ال����ب����ن����ود  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

ب��ال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، اأف�����ردت ال��ع��دي��د 

م���ن الت��ف��اق��ي��ات ال���دول���ي���ة ع�����دداً من 

بنودها ملو�سوع عمل الأطفال، وجتنب 

مقدمتها  ويف  القت�سادي  ا�ستغالهم 

ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ال��ت��ي تن�س 

ال���دول الأط���راف  اأن  32 على  امل���ادة  يف 

ال��ط��ف��ل يف حمايته من  ب��ح��ق  ت��ع��رف 

اأي  اأداء  ومن  القت�سادي،  ال�ستغال 

وتقوم  خ��ط��راً..  يكون  اأن  يرجح  عمل 

الدول الأطراف ب�سكل خا�س مبا يلي: 

بالعمل،  لالتحاق  اأدن��ى  عمر  حتديد 

العمل  ل�����س��اع��ات  منا�سب  ن��ظ��ام  و���س��ع 

ج��زاءات  اأو  عقوبات  فر�س  وظ��روف��ه، 

اأخ�����رى م��ن��ا���س��ب��ة ل�����س��م��ان اإن���ف���اذ ه��ذه 

املادة. 

ال��ن��ا���س��ط��ة يف  ���س��امل  وت��ق��ول ب�سمة 

اإىل  ي�ستند  لبنان  »اإن  الطفل:  حقوق 

ت�سغيل  يخ�سع  بحيث  التفاقية،  هذه 

اللبناين  العمل  ق��ان��ون  اإىل  الأط��ف��ال 

خا�سة  معينة  ���س��روط��اً  ي�سمن  ال���ذي 

ب��ع��م��ل الأط�����ف�����ال جل���ه���ة ن�����وع ال��ع��م��ل 

والدوام.. وغر ذلك«.

�سك  »ول  �سامل:  ال�سيدة  وت�سيف 

اأن الأونروا واإدارتها التعليمية تتحمل 

تراجع  خ��ال  م��ن  ذل��ك  يف  م�سوؤولية 

العديد من  التعليم وظهور  م�ستويات 

امل�����س��اك��ل ك��اك��ت��ظ��اظ ال�����س��ف��وف ون��ظ��ام 

الدفعتني والرفيع الآيل الذي يعترب 

الر�سوب  ن�سب  ارتفاع  اأ�سباب  اأه��م  من 

والت�سرب وبالتايل عمالة الأطفال«.

 وت�����س��ه��د م��ن��ط��ق��ة ���س��ي��دا ع��م��وم��اً، 

وخم���ي���م ع���ني احل���ل���وة ب�����س��ك��ل خ��ا���س 

الأط��ف��ال يف جمع  تنامي ظاهرة عمل 

اأي رق��اب��ة على ذل��ك مما  اخل���ردة دون 

يعر�سهم للكثر من املخاطر.

وي�����ق�����ول ب�������ال اأح�����م�����د امل�������س���رف 

الربوي: »اإن رمي النفايات ال�سناعية 

والطبية ي�ساعف اخلطر على الأطفال 

ال����ذي����ن ي���ع���م���ل���ون يف ج���م���ع اخل�������ردة، 

وخ�������س���و����س���اً م����ن »ج����ب����ل ال���ن���ف���اي���ات« 

يتم  حيث  البحري،  لل�ساطىء  املحاذي 

ج��م��ع اخل����ردة م��ن��ه وب��ي��ع��ه��ا يف امل��دي��ن��ة 

امل��ع��ادن  �سعر  ارت��ف��اع  وم��ع  ال�سناعية، 

ال�سنوات  خال  الظاهرة  هذه  ارتفعت 

الأو�ساع  »اأن  الرجل:  املا�سية«. ويوؤكد 

املجتمع  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل��اأ���س��اوي��ة 

الأ���س��ب��اب  م���ن  ل��ب��ن��ان  يف  الفل�سطيني 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ت��ن��ام��ي ه����ذه ال���ظ���اه���رة، 

الإن�سانية  حيث احلرمان من احلقوق 

يف الإق�������ام�������ة، وال����ع����م����ل، وال�������س���م���ان 

الجتماعي، والتمّلك، احلق يف حت�سني 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل���دم���ات ال��ع��ام��ة، 

�سكني لئ��ق.. وغرها.  م��اأوى  وتوفر 

ال��راج��ع يف خدمات  ذل��ك  اإىل  ي�ساف 

ال��غ��وث )الأون�����روا(، وخ�سو�ساً  وك��ال��ة 

يف املخيمات التي يعي�س فيها اأكرث من 

ن�سف فل�سطينيي لبنان«.

وي����ق����ول اأب�������و �����س����اح وال�������د ط��ف��ل 

»ي�ساعد  فل�سطيني يعمل يف احل��دادة: 

فوؤاد )14 عاماً( مب�سروف البيت منذ 

�ستة اأ�سهر مببلغ متوا�سع، وهو يتعلم 

مهنة، وذلك ل يعني اأنني ل اأريده اأن 

يف  اإن�سان  اأح�سن  ويكون  درا�سته  يكمل 

ال��ع��امل ل��ك��ن »ال��ع��ني ب�����س��رة.. وال��ي��د 

��ل  ق�����س��رة«، ر���س��ب يف امل��در���س��ة وف�����سّ

من  اأم��ن��ع��ه  ومل  املهنة  ه��ذه  يف  العمل 

للدرو�س  م��ال  ت��اأم��ني  تعرث  بعد  ذل��ك 

اخل�سو�سية يف البيت«.

الطفل  اإبراهيم )13 عاماً(  ويقول 

اخل��ردة:  جمع  يف  العامل  الفل�سطيني 

معظمها  ي���وم���ي���اً  ���س��اع��ة   16 »اأع����م����ل 

امل�سي والبحث عن اخلردة  اأق�سيها يف 

وال��ق��ن��اين امل��ع��دن��ي��ة ال��ف��ارغ��ة، واأج��ن��ي 

ح���وايل 12 األ���ف ل��رة ي��وم��ي��اً، اأ���س��رف 

منها األفني على الطعام واأدخر الباقي، 

لغاية  جمعت  وق��د  �سنتني  منذ  اأع��م��ل 

اأجمع  اأن  اأمتنى  األف لرة،   700 اليوم 

مليونني ل�سراء عربة لبيع الفول على 

الكورني�س البحري«.

يعمل  اخل�����ردة  ج��م��ع  اإىل  اإ����س���اف���ة 

الأط��ف��ال يف ور����س ال��ن��ج��ارة واحل���دادة 

و����س���ي���ان���ة ال���������س����ي����ارات )امل���ي���ك���ان���ي���ك( 

وم�����س��ان��ع احل���دي���د والأمل���ن���ي���وم خ���ارج 

املخيمات كما يعملون يف بيع القهوة يف 

الظاهرة  هذه  وتكرث  العامة،  الأماكن 

يف خميم عني احللوة. 

- خ�سو�ساً  الأط��ف��ال  ويعترب عمل 

يف جمع اخل���ردة - م��ن الأ���س��ب��اب التي 

القانون،  اإىل خمالفة  بالأطفال  توؤدي 

ارت����ف����اع  اإىل  الح�����������س�����اءات  وت�������س���ر 

الفل�سطينيني  تدريجي لعدد الأطفال 

ع��ام   ٪7.2 م���ن  ل��ل��ق��ان��ون  امل��خ��ال��ف��ني 

2006 اإىل 8.5٪ عام 2009 من جممل 
الأح��داث املخالفني للقانون يف لبنان، 

ومن املاحظ اأن تلك الزيادة تركز يف 

 ٪50 منطقة اجلنوب، حيث ما ن�سبته 

الفل�سطينيني املخالفني  من الأحداث 

للقانون ب�سكل عام.

امل���ق���ّوم���ات  م���ن  ال��ك��ث��ر  غ���ي���اب  اإن 

ال��ت��ي ي��ج��ب اأن ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا الأط���ف���ال 

لبنان  يف  الفل�سطيني  املجتمع  داخ���ل 

كاحلق  الطفل  حقوق  لتفاقية  وف��ق��اً 

ال�����س��ح��ي��ة  وال�����رع�����اي�����ة  ال���ت���ع���ل���ي���م  يف 

والج��ت��م��اع��ي��ة وال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي 

الأ�سباب  هي  الفقر  وبالتايل  ال�سيء.. 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف دف����ع ب��ع�����س الأط���ف���ال 

للعمل والتعر�س لأخطاره.

ول بد من وقفة جادة  ي�سرك بها 

الفل�سطيني  ال��ط��ف��ل  ب��ح��ي��اة  امل��ع��ن��ي��ون 

لإخ����راج����ه م���ن دائ������رة اخل���ط���ر ك��ون��ه 

امل�ستقبل الذي يراهن عليه اجلميع.
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عمل االأطفال الفل�سطينيني يف لبنان

الفقر واحلرمان يدفعان بهم نحو ال�ستغالل القت�سادي

م���ن���ذ ع�����دة ����س���ن���وات ون��ت��ي��ج��ة 

ال�سيدليات  ب��داأت  الرقابة  غياب 

تنت�سر  احل���ل���وة  ع���ني  خم��ي��م  يف 

وبح�سب  اليوم،  قيا�سية،  ب�سرعة 

اللجنة ال�سعبية يف املخيم يوجد 

ه��ن��اك اأك����رث م���ن 40 ���س��ي��دل��ي��ة، 

عدد قليل منها ميلكها ويديرها 

�سيادلة متخ�س�سون، اأما الباقي 

ف��ي��م��ل��ك��ه��ا وي���دي���ره���ا مم��ر���س��ون 

امل��ه��ن��ة  اأ���س��خ��ا���س مي���ار����س���ون  اأو 

باخلربة. 

وب���ح�������س���ب ال���������س����ي����ديل اأب������و 

ط����ارق، ف���اإن ه��ن��اك اأدوي����ة ت�سنع 

من  ن����وع  اأي  دون  امل��خ��ي��م  داخ����ل 

الرقابة، ومنها »البنادول« كذلك 

ف����اإن ه��ن��اك ال��ك��ث��ر م��ن الأدوي����ة 

ومنتهية  ال�ساحية  ذات  املهّربة 

ال�سرر  اأحلقت  التي  ال�ساحية 

ب���ال���ع���دي���د م����ن الأ�����س����خ����ا�����س يف 

املخيم.

ومل�����ا ك���ان���ت اأج����ه����زة ال���رق���اب���ة 

على جت��ارة الأدوي���ة يف املخيمات 

البع�س  ا�ستغلها  فقد  معدومة، 

بحيث  جت������ارة،  اإىل  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا 

ت���ب���اع الأدوي�������ة ال���ت���ي ل ت�����س��رف 

الأدوي����ة  م��ث��ل  طبية  بو�سفة  اإل 

والأدوي��ة  ك�»البنزك�سول«  املهدئة 

الأخ��رى التي ت��وؤدي اإىل الإدم��ان 

املر�س.  حياة  على  �سلباً  تاأثر  اأو 

وت������ق������ول ال���������س����ي����دلن����ي����ة وف������اء 

العينني: »اإن هناك �سرورة لرفع 

الوعي لدى النا�س والقدرة على 

خمالفة  �سيدلية  ب��ني  التمييز 

واأخ���رى  املهنة  ممار�سة  لقواعد 

ال�سيدليات فـي خميم عني احللوة
حاجة اأ�سا�سية وفو�سى تهدد حياة املر�سى
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امل��وا���س��ف��ات وال�����س��روط  ت��ت��واف��ر فيها 

الفنية والتقنية«.

يف  العاملني  اإن�ساف  اإىل  تدعو  كما 

امل��ه��ن احل����رة وت�����س��ري��ع ح��ق��ه��م بالعمل 

ويف م��زاول��ة امل��ه��ن ���س��واء ال�����س��ي��ادل��ة اأم 

الأطباء واملهند�سني وغرهم من حملة 

ال�����س��ه��ادات اجل��ام��ع��ي��ة امل��م��ن��وع��ني من 

ممار�سة حقهم يف مزاولة جميع املهن..

اأطفال يلهون.. وينتظرون م�ستقبًا ل اأفق فيه



القمامة  ح��اوي��ات  اإىل  فقرهم  يدفعهم 

اخل�����س��راء، ل��ع��ل فيها ك�����س��رة م��ن خ��ب��ز ت�سد 

رمق جوعهم، اأو قطعة قما�ش ميكن اأن تزيد 

مزيداً  ومتنح  ثيابهم،  على  الرقاع  عدد  من 

م���ردوداً  اأو  ال��ك��احل��ة،  الأل����وان حلياتهم  م��ن 

متوا�سعاً يكفيهم للنهار. 

بل  باأكملها،  احل��اوي��ة  ينب�ش  م��ن  منهم 

ويقلب اأعالها اأ�سفلها، بحثاًعن قطعة معدن 

�سغرية اأو ما ميكن بيعه كخردة، جراء اأجر 

ل��رية  اآلف  ي��ت��ع��دى اخل��م�����س��ة  ق���د ل  زه��ي��د 

ي��وم��ي��اً، م��ع ذل��ك ف��ال���»م��ه��ن��ة« ال��ت��ي اختارها 

متنعه على الأقل من الت�سول.

وبينما النا�ش يلقون القمامة يف احلاوية 

غ���ري م��ك��رث��ن مل���ا ي��ح��دث ل��ه��ذه الأك��ي��ا���ش 

ال�������س���وداء امل��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ف�����س��الت، جن���د ه��ن��اك 

بحثاً  فيها  النب�ش  امتهنوا  قد  منهم  الكثري 

عن َدْخل يقيهم �سر احلاجة واجلوع.

ب��ات��وا م�سهداً  ال��ق��م��ام��ة  ال��ب��اح��ث��ون يف   

يعد  ومل  الجتماعية،  لوحتنا  يف  اعتيادياً 

م�����س��ت��غ��رب��اً ع��ن��دم��ا ي��ت�����س��ل��ق اأح����ده����م ظهر 

بحثاً  القمامة  اأك���وام  تعلوها  التي  احل��اوي��ة 

عن بقايا طعام اأو خملفات لبيعها بالقطعة 

لهذه  اأع����دت  جتميع  اأم���اك���ن  يف  ب���ال���وزن  اأو 

منر  ب���ريوت..  العا�سمة  يف  وت��ت��وزع  الغاية، 

اأحيان كثرية  بهوؤلء مرور الكرام، ل بل يف 

جهة  اإىل  باأنظارنا  نرمي  اأو  الطرف  نغ�ش 

اأو حتى  ب��الأ���س��ى،  م��ن �سعور  اأخ����رى، ه��رب��اً 

بتاأنيب ال�سمري.

لبنانيون  ورج���ال،  ن�ساء  وك��ه��ول،  اأط��ف��ال 

الفجر  وغري لبنانين، يبداأون نهارهم منذ 

ب��ال��ت��ن��ق��ل ب���ن ح���اوي���ة واأخ��������رى، ب��ح��ث��اً عن 

الظاهرة  ت��ن��اول��ه..  اأو  بيعه  ميكن  ���س��يء  اأي 

ارت��ف��اع��اً  ت�سهد  لكنها  ف���رة،  منذ  م�ستمرة 

بن  �سخ�ساً يبحث  ت�����س��ادف  ف���اأن  م��ت��زاي��داً، 

املنفرة  ال��روائ��ح  متجاهاًل  القمامة،  اأكيا�ش 

يف  اعتيادي  اأم��ر  لهو  فيها،  املتعفنة  والبقايا 

بلد كلبنان؛ تزداد فيه ن�سبة الفقر كل دقيقة.

معاناة امل�سّن

اإح��دى  الأخ����رية، عر�ست  الآون����ة  يف 

املحطات التلفزيونية تقريراً مرّوعاً عن 

وزوج��ت��ه،  م�سن  رج��ل  م��ن  موؤلفة  عائلة 

اإىل  امل��ردي��ة  ظ��روف��ه��م��ا  دفعتهما  وق���د 

بات  حتى  القمامة،  نب�ش  مهنة  امتهان 

لتخزينها.  م�ستودعاً  ال�سغري  منزلهما 

ما يبعث على الأمل، اأن املنزل حتول اإىل 

وال��روائ��ح  والأوب��ئ��ة  للح�سرات  م�ستنقع 

املبنى  ب�سكان  الذي دفع  الأمر  الكريهة، 

لإف��راغ  البلدية  ق��رار من  ا�ست�سدار  اإىل 

امل���ن���زل م���ن ال��ق��م��ام��ة. م���ع ذل����ك، ي�سر 

ال���ع���ج���وزان ع��ل��ى اأن����ه م���ن غ���ري اجل��ائ��ز 

لأنها  جمعوها،  التي  »الأغ��را���ش«  رم��ي 

الو�سيلة الوحيدة كي يعتا�سا.

ق�����س��ت��ه��م��ا ت�����س��ب��ه ق�����س�����ش ع���ائ���الت 

عنها،  بوجهنا  ن�سيح  اأن  اع��ت��دن��ا  ك��ث��رية 

توفري  على  قادرين  غري  بب�ساطة  لأننا 

امل�ساعدة، فيما اجلهات املخت�سة متلهية 

معاناتنا  اإىل  مت��ت  ل  �سيا�سية  بق�سايا 

اليومية ب�سلة.

ق�س�ص حمزنة

اأبو �سليم برفقة  ب�سكل يومي، يخرج 

اأط���ف���ال���ه ق���ا����س���دي���ن م���ك���ب���ات ال��ق��م��ام��ة 

القريبة والبعيدة من �سكنهم يف منطقة 

ال��ن��ب��ع��ة، ح��ي��ث ي����زاول����ون ع��م��ل��ي��ة نب�ش 

البال�ستيك  اأك��ي��ا���ش  ع��ن  بحثاً  القمامة 

وم���ا ي��رم��ي��ه ال��ن��ا���ش م��ن ق��ط��ع احل��دي��د 

اإىل مكبات  اأحياناً  يتوجهون  واخل��ردة.. 

م��ع��ي��ن��ة ب��ال��ق��رب م���ن م��ط��اع��م وف���ن���ادق 

»الغلة  راقية، لأن  �سكنية  واأحياء  فاخرة 

هناك عادة ما تكون اأكرب واأد�سم«. 

اأب���و �سليم وق���د ر���س��م��ت هموم  ي��ق��ول 

اإن��ه  ال��ع��م��ر ح���ول عينيه ه����الت زرق�����اء، 

اأو  ل ي���ب���ايل مب��ن��ظ��ر ال��ق��م��ام��ة امل���ق���زز 

رائحتها الكريهة، ول يخاف من اإ�سابته 

واأط���ف���ال���ه ب���الأم���را����ش، ك��ون��ه��م ���س��ّك��ل��وا 

اأن��واع الأوب��ئ��ة، فهو  مناعة �سد خمتلف 

م�سطر للقيام بهذا العمل ب�سبب الفقر 

يف  وف�سله  ف��ي��ه،  يع�سيون  ال���ذي  امل��دق��ع 

احل�سول على عمل لئق وعمره يتعدى 

لكن  ك��ن��درج��ي«،  »معلم  فهو  اخلم�سن، 

املعمل الذي كان يعمل فيه يف برج حمود 

اأبوابه ب�سبب قلة الطلبات، ما  اأغلق  قد 

تركه وزمالءه فري�سة ال�سارع.

يف حالة اأخرى، مل ترك الأو�ساخ مكاناً 

يجّر  ال���ذي  اهلل،  عبد  الطفل  ج�سد  على 

عربة �سغرية اأمامه، ويتوّجه اإىل منطقة 

زقاق البالط لتفريغ ما جمعه من قناين 

وحديد مقابل بدل ب�سيط. املطر الكثيف 

ل مينعه من النزول اإىل احلاوية، فاإن مل 

يفعل لن يتمكن من تاأمن قوت اليوم له 

يف  والدتهم  مع  ي�سكنون  الذين  ولإخوته 

غرفة واحدة »حتت ال��درج«. هو معتاد اأن 

تدلف مياه ال�ستاء اإىل منزلهم، لذلك ل 

ال��ربد، ويعمل يف ظروف  اأو  املطر  يخ�سى 

يتعدى  ل  ع��م��ره  اأن  رغ��م  للغاية،  قا�سية 

الت�سع �سنوات. 

»اأب���ح���ث ع���ن علب  ي��ق��ول ع��ب��د اهلل: 

امل�����س��روب��ات ال��ف��ارغ��ة وع��ل��ب الأغ���ذي���ة، 

اأجد بع�ش  اأحياناً  اأنني  وغري ذلك، كما 

مالب�ش  م���ن  تنفعني  ال��ت��ي  الأغ����را�����ش 

مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا م���رة ث��ان��ي��ة«، وه��و 

الت�سّول  اأف�سل من  اأن عمله هذا  يعترب 

اأتعب واأحتّمل  »اأنا  يف ال�سوارع، م�سيفاً: 

الكثري من النا�ش، لكن هذا  اأف�سل يل، 

ف��ه��و ع��م��ل ���س��ري��ف«. وب���خ���الف اأق���ران���ه 

يلقي  امل����دار�����ش،  اإىل  ي��ذه��ب��ون  ال���ذي���ن 

داخ���ل ح��اوي��ة  النحيل  ع��ب��د اهلل ج�����س��ده 

لي�ش عيباً،  »العمل  يردد:  النفايات وهو 

ولكن العيب اأن مند اأيدينا للنا�ش«.

يف حالة ثالثة، تراكم الأو�ساخ على 

النا�ش  يطلق  هكذا  الربوفي�سور،  ي��دي 

على هذا الرجل ال�سبعيني احلاد املالمح 

�سارع  يف  ال��دوام  على  يتجّول  والطباع.. 

احل��م��راء وال�����س��وارع امل��ج��اورة، يجمع يف 

كي�ش يحمله ما تي�سر له من اأوراق وعلب 

من  والأه��م  النايلون،  واأكيا�ش  البيب�سي 

ذلك اأنه يجمع ما تبّقى من ف�سالت من 

املطاعم واملنازل لي�سّد بها جوعه.

متنحه  اأن  ال���ربوف���ي�������س���ور  ي��رف�����ش 

على  فهو  جاهزاً،  �سندوي�ساً  اأو  منقو�سة 

حد قوله ل يت�سّول من اأحد، بل يعمل ما 

با�ستطاعته للبقاء على قيد احلياة، من 

»دون جميل من اأحد«. 

ع��ن��دم��ا ت�����س��األ��ه ع���ن ���س��ب��ب م��ن��ادات��ه 

اإ�سارة  يف  بوجهه،  ي�سيح  بالربوفي�سور، 

ا�ستغرق  وق���د  ان��ت��ه��ى،  احل��دي��ث  اأن  اإىل 

اأكرث مما يريد، لكن الق�س�ش املتداولة 

تقول اإنه كان يدر�ش الفيزياء يف اإحدى 

اجلامعات القريبة، وُطرد ب�سكل تع�سفي، 

وك��ون��ه ل ع��ائ��ل��ة ل��دي��ه، ف��ق��د ان��ت��ه��ى به 

املطاف يف ال�سارع.

باأنها  القمامة  يف  النب�ش  مهنة  تتميز 

اأية  ول  ملزاولتها،  �سروط  اأي��ة  تتطلب  ل 

اأخ��رى، والأه��م، بنظر الأطفال  موؤهالت 

خ�����س��و���س��اً، اأن���ه���ا ل ت��ت��ط��ل��ب راأ�������ش م��ال 

ل��ل�����س��روع مب��زاول��ت��ه��ا.. ف��ع��دة ال��ع��م��ل هي 

كي�ش كبري جلمع العلب الفارغة، وقدمان 

قويتان لقطع عدة كيلومرات م�سياً من 

�سغرية  عربة  اأو  العلب،  تلك  جمع  اأج��ل 

مع دواليب ت�سّهل عملية اجلمع واجلر.

ومي���ّي���ز ال��ب��اح��ث��ون ع���ن رزق���ه���م من 

ق��م��ام��ة ال���ب���ي���وت ب���ن اأح����ي����اء و����س���وارع 

ب������ريوت، وي���ع���رف���ون ب������اأدق ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

كل  ت�ستهلك  وم����اذا  ل��ل��ع��وائ��ل،  ال��ي��وم��ي��ة 

اإىل غنية  يوم، ويق�سمون بينهم املناطق 

وم��ت��و���س��ط��ة وف���ق���رية، وب��ع�����ش امل��ن��اط��ق 

ول  بعينهم،  لأ���س��خ��ا���ش  مغلقة  تعترب 

اإىل هذه  ال��دخ��ول  لأح��د غريهم  ميكن 

املنطقة.

عمال  ي�ستكي  الأخ��رى،  ال�سفة  على 

النظافة من الأ�سخا�ش الذين يجمعون 

العمال،  قول  حد  على  لأنهم،  القمامة، 

ي���خ���ّل���ف���ون ف���و����س���ى ك���ب���رية يف ك����ل م���رة 

يفتحون فيها كي�ش زبالة، حيث يبعرثون 

حم���ت���وي���ات���ه م����ن اأج�������ل ع���ل���ب���ة ���س��ام��ب��و 

الياب�ش،  اخل��ب��ز  م��ن  ك�����س��رات  اأو  ف��ارغ��ة 

الأو���س��اخ  وين�سر  عملهم،  ي�سّعب  وه���ذا 

يف ك���ل م���ك���ان.. ل��ك��ن ج��ام��ع��ي ال��ق��م��ام��ة 

النظافة،  عّمال  من  اأي�سا  هم  ي�ستكون 

اإىل  ي�سبقونهم  كثرية  اأح��ي��ان  يف  كونهم 

 القمامة، ويرمونها يف طاحنة النفايات.
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خاص العدد

حــــاويـــــات القـمــــامــــة مــلـجــــأ         لفــقــراء لـبـــنـان

فيما تبقى الإح�ساءات املتعلقة بعدد الفقراء يف لبنان، غري دقيقة، خ�سو�ساً اأن 

ر ن�سبته  الإح�ساء الر�سمي الأخري اأجري يف العام 2004، اأي قبل �سبع �سنوات، تقدَّ

ما  اأن  اأي  اللبنانن،  ال�سكان  من  املئة  يف  ب�8  الإح�����س��اءات،  اآخ��ر  بح�سب  الق�سوى، 

يزيد على 300 األف �سخ�ش يف لبنان هم غري قادرين على �سد حاجاتهم الأ�سا�سية 

من الغذاء وغريه، وهناك ن�سبة عالية من ال�سكان دون خط الفقر الأعلى، حيث 

يتقا�سى الفرد الواحد ما يوازي اربعة دولرات يومياً.

وبعلبك  الهرمل  مناطق  فت�سهد  للفقراء،  املناطقي  ع  ال��ت��وزُّ اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

دون  ما  اإىل  تنخف�ش  الن�سب  هذه  اأن  حن  يف  الفقراء،  من  الأعلى  الن�سب  وعكار 

ال���واح���د يف امل��ئ��ة يف ب���ريوت، 

وت�����س��ري ال��ب��ي��ان��ات اأي�����س��اً اإىل 

ت����زاي����د ال���ف���ق���ر يف امل�������دن، ل 

ال�����س��واح��ي يف  اأك���رب  �سيما يف 

لبنان، مثل بريوت وطرابل�ش 

و�����س����ي����دا، وه�������ذا م����ا ت��ب��ي��ن��ه 

املختلفة، من  الفقر  عالمات 

اخلانقة  ال�سكانية  ال��زح��م��ة 

املتدهورة  البيئية  والأو���س��اع 

البوؤ�ش  اأحزمة  انت�سار  ب�سبب 

حول ب��ريوت وامل��دن الكربى، 

وعمالة الأطفال.

إحصاءات غير دقيقة
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خماوف �سحية

ت�سري اجلهات ال�سحية اإىل اأن هناك 

حياة  تهدد  التي  الأم��را���ش  من  العديد 

م��ن األ��ق��ت بهم الأق����دار ل��ي��خ��ت��اروا هذه 

اإىل مداركها، ومرد  اأنزلتهم  التي  املهنة 

التي  املعي�سية  الأو���س��اع  ���س��وء  اإىل  ذل��ك 

ع���ان���وه���ا ط��ي��ل��ة ف�����رات ح��ي��ات��ه��م حتى 

اأ�سبحوا يتوارثون هذه املهنة.

الت�سلل  لها  ميكن  خ��ط��رية  اأم��را���ش 

كما  امل��ه��ن��ة،  ب��ه��ذه  يعملون  مل��ن  ب�سهولة 

الذي  رمو،  املخت�ش علي  الدكتور  يوؤكد 

ي�سرح بالقول: »اإن الكثري من املواد التي 

من  ال��ع��دي��د  ت�سبب  ال��ن��ف��اي��ات  حتتويها 

التهاب  مر�ش  اأخطرها  لعل  الأم��را���ش 

الكبد املعدي الذي ينتقل لل�سخ�ش من 

خالل مد يده لهذه احلاويات، خ�سو�ساً 

الطبية منها، حيث ت�سبب البر الطبية 

امل��ل��ق��اة يف اأك����وام ال��ن��ف��اي��ات ب��ه��ذا امل��ر���ش 

املعروف ب�»هبي تايت�ش«، واأمرا�ش اأخرى 

عدة، كونها تنغرز يف يدي من ينب�ش يف 

القمامة من دون اأن ينتبه اإليها.. ناهيك 

املختلفة من  ال�����س��دري��ة  الأم���را����ش  ع��ن 

التي  والرطوبة  الكريهة  الروائح  ج��راء 

توجد يف احلاويات«.

م�ساعدات اجتماعية

اجل��وع واحل��رم��ان يربعان يف لبنان 

ي�سارعان  وامل�ساكل،  الهموم  قائمة  على 

ع����ائ����الت ك����ث����رية �����س����راع����اً اج��ت��م��اع��ي��اً 

واقت�سادياً، وحتى �سحياً.. م�سري هذه 

القمامة  نب�ش  متتهن  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت 

التي  الأزم����ات  م��ن  نفق معتم  يدخل يف 

اإيجابية،  حلوًل  لها  لي�ش  يبدو  ما  على 

اإ�����س����رار  ف������اإن  ذل������ك،  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 

على  املدنية  واملنظمات  املعنية  اجل��ه��ات 

من  ال�سريحة  ه��ذه  اإىل  الل��ت��ف��ات  ع��دم 

املجتمع، يزيد من وترية امل�سكالت التي 

حتدث لهم.

اليوم يتزايد احلديث عن ا�ستحداث 

م�����س��اع��دات ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة التي 

فقد  واملحتاجة.  الفقرية  للعوائل  مُتنح 

يف  اأخ�����رياً،  اللبنانية  احل��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت 

اليوم العاملي للحد من الفقر، الربنامج 

ال��وط��ن��ي ل��دع��م الأ����س���ر الأك�����رث ف��ق��راً، 

ال��ذي يرفع �سعار »ح��ال«، وال��ذي ميكن 

اعتباره خطوة اأوىل اإيجابية، على طريق 

وتعزيز  لبنان،  يف  الفقر  تفاقم  معاجلة 

باحلد  ول���و  الج��ت��م��اع��ي،  الأم����ان  �سبكة 

الأدن������ى م���ن ال��ت��ق��دمي��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

والق��ت�����س��ادي��ة وال��رب��وي��ة وال�����س��ح��ي��ة، 

ال���ت���ي مت���ّك���ن ال��ف��ق��ري م���ن ال��ع��ي�����ش، يف 

دون  م��ن  امل�ست�سري  ال��غ��الء  ج��ن��ون  ظ��ل 

ح�سيب اأو رقيب، ورمبا ت�سمح مع الوقت 

القمامة  يف  النب�ش  ظ��اه��رة  با�ستئ�سال 

املنت�سرة يف مناطق كثرية.

ا���س��ت��ه��داف  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي��ط��م��ح 

نحو 80 األف اأ�سرة حتت خط الفقر، اأي 

األف لبناين، بحيث يبداأ   400 ما يقارب 

امل�ساعدات  �سلة  م��ن  بال�ستفادة  ه���وؤلء 

الربيع  من منت�سف  ب��دءاً  النقدية  غري 

امل���ق���ب���ل، ب��ع��دم��ا ي��ت��ق��دم��ون ب��ط��ل��ب��ات��ه��م 

 96 اإىل  الإع����������الن،  ت����اري����خ  م����ن  ب��������دءاً 

ال�����س��وؤون الجتماعية يف  ل���وزارة  م��رك��زاً 

الطلبات  تخ�سع  اأن  على  كافة،  املناطق 

قبل  م��ن  امل��ي��داين  والتحقيق  للتدقيق 

اإ�سافة  اجتماعي،  وحمقق  عامل   400
ال��وزارة، لغربلتها، والتاأكد  اإىل موظفي 

 م���ن ���س��ح��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��������واردة ف��ي��ه��ا.

الربنامج  هذا  يوؤّمن  �سوف  وبالنتيجة، 

ف���ر����ش ع���م���ل اإ����س���اف���ي���ة، وال�����دخ�����ول يف 

من��و اأك����رب، وذل���ك ب��ت��م��وي��ل م��ن ك��ل من 

الإيطالية  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  احلكومة 

- م��ك��ت��ب ال���ت���ع���اون ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وال��ب��ن��ك 

ال�����دويل وال�����س��ف��ارة ال��ك��ن��دي��ة.  وه��ك��ذا، 

فاإن الربنامج ي�سكل فر�سة لالأخذ بيد 

العائالت الأكرث فقراً، وم�ساعدتها على 

بناء قدراتها، وك�سر حلقة الفقر واملعاناة 

املتوارثة من جيل اإىل جيل.

واأو�سحت وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

اق��رح��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل�������س���اع���دات  ���س��ل��ة  اأن 

ال���ل���ج���ن���ة ال������وزاري������ة امل���ع���ن���ي���ة ب���ال�������س���اأن 

جمل�ش  اإىل  واأح���ال���ت���ه���ا  الج���ت���م���اع���ي، 

خيار  نهائياً  ت�ستبعد  لإق��راره��ا،  ال��وزراء 

وحمظور،  اعتبار  لألف  النقدية  املعونة 

امل��ج��اين،  ال���س��ت�����س��ف��اء  ت��ت�����س��م��ن:  لكنها 

وال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة الأول���ي���ة، وت��اأم��ن 

الأدوي������ة ال���الزم���ة، واإع���ف���اء اأب���ن���اء ه��ذه 

العائالت من ر�سوم الت�سجيل يف املدار�ش 

الر�سمية بكافة املراحل، والتعليم املهني، 

كلفة  املدر�سية مبا يرفع  الكتب  وتاأمن 

التعليم عن كاهل العائالت، وي�ساعد يف 

جلم الت�سرب املدر�سي وعمالة الأطفال، 

اإ�سافة اإىل الإعفاء من ر�سوم ال�سراك 

يف الكهرباء.

وق�����د ُخ�����س�����س��ت ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج، 

 28 ت��ب��ل��غ  م��ال��ي��ة  ���س��ل��ف��ة  اأويل،  ك��ر���س��ي��د 

�سلة  لإع����داد  دولر  األ���ف  و200  م��ل��ي��ون��اً 

واإعالمية  اإعالنية  وحملة  امل�ساعدات، 

رفعت العديد من ال�سعارات منها: م�ش 

م�سموح، وي��ن ال��دول��ة؟ ال��دول��ة ح��دك.. 

اإن��ت وي��ن؟ وغ��ريه��ا، بهدف دف��ع الأ�سر 

املناطق،  يف  املراكز  اإىل  للتقدم  الفقرية 

وفق  م�ساعدتهم،  ث��م  اأح��وال��ه��م،  لر�سد 

الربنامج.

تق�سي  ثانية  مرحلة  الربنامج  ويف 

منه،  امل�ستفيدين  م��ن  ال��ق��ادري��ن  ب��دم��ج 

يف ع��م��ل��ي��ة الإن����ت����اج، مت��ه��ي��داً ل��الع��ت��م��اد 

على اأنف�سهم، وذلك �سمن ا�سراتيجية 

تنموية تت�سارك فيها الوزارات والهيئات 

امل��ع��ن��ي��ة، ترتكز  واجل��م��ع��ي��ات واجل���ه���ات 

ع��ل��ى ع���دم خ��ل��ق ���س��ع��ور الت��ك��ال��ي��ة ل��دى 

الن�سمام  على  وحتفيزهم  امل�ستفيدين، 

اإىل ميادين الإنتاج. 

جاهزاً  م��رك��زاً   96 هناك  �سيكون  اإذاً، 

ل���س��ت��ق��ب��ال ا���س��ت��م��ارات امل��واط��ن��ن يف كل 

العائالت  لت�سنيف  اللبنانية،  امل��ن��اط��ق 

وفق معدلت الرفاهية من الأكرث فقراً 

اإىل الأقل فقراً، لتقدم على اأ�سا�سها �سلة 

من التقدميات الجتماعية، بعدما ر�سد 

دولر  مليون   28 مبلغ  ال����وزراء  جمل�ش 

اأن يكون  اأمل  اأمريكي لهذه الغاية، على 

ذلك بداية احلل للحد من الفقر املدقع.

ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  وجت������در 

دع��م الأ���س��ر الأك��رث فقراً ياتي يف �سلب 

و�سعتها  التي  الجتماعية  العمل  خطة 

اإطار الإ�سالحات  احلكومة اللبنانية يف 

الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ُق��دم��ت اإىل م��وؤمت��ر 

باري�ش 3 يف العام 2007. 

اأم���ا م��دي��ر ال��وح��دة امل��رك��زي��ة لإدارة 

ب��رن��ام��ج دع����م الأ����س���ر الأك�����رث ف���ق���راً يف 

فيوؤكد  نعمان،  رم��زي  ال����وزراء؛  جمل�ش 

اأن الركيز �سيكون على الفئات املهم�سة، 

ال���ن���ا����ش،  اإىل  ل���ل���و����س���ول  اآل����ي����ات  ودع������م 

املجال  يعمل يف  ال���ذي  ال��ك��ادر  وت��ط��وي��ر 

وحت�سن اآليات ال�ستهداف للو�سول اإىل 

من ي�ستحق فعاًل »بعيداً عن التدخالت 

والزبائنية«.

ي��ق��ول ن��ع��م��ان ال����ذي ي��ب��دي ت��ف��اوؤل��ه 

الجتماعية:  اخلطة  اإليه  �ستوؤول  عما 

باجتاه  عملنا  من  اأ�سا�سي  جزاأ  »امل�سروع 

الج��ت��م��اع��ي.. نحن ل  ال��و���س��ع  حت�سن 

بل  الفقر،  �سيزيل  ال��ربن��ام��ج  اأن  ن��ّدع��ي 

�سي�سعف العائالت الأكرث فقراً، لذا فاإنه 

ياأتي ويتكامل مع برامج اأخرى تقوم بها 

الدولة«.

وي�سيف: »يهدف الربنامج اإىل بناء 

قاعدة معلوماتية للعائالت الأكرث فقراً، 

ففي لبنان ن�ستطيع احلديث عن مناطق 

ف���ق���رية، ول���ك���ن ب��ح�����س��ب ه����ذه ال��ق��اع��دة 

�سنعرف من هو الإن�سان الفقري، وبذلك 

ق����ادري����ن ع��ل��ى م��ع��رف��ة كيفية  ���س��ن��ك��ون 

خمتلفة  تقدميات  �سلة  عرب  م�ساعدته، 

قد تكون نقدية، وعلى م�ستوى خدماتي 

خمتلف«.

اإعداد هناء عليان

مل�ساعدتهم  األف مواطن   400 اإىل  الأك��رث فقراً  الأُ�سر  برنامج دعم  امل�ستفيدين من  اأن ي�سل عدد  املتوقع  من 

يف مواجهة ظروفهم املعي�سية املتعرثة. كما �سي�سّهل الربنامج بناء الإمكانيات وتوفري فر�ش عمل منا�سبة لهذه 

ال�سرائح الجتماعية. 

وعن �سلة التقدميات، فمن املمكن اأن تت�سمن تقدميات نقدية اأو خدماتية اأو مزيجاً من الثنن، كتقدميات 

اأو  تعليمية،  خمتلفة  م��راح��ل  على  ومعونات  الربية  وزارة  م��ن  منح  اأو  ال�سحية،  البطاقة  ع��رب  ال�سحة  وزارة 

تخفي�سات على الفواتري.

ويعتمد الربنامج الذي مينح احلق لكل اأ�سرة للتقدم من الدولة طلباً للم�ساعدة، حيث تلحظ جمموعة موؤ�سرات 

)موجودات  املعي�سية  العائالت  اأو�ساع  لدرا�سة  ميدانية  زي��ارات  نتيجة  اإىل  بالإ�سافة  العائلة،  بها  ت�سرح  مقا�سة 

الأ������س�����رة، وال���و����س���ع امل��ع��ي�����س��ي، 

وخ�سائ�ش ال�سكن(، وهذا الأمر 

على  التقدميات  بركيز  ي�سمح 

والتخفيف  امل�ستحقة،  ال��ف��ئ��ات 

ال���ف���ئ���ات  اإىل  ت�������س���رب���ه���ا  م������ن 

امل�����س��ت��ح��ق��ة، وزي�����ادة ن�سبة  غ���ري 

ال��ت��غ��ط��ي��ة ل��ل��ع��ائ��الت ال��ف��ق��رية 

امل�ستحقة، ومزيد من ال�سفافية 

وامل�����س��داق��ي��ة واحل�����د الأق�����س��ى 

م���ن ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اإم��ك��ان��ي��ات 

توزيع  يف  اأك���رث  وع��دال��ة  الغ�ش، 

امل�ساعدات.
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لقد �أّدى �سقوط مبارك �ل�سريع �إىل زعزعة 

وقت  منذ  يتد�عى  ك��ان  �ل��ذي  �مل�سري،  �لنظام 

مما  �ل�سيا�سي،  و�جل��م��ود  �لف�ساد  بفعل  طويل 

جمل�سه  ع��ر  �مل�سري  �جلي�ش  و�سع  �إىل  �أّدى 

ل���أح��د�ث،  �لأم��ام��ي��ة  �ل��و�ج��ه��ة  يف  �لع�سكري 

باهظة  �أثماناً  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  دفعت  وق��د 

لنخر�طها يف �مل�سوؤولية �ل�سيا�سية و�لنغما�ش 

فقد�ن  �إىل  �أدى  مم��ا  �ل��ي��وم��ي��ة،  �لتفا�سيل  يف 

�لجماع �لوطني لدى �جلي�ش �لذي كان يتمتع 

به بالإ�سافة �إىل �سقوط هيبته يف �ل�سارع، حيث 

رفعها  �ل��ت��ي  بال�سعار�ت  �ل�����س��ورة  ه��ذة  ظ��ه��رت 

�لتي  باملرحلة  �لتحرير  ميد�ن  يف  �ملتظاهرون 

�سبقت �لنتخابات �لأخرية.

ل���ذل���ك ���س��رع��ت �مل��وؤ���س�����س��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة يف 

�مل�سهد  ���س��د�رة  عن  و�لبتعاد  �سريعاً  �لتحرك 

�ل�����س��ي��ا���س��ي، م���ن خ�����ل ن��ق��ل ���س���ح��ي��ات��ه��ا يف 

�لتفا�سيل �ليومية �إىل رئي�ش �حلكومة �ملجرب 

�إىل  ولي�ش  �جل��ن��زوري،  كمال  �لقدمي  �جلديد 

�ملجل�ش  �حتفظ  ح��ن  يف  جمتمعة،  �حل��ك��وم��ة 

�لع�سكري ب�س�حياته بالإ�سر�ف على �لق�ساء، 

بالإ�سافة مل�سوؤوليته �حل�سرية بالإ�سر�ف على 

�لع�سكرية  �ل�سناعات  على  وبالتايل  �جلي�ش، 

وميز�نية  بها  �مللحقة  �لإقت�سادية  و�ملوؤ�س�سات 

�جلي�ش �مل�ستقلة. 

ي��ح��اول �مل��ج��ل�����ش �ل��ع�����س��ك��ري �لب��ت��ع��اد عن 

خ�ل  م��ن  للب�د  �جل��دي��د  �لد�ستور  �سياغة 

به بطريقه غري مبا�سرة، وهو من  �لنغما�ش 

�سّم  �لذي  �ل�ست�ساري  �ملجل�ش  ت�سكيلة  خ�ل 

ع�سفورين  �سرب  �سيا�سية  �سخ�سية   30 �إليه 

���س���ح��ي��ات  م�����ّش  ف��ه��و  �أوًل:  و�ح�����د،  ب��ح��ج��ر 

�تخاذ  يف  و���س��ي��ادت��ه  �جل��دي��د  �لنيابي  �ملجل�ش 

�ل���ق���ر�ر�ت �مل�����س��ريي��ة م��ث��ل ���س��ي��اغ��ة �ل��د���س��ت��ور 

مو�فقة  بعد  �إًل  �إق����ر�ره  م��ن  ومنعه  �جل��دي��د 

�ملجل�ش �ل�ست�ساري.

�ملجل�ش  �أن  م�سبقاً  �أع��ل��ن  ق��د  يكون  ثانياً: 

معر  وغري  منقو�ش  متثيله  �جلديد  �لنيابي 

لكل �سر�ئح �ملجتمع �مل�سري، ويف نف�ش �لوقت 

�ب��ت��ع��د ع���ن �مل���و�ج���ه���ات �ل��ي��وم��ي��ة م���ع �ل��ق��وى 

�إد�ري��ة مدنية  �أدو�ت وهيئات  �ل�سيا�سية وو�سع 

و�لب��ت��ع��اد عن  روؤي���ت���ه  لتنفيذ  م��ع��ه  م��رت��ب��ط��ة 

�ملو�جهة �ملبا�سرة.

وق����ال ب��ع�����ش �ل�����س��ي��ا���س��ي��ن �مل�����س��ري��ن: �إن 

)حملل  ���س��وى  ي��ك��ون  ل��ن  �ل�ست�ساري  �ملجل�ش 

زو�ج للمجل�ش �لع�سكري(. 

و�ق��ت�����س��رت  �ل���رمل���ان  ���س��ل��ط��ات  تقلي�ش  مت 

تاأ�سي�سية  ج��م��ع��ي��ة  �خ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ���س���ح��ي��ات��ه 

�ملجل�ش  مب�ساركة  للب�د  جديد  د�ستور  لو�سع 

�ل�ست�ساري، كما �سيتوىل مر�قبة �أد�ء �حلكومة 

دون متكنه من ت�سكيلها �أو �سحب �لثقة منها.

 �ل���ب���ان���ور�م���ا �مل�����س��ه��دي��ة ل��ل��و�ق��ع �مل�����س��ري 

بالدميقر�طية  �مل��وؤم��ن��ون  �لأي����ام،  ه��ذه  غريبة 

يعرتفون  ل  �ل�سيا�سية  �لبنى  لإن��ت��اج  كو�سيلة 

عن  تعر  ل  ويعترونها  بنتائجها  يقرون  ول 

�أو�سلتهم  كل �سر�ئح �ملجتمع �مل�سري، و�لذين 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �مل��ل��ع��ون��ة ك��م��ا ي�����س��م��ون��ه��ا �إىل 

غالبية  على  �ل�سيطرة  لهم  و�أت��اح��ت  �ل��رمل��ان 

ويحرمونها،  بها  ي��وؤم��ن��ون  ل  �ل�سعب  جمل�ش 

�إن��ه��ا م�����س��ر �أل��ي�����س��ت �لأه����ر�م����ات م��ن عجائب 

�لدنيا �ل�سبع؟

�ن��ت��خ��اب��ات  م���ن  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  �أف�������س���ت 

�ل��ت��ايل  �مل�سهد  ع��ل��ى  �مل�����س��ري  �ل�سعب  جمل�ش 

بقية  �أي��ن  ولكن   - و�سلفيون   - �إخ���و�ن  ع�سكر- 

وكيف  �حلّية  وق��و�ه  �مل�سري،  �ملجتمع  �سر�ئح 

�سي�ساركون ب�سياغة �لقر�ر �ل�سيا�سي و�لتنموي 

بعد بزوغ فجر �لثورة، هذه �لثورة �لتي منحت 

يف  �سوته  بقيمة  �لإح�����س��ا���ش  �مل�سري  �مل��و�ط��ن 

�أم�سى  �لتغيري  �سندوق �لق��رت�ع وقدرته على 

�سبابها خارج �مل�سهد �ل�سيا�سي بعد �أن مت �إق�ساء 

�ل�����س��ب��اب �ل���ذي���ن ف���ج���رو� �ل���ث���ورة ع���ن جمل�ش 

�ل�سعب.

 �ل�������س���ح���ايف روب�������رت ف��ي�����س��ك ي����ق����ول: �إن 

�مل�سرين ��سطفو� يف �سفوف طويلة ليقولو� 

�إن م�سر لنا جميعاً ولي�ش لفئة و�حدة.

�سباب �ل��ث��ورة ما ي��ز�ل��ون ي��رون �أن �أه��د�ف 

�لثورة مل تتحقق، و�أن �لنظام �ل�سيا�سي �حلايل 

ل يتو�فق مع روح ومبادئ و�أهد�ف �لثورة. 

لدى �سباب �لثورة �سعور ممزوج باملر�رة يف 

�أن بع�ش �لقوى �حلزبية و�ل�سيا�سية قد خانت 

�لتحرير،  م��ي��د�ن  يف  عنهم  وت��خ��ل��ت  ن�سالهم 

و�أد�رت ظهرها، ملطالب �لثورة لأن هذه �لقوى 

وجدت م�ساحلها لدى �لطرف �لآخر.

وم���ن �أ���س��ب��اب ت��ر�ج��ع ���س��ب��اب �ل���ث���ورة �أن��ه��م 

من  �ملا�سية  �أ�سهر  �لع�سرة  ط��و�ل  يتمكنو�  مل 

�ل��ق��درة  وم���وؤث���رة، متتلك  ق��وي��ة  ق��ي��ادة  ت�سكيل 

يف  �ل�سيا�سية  �للعبة  ق��و�ع��د  لإد�رة  و�مل��ع��رف��ة 

م�سر، حتى �أن بع�ش �حلركات �ل�سبابية �ملهمة 

�لثورة  �إط�ق �سر�رة  �لتي لعبت دور�ً مهماً يف 

يف 25 يناير عام 2011 مثل حركة 6 �أبريل، مل 

تتمكن حتى من تاأ�سي�ش حزب �سيا�سي ي�ستطيع 

�أن يوؤطرهذه �لطاقة �ل�سبابية �لثورية.

�ل��ه��وة ب��ن م��ي��د�ن �لتحرير  م��ن ���س��ريدم 

�ل���ق���ادم؟ م��ط��ال��ب م��ي��د�ن �لتحرير  و�ل���رمل���ان 

�ل��رمل��ان  وق����در�ت  �ل��ع��ايل،  �ل�سيا�سي  ب�سقفها 

�لتي حددها �ملجل�ش �لع�سكري، كيف �سيعاجلها 

�لإخو�ن �مل�سلمون و�ل�سلفيون؟ لقد بات �لتيار 

�لإ���س���م��ي ب��ع��د ف���وزة ب��الن��ت��خ��اب��ات  م�����س��وؤوًل 

�لف�ساد  �ل�سيا�سات و�لتغيري وحماربة  بناء  عن 

�ي�ساً  �ملوؤكد  من  ولكن  �لقت�سادية،  و�لتنمية 

�أنهم لن ميتلكو� كامل �أدو�ت �حلكم.

ل���ق���د ك�����ان �ل�������س���ل���وك �ل�����ه�����ادئ  ل�����إخ����و�ن 

�مل�سلمن يف م�سر يف غري و�قعة وموقعة لفتاً 

ل�نتباه ب�سدة يف �ملرحلة �ملا�سية.

جون كريي رئي�ش جلنة �ل�سوؤون �خلارجية 

يف �ل��ك��ون��غ��ر���ش �لأم���ريك���ي ي��ق��وم ب���زي���ارة �إىل 

و�حلرية  �لعد�لة  �ملنيل مركز حزب  �لرو�سة- 

مع  �جتمع  �أن  بعد  �مل�سلمن  ل���إخ��و�ن  �لتابع 

�ملجل�ش �لع�سكري ورئي�ش �حلكومة.

وف���ي���ل���ت���م���ان م�������س���اع���د وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 

�لأمريكية يقول �إن �لإخو�ن �مل�سلمن يف م�سر 

يتفهمون �أهمية �حلفاظ على معاهدة �ل�س�م 

مع �إ�سر�ئيل. 

ل �أح��د يعلم �أي��ن �أ�سبح �حل��و�ر �لإخ��و�ين 

�لأم��ريك��ي �ل���ذي �أع��ل��ن عنه �مل��ر���س��د �ل��ع��ام، مل 

���س��ارك��و� يف  �ل��ذي��ن  م��ن  �أح���د  �لآن  ن�سمع حتى 

تلك �حل��و�ر�ت باأنه يجب �لتخل�ش من كامب 

د�يفيد و�إفر�ز�ته و�إغ�ق �ل�سفارة �لإ�سر�ئيلية 

ثورة  �إىل  ه��ذه �خلطوة حتتاج  �أن  �أم  يف م�سر، 

قد  �لإ�س�مية يف م�سر  �لقوى  �أن  �أم  �أخ��رى؟ 

ح�سمت �أم��ره��ا و�ت��ب��ع��ت ق��اع��دة �أن���ور �ل�����س��اد�ت 

�ل�سرعية »�إذ� جنحو� لل�سلم فاجنح لها«، مع �أن 

�ل�سهاينة ل يجنحون لل�سلم فاإنهم ميار�سون 

هو�يتهم �لد�ئمة بقتل �ملدنين يف غزة و�إعد�م 

�جلنود �مل�سرين بدم بارد.

حمرر ال�ش�ؤون العربية

�أن  �حلكم  ���س��ّدة  �إىل  �لو�سول  ي�ستحق  ه��ل 

ي��ف��ّرط بع�ش ر�ف��ع��ي ر�ي���ة »�لإ����س����م« بحقوق 

�أوط��ان��ه��م و�أم��ت��ه��م وم��ق��د���س��ات��ه��ا، ع��ل��ى �أع��ت��اب 

�إذ�  ل��ه��وؤلء  يبقى  وم����اذ�  �لأج��ن��ب��ي؟  �مل�ستعمر 

ربحو� �لعامل وخ�سرو� �أنف�سهم؟ 

م�����ن ه�����ن�����ا، مل ت����ك����ن زل�������ة ل���������س����ان ت��ل��ك 

ب��ه��ا زع���ي���م ح��زب  �أدىل  �ل���ت���ي  �ل��ت�����س��ري��ح��ات 

ر��سد  �ل�سيخ  �لإ���س���م��ي«؛  �لنه�سة  »ح��رك��ة 

�لغنو�سي، و�لتي �أعلن فيها عن »مبايعة« �أمري 

�ل�سافر  و�لعد�ء  �أمريكا  مع  و�ل�سد�قة  قطر، 

�أن  ت�سريحه  ت��ب��ّن  م��ا  ���س��رع��ان  �إذ  ل�����س��وري��ة، 

�ل�����ذي �أط���ل���ق���ه ق��ب��ي��ل زي����ارت����ه �لأخ�������رية �إىل 

�لدو�ئر  بع�ش  �لتقى  �ملتحدة، حيث  �لوليات 

»غب  فو�تري  هي  فيها،  و�لغربية  �لأمريكية 

�لت�سديد« مطلوبة منه، ثمناً لو�سوله وحزبه 

�إىل �ل�سلطة يف تون�ش.

ه���ذه �مل��ب��اي��ع��ة »�ل��غ��ن��و���س��ي��ة« ب���دوره���ا، تبّن 

�أنها بد�ية غيث لي�ش �إل، يف عا�سفة من �لكرم 

�لإ�سر�ئيلي،  و�لعدو  �لغرب  جتاه  »�لإ�س�مي« 

ج����اءت م���ن �أك����ر م���ن م���ك���ان، ب��ع��د �أن �ط��م��اأن 

�أكر  يف  �ل�سلطة  �إىل  و�سولهم  �إىل  �أ�سحابها 

ع�قاتهم  عر�قة  عن  فك�سفو�  عربي،  بلد  من 

�لأم���ريك���ي���ة و�ل���غ���رب���ي���ة، وه����م �ل���ذي���ن ل��ط��امل��ا 

�أو  »�لإ�س�م �لأمريكي«،  باأنهم جماعة  ُو�سفو� 

»�مل�سلمون �جلدد«.

فها هو ذلك �ل�سيخ �لذي �سبق له �أن �أفتى 

حاكم  قتل  ب�سرورة  �لتلفزة  �سا�سات  على  من 

ليبيا �ل�سابق معمر �لقذ�يف بالر�سا�ش، ي�سّرح 

�لقوى  مع  �ملعقودة  �ل�سفقة  ثمن  عن  موؤخر�ً 

�لغربية �ل�ستعمارية، حيث �أكد لو�سائل �إع�م 

�سيحكمون،  ح��ي��ث  »�لإ���س���م��ي��ن  ب���اأن  غ��رب��ي��ة 

���س��ي��ك��ون��ون ع��اق��ل��ن يف ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع �ل��غ��رب 

و�إ�سر�ئيل«!

وع��ل��ى غ����ر�ر �ل��غ��ن��و���س��ي، �ل����ذي مل ي�����س��رح 

لأحد �سر تلك �ل�سد�قة �لقدمية �لتي جتمعه 

ب���ال���ولي���ات �مل���ت���ح���دة �لأم����ريك����ي����ة، مل ي�����س��األ 

مو�قفه  م�سري  عن  نف�سه  �لقر�ساوي  �ل�سيخ 

�ل�����س��اب��ق��ة جت���اه فل�سطن وح��ق  وت�����س��ري��ح��ات��ه 

�أبنائها يف �لعودة �إليها، ول حول عروبة �لقد�ش 

ورف�ش تهويدها، ول يف رف�ش معاهدة »كامب 

»�ل�سابق«  رف�سه  يف  ول  و�سبيهاتها،  دي��ف��ي��د« 

كل  و�مل�سلمن..  �لعرب  لب�د  �لأجنبي  للغزو 

�ل��غ��رب لبع�ش  ق��ب��ول  �أع��ت��اب  ذل��ك �سقط على 

�ل�����س��ل��ط��ة،  �إىل  �ل���و����س���ول  يف  »�لإ����س����م���ي���ن« 

ومعاونته لهم على هذ� �لو�سول.

هذه �لنعطافة �حلادة يف �لت�سرف �للفظي 

�لكبري  �لن��ح��ر�ف  عن  تك�سف  �جلماعة،  لهذه 

�لذي ن�سهده جتاه كل ق�سايانا �مل�سريية، �إذ �إن 

و�أو�سع  �أكر  �ملقبلة،  �لأي��ام  �لأمر كما �ستك�سف 

ك��ريي؛  فال�سيناتور ج��ون  ل��ل��ر�ئ��ي،  ي��ب��دو  مم��ا 

رئي�ش جلنة �لع�قات �خلارجية يف �لكونغر�ش 

�ل��ق��اه��رة على  ي�����س��ّره يف  �لأم���ريك���ي، �سمع م��ا 

وهو  و�ل��ع��د�ل��ة«،  �حل��ري��ة  »ح���زب  رئي�ش  ل�سان 

م�سر  يف  �مل�سلمن  ل���إخ��و�ن  �لر�سمي  �حل��زب 

)�لن�سخة �مل�سرية عن حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�ل���رتك���ي(؛ �ل��دك��ت��ور حم��م��د م��ر���س��ي، عندما 

�لقاهرة  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�سفرية  برفقة  ز�ره 

حزبه  نظرة  مر�سي  �سرح  حيث  باتر�سون،  �آن 

فاأكد  وّقعتها م�سر،  �لتي  �لدولية  ل�تفاقيات 

�أن »م�سر حترتم �لتفاقيات و�ملو�ثيق �لتي مت 

توقيعها«، ول يخفى على �أحد �أن �ملق�سود بهذه 

ديفيد«  »ك��ام��ب  �تفاقية  ه��و  �أوًلً  �لت��ف��اق��ي��ات 

ولي�ش �أي �سيء �آخر.

لي�ش يف �لأمر �تهاماً ول ظلماً ول �فرت�ء، 

تدين  �سريحة  �إع���م��ي��ة  ت�سريحات  ه��ي  ب��ل 

وم�ساحلها  �لأم��ة  بحقوق  بالتفريط  قائليها 

�أف�سل،  م�ستقبل  نحو  وبتطلعاتها  و�آم��ال��ه��ا، 

خ�����س��و���س��اً �أن ه���ذه �ل��ق��وى �مل��ّدع��ي��ة ل���إ���س���م 

�لعروبية  للقوى  �جل��ارح  �لنقد  وجهت  لطاملا 

و�لقومية �لتي �سبقتها يف تويل �حلكم يف �أكر 

�إل و�أل�سقتها  من بلد عربي، ومل ترتك فرية 

بها، لكن تد�ول �لأيام يك�سف �أن �لعروبين مل 

يقبلو� بتق�سيم �أر�ش �لأمة و�سعوبها، ورف�سو� 

ي�ستكينو�  ومل  ب��ي��ك��و«،   - »���س��اي��ك�����ش  �ت��ف��اق��ي��ة 

فل�سطن،  ع��ن  ي��وم��اً  يتخلو�  ومل  لنتائجها، 

ب��ت��ح��ري��ره��ا، لي�ش  �ل��ع��م��ل و�مل��ط��ال��ب��ة  ول ع��ن 

لأن حت��ري��ره��ا ح��ق وو�ج����ب ف��ح�����س��ب، ب��ل لأن 

حتريرها �سرط لنجاح �أي دعوة لوحدة �لعرب 

�لغربي  �ل�ستعمار  زرع��ه��ا  �أن  بعد  و�مل�سلمن، 

حاجز�ً بن م�سرق �لأمة ومغربها. 

ل��ذل��ك، ف���اإن �ل�����س��ر�ع �جل����اري يف �ملنطقة 

و�آخ��ر  دي��ن��ي  م�����س��روع  ب��ن  تناف�ساً  لي�ش  �ل��ي��وم 

غ��ري م��ت��دّي��ن، �إن��ه ���س��ر�ع �سد م��ن رب��ط نف�سه 

كائناً  �لأج��ن��ب��ي،  �مل�ستعمر  بر�سى  وم�ستقبله 

�لدعم  ��ستجد�ء  �لنف�ش على  من كان؛ ووّط��ن 

���س��ّدة �حل��ك��م، لأن���ه ل  �إىل  �خل��ارج��ي للو�سول 

معنى،  و�لقومي  �لوطني  ل��ستق�ل  يعرف 

ماألوفاً  �أم���ر�ً  و�لرت��ه��ان  �لتبعية  معه  وت�سبح 

يوم،  كل  و�لغاز  �لنفط  �آب��ار  »نو�طري«  ميار�سه 

ومن يكون على مثل هذه �ل�ساكلة ل ميكن له 

�أن  و�أم��ت��ه، ول  �سعبه  �أن يحقق طموحات  �أب��د�ً 

ع��ن حتّمل  يعجز  وم��ن  ب����ده،  يحمي م�سالح 

ه���ذ� �حل���د �لأدن�����ى م���ن �ل���ع���بء �لإن�������س���اين، ل 

�إر�دة  وي��ح��رر  فل�سطن  ي��ح��رر  �أن  منه  ُينتظر 

حماية  حتى  ول  �مل�ستعمرين،  ج��ور  من  �لأم��ة 

د  تهوَّ �لتي  و�لإ�س�مية  �لعربية  �لقد�ش  هوية 

�ليوم �أمام �أعن »�لإ�س�مين �جلدد« من دون 

�أن تثري �أي حمية دينية لديهم. ولذلك، نرى 

مثل هوؤلء يتخطون كل �ملحظور�ت، ويقدمون 

بال�سلطة،  ل�سبقهم   �إر���س��اء  �ل��ت��ن��ازلت  �أغ��ل��ى 

وحتقيقاً لنزو�ت �لتحكم برقاب �لب�د و�لعباد 

�لفنت  �إ�سعال  ذلك  �قت�سى  ولو  ت�سغلهم،  �لتي 

و�إحر�ق �ملجتمعات. 

ن��ح��ن �أم����ام م��در���س��ة �أع��ط��ت��ن��ا ن�سخة �أك��ر 

با�سم  �ل��ي��وم  تركيا  �لتي حتكم  تلك  م��ن  ���س��وء�ً 

�لإ�����س�����م، و�ل���ت���ي و���س��ف��ه��ا م��وؤ���س�����ش �حل��رك��ة 

�لإ���س���م��ي��ة �حل��دي��ث��ة يف ت��رك��ي��ا �ل��ر�ح��ل جنم 

»�أن��ت��م عبيد  ل��رم��وزه��ا:  �أرب��ك��ان بقوله  �ل��دي��ن 

علماء  كبار  �أح��د  ك��رره  ما  وه��و  �ل�سهيونية«.. 

ينفخون  �ل��ذي��ن  »�إن  بقوله:  �أي���ام  منذ  �سورية 

بنار �لفتنة لي�سو� من �لإ�س�م يف �سيء، بل هم 

عبيد وخدم للغرب«.

عدنان عبد الغني

14

عربي

لماذا َيِعد »اإلسالميون الجدد« حلفاءهم
بالتعقل في التعامل مع الغرب و»إسرائيل«؟

مصر.. المجلس االستشاري »محلل زواج للمجلس العسكري«

�لطائرة �لقطرية حتط رحالها على مطار بنغازي
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�ل�����س��وؤ�ل  ه��و  ذل���ك  ليبيا؟  تتجه  �أي���ن  �إىل 

�لنق�سامات  ظل  يف  �لليبيون،  يطرحه  �ل��ذي 

�حل���ا����س���ل���ة ب����ن خم���ت���ل���ف �لأط�����������ر�ف �ل��ت��ي 

����س��ت��ول��ت ع��ل��ى �ل���ب����د، وخ�����س��و���س��اً �أن ه��ذه 

�لأط������ر�ف م��ت��ع��ددة �ل������ولء�ت و�لجت���اه���ات، 

عن  ناهيك  مل��ن؟  �لأم���ر  على  تت�سارع  وب��ات��ت 

�لرت��ب��اط��ات �خل��ارج��ي��ة، حيث ب��ات ك��ل طرف 

خ��ارج��ي ب��ام��ت��د�د�ت��ه �ل��د�خ��ل��ي��ة، ي��ري��د قطعة 

على  م�ستعجلة  ففرن�سا  �لليبية،  �جلبنة  من 

�ق��ت��ط��اع ح�����س��ت��ه��ا، وه����ي �مل��ق��ب��ل��ة ب��ع��د �أ���س��ه��ر 

يريد  ولهذ�  �لرئا�سية،  �نتخاباتها  على  قليلة 

بتكري�ش  م��ا،  ن�سر  على  ي��وؤك��د  �أن  ���س��ارك��وزي 

ح�����س��ة ن��ف��ط��ي��ة ل���ه، ل��ريف��ع��ه��ا �إجن�������از�ً، ت��رف��ع 

بع�ش �ل�سيء من حظوظه �لتي و�سلت ح�سب 

وك��ام��ريون  �حل�سي�ش،  �إىل  �ل���س��ت��ط���ع��ات 

�إىل  �ل�ستط�عات  ت�سري  �ل���ذي  بريطانيا   -

ت��ر�ج��ع ح��زب��ه »�مل��ح��اف��ظ��ون« وت��ق��دم مناف�سه 

»�ل���ع���م���ال«، ي��ف��ت�����ش ب�����دوره ع���ن �ن��ت�����س��ار م��ا، 

ف��ي��دخ��ل م��ن��اف�����س��اً ل��ل��ف��رن�����س��ي ع��ل��ى �جل��ب��ن��ة 

�لليبية، فيما �لإيطايل ير�قب بدقة وبعد �أن 

وهو  لرل�سكوين،  �ل�سيا�سية  �حلياة  تدمرت 

�أح��د يذكره بح�سنة و�ح��دة، فيما  بالكاد  �لآن 

ف�سائحه �ل�سيا�سية و�ملالية و�لأخ�قية مت�أ 

�حلكومة  ي��ر�أ���ش  م��ن  �أن  وخ�سو�ساً  �لآف����اق، 

�لإي��ط��ال��ي��ة �لآن م�����س��ريف، ه��و م��ن ن��ت��اج ه��ذه 

�ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة �مل��ت��وح�����س��ة �ل��ت��ي جعلت �لأزم���ة 

�ملالية و�لقت�سادية تع�سف يف كل �لغرب.

�أم����ا �لأم����ريك����ي، ف��ه��و ي��ق��ف ك��ال��ط��اوو���ش 

�سوى  �لت��ب��اع  ه���وؤلء  لكل  يريد  ل  باملر�ساد، 

�لفتات، وخ�سو�ساً �أن م�سائبه تفوق �جلميع، 

وجد  �أوب��ام��ا  �أن  حتى  عميقة،  �ملالية  فاأزماته 

على  ه��و  فيما  للمعاجلة،  �سنو�ت  يلزمها  �أن 

و���س��ك �سحب �آخ���ر ج��ن��وده م��ن �ل��ع��ر�ق، ب��اذًل 

ب�سعة  ب��ب��ق��اء  ل��ه  ي�سمح  لعله  �مل���ح���اولت  ك��ل 

�أنه م�سطر  مئات ب�سفة مدربن، لكنه يبدو 

لإبقائهم ب�سفة دبلوما�سين يف �ل�سفارة �لتي 

�أكر �سفارة يف  بناها يف ظل �لحت�ل لتكون 

فيها  يعرف  �لتي ل  �للحظة  نف�ش  �لعامل، يف 

كيف ي�سوي ع�قته مع �حلكومة �لباك�ستانية 

غ�سبة  ت��ت��ج��اه��ل  �أن  ت�ستطيع  ت��ع��د  مل  �ل��ت��ي 

�ل��ذي يقتل  �لأم��ريك��ي  �سعبها، على �جل��ن��دي 

�ل�سربات  فيما  �لباك�ستانين،  د�ئماً  باخلطاأ 

فيها  ت��وق��ع  �أفغان�ستان  يف  لقو�ته  �ملت�حقة 

�ملزيد من �خل�سائر �لب�سرية.

يف ظل هذه �ل�سر�عات �لأطل�سية، حت�سر 

�أي�ساً �ل�سر�عات ملا �أطلق عليه بع�ش �لليبين 

ي��ري��دون  ب��دوره��م  �ل��ذي��ن  �ل��ع��رب،  للو�سطاء 

ح�سور�ً يف ليبيا �إن مل يكن ح�سة، فالقطري 

بعد  ي��ج��د  مل  ول��ك��ن  م��ن��ت�����س��ر�ً،  نف�سه  يعتر 

ليبية  �أ�سو�تاً  �أن  �لرتجمة لذلك، وخ�سو�ساً 

ع��ال حمملة  وب�سوت  �لعلن  �إىل  تخرج  ب��د�أت 

يف  �لآن  تهدر  دم  نقطة  كل  �لقطرية  �لقيادة 

ليبيا، و�ل�سعودي بدوره يعتر نف�سه منت�سر�ً 

ويريد ح�سور�ً، وخ�سو�ساً �أن عنا�سر �لقاعدة 

ح�سيلة  هي  �ملختار  عمر  بلد  يف  حاربت  �لتي 

�إن كانت ل تعلن موقفاً  تربية �سعودية، وهي 

وهكذ�  �لفر�سة،  تنتظر  �أن��ه��ا  �إل  �لآن،  حتى 

�أردوغ����ان، �لذي  هو ح��ال تركيا ورج��ب طيب 

ما،  تعوي�ساً  له  يكون  �أن  يفرت�ش  �أن��ه  يعتر 

�سد  �لدونك�سوتية  مغامر�ته  بعد  وخ�سو�ساً 

�سورية..

�أم��������ام ه������ذه �ل���������س����ورة، ت���ت���ف���اق���م �أي�������س���اً 

�ل���د�خ���ل���ي���ة، وت�����س��ه��د خمتلف  �لن���ق�������س���ام���ات 

�لتي �سار لكل منها   - �لليبية  و�ملناطق  �ملدن 

توقع  د�ئمة،  و��ستباكات  معارك   - ملي�سياتها 

�مل��زي��د م��ن �ل�����س��ح��اي��ا و�خل�����س��ائ��ر �ل��ف��ادح��ة.. 

�إل  متتلك  ل  و�ملفككة  �لعاجزة  �ل�سلطة  فيما 

توجيه �لند�ء�ت و�ل�سر�خات بوجه �مللي�سيات 

�ملتناحرة.. وها هو �لإنذ�ر �لأخري �لذي وجه 

طر�بل�ش  �لعا�سمة  يف  �ملنت�سرة  �مللي�سيات  �إىل 

لأن ت�سلم �س�حها حتى �لع�سرين من كانون 

�لأول يقرتب، لكن �أحد�ً مل ي�سلم �س�حه، و�إن 

��ستعد�دهم  عن  �أعلنو�  �مللي�سيات  زعماء  ك��ان 

�لتي  �ملوؤ�س�سات  �مل��رك��زي��ة،  �ل�سلطات  لت�سليم 

ي�سعون يدهم عليها، لكن مل يقولو� �سيئاً عن 

ت�سليم �ل�س�ح..

بانتز�ع  �لأمريكي  ي�ستمر  �لوقت،  هذ�  يف 

�أي ناب ليبي، من خ�ل قيام خر�ء �أمريكين 

بتفكيك �لأ�سلحة �لليبية وم�سادرتها، و�آخرها 

وزي��رة  م�ساعد  �سابريو  �أن���درو  �أعلنه  م��ا  ك��ان 

�خلارجية �لأمريكية لل�سوؤون �لع�سكرية، عن 

– جو كان  تفكيك خم�سة �آلف �ساروخ �أر�ش 

يخزنها نظام معمر �لقذ�يف، فيما دمر ق�سف 

من  �لأخ����رى  �لآلف  �لأط��ل�����س��ي  �سمال  حلف 

هذه �ل�سور�يخ..

فاإن  �لأمريكية،  �ملو�قف  خمتلف  وح�سب 

�لأ�سلحة  جميع  �ن��ت��ز�ع  ه��و  �لنهائي  �ل��ه��دف 

�ل��ت��ي ت��ه��دد �لأط��ل�����س��ي، و�مل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن زم��ن 

�ل����ق����ذ�يف، ول���ه���ذ� ويف ظ���ل ت��ن��اح��ر �ل�����ولء�ت 

ع�سكر  �أو  موت  فرق  ثمة  �لليبية،  و�مللي�سيات 

�أمريكي تقوم بتفتي�ش كل �لزو�يا، لإبقاء ليبيا 

ب� خمالب.. ومن يدري رمبا يخلفون للعرب 

�سوماًل جديد�ً.

ع. �ص.

مع �ملبا�سرة يف تنفيذ �ملبادرة �خلليجية 

عملياً  �ليمن  دخ��ل  �ليمنية،  �لأزم����ة  حل��ل 

ب�سعي حثيث من  تتميز  يف مرحلة جديدة 

قبل �لأطر�ف �ملوقعة على �ملبادرة، و�لدول 

�ل��ر�ع��ي��ة ل��ه��ا ل��و���س��ع��ه��ا م��و���س��ع �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، 

وتكري�سها �أمر�ً و�قعاً، و�سبيً� وحيد�ً حلل 

�لأزمة، بهدف حتقيق �لأمور �لآتية:

- ت��ق��ا���س��م �ل�����س��ل��ط��ة ب��ن ح���زب �مل��وؤمت��ر 

و�ل��ل��ق��اء  ���س��ال��ح،  ب��رئ��ا���س��ة  �ل�سعبي �حل��اك��م 

�مل�سرتك عر ت�سكيل حكومة منا�سفة بن 

�جلانبن برئا�سة �ملعار�ش حممد با�سندوة، 

باتت على  �أزمتهم  ب��اأن  لليمنين  و�لإي��ح��اء 

�سكة �حلل، و�أن �حلكومة �جلديدة �ستتوىل 

تنفيذ ه��ذ� �حل��ل م��ن خ���ل �إع����ادة توفري 

�خلدمات �لأ�سا�سية، و�إز�لة �ملظاهر �مل�سلحة، 

وتثبيت �لأمن و�ل�ستقر�ر، وتر�سيخ �ل�سلم 

�لج��ت��م��اع��ي، وت���وف���ري �ل���رع���اي���ة �ل���زم��ة 

لأ�سر �ل�سهد�ء و�جلرحى، و�لتهيئة لإجر�ء 

�لن���ت���خ���اب���ات �ل��رئ��ا���س��ي��ة لن��ت��خ��اب رئ��ي�����ش 

تو�فقي يف �سباط �ملقبل، بعد تنحي عبد�هلل 

�سالح مبوجب �لتفاق �ملوقع وبقائه رئي�ساً 

�سرفياً، وت�سليم �س�حياته لنائبه.

- ق��ط��ع �ل��ط��ري��ق ع��ل��ى �مل�����س��ار �ل��ث��وري 

�لذي يج�سده �سباب �لثورة، �لذين ي�سعون 

�إىل �إحد�ث تغيري ر�ديكايل يف نظام �حلكم 

خد�عهم  حم��اول��ة  ع��ر  وذل���ك  و�سيا�ساته، 

ب��ت��ن��ح��ي ����س���ال���ح، و�إث���������ارة �لن���ق�������س���ام ب��ن 

و�نح�سار  �إ���س��ع��اف��ه��م،  �إىل  ي��ق��ود  �سفوفهم 

�ل�سارع من حولهم.

�أو ت��ع��ومي ن��ظ��ام �حلكم  �إن��ت��اج،  �إع����ادة   -

و�ملحافظة  �ل�سكل،  يف  �لتغيري  بع�ش  م��ع 

�لتي  و�خل��ارج��ي��ة  �لد�خلية  �سيا�ساته  على 

ت�سمن بقاء �ليمن حليفاً للوليات �ملتحدة 

�لأم����ريك����ي����ة، م��ل��ت��زم��اً ب��ت��ن��ف��ي��ذ �أج��ن��دت��ه��ا 

�ل�سيا�سية و�لأمنية.

�أن �حل����زب �حل���اك���م قد  وب����د� و����س��ح��اً 

على  �لتوقيع  و��ستثمار  توظيف  �إىل  �سارع 

�لتفاق لأجل توجيه �سربة ع�سكرية لقوى 

�لثورة، و�ملو�لن لها من �لقو�ت �لع�سكرية 

�لتي �ن�سمت للثورة يف حمافظة تعز، حيث 

مقتل  �إىل  �أدت  دم��وي��ة  ��ستباكات  ح�سلت 

�لوطني  �ملجل�ش  و�سفها  �لع�سر�ت،  وج��رح 

�مل�ستمرة،  باملجزرة  �مل�سلحة،  �لثورة  لقوى 

من  �مل�سرتك  �للقاء  ت��و�ط��وؤ  ظهر  وق��ت  يف 

�لدفاع،  بقاء حقيبتي  على  مو�فقته  خ�ل 

�ل�سعبي  �مل���وؤمت���ر  ح����زب  ب��ي��د  و�خل���ارج���ي���ة 

�حل����اك����م، وه�����ي �ل�����������وز�ر�ت �ل���ت���ي ت��ت��ح��ك��م 

بال�سيا�سة �خلارجية و�لأمنية، غري �أن هذه 

�مل�سارعة  ور�ء  من  تنفيذها،  �مل��ر�د  �خلطة 

�لتنفيذ  مو�سع  �خلليجية  �مل��ب��ادرة  لو�سع 

�لعملي، ل يبدو �أن �لطريق �أمامها معبدة 

بالورود، ويوؤ�سر على ذلك �لأمور �لآتية:

- تعر�ش حكومة با�سندوة �جلديدة �إىل 

وزيرين  �ن�سحاب  بعد  بتفككها  تهدد  ه��زة 

�أم��ام  �لد�ستورية  �ليمن  �أد�ء  رف�سا  منها 

نائب �لرئي�ش عبد ربه من�سور هادي، وجاء 

بن  �خل����ف  ن�سوب  خلفية  على  �ل��رف�����ش 

�حلزب �حلاكم، وحلفائه يف �أحز�ب �لتحالف 

�حلكومة،  يف  متثيلها  ن�سبة  حول  �لوطني، 

وعدم وفاء حزب �ملوؤمتر �ل�سعبي بتعهد�ته 

وتخليه عن حلفائه، لكونه مل ي�سركهم يف 

�حلكومة �سوى بوزيرين من �أ�سل 17 وزير�ً 

هم ح�سة �لتحالف و�ملوؤمتر.

- باملقابل فاإن �للقاء �مل�سرتك مل ي�سلم 

�لتفكك و�ل��ت�����س��دع، ح��ي��ث نفى  م��ن  �أي�����س��اً 

�حلزب �لنا�سري �لدميقر�طي م�ساركته يف 

و�إنها  بت�سكيلها،  تفاجاأ  �إنه  وقال  �حلكومة، 

ت�سكلت وفقاً لإطماع ورغبات حزب �ملوؤمتر، 

تلبي طموحات  ول  فقط،  �لإ�س�ح  وحزب 

�ل�سعب �ليمني.

�للقاء  �ل�سرت�كي يف  �أم��ا ع�سو �حل��زب 

�أن  ف����ر�أى  �لبخيتي  ن��ا���س��ر  ع��ل��ي  �مل�����س��رتك 

عرقلة  �سيحاولون  وبقاياه  �ليمني،  �لنظام 

عمل �حلكومة �جلديدة �لتي ت�سكلت فقط 

�ل��ت��ع��اون  ل��ل�����س��ري يف م���ب���ادرة دول جم��ل�����ش 

بقايا  بن  �سينفجر  �لو�سع  و�أن  �خلليجي، 

ق����و�ت ���س��ال��ح، و�ل���ق���و�ت �لأخ�����رى، لأن����ه ل 

�أك��ر من جهة،  �لقر�ر بيد  �أن يبقى  ميكن 

�ل�����س��اح��ات،  ���س��ي��ب��ق��ى يف  �أن ح��زب��ه  م����وؤك����د�ً 

لتقوم  �حلكومة  على  �سغط  ق��وة  لت�سكيل 

بتحقيق �ملطالب.

حتركاتهم  يف  �ل��ث��ورة  �سباب  ��ستمر�ر   -

و�ج��ت��م��اع��ات��ه��م �ل�����س��ع��ب��ي��ة، وك�����ان �ل���ف��ت 

�مل�������س���ري�ت �حل���ا����س���دة �ل���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا، ول 

ت��ع��ز، و�ل��ع��ا���س��م��ة �سنعاء  ت����ز�ل حم��اف��ظ��ة 

با�سندوة،  �ل��ر�ءة من حكومة  حتت عنو�ن 

و�سارك فيها مثقفون و�إع�ميون من �ملدن 

�مل�ستمر  �لت�سعيد  �إىل  ودعت  كافة  �ليمنية 

حتى يتم ت�سكيل حكومة من قبل �ل�سباب يف 

�ساحة �لتغيري، وحماكمة �سالح و�أعو�نه.

- �ت���ه���ام ح��رك��ة �حل���وث���ي���ن، �مل��ع��ار���س��ة 

�ل�سهد�ء،  دم  بخيانة  �مل�����س��رتك،  �ل��ل��ق��اء  يف 

ي�ستهدف  خ��ارج��ي  و�مل�����س��ارك��ة يف خم��ط��ط 

�ل��ي��م��ن، ل��ت��وق��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى �ت���ف���اق �ل��ري��ا���ش، 

وي���اأت���ي ه���ذ� �مل��وق��ف م��ت��ط��اب��ق��اً م��ع موقف 

�سباب �لثورة يف �سنعاء وتعز.

ما تقدم ي�سري �إىل �أن حكومة با�سندوة، 

ول���ي���دة �ت���ف���اق �ل���ري���ا����ش ت���و�ج���ه حت��دي��ات 

�أ�سا�سية،  �أط��ر�ف  كبرية، فاإىل جانب وجود 

مثل  �لت���ف���اق،  ت��رف�����ش  �سعبي  متثيل  ذ�ت 

و�حلوثين  وتعز،  �سنعاء،  يف  �لثورة  �سباب 

�للقاء  يف �سعدة، و�لقاعدة يف زجنبار، فاإن 

�ملوؤمتر ف�سل يف �ملحافظة  �مل�سرتك، وحزب 

يهدد  مم��ا  �سفوفهما  د�خ���ل  �ل��وح��دة  على 

و�نهيار  �ل��وف��اق«  »حكومة  �سمي  ما  بتفكك 

يجعل  ذل��ك  وك��ل  ح��دي��ث��اً،  �لوليد  حتالفها 

�أي حديث عن �إمكانية جناح هذه �حلكومة 

�إمكانية  �لتي طرحتها  �لأولويات  تنفيذ  يف 

ما  م�ستحيلة،  نقل  مل  �إذ�  فيها،  م�سكوك 

يجعل �ملبادرة �خلليجية تو�جه �لف�سل.

ح�شني عط�ي
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حممد �سامل با�سندوة يوؤدي �ليمن �لد�ستورية
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) العدد 192(  اجلمعة - 16 كانون الأول - 2011



ن�سيب حطيط

عام1990،  ال�سوفياتي  االحت��اد  انهيار  بعد 

بوا�سطة  االأم��رك��ي��ة  االإم���راط���وري���ة  ول����دت 

»ال���������س����اح« امل���ت���ع���دد ال���و����س���ائ���ل ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال��دول��ي��ة و�سبكات  واالق��ت�����س��ادي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات 

وتويرت(  )الفاي�سبوك  االفرتا�سي  التوا�سل 

وحيدة،  كقوة  ال��ع��امل  على  �سيطرتها  لب�سط 

اأو احلا�سية  اأوروبي ميّثل البطانة  مع »عكاز« 

االأذن��اب  وبع�ض  االأم��رك��ي  ل�»املعّلم«  الدولية 

والتابعني من روؤ�ساء وملوك واأمراء، وتيارات 

���س��ي��ا���س��ي��ة و���س��خ�����س��ي��ات اإع���ام���ي���ة وف��ك��ري��ة 

و���س��ي��ا���س��ي��ة مت��ث��ل »ع����دة ال�����س��غ��ل« االأم���رك���ي؛ 

وال��ت��ي  ومتطلباتها،  ال�����س��اح��ة  م�ستوى  وف���ق 

ت����ت����درج م����ن ����س���اح���ة حم��ل��ي��ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

ال�����س��اح��ة  اأو  االإق���ل���ي���م  م�����س��ت��وى  اأو  ال����دول����ة 

الدولية، �سمن قا�سم م�سرتك عر منظومة 

يف  امل�ساركة  دون  والتعليمات  االأوام���ر  تنفيذ 

ال���ق���رار، ل��ت��وف��ر ال��ق��ن��اع ال����دويل اأو ال��غ��ط��اء 

اأو جمل�ض  ال�����دويل«  »ال��ت��ح��ال��ف  ي�����س��م��ى  مب���ا 

املحاكم  اأو  االإن�سان  حقوق  جمل�ض  اأو  االأم��ن 

ال��دول��ي��ة ال��ق��دمي��ة اأو احل��دي��ث��ة ال��ت��ي حتمل 

وحمكمة  لبنان  كمحكمة  »اخل��ا���س��ة«،  �سفة 

يوغو�سافيا، وحمكمة رواندا وغرها، والتي 

تغطي منطقة الفراغ اأو الثغرات التي تعرتي 

املحكمة اجلنائية الدولية.

لكن الافت والذي يثر االعتزاز والفخر، 

���س��ق��وط »االإم����راط����وري����ة« العظمى  ب��ع��د  اأن����ه 

)االحتاد ال�سوفياتي( و�سمت ال�سني، وت�ساقط 

الدول واملنظومات ال�سيا�سية وا�ستباحة العامل 

اأمركيا، فاإن فئة قليلة من حركات املقاومة يف 

وال��ع��راق(  وفل�سطني  )لبنان  االأو���س��ط  ال�سرق 

ت�����س��ان��ده��ا دول����ت����ان وح���ي���دت���ان ه���م���ا ���س��وري��ة 

االأمركية  ال��ق��وة  زع��زع��ة  ا�ستطاعت  واإي����ران، 

واالإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، واأ����س���ق���ط���ت م�����س��اري��ع ال��غ��زو 

واالحتال باأقل من ع�سر �سنوات، وهذه اأق�سر 

الثورية  احل��رك��ات  فيها  ت�ستطيع  زمنية  ف��رتة 

واملحتلني،  امل�ستعمرين  ه��زمي��ة  م��ن  امل��ق��اوم��ة 

عمر  كان  حيث  احلديث،  التاريخ  يف  خ�سو�ساً 

 100 ي��ت��ج��اوز  واال���س��ت��ع��م��ار  االح��ت��ال  �سلطات 

�سواء  ال�سنني،  ع�سرات  اأو  ع��ام   400 حتى  ع��ام 

يف ح���روب االإف��رجن��ة اأم االح��ت��ال ال��رتك��ي اأم 

مثال  واآخ��ر  واالإنكليزي،  الفرن�سي  اال�ستعمار 

ما زال م�ستمراً هو االحتال االإ�سرائيلي منذ 

العام 1948.

وا���س��ت��ط��اع »جت��م��ع احل�����س��ى ال�����س��غ��رة« من 

اال�ستعماري  النهر  اأن يحرف  املقاومة  حركات 

وم�ساريعه ويق�سمه، �سواء يف �سفقة ال متتلك 

القوة الكافية جلرف معار�سيها واملقاومني، بل 

وت�ساقطت مراكب ويخوت »العائات احلاكمة« 

مثل  ل�»اإ�سرائيل«،  واملهادنة  الأمركا  احلليفة 

مبارك يف م�سر، وبن علي يف تون�ض، والقذايف 

يف ليبيا، ويرتنح نظام اآل خليفة يف البحرين، 

القلق  ح��ال��ة  احلليفة  االأن��ظ��م��ة  بقية  وتعي�ض 

واخل�����وف م���ن و����س���ول احل�����راك ال�����س��ع��ب��ي اإىل 

ت�ستجدي  والتي  وال�سعيفة،  اله�سة  �ساحاتها 

البقاء بامل�ساعدة االأمركية وم�سادرة الرثوات 

والقمع.

اجلديد  االأو���س��ط  ال�سرق  م�سروع  ف�سل  اإن 

ويف   ،2006 ع��ام  لبنان  يف  املقاومة  انت�سار  بعد 

اإيران و�سورية، �ساهم  2008، و�سمود  غزة عام 

واملوؤهلة  ال�سامتة  القوى  وت�سجيع  حتفيز  يف 

)رو���س��ي��ا وال�����س��ني( ودول ال��ري��ك�����ض )رو���س��ي��ا 

وال��رازي��ل(  اأفريقيا  وجنوب  والهند  وال�سني 

ل��ل��ت��ح��رك حل��ج��ز م��ق��ع��ده��م ال���ع���امل���ي وت���اأم���ني 

م�ساحلهم على م�ستوى العامل، خ�سو�ساً اأنهم 

كل  العامل،  �سكان  من   ٪50 من  اأك��رث  ي�سكلون 

م�سرتك  قا�سم  م��ع  واأه���داف���ه،  م�ساحله  وف��ق 

اأن ال��ع��دو االأوح���د ال��ذي يهددهم اأح��ادي��اً على 

امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�سادي والع�سكري هو 

اأمركا، فاجتماع هوؤالء بعنوان حفظ امل�سالح 

والتعاون مما جعلهم تلقائياً مبواجهة االأطماع 

منا�سبة  حل��ظ��ة  يف  االأم���رك���ي���ة  وال��ت��ه��دي��دات 

االأم��رك��ي��ة  االإدارة  تعي�ض  ح��ي��ث  ل��ل��م��واج��ه��ة، 

املايل يف  االنهيار  ماأزق  االأوروبيون،  وحلفاوؤها 

والهزمية  الف�سل  وكذلك حالة  اأزمة حقيقية، 

واالإرب��اك واال�ستنزاف يف  العراق  الع�سكرية يف 

ال�سريع  ال��ت��ح��رك  ا�ستوجب  مم��ا  اأفغان�ستان، 

فيها  ال�ساغطة مبا  االأوراق  ورمي  للمواجهة، 

الع�سكرية على �ساحة املفاو�سات غر املبا�سرة، 

احلقيقية  املواجهة  �ساحة  ه��ي  �سورية  وك��ان��ت 

مع  والتكامل  بالتكافل  امل��ح��وري��ن  ه��ذي��ن  ب��ني 

ا�ستعاد  وم��ن خالها  امل��ق��اوم��ة،  وق���وى  اإي����ران 

الرو�ض وال�سينيون نفوذهم وهيبتهم الدولية 

مقاعده  يف  جل�سوا  ب��ع��دم��ا  االأم����ن  جمل�ض  يف 

العامل  دولة يف  اأ�سغر  طوال عقدين مب�ستوى 

اأمركا و�سركائها، لكنهم  تاأمر به  ملا  ي�سوتون 

لقموا مدافعهم الدبلوما�سية واأطلقوا »الفيتو 

اأو خداعهم  ���س��وري��ة  ا���س��ت��ف��راد  ل��ع��دم  امل�����زدوج« 

واملخالب  االأن��ي��اب  وب���داأت  ليبيا،  كما ح�سل يف 

بالظهور  وال�سيا�سية  والع�سكرية  االقت�سادية 

ال����س���ت���ع���ادة ال��ث��ق��ة وال�������دور وت����اأم����ني امل�����س��ال��ح 

ال��ع��امل��ي  ال��ن��ف��ط  م��ن   ٪50 ت��خ��ت��زن  منطقة  يف 

و70٪من الغاز، ملا ميثان من روح لاقت�ساد 

العاملي وحتديد نفوذ وقوة اأي دولة.

اإىل تو�سيع  املقاومة  اأدى �سمود حمور  لقد 

اأمركا  راهنت  بعدما  اإليه  املن�سمني  مروحة 

بح�ساباتها  �سحقه  على  واأت��ب��اع��ه��ا  وح��ل��ف��اوؤه��ا 

املادية ال�سعيفة، لكنها فوجئت اأن تكامل االإدارة 

كفيلة  الدفاعية  املادية  الو�سائل  مع  والعقيدة 

بتحقيق االنت�سار وعدم الهزمية، والقدرة على 

عرقلة امل�سروع االأمركي وت�ستيته على طريق 

هزميته اأو احلد من انت�ساره واإرجاع العامل اإىل 

وف��ق منظومة احل��رب  ال��ق��وى«  »ت����وازن  حقبة 

ال�سعيفة  ال����دول  �سيحمي  م��ا  وه���ذا  ال���ب���اردة، 

ويحمي حركات املقاومة من احل�سار، وحتقيق 

احل��د االأدن��ى من ت��وازن الرعب ال��ذي �سيوؤدي 

اإىل حتقيق احلد االأدنى من العدالة واحلرية 

اأو على االأقل تقييد اجلاد وامل�ستعمر، وحماية 

االأمة والكرامة وال��رثوات، الإعادة بناء الهوية 

وحماية املا�سي وامل�ستقبل وا�ستعادة احلقوق.

ل����ذا ف�����اإن االأ����س���ه���ر امل��ق��ب��ل��ة ���س��ت��ك��ون ح���ارة 

القفازات  عن  بعيداً  املواقف  االأح��داث ومكثفة 

والتعابر الدبلوما�سية وفق فعاليات املواجهات 

املبا�سرة حل�سم تقا�سم العامل من جديد، فاإما 

ال�سعوب  اأو حتتفظ  اأمركية،  اأن نكون »بيتزا« 

ب��اهلل  ث��ق��ت��ن��ا  وك���رام���ت���ه���ا..  ب�����س��ي��ادت��ه��ا  واالأمم 

�سبحانه وب�سعوبنا ومقاومتنا كبرة.. ولنا اأمل 

باأننا �سننت�سر.

www.alnnasib.com
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إرهاصــات والدة المحــور العالمــي ضــد أميـركــا

امل��ت��ح��دة  ال�����والي�����ات  ك���ان���ت   ،1975 ال����ع����ام  يف 

نف�سية  اأزم����ة  اأزم�����ات،  �سل�سلة  ت��ع��اين  االأم��رك��ي��ة 

فيتنام  القا�سية يف  ناجتة عن هزميتها  وع�سكرية 

اقت�سادية ومالية خانقة، وفوق  واأزمة  وكمبوديا، 

الف�سيحة  نتيجة  اأخاقية  اأزم��ة  ج��اءت  كله  ه��ذا 

التي  ووت��رغ��ي��ت،  بف�سيحة  املتمثلة  ال�سيا�سية 

فر�ست على الرئي�ض االأمركي ريت�سارد نيك�سون 

نائبه  حم��ل��ه  ليحل   ،1974 ال��ع��ام  يف  اال���س��ت��ق��ال��ة، 

جرالد فورد.

يف ذلك التاريخ اأي يف العام 1975، جمع الرئي�ض 

ف���ورد خ���راء امل���ال واالق��ت�����س��اد، ودع��اه��م الإي��ج��اد 

حلول لاأزمة االقت�سادية االأمركية، وخ�سو�ساً 

اأنه مقبل بعد عام على االنتخابات الرئا�سية.

وم���ن ب���اب ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر اإىل ال���دق���ة وخ��ط��ورة 

واالقت�سادية، خاطب فورد خراء،  املالية  االأزم��ة 

�ساحات  يف  مت��ث��ااًل  خبر  لكل  �سيقيم  اإن��ه  بالقول 

وا�سنطن ونيويورك، اإذا ما تفتقت عبقرياتهم عن 

حلول ناجحة.

وب��ع��د ط���ول اأخ���ذ ورد وب��ح��ث، ك���ان م��ن �سمن 

ف��ك   ،1976 ال����ع����ام  يف  اأن���ت���ج���ت  ال����ت����ي  احل����ل����ول 

ارت��ب��اط ال����دوالر ب��ال��ذه��ب، وال��ل��ج��وء اإىل طباعة 

تتمكن  اأن  ب�سرط  ح�ساب،  ب��ا  اخل�سراء  العملة 

املتحدة من تو�سيع هيمنتها، وخ�سو�ساً  الواليات 

االقت�سادية على خطوط الطاقة، وال�سيا�سية على 

املنابع.

وف��ع��ًا، ه���ذا م��ا ح���دث، ل��ك��ن ف����ورد، ه���زم اأم���ام 

تاجر الف�ستق جيمي كارتر نف�ض ذاك العام، وطبق 

للعقل  االأن�����س��اب  ي�سيد  اأن  دون  ال�سيا�سة،  ه���ذه 

اجل��ه��ن��م��ي ل��ل��خ��راء االأم��رك��ي��ني، وب����داأ م�سروع 

من  بدايتها  وك��ان��ت  النفط،  منابع  على  الهيمنة 

ال�سلح  ال�سادات يف  انخراط  منطقتنا، من خال 

مع العدو االإ�سرائيلي عام 1977، وتوقيعه اتفاقية 

كامب دايفيد عام 1979، التي �سرعت كل االأبواب 

واالقت�سادي  ال�سيا�سي  االأم��رك��ي  ال��زح��ف  اأم���ام 

والع�سكري على املنطقة، وخ�سو�ساً منطقة اخلليج 

اإذ مكنت  العربي، لكن كارتر مل يح�سد ما زرعه، 

وال�ساح  النفط  واحتكارات  الع�سكرية  ال�سناعات 

االأم���رك���ي���ة، مم��ث��ًا ف��ا���س��ًا م��ت��ق��دم��اً يف ال��ع��م��ر، 

رونالد  هو  الكايف  التعليمي  بامل�ستوى  يتمتع  وال 

ال��ذي متكنت  الوقت  نف�ض  ريغن من هزميته، يف 

فيه ابنة البقال الريطاين مارغريت تات�سر من 

العمومية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  االأك���ر  الن�سبة  ح�سد 

االأطل�سي،  م��ن  االأخ����رى  ال�سفة  يف  الريطانية 

وت��راف��ق ك��ل ذل��ك يف امل��ر���ض وامل���وت املفاجئني يف 

بومبيدو  جورج  الديغويل،  للرئي�ض   1974 العام 

املحافظ  اليميني  منه  ب��داًل  لينتخب  فرن�سا،  يف 

فالري جي�سكارد دي�ستان، ب�سبب اخليانة الكرى 

التي ارتكبها فتى الديغولية املدلل يف تلك املرحلة 

جاك �سراك، الذي عمل وا�ستغل �سد جاك �سابان 

قادة  واأح��د  الديغوليني  ال��رم��وز  اأب��رز  اأح��د  دملا�ض 

املقاومة ال�سعبية �سد النازية، والذي منحه �سارل 

ديغول رتبة عقيد ب�سبب بطوالته يف املقاومة، ومل 

يكن له من العمر 27 عاماً.

م��ع و���س��ول ري��غ��ن ب��ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 1980 ب���داأت 

م���رح���ل���ة ج����دي����دة م����ن ال�����س��ي��ا���س��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سفة  تعبر  وات��خ��ذت  التعبر،  ج��از  اإن  العاملية 

والتات�سرية  ري��غ��ن«  ل���»رون��ال��د  »ن�سبة  الريغانية 

االإباحية  على  تقوم  تات�سر«  مارغريت  اإىل  »ن�سبة 

اتخذت طابعاً  التي  ال�سوق،  واقت�ساد  االقت�سادية 

و�سيا�سياً، وكان من  واقت�سادياً  متوح�ساً، ع�سكرياً 

بريطانيا  اج��ت��ي��اح  الثمانينات  يف  جتلياتها  اأب���رز 

 ،1981 ع�����ام  االأرج����ن����ت����ني  ال���ف���وك���ان���د يف  جل�����زر 

واج��ت��ي��اح   ،1982 ع���ام  للبنان  اإ���س��رائ��ي��ل  واج��ت��ي��اح 

االأم��رك��ي  الع�سكري  واالن��ق��اب  لبنما،  اأم��رك��ا 

بع�ض  يف  فرن�سي  ع�سكري  وتدخل  االأرجنتني،  يف 

اإيران  العراقية على  االإفريقية.. واحل��رب  ال��دول 

عام 1980.

ويف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات، ك��ان��ت م��ن جت��ل��ي��ات��ه��ا ح��رب 

ال�����س��وف��ي��ات��ي  االحت�����اد  وان���ه���ي���ار  االأوىل،  اخل��ل��ي��ج 

ال��ب��اردة،  احل��رب  وانتهاء  اال�سرتاكية،  واملنظومة 

االأوح���د يف  القطب  املتحدة  ال��والي��ات  التي جعلت 

العامل، الذي بداأ يعمل ليمد خمالبه واأذرعه يف كل 

الدنيا، وكان من جتلياتها يف مطلع القرن اجلديد 

اأطلق  ال���ذي  ال��ع��راق،  واح��ت��ال  اأفغان�ستان  ح��رب 

ومقاومة  م��واج��ه��ة  م��ع  لتتكامل  ج���اءت  م��ق��اوم��ة 

خم��ل��ب ال��ق��ط يف ال�����س��رق االأو����س���ط »اإ���س��رائ��ي��ل«، 

واملتنقلة،  املفتوحة  احل���روب  ه��ذه  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 

واخل�سائر الفادحة يف االأرواح والتكاليف الباهظة 

لهذه احلروب، اأ�سهمت يف و�سع حد للفورات املالية 

داخل  على  تنعك�ض  وب���داأت  املتوح�سة  الراأ�سمالية 

خمتلف  يف  وتوابعها  نف�سها  الراأ�سمالية  البلدان 

اأن���ح���اء ال���ع���امل.. وه��ك��ذا ام��ت��دت االأزم�����ات امل��ال��ي��ة 

وتوابعهما،  اأوروب���ا  اإىل  اأمركا  من  واالقت�سادية 

يف  غنية  دول  وحت���ول  واالأردن  دب���ي،  اأزم���ة  فكانت 

اخلليج كال�سعودية على �سبيل املثال ال احل�سر اإىل 

دول عليها ديون خارجية كرى.

وه���ك���ذا، ت��ت�����س��ارع وت����رات االن���ه���ي���ارات امل��ال��ي��ة، 
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���س��ه��د ال����ع����امل يف االآون��������ة االأخ������رة 

املظلومة  ال�سعوب  ب��ني  ك��ب��راً  تخبطاً 

تون�ض   � م��ن  ب���دءاً  الفا�سدة،  واأنظمتها 

� م�����روراً � مب�����س��ر ول��ي��ب��ي��ا وال��ب��ح��ري��ن � 

و�سواًل اإىل � اليمن � وغرها من الدول 

ال�سعب  ثار  فقد  واالإ�سامية،  العربية 

غفلته  م��ن  وا�ستيقظ  ال��ب��اد  ت��ل��ك  يف 

وا���س��ت��ع��اد ق��وت��ه ووح���دت���ه، ل��ل��وق��وف يف 

بوا من ِقبل  وجه الطغاة الذين قد ن�سّ

العمل  ه��ذا  اأن  اإال  واال�ستكبار،  اأم��رك��ا 

اأب���داً،  �سهًا  يكن  مل  ال�سجاع  وال��ق��ي��ام 

من  الكثر  ال�سعوب  تلك  قدمت  حيث 

اأبنائها �سهداء الإ�سقاط الظامل ونظامه 

واأن  �سرورياً  اأم���راً  ه��ذا  وك��ان  الفا�سد. 

ذلك  ي��درك��ون  امل�سلمني  و���س��ب��ان  رج���ال 

ويعرفون اأن باجلهاد وال�سهادة وحدهما 

والدميقراطية  احلرية  حتقيق  ميكن 

ب��اده��م، وقد  ال��ك��رمي الأب��ن��اء  والعي�ض 

فعل هوؤالء ما كان عليهم فعله بجدارة!

العربية  امل��راأة  االآن وقد قدمت  لكن 

اأع��ز واأغ��ل��ى م��ا متلك م��ن ابن  امل�سلمة 

وزوج واأخ، ماذا ينتظرها؟ هل �سرت�سى 

ب�����اأن ي���اأت���ي َم����ن ي���ح���ّول م�����س��ار ال���ث���ورة 

و�سهادة اأغلى نف�ض عندها، اإىل ما كانت 

بلون ووجه  اأ�سواأ، لكن  اأو  االأم��ور  عليه 

ال�سهيد  م�سرة  �ستكمل  اأنها  اأم  اآخ��ر؟ 

الغايل؟

فاإن اأمركا واال�ستكبار يحاوالن االآن 

وال��ب��اد  ال��ث��ورات  تلك  على  ال�سيطرة 

اأن  دون  ل�ساحلهما،  اأرباحها  وا�ستثمار 

يعود �سيء من ذلك اإىل ال�سعوب نف�سها 

خ�سو�ساً فيما يتعلق بجمهورية م�سر 

وذل����ك حل�����س��ا���س��ي��ة م��وق��ع��ه��ا اجل��غ��رايف 

وال��ق��ري��ب م��ن »اإ���س��رائ��ي��ل« خ��وف��اً من 

من  اإ�سقاطها  على  يعمل  َم��ن  و���س��ول 

احلكم. وهذه املحاوالت جندها تارة من 

الإي�سالهم  لها  ع��م��اء  توظيف  خ��ال 

اإ�ساعة  خ��ال  واأخ���رى من  احلكم،  اإىل 

لي�سبح  الواحد  البلد  اأبناء  بني  الفتنة 

اأو  اإنك�ساره،  في�سهل  له،  قوة  ال  �سعيفاً 

غر ذلك من االأالعيب املاكرة.

التي  امل�سلمة  امل���راأة  دور  يكمن  وهنا 

واأخيها  وزوج��ه��ا  ابنها  نهج  على  ت�سر 

امل��ج��اه��د وال��ت��ي ال تقبل ال��ع��ار وال���ذل، 

ال��ع��زي��ز،  �سهيدها  دم  ببيع  تقبل  ول���ن 

فاإن دورها اليوم وبعد ال�سهادة اأن تكمل 

ال�سهيد م��ن خ��ال رف�سها  ب��ه  ب���داأ  م��ا 

الرخي�سة  االأم�����وال  وق��ب��ول  امل�����س��اوم��ة 

ا�ستلزم  لو  حتى  �سوتها،  اإ�سكات  الأج��ل 

ذل���ك ال�����س��غ��ط ع��ل��ي��ه��ا واأذي���ت���ه���ا واأذي����ة 

اأب��ن��ائ��ه��ا واأه��ل��ه��ا، ف����اإن حت��ق��ي��ق الن�سر 

واإك��م��ال ال��ه��دف م��ن ال��ث��ورة، يكمن يف 

َمن  مبحا�سبة  واملطالبة  �سوتها  رف��ع 

ك����ان ال�����س��ب��ب يف ا���س��ت�����س��ه��اد ���س��ه��ي��ده��ا، 

كله  للعامل  ا�ست�سهاده  �سبب  تبني  واأن 

وتفتخر بذلك، لكي تكون عرة لغرها 

العربية  امل��راأة  الن�ساء، فلو مل تقم  من 

ف�سوف  االأف���ع���ال،  ب��ه��ذه  ال��ي��وم  امل�سلمة 

ت�سيع الثورة واالأهداف التي من اأجلها 

قدمت االأنف�ض واالأع��زاء، فا يجوز اأن 

ت�سعف وتهون اأمام امل�سائب التي حلت 

بها، فاإن العدو ينتظر �سعفها وهونها، 

لل�سيطرة على الباد.

ال�����س��ه��ادة  ع���ل���ى  االإق���������دام  اأن  وك���م���ا 

�سهًا،  اأم��راً  الطاغية مل يكن  واإ�سقاط 

امل���راأة  تعي�ض  ح��ي��ث  اأي�����س��اً  ف��ه��ذا �سعب 

حل��ظ��ات ح���زن واأ����س���ى، ف��ق��د ت��غ��ف��ل عن 

االأم���ور فا يهمها ما يح�سل  ه��ذه  كل 

خ�سو�ساً  وحاميها،  عزيزها  فقد  بعد 

ب�����االأذى وال�����س��غ��ط  اإذا ك���ان م�����س��ح��وب��اً 

زينب  لتكون  لكن  والنف�سي،  اجل�سدي 

ال�سعيد،  االأعلى يف هذا  الكرى مثلها 

عليه  تهون  م�سائبها  اإىل  الناظر  ف��اإن 

كرباء  بطلة  زينب  اإن  حيث  م�سائبه، 

مل ت��ف��ق��د واح������داً م���ن اأع���زائ���ه���ا ف��ق��ط، 

واح���دة،  دف��ع��ة  الكثر منهم  ف��ق��دت  ب��ل 

وحت��م��ل��ت ب��ع��د ا���س��ت�����س��ه��اده��م اأ���س��ع��ب 

األ������وان ال��ت��ع��ذي��ب م���ن ال�����س��رب واجل���ر 

على  اأحبتها  روؤو�����ض  وروؤي����ة  ال�����س��ام  اإىل 

وهي  اأمامها  االأط��ف��ال  و�سرب  ال��رم��اح، 

ال ت�ستطيع دفع الظلم عنهم، والعط�ض 

ال�سام  اإىل  و�سولها  حتى  ذل���ك،  وغ��ر 

ونظر النا�ض اإليها وهي مكبلة باحلبال 

وال�������س���ا����س���ل، ه����ذه امل����خ����درة ال���ت���ي مل 

اأبيها  حياة  يف  ظلها  راأى  ق��د  اأح��د  يكن 

ذل����ك مل تهن  م���ع  اأن���ه���ا  اإال  واإخ���وت���ه���ا، 

واأن  بالعار والذل واالنك�سار،  ومل تقبل 

بل  وث��ورت��ه،  احل�سني  اأخيها  ت�سيع حق 

ك��ان��ت ���س��ل��ب��ة و���س��ام��دة يف وج���ه اأظ��ل��م 

لكل  وبينت  وواجهته  واأف�سدهم،  النا�ض 

املوجودين يف جمل�سه مدى قبحه وقبح 

فعلته.

ف��ه��ذه زي��ن��ب ال ب��د واأن ت��ك��ون ع��رة 

وقدوة لكل امراأة قدمت �سهيداً يف �سبيل 

اهلل واحل���ق واإ���س��ق��اط ال��ط��اغ��ي��ة، ورف��ع 

ال��ن��ا���ض، وع��ن��ده��ا �ست�سمن  ال��ظ��ل��م ع��ن 

وتتاأكد اأن �سهيدها مل يهدر دمه �سدى.
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حقيقة الوجود حقيقة عقلية 

ال حقيقة حوا�سية

احلقيقة  فيها  مت���اأ  ال��ت��ي  احل��ال��ة  اإال  ه��و  م��ا  النعيم 

اجل���م���ال ال�����س��رف ل��وع��ي امل������رء.. ف��م��ن م��ع��امل ال�����س��ع��ادة 

االإن�سانية عبادة الواحد االأحد اخلالد.. خالق الكون بكل 

ما فيه وما عليه، وال عجب اإذا مل تلق دعوته التوحيدية 

االأر���ض.   القاطنني على  اأك��رثي��ة  نفو�ض  اأر���س��اً خ�سبة يف 

بها  ن��ادى  التي  الفا�سلة  املدينة  مقومات  اإىل  نظرنا  فلو 

اإخوان ال�سفاء، لوقفنا على ف�سائل منها: اإحال االإيثار 

والت�سحية يف املقام االأول، وحّث النا�ض على التعاون يف ما 

بينهم، واحلر�ض على التاآخي بني النا�ض، فهم مل يدعوا 

�سوؤون  ع��ن  واالن��ق��ط��اع  واالن��ط��واء  والتقوقع  العزلة  اإىل 

املجتمع.. بل نادوا ببناء مدينة فا�سلة يقوم اأ�سا�سها على 

تقوى اهلل كي ال ينهار بناوؤها.

ل���»ال��ف��اراب��ي«  الفا�سلة  امل��دي��ن��ة  اأب����واب  طرقنا  م��ا  واإذا 

لوجدناه ي�سدد على التازم الوثيق بني االأخاق وال�سعادة 

متاأثراً بفل�سفة اأر�سطو وفكر اأفاطون، ال بالنظام، ملا بني 

املجتمعني اليوناين واالإ�سامي من فوارق .. فاالجتماع 

احلياة يف  ب�سوؤون  يعنى  ثيوقراطي:  االإ�سام  الفا�سل يف 

للنا�ض  ال�سعادة  ليوؤّمن  االآخ��رة  يف  النف�ض  و�سوؤون  الدنيا 

يف الدنيا ويف االآخرة.. فاالإمام علي ر�سي اهلل عنه يقول: 

اأنواع:  اأربعة  االآخ��رة وهي  �سعادة  »ال�سعادة احلقيقية هي 

بقاء با فناء، وعلم با جهل، وقدرة با عجز، وغنى با 

فقر«، لكن ال النظام االأفاطوين وال نظام الفارابي خرج 

عن نطاق الفكرة اإىل دنيا الواقع.. الأن �سّر املوؤامرة كان 

وال يزال االأقوى.

باإمكانه  ال�سخ�سية،  ال�سعادة  ين�سد  منا  ف��رد  اأي 

ال��رثاء.. فبو�سعه  اإذا ما كان على �سيء من  حتقيقها 

ملذاته،  باإ�سباع  مفرطاً  م��ن��ف��رداً  والعي�ض  االع��ت��زال 

الوهمية..  وم�سراته  نزواته  خلف  ومتهالكاً  متفرغاً 

اأم���ا ���س��ع��ادة اجل��م��اع��ات وامل��ج��ت��م��ع��ات ف��ه��ي ب��ع��ي��دة كل 

ال��ب��ع��د ع��ن ه���ذا امل��ف��ه��وم.. خ�����س��و���س��اً ���س��ع��ادت��ن��ا نحن 

اأبناء هذه اجلغرافيا الراب�سة على احلو�ض ال�سرقي 

ل��ل��م��ت��و���س��ط، ف�����س��ع��ادت��ن��ا ت��ك��م��ن ب��ا���س��ت��ع��ادة ح��ق��وق��ن��ا 

ال�سام  وتوطيد  اأرا�سينا،  الغزاة من  امل�سلوبة، وطرد 

واال�ستقرار واإ�ساعة الطماأنينة ون�سر احلرية وتر�سيخ 

مكونات  �سائر  بني  الفر�ض  وتكافوؤ  وامل�ساواة  العدالة 

جمتمعاتنا.. 

�سعادتنا املادية بتحرير االأر�ض املقد�سة الطاهرة التي 

اأب�سر عليها �سّيد املحبة النور.. وعرج عليها ر�سول ال�سماح 

عليه ال�ساة وال�سام.. حتريرها من رج�ض ال�سهيونية 

وزبانيتها العماء املارقني. 

اأين تكمن ال�سعادة االإن�سانية؟

اإذا ما جتّمل االإن�سان بال�سفات احلميدة وتغلب عقله 

معدن  اإىل  ي�سل  ف��اإن��ه  االإدراك،  درج���ة  وب��ل��غ  نف�سه  على 

ال��ك��م��ال واخل��ال��ق امل��ت��ع��ال.. وب�سبب م��ن امل��ع��رف��ة واحل��ب 

�ستتوثق عاقته بخالقه الذي هو الكمال املطلق واجلمال 

املطلق وال�سعادة املطلقة..

بال�سفة  التوحيد،  اإىل  االإن�����س��ان  ي�سل  ه��ذا  وب��ال��وع��ي 

اأن��ه يغفل عن كل �سيء غر اهلل تعاىل..  والعقل، مبعنى 

وباملحافظة على  ال��ع��ل��ي��ا..  ك��رام��ت��ه  بلغ  ق��د  ي��ك��ون  ب��ذل��ك 

على خملوقات اخلالق..  يكون حمافظاً  االإلهية،  االأمانة 

بعني  فيه  يعي�ض  ال���ذي  حميطه،  واإىل  نف�سه  اإىل  ينظر 

االأم����ان����ة االإل���ه���ي���ة ح���ام���ًا ر���س��ال��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ذه 

االأمانة.. اإنها ذروة ال�سعادة..

اأنف�سهم، بل يرون  اأوؤلئك هم الذين ال يفكرون باإنقاذ 

يرون  جن�سهم..  اأبناء  كافة  باإنقاذ  يتم  اأنف�سهم  اإنقاذ  اأن 

الب�سر..  بني  جميع  و�سعادة  راح��ة  يف  و�سعادتهم  راحتهم 

هوؤالء يطلق عليهم »الكاملون املكملون«.

نبيه االأعور

مظاهرات ن�سائية يف اليمن
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فالثقة وهي اأ�سا�ض التعامات املالية تكاد تكون مفقودة االآن 

يف االقت�ساد االأمركي عموماً، ويف �سوق املال ب�سفة خا�سة 

بعد  جونز(  )داو  موؤ�سر  انخفا�ض  بدليل  �سرتيت(؛  )وول 

اإقرار خطة االإنقاذ من ناحية، وارتفاع موؤ�سرات الركود من 

اأيلول لوحده فقط فقدان  ل �سهر  ناحية اأخرى؛ حيث �سجَّ

األف فر�سة عمل باالقت�ساد االأمركي.  160
امل�����س��ريف االأم���رك���ي اإىل ح��ال��ة التجمد  ال��ن��ظ��ام  ت��و���س��ل 

االئ��ت��م��اين؛ ف��ا ي��وج��د اإق��را���ض ُي��ذك��ر لقطاع االأع��م��ال اأو 

َثم توجد حالة �سلل يكاد يكون كامًا يف  امل�ستهلكني، ومن 

االإن�سان  ج�سد  يف  ال��دم  مبنزلة  هي  التي  النقدية  التيارات 

اإذا اأ�سفنا  بالن�سبة لاقت�ساد الراأ�سمايل احلايل، خ�سو�ساً 

امل�ستقبل،  من  تخوفاً  االإن��ف��اق  عن  امل�ستهلك  اإح��ج��ام  اإليها 

امل��ال فقط،  �سوق  لي�ض يف  الكبر؛  االنهيار  بداية  وه��ذا هو 

واإمنا يف اأ�سا�سيات االقت�ساد.

ال��ن��ظ��ام ال��راأ���س��م��ايل دخ��ل ب��ق��وة يف ج��و االأزم����ة؛ لي�ض يف 

الت�سابك بني  واإمن��ا من خ��ال  االأم��رك��ي فقط،  االقت�ساد 

دول  واقت�ساديات  والياباين  االأوروب���ي  االقت�ساد  يف  دول��ه؛ 

جنوب �سرق اآ�سيا، واأخراً الدول النامية.

وعملية اخل���روج م��ن ه��ذه االأزم����ة وت��وف��ر احل��ل��ول لن 

توجد ب�سهولة وهي حتتاج اإىل �سنوات عديدة تفوق �سنوات 

الك�ساد العاملي 1929 - 1933. 

الليرالية  م��ن��ظ��رو  يعتقد  اأن  م��ا  اأن���ه  ه��ن��ا،  وامل��ف��ارق��ات 

جتد  حتى  ح��ل،  اإىل  تو�سلوا  باأنهم  اجل��دي��دة  الراأ�سمالية 

االأزمة اندلعت يف مكان غر حم�سوب، وعلى هذا النحو، مل 

تكد القمة االأوروبية التي عقدت يف بروك�سل موؤخراً تتحدث 

عن بداية حلول لاأزمات املالية حتى انتهى زخم كل �سيء، 

جرى احلديث عنه، ب�سبب غباء اليمني االأوروب��ي الذي ال 

م�ستمرة  تعقيدات  ظ��ل  يف  ف��ق��ط،  املالية  امل�سالح  اإال  ي��رى 

تواجهها خطط االحتاد االوروبي الإنقاذ نف�سه من التفكيك 

االأوف��ر  الفرن�سي  الرئا�سي  املر�سح  اأّك���د  م��ا  يف  واالإف��ا���ض. 

حظاً فران�سوا هوالند اأنه يرف�ض االتفاق الذي تو�سل اإليه 

ال��ي��ورو،  الإن��ق��اذ  وفرن�سا  اأملانيا  الثنائي  بقيادة  االأوروب��ي��ون 

دعا  الذي  �ساركوزي  نيكوال  للرئي�ض احلايل  �سربة  موجهاً 

�ستقوم  ال��ذي  املتوقع  التخفي�ض  مع  »بهدوء«  التعامل  اإىل 

ال��دول  ل��درج��ات ع��دد م��ن  ب��ه وك���االت الت�سنيف االئتماين 

للموقف  الذع��اً  انتقاداً  وجهت  التي  فرن�سا  بينها  االأوروبية 

الريطاين من اخلطة االأوروبية. 

اأما يف اإيطاليا، فقد انطلقت حركة اإ�سراب عام واحتجاج 

التق�سف  اإج���راءات  على  اعرتا�ساً  الباد  اأنحاء  يف  �سعبيني 

التي تنوي احلكومة احلالية فر�سها حتت �سغوط االأ�سواق 

واالحت����اد االأوروب������ي، فيما ت���دور م��ف��او���س��ات »���س��ع��ب��ة« بني 

التي  اليونانية  واحل��ك��وم��ة  ال��دول��ي��ني  ال��دائ��ن��ني  »ت��روي��ك��ا« 

اأكدت اأنها لن ترفع م�ستويات ال�سرائب مبوازاة اإجراءاتها 

التق�سفية االأخرى. 

ثاثة  يف  خ�سائرها  اأك���ر  االأوروب���ي���ة  االأ���س��ه��م  و�سجلت 

هناك  ت��ك��ون  اأال  م��ن  امل�ستثمرين  خم���اوف  و���س��ط  اأ���س��اب��ي��ع 

اإجراءات قد تو�سلت اإليها القمة االأوروبية لتعزيز ان�سباط 

امليزانية ذات جدوى كبرة يف حل اأزمة ديون منطقة اليورو. 

واأغلق موؤ�سر »يوروفر�ست 300« الأ�سهم ال�سركات االأوروبية 

»فاينن�سال  موؤ�سر  ومثله  امل��ئ��ة،  يف   1.7 منخف�ساً  ال��ك��رى 

املئة  ب�3.2 يف  االأمل����اين  و»داك�������ض«  ال��ري��ط��اين   »100 ت��امي��ز 

»وكاك« الفرن�سي 2.4 يف املئة. 

ال��ع��امل.. رمب��ا كل اليمني غبي، حيث  اأغبى يف  اأي ميني 

بيار  ج���ان  الفرن�سية  امل���ايل  التنظيم  وك��ال��ة  رئ��ي�����ض  ي��ق��ول 

الفرن�سي هو  اليمني  اإن  يقال  بعيد  اإنه »منذ زمن  جوييه: 

قد  االإنكليزي  اليمني  اأن  اأعتقد  لكنني  ال��ع��امل.  يف  االأغ��ب��ى 

اأظهر اأنه قادر على اأن يكون االأغبى يف العامل، عر خدمة 

امل�سالح املالية البحتة، ال امل�سالح الوطنية«.

يف  وتوابعهم  املتوح�سة،  الراأ�سمالية  اأ�سياد  �سيفعل  م��اذا 

م�سكلة  االأم��رك��ي  �سيعالج  كيف  لننتظر  وال��ع��امل؟  اخلليج 

الفقر يف حي هارمل وغره، فهناك نحو 54 مليون اأمركي 

ال��دوالري��ن  ال��ف��رد  حت��ت خ��ط الفقر، حيث ال يتجاوز دخ��ل 

االأمركية  اخلزينة  على  ديوناً  �سيعالج  كيف  ثم  اليوم،  يف 

تقرتب من الع�سرين تريليون دوالر ب�سرعة ال�ساروخ..؟

حمرر ال�سوؤون الدولية



 ،1918 ���س��ن��ة  الأول  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  يف 

لتنق�سي  ب��روت،  احللفاء  جيو�ش  دخلت 

ب��ذل��ك ح��ق��ب��ة م��ن ت��اري��خ امل��دي��ن��ة ام��ت��دت 

نحو خم�سمئة عام..

ك���ان���ت ب�����روت م���ا ق��ب��ل ت��ل��ك ال��ف��رة 

مدينة �سمن ال�سور الذي ميتد من �سوق 

امل��رف��اأ، ويتجه من  اإىل  ن��زوًل  الن�سر  اأب��ي 

اأنطون  اإىل جهة خ��ان  ه��ذا الأخ���ر غ��رب��اً 

بك، ثم ي�سر جنوباً حتى �ساحة ال�سور اأو 

ع�سور التي اأ�سبحت تعرف ب�ساحة ريا�ش 

مار  كني�سة  اإىل  �سرقاً  يتجه  ث��م  ال�سلح، 

جرج�ش املارونية وقهوة القزاز.

وب��ح��ك��م ال��ت��ط��ور وال��ت��و���س��ع، خ��رج��ت 

�ساحاتها  لها  و�سار  اأ���س��واره��ا  من  املدينة 

وتو�سعت اأحياوؤها.

ال�ساحات

املدينة  م�ساحة  �سيق  اأن  اإىل  ن�سر 

م�ساحات  باإبقاء  ي�سمح  يكن  مل  القدمية، 

تكون  لأن  ت�سلح  ال�ستثمار،  م��ن  خالية 

القدمية  ب��روت  �ساحات عامة، مل تعرف 

���س��وى ���س��اح��ة ���س��غ��رة ب���ج���وار ال�����س��راي، 

و���س��اح��ة ���س��غ��رة ق��دمي��ة ع��رف��ت ب�ساحة 

العمري  اجلامع  من  الغرب  اإىل  ال�سهداء 

ا�ست�سهدوا  ل��ل��ذي��ن  ن�سبة  وه���ي  ال��ك��ب��ر، 

واأثناء احلروب ال�سليبية.

اأم���ا ���س��اح��ات امل��دي��ن��ة الأخ����رى، فكانت 

خ���ارج ال�����س��ور اأو خ���ارج امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة، 

ال�����س��راي  ب���اب  خ���ارج  امل�سلى  ���س��اح��ة  منها 

ال���ت���ي ���س��اع��ت م���ع ال���وق���ت ل��ت��ح��ل ���س��اح��ة 

الربج حملها، فيما بقيت �ساحة ال�سور اأو 

�سميت كذلك  والتي  املدينة،  ع�سور غرب 

ملال�سقتها �سور املدينة مبا�سرة، ويف هذه 

ال�����س��اح��ة الأخ�����رة ك��ان��ت ت��ق��ام اح��ت��ف��الت 

حرج  اإىل  نهائياً  تنتقل  اأن  قبل  العيدْين، 

اأن ب��ن��ي ال���ه���ال وال�����س��ب��ي��ل  ب������روت، ب��ع��د 

احلميدي.

وق����د اأح����اط����ت امل���ق���اه���ي وال���ك���اراج���ات 

وال���ف���ن���ادق ب���ه���ذه ال�����س��اح��ة، اإ����س���اف���ة اإىل 

ودور  الأط����ب����اء  وع����ي����ادات  ال�����س��ح��ف  دور 

ال�سينما وامل�سارح، فاإىل ال�سرق منها وجد 

التياترو الكبر ومكاتب جريدتي ال�سرق 

ال�����س��راي  ال��غ��رب م��ب��ن��ى  وال��ن�����س��ال، واإىل 

الكبر والكني�سة الإجنيلية وبرج �ساعتها 

التاريخي بهند�سته املميزة، وكانت تقوم يف 

على  قامت  التي  النحا�سني  �سوق  �سمالها 

اأنقا�سها بناية �سينما كابيتول، وقامت يف 

الدكتور  وب��ن��اي��ة  فل�سطني  ق��ه��وة  جنوبها 

ق��دورة ال��ذي �سغل الطابق الأر���س��ي منها 

م��ق��ه��ى ف����اروق م��ن��ذ ���س��ن��ة 1936 ك��اأح��دث 

ب����روت، وق��رب��ه  واأج��م��ل مقهى ع��رب��ي يف 

ويافا  وحيفا  عكا  ل��رك��اب  فل�سطني  ك���اراج 

وغزة، فمقهى ر�سالن، ثم منطقة الأمر 

اأمني التجارية وفيها املقاهي والكاراجات 

وب��اع��ة امل��رط��ب��ات وب��ع�����ش امل��ط��اع��م وب��اع��ة 

ال��ك��ت��ب وامل���ج���الت، وم��ن��ه��م امل��ّي��ا���ش ال��ت��ي 

احتكرت توزيع جمّلتي الر�سالة والأماين 

الأدب���ي���ت���ني م��ن��ذ اأو�����س����اط ال��ث��الث��ي��ن��ات، 

ومكاتب  امل�سهورة  ال��ّدب��ور  جملة  ومكاتب 

دار الثقافة.

تو�سيع اأحياء املدينة

بعد خروج اإبراهيم با�سا من بروت، 

وا�ستقرار الأو�ساع الأمنية والقت�سادية 

املدينة  اإىل  يتجه  اله��ت��م��ام  اأخ���ذ  فيها، 

املتو�سط من جهة، وطريق  على  كنافذة 

العربي  الداخل  اإىل  الأوروبية  للب�سائع 

من جهة ثانية، كما �ساعد طيب مناخها 

ال�سكن والإقامة فيها ثم  واعتداله على 

ال�ستقرار، فبداأ البناء ميتد اإىل املناطق 

القريبة م��ن داخ���ل امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي، يف 

امل�سيطبة  والأ���س��رف��ي��ة  ال���ب���الط  زق����اق 

ت�سير خطوط  و�سّجع  وميناء احل�سن، 

ال���رام���وي ع��ل��ى ام���ت���داد ال��ع��م��ران اإىل 

واحل��رج  املري�سة  ك���دار  البعيدة  املناطق 

وراأ���������ش ب�������روت، ع���ل���م���اً ب������اأن اجل��ام��ع��ة 

اإع��م��ار  الأم��رك��ي��ة ك��ان��ت ق��د �ساهمت يف 

���س��ارع  اأن  ي��ذك��ر  الأخ�����رة،  املنطقة  ه���ذه 

احلمراء بداأ انطالقته الفعلية منذ �سنة 

الطريق اجلديدة  اأخذت  1958، يف حني 
الدولة  �سقتها  التي  الطريق  من  ا�سمها 

يف م��ن��ط��ق��ة احل�����رج ل��ل��رب��ط ب���ني غ��اب��ة 

ال�سنوبر وحملة الرو�سة.

من كتاب »بروتنا«

اأحمد

18
ثقافة

كيف تو�سعت �ساحات و�أحياء بريوت؟

بيروتيات

�ل�سامي لـ»�لثبات«: فكرة �إن�ساء تلفزيون و�إذ�عة »�ل�سباب« 
تز�منت مع �لهجمة �ل�سر�سة �لتي ت�ستهدفنا
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الأ�سلحة  اأخطر  اأح��د  الإنرنت  اأ�سبح 

ال���ت���ق���دم  ع�������س���ر  يف  دوراً  ت���ل���ع���ب  ال����ت����ي 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة والت�����س��الت 

املرئية وامل�سموعة، وعليه، بداأت املجموعة 

و�سيلة  اأول  بتاأ�سي�ش  للخدمات  الإعالمية 

ب��ال�����س��ب��اب ع���رب �سبكة  اإع���الم���ي���ة خ��ا���س��ة 

الإن�����رن�����ت، لإح�������داث ت������وازن يف امل�����س��ه��د 

الإع���الم���ي ال��ع��رب��ي، وذل����ك ع���رب اإط���الق 

خدمة  وكذلك  ال�سباب،  واإذاع���ة  تلفزيون 

ال��ن��ور  �ستب�سر  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ع��ة،  الأخ���ب���ار 

قريباً، حيث �سيرجم ذلك بالكلمة احلرة 

وامل��واق��ف  ال�سيا�سات  مل�سلحة  ال�����س��ادق��ة، 

ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، ون�����س��رة امل��ق��اوم��ة يف 

ال�سراع العربي - ال�سهيوين.

»ال��ث��ب��ات« ك��ان لها لقاء م��ع الإع��الم��ي 

جمل�ش  رئ��ي�����ش  ب�سفته  ال�����س��ام��ي،  حم��م��د 

اإدارة املجموعة الإعالمية للخدمات، حيث 

قال: 

يف  ت���ت���وق���ف  ت���ن���م���وي���ة  ع��م��ل��ي��ة  اأي  اإن 

الطاقات  وجود  على  و�سرورتها  جناحها 

هو  ال�����س��اب  فالعن�سر  املنظمة،  ال�سبابية 

ومنظمها  جم��ت��م��ع��ه،  يف  احل���ي���اة  حم����رك 

وال�سباب  وجم��دده��ا،  ومطورها  وقائدها 

الفقري،  وعموده  جمتمع،  اأي  طليعة  هم 

اأن  قبل  الوقت  من  الكثر  اأ�سعنا  اإننا  اإل 

تنموية  ا�سراتيجية  ج��دي  ب�سكل  تتبلور 

ل��ل�����س��ب��اب؛ ت���اأخ���ذ ت��ط��ل��ع��ات��ه واه��ت��م��ام��ات��ه 

وتلبية متطلباته بعني العتبار، وحتريك 

اإ�سراقاً  اأكرث  اأف��اق  نحو  الإبداعية  طاقاته 

و�سيلة  ف��اإن  �سابقاً،  ذك��رُت  وكما  وانفتاحاً، 

»الإن����رن����ت« اأ���س��ب��ح��ت يف ع�����س��ر ال��ت��ق��دم 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة والت�����س��الت 

الأ�سلحة،  اأخ��ط��ر  م��ن  وامل�سموعة  املرئية 

بعدما حتولت  املُتلقي،  على  تاأثرات  ولها 

الكرة الأر�سية اإىل قرية اإعالمية �سغرة، 

دوراً  تلعب  اأن  ال��و���س��ي��ل��ة  ه���ذه  وت�ستطيع 

ال��راأي  وتغير  املعا�سر،  الإع���الم  يف  جيداً 

واملمانعة،  املقاومة  م�سروع  مل�سلحة  العام 

ب��ات��ت  »الإره�������������اب«  ت���ه���م���ة  اأن  ول����س���ي���م���ا 

ي��واج��ه  ك��ل م��ن  وا���س��ع��اً لت��ه��ام  م�سطلحاً 

اأمركية، ولقد تنبهنا  الهيمنة ال�سهيو - 

اإىل اأهمية وخطورة هذه الآلة الإعالمية، 

فعملنا على اإن�ساء تلفزيون واإذاعة ال�سباب 

بالتزامن مع الهجمة التي تطولنا، وعلينا 

قبل  ال��ع��دو  على  م�سداقيتنا  نفر�ش  اأن 

ال�سديق، وبالدليل القاطع.

اإن�ساء  اإىل  ال�سامي  دفع  ال��ذي  ما 

يف  �سيما  »ال�سباب«،  واإذاعة  تلفزيون 

الظروف التي يعي�سها الواقع العربي؟

اأ�سماء  اإع��الم حتمل  ب��داأت عدة و�سائل 

ع��رب��ي��ة ب��ا���س��ت��غ��الل م���ا ي�����س��م��ى ب���»ال��رب��ي��ع 

ب��ت��زوي��ر احل��ق��ائ��ق �سمن خطط  ال��ع��رب��ي« 

اإجن��اح  هدفها  خارجية،  اأج��ن��دات  تديرها 

»ب�سرتنا«  التي  اخلالقة«  الفو�سى  »حالة 

ال�سابقة  الأمركية  اخلارجية  وزي��رة  بها 

بد من  كان ل  راي�ش، ومن هنا  كونداليزا 

التفكر يف اإن�ساء و�سيلة اإعالمية ت�سل اإىل 

كل بقاع الأر���ش، ت�سهم ولو باحلد الأدنى 

يف اإح������داث ت�����وازن يف امل�����س��ه��د الإع���الم���ي 

ال���ع���رب���ي؛ ح���ي���ث ع���م���ل الإع��������الم امل�����س��اد 

امل��وّج��ه اإىل قلب احل��ق��ائ��ق، والإي��ح��اء ب��اأن 

العتداءات الوح�سية التي ميار�سونها على 

ال�سعوب املقهورة واملغلوبة جمرد حالة من 

ال��دف��اع عن النف�ش، وه��ذا ما ي�سر  ح��الت 

لهم تربير امل��ج��ازر، وه��ي تقع على م��راأى 

يومي  قتل  ن��راه من  ما  ولعل  العامل،  من 

جماعي يف فل�سطني ولبنان والعراق وليبيا 

العربية  البلدان  من  وغرها  والبحرين، 

ب���داأت -  الإع��الم��ي، وال���ذي  التاأثر  �سببه 

مع بالغ الأ�سف - بع�ش الأنظمة العربية 

للعمل  دفعتني  الأم���ور  تلك  فيه،  ت�سارك 

واإذاع��ة  تلفزيونية  قناة  اأول  تاأ�سي�ش  على 

اإخ��ب��اري��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط ع��رب �سبكة 

�سفافية،  ب��ك��ل  احل����دث  ل��ن��ق��ل  الإن����رن����ت، 

ب��خ��رب ���س��ادق وك��ل��م��ة ح����رة، و���س��د ت��زوي��ر 

احلقائق، وتقدمي كل ما هو يخدم اخلرب 

ب�سورة كاملة، وبكلمة دقيقة واقعية.

واق��ع  اإىل  »ال�����س��ام��ي«  ينظر  ك��ي��ف 

الإعالم الإلكرتوين يف العامل العربي؟

اأ�سبح قرية �سغرة،  العامل  اأن  �سحيح 

لكن لي�ش كل َمن فيها مت�ساوين، فالنظام 

ال��غ��رب��ي ه��و ال�����س��ائ��د، ب��ل ال��ن��م��وذج الأم��ث��ل 

ال����ذي ي��ن��ظ��ر ل���ه ك��ه��دف ي��رج��ى ال��و���س��ول 

اإل��ي��ه، ك��ذل��ك الإع����الم ال��غ��رب��ي ه��و املتحكم 

لهدف  املوجهة  واملعلومة  لل�سورة  واملر�سل 

ال��ق��ري��ة، مم��ا يجعلنا ندخل  ه��ذه  معني يف 

ب�سورتها  واملُ�ستقِبل  املتلقي  دائ���رة  �سمن 

بد  ل  ك��ان  وهنا  العربي،  عاملنا  يف  ال�سلبية 

حتديداً  ونق�سد  الفر�سة،  تلك  ن�ستغل  اأن 

تطويعه  وكيفية  الإل���ك���روين«،  »الإع����الم 

خل��دم��ة احل���ق وال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة، لذلك 

ا�ستخدمت  حقيقية  جت���ارب  ب��ر���س��د  قمنا 

�سن هجوم م�ساد،  الإع��الم اللكروين يف 

ولن  ت�سويهها،  مت  التي  ال�سور  ولتو�سيح 

دقتها  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ال��ر���س��د  بعملية  نكتفي 

خطوات  اأي�ساً  �سنقدم  اإمن��ا  امل��ه��م،  ودوره���ا 

ل��زي��ادة تفعيل دور الإع���الم الإل��ك��روين يف 

ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، وم��ق��رح��ات عملية ميكن 

تنفيذها.

 

واإذاع���ة  تلفزيون  �سيعمل  كيف 

تعي�سها  التي  الأو�ساع  حيال  ال�سباب 

ي�سمى  م���ا  ���س��م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  الأم�����ة 

ب�»الربيع العربي«؟

مي����ر امل�������س���ه���د ال���ع���رب���ي ه������ذه الأي�������ام 

الزميل حممد اإبراهيم يحاور الأ�ستاذ حممد ال�سامي



غايتني:  حتقيق  اإىل  الورقة  هذه  يف  نتوق 

ت��ت��م��ث��ل اأوله����م����ا يف حت���دي���د اأح�����د جم���الت 

النه�سة  اأن  ب��ح��ك��م  التطبيقية،  ال��ل�����س��ان��ي��ات 

ال��ل��غ��وي��ة ال��ت��ي ن��اأم��ل اأن ت��دخ��ل ال��ع��رب��ي��ة اإىل 

ف�ساء اقت�ساد املعرفة تتطلب ربط ال�سيا�سات 

بالتخطيط  امل��ع��ل��ن��ة  اأو  ال�����س��م��ن��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة 

الت�سديد  ف��روم  الثانية  الغاية  اأم��ا  اللغوي. 

ب��اأه��داف  املعجمي  الإع����داد  رب��ط  اأه��م��ي��ة  على 

امل�����س��ارات  بع�ش  وت��ر���س��م  الل�ساين  التخطيط 

العمل  ت��خ��رج  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  املنهجية 

»امل��ت��ع��امل��ة«  امل��ع��ي��اري��ة  �سرنقة  م��ن  امل�سطلحي 

والنطالق به نحو تاأ�سي�ش م�سطلحية ترتكز 

على و�سف وحتليل ال�ستعمال وتراعي الأبعاد 

التوا�سلية للعمل امل�سطلحي.

 

حتديدات وفروق

بالإ�سادة  الكتفاء  اليوم  م�سموحاً  يعد  مل 

اإرث��ه��ا  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  العربية  اللغة  ب��اإم��ك��ان��ات 

اأن  اأ�سبح لزاماً  امل��وروث، بل  الثقايف والفكري 

ال��ع��رب��ي��ة وال��ن��اط��ق��ة بالعربية  ال��ن��خ��ب  ت���درك 

ح�سارة،  لغة  بو�سفها  العربية،  ا�ستمرار  اأن 

التي  اللغات  ح��رب  لك�سب  ب��اإع��داده��ا  م��ره��ون 

الراتبية  العالقات  نتائجها  �سوء  يف  تتحدد 

علم  ب��دي��ه��ي��ات  وم����ن  والأمم.  ال���ل���غ���ات  ب���ني 

الج��ت��م��اع ال��ل��غ��وي ال��ت��ي ي��ج��در ال��ت��ذك��ر بها 

ال��ع��الق��ات  اع��ت��ب��ار  امل��داخ��ل��ة  ه���ذه  يف م�ستهل 

بني  العالقات  نوعية  عن  تعبراً  اللغات  بني 

ال��ط��ب��ق��ات داخ����ل امل��ج��ت��م��ع وب���ني امل��ج��م��وع��ات 

والدولية.  الإقليمية  التجمعات  يف  الب�سرية 

فال  ال�سيغة  ب��ه��ذه  م��ط��روح  الأم����ر  اأن  ومب���ا 

امل�ساكل  تدبر  باأ�ساليب  العناية  من  منا�ش 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ع��دد ال��ل��غ��وي وم���ا ي��رت��ب عنه 

من �سراع بني اللغات: اأي توجيه النظر نحو 

اللغوي  ال�����س��اأن  يف  الإرادي  ال��ت��دخ��ل  اأ���س��ال��ي��ب 

ل��ت��دب��ر ه����ذا ال�������س���راع ال����ذي ي��ت��خ��ذ اأ���س��ك��اًل 

اللهجات  تعميم  اإىل  ب��ال��دع��وة  ت��ب��داأ  خمتلفة 

والتقني؛  العلمي  بالتخلف  ال��ع��رب��ي��ة  ورب���ط 

اأي  يف  اإرادي  تدخل  اأي  اأن  البيان  ع��ن  وغني 

من  الن���ط���الق  يقت�سي  م��ي��دان  اأو  م��و���س��وع 

ت�سور �سمني اأو �سريح يحدد و�سائل واأهداف 

ت�سميته  ع��ل��ى  ن��ت��وا���س��ع  م���ا  وه����و  ال���ت���دخ���ل، 

التدخل  يقت�سي  اأو����س���ح،  بتعبر  ب�سيا�سة. 

الإرادي يف ال�ساأن اللغوي حتديد �سيا�سة كفيلة 

امل��ت��واف��رة  ل��ل��ك��ف��اءات وامل�����وارد  اأم��ث��ل  بتوظيف 

لتحقيق غايات يف الزمان واملكان املنا�سبني. 

اأي  املا�سي  ال��ق��رن  خم�سينيات  نهاية  منذ 

انطالقاً من �سنة 1959 بداأ احلديث يروج عما 

 politique( الل�سانية«  »ال�سيا�سة  ي�سمى 

ال��ل�����س��اين  والإع���������داد   )linguistique
 aménagement linguistique(

(، واإذا �سلمنا بوجود تالزم بني ظهور الأ�سياء 

وت�سمياتها فال مندوحة من اعتبار التخطيط 

لنبثاق  ا�ستجابة  جاء  حديثاً  ن�ساطاً  الل�ساين 

ظهور  مع  متزامن  حديث  اجتماعي  ان�سغال 

فرع جديد من فروع الل�سانيات التطبيقية اأو 

علم الجتماع الل�ساين، بيد اأن الأ�سياء لي�ست 

دائماً بالب�ساطة التي تبدو بها للوهلة الأوىل؛ 

فمنذ ال��ق��دمي واج��ه الإن�����س��ان ظ��اه��رة التعدد 

وهواج�ش،   اأفكار  من  بها  يرتبط  وما  اللغوي 

اللغة  حماية  اجت��اه  يف  ت�سب  ق���رارات  باتخاذ 

ن�سرها  ع��رب  امل��ج��ال  يف  ومتكينها  وحت�سينها 

لهيمنتها.  امل��و���س��وع��ي��ة  ال�������س���روط  وت���وف���ر 

اأمثلة  العربية  اللغة  يف  البحث  تاريخ  ويقدم 

ت��ب��ني اأن خ��ل��ف ق���رار م��ع��رة ال��ع��رب��ي��ة وو���س��ع 

ر����س���م ك��ت��اب��ي ل��ه��ا وح�����س��ر م��ع��ج��م��ه��ا ت��وج��د 

التخطيط  اأه��م��ي��ة  ح��َد���س��ت  �سيا�سية  ب�سرة 

اللغوي، واأدركت العالقة الوثقى بني امل�سروع 

��دة.  ��دة وم��وحِّ احل�����س��اري وم�����س��روع لغة م��وحَّ

ب��اإرادة على  العربية  نحو  ارتبط و�سع  و�سواء 

اب��ن اأب���ي ط��ال��ب ر���س��ي اهلل ع��ن��ه، وه��و م��ن هو 

يو�سف  ابن  باحلجاج  اأم  وال�سيا�سة،  الدين  يف 

الذي كان رمزاً من رموز تدبر ال�ساأن العام، 

فاإن هذا يقودنا اإىل ا�ستنتاج ُمفاده اأن التدخل 

باأهل  وارت��ب��ط  قدمياً  ُع��رف  اللغة  يف  الإرادي 

الت�سميات  ه���ذه  ق��ب��ل ظ��ه��ور  وال��ع��ق��د،  احل���ل 

احلديثة التي اأحلقته اإما بال�سيا�سة الل�سانية 

اأو بالتخطيط اللغوي.

���س��ن��ح��اول ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا ت���ق���دم، اأن ن��ح��دد 

بدقة املق�سود ب�سيا�سة يف عبارة �سيا�سة لغوية 

التخطيط  ع��ب��ارة  يف  اإع�����داد(  )اأو  وتخطيط 

ال���ل���غ���وي. ن��ع��ت��رب ت���ب���ع���اً جل�����ان ل�����وي ك��ال��ف��ي��ه 

ت��ت��م��ث��ل يف جم��م��وع  ال��ل�����س��ان��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن 

الخ����ت����ي����ارات ال�����س��ري��ح��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ج��ال 

ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ل��غ��ة واحل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

اللغة واحلياة داخل ف�ساء  وبوجه خا�ش بني 

البحث عن  فهو  التخطيط  اأما  ي�سمى وطناً؛ 

ال�����س��روري��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف تطبيق  ال��و���س��ائ��ل 

�سيا�سة ل�سانية. ميكن، يف �سوء هذا التحديد، 

اأن نعود اإىل واقعة ن�ساأة النحو العربي، فقرار 

ع��ل��ي ب���ن اأب�����ي ط���ال���ب )اإن ث��ب��ت اأن�����ه م�����س��در 

لتاأمني  للعربية  نحو  و�سع  ب�سرورة  القرار( 

ا�ستمرارية اللغة العربية ميثل قراراً �سيا�سياً، 

املادة  املتمثلة يف جمع  اأما الإج��راءات العملية 

اإىل  ي�ستند  لغوي  تقليد  وتاأ�سي�ش  والتقعيد 

ن�����س��و���ش م��وؤ���س�����س��ة )ال��ك��ت��اب، م��ع��ج��م ال��ع��ني( 

لالختيار  العملي  التطبيق  جمال  يف  فيدخل 

ال�سيا�سي؛ من  القرار  ينبثق من مركز  الذي 

قدمياً  مرتبطة،  الل�سانية  ال�سيا�سة  تبدو  هنا 

وحديثاً، ببنية �سيا�سية قد تكون الدولة وقد 

�سيا�سياً تن�سوي حتته جمموعة  تكون جتمعاً 

موؤمتر  اأو  العربية  ال���دول  جامعة  مثل  دول 

الدول الإ�سالمية.     

ال��ل�����س��اين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإن  ال���ق���ول  جم��م��ل 

ي�ستلزم وجود �سيا�سة ل�سانية، غر اأن العك�ش 

اختيارات  وج��ود  اإم��ك��ان  بحكم  �سحيحاً  لي�ش 

اإىل  ت���رج���م  ال���ل���غ���ة ل  ���س��ي��ا���س��ي��ة يف جم�����ال 

طريقها  بالتايل  ت��ع��رف،  ول  لغوي  تخطيط 

التي  الل�سانية  ال�سيا�سات  التطبيق؛ لكن  نحو 

ب�سبب  للتطبيق،  القابلة  غ��ر  )اأو  تطبق  مل 

غياب الإرادة للتطبيق اأو ل�ستحالة التطبيق( 

ل يجب اإهمالها لرتباطها »بوظيفية« معينة. 

م���ن ه��ن��ا ت��ن��ب��ع اأه��م��ي��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني وظيفة 

يف  التعريب  ف�سيا�سة  رمزية.  ووظيفة  عملية 

اإليها  ننظر  اأن  ميكن  العربية  الأقطار  بع�ش 

ب��اع��ت��ب��ار ال��ب��ع��د ال��وظ��ي��ف��ي ال��ع��م��ل��ي وب��اع��ت��ب��ار 

الدولة  ق��ررت  ف��اإذا  ال��رم��زي،  الوظيفي  البعد 

اإذا  عملياً  يعترب  ال��ق��رار  ه���ذا  ف���اإن  ال��ت��ع��ري��ب 

ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  ُي���دخ���ل  اق����رن بتخطيط 

لكن  ا�ستثناء،  ب��دون  العمومية  املرافق  جميع 

هذا القرار يعترب رمزياً يف حال عدم تطبيقه 

اأو يف حالة جتميد تطبيقه يف مرحلة اأوىل اأو 

�سعاراً  التعريب  ُيرفع  فحني  جزئياً.  تطبيقه 

العملية  الإج������راءات  تتخذ  اأن  دون  �سيا�سياً 

اأو  �سيا�سية  اإك��راه��ات  وج��ود  ب�سبب  لتطبيقه 

لغوية  �سيا�سة  ب�سدد  نكون  فاإننا  اقت�سادية، 

ذات وظيفة رمزية.

من ندوات املجل�ش العاملي 
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مب��ن��ع��ط��ف خ��ط��ر يف ظ���ل ه��ي��م��ن��ة م�����س��روع 

ت��ق��وده الإدارة  ال���ذي  »ال��ف��و���س��ى اخل���الق���ة«، 

الأمركية، وهنا ل بد اأن نعرف وب�سراحة، 

ال��ع��رب��ي��ة يف ح��اج��ة  م���ن دول���ن���ا  ال��ك��ث��ر  اأن 

التغير  هدفها  ج��دي��ة  انتفا�سة  اإىل  ما�سة 

ت���ط���ورات الع�سر  ب��غ��ي��ة م��واك��ب��ة  والإ����س���الح 

احل����دي����ث، ل��ك��ن م���ع الأ�����س����ف ف�����اإن م���ا ح��دث 

- وع�����ذراً م��ن اأ���س��ح��اب ال��ن��واي��ا احل�����س��ن��ة يف 

الثورات كحق م�سروع نحو احلرية والكرامة 

ال�سهيو- امل�����س��روع  قبل  م��ن  �سرقته  مت��ت   -

يف  تتلخ�ش  الأ���س��ا���س��ي��ة  فالق�سية  اأم���رك���ي، 

العربية  البلدان  وتفكيك  الهيمنة  حم��اولت 

بكل  تغطي  م��ذه��ب��ي��ة،  طائفية  دوي����الت  اإىل 

الأحوال امل�سروع الإ�سرائيلي امل�سمى »الدولة 

اإرادة  على  الق�ساء  ال��ه��دف  وك��ل  ال��ي��ه��ودي��ة«، 

الأ���س��ف،  وم��ع  املنطقة،  يف  واملمانعة  املقاومة 

بع�ش قادة الدول العربية منغم�سون يف هذه 

وبلدانهم،  �سعوبهم  ت�ستهدف  التي  امل��وؤام��رة 

ويتبادلون يف الوقت نف�سه الود والتن�سيق مع 

عما يحدث يف  مثاًل  نتحدث  وعندما  العدو، 

فل�سطني املحتلة، فاإن امل�سهد ذاته ينطبق يف 

العراق، والطرق امللتوية نف�سها ت�سلكها قوى 

لبنان  يف  الأم��رك��ي  ال�سفر  بقدرة  اأ�سبحت 

م���وازي���ة ل��ل��خ��ط ال��وط��ن��ي، ول��ه��ذا ف��الأق��ط��ار 

تتعامل مع  ب��ات��ت  ق��ُرب��ت  اأو  ب��ُع��دت  ال��ع��رب��ي��ة 

خمططات معادية واحدة بال�سكل وامل�سمون، 

مهني  وده��اء  بحكنة  مواجهتها  يقت�سي  مما 

يف ت�سليط ال�سوء على الأحداث التي حترك 

الراأي العام اإيجابا، وتقف حائاًل دون حتقيق 

م���ه���ام الإع������الم امل�������س���اد، وحت����د م���ن ت���اأث���ره 

املقاومة  اإجن��ازات  ت�سفيه وت�سويه  وقدرته يف 

على اأر�ش الواقع.

اأجرى احلوار: حممد اإبراهيم

�سرح اأ�سباب مر�ش ترقق العظام.. وخطوات معاجلته

نظمت اللجنة الن�سائية يف حركة الأمة ندوة �سحية حول »مر�ش ترقق العظام«، 

املر�ش  ه��ذا  ع��وار���ش  ع��ن  �سحية  اإر����س���ادات  تخللتها  ب���روت،  يف  الرئي�سي  مب��رك��زه��ا 

ونتائجه، وقد حا�سرت اخت�سا�سيات معتمدات من مركز امل�ساعدات ال�سعبية لالإغاثة 

والتنمية.

بداأت الندوة برحيب من اللجنة الن�سائية يف حركة الأمة، ثم تلتها كلمة املر�سدة 

العظام ب�سكل �سبه  و�سورة لرقق  برنامج لإجراء فحو�سات للدم  اإنعام خالد، وو�سع 

جماين يف مركز الكيان ال�سحي.

�للجـنة �لن�سائية فـي حـركــة �لأمـــة 

تـنـظـــــم مـحــــا�ســــرة طـبـــيــــة



الأحيان من  كثري من  الزوجة يف  ت�شكو 

اأن��ان��ي��ة زوج��ه��ا ع��ن��دم��ا ي�����ش��د عليها اخل��ن��اق 

يرجعه  ال����ذي  وال�����ش��ب��ب  م���ا،  م�شكلة  خ���ال 

طبيعة  اإىل  يعود  الزوجية  العاقات  خ��راء 

ال���رج���ل ال����ذي ي�����ش��ع��ي دائ���م���اً ل��ي��ك��ون حم��ور 

اهتمام الزوجة. 

وينفي اخلراء مقولة »يهرب احلب من 

النافذة عند دخول الفقر من الباب«، والذي 

ويعي�شون  فقراء  اأزواج  وجود  هو  ذلك  يوؤكد 

ب����احل����ب م����ن خ������ال اإح�������ش���ا����س ال����زوج����ن 

يقوي  ال��ذي  الكفاح  يف  وت�شامنها  باحلاجة 

لج��ت��ي��از  م���ع���اً  وي��دف��ع��ه��م��ا  ب���ل  عاقتهما ، 

والكتفاء  الكماليات  بالتغا�شي عن  الأزمات 

بالأ�شا�شيات وهذا يتوقف على ر�شا و�شماحة 

وح���ب ال��ط��رف��ن ورغ��ب��ت��ه��م��ا يف اإط��ال��ة عمر 

زواج���ه���م���ا ف���احل���ب ه���و اجل�����واد ال�����ذي يجر 

امل�شائب  ال��زواج ويدفعها وحن ت�شتد  عربة 

واملحن يف احلياة الزوجية ل يخفف منها اإل 

وقد  والتنازلت  والرحمة  والتعاطف  احلب 

مي�شوري  زوج��ن  بن  زوجية  عاقة  تنتهي 

احل����ال ل��ع��دم وج����ود ال���راب���ط ال���ق���وي ال���ذي 

يجمعهما وهو احلب ول نق�شد باحلب هنا 

اأيام اخلطوبة، بل املواقف  الكلمات املع�شولة 

الزوجن عند  تعر عن �شدق م�شاعر  التي 

ال����ش���ط���دام مب�����ش��ك��ات احل���ي���اة وال�����ش��م��ود 

اأمامها لتخطيها باحلب . 

زوجة ذكية

وال�����ش��وؤال ال��ذي ي��دور يف ذه��ن ال��زوج��ات 

اأتعامل مع زوجي يف حلظات  الآن هو: كيف 

كقطعة  اأج���ع���ل���ه  اأن  مي��ك��ن  وه����ل  ال��غ�����ش��ب، 

م��ن ال��ع��ج��ن يف ي���دي واأن ن��ك��ون ع��ل��ى وف��اق 

وان�شجام تام؟

الإج����اب����ة: ن��ع��م، وال����زوج����ة ال��ذك��ي��ة هي 

غ�شب  لتمت�س  تت�شرف  كيف  ت��ع��رف  ال��ت��ي 

كثرية  اأح��ي��ان  يف  ع�شبيته  اإن  حيث  زوج��ه��ا، 

جتعل البيت يف حالة توتر، و�شواء كانت هذه 

لظروف  اأم  ال���زوج  ط��ب��اع  م��ن  ه��ي  الع�شبية 

احلياة من حولنا، فعليِك عزيزتي اأن تتبعي 

التي يقدمها لِك خراء  الن�شائح  جمموعة 

على  لتتغلبي  والجتماعي  ال�شلوكي  الطب 

هذه امل�شكلة: 

- عندما ترين زوجك غا�شباً حاويل اأن 

متت�شي غ�شبه ،  ول ت�شتقبليه بال�شكوي من 

الأطفال ،  وهموم البيت ،  وتذكري دائماً قول 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأميا امراأة 

م��ات��ت وزوج���ه���ا عنها را����س دخ��ل��ت اجل��ن��ة«، 

ف��ع��ن��دم��ا ت��ت��ذك��ري ه���ذا احل���دي���ث ال�����ش��ري��ف 

�شتدركن الفائدة التي �شتعود عليك حينئذ 

بيتك  ي��ك��ون  اأن  ال��ط��رق  ب�شتي  ���ش��ت��ح��اول��ن 

بعيداً عن امل�شاحنات  وامل�شكات.

يف  كتاأخريك  خمطئة  تكونن  عندما   -

مثًا  ان�شغالك  ب�شبب  الأم���ور  بع�س  تنفيذ 

ال�شديقات  اإح��دى  مع  الهاتف  يف  باحلديث 

اإليه،   الأ�شماء  باأحب  زوج��ك  مب��ن��اداة  قومي 

واحتملي  التاأخري ،   عن  العتذار  له  وقدمي 

م��ا ق��د ي��ق��ول��ه لأن���ه يف ه���ذه احل��ال��ة �شيفرغ 

جزءاً من غ�شبه .  

اأن  ف����اإي����اك  غ��ا���ش��ب  وه����و  حت����دث  اإذا   -

الكلمات مثل معك  ببع�س  واأيديه  تقاطعيه 

اإنه  له  ق��ويل  العا�شفة  تهداأ  اأن  وبعد  احلق ، 

واإن��ه��ا  مرهق ،   لأن����ه  بع�شبية  الأم�����ور  اأخ����ذ 

اأف�شل من  بالعقل  ب�شيطة وحلولها  م�شاكل 

الع�شبية ،  وحتدثي معه باأ�شلوب لبق ي�شعره 

ع�شبيته  ع��ن  ي��رج��ع  يجعله  مم��ا  باخلطاأ ، 

ت��ف��ارق  األ  ب���در منه ،  وح����اويل  وي��ع��ت��ذر ع��م��ا 

ر�شالة  فهي  والب�شا�شة،  البت�شامة  وج��ه��ك 

غ��ري م��ب��ا���ش��رة لإع����ان وق���ف امل�����ش��اح��ن��ات يف 

البيت واإنهاء اخل�شام .  

-  ل ت�شتفزيه عندما يغ�شب ول تثرييه 

ا�شتهانتك  م��دي  ل��ه  تبن  وع��ب��ارات  بكلمات 

�شابقة  مب�شكات  ت��ذك��ري��ه  ول  ب�شخ�شيته 

امل�شكلة  وت��ك��ر  ع�شبية  اأك���ر  يجعله  ف��ه��ذا 

حتى ولو بداأت بكلمة �شغرية. 

واأخ���رياً ل تنامي وه��و غا�شب منك،    - 

فبعد اأن تهداأ الأمور حاويل املبادرة بال�شلح، 

تكون  امل��ب��ادرة  اإن  ي��ق��ول  ال�شرعي  ف��ال��واج��ب 

اأق��دره��م��ا  اأو م��ن  م��ن خريهما دي��ن��اً وع��ق��ًا 

يف الغ�شب كما قال اأبو ال��درداء لأم ال��درداء 

فا�شرت�شيني ،   غ�شبت  اإذا  عنهما  اهلل  ر�شي 

جن��ت��م��ع،  مل  اإن  اأ���ش��رت���ش��ي��ك  غ�����ش��ب��ت  واإذا 

واملق�شود عدم الجتماع على الراأي ال�شواب ،  

ويجب األ تعتقدي اأن احلب والتفاهم بينكما 

قد فرت فغ�شب الزوج لي�س دليًا على نهاية 

احلب، واملحافظة على ا�شتمرارية هذا احلب 

الزوجن  ب��ن  التفاهم  م��ق��دار  على  يتوقف 

والحرتام املتبادل . 

�صوت هادئ

جربي اأن تتعاملي مع زوجك بالتيكيت 

رج��ًا  لي�شبح  �شيتحول  زوج��ك  و�شتجدين 

م��ل��ي��ئ��اً ب����ال����ذوق، ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال عند 

احل��دي��ث م��ع زوج��ك ل داع��ي للرثرة التي 

تلجاأ لها العديد من الزوجات واعلمي متى 

تتكلمن وذلك باختيار الوقت املنا�شب.

وكذلك عليِك اأن تتعلمي كيف تتكلمن، 

فقد اأثبت بحث اأجري موؤخراً اأن من الأ�شياء 

التي يحبها الرجل يف زوجته احلديث ب�شوت 

هادئ، لذلك يف�شل اأن تتحدث الزوجة اإىل 

تتبادل احلديث  ب�شوت هادئ عندما  زوجها 

يحتدم  عندما  حتى  �شوتها  ترفع  ول  معه 

النقا�س بينهما.

خريطة االن�صجام

واإل���ي���ِك خ��ري��ط��ة ل��ان�����ش��ج��ام وال��ت��ع��ام��ل 

الأم����ث����ل م���ع زوج�����ك م���ن خ����ال ال��ن�����ش��ائ��ح 

التالية:

ف��اإذا مل حتبيها لن تنجك  نف�شك،  1- حبي 
هي  ك��م��ا  نف�شك  تقبلي  ب���زوج���ك،  ع��اق��ت��ك 

اأم  ن��ح��ي��ف��ة، ط��وي��ل��ة  اأم  ب��دي��ن��ة  ����ش���واء ك��ن��ت 

لروحك  اأن���ت  كما  يحبك  ف��زوج��ك  ق�شرية، 

ولي�س ل�شكلك.

2- اأدخلي جواً جديداً لعاقتكما، ابحثي عن 
فعاليات جديدة لت�شفي النكهة حلياتكما.

ماب�س  اق��ت��ن��ي  بنف�شك،  ثقتك  ج���ددي   -3
جديدة وغريي من طريقة لب�شك وت�شريحة 

هي  بالنف�س  فالثقة  اأجمل؛  فتبدين  �شعرك 

مفتاح جناح عاقتكما.

4- كوين �شباقة باملبادرة كاأن تت�شلي بزوجك 
اأو  الع�شاء  م��اذا يحب على  ل�شوؤاله  العمل  يف 

للرجوع  وت�شتعجليه  ل��ه  ا���ش��ت��ي��اق��ك  تبيني 

للبيت.

وراق��ب��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  حميتك  اإىل  انتبهي   -5
ن��وع��ي��ة غ���ذائ���ك، اأك����ري م��ن ت��ن��اول ال��ت��وت 

الرغبة  تن�شط  لكونها  وال��ب��ن��دورة،  والفريز 

بالزنك  الغنية  الأطعمة  وكذلك  اجلن�شية، 

هرمون  عمل  من  تن�شط  التي   B وفيتامن 

وال���رز  وال�شم�شم  كالبي�س  »ال��ت��ي�����ش��ت��ريون« 

الأ�شمر واملوز احلم�س و»الأفوكادو«.

وزوج��ك  اأن��ت  ت�شتمعي  اأن  على  احر�شي   -6
والأح��ادي��ث  الق�ش�س  ف�شرد  بع�شكما،  اإىل 

يعطي فر�شة لبع�شكما للمناق�شة والتطرق 

اإىل نواٍح عديدة من عاقتكما الزوجية.

7- ت�شاركا يف قراءة كتاب ممتع لكليكما فهذا 
من �شاأنه اأن يقرب وجهات النظر بينكما.

8- حت��دث��ا ب�����ش��راح��ة ع��ن ك��ل امل�����ش��اك��ل التي 
لنجاح  الطريق  ُت��ه��دا  وب��ال��ت��ايل  تعرت�شكما 

عاقتكما الزوجية على اأمت وجه.

كلمة حب

ت���ذك���ري اأن ك��ل��م��ة »اأح���ب���ك« ب���ن احل��ن 

والآخر لي�شت كافية كي تثبتي لزوجك اأنك 

مازلت حتبينه رغم ان�شغالك بالعمل وتربية 

الأبناء، لذلك ا�شغلي زوجك بلفتات ب�شيطة 

منِك تعر لزوجك عن مدى حبِك وحتافظ 

على حرارة حبه.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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هل يمكنك أن تجعلي زوجك كـ»قطعة من العجين بين يديك«.. 
وأن تكـــونــــا عــلى وفـــــــاق؟

مي��ث��ل دع���م وت�����ش��ج��ي��ع ال��ط��ف��ل على 

يركز  اأن  ينبغي  هاماً  اأم���راً  ال�شتقال 

ع��ل��ي��ه ال���وال���دان اأث���ن���اء ت��رب��ي��ة ال��ط��ف��ل، 

وذل���ك لأن الآب����اء والأم���ه���ات ك��ث��رياً ما 

ي���واج���ه���وا م�����ش��ك��ات يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

ب�شبب تراخيهم وع��دم حتمل  الأط��ف��ال 

امل�شوؤولية.

ولكن هناك جمموعة من الو�شائل 

الأطفال  تربية  خ��راء  عليها  اأك��د  التي 

اأنها ت�شهم ب�شكل فعال يف ت�شجيع الطفل 

على ال�شتقال وحتمل امل�شوؤولية.

و�����ش����ائ����ل ت�������ش���ج���ي���ع ال����ط����ف����ل ع��ل��ى 

ال�شتقال:

اأن  اإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة ل���اأط���ف���ال يف 

ي��ق��وم��وا ب��ال��ت��ج��رب��ة ب��اأن��ف�����ش��ه��م ك��ت��ن��اول 

الطعام مبفردهم.

ي���رت���دي  اأن  ع���ل���ى  ال���ط���ف���ل  ت���ع���وي���د 

املاب�س بنف�شه دون انتظار امل�شاعدة.

ت�����ش��ج��ي��ع ال���ط���ف���ل ع���ل���ى ال���ت���ح���دث 

وال���ت���ح���اور واإج��������راء ج��ل�����ش��ات احل����وار 

والنقا�س مع اأفراد الأ�شرة.

الهتمام ب�شماع ت�شاوؤلت الطفل مع 

اجلواب عليها بعبارات �شهلة وب�شيطة.

بزمام  الطفل  ياأخذ  اأن  يف  الرتكيز 

املبادرة يف بع�س الأمور، كاأن يقوم بالرد 

على الهاتف ويعلم من يتحدث.

اأم��ام  الفر�شة  اإتاحة  على  احلر�س 

وذل��ك  ح��ول��ه  م��ا  يكت�شف  اأن  يف  الطفل 

بعد �شمان توفري جو من الأمان واإبعاد 

كل ما هو خطري عن الطفل.

من  ف��رتة  بق�شاء  للطفل  ال�شماح 

اللعب م��ع الأط��ف��ال يف مثل  ال��وق��ت يف 

�شنه.

اأن�شطة  ممار�شة  يف  الطفل  اإ���ش��راك 

ت�شاعد على تنمية ال�شتقالية وحتمل 

امل�شوؤولية كال�شباحة.

توفري احلب والدعم للطفل ب�شكل 

دائ�����م وم�����ش��ت��م��ر، ح��ت��ى ل ي���خ���اف من 

الطفل  يخ�شى  ث��م  وم��ن  منه،  الغ�شب 

من الأخذ بزمام املبادرة وال�شتقالية.

وسائل تشجيع الطفل على االستقالل
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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اأ�شفل  ُنَطف  ك�شفت جتربة حديثة ُو�شعت فيها عّينات من 

اأربع  ملدة  الإنرتنت  ب�شبكة  ل�شلكياً  مربوط  حممول  كمبيوتر 

�شاعات فقط، عن انخفا�س قدرة النطف على احلركة، وت�شرر 

�شريط احلم�س النووي، مقارنة بُنَطف اأخرى ُو�شعت يف نف�س 

الظروف، لكن بعيداً عن الكمبيوتر املحمول.

وذكرت الدرا�شة اأن عينات من 29 رجًا بحالة �شحية جيدة، 

وباأعمار بن 26 و45 عاماً مت جمعها وتق�شيمها يف موقعن.

امل��و���ش��ع��ن ك���ان حت��ت كمبيوتر  اأح���د  اأن  ال��درا���ش��ة  واأك�����دت 

كان  بينما  ف���اي(،  )واي  ل�شلكياً  ب��الإن��رتن��ت  مت�شل  حم��م��ول 

الآخر يف ذات الظروف، وب�شمنها درجة احلرارة، لكن بعيداً عن 

الكمبيوتر.

ت�شبب  املجمول  للكمبيوتر  التعر�س  اأن  الباحثون  ووج��د 

بانخفا�س كبري يف قابلية النطف على احلركة، وت�شرر كبري يف 

�شريط احلم�س النووي.

القريبة  النطف  املئة من  25 يف  ن�شبة  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 

يف  املئة  يف  ب�14  مقارنة  ال��ت��ح��رك،  ع��ن  توقفت  الكمبيوتر  م��ن 

�شريط  يف  لتلف  املئة  يف   9 ن�شبة  تعر�شت  كما  ال��ث��اين،  املو�شع 

احلم�س النووي، مقارنة بثاثة يف املئة فقط للنطف البعيدة 

عن الكمبيوتر.

الكهرومغناطي�شي،  الإ�شعاع  اإىل  الت�شرر  الباحثون  وع��زا 

ولي�س احلرارة ال�شادرة من الكمبيوتر.

بالنرتنت  ل�شلكياً  املت�شل  الكمبيوتر  اإن  الباحثون  وق��ال 

اأ�شدر اإ�شعاعات بن�شبة 15-7 مرة اأكر.

اإذا كان  واأ�شاف الباحثون: »لنعرف يف الوقت احلا�شر ما 

هذا التاأثري �شببه كل اأنواع الكمبيوترات املحمولة عند ات�شالها 

هذا  من  تزيد  اأخ��رى  اأ�شباباً  هناك  اأن  اأم  ل�شلكياً،  بالإنرتنت 

التاأثري«.

  مـنــوعــــات

الكمبيوتر المحمول يهدد رجولتك

21

اأفــقــي

 1 اأط����ول ن��ه��ر يف ال��ع��امل / 

اإناث  

نزل   / ا�شرتالية  جزيرة   2
الطائر على الغ�شن  

اأدبه  3 كاتب فرن�شي �شاهم 

يف قيام الثورة الفرن�شية  

�شربنا   / ال��ل��غ��ة  ق��واع��د   4
حتى الرتواء  

�شمري   / ب�شط   / خ�س   5
موؤنث  

اأم��ر  ا���ش��م   / مت�شابهان   6
���ش��ائ��ل  اأ�����ش����ك����ت /  مب���ع���ن���ى 

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�شع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق
12345678910

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

حيوي اأحمر  

 / ال�������ش���واء  ع��ل��ى  ال���ه���واء  ه���ف   7
عا�شمة اأوروبية  

 / ل��ف��ر���ش��ة  ان���ت���ظ���ارا  ي���راق���ب   8
حمب وحمبوب  

اآلة   / العربي  اخلليج  دول  من   9
نفخ مو�شيقية  

10 فاكهة لذيذة ذكرت يف القراآن 
ال����ك����رمي / م����ق����دار ����ش���غ���ري م��ن 

الطعام  

عـــامـــودي

ل��ل��ت��م��ي��ز  امل����ل����ك  ي�������ش���ع���ه  م�����ا   1
واأدوات  و����ش���ائ���ل   / )م����ب����ع����رة( 

حمدثة لإجناز العمل بكفاءة  

2 لغة / ي�شع �شاحه على و�شطه 
)معكو�شة(  

على  ب���ه  ي�شتعن  م���ا  ن��ع��ط��ي��ه   3
ق�شاء اأمر مهم / نظر بود وحب 

وعطف  

�شرق  �شمال  الأردن  يف  منطقة   4
عمان / ياب�شة  

5 يخ�شنا / طن  

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

نصائح لتجنب السمنة 
في الشتاء 

مع برد ال�شتاء، يلجاأ كثري من الأ�شخا�س 

خ�شو�شاً  ك��ب��ري،  ب�شكل  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  اإىل 

ال��ت�����ش��ايل، وي���ق���ل اله���ت���م���ام ب���ال���وزن يف ه��ذا 

الف�شل، اعتماداً على ماب�س ال�شتاء ال�شميكة 

التي تداري عيوب اجل�شد ،  ويزيد ال�شت�شام 

لل�شمنة، لتكون النتيجة ال�شادمة بعد انتهاء 

اإىل  الإن�����ش��ان  وُي�شطر  امل��وؤق��ت،  الف�شل  ه��ذا 

تكّبد م�شقة اإنقا�س وزنه. 

اأن هرمون  وي�شري م�شت�شارو التغذية اإىل 

اجل������وع امل���������ش����وؤول ع����ن الإح�������ش���ا����س ب��ال�����ش��ب��ع 

من  ك��ب��رية  فن�شبة  ال�شتاء،  يف  ن�شاطه  ي���زداد 

الأ���ش��خ��ا���س لي��ن��ت��ب��ه��ون ل���زي���ادة اأوزان����ه����م يف 

ين�شحون  ل��ذل��ك  بال�شيف،  م��ق��ارن��ة  ال�����ش��ت��اء 

ال�����ش��ت��اء يعتمد على  ن��ظ��ام غ��ذائ��ي يف  ب��ات��ب��اع 

م��واع��ي��ده،  والتن�شيق يف  الأك����ل،  الع��ت��دال يف 

واحلر�س على ممار�شة الريا�شة ولو ملدة 15 

اجل�شم،  وظائف  حت�ّشن  لأنها  يومياً،  دقيقة 

اإك�شاب  اإىل  بالإ�شافة  احل��رق،  معدل  وترفع 

برودة  ب�شبب  ال�شتاء  يف  يفتقده  ليونة  اجللد 

يكر  التي  ال�شوربة  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا  اجل��و. 

الد�شم،  من  خالية  تكون  اأن  فيجب  تناولها، 

وي��ج��ب احل����د م���ن اإ����ش���اف���ة ال�����ش��ك��ر اأو امل��ل��ح، 

بالإ�شافة اإىل تناول امل�شروبات ال�شاخنة، مثل 

تقوم  التي  �شكر،  دون  من  وال�شحلب  القرفة، 

بالتدفئة اأي�شاً، لكن من دون زيادة يف الوزن، 

ال�شعور  ع��ن��د  ال��ف��اك��ه��ة  ت��ن��اول  اإىل  والجت�����اه 

والن�شويات  ال�شندوي�شات  م��ن  ب���دًل  ب��اجل��وع 

ب�شفة عامة. 

كما يحذر خراء التغذية من ال�شت�شام 

منا�شبة  كمية  فتناول  العط�س،  بعدم  لل�شعور 

من امل��اء يف ه��ذا الف�شل ���ش��رورة، فاملاء عاج 

ب�شكل  وي�شهم  الأم���را����س،  م��ن  لكثري  �شاحر 

ك��ب��ري يف اإن��ق��ا���س ال����وزن وط���رد ال�����ش��م��وم من 

اجل�شم.

�سيماوقك�سم

وةنوب�سلا

رامدريار

اليفورولك

لجازقزبو

�ستنان

يفمداتري

ناجرممر�س

رم�سمهارد

ن�سحميت�سق

4612
1389

6358
21394
571

8126
8925

9254
1236

) العدد 192(  اجلمعة - 16 كانون الأول - 2011

ك�شفت درا�شة حديثة اأن العائلة الكبرية املوؤلفة من 4 اأولد اأو اأكر 

جّيدة ل�شحة قلب الأم.

اأك��ر هن  اأو  م��رات   4 اللواتي يحملن  الن�شاء  اأن  الباحثون  ووج��د 

اأقل عر�شة للموت باأمرا�س القلب والأوعية الدموية ممن مل ينجنب 

اأبداً.

 1300 قرابة  �شملت  التي  الدرا�شة  اأج��روا  الذين  الباحثون،  وق��ال 

قد  احلمل  هرمونات  معدلت  ارت��ف��اع  اإن  الياأ�س،  �شن  تخطن  ام���راأة 

يكون له منافع دائمة على الأوعية الدموية.

 واأ�شافوا اأن الن�شاء اللواتي لديهن مزيد من الأطفال قد ي�شتفدن 

من دعم اجتماعي اأكر لهن مع تقدمهن بال�شن.

واأردف الباحثون اأن »الن�شاء يف هذه الدرا�شة كان لديهن خطر موت 

اأقل باأمرا�س القلب والأوعية الدموية اإن حملن اأكر من 4 مرات«.

تقي   ثلثا   / بهن يف حقل تكرمي  6 يحتفل 
املو�شيقي   ال�شلم  نغمات  7 مادة متفجرة / من 
العود   اأوتار  اللعب على   / )بالفرن�شية(  نعم   8

واحة   / ن�شف  اأف�شلهم   9
كلمات فخري  �شعر من  10 مدينة مغربية وردت يف 

البارودي / �شحابة من الكواكب والنجوم  

العـــائـــالت الكبــيرة.. صـحـة لـقــلوب األمــهـــات



خ��ط��ف ب��ر���ش��ل��ون��ة م���ن ري�����ال م���دري���د م��اء 

�أن��ه  و�أث��ب��ت  �لإ�شبانية،  لليغا  و���ش��د�رت��ه  وجهه 

�مللكي«،  »�لفريق  لقب  يف  �حل��ق  ميلك  من  هو 

�لتاريخي  غ��رمي��ه  �أم���ام  عقدته  ك��ر���س  �أن  بعد 

�ملا�شي يف  �ل�شبت   1  ���  3 د�ره  و�أ�شقطه يف عقر 

ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  �شمن  �ل�«كال�شيكو«، 

من �لدوري �لإ�شباين.

تليق  �مللكي  �لفريق  ت�شمية  �أن  �ملوؤكد  ومن 

لأد�ء  لي�س  مدريد،  ري��ال  من  �أك��ر  برب�شلونة 

جن���وم���ه �ل����ر�ق����ي ف��ح�����ش��ب، ب���ل ل��ت�����ش��رف��ات��ه��م 

�أر���س  د�خ���ل  م��ك��ان..  ك��ل  يف  �لنبيل  و�شلوكهم 

�ل�شحفية،  �مل���وؤمت���ر�ت  ويف  وخ���ارج���ه،  �مل��ل��ع��ب 

ب��ع��ك�����س ف���ري���ق �ل����ري����ال وم����درب����ه �مل��ت��ع��ج��رف 

�ل�شاعة  حتى  يجد  مل  �ل��ذي  مورينيو،  جوزيه 

�ملزمن  �ملنا�شبة ملعاجلة �شعف فريقه  �لو�شفة 

يف  ل��ت��و�زن��ه  �ل��د�ئ��م  وف��ق��د�ن��ه  »�لكال�شيكو«  يف 

�إنه ل يز�ل يغطي  هذ� �لنوع من �ملباريات، بل 

�إخفاقه بت�شريحات ��شتفز�زية فارغة عنو�نها 

�لغرور و�ل�شتخفاف بقدر�ت �لآخرين.

�للقاء  �شبقت  �لتي  �ملعطيات  جميع  وكانت 

�ل��ري��ال  �أم����ام  �شانحة  �ل��ف��ر���ش��ة  �أن  �إىل  ت�شري 

ل����ش���رد�د �ع��ت��ب��اره م��ن ف��ري��ق غ���و�ردي���ول، �إذ 

�أن  كان »�ملرينغي« مير بفرة ر�ئعة ج��د�ً، كما 

�ل��ن��ادي �ل��ك��ات��ال��وين ي��ع��اين ه���ذ� �مل��و���ش��م خ��ارج 

قو�عده، �إذ مل يخرج فائز�ً �شوى مرتني يف �شت 

مباريات وبنتيجة هزيلة 1 ��� 0، �إل�أ�ن �لرياح مل 

جتر كما ي�شتهي ريال مدريد.

و�أبدى كثري من م�شاهدي �ملبار�ة يف �مللعب 

بر�شلونة  على  قلقهم  �لتلفزة  �شا�شات  وع��رب 

قدم  م��ن  مباغت  ب��ه��دف  �شباكه  منيت  بعدما 

�لفرن�شي كرمي بنزميا بعد �أقل من 30 ثانية، 

لكن لعبي »�لبالوغر�نا« حافظو� على رباطة 

جاأ�شهم وخرجو� فائزين يف نهاية �ملطاف على 

ريال يف معقله »�شانتياغو برنابيو«.

و�أث����ب����ت »�ل����ربث����ا« �أن�����ه م���ن ط��ي��ن��ة ن�����ادرة، 

��شتغالل  �لريال جاء من  �أن هدف  فعلى رغم 

للكر�ت �لق�شرية �لتي يتناقلها لعبو بر�شلونة 

ي���رت���ب���ك لع��ب��و  يف م��ن��اط��ق��ه��م �خل���ل���ف���ي���ة، مل 

غ��و�ردي��ول، ب��ل ك���ررو� �لأم���ر عينه وب��دم ب��ارد، 

حمافظني على �أ�شلوبهم يف بناء �لهجمات من 

�خللف، عو�شاً عن ت�شتيت �لكرة �إىل �لأمام.

و�آماله  لرب�شلونة  م�شريية  �ملبار�ة  وكانت 

يف �لحتفاظ باللقب لأن ريال كان يتقدم عليه 

�أي�شاً، كون  نقاط مع مبار�ة يف جعبته  بثالث 

من  مقدمة  م��ب��ار�ة  خا�س  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي 

�ملرحلة �ل�شابعة ع�شرة مل�شاركته يف كاأ�س �لعامل 

لالأندية، وقد جنح �أبناء غو�رديول يف �لرتقاء 

�إىل م�شتوى �لتحدي و�إ�شقاط فريق مورينيو، 

�ل��ف��وز ع��ل��ى غ��رمي��ه يف  �إىل  �ل���ذي ك���ان ي�شعى 

�أيار   7 منذ  �لأوىل  للمرة  برنابيو«  »�شانتياغو 

و�إىل فك عقدته   ،1-4 عليه  تغلب  حني   2008
�أمام »بالوغر�نا« لأنه مل يفز عليه �شوى مرة 

و�ح����دة م��ن��ذ 2008، وك��ان��ت يف ن��ه��ائ��ي �ل��ك��اأ���س 

كري�شتيانو  للربتغايل  بهدف  �ملا�شي  �ملو�شم 

رونالدو.

�لدور  �ملا�شي  �ملو�شم  ريال مدريد يف  وودع 

ن�شف �لنهائي من دوري �أبطال �أوروبا على يد 

مدريد  يف  �أمامه  باخل�شارة  �لكاتالوين  �لنادي 

�إياباً يف »كامب نو«  يتعادل  �أن  قبل  ذهاباً   2-0
1-1، ثم ��شتهل �ملو�شم �حلايل بخ�شارة �أخرى 
 2-2( �ملحلية  �ل�شوبر  �لكاأ�س  يف  غرميه  �أم��ام 

ذهاباً و2-3 �إياباً(.

�صفر لرونالدو

رون��ال��دو  كري�شتيانو  �ل��ري��ال  جن��م  ��شتحق 

لقب �أف�����ش��ل لع��ب يف �مل��ب��ار�ة لأن���ه غ��اب فعلياً 

عن وقائعها ب�شكل مفاجئ وغريب، بعدما علق 

عليه جمهور �لفريق �لأبي�س �آماًل عري�شة..

وك���ان رون��ال��دو ي��اأم��ل يف �أن ي��ك��ون ق��د فك 

فعاًل عقدته �لتهديفية �أمام بر�شلونة، بعد �أن 

يف  �لأول  هدفه  بت�شجيله  �ملا�شي  �ملو�شم  جنح 

 1  ���  1 �لتعادل  وك��ان هدف  »بالوغر�نا«  مرمى 

�لثانية و�لثالثني  �ملرحلة  من �شربة جز�ء يف 

من �ل��دوري، قبل �أن ي�شيف هدفاً ثانياً غالياً 

لكنه هذه  �لكاأ�س،  نهائي  103 من  �لدقيقة  يف 

�مل����رة م���ر ب��ج��ان��ب �ل��ل��ق��اء م����رور �ل���ك���ر�م، ومل 

�أجو�ئه، ما خلف موجة نقد  يدخل �إطالقاً يف 

عارمة لأد�ئه يف و�شائل �لإعالم، و��شتهجاناً يف 

مدرجات »�شانتياغو برنابيو«.

»�ل��ك��ال���ش��ي��ك��و«  يف  رون����ال����دو  �أد�ء  وت�����ش��ب��ب 

�أف�شل لعب يف �لعامل لهذ�  باإبعاده عن �شباق 

�لعام، حيث تاأهل للت�شفية �لنهائية مع لعبي 

بر�شلونة ليونيل مي�شي وت�شايف. 

وكانت �لأنظار تتجه كالعادة �إىل �ملو�جهة 

و�لربتغايل  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني  بني 

كري�شتيانو رونالدو �للذين يت�شدر�ن ترتيب 

�لآن،  حتى  هدفاً   17 منهما  ولكل  �لهد�فني 

�ملو��شم  يف  �شبت  �لح�شائيات  �أن  خ�شو�شاً 

�ل��ذي  �لفريق  م�شلحة  يف  �لأخ���رية  �ل�شبعة 

يفوز يف �ملو�جهة �لأوىل بني �لفريقني خالل 

�ل���ف���وز بلقب  م���ن  �إذ مت��ك��ن لح���ق���اً  �مل���و����ش���م، 

�لدوري.

وعلى رغم �أن مي�شي خرج فائز�ً مع فريقه، 

ف����اإن ف��رح��ت��ه مل ت��ك��ت��م��ل مب��و����ش��ل��ة م��ه��رج��ان 

�شجل  حيث  ب��رن��اب��ي��و«،  »�شانتياغو  يف  �أه��د�ف��ه 

�شبعة �أه����د�ف ل��ل��ن��ادي �ل��ك��ات��ال��وين يف زي��ار�ت��ه 

�خلم�س �لأخرية �إىل معقل غرميه �مللكي، علماً 

�أمام  15 مبار�ة خا�شها  13 هدفاً يف  �أن��ه �شجل 

�لأخري.

وك����ان م��ي�����ش��ي ي���اأم���ل يف �أن ي��ح��ق��ق �جن����از�ً 

ف����ردي����اً وي��ت��م��ث��ل ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه يف م���رم���ى ري���ال 

�لنجم  �أن  علماً  �لتو�يل،  على  �لثالثة  للمبار�ة 

�لأرجنتيني مل يغب عن �أي »كال�شيكو« منذ �أن 

توىل غو�رديول �لإ�شر�ف على بر�شلونة. وكانت 

�ل�»كال�شيكو« �لأوىل ملي�شي قبل �شتة �أعو�م، يف 

بر�شلونة  متكن  عندما   ،2005 �لثاين  ت�شرين 

ر�ي��ك��ارد من  ف��ر�ن��ك  �لهولندي  م��درب��ه  بقيادة 

نظيفة  بثالثية  د�ره  عقر  يف  ري��ال  على  �لفوز 

�يتو و�لرب�زيلي  �شجلها �لكامريوين �شامويل 

رونالدينيو )هدفان(.

توا�صع غوارديوال 

مل ي��ف��رط غ���و�ردي���ول ب��ت��ف��اوؤل��ه وحافظ 

بر�شلونة  �أن  �لتاريخ  و�شيكتب  تو��شعه،  على 

مدرباً  تاريخه  من  م�شرقة  حقبة  يف  �متلك 

بر�غماتياً من �لطر�ز �لأول، مل ي�شاهم فقط 

يف �إجناز�ت لناديه، بل يف بناء �أجيال خمل�شة 
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هد�ف يونايتد.. روين �لنكليزي

عا�شت مدينة مان�ش�شر �لإنكليزية �لأ�شبوع �ملا�شي 

على �إيقاع خروج قطبيها مان�ش�شر يونايتد بطل �أوروبا 

�ملحلي  �ل���دوري  مت�شدر  �شيتي  ومان�ش�شر  م���ر�ت،   3
من دوري �أبطال �أوروب��ا، وهو ما �عتربته بع�س و�شائل 

�لإعالم �لإنكليزية »�إهانة« لكرة �لقدم يف �لبالد.

على  بفوزه  تو�زنه  من  �شيئاً  يونايتد  ��شتعاد  وفيما 

جاء  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شبت  �ل����دوري  يف   1  ���  4 ولفرهامبتون 

�شقوط �شيتي �أمام ت�شل�شي 1 ���� 2 �لإثنني، لي�شعل �ملناف�شة 

ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب، وي�����ش��ك��ل ت��ه��دي��د�ً ح��ق��ي��ق��اً ل��ف��ري��ق روب��رت��و 

مان�شيني بعدما كان مرتاحاً يف �ل�شد�رة لأ�شابيع عدة. 

يونايتد  مان�ش�شر  ف��ري��ق  لع��ب��ي  على  و�شيتوجب 

ب��ط��ل �أوروب�����ا ع���ام 2008 و���ش��ي��ف �ل��ب��ط��ل ع��ام��ي 2009 

�لتلفزة  ���ش��ا���ش��ات  ع��رب  �ل��ث��اين  �ل����دور  م�����ش��اه��دة  و2011 

للمرة �لأوىل منذ مو�شم 2005 ��� 2006. 

يف  ي�شارك  �ل���ذي  �شيتي،  مان�ش�شر  ع���ز�ء  ك��ان  و�إذ� 

دوري �أبطال �أوروبا للمرة �لأوىل، باأنه تغلب على بايرن 

��� 0 وجمع 10 نقاط يف جمموعة �ملوت، �لتي  ميونيخ 2 

فاإن  �لإ�شباين،  وفياريال  �لإيطايل  نابويل  �أي�شاً  �شمت 

�لقرعة  �أن  رغ��م  على  متناوله  يف  بتاأهل  ف��رط  يونايتد 

�أوقعته يف جمموعة �شهلة �شمت بنفيكا �لربتغايل وبال 

ي�شارك  �لذي  �لروماين،  غالتي  و�وتيلول  �ل�شوي�شري 

للمرة �لأوىل.

و�شيخو�س يونايتد غمار »يوروبا ليغ« للمرة �لأوىل 

يف ت��اري��خ��ه، وه���ذ� �لأم���ر ميثل حت��دي��اً ج��دي��د�ً للنادي 

لكنه  خ��ز�ئ��ن��ه،  ع��ن  كاأ�شها  يغيب  �ل��ت��ي  �لبطولة  لأن��ه��ا 

�ملباريات  موعد  يف  فريغي�شون  ملدربه  م�شكلة  �شي�شبب 

ك����ون م���ب���اري���ات »ي����وروب����ا ل��ي��غ« ت��ق��ام �خل��م��ي�����س، �أي يف 

فريق  يخو�س  حيث  �لأ�شبوع،  نهاية  من  قريب  توقيت 

�ل�شياطني �حلمر مناف�شات �لدوري.

وه����ي �مل�����رة �ل��ث��ال��ث��ة �ل���ت���ي ي�����ودع ف��ي��ه��ا م��ان�����ش�����ش��ر 

�أمام بال  �أن خ�شارته  يونايتد من دور �ملجموعات، علماً 

�ل�شوي�شري 1 ��� 2 كانت �لثانية خارج قو�عده يف �مل�شابقة 

 ���  1 بايرن ميونيخ  �أم��ام   2010 �آذ�ر   30 �شقوطه يف  منذ 

�إياباً وخرج خايل   2  ���  3 )فاز  �لنهائي  ربع  ذهاب  يف   2
�لتعادل  �إىل  �لوفا�س(. وكان مان�ش�شر يونايتد يحتاج 

للحاق ببنفيكا �إىل �لدور �لثاين، َبيد �أنه ف�شل يف �نتز�ع 

�ل�شري  �أمام رجال  �أثبت تعملقه  �أمام بال �لذي  �لنقطة 

على  �أرغ��م��ه��م  عندما  �أي�����ش��اً  ذه��اب��اً  فريغي�شون  �أليك�س 

�لتعادل 3 ��� 3. 

ونف�س مان�ش�شر يونايتد عنه غبار خروجه بفوزه 

�خلام�شة  �ملرحلة  يف   1  ���  4 ولفرهامبتون  �شيفه  على 

ع�شرة من �لدوري، حيث تنا�شى خيبته �لكبرية بف�شل 

�للذين  روين  وو�ي���ن  ن��اين  لوي�س  �ل��ربت��غ��ايل  �لثنائي 

�ل�شكوتلندي  �مل��درب  لفريق  �لأربعة  �لأه��د�ف  تقا�شما 

�أل��ي��ك�����س ف��ريغ��ي�����ش��ون �ل�����ذي ف���ك ع��ق��دت��ه �ل��ه��ج��وم��ي��ة 

يف م���ب���اري���ات���ه �لأخ��������رية. وخ���ا����س م��ان�����ش�����ش��ر م���ب���ار�ة 

ولفرهامبتون من دون قائده �ل�شربي نيمانيا فيديت�س 

�لتي  �لإ�شابة  ب�شبب  �ملو�شم  نهاية  حتى  �شيغيب  �ل��ذي 

سقوط سيتي أمام تشلسي يشعل المنافسة في الدوري
قطبا مانشستر خارج دوري أبطال أوروبا.. من يصدق؟
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برشلونة ملك »الكالسيكو«

نتيجة �للقاء على وجوه رونالدو.. ومن خلفه لعبي »�لبارثا«



للمدر�شة �لتي �أ�ش�س لها �لهولندي �لعبقري 

يوهان كرويف.

تر�شانة  �عتماد مورينيو على  ويف مقابل 

م��ن �لأ���ش��م��اء �ل��رن��ان��ة، �ل��ت��ي ي�����ش��اف �إل��ي��ه��ا 

يز�ل غو�رديول  �لالعبني، ل  �أغلى  مو�شمياً 

ي�شتخل�س �لأف�شل من بني �أقد�م جنومه، ل 

بل عزز ح�شور مي�شي ورفاقه بفريق جديد 

على  ف��وزه  بعد  بانتظاره  �مل�شتقبل  �أن  �أث��ب��ت 

دوري  يف   0  ���  4 �لبيالرو�شي  بوري�شوف  باتي 

�أبطال �أوروبا.

وف��اج��اأ غ���و�ردي���ول �جل��م��ي��ع ب��ع��د �مل��ب��ار�ة 

هذه  »�إن  ور�شانة:  �ح��ر�م  بكل  ق��ال  عندما 

�مل��درب  فريق  معنويات  حتبط  ل��ن  �خل�����ش��ارة 

�لربتغايل جوزيه مورينيو«.

�ملميز  �شجله  ع��ل��ى  غ���و�ردي���ول  وح��اف��ظ 

طعم  ي��ذق  مل  حيث  برنابيو«،  »�شانتياغو  يف 

�لنادي  على  �لإ���ش��ر�ف  ت�شلمه  منذ  �لهزمية 

�ل��ك��ات��ال��وين ع��ام 2008. وخ��ا���س غ��و�ردي��ول 

برنابيو«  »�شانتياغو  يف  �ل�����ش��اد���ش��ة  م��ب��ار�ت��ه 

ك���م���درب ل��رب���ش��ل��ون��ة وخ�����رج ف����ائ����ز�ً ل��ل��م��رة 

�نت�شار�ت   3 بينها  تعادلني،  مقابل  �لر�بعة 

يف �ل��������دوري وت�����ع�����ادل، وك����ان����ت �ل����زي����ارت����ان 

�لأوليتان لغو�رديول �إىل »�شانتياغو برنابيو« 

ن��اج��ح��ت��ني مت��ام��اً �إذ خ���رج ف��ري��ق��ه ف���ائ���ز�ً يف 

م��رح��ل��ة م�����ش��ريي��ة م��ن �ل������دوري، �لأوىل يف 

م��و�ج��ه��ة خ��و�ن��دي ر�م��و���س وب��ف��وز تاريخي 

مانويل  �لت�شيلي  مو�جهة  يف  و�لثانية   2-6
ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم�����ا   .0-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ب��ي��ل��ي��غ��ري��ن��ي 

»�شانتياغو  يف  �لأخ���رى  �ل��ث��الث  للمو�جهات 

�ملو�شم  مورينيو  مبو�جهة  فكانت  برنابيو« 

1-1 بهدف  �ملا�شي، فانتهت �لأوىل بالتعادل 

ه��دف  م��ق��اب��ل  مي�شي  ليونيل  ل��الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

للربتغايل كري�شتيانو رونالدو و�لهدفان من 

�شربتي جز�ء، ما �شمح لرب�شلونة بالقر�ب 

بعد  و�لثانية  باللقب،  �لح��ت��ف��اظ  م��ن  �أك��ر 

�أي��ام م��ع��دودة يف ذه��اب �ل��دور ن�شف �لنهائي 

م��ن دوري �أب���ط���ال �أوروب�����ا ح��ني ف���از �ل��ن��ادي 

لالأرجنتيني  نظيفني  بهدفني  �ل��ك��ات��ال��وين 

ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������ش���ي. �أم������ا �ل�����زي�����ارة �لأخ������رية 

فكانت  م��دري��د  ري���ال  �إىل معقل  ل��غ��و�ردي��ول 

قبل �أ�شهر معدودة يف �آب �ملا�شي عندما تعادل 

�لفريقان 2 ��� 2 يف ذهاب �لكاأ�س �ل�شوبر، قبل 

مي�شي  بف�شل   2  ���  3 �إي��اب��اً  بر�شلونة  يفوز  �أن 

�لذي �شجل ثنائية بينها هدف �لفوز �لقاتل 

يف �لدقيقة 88.

وب��ذل��ك ع��و���س غ���و�ردي���ول ع��ن زي��ار�ت��ه 

�إذ  برنابيو« كالعب،  »�شانتياغو  �إىل  �ل�شابقة 

مل يخرج فائز�ً مع �لفريق �شوى مرة و�حدة 

فيما   1994  ���  1993 مو�شم  خالل   )0  ���  1(

�نتهت زيار�ته �ل�شت �لأخرى بثالثة تعادلت 

وثالث هز�ئم.

الدربي االأ�صهر 

لطاملا �عتربت موقعة »كال�شيكو« �لدوري 

�أوروبياً على �شعيد  �لأ�شباين �ملو�جهة �لأهم 

�إىل �خل�شومة  ن��ظ��ر�ً  ع��امل��ي��اً  �لأن���دي���ة وح��ت��ى 

م�شتوى  �إىل  ونظر�ً  �لناديني  بني  �لتاريخية 

�لنجوم �لتي ي�شمها كل منهما، وبالتايل مل 

تكن �ملو�جهة �لأخرية خمتلفة عن �شابقاتها 

م���ن ح��ي��ث �لأه���م���ي���ة. وه��ن��ا ن��ب��ذة ع���ن �أ���ش��ه��ر 

مو�جهات »�لكال�شيكو«:

 13 1 يف   ���  11 بر�شلونة   ��� م��دري��د  ري��ال   *

�مل��و�ج��ه��ة بني  1943: ع����ززت ه���ذه  ح���زي���ر�ن 

�ل��ف��ري��ق��ني يف ن�����ش��ف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س �أ���ش��ب��ان��ي��ا 

نظام  ب���اأن  بر�شلونة  جماهري  عند  �لع��ت��ق��اد 

لفريقهم  م��ع��ادي��اً  ك���ان  ف��ر�ن��ك��و  �ل��دك��ت��ات��ور 

ومتبنياً لريال مدريد. �شافر بر�شلونة �لذي 

ك����ان ح���ام���ل �ل��ل��ق��ب ح��ي��ن��ه��ا، �إىل �ل��ع��ا���ش��م��ة 

ذه���اب ن�شف  ل��ق��اء  �أن ح�شم  ب��ع��د  �لأ���ش��ب��ان��ي��ة 

�ل�شابق  ملعبه  ع��ل��ى   0  �������  3 �مل�����ش��اب��ق��ة  ن��ه��ائ��ي 

»لي�س كورت�س« لكن �لحتاد �لأ�شباين فر�س 

ب�شبب  �لكاتالوين  �لنادي  على  كبرية  غر�مة 

ت�شرفات جماهريه يف تلك �ملبار�ة، ما ح�شر 

وقيل  �لإي�����اب.  يف  م�شحونة  مل��ب��ار�ة  �لأج�����و�ء 

�إنه وقبيل �نطالق مبار�ة �لإياب دخل مدير 

بر�شلونة  مالب�س  غرفة  �إىل  �لقومي  �لأم��ن 

�لفريق  حم���ذر�ً  م�شد�شاً  ي��ده  يف  يحمل  وه��و 

مدريد  ري��ال  على  �لفوز  جتديد  عو�قب  من 

و�إزعاج �جلمهور �ملحلي، وكانت �لنتيجة تلقي 

غرميه  ي��د  على  ل��ه  ه��زمي��ة  �أق�����ش��ى  بر�شلونة 

�لذي تاأهل �إىل �لنهائي حيث خ�شر �أمام بلباو 

.1-0
 23( 1  ���  2 ري��ال مدريد   ��� بر�شلونة   *

بر�شلونة  �أ�شبح   :)1960 �لثاين  ت�شرين 

كاأ�س  بريال مدريد من  �أول فريق يطيح 

تغلب  عندما  �لبطلة  �لأوروب��ي��ة  �لأن��دي��ة 

حينها  م���ر�ت  خم�س  �مل�شابقة  بطل  على 

�لأول  �ل������دور  م���ب���ار�ت���ي  مب��ج��م��وع   3-4
�مل��ب��ار�ة  �نتهت   .1961-1960 مو�شم  م��ن 

برنابيو«  »�شانتياغو  ملعب  على  �لأوىل 

ت��ق��دم خاللها  م���ب���ار�ة  2-2 يف  ب��ال��ت��ع��ادل 

ري���ال م��رت��ني ل��ك��ن ل��وي�����س ���ش��و�ري��ز �أدرك 

�لنادي  �لتعادل لرب�شلونة مرتني. وجنح 

��� 1 يف  �لكاتالوين يف ح�شم لقاء �لإي��اب 2 

»كامب نو« بف�شل هدف متاأخر من ر�أ�شية 

ل��ل��رب�زي��ل��ي �ي��ر�ف��ي�����ش��ت��و، و�ع��ر���س ري��ال 

له  �ألغى  بعدما  �ملبار�ة  نتيجة  على  كثري�ً 

�حلكم �لإنكليزي ريغ ليف ثالثة �أهد�ف. 

وبلغ بر�شلونة �لنهائي حينها على ح�شاب 

غرميه �ملحلي لكنه ف�شل يف �لفوز باللقب 

يف  �ل��ربت��غ��ايل  بنفيكا  �أم���ام  خ�شارته  بعد 

م���ب���ار�ة ك��ان��ت �لأخ�����رية لي��ر�ف��ي�����ش��ت��و مع 

ريال  �إىل  �نتقاله  قبل  �لكاتالوين  �لنادي 

مدريد يف �ملو�شم �لتايل.

* بر�شلونة ��� ريال مدريد 0 ��� 2 )23 ني�شان 

ف�شل ريال مدريد يف �لفوز على ملعب   :)2002
غرميه حو�يل عقد من �لزمن قبل �أن يتمكن 

�ل��دور ن�شف �لنهائي  من �لفوز عليه يف ذهاب 

و�فتتح   .2002 ع��ام  �أوروب����ا  �أب��ط��ال  دوري  م��ن 

لفريق  �لت�شجيل  زي��د�ن  �لدين  زين  �لفرن�شي 

�ملدرب في�شنتي دل بو�شكي �أو�ئل �ل�شوط �لثاين 

بكرة »�شاقطة« ر�ئعة قبل �أن ي�شيف �لإنكليزي 

�ل��ب��دي��ل �شتيف م��اك��م��امن��ان �ل��ه��دف �ل��ث��اين يف 

هذه  على  ري��ال  وحافظ  �ل�شائع.  ب��دل  �لوقت 

�لأف�����ش��ل��ي��ة �ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا يف »ك���ام���ب ن����و« من 

 ���  1 �إياباً يف »�شانتياغو برنابيو«  خالل �لتعادل 

�شمح له بالتاأهل �إىل �لنهائي يف غال�شكو  ما   1
�لإنكليزية، حيث تغلب على ليفركوزن �لأملاين 

�لتا�شعة و�لأخرية. باللقب للمرة  1 ليتوج   ���  2
�ي��ار   2(  6  ���  2 بر�شلونة   ��� م��دري��د  ري���ال   *

حققه  �ل����ذي  �ل��ك��ا���ش��ح  �ل���ف���وز  ب��ق��ي   :)2009
ب��ر���ش��ل��ون��ة ب��ق��ي��ادة �ل��ه��ول��ن��دي �ل��ط��ائ��ر ي��وه��ان 

يف  0 يف مدريد عالقاً   ���  5 كرويف على غرميه 

 2009 �أي���ار  وحتى   1974 �شباط  منذ  �لأذه����ان 

ع��ن��دم��ا مت��ك��ن �ل���ن���ادي �ل��ك��ات��ال��وين م��ن �إذلل 

��� 2 يف �أول مو�شم  غرميه �مللكي يف عقر د�ره 6 

تدريبي جلو�شيب غو�رديول، ما �شمح لالأخري 

ب�شق طريقه نحو �لفوز ب�»�لليغا«. و�ملفارقة �أن 

�مل��درب  لفريق  بالت�شجيل  �ل��ب��ادئ  ك��ان  �ل��ري��ال 

هرني  تيريي  �لفرن�شي  لكن  ر�مو�س  خو�ندي 

بويول  كارلي�س  ي�شجل  �أن  قبل  �لتعادل  �أدرك 

ه����دف �ل��ت��ق��دم ل��ل��ن��ادي �ل��ك��ات��ال��وين و�أ����ش���اف 

قبل  ث��ال��ث��اً  ه��دف��اً  مي�شي  ليونيل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

�ل��ث��اين عاد  ب��د�ي��ة  �ل�����ش��وط �لأول. ويف  �ن��ت��ه��اء 

ريال �إىل �أجو�ء �للقاء بت�شجيله هدف تقلي�س 

�لفارق عرب �شريخيو ر�مو�س، قبل �أن ينجح كل 

من هرني ومي�شي يف ت�شجيل هدفه �لثاين يف 

�للقاء �لذي �ختتمه جري�ر بيكيه بهدف �شاد�س 

ل���رج���ال غ����و�ردي����ول. وت����وج ح��ي��ن��ه��ا ب��ر���ش��ل��ون��ة 

دفع  ما  غرميه  عن  نقاط  ت�شع  بفارق  باللقب 

�لتعهد  �إىل  برييز  فيورنتينو  �لأخ��ري  برئي�س 

و�شوله  بعد  جديدة  قيا�شية  تعاقد�ت  باإجر�ء 

�إىل �شدة �لرئا�شة جمدد�ً يف �شيف ذلك �لعام، 

ووفى بوعده من خالل �لتعاقد مع �لربتغايل 

كري�شتيانو رونالدو و�لرب�زيلي كاكا و�لفرن�شي 

كرمي بنزميا.

* بر�شلونة ��� ريال مدريد 5 ���� 0 )29 ت�شرين 

�لثاين 2010(: مل تكن �ملرة �لأوىل �لتي يلحق 

بها بر�شلونة هزمية مذلة بغرميه �مللكي بالفوز 

عليه 5 ��� 0، لكن وجود �ملدرب �لربتغايل جوزيه 

مورينيو على مقاعد �حتياط �لأخري منح هذ� 

ت��ذوق  �أن���ه  خ�شو�شاً  خ��ا���ش��ة،  نكهة  �لن��ت�����ش��ار 

هزمية نكر�ء يف �أول »كال�شيكو« له. ودخل ريال 

بر�شلونة  على  متقدم  وه��و  �مل��ب��ار�ة  �إىل  حينها 

بفارق نقطة يف �لرتيب �لعام ودون �أن يتذوق 

طعم �لهزمية، لكن �لنادي �لكاتالوين »مزقه« 

د�فيد  ت�شجيلها  على  تناوب  نظيفة  بخما�شية 

لقاء  وجيفرن يف  وب��درو  وت�شايف  )هدفان(  فيا 

���ش��ه��د ط����رد ���ش��ريخ��ي��و ر�م����و�����س م���ن �ل��ف��ري��ق 

�لأق�شى  �لفوز  بهذ�  بر�شلونة  و�نتزع  �ل�شيف. 

�ل�شد�رة  �لتدريبي،  مورينيو  م�شو�ر  تاريخ  يف 

من غرميه ومل يتنازل عنها حتى ختام �ملو�شم.

0 بعد   �������  1 ب��ر���ش��ل��ون��ة   ������� * ري�����ال م���دري���د 

�لتمديد )20 ني�شان 2011(: �أثبت �لفوز �لذي 

نهائي  يف  بر�شلونة  ع��ل��ى  م��دري��د  ري���ال  حققه 

فريق  باإمكان  �أن  �ملا�شي  �ملو�شم  �إ�شبانيا  كاأ�س 

رغم  �لكاتالوين  �لنادي  على  �لتفوق  مورينيو 

ويعود  �ل�شابقة.  �خلم�س  �مل��ح��اولت  يف  ف�شله 

�ل���ذي منح  رون���ال���دو  �إىل  �ل��ف��وز  ب��ه��ذ�  �لف�شل 

�نتهاء  قبيل  �شجلها  ر�أ�شية  بكرة  �للقب  فريقه 

�ل��ت��ي �حت�شنها  �مل���ب���ار�ة  �ل��وق��ت �لإ����ش���ايف م��ن 

ملعب »مي�شتايا« بفالن�شيا. كما �شمح هذ� �لفوز 

للريال برفع �لكاأ�س للمرة �لأوىل منذ 1993.

جالل قبطان
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هد�ف مان �شيتي.. �أغويرو �لأرجنتيني

ت��ع��ر���س ل��ه��ا �أم����ام ب����ازل، م��ا ����ش��ط��ر ف��ريغ��ي�����ش��ون �ل��ذي 

مثل  �لآخ��ري��ن  لعبيه  من  �لعديد  خدمات  �أي�شاً  يفتقد 

�ملك�شيكي خافيري هرنانديز و�لبلغاري دمييتار برباتوف، 

ريو  �إىل جانب  �لدفاع  قلب  �يفانز يف  �إ�شر�ك جوين  �إىل 

روين  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ه��ج��وم  يف  ويلبيك  ود�ين  ف��ردي��ن��ان��د 

�لذي  �نتونيو فالن�شيا  ومب�شاندة من ناين و�لك��و�دوري 

لعب �أ�شا�شياً على ح�شاب ��شلي يونغ.

ماليني �صيتي يف خطر

�لثاين،  للدور  بطاقته  �شيتي  مان�ش�شر  يحجز  مل 

رغم فوزه على �شيفه بايرن ميونيخ �لأملاين 2 ��� 0. ودفع 

مت�شدر �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز ثمن نتيجته �ملخيبة 

ن��اب��ويل  �أم����ام م�شيفه  �مل��ا���ش��ي��ة ح��ني خ�شر  يف �جل��ول��ة 

�لإيطايل 1 ��� 2.

و�عترب خروج �شيتي �شفعة ملالكي �لنادي �لإمار�تيني 

�لذي ح�شدو� يف فريقهم نخبة من �لالعبني كالعاجي 

و�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �شيلفا  د�ف��ي��د  و�لإ���ش��ب��اين  ت��وري��ه  يحيى 

و�لإي��ط��ايل  دزي��ك��و  �دي���ن  و�لبو�شني  �غ��وي��رو  �شريخيو 

م���اري���و ب��ال��وت��ي��ل��ي. وذل�����ك ب��ع��د �أن ر�����ش����دو� م��الي��ني 

�لدولر�ت ل�شر�ء �لالعبني �جلدد.

 2  �������  1 ت�شل�شي   �أم����ام  �شقوطه  �شيتي  ج���ر�ح  وع��م��ق 

�لإثنني على ملعب »�شتامفورد بريدج« يف لندن يف ختام 

�ملرحلة �خلام�شة ع�شرة من �لدوري �لإنكليزي، ما ز�د 

بعد  روبرتو مان�شيني  �لإيطايل  �مل��درب  يف خيبة رج��ال 

�أوروب��ا،  �أبطال  دوري  من  خروجهم  من  فقط  �أي��ام   5
�إىل  �لفارق  تقل�س  بعدما  �للقب  على  �ملناف�شة  و�أ�شعل 

نقاط بني ت�شل�شي �لفائز وبني �شيتي، و�إىل نقطتني   7
بني �لأخري ومطارده �ملبا�شر وجاره مان�ش�شر يونايتد 

حامل �للقب.

وكان ت�شل�شي جنح مع �لأر�شنال يف حجز بطاقتيهما 

�لذي ت�شحب قرعة  �لأبطال،  �لثاين لدوري  �لدور  �إىل 

�لدور �لثاين من مناف�شاته يف 16 كانون �لأول �حلايل. 

�ملربع  يف  بقوة  نف�شها  �لإنكليزية  �ل��ق��دم  ك��رة  وفر�شت 

2009 توجتها  �إىل   2007 3 مر�ت متتالية من  �لذهبي 

يونايتد  مان�ش�شر  ب��ني  �إن��ك��ل��ي��زي   ������� �إن��ك��ل��ي��زي  بنهائي 

فريق  ب��اأي  ممثلة  تكن  مل  لكنها   ،2008 ع��ام  وت�شل�شي 

و�ح��د فقط  وتاأهل فريق   ،2010 �لنهائي عام  يف ن�شف 

�ملو�شم �ملا�شي، وكان مان�ش�شر يونايتد �لو�شيف.

الفرق املتاأهلة اإىل الدور الثاين 

ون��اب��ويل  �لأمل�������اين..  م��ي��ون��ي��خ  ب���اي���رن  �لأوىل:  �مل��ج��م��وع��ة 

�لإيطايل

مو�شكو  و�ش�شكا  �لإي���ط���ايل..  �لن���ر  �ل��ث��ان��ي��ة:  �مل��ج��م��وع��ة 

�لرو�شي

�ملجموعة �لثالثة: بنفيكا �لربتغايل.. وبال �ل�شوي�شري

�ملجموعة �لر�بعة: ريال مدريد �لإ�شباين.. وليون �لفرن�شي

�ملجموعة �خلام�شة: ت�شل�شي �لإنكليزي.. وباير ليفركوزن 

�لأملاين

ومر�شيليا  �لإن��ك��ل��ي��زي..  �لأر���ش��ن��ال  �ل�����ش��اد���ش��ة:  �ملجموعة 

�لفرن�شي

�ملجموعة �ل�شابعة: �بويل �لقرب�شي.. وزينيت �لرو�شي

�ملجموعة �لثامنة: بر�شلونة �لإ�شباين.. وميالن �لإيطايل

�لفرق �ملتاأهلة �إىل »يوربا ليغ«

م��ان�����ش�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي �لإن���ك���ل���ي���زي وط����ر�ب����زون �ل��رك��ي 

وم��ان�����ش�����ش��ر ي��ون��اي��ت��د �لإن��ك��ل��ي��زي و�أج���اك�������س �أم�������ش���رد�م 

�ل��ي��ون��اين  و�أومل��ب��ي��اك��و���س  �لإ���ش��ب��اين  وفالن�شيا  �ل��ه��ول��ن��دي 

وبورتو �لربتغايل وبلزن �لت�شيكي.

�لفرق �لتي ودعت دوري �لأبطال

�لروماين  و�أوتيلول  �لفرن�شي  وليل  �لإ�شباين  فياريال 

وب��ورو���ش��ي��ا  �لبلجيكي  �ل��ك��رو�ت��ي وج��ن��ك  ودي��ن��ام��و زغ���رب 

بوري�شوف  وباتي  �لأوك���ر�ين  و�شاختار  �لأمل���اين  دورمت��ون��د 

�لبيالرو�شي.
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�شر�ع �شاخن بني مي�شي و�ألون�شو
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كاريكاتير

مكتب  اإىل  الكينية  خادمتها  �سعودية  مواطنة  اأحــ�ــســرت 

الريا�س،  �سمال  واالإر�ساد وتوعية اجلاليات  للدعوة  التعاوين 

وك�سفت عن رغبة خادمتها يف دخول االإ�سالم، مبّينة اأن ال�سبب 

يف ذلك هو قــدرة املــوىل عز وجــل، ثم جهود دعوية قامت بها 

و�سفتها  والتي  �سنوات،  طفلتها »ريانة«، البالغة من العمر 4 

اخلادمة باأنها »ر�سالة من الرب«.

اأعــوام،  اأربعة  ابنتي  وقالت والــدة ريانة: »مل يتجاوز عمر 

ومنذ اأن كانت �سغرية وهي ُمالزمة الأمي يف �سجادتها، تدعو 

وت�سلي، ومنذ اأن جاءتنا العاملة الكينية غري امل�سلمة )قري�س( 

وابنتي ريانة تكرر �سوؤااًل: ماما.. لي�س �سغالتنا ما ت�سلي«؟

اأربعة  العاملة  ريانة: »م�سى على قدوم  والدة  واأ�سافت 

اأ�سهر، ومل نعر�س عليها االإ�سالم اإال مرة واحدة، واأح�سرنا 

لها كتب تعريف باالإ�سالم، حتى جاء اليوم الذي اأتت ريانة 

لها  وقالت  اأعــوام( من غري علمي،  فيه الأختها )ميهاف/6 

وبعد  الكلمة،  كتابة  اأختها  فحاولت  »جنة«،  كلمة  يل  اكتبي 

ريالني  باإح�سار  »ريانة«  فقامت  الكلمة؛  كتبت  جهيد  جهد 

وقالت  للخادمة،  والــريــالــني  الــورقــة  واأخـــذت  غرفتها،  مــن 

»هــذه اجلنة،  وتقول  الــورقــة،  وتوؤ�سر على  »هــذه جنة«،  لها 

واأنــت هل تريدين  بــروح للجنة..  وبابا وميهاف  اأنــا وماما 

اجلنة«؟ 

تقول  ابنتها وهي  اأنها دخلت على  ريانة  والــدة  وبينت 

اأ�سلمت تدخلني اجلنة، وتكرر: تّبني اجلنة  »اإذا  للخادمة 

واّل النار«؟ فبادرتها العاملة ت�ساألها: اأنا ال اأفهم ما تقوله 

واأعطتني  وبابا وميهاف..  اأنا وماما  تقول: جنة..  ريانة. 

ريالني.

ريــانــة،  فعلته  مبــا  �سعادتها  ُتــخــف  مل  الطفلة  والــــدة 

على  بــدا  الــذي  الوا�سع  التاأثر  �ساهدت  بعدما  خ�سو�ساً 

وجيزة  فرتة  »بعد  وتقول:  »ريــانــة«،  ر�سالة  عقب  العاملة 

اأخربتني اخلادمة باأنها تريد اأن تدخل يف االإ�سالم، وا�سفة 

ريانة باأنها ما هي اإال ر�سالة من الرب �سبحانه«.

طفلة عمرها 4 �سنوات تهدي خادمة اإىل الإ�سالم

)ال�سبكة  عــن  �ــســدر  تقييمي  تقرير  ك�سف 

اأكــر  اأن  الــرجــل(،  حــقــوق  عــن  للدفاع  املغربية 

من اأربعة اآالف رجل تعر�سوا للعنف من طرف 

املائة  يف   20 �سمنها  من   ،2008 منذ  زوجاتهم 

من حاالت العنف املادي.

تنامي  ونف�سيون  اجتماعيون  خــرباء  وعــزا 

حاالت العنف �سد الرجال من طرف زوجاتهم 

النف�سية غري  الرتكيبة  اإىل  املغربي  املجتمع  يف 

ال�سوية اأحياناً لبع�س االأزواج، واأي�ساً اإىل عوامل 

املتزايدة  االقت�سادية  ال�سغوط  نتيجة  مــاديــة 

من  عري�س  قطاع  كاهل  على  اأحياناً  تقع  التي 

الرجال غالبا ما يرتددون  اأن  الن�ساء، مربزين 

للعنف اجل�سدي من  االإف�ساح عن تعر�سهم  يف 

لدن ن�سائهم الأ�سباب �سخ�سية واجتماعية.

واأفـــاد تقرير بــاأن اعــتــداءات الــزوجــات �سد 

بع�س  با�ستعمال  غالباً  ذ  تنفَّ الرجال  اأزواجــهــم 

احلــادة  واالآالت  ال�سكاكني  مثل  املطبخ،  اأدوات 

االأخرى، من اأجل ردع وتهديد الزوج، اأو �سربه 

اأثــراً من جــروح وكدمات  مبا�سرة ب�سكل يــرتك 

عنفاً  الزوجات  بع�س  تختار  فيما  اجل�سد،  على 

رمزياً ال يقل فتكا وخطورة، من قبيل االمتناع 

النف�سي �سد  الــعــنــف  اأو  الــزوجــيــة،  فــرا�ــس  عــن 

ــــــزوج؛ بــالــقــيــام بــتــ�ــســرفــات تــ�ــســتــفــزه وتــهــني  ال

كرامته.

تنظر حمكمة مغنية يف اجلزائر يف ق�سية خطرية تخ�ّس احليازة واملتاجرة 

1.8 كلغ من  يف املخدرات؛ بطلتها �سابة يف مقتبل العمر، قامت برمي ما كميته 

ال�سابق مبدينة مغنية يوم حفل خطوبته مع  املخدرات يف �سطح منزل خطيبها 

�سابة جديدة، بعدما ف�سخ خطوبته عنها بعد تلقيه �سوراً تبنّي خطيبته يف و�سعية 

جن�سية.

املتهم وبينما هو يف ن�سوة الفرح، دخلت ال�سرطة اإىل املكان، بعد مكاملة تلقتها 

وبعد  ال�سارع،  بعد رميها من  ال�سطح،  املخدرات على  تك�سف موقع  من جمهول، 

تت�سّفى  ال�سابق  ابنها  اأنها تلقت مكاملة من خطيبة  املتهم، ك�سفت والدته  توقيف 

فيها، خ�سو�ساً اأنها �سبقت وهّددتها بالزّج بابنها يف ال�سجن بعد تخّليه عنها. 

وقد اّتهمت والدة املتهم اأعواناً من ال�سرطة بال�سلوع يف هذه الق�سية، و�سكتهم 

اإىل املركز اجلهوي لل�سرطة، ما جعل الق�سية متّر با�ستعجال اأمام املحكمة.

اأدوات املطبخ.. للمطبخ اأو ل�سرب الزوج؟ وّرطت خطيبها يف ق�سية 
خمدرات.. لأنه تخّلى عنها

هّر اأ�سود اللون 
يرث 10 ماليني يورو

اأ�سبح قط اإيطايل اأ�سود اأغنى قط يف العامل، 

التي  يــورو من مربيته  10 ماليني  ورث  بعدما 

املــا�ــســي، عــن عمر يناهز  ال�سهر  فــارقــت احلــيــاة 

�سنوات(،   4( »توما�سو«  القط  فبات  عاماً،   94
�ــســاحــب جمــمــوعــة كــبــرية مــن الــعــقــارات، منها 

�سقق ومنازل متوزعة يف خمتلف املدن االإيطالية 

من ميالنو يف ال�سمال، اإىل كاالبريا يف اجلنوب، 

ر قيمتها بحواىل 10 مليون يورو. تقدَّ

 26 يف  تــومــا�ــســو  مــالــكــة  كتبتها  و�ــســيــة  ويف 

نــوفــمــرب 2009، وهـــي اأرمــلــة ملــقــاول نــاجــح ومل 

باأطفال، منحت حماميها مهمة لتحديد  تــرَزق 

لتمنحها  جمعية  اأو  بــاحلــيــوان«  لــلــرفــق  »هــيــئــة 

بالقط  واالعــتــنــاء  حماية  مهام  وتوكلها  االإرث 

»توما�سو«.

وكــانــت املــحــامــيــة اآنــــا اأركــ�ــســيــوين قــد قالت 

اإنــهــا عــّيــنــت جمــمــوعــة مــن اجلــمــعــيــات، ولكنها 

الــكــافــيــة ل�سمان  الــ�ــســمــانــات  مل حتــ�ــســل عــلــى 

راحــــة الــقــط ورفــاهــيــتــه يف املــ�ــســتــقــبــل، ولــذلــك 

تدعى  ممر�سة  اإىل  ثروتها  نقل  العجوز  قــررت 

�ستيفانيا، كانت قد اعتنت بها حتى وفاتها، كما 

اللعب مع  االأخـــرى قطة حتب  كانت متلك هي 

»توما�سو«.

ومبــــوجــــب الـــقـــانـــون االإيـــــطـــــايل، ال ميــكــن 

اأن  ميكنها  لكن  مــبــا�ــســرة،  تــرث  اأن  للحيوانات 

ت�ستفيد من االإرث اإذا حتّول اإىل موؤ�س�سة للرفق 

�ــســخــ�ــس معني  يـــحـــدد  بـــاحلـــيـــوان، يف حــــال مل 

لالعتناء بها.


