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هيومن رايس ووتش: 
السعودية األكثر اضطهادًا 

لمواطنيها في العالم

أميركا تحّول شعوب العرب
 إلى حطب
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»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

لنا اأجران، واإن مل ن�سب فلنا اأجر واحد.
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المحكمة الخاصة بلبنان.. محكمة عكس السير

جنبالط يحاول 
إرهاب الدروز  

لمصلحة أعداء سورية

َـّــــــدة لأمـــــة مــــوحـ



ت�أجيل  يف  ميق�تي  جنيب  احلكومة  رئي�س  جن��ح 

ا�شتع�ل اخلالف بني مفتي اجلمهورية ال�شيخ حممد 

رئ��شته  مبق�م  والق�ئم  امل�شتقبل  وتي�ر  قب�ين  ر�شيد 

اجتم�عه  بعد  قب�ين  املفتي  اأعلن  اإذ  ال�شنيورة،  ف��وؤاد 

على  تن�س  التي  مبب�درته  قبوله  ميق�تي  ب�لرئي�س 

الأعلى  الإ�شالمي  ال�شرعي  املجل�س  انتخ�ب  ت�أجيل 

مل��دة  امل��ق��ب��ل،  22 ني�ش�ن  ع��ق��ده يف  ال���ذي ك����ن م��زم��ع���ً 

ي�ش�ر  اأن  الإ�شالح�ت مبدئي�ً، على  لإج��راء  �شهرين، 

الع�م،  هذا  خالل  جديد  �شرعي  جمل�س  انتخ�ب  اإىل 

اأن اق���راح����ت م��ي��ق���ت��ي حت��ف��ظ ال��ت��ح��دي��ث  م��ع��ت��راً 

له، من  الت�بعة  واملوؤ�ش�ش�ت  الفتوى  دار  والتطوير يف 

دون امل�س ب�شالحي�ت مفتي اجلمهورية.

قي�دته  مب��ق���م  وال��ق���ئ��م  امل�شتقبل  ت��ي���ر  اأن  ي��ب��دو 

»ك�شر  مطلعة  م�ش�در  توؤكد  كم�  قرر  ال�شنيورة  ف��وؤاد 

اجلرة« نه�ئي�ً مع مفتي اجلمهورية، بعد اأن قرر هذا 

الدينية  املوؤ�ش�شة  على  ك�مل  ب�شكل  ي��ده  و�شع  التي�ر 

الإ�شالمية الأوىل يف البالد، ولهذا ح�ولوا ويح�ولون 

ك���ن��وا يف  ال��ت��ي  والإ���ش��ك���ل��ي���ت  الأخ���ط����ء  ي�شتغلوا  اأن 

ال�ش�بق يغطونه� ويوفرون له� كل اأ�شب�ب التو�شع، من 

ب�شكل  اً  الدينية م�شيرّ املوؤ�ش�شة  راأ�س  يجعلوا  اأن  اأجل 

مطلق واأعمى وفق م�شيئتهم واأهوائهم وم�ش�حلهم.

وت�����ش��دد ه����ذه امل�������ش����در اأن�����ه ح��ي��ن��م��� ت��ن��ب��ه مفتي 

بعد وقت،  ك���ن  واإن  امل��ح���ولت،  ه��ذه  اإىل  اجلمهورية 

قرر  ا�شتثن�ء،  ب��ال  للجميع  ال��ف��ت��وى  دار  جعل  وق���رر 

التي�ر الأزرق والق�ئم مبق�م قي�دته، اأن يجردوا املفتي 

الدين  رج���ل  بع�س  دور  يعززوا  واأن  من �شالحي�ته، 

وال��دور  وال�شالحي�ت  النفوذ  ومنحهم  لهم،  املوالني 

ال��ب��الد،  ال��دي��ن��ي��ة الأوىل يف  امل��رج��ع��ي��ة  ع��ل��ى ح�����ش���ب 

امل�ش�در،  والتخطيط، ح�شب هذه  بهذا احل�ش�ب  وهم 

ي��ك��ون��ون ق��د ����ش����دروا دور وم��ك���ن��ة وم��وق��ع اأي مفت 

�شي�أتي يف امل�شتقبل، ولي�س دور املفتي احل�يل وح�شب.

وت�����ش��ي ه���ذه امل�������ش����در، وه���ي ع��ل��ى ���ش��ل��ة مبفتي 

انتخ�ب�ت  اأي  التي�ر ل يريد  اأن هذا  اإىل  اجلمهورية، 

على م�شتوى املجل�س ال�شرعي الإ�شالمي الأعلى ب�أي 

اأك��ري��ت��ه على ولء  �شكل م��ن الأ���ش��ك���ل، لأن��ه��� تعتر 

اأُع��درّ م�شروع من قبل  لآل احلريري والتي�ر، يف وقت 

ال�شنيورة ون�ئب �شم�يل ق�نوين ك�ن وزيراً �ش�بق�ً حول 

دار الفتوى واملوؤ�ش�ش�ت الدينية الت�بعة للدار، يختزل 

وي�شع  معني،  فريق  حل�ش�ب  ال�شنية  الط�ئفة  اإرادة 

واإدارت��ه���،  واأمالكه�  الأوق���ف  على  نه�ئي  ب�شكل  اليد 

وفق  حتريكه�  يتم  بحيث  الدينية،  املوؤ�ش�ش�ت  وعلى 

ب�مل�شلمني  ت�شر  �شي��شية  واأمن����ط  وم�ش�ريع  اأه���واء 

عموم�ً، وب�ل�شنة خ�شو�ش�ً، وب�ملرجعية الدينية العلي� 

اأن ل  ينبغي  خ��ط��ي،  اأم���ر  وه��و  التحديد،  وج��ه  على 

اأن يتم الت�شدي  ب���أي ح�ل من الأح���وال، ويجب  مير 

له، لأنه ل ميكن ومن غي امل�شموح اخت�ش�ر الط�ئفة 

ال�شنية بتي�ر �شي��شي وب�إرادة �شي��شية واحدة، لأن ذلك 

امل�شتوى  على  اللبن�نيني  لل�شنة  القي�دي  ال��دور  يلغي 

اإىل موقع  الكبي  امل��ق���م  وي��ق��ود  وال��ق��وم��ي،  ال��وط��ن��ي 

فئوي ومنح�ز، ل يجلب اإل ال�شرر.

اخل��الف  ج��ذور  اإىل  ب�شرعة  امل�ش�در  ه��ذه  وت��ع��ود 

ق��رار من  ات��خ���ذ  ه��و  �شببه  اأن  فتوؤكد  الطرفني،  ب��ني 

قبل املفتي ب�أن يكون متع�ون�ً مع اجلميع بال ا�شتثن�ء، 

واأن تكون دار الفتوى مرجعية وطنية اأي�ش�ً ت�شتقبل 

والق�ئم  ال��زرق  فيه  م� وجد  وحتت�شن اجلميع، وهو 

مب��ق���م ق��ي���دت��ه��م اأن���ه خ�����ش���رة ل��ه��م، وب���ل��ت���يل مل يعد 

اأنهم ك�نوا يريدون  املق�م الكبي ت�بع�ً لهم، خ�شو�ش�ً 

ي�شتقبل،  وم��ن  يتع�مل،  من  مع  للمفتي  ي��ح��ددوا  اأن 

ظل  يف  ل�شيم�  املفتي،  رف�شه  م�  وه��و  ي�شرح،  وكيف 

الظروف امل�شحونة التي متر به� البالد، مم� جعلهم 

ا�شتقاللية لدار  اأي  املواجهة ومنع  يخ�شونه، فقرروا 

الذي  الوقت  يف  املفتي،  مواجهة  ق��رروا  كم�  الفتوى، 

ينفتحون فيه على املراجع الدينية اللبن�نية الأخرى، 

جندهم  وه��ك��ذا  ال��ك��ب��ي،  ال�شي��شي  الخ��ت��الف  رغ���م 

البطريركية  م��وق��ع  اأن  رغ��م  ب��ك��رك��ي،  على  انفتحوا 

الذي  ال�ش�بق  النهج  على  درج��ة   180 انقلب  امل�رونية 

على  النفت�ح  املح�ولت  ن�هيك عن  ل�ش�حلهم..  ك�ن 

رئي�س  ل��ن���ئ��ب  ال�����ش��ن��ي��ورة  ك��زي���رة  ال�شيعية،  امل��راج��ع 

ق�ئد  وات�����ش���ل  الأع��ل��ى،  ال�شيعي  الإ���ش��الم��ي  املجل�س 

الزرق الغ�ئب يف ب�ري�س ب�ل�شيد علي ف�شل اهلل.

ال���زرق  اإن  ه��ن���،  ب���ل��ق��ول  امل�����ش���در  ه���ذه  وتخت�شر 

ي���ري���دون اأن ي��ح��ت��ك��روا ال�����ش���ح��ة ال�����ش��ن��ي��ة، ع��ل��ى �شتى 

امل�����ش��ت��وي���ت، وه���ذا الأم����ر خ��ط��ي ج����داً، وع��ل��ى جميع 

اأن  احلريريني  على  املح�شوبون  فيهم  مبن  العلم�ء، 

يت�شدوا لهذه املح�ولت، لأنه اإذا م� جنح هذا امل�شروع 

الفتوى  دار  على  الفئوية  ال�شي��شية  ال��ي��د  وو�شعت 

ول  حول  بال  املفتي  �شي�شبح  وموؤ�ش�ش�ته�،  واأوق�فه� 

دور  �شي�شعف  وب�لت�يل  ج��داً،  �شعيف�ً  و�شيكون  ق��وة، 

املرجعية الإ�شالمية الأوىل يف البالد كثياً.

املجل�س  اأع�ش�ء  لبع�س  الأخ��ي  الجتم�ع  وح��ول 

ال�شرعي الإ�شالمي، بن�ء على دعوة من ن�ئب الرئي�س 

هذه  ت��وؤك��د  م�شق�وي،  عمر  ال�ش�بق  وال��ن���ئ��ب  ال��وزي��ر 

امل�����ش���در اأن���ه���� دع����وة ع���ن غ���ي ذي ���ش��ف��ة، وه���ي تتم 

ف��وؤاد  امل�شتقبل  تي�ر  قي�دة  مبق�م  الق�ئم  لأوام��ر  بن�ء 

ال��دف���ع عن  اأج���ل  ال���ذي يح�شد الآن م��ن  ال�����ش��ن��ي��ورة، 

ال�11  م�شي  ق�شية  خ�شو�ش�ً  ال�شخ�شية،  م�ش�حله 

ملي�ر دولر جمهولة امل�شي منذ اأي�م حكومتيه، ولهذا 

وال��دع��وة  الج��ت��م���ع،  ه��ذه  لعقد  امل�شق�وي  اإىل  اأوع���ز 

املجل�س  دع��وة  لأن  ق�نونية،  وغ��ي  �شرعية  غي  اإليه 

ال�شرعي الإ�شالمي الأعلى هي من �شالحي�ت رئي�شه 

فقط، ولي�س من اأي حق لن�ئبه، واإذا م� اأ�ش�ر الق�نون 

اإىل حق لن�ئب الرئي�س، فهي ح�شراً يف ح�ل غي�ب، اأو 

عجز رئي�شه، معتراً هذه الدعوة نوع�ً من الع�شي�ن 

لالأمر من اأجل املح�فظة على مواقع وم�ش�لح التي�ر 

اأنه من حق الط�ئفة الإ�شالمية  الأزرق، م�شدداً على 

ال�شرعي  للمجل�س  ج���دد  اأع�����ش���ء  ان��ت��خ���ب  ال�����ش��ن��ي��ة 

املجل�س  انتخ�ب  من  �شنوات  بعد  الأع��ل��ى،  الإ�شالمي 

احل������يل، ال����ذي ان��ت��خ��ب يف ظ����روف حم�����ددة، ف��ر���س 

وبع�شهم حتوم  واأع�ش�ء،  �شروط�ً  امل�شتقبل  تي�ر  فيه� 

ال�شكوك حول كف�ءاتهم الدينية والجتم�عية..

التي�ر يح�شد بكل قوته لأن  اأن  امل�ش�در  ولحظت 

ب�لعتداء  م��ذك��راً  الكل،  ف��وق  ال�شنيورة  �شوت  يبقى 

ال�شيخ  الإ�شالمية  الأوق����ف  مدير  ل��ه  �س  تعررّ ال��ذي 

ه�ش�م خليفة اجلمعة امل��شية بال اأي مرر ول م�شوغ..

فهل يف تي�ر الزعيم الغ�ئب امل�ش�ب جراء نق�هته 

يف منتجع�ت جب�ل الألب.. من يخ�شى اهلل؟

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
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أحداث 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 مـ�قـعــنــــا على الـعن�ان التالـي: 

www.athabat.net

بقلم النائب ال�شابق ح�شن يعق�ب

اأح�دية قي�دة الع�مل عند �شقوط  اإعالن الولي�ت املتحدة  بعد 

الحت�د ال�شوفي�تي، ك�ن ل بد من ح�شم ال�شيطرة واإحك�م القب�شة 

على ال�شرق الأو�شط وثرواته وموقعه اجليو�شي��شي املهم للو�شول 

اإىل �شور ال�شني العظيم، وجعل العمالق ال�شيني ال�شن�عي اأ�شي 

قمقم النفط املقبو�س عليه ب�لك�مل من الأميكي.

يف  الأميكية  الع�شكرية  القواعد  وتثبيت  ال�شحراء  ع��شفة 

اخلليج وتركي� وب�ك�شت�ن ك�ن التوطئة لإطالق �شف�رة احلرب على 

عنده�   ،2001 اأيلول  يف  الرجني  �شرب  م�شرحية  حلظة  املنطقة 

التي  الرع�ية  د من  وُج��رِّ اأفغ�ن�شت�ن،  ودور ط�لب�ن يف  قن�ع  اأُ�شقط 

ول�شتكم�ل  ال�شوفي�ت،  على  احل��رب  مهمة  اأث��ن���ء  به�  يتمتع  ك���ن 

القوة  ف�ئقة  مب�شرحية  ح�شني  ب�شدام  اأُط��ي��ح  اإي���ران  على  الطوق 

والرعب، تكفي خللع القلوب املتمردة.

ب���ول؛ وزير  اأم���م تهديدات كولن  يهتز  الأ���ش��د مل  اأن قلب  اإل 

خ�رجية جورج دبليو بو�س، عنده� �شيغ القرار 1559 يف النورم�ندي 

رفيق احلريري،  بقتل  ال��ق��رار  تنفيذ  واأُط��ل��ق  وب��و���س،  �شياك  بني 

مرافق�ً مع �شخب اإعالمي ونزق �شي��شي لبن�ين.. احتوى الأ�شد 

ع �شحب جي�شه من لبن�ن، ومترّ �ش�حته الداخلية. املوؤامرة، و�شررّ

املق�ومة من جهته� عملت على حفظ راأ�شه� اأم�م هذه الع��شفة 

وقت  لكن  الفتنة،  درء  وح���ول��ت  الن��ت��خ���ب��ي،  ال��رب���ع��ي  ب�لتح�لف 

اإي��ران، لكن الغمو�س الذي يحجب  اإ�شق�ط  اخلطة نفد، واملطلوب 

دق��ة املعلوم�ت ع��ن حقيقة ال��ق��وة الإي��ران��ي��ة دف��ع الأم��يك��ي ل�شر 

عن  امل�شغر  النموذج  �شرب  جتربة  خالل  من  القوة،  هذه  وتقدير 

اإيران، اأي حزب اهلل، الذي ميلك نف�س التدريب وال�شالح والعقيدة..

والك�رثة  عقل،  يتخيله�  مل  التي  ال��ك��رى  امل��ف���ج���أة  ك�نت  هن� 

الت�ريخي  الن�شر  وك�ن  ال�شفر،  نقطة  اإىل  احل�ش�ب�ت  اأع���دت  التي 

��ي ب��خ��ط��ة »ب��ي��ك��ر -  وال���ش��رات��ي��ج��ي ه���و ج��وه��ر ���ش��ي���غ��ة م���� ���ُش��مِّ

ه�ملتون«، والتي ُترجمت بخ�ش�رة انتخ�بية نظيفة للجمهوريني؛ 

ح���زب ال��رئ��ي�����س ب��و���س، اأم�����م ال��دمي��ق��راط��ي��ني، وا���ش��ت��ق���ل��ة دون���ل��د 

انتخ�ب�ت  تال  الذي  اليوم  يف  الأميكي،  احلرب  وزير  رام�شفيلد؛ 

الكونغر�س.

والإ�شالمي،  العربي  الع�مل  يف  الفتنة  ق��رار  اتخ�ذ  مت  عنده� 

ف�ر�شي«،   - و»عربي  �شيعي«   - »�شني  ي�فطتني:  اأو  عنواننينْ  حتت 

رت كل الأدوات؛ من اأموال، واإعالم، وخم�برات، ورج�ل دين،  و�ُشخِّ

و�شي��شيني، وعمالء..

ال�شيعي«،  »الإ�شالم  من  ني«  ال�شُّ »الإ�شالم  لتخوييف  ذلك  كل 

وو�شعهم ح�جز بني حمور املق�ومة و»اإ�شرائيل«، وحرف البو�شلة 

والقد�س،  فل�شطني  الأ�ش��س؛  الق�شية  عن  والعربية  الإ�شالمية 

وحم�ولة ك�شر حمور املق�ومة يف �شورية الأ�شد، واإدخ�ل املنطقة يف 

ل منطق الفو�شى، وحم�ولة اإحي�ء ال�شرق الأو�شط املق�شم اجلديد 

على اأ�ش��س مذهبي وعرقي واثني..

اأ�شتكمل مق�لتي يف حلق�ت لحقة لإع�دة تو�شيف هذه املوؤامرة 

الفتنة، التي حتمل عنوان احلرب بني »الوه�بية والإ�شالم«، وبني 

»العتالل واملق�ومة«، وب�لت�يل بني احلق والب�طل.

  همسات

ال�صنيورة يرف�ض البحث يف م�صري الـ11 مليار

في�صّعد �صد املفتي.. ويح�صد »الزرق« ملواجهته قرار الفتنة.. 
وسقوط األقنعة

كلٌّ يدعو على نيته

¢  �شاهد زور من جديد

ك�سفت حتقيقات يف غاية من احلر�ص، اأن م�سوؤواًل اأمنيًا تدور حوله الكثري من 

اأن  فحواه  اأمريكية،  ل�سحيفة  اأعطي  خرب  تدبيج  وراء  كان  اال�ستفهام،  عالمات 

جهازًا اأمنيًا لبنانيًا التقط ات�سااًل يطلب قتل ال�سحافيني االأجانب الذين ت�سللوا 

باأن لبنان يتن�ست على اجلي�ص ال�سوري، وبالتايل يح�سل  اإىل حم�ص، لالإيحاء 

وال  الأنها غري منطقية،  الت�سريبة،  ي�سدق  اأحدًا مل  اأن  اإال  بني اجلي�سني،  �سدام 

تقارب احلقيقة؛ مثلما اعتاد ال�سخ�ص نف�سه يف ترتيب �سهود الزور بعد اغتيال 

رفيق احلريري.

¢  كل »تك�يعة« لها ثمنها

ا�شُرط  اإنه  ال�شعودية يف بيوت،  ال�شف�رة  املهمني يف  الأ�شخ��س  اأحد  ق�ل 

اإىل  دخ��ول  كت�أ�شية  الأ�شي  اأحمد  ال�شيخ  ب��شتقب�ل  جنبالط  وليد  يقوم  اأن 

ال�شعودية بعد حني، �شيم� اأنه ت�شلم املعلوم من قطر، والهدف هو »مرمغة« اأنف 

جنبالط، الذي زار كل اأفرق�ء 8 اآذار بعد تكويعته م� قبل الأخية.

¢  هل �شيك�ن لبنان اأ�شري الفتنة؟

م��ادي��ًا كبريًا  دع��م��ًا  ال���دول اخلليجية  اإح���دى  ت��ق��ّدم 

عليه  ي�سرف  لبنان،  يف  مت�سدد  اأ�سويل  حزب  لتاأ�سي�ص 

رجل دين يف �سيدا، واآخر يف مدينة طرابل�ص. ومن اأهم 

املذهبي  ال�سراع  اإذك��اء  على  العمل  احل��زب،  اأه��داف 

اأن يتو�سع العمل  ال�سني - ال�سيعي يف لبنان بداية، على 

القيادة  اأن  لي�سمل باقي الدول العربية االأخرى، ال�سيما 

العليا �ستكون من خارج لبنان. 

ويتم العمل حاليًا للح�سول على ترخي�ص من الدولة 

له  مرخ�ص  كتنظيم  ال�ساحة  اإىل  للخروج  اللبنانية، 

اللبنانية،  املحافظات  جميع  يف  والتنقل  احلركة  حرية 

للتمّكن من ا�ستقطاب جماهري تيار  الثانية  ويف املرحلة 

على  يظهر  امللل  ب��داأ  اأن  بعد  معار�ص،  لبناين  �سيا�سي 

وجوه واأل�سنة اأن�ساره.
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 لي�س جديداً على الن�ئب وليد جنبالط التهجم على 

�شورية دولة ونظ�م�ً ورموزاً وموؤ�ش�ش�ت، فذلك يخ�شع اإىل 

اأو طول  التي يتخذه�،  ال�شي��شية  »القلبة«  درجة وم�ش�حة 

وعدد حلظ�ت »التخلي«، التي تدفع به اإىل نق�س �شي��شة اأو 

الراجع عن توجه ك�ن ب�لك�د اعتمده جت�ه اأحد ال�شوؤون.

 اإل اأن اجلديد الذي ف�ج�أ اأول م� ف�ج�أ، اأبن�ء الط�ئفة 

الدرزية، يف �شورية ولبن�ن، هو دفعه املق�شود دروز �شورية، 

الع��شفة،  اإىل عني  بوطنيتهم وعروبتهم،  ا�شتهروا  الذين 

اأع��داء  عمل  �شورية،  يف  م�شتعرة  لن�ر  وق���وداً  يجعلهم  مب��� 

التقليديني، ويف مقدمهم التح�لف  �شورية واأع��داء العرب 

الأميكي - الأطل�شي - ال�شهيوين، واأتب�عه من حممي�ت 

�شورية  لتدمي  اإ�شع�له�  على  اخل��ل��ي��ج،  يف  وال��ن��ف��ط  ال��غ���ز 

م��وؤث��راً  ا�شتمر  ال��ذي  الإقليمي  دوره����  و���ش��رب  وتق�شيمه� 

طوال العهود والعقود ال�ش�بقة. 

فواتي  ت�شديد  اإىل  م�شطراً  جنبالط  وليد  ك���ن  واإذا 

ع��الق��ت��ه ب����أم���راء »ال��دمي��وق��راط��ي���ت ال�����ش��ف���ف��ة« يف اململكة 

ال�شعودية وقطر وغيه� من حممي�ت النفط الأميكية، 

كلينتون  هيالري  اأمث�ل  »الدميوقراطي�ت«  ه��ذه  وب�أ�شي�د 

وجيفري فيلتم�ن )العزيز جيف م� غيه( وجون بولتون 

عندم�  الرجل  يرتكبه�  الكب�ئر  من  كبية  ف���إن  وغيهم، 

الن�شح  ب�شيغة  ال��دروز،  ال�شوريني  العرب  املواطنني  يتهم 

»بعدم الجنرار خلف زمرة من ال�شبيحة واملرتزقة الذين 

م��واج��ه��ة مع  ب��ه��دف و�شعكم يف  ال�����ش��الح  ي��وزع��ون عليكم 

اإخوانكم يف �شورية«. 

بهذه الن�شيحة غي الريئة، و�شع جنبالط الدروز يف 

اإىل  درزي��ة عديدة  اأ�شوات ف�علي�ت  دفع  املدفع«، مم�  »ب��وز 

الرتف�ع حمذرة من خطورة هذا الكالم على الدروز؛ بل اإن 

ال�شم�س، حيث  لهم و�شوح  وا�شح�ً  ابتزازاً  اعتره  البع�س 

يخيهم بني اأن يتبعوه ويتقلبوا مع تقلبه ال�شي��شي �شبه 

ب�عتب�ره  الق�عدة«  »تنظيم  عليهم  يحر�س  اأن  اأو  اليومي، 

اأن  بعد  �شورية،  على  املت�آمرون  �شيلج�أ  التي  الأ�شلحة  اآخر 

وف�شلت يف  �شقطت كل خططهم وموؤمتراتهم وجرائمهم، 

حتقيق اأي اإجن�ز يذكر، يف مواجهة �شالبة ومت��شك جبهة 

ال�شعب واجلي�س والقي�دة يف �شورية، التي اأثبتت اأنه� اأكر 

وعي�ً واإدراك�ً مل� تواجهه �شورية مم� ظن املت�أمرون.

 وترى اأو�ش�ط مت�بعة اأن جنبالط يح�ول اأن يكرر م� 

 ،»1978 اآذار   14« قوى  حت�لف  ق�د  عندم�   2005 ع�م  فعله 

قبل اأن يتم اختي�ر �شعد احلريري لهذا الدور، فك�ن را�س 

يع�دي  كل من  و�شد  واملق�ومة  �شورية  �شد  الهجوم  حربة 

املنطقة  يف  وغربي�ً  اأم��يك��ي���ً  امل��دع��وم  ال�شهيوين  امل�شروع 

ال��دولرات اخلليجية  انه�لت ملي�رات  املق�بل  العربية، ويف 

ال�شفي الأم��يك��ي  اأن  ال��ف��ري��ق، حتى  ل��ه��ذا  اأت��ع���ب«  »ث��م��ن 

الأميكي  الكونغر�س  اأم�م  الأ�شبق جيفري فيلتم�ن �شرح 

»اأك��ر من خم�شمئة مليون دولر دعم�ً  اإدارت��ه �شرفت  اأن 

لثورة الأرز«. 

ب���واب���ة  ل���ك���ن م����ن  ال���ت���ج���رب���ة،  ي���ك���رر ج���ن���ب���الط   الآن 

»التخلي«  ه��ذا  على  املعر�شني  بع�س  يتهم  حيث  اأخ���رى، 

اجلنبالطي اجلديد، ب�أن الرجل يعرف اأن احلديث عن فتح 

�شورية،  اإىل  الإن�ش�نية«  »امل�ش�عدات  لإدخ�ل  اآمنة«  »ممرات 

اإيح�ء  التي �شيدخل حتت �شت�ره� ال�شالح وامل�شلحون، يتم 

لكن  حت��دي��داً،  اللبن�ين  وال�شم�ل  لبن�ن،  طريق  ع��ن  ب���أن��ه 

العني موجهة حقيقة اإىل احلدود الأردنية ال�شورية، حيث 

خميم�ت  حت�شي  يف  اأ�شواط�ً  بلغت  الأردنية  ال�شتعدادات 

للن�زحني، مل تفتح لهم بعد يف الرمث� القريبة من احلدود 

�شورية  يف  الع�شكري  التدخل  دع�ة  يح�ول  حيث  ال�شورية؛ 

الأردن وترغيبه  ع��ن��ه، وت��وري��ط  ت��رك��ي���  ت��راج��ع��ت  ن��ق��ل م��� 

هذا  اأم���م  ح��دوده  ليفتح  �شخية،  م�لية  واإع���ن���ت  بتعهدات 

وغربي�ً،  اأميكي�ً  ال��ق��رار  يتخذ  حني  »الإن�����ش���ين«  التدخل 

فهذه احلدود اأقرب اإىل بلدان اخلليج التي ل يخلو اأي�ً منه� 

من قواعد ع�شكرية اأميكية برية وبحرية وجوية. 

تلك  لفتح  معينة  اإ����ش����رات  ينتظر  الأردن  ك����ن  واإذا   

الالفت  ف����إن  ���ش��وري��ة،  م��ن  »لج��ئ��ني«  ل�شتقب�ل  املخيم�ت 

الريبة،  ه���وؤلء الالجئني يثي  ع��ن  اأن احل��دي��ث  الأم���ر  يف 

مواطن  األف  اأرب��ع��ة  وج���ود  اإىل  ي�شي  الر�شمي  ف���ل��ك��الم 

�شوري جل�أوا اإىل الأردن، يف حني ت�شي و�ش�ئل اإعالم اإىل اأن 

الرقم قد ي�شل اإىل 70-90 األف�ً، علم�ً اأن املنطقة ال�شم�لية 

يف الأردن كمثيلته� يف ال�شم�ل اللبن�ين، تعي�س فيه� ع�ئالت 

وع�ش�ئر تنت�شر على �شفتي احلدود، وي�شعب التفريق فيه� 

ال�شورية  اأو  الأردن��ي��ة،  اأو  ال�شورية  الهوية  يحمل  من  بني 

واللبن�نية.

الراف�شة ملوقف جنبالط،  الأو�ش�ط   من هن�، ت�شيف 

»مقدمة  يف  ل��ه موقع�ً  يجد  اأن  ي��ح���ول  امل��خ��ت���رة  زع��ي��م  اأن 

اخل��ي��ل« ال��زاح��ف��ة ب��راي��ه ع��ل��ى دم�����ش��ق ان��ط��الق���ً م��ن اإرب���د 

الث�نية،  لزوجته  ن�ش�ئبه  يوجد  )حيث  والرمث�  وال��زرق��ة 

الراف�س  �شورية  دروز  موقف  يف  يجد  لكنه  ول��دي��ه(،  واأم 

ع��رة،  واأمتهم حجر  امل��وؤام��رة على وطنهم  الن��خ��راط يف 

لذلك  املتخيلة،  احلملة  طريق  يف  العرب  جبل  يقع  حيث 

يحذرهم ويهددهم وي�شي بهم اإىل املتطرفني والتكفييني، 

ف�إم� اأن يكونوا ع�شكراً يف حملته، التي مل ي�شت�شيهم فيه� 

دولتهم  لدى  »�شبيحة«  راأي��ه  وفق  ي�شبحوا  واإم���  ب�لأ�شل، 

بقية  مثل  حم�يتهم  يتوىل  ال��ذي  الوطني  جي�شهم  ول��دى 

اإخوانهم يف الوطن.

الإ�ش�ءة من جنبالط  اأن هذه  ذاته�،  الأو�ش�ط   وتوؤكد 

ق���دة  كم�  الط�ئفة  م�ش�يخ  وك��ب���ر  الأوىل،  لي�شت  ل��ل��دروز 

وك�����وادر احل����زب ي���ذك���رون جل��ن��ب��الط ال��ك��ث��ي ال��ك��ث��ي من 

ف��شلة  حمط�ت  يف  عنه  �شدرت  التي  »املميزة«  الت�شرف�ت 

الذين  الط�ئفة  م�ش�يخ  على  ردوده  اأب��رزه���  لعل  تن�شى،  ل 

امل�شلمة  الأردنية  الث�نية  زوجته  من  قرانه  على  اعر�شوا 

ذات الأ�شول ال�شرك�شية.

عدنان عبد الغني

¢  ادلبي ين�شق مع ال�شهاينة

توؤكد املعلومات اأن اال�ستخبارات »االإ�سرائيلية« 

تتوا�سل مع ما ي�سمى ب�»تن�سيقيات« �سورّية تن�سط 

وهي  اأي�����س��ًا،  �سورية  وداخ���ل  ولبنان،  تركيا  يف 

بتدريب  اإن�سانية  حقوقية  موؤ�س�سة  بوا�سطة  تقوم 

ال��الزم��ة،  بالتقنيات  وت��زوي��ده��م  اجلوا�سي�ص، 

وي�سرف عليهم �سابط من املخابرات الع�سكرية 

»االإ�سرائيلية«، هو الرائد »نري يوم�ص«، وي�ساعده 

ال�سوري »عهد الهندي«، حيث يدربون االأ�سخا�ص 

جمع  كيفية  وعلى  احلربي،  املرا�سل  اإدارة  على 

مكاتب  فتح  مت  وق��د  اال�ستخباراتية،  املعلومات 

يف  ينزلون  حيث  نف�سها،  للغاية  تركيا  يف  �سرية 

اأما يف  »اآ�سيا« يف تركيا.  واأوتيل  »تيتانيك«  اأوتيل 

مع  ادلبي  عمر  ال�سوري  املعار�ص  فين�سق  لبنان، 

اإحدى امللي�سيات اللبنانية، التي اأّمنت له االإقامة 

اأخ��رى يجتمع  اإىل  يف و�سط ب��ريوت، وم��ن ف��رة 

نتنياهو  مبمثل  تركيا  يف  التن�سيقيات  م�سوؤولو 

�سابط  ومعهم  �سران�سكي«،  »ناتان  ال�سخ�سي؛ 

على  لالتفاق  كيري«،  »ديفيد  يدعى  املو�ساد  من 

تاأمني  وكيفية  تنفيذها،  يجب  التي  اخل��ط��وات 

التغطية االإعالمية العربية والغربية لكل خطوة، 

ل�سمان النجاح.

¢ تزفيت الطرق بال�ش�ك�ال

زوج���ة وزي���ر خ��دم���ت��ي ب�����رز، اب��ت���ع��ت من 

حمل �شوكول م�شهور، مببلغ 126 األف دولر، 

دون معرفة  م��ن  ك��ه��داي���،  توزيعه�  اأج���ل  م��ن 

م�  منه�،  وال��غ���ي��ة  ل��ذل��ك  الدقيقة  الأ���ش��ب���ب 

ب�لقول:  الأم��ر  على  البع�س  تعليق  ا�شتدعى 

للبن�نيني  ال���ط���رق����ت  ���ت  ت���زفرّ ب���ده����  »مي���ك���ن 

ب�ل�شوكول«!

¢ جنبالط.. ورو�شيا

ال���ن����ئ���ب ول���ي���د ج��ن��ب��الط يف  اأن  ل���وح���ظ 

الأخ���ية  زي���رت��ه  وم��ن��ذ  الأ�شبوعية،  مواقفه 

اإىل رو���ش��ي���، ب�شبب  ���ش��ه���م��ه  ��ه  ي��وجرّ مل��و���ش��ك��و، 

ف�شل  اإىل  موؤ�شراً  اأعطى  م�  ل�شورية،  دعمه� 

ه��ذه ال��زي���رة، واأك���د م��� ك���ن ق��د ت���ردد م��ن اأن 

ال��ق��ي���دة ال��رو���ش��ي��ة وج��ه��ت ان��ت��ق���دات ق��شية 

لوريث كم�ل جنبالط.

¢  متنيات �شخ�شية

متّنت مرجعية ر�سمية عدم ح�سول االنتخابات 

يف  اال�ستمرار  يف  اأماًل   ،2013 �سيف  يف  النيابية 

على  املرجعية  م��ن  مقربون  عمل  وق��د  موقعها، 

ت�سريب معلومات من هذا القبيل على اأنها اجتهاد 

من  ولي�ص  االأو���س��اع،  ت��ط��ورات  ب�سبب  �سخ�سي 

بنات اأفكار املرجعية ومتنياتها.
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اإىل اأين �شتوؤدي ن�ش�ئح »جيف« ب�لن�ئب وليد جنبالط؟

الكالم عن ممرات من لبنان.. لكن العني على االأردن

جنبالط يحاول اإرهاب الدروز مل�صلحة اأعداء �صورية

¢  ال�شفارة.. والدور امل�شب�ه

تقوم  بريوت  يف  االأمريكية  ال�سفارة  اأن  اللبنانيني  النواب  اأحد  اأكد 

بدور م�سبوه، منتهكة كل القوانني واالأعراف الدبلوما�سية، حيث تتدخل 

يف كل �ساردة وواردة يف لبنان، عرب فريق اأمني من »CIA«، ذي كفاءة 

عالية يف اال�ستخبارات، مت�سلحًا بالو�سائل التكنولوجية املتطورة لر�سد 

اأي عمل اأو حتّرك يف لبنان، كما اأن هناك جهات حزبية لبنانية تن�سق مع 

ال�سفارة على ال�سعيد االأمني، ويتم تبادل املعلومات بينهما.

¢  القمة ال تنا�شب الزعيم

ي��ج��ري احل��دي��ث ع��ن حم���ول��ة تنظيم ق��م��ة روح��ي��ة اإ���ش��الم��ي��ة - 

امل�شتجدات  اآخ���ر  انعك��س  يف  للتب�حث  املقبلة،  ال��ف��رة  يف  م�شيحية 

الراهنة يف �شورية على الو�شع الأمني يف لبن�ن، ويف الو�شع الإقليمي 

�شبح  من  واأهله  لبن�ن  تقي  التي  ال�شبل  ولتدار�س  عموم�ً،  وال��دويل 

احلرب الأهلية والفتنة املذهبية، اإل اأن �شي��شي�ً له ت�أثي على بع�س 

اأم�م جن�ح هذه القمة،  ال��دروز يف لبن�ن، و�شع العقب�ت  رج�ل الدين 

لأن هدفه� �شيكون وحدة اللبن�نيني جت�ه الق�ش�ي� الوطنية والقومية، 

مم� يتع�ر�س مع اأهدافه التق�شيمية والتفتيتية.

¢  خميم للم�شاغبني ال�ش�ريني

الركي  االأحمر  الهالل  اأن  الركية،  »رادي��ك��ال«  �سحيفة  ك�سفت 

بلدة  قرب  هاتاي  اإقليم  يف  ا�سكندرون  لواء  منطقة  يف  خميمًا  اأن�ساأ 

اإىل  بالدهم  من  الفارين  ال�سوريني  امل�ساغبني  ملعاقبة  بيا�ص«،  »قار 

املخيمات االأخرى التي اأن�ساأها »الهالل الركي« قرب احلدود ال�سورية 

- الركية.

اجلدير بالذكر اأنه ُعرث على املخيم الذي تتكتم عن اإن�سائه احلكومة 

الركية، عن طريق ال�سدفة؛ عندما كان اأحد ال�سحافيني يقوم بجولة 

من  جنديًا  خم�سني  نحو  املخيم  يحر�ص  اأن��ه  ف��اأف��اد  املنطقة،  تلك  يف 

احلر�ص اخلا�ص التابعني للحكومة، اأما عدد املعاقبني، ح�سب ما �ساهد، 

فيقارب ال�40 �سخ�سًا.

¢  �شحك وجد.. وت�قعات

امل��ن�����ش��رم،  الأ���ش��ب��وع  ن��ه���ي��ة  ع��ط��ل��ة  يف  ج��م��ع��ت  حميمة  جل�شة  يف 

جمموعة من �شقور 14 اآذار، تخللته� »نوب�ت« من ال�شحك والتنكيت 

على قي�دات هذا الفريق الغ�رقني يف هموم »الكون«، كم� ق�ل اأحدهم، 

الأتب�ع يت�بع هموم املحكمة الدولية متنقاًل بني هولندا  اأحد  حيث 

�شورية  و»الثورة« يف  الإع��الم  يت�بع هموم و�شجون  والث�ين  وفرن�ش�، 

الغ�رق  للق�ئد  م�شت�ش�رة  وث�لثة  بلجيك�،  يف  اإق�مته  مقر  خالل  من 

ه عن نف�شه من  يف اآلمه بعد اإ�ش�بته يف جب�ل الألب حينم� ك�ن يرفرّ

اإطاللته  هموم فقراء بيوت، فُتت�بع من الولي�ت املتحدة هند�شة 

ال�شعبية.

وه��ن��� حبكت »ال��ن��ك��ت��ة« م��ع اأح���ده���م، وه���و م��ق��رب ج���داً م��ن ق�ئد 

لأن  ال�����ش��وري،  النظ�م  انت�ش�ر  م��ن  متيقن  ب���أن��ه  �ش�بق،  وملي�شي�وي 

معلمه اأكد اأنه �شُيهزم، ولأن كل توقع�ته وحروبه وره�ن�ته منذ اأن بداأ 

احلروب ك�نت تخ�شر على الدوام.
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موعد  ال�سورية  القيادة  اإع���ان  بعد 

كانت  اجلديد،  الد�ستور  على  اال�ستفتاء 

اأع��داء  موؤمتر  النعقاد  ال�سريعة  الدعوة 

�سورية يف تون�س، بتمويل قطري كامل، 

واأهبة اال�ستعداد واحل�سور لبائعي الغاز 

يف ال�سحراء العربية، ولكل ما هّب ودّب 

من الغرب، وذلك جلملة اأ�سباب اأهمها:

التحالف  ب��اأن  ينذر  تهويلي  ح�سد   -

االأم���رك���ي - ال��غ��رب��ي - ال�����س��ه��ي��وين - 

ال��رك��ي - ال��رج��ع��ي ال��ع��رب��ي ل��ن ي��رك 

�سورية ترتاح.

- �����س����رف االأن�������ظ�������ار ع�����ن احل�����دث 

ال���دمي���ق���راط���ي ال���ن���وع���ي ال�����ذي جت��ري 

����س���وري���ة، وت�����س��ل��ي��ط��ه��ا على  وق���ائ���ع���ه يف 

دم�سق  على  ال��ت��اآم��ري  التن�سيق  ف�سول 

وقائع  على  يوؤثر  وع�سى  لعل  تون�س،  يف 

الطويل  الدميقراطي  اليوم  وجمريات 

يف �سورية.

اأع���داء �سورية يف تون�س  ب��داأ م��وؤمت��ر 

م����ت����اأخ����راً ب��ع�����س ال����وق����ت ع����ن ال�����س��اع��ة 

االأعمال..  لبدء  ُح��ددت  التي  ال�سباحية 

ب�������داأ احل���ا����س���رون  ال�������ذي  ال����وق����ت  ويف 

ب���دع���وات جلب  ت��ون�����س  اإىل  ب��ال��و���س��ول 

اأم�����رك�����ي�����ة - خ���ل���ي���ج���ي���ة، ك�������ان ب��ع�����س 

ال�سحافيني الذين ُح�سدوا من خمتلف 

ال��ق��ي��م  ع����ن  ي���ت�������س���اءل���ون  ال����ع����امل  دول 

وال����ت����ج����ارب ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف ب��ع�����س 

الكاز  دول  يف  حتديداً  املحت�سدة،  ال��دول 

اأن �سحيفة »الغارديان«  العربي، لدرجة 

الربيطانية كتبت »اأن هناك �سيئاً خيالياً 

حول هذا املوؤمتر، واأن امل�سالح اخلا�سة 

الرئي�سي  الدافع  كانت  امل�ساركة  للدول 

اأن���ه »ا���س��رك يف  الن��ع��ق��اده«، ولفتت اإىل 

ه���ذا امل��وؤمت��ر اأك���ر ال����دول ا���س��ت��ب��داداً يف 

ال�سعودية«  وك��ذل��ك  قطر،  مثل  ال��ع��امل، 

البلدان  اأك��ر  »تعد  باأنها  و�سفتها  التي 

�سهرة مبقاومة التقدم«، م�سددة على اأن 

االأولوية يف اجتماع تون�س »كانت مل�سالح 

بع�س الدول ح�سراً وال عاقة لها البتة 

مت�سائلة:  ال�����س��وري«  ال�سعب  مب�سالح 

اإىل  كقطر  م�ستبدة  دول���ة  ت��دع��و  »ك��ي��ف 

يف  اخلارجي  للتدخل  عربية  ق��وة  اإن�ساء 

ال�سوؤون الداخلية ال�سورية«؟

وم��ا دم��ن��ا يف جم��ال ه��ذا امل��وؤمت��ر، قد 

ت���ك���ون االإ�����س����ارة ����س���روري���ة اإىل ح��رك��ات 

وت�������س���رف���ات ال�������س���ي���دة امل��ط��ل��ق��ة يف ه���ذا 

اللقاء، وهي ناظرة اخلارجية االأمركية 

باأناقة  ح�سرت  التي  كلينتون،  ه��ي��اري 

زائدة، وت�سريحة �سعر جديدة اأخفت فيها 

اأن جددت �سقارها  اأي �سعرة بي�ساء، بعد 

ب�سبغة ذهبية ملّاعة، فجاء ت�سرفها كاأنها 

اأم ال�سبي يف »العر�س التون�سي«، ف�سفقت 

لتون�س  رئي�ساً  »اجل��زي��رة«  ب��ه  ج���اءت  مل��ن 

امل��ن�����س��ف امل����رزوق����ي، ال����ذي ان��ت�����س��ى وه��و 

اعتربه  ال��ذي  الت�سفيق  بهذا  املنرب  على 

فتلعثم  ال�سيا�سي،  ل�سلوكه  جيدة  عامة 

باخلطاب.. وكانت كلينتون تنظر بعيون 

حتى  العربي،  ال��ك��از  وزراء  اإىل  »دب��ان��ة« 

تردد اأن بع�سهم خرج م�سرعاً اإىل غرفته 

يف الفندق، وخلع لبا�سه العربي، وعاد اإىل 

لقاء »اأعداء �سورية« بلبا�سه الغربي.

من  املح�سود  ال��ره��ط  ك��ل  باخت�سار، 

ال���ع���امل وم����ن امل�����س��ت��ع��رب��ني ال���ع���رب ك��ان 

ال��ت��ي ج���ددت ملعان  ال�����س��ي��دة  ن��ح��و  ينظر 

�سعر راأ�سها، لعله يحظى بابت�سامة ر�سا، 

اأو ب�»تدبيلة« عيون.

ل��ك��ن اأع���م���ال اال���س��ت��ف��ت��اء اجل���اري���ة يف 

���س��وري��ة ك���ان���ت اأي�������س���اً حت�����س��ر ب���ق���وة يف 

ال�ساعات  كانت  اأن  بعد  امل��وؤمت��ر،  رده���ات 

املوعد  ع��ن  ال�سابقة  والع�سرين  االأرب���ع 

ال��ت��ون�����س��ي، ت�����س��ر اإىل جن���اح���ات ب��اه��رة 

الع�سابات  ���س��رب  يف  ال�����س��وري��ة  ل��ل��ق��وات 

واملجموعات االإرهابية امل�سلحة، واعتقال 

اجلن�سيات  م���ن خم��ت��ل��ف  م��ن��ه��م،  امل���ئ���ات 

والغربية،  واالأفغانية  والركية  العربية 

�سباط  اعتقال  عن  معلومات  ت��وارد  مع 

وع��ن��ا���س��ر خم���اب���رات ف��رن�����س��ي��ة وت��رك��ي��ة 

على  ���س��ل��ب��اً  ينعك�س  ب����داأ  مم���ا  وع��رب��ي��ة، 

املوؤمتر، متثل يف عدة اجتاهات:

- انق�سامات على م�ستوى املعار�سات 

حتديداً  امل��وؤمت��ر،  يف  امل��وج��ودة  ال�سورية 

الذي  ا�سطنبول،  جمل�س  م�ستوى  على 

اأعلنت جمموعة كبرة ان�سقاقها عنه.

- حرد وغ�سب �سعودي، متثل باإعان 

وزير اخلارجية �سعود الفي�سل ان�سحابه 

من املوؤمتر الذي و�سفه باأنه لي�س على 

م�ستوى الطموحات.

- اإعان ال�سيدة ال�سقراء االأمركية 

اأن����ه ال مي��ك��ن ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري، الأن 

قد  ك���ان���ت  واإن  ل��ي��ب��ي��ا،  ل��ي�����س��ت  ����س���وري���ة 

اأع���ل���ن���ت الح����ق����اً، وع���ل���ى ���س��ب��ي��ل ت��ر���س��ي��ة 

االأت����ب����اع اخل��ل��ي��ج��ي��ني، خ�����س��و���س��اً حمد 

ت�سجع  اأن��ه��ا  الفي�سل،  و�سعود  القطري 

ورج��ال  للجنود  ان�سقاقات  ح�سول  على 

كما مل  النظام،  ال�سوريني عن  االأع��م��ال 

امل�ستقبلية  امل�ساريع  ع��ن  احل��دي��ث  تن�َس 

لتدمر �سورية.

ه�����ذه اجل���م���ل���ة االأخ��������رة ق����د ت��ك��ون 

القطري  ب��ه  ال���ذي مت�ّسك  ال��ه��واء  حبل 

وال�����س��ع��ودي ل���اإع���ان ب�����س��ف��اق��ة اأن��ه��م��ا 

�سيذهبان اإىل االأخر بتوفر كل اأ�سباب 

للمجموعات  والت�سليحي  امل��ادي  الدعم 

االإره��اب��ي��ة امل�����س��ل��ح��ة، وه���و االأم����ر ال��ذي 

���س��ح��ك م��ن��ه ك���ث���رون داخ�����ل امل���وؤمت���ر، 

و���س��ح��اف��ي��ون ك���ان���وا ي��غ��ط��ون امل���وؤمت���ر 

الفا�سل، الأنه ال جديد فيه بتاتاً، وهناك 

واف��رة عند اجلميع عن مدى  معلومات 

كثراً  اأن  ال�سيما  والدعم،  التدخل  هذا 

من امل�سلحني االإرهابيني �سار يف قب�سة 

قوات االأمن ال�سورية.

عن  توافرت  التي  املعلومات  اأن  حتى 

لدى  �سارت  والتدخل،  التمويل  اأحجام 

كثر من الدول ال�سديقة ل�سورية، ويف 

هناك  ح��ي��ث  وال�����س��ني،  رو���س��ي��ا  مقدمها 

ال��ك��ث��ر م���ن ال���وق���ائ���ع وامل���ع���ل���وم���ات عن 

والدوحة  وا�سنطن  بني  متكامل  تن�سيق 

والريا�س والقاعدة و�سلفيني واأ�سوليني 

من اأجل تخريب �سورية و�سرب وحدتها، 

وق��د عك�س جانب م��ن ه��ذه ال��وق��ائ��ع ما 

االأ�سبق  ال��رو���س��ي  ال����وزراء  رئي�س  اأعلنه 

يفغيني برمياكوف يف حديث تلفزيوين 

ُبث اإىل ال�سرق االأق�سى الرو�سي بقوله: 

���س��ي��ئ��اً  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  ت��ت��ع��ل��م  »اأمل 

م���ن م�����س��ر، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال؟ حيث 

با�ستقرار  وانتهى  العربي  الربيع  وج��د 

يعتقد  فهل  البلد،  ه��ذا  يف  االإ�ساميني 

اأح����د ب�����س��ك��ل ج����دي اأن����ه يف ح����ال رح��ي��ل 

حمله؟  دميقراطي  نظام  �سيحل  االأ�سد 

هذا اأمر م�سحك، اأي نظام دميقراطي؟ 

واح��د  ق��ارب  االآن يف  املتحدة  وال��والي��ات 

اأن اأعلن الزعيم الذي  مع القاعدة، بعد 

توىل القيادة هناك بداًل من بن الدن اأنه 

يوؤيد املعار�سة يف �سورية«.

ل��ل�����س��ع��ودي��ة  اأي ح����ال، ه���ل مي��ك��ن  يف 

»ال��ت��ح��ول  ل��ق��ي��ادة عملية  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي 

يف  تنجح  اأن  ���س��وري��ة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي« 

م��ه��م��ت��ه��ا؟ وه����ل مي��ك��ن ل��ق��ط��ر ب��ق��ي��ادة 

احلمدين اأن ت�ستمر يف دورها؟

موؤمتر  يتابع  ك��ان  خم�سرم  �سحايف 

اأع�����داء ���س��وري��ة يف ت��ون�����س، رد ع��ل��ى ه��ذا 

ال�����س��وؤال ب��ح��دي��ث ذي ����س���وؤون و���س��ج��ون، 

اأال  همها  ك��ل  ال�سعودية  اأن  اإىل  ف��اأ���س��ار 

ي��ك��ون ه��ن��اك ���س��وري��ة ق��وي��ة وح��ا���س��رة، 

ال�سورية  اخلارجية  وزارة  وثائق  يف  الأن 

ال�سعودي �سد  ال��دور  املعلومات عن  من 

العرب واالإ�سام ما يجعل ال�سوؤال جدياً 

االإرهاب  اأ�سكال  اأ�سباب دعمها لكل  حول 

وال���ت���ط���رف، وم���ع���اداة ك���ل ح��رك��ة حت��رر 

�سعود  اآل  اأن جعل  اإىل  ال��ع��امل، الف��ت��اً  يف 

فيه  وجن���د،  للحجاز  عا�سمة  ال��ري��ا���س 

اأنها قريبة من  األف �سبب و�سبب، يكفي 

»الدرعية« على حد قوله، وت�ساءل: هل 

دول��ة ال د�ستور فيها وال  اأن  اأح��د  يعتقد 

اأن  املدنية ميكنها  قانون ي�سبط احلياة 

بذريعة  ث��م  ال��دمي��ق��راط��ي��ة؟  اإىل  ت��دع��و 

ال�سعودية،  يف  ه��ن��اك  ال�سريعة  تطبيق 

االأط��راف  اأ�سهر جت��ارة هي جت��ارة  باتت 

بقطع  اأح��ك��ام  ت�����س��در  ح��ي��ث  ال�سناعية، 

االأي�������دي واالأرج���������ل، ل��ي��ت��م ا���س��ت��ب��دال��ه��ا 

اأ�سحاب  اأن  تبني  ا�سطناعية،  باأع�ساء 

اأو  امل�سانع هم �سركاء الأم��راء  اأو  امل�سنع 

اأحد امل�سوؤولني، وبهذه الطريقة زاد عدد 

مليوين  عن  اأطرافهم  املقطوعة  النا�س 

اإن�سان!

اأما قطر، فهذه الدولة امل�ستبدة التي 

اأب��ن��اء  روؤي����ة  حاكمها  زوج���ة  ت�ستطع  مل 

يكون  اأن  اأج���ل  م��ن  فاأبعدتهم  �سرتها، 

جن��ل��ه��ا ول��ي��اً ل��ل��ع��ه��د، ه��ل مي��ك��ن ل��ه��ا اأن 

تكون قائدة للدميقراطية والتحديث يف 

العامل العربي؟!

م��ه��م��ا ي��ك��ن، اال���س��ت��ف��ت��اء ال���ع���ام على 

د�ستور �سورية اجلديد ح�سل، وهو ميثل 

اإىل  �سورية  اآث��اره  �ستتعدى  هاماً  تطوراً 

اأ�س�ساً  الأن���ه ي�سع  ك��ك��ل،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 

اإىل م��رح��ل��ة  ����س���وري���ة  م��ت��ي��ن��ة الن���ت���ق���ال 

متجددة، حتكمها االإرادة ال�سعبية احلرة 

املعربرَّ عنها بوا�سطة �سناديق االقراع.

االأ�سد  ب�سار  الرئي�س  اأ�سدر  اأن  وبعد 

للعام   94 رقم  باملر�سوم  اال�ستفتاء  نتائج 

اجلريدة  يف  ين�سر  ب��اأن  القا�سي   ،2012
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  د���س��ت��ور  الر�سمية 

ال�����س��وري��ة ال���ذي اأق����ره ال�����س��ع��ب، ليعترب 

نافذاً من تاريخ 27 �سباط 2012، ميكن 

التاأكيد على اأن الدميقراطية الربملانية 

ال�سوري اجلديد،  الد�ستور  التي حددها 

واأن�������س���اأ ق���واع���ده���ا، مت��ث��ل ح��ال��ة ن��وع��ي��ة 

جديدة، �سيكون لها تاأثرها وح�سورها 

املتجددة  �سورية  الأن  العربي،  العامل  يف 

ت���واج���ه ال��ت��ح��دي ك��م��ا ه���ي دائ����م����اً، ب���اأن 

ت��ك��ون من���وذج���اً رائ������داً ل��ن��ه��ج االإ����س���اح 

وال���ت���غ���ي���ر ال������ذي ي��ن��ا���س��ب اجل��م��اه��ر 

التقدم  يف  الوطنية  وم�ساحلها  العربية 

واالجتماعي..  واالق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي 

ال��ت��ح��ري��ر  ع��م��ل��ي��ة  واال�����س����ت����ق����ال، ويف 

واملقاومة اأي�ساً.

اأحمد زين الدين

زوجة حاكم قطر أبعدت 
أبناء ضّرتها من أجل أن 

يكون نجلها وليًا للعهد.. 
فهل يمكن للدوحة أن 

تكون قائدة للديمقراطية 
والتحديث في العالم 

العربي؟!

هل يعتقد أحد أن دولة 
كالسعودية ال دستور 
فيها وال قانون يضبط 

الحياة المدنية يمكنها أن 
تدعو إلى الديمقراطية؟!

4

أحداث األسبوع

الرئي�س االأ�سد وعقيلته ي�ستفتيان.. وبدا وزير االإعام ال�سوري 

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

ال�شعودية وقطر ت�شّعدان.. ووا�شنطن تورطهما اأكرث

�سورية جنحت يف التحدي الدميقراطي ومواجهة الإرهاب
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هل تكررت جتربة الأ�ستونيني ال�سبعة؟

فيما بات موؤكداً اأن القوات النظامية ال�سورية بداأت تنفيذ عمليات تطهر 

يف منقطة باب عمرو يف حم�س، واأن �ساعات قليلة حا�سمة تف�سل عن اإجناز 

هذا العمل النوعي ع�سكرياً، ثمة ت�ساوؤالت عديدة تطرح عن كيفية و�سول 

قد  كانا  اأن  بعد  حم�س،  من  لبنان،  اإىل  بريطاين  واآخ��ر  فرن�سية  �سحافية 

دخا اإىل هذه املدينة بطريقة غر م�سروعة عن طريق ال�سمال اللبناين.

واإذا كان املهاجر املجري اليهودي الذي يحتل موقع رئا�سة فرن�سا؛ نيكوال 

�ساركوزي، قد اأعلن عن و�سول مواطنته اإىل لبنان من حم�س، ثم تراجع عن 

ذلك، فاإن ال�سحايف الربيطاين و�سل اإىل لبنان و�سار يف عهدة �سفارة باده، 

االأ�ستونيني  ل�سيناريو  تكرار  هناك  وه��ل  ذل��ك؟  ح�سل  كيف  هنا:  وال�سوؤال 

الفرن�سية ورّحلتهم  ال�سفارة  الذين ُخطفوا من لبنان وا�ستعادتهم  ال�سبعة، 

اإىل بادهم، من دون اأن يكون اأي دور للبنان؟!



اأنقرة - الثبات

مرة جديدة خذلت الواليات املتحدة حلفاءها يف 

دول اخلليج و»املعار�سة ال�سورية« املتمثلة مبجل�س 

ا�سطنبول، فلم تطابق ح�سابات احلقل مع ح�سابات 

خمتلفة  اأخ��رى  بح�سابات  املتاأثر  االأمركي  البيدر 

ومل  اخلليج،  يف  وداعميهم  املعار�سني  ح�سابات  عن 

املنتظرتني  بالنتيجتني  ت��ون�����س«  »م���وؤمت���ر  ي��خ��رج 

منهم، االعراف مبجل�س ا�سطنبول، وتبني نظرية 

ترعاها  التي  امل�سلحة  والف�سائل  املن�سقني  ت�سليح 

بع�س هذه الدول.

خرج هوؤالء من موؤمتر تون�س وهم يعقدون االأمل 

املقبل،  اآذار  ن��ه��اي��ة  يف  امل��ق��رر  ا�سطنبول  م��وؤمت��ر  ع��ل��ى 

لكنهم مل ينُج من التداعيات التي اأدت اإىل اإحداث �سرخ 

بداأ  ال��ذي  الوطني«  و»املجل�س  تركيا  بني  العاقات  يف 

»املتخاذل«،  الركي  ال��دور  بانتقاد  يجاهرون  اأع�ساوؤه 

والذي ردت عليه تركيا بتذكر هوؤالء باأنهم »ما كانوا 

ليجتمعوا لوال امل�ساعدة الركية«، مكررين مقولة »اإن 

تركيا دولة وتت�سرف كدولة ال كاأفراد وتنظيمات.. واإن 

قراراتها وخطواتها تنطلق من هذه الثوابت«، ويقول 

ت�ستطع  ال�����س��وري��ة مل  امل��ع��ار���س��ة  »اإن  ت��رك��ي:  م�����س��وؤول 

اإىل  م�سراً  ومب�سروعها«،  بجديتها  العامل  اإقناع  بعد 

التهم  يلقوا  اأن  اأو�ساعهم قبل  اإ�ساح  اأن »على هوؤالء 

لعبة  يلعبوا  اأن  عليهم  ب���اأن  ه���وؤالء  م��ذك��راً  ج���زاف���اً«.. 

اأر�س  التي يلعبون عليها.. وهي  لقواعد االأر���س  وفقاً 

تركية«.

االأت��راك باملوقف االأمركي، ومبا �سمعه وزير  تاأثر 

االأمركية  م��ن نظرته  اأوغ��ل��و  داود  اأح��م��د  اخل��ارج��ي��ة 

ت�سليح  يف  امل�سي  م��ن  ح��ذرت��ه  ال��ت��ي  كلينتون  ه��ي��اري 

»منظم« للمعار�سة ال�سورية، فكانت تراجعهم عن بع�س 

واملعار�سني  اخلليجيني  على  اأغ��دق��وه��ا  ال��ت��ي  ال��وع��ود 

ال�سوريني، غر اأن هذا ال يعني تراجعهم عن م�سروعهم 

يف حماولة التاأثر على املعار�سني، و�سمان عدم خروج 

جناحهم الع�سكري عن بيت الطاعة الركي. 

ال�����وزي�����ر ال����رك����ي ق�����ال ل��ل��م��ع��ار���س��ني يف م���وؤمت���ر 

ا�سطنبول: »دعونا نلتقي يوم الثاثاء يف تركيا.. فثمة 

وب��داأوا  متاعهم  ه��وؤالء  حمل  ب�ساأنه«،  لنتحدث  الكثر 

يت�سل  اأح��داً مل  اأن  ليكت�سفوا  ا�سطنبول  على  بالتوافد 

من وزارة اخلارجية الركية لتاأكيد املوعد.. وانتظروا 

»اإن  لهم:  ليقال  االإثنني  ليل  من  متاأخرة  �ساعة  حتى 

اللقاء قد تاأجل اإىل موعد مل يحدد«.

االأمركي:  املوقف  على  مطلعة  م�سادر  وتقول 

يف  لي�س  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  احلقيقي  اخل���وف  »اإن 

ا�ستامها  ب��ل يف  ال�����س��ل��ط��ة،  االإ���س��ام��ي��ني  ا���س��ت��ام 

املعار�سون  وي���درك  الإ���س��رائ��ي��ل،  �سمانات  دون  م��ن 

ال�سوريون هذا االأمر جيداً، وقد اأف�سح العديد منهم 

اإ�سرائيل«، كما جاهر  اأن »ال م�سكلة لديهم مع  عن 

رئي�س املجل�س برهان غليون باأن املعار�سة �ستقطع 

اإي��ران و»ح��زب اهلل« يف حال  العاقات ال�سورية مع 

اجلديدة  الف�سيحة  وتاأتي  ال�سلطة،  اإىل  و�سولها 

امل��واق��ع االل��ك��رون��ي��ة وه��ي عبارة  انت�سرت يف  ال��ت��ي 

الكتاب  من  عدد  مع  ملقابلة  تلفزيوين  ت�سجيل  عن 

والنا�سطني اليهود على التلفزيون الفرن�سي، كانت 

النا�سطة ال�سورية ب�سمة ق�سماين الوحيدة فيه من 

اليهودي، واأتى كامها ليزيد الطني  خارج االإط��ار 

اأي م�سكلة لها مع  ب��ع��دم وج���ود  ب��ل��ة، فقد ج��اه��رت 

»ال�سام«،  اإىل  وحاجتها  بحقها  معرفة  اإ�سرائيل، 

كا�سفة عن زيارة قامت بها اإىل الكيان ال�سهيوين، 

وتبارت يف اإظهار »الود«.

البارزين  واأع�سائه  املجل�س  المباالة  كانت  واإذا 

بهذه احلادثة وعدم قيامهم باأي تو�سيح اأو ت�سرف 

فاالأ�سواأ  �سيئ،  اأم��ر  الكبرة،  الف�سيحة  هذه  حيال 

كان اأن املعلومات تفيد باأن هذا الت�سجيل مت ت�سريبه 

وب���اإذن  نف�سها  ق�سماين  ق��ب��ل  م��ن  االن��رن��ت  ع��ل��ى 

مبا�سر من غليون، الذي ي�ساكن �سقيقتها من دون 

ف�سل  هو  الفيديو  ه��ذا  اأن  ويبدو  باري�س،  يف  زواج 

ال��ع��رو���س الإ���س��رائ��ي��ل  ت��ق��دمي  اإ���س��ايف م��ن م�سل�سل 

املعار�سة،  ه��ذه  على  االع��ت��م��اد  باإمكانية  الإقناعها 

اأم��ام الر�سى االأم��رك��ي وذه��اب  ما يفتح يف املجال 

اخل����وف م���ن ال��ق��اع��دة وغ���ره���ا م���ن »امل��ت��ط��رف��ني« 

الذين ال ميكن �سبطهم على حدود اإ�سرائيل.

موؤمتر  يف  بال�»تعوي�س«  املعار�سة  وع��دت  تركيا 

ا�سطنيول، وجمل�س ا�سطنبول ي�سابق الزمن الإقناع 

االأمركيني.. و�سورية ما تزال تنزف!

املخت�سة  اجل��ه��ات  ���س��ارف��ت  وق���ت  يف 

ا�ستئ�سال  م��ن  االإن��ت��ه��اء  على  �سورية  يف 

يف  خ�سو�ساً  امل�سلحة،  االإره��اب��ي��ة  ال��ب��وؤر 

امل��ن��اط��ق امل��ح��اذي��ة ل��ل��ب��ن��ان، وحت���دي���داً يف 

املنطقة ال�سمالية - ال�سرقية، هبطت يف 

�سكل مفاجىء »غرة« النائب امل�ستقبلي 

م��ع��ني امل��رع��ب��ي ع��ل��ى ع��ك��ار وال��ع��ك��اري��ني 

واأو�ساعهم املعي�سية واالجتماعية.

فمنذ دخول املرعبي الندوة الربملانية 

منذ نحو ثاث �سنوات، مل ي�سهد الراأي 

النهو�س  على  »حما�سًة«  العكاري  العام 

كالتي  منطقتهم،  يف  االإمنائية  باحلال 

ي��ب��دي��ه��ا امل��رع��ب��ي ال���ي���وم، ال��ت��ي و���س��ل��ت 

م��ع��ه اإىل احل���د ال��ت��ل��وي��ح ب��خ��روج��ه من 

اال�ستقالة  ث��م  النيابية،  امل�ستقبل  كتلة 

ح��ال  يف  ال��ن��ي��اب��ي،  املجل�س  ع�سوية  م��ن 

ا���س��ت��م��رار ح���رم���ان ع��ك��ار م���ن امل�����س��اري��ع 

االإمنائية واخلدماتية.

  ف��م��ا ���س��ر ت��وق��ي��ت ه����ذه اال���س��ت��ف��اق��ة 

االإقليمية  ال��ظ��روف  ه��ذه  »امل��رع��ب��ي��ة« يف 

الدقيقة التي متر بها املنطقة وخ�سو�ساً 

����س���وري���ة، وه����ل ه���ي ن��اج��م��ة ع���ن ه��م��وم 

اأدرك  املرعبي  اأن  اأو   ف��ق��ط،   العكاريني 

العكاريني  بع�س  معه  ووّرط  ت���وّرط  اأن��ه 

اأم��ن��ي��ة فا�سلة ���س��د اجل���ارة  يف م��غ��ام��رات 

االأقرب، االأمر الذي انعك�س على االأو�ساع 

امل��ع��ي�����س��ي��ة يف ب��ع�����س ال���ق���رى ال��ع��ك��اري��ة 

املتداخلة جغرافياً واجتماعياً معها، التي 

والطبية،  الغذائية  حاجتها  تغطي  كانت 

واأحياناً التعليمية من �سورية، فبداأ ي�سعر 

اأن  اأو  ب��وخ��زة �سمر جت��اه م��ن وّرط��ه��م، 

اإدارة فريق 14 اآذار اخلارجية اأوعزت اإىل 

»االجتماعي«،  ال��دور  ه��ذا  تاأديه  املرعبي 

ب���اأن معني املرعبي  ال��ع��ام  ال����راأي  الإي��ه��ام 

على خاف مع »امل�ستقبل«،  جراء اإهمال 

االأخ��ر لعكار، يف حماولة لتلميع �سورة 

ال��ن��ائ��ب امل���ذك���ور، واإب�������رازه ك��م��داف��ع عن 

حقوق العكاريني، لتاأمني تغطية خروجه 

م���ن »امل�����س��ت��ق��ب��ل«، يف ح����ال ث��ب��ت ت��ورط��ه 

ت�ستهدف  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة  العمليات  يف 

ورود  بعد  خ�سو�ساً  ال�سوري،  اال�ستقرار 

م��ع��ل��وم��ات ع���ن ت��وق��ي��ف ق����ادة م��ي��دان��ي��ني 

م�سلحني  واع���ت���ق���ال  وق���ت���ل  ف��رن�����س��ي��ني، 

عرب  اإل��ي��ه��ا  ت�سللوا  حم�س،  يف  لبنانيني 

يكون  وقد  العكارية،  خالد  وادي  منطقة 

للمرعبي دور يف عمليات الت�سلل املذكورة، 

ويف تقدمي امل�ساندة والدعم للمجموعات 

االإرهابية امل�سلحة، االأمر الذي قد يدفع 

»التيار االأزرق« اإىل اإنتاج هذه »امل�سرحية« 

عن  تخلى  باأنه  العام  للراأي  توحي  التي 

اأح���د ن���واب���ه، ل��ل��ه��روب م��ن حت��م��ل تبعات 

اخلارجية  االإدارة  اأيقنت  بعدما  اأعماله، 

ل��ل��ت��ي��ار امل���ذك���ور ب����اأن ���س��ق��وط احل��ك��م يف 

خ�سو�ساً  امل�ستحيل،  حكم  يف  بات  �سورية 

ال�سيطرة  يف  ال�سوري  اجلي�س  جناح  بعد 

التي  التفكك  االأر����س، وبعد ح��االت  على 

دع��وة  وم��ا  »ا���س��ط��ن��ب��ول«،  ت�سيب جمل�س 

رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ف�����وؤاد ال�����س��ن��ي��ورة 

اإىل الناأي بالنف�س عما يجري يف  موؤخراً 

�سورية اإال موؤ�سر اإىل ذلك.

اإن هذه الفر�سية االأخ��رة، قد تعرب 

اإدارت��ه  عن حقيقة »خ��اف« املرعبي مع 

التي  االأوىل  امل���رة  فلي�ست  ال�سيا�سية، 

يوزع فيها »امل�ستقبل« االأدوار على نوابه، 

ف��ع��ن��دم��ا ق���رر ال��رئ��ي�����س ال�����س��ه��ي��د رف��ي��ق 

الت�سويت  ال��ن��ي��اب��ي��ة  وك��ت��ل��ت��ه  احل���ري���ري 

ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ال��د���س��ت��ور ومت���دي���د والي���ة 

اآن���ذاك  يلتزم  مل  حل���ود،  اإم��ي��ل  الرئي�س 

فاأعلن   كتلته،  قرار  فتفت  اأحمد  النائب 

احلريري �سكلياً خروج فتفت من الكتلة.

ومب����وزاة اإع����ان احل��ري��ري امل��واف��ق��ة 

على التمديد، كان الوزير ال�سابق غ�سان 

اأروق��ة  ل��دى  ي�سعى  منه  امل��ق��رب  �سامة 

ا�ست�سدار  اإىل  ال����دويل  االأم����ن  جمل�س 

القرار 1559 يف العام 2004 الذي ال يزال 

لبنان يعاين من تباعته.

»ال�سيناريو«  ت��ك��رار  مينع  ال��ذي  فما 

ال�����ذي ات���ب���ع م���ع ف��ت��ف��ت ه����ذه امل������ّرة مع 

املرعبي؟

ح�سان احل�سن

5

تون�سيون يتظاهرون اأمام مقر  موؤمتر اأعداء �سورية )اأ. ف. ب(

النائب معني املرعبي

هل يتكرر »�سيناريو فتفت« مع املرعبي؟

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

املعار�سة ال�سورية ت�ستجدي الر�سى الأمريكي مبزيد من التنازلت لـ»اإ�سرائيل«

الوليات املتحدة تخذل حلفاءها يف تون�ض.. وتركيا تعدهم بالتعوي�ض يف ا�سطنبول
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ليلى نقوال الرحباين*

من �سمن التطور يف علم ال�سيا�سة 

احل���دي���ث، ي���ق���وم ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب��اب��ت��داع 

»ال��ن��اأي  عنوانها  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية 

بالنف�س« يف موا�سيع »�سيادية« اأ�سا�سية، 

وهي ا�سرتاتيجية نخ�سى اأن اجلامعات 

مل ت��ك��ن ت��ل��ح��ظ��ه��ا يف ت���دري�������س ط��اب 

املتبعة  لل�سيا�سيات  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم 

بلدانهم،  م�سري  تقرير  يف  ال���دول  م��ن 

مب����ا ت��ق��ت�����س��ي��ه م��ت��ط��ل��ب��ات ال�������س���ي���ادة، 

داخلي  اثنني:  اإط��اري��ن  تت�سمن  والتي 

وخارجي.

يف اإط����ار ال�����س��ي��ادة ال��داخ��ل��ي، تعني 

ال�سيادة اأن ال قوة فوق �سلطة احلكومة 

���س��وؤون��ه��ا بنف�سها  ت��ق��رر  ال��ت��ي  ال��ف��اع��ل��ة 

من  ���س��غ��ط،  وب����دون  ا�ستقالية  وب��ك��ل 

ينتهك  خ���ارج���ي���ة،  اأو  داخ���ل���ي���ة  ج���ه���ات 

التامة  ا�ستقاليتها  ويفقدها  �سيادتها 

يف  اأم�����ا  ال���داخ���ل���ي���ة،  ���س��وؤون��ه��ا  اإدارة  يف 

اال�ستقال  فيعني  اخل��ارج��ي  اجل��ان��ب 

خارجي  تدخل  اأي  ومنع  رقابة  كل  عن 

اأو منظمة دولية،  اأخ��رى  اأي��ة دول��ة  من 

عاقاتها  يف  ���س��وؤون��ه��ا  تقرير  واح��ت��ك��ار 

اخلارجية بنف�سها.

الناأي  ا�سرتاتيجية  ه��ذه  اأن  ويبدو 

بالنف�س الفّذة، التي ابتدعتها احلكومة 

لتت�سمن  ت��ت��ط��ور  ب������داأت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

اإط��اره��ا،  يف  ت��ن��درج  و�سيا�سات  تكتيكات 

»اأخ��ذ  ال��ي��وم تطبيق خطة  وي��رز منها 

امل�����س��وؤول��ون االكتفاء  ق��رر  ال��ع��ل��م«، فقد 

ب�»اأخذ العلم«، بعزم االأمني العام لاأمم 

امل��ت��ح��دة ب����ان ك���ي م����ون ع��ل��ى ال��ت��م��دي��د 

بلبنان  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  لعمل 

وال��ق�����س��اة امل��ل��ح��ق��ني ب��ه��ا م���دة ���س��ن��وات 

ثاث، وذلك رداً على الكتاب الذي كان 

قد اأر�سله اإىل ال�سلطات اللبنانية طالباً 

»اإبداء ماحظاتها« يف هذا ال�ساأن.

وهكذا مّت متديد العمل باالتفاقية 

اخلا�سة  الدولية  املحكمة  اأن�ساأت  التي 

ب��ل��ب��ن��ان، ب���دون اإب�����داء م��اح��ظ��ات، ول��و 

�سكلية، على عملها واأدائها، وبدون حتى 

جمرد »لفت نظر« االأمني العام لاأمم 

املتحدة وجمل�س االأمن، اإىل اأن املحكمة 

العدالة  معايري  »اأع��ل��ى  تطبق  ال  تلك 

اجلنائية الدولية« كما تّدعي، ولو فعل 

وجههم  م��اء  حلفظوا  ذل��ك،  امل�سوؤولون 

االأق��ل، يف مو�سوع حمكمة فريدة  على 

والتع�سف  الت�سيي�س  ب���داأ  ن��وع��ه��ا،  م��ن 

ومنذ  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ  عملها  يف 

واعتقال �سباط  ال��زور،  �سهود  حمايتها 

اأرب��ع��ة ظ��ل��م��اً، وغ��ريه��ا م��ن االنتهاكات 

اآالف  ي�سعها  ال  وال��ت��ي  مار�ستها  ال��ت��ي 

ال�سفحات.  

وال����اف����ت يف م���و����س���وع ال��ت��م��دي��د 

بلبنان،  اخل��ا���س��ة  ال��دول��ي��ة  للمحكمة 

االجت��اه  عن  خمتلفاً  منحى  تاأخذ  اأنها 

الدولية  اجلنائية  املحاكم  ي�سود  ال��ذي 

يف العامل اليوم، والذي ينحو اإىل مزيد 

من اإعطاء ال�سلطات املحلية ال�ساحية 

كان  اإذا  خا�سة  املحاكمات  يف  النظر  يف 

الق�ساء الوطني قادراً على القيام بتلك 

املحاكمات وراغباً بالقيام بدوره يف هذا 

االإطار.

امل��ح��اك��م  ع��ل��ى جت�����ارب  امل��ط��ل��ع  اإن 

املجتمع  اأن  يعلم  ال��دول��ي��ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة 

التي  وامل�سكات  التجارب  وبعد  الدويل 

اخلا�سة  الدولية  املحاكم  عمل  رافقت 

اآل��ي��ات  الع��ت��م��اد  ينحو  ب���داأ  واملختلطة، 

العدالة  اإىل  العودة  يف  تتجلى  جديدة، 

تاأ�سي�س  خ��ال  م��ن  املحلية،  اجلنائية 

جرائم  ملحاكمة  خا�سة  داخلية  حماكم 

احل�������رب، وه�����ي م���وؤ����س�������س���ات ق�����س��ائ��ي��ة 

بينما  امل��ح��ل��ي،  ال��ق��ان��ون  تطبق  حملية 

للم�ساعدة،  دول��ي��ني  ب��ق�����س��اة  ت�ستعني 

اإليها من  يتم حتويل اجلرائم  اأن  على 

اأن�ساأها  التي  اخلا�سة  الدولية  املحاكم 

اآخر  جمل�س االأم��ن، وه��ذه االآليات هي 

الدولية  العدالة  تطور  اإليه  تو�سل  ما 

يبدو  ما  على  الأنها  ال��راه��ن،  الوقت  يف 

ال�سرعية  م�سكلة  حل  على  االأق���در  هي 

ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن��ه��ا امل��ح��اك��م 

الكلفة  اإىل تخفيف  باالإ�سافة  الدولية، 

االق��ت�����س��ادي��ة واحل����د م���ن اال���س��ت��خ��دام 

ال�سيا�سي الدويل للمحاكم الدولية.

�سبيل  على  نذكر  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 

اأن�ساأت  التي  املختلطة  املحكمة  امل��ث��ال، 

يف البو�سنة والهر�سك يف اآذار من العام 

�سمن  ا�ستثنائية  غ���رف  وه���ي   ،2005
امل���ح���اك���م امل��ح��ل��ي��ة ت���ت���األ���ف م����ن ق�����س��اة 

ومقا�ساة  للتحقيق  وحمليني  دول��ي��ني 

يف  بتورطهم  ي�ستبه  الذين  االأ�سخا�س 

ان��ت��ه��اك��ات ال��ق��ان��ون ال����دويل االإن�����س��اين 

وك�����ان   ،1992-1995 ح������رب  خ������ال 

اال�ستثنائية  ال��غ��رف  ت��ل��ك  م��ن  ال��ه��دف 

الوطنية  الق�سائية  ال�سلطات  اإع��ط��اء 

اإج����راء حم��اك��م��ات جرائم  ال��ق��درة على 

م�سممة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  �سمن  احل���رب 

م���ن ق��ب��ل امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 

كافة  الإغ���اق  ال�سابقة  ليوغو�سافيا 

طلب  على  بناء  بها  املرتبطة  الق�سايا 

اأن ما بداأ  جمل�س االأم��ن ال��دويل، علماً 

على �سكل حماكم »خمتلطة«، وبالرغم 

من املخاوف التي �سادت يف بادئ االأمر، 

من عدم �سفافيتها وعدم عدالتها تبني 

اأنها كانت نزيهة واأكرث �سفافية وعدالة 

وم��ه��ن��ي��ة واح���رتم���ت م��ع��اي��ري ال��ع��دال��ة 

اأكرث بكثري مما فعلت املحاكم  الدولية 

الدولية، ما اأدى اإىل حتّولها اإىل حماكم 

حملية مئة يف املئة.

اإذاً، يف الوقت الذي تتجه يف الدول 

ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن اإرث م��ن االن��ت��ه��اك��ات 

اجل�سيمة حلقوق االإن�سان، اإىل ا�ستعادة 

�سيادتها الق�سائية من املحاكم الدولية، 

وذل����ك ب��ع��د اأن ت��ع��اف��ى ق�����س��اوؤه��ا وب��ات 

قادراً لوج�ستياً وب�سرياً على اال�سطاع 

مب��ه��م��ت��ه االأ����س���ا����س���ي���ة، يف ه����ذا ال��وق��ت 

ب����ال����ذات، ويف م���وق���ف »مت��ي��ي��ع��ي« ك��ان 

باال�ستمرار  علماً  لبنان  ياأخذ  متوقعاً، 

كرامة  م��ن  واحل��ط  �سيادته  انتهاك  يف 

وق�����درة ق�����س��ائ��ه، م���ن خ���ال ال��ت��م��دي��د 

ملحكمة اأن�سئت – كما مّت الزعم – الأن 

القيام  ع��ن  »ع��اج��ز«  اللبناين  الق�ساء 

 14 ونّفذ جرمية  مبحاكمة من خطط 

�سباط االإرهابية.

ال��ذي  التمديد  ع��ن  النظر  وبغ�س 

ح�����س��ل ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة اخل��ا���س��ة 

ب��ل��ب��ن��ان ال���ي���وم، و����س���واء ُم���دد ل��ه��ا اأم مل 

ق��ادرة  تلك  املحكمة  اأن  ي��ب��دو  ال  مي���دد، 

على القيام مبهمتها االأ�سا�سية املفرت�س 

اأن ت���ق���وم ب���ه���ا، وه����ي ك�����س��ف احل��ق��ي��ق��ة 

�سباط،   14 جرمية  يف  العدالة  واإحقاق 

اأواًل الأن التمديد بهذا ال�سكل ومتويلها 

�سمناً  يعني  ال  منكوبة  موؤ�س�سة  وكاأنها 

وثانياً،  لبنانياً،  ب�سرعيتها  االع���رتاف 

منذ  �سدقيتها  اأف��ق��ده��ا  التع�سف  الأن 

ال���دويل  ف��امل��ج��ت��م��ع  االأوىل،  ال��ل��ح��ظ��ات 

اآج���ًا،  اأم  ع��اج��ًا  دعمها  ع��ن  �سيتخلى 

ح���امل���ا ت��ف��ق��د وظ��ي��ف��ت��ه��ا ك��������اأداة ���س��غ��ط 

الأن  اأكرث،  بب�ساطة  اأو  �سيا�سية،  وابتزاز 

ينحو  العاملي  النظام  يف  التطور  م�سار 

املتحدة  ال���والي���ات  ن��ف��وذ  تقلي�س  ن��ح��و 

بهدف  املحكمة  اأن�ساأت  التي  االأمريكية 

حم��ارب��ة احل��ل��ف امل��ق��اوم الإ���س��رائ��ي��ل، ما 

قوة  املحكمة  تلك  ف��ق��دان  اإىل  ���س��ي��وؤدي 

تبقيها  التي  الدولية  ال�سيا�سية  الدعم 

���س��ي��ف��اً م�����س��ل��ط��اً ع��ل��ى رق����اب امل��ق��اوم��ني 

اللبنانيني.

* اأ�ستاذة مادة العاقات الدولية يف 
اجلامعة اللبنانية الدولية
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لبنانيات

مـــواقف
للرئي�س  �أب��رق  �الحت��اد،  رئي�س حزب  م��راد؛  الرحيم  ال�سابق عبد  الوزير   •
�لربقية:  ن�س  يف  جاء  ومما  �لد�ستور،  على  باال�ستفتاء  مهنئًا  �الأ�سد  ب�سار 

»�إننا على يقني يا �سيادة �لرئي�س، باأن هذ� �الإقبال �ل�سعبي �لالفت على تاأييد 

�الإ�سالحات �لتي ت�سمنها �لد�ستور �جلديد، يعترب �إجنازً� متقدمًا على طريق 

جتديد �سورية مبفاهيم �لع�سر و�لتطور، يف ظل قيادتكم، �مل�ستند �إىل قيمنا 

وثقافتنا ودورنا يف حماية �أوطاننا«.

و�مللوك  و�لزعماء  �حلكام  دعا  االإ�سامية  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  لقاء   •
و�حد  رج��ل  ووقفة  تاريخية  وقفة  �لوقوف  �إىل  و�مل�سلمني  �لعرب  و�لروؤ�ساء 

�لعدو  يرتكبها  �لتي  �ل�سافرة  و�لتعديات  �خلطرية  �النتهاكات  مو�جهة  يف 

�ل�سهيوين بحق �لفل�سطيننني، وبحق �ملقد�سات �لعربي و�الإ�سالمية.

من جهة ثانية، ��ستنكر �للقاء حماولة �العتد�ء �الآثمة �لتي تعّر�س لها مدير 

عام �الأوقاف �الإ�سالمية �ل�سيخ ه�سام خليفة يوم �جلمعة �لفائت، على يد بع�س 

�لعنا�سر �ملوتورة و�مل�سللة يف تيار �مل�ستقبل، د�عيًا �الأجهزة �ملخت�سة و�لق�ساء 

�للبناين �إىل معاقبة �ملعتدين.

• ال�سيخ زهري اجلعيد؛ رئي�س جبهة �لعمل �ملقاوم، �ت�سل مبدير عام مديرية 
�الآثمة  �ل�سيخ ه�سام خليفة، م�ستنكرً� �حلادثة  لبنان؛  �الإ�سالمية يف  �الأوقاف 

وجهه( يف  �هلل  )ك��رم  علي  �الإم��ام  م�سجد  من  �إث��ر خروجه  لها  تعر�س  �لتي 

�لطريق �جلديدة عقب �سالة �جلمعة.

و�ل�سغينة  �حلقد  �سيا�سة  عن  ناجت  �لت�سرف  هذ�  �أن  �جلعيد  �ل�سيخ  و�عترب 

�لتي يثريها �لبع�س خدمة الأهد�فه �ل�سيا�سية، و�لتي تاأخذ �سبابنا و�أبناءنا نحو 

�لتطرف وعدم �لقبول باالآخر، ناهيك عن قبوله للحو�ر و�لتقارب، ولن جتر 

هذه �ل�سيا�سة �إال فتنًا وحروبًا لن يخرج منها �أي طرف باأي ن�سر �إال �خلر�ب 

و�لدمار.

»�أ�سدقاء  موؤمتر  �أن  ر�أى  �للبناين،  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  رئي�س  �ساتيا؛  كمال   •
م�سروع تق�سيم �سورية« ف�سل يف �لتحّول �إىل لقاء ك�»موؤمتر �لعر�ق« �لذي �سبق 

�الحتالل �الأمريكي لهذ� �لبلد، وكما جرى يف موؤمتر �أ�سدقاء ليبيا �لذي نظمه 

�لعربي  �ل�سوري  �ل�سعب  �أغلبية  الأن  ذلك  ليبيا،  تدمري  قبل  �الطل�سي  حلف 

�إال  و�الإ�سالح،  بالتغيري  تطالب  �إذ  وهي  وليبيا،  �لعر�ق  حالتي  تكر�ر  ترف�س 

�لتو�زن  هو  �لثاين  و�ل�سبب  �الأجنبية،  و�لهيمنة  �لتق�سيم  فو�سى  ترف�س  �أنها 

�أخرى �سد قو�ت �الطل�سي  �لدويل �جلديد �لذي تقوده رو�سيا و�ل�سني ودول 

يف �ل�ساحة �لدولية.

معاجلة  �أن  ر�أى  �لوحدوي،  �الإ�سالمي  �للقاء  رئي�س  غندور؛  عمر  احل��اج   •
�ملو��سيع ذ�ت �ل�سلة بد�ر �لفتوى و�ملجل�س �ل�سرعي �الإ�سالمي �الأعلى ال ميكن 

�أن توؤتي ثمارها �إذ� �نطلقت من ح�سابات �سيا�سية، كتلك �لتي تدعو �إىل تقييد 

باتفاقية  �ملتعلق   G5 حركة �ملفتي، وتهديده بامللف �ملايل، ون�سر تقرير �سركة

�مل�ساريع و�ملبالغ �ملتعاقد عليها، و�الأغرب من ذلك �أن ن�سمع كالمًا يتخذ من 

�لطهر لبو�سًا، بينما هو يف حقيقته دعوة �إىل �لت�سرذم و�لفتنة و�النق�سام!

• الوزير والنائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ �أمني عام ر�بطة �ل�سغيلة، ر�أى �أن 
باأد�ئها  لبنان ت�ستدعي من �حلكومة �الرتقاء  �لتي يعي�سها  �لظروف �ل�سعبة 

يوؤدي  مبا  و�الجتماعية،  و�القت�سادية  و�الأمنية  �ل�سيا�سية  �مل�ستويات  كل  على 

�إىل حفظ �الأمن و�ال�ستقر�ر، د�عيًا �إىل �الإ�سر�ع يف �إجناز �لتعيينات �الإد�رية 

و�لق�سائية، لتمكني �حلكومة من تنفيذ �سيا�ساتها، و�إىل �إجناز قطع �حل�ساب 

�ملايل عن �ل�سنو�ت �ل�سابقة، وعدم �مل�ساومة يف هذ� �ملو�سوع، و�ملحا�سبة يف 

كيفية �إنفاق �ل�11 مليار دوالر يف عهد حكومة فوؤ�د �ل�سنيورة، فيما لبنان يعي�س 

�سائقة �قت�سادية ومالية تفر�س على �حلكومة �لت�سدد يف �سبط �النفاق وعدم 

�لتهاون فيه.

w w w . a t h a b a t . n e t
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�سيكون باإمكان �سربل نحا�س اأن ي�سرتيح 

بع�س ال�سيء، يف منزله اجلميل، االأنيق بعيداً 

اأن  ال�سمال، ميكنه  تنورين يف  البذخ، يف  عن 

يحظى  اأن  يحب  التي  الطبيعة  اإىل  يلتجئ 

ب��ب��ع�����س ال���ه���دوء وال�����س��ك��ي��ن��ة، ال��ل��ت��ني يبحث 

عنهما يف اأوقات راحته، كتعوي�س عن ن�ساطه 

يتوافق مع  ملا ال  احل��ادة  امل��ف��رط، ومقارباته 

قناعاته.

كثرياً   - ال�سابق   - الوزير  �سيفكر  هناك 

يف م��ا اآل���ت اإل��ي��ه االأم����ور، ويف اأه��م��ي��ة املوقف 

الذي اتخذه، »الأنه موقف مبدئي مبني على 

واملنكافات«،  ال�سيا�سية  احل�سابات  ال  املبادئ، 

من  فيها  اآخ��ر  وف��ري��ق  احلكومة  رئي�س  اأراد 

امل���اآزق، وع��دوه  نحا�س االإذع���ان للخروج م��ن 

اأن��ه حق وقوننة ب��دل النقل،  ب��اإق��رار ما ي��راه 

ل�����س��اع��ات قليلة  ق��ن��اع��ات��ه  ي��خ��ال��ف  اأن  ���س��رط 

توقيعه مر�سوم  ب��ني  تف�سل   - اأق��ل  ورمب��ا   -

بقانون يف جمل�س  اإق����راره  وب��ني  النقل  ب��دل 

النواب.. اأثمر ال�سغط ا�ستقالة ومل يعطهم 

نحا�س توقيعه.

ه����ذه ال��وق��ف��ة ع����رت ك��ث��ريي��ن، وج��ع��ل��ت 

اأمام  اجل��رال مي�سال عون يف موقف حمرج 

ق��اع��دت��ه ال��ت��ي ك��ان��ت اأك���رث َم���ن ا���س��ت��اء لعدم 

ال���وق���وف اإىل ج��ان��ب ن��ح��ا���س، ب��ال��ق��در ال��ذي 

على  ت�سقط  خامته،  من  كفاءة  اإزاح���ة  مينع 

 – ع��ون  العماد  ال�سيا�سية،  الت�سويات  مذبح 

اال�ستمرار يف معركة  اأن  – اأدرك���وا  وحلفاوؤه 

�سيا�سية  �سمانة  يريدونها  حكومة  ت�سقط 

ا�سرتاتيجية، هي معركة خا�سرة، لكن نحا�س 

انت�سر يف معركته ال�سخ�سية.

���س��ك��ل ن��ح��ا���س يف م��وق��ع��ي��ه ال����وزاري����ني، 

م�سافة  قيمة  العمل،  ث��م  االت�����س��االت  وزارة 

للعمل ال��وزاري، كما �سكل يف جمل�س الوزراء 

وزي���راً  لي�س  ن��ح��ا���س  اأن  وال�����س��ب��ب  جم��ت��م��ع��اً، 

يكتفي باأعمال وزارته، فهو يناق�س وي�ساك�س 

ال�سابق  باأع�ساب رئي�س احلكومة  اأطاح  حتى 

»اهلل ال  قائا:  توعده  ال��ذي  �سعد احلريري 

طار،  احل��ري��ري  لكن  بخليك«..  اإذا  يخليني 

وبقي نحا�س. 

ح���ل���ف���اوؤه مل ي���ك���ون���وا اأق�����ل ت����ذم����راً من 

تيار  رئ��ي�����س  و���س��ف��ه  وم�ساك�ساته،  مبدئيته 

كما  »غ��ل��ي��ظ«،  ب��اأن��ه  فرجنية  �سليمان  امل���ردة 

دارة اجل�����رال ويف  ك���ث���ريون يف  م��ن��ه  ا���س��ت��اء 

التيار الوطني احلر الأنه »يطف�س املتمولني« 

يتعلق  م��ا  املارك�سية يف  ت��ق��ارب  التي  ب��اأف��ك��اره 

النا�س،  حياة  تخ�س  التي  ال�سعبية  ب��االأم��ور 

وتلك التي تتعلق مببادئ احلكم ال�سليم، فلم 

الدرا�سات  اأج��رى  الذي  الرجل  يكن مبقدور 

وعلم اأع�ساء الرملان العراقي »مبادئ احلكم 

الر�سيد« اأن يتنازل.

ك������ان ����س���رب���ل ن���ح���ا����س م����ن ال���ق���ل���ة م��ن 

الي�ساريني الذين بقوا يف مواقعه، فلم يلتحق 

ال�سيا�سيني  وال��راأ���س��م��ال��ي��ني  االأغ��ن��ي��اء  ب���دور 

اأملهم من الي�سار، بقي يف  كغريه ممن خاب 

تقريب  و�ساهم يف  اأفكاره،  عن  املدافع  موقع 

العماد ع��ون م��ن اأف��ك��اره حتى دخ��ل ال��دائ��رة 

ال�سيقة حول اجلرال.

���س��رب��ل ن��ح��ا���س امل���ع���روف ب��ب�����س��اط��ت��ه، يف 

امل��ل��ب�����س وال��ت�����س��رف، ك���ان حم��ط اح����رتام يف 

اإب��ع��اد ك��ل من  اإىل  ال��ع��م��ل، ف��ق��د ع��م��د  وزارة 

لي�ست لهم فائدة، حتى لو كانوا من احللفاء 

يف ال�سيا�سة، واأبقى اأ�سحاب الكفاءة وحتى لو 

ال���وزارة على  ك��ان��وا م��ن خ�سومه، حر�س يف 

االأ�سغر  الفئات  على  االأعياد  مكافاآت  توزيع 

اأكرث منه للفئات العليا يف االإدارة، ويف ذكرى 

امل��ي��اد اأ���س��ر ع��ل��ى ت��ن��اول احل��ل��وى اخلا�سة 

ب��ال��ع��ي��د م���ع امل���وظ���ف���ني، واك��ت��ف��ى وق����ت ذاك 

بعبارات متوا�سعة ت�سجعهم على اأداء عملهم 

ب�سكل اف�سل.

ل��ك��ن ن��ح��ا���س يف م��وق��ع��ه، ا���س��ط��دم ب���اأن 

من يفرت�س به اأن يدافع عنهم، اأي العمال، 

وقفوا �سده مع اأرباب العمل، ورغم ا�ستيائه 

م��ن م��وق��ف االحت����اد ال��ع��م��ايل وح��دي��ث��ه عن 

»البيع وال�سراء«، ا�ستمر يف دفاعه عن ق�سية 

ال���ع���م���ال وح��ق��ه��م يف احل�������س���ول ع��ل��ى رات���ب 

حقاً«  بل  »منة  تكون  ال  وتقدميات  منطقي، 

مت�ساحلاً  »�ساأبقى  ال�سهرية  مقولته  مكرراً 

مع قناعاتي واأنام و�سمريي مرتاح«.

مل ي��ح��ط ن��ح��ا���س ن��ف�����س��ه ب��ال��ك��ث��ري من 

درا���س��ة  على  بنف�سه  ينكب  ب��ل  امل�ست�سارين، 

ملفاته، ويغرق يف االأرقام، لكن م�سكلة �سربل 

نحا�س كما يقول عنه امل�ست�سار االإعامي يف 

»عناده  زلغوط  ح�سني  الزميل  العمل  وزارة 

لي�سعر  حتى  قناعاته  يف  االإغ���راق  يف  املفرط 

ن��ف�����س��ه اأح���ي���ان���اً مي��ت��ل��ك ك���ل احل��ق��ي��ق��ة وغ��ري 

اأ�سلوبه  يف  اأن  كما  فيها،  النقا�س  على  ق��ادر 

االأفكار،  توليد  يف  بحثه  مبعنى  اال�ستفزازي 

يجد  ال  ق�����س��اوة  ي�ستغرب  يجعل حم��دث��ه  م��ا 

���س��دام��ي��ة نحا�س  اأن  م��ع��ت��راً  م������رراً«،  ل��ه��ا 

اأن  يِع  العتيق مل  الي�ساري  اإن  »اإذ  بدت نافرة 

بل هي  لبنان، غالباً  ال�سيا�سية يف  احل�سابات 

واحلقيقة،  البحث  منطق  على  تتفوق  دوم��اً 

االنتحار على  ل  اأن��ه يف�سّ يثبت  وهو ما فتئ 

اخل���روج ع��ن ق��ن��اع��ات��ه، وه��و م��ا جعله يدفع 

بدل  مر�سوم  على  التوقيع  معركة  يف  الثمن 

النقل.

اآب   16 و���س��رب��ل نحا�س ه��و م��ن م��وال��ي��د 

الهند�سة  در���س  اأوالد،   4 ول��ه  م��ت��زوج   ،1954
والتخطيط يف معهدي بوليتكنيك واجل�سور 

ال��ع��ل��وم  ج���ان���ب  اإىل  ب���اري�������س  يف  وال�����ط�����رق 

عودته  وبعد  واالأنرتوبولوجيا،  االقت�سادية 

اجل��ام��ع��ة  يف  ع���ّل���م   ،1979 ���س��ن��ة  ل��ب��ن��ان  اإىل 

اللبنانية ملدة 12 عاماً.

ك��ان م�����س��وؤواًل ع��ن برنامج اإع���ادة اإع��م��ار 

1982 و1986، و�ساهم يف تطوير  بريوت بني 

انتقل  االت�����س��االت،  وق��ط��اع  امل�سريف  القطاع 

حيث  امل�سريف،  القطاع  اإىل   1986 يف  نّحا�س 

ع���م���ل ع���ل���ى ت���رت���ي���ب ع�����دة ع��م��ل��ي��ات مت��وي��ل 

م�ساريع، ال�سيما يف قطاع االت�ساالت وبرامج 

امل�سريف  القطاع  تطوير  يف  و�ساهم  اإ�سكانية، 

بعد احلرب.

و����س���ع ب��رن��ام��ج »ال��ت�����س��ح��ي��ح امل�����ايل« يف 

ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س �سليم احل�����س ب��ع��د اإزاح���ة 

رف��ي��ق احل��ري��ري ع��ن ال��واج��ه��ة، و���س��واًل اإىل 

ال�سامل  »املخطط  و�سع  حيث   ،2002 ال��ع��ام 

ل��رتت��ي��ب االأرا����س���ي يف ل��ب��ن��ان«، ال���ذي اأق��رت��ه 

حكومة فوؤاد ال�سنيورة، لكنه بقي يف اجلارور، 

وق������اد الح����ق����اً ال���ف���ري���ق ال������ذي و����س���ع خ��ط��ة 

التنمية  وا�سرتاتيجية  العامة  اال�ستثمارات 

االجتماعية يف لبنان وم�سروع اإ�ساح �سمان 

ال�سيخوخة..

ق�����س��ي��ة ج���دي���دة ت��ت��ع��ل��ق ب��االت�����س��االت وال��ت��ن�����س��ت 

ال�ساعات االأخ��رية، بعد  اللبنانيني يف  ب��داأت ت�سغل بال 

اإحدى  اكت�ساف  التلفزة عن  اإحدى حمطات  اأعلنت  اأن 

قيامها  اأث��ن��اء  ل��ب��ن��ان،  يف  العاملتني  اخل��ل��وي  �سركتي 

برتكيب نظام »g3«، اأن هناك �سبكة هاتفية م�ستقلة مت 

تركيبها على �سبكة ال�سركة، من دون علمها، وحتى من 

دون علم وزارة االت�ساالت.

وُينتظر اأن ت�سهد ال�ساعات املقبلة كثرياً من االأخذ 

ق�سية  الواجهة  اإىل  لتعيد  امل�ساألة،  ه��ذه  ح��ول  وال���رد 

معلومات  اأن  خ�سو�ساً  متفرعاتها،  وك��ل  االت�����س��االت 

ت���رددت اأن���ه ق��د يتم ق��ري��ب��اً ج���داً ع��ر���س امل��ع��دات التي 

الأن  اإمكانيات  لديها  الأن��ه  اجلميع،  على  اكت�سافها  مت 

لديها قدرة  اأن��ه  كما  �سبكة خلوية خا�سة،  اإىل  تتحول 

للتن�ست على املخابرات.

ف��ه��ل ه����ذه امل���ح���اول���ة ه���ي ت���ك���رار ل��ت��ج��رب��ة مبنى 

االت�ساالت يف بدارو، حيث ما يزال اجلميع يذكر كيف 

تفقد  من  نحا�س  �سربل  ال�سابق  االت�ساالت  وزير  ُمنع 

املبنى، ليختفي كل �سيء بعد ذلك، حيث تبني اأن هناك 

�سبكة ات�ساالت هاتفية خلوية ثالثة تعمل من دون علم 

ينتظرون  اجلميع  زال  م��ا  ح��ني  يف  االت�����س��االت،  وزارة 

نتائج التحقيق، واأين اأ�سبح م�سريه يف هذه امل�ساألة!

جهة  ونفي  ال�سبكة،  هذه  لوجود  جهة  تاأكيد  بني 

اأم���ام  اللبنانيون  ي��ك��ون  ق��د  ب���االأم���ر،  عاقتها  اأخ����رى 

املزيد من عامات اال�ستفهام  اإ�سكالية جديدة، ُتطرح 

ب��اأي  اخل��ل��وي  بالهاتف  للتحكم  املتوا�سل  ال�سر  ح��ول 

للقانون،  خمالفاً  ك��ان  اإن  وحتى  �سكل،  وب���اأي  و�سيلة، 

اللبنانيني  حرية  ح��ول  االأ�سئلة  من  املزيد  ُتطرح  كما 

اأو  رقابة  اأي  دون  ومن  بُحرية  والتوا�سل  التخابر،  يف 

تن�ست.

االأيام ورمبا ال�ساعات املقبلة وحدها �ستجيب على 

ال��ذي اعتره كثري من املراقبني خطرياً  هذا احل��دث 

اإذا ما تاأكدت �سحته..

بعون  اهلل  وك��ان  والتفا�سيل،  احلقائق  فلننتظر 

اللبنانيني.

�أحمد �شحادة

ُعقد يف املقر الرئي�سي جلبهة العمل االإ�سامي يف لبنان، 

وحركة  االإ���س��ام��ي  العمل  جبهة  قيادتي  ب��ني  م�سرتك  لقاء 

حفظ  على  التاأكيد  ومت  املرابطون،   - امل�ستقلني  النا�سريني 

ر���ّس  مقدمتها  ويف  ال��وط��ن��ي��ة،  للق�سايا  ال��داع��م��ة  ال��ث��واب��ت 

الفتنة  ورف�س  الطاقات  وح�سد  اجلهود،  وتوحيد  ال�سفوف 

ال�سحن  من  االإم��ك��ان  ق��در  التخفيف  على  والعمل  الداخلية، 

الطائفي واملذهبي الذي ينفخ فيه الفريق االآخر و�سواًل اإىل 

حتقيق ماآربه.

تعديل  على  اال�ستفتاء  نتائج  اأن  ال��ط��رف��ان  اع��ت��ر  كما 

�سربة  وُت��ع��ت��ر  ج����داً،  مهمة  ال�سقيقة  ���س��وري��ة  يف  ال��د���س��ت��ور 

موجعة للموؤامرة اخلارجية وامل�سروع االأمريكي - ال�سهيوين 

الذي ي�ستهدف دور �سورية احلا�سن للمقاومة والداعم لها.

ال�سهيونية  االنتهاكات  نتائج  من  الطرفان  حّذر  كذلك 

امل�ستمرة واملتمادية بحق ال�سعب الفل�سطيني، وبحق املقد�سات 

)االإ�سامية وامل�سيحية(.

من جهة اأخرى، طالب املجتمعون املجتمع الدويل احلر، 

االأم��ريك��ي من  ق��ام به جنود االحتال  ب��اإدان��ة ما  والفاتيكان 

حرق لن�سخ امل�سحف ال�سريف يف قاعدة باغرام الع�سكرية يف 

اأفغان�ستان، ودعت قيادتا اجلبهة واحلركة اإىل �سرورة اإ�سدار 

للمقد�سات  التعر�س  �سرف دويل وعاملي مينع ويحّرم  ميثاق 

فاإننا  واإال  اإن�����س��ان��ي��ة،  جم��م��وع��ة  الأي  ال��دي��ن��ي��ة  ول��ل��م��ع��ت��ق��دات 

بدل احلوار  الت�سادم احل�ساري  �سك على  اأدن��ى  با  مقبلون 

احل�ساري، الأنه الميكن اأبداً ال�سكوت والتجاوز عن التعر�س 

الأنها  االإ�سامية  خ�سو�ساً  واملقد�سات،  واملعتقدات  للحرمات 

متثل القيمة احلقيقية والروحية واالإميانية واملعنوية الأكرث 

من مليار ون�سف املليار م�سلم يف العامل.

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

ي�ضاري الهوى.. رف�ض امل�ضاومة على املبادئ مف�ضاًل »النوم مرتاحًا«

�سربل نحا�س.. و�سراع املبادئ
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

االت�ساالت ت�سغل بال اللبنانيني مرة جديدة لقاء بني جبهة العمل االإ�سالمي و»املرابطون«

العميد م�سطفى حمدان يف زيارة ملقر جبهة العمل االإ�سامي



باأ�صلوبه الهادئ والر�صني يقارب 

ع�صو تكتل التغيري والإ�صالح النائب 

الدكتور يو�صف خليل جممل الق�صايا 

اخلالفية يف لبنان، تفعيل اأداء 

احلكومة لي�صت باملهمة امل�صتحيلة، 

والتوافق على التعيينات بالإمكان 

حلحلة عقده، يف �صورية الأحداث تاأخذ 

منحى دوليًا ل�صالح النظام وال�صتفتاء 

ال�صعبي على الد�صتور، ويوؤكد تفوق 

النظام على املعار�صات املنق�صمة.

جريدة »الثبات« ناق�صت النائب 

يو�صف خليل خمتلف امل�صائل العالقة 

واإليكم احلوار. 

خليل  يو�سف  الدكتور  النائب  ي�سع 

ال���وزراء  جمل�س  جل�سات  تعليق  م�ساألة 

وال���ع���ودة ع��ن��ه��ا، ع��ن��د رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي، ي����ق����ول: »ال���د����س���ت���ور 

اللبناين يعطي رئي�س الوزراء حق دعوة 

كافة  تذليل  اليوم مع  املجل�س لالنعقاد 

امل�سائل العالقة، على ال��وزارات االنكباب 

امل��ل��ح��ة حياتياً  ال��ن��ا���س  ق�����س��اي��ا  مل��ع��اجل��ة 

على  احلكومي  العمل  الأن  واجتماعياً، 

متا�س مبا�سر مع �سوؤون النا�س مبختلف 

فئاتهم وم�ساربهم ال�سيا�سية«. 

اأزم��ة تعليق  النائب خليل بني  مييز 

احل���ك���وم���ة وب�����ني رف�������س وزي������ر ال��ع��م��ل 

ال�����س��اب��ق ���س��رب��ل ن��ح��ا���س ال��ت��وق��ي��ع على 

نق�س  اإىل  م�سرياً  النقل،  ب��دل  مر�سوم 

جم��ل�����س ����س���ورى ال���دول���ة مل�����س��روع ق���رار 

ن��ح��ا���س ب��ع��د ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ي��ه م��ن قبل 

»قرر  ويقول:  االأوىل،  امل��رة  يف  احلكومة 

جمل�س الوزراء اعتماد االتفاق الر�سائي 

النهاية  يف  العمل،  واأرب����اب  العمال  ب��ني 

على  التوقيع  نحا�س  ال��وزي��ر  على  ك��ان 

امل���ر����س���وم، ك���ي ال ن��ك��ر���س ���س��اب��ق��ة نق�س 

وزي�����ر ل���ق���رار ُم��ت��خ��ذ م���ن ق��ب��ل جمل�س 

الوزراء، وكان باإمكانه اإرفاق مالحظاته 

الدولة..  �سورى  جمل�س  اإىل  القانونية 

على  اال�ستقالة  ل  ف�سّ النهاية  يف  لكنه 

موقفه  نحرتم  بالتكتل  نحن  التوقيع، 

وجُنّله، ولكن م�ساألة ا�ستمراره يف العمل 

به  متعلقاً  راأي��اً  ك��ان  اأم عدمه  احلكومي 

ولي�س بتكتل التغيري واالإ�سالح«.

وع�������ن ات�����ه�����ام ال����رئ����ي���������س م��ي��ق��ات��ي 

بالت�سرف �سنياً فيما يطالب امل�سيحيني 

ب���ال���ت�������س���رف وط����ن����ي����اً، وت���ل���ط���ي���ه خ��ل��ف 

حقوق  لق�سم  �سليمان  مي�سال  الرئي�س 

الفاعلة  امل�سيحية  ال��ق��وة  و���س��الح��ي��ات 

وامل��م��ث��ل��ة داخ����ل ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة؟ 

خليل  يو�سف  الك�سرواين  النائب  يعترب 

ه��ي على  داخ��ل احلكومة  اأن اخل��الف��ات 

االأول�����وي�����ات، »امل���ق���ارب���ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة هي 

ت�سويق اإعالمي اأكرث منه واقعي، �سحيح 

اأن م�ساألة التعيينات من امل�سائل املُختلف 

عليها داخل احلكومة، كما م�ساألة طرح 

امل��وا���س��ي��ع ع��ل��ى ج���دول االأع���م���ال، ولكن 

اخلالف لي�س مذهبياً، الأن نواب التكتل 

ينتميان  كانا  واإن  احلكومة  رئي�س  كما 

اإىل طوائف خمتلفة هم ميثلون الوطن 

باأكمله«. 

ميقاتي  موقف  لتف�سري  ا�ستوقفناه 

م�����ن ����س���خ�������س���ي���ات جت���������اوزت ال���ق���ان���ون 

و�سام  والعقيد  بوجي  �سهيل  كالقا�سي 

ري��ف��ي، يجيب:  اأ���س��رف  وال��ل��واء  احل�سن 

حما�سبتهم  ق�سية  اأو  الرتقية  »م�ساألة 

ُي�����س��األ عنها  اأن  ع��ل��ى جت��اوزات��ه��م ي��ج��ب 

ال�������وزراء امل��ع��ن��ي��ون ب���امل���و����س���وع، االأم�����ور 

مبجملها ح�سا�سة ودقيقة، ولهذا ال�سبب 

دول���ة ال��رئ��ي�����س ال��ع��م��اد م��ي�����س��ال ع���ون ال 

الأن  امل��ب��ا���س��رة  اأول��وي��ات��ه  �سمن  ي�سعها 

االأهم براأيه هو تفعيل العمل احلكومي«.

التعيينات

�سليمان  الرئي�س  �ساألناه عن مطالبة 

يجيب  االأوىل؟  الفئة  تعيينات  يف  بح�سة 

ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل: »رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة يف 

االأ���س��ل ه��و ح��ك��م، وه���و ح��ام��ي ال��د���س��ت��ور، 

من الطبيعي اأن ُيديل براأيه، لكن مقاربة 

اجل���رال ع��ون للملف ه��ي حم�س علمية 

ولي�ست مذهبية اأو حزبية، التيار والتكتل 

ويطالبان  معينة،  باآلية  ال�سري  يطالبان 

االأخ����ذ ب��راأي��ه ك��م��ا ج���رت ال��ع��ادة بالن�سبة 

لباقي الطوائف واملذاهب يف هذه احلكومة 

يريد  »اجلميع  خليل:  ي�سيف  وغ��ريه��ا«، 

ال��ك��ف��اءة وال��ن��زاه��ة، ومع  اأ���س��ح��اب  اختيار 

امل��ب��داأ، باإمكان جت��اوز العقبات  اإق���رار ه��ذا 

ب�سهولة من قبل اأطراف احلكومة«.

اأما فيما يتعلق باحلراك يف املنطقة، 

مي��ي��ز ال��ن��ائ��ب ال��ك�����س��رواين ب��ني ث��ورت��ي 

م�����س��ر وت���ون�������س وب����ني اأح�������داث ال��ي��م��ن 

وليبيا، يقول: »يف م�سر اأثبتت االأحداث 

بعد م�سي عام على انقالب احلكم على 

النيل  ب��الد  اأن  م��ب��ارك،  ح�سني  الرئي�س 

انتخاب  ال��دول��ة  دع��ائ��م  لتثبيت  تنتظر 

رئ��ي�����س ج��دي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ك��م��ا جملة 

ليبيا  بخ�سو�س  اأم��ا  اإ�سالحية،  ق�سايا 

اأكرث تعقيداً، الأن االإطاحة  فاالأمور هي 

بالرئي�س القذايف يف االأ�سا�س كانت نتيجة 

ت��دخ��ل ع�سكري غ��رب��ي خ��ارج��ي«، ب��راأي 

الثورة  اأح��وال  »اإن  يو�سف خليل،  النائب 

االقت�سادية  امل�ساعب  رغ��م  التون�سية، 

ا�ستقرت  ق��د  ت��ع��اين منها،  ال��ت��ي  اجل��م��ة 

ت��زال غري  االأر���س هناك ال  ن�سبياً، لكن 

الثورة  ا�ستقرار  �سروط  وك��اأن  م�ستقرة، 

يف  بينما  ���س��روط��ه��ا،  ك��اف��ة  ت�ستكمل  مل 

معطيات  جلملة  يخ�سع  الو�سع  اليمن 

داخلية وخارجية،ال�سيما اأن �سعوب هذه 

املنطقة تعاين من نف�س امل�ساكل التي اأدت 

الثورة يف تون�س وم�سر، ومنها  الن��دالع 

تهمي�س املواطن يف اتخاذ القرار، وغياب 

احلريات، وعدم التوزيع العادل للرثوة، 

وارتفاع ن�سبة البطالة والفقر«..

�سورية

اأما بالن�سبة اإىل �سورية وما اآلت اإليه 

االأح����داث يف ال�����س��ام، ي��رد ال��ن��ائ��ب خليل 

و�سول  م��ن  التكتل  ت��خ��وف  ���س��وؤال  على 

دم�سق  احلكم يف  اإىل  امل�سلمني  االإخ���وان 

بالقول: »امل�ساألة ال تتعلق بو�سول فريق 

حم��دد اإىل احل��ك��م، م��ع ب��داي��ة االأح���داث 

ان��زالق االأم��ور اإىل �سراعات  كنا نخ�سى 

ط��ائ��ف��ي��ة وم��ذه��ب��ي��ة، ول���ك���ن م���ع االأي�����ام 

االأر���س  النظام احل��ايل قوته على  اأثبت 

ومتتعه بامل�سروعية ال�سعبية، وكما اأظهر 

التفاف  اال�ستفتاء على الد�ستور موؤخراً 

ال��ن��ا���س ح��ول االإ���س��الح��ات ال��ت��ي نفذها 

النظام احلايل«.

 وي�����س��ي��ف ال��ن��ائ��ب ي��و���س��ف خ��ل��ي��ل: 

�سورية حلظت �سعف  »الدميقراطية يف 

من�سوب املعار�سات الداخلية واخلارجية، 

واالأحداث بعد م�سي اأقل بقليل من عام، 

مل تتطور اإىل �سراعات مذهبية طائفية 

م��ت��اب��ع  اأي  وب���ال���ت���ايل  ن�����در(  ف��ي��م��ا  )اإال 

مفككة  ال�سورية  املعار�سة  روؤية  باإمكانه 

ب��رن��ام��ج، هناك  اأي  م��وح��دة على  وغ��ري 

معار�سة تريد احلوار مع النظام واأخرى 

ال تريده وت�ستخدم العنف لقلبه«.

»اإن  ب��ال��ق��ول:  ي��ت��اب��ع خليل ح��دي��ث��ه   

واقعية،  لي�ست  املعار�سة  مواقف  بع�س 

م�ساألة  ت��خ��ط��ت  ال�����س��وري��ة  االأزم�����ة  الأن 

���س��ع��ارات االإ����س���الح وم���ا ���س��اب��ه، وه��ن��اك 

اإقليمي ودويل وت��وازن دقيق لن  تداخل 

ي�سمح بتغيري ال�ستاتيكو القائم يف ال�سرق 

االأو�����س����ط، وب���ال���ت���ايل ال مي��ك��ن جت��اه��ل 

وال  االإقليمي،  امل�ستوى  على  اإي���ران  دور 

ال�سيني   - الرو�سي  الفيتو  جتاهل نفوذ 

داخ����ل اأروق�����ة جم��ل�����س االأم�����ن«، وي���ردف 

خليل حديثه: »نتمنى اال�ستقرار لل�سعب 

باالإ�سالحات  ال�سري  ونتمنى  ال�سوري، 

واال�ستفتاء على الد�ستور هو عمل جيد 

ودمي���ق���راط���ي، وب��ال��ت��ايل امل���واق���ف جت��اه 

�سورية ال يجب اأن تكون باإطالق املواقف 

النظام  اأم  املعار�سة  من  �سواء  العاطفية 

ال�سوري«.

تهريب  م��ن  ي�ساع  عما  �سوؤاله  وع��ن 

اأ�سلحة من قبل بع�س اجلهات ال�سيا�سية 

يف لبنان جتاه �سورية، واإلقاء املعار�سة يف 

الرابع ع�سر من �سباط خطاباً للمجل�س 

يو�سف  النائب  يعترب  ال�سوري،  الوطني 

�سعيد  ف��ار���س  ال��دك��ت��ور  اإل��ق��اء  اأن  خليل 

يغري  ال  ال�سورية،  املعار�سة  با�سم  بياناً 

باملعطيات الداخلية وال اخلارجية ب�سي، 

وي���ق���ول: »ن��ت��م��ن��ى ع��ل��ي��ه��م ع����دم اإق���ح���ام 

لبنان ب�سوؤون �سورية الداخلية، الأن دعم 

االأق��ل��ي��ة يف ���س��وري��ة وجت��اه��ل االأك��رثي��ة 

املوالية للحكم �سيا�سة غري �سائبة ممن 

ي��دع��ي اال���س��ت��ق��رار ع��ل��ى ���س��ي��ادة ل��ب��ن��ان«. 

ال�ساأن  عن  حديثه  خليل  النائب  ويكمل 

املجل�س  ع��ج��ز  اإىل  ب���االإ����س���ارة  ال�����س��وري 

تاأييد  على  احل�سول  ال�سوري  الوطني 

يتعلق  »فيما  الدويل، وي�سيف:  املجتمع 

بتهريب االأ�سلحة من لبنان اإىل �سورية، 

من  ر�سمي  بيان  �سدور  تتطلب  االأم���ور 

املعنيني الإي�ساح ال�سورة على حقيقتها، 

نحن يف مطلق االأحوال نرى اأن اجلي�س 

ال��ل��ب��ن��اين ي��ق��وم ب��واج��ب��ات��ه يف ال�����س��م��ال 

ويف ك���ل امل��ن��اط��ق مل��ن��ع ع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب 

للم�سلحني  ت�سرب  اأي  ووق��ف  االأ�سلحة 

اإىل �سورية«.

اأمريكا  وزي��رة خارجية  رف�س  وع��ن 

الرئي�س  ت�سمية  اإدراج  كلينتون  هيالري 

ب�سار االأ�سد مبجرم حرب )رداً على �سوؤال 

موجه اإليها( كي ال ُتعقد االأمور اأكرث يف 

�سورية، يرى النائب يو�سف خليل موقف 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة واق��ع��ي��ة 

اال�سرتاتيجية،  الناحية  »م��ن  �سيا�سية، 

العامل  يف  وفاعلة  موؤثرة  كدولة  اأمريكا 

ت�����ويل االأم��������ور اأب����ع����اده����ا احل��ق��ي��ق��ي��ة ال 

ط��رف  اأي  ب��اإم��ك��ان  فكما  االف��رتا���س��ي��ة، 

ح��رب،  جم���رم  ت�سمية  اإط����الق  �سيا�سي 

باإمكان االآخر اإطالق النعوت نف�سها على 

وفق  تت�سرف  ال��دول  النهاية  يف  الغري، 

م�ساحلها وال تتوقف كثرياً عند اإطالق 

يف  الأن  ال�سحافيني،  ق��ب��ل  م��ن  ال��ن��ع��وت 

تاأخذ  املعار�سة  املثال  �سبيل  �سورية على 

ا�ستتباب  ي��ري��د  وال��ن��ظ��ام  عنفياً  ط��اب��ع��اً 

االأمن واال�ستقرار«.

جعجع وك�سروان

وح������ول ن�������س���اط ال��ت��ك��ت��ل يف ق�����س��اء 

»نعمل  ال��ن��ائ��ب خليل:  ي��ق��ول  ك�����س��روان، 

حقوقهم،  يف  ال��ن��ا���س  من���ّن  وال  ب�سمت 

ح���اج���ات ال���ن���ا����س ك���ث���رية، ون���ح���ن نعمل 

على  اإمنائياً  امل�ستطاع  قدر  تلبيتها  على 

م�ستوى املنطقة واجتماعياً على امل�ستوى 

التيار  »و�سع  حازماً  وي�سيف  الوطني«، 

وب��األ��ف  ج���داً  جيد  ك�����س��روان  يف  والتكتل 

بع�س  ويتمناه  ي��ري��ده  م��ا  بعك�س  خ��ري، 

الفرقاء ال�سيا�سيني«. 

نية  خ��رب  على  خليل  النائب  ويعلق 

تر�سح رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات 

اللبنانية �سمري جعجع يف دائرة ك�سروان، 

)يف حال ا�سطراره( بالقول: »من ناحية 

امل���ب���داأ ي��ح��ق الأي ك���ان ح���ق ال��رت���س��ح يف 

ك��الم جعجع  ب��راأي��ن��ا  ي��ري��د،  اأي منطقة 

منه  والهدف  واقعي،  منه  اأك��رث  �سيا�سي 

حكمه،  وق��ت  لكل  م��وؤي��دي��ه،  ع�سب  �سد 

ووف����ق م��ا اأع��ت��ق��ده ل��ن ي��رت���س��ح االأخ���ري 

واقعية  تتطلب  االأم��ور  الأن  ك�سروان،  يف 

�سيا�سية اأكرث مما تتطلبه التمنيات«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

جعجع لن يترشح في 
كسروان.. ألن األمور 

تتطلب واقعية سياسية 
أكثر مما تتطلبه التمنيات

نحترم موقف الوزير 
شربل نحاس وُنجّله.. 

لكن استمراره في العمل 
الحكومي أو عدمه كان 

متعلقًا به
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ا���ش��ت��ع��ار اأح�����د الأ����ش���دق���اء ���ش��ع��ار ق��ن��اة 

م���ي���ل���ودي ال�������ش���ه���ر، وك���ت���ب م����ن ال���ق���اه���رة 

امل��ل��ل«..  تتحدى  الفل�شطينية  »الف�شائل 

اأمكنني على الفور تخيل »امل�شهد الفندقي« 

الذي اأوحى لل�شديق بهذه اال�شتعارة، فقد 

عاينته يف فرتة �شابقة، حيث ينت�شر اأع�شاء 

وك���وادر  ك��ب��ار،  وق��ي��ادي��ون  �شيا�شية،  مكاتب 

يف جم��م��وع��ات ت��ت��ب��ادل ال�����ش��اأم وال�����ش��ك��وى، 

وج��وده��ا  �شبب  ع��ن  اأح��ي��ان��اً  لتت�شاءل  حتى 

اأو  اآخ��ر،  هنا، بينما ي��دور »الطبخ« يف مكان 

ما  م��ن ممثلي  بع�ض  ب��ن  غ��رف مغلقة  يف 

فتح  اأي  الكبرين،  بالف�شيلن  يعرف  ب��ات 

وحما�ض.. ثم يدعى البع�ض اإىل ما ي�شمى 

جل�شات ع��ام��ة، الأخ���ذ م��واف��ق��ة، واالأح���رى: 

عليه  التوافق  اأو  االتفاق  ج��رى  ما  مباركة 

يعلم  ف��ت��ح وح��م��ا���ض، واأح��ي��ان��اً  ب��ن ممثلي 

خالل  م��ن  ج��رى  مب��ا  البهو  يف  اجلال�شون 

اأن جت��د قيادياً  االإع����الم، وي��ح��دث  و���ش��ائ��ل 

�شبع  اأو  �شت  ع��ن  لقبه  يقل  ال  فل�شطينياً، 

من  �شحافية  اأو  ب�شحايف  خمتلياً  كلمات، 

اأ���ش��ح��اب احل��ظ��وة، حم���اواًل اأن ي��ع��رف منه 

يجدان  ال  فالف�شيالن  يجري،  ما  حقيقة 

يف  احللفاء  الإ���ش��راك  اأهمية  اأو  ���ش��رورة  اأي 

اأن يكونوا ج���زءاً من  ع��ن  ناهيك  ال��ت��داول، 

ات��خ��اذ ال���ق���رار ب�����ش��اأن اأي م��ل��ف، م��ه��م��ا بلغ 

حجمه.

����ش���وف مي���ث���ل ال���ل���ق���اء يف اآون��������ة ت���ن���اول 

لتبادل  فر�شة  ب��ان��ت��ظ��ام،  ال��ث��الث  ال��وج��ب��ات 

كل  يف  وهي  الت�شريبات،  اأو  املعلومات  بع�ض 

ح��ال اأق���رب اإىل ت���داول االإ���ش��اع��ات منها اإىل 

ال��دق��ي��ق��ة، ث��م ينف�ض  اأو  امل��وث��ق��ة،  احل��ق��ائ��ق 

ال�شامر بانتظار جولة اأخرى.

الكوميديا،  اإىل  اأق��رب  امل�شهد  يبدو  قد   

لكنه يف احلقيقة ال يبتعد عن الواقع كثراً، 

م��ن ت�شويره  ���ش��وءاً  اأك���ر  ال��واق��ع  اإن  ب��ل  ال 

اأن��ك ال  واالأط���رف  الكلمات،  القدر من  بهذا 

ت�شتطيع مثاًل اأن تعرف اإالم انتهت اللقاءات، 

بالفعل  ج����رى  ال��ت��ي  اخل���ط���وات  ه���ي  م���ا  اأو 

اإجنازها، وتلك التي ما تزال مدار بحث.

جدول الأعمال خارج البحث

يف ما نعرف، فاإن اجتماعات القاهرة كانت 

اأ�شا�شين،  مو�شوعن  يف  البحث  اإىل  تهدف 

الفل�شطينية برئا�شة  هما: ت�شكيل احلكومة 

حم��م��ود ع��ب��ا���ض، وخ���ط���وات اإع�����ادة ب��ن��اء )اأو 

لي�ض  وباملنا�شبة،  التحرير،  منظمة  تفعيل( 

معروفاً على وجه الدقة ما اإذا كان البحث يف 

االإطار القيادي املوؤقت، يدور حول اإعادة بناء 

املنظمة،  واأداء  دور  تفعيل  ح��ول  اأم  املنظمة، 

وغ��ي��اب امل��ع��رف��ة ه��ذا ه��و ن��وع م��ن الغمو�ض 

املق�شود الذي يرتك كل �شيء معلقاً، وغر 

ذي فاعلية واقعية.

يف ك��ل ح���ال، ان��ت��ه��ت االج��ت��م��اع��ات دون 

االإع��الن عن ت�شكيل احلكومة، ولدينا هنا 

اأو عدم  التاأجيل  اأ���ش��ب��اب  ع��ن  رواي���ات  ع��دة 

االت���ف���اق. ب���داي���ة، ا���ش��ت��غ��ل��ت ف��ت��ح خ��الف��ات 

اأن  واعتربت  الدوحة،  اإع��الن  حما�ض حول 

احلكومة،  ت�شكيل  ت��وؤج��ل  اخل��الف��ات  ه��ذه 

لت�شبح  ح��ل��ه��ا،  ب��ان��ت��ظ��ار  ف��ت��ح(  )اأي  وه���ي 

احل���ك���وم���ة ن����اج����زة، ث���م ت�����ردد اأن ح��م��ا���ض 

طالبت بوزارات �شيادية )العدل والداخلية 

واملالية(، )وباملنا�شبة اأي�شاً، فكلمة �شيادية 

حن يتعلق االأمر بال�شلطة الفل�شطينية ال 

تثر اأكر من �شحك تدفع اإليه املرارة قبل 

اأي �شيء اآخر(، لكن متحدثن من حما�ض 

نفوا وجود خالفات داخل حركتهم، ودانوا 

ما اعتربوه حماوالت توظيف رخي�ض من 

زمن  اإىل  نعود  وكدنا  فتح،  يف  قيادات  قبل 

اأن��ت��ج جن��وم��ا فل�شطينين  ال��ت��ي  ال��رتا���ش��ق 

يف ال������ردح االإع����الم����ي ع��ل��ى ال��ف�����ش��ائ��ي��ات، 

ث���م ع����اد ه������وؤالء وق���ال���وا ب�����ش��اأن ال������وزارات 

ولي�شت  ���ش��ح��ي��ح،  غ���ر  ه���ذا  اإن  امل���ح���ددة: 

ال��وزارات،  اأي من  ب�شاأن  ا�شرتاطات  لديهم 

اأث��رت م�شكلة  وامل�شكلة هي عند فتح.. ثم 

املهام  �شاحب  ي��وؤدي��ه  ���ش��وف  ال���ذي  الق�شم 

الت�شريعي  اأم��ام  عبا�ض(  )حممود  املتعددة 

يبدو  االأم����ر  ف���اإن  وب��ال��ط��ب��ع  الفل�شطيني، 

كان  اإن  نعرف  مل  لكننا  ل�شيادته،  حمرجاً 

رف�ض هذا االأمر كلياً اأم ال. 

ث���م خ����رج ع��ل��ي��ن��ا م���ن ي���ق���ول: ال ت��وج��د 

ت��اأج��ي��ل البحث  اق�����رتاح  ل��ك��ن مت  خ���الف���ات، 

مل  اأح��داً  اأن  وامل�شكلة  احلكومة..  ت�شكيل  يف 

الف�شائل  �شاألت  فحن  البحث،  بهذا  يعلم 

اأن تن�شى  عن مو�شوع احلكومة، طلب منها 

الق�شة، فاملو�شوع هو بن »الكبرين« فقط، 

علماً اأن الكالم دار �شابقاً عن حكومة �شت�شكل 

ب��ال��ت�����ش��اور م��ع ال��ف�����ش��ائ��ل يف ال��ق��اه��رة، على 

اأر�شية اإعالن الدوحة.. وهكذا دخلنا �شوارع 

احلكومة  كانت  اإن  نعرف  نعد  فلم  �شبابية، 

اأن  اأم  الت�شكل،  ط���ور  يف  ه��ي  اأم  ���ُش��ك��ل��ت،  ق��د 

الوحيدة  املح�شلة  حولها؟  خ��الف��ات  هناك 

هي التاأجيل اإىل موعد الحق مل يحدد بعد، 

ال�شجر  ملقاومة  تتاح  اأخ��رى  فر�شة  وهاهي 

بالتلهي ببند احلكومة.

املنظمة.. وحفلة �سباب

ال��ق��ي��ادي  اإىل االإط�������ار  وم����ن احل���ك���وم���ة 

لهم  ب����اأن  اجل��م��ي��ع  لي�شعر  ال��ف��ر���ش��ة  ج����اءت 

اجل��م��ي��ع،  ل��ي�����ض  احل��ق��ي��ق��ة  ي��ل��ع��ب��ون��ه..  دوراً 

ك��ل اجل��م��ي��ع، ف��ق��د ق�شى ات��ف��اق ���ش��اب��ق ب��اأن 

فل�شطينية  ف�شائل  اإ���ش��راك  اإىل  ال�شعي  يتم 

ت��ل��ك  يف  احل��������وار  ج���ل�������ش���ات  اإىل  ُت����دع����ى  ال 

ُت��دع  ومل  يتحقق،  مل  االأم���ر  لكن  اجلل�شات، 

االجتماع،  ُعقد  القاهرة  ويف  الف�شائل،  تلك 

اأن  اأو اثنن، قبل  فتحدث املوجودون يف بند 

ت��ن��دل��ع م��ع��رك��ة ح��ام��ي��ة ال��وط��ي�����ض ب��ن ع��زام 

االأح���م���د؛ ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة 

ال�شيا�شي  املكتب  �شليمان؛ ع�شو  وفهد  فتح، 

للجبهة الدميقراطية، حيث تبادل الرجالن 

اأدى  م��ا  الثقيل،  العيار  م��ن  و�شباباً  �شتائم 

البحث  ب��ن��ود  ث��م حت��وي��ل  اجلل�شة،  رف��ع  اإىل 

بعد  ع��م��ان  يف  �شتجتمع  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ان  اإىل 

���ش��ه��ري��ن )����ش���ه���ري���ن.. ن���ع���م، و����ش���و ع��ل��ي��ه؟( 

اأن  اجلميع  يعلم  بنود  يف  البحث  ال�شتكمال 

ا�شتمرار  حتقق  لكنها  فيها،  بالعمل  نية  ال 

العملية على نحو ما.. وتفرق اخلالن على 

ملفات  ملتابعة  اأخ���رى  مواعيد  حت��دي��د  اأم���ل 

امل�شاحلة، ومن دون اأن يعلم الفل�شطينيون، 

وا�شحاً  �شيئاً  الفل�شطيني،  ال�شعب  اأق�شد 

ع��م��ا اأجن���زت���ه ق���ي���ادات���ه ال��ر���ش��ي��دة وامل��ل��ه��م��ة 

وميكن  ال�����ش��ع��ب،  ال��زم��ان  يف  واال�شتثنائية 

غالبيتهم  يف  الفل�شطينين  اأن  ال��ت��خ��م��ن 

مل ينتبهوا حل��دوث ه��ذه االج��ت��م��اع��ات، وال 

ف��ل��ق��اءات  ن��ت��ائ��ج،  دون  م��ن  انف�شا�شها  اإىل 

امل�شاحلة على حد تعبر اأحدهم �شارت مثل 

وال  عليها،  تعويل  ال  الت�شوية؛  م��ف��او���ش��ات 

خر يرجى منها، اإال اأنها موجودة.

نتائج طبيعية

لي�ض هناك ما يفاجئ يف كل هذا، ولي�ض 

اال�شتقالة  لكن  اأي�شاً،  ال��ذات  جلد  ب��اب  من 

الفل�شطيني،  ال�����ش��ع��ب  ه��م��وم  م��ب��ا���ش��رة  م��ن 

ت��ع��ط��ي نتيجة  ل���ن  وم��ط��ال��ب��ه، وخ���ي���ارات���ه، 

اأف�شل، وحتى ال نعاود ما قلناه مراراً، يكفي 

العقل  اأب��دع  لقد  اأ�شا�شية:  بق�شية  نذّكر  اأن 

ا�شتثنائية،  م��ق��ول��ة  الفل�شطيني  ال��ك��ف��اح��ي 

اإدام��ة اال�شتباك مع  وواف��رة االأهمية وه��ي: 

ال���ع���دو، وال��رتج��م��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ه��ذه امل��ق��ول��ة 

تعني املقاومة امل�شتمرة، التي تبقي الق�شية 

ا�شتنزاف  عن�شر  ومتوهجة، ومتثل  حا�شرة 

نحو  على  وت�شرب  ال�شهيوين،  للعدو  دائ��م 

موؤثر فكرة االحتالل املريح، وغر املكلف.. 

واقع،  اأمر  املقولة  االبتعاد عن جت�شيد هذه 

ال�شجر..  مقاومة  نحو  الف�شائل  �شيحول 

لكن ال�شجر من ممار�شة مقاومة ال�شجر، 

و�شل حداً مل يعد ُيحتمل.. وهذا يكفي. 

نافذ اأبو ح�شنة

الـفـ�ضـــائـــل تـقــــاوم الـ�ضــجـــر
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مل ي��ك��ن م��ن��ت��َظ��راً م��ن م��وؤمت��ر ت��رع��اه جامعة 

من  النفر  ُيعلن  اأن  ال��دوح��ة،  يف  وينعقد  ال��ُع��ّج��ز، 

اأجل القد�ض، اأو اأن ُيتخذ قرار جاد حلماية املدينة 

من وح�ض التهويد واال�شتيطان، اأو حتى يعزز على 

والذين  فيها،  املرابطن  اأهلها  �شمود  عملي  نحو 

يواجهون العدوان ال�شهيوين على مدينتهم.

غ��ي��اب اأي ن���وع م��ن ه���ذه ال��ت��وق��ع��ات ل��ه عالقة 

ز  ب، وجامعة الُعجَّ ب املجرَّ مبثل معروف عمن يجرِّ

قد اخُتربت تكراراً، ومل تفلح اإال يف التاآمر واالإ�شاءة 

واإ�شاعة احلقوق. 

تاأجليه  ق��دمي��ة، وج���رى  امل��وؤمت��ر  اإىل  ال��دع��وة 

اإطار حماوالت  اأما عقده اليوم، فيندرج يف  �شابقاً، 

للقد�ض،  اأمر قطر ت�شدير نف�شه، بو�شفه حامياً 

ول��ل��م��ت��اج��رة ب��ه��ذه ال��ق�����ش��ي��ة امل��ق��د���ش��ة، م���ع نبيل 

القد�ض  ا�شتذكروا  مم��ن  اجل��وق��ة،  وبقية  العربي، 

بها،  ي��ق��وم��ون  ال��ت��ي  الفظائع  على  للتغطية  االآن 

واالآثام التي تك�شو كل اأفعالهم.

ب اأي�����ش��اً، ف��ق��د ���ش��درت ق���رارات  وب�����ش��اأن امل���ج���رَّ

ك��ث��رة ب�����ش��اأن ال��ق��د���ض، وُر����ش���دت م��ب��ال��غ مل ت�شل 

كثرة، من  اقرتاحات  التداول يف  كالعادة، وجرى 

دون االنتقال للفعل.. بب�شاطة: هم ال يريدون، بل 

وكثر من املجتمعن �شركاء يف اجلرمية.

اإىل  التوجه  االإبداعية من طراز  احللول  اأما 

اأي�شاً،  والريبة  ال�شحك  فتثر  االأم���ن،  جمل�ض 

ال��ن��وع م��ن خطوات  ال��داع��ي يعلم م���اآل ه��ذا  الأن 

القد�ض،  لتهويد  فعلية  مواجهة  عن  العاجزين، 

اإن مل يكونوا م�شجعن لها اأ�شاًل.

وث��ال��ث��ة االأث������ايف دع�����وة ع��ب��ا���ض اإىل ال��ت��وج��ه 

ل��ل��ق��د���ض، ف��ه��ي ع���دا ع���ن ك��ون��ه��ا دع����وة �شريحة 

حتت  ال��دول��ة  بناء  بفكرة  �شبيهة  فهي  للتطبيع، 

موؤمتري  اأن  ول��و  املعروفة،  مباآالتها  االح��ت��الل؛ 

ال��دوح��ة ي��ري��دون ح��ق��اً ن�����ش��رة ال��ق��د���ض، لقاموا 

حل��ّول��وا  اأو  م��وؤمت��رات،  دون  م��ن  الفعلي  بالعمل 

كلفة املوؤمتر للمرابطن يف القد�ض.. اإنها جمرد 

متاجرة، وحمالت عالقات عامة تافهة لن تفيد 

القد�ض يف �شيء.

عبد الرحمن نا�سر

م�ؤمتر القد�س.. واملقرتحات الإبداعية

ع�شو اللجنة املركزية حلركة »فتح« عزام االأحمد

الرئي�ض عبا�ض يف موؤمتر الدفاع عن القد�ض.. من الدوحة )اأ.ف. ب(
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الفل�شطينيون  ال��الج��ئ��ون  انتظر 

اإجن��از دليل  يف لبنان ع��دة عقود حتى 

املعقدة  االإداري����ة  مبعامالتهم  خا�ض 

بعنوان:  الالجئن  �شوؤون  مديرية  يف 

»ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون وامل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 

بعد  والالجئن«،  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 

العديد  ال�شابقتان  ال�شنتان  �شهدت  اأن 

م��ن اخل��ط��وات االإ���ش��الح��ي��ة يف م�شار 

عمل املديرية التابعة لوزارة الداخلية 

اللبنانية، وبعد توايل �شكاوى عدة عن 

اأزمة ومعاناة الالجئن الفل�شطينين 

يف ا����ش���ت���خ���راج وث���ائ���ق ���ش��خ�����ش��ي��ة من 

امل��دي��ري��ة، وم��ن��ه��ا: االن��ت��ظ��ار الطويل 

اإىل  اأح������ي������ان������اً  ت���������ش����ل  ط������واب������ر  يف 

ال��ط��ري��ق ال���ع���ام، وُب���ع���د امل�����ش��اف��ة ال��ت��ي 

ال�شمال  م��ن  الفل�شطينيون  يقطعها 

الإجن��از  ب��روت  اإىل  والبقاع  واجلنوب 

املعاملة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  معامالتهم، 

رجال  بع�ض  قبل  من  اأحياناً  القا�شية 

العمل..  تنظيم  امل�شوؤولن عن  االأم��ن 

وغرها من ال�شكاوى. 

الالجئن،  �شوؤون  وتعترب مديرية 

امل����رج����ع����ي����ة ال����ر�����ش����م����ي����ة ل���الج���ئ���ن 

يتعلق  بكل ما  لبنان  الفل�شطينين يف 

اإخ��راج��ات  اإ����ش���دار  الت�شجيل،  ب��اأم��ور 

ال��ه��وي��ة وجت��دي��ده��ا،  القيد وب��ط��اق��ات 

اإ�����ش����دار وث���ائ���ق ال�������والدة وال����وف����اة.. 

وغرها، وقد اأن�شئت مبوجب املر�شوم 

اال�شرتاعي رقم 42 ال�شادر بتاريخ 31 

اآذار 1959، وتتميز املديرية باأنها تابعة 

طابع  ذات  اأن��ه��ا  اأي  الداخلية،  ل���وزارة 

اأمني، مع العلم اأن مثيالتها يف �شورية 

ال�شوؤون االجتماعية، ويف  تتبع لوزراة 

االأردن تتبع لوزارة اخلارجية، ويقول 

الناطور:  �شهيل  الفل�شطيني  الباحث 

الالجئن  اإىل  االأم��ن��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  »اإن 

على  تنعك�ض  لبنان  يف  الفل�شطينين 

اأن  كل القطاعات، حيث من املفرت�ض 

ا�شتخراج  عن  امل�شوؤولة  املديرية  تتبع 

ل����وزارة  ل��الج��ئ��ن  ال��ث��ب��وت��ي��ة  االأوراق 

ال�����ش��وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة م��ث��اًل، ولي�ض 

املو�شوع  اأن  باعتبار  الداخلية،  ل��وزارة 

ال�شخ�شية  ب��االأح��وال  ويتعلق  اإن�شاين 

من ت�شجيل والدة وزواج ووفاة..«.

وك�����ان جم��ل�����ض ال�������وزارء ال��ل��ب��ن��اين 

بتاريخ  املنعقدة  جل�شته  يف  اأ���ش��در  قد 
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والبلديات،  الداخلية  وزارة  لتنظيم 

ال����ذي األ���غ���ى ف��ي��ه ال�����ش��ي��غ��ة ال�����ش��اب��ق��ة 

الالجئن  ل�شوؤون  العامة  للمديرية 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن، واأحل���ق���ه���ا ل��ت�����ش��ب��ح 

ال��ع��ام��ة لل�شوؤون  امل��دي��ري��ة  م��ن  ج����زءاً 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال����الج����ئ����ن، م�����ش��ق��ط��اً 

عى  ت���دل  ال��ت��ي  الفل�شطينين  ك��ل��م��ة 

خ�������ش���و����ش���ي���ت���ه���م، رغ�������م االح����ت����ف����اظ 

باملهمات ذاتها با�شتثناء ا�شتالم طلبات 

خلارج  ال�شفر  ج��وازات  على  احل�شول 

اإقامة الالجئ من  لبنان، ونقل حمل 

االأم���ن  ملقت�شيات  وف��ق��اً  الآخ���ر  خم��ي��م 

بح�شب الدليل املوزع.

الداخلية  وزارة  اأق��رت   ،2009 ع��ام   

اإج�����راءات ب�����ش��اأن اآل��ي��ة ت��ق��دمي طلبات 

احل�����������ش�����ول ع����ل����ى اإخ��������راج��������ات ق��ي��د 

وب���ط���اق���ات ه��وي��ة وم���ع���ام���الت اأخ����رى 

خا�شة باالأحوال ال�شخ�شية لالجئن 

مت  ب��ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�شطينين 

وقف عمل ال�شما�شرة وبع�ض املوظفن 

قوى  عنا�شر  اإىل  وت�شليمها  املدنين 

االإج����راءات  ال��داخ��ل��ي، ون�شت  االأم���ن 

امل��ع��ن��ي  ال�������ش���خ�������ض  ي����ق����دم  اأن  ع���ل���ى 

عرب  ول��ي�����ض  بنف�شه  ط��ل��ب��ه  ب��امل��ع��ام��ل��ة 

اأ�شبوع  بعد  املعاملة  وت�شليم  �شم�شار، 

اأن الالجئن  ال��ع��ل��م  م��ع  اأدن����ى،  ك��ح��د 

خمتلف  يف  منت�شرون  الفل�شطينين 

تتبع  املديرية  واأن  اللبنانية،  االأرا�شي 

اأن  اأي  امل��ع��ام��الت،  امل��رك��زي��ة يف  ن��ظ��ام 

ب�422  ع��دده��م  امل��ق��ّدر  الالجئن  على 

األفاً )االأونروا 2010( واملنت�شرين على 

ياأتوا  اأن  اللبنانية  االأرا���ش��ي  خمتلف 

اإىل بروت الإجناز معامالتهم.

اأحد  ع��ام��اً(  اأب��و عبا�ض خ�شر )55 

���ش��ك��ان خم��ي��م ال��ب�����ض يف ���ش��ور ي��ق��ول: 

»لدي خم�شة اأوالد، حن اأريد اأن اأجنز 

اأ�شطر  بهم،  ثبوتية خا�شة  اأوراق  اأية 

اإىل  للذهاب  عمل  ي��وم  يف  التفرغ  اإىل 

ب�شرعة، وعند  االأوراق  واإجن��از  بروت 

ا�شتالمهم كذلك اأ�شطر اإىل التعطيل 

والذهاب اإىل بروت، خ�شو�شاً اإذا كنا 

بحاجة طارئة اإىل اإحدى هذه االأوراق 

لتقدميها اإىل االأمن العام اأو اأية دائرة 

ر�شمية اأخرى«.

اأح����د  ع�����ام�����اً(   35( اأح����م����د  ن���ب���ي���ل 

خميم  م��ن  االج��ت��م��اع��ي��ن  النا�شطن 

نهر البارد يقول: »يعترب الدليل الذي 

ي����وزع ع��ل��ى ال��الج��ئ��ن ح��ال��ي��اً خ��ط��وة 

باعتباره  امل��دي��ري��ة،  عمل  يف  متقدمة 

م بدياًل لعمل ال�شما�شرة، وي�شهل  يقدَّ

ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م داخ�����ل امل���دي���ري���ة«، 

وي�����ش��ي��ف: »م����ن اأب�����رز امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي 

يعاين منها الفل�شطينيون ُبعد امل�شافة 

الالجئن  م��ن  ال��ك��ث��ر  ي�شطر  ال��ت��ي 

لذلك  اأوراق���ه���م،  الإجن����از  قطعها  اإىل 

ال ب��د م��ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن����از مكاتب 

اللبنانية  امل��ن��اط��ق  ك��ل  يف  ل��ل��م��دي��ري��ة 

يف ���ش��ب��ي��ل ت��وف��ر ال���وق���ت وامل�����ال على 

الفل�شطينين«.

العاملة  االأهلية  اجلمعيات  وكانت 

يف الو�شط الفل�شطيني، رفعت مذكرة 

اإىل وزير الداخلية يف ال�شهور املا�شية 

�شمنتها االأ�شباب والوقائع وتو�شيات، 

املعقبن  عمل  و�شرعنة  تنظيم  منها: 

اأو ال�����ش��م��ا���ش��رة ع���رب حت��دي��د ع��دده��م 

وحت���دي���د امل��ب��ل��غ امل���ط���ل���وب، وم���رك���زة 

كل  ي��ق��دم  بحيث  ال�����ش��وؤون  اإدارة  عمل 

اإقامته، زيادة  الجئ معاملته يف مكان 

ع���دد امل��وظ��ف��ن، اإي���ج���اد م��ب��ن��ى خا�ض 

ومنا�شب، تدريب العاملن واملوظفن 

اأمنين اأو مدنين على كيفية التعامل 

مع النا�ض انطالقاً من حقوق االإن�شان 

وحفظ كرامته.

�سامر ال�سيالوي
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الفل�سطيني�ن واملديرية العامة لل�س�ؤون ال�سيا�سية والالجئني

دليل لت�ضهيل اإجناز املعامالت.. ووع�د باإ�ضالحات اأخرى

�شبلن  مركز  دورات  ت��اأخ��رت  طويلة  �شنوات  منذ 

التطورات  اإدخ���ال  عن  االأون���روا  الغوث  لوكالة  التابع 

منها  البع�ض  متا�شي  وع��دم  ت�شغيلها،  على  احلديثة 

التكنولوجي،  وال��ت��ط��ور  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  متطلبات  م��ع 

وبقيت  املهنية،  وامل�شانع  ال�شركات  تعرفه  ب��داأت  الذي 

واالأدوات  االأ�شاليب  على  تعتمد  ال��دورات  من  العديد 

ب��اأي��ة  امل��ع��ه��د  ت��زوي��د  ي��ت��م  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ومل  التعليمية 

االأدوات  وك��اف��ة  �شنوات،  ع��دة  منذ  وجتهيزات  م��ع��دات 

اأو  �شاحلة  تعد  مل  ال���دورات  يف  املتوفرة  والتجهيزات 

متنا�شبة مع طبيعة التطور واحتياجات ال�شوق، وهذا 

امل�شتوى  على �شعيد  كبراً  اأث��راً  ترك  احل��ال  بطبيعة 

يف  ومكانته  موقعه  واأ�شعف  للمعهد،  العلمي  املهني 

اأو�شاط امل�شانع وال�شركات داخل لبنان ويف العديد من 

الدول العربية واالأجنبية. 

ال�شباب  ���ش��ف��وف  ب��ن  ال��ب��ط��ال��ة  ن�شبة  ت��زاي��د  وم���ع 

بن  الت�شرب  ن�شبة  وارت��ف��اع  املخيمات،  يف  الفل�شطيني 

االإع��دادي��ة  املرحلة  ينهون  ال��ذي��ن  خ�شو�شاً  ال��ط��الب، 

اأم��ام  اجلامعي  التعليم  اأف��ق  ان�شداد  نتيجة  والثانوية 

الطلبة الفل�شطينين، ونتيجة حلاجة االأونروا ملعلمن 

ملدار�شها التي بداأت تتزايد اأعدادها يف املخيمات وعدم 

اأ����ش���وات االحت����ادات  ت��ع��ال��ت  امل��ع��ه��د،  ت�شغيل خ��ري��ج��ي 

�شيا�شة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال��ط��الب��ي��ة  وال����رواب����ط 

تطويرية حقيقية من اأجل االرتقاء مبكانة الكلية وقد 

نفذت عدة اعت�شامات اأمام مكاتب االأون��روا يف بروت 

و�شيدا وقدمت مذكرات مطلبية، خ�شو�شاً اأن متابعتها 

واالإ�شراف عليها بات من �شالحية مكتب خا�ض ي�شرف 

عليه املدير العام لالأونروا، بعد اأن مت ف�شلها عن دائرة 

اأن  املفرت�ض  من  وك��ان  الوكالة،  يف  والتعليم  الرتبية 

ت�شغيل وعمل  على م�شار  اإيجاباً  تنعك�ض هذه اخلطوة 

االإ����ش���راع يف  ���ش��رورة  امل��ق��دم��ة  وي��اأت��ي يف  �شبلن،  اإدارة 

املناهج  وتطوير  املطلوبة،  احلديثة  التجهيزات  تاأمن 

يف �شتى االخت�شا�شات املوجودة يف املوؤ�ش�شة.

تعّلم مهن  ف��ر���ض  ق��دم  املعهد  اأن  ذك���ره  واجل��دي��ر 

متنوعة و�شلت اإىل ع�شرين مهنة، وقد انت�شب اإىل هذا 

املركز منذ اإن�شائه االآالف من الطالب، الذين اعتربوا 

التعليم،  اإك��م��ال  يف  الوحيد  خيارهم  �شبلن  معهد  اأن 

وذل��ك الأ�شباب ع��دي��دة، منها ع��دم ال��ق��درة امل��ادي��ة على 

متابعة الدرا�شة اجلامعية.

طالب معهد �سبلني يحتج�ن على تراجع امل�ست�ى 

التعليمي.. ويطالب�ن بالإ�سالح
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ترت�صم اآثار احلرب الأهلية 

ومالحمها القامتة على الكثري من 

الأبنية التي تتوزع يف اأنحاء العا�صمة 

بريوت، مقدمة دلياًل حيًا وماثاًل اأمام 

الأعني على تلك احلقبة ال�صوداء 

من تاريخ لبنان و�صعبه التي ن�صعى 

بكل جهد اإىل تنا�صيها. 

مبان ومنازل كثرية يف بريوت 

اأ�صابتها �صهام احلرب ور�صا�صات 

القنا�صني وقذائف الأحزاب 

املتنازعة، وقد بقيت حتى اليوم 

رهينة املا�صي، م�صوهة املالمح 

ومك�صورة الروح، بانتظار من 

يغدق عليها وميحو عنها اآثار احلزن 

والوح�صية.

لعل من اأبرز هذه املباين، 

املبنى الأ�صفر يف منطقة ال�صوديكو 

يف بريوت، والذي يحمل ت�صميات 

كثرية منها »بيت بريوت«، ومبنى 

»بركات« وغريها، فهذا املبنى 

الذي يقع على زاوية الطريق، 

ويحمل - خلف �صورة بريوت 

الكبرية التي تغطيه وعنوان »متحف 

لذاكرة احلرب« - ت�صوهات احلرب 

واآلمها، لطاملا اأثار الهتمام و�صط 

بروز دعوات لتحويله اإىل مركز 

مدين وثقايف يكون مبنزلة متحف 

لبريوت يحمل ذكرى �صنواتها 

املا�صية، لكنه حتى اليوم ليزال 

بانتظار اإقرار تنفيذ هذه اخلطة، 

وحاله كحال الكثري من املباين التي 

لتزال اأ�صرية حقبة ال�رصاع الأهلي.

البيت الأ�سفر

م��ن��ط��ق��ة  يف  امل������������رور  مي����ك����ن����ك  ال 

اهتمامك  يثري  اأن  دون  من  ال�سوديكو، 

هذا املبنى العريق، الذي ين�سح بالتاريخ، 

والذي كان من املفرت�س اأن يتحول اإىل 

العام، لكن  متحف للمدينة بحلول هذا 

والت�ساهل  املماطلة  ج��راء  تاأجل  العمل 

واالن�سغال يف »ق�سايا اأهم« على امل�ستوى 

ال�سيا�سي واالأمني.

بني »مبنى بركات« كما اأطلق عليه يف 

اأوائل ال�1920، وكان يف ذلك الوقت يعد 

حتفة معمارية مهمة، لذلك فقد حظي 

امل��ه��ن��د���س امل��ع��م��اري ال��ل��ب��ن��اين امل�����س��ه��ور، 

يو�سف اأفتيمو�س الذي اأ�سرف على بنائه 

اآل  من  املبنى  اأ�سحاب  طلب  على  )بناء 

بركات( بالكثري من املديح ملا ا�ستطاع اأن 

ينجزه. 

ي���ت���األ���ف امل��ب��ن��ى م���ن اأرب������ع ط��ب��ق��ات، 

مزخرفة  وقناطر  جميلة  اأعمدة  تزينها 

ودراب����زي����ن م�����س��غ��ول، وي��ت��م��ي��ز ب���»م��ت��ك��اأ 

ال��ف��راغ« ه��ذا اجل�سر امل��م��دود يف ال��ه��واء 

االأع��م��دة، فريبط  ك��ح��زام ح��ول  وامللتف 

بني  احل��دود  بغربه وميحو  البناء  �سرق 

واخل��رباء  املهند�سون  ويعتربه  اجلهات، 

فريداً،  وتراثياً  هند�سياً  طليعياً  اإجن��ازاً 

ومنوذجاً  اإ�ستثنائية  معمارية  قيمة  وذا 

من هند�سة الع�سرينيات.

 ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة، ا�ستقبل 

املبنى الكثري من العائالت البريوتيية ممن 

عملت و�سكنت فيه، ومنهم الدكتور جنيب 

ال��ذي  ال�سمايل )ج���راح يف ط��ب االأ���س��ن��ان( 

على  ي��ق��وم  وك���ان   ،1943 ال��ع��ام  منذ  �سكنه 

اأغلقت  التي  الراقية  املحال  من  جمموعة 

اأبوابها مع بداية احلرب وهاجر اأ�سحابها، 

اإىل  باحلياة  ناب�سة  نحل  كخلية  ظل  وق��د 

العام  رحالها يف  االأهلية  احل��رب  اأن حطت 

خط  على  موقعه  ب�سبب  ليتحول   ،1975
ومكان  القنا�سني،  بيد  مركز  اإىل  التما�س 

تدور فيه املعارك امل�سلحة.

ك����ان امل��ب��ن��ى ���س��م��ن اأ���س��خ��ن حم���اور 

احلرب التي تف�سل بني بريوت ال�سرقية 

والغربية، لذلك وما اأن انتهت احلرب يف 

العام 1989 حتى بدا املبنى خمتلفاً متاماً 

عن النموذج الذي كان ميثله يف ال�سابق، 

فقد اخرتقته االأعرية النارية والقذائف، 

على  عيان  �سهود  اإىل  طوابقه  وحتولت 

اأن��واع االأ�سلحة امل�ستخدمة يف تلك  �ستى 

احلرب، اأما اأطماع امل�ستثمرين فكادت اأن 

تودي به اإىل الدمار الكامل، لوال حملة 

نظمها ن�سطاء اإجتماعيون برئا�سة منى 

حالق فعلت امل�ستحيل ملنع هدمه. 

وب���ع���د ج���ه���ود ج���ب���ارة م���ن امل��ج��ت��م��ع 

عام  اأ�سدرت احلكومة يف �سيف  امل��دين، 

2003 تعليمات تق�سي بنقل ملكية املبنى 

اإىل بلدية بريوت، وحتويله اإىل متحف، 

ون�س املر�سوم رقم 10362 حتديداً على 

اإن�������س���اء »م��ت��ح��ف وم��ل��ت��ق��ى ث��ق��ايف وف��ن��ي 

وح�������س���اري، وم���ك���ان حل��ف��ظ االأب���ح���اث 

بريوت  مدينة  تتناول  التي  وال��درا���س��ات 

عرب التاريخ«.

ب��ريوت، �سلط  اإعمار  اإع��ادة  مع مرحلة 

ال�����س��وء ع��ل��ى ه���ذا امل��ب��ن��ى ل��ع��راق��ت��ه ولكونه 

احل��ف��اظ عليه،  يجب  م��ع��م��اري��اً  اإرث����اً  ميثل 

وج�������رى ال���ع���م���ل ع���ل���ى اخل����ط����ة امل����ذك����ورة 

لتحويله اإىل متحف، لذلك اأطلق عليه ا�سم 

»بيت ب��ريوت«، ويقع مبنى املتحف اجلديد 

على تقاطع ال�سوديكو � طريق ال�سام � جادة 

اال���س��ت��ق��الل، ومي��ت��د ال��ع��ق��ار ال��واق��ع �سمن 

اأمتار   1009 م�ساحة  على  االأ�سرفية  نطاق 

املبنية  امل�ساحة  جمموع  يبلغ  فيما  مربعة، 

م���ن ط��اب��ق��ني اأر����س���ي���ني ت��ع��ل��وه��م��ا ث��الث��ة 

طوابق، 2780 مرتاً مربعاً.

بريوت  بلديتا  وقعت   ،2006 ع��ام  يف   

وباري�س اتفاق تعاون �سمل ترميم املبنى، 

ب��ع��دم��ا ت��ع��ه��دت ب���اري�������س ب��امل�����س��اع��دة يف 

بتاأليف  باري�س  بلدية  وق��ام��ت  التمويل، 

جل��ن��ة م���ن م��ع��م��اري��ني ب��ه��دف م�����س��اع��دة 

بلدية بريوت على و�سع برنامج للمتحف، 

واختيار معماري لبناين الإعادة التاأهيل، 

على  االخ���ت���ي���ار  وق����ع   ،2009 ال���ع���ام  ويف 

انح�سرت  بعدما  حيدر،  يو�سف  املهند�س 

���س��رك��ات خم��ت��ارة من  اأرب���ع  ب��ني  املناف�سة 

ب�سماته  ت��رك حيدر   وق��د  البلدية،  قبل 

اأج��راه��ا  ال��ت��ي  الرتميمية  االأع��م��ال  على 

ب�سماته  و����س���ع  ك��م��ا  ب�����ريوت،  و����س���ط  يف 

طرابل�س،  مدينة  يف  ال�سابون  خ��ان  على 

واجل��ام��ع ال��ع��م��ري وامل��ت��ح��ف اخل��ا���س يف 

اجلامعة االأمريكية يف بريوت، اإ�سافة اإىل 

اإعادة تاأهيل العديد من االأبنية الرتاثية، 

بهذا  م�سروع  لتنفيذ  حيدر  اأهلية  ورغ��م 

احلجم، والوقت الطويل الذي ا�ستغرق يف 

التخطيط لعملية تلزمي املنزل، فقد اأخذ 

اعتماد  ع��دم  ب��ريوت  بلدية  على  بع�سهم 

املعمارية املفتوحة، لي�سارك  املباراة  نظام 

فيها جميع املعماريني اللبنانيني.

للجدول  طبقا  املفرت�س،  م��ن  وك��ان 

اأب���واب هذا  فتح  يتم  اأن  احل��ايل،  الزمني 

امل��ت��ح��ف اخل��ا���س ب��ت��اري��خ م��دي��ن��ة ب��ريوت 

2012، لكن هذا  ال��زوار يف عام  ال�ستقبال 

االأمر مل يح�سل، جراء جتاذبات �سيا�سية 

خم��ت��ل��ف��ة، وه���و م��ا ي��ط��رح ت�����س��اوؤالت عن 

ب��اأن��ه  امل��ب��ن��ى، و���س��ط وع���ود  م�ستقبل ه���ذا 

حني  يف   ،2013 ال��ع��ام  يف  اأب���واب���ه  �سيفتح 

امل��ب��ن��ى والأ���س��ب��اب  ال��ع��م��ل م��ت��وق��ف يف  اأن 

جمهولة..

وح�����س��ب��م��ا ي��ق��ول اأح����د اأح���ف���اد عائلة 

ب���رك���ات مم���ن ت��خ��ل��وا ع���ن امل��ب��ن��ى ب�سبب 

را�سني  نكن  »مل  بتملكه:  البلدية  ق��رار 

لنا  ملكاً  املبنى  بقاء  وف�سلنا  القرار،  عن 

حفاظاً على اإرث العائلة، لكننا مل نتمكن 

من ا�ستعادته، وكل ما ن�ستطيع عمله، هو 

اال�ستفادة  ال�����س��اأن  اأ���س��ح��اب  على  التمني 

من املبنى بطريقة جيدة، لي�ستفيد منها 

قيمته  ب����دوره  ولي�ستعيد  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 

ال��ت��اري��خ��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة«.. ف��ه��ل �سيجري 

اأم اأن املبنى �سيكون على موعد  ذلك حقاً 

مع متديد التجميد الالحق به؟

هنا مرت�سى
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تحقيق
المبنى األصفر.. شاهد على ذاكرة الحرب
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صـدر المـجلدان السادس والسابع من:

السـنـة الرابعة

يحتويان على االأعداد ال�سادرة من: 

 2010 اغ�سط�س   - اآب   20
ولغاية 19 اآب - اغ�سط�س - 2011

ثمن ال�مج�لدين 100 دوالر اأم�ريكي

اأ�سبوعية  �سيا�سية م�ستقلة 

ال�سنة الرابعة

املجلدان ال�ساد�س وال�سابع

20  اآب 2010م. - 19 اآب 2011م
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تغييب

منذ العام 1997، واجه مبنى بركات خطر الهدم، على الرغم من طابعه 

املعماري املميز، اإال اأن امل�ساعي التي بذلها املهند�سون املعماريون والنا�سطون 

مع  احلكومية،  غ��ري  واملنظمات  وال�سحافيون  ال���رتاث  على  املحافظة  يف 

طليعة  يف  وك���ان  امل��ب��ن��ى،  ه��ذا  على  املحافظة  يف  جنحت  الر�سمية  اجل��ه��ات 

هوؤالء منى حالق رئي�سة جمعية املحافظة على املواقع الرتاثية والطبيعية 

واالأبنية القدمية يف لبنان »اأب�ساد«، وهي مهند�سة معمارية �سكلت ال�سوت 

حتى  نا�سلت  وق��د  ال�سوديكو،  يف  بركات  مبنى  على  املحافظة  يف  االأ�سا�سي 

ا�سُتملك من بلدية بريوت.

الرتاثية،  االأبنية  يحمي  قانون  اإ�سدار  باجتاه  ب�»الدفع  طالبت  حالق 

الأنه من املعيب اأال يوجد يف مدينة كبريوت هكذا قانون«، معللة ت�سديدها 

فيها   الرتاثية  االأبنية  على  تق�سي  العقارية  امل�ساربات  بكون  ب��ريوت  على 

ب�سرعة كبرية.

ورغم جهودها الكبرية يف اإطار احلفاظ على املباين االأثرية، وحتديداً 

اأو  الفنية  العرو�س  لتقدمي  من�سة  البع�س  ا�ستغله  ال��ذي  االأ�سفر  املبنى 

وتفادي  حالق  ا�سم  تغييب  يتم  ما  فغالباً  باحته،  من  التظاهرات  لتنظيم 

ذكرها يف اإنقاذ املبنى، ويف هذا االإطار، تقول جمعية اب�ساد: »اإننا فيما نرى 

والت�ساوؤل  التعجب  �سوى  ي�سعنا  ال  بركات،  مبنى  ح��ول  تنظم  االحتفاالت 

الذي  املبنى،  اأج��ل احلفاظ على هذا  نا�سل من  ا�سم من  تغييب  �سبب  عن 

يعترب اأيقونة ذاكرة احلرب، اإن النا�سطة يف جمعية )اب�ساد( املهند�سة منى 

اأرادوا هدم هذا  اأي كلمة �سكر، يف مواجهة من  حالق قادت حرباً من دون 

املبنى، ولوال امل�ساعدة القيمة ملحافظ مدينة بريوت يف حينه الوزير ال�سابق 

ذاكرة  على  �ساهداً  ي�سكل  الذي  املبنى  لكان هذا  ال�سراف،  يعقوب  املهند�س 

احلرب اللبنانية، قد اختفى متاماً كما اختفت اأ�سواقنا القدمية وكل املعامل 

واالأبنية الرتاثية، التي حرقتها بلدوزرات املطورين العقارين«.



ما مل يكن متوقعاً على �لإطالق �أن يكون 

�لنتخابية  �حلملة  من  ج��زء�ً  �حل��الل  �للحم 

�لرئا�شية يف فرن�شا. �ملفاجاأة كانت �أن �ملر�شحة 

�ليمينية �ملتطرفة؛ ماري لوبن، بد�أت حملتها 

بالهجوم على �للحوم �حلالل يف �إطار حملتها 

�أن  �لبالد، مدعية  �مل�شلمني يف  �ملتو��شلة �شد 

ُذبحت  »حل���وم  ه��ي  �لفرن�شيون  ي��اأك��ل��ه  م��ا  ك��ل 

ي�����ش��ادر حق  م��ا  �لإ���ش��الم��ي��ة؛  لل�شريعة  وف��ق��اً 

�أث���ار  �ل���ذي  �لأم����ر  �ل��ع��ل��م��ان��ي��ني«،  �لفرن�شيني 

ج�����دًل ل ل�����زوم ل����ه، و�����ش���ت���دع���ى حت���رك���اً من 

�لرئي�س �لفرن�شي نيكول �شاركوزي، �لذي ز�ر 

�أحد �أكرب �أ�شو�ق �للحوم يف باري�س، »ليطمئن« 

�لفرن�شيني باأن �جلزء �لأكرب من �للحوم »لي�س 

حالًل«، بل هو عبارة عن »جيفة«، وليتبني �أن 

ق�شية �للحوم �حلالل �ملرتبطة �أ�شاًل بالعد�ء 

�هتمامات  تت�شدر  �مل�شلمني،  من  للمهاجرين 

�ملر�شحني للرئا�شة!

�شل�شلة  ل��وب��ن  م����اري  �أ����ش���درت  ك��ع��ادت��ه��ا، 

ت�شريحات معادية لالإ�شالم، تطالب فيها بعدم 

�أن  �إقحام �لدين يف غذ�ء �لفرن�شيني، معتربة 

على  ق��ر�رت��ه��م  يفر�شون  فرن�شا  يف  �مل�شلمني 

�للحوم  تناول  على  ويجربونهم  �لباري�شيني 

كان  فما  �ل�شالمية،  لل�شريعة  وفقاً  �ملذبوحة 

�ملئة من  2.5 يف  �أن  �أك��د  �أن  �إل  ���ش��ارك��وزي  م��ن 

�للحوم فقط تذبح وفقاً لل�شريعة �لإ�شالمية، 

بينما  �ليهودية،  كو�شري  لتعاليم  وفقاً  و�أي�شاً 

�أن  علماً  »جيف«،  عن  عبارة  هي  �للحوم  بقية 

لوبن مل تتطرق للحوم »�ليهودية«!

�لنتخابات  م��ن  �شهرين  نحو  وق��ب��ل  �إذ�ً، 

�ل��رئ��ا���ش��ي��ة، ����ش��ت��ع��ر �جل����دل �لن��ت��خ��اب��ي ح��ول 

مو�شوع مل يكن باحل�شبان على �لإط��الق، �أل 

�ملر�شحون  �ت��خ��ذ  �ل��ل��ح��وم �حل���الل. فقد  وه��و 

للرئا�شة هذه �لق�شية ذريعة ملهاجمة بع�شهم 

��شتفهام  ع��الم��ات  ل��ط��رح  وحت��دي��د�ً  �لبع�س، 

وحيال  �لقت�شادية،  �شاركوزي  �شيا�شات  حول 

�ملهاجرين«،  مع  ب�»ت�شاهله  �لبع�س  و�شفه  ما 

�أنه يكاد يكون �لرئي�س �لفرن�شي �لأكرث  علماً 

ت�شدد�ً �إز�ء مو�شوع �ملهاجرين.

بعد �سيا�سي

موجة  �إث�����ارة  �إىل  �أدت  ل��وب��ن  ت�����ش��ري��ح��ات 

�شيما  �لفرن�شية، ل  �لأو���ش��اط  �جل��دل يف  م��ن 

يف �أو�����ش����اط �مل��ت��ط��رف��ني �مل���ع���ادي���ن ل��الإ���ش��الم، 

�أكدت  �أنها  عام، خ�شو�شاً  ب�شكل  وللمهاجرين 

�أنها متلك �أدل��ة حول ما تقوله مل تعلن عنها 

حول  ��شتفهام  عالمات  ط��رح  مما  �لآن،  حتى 

حقيقة وجودها �أ�شاًل.

�لفرن�شية  �لزر�عة  وز�رة  ردت  �ملقابل،  يف 

كل  ت��ك��ون  �أن  ن��اف��ي��ة  ل��وب��ن،  ت�شريحات  ع��ل��ى 

�ل��ل��ح��وم »ح����الل« يف �ل�����ش��وق �ل��ف��رن�����ش��ي، كما 

���ش��رح وزي���ر �خل��ارج��ي��ة ك��ل��ود غ��ي��ان ب���اأن هذه 

وبدوره  �ل�شحة،  لها من  �أ�شا�س  ل  �ملعلومات 

ع��دد�ً  �شملت  بجولة  �لفرن�شي  �لرئي�س  ق��ام 

كبري�ً من �ملذ�بح �لفرن�شية، حتديد�ً �ملوجودة 

منها يف �ل�شاحية �لباري�شية، نافياً بذلك �أن 

�أن   �أل��ف طن كلها ح��الًل، معترب�   200 تكون 

�لتي توزع يف فرن�شا  من �للحوم  �ملئة  يف   98

»جيف«، بينما �أكد رئي�س �ل�شوق �أن �إقليم »�إيل 

�حلالل  �للحوم  على  يحتوي  ل  فر�ن�س«  دو 

فقط كما �دعت لوبن.

ل�شناعة  �لرئي�شية  �ل��ر�ب��ط��ة  نفت  كذلك 

�ل��ل��ح��وم »�ن��رب��ي��ف« ه���ذه �مل���ز�ع���م، ق��ائ��ل��ة �إن 

»�لغالبية �لعظمى من �للحوم يف باري�س لي�شت 

م��ذب��وح��ة ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق��ة �لإ����ش���الم���ي���ة، لكن 

�أ�شو�ت  �أن لوبن حتاول ك�شب  �لو�قعة تو�شح 

�ل��ن��اخ��ب��ني �مل��ت��ط��رف��ني �ل���ذي���ن مل ي��ح�����ش��م��و� 

�أمرهم، و�أن �لأمر له ُبعد �شيا�شي ل �أكرث«.

رغ���م ك��ل ه���ذه �ل��ت�����ش��ري��ح��ات �ل��ت��ي ت�شعى 

�إىل ط��م��اأن��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ني، ف��ق��د جن��ح��ت لوبن 

يف زرع �ل�����ش��ك��وك ل���دى ق�����ش��م م��ن �ل��ن��اخ��ب��ني، 

وق��ن��اع��ة ب����اأن من��ط �حل��ي��اة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة ت��اأخ��ذ 

طريق منط �إ�شالمي رويد�ً رويد�ً حتى يف »ما 

�ملطبخ  �أي  كنوزهم،  �أغلى  �لفرن�شيون  يعتربه 

�لفرن�شي«.

م�ستعمرة للم�سلمني

ليل  مدينة  من  �شرحت  قد  لوبن  وكانت 

يف  فرن�شا  بجزيرة  ي�شمى  »م��ا  ب��اأن  �لفرن�شية 

�لعا�شمة �لفرن�شية حتولت �إىل م�شتعمرة من 

�لباري�شيني  يجربون  �لذين  �مل�شلمني،  طرف 

و�ملاليني من �ل�شياح �لأجانب على �أكل �للحوم 

�حلالل �لتي يقومون بذبحها ح�شب �ل�شريعة 

�لإ�شالمية«.

بلد �حلريات فرن�شا عندما  و�أ�شافت: »يف 

�إعالناً  �حلو�نيت  بع�س  �أ�شحاب  بع�س  ي�شع 

بالتمييز  ي��ن��ادون  �إمن��ا  �حل���الل،  �للحوم  ببيع 

�أم��ور  تلحقه  قد  �ل��ذي  �لطعام  يف  و�لنف�شال 

�أخ���ط���رت حمامي  �أن��ه��ا  �أخ�����رى«، م�����ش��رية �إىل 

ح���زب �جل��ب��ه��ة �ل��وط��ن��ي��ة، �ل����ذي ت���ق���وده منذ 

�نتخابها يف 16 كانون �لثاين 2011، للمبا�شرة 

�ملا�شية  يف رفع دع��وى ق�شائية لأج��ل »حترير 

و�لفرن�شيني  �ل�شرعي،  �لذبح  من  �لفرن�شية 

من �لغ�س يف طعامهم �مل�شلَّط عليهم من طرف 

�مل�شلمني«.. كما قالت.

�أي��ام فقط على  �أت��ت بعد  ت�شريحات لوبن 

�لفرن�شية  �ل��ق��ن��اة  على  بثه  مت  خ��ا���س  تقرير 

�أك��د فيه  �مل�شالخ يف فرن�شا،  �لثانية حول حال 

�أحد �لقيمني على �مل�شالخ، ويدعى »فرن�شي�س 

دو فر�ن�س  �إي��ل  �أن خم�شة م�شالخ يف  هالبي«، 

من  حم��ذر�ً  �لإ�شالمية،  لل�شريعة  وفقاً  تعمل 

لعاد�تهم  فر�شهم  ومن  �مل�شلمني،  عدد  تنامي 

وت���ق���ال���ي���ده���م ع���ل���ى ب��ق��ي��ة �أط�����ي�����اف �مل��ج��ت��م��ع 

�لفرن�شي.

�أع����ادت تركيز  م��ن �ل��و����ش��ح �أن ل��وب��ن ق��د 

ق�شية  ع��ل��ى  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  حملتها 

�ل��ه��ج��رة، متهمة �ل��رئ��ي�����س ن��ي��ك��ول ���ش��ارك��وزي 

كيفية  ب�����ش��اأن  �مل�شلمني  ل�����ش��غ��وط  ب��ال��ر���ش��وخ 

وذلك يف  للح�شول على حلومها،  �ملا�شية  ذبح 

حم��اول��ة منها لإح��ب��اط حم��اولت��ه لج��ت��ذ�ب 

�أن�شارها. وقالت لوبان: »هذ� �لو�شع ينطوي 

ع��ل��ى غ�����س، و�حل��ك��وم��ة ع��ل��ى ع��ل��م ت���ام ب��ذل��ك 

باري�س  �ملجازر يف منطقة  �شهور.. جميع  منذ 

ت��خ�����ش��ع ل��ق��و�ع��د �أق���ل���ي���ة.. ل��دي��ن��ا م���ا ي��دع��ون��ا 

لال�شمئز�ز«..

م�������ش���ادر �إ����ش���الم���ي���ة م��ط��ل��ع��ة يف ب��اري�����س 

ذكرت �أن ق�شية �جلدل حول ن�شبة ��شتهالك 

تكون  �أن  ت��ع��دو  ل  فرن�شا  يف  �حل���الل  �ل��ل��ح��م 

ق�����ش��ي��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، ك����ون �أح�����د �مل��ن��ت��خ��ب��ني يف 

�جل���ب���ه���ة �ل���وط���ن���ي���ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة ع����ن ���ش��م��ال 

وي�شيطر  وميلك  يدير  من  �أ�شاًل  هو  فرن�شا 

ع���ل���ى �مل�����ذ�ب�����ح �لإ�����ش����الم����ي����ة يف �ل�����ش��اح��ي��ة 

�أعمال  رج��ل  وه��و  �لباري�شية و�شمال �لبالد، 

�أي�شاً  �لأخ��ري  »ب��ول لم��و�ت��ي«، ويعمل  يدعى 

 ،2010 �آذ�ر  منذ  للجبهة  ج��ه��وي  كم�شت�شار 

�شمال  باللحم �حل���الل يف  م���زود  �أك���رب  وُي��ع��د 

ما  �أن  ع��ل��م��اً  »ب����ا دوك����ايل«..  ومنطقة  فرن�شا 

�ع��ر����ش��ات من  و�ج��ه  �شموم  م��ن  لوبن  تبّثه 

»�إن  قوله  عنه  ُنقل  �ل��ذي  لم��و�ت��ي،  �شديقها 

�ملعادين للحوم �حلالل ل يعرفون �أنها �أف�شل 

�أنو�ع �للحوم، و�أكرثها نظافة«.

رفع  فقد  �ملرفوعة،  �لدعوة  �إىل  وبالعودة 

ح���زب ل��وب��ن »�جل��ب��ه��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة« 

دع����وى ق�����ش��ائ��ي��ة ر���ش��م��ي��اً ���ش��د جم��ه��ول ل��دى 

نانتري  مبحكمة  �لفرن�شية  �جلمهورية  وكيل 

وقال  فرن�شا،  يف  �حل��الل  حلم  بيع  بخ�شو�س 

و�ل����رون����د دو ����ش���ان ج��ي�����ش��ت؛ �ل���ن���اط���ق ب��ا���ش��م 

رفعها،  مت  ق��د  �لق�شائية  �ل��دع��وى  �إن  ل��وب��ن، 

بطلب من جمعيتني  كانت  �لتي  �لدعوة  وهي 

عن  و�ل���دف���اع  �مل�شتهلك  حل��م��اي��ة  فرن�شيتني 

لل�شريعة  وف��ق��اً  �ل��ذب��ح  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  �حل���ي���و�ن، 

�لإ�شالمية مي�س بحقوق �حليو�ن!

جدل متجدد

ق�شية �للحم �حلالل لي�شت بجديدة على 

�جلدل  �أث��ري  �أن  �شبق  فقد  �لفرن�شي،  �ملجتمع 

رئي�س  تقدم  عندما  �ل�شنة؛  نحو  قبل  حولها 

ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة روب���ي���ه �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، و�ل��و�ق��ع��ة 

ق����رب م��دي��ن��ة ل���ي���ل، ب���دع���وى ق�����ش��ائ��ي��ة �شد 

للوجبات  �لبلجيكية  »كويك«  مطاعم  �شل�شلة 

�ل�شريعة، متهماً �إياها بالتمييز، ب�شبب قر�رها 

ت���ق���دمي م��ن��ت��ج��ات ووج����ب����ات ح����الل ح�����ش��ري��اً 

يف  لل�شل�شلة  تابعة  8 مطاعم  يف  كامل  وب�شكل 

�ملدينة، وحتديد�ً يف مناطق ذ�ت كثافة �شكانية 

�إ�شالمية.
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تركيز الهجوم على المهاجرين المسلمين
اللحـوم الحالل رأس حـربـة في االنتخـابات        الفــرنـسـيـة

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

حملة ضد اإلسالم
ياأتي �جلدل �جلديد حول �للحوم مع ما �شبق ملاري لوبن من حديث حول �لغزو 

�مل�شلمني  �لنازي يف حديثها عن �شالة  بالحتالل  �شبهته  و�ل��ذي  لفرن�شا،  �لإ�شالمي 

يف �ل�شو�رع، حيث تعوزهم �مل�شاجد و�أماكن �لعبادة، كما يف باري�س مثاًل، وحتى تكتمل 

�لإجر�مية،  �لأعمال  وتكاثر  فرن�شا  �لغرباء يف  �زدي��اد  بني  تربط  لوبن  ف��اإن  �ل�شورة، 

له  تتعر�س  �لذي  و�لتهديد  �لجتماعية  �لرعاية  بر�مج  يف  و�لعجز  �لبطالة  و�رتفاع 

�لهوية �لوطنية وقيم �جلمهورية �لفرن�شية، وكلها تندرج حتت �شعار »�لأ�شلمة«، ممثلة 

على  �ل�شديدة  لوبان  حملة  ف��اإن  وبالتايل  �لإ�شالمية..  و�ل��ع��اد�ت  و�حلجاب  بالنقاب 

طريقة �لذبح �لإ�شالمية ل تتعلق برغبة هذه �ملتطرفة �ليمينية يف �لدفاع عن حقوق 

�أ�شو�ت  من  �ملزيد  لك�شب  �شعيها  يظهر  ما  بقدر  و�حليو�نات،  �لعلمانيني  �لفرن�شيني 

�لناخبني �لفرن�شيني، عرب �لتهجم على �لإ�شالم، و�إظهار �لعد�ء له..!

ملف خاص
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وق�����ال �ل���ع���م���دة ري��ن��ي��ه ف��ان��دي��ري��ن��دون��ك، 

�لفرن�شي،  �ل���ش��ر�ك��ي  للحزب  ينتمي  �ل���ذي 

خيار�ت  بتقدمي  »كويك«  مطاعم  يطالب  �إن��ه 

�شريحة  �أو����ش���ع  لأذو�ق  »ت�����ش��ت��ج��ي��ب  م��ت��ع��ددة 

�إن��ه م��ن غ��ري �ملقبول  �إذ  ممكنة م��ن �ل��زب��ائ��ن، 

�مل�شلمني،  �أذو�ق  �إل  تر�شي  ل  خيار�ت  عر�س 

م�شتثنية غري �مل�شلمني من ح�شاباتها«.

يذكر �أن مطاعم »كويك« �شهرية ومنت�شرة 

�أوروب����ي����ة، م��ن��ه��ا فرن�شا  ب���ل���د�ن  ج����د�ً يف ع���دة 

وب��ل��ج��ي��ك��ا، وت��ن��اف�����س �أك����رب م��ط��اع��م �ل��وج��ب��ات 

�ل�شريعة، مثل برغر كنغ وماك دونالدز.

����ش��ت��ب��دل��ت  روب����ي����ه،  يف  �ل�8  ف���روع���ه���ا  ويف 

م��ط��اع��م »ك���وي���ك« م��ن��ذ ���ش��ه��ر ت�����ش��ري��ن �لأول 

»�لبيكن«  ���ش��ر�ئ��ح  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  �ل��ف��ائ��ت 

مدخن  بقر  حل��م  ب�شر�ئح  �خلنزير  حل��م  م��ن 

مذبوحة على �لطريقة �حلالل.

منتجات  ���ش��وق  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��اري��ر  وت�����ش��ري 

�حلالل ينمو ب�شكل �شريع يف فرن�شا، خ�شو�شاً 

�ل�����ش��ب��اب يف م��ن��اط��ق ذ�ت كثافة  ���ش��ر�ئ��ح  ل���دى 

�شكانية �إ�شالمية.

�أن »حجب كل  �أكدت  �لزر�عة  وكانت وز�رة 

للعامة  مفتوحة  مطاعم  من  ح��الل  لي�س  ما 

�أو  طائفي  �أ���ش��ا���س  على  مت��ي��ي��ز�ً  �لأم���ر  يجعل 

�جلمهورية  م��ب��ادئ  م��ع  يتنافى  وه���ذ�  دي��ن��ي، 

�لفرن�شية«، ومن �لو��شح �أن �ل�شركات �لكبرية 

�مل�شلمني،  �مل�شتهلكني  حجم  ت���درك  �أ�شبحت 

ومنو عددهم عاماً بعد عام.

وق����د ن����دد �مل���وق���ع �لإل�����ك�����روين »�ل��ك��ن��ز« 

)alkanz.org( �خلا�س بالزبائن �مل�شلمني 

�شد  »�لتمييز  �شّماه  مبا  �حل��الل  وبالب�شائع 

�جلالية �مل�شلمة«، وت�شاءل: هل �شيثري �ملو�شوع 

كل هذه �ل�شجة يف حال قررت »كويك« عر�س 

�أن  موؤكد�  فقط؟  �شينية  �أو  مك�شيكية  �أطعمة 

ذلك لن يثري �أي م�شكلة �أو �شجة.

�أكد م�شوؤولو �شل�شلة »كويك«  من جهتهم، 

�أنهم �شيو��شلون �لتجربة للتمكن من معرفة 

���ش��وق �حل���الل يف  �أن  م���دى جن��اح��ه��ا، ل�شيما 

فرن�شا يعرف تطور�ً ملحوظاً، ويقدر عائد�ته 

»�شولي�س«  �ل�شت�شار�ت  مكتب  ح�شب  �ملالية 

ب�5.5 مليار يورو خالل عام 2010.

موؤ�ش�س  كيمو�س؛  ف��احت  ي��ق��ول  ذل���ك،  �إىل 

���ش��وق �حل���الل يف فرن�شا  »�إن  »�ل��ك��ن��ز«:  م��وق��ع 

�جتماعية«،  �قت�شادية حلقيقة  يعترب ترجمة 

�لقدرة  تطور  عن  �أي�شاً  »تعبري  �أن��ه  وي�شيف 

�ل�����ش��ر�ئ��ي��ة لأب���ن���اء �جل��ال��ي��ة �مل�����ش��ل��م��ة«.. ه��ذ� 

و�مل�شت�شفيات  �ملد�ر�س  يف  �شد�ه  وجد  �لتطور 

تتلقى  و�أ�شبحت  �لطعام،  وجبات  تقدم  �لتي 

مطالب ملحة ب�شرورة توفري وجبات حالل، 

م��ا ح���د� ب��ك��ث��ري م��ن��ه��ا �إىل ت��وف��ري �ل�����ش��م��ك يف 

�ل��ي��وم �ل���ذي ي��ق��دم ف��ي��ه حل��م �خل��ن��زي��ر م��ث��اًل، 

وقد �ختارت �ملطاعم �ملدر�شية يف بع�س �ملدن، 

�لوجبة  مع  ح��الل  وجبات  تقدمي  ليون،  مثل 

�لتقليدية لطالب �ملد�ر�س.

وق�����د ���ش��ج��ل �مل����ر�ق����ب����ون خ�����الل �ل��ع��ام��ني 

�لأخ����ريي����ن ت��ن��اف�����ش��اً ����ش���دي���د�ً ب���ني �ل�����ش��رك��ات 

�ملتخ�ش�شة يف �ملو�د �لغذ�ئية، يف �قتحام �شوق 

�حلالل، من خالل تنويع �ملو�د، وتو�شيع دو�ئر 

عر�شها على �مل�شتهلكني، وتخ�شي�س ميز�نيات 

���ش��خ��م��ة ل���الإع���الن���ات �ل��ت��ي ت����روج مل��ارك��ات��ه��م، 

�لإعالنات غري  �ملثال، حملة  �شبيل  على  منها 

�شركة  �أطلقتها  �لتي  �حل��الل  للحم  �مل�شبوقة 

»زفري« لرويج ماركتها »�إي�شال ديلي�س«، حيث 

�إع��الن��ات،  ل��وح��ة  �آلف  �شتة  م��ن  ن�شرت �أكرث 

ت��روج  فرن�شية  مدينة   150 م��ن  �أزي���د  �شملت 

�أ�شفلها  يف  وكتب  �حل���الل،  �للحم  ل�شتهالك 

�شركات  بها  �لتحقت  ث��م  ب��اف��ت��خ��ار«..  »ح���الل 

�أخ�����رى يف �إن���ت���اج م����و�د غ��ذ�ئ��ي��ة ح����الل، ب���دء�ً 

ب��ال��ل��ح��م )ي�����ش��م��ل حل����وم �ل���ط���ي���ور و�ل���دج���اج 

و�حللوى  �جلاهزة  و�لأطباق  و�لبقر(  و�لغنم 

وح���ل���ي���ب �لأط�����ف�����ال، وغ�����ري ذل�����ك م����ن �مل�����و�د 

ت�شتعمل  م��و�د  عن  بدياًل  و�أ�شبحت  �حل��الل، 

ف��ي��ه��ا ���ش��ح��وم �خل��ن��ازي��ر و�ل��ك��ح��ول �مل��ح��رم��ة، 

مثل  �لتناف�س،  �شوق  كثرية  م��ارك��ات  فدخلت 

»ودن��ي��ا«،  ح��الل«،  و»مدينة  مي�شون«،  »ف��ل��وري 

و»زك��ي��ة ح��الل«، و»ه��ريت��ا« و»ك��ن��ور« و»ماجي« 

�لكربى  �ملحال  �شل�شلة  تتخلف  ومل  وغريها، 

ع��ن ه���ذه �ل�����ش��وق، ف��ح��ر���ش��ت م��ع��ظ��م �مل��ت��اج��ر 

للمو�د  خا�شة  �أجنحة  �إن�شاء  على  �لفرن�شية 

 )auchan( »�أو�شان«  �شل�شلة  مثل  �حلالل، 

كلري«  و»ول���و   )carrefour( و»ك���ارف���ور« 

�لتي   )casino( و»كازينو«   )leclerc(

خا�شة  م��ارك��ة   2009 �أي��ل��ول  منذ  لها  �أن�����ش��اأت 

»و�شيلة«.  ��شم  عليها  �أطلقت  �حل��الل،  ملو�دها 

ع��دد غ��ري قليل من  �ل�����ش��وق  ه��ذه  �قتحم  كما 

بوعقلني،  �شعيد  مثل  �مل�شلمني،  �مل�شتثمرين 

 beurtv ل��ق��ن��اة  �ل���ع���ام  و�مل����دي����ر  �ل��رئ��ي�����س 

�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ب��ع��د جن���اح جت��رب��ت��ه يف جم��ايل 

�مل�شتثمرين  من  وعدد  و�حللويات،  �ل�شل�شات 

�ل�شباب.

�شل�شلة  ع��ن  �حل��دي��ث  وبعد خفوت  �ل��ي��وم، 

»ك����وي����ك« وع����ن �مل���ت���اج���ر �ل���ت���ي ت��ب��ي��ع �ل��ل��ح��وم 

و�ملنتجات �حلالل، توجه ماري لوبن �شهامها 

�إىل م�شالخ �للحوم �لباري�شية ككل، يف حماولة 

علماً  متحيز،  ب��اأن��ه  ���ش��ارك��وزي  لت�شوير  منها 

�شد  �لعد�ئية  مبو�قفه  ��شتهر  ���ش��ارك��وزي  �أن 

وق��د  حت���دي���د�ً،  منهم  و�مل�شلمني  �مل��ه��اج��ري��ن، 

ق��اع��دت��ه �لنتخابية يف  م��ن  ك��ب��ري�ً  بنى ج���زء�ً 

�ملتطرفة  �أف���ك���اره  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 

يتحدر من  �أن��ه  مع  �ملهاجرين،  �شد  و�ملنحازة 

�أ�شل جمري، وُيعد مهاجر�ً �إىل فرن�شا بدوره.

�شتتمكن  �ليوم هو: هل  �ملطروح  �ل�شوؤ�ل 

�لناخبني؛  ق����ر�ر�ت  �ل��ت��اأث��ري على  ل��وب��ن م��ن 

�أن  �أم  �حل����الل،  �ل��ل��ح��م  ق�شية  با�شتغاللها 

�لإ�شالمية  �ل�شريعة  على  �ملذبوحة  �للحوم 

حت���ول���ت �إىل ج����زء م���ن �ل����ع����اد�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�مل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا ف��رن�����ش��ي��اً، ل���ش��ي��م��ا �أن���ه���ا ل 

ت�شايق �أحد�ً، ول مت�س بالآخرين؟

اإعداد هناء عليان
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تركيز الهجوم على المهاجرين المسلمين
اللحـوم الحالل رأس حـربـة في االنتخـابات        الفــرنـسـيـة

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

ظل توفر �للحم �حلالل م�شكلة حقيقية يعاين منها م�شلمو فرن�شا حتى �لثمانينيات من 

ثم تطورت هذه  بهم.  �إقامة جم��ازر خا�شة  �إىل  �مل�شلمني  بع�س  عندما �جته  �ملا�شي،  �لقرن 

 1995 �شنة  �لفرن�شية  �أ�شدرت �حلكومة  �ملا�شي، عندما  �لقرن  ت�شعينيات  �ل�شوق يف منت�شف 

قر�ر�ً مينع �لذبح �لع�شو�ئي، ويق�شر �لعملية على �مل�شالخ �لتي تر�قبها �لدولة وم�شالح �لطب 

�لبيطري، ومنحت ثالثة م�شاجد كبرية �شالحية �لإ�شر�ف على �لذبح �حلالل وفق �ل�شريعة 

�لإ�شالمية يف كامل فرن�شا، وهي م�شجد باري�س �لكبري، وم�شجد �أيفري، يف �إحدى �ل�شو�حي 

�جلنوبية لباري�س، وم�شجد مدينة ليون، فارتفع عدد �ملجازر �لإ�شالمية �إىل �أن بلغ حاليا ت�شعة 

�آلف جمزرة، توفر نحو 80 يف �ملئة من حاجة �جلالية �مل�شلمة من �للحم �حلالل، معظمها يف 

منطقة باري�س �لكربى، وجنوب �شرق فرن�شا، لكن �رتفاع �لطلب فتح �شهية �ل�شركات �لكبرية 

�ملتخ�ش�شة يف �للحوم و�ملو�د �لغذ�ئية، و�أغرى �أ�شحاب �ملتاجر �لكربى باقتحام هذه �ل�شوق، 

رغم �أنهم غري م�شلمني، فقامو� بالإ�شر�ف على �إنتاج مو�دهم من �حلالل، و�لبحث معهم عن 

�لطرق �لأف�شل لتقريبها �إىل �مل�شتهلكني.

علماً �أن ما لفت �نتباه �لد�ر�شني لتطور �شوق �حلالل يف فرن�شا، هو مت�شك �جليل �لثالث 

من �أبناء �ملهاجرين �مل�شلمني به. فقد ��شطر �ملهاجرون �لأو�ئل من �لعمال �لقادمني من دول 

�ملغرب �لعربي و�إفريقيا، �إىل �إهمال �للحم �حلالل من مو�ئدهم، لأنهم قادمون من دول و�أ�شر 

�إذ� ��شتدت حاجتهم �إىل �للحم، جلاأو� �إىل طرق  فقرية، ولأنه غري متوفر يف �ل�شوق، وكانو� 

�لذبح �لع�شو�ئي للدجاج يف �شائر �لأيام، و�خلرفان يف �أعياد �لأ�شحى.

�أبناء هوؤلء �لعمال، ُولدو� يف فرن�شا وتربو� فيها، و�ألفو� �لعاد�ت  لكن �جليل �لثالث من 

�لغذ�ئية �لفرن�شية، ومنط �حلياة �ل�شائد يف �لبالد، مثل �شائر �لفرن�شيني، لكنهم �أ�شد مت�شكاً 

مما  �شك  دون  من  �أرف��ع  �ل�شر�ئية  قدر�تهم  �إن  ثم  �آبائهم،  من  �حل��الل  �لأك��ل  على  وحر�شاً 

�أن ياأكلو� يف مطاعم �لوجبات �خلفيفة، وي�شرون حاجاتهم من  �آباوؤهم؛ يريدون  كان عليه 

�ل�شل�شالت و�ملحال �لتجارية �لكربى، ومن �شمنها �للحم �حلالل، و�ملو�د �لغذ�ئية �حلالل.

الجيل الثالث من المسلمين
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بعد مرور �سنة اأو اأكرث بقليل اأو اأقل بقليل على احلراك 

ال��ت��ط��ورات وقفة  ت��ف��ر���ض  اأو ذاك،  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ل��د  يف ه���ذا 

ا�ستنارية على »اأطالل الثورات احلقيقية« التي اأرادت فعاًل 

غريزة  بال  ووقفة  احلاكمة،  القب�سات  ماآ�سي  من  اخل��روج 

اأمام عملية ال�سطو التي تعّر�ض لها ال�سعب يف هذه الدولة 

اأو تلك، من خالل حرف امل�سار احلقيقي لالآمال والأماين، 

اإىل  ل�»اإجناز«، قيا�ساً  اإنه حتقيق  اأن يقال  ف�ساًل عما ميكن 

اخل�سائر والأثمان املدفوعة. 

لي�ض  امل��وازي��ن،  �ستقلب  باأنها  ال��ره��ان  ك��ان  التي  فم�سر 

حل  م��اذا  والأخ��الق��ي��ة،  ب��ل  والقت�سادية  ال�سيا�سية،  فقط 

ب��امل��الي��ن م��ن��ادي��اً  امل��ي��ادي��ن  ن���زل اإىل  ال���ذي  ب��ح��راك �سعبها 

ان  م�سري  اأي  يرف�ض  العي�ض!  ولقمة  والعدالة  باحلرية 

باأنها  »ث�����ورة«، م��ع الع����راف  ا���س��م  ب��غ��ر  ال��ت��ح��رك  ي�سمي 

لتزال يف موجتها الأوىل، ولتزال بخر وقادرة فعاًل على 

اإجن��از التغير املطلوب، واجل��ذري، لكن وبع�ض النظر عن 

عن  الع�سكر  تنحى  فهل  نتائج،  من  حملته  وما  النتخابات 

، والعاملون بخبايا ال�سارع امل�سري  ال�سلطة؟ بالطبع مل يتنحَّ

اأ�ساًل  الع�سكري ليزال ي�ستمد �سلطته  املجل�ض  اإن  يقولون 

ح�سني  امل��خ��ل��وع  ال��رئ��ي�����ض  اإي����اه  منحه  ال���ذي  التكليف  م��ن 

ب�سكل  بها  ال�سلطة، و�سيظل مم�سكاً  مبارك، ولن يفرط يف 

اأن يتنحى لول م�ساألة  اأ�ساًل مل يكن يريد ملبارك  ما، وهو 

التوريث التي كان ي�سعى اإليها، ويرف�سها الع�سكريون. هذه 

امل�سلحة  التقت  ولذلك  م��ب��ارك،  مع  الوحيدة  امل�سكلة  هي 

الآنية مع الثورة، فا�ستغلها الع�سكر بالتن�سيق مع الوليات 

املتحدة، وو�سع يده على الثورة.

ال��ولي��ات  ف���اإن  ال��وط��ن��ي،  ال�سيا�سي  امل�����س��ت��وى  اأم���ا ع��ل��ى 

بع�ض  بال�سكل،  ول��و  با�ستعادة،  للع�سكر  ت�سمح  مل  املتحدة 

اأن ت�����س��اه��م يف رف���ع م��ن�����س��وب الثقة  امل��ع��ن��وي��ات ال��ت��ي مي��ك��ن 

اأو  غزة  اإىل  احل��دودي  املعرب  والدليل،  الع�سكري.  باملجل�ض 

فالأمور لت��زال على حالها، ويكفي ذلك لال�ستدلل  رف��ح، 

التغير،  مبنع  الأم��رك��ي  الغطاء  يف  ك��ان  الأ�سا�ض  اأن  على 

امل��ذل��ة،  دي��ف��ي��د«  »ك��ام��ب  م��ع��اه��دة  م�ستوى  على  فقط  لي�ض 

اإىل معاهدة  قيا�ساً  ب�سيطاً  يعترب  اإجرائي  بل على م�ستوى 

ال�سيناتور الأمركي جون كري  »تكتيف« م�سر، وما قاله 

وامل�سا�ض  ���س��يء،  مل�سر  »الدميقراطية  اأن  وفيه  دل��ي��ل،  اأب��ل��غ 

بخطوط مبارك وحتالفاته �سيء اآخر«.

اأما على امل�ستوى القت�سادي فحّدث ول حرج، واملخاوف 

تت�ساعد من احتمال الو�سول اإىل مكان ل تدفع فيه حتى 

القوى  يف  الإج��م��اع  رغ��م  الر�سمين،  للموظفن  ال��روات��ب 

اإىل م��ب��ارك  ال��ب��الد غنية ول���و »م��ن��ه��ب��ة«  اأن  امل�����س��ري��ة ع��ل��ى 

واح��د  »فل�ض«  اإىل  بحاجة  لي�ست  م�سر  لكانت  واملجموعة 

كم�ساعدة.

وعلى امل�ستوى الأمني، فالفلتان والع�سابات والبلطجية 

والت�سليح على قدم و�ساق، ومع ذلك ليزال التفاوؤل يحكم 

اأ�سحاب الهمم لت�سويب البو�سلة، من خالل اإ�سرار ال�سعب 

احلرية  يف  باحلق  م�ستعيناً  م�سره،  يقرر  وح��ده  اأن��ه  على 

واحلق يف املعرفة.

اإىل حد ما،  اإىل ليبيا ُتعترب جنة مزدهرة  م�سر قيا�ساً 

اختالفها  على  الطبيعية  باملوارد  الغنية  الدولة  تلك  ففي 

اأن  ي��ب��دو  ل  ال��وا���س��ع��ة،  اأر���س��ه��ا  ع��ل��ى  يقطن  �سغر  ل�سعب 

األ��ف �سخ�ض  اأك��رث من مئة  �سُت�سفى قريباً، فهناك  اجل��راح 

واملهجرون مينع  املدمرة على حالها،  امل��دن  ُقتلوا، ولت��زال 

عليهم العودة اإىل ديارهم من جرانهم يف البلدات املجاورة، 

و»م�سراته - تاورغا« منوذجاً. اأما رئي�ض املجل�ض النتقايل، 

فيبيع الأحالم الوردية، ويتهم ال�سعب باأنه ُيحيك موؤامرات 

ع��رب اأع���وان ال��ق��ذايف يف اخل���ارج، وبالتعاون م��ع ال��داخ��ل، يف 

حماولة لإجها�ض »الثورة« التي قادها الناتو.

العراف بالف�ساد لي�ض اآخر املطاف، فحتى الل�سو�سية 

للمتاجرة  امتدت  الناتو  علم  حتت  حالياً  ليبيا  حتكم  التي 

»لط�ست«  املكلفة  ال��ل��ج��ان  اإن  حيث  واجل��رح��ى،  بامل�سابن 

اأمواًل، رغم اأنها للعالج وما اإىل ذلك. 

اأما تون�ض جارة ليبيا، فلها حكاية ل عالقة لها بالثورة، 

فكل �سيء ليزال على حاله، با�سثناء ال�سماح لأمركا مبزيد 

من ال�ستباحة التي كانت اأيام »بن علي«، م�ستورة بكثر من 

الأدوات، واليوم اأ�سبحت علنية، حيث اإن تون�ض حتّولت اإىل 

»املركز الأول« للتاآمر على من يقف بوجه »اإ�سرائيل«. 

اأن  ال��ت��ون�����س��ي��ون، ه��و  ال����ذي ح�سله  ال��وح��ي��د  ال���س��ت��ث��ن��اء 

ال�����س��ل��ط��ة اجل���دي���دة ���س��رع��ت الأب������واب ل��الأم��رك��ي��ن ال��ذي��ن 

ال�سعودية؛  اإىل  علي«  »ب��ن  مبغادرة  التهاين  تقبل  �ساركوهم 

اأهم  كانا  مبارك«  و»ح�سني  علي«  »بن  اأن  رغم  كما يف م�سر، 

وب��ات  ه��رم��ا،  اأن��ه��م��ا  اإل  وا���س��ت��خ��ب��ارات��ه��ا،  لوا�سنطن  حليفن 

لتفعيل  اأم��رك��ي��ة،  ���س��رورة  ال��ن��ظ��ام  �سخ�سيات  يف  التجديد 

ال�ساحتن �سد كل من يت�سدى للتاآمر الأمركي ال�سهيوين، 

وفتحت تون�ض نف�سها على �سراعات داخلية هدفها اإ�ساعة، ل 

بل قتل اآمال ال�سباب التون�سي الذي ثار يوماً �سد نظام كان 

ل�سيقاً باأمركا، فابُتلي بنظام اأكرث الت�ساقاً ل بل اأكرث ولء 

وتنفيذاً، ل�سيما �سد �سورية، وبتعليمات على م�ستويات اأدنى 

مو�سب  فيلتمان«  »جيفري  اأرفعهم  �سابقاً،  ك��ان  مم��ا  بكثر 

م�ستمراً  املعي�سي  الو�سع  لي��زال  فيما  وعلناً،  هناك  ال�سلطة 

يف التدهور، وتراجعت ال�سياحة كثراً، واملخاوف تتزايد من 

التناحر الجتماعي الذي ت�سهد الأرياف كثراً من احلوادث 

املرتبطة به، وحتى بع�ض املدن الكبرة يف اجلنوب، مبعنى اأن 

الفو�سى جتاوزت ت�سورات ال�سعب التون�سي الطيب، الذي ل 

يزال يحاول الت�سويب، لكنه م�ساب، وم�سابه كبر بالرئي�ض 

املعن املن�سف املرزوقي، الذي وقف ليقول كالماً يف موؤمتر 

»املتاآمرين« على �سورية ل يقوله زعيم »زنقة«، لأنه يدعو اإىل 

ال�سخرية.

اأما اليمن الذي بات له رئي�ض جديد من رحم الرئي�ض 

التي  البالد  تلك  ف��اإن  املقايي�ض،  بكل  له  وا�ستمرار  ال�سابق، 

كانت ت�سمى ب�»اليمن ال�سعيد« و»جنة عدن«، فقد حتولت اإىل 

مرتع لالإرهاب والت�سدير بحماية امل�سعوذين وال�سعودين، 

ب��داأت،  حن  الثورة  نقاوة  رغم  النق�سام،  يجتاحها  والبالد 

لكنها ت�سوهت رويداً رويداً.

لقد جنح العرب يف حتويل م�سار الثورات اإىل فو�سى يف 

الكثر من املحطات، اإل اأن ال�سراع مل يح�سم بعد يف الدول 

وتعين  وبرملانات  ت�سكيل حكومات  ولو مت  املذكورة،  الأرب��ع 

روؤو�ساء.

اأن  اأمام كل تلك الدرو�ض، هل هناك من ي�سكك بعد يف 

الغرور والغطر�سة الغربية بقيادة اأمركية ومتويل خليجي، 

مع تقدمي بع�ض احلطب، لي�ض هدفها �سوى تدمر الن�سيج 

لهذه  الثقايف  ثم  والع�سكري، ومن  الأمني  قبل  الجتماعي 

الأمة؟!

يون�س عودة
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عـــربـــي

�أمريكا حتّول �شعوب �لعرب �إىل حطب

�شتوية »ثورات« حاملي النعو�ش

اأق�����س��م ع��ب��د رب����ه م��ن�����س��ور ه�����ادي ال��ي��م��ن 

انتقالية  مل��رح��ل��ة  لليمن  رئ��ي�����س��اً  ال��د���س��ت��وري��ة 

مكان  ثمة  يكن  ومل  �سنتن،  متتد  مفر�سة 

اأم��ام  ميينه  اأق�سم  ه��ادي  فمن�سور  للمفاجاأة، 

اأخ���رى،  �سخ�سية  اأي  ت��ر���ّس��ح  يقبل  مل  ب��رمل��ان 

اأنتجته  ال��د���س��ت��ور،  م��ن  اأك���رب  ب��ات��ف��اق  مت�سلحاً 

امل���ب���ادرة اخل��ل��ي��ج��ي��ة، اأو ات��ف��اق ال��ري��ا���ض، وف��ق 

ت�سمية �سباب الثورة.

الرئي�ض الأم��رك��ي ب��اراك اأوب��ام��ا ك��ان من 

الأبي�ض  البيت  بيان عن  ونقل  املهنئن،  اأوائ��ل 

»�سريكاً  وا�سنطن  بقاء  لهادي  اأك��د  الرئي�ض  اأن 

دائماً« لليمن، فيما كان جمل�ض الأمن الدويل 

ال�����س��ّب��اق يف ت��رح��ي��ب��ه ب��الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي راآه���ا 

اليمني  ال�سعب  مهنئاً  ع����ام«،  ب�سكل  »�سلمية 

غر  م��ن  امل�سجعة«،  امل�ساركة  »م�ستويات  على 

ال��ذي  الن��ف��ج��ار  دوي  اأ�سماعه  اإىل  يتناهى  اأن 

هز الق�سر الرئا�سي يف املكال، اأو يرى دماء 26 

�سخ�ساً ق�سوا جراء الهجوم الذي تبناه تنظيم 

انتقال ع�سرات  القاعدة، مب��وازاة الإع��الن عن 

عنا�سره من ال�سومال اإىل الأرا�سي اليمنية. 

م��ط��ال��ع��ة ���س��ري��ع��ة ل��ل��خ��ري��ط��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة 

تظهر مقاطعة كبرة يف اجلنوب، وعدداً كبراً 

اأُغلقت، و�سقوط عدد من  من مراكز القراع 

القا�سم  ك��ان��ت  امل��ق��اط��ع��ة  واجل���رح���ى..  القتلى 

الثقل  حيث  ال�سمالية،  املناطق  م��ع  امل�سرك 

النتخابات  قاطعا  وال�سمال  اجلنوب  احلوثي، 

وت���ق���ا����س���م���ا الأ�����س����ب����اب ن���ف�������س���ه���ا.. ل ���س��رع��ي��ة 

لنتخابات ت�سرط مر�سحاً واحداً حتت عنوان 

فر�ستها  لن��ت��خ��اب��ات  ���س��رع��ي��ة  ول  ال���ت���واف���ق، 

على  م��وؤام��رة  نِّفت  �سُ التي  اخلليجية،  امل��ب��ادرة 

الثورة، وجنحت اإىل حد كبر يف �سرذمة قواها، 

وقطعت الطريق على حتقيق اأهدافها، ي�ساف 

ال��ع��الق��ة امل�سطربة،  ت��اري��خ م��ن  ك��ل ذل��ك  اإىل 

وال����ت����ي و����س���ل���ت ح����د احل������رب ب����ن احل��وث��ي��ن 

اإىل  بالن�سبة  ال��ري��ا���ض  ف��ات��ف��اق  وال�����س��ع��ودي��ة، 

�سافراً  تدخاًل  واح���داً،  �سيئاً  يعني  احلوثيين 

اأخ�ض، يف  ب�سكل  والريا�ض  وا�سنطن،  من قبل 

ال�ساأن اليمني.

باجلنوب  ال�سمال  يجمع  الذي  ال�سوؤال 

هو: هل فعال انتهت حقبة �سالح؟ 

ه��ادي  من�سور  رب��ه  عبد  اع��ُت��رب  لطاملا 

رجل الظّل يف عهد �سالح، حالة من الرف�ض 

يعترب  اأن  الأح����وال  اأح�����س��ن  يف  والت�سكيك 

الأمور  اإليه  اآلت  اإجماع، وما  من�سور رجل 

ال��واق��ع، بفعل  ت�سعه يف خانة رج��ل الأم���ر 

عن  يتغر كثراً  لن  واق��ع  ودويل،  اإقليمي 

�سابقه، فهو رجل النظام، واتفاق الأطراف 

الأك����رث ن���ف���وذاً وت���اأث���راً ب��ال�����س��ل��ط��ة؛ ح��زب 

املوؤمتر ال�سعبي العام الذي يتزعمه �سالح، 

الح���زاب  اأي جمموعة  امل�����س��رك،  وال��ل��ق��اء 

اأو  اأو باأخرى، مت�سك احلكم  التي بطريقة 

ت�سارك فيه، والتي تخلت عن �سباب الثورة؛ 

َمن فّجروا حركة الحتجاجات.

ال��ه��اج�����ض الأك����رب ه��و ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة، 

فمراكز القيادات العليا ل تزال على حالها، 

مت  قد  تق�سيمها  على  التوافق  اأن  واملرجح 

الريا�ض،  اتفاق  �سياق  ك�سفقة متكاملة يف 

فرجالت �سالح ما زالوا مم�سكن باملفا�سل 

قائد  اأح��م��د؛  ابنه  راأ�سهم  وعلى  الرئي�سة، 

احل���ر����ض اجل��م��ه��وري وال���ق���وات اخل��ا���س��ة، 

الرئا�سية  ط��م��وح��ات��ه  ع��ن  ال��ك��ث��ر  وي�����س��اع 

املقلب  ع��ل��ى  فيما   ،2014 ع���ام  لن��ت��خ��اب��ات 

الحمر؛  اآل  م��ن  �سخ�سيات  اأ�سماء  الآخ���ر 

الأخوة غر الأ�سقاء ل�سالح، كعلي حم�سن 

الأح���م���ر، وع��ل��ي ���س��ال��ح الأح���م���ر، و�سل�سلة 

وع�سكرية  ام��ن��ي��ة  م��راك��ز  تتقا�سم  اأ���س��م��اء 

واقت�سادية، جتعل م�سهد الت�سلم والت�سليم 

بن �سالح ذي الثالثة والثالثن عاما يف 

احلكم، ومن�سور هادي املر�سخ يف الذاكرة 

اليمنية كرجل من احلا�سية، جتعل امل�سهد 

بع�ض  قبل  من  والتهكم  للت�ساوؤل  منا�سبة 

اط���ي���اف امل��ع��ار���س��ة، َم���ن ُي�����س��ِل��م م���ن، واي 

الرجلن �سيكون احلاكم، بغ�ض النظر عن 

لقب الرئي�ض.

مهام  يت�سلم  ه���ادي  من�سور  ك��ان  ح��ن 

من  املرحبة  باملواقف  م�سحوباً  الرئا�سة، 

والعوا�سم  ال��دويل  املجتمع  موؤ�س�سات  قبل 

ال����ك����ربى يف ال�����ع�����امل، وب����ي����ان����ات م��ن��ق��ح��ة 

ع��ل��ى الإجن����از  ال�����س��رع��ي��ة  مب���ف���ردات ت�سبغ 

اخلليجي، يف هذا الوقت كانت �سورية تعلن 

اجل��دي��د؛  د�ستورها  على  ال�ستفتاء  جن��اح 

بالكامل،  �سورية  خطوة  نتاج  ج��اء  د�ستور 

مل  خارجية..  رعاية  اأو  تاأثر  اأي  دون  من 

تنف دم�سق وجود اأطراف عار�ست م�سروع 

ال�ستفتاء،  مقاطعة  اإىل  ودع���ت  الد�ستور 

جيوب  مع  املواجهات  ا�ستمرار  اأن��ك��رت  ول 

امل�����س��ل��ح��ن يف ح���م�������ض وب���ع�������ض امل���ن���اط���ق 

الق��ب��ال  ن�سبة  اأن  اأك����دت  لكنها  الخ�����رى، 

الت�سكيك  حم�����اولت  ُي�����س��ق��ط  م���ا  ك���ب���رة، 

ب�سرعيته.

املنابر الأممية وبع�ض العوا�سم العاملية 

والإقليمية نددت بال�ستفتاء ال�سوري، لأنه 

»ل ميثل اإرادة ال�سورين احلقيقية«، ولأن 

وا�سطرابات،  معارك  ت�سهد  املناطق  بع�ض 

رحبت  التي  نف�سها  املنابر  هي  وللمفارقة 

ب��دمي��ق��راط��ي��ة ال���ت���وري���ث ال��ي��م��ن��ي امل��ق��ن��ع، 

»�سالح« لفرة  ربه من�سور  وتن�سيب عبد 

انتقالية دائمة!

امل������ن������اخ اخل����ل����ي����ج����ي ل���ي�������ض م���ن���ا����س���ب���اً 

للجمهوريات والرئا�سيات، وليتعلم التاريخ 

امل��ل��وك ل مت��وت، عا�ض  الربيطاين در���س��اً: 

امللك.. عا�ض امللك..

حممد مقهور

الرئي�ض عبد ربه من�سور هادي ي�ستلم العلم اليمني من الرئي�ض ال�سابق علي عبد اهلل �سالح )اأ. ف. ب(
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اجلامعة  تلد  اأن  ال�سيا�سية  املعجزات  من 

ال��ع��رب��ي��ة يف ���س��ي��خ��وخ��ت��ه��ا جت��م��ع��ات ج��ه��وي��ة 

ج��دي��دة ب��ا���س��م الحت������ادات ال��ت��ي ُت�����س��ق��ط من 

ت�����س��م��ي��ت��ه��ا ك��ل��م��ة »ال���ع���رب���ي���ة«، م��ث��ل »جم��ل�����ض 

�����ض الآن من  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي«، وم���ا ي��وؤ���سَّ

»الحتاد املغربي«، الذي ي�سم الدول العربية 

يف ال���غ���رب ال��غ��رب��ي، ب��ان��ت��ظ��ار م���ول���ود ج��دي��د 

ُي�����س��م��ى »احت����اد ال�����س��م��ال الإف���ري���ق���ي« )م�سر 

وال�سودان وليبيا وال�سومال..( على اأن يلتحق 

الأردن، �سواء بقي الأردن الذي نعرفه اأو اأ�سبح 

ب���»جم��ل�����ض  للفل�سطينين،  ال��ب��دي��ل  ال���وط���ن 

التوا�سل  نقطة  يكون  اأو  اخلليجي«،  التعاون 

مع الدولة اليهودية يف فل�سطن، بعدما تعلن 

»اإ�سرائيل« نف�سها دولة يهودية عن�سرية.

 ل���ق���د ا���س��ت��ف��اق��ت اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 

ال�سيا�سية،  »مراهقتها«  لتمار�ض  �سيخوختها 

وهي التي ظلت جلي�سة قاعاتها، ومل تخرج اإىل 

ال�ستثناءات،  بع�ض  يف  اإل  العربية  ال�ساحات 

»كلمة«  وكانت  لبنان،  الأهلية يف  مثل احلرب 

�سعوبها  م���ن  م�����س��م��وع��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

ال�سبعينات،  ال��ك��ب��ار حتى  ال��ع��رب  ال��ق��ادة  اأي���ام 

�سيا�سية،  مومياء  اإىل  وحتّولت  �سمتت  لكنها 

لبنان  »اإ�سرائيل« يف  �سكتت عن جرائم  بعدما 

وفل�سطن، وبعدما غابت عن احتالل العراق 

ل�سنوات، وكاأن العراق يف جماهل اأفريقيا، فلم 

مرة  اإل  العربية  اجلامعة  من  م�سوؤول  ي��زره 

واحدة.

ت���ذّك���ر الأم����رك����ي����ون ���س��ي��ئ��اً م���ن ال��ت��اري��خ 

م�ستودعات  يف  وفت�سوا  املنقر�سة،  واملوؤ�س�سات 

العربية  رف����ات اجل��ام��ع��ة  ون��ب�����س��وا  ال�����س��ي��ا���س��ة، 

القطري  املقاول  عرب  والوعيد  باملال  واأحيوها 

»الأع����ظ����م«، ح��ت��ى ي��ن��ف��ذوا م�����س��رح��ي��ة اإع��ط��اء 

معهم(  )امل��ت��ع��اون  ال��ق��ذايف  لإ���س��ق��اط  ال�سرعية 

على طريقته، وبالتفاق والر�سى مع الغرب.. 

لهم  وّف���ر  بعدما  ال��ن��ات��و،  ع��رب  ليبيا  اغت�سبوا 

ال��ق��ذايف الأر���س��ي��ة والبيئة ال��داع��م��ة، ف��اأوع��زت 

تطلب  اأن  العجوز  العربية  للجامعة  اأم��رك��ا 

ال���ت���دخ���ل اخل����ارج����ي، ل��ع��ج��ز ال���ع���رب ع���ن حل 

مبر�ض  ج��م��ي��ع��اً  لب��ت��الئ��ه��م  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  امل�سكلة 

�سلطة القذايف، فال دميقراطية ول عدالة ول 

على  يعيبون  اأن��ه��م  املده�ض  ب��ل  اإن�����س��ان،  حقوق 

التعددية  م��ن احلكم وع��دم  ع��ام��اً   40 ال��ق��ذايف 

ال�سيا�سية، وهم )اأي امللوك والأمراء( يحكمون 

منذ عهد اأجدادهم واآبائهم وتاأ�سي�ض ممالكهم 

حتى الآن، وللورثة من بعدهم!

اجتمعت اجلامعة العربية وطلبت اغت�ساب 

اإح����دى بناتها )ل��ي��ب��ي��ا(، وب��وا���س��ط��ة الأج��ن��ب��ي، 

مدخرات  من  و�سيافته  اأجرته  بدفع  وتعهدت 

ليبيا.

�سكتت اجلامعة العربية عن اليمن، وتركت 

امللعب ملجل�ض التعاون اخلليجي؛ القوة العظمى 

)قطر(  اأع�سائها  بع�ض  يهدد  التي  اجل��دي��دة 

رو���س��ي��ا الحت����ادي����ة، وب���ات���ت ت��ق��ود الآن الأم���ة 

اأعطى  بعدما  الدميقراطية،  وتن�سر  العربية، 

اأمرها اأبهى �سورة دميقراطية بانقالبه على 

اأبيه، ومل يقتله بل تركه حياً!

اأي�������س���اً يف جمل�ض  ال��ب��ع�����ض  دمي���ق���راط���ي���ة 

التعاون اخلليجي تتمثل يف درع اجلزيرة، الذي 

»يدمقرط« )من الدميقراطية( على طريقته 

اللوؤلوؤة،  ميدان  وه��دم  البحريني،  ب�»ال�سوزن« 

اجلزيرة،  يف  الأك���رم  الر�سول  اآث��ار  ُهدمت  كما 

وُق���ت���ل امل���ت���ظ���اه���رون ال�����س��ل��م��ي��ون يف ال��ق��ط��ي��ف 

والعوامية، وهو الذي مار�ض القتل يف امل�سجد 

احلرام اأيام )جهيمان(.

اجل����ام����ع����ة ال����ع����رب����ي����ة وق�����ادت�����ه�����ا اجل�����دد 

)ال�سعودية وقطر( مل ي�سمعوا بتهويد القد�ض 

قوة حفظ  لتاأليف  يتداعوا  غ��زة، ومل  وح�سار 

���س��الم ب��ن »اإ���س��رائ��ي��ل« وغ����زة، ف��ه��م اأ���س��دق��اء 

اأن  وبالتايل ميكن  اأي�����س��اً،  »اإ���س��رائ��ي��ل«، وع��رب 

دور  لأن  الث���ن���ن،  ب���ن  ف��ا���س��اًل  دوراً  ي��ل��ع��ب��وا 

لأن  م�ستحيل،  ق���رار  »اإ���س��رائ��ي��ل«  �سد  ال��ق��ت��ال 

ال�سالح  �سفقات  يبيعهم  ل  الأمركي  �سيدهم 

الوهمية اإل ب�سرط تعهدهم بعدم تهديد اأمن 

العربية  اجلامعة  حت��رك��ت  فهل  »اإ���س��رائ��ي��ل«.. 

ل��ن��ج��دة ال��ع��راق��ي��ن م��ن جم���ازر الح���ت���الل، اأم 

ي��زال  ول  التكفرين  ير�سل  ك��ان  بع�سها  اأن 

ل�ستباحة الدم العراقي؟

اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ك�������»الأم« ال��ت��ي مت��ار���ض 

فهي  واأبنائها،  بناتها  �سد  ال�سيا�سية  »القوادة« 

جتول يف العامل، وتنادي ليدخل الأجانب بيتها، 

ال�سوت  ب��ن��ات��ه��ا، ولأن  ن���وم  غ���رف  وي��ه��اج��م��ون 

ال��ق��ط��ري »ج���ه���وري« ب�سبب ال��غ��از وال��وق��اح��ة، 

يف  ي�سرخان  فهما  ال�سعودي،  ال�سوت  يعاونه 

ال�����س��اح��ات ال��دول��ي��ة ل��ت��اأم��ن ال��زب��ائ��ن، بعدما 

ليبيا،  اغت�ساب  بعد  والر�سى  بالربح  �سعروا 

اتهمتهم  التي  �سورية  ويفت�سون عمن يغت�سب 

باأنهم  واتهمتهم  يف رجوليتهم يف حرب مت��وز، 

�سياأتون  باأنهم  فتوعدوها  ال��رج��ال«،  »اأن�ساف 

ليمار�سوا  الب�سرية،  ووحو�سها  الأر�ض  بفحول 

امل�سلحون  ب��داأه  ما  وه��ذا  لها،  الغت�ساب  فعل 

واإدل����ب،  اإىل حم�ض ودرع����ا  اأر���س��ل��وه��م  ال��ذي��ن 

ي��خ��ط��ف��ون وي���ق���ت���ل���ون وي��غ��ت�����س��ب��ون ال��ن�����س��اء، 

ا�ستقدام  يحاولون  بل  يكتفوا،  ومل  وي�سرقون، 

�سورية،  من  لينتقموا  و»الإ�سرائيلين«  الناتو 

ومنهم  ال��ع��م��ي��ل،  فمنهم  الأت���ب���اع،  وي��ح�����س��دوا 

املرتزق الذي ي�سرى ويباع.

ق���ادة حما�ض  اأح���د  ت�سريح  اأده�����س��ن��ي  ل��ق��د 

غ����ادرت  ح��م��ا���ض  »اإن  ���س��ح��ي��ح��اً(:  ك����ان  )اإذا 

الوح�سية  امل��م��ار���س��ات  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً  دم�����س��ق 

�سيطرت  كيف  نا�سن  املعار�سة«،  �سد  للنظام 

حما�ض على غ��زة ع��رب احل��ل الأم��ن��ي، م��ع كل 

الحتالل  ميثلها  التي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

احلم�ساوي  القيادي  اأن  ون�سوا  »الإ�سرائيلي«، 

ت�ست�سيفه يف  التي  البلدان  ينعم بدميقراطية 

قطر وتركيا والأردن والإمارات، وينعم بالأمان 

وهو يقيم قرب ال�سفارة الإ�سرائيلية يف القاهرة، 

»الإ�سرائيلي« يف  الت�سال  والآخ��ر قرب مكتب 

»الإ�سرائيلية«  ال�سفارة  ف��وق  واأي�ساً  ال��دوح��ة، 

قيادي  اأي  ي�سّرح  الأ���س��ف مل  وم��ع  ع��م��ان..  يف 

يف  املقطوعة  الكهرباء  اإىل  بالن�سبة  حم�ساوي 

�سيطروا  الذين  »اإخ��وان م�سر«،  قبل  غزة من 

ال�سلطة يف م�سر، ويحا�سرون غزة حتى  على 

الآن.. وما زالت روابط الأخوة بن غزة وم�سر 

متر عرب الأنفاق.

امل�����ال اخل��ل��ي��ج��ي اأك�����رث ح���ج���م���اً، وامل��ك��ات��ب 

واأكرث  اأق��ل �سرفاً  اأك��رث راح��ة، لكنها  والو�سائد 

بعداً عن فل�سطن.

���س��ت�����س��ّي��ع الحت�������ادات اجل��ه��وي��ة يف ال��ع��امل 

العربي جنازة اجلامعة العربية بعد زوال هذا 

ال��ق��ادة  بف�سل  �سيا�سي  ككيان  العربي  ال��ع��امل 

الأع������راب اجل����دد امل��ن��ف��وخ��ن ب��ال��غ��از وال��ن��ف��ط 

واملال.

www.alnnasib.com

د. ن�شيب حطيط

ق���ال ر����س���ول اهلل ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م: 

ي�سدق  خ��داع��ات،  �سنوات  النا�ض  على  »�سياأتي 

ال�����س��ادق، ويوؤمتن  وي��ك��ذب فيها  ال��ك��اذب،  فيها 

وينطق  الأم����ن،  فيها  وي��خ��ون  اخل��ائ��ن،  فيها 

فيها الرويب�سة، قالوا وما الرويب�سة يا ر�سول 

اهلل، قال الرجل التافه يتكلم يف اأمر العامة«.

ال��ت��ي حت���اول دول اخلليج  ال��ف�����س��اد  ث��ق��اف��ة 

التي  الإعالمية  الأدوات  خ��الل  من  تعميمها، 

ال��ت��اأث��ر على  خ��الل��ه��ا  م��ن  متتلكها، وحت����اول 

اإىل داخل تلك  املجتمعات العربية، بداأت ترتد 

التفكك  الف�ساد،  الفو�سى،  والإم��ارات،  املمالك 

باتوا  احلريات  وكبت  والإجتماعي،  ال�سيا�سي 

م���ن ال�����س��م��ات الأ���س��ا���س��ي��ة ل���دوي���الت ال��ن��ف��ط، 

التي يتناقلها  الف�ساد والف�سائح  الروايات عن 

املعمورة من  اأرج��اء  تنت�سر يف  الغربي  الإع��الم 

املغرب العربي اإىل اأمركا اإىل اأوروبا الف�سائح 

ل تنتهي.

الوليد بن  الإعالم والطرب والغناء  اأمر 

ط���الل، ال���ذي رف�����ض ع��م��دة ن��ي��وي��ورك تربعه 

املا�سي، والذي يتهم  بع�سره مالين دولر يف 

بعدة ق�سايا اأخالقية، بداأ يتحدث عن موجات 

اأو دولة  الربيع العربي، التي لن ت�ستثني بلداً 

واإم���ارات  اخلليجية  املمالك  حتى  املنطقة،  يف 

النفط التي مل تعد تعرف اإل من خالل رايات 

لن  اأرا�سيها  يف  املنت�سرة  الأمركية  القواعد 

تثتنيها، كما قال اأي�ساً: »اإن رايات رياح الثورة 

�ست�سل حتماً اإىل بالد احلرمن، واإن عوا�سف 

ال��ت��غ��ي��ر ال��ت��ي ت��ع��م امل��ن��ط��ق��ة اأت��ي��ة ب��ال ري���ب«، 

ورمب��ا ك��ان يق�سد اأن ال�سالح ال��ذي دع��ا وزير 

اإىل  اإر���س��ال��ه  ���س��رورة  اإىل  ال�سعودية  خارجية 

�سورية لتخريبها، �سرتد حتماً وياأخذ طريقه 

اإىل داخ��ل اململكة، لأن ري��اح التغير ل بد  اأن 

ت�سل اإليه كما قال اأمر الغناء والطرب.

الفو�سى يف مراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي 

وال�������س���راع ال���داخ���ل���ي ب���ن اأج���ن���ح���ة الأ����س���رة 

احل��اك��م��ة، ب����داأ ي��خ��رج اإىل ال��ع��ل��ن، وي��ت��ح��ول 

اليومية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  ب��ارزة  �سمة  اإىل 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وب���ات���ت ه����ذه الأج���ن���ح���ة ت��ن��ف��ذ ما 

ت�ساء  ما  وتتجاهل  امللكية،  الأوام��ر  من  ت�ساء 

م��ن الأوام������ر ال��ت��ي ت��ت��ع��ار���ض م��ع م�ساحلها 

�سدرت  ول��و  حتى  القت�سادية،  اأو  ال�سيا�سية 

بن  اململكة عبد اهلل  م��ن عاهل  الأوام����ر  ه��ذه 

عبد العزيز.

ال�����رثاء وال��ف�����س��اد ب�����داأا ي��ع��م��ان ك���ل ���س��يء، 

الأ�سرة  اأف��راد  املتداولة بن  الأرق��ام  واأ�سبحت 

احل��اك��م��ة م��ذه��ل��ة، ت��دف��ع بع�ض الأم�����راء اإىل 

ل�سعورهم  امللكية،  الأوام���ر  على  حتى  التعايل 

اأن��ه��م ق�����ادرون ع��ل��ى ال��ت�����س��رف ك��م��ا ي��ري��دون، 

وام��ت��الك ما ي�����س��اوؤون، ه��وؤلء الأم���راء الذين 

تغطي  ال��ت��ي  الإع����الم  و���س��ائ��ل  معظم  امتلكوا 

ف�������س���اء امل���ن���ط���ق���ة، ي���ح���اول���ون ال����ي����وم اإ����س���ك���ات 

و���س��ائ��ل الإع�����الم ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث عن 

»الفيغاروا«  ف�سحيفة  واإنحرافاتهم.  ف�سادهم 

اأ�سدرت  فرن�سية  حمكمة  اأن  ذكرت  الفرن�سية 

حكمها بال�سجن ملدة ع�سر �سنوات على الأمر 

اإدانته  ال�سعالن، بعد  ال�سعودي نايف بن فواز 

مب��ح��اول��ة ت��ه��ري��ب ط��ن��ن م���ن ال��ك��وك��اي��ن يف 

ط��ائ��رت��ه ال��ب��وي��ن��غ اخل��ا���س��ة، وف��ق��اً مل��ا ن�سرته 

املخدرات  بنقل  يقوم  الأم��ر  وكان  ال�سحيفة، 

حل�������س���اب ����س���رك���ائ���ه م����ن جت�����ار امل�����خ�����درات يف 

الدبلوما�سية  ح�سانته  م�ستغاًل  كولومبيا، 

تناقلتها  اأخ�����رى  ف�سيحة  ���س��ع��ودي!  ك���اأم���ر 

و���س��ائ��ل الإع�����الم ال��غ��رب��ي��ة »ك��ان��دي�����ض كوهن 

اأح����ن����ن«: ف���ت���اة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ق��ت الأم����ر 

ال�سعودي �سطام اآل �سعود قبل 14 عاماً يف اأحد 

املالهي الليلية بلندن، وا�ستمرت هذه العالقة 

بينهما حتى عام 2006، واأثمر هذا الزواج عن 

اإجناب طفلة يدور �سراع يف املحاكم الأوروبية 

حولها اليوم.

تهتم  التي  ووت�ض«  راي�ض  »هيومن  منظمة 

الق�سية،  ه���ذه  ت��دخ��ل��ت يف  الإن�����س��ان،  ب��ح��ق��وق 

بت�سليم  ال�سعودية  احلكومة  ر�سمياً  وطالبت 

الطفلة، معتربة اأن ال�سعودية الأكرث ا�سطهاداً 

ملواطنيها على م�ستوى العامل، ومتار�ض متييزاً 

خ�سو�ساً  ال��دي��ن��ي��ة،  الأق��ل��ي��ات  على  م��ت��وا���س��اًل 

اأن  املنظمة  واأعلنت  والإ�سماعيلين..  ال�سيعة 

وال��رب��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة  امل��م��ار���س��ة  ي�سمل  التمييز 

اآلف  اأن  التقرير  واأورد  الق�سائية،  واملنظومة 

ملجرد  لالعتقال  �سنوياً  يتعر�سون  الأ�سخا�ض 

خمالفة النظام يف الراأي ال�سيا�سي.

يحاول  م��ازال  والغربي  ال�سعودي  الإع��الم 

اأن ي�سوه احلراك ال�سعبي يف املنطقة ال�سرقية 

وال���ق���ط���ي���ف خ�������س���و����س���اً، وي���ن���ع���ت امل��ح��ت��ج��ن  

بالإرهابين، واأنهم يتحركون تنفيذاً لأجندات 

خ���ارج���ي���ة، وي���ح���اول و���س��ع��ه��م دائ���م���اً يف خ��ان��ة 

ظاهرة  اإىل  تتحول  ل  حتى  ال�سيعي،  احل��راك 

التي  ال�����س��ع��ودي��ة،  امل���دن  ك��ل  ع��ام��ة منت�سرة يف 

ت��ع��اين ال��ق��م��ع وال��ق��ه��ر ال��ب��ول��ي�����س��ي، وب��ع��د اأن 

وناحية  زاوي���ة  ك��ل  ي�سكن  والفقر  الف�ساد  ب��ات 

يف  الأم���ان  عامل  تفقد  ب���داأت  التي  اململكة،  يف 

ال��ف��و���س��ى التي  ارت����دت  اأن  ب��ع��د  حم��اف��ظ��ات��ه��ا، 

اأ�سعلتها يف حميطها الإقليمي اإىل داخلها.

باحلراك  ت��ط��وراً  تعترب  معربة  حادثة  ويف 

ال�����س��ع��ب��ي ال�����س��ي��ا���س��ي والج��ت��م��اع��ي ال��راف�����ض 

ل���الع���ت���ق���الت ال��ت��ع�����س��ف��ي��ة داخ�����ل ال�����س��ع��ودي��ة، 

اأق���دم���ت ���س��ي��دات م��ن ح��رائ��ر ب���الد احل��رم��ن، 

اأنف�سهن، على رفع لفتة اعرا�ض  �سّمن  كما 

بالإفراج  الأمنية  لل�سلطات  ومطالبة �سريحة 

على  وكتبوا  واأبنائهم،  واإخوانهم  اأزواجهم  عن 

اللوحة التي علقت فوق اأبواب املنازل والتي جاء 

فيها: »�سجيناً اإىل متى«؟ ورف�سن نزعها، رغم 

وتهديدهم  منازلهم  ال�سرطة  رج���ال  تطويق 

بعد  ن�سكت  »ل���ن  احل���رائ���ر:  وق��ال��ت  بال�سجن، 

ال�سجناء بغر  اإط��الق كل رجالنا   اليوم حتى 

ذنب«.

هل �سيتمكن حكام ال�سعودية من املحافظة 

على م�ساحلهم، وعلى ال�ستقرار يف اململكة، اأم 

حمقون  اإنكم  للنا�ض  ال�سعودية  حكام  �سيقول 

بعد فوات الأوان؟

حمرر �ل�شوؤون �لعربية
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متظاهرون �سعوديون يطالبون بالدميقراطية واحلرية

اجلامعة العربية.. ومواليدها اجلدد
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ت��ت��ج��ه اأن���ظ���ار ال���ع���امل ه���ذه الأي�����ام ���ص��وب 

رو�صيا الحتادية التي �صت�صهد خالل �صاعات 

ت��ط��ورات  ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ص��ي��ة، يف ظ��ل  املقبلة 

قوة  ازدي���اد  م��دى  تعك�س  وخ��ارج��ي��ة،  داخلية 

معززة  ال���دويل،  ال�صعيد  على  رو�صيا  وع��ودة 

بتحالفات دولية �صيا�صية واقت�صادية �صاعدة، 

يف مقابل تراجع �صيا�صي واقت�صادي للوليات 

املتحدة الأمريكية والغرب.

اأن  النتخابات  بهذه  الهتمام  يزيد  وم��ا 

رئ��ي�����س ال�����وزراء ف��الدمي��ري ب��وت��ن ق��د ج��رى 

تر�صيحه من قبل حزب رو�صيا املوحدة، الذي 

الأخ���رية  الت�صريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ح�صد 

اأغلبية املقاعد يف الدوما.

عنا�صر قوة بوتن

ل ي��خ��ت��ل��ف م��ع��ظ��م ال���رو����س ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 

جت�صيد  من  متكنت  التي  ال�صخ�صية  بوتن 

الم���راط���وري،  جم��ده��م  با�صتعادة  حلمهم 

واإن���ق���اذ رو���ص��ي��ا م��ن خ��ط��ر الن��ه��ي��ار، واإع����ادة 

الدولية  اخل��ارط��ة  على  ج��دي��د  م��ن  و�صعها 

ب�صفتها دولة عظمى �صريكة يف �صنع القرار 

امل�صتوى  القت�صادي على  والقرار  ال�صيا�صي، 

العاملي.

لقد جنح بوتن خالل توليه الرئا�صة على 

فرتتن، وكذلك يف مرحلة رئا�صته للحكومة، 

بوري�س  ل�صيا�صات،  ال�صلبية  الآثار  يف ت�صفية 

ي��ل��ت�����ص��ن، ال���ت���ي اأ���ص��ع��ف��ت رو����ص���ي���ا ع��ل��ى كل 

امل�����ص��ت��وي��ات ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، وك���ادت 

وتقوي�س  الرو�صية،  القوة  تال�صي  اإىل  تقود 

وحدة رو�صيا، وحتويلها اإىل بلد تابع للغرب 

املال  واأباطرة  الراأ�صمالية،  ال�صركات  حتكمه 

واملافيات،  ال�صهيونية،  باحلركة  املرتبطون 

ومت���ك���ن ب���وت���ن م����ن ت��ن��ف��ي��ذ ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

م��ت��ك��ام��ل��ة ح���ق���ق���ت ن���ت���ائ���ج ه����ام����ة ع���ل���ى ك��ل 

ال�صعد، اأخرجت رو�صيا من اأزماتها املتعددة، 

والجتماعي  القت�صادي  ال�صتقرار  وحققت 

وال�����ص��ي��ا���ص��ي، وذل�����ك م���ن خ����الل جن���اح���ه يف 

حتقيق الإجنازات الآتية:

- اأخرج البالد من الأزمة القت�صادية عر 

الرتكيز على التنمية القت�صادية، م�صتفيداً 

نتيجة  حتققت  التي  الكبرية  ال��ع��ائ��دات  م��ن 

وال��غ��از، حيث جت��اوزت  النفط  اأ�صعار  ارت��ف��اع 

انخف�صت  فيما  �صنوياً،  ال�٪�7  النمو  معدلت 

ن�صبة البطالة، وارتفع م�صتوى الدخل بن�صبة 

ك��ان قد و�صل  ال��ذي  الدين  �صداد  50٪، ومت 
اإىل 50 مليار دولر، وزاد احتياطي العمالت 

 160 جت���اوز  قيا�صياً  رق��م��اً  وب��ل��غ��ت  ال�صعبة، 

مليار دولر.

الع�صكرية،  ال�����ص��ن��اع��ات  تن�صيط  اإع����ادة   -

ال��ذي  الع�صكري،  ال�صناعي  املجمع  وتعزيز 

ك��ادت تق�صي  اأزم���ة حقيقية  م��ن  ك��ان يعاين 

على هذه ال�صناعة، وحتطم اجلي�س الرو�صي، 

عمد  ال�صياق  ويف  لرو�صيا،  ال��ن��ووي��ة  وال��ق��وة 

الغرب  فر�صها  التي  القيود  ك�صر  اإىل  بوتن 

اإىل اخلارج،  الرو�صية  الأ�صلحة  على مبيعات 

ال�صالح،  بيع  �صفقات  تن�صيط  اإىل  اأدى  م��ا 

وبالتايل عودة ت�صغيل م�صانع اإنتاج ال�صالح، 

وتوفري الأم��وال الالزمة  لتطوير الأ�صلحة 

ال��رو���ص��ي��ة ال��ت��ي اأع���ل���ن جم�����دداً ع��زم��ه على 

ق��ادرة على حماية  الرتقاء بها جلعل رو�صيا 

م�صاحلها يف العامل، واأمنها القومي.

- وج���ه ���ص��رب��ة ق��ا���ص��م��ة مل��خ��ط��ط تفكيك 

الحتاد الرو�صي، وق�صى على خطر ا�صتدراج 

اإىل  الغرب  �صعى  داخلية،  ح��روب  اإىل  رو�صيا 

اإيقاعها فيها، عر حماولته تغذية، وت�صجيع 

النزعات القومية ال�صتقاللية، كما ح�صل يف 

�صيا�صة  خ��الل  من  بوتن  ومتكن  ال�صي�صان، 

ح���ازم���ة م���ن اإن����ه����اء ح����رب ال�����ص��ي�����ص��ان ال��ت��ي 

ا�صتنزفت رو�صيا، واأعاد تعزيز وتقوية الحتاد 

ال���رو����ص���ي، ومت���ك���ن ب���ذل���ك م���ن م��ن��ع ان��ه��ي��ار 

ال���دول���ة ال��رو���ص��ي��ة امل��رك��زي��ة، ول��ذل��ك اأط��ل��ق 

ال��رو���س على ب��وت��ن لقب »م��وؤ���ص�����س ال��دول��ة 

الرو�صية احلديثة والقوية«.

ملاذا ميلك بوتن احلظ الأوفر يف الفوز؟

اإن حظوظ بوتن يف العودة اإىل الكرملن 

ت��ت��اأت��ى م���ن ك����ون اخل����ط ال��ب��ي��اين ل��رو���ص��ي��ا، 

���ص��ي��ا���ص��ي��اً واق��ت�����ص��ادي��اً، ه���و خ���ط ت�����ص��اع��دي 

ال�صعيد  على  رو�صيا  قوة  تنامي  عليه  يوؤ�صر 

دور  ل��وراث��ة  ثابتة  بخطى  وتقدمها  العاملي، 

الحتاد ال�صوفياتي ال�صابق، والذي اأ�صر عليه 

ال�صن يف  الفيتو مع  النقد  ا�صتخدامها حق 

جمل�س الأمن مرتن، ول يتوقف الأمر عند 

هذا احلد، بل اإن بوتن يطمح اإىل ا�صتكمال 

انت�صال رو�صيا  ا�صرتاتيجيته التي جنحت يف 

باعتبارها قوة  اأزماتها، وفر�س وجودها  من 

عاملية ك��رى ل ميكن جت��اوزه��ا، م��ن خالل 

العمل لأجل ا�صتعادة نفوذ رو�صيا يف منطقة 

اأورا�صيا، واجلمهوريات ال�صوفياتية ال�صابقة، 

و�صيا�صية،  اقت�صادية  حتالفات  اإق��ام��ة  ع��ر 

توؤدي اإىل طرد النفوذ الأطل�صي الذي تغلغل 

ومت����دد يف امل��ن��ط��ق��ة، م�����ص��ت��ف��ي��داً م���ن ان��ه��ي��ار 

الحت����اد ال�����ص��وف��ي��ات��ي، وم���ن حل��ظ��ة اخ��ت��الل 

التوازن الداخلي لرو�صيا.

اأف�����ص��ح ع��ن��ه ب��وت��ن بحديثه عن  وه���و م��ا 

ع���زم���ه اإن�������ص���اء احت�����اد اأورا������ص�����ي، ع��ل��ى غ���رار 

حالياً  القائم  اجلمركي  القت�صادي  الحت��اد 

رو�صيا،  �صابقة هي:  �صوفيتية  دول  مع ثالث 

اأن  املتوقع  وم��ن  وكازاخ�صتان،  رو�صيا،  بيال 

ي�صم الحتاد الأورا�صي دولتن اآخرين هما 

اأ�صا�س  على  وط��اج��اط�����ص��ت��ان،  قرغيزي�صتان 

بن  و�صل  همزة  ليكون  واقت�صادي،  �صيا�صي 

اآ�صيا واأوروب��ا، واملحيط الهادي، وهذا النظام 

الدول  بقية  يحفز  اأ�صا�صاً  �صي�صكل  الفدرايل 

ال�����ص��وف��ي��ت��ي��ة ال�����ص��اب��ق��ة ل��الن�����ص��م��ام اإل���ي���ه، ملا 

والتقدم  العاملي  النمو  يف  من��وذج  م��ن  ميثله 

احل�صاري.

ح�سني عطوي

ال�صيطرة على القرن الأفريقي هي مفتاح 

البحرية  وال��ط��رق  الأح��م��ر  بالبحر  التحكم 

وبحر  ع���دن  خليج  اإىل  ال�صوي�س  ق��ن��اة  ع��ر 

العرب واملحيط الهندي، لذلك، ومنذ ن�صوء 

ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين يف ف��ل�����ص��ط��ن، ب��ا���ص��رت 

امل��ت��ع��اق��ب��ة تنفيذ  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ات 

ال�صهيونية  موؤ�ص�س  هرتزل؛  ثيودور  و�صايا 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة امل���ع���ا����ص���رة، مل���ن���ع ب���ق���اء ال��ب��ح��ر 

البداية  يف  م�صتفيدة  عربياً،  ب��ح��راً  الأح��م��ر 

�صيال�صي؛  م��ع هيال  امل��م��ي��زة  ال��ع��الق��ات  م��ن 

لتطلعات  الأخ��ري  وع��داء  اإثيوبيا،  اإمراطور 

جمال عبد النا�صر. 

اأه��م حم��اور ال�صراع  اأح��د  �صّكل هذا الهدف 

العربية والإ�صالمية لتحقيق  �صد الطموحات 

وح����دة ال��ك��ي��ان��ات امل�����ص��ط��ن��ع��ة، خ�����ص��و���ص��اً �صد 

ال��ه��ادف��ة  ال��ن��ا���ص��ر  ع��ب��د  ب��ق��ي��ادة  م�صر  م�صاعي 

اجل��وار  وك�صب  الن��ح��ي��از،  ع��دم  حركة  لتدعيم 

وعلى  العربية،  الق�صايا  جانب  اإىل  الأفريقي، 

 - ال��ع��رب��ي  وال�����ص��راع  فل�صطن،  ق�صية  راأ���ص��ه��ا 

ال�صهيوين.

 يف حقبات اخلم�صينيات وال�صتينيات واأوائل 

الدول  اأح��رزت  املا�صي،  القرن  ال�صبعينيات من 

العربية تقدماً ن�صبياً، اأدى اإىل عزل »اإ�صرائيل« 

يف الأمم املتحدة، وقطع العالقات الدبلوما�صية 

مع الكيان ال�صهيوين من جانب اأكرثية الدول 

ال�صراع  تراجع  لكن  العربية،  غري  الأفريقية 

على اأكرث من جبهة، ل�صيما بعد اإخراج م�صر 

ديفيد،  ك��ام��ب  باتفاقيات  امل��واج��ه��ة  دائ���رة  م��ن 

واإن�صاء  اأو�صلو،  واتفاقيات  ال�صلح،  ومعاهدات 

م���ك���ات���ب الت�������ص���ال ب����ن ال���ك���ي���ان ال�����ص��ه��ي��وين 

م��ع اأك���رث م��ن ك��ي��ان ع��رب��ي، ك��ل ه���ذا اأط��ل��ق يد 

خالل  ثانية  للتمدد  »الإ�صرائيلية«  احلكومات 

ال��ع��ق��دي��ن الأخ����ريي����ن يف ال���ق���ارة الأف��ري��ق��ي��ة، 

اأفريقيا  �صرق  بلدان  اإىل  كاملة  ع��ودة  وحتقيق 

وحميط البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

املا�صي،  ال��ق��رن  م��ن  الت�صعينيات  ب��داي��ة  يف 

ت���ف���ّج���رت الأح��������داث امل��ف�����ص��ل��ي��ة وال�������ص���راع���ات 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ب��ن ال����دول وال��ق��ب��ائ��ل 

وخم���ت���ل���ف الإث����ن����ي����ات يف اأث���ي���وب���ي���ا واأري����رتي����ا 

وال�����ص��ودان وج��ي��ب��وت��ي وال�����ص��وم��ال، ويف بع�س 

نتائج  م��ن  وك��ان  امل��ج��اورة،  الأفريقية  البلدان 

هذه التطورات تفكيك دول ال�صومال وال�صودان 

واأثيوبيا واليمن، وانت�صار النفوذ »الإ�صرائيلي« 

واأوغ��ن��دا،  كينيا  ويف  املتحدثة،  الكيانات  داخ��ل 

وعموم املنطقة املجاورة.

وت����ط����ورت ع�����ودة ال���ك���ي���ان ال�����ص��ه��ي��وين اإىل 

القرن الأفريقي بالتزامن مع اإطالق الهجمة 

ال�صهيو-اأمريكية على املنطقة بعد اأحداث 11 

اأيلول عام 2001، وا�صُتخدمت على هذه اجلبهة 

�صد  احل�����روب  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  الأدوات  ن��ف�����س 

الحتالل  اأي  وباك�صتان،  وال��ع��راق  اأفغان�صتان 

وال���ت���دخ���ل الأج���ن���ب���ي وامل���ن���ظ���م���ات الإره���اب���ي���ة 

النق�صامات  على  القائمة  ال�صيا�صية  وال��ق��وى 

وال�صراعات العرقية واملذهبية والقبلية..

ويف ظل الوجود الإي��راين املحدود، والغياب 

ال��ع��رب��ي ���ص��ب��ه ال���ك���ام���ل، ا���ص��ت��غ��ل��ت احل��ك��وم��ات 

»الإ�صرائيلية« املتعاقبة اأجواء الفو�صى الناجتة 

ع���ن الإره�������اب وامل���ج���اع���ة وال����ن����زوح واحل�����روب 

ال���داخ���ل���ي���ة ل���ب���ل���دان ����ص���رق اأف���ري���ق���ي���ا وال���ق���رن 

مع  ع�صكرية  ع��الق��ات  تقيم  ل��ك��ي  الأف��ري��ق��ي، 

ال�����ص��ودان،  كينيا واأوغ���ن���دا واري���رتي���ا وج��ن��وب 

 1991 منذ  املن�صقة  �صوماليالند،  وجمهورية 

ع����ن ال�������ص���وم���ال، وال����ت����ي ت���ع���رتف ب���ه���ا ف��ق��ط 

»اإ�صرائيل«، بحيث اأ�صبح البحر الأحمر والقرن 

و�صيا�صي  ع�����ص��ك��ري  ن��ف��وذ  م��ن��ط��ق��ة  الأف���ري���ق���ي 

�صراكة  مع  منازع،  دون  من  ال�صهيوين  للكيان 

حمدودة للبحرية الأمريكية والريطانية.

ف��ف��ي اأك���ر اجل���زر ال��ت��اب��ع��ة لإري���رتي���ا قبالة 

قواعد  »اإ�صرائيل«  اأن�صاأت  وال�صعودية،  اليمن 

على  مبا�صرة  ت�صرف  ح�صرية  وجوية  بحرية 

اخلليج  دول  بن  والع�صكرية  التجارية  الطرق 

وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي وال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط، ويحق 

الت�صهيالت  ا�صتخدام جميع  اأي�صاً  ل�»اإ�صرائيل« 

والقواعد الأمريكية يف عموم املنطقة، مبا فيها 

الت�صهيالت يف دول اخلليج، بُحرية مطلقة. 

ويف ج���زي���رة ���ص��وم��ط��رة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����ص��ي��ادة 

اجل��ن��ود  اآلف  ع�������ص���رات  اإن�������زال  مت  ال��ي��م��ن��ي��ة، 

الأم��ريك��ي��ن وال��ري��ط��ان��ي��ن والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن 

2010، رغ��م  اب���ت���داء م���ن ع����ام  ك��ق��وة اح���ت���الل 

الت�صهيالت  تقدمي  على  اليمن  موافقة  ع��دم 

امل��ط��ل��وب��ة. واأق���ام���ت »اإ����ص���رائ���ي���ل« يف اجل��زي��رة 

ل��ل��ط��ائ��رات  ج��وي��ة خم�ص�صة  ق��اع��دة  م���وؤخ���راً 

غوا�صة  ت��وؤوي  بحرية  وقاعدة  طيار،  دون  من 

اإ�صافة  ن��ووي��ة،  ب�صواريخ  م���زّودة  »اإ�صرائيلية« 

الغوا�صات الريطانية والأمريكية، وهذه  اإىل 

ال�صري،  الن�صاط  خانة  يف  ت��ن��درج  الت�صهيالت 

لأن����ه����ا غ����ري م����ذك����ورة يف ل����وائ����ح ال��ب��ن��ت��اغ��ون 

امل�صمولة  الت�صهيالت  م��ن  كغريها  الر�صمية، 

باتفاقيات ثنائية مع الدول امل�صيفة.

ال���دول���ي���ة والإق��ل��ي��م��ي��ة  اإن ج��م��ي��ع اجل���ه���ود 

ال��ه��ادف��ة ل���ص��ت��ع��ادة ال���ص��ت��ق��رار وال�����ص��الم اإىل 

بالف�صل  حم��ك��وم��ة  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  منطقة 

واحل���روب  التمزق  ح��ال��ة  على  الإب��ق��اء  ل�صالح 

لتدخل  الوحيد  امل��رر  ت�صكل  التي  والفو�صى 

ففي  للمنطقة.  امل��ع��ادي��ة  وال��ق��وى  »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

املوؤمتر الأخري الذي انعقد يف لندن مب�صارة 50 

الو�صع  واأوربية ملعاجلة  دولة عربية واإفريقية 

يف ال�صومال، انح�صر الهتمام الدويل بتقدمي 

لإغاثة  الترعات  وجمع  الإن�صانية  امل�صاعدات 

ال�صكان، باعتبارهم نازحن يف بلدهم!

وكما تظهر نتائج ما ي�صمى »الربيع العربي«، 

امل�صتجدة على  الهجمة  اأه���داف  اأب���رز  م��ن  ف��اإن 

تفكيك  هو  والإ�صالمي  العربي  العاملن  بلدان 

التحتية،  ال��ب��ن��ى  و���ص��رب  ال��ق��ائ��م��ة،  ال��ك��ي��ان��ات 

تتحول  بحيث  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  جميع  وح��ل 

م�صكلة  اإىل  ل��ل��م��واط��ن��ن  املعي�صية  امل�����ص��ك��الت 

لجئن يف بلدانهم، خ�صو�صاً مع عدم الإلتفات 

اإىل اخلطط الإمنائية اأو الرتكيز على ا�صتعادة 

احلياة ال�صيا�صية والجتماعية التي من �صاأنها 

اأن تعيد ال�صتقرار اإىل البلدان امل�صتهَدفة. 

ت�����ص��ك��ل ال�����ص��وم��ال خ���ري م���ث���ال ع��ل��ى جن��اح 

الهجمة، والأحداث املقبلة يف القرن الأفريقي 

وب��ق��ي��ة ب���ل���دان امل��ن��ط��ق��ة ���ص��ت��ث��ب��ت اأن احل��رك��ة 

ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة م����ا زال������ت ���ص��ت�����ص��ت��م��ر يف ك�����ص��ب 

اجل��������ولت.. ف��ه��ل ����ص���ت���درك ال���ق���وى ال��ع��رب��ي��ة 

والإ����ص���الم���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ط��ب��ي��ع��ة ه����ذا ال�����ص��راع، 

فتعمل بجد على اإيقاف عجلة التدهور واإف�صال 

املخططات املر�صومة للمنطقة؟

عدنان حممد العربي

16
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ن��ظ��رة ال��غ��رب ل��الإ���ص��الم ك��ان��ت جم���رد ق��وان��ن 

وال��زاين، لكن بعد  ال�صارق و�صارب اخلمر  يف ردع 

املفاجاأة  كانت  اإي���ران،  يف  الإ�صالمية  ال��ث��ورة  قيام 

بوجود د�صتور اإ�صالمي وقوانن ونظم اقت�صادية 

واجتماعية وتعليمية لو توفرت لدى بقية الدول 

الإ���ص��الم��ي��ة، لأ���ص��ب��ح��ت ق���وة م��ه��ي��م��ن��ة ل ميكن 

مناف�صتها، ومن هنا جاءت نظريات بث اخلالف 

جريانها  خ�صو�صاً  واإي����ران،  العربية  ال���دول  ب��ن 

ال�صاحل الغربي من اخلليج، ثم بداأت رقعة  على 

اخل����الف ت��ت�����ص��ع ب��ع��د ان�����دلع احل����رب ال��ع��راق��ي��ة 

الإي���ران���ي���ة، ف��ك��ان��ت اآل����ة ح���زب ال��ب��ع��ث يف ال��ع��راق 

تطحن لياًل ونهاراً يف �صموم العن�صرية والقومية 

والطائفية لتن�صرها بن �صعوب املنطقة، لتك�صب 

اجلانب النف�صي والعاطفي يف مغامرة حربها مع 

اآثار الطائفية  الفتية، وتركت  الإ�صالمية  الدولة 

حت���ت ال����رم����اد، ب��ع��د اأن ب������داأت ���ص��ع��وب اخل��ل��ي��ج 

حرب  نهاية  بعد  الإي���راين  ال�صعب  م��ع  بالتقارب 

بيننا  تعي�س  التي  ال�صريرة  النفو�س  اخلليج، لكن 

ذهبية،  ال��ع��راق فر�صة  م��ن ح��رب حت��ري��ر  جعلت 

وبف�صل انت�صار و�صائل الإعالم والإنرتنت جنحت 

بامتياز واأكرث من الغرب يف اإيجاد اأج��واء متزيق 

الأف��ق  �صيق  وب�صبب  و�صيعة،  �صنة  ب��ن  امل�صلمن 

دوراً  ال�صيا�صين  من  واحلمقى  اجلهالء  واإعطاء 

نحو  احل��ك��وم��ات  دور  غياب  م��ع  حياتنا،  يف  مهماً 

والتطرف  الفتنة  ح��دة  ازدادت  املذهبي،  التقارب 

الأكرث  وهو  اخلليج،  دول  مواطني  بن  الطائفي 

ات�صاعاً وخطورة، واأ�صبحت اأجواوؤها �صاخنة قابلة 

اإيران  بينما احلقائق يف  اأي حلظة،  لال�صتعال يف 

تعاي�صهم  اأوج  يف  ال�صنة  اأه��ل  حيث  كلياً،  تختلف 

ال�����ص��ل��م��ي امل�����ص��رتك م���ع ال�����ص��ي��ع��ة، واإل��ي��ك��م بع�س 

احلقائق: 

جانب  اإىل  الإ�صالمية  اإي��ران  جمهورية  د�صتور 

امل���ذه���ب اجل���ع���ف���ري ي���ع���رتف ب���امل���ذاه���ب ال�����ص��ن��ي��ة 

الأربعة بن�س �صريح. 

 وفقاً لإح�صاء عام 1997، فاإن ن�صبة 10 يف املئة 

م��ن جم��م��وع ال�����ص��ك��ان ه��م م��ن معتنقي امل��ذاه��ب 

ال�صنية الأربعة.

ع��دده��م بثالثة  ر  ي��ق��دَّ ال�صافعي  امل��ذه��ب  اأت��ب��اع 

جمموع  م��ن  املئة  يف   59 وبن�صبة  ن�صمة،  مالين 

اأهل ال�صنة، وغالبيتهم يقطنون يف اأربع حمافظات 

)اآذرب����ي����ج����ان ال��غ��رب��ي��ة وك���رد����ص���ت���ان وك��رم��ن�����ص��اه 

وهرمزكان( وكذلك يف بو�صهر. 

اأت���ب���اع امل���ذه���ب احل��ن��ف��ي، وع���دده���م اأك�����رث من 

م��ل��ي��ون��ن، ي��ق��ط��ن��ون يف حم���اف���ظ���ات )���ص��ي�����ص��ت��ان 

وب��ل��وت�����ص�����ص��ت��ان وك��ل�����ص��ت��ان وخ���را����ص���ان(، وي�����ص��ك��ل 

البلو�س ن�صبة 70 يف املئة منهم. 

ال�����ص��ن��ة واجل��م��اع��ة يف معظم امل��ح��اف��ظ��ات  اأه���ل 

الإي���ران���ي���ة ي�����ص��ك��ل��ون الأق���ل���ي���ة ع�����داً )ك��رد���ص��ت��ان 

وبلوت�ص�صتان(. 

كانوا  ال�صابق  النظام  ال�صنة يف  اأهل  اأن  املوؤ�صف 

يف  بينما  ذل��ك،  يذكر  اأح��د  ل  لكن  �صبه مهملن، 

اإىل جميع  اخل��دم��ات  احل��ايل دخلت  النظام  عهد 

ت��ل��ك امل��ن��اط��ق، ب��ل اإن حم��اف��ظ��ة م��ث��ل ه��رم��زك��ان، 

وبندرلنكه  عبا�س  )بندر  مدنها  اأك��ر  من  والتي 

وب�����ص��ت��ك وك���اوب���ن���دي( مل ي��ك��ن ف��ي��ه��ا غ���ري اأرب����ع 

مدار�س دينية، بينما اليوم فيها 29 مدر�صة دينية، 

اأربعة  اأك��رث من  فيها  والطالب  العلماء  واإن عدد 

1193 م�صجداً، ون�صبة  امل�صاجد فيها  اآلف، وعدد 

اأهل ال�صنة يف املحافظة اأربعن يف املئة. 

م��دي��ن��ة  امل�����ص��اج��د يف  ع����دد  ك����ان   1979 ع����ام  يف 

»زاهدان«فقط 16 م�صجداً، بينما اليوم فيها 516 

الإح�صاء  ح�صب  اأن��ه  ت�صتغربون  ولعلكم  جامعاً، 

لأه��ل  وج��ام��ع��اً  م�صجداً   12222 ه��ن��اك  الر�صمي 

ال�����ص��ن��ة واجل��م��اع��ة يف اجل��م��ه��وري��ة الإ���ص��الم��ي��ة، 

احلقائق  تزييف  يتعمد  م��ن  ه��ن��اك  اأن  وامل��وؤ���ص��ف 

ل��ي��وؤج��ج ال��ن��ف��و���س، ح��ت��ى ي��ك��ون ط��رح��ه الطائفي 

م��ق��ب��وًل، ل��ي��زي��د ال�����ص��رخ ب���ن ال�����ص��ي��ع��ة وال�����ص��ن��ة، 

ان��ت��زاع فتيل الطائفية  ال��واج��ب  اأن م��ن  ف��وج��دت 

احلاجة  اأم�س  يف  لأننا  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  نفو�س  من 

بها  ينا�صد  ال��ت��ي  والإ���ص��الم��ي��ة  الوطنية  للوحدة 

ال��ع��ق��الء، وع��ل��ي��ن��ا اأن ل ن��ق��ارن اأن��ف�����ص��ن��ا ب��ال��دول 

ويكفينا  املواطنة،  حق  كفل  فد�صتورنا  امل��ج��اورة، 

اإفكاً وتدخاًل من قبل الآخرين ب�صوؤوننا.

حممد ح�صن الأن�صاري

المؤامرة المأزومة
خ��ارط��ة »ب���رن���ارد ل��وي�����س« ال����ذي ح��ل��م ب��و���س الب��ن 

حتقيقها يف بالد الرافدين، ففوت عليه احللم »حذاء 

منتظر الزيدي«، ها هي تر�صق اليوم باأكرث من حذاء 

يف بالد ال�صام..

اأجل.. فاملوؤامرة التي يقودها �صدنة حمور ال�صر اأوبا 

- �صاركو - كامريون ومن خلفهم حمفل ال�صرق الأكر 

ومنظمة  و���ص��ق��ور  ح��م��ائ��م  ال��غ��رب��ان  بجامعة  املتمثل 

الزجاجة..  عنق  دخلت  )ب��ان(  ب�صخ�س  الأمم  تفريق 

ما  ت�صتهدف  التي  امل��وؤام��رة  ف��اج��اأ  خروت�صوف  ف��ح��ذاء 

اأطماع  اإل ج��زء م��ن  اإي���ران  بعد �صورية وال��ع��راق، وم��ا 

النووية تق�ّس م�صاجع  فاإيران  املوؤامرة وحوا�صرها.. 

 2008 العام  التي تتحفز منذ  اإ�صرائيل  الغرب وربيبته 

املهد.. فامتالك  املفاعل وهو يف  على �صرب من�صاآءات 

على  خ��ط��راً  اإ�صرائيل  تعتره  النووية  للقنبلة  اإي���ران 

اأم��ن��ه��ا وح�����ص��ب.. لكّنها حل�صن  وج��وده��ا ول��ي�����س ع��ل��ى 

احلظ غري ق��ادرة على العتداء هذه املرة على اإي��ران، 

اإىل  الكيد  لرد  يكفي  العلقم ما  وه��ذه غ�صة فيها من 

نحور املتاآمرين..

اإن موؤمتر »هرتزليا« الأخري ركز على ح�صد التاأييد 

عاجلة  ع�صكرية  �صربة  لتوجيه  ل�»اإ�صرائيل«  الغربي 

لإي������ران.. يف ح��ن ن���رى ه���ذا ال��غ��رب غ��ري متحم�س 

ملثل هذه املغامرة، ملا تنطوي عليه من تداعيات غري 

حم�صوبة.. فكانت اخليبة، ل�صقور الكيان كال�صاعقة، 

حتى ال�صارع الإ�صرائيلي يفقد الثقة باإمكانيات جي�صه 

اإذا ما وقعت احلرب.

ه�����ذا ال����رع����ب ال������ذي ي�����ص��ي��ب ال���������ص����ارع.. وه����ذه 

اخل��ي��ب��ة ال���ت���ي م��ن��ي��ت ب��ه��ا احل��ك��وم��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 

ل��ه��ا اأ���ص��ب��اب��ه��ا امل��و���ص��وع��ي��ة.. ف��خ�����ص��ارة م�صر م��ب��ارك 

احلليف ال�صرتاتيجي يف املنطقة �صكل نك�صة للكيان 

ال���غ���ا����ص���ب.. ف�����راح ي��ح�����ص��ب األ�����ف ح�����ص��اب خل��ط��وات��ه 

على  ينطبق  احل��ال  كذلك  ومقامراته..  ومغامراته 

الرو�صي  فالتحّرك  ل��ه..  وال��داع��م��ة  احلليفة  ال��ق��وى 

القوى..  موازين  قلب  املرة  هذه  اجلادتن  وال�صيني 

لأن ال�صرورات تبيح املحظورات.. اإنها ال�صرورة التي 

حت��ّت��م ع��ل��ى ك��ل م��ن رو���ص��ي��ا وال�����ص��ن امل��ح��اف��ظ��ة على 

م�صاحلهما يف ال�صرق الأو�صط وعلى �صواطئ املتو�صط 

حتديداً..

والطاقة  القت�صاد  على  تقت�صر  ل  امل�صالح  ه��ذه 

مع ما لهذين املجالن احليوين من �صاأن واهمية.. 

امل�صرح الدويل  الوجود على  اإنه  اأه��م..  فهناك ما هو 

من  التخل�س  اإىل  التائق  ال��ع��امل  نظر  يف  ميثله  وم��ا 

هيمنة الأحادية وغطر�صتها.. هذه الفر�صة ال�صانحة 

على  وم��ا  م��وح��دة،  واح���دة  �صورية  ت�صّب يف م�صلحة 

تنفيذ  يف  والإ���ص��راع  اغتنامها  �صوى  الأ���ص��د  الرئي�س 

على  الطريق  لقطع  بها،  القيام  املزمع  الإ�صالحات 

املوؤامرة واملتاآمرين، الذين ليزالون يرفعون �صعارات 

حّق يراد بها باطل، فاإرادة الوليات املتحدة الأمريكية 

ال��ت��ي ���ص��ّوق��ت وت�����ص��ّوق م��ث��ل ه���ذه ال�����ص��ع��ارات تنفيذاً 

اإىل  احلقيقة  يف  تهدف  اإمّن��ا  ال�صهيوين،  للمخطط 

ن�صر هذه  اإىل  ل  دولنا وجمتمعاتنا،  وتفتيت  تفكيك 

املفاهيم وتطبيقها، فلو كان الأمر كذلك لعمدت اإىل 

والعوز  الفقر  ملواجهة  ودعمها  ال��دول  ه��ذه  م�صاعدة 

ترّب�س  م��ن  ب���دًل  �صعوبها،  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ف��اق��ة 

���ص��ذج��اً عندما نتوخى  ن��ب��دوا  ك��م  ب��ه��ا، لكن  ال��دوائ��ر 

اخلري على اأيدي الأ�صرار..

ومعهم  وال�صن  رو�صيا  العظميان  القوتان  اليوم.. 

ع�صرات الدول ذات الثقل واملكانة من الهند اىل ايران 

وال���رازي���ل وف��ن��زوي��ال وغ��ريه��م م���دع���وون اإىل و�صع 

ال�صهيونية..  والهيمنة  والغطر�صة  لال�صتكبار  ح��ّد 

والوقوف اإىل جانب الدول وال�صعوب امل�صت�صعفة التي 

حتاول التفلت من براثن القوى ال�صريرة.. الإمكانيات 

متوا�صعة، لكن الإرادة �صلبة وقوية ولن تلن..

نبيه الأعور

كم�صلمن  اليوم  الأ�صا�صية  م�صكلتنا  تكمن 

الإب��داع��ي��ة  طاقاتنا  م��ن  ال�٪95  ي��ق��ارب  م��ا  اأن 

يف  اخلم�صة  واأم���ا  ط���وال،  �صنوات  منذ  معطلة 

املئة املتبقية من طاقاتنا فهي فاعلة ونا�صطة، 

تقاتل  فهي  مت��ام��اً،  املعاك�س  الجت���اه  يف  ولكن 

بع�صها بع�صاً، وتدمر بع�صها بع�صاً..

 ،٪95 بن�صبة  طاقاتنا  تتحرك  عندما  ولكن 

فاإننا عندئذ �صنكون اأقوياء واأع��زاء، بحيث لن 

اأب��داً،  يهزمنا  اأن  العامل  ه��ذا  اأح��د يف  ي�صتطيع 

فنحن ل ميكن لنا اأن ُنهزم ملجرد قوة الآخرين، 

كما اأننا ل ُنهزم ملجرد �صعفنا الطبيعي، ولكننا 

اإذ ل بد  ال��ق��وة؛  باأ�صباب  ن��اأخ��ذ  ن��ه��زم لأن��ن��ا مل 

العمل على امتالك  م��ن  لأت��ب��اع ط��ري��ق احل��ق 

ل��ه يف مواجهة  ع��ون��اً  تكون  التي  ال��ق��وة  اأ�صباب 

املعادية،  ال�صر  ق��وى  ل��ردع  امل�صادة،  التحديات 

م��ن ممار�صة  احل��ق  اأه��ل  منع  على  تعمل  التي 

حريتهم يف الدعوة اإىل الإميان به وق�صاياه. 

فالقوة الكبرية البارزة، �صبيل من �صبل ردع 

ال��ذي يجعل منها  العدو ومنع احل��رب، الأم��ر 

�صيا�صياً وع�صكرياً معاً،  �صرورة ملحة و�صالحاً 

ما يفر�س على القائمن على �صوؤون امل�صلمن 

اإعالن احلرب لي�صتعدوا،  اأن ل ينتظروا حالة 

بل ل بد لهم من املبادرة اإىل ال�صتعداد الدائم 

يف ك��ل وق���ت وزم����ان، واإىل ذل���ك اأ���ص��ار ال��ق��راآن 

ال���ك���رمي يف ق��ول��ه ت���ع���اىل: {واأع��������دوا ل��ه��م ما 

ترهبون  رباط اخليل  ا�صتطعتم من قوة ومن 

به عدو اهلل وعدوكم}.

والأخ��ذ  ال�صتعداد  اإىل  الدعوة  تقت�صر  ول 

مبقومات القوة على اجلانب الع�صكري والأمني 

مما  الأخ����رى،  امل��ج��الت  �صائر  يف  ب��ل  فح�صب، 

حتتاجه الأمة يف تطورها العلمي والجتماعي 

والقت�صادي.. 

بالعزة  ن�صعر  اإل  ي�صعنا  الإط���ار، ل  ه��ذا  ويف 

والقوية  احلكيمة  املواقف  رزمة  جتاه  العارمة 

واحل���ازم���ة وال�����ص��ج��اع��ة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا اإي����ران 

ال��ن��ووي،  ملفهم  م��ن  الغربين  م��واق��ف  جت��اه 

ه���ذه امل���واق���ف ال��ت��ي ع��ل��م��ت ال��ع��امل اأج��م��ع اأن��ه 

موقع  معها من  يتعامل  اأن  اأح��د  باإمكان  لي�س 

يعاملها  اأن  عليه  بل  عليها،  املتكر  اأو  املتعايل 

الند  ي��رى فيها ذل��ك  واأن  ب��اح��رتام وت��وا���ص��ع، 

القوي واخل�صم ال�صجاع الذي يجب اأن ُيرهب 

ما  الإ���ص��الم��ي��ة  اجلمهورية  اأن  علماً  ج��ان��ب��ه.. 

ان��ف��ك��ت، ل�����ص��ن��وات ط�����وال، ت��ع��ل��ن ت��ع��اون��ه��ا مع 

كله  للعامل  وت�صرح  املخت�صة،  العاملية  اجلهات 

اأن اأهدافها من هذا امللف اأهداف �صلمية، واأنه 

من  ت�صليحية  اأو  ع�صكرية  اأه����داف  ل��ه��ا  لي�س 

ال�صالح  ت���رى ج���دوى يف  ذل���ك؛ لأن��ه��ا ل  وراء 

ال���ن���ووي؛ اإذ ه��و غ��ري ق���ادر ح��ت��ى ع��ل��ى حماية 

راأينا مناذج لذلك يف  البلد الذي هو فيه، كما 

التي وبالرغم من  النووية  ال��دول  العديد من 

امتالكها اأ�صلحة وروؤو�صاً نووية، مل تتمكن من 

ال�صمود يف وجه هجمات ع�صكرية اأو �صغوطات 

�صيا�صية اأو اقت�صادية، من هنا اأو من هناك؛ ل 

بل اإن اجلمهورية الإ�صالمية ترى ال�صعي اإىل 

)باملعنى  حم��رم��اً  �صعياً  ال�صالح  ه��ذا  ام��ت��الك 

ل  �صالح  لأنه  وقانوناً(؛  �صرعاً  للكلمة  احلريف 

ينفك ا�صتعماله عن الفتك بالأبرياء واملدنين 

والعزل، وهذا اأمر ل جمال لت�صريعه وجتويزه 

بحال من الأحوال.

ال��دول  �صائر  م��ا  ي��وم��اً  ن��رى  اأن  فهل ميكن 

»الإ�صالمية« تقتدي باإيران يف هذا املجال؟

عبد اهلل ال�صفدي

17
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أهـــل الســنـة فـــي إيـــران
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بريوت  مطران  ت��ويف   1907 العام  يف 

ي���و����س���ف ال����دب���������س، وان����ُت����خ����ب م���ك���ان���ه يف 

م��ن نف�س  ال��ث��اين  ت�سرين  م��ن  ال�����س��اد���س 

ال��ع��ام امل���ط���ران ب��ط��ر���س ���س��ب��ل��ي، ويف ه��ذا 

اخل�سو�س كتب خليل بول�س �سركي�س:

اأي��ه��ا الإخ�����وان ال��ك��رام اخل���واج���ات اآل 

ك���ن���ع���ان، وخ�������وري، و���س��رك��ي�����س، ون��ع��م��ة، 

و�سالح،  في�سل،  واأب���ي  وخ���ازن،  وغ��ري��ب، 

املحرتمون اأطال بقاهم.

مب����لء ال�������س���رور ت��ن��اول��ن��ا حت��ري��رك��م 

ان�سراح جميعكم  ب�سرى  ال�سامي احلاوي 

اأوًل، وثانياً من طيه ورقة وكالة موقعة 

مقامكم  نقوم  ب��اأن  ماآلها  اإم�سائكم  م��ن 

املطران  الرحمة  للمثلث  خلف  بانتخاب 

ي��و���س��ف ال��دب�����س، ف�����س��ك��رن��ا اإح�����س��ا���س��ات��ك��م 

يوم  ح�سرنا  ق��د  وعليه  بنا،  ثقتكم  على 

ماري  كني�سة  يف  لالجتماع  املعني  الأح��د 

3 ب��ع��د الظهر  ج��رج�����س، وع��ن��د ال�����س��اع��ة 

وم�سايخ  اأم����راء  م��ن  اجلل�سة  ع��ق��دت  ق��د 

واأع���ي���ان ال���ق���وم ل��ل��م��ب��اح��ث��ة، وق���د فتحت 

األ���ق���اه رئ��ي�����س اللجنة  ب��خ��ط��اب  اجل��ل�����س��ة 

اجلل�سة  اأن  تبني  ومنها  ال��ه��اين،  يو�سف 

ل��الن��ت��خ��اب ق��د ت��اأج��ل��ت، ودار ال��ب��ح��ث يف 

ان�����س��ا ق��وم��ي�����س��ون )ك��وم�����س��ي��ون، جل��ن��ة(، 

واأرزاق  اأم�����وال  وح��ف��ظ  و���س��ون  ل�سبط 

الوقف حذراً من �سياعها.. فح�سرناها، 

وال������ذي ن���ظ���رن���اه و���س��م��ع��ن��اه م���ن اأوج����ه 

ب���روت ول��ب��ن��ان ب���اأن اأك���ر الأ����س���وات هي 

موافقة على ان�سا قومي�سيون موؤلف من 

ي��رتاأ���س  و���س��ن��دق��ج��ي،  وك��ت��اب  معتمدين 

اجلديد  الأ�سقف  من  القومي�سيون  ه��ذا 

حلفظ حقوق الأوق��اف من داخل وخارج 

امل�سروح )يريد:  اإمنا وجد معار�س لهذا 

امل�سروع( �سعيف، من الذين لهم �سوالح 

ك��ان��وا  ف��ه��وؤلء  ال��ق��دمي،  م��ن  خ�سو�سية 

الأوق���اف  ع��ن  امل��ح��اف��ظ  ال��ق��وم  يعاك�سون 

حمافظة قانونية.

ل��ي�����س��ت ه��ي  ل���ن���ا  اأن وك���ال���ت���ك���م  ومب�����ا 

ال��ق��وم��ي�����س��ي��ون  اآراء  م����ع  ل���الن�������س���م���ام 

وامل�������س���ادق���ة ع���ل���ي���ه، ب����ل ه����ي ل��ل��ت�����س��وي��ت 

اآراءن��ا  نعطي  اأن  اأبينا  لذلك  لالنتخاب، 

ملقابلة  ح�سرنا  فقد  وعليه  الأم���ر،  بهذا 

اإل��ي��ه، وقابلناه  امل��وم��ى  ال��ه��اين  الأف��ن��دي 

م��ق��اب��ل��ة خ�����س��و���س��ي��ة وق���دم���ن���ا ل���ه ورق���ة 

اأعبيه،  اأبنا طائفتنا يف  نيابة عن  الوكالة 

وطلبنا الفادة بالذي يراه موافق لي�سر 

اأج�������راأوه، ح��ي��ث وج���دن���ا اأن ك��اف��ة الأه���ل 

والأقارب قد و�سعوا اإم�ساءهم و�سادقوا 

ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ب��روت��ي��ني، ف��ك��ان اجل���واب 

اع��ب��ي��ه وم���ا يليها  اأه����ايل  اأح����ب  اإذا  ب��اأن��ه 

م��ن ال�����س��ي��ع، م��ن ح��ي��ث ال��ق��راب��ة بينهم، 

اأن  فعليهم  الآراء  يف  معنا  ي�سرتكوا  اأن 

ي��ت��خ��ذوا ن�����س امل��ع��رو���س امل�����راد تقدميه 

منا لغبطته، ويبنوا نظره ومي�سوه كل 

مب��ف��رده ال���ذي م��ا ه��و اإل ���س��ون��اً حلفظ 

و�سبط مال الأوقاف كي ل تذهب �سدى.

لذلك لزم تقدمي حتريرنا هذا لديكم، 

ومن طيه �سورة املعرو�س لغبطته الذي 

يلزم تقدميه، فاإذا ا�ستح�سنتم ال�سرتاك 

اأن  عليكم  البروتيني،  ل��راأي  والن�سمام 

تبنوا معرو�ساً كال�سورة الوا�سلة لديكم، 

من  فنكون  لوحده،  كل  الإم�ساء  ونكون 

ومع  حتى  ال��ب��روت��ي��ني  م��ع  ا�سرتكنا  ث��م 

ال���ذي اأم�����س��وا عنهم، لأن  اأق��ارب��ن��ا اأي�����س��اً 

يبا�سروا  اأن  ما هو ممكن  يريدون،  هكذا 

اأ���س��ق��ف اإل وي��ت��م��م��وا م�����س��األ��ة  ب��ان��ت��خ��اب 

القومي�سيون اأوًل.

ماآل  على  اطالعكم  غب  ب��اأن  فرجانا 

تبنوا  اأن  منكم  قبوًل  و���س��ادف  املعرو�س 

نظره، وكل مبفرده ي�سع اإم�ساء، عموم 

وعني  كفرمتى  اأه���ايل  ومثله  ال��ط��ائ��ف��ة، 

رافيل ودقون، اأم يبنوا معار�س لوحدهم، 

مع  القرابة  معكم من حيث  ي�سرتكوا  اأم 

جميعهم، ويكون هذا باأقرب وقت لي�سر 

ب����روت لغبطته  ت��ق��دمي��ه م���ع م��ع��رو���س 

ب���وق���ت واح������د، والأم�������ل م��ع��ق��ود ب��اج��اب��ة 

الطلب، والذي اأوجب الطائفة لبناء هذا 

القوم  ارت���اأى  ظ��روف مهمة  ه��ي  امل�سروع 

اأن يحفظ مال الأوقاف من داخل وخارج 

بكل تدقيق واأمانة.

وغ���ب ن��ه��اي��ة ه���ذا امل�����س��روع ي�����س��رع��وا 

بانتخاب ا�سقف مبوجب القانون ل�سخ�س 

اإذا ك��ان  م���واف���ق م���ن ���س��م��ن الأب���ر����س���ي���ة 

موجود )كذا(.

حل�سرتكم  اإي�ساحه  ق�سدنا  ما  ه��ذا 

ع��م��وم��اً، ومب���ا اأن���ن���ا م�����س��ت��ع��دون خل��دم��ة 

ل  ب��اأن  فناأمل  العامة  وامل�سلحة  ال��وط��ن 

لتتم  باأجمعها،  خداماتكم  من  حترمونا 

كل ما تطلبه منا الوطنية والإن�سانية.

والآن، مبقام العتبار، نهدي اأ�سواقنا 

و�سالمنا لكافة الأهل والأ�سحاب الذين 

نتاأمل منهم اأن ل يحرمونا من خدماتهم 

طاملا نحن م�ستعدون لها، واأدام بقاكم.

»اأوراق بروتية«.. بت�سرف
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حينما انُتخب الخوري بطرس شبلي مطرانًا لبيروت

بيروتيات
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وال�سالم  وال�سالة  وك��ف��ى،  هلل  احلمد 

على عباده الذين ا�سطفى.

اأم��������ا ب����ع����د، ف�����دول�����ة ال���رئ���ي�������س ع��ل��ي 

املوؤمتر،  ال�سيد رئي�س  لريجاين املحرتم، 

اأيها احل�سور  اأيها املوؤمترون املحرتمون، 

الكرمي:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

املدينة  هذه  يف  اليوم  موؤمترنا  ينعقد 

»ق���م« حتت  امل��ب��ارك��ة  العلمية  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

عامل  وق��ع  على  والقانون«  »الفقه  عنوان 

ل  وم��ت��الح��ق��ة،  �سريعة  م��ت��غ��رات  ي�سهد 

واإذا كان الفقه  �سيما يف عاملنا الإ�سالمي، 

العملية،  ال�سرعية  ب��الأح��ك��ام  ال��ع��ل��م  ه��و 

وذكر العملية كما ل يخفى عليكم احرتازاً 

والفل�سفية  والع��ت��ق��ادي��ة  ال��ف��ك��ري��ة  ع���ن 

وغ��ره��ا م��ن الأم�����ور ال��ن��ظ��ري��ة، ف����اإن ما 

يف  العارمة  فال�سحوة  عملنا،  �سلب  من  هو  الفرتة  هذه  يف  يحدث 

بلداننا، والتي هي امتداد للثورة الإ�سالمية يف اإيران بقيادة الإمام 

بقيادة  وا�ستمرارها  عليه(،  اهلل  )رح��م��ة  اخلميني  ال�سيد  ال��راح��ل 

القائد ال�سيد اخلاميني دام بخر وعافية، وهوؤلء من اأعالم الأمة 

ال�سرعي  بتكليفهم  وقاموا  دوره��م  عرفوا  العظام،  الفقهاء  العلماء 

فقاموا وقادوا الأمة و�سددوا وقاربوا، حتى �سارت اإيران اليوم تبارز 

والذين  والتكنولوجيا،  والتقدم  بالعلم  وتتحداها  الكربى  ال��دول 

هم يف م�ساف القيادة فقهاء وعلماء مل مينعهم علمهم اأن يتقدموا 

الأمة بزهدهم وعطائهم وطهرهم وعقلهم ويقودوا ثورتها ويكملوا 

م�سرتها، حيث اعتربوا اأن العمل اخت�سا�سهم والإخال�س ديدنهم 

وه���ذا ج��زء م��ن فقههم ور���س��ال��ت��ه��م. وك��ذل��ك ال��ي��وم ن��ق��ول للفقهاء 

ال�سحوة  اأن ل نرتك هذه  ينبغي  واملثقفني،  والعلماء واحلقوقيني 

الأم��رك��ي  العبث  لأن  ون��رع��اه��ا،  نكون معها  اأن  ب��ل يجب  امل��ب��ارك��ة، 

وال�سليبي الغربي وال�سهيوين العاملي يحاول اأن يتدخل ويعمل فيها 

منها  وي�ستفيد  م�����س��اره��ا،  ع��ن  ليحرفها 

مل�سلحته، لي�سرق املتغرات وميلك القرار 

يف  فل�سطني  لتبقى  حجاب،  وراء  من  ولو 

قب�سته والقرار الدويل يف عهدته.

اإن مل يكن  اأيها الإخ���وة الأع���زاء،  نعم 

يف  دور  واملثقفني  واحل��ق��وق��ي��ني  للفقهاء 

ال�ساحة؟!  ت��رتك  ملن  املحموم،  اجل��و  ه��ذا 

اأمامنا  اإن  باأيديها؟  وياأخذ  يوجهها  ومن 

ق�����س��ي��ة م���رك���زي���ة وه����ي ف��ل�����س��ط��ني وب��ي��ت 

عاملنا  يف  اأخ���رى  ق�سايا  وك��ذل��ك  املقد�س، 

الإ�سالمي امل�ست�سعف.

اإن اأهمية الفقه القانون يف رفع الظلم 

ترون  األ  لأهلها،  املظامل  ورد  النا�س  عن 

وال�سحوة  و�ساأنهم  النا�س  ت��رك  اأن  معي 

الإ���س��الم��ي��ة وح��ال��ه��ا ه��و ج��ع��ل ال��ن��ا���س يف 

م��ه��ب ال���ري���ح ف��ت��ت��ح��ول امل��ج��ت��م��ع��ات اإىل 

وت�سيع  ال�سغر  الكبر  وي�سرق  ال�سعيف  ال��ق��وي  فيقتل  فو�سى، 

الدماء التي بذلت ل�سرتداد الهوية وت�سحيح امل�سار هو عمل م�سني 

وهروب من امل�سوؤولية والتكليف ال�سرعي.

لقد اأخذ اهلل العهد على العلماء اأن ل يقاروا على كظة ظامل وهم 

الذين يبلغون ر�سالت ربهم ويخ�سونه ول يخ�سون اأحدا اإل اهلل. 

التوا�سل  لتعميق  اأهمية كربى  املدينة  املوؤمتر يف هذه  لهذا  اإن 

العلمي بني علماء الإ�سالم على اختالف مدار�سهم الفقهية واأعرافهم 

واألوانهم يف زمن يعمل ال�ستعمار فينا فرزاً طائفياً ومذهبياً وعرقياً 

{يا اأيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوبا وقبائل 

لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم اإن اهلل عليم خبر}.. وال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي

خالل افتتاح موؤمتر الفقه والقانون مبدينة »قم«

تهنئة
الزميالن العزيزان يف »الثبات« �سعيد عيتاين وعال جربي، تزين عمرهما 

همتهما  يجدد  �سبح  كندى  الدنيا  ه��ذه  على  اأط��ل��ت  التي  »ح��ن��ان«،  بربعمهما 

و�سبابهما اللذين يتالألآ فرحاً وحبوراً..

من  اهلل  وجعلها  »ح��ن��ان«،  الندية  ال�سباح  طلة  لكما  مبارك  وع��ال..  �سعيد 

ال�ساحلات امل�سلحات.. ومنحها ال�سحة وال�سعادة يف رعايتكما.. 

وم��ب��ارك اأي�����س��اً للجد، ال���ذي ن��دع��و امل���وىل اأن ي��ري��ه يف »ح��ن��ان« جت��دد عمر 

وحياة... وم�ستقبل اأي�ساً.

اأ�سرة الثبات

الشيخ جبري: ينبغي علينا أن نرشد 
الصحوة المباركة في بالدنا
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املطران يو�سف الدب�س



���ظ���م وال���ق���ان���ون ����س���روري���ان حلفظ  ال���نُّ

الإن�سان و�سعادته، فالإن�سان مدين بفطرته، 

خ��ل��ي��ف��ة}، حمتاج  الأر������س  ج��اع��ل يف  {اإين 

م��اآرب��ه،  لإدراك  جن�سه  بني  م��ن  معونة  اإىل 

يده  تق�سر  مم��ا  �سعادته  اأ�سباب  وا�ستكمال 

حتتمله  ول  م���دارك���ه  ل���ه  ت��ت�����س��ُع  ول  ع��ن��ه، 

جماعة  يف  يعي�س  اأن  ل��ه  ب��د  ل  اإذاً،  ق����واه. 

اجلميع  لينتظم  ثغرة  منها  ف��رد  كل  لي�سد 

يف جمهودات جماعية ليعي�سوا عي�سة هنية، 

م�ساحلهم  وف����ق  ي�����س��رون  ال��ن��ا���س  اأن  اإل 

ال��غ��رائ��زي��ة  وم��ي��ول��ه��م  امل��ت��ع��ددة  ال�سخ�سية 

امل��ت��ن��وع��ة، وُج��ب��ل��ت ن��ف��و���س��ه��م ع��ل��ى الأث�����رة 

والأنانية، فكل امرىء ينبغي له اأن ي�ستويف 

ه��واه،  اإ�سباع  م��ن  ق�سط  اأك��رب  ليحرز  حظه 

ومل  احل��ي��اة  مناحي  يف  و�ساأنهم  ُت��رك��وا  فلو 

تو�سع لهم النظم والقوانني وال�سرائع التي 

فرد  كل  وتوقف  الطيب،  من  اخلبيث  متيز 

عند حده وتعرفه بحقه وحق غره وترتب 

العالقة بينه وبني الآخر ل�ستبد كل براأيه 

بع�س  ع��ل��ى  بع�سهم  وب��غ��ى  رغ��ب��ت��ه،  وات���ب���ع 

ومت����ردت احل��ي��اة اجل��م��اع��ي��ة.. مي���وت فيها 

احلق وينه�س الباطل، فال عدل اإل ما كان 

و�سيلة اإىل نفع ذاتي ول خر اإل فيما وافق 

الظلم..  وانت�سر  الفو�سى  ولعّمت  ال��ه��وى، 

لو  احلياة  تكون  فيما  الو�سف  جممل  ذل��ك 

جتردت من القيود.

من اأجل هذا طبع اهلل اجلماعات الب�سرية 

م���ن���ذ ال����ق����دم ع���ل���ى ال�������س���ع���ور ب��ح��اج��ت��ه��ا اإىل 

احلياة،  عليها  وترفه  �سعثها  تلم  التي  النظم 

وحت��ف��ظ اأ���س��ب��اب ال��ن��ه��و���س ف��ع��م��ل ق���وم على 

�سرائع  على  مبنية  ت��ك��ون  لعلها  ق��وان��ني  �سن 

ياأخذون  لكنهم  ال�سابقني،  واملر�سلني  الأنبياء 

م���ا ي��واف��ق��ه��م وي���دع���ون م���ا ي��خ��ال��ف ه��واه��م. 

وجرى ال�سطالح على اأن ي�سمى هذا النظام 

لنف�سها  املجموعة  ت�سعه  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  اأو 

الو�سعي  القانون  اإذاً  الو�سعي«..  »بالت�سريع 

هو النظام الذي و�سعته جمموعة من النا�س 

ويحتكموا  واجل��م��اع��ات  الأف����راد  عليه  لي�سر 

اإليه.

الت�صريع الإ�صالمي اأو القانون 

الفقهي

ع��ل��م��ن��ا اأن ال��ت�����س��ري��ع ال��و���س��ع��ي ه���و ول��ي��د 

اإل جوانب حم�سو�سة من  احلاجة ول يراعي 

ظواهر حالة النا�س اأو بع�سهم، ولعل الناظم 

يف  ال��ط��ب��ق��ات  بع�س  ع��ن  بالتخفيف  ي��الح��ظ 

املجتمع مع جهله بالغيب وامل�ستقبل، ول ي�ساغ 

هذا القانون على الطاعة اإل حتت تاأثر القوة 

القاهرة وتبعد عن ال�سر رهبة من وعيد.

ل��ذل��ك ل ب��د م��ن ت�����س��ري��ع ���س��م��اوي يفوق 

ما  بكل  ويحيط  النظم  من  النا�س  ي�سعه  ما 

مي�سهم من احلاجة يف حا�سرهم وم�ستقبلهم 

مع  عالقتهم  ال��وج��وه  اأمت  على  لهم  وي��ح��دد 

خ��ال��ق��ه��م وف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، وي��ن��م��ي ف��ي��ه��م ق��وة 

�سره  يف  الإن�����س��ان  على  ت�سيطر  التي  الإمي���ان 

وجهره، وجتعل الوازع الديني الأ�سا�س، لذلك 

كانت رحمة اهلل يف خلقه اأن بعث فيهم النبيني 

ومعهم الكتاب وامليزان: {�سرع لكم من الدين 

م��ا و���س��ى ب��ه ن��وح��اً وال���ذي اأوح��ي��ن��ا اإل��ي��ك وما 

و�سينا به اإبراهيم ومو�سى وعي�سى اأن اأقيموا 

الدين ول تتفرقوا فيه}.

وجاء يف �سورة اأخرى قوله تعاىل: { ُر�ُساًل 

مب�سرين ومنذرين لئال يكون للنا�س على اهلل 

ُحجة بعد الر�ُسل وكان اهلُل عزيًزا حكيًما}.

�سمي  م��ا  ه��و  ال�سريعة  اأو  الت�سريع  وه��ذا 

بالدين اأو امللة اأو القانون ال�سماوي، ولكل قوم 

فيما م�سى ما ينا�سبهم ويالئم زمانهم {لُكل 

جعلنا منُكم �سرعًة ومنهاًجا}.

واآله  الأعظم �سلى اهلل عليه  لنبينا  وك��ان 

و�سلم خامت النبيني �سريعة �ساحلة لكل زمان 

فيه  اأ�سبح  مبلغاً  الإن�����س��ان  بلغ  حيث  وم��ك��ان، 

قادراً على اأن يحمل هذا التكليف.

القانون الفقهي.. والقانون 

الو�صعي

ك��ي��ان  حل���ف���ظ  ������س�����رورة  ال����ق����وان����ني  اإذاً، 

الأم��ن  الأف����راد ل�ستتباب  اجل��م��اع��ة وح��م��اي��ة 

وحت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة وامل�������س���اواة ل��ل��و���س��ول اإىل 

هدف  هي  التي  والباطنة،  الظاهرة  ال�سعادة 

الإن�سان وق�سده، وقد تطور القانون الو�سعي 

م����ن خ�����الل ال���ن���م���و اجل���م���اع���ي يف ت��ف��ك��ره��م 

وعلومهم واآدابهم، وعندما حتدث القانونيون 

بداأ يتكون مع  اإنه  الأوىل يقولون  الن�ساأة  عن 

تكون الأ�سرة والقبيلة واإن كلمة »رب الأ�سرة« 

القبيلة«  »�سيخ  وكلمة  الأ���س��رة«  »قانون  كانت 

كانت قانون القبيلة وهكذا..

وظ����ل ال���ق���ان���ون ي��ت��ط��ور ح��ت��ى ت��ك��ون��ت 

ال�����دول�����ة ف����وح����دت ال�����ع�����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د 

وجعلت منها قانوناً ملزماً جلميع الأفراد 

والأ�����س����ر وال���ق���ب���ائ���ل ال���داخ���ل���ني يف ن��ط��اق 

بها  اخل��ا���س  قانونها  دول��ة  ولكل  ال��دول��ة، 

التطور  م��ن  الأخ���رة  املرحلة  ب���داأت  حتى 

ال��ق��ان��وين يف اأع��ق��اب ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�سر 

والعلمية  الفل�سفية  النظريات  ه��دي  على 

الو�سعي  ال��ق��ان��ون  فتطور  والج��ت��م��اع��ي��ة، 

من ذلك الوقت حتى الآن تطوراً عظيماً؛ 

والإن�سانية  وامل�ساواة  العدالة  اأ�سا�س  على 

معظم  توحيد  اإىل  ه��ذا  واأدى  وال��رح��م��ة، 

القواعد القانونية يف كثر من دول العامل، 

اأخذ وقتاً  اأن القانون الو�سعي  وهذا يعني 

طوياًل يف تطوره لعله اآلف ال�سنني..

ن�صاأة القانون الفقهي اأو ال�صرعي

طويلة،  زمناً  ال�سريعة  القوانني  تاأخذ  مل 

ومل تكن قواعد قليلة ثم كرت اأو منت، لكنها 

نزلت من عند اهلل كاملة �ساملة ل عوجاً فيها 

ول ن��ق�����س��اً، ق���ال اهلل ت��ع��اىل: {ال��ي��وم اأك��م��ل��ُت 

ور�سيُت  نعمتي  عليُكم  واأمت��م��ُت  دي��ن��ُك��م  ل��ُك��م 

دي��ًن��ا}، ومل يكن جلماعة دون  الإ���س��الم  ل��ُك��ُم 

للنا�س  اإمن��ا ج��اءت  ق��وم،  دون  ق��وم  اأو  جماعة 

الإن�سان  عالقة  وت�سحح  تنظم  وه��ي  جميعاً 

ب��رب��ه واأخ���ي���ه الإن�����س��ان م��ن خ���الل ال��ع��ب��ادات، 

ك��اجل��م��ع��ة واجل��م��اع��ات واخل��م�����س وال���زك���وات 

واحلج واملعامالت املالية والأحوال ال�سخ�سية 

وغ��ر  وال�سيا�سة  والإدارة  واحل����رب  وال�����س��ل��م 

ذلك، ول يوؤثر عليها مرور الزمن ول يقت�سي 

الأ�سا�سية،  العامة ونظرياتها  تغير قواعدها 

تنزل  اأن  معه  ت�ستطيع  ما  امل��رون��ة  من  وفيها 

فلي�ست  الأ�����س����ول،  ع��ل��ى  وال����ن����وازل  ال����ف����روع 

ن�سو�س  ه��ي  كما  والتبديل  للتغير  بحاجة 

كل  اأن  نعرف  اأن  وح�سبنا  الو�سعية،  القوانني 

ما يرغبه رجال القانون املخل�سون اأن يتحقق 

م��ن امل���ب���ادىء م��وج��ود يف ال�����س��ري��ع��ة، واأ���س��ا���س 

الفرق اأنها من عند اهلل العامل الغيب، فكانت 

ن�سو�ساً �ساحلة على مر الأزمان.

ف��ال��ق��ان��ون ال��و���س��ع��ي ل مي��اث��ل ال��ق��ان��ون 

الكالم عن  �سبق  وق��د  ب��ه،  ال�سرعي ول يقا�س 

اجلوهرية  امل��م��ي��زات  ف��اأه��م  منهما-  ك��ل  ن�ساأة 

بينهما جندها يف ثالثة وجوه:

الب�سر  الأول: القانون الو�سعي من �سنع 

والقانون ال�سرعي من عند اهلل عز وجل، ويف 

كال القانونني تتجلى �سفات �سانعه.

ال����ث����اين: ال���ق���ان���ون ال��و���س��ع��ي ع���ب���ارة عن 

حقوقيون  جمموعة  ت�سعها  م��وؤق��ت��ة  ق��واع��د 

لتنظم �سوؤون اجلماعة وت�سد حاجاتها ولعلها 

يف م�ستوى اجلماعة اليوم لكنها متخلفة عن 

ب�سرعة  تتغر  ل  القوانني  لأن  غ��داً  اجلماعة 

تطور اجلماعة.

�سبيل  ع��ل��ى  ف���ق���واع���ده���ا  ال�����س��ري��ع��ة  اأم�����ا 

واإمكانية  اجلماعة  �سوؤون  لتنظيم  ال�ستمرار 

الوجهة  من  يقت�سي  وه��ذا  التطور،  ا�ستيعاب 

املنطقية اللتفات اإىل:

واأ���س��ا���س��ي��ات��ه��ا مرنة  ق��واع��داه��ا  ت��ك��ون  اأن 

لتت�سع احلاجات مهما تعددت وتنوعت.

ميكن  ل  بحيث  وتقدمها  ن�سو�سها  �سمو 

اأو مكان، وقد مر عليها  اأن تتاأخر يف اأي زمن 

اأك�����ر م���ن اأرب���ع���ة ع�����س��ر ق���رن���اً، وا���س��ت��ح��دث��ت 

م��ا مل يكن يخطر على  وامل��خ��رتع��ات  ال��ع��ل��وم 

الو�سعي  القانون  قواعد  وتغرت  اإن�سان،  بال 

اأك����ر م��ن م���رة ل��ت��الئ��م ال���ظ���روف اجل��دي��دة. 

ول���ك���ن ظ��ل��ت ق���واع���د ال�����س��ري��ع��ة ون�����س��و���س��ه��ا 

بتنظيم  واأكفل  اجلماعات  م�ستوى  اأ�سمى من 

واأحفظ  اإىل طبائعهم  واأق��رب  و�سد حاجاتهم 

جمال  ل  كثرة  والأمثلة  و�سالمتهم  لأمنهم 

لذكرها هنا.

ت�سنع  ال��ت��ي  ه��ي  الب�سرية  امل��ج��م��وع��ة  اإن 

القانون وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، 

والأ�سل يف القانون اأنه يو�سع لتنظيم �سوؤون 

هذه  ت��غ��رت  حيث  لتوجيهه  ولي�س  املجتمع 

احل��رب  ب��ع��د  �سيما  ول  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الفل�سفة 

ُت�ستعمل  القوانني  ب��داأت  الأوىل حيث  العاملية 

لتوجيه ال�سعوب كما ت�ستخدم لتنفيذ اأغرا�س 

ال�سيوعية  رو���س��ي��ا  فعلت  مثلما  خم�سو�سة 

واملانيا  الكمالية  وتركيا  الراأ�سمالية  واأمريكا 

النازية وغرها من الدول، فاأ�سبحت القوانني 

تنظم �سوؤون اجلماعة كما توجهها حيث يرى 

امللوك والروؤ�ساء والزعماء والأمراء.

�سنيعة  تكن  مل  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأم��ا 

ب�����س��ري��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ����س���وؤون ال��ن��ا���س ف��ق��ط اإمن���ا 

طريقة هداية لإيجاد اأفراد �ساحلني وبالتايل 

راق��ي��اً.  وع��امل��اً  مثالية  ودول���ة  �ساحلاً  جمتمعاً 

لهذا كانت ن�سو�سها متقدمة وجاءت مببادىء 

بعد قرون  اإل  الآخ��رون  يدركها  ونظريات مل 

وا�ستعملوها وا�ستفادوا منها كما فعلت فرن�سا 

من  اأك��ر  ون�سجت  للجزائر  احتاللها  خ��الل 

ثلثي قوانينها من القانون الإ�سالمي املوافق 

ملذهب الإمام مالك. واأدت ال�سريعة وظيفتها 

م�������ادام امل�����س��ل��م��ون م��ت��م�����س��ك��ني ب���ه���ا ع��ام��ل��ني 

ب��اأح��ك��ام��ه��ا، ف���ال ي�����س��وب��ه��ا ن��ق�����س، ح��ام��ل��ة يف 

طياتها و�سائل التقدم والتطور امل�ستمر، فهي 

قوية  واح���دة  اأم���ة  امل�سلمني  م��ن  جعلت  ال��ت��ي 

فوق الأمم و�سلطنتهم على دول العامل يف اأقل 

القانون  وانتهى  ال��زم��ن.  ق��رن من  ن�سف  من 

الو�سعي اإىل ما بداأت به ال�سريعة الإ�سالمية 

حيث يكون القانون موجهاً للجماعة و�سانعاً 

الفقهي  وال��ق��ان��ون  ال�سرعية  ف��امل��م��ي��زات  ل��ه��ا، 

ي��خ��ت��ل��ف��ون ع����ن ال���ق���ان���ون ال���و����س���ع���ي ب��اأن��ه��م 

يتمحورون حول ثالث:

اأ- الكمال يف املبادىء والنظم والنظريات.

ل���الرت���ق���اء  ت�����س��ع��ى دوم��������اً  ال�������س���م���و:  ب- 

باجلماعة والفرد ب�سكل م�ستمر.

ت�����واف�����ق ك�����ل زم�������ان وم�����ك�����ان، وه�����ذه  ج- 

ا�ستطاعت  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية 

اأن تناف�س دول الغرب بالتقدم املعنوي واملادي 

اهلل  بف�سل  والتكنولوجيا  العلم  على م�ستوى 

لل�سحوة  املفجرة  ثورتها  بقيادة  ثم  وجل  عز 

الإ���س��الم��ي��ة ب���ري���ادة الإم�����ام اخل��م��ي��ن��ي رحمة 

ال�سيد  القائد  الإم��ام  وبا�ستمرارية  عليه  اهلل 

ال�سحة  م��وف��ور  ب��ق��اءه  اهلل  اأط���ال  اخلامينئي 

خالل  الإ�سالمي  النظام  هذا  بربكات  والقوة 

ما يقارب من ثالثني �سنة.

اأبعاد املميزات لل�صريعة:

اأ- نظرية امل�ساواة بني بني الب�سر باحلقوق 

ب��الإ���س��الم نخوة  اأذه���ب اهلل  وال��واج��ب��ات. لقد 

اجل��اه��ل��ي��ة وت��ف��اخ��ره��م ب��اآب��ائ��ه��م لأن ال��ن��ا���س 

ال�سريعة  ففر�ست  ت����راب،  م��ن  واآدم  اآدم  م��ن 

امل�ساواة ب�سفة مطلقة فال قيود ول ا�ستثناءات 

يف امل�������س���اواة، اجل��م��ي��ع ����س���واء اأم������ام احل��ق��وق 

والواجبات على اختالف األوانهم ومواقعهم.

امل�سوؤولة: مبداأ احلرية  - نظرية احلرية 

�سواء  الإ�سالمي  القانون  يف  اأ�سا�سي  امل�سوؤولة 

كانت احلرية يف التفكر والعتقاد اأو القول

فلُيوؤمن  �ساء  ربُكم فمن  {وُق��ل احلق من 

ومن �ساء فليكُفر}.

{ُكل نف�س مبا ك�سبت رهينة}

اأن  اإىل  مداخلتي  نهاية  اأ���س��ل يف  اأن  اأري���د 

خلفيات  ع��ل��ى  عظيمة  م��ع��ن��وي��ة  ق��ي��م��ة  ل��دي��ن��ا 

ال����ق����ان����ون ال�������س���رع���ي م�����ن خ������الل امل����ذاه����ب 

من  الجتهادية  الفقهية  والآراء  الإ�سالمية 

خاللها  من  ن�ستطيع  ثابتة  وقواعد  ن�سو�س 

تكوين قانون اإ�سالمي منظم على ن�سق جملة 

للعامل  ونقدمه  غرها  اأو  ال�سرعية  الأح��ك��ام 

اأجمع بدل القوانني الو�سعية الغربية، واأقرتح 

اأن تتبنى موؤ�س�سة علمية �سواء مركز البحث يف 

جمل�س ال�سورى اأو غرها بالتعاون مع بع�س 

لنظم  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  العلمية  امل��وؤ���س�����س��ات 

قانونية  م��واد  هيئة  على  الإ�سالمي  القانون 

لينتفع  ك��ل��ه  ال��ع��امل  اأي����دي  ب��ني  ن�سعه  لعلنا 

الإن�سان ويتمتع بال�سعادة من خالل العدالة.. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مداخلة ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي

يف موؤمتر الفقه والقانون مبدينة »قم«
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���س��ف��ر �ل������زوج ي��ت�����س��ب��ب �أح���ي���ان���اً يف 

ال��زوج��ة  ب��ق��اء  ب�سبب  ك��ب��رة،  م�ساكل 

وح����ي����دة م����ع الأب������ن������اء وم���واج���ه���ت���ه���ا 

اإىل  بالإ�سافة  للم�سوؤوليات مبفردها، 

على  ال�سلبية  الأع��را���ض  بع�ض  ظهور 

املوؤقتة  ال���زوج  ه��ج��رة  نتيجة  الأب��ن��اء، 

جل��ل��ب الأم��������وال وحت�����س��ن م�����س��ت��وى 

معي�سة الأ�سرة.

وق�����د اأك��������دت اإح��������دى ال����درا�����س����ات 

ب�����س��ورة  ال�������زوج  ���س��ف��ر  اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة، 

م���ت���ك���ررة ي����وؤث����ر ���س��ل��ب��اً ع���ل���ى احل���ال���ة 

وي��زي��د  واأط��ف��ال��ه،  ل��زوج��ت��ه  النف�سية 

خطر اإ�سابتهم بالكاآبة.

خم��اط��ر  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ووج�������د 

الإ������س�����اب�����ة ب����ال����ت����وت����رات ال��ن��ف�����س��ي��ة 

بن�سبة  زادت  الع�سبية،  وال�سغوطات 

اأعلى بثالث مرات بن زوجات الرجال 

الذين ي�سافرون با�ستمرار.

واأ���س��ار خ��راء الأم��را���ض النف�سية 

اإىل اأن ال�سغط النف�سي ي�سبب خروج 

الإن�سان عن توازنه النف�سي والبدين، 

اإىل ح���دوث م�سكالت  ي����وؤدي  ق��د  مم��ا 

�سحية اأو نف�سية لأحد الزوجن الذي 

املتكرر  لل�سفر  حياته  �سريك  يحتاج 

رك�ساً وراء لقمة العي�ض.

زوجة يف معرتك احلياة

ل ي��ق��ت�����س��ر الأم��������ر ع���ل���ى جم���رد 

الأ�سرة  واإ�سابة  الأب  تعود على غياب 

بالتوتر، لكنه يوؤثر اأي�ساً على ال�سلوك 

ال�سرائي لالأبناء، ويرتك املراأة تواجه 

ميزانية  تدبر  اأهمها  م�سكالت،  عدة 

اأه���ل ال���زوج لها،  الأ���س��رة، تليها روؤي���ة 

وت��ع��ام��ل��ه��م م��ع��ه��ا م���ن م��ن��ظ��ور ح��ري��ة 

ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذا  اأم���وال���ه،  يف  ت�سرفها 

خ�سو�ساً  الأب��ن��اء،  على  ال�سيطرة  اإىل 

الذكور.

كل ذلك اأ�سارت اإليه درا�سة تناولت 

اأث������ر ال���ه���ج���رة امل���وؤق���ت���ة ل����ل����زوج ع��ل��ى 

مم��ار���س��ات ال��زوج��ة لأدواره����ا يف اإدارة 

التعرف  الأ���س��رة، وذل��ك بهدف  �سوؤون 

اأث���ر م��دة ال��ه��ج��رة امل��وؤق��ت��ة للزوج  اإىل 

على دور الزوجة كربة منزل، وكذلك 

دورها يف اإدارة الدخل املادي لأ�سرتها، 

وات��خ��اذ ال��ق��رارات الأ���س��ري��ة، وحتديد 

وامل���ه���ن���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل�������س���ت���وى  دور 

ل���ل���زوج���ة، مل��واج��ه��ة امل�����س��ك��الت اأث���ن���اء 

هجرة الزوج.

تعدد  اإىل  النتباه  الدرا�سة  ولفتت 

ال��ت��ي  وال��ع��ق��ب��ات  الأ�����س����رة،  رب���ة  اأدوار 

مواجهتها،  على  وق��درت��ه��ا  ت��واج��ه��ه��ا، 

الك�سف  ال��ن��ت��ائ��ج يف  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

عن اأهم امل�سكالت التي تواجه الأ�سرة 

اأثناء هجرة الزوج، موؤكدة على اأهمية 

الأ�سرة يف غر�ض  الإداري لربة  الوعي 

ل��الأب��ن��اء،  الر�سيد  ال�سرائي  ال�سلوك 

جوانب  على  ال��زوج  �سفر  تاأثر  وعلى 

املراهقن،  لالأبناء  ال�سرائي  ال�سلوك 

ارتباطاً  اأن هناك  الدرا�سة  اأكدت  وقد 

بن تدهور امل�ستوى املعي�سي لالأ�سرة، 

والعمل  الهجرة  نحو  الدوافع  وزي��ادة 

متطلبات  ت��غ��ر  اإىل  ن���ظ���راً  ب���اخل���ارج 

وح������اج������ات الأ��������س�������رة الق���ت�������س���ادي���ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة، الأم����ر ال����ذي يرتتب 

عليه اغرتاب الأب لتحقيق الرفاهية 

القت�سادية لالأ�سرة.

ومن ثم فاإن الآباء يبذلون جهوداً 

اأكر مما كان يف املا�سي، وقد اأحدثت 

ت��غ��راً يف الأدوار  ال��ه��ج��رة اخل��ارج��ي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ب���ن ال���رج���ل وامل������راأة يف 

تعاظم  ح��ي��ث  ال��ع��م��ل،  تق�سيم  جم���ال 

دور امل������راأة، وت��ول��ت ات��خ��اذ ال���ق���رارات 

واخلارجية  الداخلية  لل�سوؤون  املهمة 

ل����الأ�����س����رة، ف��ك��ث��ر م����ن امل�������س���وؤول���ي���ات 

ال���زوج،  غ��ي��اب  نتيجة  ل��ل��زوج��ة  تنتقل 

�سيظل  العائلية  للحياة  فالتخطيط 

م���ن واج���ب���ات امل�������راأة، وع��ل��ي��ه��ا ك��ذل��ك 

ي��ق��ع م�����س��وؤول��ي��ة الأ����س���رة وت��وج��ي��ه��ه��ا، 

بالإ�سافة اإىل واجباتها التقليدية.

م�شاكل الأبناء

هناك ُبعد خطر يوؤثر على كفاءة 

الزوجة يف القيام بدورها، وهو ثقافتها 

ال�����س��خ�����س��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ه��ا، ح��ي��ث جتد 

نف�سها غر قادرة على ا�ستيعاب وفهم 

امل�سكالت  خ�سو�ساً  الأب��ن��اء،  م�ساكل 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ت��ع��ل��ي��م��ه��م ب���ن���ود الإن���ف���اق 

على  يتوقف  عالجها  ودرا�سة  لديهم، 

وتاأهيل  تثقيف  من  الزوجة  نالته  ما 

وما تت�سم به من كفاءة.

ومن ناحية اأخرى، ك�سفت الدرا�سة 

اأن املراأة املتعلمة العاملة، لديها قدرة 

ع��ل��ى ات���خ���اذ ال����ق����رار ب�������س���اأن حت��دي��د 

م�ساكلهم  وح��ل  الأب��ن��اء  تعليم  نوعية 

بدرجة اأكر من غر املتعلمة، كما اأن 

الأ�سرة احلديثة هي التي تتعامل مع 

والجتماعية  القت�سادية  امل��ت��غ��رات 

خالل  من  واإيجابية  بوعي  املعا�سرة 

الأخذ مببداأ التخطيط اجليد كمنهج 

الإداري  �سلوكها  خ���الل  م��ن  ل��ل��ح��ي��اة 

عند تخطيط مواردها الب�سرية وغر 

الب�سرية، واإجناز م�سوؤولياتها وحتقيق 

اأهدافها باأق�سى درجات الكفاءة.

امل��ن��زل  لإدارة  احل���دي���ث  ف��امل��ف��ه��وم 

مل ي��ع��د ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى امل�����س��وؤول��ي��ات 

اجل�����س��م��ان��ي��ة ف��ق��ط، ب���ل اأ���س��ب��ح اأك���ر 

والفل�سفة  يتفق  مبا  وات�ساعاً  �سموًل 

الأ���س��رة وطريقتهم يف  لأف��راد  العامة 

الناحية  م��ن  الفل�سفة  ه���ذه  تطبيق 

ال���ع���ل���م���ي���ة، واأ������س�����ب�����ح �����س����ام����اًل ل��ك��ل 

ترز  هنا  وم��ن  الأ���س��ري��ة،  امل�سوؤوليات 

اأه��م��ي��ة مم��ار���س��ة ال���زوج���ة لأدواره������ا 

املتعددة وقدرتها على اتخاذ القرارات 

التي  امل�سكالت  على  للتغلب  الر�سيدة 

تتعر�ض لها الأ�سرة اأثناء غياب الزوج.

ح�شن الظن مطلوب

ال�����س��ل��ب��ي��ات  ك���ل  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 

�سعور  ه��ن��اك  ال����زوج،  ل�سفر  ال�سابقة 

ال�����زوج�����ة ب������اأن اأم���������راً م����ا ي���ح���دث يف 

وج��ود  ح��ول  ب�سكوكها  يتعلق  غيابها 

ام���راأة اأخ��رى يف حياة زوج��ه��ا، ويقول 

الأزواج  ���س��ف��ر  اإن  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ون 

ي��ك��ون  اأن  ب���د  ل  زوج���ات���ه���م  دون  م���ن 

الطرفن،  ب��ن  وتن�سيق  لنظام  وف��ق��اً 

ع��ن  ال�����زوج�����ن  ب���ع���د  اأن  م���و����س���ح���ن 

اأو  الأ�سبوع  يف  يوماً  البع�ض  بع�سهما 

لتجديد  ف���رتة  ه��ي  ال�سنة  م��ن  ف���رتة 

ال���ع���الق���ة ب���ن ال����زوج����ن وب����ث ل���روح 

جديدة، ولبد للمراأة اأن حت�سن الظن 

املتبادلة  الثقة  تتوافر  واأن  زوجها  يف 

بن الطرفن.

واأو�سح علماء الجتماع اأن امل�سكلة 

النا�ض  فهم  يف  اإمن��ا  ال�سفر  يف  لي�ست 

ملفهوم ال�سفر، فلي�ض كل رجل م�سافر 

اأميناً،  خائناً، ولي�ض كل من ل ي�سافر 

ب��ت��ع��وي�����ض  ال���رج���ل  ي���ق���وم  اأن  ف��امل��ه��م 

ال��ت��ي يق�سيها  الأ����س���رة ع��ن الأوق�����ات 

اأب���ن���اءه على  ع��ن��ه��م، واأن ي��ع��ّود  ب��ع��ي��داً 

حتمل امل�سوؤولية يف حالة غيابه.

الناحية ال�شرعية

وعن غياب الزوج لفرتة طويلة عن 

الزوجة من الناحية ال�سريعية، يقول 

التي  امل��ب��ادئ  اإن  ال��دي��ن  علماء  بع�ض 

على  �سرعاً  اإليها  احلكم   حترم  ي�ستند 

فاأكر  �سنة  زوجته  الغياب عن  ال��زوج 

من دون عذر مقبول، وعليه نقلها اإليه 

اأو احل�سور اإليها لالإقامة معها.

امل��ق��رر ���س��رع��اً اأن���ه ل ي��ج��وز ل��ل��زوج 

ه��ج��ر زوج���ت���ه، وم���ن اأج����ل ه���ذا اأج���از 

وفقهاء  م��ال��ك  الإم����ام  م��ذه��ب  فقهاء 

مذهب الإمام اأحمد بن حنبل للزوجة 

الطالق  طلب  زوج��ه��ا  يهجرها  ال��ت��ي 

اإذا كانت زوجة  لل�سرر، وملا كان ذلك،  

يحرم  ف��اإن��ه  عنها  بعده  م��ن  مت�سررة 

ع��ل��ي��ه ����س���رع���اً ه���ج���ره ل��ه��ا ه����ذه امل���دة 

اإىل  ينقلها  اأن  عليه  ويجب  الطويلة، 

لالإقامة  يح�سر  اأن  اأو  اإقامته،  حمل 

اأك��ر  ع��ن��ه��ا  ي��ط��ي��ل غيبته  ول  م��ع��ه��ا، 

عليه  ال�سرعي  بحقها  وف��اء  �سنة،  من 

كزوجة. 

رمي اخلياط
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إدارتك للمنزل في حاالت سفر الزوج المتكررة

للطفل  امل��ق��دم  الطعام  اأن  ل�سك 

ح�سر  ل  كثرة  ف��وائ��د  على  يحتوي 

املزيد  اإىل  الطفل  يحتاج  لكن  ل��ه��ا، 

لكي  للطعام،  املتنوعة  النكهات  م��ن 

يتقبل مذاقه، وليح�سل الطفل على 

ال��ت��غ��ذي��ة ال���الزم���ة جل�����س��م��ه، ل��ذل��ك 

ن��ق��دم ل���ك يف ���س��ط��ور ف���وائ���د ت��ن��اول 

الطفل لبع�ض الفاكهة واخل�سروات 

واللحم.

ال���ف���واك���ه ذات امل����ذاق  ال���ك���رز: م���ن 

املهرو�ض  ك��رز  تقدمي  وميكن  الفريد، 

ل��ل��ط��ف��ل، وذل����ك ب��ع��د ن���زع ق�����س��رت��ه، اأو 

تقطيعه اإىل قطع �سغرة، كما يتميز 

الطبيعية  امل�������س���ادر  م���ن  ب���اأن���ه  ال���ك���رز 

من  وف��رة  بكميات  اجل�سم  مت��د  التي 

البوتا�سيوم والطاقة.

ج��داً  ه��ام  اللحم  امل��ط��ب��وخ:  اللحم 

اللحوم  تعتر  حيث  الطفل،  لتغذية 

ال��روت��ن احليواين  اأه��م م�سادر  م��ن 

العايل القيمة، بالإ�سافة اإىل احتوائه 

وال���ك���ال�������س���ي���وم  )ب(  ف���ي���ت���ام���ن  ع���ل���ى 

واحل������دي������د، ومي����ك����ن ط���ب���خ���ة ب���ط���رق 

عديدة.

اخل�سروات: يعتر الفول الأخ�سر 

والبطاطا من املاأكولت املثالية لتغذية 

والقرنبيط  اللفت  جانب  اإىل  الطفل، 

والروكلي والكرنب، ملا فيهم من قيمة 

غذائية كبرة ومفيدة للطفل، لغناهما 

بالفيتامينات والأمالح املعدنّية، مثل: 

يف  ت�ساعد  والتي  والكروم،  البوتا�سيوم 

تخلي�ض ج�سم الطفل من ال�ّسموم.

ال�����س��م��ك: ال�����س��م��ك م��ه��م ج���داً 

لتغذية الأطفال لأنه يحتوي على 

 )omega3(اأوميجا ح��م�����ض 

املفيد غذائياً للطفل.

احل������ب������وب: ي���ك���ت�������س���ب ال��ط��ف��ل 

م����ه����ارات ج���دي���ة ح��ي��ن��م��ا ي��ت��ن��اول 

مثل:  احلبوب،  من  جديدة  اأنواعاً 

متد  وم�ستقاتها  فاحلبوب  ال���ذرة، 

والن�ساط  بالطاقة  الطفل  ج�سم 

واحليوية.

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

فوائد اللحم والخضروات والفواكه للطفل الرضيع
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ال���ب���اذجن���ان م���ن اخل�������س���روات ال��غ��ن��ي��ة 

اإىل  بالإ�سافة  العالية،  الغذائية  بالقيمة 

اأنها اأكلة متاحة بكل اأ�سنافها للفقراء قبل 

املاأكولت  قائمة  يف  تدخل  كونها  الأغنياء، 

ال�سعبية القت�سادية.

يفيد يف  الباذجنان  اأن  الأط��ب��اء  وي��وؤك��د 

ح���الت الأن��ي��م��ي��ا ال�����س��دي��دة، وي��ع��د م�����س��اداً 

مفيد  وه��و  ملّينة،  خ�سائ�ض  وذا  للبكرتيا 

يف عالج �سرطان اجللد اأي�ساً، كما اأن تناول 

الكول�سرتول  ن�سبة  م��ن  يقلل  ال��ب��اذجن��ان 

ال�سيئ يف الدم، وي�ساعد اأي�ساً على تخفي�ض 

اآثار الأطعمة الدهنية يف الدم.

ال���ب���اذجن���ان  اأن  اإىل  اخل������راء  وي�����س��ر 

يتمتع بفوائد كثرة فهو يدر البول، لذلك 

امل�سالك  ح�سى  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ين�سح 

يعاين  ملن  مفيداً  ويعتر  بتناوله،  البولية 

التي  الغذائية  الألياف  اإن  اإذ  الإ�سهال،  من 

الأم��ع��اء،  ح��رك��ة  تنبه  ال��ب��اذجن��ان  يحتويها 

الف�سالت  واإف������راغ  تنظيم  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د 

منها.

يكر  بالإ�سهال  امل�ساب  اأن  جند  ولهذا 

م��ن ت��ن��اول ال��ب��اذجن��ان ال��ن��ي��ئ ال���ذي يعمل 

على اإيقاف الإ�سهال، اإذ اإن الباذجنان يقوم 

قتل  يف  وي�����س��اه��م  ل��الأم��ع��اء،  تنقية  بعملية 

اجلراثيم وطردها خارج اجل�سم.

ل���ذل���ك اح���ر����س���ي دائ����م����اً ع��ل��ى ت��ق��دمي 

ال����ب����اذجن����ان ل��ط��ف��ل��ك ال�������ذي ي����ع����اين م��ن 

الأن��ي��م��ي��ا، ح��ي��ث اإن����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى األ��ي��اف 

ال��دم، كما  متما�سكة ت�ساعد يف ح��الت فقر 

اأنه فاحت لل�سهية.

فاكهة احلب

ك���م���ا ي���ع���د ال����ب����اذجن����ان م����ن اأق�����وى 

للرجل  الطبيعية  اجلن�سية  امل��ق��وي��ات 

وامل����راأة، وع��ن ف��وائ��د ال��ب��اذجن��ان كغذاء 

م���ن�������س���ط، ي����ق����ول خ�������راء ال���ت���غ���ذي���ة: 

اجلن�سية  ال�����س��ه��وة  ي��زي��د  ال���ب���اذجن���ان 

ب�سفة  وتناوله  والن�ساء،  الرجال  لدى 

يق�سي  الرئي�سة  الوجبات  يف  م�ستمرة 

على الرود وال�سعف اجلن�سي، ونظراً 

ال�����س��اأن  ه���ذا  يف  العظيمة  ف��وائ��ده  اإىل 

يطلق عليه ا�سم »فاكهة احلب«.

الأل����ي����اف  اأن  الأط�����ب�����اء  وي���و����س���ح 

امل���وج���ودة يف ه���ذا ال��ن��ب��ات ت��ع��م��ل على 

حتفيز مراكز الإث��ارة يف املخ، وبالتايل 

املراأة ملمار�سة العالقة  اأو  يتهياأ الرجل 

الزوجية، وحتى تتحقق الفائدة كاملة، 

اأو متباًل،  يرى العلماء تناوله م�سلوقاً 

ال��زي��ت، لأن��ه يفقد  ول يف�سل قليه يف 

الكثر من فوائده املوؤججة للعواطف.

ال���ب���اذجن���ان ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ات 

ك���ب���رة م����ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل����ع����ادن 

وال���ت���ي تلعب  الأك���������س����دة،  وم�������س���ادات 

اإف���������رازات  ت��ن�����س��ي��ط  يف  ك����ب����راً  دوراً 

مثل  والأن��ث��وي��ة،  الذكرية  الهرمونات 

ه���رم���ون »ال��ت��ي�����س��ت�����س��رتون ال���ذك���ري، 

وال�������س������رتوج������ن الأن��������ث��������وي، وه�����ذه 

الهرمونات هي امل�سوؤولة ب�سكل اأ�سا�سي 

عن زيادة القدرة والتحفز اجلن�سي«.

فوائد الباذجنان الأ�شود

وي�����س��ر خ���راء ال��ت��غ��ذي��ة اأي�����س��اً اإىل اأن 

الباذجنان الأ�سود على وجه اخل�سو�ض غني 

باملركبات املفيدة، مثل الزنك والبوتا�سيوم، 

بالإ�سافة اإىل احتوائه على م�ستويات عالية 

من املركبات امل�سادة لالأك�سدة، والتي حتمي 

التاأك�سدي الناجت  التلف  خاليا اجل�سم من 

عن معاجلة الطعام.

وي���ح���ت���وي ال����ب����اذجن����ان الأ������س�����ود ع��ل��ى 

بينما  امل��ع��دن��ي��ة،  العنا�سر  م��ن  اأك���ر  كمية 

الباذجنان الأبي�ض يحتوي على كمية اأكر 

من املواد الن�سوية.

واإليكم بع�ض فوائد الباذجنان:

يف  خ�سو�ساً  لل�سحة،  مفيد  الباذجنان   •
عالج ت�سلب ال�سراين والوقاية منه.

• ي�ساهم يف الوقاية من ال�سمنة والتخل�ض 
منها، كونه منخف�ض ال�سعرات احلرارية.

امل���واد  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   •
املكافحة لل�سرطان.

• ي�سد املعدة ويدر البول ويقطع ال�سداع، 
ويطّيب رائحة العرق.

اإن��ه  حيث  ال����وزن،  خف�ض  على  ي�ساعد   •
قليل بال�سعرات احلرارية.

الع�سلية. التقل�سات  حدوث  • مينع 

طرق الطهي

ومل�����ع�����رف�����ة ال�����ث�����م�����ار اجل������ي������دة م��ن 

الباذجنان، ين�سح اخلراء بتفقد �سرة 

النبتة،  املوجودة يف موؤخرة  الثمار  هذه 

اإذا  اأم��ا  بي�ساوية،  تكون  اأن  يجب  حيث 

كانت م�ستديرة فهي حتتوي على بذور 

اأث��راً على  اإبهام اليد  اإذا ترك  اأما  اأك��ر، 

ث��م��رة ال���ب���اذجن���ان، ف��ه��ي ع��ل��ى الأغ��ل��ب 

الثمرة  و�ستكون  و�سيئ،  مر  م��ذاق  ذات 

قا�سية، حتى اإذا كانت �سغرة احلجم.

اأن�������س���ب ط�����رق ت����ن����اول ال���ب���اذجن���ان 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأق�����س��ى ا����س���ت���ف���ادة، ه���ي اأك��ل��ه 

والليمون،  امللح  اإليه  وم�سافاً  م�سلوقاً 

ال��زي��ت، فاإنه يحدث  اإذا مت قليه يف  اأم��ا 

حتلاًل للمواد والعنا�سر املفيدة املوجودة 

به، ويفقد قيمته الغذائية ب�سكل كبر.

وي��ن�����س��ح الأط�����ب�����اء ب��ت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة 

باأن يكون  الباذجنان،  الزيت املمت�ض يف 

ال��ت��ق��ط��ي��ع ط���ول���ي���اً م���ن ن�����س��ي��ج ال��ث��م��رة 

املمت�ض  ال��زي��ت  اأن  ُوج���د  ف��ق��د  نف�سها ،  

يكون اأعلى بكثر عندما يكون التقطيع 

عر�سياً . 

حماذير

م��ن اأه���م الإر����س���ادات ال��ت��ي ي��رك��ز عليها 

خراء التغذية وال�سحة العامة:

م���ن ت���ن���اول ال��ب��اذجن��ان،  الإك���ث���ار  •  ع���دم 
والأطفال  ال�سعيفة،  املعدة  ذوي  خ�سو�ساً 

وامل�سنن، والذين يعانون من ع�سر اله�سم، 

لأنه �سعب اله�سم اإذ ي�ستغرق ه�سمه اأربع 

بالن�سبة  طويلة  تعتر  م��دة  وه��ي  �ساعات، 

اإىل الأغذية الأخرى.

امل�سوي  اأو  امل�سلوق  ال��ب��اذجن��ان  ت��ن��اول   •
اأف�سل من املقلي.

ال��ع��ن��ا���س��ر  ت��ق�����س��ره، لأن م��ع��ظ��م  ع����دم   •
الغذائية تكون يف الق�سرة اأكر من اللب.

  مـنــوعــــات

الباذنجان.. فاكهة الحب
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وجوفنتو�س  ميالن  بني  القمة  لقاء  ت��رك 

كان  فبعدما  الأول،  جمهور  ل��دى  واأمل���اً  ح�سرة 

ال��رو���س��ون��ري ق���اب ق��و���س��ني م���ن ال���ف���وز على 

»ال�سيدة  فريق  اأف��ل��ت  ���س��رو،  ال�سان  يف  ملعبه 

ب��اأع��ج��وب��ة م��ن جت��رع طعم اخل�سارة  ال��ع��ج��وز« 

للمرة الأوىل هذا املو�سم.

نتيجة  اأن  م��ي��الن  م�سجعي  ب��ع�����س  وراأى 

تن�سف  ج��وف��ن��ت��و���س، مل  م���ع   1  �������  1 ال���ت���ع���ادل 

اأن ينهي  املمكن  الذي كان من  »الرو�سونري« 

ال�سوط الأول متقدماً بهدفني نظيفني بعدما 

���س��ي��ط��ر ع��ل��ى جم���ري���ات���ه، ل��ك��ن احل���ك���م ب��اول��و 

اأبعد  عندما  �سحيحاً  ه��دف��اً  حرمه  تاليافنتو 

جيانلويجي بوفون كرة الغاين �سويل مونتاري 

ال��راأ���س��ي��ة م��ن داخ���ل امل��رم��ى، ب��ع��د اأن جت���اوزت 

بوفون  ي�سحبها  اأن  قبل  وا���س��ح  ب�سكل  اخل��ط 

وه���ي ط���ائ���رة ب��خ��ف��ة ال�����س��اح��ر ال����ذي ا���س��ت��ط��اع 

امل�ساعد ومل  ناظري احلكم  على  غ�ساوة  و�سع 

يحت�سب الهدف! 

ال�سويدي  ه��داف��ه  غياب  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

اإبراهيموفيت�س املوقوف ولعب و�سطه  زلتان 

ال���غ���اين ك��ي��ف��ن ب��رن�����س ب��وات��ي��ن��غ امل�����س��اب، ف���اإن 

 1 ��� ميالن متكن من تنظيم �سفوفه بخطة 4 

2، مقفاًل جميع طرق الإم��داد على خط   ���  3  ���

و�سط جوفنتو�س الذي بدا �سائعاً وغريباً عن 

اأجواء املباراة. 

واأظ����ه����ر دف������اع م���ي���الن ����س���رع���ة يف ح�����س��م 

املواجهات الثنائية وتنظيف مناطقه، ومن ثم 

الربازيلي  ظهر  حيث  الهجوم،  اإىل  الكرة  نقل 

روب���ي���ن���ي���و يف اأح����ل����ى ح�����الت�����ه، ف�����اأره�����ق دف����اع 

ه��دف،  م��ن  اأك���ر  يف  يت�سبب  وك���اد  جوفنتو�س 

خ�سو�ساً يف ال�سوط الأول حني �سجل اأنطونيو 

نوت�سرينو هدف التقدم مليالن.

ويف ال�سوط الثاين دفع ميالن غالياً ثمن 

فريق  اإ���س��رار  مقابل  يف  بدنياً  لعبيه  ت��راج��ع 

وهي  الأ���س��رار،  باأقل  اخل��روج  على  جوفنتو�س 

العجوز  ال�سيدة  فريق  عنها  برهن  التي  امليزة 

امل��ب��اري��ات ح��ني ك���ان ينتف�س يف  يف ك��ث��ر م��ن 

ال�سوط الثاين، كلقاء الذهاب اأمام ميالن حني 

فاز بهدفني متاأخرين لكالوديو ماركيزيو ويف 

 2 ذهاب ن�سف نهائي الكاأ�س اأمام ميالن اأي�ساً 

������� 1 ح��ني ���س��ج��ل ك��ا���س��ري�����س يف ال��دق��ي��ق��ة 83، 
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ة ـَ جوفنتوس يفلت من قبضة ميالنرَياض

بـرشـــلونـــة بـــين مــرارتــــين            ابتعاد لقب الدوري.. واحتمال رحيل غوارديوال
ري��ال  م��ن  خ��ط��وات  بعد ع�سر  على 

م���دري���د، ي��خ��ت��رب ب��ر���س��ل��ون��ة الإ���س��ب��اين 

الر�سى  �سعور عدم  احلالية  الآون��ة  يف 

ال���ن���اج���م ع����ن اب���ت���ع���اده ع����ن م�����س��ت��واه 

ال�سعب  ف��وزه  بعد  خ�سو�ساً  امل��ع��ه��ود، 

على اأتلتيكو مدريد 2 ��� 1 الأحد املا�سي 

اأن لع��ب��ي  امل��ح��ل��ي، ع��ل��م��اً  ال�����دوري  يف 

النادي الكاتالوين ميرون اأي�ساً بفرتة 

ح�سم  ع��دم  ع��ن  الناجم  الت�سكيك  م��ن 

غ��واردي��ول،  خو�سيب  مدربهم  م�سر 

ال���ذي ينتهي ع��ق��ده احل���ايل يف اأواخ���ر 

املو�سم.

وب������ات������ت م���������س����األ����ة جت�����دي�����د ع��ق��د 

ال�ساغل  ال�سغل  غوارديول مع بر�سلونة 

داخ���ل اأروق�����ة ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ه��ذه 

الأيام، فال فارق النقاط الع�سر مع ريال 

يف  الفريق  م�سوار  ول  الليغا  يف  مدريد 

موقعة  ح��ت��ى  ول  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري 

بات  اإقامتها  وم��ك��ان  امللك  ك��اأ���س  نهائي 

ي�سغل البلوغرانا حالياً. 

الكاتالوين  النادي  اإدارة  ثقة  ورغ��م 

بقدرتها على اإقناع غوارديول مبوا�سلة 

امل�����س��وار م���ع »ب���الوغ���ران���ا«، ف����اإن لع��ب 

تلميحات  ترك  ال�سابق  ال��دويل  الو�سط 

اأثارت قلق م�سجعي الفريق واإدارته.

ويف العودة لالأ�سباب احلقيقية وراء 

ت��راج��ع م�����س��ت��وى ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��وين، 

ت��ربز ع��دة عوامل اأهمها الإره���اق الذي 

راأ�سهم  وع��ل��ى  ال��الع��ب��ني  بع�س  ي�سيب 

ت�����س��ايف ال���ذي مل ي��ع��د ي�����س��ارك ���س��وى يف 

امل���ه���م���ة، ويف وق����ت ع����اد فيه  امل���ب���اري���ات 

اأف�����س��ل ح��الت��ه،  ك��ارل��ي�����س ب���وي���ول اإىل 

زميله  ع���ودة  ان��ت��ظ��ار  يف  اجل��م��ي��ع  يبقى 

�سوب  الأن��ظ��ار  وتتجه  بيكيه..  ج��رارد 

اأندري�س اإني�ستا وليونيل مي�سي و�سي�سك 

فابريغا�س، كمحور األعاب الفريق حالياً، 

الثالثي  ه��ذا  امل��ل��ق��اة على  الأع��ب��اء  لكن 

م�ستواه  ع��ن  منهم  اأي  وغ��ي��اب  ك��ث��رة، 

يعر�س الفريق لالهتزاز. 

وي����ق����دم ال���ت�������س���ي���ل���ي���اين األ��ك�����س��ي�����س 

م��راوغ  فهو  طيبة،  م�ستويات  �سان�سيز 

و�����س����ري����ع، وي�����س��ب��ه��ه ب���ع�������س م�����س��ج��ع��ي 

ال���ن���ادي ب��ال��ك��ام��روين ���س��ام��وي��ل اإي��ت��و، 

ل��ك��ن��ه ب��ح��اج��ة اإىل امل���زي���د م���ن اخل���ربة 

منه  املطلوب  اأن  �سيما  ول  والح��ت��ك��اك، 

كثر بغياب القنا�س دافيد فيا.

وا�سح  �سعف  البارثا  اأداء  يف  وي��ربز 

يف خ��ط ال���دف���اع ال����ذي ي��رت��ك��ب اأخ��ط��اء 

املو�سم من  اق��رتاب  متكررة، وعلى رغم 

ن��ه��اي��ت��ه، ف���اإن ه���ذا اخل���ط مل ي��رت��ِق اإىل 

امل�ستوى الذي اأهله ليكون ركيزة الفريق 

التي اأمنت لها اإجنازات املوا�سم املا�سية. 

واأب��������دى غ�����واردي�����ول يف اأك������ر م��ن 

م��ن��ا���س��ب��ة اإع���ج���اب���ه ب��ق��ل��ب دف�����اع م��ي��الن 

الذي يرى فيه  �سيلفا،  تياغو  الإيطايل 

البع�س خليفة لبويول، وتتحدث بع�س 

ال�����س��ح��ف ع��ن ن��ي��ة ب��ر���س��ل��ون��ة ا���س��ت��ق��دام 

خوردي البا مدافع فالن�سيا.

وتختلف الآراء ب�ساأن املركز الأف�سل 

لريك اأبيدال بني ي�سار الدفاع وو�سطه، 

فيما م�ستوى الظهر الأي�سر الربازيلي 

اأدريانو غر ُمر�س.

وما يريح جمهور بر�سلونة هو وجود 

كتيللو  ال�سابة  الأ���س��م��اء  م��ن  جمموعة 

وك��وي��ن�����س��ا وم��ون��ت��وي��ا وروب���رت���و وتياغو 

وغرهم  ومونرا..  وفونتا�س  الكانتارا 

من مواهب امل�ستقبل يف النادي.

بني البقاء والرحيل

ال�سكوك وامل��خ��اوف حول  ك��رة ه��ي 

اأنه  اأ���س��ار اإىل  م�سر غ��واردي��ول، ال��ذي 

يحتاج اإىل املزيد من الوقت لكي يح�سم 

م�����س��األ��ة ا���س��ت��م��راره م���ع ب��ر���س��ل��ون��ة من 

عدمه.

ويف ظ����ل ال�����س��ب��اب��ي��ة ال���ت���ي حت��ي��ط 

مب�����س��األ��ة ب��ق��اء غ���واردي���ول م��ع ال��ف��ري��ق، 

اأ�سرف  اأن  منذ  لقباً   13 اإىل  ق��اده  ال��ذي 

الآون�����ة  يف  ارت���ف���ع���ت   ،2008 ع����ام  ع��ل��ي��ه 

الأخ���رة الأ���س��وات داخ��ل اأروق���ة النادي 

احل���واف���ز  ب���ت���ق���دمي  الإدارة  م���ط���ال���ب���ة 

الالزمة من اأجل اإقناع »بيبي« مبوا�سلة 

امل���������س����وار، واأب��������رز ه�����ذه الأ������س�����وات م��ن 

النجم  راأ�سهم  وعلى  اأنف�سهم  الالعبني 

الأرجنتيني ليونيل مي�سي.

ومنذ قدوم غوارديول اإىل بر�سلونة 

وبعد رحيل رئي�س النادي ال�سابق خوان 

الرئا�سة  رو�سيل  �ساندو  وت��ويل  لبورتا 

ع��ل��ى جتديد  اأي غ���واردي���ول -   - اع��ت��اد 

ع��ق��ده ���س��ن��وي��اً، ورمب���ا ي��ك��ون ال�سبب يف 

اأث��اره من خالف  ذلك رو�سيل نف�سه، ملا 

و���س��ل اإىل امل��ح��اك��م م���ع لب���ورت���ا ال���ذي 

تربطه عالقة طيبة بغوارديول. 

املدرب الإ�سباين قال رداً على �سوؤال 

ع��ن م��وع��د جت��دي��د ع��ق��ده: »ل ميكنني 

العمل يف ناٍد يتعر�س لكل هذه ال�سغوط 
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نوت�سرينو �ساحب هدف ميالن يف مرمى جوفنتو�س

ا�ستباك بني لعبي ميالن وجوفنتو�س
ما�سيميليانو الغري



نابويل  اأم���ام  ال�سهرة  امل��ب��اراة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

.3  ���  3 ثميناً  تعادًل  حني حول تاأخره 0 ��� 3 

واأث���م���رت ���س��ح��وة ج��وف��ن��ت��و���س يف ال�����س��وط 

الثاين هدف التعادل للي�ساندرو ماتري، الذي 

�سجل هدفه العا�سر هذا املو�سم ليبقى الأكر 

ت�����س��ج��ي��اًل يف ���س��ف��وف ف��ري��ق��ه، ومل ي��ك��ن اأح��د 

على  العجوز  ال�سيدة  فريق  يناف�س  اأن  ينتظر 

اللقب هذا املو�سم، لكن مدربه اجلديد ولعبه 

اإيجاد توليفة  اأنطونيو كونتي جنح يف  ال�سابق 

اأي  متجان�سة م�ستغاًل عدم م�ساركة فريقه يف 

جيدة  عرو�ساً  ليقدم  الأوروبية  امل�سابقات  من 

من  خالياً  �سجله  على  باملحافظة  ل��ه  �سمحت 

الهزائم )13 فوزاً و11 تعادًل(.

فر�سة  اأه���در  اللقب  حامل  اأن  رغ��م  وعلى 

احلاق اخل�سارة الأوىل ب�سيفه هذا املو�سم، فاإن 

اأق��وى هجوم )49 هدفاً(،  ميالن بقي �ساحب 

وهو حافظ على ال�سدارة بفارق نقطة واحدة 

اأمام جوفنتو�س �ساحب اأقوى دفاع )15 هدفاً( 

املواجهة  والذي ميلك مباراة موؤجلة، وحملت 

الأخرة الرقم 154 بني الفريقني يف الدوري، 

ففاز جوفنتو�س 53 مرة، وميالن 47 مرة.

غياب »اإيربا«

م��ن  ي��ت��م��ك��ن  م���ي���الن مل  اأن  رغ�����م  ع���ل���ى 

ال�سويدي  وه��داف��ه  مهاجمه  على  الع��ت��م��اد 

زلت�����ان اإي��رباه��ي��م��وف��ي��ت�����س امل���وق���وف ث��الث 

من  مباراتني  يف  ف��از  الفريق  لكن  مباريات، 

 ��� ��� 1 وعلى ت�سيزينا 3  دونه على اأودينيزي 2 

اأن يتعادل مع جوفنتو�س 1 ��� 1. قبل   ،1
اإىل  ت�����س��ر  الإح�������س���ائ���ي���ات  اأن  وال����واق����ع 

اأن م��ي��الن ح��ق��ق ن��ق��اط��اً اأك����ر ع��ن��دم��ا ك��ان 

اأكر  املا�سي  املو�سم  غائباً  اإيرباهيموفيت�س 

ال�سويدي  امل��ه��اج��م  ���س��ارك  عندما  فعل  مم��ا 

ال����دويل ا���س��ا���س��ي��اً، ل��ك��ن اإح�����س��ائ��ي��ات امل��و���س��م 

هو  م��ا  لكن  ذل���ك،  عك�س  اإىل  ت�سر  احل���ايل 

مهاجميه  اأن  م��ي��الن  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ق��ل��ق 

الآخ���ري���ن غ��ر ف��ع��ال��ني مت��ام��اً ه���ذا امل��و���س��م، 

حيث �سجل الربازيلي روبينيو 4 اأهداف فقط 

باتو هدفاً  الك�سندر  ومواطنه  مباراة،   19 يف 

ال�سعراوي  و�ستيفان  مباريات،   10 يف  واح��داً 

)علماً  مباراة   13 يف  هدفني  الأ�سل  امل�سري 

اأن���ه خ��ا���س معظم امل��ب��اري��ات اح��ت��ي��اط��ي��اً(، يف 

ح���ني ���س��ج��ل امل��ه��اج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي اجل��دي��د 

ماك�سي لوبيز هدفاً واحداً يف اأربع مباريات.

كاريزما اليغري

2010 حت��ول  ق���دوم���ه يف ح���زي���ران  م��ن��ذ 

يف  ال�سعبة  املهات  رجل  اليغري  ما�سيمليانو 

نادي ميالن، �ساهم يف ولدة جديدة للفريق، 

امل��وؤث��رة  و�سخ�سيته  الثاقبة  روؤي��ت��ه  وبف�سل 

عاد الرو�سونري اإىل �سكة النت�سارات، ففاز 

ال��ع��ام املا�سي بلقب ال���دوري ال��ذي غ��اب عن 

خزائنه منذ عام 2004.

ال��ع��ام  ال��ي��غ��ري )44 ع���ام���اً(  اخ���ت���ر 

امل���ا����س���ي اأف�������س���ل م������درب يف اإي���ط���ال���ي���ا، 

باأ�سماء  تقارن  ل  �سهرته  اأن  رغ��م  وعلى 

كغواريدول ومورينيو وفرغي�سون، فاإن 

كبرة  اآم���اًل  عليه  يعلق  ميالن  جمهور 

اأوروب����ا، حيث  ب��ل يف  فقط،  لي�س حملياً 

اأبطال  دوري  لقب  معانقة  ميالن  ياأمل 

.2007 ع���ام  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة   اأوروب�����ا 

وب�سرعة قيا�سية متكن اليغري من ك�سب 

ثقة مالك النادي �سيلفيو برلو�سكوين، 

ميالن  هو  ها  املا�سي،  العام  لقب  فبعد 

جبهات:  ثالث  على  املو�سم  هذا  يناف�س 

نقطة عن  بفارق  يت�سدر  ال��دوري حيث 

 2  ���  1 خ�سارته  رغ��م  وع��ل��ى  جوفنتو�س، 

اأم��ام الأخ��ر يف ن�سف نهائي الكاأ�س، ل 

قائمة يف  اليغري وفريقه  تزال حظوظ 

مباراة الإياب يف 21 اآذار اجلاري، اأما يف 

دوري اأبطال اأوروبا فاجتاز ميالن ثالثة 

النهائي  رب��ع  ال��دور  الطريق نحو  اأرب���اع 

���س��ح��ق الأر����س���ن���ال الإن��ك��ل��ي��زي  اأن  ب��ع��د 

الثاين،  ال��دور  برباعية نظيفة يف ذه��اب 

الثالثاء  الإي���اب  الفريقان  و�سيخو�س 

املقبل.

جالل قبطان

23

اإذا مل اأكن مقتنعاً باأنني اأملك القوة لذلك، 

يف ك���ل م���رة ت�����س��األ��ون ع���ن ن��ف�����س الأم������ر، ل 

تت�سح  مل  الأم������ور  لأن  الإج����اب����ة  مي��ك��ن��ن��ي 

لدي«.. منذ اأيام فقط اكت�سف غوارديول اأنه 

يعمل حتت �سغط كبر! 

وم��ا يثر اله��ت��م��ام ه��و اأن اخل���وف من 

رح��ي��ل غ���واردي���ول ب��ل��غ ح��د رف���ع ال�����س��ل��وات 

لكي  الالعبني  من  وال�ستجداءات  لبقائه، 

يبقى يف من�سبه على �سبيل املثال ل احل�سر 

لنكمل  ي���ج���دد  اأن  )ع��ل��ي��ه  ب��ي��ك��ي��ه  ج������رارد 

اإنيي�ستا )تتبقى لنا  النت�سارات(، واأندري�س 

)�سيبقى(  وت�سايف  لنخو�سها(،  كثرة  اأم��ور 

ال��ف��ي�����س )ب��ر���س��ل��ون��ة ل ي�����س��اوي ���س��ي��ئ��اً دون 

كثرة  ت�سريحات  ع��ن  ف�ساًل  غ���واردي���ول(، 

من خارج اإ�سبانيا من لعبني ومدربني.

عالقة وثيقة

اأن العالقة التي تربط  مما ل �سك فيه 

غوارديول بالعبيه هي ما مييزه عن معظم 

التوا�سل  باإمكانهم  لأن  الآخ��ري��ن  امل��درب��ني 

ح��ذاءه  علق  كونه  ذات��ه  امل�ستوى  على  معهم 

الكروي قبل �ستة اأعوام فقط، كما اأنه يعرف 

لأن م�����س��واره مع  الالعبني وال��ن��ادي مت��ام��اً 

الأخر كان طوياًل جداً بداأ عام 1983.

جن��ح غ���واردي���ول خ���الل ف���رتة زمنية 

الأل��ف��ي��ة  »ك���روي���ف  ي�سبح  اأن  يف  ق�����س��رة 

اجلديدة« بالن�سبة لرب�سلونة، واأثبت من 

يوم اإىل اآخر اأنه اأف�سل من خلف »معلمه« 

ال�ساملة  الكرة  تطبيق  يف  كرويف  يوهان 

التي ا�ستهر بها النادي الكاتالوين خالل 

اأول  ك��ان  ال��ذي  الطائر  الهولندي  حقبة 

ال�سامل والتبادل  اللعب  اأ�سلوب  من طبق 

الكاتالوين  النادي  يف  واملتوا�سل  ال�سل�س 

الهولندي  امل���درب  م��ع  اأط��ل��ق عليه  ال���ذي 

لقب »فريق الأحالم« بني 1988 و1996.

الرئي�سي  امل��ه��ن��د���س  غ����واردي����ول  ك���ان 

لإجنازات بر�سلونة الرائعة منذ اأن ا�ستلم 

الإ����س���راف ع��ل��ي��ه، وق���د ت���رك ه���ذا ال��رج��ل 

الفريق  ع��ل��ى  مل�سته  ف��ي��ه  ري���ب  ل  وب�سكل 

والأرقام تتحدث عن نف�سها: ثالثة األقاب 

موا�سم  ث��الث��ة  خ��الل  املحلي  ال����دوري  يف 

اإىل لقبني يف  اإ���س��اف��ة  ل��ل��ف��ري��ق،  ك��م��درب 

دوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س العامل لالأندية 

والكاأ�س ال�سوبر الأوروبية ولقب يف الكاأ�س 

املحلية وثالثة يف كاأ�س ال�سوبر املحلية.

وجنح غوارديول يف ال�سر على خطى 

املدرب  كرويف،  ومكت�سفه  ال�سابق  مدربه 

اإىل  الكاتالوين  النادي  قاد  الذي  الوحيد 

منا�سبات  ث��الث  ال���دوري يف  بلقب  ال��ف��وز 

ع��ل��ى ال���ت���وايل ح���ني اأح������رزه اأرب�����ع م���رات 

متتالية من 1991 حتى 1994 عندما كان 

غوارديول لعباً يف الفريق.

وم��ن امل��وؤك��د اأن اخل��ي��ار ال���ذي ق��ام به 

رئي�س النادي ال�سابق جوان لبورتا مبنح 

الأول  الفريق  م��درب  من�سب  غ��واردي��ول 

خ��ل��ف��اً ل��ل��ه��ول��ن��دي ف���ران���ك راي����ك����ارد ك��ان 

افتقاده  ورغ���م  جن��ح  بيبي  لأن  مكانه  يف 

خلق  يف  املطلوبة  التدريبية  اخل��ربة  اإىل 

جتان�س مميز يف �سفوف الفريق، م�ستنداً 

مع  تتنا�سب  �سل�سة  هجومية  فل�سفة  اإىل 

م��واه��ب ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ق��رر العتماد 

ال��ك��ام��روين  م��ن  تخل�س  ب��ع��دم��ا  عليهم 

رونالدينيو  وال��ربازي��ل��ي  اي��ت��و  ���س��ام��وي��ل 

وال���ربت���غ���ايل دي��ك��و والإي����ط����ايل ج��ان��ل��وك��ا 

زامربوتا.

برئا�سة  احل��ال��ي��ة  ل�����الإدارة  مي��ك��ن  ول 

�����س����ان����درو رو�����س����ي����ل، جت����اه����ل م�����ا ف��ع��ل��ه 

غ�����واردي�����ول م����ع ال���ف���ري���ق ال���ك���ات���ال���وين، 

خ�سو�ساً عام 2009 عندما توج ب�سدا�سية 

م�سرب  جعله  لعب  اأ�سلوب  م��ع  تاريخية 

مثل يف الأداء الهجومي ال�سل�س والنتائج 

على حد �سواء، وبالتايل �ستحاول جاهداً 

م�سجعي  على  ويبقى  بالبقاء  تقنعه  اأن 

الوقت  لبع�س  النتظار  ولعبيه  ال��ن��ادي 

�سيتخذه  ال���ذي  ال��ق��رار  اأج���ل معرفة  م��ن 

املقبلة،  الأي�����ام  يف  ع��ن��ه  يعلن  ق��د  وال����ذي 

موندو  »ال  �سحيفة  وبح�سب  اعتاد،  لأن��ه 

مماثلة  ق����رارات  ات��خ��اذ  على  ديبورتيفو« 

خالل الفرتة التي يغيب فيها فريقه عن 

و2011   2010 عامي  فعل  كما  املناف�سات، 

حني وقع عقد التمديد.

القوي  الرجل  هرنانديز،  ت�سايف  وتكهن 

والذي  الكاتالوين  النادي  يف غرفة مالب�س 

ل��ع��ب اإىل ج��ان��ب غ���واردي���ول يف خ��ط و�سط 

»ب����الوغ����ران����ا«، ب����اأن ي��ن��ت��ه��ي الأم�����ر ب��رح��ي��ل 

ال��ذي يحاول »مغازلة«  ال��ن��ادي  الأخ��ر عن 

لالعبني  يكون  اأن  املرجح  من  لكن  مدربه، 

وح�سب تاأثرهم على القرار الذي �سيتخذه 

التي  ال��ع��الق��ة  لأن  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  بيبي 

ع��الق��ة لعب  م��ن  بكثر  اأك���ر  بهم  جتمعه 

الزمالء، نظراً  بعالقة  اأ�سبه  لأنها  مب��درب، 

اإىل فارق العمر ال�سئيل الذي يف�سله عنهم.

ويبقى ال�سوؤال الذي لأجله كتب ما كتب 

غ��واردي��ول  يعني رحيل  م��اذا  قيل،  ما  وقيل 

عن بر�سلونة؟

جوفنتوس يفلت من قبضة ميالن

بـرشـــلونـــة بـــين مــرارتــــين            ابتعاد لقب الدوري.. واحتمال رحيل غوارديوال
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هدف مونتاري امللغى

املدرب خو�سيب غوارديول.
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كاريكاتير

يعتقد البع�س خطاأ اأن احلمار ال�ح�سي يتمتع بجلد »خمطط« للتخفي عن 

اأعني االأ�سد يف االأحرا�س االأفريقية، لكن العلم يق�ل اإن هذه اخلط�ط حتميه 

من عدوه االأول، وه� ذبابة »التاوون«، فاالأ�سد �سياأكل حماراً واحداً، لكن الذبابة 

ُتنزل االأذى بكل قطيع احلمري.

من  يخاف  ال  املخطط  احلمار  اأن  احلــيــ�ان،  عل�م  يف  باحثان  اكت�سف  فقد 

االأ�سد بقدر خ�فه من ذبابة »التاوون«، التي تعي�س على امت�سا�س دماء االإن�سان 

واحلي�ان.

اأن اخلط�ط البي�ساء وال�س�داء على جلد احلمار ال�ح�سي  واأكد الباحثان 

التي  »الــتــاوون«،  ذبــابــة  يبعد  ممــا  راأ�ــســي،  ب�سكل  ال�س�ء  ا�ستقطاب  على  تعمل 

تنق�س على اأج�سام احلي�انات التي تعك�س جل�دها ال�س�ء ب�سكل اأفقي.

ي�سار اإىل اأن اأنثى ذبابة »التاوون« ال ت�سع بي�سها اإال اإذا التهمت كميات كبرية 

من الدماء، وتت�سبب هذه الذبابة يف اإحداث اآالم �سديدة يف االإن�سان اأواحلي�ان 

عندما متت�س دماءهما، لكنها ال ت�سبب امل�ت اأو االأمرا�س اخلطرية.

ي�سل يف  ال�ح�سي  التي تخيف احلمار  »الــتــاوون«  ذبابة  اأن طــ�ل  اإىل  ي�سار 

بع�س االأحيان اإىل 3 �سنتيمرتات.

الرحيم«  بالـ»القتل  يعرف  ما  اأن  رغم 

اأن  اإال  قــانــ�نــاً يف هــ�لــنــدا،  اأمــــر مــ�ــســروع 

الكثري من االأطباء يرف�س�ن النزول على 

ينه�ا  اأن  يــريــدون  الذين  مر�ساهم  رغبة 

حياتهم ب�سكل متعمد على اأيدي الطبيب.

ولــذلــك فــقــد اأ�ــســبــح هــنــاك االآن فــرق 

لة من قبل منظمة متخ�س�سة  طبية م�سكَّ

يف ت�فري القتل الرحيم؛ نزواًل عند رغبة 

املــر�ــســى املـــيـــ�ؤو�ـــس مـــن �ــســفــائــهــم، ليم�ت 

ه�ؤالء ب�سكل كرمي وبال اأمل.

ويـــتـــكـــ�ن كـــل فـــريـــق مـــن هــــذه الــفــرق 

االأقــل،  على  وممــّر�ــس  طبيب  من  الطبية 

ومن املقرر اأن تبداأ عملها اعتباراً من اأول 

الفريق  يعطي  الــبــدايــة  ويف  احلـــايل،  اآذار 

املــريــ�ــس حــقــنــة مــنــّ�مــة، ثــم تــكــ�ن حقنة 

ثانية ت�قف تنف�سه و�سربات قلبه.

احلمار الوح�سي يخاف من الذبابة اأكـثـر من الأ�سد

فرقة طبية لقتل املر�سى 

برنامج جديد للهواتف 

يحذر من ُحفر ال�سوارع

اإطــالق  االأمريكية،  ب��سطن  مدينة  بلدية  تعتزم 

امل�ساة  يحذر  املحم�لة،  اله�اتف  على  جديد  برنامج 

اأو مطبات  وال�سائقني على الطرقات من وج�د حفر 

عــلــى الــطــريــق اأمــامــهــم، مــن خـــالل ا�ــســتــخــدام نظام 

ر�سمي  تقرير  اأكـــد  ح�سبما  »GPS«؛  املــ�اقــع  حتــديــد 

اجلديد  الربنامج  اأن  اإىل  اأ�ــســار  البلدية،  عــن  �ــســادر 

الـــذي �ــســرُيبــط بــاأجــهــزة ر�ــســد مـــ�جـــ�دة داخـــل مقر 

البلدية، قادر على حتديد املطبات واحلفر يف �س�ارع 

حتديد  نــظــام  ا�ستخدام  خــالل  مــن  ب��سطن،  وطـــرق 

اإىل البلدية  املــ�اقــع »GPS«، واإر�ــســال هــذه االإ�ــســارات 

لتبداأ ك�ادرها بالتحرك اإىل امل�قع يف حال كان العائق 

حفرة.

ويعمل التطبيق الذي اأطلق عليه ا�سم �سرتيت مبب 

اهتزازات  اأي  ا�ست�سعار  خالل  من   »street bump«

غري طبيعية عند امل�سري على الطرقات، وحتليل هذه 

واإر�ــســال  وحجمها،  احلــفــرة  عمق  ملعرفة  االهــتــزازات 

هذه املعل�مات اإىل مركز اال�ستقبال يف البلدية، وكل 

ذلك من دون حاجة الفرد للقيام باأي �سيء.

نايجل  ب��سطن؛  بلدية  يف  امل�سروع  م�سرف  وقــال 

جاك�ب: »�سيتيح هذا التطبيق اجلديد خريطة واقعية 

املجال  �سي��سع  الذي  االأمــر  ب��سطن،  و�س�ارع  لطرق 

للتحرك  الطرقات  �سيانة  العاملة على  الك�ادر  اأمام 

واإ�سالح احلفر امل�ج�دة واحلفر قيد التك�ين، االأمر 

الذي �سي�فر على البلدية ال�قت واملال«.

الــ�اليــات  اأخــــرى يف  اأن تتبع مـــدن  املــتــ�قــع  ومـــن 

»�سرتيت مبب«،  واأوروبــا، م�سروع  االأمريكية  املتحدة 

كما اأ�سار التقرير.

احتجزت زوجها.. لرف�سه عملها

فيها  يتهم  ال�سرطة،  مراكز  الإحــدى  ب�سك�ى  بالتقدم  جزائري  زوج  قام 

زوجته باحتجازه داخل مقر بيته.

وقال الزوج اأثناء البالغ اإن زوجته قامت بغلق باب غرفة الن�م اخلا�سة 

بهما ملّا كان نائماً بداخلها، وكان ذلك مب�ساعدة والدتها، قبل اأن يق�م بك�سر 

الباب واخلروج مبا�سرة اإىل مقر ال�سرطة لتقدمي �سك�ى بحقها.

واأ�ساف الزوج اأن اأ�سباب قيام زوجته بهذا الفعل يع�د اإىل رف�سه ال�سماح لها 

بالعمل ل�سالح �سركة اأجنبية، فيما بررت الزوجة فعلتها باأنها قامت بالدفاع 

عن نف�سها قبل اأن تنطق املحكمة يف االأخري بحب�س الزوجة  مدة 6 اأ�سهر نافذة.


