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لماذا »الحربية« و»األركان« 
و»قاعدة حامات«؟

أنيس النقاش: الرئيس 
ميقاتي رفض طلبًا بإقامة 

معسكرات في لبنان
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مجلس اسطنبول يتفكك جراء تضارب المصالح.. ويتوحد طمعًا بالمساعدات

األمـن في لبنان: 
ناموا.. وعيونكم 

مفتوحة

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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تــعــلــن شــركــة »الـثــبـات« 
عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل 

في قناتها الفضائية، من ذوي االختصاصات اآلتية: 

تحرير أخبار، إعداد برامج، تقديم برامج، 
هندسة اتصاالت، هندسة صوت، تصوير، مونتاج، غرافيكس..
بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 

الكويتية، يوميًا من الساعة 5 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالســــتـــعــــالم: 03/678365
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»تطني�ش«  خ��ط��ورة  �إن��ك��ار  �أح��د  ي�ستطيع  ال 

ارتكبت  التي  الكثرية  ال�سلبيات  على  احلكومة 

عندما  خ�سو�ساً  والنا�س،  البلد  بحق  وترتكب 

التدلي�س،  »التطني�س« لي�سل حد  يتمادى هذا 

فيياحلييكييوميية امليييييقيياتييييية بيييياعييييراف امليي�ييسيياركيين 

من  كثري  عن  عيناها  واأغم�ست  تراخت  فيها، 

املييمييار�ييسييات واالرتيييكيييابيييات، الييتييي بيييييداأت الييبيياد 

جمايل  يف  واأبييرزهييا  ال�سلبية،  نتائجها  حت�سد 

اال�ستمرار  عناوين  وهما  واالأميييين،  الييعييام  املييال 

واال�ستقرار وال�سلم االأهلي.

احلكومة  �سكوت  اأن  االأو�ساط  بع�س  وتييرى 

من  ع�سر  الييرابييع  قييوى  ت�سرفات  عن  امليقاتية 

الييذي  هييو  اليي�ييسييوري،  اليي�ييسيياأن  يف  خ�سو�ساً  اآذار، 

بالهجوم  اأواًل،  اجلي�س،  على  التجروؤ  اإىل  اأدى 

اأكيييير من  �ييسيياهييدنييا يف  اإعيييامييييييياً، مثلما  عييليييييه 

بييدوره يف  القيام  لتحييده ومنعه من  منا�سبة، 

اإىل مقر وممر للتاآمر على  منع حتويل لبنان 

�سورية، اأو ملنع اإدخال ال�ساح واملخربن اإليها؛ 

كما  ميييييدانييييياً،  اجلي�س  على  بالهجوم  وثييانييييياً، 

حدث موؤخراً، باخراقه اأمنياً متهيداً لتوجيه 

وت�سعف  بهيبته  ومت�س  توجعه  اأمنية  �سربات 

تتبناه قوى  الييذي  ذاتييه،  للهدف  دوره، حتقيقاً 

الغربية  القوى  ا�ستجابة ملطالب  علناً،  اآذار   14
واخلليجية التي طالبت وتطالب بتحقيق هذا 

االأمر يف اأكر من منا�سبة. 

اأمييييا يف جميييال املييييال، فييقييد كيي�ييسييف اخليياف 

النواب،  اإقييرار م�سروع قانون يف جمل�س  حول 

مليار   8900 بقيمة  ا�ستثنائي  اعييتييميياد  لفتح 

لييييييرية، وحميييياوليييية اليييرئييييييي�يييس االأ�ييييسييييبييييق فيييييوؤاد 

ال�سنيورة ونواب »تيار امل�ستقبل« ربطه بت�سوية 

»املييفييقييودة«  دوالر  مييليييييار  ع�سر  االأحييييد  ق�سية 

 ،2010-2006 ل�سنوات  الييعيياميية  اخلييزييينيية  ميين 

التي تبن فيما بعد، ح�سب وزير املال حممد 

حتالف  اأن  ملياراً،  ع�سر  �ستة  اأنها  ال�سفدي، 

ميقاتي - ال�سفدي ال ميانع ال�سري يف م�سروع 

بيييراءة ذميية عيين االرتييكييابييات  اإعييطيياء ال�سنيورة 

املييالييييية الييتييي جيييرت خيييال وجييييوده يف رئييا�ييسيية 

احلكومة، من خال تقدمي م�سروع »لت�سوية 

2006 و2007  االأعيييييوام  الييعيياميية عيين  اليينييفييقييات 

»تيييورط«  وب�سيغة  و2010«،  و2009  و2008 

الييقييانييون جاء  ميي�ييسييروع  اإن  اإذ  اليينييواب،  جمل�س 

وارد  لي�ست يف  اأن احلكومة  على  تييدل  ب�سيغة 

طريق  عن  املالية،  للت�سوية  غطاء  اأي  اإعطاء 

وكاأنه  النيابي،  املجل�س  يييد  يف  االأمييير  و�سعها 

امل�سروع  لكن  بالت�سوية،  املعني  اأو  امل�سوؤول  هو 

رف�س من قبل االأكرية احلكومية، الأنه جاء 

ح�سابات  قطع  بيياإجنيياز  ق�سى  التييفيياق  خييافيياً 

باإجازة  اإجراء ت�سوية  املا�سية، ولي�س  لاأعوام 

اأو ت�سريع االإنفاق االإ�سايف احلا�سل.

املدعوم  ال�سفدي  م�سروع  اأن  هنا،  وامل�سكلة 

من ميقاتي، كان يبغي اإر�ساء ال�سنيورة )و�سعد 

احليييرييييري بييالييطييبييع( عييلييى حيي�ييسيياب املييحييا�ييسييبيية 

اأن لديوان املحا�سبة  واملراقبة املالية، خ�سو�ساً 

اأن وزييير  اليي�ييسيياأن، كما  ميين هييذا  مييوقييفيياً حا�سماً 

املال يف �سرحه مل�ساألة ارتفاع املبلغ املنفق ب�سكل 

بننّ  دوالر،  مليار   16 اإىل    11 �سرعي من  غري 

خمالف  ب�سكل  �سرفت  ملياراً  ع�سر  االأحييد  اأن 

للقوانن، اأما اخلم�سة مليارات ف�سرفت بطرق 

هو  ال�سنيورة  به  يطالب  ما  واأن  �سرعية،  غري 

قييييرارات  دون  ميين  �ييسييرف حيي�ييسييل  عييلييى  تغطية 

ومبييخييالييفييات قييانييونييييية، عييلييى طييريييقيية حتييويييل 

ي�سرف  خا�سة  حمفظة  اإىل  العامة  اخلزينة 

منها احلاكم من دون ح�سيب اأو رقيب.

الناحية،  ال�سوؤال حمقاً يف هذه  لذا، ي�سبح 

مليييياذا يييرفيي�ييس املييطييالييبييون »بييياإحيييقييياق احلييييق« يف 

»اإحقاق  الييزور،  �سهود  مع  ركبت  التي  الق�سايا 

اإىل  اإالنّ  وا�ييسييحيية ال حتييتيياج  قيي�ييسييييية  احلييييق« يف 

اليي�ييسييفييافييييية يف امليييراقيييبييية واملييحييا�ييسييبيية، ليييييعييرف 

خزينتهم  اأمييوال  ذهبت  اأييين  بعدها  اللبنانيون 

العامة، ومليياذا ينوؤون حتت عييبء دييين عييام غري 

منطقي ويييفييوق طيياقيية احييتييمييالييهييم؟ ثييم اإعيييادة 

انييتييظييام املييالييييية اليييعيييامييية، مبيييا ييي�ييسييمييح بييتييقييدمي 

ميزانية �سنوية يف وقتها القانوين، مع احلفاظ 

عييلييى اليييييدور اليييقيييانيييوين ليييدييييوان املييحييا�ييسييبيية يف 

املحا�سبة والتدقيق.

هيييي فيير�ييسيية لييلييرئييييي�ييس ميييييقيياتييي واليييوزيييير 

اإذا  ال�سيا�سي،  خ�سمهما  الإ�ييسييعيياف  ال�سفدي 

يف  »حم�سور  اليوم  فهو  خ�سماً،  يعتربانه  كانا 

بيت اليك« كما يقال، والتدقيق املايل، �سيك�سف 

فييوؤاد  من  لكل  مالية  ارتكابات  هناك  كانت  اإذا 

املييايل،  وطاقمهما  احلييريييري  و�سعد  ال�سينورة 

ويييدييينييهييمييا، بييلييغيية االأرقيييييييام ولييييي�ييس بييخييطييابييات 

املديونية  �سر  للبنانين  و�سيك�سف  الت�سهري؛ 

العامة التي تخطت ال�ستن مليار دوالر، فهناك 

اإليه  البلد، واملطلوب ك�سفه واالإ�سارة  من نهب 

بالوقائع ولي�س باتهامات جزافية.

عدنان عبد الغني
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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 مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

كل �سيء كان مهياأً الختبار القوة »االإ�سرائيلية« اجلديد يف غزة.

ال�سهيوين على  العدوان  الكهف من  اأهل  اأين منه �سمت  �سمت عربي 

حرمة  خييرق  االأخيييرية  ال�سهاينة  قطعان  حميياوليية  بعد  خ�سو�ساً  القد�س، 

القبلتن،  اأوىل  ال�ستهداف  امل�ستمرة  االعييتييداءات  ظل  يف  االأق�سى،  امل�سجد 

حيث بداأت ال�سقوق يف جدرانه تتو�سع..

غ�س طرف بعيد املعنى عن عذابات االأ�سرى يف �سجون العدو، حيث يقبع 

يف الزنازين 11 األف اأ�سري فل�سطيني، مل حترك �سعرة يف راأ�س حمدْي قطر، 

اأو يف ذقن قائد الدبلوما�سية ال�سعودية املهزوزة، ال�سيما اأن االأعراب �سمتوا 

حمررين،  اأ�ييسييرى  اعتقال  على  الييعييدو  قييوات  اأقييدمييت  حينما  القبور  �سمت 

واعتقال نواب من املجل�س الت�سريعي، وعلى راأ�سهم رئي�سه عزيز الدويك.

لهاث ما بعده لهاث على امل�ساحلة واإعادة ا�ستن�ساخ ال�سلطة الفل�سطينية 

وتقا�سمها يف ظل هذا »اخلريف« العربي املرير.

الوليد  اأبييو  وبييداأ  الفظيع،  »اخلييريييف«  هييذا  انخراطها يف  اأعلنت حما�س 

كامل  مييع  فقط،  �سيا�سياً  قطر  بييه  بت  فرحنّ الإقييامييتييه،  مكان  عيين  بالتفتي�س 

لت به تون�س، لكن با »خمالب«، وم�سر اأبلغته اأنها ال  االإقامة واملنامة، واأهنّ

ل اأكر مما حتملت، فيما ال�سودان كانت وا�سحة باأنها ال  ت�ستطيع اأن تتحمنّ

ل طعنات اإ�سافية �سد دم�سق، ثم ها هو اإ�سماعيل هنية يجد  ت�ستطيع حتمنّ

بتاأكيد  �سورية،  اإىل  طعناته  ه  ليوجنّ ال�سريف،  االأزهيير  يف  له  �سانحة  فر�سة 

دعمه للمعار�سات املتلونة واملختلفة.

تتلقف وا�سنطن املكرمة احلما�سية فتوؤكد �سحيفة »الوا�سنطن بو�ست« 

على ترحيب الواليات املتحدة مبوقف حركة حما�س من االأو�ساع يف �سورية، 

رغم اأن وا�سنطن ما تزال تعترب حما�س منظمة اإرهابية!

د الكيان ال�سهوين عدوانه على غزة، فيغتال  و�سط هذه االأجواء، ي�سعنّ

اأمن عام حركة املقاومة ال�سعبية.. ومقاومن واأطفااًل ون�ساء، لكن االأنظمة 

فتجود  يييجييري،  مبييا  لها  علم  ال  �ييسييورييية،  على  بييالييتيياآميير  املن�سغلة  العربية 

باللقاءات واملوؤمترات �سد �سورية، لكن ما يحرينّ هو �سكوت حممود عبا�س 

و�سمت حما�س، وغياب كتائب عز الدين الق�سام، والق�سام باملنا�سبة �سوري!

لكن املقاومة الفل�سطينية البا�سلة؛ من مقاومة �سعبية وجهاد وف�سائل، 

تتحرك ب�سواريخها، ال تلقي بااًل لعويل عرب اأمريكا وال ل�سراخهم.. وال 

ويبداأ  ال�سهيونية،  امل�ستعمرات  وتييدك  امليينييددة..  اأو  املوؤيدة  لبياناتهم  حتى 

اإىل التهدئة، لكن للمجاهدين �سروطهم؛ نقبل بالتهدئة  ال�سراخ بالعودة 

اأن  �سرط وقف العدو لاغتياالت.. ير�سخ ال�سهيوين القذر، لكن تذكروا 

غزة ما تزال حما�سرة من رفح ومن البحر..

االأعراب وكاأنه لي�س لهم مكان يف االإعراب، اأجمعوا يف بياناتهم - فقط 

- اأن العدوان ال�سهيوين اجلديد يهدف اإىل جر املنطقة اإىل حرب جديدة، 

وهم بالهم م�سغول يف »الربيع«، ويف تق�سيم ليبيا، ويف املوؤامرة على �سورية..

�سعود  ال�سعودي،  العاهل  اأخ  ابيين  واأييين  العربي؟  نبيل  واأييين  اأييين حمد؟ 

الفي�سل، اأين الغنو�سي التون�سي..؟ كلهم بانتظار تاأمن بديل الإقامة »اأبو 

لي»اأبو مييازن«، فقد �ساقت به املقاطعة يف  الوليد«، وبانتظار ت�سريح حا�سم 

رام اهلل..

ماحظة هامة بر�سم كل عرب اأمريكا: ف�سل احتفال القبة احلديدية 

ال�سهيونية، الأن �سواريخ املقاومة تتطور وتتطور.. و»اإ�سرائيل« بالطبع مل 

�س« مع اأوباما. ت�سبح �سعيفة، لكنها يف ورطة كبرية، رغم حلفها »املقدنّ

»الثبات«

  همسات

هل يزاحم ميقاتي والصفدي »المستقبل« سياسيًا
أم يمثالنه في حكومة االنقالب على الحريري؟ غزة تواجه وتقاوم.. 

رغم صمت العرب

.. إال تعليمات »السّت«
زار اأحيييد امليي�ييسييوؤوليين يف لييقيياء االأحييييزاب 

اللبنانية، مديراً عاماً يف  والقوى الوطنية 

اإحدى الوزارات، حم�سوباً على حزب لبناين 

باأن  العام  املدير  الذي طالب  حليف للزائر 

اأحييييد املييعييلييميين يف مييدر�ييسيية مبنطقة  يييعييننّ 

االأحيييزاب  لقاء  يف  امليي�ييسييوؤول  اأن  اإال  ال�سمال، 

واليييقيييوى الييوطيينييييية فييوجييئ بيييجيييواب املييدييير 

عيينييدمييا قيييال لييه »هيينيياك اتييفيياق بييييينييي وبيين 

املح�سوبن  تعين  بييياأن  احلييريييري  ال�سيدة 

عييلييى مييذهييبييهييا يييتييم بييينييياء عييلييى اخييتيييييارهييا 

»ما�سي  مييردداً:  امل�سوؤول  دم  ف�سُ �سخ�سياً«، 

احلال.. يا عن َع هيك حلفا«.
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كونيللي تطالب بحماية اإلرهاب
بييييريوت، وللمرة  تييقييوم اليي�ييسييفييرية االأمييريكييييية يف 

ووزييير  احلكومة  رئي�س  بيياجتيياه  ك  بالتحرنّ الثانية، 

الداخلية، لنقل ر�سائل هامة من وا�سنطن، مفادها 

اعتقال  االأخيييرية حييول  بيياالأنييبيياء  اإدارتييهييا مهتمة  اأن 

من  املت�سللن  االإرهابين  ع�سرات  اللبناين  اجلي�س 

حر�سها  مبدية  مييوؤخييراً،  البقاع  �سمايل  اإىل  حم�س 

على �سامة واأمن املوقوفن، ومطالبة باالإفراج عنهم.

اللبناين  ال�ساأن  يف  �سافراً  تدخًا  ي�سكل  واملك�سوف  املريب  ال�سفرية  حترك  اأن  اعتربت  امل�سادر 

الداخلي، وُيعترب تطاواًل غري مقبول، يف حماولة لل�سغط على احلكومة اللبنانية من اأجل الت�ساهل 

مع امل�سلحن االإرهابين الفارين من �سورية، وهو خرق فا�سح لل�سيادة اللبنانية، وتهديد خطري 

ال�ستقرار البلد، ويحاكم عليه القانون اللبناين، كما القوانن الدولية املرعية االإجراء اأي�ساً، علماً 

اأن فيه خمالفة فا�سحة التفاقيات فيينا التي حتدد اأ�سول وقوانن العمل الدبلوما�سي.

11 مليار دوالر لي�ست املبالغ الوحيدة املفقودة من زمن حكومتي فوؤاد ال�سنيورة، بل هناك اأي�ساً 
اإىل لبنان كهبات خال عدوان متوز 2006، مل يعرف م�سريها ومل تدخل  3.6 مليار دوالر و�سلت 
اإىل خزينة الدولة. ويف هذا ال�سدد دعا الرئي�س اإميل حلود »املجل�س النيابي واحلكومة اإىل التنبنّه 

للهدر الكبري الذي اأ�ساب املال العام، ال �سيما يف مو�سوع الهبات التي و�سلت اإىل لبنان اإبان عدوان 

متوز 2006 وبعده، ومل تدخل يف ح�سابات خزينة الدولة اللبنانية«.

اآخر  اإىل رقم  اإمنا تتعداها  امل�ساألة »ال تقت�سر على االأحد ع�سر مليار دوالر،  اأن  واأو�سح حلود 

اأحييد«. م�سريهم  عيين  يتحدث  ال  دوالر  مليار   3.6 وهييو  والتدقيق،  املراقبة  قيد  يو�سع  اأن   يجب 

ويك�سف حلود »اأنه خال عدوان متوز بداأت ت�سل اإىل لبنان هبات مالية للم�ساعدة يف اإعادة اإعمار 

مييراراً  املو�سوع  طرحت  ويومها  ممتلكاتهم،  دمييرت  الذين  النا�س  واإيييواء  التحتية  والبنى  امل�ساكن 

املالية والعينية يجب قوننتها عرب  اإن الهبات  ال�سنيورة(، وقلت  الييوزراء )حكومة فوؤاد  يف جمل�س 

اأو اجلهة املتربعة حتى يت�سنى للحكومة  اأقله ملعرفة الدولة  الييوزراء،  قييرارات ت�سدر عن جمل�س 

�سكرها عرب كتاب ر�سمي، ولكي تدخل االأموال اإىل اخلزينة ملعرفة وجهة �سرفها«.

اإىل اخلزينة، وال يوجد  اأي قر�س مل يدخل  اأن  »الييذي ح�سل هو  اأن  اإىل  واأ�سار الرئي�س حلود 

ال�سنيورة  بتوقيع  ح�سل  ال�سرف  الأن  �سرفت،  وكيف  اخلزينة  اإىل  دخلت  االأميييوال  اأن  اإثييبييات  اأي 

املنكوبن من  االأمييييوال هييي الإغيياثيية  اأن هييذه  لييبيينييان، علماً  تيياريييخ  وحيييده، وهيييذا مييا مل يح�سل يف 

للعدوان«. تعر�ست  التي  املناطق  وباقي  والبقاع  اجلنوب  يف  االإعمار  واإعييادة  االإ�سرائيلي   العدوان 

واعترب حلود »اأن احلديث عن ت�سوية حول مبلغ الي11 مليار دوالر، دون و�سع مبلغ 3.6 مليار دوالر 

هبات على م�سرح املحا�سبة هو جرمية بحق الوطن واملواطن«.

يذكر اأنه تردد يومها اأن مبالغ من هذه الهبات قد ُو�سعت با�سم فوؤاد ال�سنيورة.

14.6 مليار دوالر مفقودة وليس 11 مليارًا



يعتمد  االأزمييييينييييية،  كيييل  يف  كييمييا 

�سيا�سة  الييلييبيينييانيييييون  اليي�ييسيييييا�ييسيييييون 

تييقييطيييييع الييييوقييييت بيييانيييتيييظيييار نييتييائييج 

احلييييييرب االإقيييليييييييمييييييية - اليييدولييييييية 

الييييدائييييرة رحييياهيييا عييلييى االأرا�ييييسييييي 

املييواطيين  يعي�س  بينما  اليي�ييسييورييية، 

اليييليييبييينييياين ميييياأ�ييييسيييياة ييييومييييييية عييلييى 

الطرقات، ويف املدار�س واجلامعات 

وامليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات، وقيييليييقييياً و�ييسييكييوكيياً 

واأمنه  وبيته  و�سقفه  غييذائييه  حييول 

ال�سامل..

مع االأ�سف، اإن التغني اللبناين 

ينفع،  يعد  مل  ال�سابقة  بال�سطارة 

»االأكيير  البلد  باأننا  االدعييياء  فبعد 

و�سبابيكم  »نييامييوا  اأييييام  اأميينيياً« منذ 

مييييفييييتييييوحيييية«، ميييييييييييروراً بيييبيييطيييوالت 

»جيييييميي�ييس بييونييد الييلييبيينيياين« الييوزييير 

اليييييا�ييس امليييير، اإىل وزييييير الييداخييلييييية 

احلايل، ال ي�سعر املواطن اللبناين 

الييفييردي وال  بيياأي قييدر من معايري االأميين  باأنه يتمتع 

فها  االجتماعي..  حتى  وال  االقت�سادي،  اأو  الغذائي 

جند  وال  اأ�سحابها،  روؤو�يييس  على  ت�سقط  االأبيينييييية  هييي 

اأن ما ح�سل دفع باملعنين اإىل اعتماد �سيا�سة وقائية 

حتيييدنّ مييين االنيييفيييات اخلييطييري يف مييعييايييري اليي�ييسيياميية 

�سيا�سة  هناك  اأن  يبدو  وال  املييبيياين،  و�سامة  العامة 

ال�سناعة  ت�سجيع  اإىل  تييهييدف  وا�ييسييحيية  اقييتيي�ييسييادييية 

اأدنييى  املييواطيين ب�سمان حييد  واالإنييتيياج، وحتفظ حقوق 

ر�سيدة  تربوية  �سيا�سة  حتى  وال  العمل،  فيير�ييس  ميين 

االخت�سا�سات  ال�سوق من  تعمل على حتديد حاجات 

تزيد  التي  املدار�س  على  رقابة  وال  الطاب،  لتوجيه 

االأق�ساط ع�سوائياً من دون ح�سيب وال رقيب، يف ظل 

 �سعف املدر�سة الر�سمية، وعدم قدرتها على املناف�سة.

اإذ ت�سج و�سائل  ث وال حرج،  الغذائي فحدنّ االأميين  اأما 

االإعيييييييام ميينييذ مييييدة لييييي�ييسييت بييقيي�ييسييرية، بييياأخيييبيييار عن 

خمالفات ج�سيمة يف املطاعم وال�سوبرماركت التي ال 

حترم اأدنى معايري �سامة الغذاء وال�سحة العامة.. 

فت ف�سائح  اأن تك�سنّ اإىل  ك الدولة فيها �ساكناً  مل حترنّ

اللحوم واالأجبان الفا�سدة يف االآونة االأخرية.

اأما االأمن مبعناه التقليدي، فمن نافل القول اإنه 

يف ظل التحديات امل�ستجدة على ال�ساحة الدولية، مل 

الدولة  حييدود  داخييل  ينح�سر  قومياً  اأمناً  االأميين  يعد 

الييذي  االإقليمي،  االأمييين  اإىل  يتعداه  بييات  بييل  فح�سب، 

يييعيينييي اأن الييتييحييديييات االأميينييييية بيياتييت تييتييجيياوز حيييدود 

الدولة، واأنه لي�س باإمكان اأي دولة اأن تقفل حدودها اأو 

تقوم ب�سبطها ب�سكل كامل، ما يفر�س عليها التن�سيق 

والتعاون ملواجهة التحديات االأمنية امل�ستجدة.

اليييذي  اإىل اال�ييسييتييخييفيياف  نيي�ييسييري  ويف هيييذا االإطييييييار، 

يف  القاعدة  مو�سوع  مييع  اللبنانية  الييدوليية  بييه  تعاملت 

لبنان، والهجوم الذي �سنه امل�ستقبل وحلفاوؤه على وزير 

ميين تنظيم  دخيييول عنا�سر  ميين  الييدفيياع عند حتييذيييره 

اإىل �سورية  اإىل لبنان، وت�سللهم عربه  »قاعدة اجلهاد« 

اأطلقه وزير  الذي  التربير  اإرهابية، ثم  باأعمال  للقيام 

ل »ممراً للقاعدة  الداخلية يف هذا ال�ساأن باأن لبنان ي�سكنّ

ولييييي�ييس مييييقييييراً«، حييييينييهييا هييياجيييم احليييرييييرييييون اجلييييي�ييس 

االأميين  �سبط  ميين  ملنعه  ا�ستباقي  موقف  يف  اللبناين؛ 

ب�سكل كامل، وبهدف اأن تغ�س الدولة اللبنانية النظر 

ل لبنان اإىل رئة يتنف�س  عن انتهاك �سيادتها، وعن حتونّ

منها االإرهابيون يف �سورية، واإىل خزان ميدنّ القاعدة يف 

باد ال�سام باملال وال�ساح والرجال، خ�سو�ساً يف اجلزء 

ال�سمايل ال�سرقي من احلدود مع �سورية.

الييقيياعييدة  اأن  االأخيييييرية تك�سف  االأحيييييداث  وهيييا هييي 

تخريبه  تريد  اللبناين،  اجلي�س  اإىل  بالفعل  بت  ت�سرنّ

بع�س  فعل  كما  متاماً  بالكفر؛  وتتهمه  الييداخييل،  من 

ال�سيوخ ال�سلفين علناً، وعلى و�سائل االإعام، من دون 

خوف اأو وجل، ولعل تخاذل ال�سيا�سين اللبنانين عن 

الدفاع عن اجلي�س اللبناين، واعتمادهم �سيا�سة الناأي 

وتغليبهم  كييهييذا،  خييطييري  اأميينييي  مييو�ييسييوع  يف  بالنف�س 

امليي�ييسييالييح الييفييئييوييية واملييذهييبييييية اليي�ييسيييييقيية عييلييى ح�ساب 

اأمييين الييوطيين واملييواطيينيين، قييد هييييياأوا البيئة املييوؤاتييييية 

لعنا�سر القاعدة للتحرك بُحرية يف الداخل، وزعزعة 

اال�ستقرار  لزعزعة  »املييرور«  قبل  اللبناين  اال�ستقرار 

�ل�سوري.

االإ�ييسييام  فتح  عنا�سر  مييع  الت�ساهل  يكون  قييد  كما 

�سابقاً، �سواء يف املحاكمات اأو يف ما يت�سرب من معلومات 

عن »و�سع مميز اأ�سبه بفندق خم�س 

جنوم« يعي�سونه داخل �سجن رومية، 

ال�سيا�سين  بييعيي�ييس  جميياهييرة  يف  اأو 

بييياليييدفييياع عيينييهييم وتيييقيييدمي احلييميياييية 

اليي�ييسيييييا�ييسييييية لييهييم، قييد اأوجييييد ميينيياخيياً 

�ييسيييييا�ييسييييياً عيييامييياً تييتييلييطييى خييلييفييه هييذه 

بيئة  يف  للعمل  التكفريية  اخلييايييا 

تركيبة  تييائييم  ال  اإلييغييائييييية  مذهبية 

لبنان التعددية، وال جوهر كيانه.

االأمنية  ال�سورة  تلك  �سك،  با 

الييييقييييامتيييية الييييتييييي تيييييييييوؤرق املييييواطيييين 

اأمنه  على  قلقاً  وجتعله  اللبناين، 

اأوالده،  وميي�ييسييتييقييبييل  وميي�ييسييتييقييبييلييه 

اأكيير  �سيا�سية  �ييسييورة  مييع  تييرافييق 

قييييتيييياميييية، تييييقييييوم عيييليييى اخلييييافييييات 

تيار  حماولة  ظل  يف  واالنق�سامات، 

امليي�ييسييتييقييبييل وحييلييفييائييه الييتيينيي�ييسييل من 

م�سوؤولية هدر 11 ملياراً من اأموال 

اإىل  باالإ�سافة  اللبنانين،  املكلفن 

حميياوليية جييعييل لييبيينييان راأ�ييييس حييربيية يف ميي�ييسييروع غربي 

من  املنطقة،  يف  اال�ييسييتييقييرار  �س  يقونّ اأن  يييريييد  ييابييي  وهنّ

االإرهييابييييية،  »مييقييراً« للخايا  اأو  خييال جعله »مميييراً« 

اللبنانية -  يييدرك هييوؤالء - ومعهم احلكومة  اأال  لكن 

وعدم  التخريب  واأن  معزولة،  جزيرة  لي�س  لبنان  اأن 

اال�ستقرار يف �سورية �سريتدان على الداخل اللبناين؟ 

وهل من يثق باأن ا�ستخدام ورقة القاعدة يف موؤامراته 

داره؟  ي�سربه يف عقر  لن  واأنييه  النتائج،  هو م�سمون 

اأمل تكن الييواليييات املييتييحييدة االأمييريكييييية - وبيياعييراف 

القاعدة،  اأن�ساأت  التي  هي   - نف�سها  كلينتون  هياري 

اأجل حماربة  اجلهادين من  ا�ستقبال  على  �ست  وحرنّ

لت�سربها  عليها  ت  ارتييدنّ ثم  اأفغان�ستان،  يف  ال�سيوعية 

ال�سيا�سيون  يف عقر دارهييا؟ االأجوبة معروفة، ال يعباأ 

يف  يحا�سب  ال  ال�سعب  الأن  املواطنن،  واأميين  مب�سري 

االنتخابات وال يثور، وقد نخرته �سو�سة الطائفية اإىل 

اأعمق االأعماق. 

اللبنانين  ال�سيا�سين  بع�س  يحرف  الواقع،  يف 

جوهري  ل�سبب  واليي�ييسييعييب،  الييوطيين  مب�سري  املييقييامييرة 

اهلل  »عفا  عنوانه  قاتل  �سعبي  مثل  يف  يتمثل  ب�سيط 

عييمييا ميي�ييسييى«، ومييين اليييييوم فيي�ييسيياعييداً، يييجييب اأن يكون 

ل يف االأمثال ال�سعبية لتتاءم مع تطلعات  هناك حتونّ

مفتوحة«  وجيوبكم  »نييامييوا  فعبارة  االأمييية،  م�سوؤويل 

تتاءم اأكر مع حماوالت مترير �سرقة 11 مليار من 

اأكر  تتاءم  قد  وعيونكم مفتوحة«  و»ناموا  جيوبنا، 

مع القلق الدائم الذي يعي�سه هذا املواطن التعي�س.

ليلى نقوال الرحباين
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حلوم فا�سدة ُجهزت يف غرف التربيد قبل بيعها

األمن في لبنان: ناموا.. وعيونكم مفتوحة

إهمال أدى إلى خيبة أمل
نائب عكاري حم�سوب على تكتل نيابي معار�س، هدد بتقدمي ا�ستقالته من 

النيابة الربملانية اإذا ا�ستمر اإهمال منطقته من االإمناء واالإعمار، وبعد اأن مل يلق 

تهديده اأي اهتمام ر�سمي، وحتى من اأقرب املقربن منه، وال حتى من زمائه يف 

التكتل نف�سه، اأ�سيب ب�سعور عال من االإحباط وخيبة االأمل، فعلق الأحد اأقربائه 

قائًا: اإن ح�سابات احلقل مل تطابق ح�سابات البيدر، موؤكداً اأنه �سيعيد النظر يف 

كافة مواقفه احلزبية، وواعداً باأنه �سيظهر للراأي العام اللبناين بوجه جديد .

االعتداء على العمال السوريين مجددًا
�سورين  بال�سرب على عمال  اعتداء  املا�سي عدة حاالت  االأ�سبوع  �ُسجلت يف 

موجودين يف لبنان، من قبل اأ�سخا�س جمهولن، يف كل من منطقة عن الرمانة، 

وك�سروان يف جبل لبنان، وبلدة عاليه.

اإىل  اأدى  اأن املجهولن اعتدوا على العمال يف ور�س بناء، ما  وذكييرت امل�سادر 

الر�سول  اإىل م�سفى  ثم  عاليه،  االإميييان يف  اإىل م�سفى  فُنقلوا  عييدد منهم،  جييرح 

رت  وُقيييدنّ اليي�ييسيياح،  بقوة  اتهم  ومعدنّ اأمييوالييهييم  �ُسلبوا  اأن  بعد  بيييريوت،  يف  االأعييظييم 

امل�سروقات بحواىل 3 اآالف دوالر، وقد فتحت االأجهزة االأمنية حتقيقاً باحلادث.

»الضيقة« المالية توّلد المشاكل
دت اخلافات »امل�ستقبلية« من ال�سمال اإىل بريوت، ثم البقاع.. فالوزير  متدنّ

اأي  البقاع  اإييياء  بعدم  احلزبية  قيادته  اتهم  رحييال  حممد  ال�سابق  »امل�ستقبلي« 

اهتمام، وكذلك عدم االهتمام ب»الكادر احلزبي«، والنائب نهاد امل�سنوق تا�سن 

مع عنا�سر من التنظيم متنّ �سرفهم من اخلدمة من دون التعوي�سات املوعودة، 

اإعييام  اأجييهييزة  ميين  امل�سروفن  لتعوي�سات  هييي  حالياً  االأولييوييية  اأن  اعتبار  على 

رفت على  امل�ستقبل. وقد اعرف م�سوؤول �سابق يف »امل�ستقبل«، باأن االأموال التي �سُ

لن. االإعام للت�سليل املحلي والعربي، مل تعط النتائج املتوخاة من املمونّ

توقعات بزيارات عربية لسورية
التاأثري  الف�سل يف  بعد  اأنييه  العربية،  الييدول  الدوائر يف جامعة  بع�س  بت  �سرنّ

على النظام يف �سورية، �ستبداأ بع�س الوفود العربية بالقيام بزيارات اإىل دم�سق، 

قد تكون �سرية، متوقعة اأن ت�سق دولة االإمارات العربية املتحدة الطريق الإعادة 

التوا�سل، على اعتبار اأن اخلاف مع ال�سيخ القر�ساوي االأ�سبوع املا�سي، وطرد 

عائات �سورية معار�سة للنظام من اأرا�سيها، ما هو اإال حماولة ملغازلة ال�سورين!

بين المتشددين اإلسالميين.. والمسيحيين
ال  بيياأنييه  جعجع،  �سمري  اللبنانية  الييقييوات  يف  التنفيذية  الهيئة  رئي�س  كييام 

العربية،  الييبيياد  يف  احلكم  مقاليد  االإ�سامين  االأ�سولين  ت�سلم  ميين  يخ�سى 

ا�ستدعى تعليق اأحد املتابعن لت�سريحات جعجع بالقول: املت�سددون االإ�ساميون 

لي�سوا بحاجة اإىل تطمينات املت�سددين امل�سيحين، ال�سيما اأمثال »احلكيم«.
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الغاية تبرر الوسيلة
ُعيييييير عيييليييى تيي�ييسييجيييييل ليييليييميييراقيييب اليييعيييام 

ذكرته  ما  يوؤكد  امل�سلمن،  ليياإخييوان  ال�سابق 

برهان  اختيار  اأن  ميين  اأ�ييسييهيير،  منذ  »الييثييبييات« 

ا�سطنبول، وجعله يف  لرئا�سة جمل�س  غليون 

ه اإىل كونه مقبواًل لدى الغرب. الواجهة، مردنّ

املييراقييب الييعييام اليي�ييسييابييق؛ املييحييامييي عييلييي �سدر 

خا�سة  جل�سة  يف  يتحدث  كييان  البيانوين،  الدين 

ال�سويد،  كييوادر من »اجلماعة« وجمهورها يف  مع 

بييرهييان غليون  اأن  نيييدرك جيييييداً  قيييال: نحن  حيث 

ر�سحناه  اإمنييا  والهوى،  والفكر  العقيدة  مارك�سي 

ليكون واجهة لي»العمل الوطني«، الأننا ال نتحرك 

وطني  كييي»جمييليي�ييس  بييل  م�سلمن«،  كيييي»اإخيييوان  االآن 

وجييبييهيية وطيينييييية«، ونييحيين اخييرنييا هيييذا ال�سخ�س 

)غييليييييون( الأنييييه وجيييه مييقييبييول يف اليييغيييرب، ولييئييا 

راأ�س  على  اإ�سامي  �سخ�س  وجييود  النظام  ي�ستغل 

يختلف  اأنييه  اأي�ساً  اإدراكيينييا  مع  الوطني«،  »املجل�س 

عنا يف اأفكاره ومبادئه.

معقول يا معالي الوزير!
الييعييميياد مي�سال  رئييييي�ييس اجلييمييهييورييية  فييوجييئ 

لييلييدفيياع،  االأعيييليييى  املييجييليي�ييس  انييعييقيياد  اأثييينييياء  �سليمان 

الييذي  �سربل  ميييروان  الييداخييلييييية  وزيييير  با�ستف�سار 

اجلهة  هي  من  للمعرفة:  �سائًا  ل�سليمان  ه  توجنّ

�ساحبة خمزن االأ�سلحة الذي اكُت�سف يف طرابل�س 

الوزير،  موؤخراً؟ فقال �سليمان منده�ساً: »معايل 

اأنت من يجب اأن يطلعنا ملن هو املخزن«!

لقاء شخصي 
يسبب الهجوم الناري

كلنّفت  كييربى  دولييية  اأن  كن�سية،  اأو�ييسيياط  تييرى 

البطريرك  على  حملة  ل�سن  لبنانين  اأ�سخا�ساً 

التي  والعقانية  الواقعية  ب�سبب  الراعي،  ب�سارة 

يتحلنّى بهما، واأن هدف ت�سخري جعجع �سخ�سياً، 

لقاء  ا�ستدراج  هو  اإمنييا  النظر عن احلملة،  بغ�س 

»�سخ�سي« ف�سل �سابقاً يف حتقيقه.

عدم اكتراث.. 
رغم »الدوز« العالي

عييدم  ميين  امل�ستقبل  تيييييار  قيييييادة  ا�ييسييتيياءت 

االكييييييييييراث اليييييييذي قيييوبيييليييت بييييه »وثيييييقييتييهييم 

اأحييد من  اإليها  يلتفت  ال�سيا�سية«، بحيث مل 

ال�سيا�سين، ال موالن وال معار�سن، ويردد 

اأحيييد الييذييين اأعييييدوا »الييوثيييييقيية« اأنييهييا عوملت 

كنكرة، رغم »الدوز« العايل �سد �سورية.



�أن�ن �سريته، وك�أنه مل مير  مل يغري كويف 

�أو ك�أنه مل مير  �أمم��ي،  �أعلى مركز  يوم�ً على 

)و�لعبد  كعبد  يت�سرف  م���ز�ل  �إذ  ب�لتج�رب، 

له  عالقة  وال  و�الإر�دة،  �الأ�سلوب  مبعنى  هن� 

تك�د  م���  �إذ  �الآم���ر،  �ل�سيد  عند  ب���ل��ل��ون(  بت�ت�ً 

على  �الأمل  من  يتلوى  �لرجل  ه��ذ�  �أن  تعتقد 

�الأط���ف����ل �مل�����س��ح��وق��ن، ح��ت��ى ي�����س��در موقفه 

�لر�سمي مربئ�ً �لق�تل.

ز�ر  حينم�   ،1996 ع����م  �أن�����ن  ك���ويف  فَعله� 

موقع جرمية �لع�سر �لتي �رتكبته� »�إ�سر�ئيل« 

�أكد  �ليونيفيل  ق��و�ت  تقرير  �أن  وم��ع  ق�ن�،  يف 

�لقو�ت  موقع  ق�سف  يف  »�إ�سر�ئيل«  م�سوؤولية 

104 لبن�نين  �لدولية، و�رتك�ب جمزرة بحق 

�حتمو� مب��رك��ز ل���الأمم �مل��ت��ح��دة، وه��و م��� �أك��د 

�ل��ت��ح��دة يومه�  �الأمم  ع���م  �أم���ن  �أي�����س���ً  عليه 

بطر�س غ�يل، �إال �أن مع�ونه كويف �أن�ن ج�ء �إىل 

ومعلمه  �ليونيفيل  تقرير  وخ�لف  �آنئذ  ق�ن� 

�لعدو�ن  ق��و�ت  ل�س�لح  تقرير�ً  وو�سع  غ���يل، 

ُرف�س  له  ومك�ف�أة  و�لعن�سرية..  و�الح��ت��الل 

�أن�ن بقدرة ق�در �أمين�ً  �لتجديد لغ�يل، و�س�ر 

ع�م�ً لالأمم �ملتحدة.

و�إب����ن حمنة �ل��ع��ر�ق وح�����س���ره، مل يفعل 

ر�أ������س �مل��ن��ظ��م��ة �الأمم���ي���ة ���س��ي��ئ���ً، ال ب���ل حت��ول 

مق�بل  »�ل��غ��ذ�ء  لنظرية  وم�����س��وق  د�ع��ي��ة  �إىل 

لنجله من  غ��ط���ء  ك����ن  �أن���ه  ليتبن  �ل��ن��ف��ط«، 

�مل�ستفيدين  �أب��رز  من  و�أن��ه  �لبي�س�ء،  زوجته 

من هذ� �مل�سروع، وجنى منه �الأمو�ل �لط�ئلة، 

�إذ� م� بد�أ �لغزو �الأمريكي على �لعر�ق،  حتى 

�ملنظمة  ويحيد  �ل��ر�أ���س،  يط�أطئ  الأن  ��سطر 

�لدولية �لتي مل ت�ستطع حتى �أن تكون �س�هدة 

�إذ� م� مت غزو �لعر�ق، وّفر للقو�ت  زور، حتى 

من  �الأممية  �ل�سرعية  و�الأطل�سية  �الأمريكية 

ي��دور يف  ج��رم  �إىل  �أن����ن  حّوله�  �لتي  �ملنظمة 

فلك وز�رة �خل�رجية �الأمريكية.

�أب��د�ً،  �أن���ن  �ل�سورية مل يختلف  يف مهمته 

�إذ م� ز�ل يحلم ب�مل�ل و�ل�سلطة، خ�سو�س�ً �أنه 

�أن��ه رج��ل غ��ري حم��رم يف بلده غ�ن�،  �كت�سف 

�الأممية،  مهمته  �نته�ء  بعد  لوقت  ظن  �لتي 

ف���إذ�  �الأوىل،  �مل�سوؤولية  �إىل  فيه�  �سي�سل  �أن��ه 

�لو��سعة،  �هلل  دني�  يف  يت�سكع  فع�د  منبوذ،  به 

 - �لقطرية  �ملهمة  فج�ءته  م���،  مبهمة  طمع�ً 

لك�مب  �لق�نوين  �مل�ست�س�ر  برع�ية  �ل�سعودية، 

�ل�سقر�ء  �ل�سيدة  �لعربي، وبربكة  د�فيد نبيل 

هيالري كلينتون.

ظن �لبع�س �أن كويف �أن�ن قد يختم حي�ته 

يكون فيه  �لتو�زن، وقد  ب�سيء من  �ل�سي��سية 

في�سدر  �ل���د�ب���ي،  �ل��ف��ري��ق  �سمري  م��ن  بع�س 

موقف�ً على �الأقل يت�سمن م� �س�هدته عين�ه، 

ف�إذ� به »لكل �مرئ من دهره م� تعّود« ال يجيد 

م�  �إال  ت��ري���ن  وع��ي��ن���ه ال  ج��ي��وب��ه،  �إال حت�س�س 

تر�كم يف ر�سيده �مل�سريف.

ق��د يكون ���س��روري���ً تذكري ك��ويف �أن����ن ب���أن 

�ل��رئ��ي�����س �الأ����س���د ق��د �أب��ل��غ��ه حينم� �ل��ت��ق��ى به 

كمبعوث  ولي�س  دويل،  كموفد  به  يرحب  �أن��ه 

�أد�ة  �إىل  �ل��ت��ي حت��ول��ت  �ل��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��ج���م��ع��ة 

وو���س��ي��ل��ة وم��ن��رب ل��ل��ت���آم��ر ع��ل��ى ���س��وري��ة.. فهل 

يفهم �أن�ن �أن ج�معة تقوده� م�سيخة ��سرت 

يتزعمه�  هالمية  دول��ة  م��ن  الأ�سهر  رئ��سته� 

حممود عب��س، لن تكون جديدة ب�أي �حر�م 

مع موفديه�؟

يف مهمته �ل�سورية يتذّكر �لن��س �أجمعون 

���س��رية �ل���رج���ل م���ع ل��ب��ن���ن يف ق�����س��ي��ة �غ��ت��ي���ل 

�لرئي�س رفيق �حلريري، حيث �إن كل �جتم�ع 

مل��ج��ل�����س �الأم������ن ك�����ن ُي�����س��ت��ه��ل ق��ب��ل �أق�����ل من 

هذ�  ي���أت��ي  بحيث  �غتي�ل،  بعملية  �س�عة   24
�الجتم�ع على وقع جرمية جديدة.

وهكذ� مع �نته�ء جولة �أن�ن �ل�سورية �لتي 

جمزرة  ك�نت  م�س�عيه،  يف  »�الأوىل«  �عتربه� 

ح��م�����س �مل���روع���ة، �ل��ت��ي ت��ب��ن �أن �مل��ج��م��وع���ت 

لكن  �رت��ك��ب��ت��ه���،  م��ن  ه��ي  �مل�سلحة  �الإره���ب��ي��ة 

قنو�ت �لت�سليل �الإعالمي �لتي غ�بت عن م� 

�س�هدته غزة من �عتد�ء�ت �رتكبته� �لع�س�ب�ت 

�ل�سهيونية، ك�نت ج�هزة لقلب �حلق�ئق، حتى 

�جلرمية  ه��ذه  عن  حتدثت  ت�سليلية  قن�ة  �أن 

كلمة  تعطي  وك�أنه�  ب�س�ع�ت،  ح�سوله�  قبل 

لبطل  توفري غط�ء  وك���أن��ه  �الأم���ر  ب��د�  �ل�سر! 

ك��ل م�  �ل��ن��ف��ط«، الأن يلح�س  »�ل���غ���ذ�ء م��ق���ب��ل 

�أن و�سل  ت��و�زن��ه، بعد  �سّرح به يف دم�سق عن 

�إىل �لدوحة ثم �إىل ��سطنبول.

و�أثن�ء  �مل��سي،  �سب�ط  �سهر  يف  �أن��ه  ُيذكر 

بن�ء على طلب  �الأمن �لدويل  �جتم�ع ملجل�س 

�لت�سليل  قنو�ت  ك�نت  �لعربي،  نبيل  ج�معة 

بفربكة  �جلل�سة  ه��ذه  ��ستبقت  قد  �الإع��الم��ي 

و�أ�س�ليل �إعالمية عن جم�زر يف �سورية، تبن 

ب�لوق�ئع �أن ع�س�ب�ت �الإج��ر�م هي من فعله�، 

و�لت�سويق  م�سلل  م��ب������س��ر  ن��ق��ل  ب��ن  وه��ك��ذ� 

للمج�زر، يتبن حجم �حل��رب و�مل��وؤ�م��رة على 

�أن تنتهي خالل  له�  �لتي ك�ن مقدر�ً  �سورية، 

�أ���س���ب��ي��ع ع��ن��د ب��د�ي��ت��ه��� ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ت��ون�����س 

بعد  لكن  �ليمنية،  �لطريقة  على  �أو  وم�سر 

م�سي �سنة، يبدو �أن �لدولة �لوطنية �ل�سورية 

لي�س  ك��ربى  وت��و�ج��ه وحتقق جن�ح�ت  تتقدم 

على م�ستوى �إحب�ط �أهد�ف �ملوؤ�مرة و�حلرب 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���د�خ���ل، ب��ل �أي�����س���ً يف تغيري 

مو�زين �لقوى �لدولية.

�سورية، جدد  �حل��رب على  �سنة من  فبعد 

�ل��رئ��ي�����س ب�����س���ر �الأ����س���د ���س��رع��ي��ت��ه م���ن خ��الل 

�ال���س��ت��ف��ت���ء ع��ل��ى �ل��د���س��ت��ور، و���س��ي��ج��دده��� يف 

�النتخ�ب�ت �لني�بية �ملقبلة �لتي تقرر موعده� 

�لتي  �ملقبل ويف �حلكومة �جل��دي��دة  �أي���ر   7 يف 

���س��ت��ول��د م��ن رح��م��ه���، وب���ل��ت���يل ف�����إن �ل��دول��ة 

�لوطنية �ل�سورية بقي�دة �لرئي�س ب�س�ر �الأ�سد 

عربت �ملخ�طر �الأ�س��سية �لتي ك�ن يعمل �لغرب 

وعرب �خلليج عليه� لتفكيك �سورية، بتطوير 

رت  �أدو�ت حربهم عليه� �إىل حرب �أهلية، ُح�سّ

ل��ه��� ك��ل �الإم��ك���ن��ي���ت و�ل��و���س���ئ��ل؛ م��ن �ل��دع��م 

�مل�يل �ملذهل، �إىل مع�ر�س�ت متنوعة وخمتلفة 

�ل��ذي  م���  �إذ  متب�غ�سة،  وح��ت��ى  وم��ت��ن���ح��رة.. 

ب�لبي�نوين  �مل���رك�����س��ي،  غليون  ب��ره���ن  يجمع 

�ملرتد  �ل�����س��وري  �لنظ�م  ب�سنيعة  �الإ���س��الم��ي، 

�الإ�سر�ئيلي  ب�جل��سو�س  خ���د�م،  �حلليم  عبد 

ف��ري��د �ل���غ����دري، ث��م ب���إدخ���ل �الإره���ب��ي��ن من 

مع  وعربية  خ��رب�ت غربية  فج عميق مع  كل 

�أ�سلحة متطورة جد�ً، وو�س�ئل �ت�س�ل حديثة 

و�أ�س��سية،  فرعية  عملي�ت  وغ��رف  ومتطورة، 

و�الأردن  ولبن�ن  �ل�سوري  �لد�خل  بن  توزعت 

وبلجيك� وقطر و�لري��س وب�ري�س!

�أن  ت�سعر  ق��ط��ر  �أن  �مل��ع��ل��وم���ت،  �آخ����ر  ويف 

كثري�ً،  �سير�جع  �آذ�ر  �سهر  نه�ية  مع  دوره��� 

�ستنتقل  �لعربي  نبيل  جل�معة  رئ��سته�  الأن 

�إىل �لعر�ق، ولهذ� حت�ول مع �ل�سعودية ب�ستى 

�لو�س�ئل �لت�أكيد على �أن بالد �لر�فدين غري 

�آم���ن���ة، ول��ه��ذ� ح��ّرك��ت خ��الي��� �إره���ب��ي��ة ن�ئمة 

�أن  وُيتوقع  �لتفجري�ت،  من  ب�سل�سلة  للقي�م 

ت��ق��وم مب��زي��د م��ن �الأع���م����ل �الإج��ر�م��ي��ة، لعل 

ولو  رئ��سته�،  ��ستمر�ر  وع�سى يوجد م� يربر 

الأ�س�بيع �إ�س�فية.

وث�����ن����ي�����ً، الأن����ه����� ع���ج���زت م����ع �ل�����س��ع��ودي 

�ملع�ر�س�ت،  توحيد  عن  و�لفرن�سي  و�ل��رك��ي 

�سوى  ل��ه��م  ه���ّم  ال  عن��سره�  �أن  يتبن  �ل��ت��ي 

م�لية  ف�س�ئح  ع��ن  �حل��دي��ث  ب���د�أ  �مل����ل، حتى 

�أن  �ملع�ر�س�ت، و�آخره�  كربى لكثري من هذه 

قطر حّولت مبلغ خم�سة مالين دوالر ملجل�س 

��سطنبول، على �أ�س��س �أن لكل فرد مم� ي�سمى 

قب�سه�  دوالر،  �أل���ف   150 �لتنفيذي  �ملجل�س 

�أث��ن���ء  ك����ن  �ل����ذي  ب������س��ت��ث��ن���ء )و.م(،  �جل��م��ي��ع 

توزيع �حل�س�س غ�ئب�ً.. على �أن م� ف�ج�أ زمرة 

�ل��ق��ط��ري بح�س�ب�ت  �ل��ط��ل��ب  ه��و  ����س��ط��ن��ب��ول، 

م�  وه���و  �الأم������و�ل،  �إن���ف����ق  بكيفية  تف�سيلية 

جعل ه��وؤالء يف ح�ل �إرب���ك �سديد، قد تتطور 

فيه�  ن�سهد  قد  متب�دلة،  و��سعة  �ته�م�ت  �إىل 

�لدمى  ه��ذه  غ�سيل  ن�سر  من  جديدة  ف�سواًل 

�ملت�آمرة على وطنه� و�سعبه�.

م�ستوى  على  �لو�قع  بع�س  ك�نت هذه  �إذ� 

�سموده�  يف  دم�سق  ف���إن  �ل�سورية،  �لتطور�ت 

يف م��و�ج��ه��ة ه����ذه �حل����رب �مل���ت���ع���ددة �الأوج����ه 

على  �ل��ع���مل  ت�سع  �أن  ��ستط�عت  و�ل���روؤو����س، 

�أب�������و�ب ت����و�زن�����ت دول���ي���ة ج����دي����دة، ف��ل��م تعد 

ف�الأمريكي  �لوحيدة،  �لكون  �سيدة  و��سنطن 

�لذي دّمر �لعر�ق و�حتله� ليبقى 25 �سنة فيه� 

على �الأقل، كم� �أعلن ن�ئب �لرئي�س �الأمريكي 

�سنو�ت  ت�سع  بعد  ه� هو  ت�سيني،  ديك  �ل�س�بق 

�أن يتمكن من توقيع �تف�ق  ين�سحب من دون 

ل��ب��ق���ء ول���و ق���وة ع�سكرية رم��زي��ة، ث��م ه��� هو 

ويخبط  ك��ب��وت��ه  م��ن  ينه�س  �ل��رو���س��ي  �ل����دب 

بقدميه، وه� هو �لتنن �ل�سيني ينفث لهيبه 

ي�ئ�س�ً،  �الأمريكي  فيح�ول  �الجت�ه�ت،  كل  يف 

تغيري  ع��ن  ع���ج��زون  تو�بعه  �أن  ت���أك��د  �أن  بعد 

يتدخل  �أن  �ل�����س��وري��ة،  �ل�سي��سية  �خل��ري��ط��ة 

مب��سرة، فن�سرت »فر�ن�س بر�س« يف 18 �سب�ط 

�لط�ئر�ت  من  كبري�ً  ع��دد�ً  هن�ك  �أن  �مل��سي، 

�الأمريكية بال طي�ر تتحرك يف �أجو�ء �سورية، 

مل�س�عدة ع�س�ب�ت »�لكونر�« �لعربية و�ملتعددة 

���س��وري��ة وح��ل��ف���ءه��� عرفو�  �جل��ن�����س��ي���ت.. لكن 

�حلديثة،  �لتكنولوجي�  م��ع  يتع�ملون  كيف 

للبحث  حم�ولة  ويف  �أ�سحوكة..  ويجعلونه� 

عن �أي �نت�س�ر، �أعلنت �سبكة CNN يف �ل�س�بع 

من �سب�ط �ملن�سرم، �أن �لن�تو ُيعّد الأ�سك�ل من 

جمل�س  لكن  �لليبية،  �لطريقة  على  �لتدخل 

�الأم��ن مل يعد بعد �أح��د�ث �سورية كم� قبله�، 

جي�س  �سورية  وجي�س  ليبي�،  لي�ست  و�سورية 

خمتلف ع��ن ك��ل جيو�س �ل��ع���مل �ل��ث���ل��ث؛ من 

حيث �النتم�ء و�لوطنية، ثم ه� هي جمموعة 

دول���ي���ة ن���ه�����س��ة ه���ي جم��م��وع��ة �ل��ربي��ك�����س، 

�ملئة  يف   60 م��ن  �أك��ر  يبلغ  �ل�سك�ين  تعد�ده� 

فيم�  ويتطور،  يتقدم  و�قت�س�ده�  �لع�مل،  من 

وكله�  �الأزم����ت،  �أعمق  يعي�س  و�لغرب  �أمريك� 

�إىل ج�نب �سورية.

ب���خ��ت�����س���ر، ه��ن���ك ق��ل��ق ر���س��م��ي ع��رب��ي من 

�ل�سعبية  ف�ملطرقة  �الأم��ريك��ي،  �ل��والء  �أنظمة 

�ل�سعب  �جل�مدة؛  روؤو�سهم  على  تطرق  ب��د�أت 

�ل�����س��ع��ودي��ة، يريد  يف �ل��ب��ح��ري��ن، يف ق��ط��ر، يف 

�حلرية، ويريد حقه من �لدخل �لقومي �لذي 

�إن  يقول  م��ن  ثمة  ح���ك��م��ة..  ع���ئ��الت  ت�سرقه 

�ألف �سجن ر�أي يف قطر،   15 �أكر من  هن�ك 

ونحو مئة �ألف �سجن يف �أقبية �آل �سعود..

ث����م����ة ع��������مل ي���ت���غ���ري ن����ح����و �ال����س���ت���ق���الل 

�حل��ق��ي��ق��ي، ول��ي�����س ب��ت���ت���ً ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ف���ر���س 

�سعيد ووليد جنبالط، و�سعد �حلريري �لذي 

�الأل��ب،  �إ�س�بته يف جب�ل  م��ن  ي��ز�ل يع�ين  م��� 

ي�سّبحون  �ل��ذي��ن   1978 �آذ�ر   14 ق���وى  وك���ل 

ب��ح��م��د و�ح����ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف ق��ط��ر وجن��د 

و�حلج�ز.. وحكم �ل�ساللة �ملتو�رثة ك�بر�ً عن 

ك�بر مبلي�ر�ته� ونعيمه�.

اأحمد زين الدين

فاجأت قطر مجلس 
اسطنبول بمطالبة أعضائه 
بحسابات تفصيلية حول 

كيفية إنفاق األموال

ما الذي يجمع بين برهان 
غليون الماركسي 

والبيانوني »اإلسالمي« 
وعبد الحليم خدام 

والجاسوس اإلسرائيلي 
فريد الغادري؟
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�لرئي�س ب�س�ر �الأ�سد يلتقي كويف عن�ن مبعوث �الأمن �لع�م لالأمم �ملتحدة �إىل �سورية
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أنان.. شاهد زور متأثر بالتجربة اللبنانية
سورية تصيب حكام الخليج باإلحباط.. واألميركي بالذهول

) العدد 205(  اجلمعة - 16 اآذار - 2012



الثبات  - • اأنقرة 
�زدي���د  مع  �لزج�جة«  »عنق  يف  �سورية  يف  �لو�سع  دخ��ل 

�لعربي على دم�سق من كل �الجت�ه�ت،   - �لغربي  �ل�سغط 

وت��ب��ل��ور ���س��ورة �ل��دع��م �ل��ع�����س��ك��ري �ل����ذي ب����د�أت �مل��ع���ر���س��ة 

خزن�ت  فتح  م��ع  منظم  ب�سكل  عليه  ب�حل�سول  �ل�����س��وري��ة 

�أجل دعم »عدم �ال�ستقر�ر«  �لدول ب�سكل ر�سمي من  بع�س 

يف �سورية.

 - ���س��ع��ودي���ً  ر�سمي�ً  ق����ر�ر�ً  تبلغو�  �ل�����س��وري��ون  �ملن�سقون 

�لع�سكري  �لدعم  ب���أن  تركي  ��ستعد�د  �إليه  ي�س�ف  قطري�ً، 

»�حلقيقي« ب�ت ق�ب قو�سن �أو �أدنى، وهذ� �لدعم �سيتجلى 

و�لط�ئر�ت،  ل��ل��دروع  م�س�دة  متطورة  ب�أ�سلحة  بتزويدهم 

ب�الإ�س�فة �إىل تدريب�ت لفرق كوم�ندو�س تعمل على �سرب 

�أهد�ف حمددة يف �لد�خل �ل�سوري؛ ع�سكرية و�قت�س�دية. 

طريف  ب��ن  ب�تف�ق  م�سروط�ً  بقي  �ل��دع��م  ه��ذ�  �أن  غ��ري 

�إبالغ  �ملع�ر�سة )�ملن�سقن وجمل�س ��سطنبول(، وهو م� مت 

ب�الإ�س�فة  �لطرفن،  قبل  م��ن  �سر�حة  بكل  ب��ه  �لطرفن 

�ملن�سقن،  على  �الأت���ر�ك  قبل  من  مور�س  كبري  �سغط  �إىل 

�ل�سالح،  هو  »ثمن«  مق�بل  للمجل�س،  ب�لر�سوخ  الإقن�عهم 

عرب مع�دلة تقول ب�إعط�ئهم �مل�ل و�ل�سالح مق�بل تقدميهم 

�لوالء �ل�سي��سي للمجل�س، مب� ي�سمن للدول �ملعنية ب�مللف 

�ل�سيطرة على �لقر�ر �لنه�ئي.

مكتب  ب�إن�س�ء  ق�سى  �تف�ق  �ب��ر�م  �إىل  �لطرف�ن  و�س�رع 

جديد ل�»�لتن�سيق« بن �لطرفن، مهمته جلب �مل�ل و�ل�سالح 

من  �ملطلوبة  �ل�سورة  لتقدمي  م�سعى  يف  �ملن�سقن،  ل�س�لح 

»�لدول �مل�نحة«، غري �أن هذ� ال يعني �أن �التف�ق �أُجنز، فهذه 

هي �ملرة �لر�بعة �لتي يعلَن فيه� عن �تف�ق بن �لطرفن، 

ينق�سه �ملن�سقون �لذين يتهمون جمل�س ��سطنبول ب�لف�س�د 

و�ملت�جرة بدم�ئهم، ولهذ� �س�رع �أع�س�ء �ملجل�س �إىل �لطلب 

�التف�ق مرة  �إنك�ر  �ملن�سقن من  ملنع  �لتدخل  �الأت��ر�ك  من 

�ملجل�س،  �سي��سة  م��ن  ت��رّبم���ً  ه���وؤالء  �أظ��ه��ر  بعدم�  ج��دي��دة، 

وكالمهم �مل�ستمر عن »قر�رهم ت�سليح �جلي�س �حلر« وعدم 

�لتنفيذ، حيث تتوىل جه�ت عربية متوياًل مب��سر�ً لبع�س 

�أم��رة  حتت  �ملن�سوية  غري  �ل��د�خ��ل،  يف  �مل�سلحة  �جلم�ع�ت 

�أنط�كية، �لذين يقيمون يف �ملخيم�ت �لركية وال  من�سقي 

ي�سيطرون على ك�مل �حلر�ك �لع�سكري يف �لد�خل.

�أخ����رى م��ع جمل�س  وي��و�ج��ه د�ع��م��و »�ل���ث���ورة« مع�سلة 

�أف��ر�ده م�س�حلهم  �لتنظيم، وتغليب  �سوء  ��سطنبول، وهي 

�أن���ن يط�لبهم يف  ب�سكل الفت، جعل حتى كويف  �ل�سخ�سية 

�جتم�عه معهم ب�»�حلف�ظ على وحدتهم«. 

�إن �ملجل�س هو عب�رة عن جتمع  ويقول �أحد �ملع�ر�سن 

ملت�سررين من �لنظ�م، ال يتفقون مع بع�سهم على �سيء، �إال 

على �لعد�ء له. 

ويف جديد تفكك هذ� �ملجل�س، �ُسجلت ��ستق�لت�ن، �الأوىل 

لعمر �إدلبي، وهو مع�ر�س مقيم يف لبن�ن، �عترب �أن �ملجل�س 

»هزيل �لتمثيل«، و�لث�نية لهيثم �مل�لح، �لذي ق�ل �إن كثريين 

�سيتبعونه يف �الأي�م �ملقبلة، ومن بينهم كم�ل �للبو�ين، �لذي 

ق�ل �إنه ي�ستعد لال�ستق�لة �أي�س�ً، وق�ل �مل�لح �إنه ��ستق�ل من 

�ملجل�س الأنه »ميوج ب�لفو�سى، وب�سبب غي�ب �لو�سوح ب�س�أن 

�أنه ي�سعر ب�»خيبة �أمل  م� ميكن �أن ينجزه ح�لي�ً«، م�سيف�ً 

لنق�س �ل�سف�فية و�سعف �لتنظيم د�خل �ملجل�س«.

ل��ي�����س ك����ويف �أن������ن جم����رد �أم�����ن ع���م 

���س���ب��ق ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة �����س���ُت���دع���ي من 

تق�عده لنجدة »�سعب مقهور« يف و�حدة 

�ل�سي��سة  على  �الأر����س  ب��الد  �أع�سى  من 

�لكثري من  ه��و ميتلك  ب��ل  �الأم��ريك��ي��ة، 

»�ملوؤهالت« �لتي ت�سمح للوالي�ت �ملتحدة 

من  �نطالق�ً  به ثقة كبرية، ال  تثق  ب���أن 

و�إمن�  فح�سب،  �ملتع�قبة  الإد�ر�ته�  والئه 

من خالل �إم�س�كه� ب�لعديد من �الأور�ق 

�أن يكون رج��اًل مطيع�ً  �لتي ت�سمن له� 

ك��م��� ك����ن خ���الل ت��ول��ي��ه �الأم����ن���ة �لع�مة 

لالأمم �ملتحدة.

�أن�����ن ملهمته �جل��دي��دة  ك���ويف  �إخ��ت��ري 

كمبعوث �أممي - عربي �إىل �سورية، وبد�أ 

�أفريقية،  »ح��ك��م���ً«  م��وزع���ً  ف���ور�ً  مهمته 

وع�����و�ط�����ف ج���ي��������س���ة ع���ل���ى �مل���ع����ر����س���ن 

�ل�����س��وري��ن، م��ت��ن������س��ي���ً م��ل��ف���ت �ل��ف�����س���د 

�أدر�ج �الأمم  ت���ز�ل م��وج��ودة يف  �ل��ت��ي م��� 

�إذ�  �ملتحدة يحركه� �الأمريكيون بوجهه 

ويوغلون  �لقومي«  »�لطريق  �سذ عن  م� 

هذه  على  و���س���ر  م�سى  كلم�  �إخف�ئه�  يف 

�ل���درب، خ��الل عمله ك�أمن ع���م لالأمم 

�ملتحدة ق�م �أن�ن مبح�ولة »�إ�سالحية« يف 

�أن م�سروعه  �ملوؤ�س�سة، ك�ن �لالفت فيه� 

ملك�فحة  جديدة  ملع�هدة  �لدعوة  ت�سمن 

�الإره�������ب جت���رم �ل��ه��ج��م���ت �الن��ت��ح���ري��ة 

متبني�ً  �لفل�سطينية،  )�ال�ست�سه�دية( 

وجهة �لنظر �الأمريكية – �الإ�سر�ئيلية.

ولد كويف �أن�ن يف 18 ني�س�ن ع�م 1938 

عن�ن  وك���ويف  ب��غ���ن���،  كوم��سي  مدينة  يف 

يوم  كويف  كلمة  تعني  ��سم مركب، حيث 

�لر�بع، ويوم  �جلمعة وتعني كلمة عن�ن 

�جلمعة هو �ليوم �لذي ولد فيه، و�لر�بع 

هو ترتيبه بن �إخوته.

در�س يف ج�معة �لعلوم و�لتكنولوجي� 

يف ك���وم��������س���ي ب���غ����ن����، و�أك����م����ل در�����س���ت���ه 

�جل���م��ع��ي��ة يف �الق��ت�����س���د يف ك��ل��ي��ة م���ك 

�أل�سر يف �س�نت بول، ميني�سوت� )1961(، 

ويف �لفرة من 1961 �إىل 1962، �أجرى 

در�������س������ت ع��ل��ي��� يف �الق���ت�������س����د ب���مل��ع��ه��د 

يف  �ل��دول��ي��ة  �لعلي�  للدر��س�ت  �جل�معي 

ع�م  �مل��ت��ح��دة  ب����الأمم  �لتحق  ث��م  جنيف، 

ميز�نية  وموظف  �إد�ري  كموظف   1962
جنيف،  يف  �لع�ملية  �ل�سحة  منظمة  يف 

وكح��سل على زم�لة »�سلون« يف �لفرة 

م��س�ت�سو�ست�س  معهد  يف   1972-1971
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي���، ن�����ل درج�����ة م���ج�����س��ت��ري 

�لعلوم يف �الإد�رة. 

وقد ترك �أن�ن �لعمل ب�الأمم �ملتحدة 

1976، �سغل  �إىل   1974 مدة ع�من، من 

خ��الل��ه��� م��ن�����س��ب م���دي���ر ع�����م �ل�����س��رك��ة 

عمل  ح��ي��ث  �ل�����س��ي���ح��ة،  لتنمية  �ل��غ���ن��ي��ة 

يف وق���ت و�ح����د يف جم��ل�����س �إد�رت����ه����� ويف 

جمل�س مر�قبة �ل�سي�حة �لغ�ين، ويعمل 

ح�لي�ً يف جمل�س �أمن�ء كلية م�ك �أل�سر، 

�خلدمة  ج�ئزة   1994 ع���م  منحته  �لتي 

يف  جلهوده  له  تكرمي�ً  لالأمن�ء  �ملتميزة 

خدمة �ملجتمع �لدويل، وهو �أي�س�ً ع�سو 

يف جم��ل�����س �أم���ن����ء م��ع��ه��د �مل�����س��ت��ق��ب��ل، يف 

مينلو ب�رك بك�ليفورني�.

وم���ن ب��ن �مل��ن������س��ب �ل��ت��ي تقلده� يف 

�الأمم �ملتحدة يف جم�ل �لتنظيم، من�سب 

�الأمن �لع�م �مل�س�عد لتخطيط �لرب�مج 

و�مليز�نية و�مل�لية و�ملر�قب �مل�يل )1990-

�مل�س�عد يف مكتب  �لع�م  و�الأمن   ،)1992
�الأم���ن  ومن�سق  �ل��ب�����س��ري��ة،  �مل����و�رد  �إد�رة 

 ،)1990-1987( �ملتحدة  �الأمم  ملنظومة 

وم���دي���ر �مل��ي��ز�ن��ي��ة يف م��ك��ت��ب �خل���دم����ت 

م��دي��ر  ون����ئ���ب   ،)1987-1984( �مل���ل��ي��ة 

�ملوظفن  �سوؤون  ورئي�س  �الإد�رة،  �سوؤون 

ل�����س��وؤون  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  م��ف��و���س��ي��ة  يف 

�لالجئن يف جنيف )1983-1980(.  

بن  �ملنظمة  يف  عمله  جم����ل  وت��ن��وع 

�أه��م  �مل��ي��د�ن��ي��ة، وم��ن  �الإد�رة و�الأع���م����ل 

�ل�سالم،  �لتي عمل فيه� حفظ  �ملج�الت 

و�لفرن�سية  �الإن��ك��ل��ي��زي��ة  ي��ت��ح��دث  وه���و 

وعدة لغ�ت �أفريقية بطالقة، وقد �سغل 

متنوعة  من��سب  �مل��ت��ح��دة  ب����الأمم  �أن����ن 

و�مليز�نية  و�الإد�رة  �لتنظيم  قط�ع�ت  يف 

و�مل�لية و�سوؤون �ملوظفن، و�أي�س�ً ق�س�ي� 

��سطلع  كم�  �ل�سالم،  وحفظ  �لالجئن 

�لدبلوم��سية �حل�س��سة،  �مله�م  بعدد من 

�سملت �ل��ت��ف���و���س م��ن �أج���ل ع���ودة �أك��ر 

م��ن 900 م��ن �مل��وظ��ف��ن �ل��دول��ي��ن �إىل 

�أوط�����ن����ه����م، و�إط�������الق ����س���ر�ح �ل��ره���ئ��ن 

�لكويت  غ��زو  �ل��ع��ر�ق عقب  �لغربين يف 

ب�س�أن �سيغة  �ملن�ق�س�ت  وبدء   ،1990 ع�م 

من  للتخفيف  �ل��غ��ذ�ء«  مق�بل  »�ل��ن��ف��ط 

�أن  غ��ري  �ل��ع��ر�ق«،  يف  �الإن�س�نية  �الأزم����ة 

هذ� �لربن�مج نف�سه �سكل عالمة ف�رقة 

يف م�سرية �أن�ن، ف�لربن�مج �لذي جت�وز 

ت�سمن  و�ل��ذي  دوالر،  ملي�ر   67 حجمه 

�ل�سم�ح للعر�ق ببيع �لنفط مق�بل �سر�ء 

�لعقوب�ت  وط���أة  لتخفيف  �ملدنية  �ل�سلع 

�ملتحدة  �الأمم  فر�سته�  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة 

على �لعر�ق ع�م 1990 تخللته �لكثري من 

عالم�ت �ال�ستفه�م بعدم� تبن �أنه جرى 

��ستغالله ب�سكل كبري، وعلى �لرغم من 

�أن �لتحقيق �لذي جرى يف �الأمم �ملتحدة 

مل يتو�سل �إال �أن كويف �أن�ن قد ��ستخدم 

نفوذه يف منح عقد مربح يف �إط�ر برن�مج 

�سوي�سرية  ل�سركة  �لغذ�ء  مق�بل  �لنفط 

ك�ن يعمل به� جنله كوجو، حيث ح�سلت 

�سركة »كونتكن�« على عقد بعدة مالين 

�أن���ن  �إن  ق���ل  �لتقرير  �ل���دوالر�ت، ولكن 

يحققو�  مل  �ملتحدة  ب���الأمم  و�مل�سوؤولن 

ب�سكل ك�ف يف �حتم�ل ت�س�رب �مل�س�لح! 

غولد�ستون  ريت�س�رد  �لق��سي  �أن  غ��ري 

ق�ل �إن �للجنة ال تز�ل حتقق بهمة فيم� 

بعر�س  م�سبق  ع��ل��م  ع��ل��ى  �أن�����ن  ك����ن  �إذ� 

�سركة كوتكن� للتفتي�س �لتي ف�زت بعقد 

مريح يف �إط�ر �لربن�مج، ويدور �لتحقيق 

ق�ل  �الإل��ك��روين  ب�لربيد  ر�س�لة  ح��ول 

�ل�س�بق  �ل��ن���ئ��ب  ف��ي��ه��� م���ي��ك��ل وي��ل�����س��ون 

و�بنه  ب���أن���ن  �لتقى  �إن���ه  كوتكن�  ل�سركة 

كوجو قبل �أن حت�سل �ل�سركة على عقد 

بفرة ق�سرية.

�أ����س���رف �أن�������ن ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة �الن��ت��ق���ل 

ل��ل��ح��م���ي��ة يف  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  ق�����وة  م����ن 

�لتنفيذ  ق��وة  �إىل  �ل�س�بقة  يوغو�سالفي� 

�ل���دول���ي���ة ب���ق���ي����دة م��ن��ظ��م��ة ح��ل��ف ���س��م���ل 

�الأطل�سي عقب �إبر�م �تف�ق د�يتون لل�سالم 

�لع�مة  ب���الأم���ن��ة  ف����ز  �أن  �إىل   1995 ع����م 

لبطر�س  خلف�ً   1997 ع�م  �ملتحدة  ل��الأمم 

غ�يل �لذي ح�ربه �الأمريكيون ب�سر��سة.

�أن������ن م���ت���زوج م���ن ن�����ين �أن�������ن، وه��ي 

ولديهم�  ح�لي�ً،  وفن�نة  �أ�ساًل  حم�مية 

ثالثة �أوالد.
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اللبناين من املجموعات  ا�ستهداف اجلي�ش  ياأتي 

ال��ت��ك��ف��ري��ة راه���ن���اً، يف ���س��ي��اق حم��اول��ة ���س��رب حم��ور 

�سورية،  على  املوؤامرة  ف�سل  بعد  املنطقة،  يف  املقاومة 

ركائز  اأح��د  ت�سكل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  خ�سو�ساً 

ثالوث اال�سرتاتيجية الدفاعية الواقعية، والتي اأثبت 

فعاليتها يف حتقيق االنت�سار على العدو االإ�سرائيلي 

والقائمة على معادلة )ال�سعب  عامني 2000 و2006 

واجل��ي�����ش وامل���ق���اوم���ة(، ال��ت��ي ح���اول بع�ش االأف��رق��اء 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ت��غ��ي��ره��ا، ع���ر ط����رح »ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

دف��اع��ي��ة« على ط��اول��ة احل���وار ال ت��ت��اءم م��ع ال��واق��ع 

اللبناين.

وت�سر الوقائع واالأحداث اإىل اأن ن�ساط »التكفرين« 

التخريبي يف لبنان، يكون دائماً مواكباً ومكمًا لعدوان 

خارجي على منظومة املقاومة يف املنطقة.

فخال عدوان متوز 2006 ا�ستقدم تنظيم »فتح 

االإ�سام« اإىل خميم  نهر البارد، الإقامة »اإمارة وهابية« 

وللق�ساء  ال�سيعي«  »امل��د  ملواجهة  ال�سمال  منطقة  يف 

املنطقة،  ت��ل��ك  ل��ل��م��ق��اوم��ة يف  م��وؤي��د  ���س��وت  اأي  ع��ل��ى 

ولانق�سا�ش على املقاومة وحماولة االلتفاف عليها 

يف  عليها،  اخل��ارج��ي  للعدوان  ا�ستكمااًل  ال��داخ��ل  من 

�سوء ت�سعر اخلطاب املذهبي �سدها من قبل »تيار 

امل�ستقبل« واأتباعه اآنذاك.

غر اأن انت�سار املقاومة على »اإ�سرائيل« بالتن�سيق 

ومن  التكفرين  على  الفر�سة  ف���ّوت  اجل��ي�����ش،  م��ع 

خلفهم، عندها �سعوا اإىل النيل من وحدة هذا اجلي�ش 

وعقيدته القتالية، من خال االعتداء على عنا�سره 

الفل�سطينين،  م��ع  ح��رب  اإىل  ا�ستدراجه  وحم��اول��ة 

متهد لفتنة مذهبية، وبالتايل اإقحامه فيها وحماولة 

�سرب متا�سكه، ولكن كل هذه املحاوالت املذكورة باءت 

االإ�سام« يف  »فتح  بالف�سل، وجنح اجلي�ش يف تفكيك 

خميم نهر البادر، فقرر التكفريون حينذاك االنتقام 

ال�سهيد  اللواء  اغتيال  الع�سكرية، فكان  املوؤ�س�سة  من 

فرن�سوا احلاج، ثم ا�ستهداف الع�سكرين باملتفجرات 

عدد  �سقوط  اإىل  اأدى  ما  والبح�سا�ش،  طرابل�ش  يف 

ما  غ��رار  على  �سفوفهم،  يف  واجلرحى  ال�سهداء  من 

يجري يف �سورية راهناً.

يف  االإرهابية  التكفرية  اخللية  اكت�ساف  وياأتي 

م�سابهة  ظ��روف  ويف  عينه،  ال�سياق  يف  اليوم  اجلي�ش 

ل��ع��دوان مت��وز م��ن حيث االأه����داف م��ع ف���ارق تبديل 

وهو  قائماً،  ي��زال  ال  فالهدف  فقط،  املواجهة  �ساحة 

حم���اول���ة ���س��رب حم���ور امل���ق���اوم���ة، ول��ك��ن ه���ذه امل���رة 

انطاقاً من �سورية. 

الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  ال��ن��ي��ل م��ن   وم���ا حم��اول��ة 

راهناً، اإال دليل على فعالية دورها الوطني يف اإ�سقاط 

وعاقاته  و�سيادته،  لبنان  وح��دة  تتهدد  موؤامرة  اأي 

بالدول ال�سديقة.

وب��االن��ت��ق��ال اإىل ال�����س��ق امل���ي���داين، ف��ل��م��اذا ح��دد 

القيادة واالأركان  املدر�سة احلربية وكلية  االإرهابيون 

وق���اع���دة ح��م��اة يف ���س��ل��م اأول����ي����ات اع���ت���داءات���ه���م �سد 

اجلي�ش؟

ي�سر م�سدر ع�سكري اإىل اأن للمدر�سة احلربية 

و»كلية االأركان« رمزيتن كبرتن من حيث الدور 

الذين  ال�سباط  تخرجان  الكليتان  فهاتان  واملكان، 

العمانية  واالأمنية  الع�سكرية  العمليات  يديرون 

التكفرين  اأن  معتراً  االأر����ش،  على  والتوجيهية 

اإىل �سباط  دم��وي��ة  ر���س��ال��ة  توجيه  ���س��دد  ك��ان��وا يف 

اجل��ي�����ش لثنيهم ع��ن دوره����م م��ن خ���ال حم��اول��ة 

ا�ستهداف الكليتن املذكورتن.

اأم����ا م���ن ح��ي��ث اأه��م��ي��ة امل���ك���ان، ي��ع��ت��ر امل�����س��در 

»كلية  و  »احل��رب��ي��ة«  ملوقعي  االإره��اب��ي��ن  اختيار  اأن 

االأرك�������ان« ه���و ل��ق��رب��ه��م��ا م���ن ال��ق�����س��ر اجل��م��ه��وري 

قادر  اإرهابهم  اأن  على  منهم  تاأكيداً  الدفاع،  ووزارة 

لبنان مهما  بقعة جغرافية من  اأي  التمدد يف  على 

معنويات  يف  وللتاأثر  فيها،  احل��را���س��ة  �سدة  بلغت 

ال��ع�����س��ك��ري��ن، م���ن خ����ال اخ�����رتاق اأك�����ر امل��ن��اط��ق 

االأمنية.

ح��ام��ات  ق��اع��دة  ا���س��ت��ه��داف  مل��ح��اول��ة  وبالن�سبة 

وراء ذلك هو  الهدف من  اأن  امل�سدر  اجلوية، يرى 

منع هبوط املروحيات التي تقل وحدات خا�سة من 

اأمني  تدهور  اأي  ح�سول  عند  ال�سمال  اإىل  اجلي�ش 

فيه.

ويرّجح امل�سدر اأن احلوداث االأمنية التي وقعت 

موؤخراً، تهدف يف جزء اأ�سا�سي منها اإىل اختبار مدى 

قدرة اجلي�ش على التحرك يف ال�سارع للت�سدي الأي 

حماولة لزعزعة االأمن، يف حال �سعى التكفريون 

عن  تعوي�ساً  ال�سمال  يف  مذهبية  فتنة  افتعال  اإىل 

ف�سل املوؤامرة على �سورية، ناهيك عن حماولة ثني 

اجلي�ش عن �سبط االأمن على احلدود اآنذاك.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• حركة االأمة ا�صتنكرت االعتداءت ال�صهي�نية املت�ا�صلة على غزة، م�ؤكدة 
اأنف�صهم  الذين مل يكلف�ا  اأمراء اخلليج،  اأن دماء �صهداء غزة هي يف ذمة 

قيمة  وال  تعنيهم،  ال  امل�صلمني  دماء  وك��اأن  واال�صتنكار،  ال�صجب  عناء  حتى 

لها اأو وزن، فال هّم لهم هذه االأيام �ص�ى التحري�ض على الفتنة الداخلية، 

والتقاتل وال�صعي، ال�صتجالب املزيد من التدخل االأجنبي يف املنطقة، خدمة 

االأول�ية يف اهتمامات  الذي بات يحتل  اأمنها،  ل�”اإ�صرائيل”، وحفاظًا على 

اأمراء النفط.

على  �صدد  االحت��اد،  ح��زب  رئي�ض  م���راد؛  الرحيم  عبد  ال�سابق  ال��وزي��ر   •
تاأتي  والتي  ال�ص�رية،   - اللبنانية  العالقات  تنظم  التي  الق�اعد  اح��رام 

باغلبها مل�صلحة لبنان، معتربًا الدع�ات االأمريكية وم�اقف بع�ض االأطراف 

ال�صيا�صية املحلية املرتبطة بامل�قف االأمريكي، دع�ات حتمل �صررًا للبنان، 

وت�صيء للعالقات االأخ�ية بني بلدين �صقيقني، وت�صهم يف �صرب اال�صتقرار 

ال�طني اللبناين، وتخالف ما اأجمع عليه اللبناني�ن، باأن ال يك�ن لبنان مقرًا 

والتاآمر عليه، مثنيًا على م�اقف  ال�ص�ري  ال�صقيق  للعدوان �صد  اأو م�صتقرًا 

قائد اجلي�ض العماد قه�جي، والتي كانت وا�صحة وحازمة بهذا اخل�ص��ض.

اأن االنتهاكات اخلطرية حلق�ق االإن�صان  جتمع العلماء امل�سلمن اعترب   •
�صربًا  عليها  ال�صك�ت  معه  بات  حد  اإىل  و�صلت  ال�صهاينة،  يرتكبها  التي 

من �صروب اخليانة، واإن الكيان ال�صهي�ين الذي يقف وزير دفاعه اإيه�دا 

اإن  ليق�ل  فل�صطني  ال�صعب يف  الذي مار�صه �صد  القتل  اأمام  باراك منت�صيًا 

القبة احلديدية اأثبتت جدواها، ليعرّب بذلك عن مدى وح�صية وهمجية هذا 

واأرزاقهم  امل�اطنني  اأحياء  ت�صتخدم  املدعاة  الدولة  اأن هذه  وي�ؤكد  الكيان، 

لتجربة اختباراتها الع�صكرية، متامًا كما فعل هتلر فيما يدع�ن اأنه جمازر 

بحق اليه�د.

واعترب التجمع اأنه من امل�ؤ�صف اجتماع اجلامعة العربية يف نف�ض ال�قت الذي 

يق�م به ال�صهاينة بهذه االأعمال االإجرامية، ال لتعلن م�قفًا حا�صمًا وتبدي 

ا�صتعدادها الإر�صال ق�ات عربية  من اأجل م�صاندة ال�صعب الفل�صطيني �صد 

�ص�رية  اإىل  ق�ات  الإر�صال  �صعيها  لتعلن  بل  وغطر�صته،  ال�صهي�ين  الكيان 

للكيان  واملمانعة  املقاومة  �صعيد  على  متثله  فيما  خ�ص��صًا  الإ�صعافها، 

ال�صهي�ين.

النائب ال�سابق عدنان عرقجي انتقد ال�صجة املفتعلة ح�ل كتابة تاريخ   •
لبنان، خ�ص��صًا يف مرحلة احلرب االأهلية، معتربًا اأنه من املعيب اأن حتاول 

 -  1975 مرحلة  يف  ال�صيما  االأ�ص�د،  �صجلها  حت�ير  ال�صيا�صية  الق�ى  بع�ض 

املزع�مة، ومن  املجيدة  االنت�صارات  من  تاريخ  اأنه  على  وت�ص�ره   ،1990
ماآ�صي ال�صيا�صة يف لبنان اأن يخرج ه�ؤالء اإىل العلن ليطالب�ا بكتاب للتاريخ، 

ي�صاوي بني املقاوم ال�طني ال�صريف الذي ا�صت�صهد بالنار االإ�صرائيلية، وبني 

من رمى نف�صه يف احل�صن ال�صهي�ين، اأو اأن ي�صاوي بني التدخل ال�ص�ري يف 

كامل،  لبناين ودعم عربي ودويل  ر�صمي  بناء على طلب  لبنان عام 1976، 

من اأجل اإنقاذ لبنان من �صر التق�صيم، وبني الغزوات العدوانية االإ�صرائيلية 

املتكررة. 

• الوزير والنائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ االأمني العام لرابطة ال�صغيلة، 
املقاومني  اأهلنا  على  االإره��اب��ي  ال�صهي�ين  ال��ع��دوان  ت�صعيد  اأن  اأك��د 

وال�صامدين يف قطاع غزة، اإمنا يعّري االأنظمة العربية املت�اطئة واملتاآمرة 

على ق�صية فل�صطني ومقاومتها، وال�صاعية ليل نهار ل�صرف االأنظار عما 

واعتداءات  وح�صية،  جمازر  من  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  له  يتعر�ض 

االأمة،  لتفتيت  ال�صهي�ين،  الغربي  للم�صروع  نازي خدمة  وح�صار  ي�مية، 

الق�صية  بت�صفية  يق�صي  بيك�   - �صايك�ض  اتفاق  اأخطر من  اإنتاج  والإع��ادة 

تنفيذ  اأمام  تقف عقبة  التي  واملمانعة  املقاومة  ق�ى  الفل�صطينية، و�صرب 

هذا امل�صروع اال�صتعماري.

بالتدخل  ندد  لبنان،  يف  االإ�سامية  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  لقاء   •
االأمريكي ال�صافر يف ال�ص�ؤون اللبنانية، وبامل�اقف والت�صريحات الطائ�صة 

والتي  االأمريكية م�را ك�نيللي،  املتحدة  ال�اليات  ل�صفرية  والال م�ص�ؤولة 

للنازحني  واحلماية  امل�صاعدة  بتقدمي  اللبنانيني  امل�ص�ؤولني  فيها  طالبت 

ال�ص�ريني وللم�صلحني على حد �ص�اء.

احلاقدة  ال�صهي�نية  االع��ت��داءات  اللقاء  ا�صتنكر  اأخ���رى،  ناحية  من 

واالإرهابية �صد  االإجرامية  القمع  املتكررة وعمليات  ال�ح�صية  والغارات 

اأهلنا الفل�صطينيني يف قطاع غزة وال�صفة الغربية، والتي طالت م�ؤخرًا 

القي�صي،  زهري  ال�صهيد  ال�صيخ  ال�صعبية  املقاومة  للجان  العام  االأم��ني 

وحتديدًا  االإ�صالمي،  اجلهاد  وحركة  اللجان  ك���ادر  من  كبريًا  وع��ددًا 

�صرايا القد�ض.

والهيئات  االإ�صالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  اجلامعة  اللقاء  وطالب 

واملنظمات واملحافل الدولية التدخل ال�صريع وممار�صة اأق�صى ال�صغ�ط 

واتخاذ اأ�صد العق�بات بحق املعتدين ال�صهاينة، الذين يذبح�ن ال�صعب 

الفل�صطيني اأمام مراأى وم�صمع العامل اأجمع.

ينفذها  التي  الب�صعة  اجلرائم  ا�صتنكرت  االإ�سامي  العمل  جبهة   •  

اجلبهة  وراأت  الغربية.  وال�صفة  غزة  قطاع  اأهل  �صد  ال�صهي�ين  العدو 

القبي�صي  ال�صيخ زهري  ال�صعبية  املقاومة  للجان  العام  االأمني  اغتيال  اأن 

�صيزيد املقاومني عزمية وق�ة واإرادة �صلبة يف الدفاع عن حقهم واأر�صهم 

وكرامتهم حتى التحرير الكامل الأر�ض فل�صطني الطاهرة.

ه�  واأي��ن  املتحدة؟  االأمم  هيئة  هي  اأين  با�صتهجان:  اجلبهة  وت�صاءلت 

الدولية  املحافل  من  وغريهم  دورهما  ه�  وما  ال��دويل؟  االأم��ن  جمل�ض 

واالإن�صانية العاملية؟ وملاذا ال يتخذون االإجراءات الف�رية الالزمة لردع 

غزة  قطاع  يف  اأهلنا  عن  احل�صار  ولفك  الغا�صم  ال�صهي�ين  العدوان 

العزة؟

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

لماذا »الحربية« و»األركان« و»قاعدة حامات«؟

الرئي�ش مي�سال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة للمجل�ش االأعلى للدفاع
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ما هو كتاب التاريخ املوحد الذي يريده 

الكتائبيون، وبقايا حزب الوطنين االأحرار، 

ال��ذي��ن ت��ظ��اه��روا م��ن اأج��ل��ه ق���رب ال�����س��راي 

احل���ك���وم���ي؟ راف����ع����ن ي���اف���ط���ات وه���ت���اف���ات 

ال  »�سبياين«  ح��راك  يف  ومذهبية،  طائفية 

ما  بقدر  ب�سلة،  والوطن  التاريخ  اإىل  ميت 

يهدف اإىل م�ساواة مرحلة هامة ورائعة من 

اأن  مبقاومته  ا�ستطاع  ال��ذي  لبنان،  ت��اري��خ 

يهزم العدو االإ�سرائيلي الأول مرة يف تاريخ 

ال�����س��راع ال��ع��رب��ي - االإ���س��رائ��ي��ل��ي، م��ع نهج 

فاإن  وبالتايل  بالعدو،  واال�ستقواء  العمالة 

الغاية على ما يبدو من هذا التحرك يهدف 

اأح��زاب  تاريخ  اإىل  لبنان  تاريخ  حتويل  اإىل 

ب����داأت م��ت��اأث��رة ب��االأف��ك��ار ال��ن��ازي��ة يف اأمل��ان��ي��ا، 

والفا�سية يف اإيطاليا واإ�سبانيا، وتطلعت منذ 

نحو  فل�سطن  الغت�ساب  االأوىل  ال�سنوات 

الكيان ال�سهيوين، حيث طلبت منه املعونة 

املالية عام 1951، حينما طلب حزب الكتائب 

فوافق  االنتخابية،  حلملته  مالية  م�ساعدة 

�ساريت على  اإ�سرائيل مو�سي  وزير خارجية 

اأمركي؛  دوالر  اآالف  ثاثة  مبلغ  منحهم 

ل��ه��م بجميل امل�����س��اع��دة ال��ت��ي ك��ان  اع���رتاف���اً 

ال��ب��ع�����ش ي��ق��دم��ه��ا ب�����س��ف��ة ف����ردي����ة ل��ي��ه��ود 

فل�سطن  اإىل  الرحيل  اأرادوا  الذين  �سورية 

املغت�سبة.

�سمعون  بكميل  التذكر  يريدون  رمب��ا 

م��وق��ع  ي���ح���ت���ل  ك������ان  ع���ن���دم���ا   ،1958 ع������ام 

رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة، ف��ط��ل��ب م��ن اجل���رال 

اإ�سحق رابن، وكان ي�سغل قائد  االإ�سرائيلي 

اجلبهة ال�سمالية الإ�سرائيل، حمولة �ساحنة 

من 500 بندقية هجومية، وح�سل عليها.

ب���ذاك  ي���ذك���رون���ا  اأن  ي���ري���دون  رمب����ا  اأو 

نيابياً، حينما دخل  االآن مركزاً  الذي ي�سغل 

ال�سفارة االإ�سرائيلية يف باري�ش يف �سهر اأيلول 

الزيارة  هذه  على  وبناء  املدد،  طالباً   ،1975
كان دايفيد كمحي وبنيامن بن األيعازر بعد 

�سمعون،  وداين  اجلميل  ب�سر  يلتقيان  اأي��ام 

ثم بيار اجلميل وجنليه اأمن وب�سر، واأتبع 

هذه الزيارة لقاء �سري لكميل �سمعون وبيار 

اجلميل مع رئي�ش حكومة العدو االإ�سرائيلي 

ال�����س��ه��ر، يف عر�ش  راب����ن، يف نف�ش  اإ���س��ح��اق 

البحر على منت زورق »دبور«.

»املقاومة  ه��ذه  بن  العاقة  �سرة  تطول 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« ال��ت��ي ي��ت��ح��دث ب��ه��ا ن��ائ��ب اأو ن��واب 

اإىل  ب��االإ���س��ارة  ونكتفي  ال��ل��ب��ن��اين،  ال��رمل��ان  يف 

ب��داي��ات��ه��ا يف ال��ع��اق��ة م��ع ط���رف ي��ع��ت��ره نحو 

اإىل  لن�سر  ع��دواً،  اللبنانين  من  املئة  يف   80
ب��داأ  م��ن  اأن يت�سمن  ه��و  امل��ط��ل��وب  ال��ت��اري��خ  اأن 

اإىل  فقط  ون�سر  الفظيعة،  العن�سرية  املجازر 

اأول جمزرة يف احلرب االأهلية اللبنانية، والتي 

ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة واحل��ق��ي��ق��ي��ة للحرب 

القذرة، وهي جمزرة ال�سبت االأ�سود يف 6 كانون 

االأول 1975.

وهل نختمها ببداية م�سرة ال�سلم االأهلي 

وزي���راً  اأن  ال�����س��اح،  وت�سليم  امللي�سيات،  وح���ل 

ال�����س��راي،  اأم���ام  املتظاهرين  �سف  م��ن  لبنانياً 

���س��اح��ه��م من  اأن  ال�������وزراء  اأع���ل���ن يف جم��ل�����ش 

اإ�سرائيل ويريدون اإرجاعه اإليها، واأنهم �سلموا 

العدو  اإىل  اأقبيتهم  يف  كانوا  لبنانين  �سجناء 

االإ�سرائيلي..

رمب��ا ي��ري��د امل��ت��ظ��اه��رون اأن ي��وؤك��دوا اأنهم 

�سعدوا مع العدو االإ�سرائيلي بعد اجتياح عام 

�سرق  واإىل  االإق��ل��ي��م  واإىل  اجل��ب��ل،  اإىل   1982
�سيدا، فكان بذلك قد قادوا اأكر عملية تهجر 

زال����وا معجبن  م��ا  ورمب���ا  ل��ب��ن��ان،  م�سيحي يف 

اعتبار،  كل  فوق  امل�سيحي  املجتمع  اأم��ن  ب�سعار 

فقادوا احلروب التي نظموها �سد اجلي�ش ويف 

الت�سفيات الداخلية اأو�سع عملية قتل.

من  »مقاومة«  عن  يتحدثون  الذين  رمب��ا 

هذا النوع يريدون اأن يذكرونا اأن زعيم القبيلة 

ع��ام  اأخ��ي��ه  ع��ن  ال��رئ��ا���س��ة  ورث  ح��ن  الكتائبية 

�سعر  كان  االإ�سرائيلية،  الدبابات  ظل  يف   ،1982
�سرف الدوالر اأقل من ثاث لرات، لكن نتيجة 

�سفقاته وح�ساباته، وتخطيطه مع �سامي مارون 

�سنوات  �ست  بعد  الرئا�سة  ت��رك  مت��رز  وروج��ي��ه 

ال��ل��رات  م��ن  فلكية  اأرق�����ام  يف  يحلق  وال�����دوالر 

اللبنانية.. دون اأن نن�سى اإجنازه الفظيع باتفاق 

بروت  يف  تن�سى  لن  التي  و»م��اآث��ره«  اأي��ار،   17
الغربية وال�ساحية اجلنوبية..

ن��ذك��ر  اأن  ق���ري���ب  اأو  ب��ع��ي��د  م���ن  ن���ري���د  ال 

ب����اجل����راح، ل��ك��ن��ن��ا ل���ن ن��ر���س��ى ب�����اأي ���س��ك��ل من 

جم��م��وع��ة  اأن  اإىل  ب���االإ����س���ارة  ول����و  االأ����س���ك���ال، 

ت�سليحاً  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال���ع���دو  ع��ل��ى  اع��ت��م��دت 

اأن تت�سبه  وا�ستقواء وقتًا وتاريخاً..  وجتهيزاً 

مب��ق��اوم��ة ���س��ارت ع��ل��ى ط��ري��ق اجل��ل��ج��ل��ة التي 

فواجهت  ال�سام،  عليه  امل�سيح  ال�سيد  اختطها 

روما واليهود.. وانت�سرت.. وكفى بذلك بياناً.

ال��ت��اري��خ..  ه���ذا  ك��ل  ي��ذك��ر  اأن  اأردمت  واإذا 

فاأهًا و�سهًا.

حمرر ال�س�ؤون اللبنانية

فالنا�ش  مربكة قوى »14 اآذار 1978«، 

�����س����ارت مت����ل ال���ه���ي���ج���ان وال���ل���ع���ب ع��ل��ى 

ال��غ��رائ��ز، ح��ت��ى اأن ت��ه��دي��د ن��ائ��ب ع��ك��اري 

احتجاجاً  النواب  باال�ستقالة من جمل�ش 

خطوط  �سغلت  منطقته،  ح��رم��ان  ع��ل��ى 

ال��ه��ات��ف ب�سكل م��ت��وا���س��ل ب��ن ال��ق��اب��ع يف 

اأثناء نقاهته ولهوه  باري�ش جراء اإ�سابته 

يف منتجعات جبال االألب، وال�سادات تاور 

حيث يدير فوؤاد ال�سنيورة بطل ال�11 مليار 

دوالر  م��ل��ي��ارات   3.6 اإل��ي��ه��ا  ي�����س��اف  دوالر 

عكار  م�ستقبليي  وك��ل  املختفية،  الهبات 

اال�ستعانة  اإىل  ال��ل��ج��وء  م��ع  ال��ن��واب،  م��ن 

النظر  ي�سرف  النائب  جعلت  باأ�سدقاء، 

على  ي���دل  مم��ا  اأج����ل،  اإىل  ا�ستقالته  ع��ن 

تراجع املحركات الغرائزية للم�ستقبل يف 

ال��ذي تعاين منه ج��راء غياب  اليتم  ظ��ل 

منفاه  يف  ال�سخ�سي  بغيابه  �سواء  الراعي 

بحجة املر�ش واالإ�سابة، اأم تراجع ال�سخ 

املايل لزوم املنا�سبات ال�سعبية.

ال��ن��ا���ش مّلت  اأن  ذل���ك،  ك��ل  اإىل  ي�����س��اف 

وليد  ان��ك��ف��اأ  ظ��ل  يف  التجي�سية،  اخل��ط��اب��ات 

ج��ن��ب��اط ع��ن امل�����س��ارك��ة يف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ات، 

واال���س��م��ئ��زاز م���ن حت��ري��ف��ات ���س��م��ر جعجع 

واملتنبي  زي����اد،  ب��ن  ط���ارق  ي�ستح�سر  ال���ذي 

في�سر البحر اأمام النا�ش، وجلمود ال�سخر 

اإىل االأع��ل��ى، فا يبقى  ال��وادي  يتدحرج من 

اإال »م���ك���ر م��ف��ر م���دب���ر م���ع���اً« ن��ح��و اخ���ت���زال 

النطاقته  ال�����س��اب��ع��ة  ال���ذك���رى  يف  ال��ت��ج��م��ع 

يف ق���اع���ة ال���ب���ي���ال، ال���ت���ي ي��خ��ت��ف��ي اأب��ط��ال��ه��ا 

»ال�سناديد«، فرتاح ال�سيخ الغائب يف مدينة 

اأ���س��ب��وع��ن على  مل���دة  التح�سر  م��ن  ال��ع��ط��ر 

جمهوره  ملقابلة  الهوليودية،  التقنيات  اآخ��ر 

اأكيد  االأزرق، ويكتفي �ساحب »حاالت حتماً« 

اأكيد باال�ستماع وا�سعاً يده على خده كمفكر 

باملون�سنيور  يوماً  ذرع��اً  �ساق  جمتمع  الأم��ن 

ال��ب��ر خ��ري�����ش وب��ج��ي��ه��ان ط����وين ف��رجن��ي��ة، 

بينما ال جديد لدى بديل ال�سيخ �سعد، فوؤاد 

ال�سرائب  فاأبو  للنا�ش،  ليقدمه  ال�سنيورة، 

مليارات  مل�سر  ما  بت�سوية  منهمك  والدين 

الواجهة  اإىل  فتتقدم  ال�سائعة،  ال����دوالرات 

مي �سدياق كمنا�سلة وحيدة ع�سرها، وجنل 

مفتياً  ي��وم��اً  ك��ان  ال���ذي  االأم���ن  ال�سيد علي 

»حم���روق«،  �سيعي  اأن���ه  امل�سكلة،  لكن  ل�سور 

ودي��ن��ا اخل��ط��ي��ب؛ ك��رمي��ة ���س��ام��ي اخل��ط��ي��ب، 

ال��ردع  ق��وات  قائد  من�سب  يوماً  احتل  ال��ذي 

�سبابية  وم���داخ���ات  »ال�����س��وري��ة«،  ال��ع��رب��ي��ة 

متعددة ح�سرت منذ اأكر من ع�سرة اأيام، يف 

حماولة م�سحكة للتاأكيد اأن »14 اآذار 1978« 

ال�����س��اب��ع��ة م��ن ع��م��ره��ا، بل  ال�����س��ن��ة  لي�ست يف 

والثاثن،  اخلام�ش  العام  دخولها  تبداأ  هي 

حينما نفذت جمموعة املقاومة الفل�سطينية 

ع���داده���ا  وك�����ان يف  امل���غ���رب���ي،  ال��ب��ط��ل��ة دالل 

 11 �سكاف يف  البطل يحيى  اللبناين  االأ�سر 

اأبيب،  وت��ل  حيفا  بن  النوعية  العملية  اآذار 

 1978 اآذار   14 يف  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ن��ف��ذت  يومها 

حداد  �سعد  دويلة  واأق��ام��ت  الليطاين  عملية 

العميلة، واأطلق على مرتزقتة ا�سم »اجلي�ش 

احلر«، فهنيئاً ملن�سق اأمانة 14 اآذار بالذكرى 

التي  ال�سيا�سية  امل�ستقبل  وبوثيقة  ال�سابعة، 

اب��ن  احل���ري���ري،  م�سطفى  اأح���م���د  �سي�سهر 

يكن  مل  اإن  حتقيقها..  على  الع�سر  خلدون 

تطويرها.

باأي حال، يف 14 اآذار 2012 ارتاح اجلمهور 

االأزرق وحلفاوؤه من اخلطب الع�سماء، وبناء 

ل��ن�����س��ي��ح��ة ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت��ه��ت��م ب���االإع���ام 

املداخات  واالإع��ان، ح�سرت جمموعة من 

لل�سباب الذين عروا عن نقمتهم وغ�سبهم.. 

وخ��وف��ه��م اأي�������س���اً، ل��ك��ن ك��ل��ه ك����ان م�����س��ب��وط��اً 

حت���ت ���س��ق��ف امل����ع����ادالت، ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ح��رك��ة 

تعلن  الدميقراطي«،  »الي�سار  عطاهلل  اليا�ش 

ا�ستنكارها ورف�سها امل�ساركة يف هذه املنا�سبة، 

الأنها ملت اأن تكون جمرد كومبار�ش يف م�سرح 

الدمى ال�سيا�سية املتحركة.

اأحمد �سحادة
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مظاهرات مشبوهة في الشكل والمحتوى
لن يكون في تاريخ لبنان مكان مشّرف للعمالء

الوّد ال�سائع

متظاهرون جتمعوا قرب ال�سراي احلكومي

14 آذار.. من الساحات إلى القاعات
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يرف�س �ملحلل �ال�سرت�تيجي �أني�س 

�لنقا�س، خالل حو�ر جلريدة »�لثبات«، 

�لدخول يف ت�سنيفات جامدة لت�سنيف 

�حلر�ك �ل�سعبي يف �ملنطقة �لعربية، 

يقول: »ال هو »ربيع« عربي وال 

»خريف«، هو حر�ك مرّقط ي�سبه 

�الألب�سة �لع�سكرية �لتي تت�سّمن عدة 

�ألو�ن، يف �لو�قع من يتخذها ربيعًا 

على �عتبار �أنها �إيجابية باأكملها، هو 

خمطئ الأّن بد�خلها �سيئات كثرية، 

ومن ير�ها جمّرد موؤ�مرة خارجية، فهو 

على خطاأ الأنه ال يرى مطالب �لنا�س 

�ملحقة وال �لتوّجه �ل�رضوري �حلتمي 

لتحوالت �ملنطقة«، بح�سب �لنقا�س 

روؤية �الأمور على حقيقتها تتطّلب 

دخواًل يف تفا�سيل �ل�ساحات �لعربية 

لف�سل �خليط �الأ�سود عن �الأبي�س، 

ويتطلب �إقر�رً� باألو�نها �ملتعدّدة، ليتّم 

على هذ� �الأ�سا�س فرز كّل حالة على 

حدى، فيقّوى ما هو مفيد و�إيجابي، 

ويحّجم ما هو �سيئ و�سلبي.

الأم���رك���ي  ال��ع��ج��ز  اأّن  ال��ن��ق��ا���ش  ي��ع��ت��ر 

بالقوة،  املنطقة  ترتيب  اإع��ادة  يف  والإ�سرائيلي 

العربية لال�ستفادة  املوجات  الغرب ركوب  يلزم 

منها، لأنها »اخلرطو�سة« الأخرة التي ميلكها 

لرتميم ال�سرق الأو�سط وفق م�ساحله، »ي�سعى 

والقت�سادي  الع�سكري  �سعفه  جت��اوز  ال��غ��رب 

باإغراء املنطقة مب�سوقات اإعالمية اإفرتا�سية، 

هوية  اأزم���ة  تعي�ش  التي  العربية  املنطقة  لأن 

الطائفية  الهويات  ت�سعر  لها  ُي��راد  حقيقية، 

واملناطقية والقبلية لت�ستيت قواها وبعرثتها«، 

اجلامع  »امل�سرتك«  »اإف�سال  النقا�ش  وي�سيف 

ال����ف����روع  اإىل  ال���ن���ا����ش  ي����اأخ����ذ  امل����ك����ون����ات  ب����ن 

واجلانبي«.

ب�����راأي ال��ن��ق��ا���ش ال��ه��وي��ة اجل��ام��ع��ة ت��رف��ع 

توّجه  وت�سع  ال��ع��ام،  اإىل  اخلا�ش  من  ال�سراع 

لليمن  »ي��راد  يقول:  ال�سعوب،  ل�سالح  املنطقة 

ال��ت��م��ّزق ق��ب��ل��ي��اً، ول��ل��ي��ب��ي��اً ال��ت�����س��ت��ت م��ن��اط��ق��ي��اً، 

للنظام  موؤيدين  بن  التفتت  وم�سر  ولتون�ش 

ال���ع���ل���م���اين، ول�������س���وري���ة الن�����زلق  اأو  ال���دي���ن���ي 

املعطيات،  يف  التدقيق  يجب  هنا  من  طائفياً.. 

لأننا ما زلنا يف قلب ال�سراع، رغم تبيان الأدوار 

اخلارجية ال�سلبية من الأدوار الداخلية«.

�ساألنا النقا�ش عن دور الفيل�سوف اليهودي 

يف م�سر  ليفي ميدانياً  برنار هرني  الفرن�سي 

اأم  �سابقاً  دوره  ك��ان  اإذا  وع��ّم��ا  وت��ون�����ش،  وليبيا 

لح��ق��اً حل���راك امل��ن��ط��ق��ة؟ ي����رّد: »ب��ال��ع��ودة اإىل 

الظروف املو�سوعية ن�ستطيع تف�سر الظواهر 

حدى،  على  بلد  لكّل  وال�سيا�سية  الجتماعية 

�سعف النظام التون�سي وترّهل النظام امل�سري 

�سّهل حراك ال�سعبن �سلمياً، الغرب و»اإ�سرائيل« 

وواقعياً  وعلمياً  مو�سوعياً  الظروف  يدر�سان 

على الأر�ش ويبنون ا�سرتاتيجياتهم للمنطقة 

اقت�سر  ال�سبب  لهذا  ندر�سها،  نحن  كما  متاماً 

وتون�ش،  م�سر  يف  وخمابراتياً  اإعالمياً  دورهم 

ليبيا  يف  وا�سحاً  الع�سكري  التدّخل  فيما ظهر 

وظهر الطابع املوؤامراتي - العنفي يف �سورية«، 

الغرب  ي�ستطيع  ل  الآن  »حتى  النقا�ش:  يتابع 

اإي���ج���اد ال��ب��دي��ل امل���ط���واع يف ك���ل ه���ذه ال��ب��ل��دان 

مازلنا  لأننا  وليبيا(،  وم�سر  وتون�ش  )اليمن 

املو�سوعية  ال��ظ��روف  درا���س��ة  ال�سراع،  قلب  يف 

ودراي��ت��ن��ا ب��ه��ا، يجعل ال��غ��رب ي��اأخ��ذون الأم���ور 

ب��اجت��اه  اأخ����ذه  ع��ل��ى  ويحثنا  التفتيت،  ب��اجت��اه 

التوحيد«، وي�سيف: »الظروف املو�سوعية هي 

ال�سعوب غر را�سية  بالن�سبة للجميع،  واحدة 

اأزمة حكم تعي�سها معظم  عن حكامها، وهناك 

نف�ش  مع  يتعامل  اجلميع  العربية،  املجتمعات 

والأ���س��ل��وب  الأدوات  ول��ك��ن  وامل��ع��ط��ي��ات،  البنية 

خمتلف«.

يبتعد املحلل ال�سرتاتيجي اأني�ش النقا�ش 

عن التف�سرات الأيديولوجية لتف�سر احلراك 

يف املنطقة، يقول: »دينامية احلراك ومتابعتها 

الوحيد  املوؤ�سر  هي  حلظة،  حلظة  التف�سيلية 

�سيء  ل  املت�سارعن،  بو�سلة  وجهة  لتحديد 

اأمل  املثال،  ب�سكل وا�سح، على �سبيل  معّد �سلفاً 

يتوّقع كارل مارك�ش ظهور ال�سيوعية يف اإنكلرتا 

اأن الأوىل هي الأكرث  ل يف رو�سيا، على اعتبار 

الدول ليرالية وتطوراً يف جمالت ال�سناعة، 

منا�سبة  امل��و���س��وع��ي��ة  ال���ظ���روف  ج����اءت  ف��ي��م��ا 

ل��ل��ث��ان��ي��ة اأك����رث م��ن��ه��ا ل��ري��ط��ان��ي��ا اأو ف��رن�����س��ا«، 

املنطقة،  يف  احل���راك  »اأث��ن��اء  النقا�ش:  ي�سيف 

ظ��ه��ر ل��ل��غ��رب اأن����ه ب��اإم��ك��ان��ه��م ال�����س��ر مبنطق 

اأراد  وم�سر،  تون�ش  �سقوط  فبعد  »الدومينو«، 

�سورية،  لإ���س��ق��اط  ذل��ك  م��ن  ال�ستفادة  ال��غ��رب 

مل�ساحلهم،  ا�سرتاتيجية  اإف����ادة  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا 

ا�سرتاتيجي  كموقع  م�سر  خ�����س��ارة  م��ع  �سيما 

ال�سعبي يف  احل��راك  لفرملة  ل�»اإ�سرائيل«  داعم 

فيما  والأردن(،  )البحرين  ل�ساحلهم  املنطقة 

راأت قوى املمانعة ب�سمود ب�سار الأ�سد ودم�سق 

تزخيماً للحراك ال�سعبي وملبداأ الإ�سالحات«.

الغربية يف  ال��دوائ��ر  ه��دف  النقا�ش  ب���راأي 

املنطقة وا�سحة، يريدون ال�ستفادة من موارد 

النفط وحماية »اإ�سرائيل«، »وحدها التناق�سات 

من�سوب  وزي���ادة  ال��واح��د،  ال�سعب  مكونات  بن 

الدماء املُ�سالة ي�سّهالن عليهم حتقيق ماآربهم 

وحماية اإ�سرائيل«.

�سورية

���س��وري��ة جت����اوزت مرحلة  ك��ان��ت  اإذا  وع��ّم��ا 

الأ�سا�ش  يف  »اخل��ّط��ة  النقا�ش:  يقول  اخل��ط��ر، 

من  اف��رتا���س��ي  انت�سار  حتقيق  لها  ُي���راد  ك��ان 

مل��ا لها م��ن م�سداقية  خ��الل ق��ن��اة »اجل���زي���رة« 

ل����دى ال���ن���ا����ش يف ����س���وري���ة، م���ن اأج�����ل ت��األ��ي��ب 

للنظام  موؤيد  عن�سر  من  ال�سعبية  اجلماهر 

اإىل عن�سر مواجه له«، يف�ّسر النقا�ش مقاربته 

التاريخ  »ع���رف  ب��ال��ق��ول:  ال�سامية  ل��الأح��داث 

التوجيه  نتيجة  واعية  حالت جماهرية غر 

خمتلفة،  وم�سالح  م���اآرب  لتحقيق  الإع��الم��ي 

�سورية  يف  »اجل���زي���رة«  فعله  اأرادت  كما  مت��ام��اً 

اإ�سرائيل  م��ع  ال�سرتاتيجي  �سراعها  بتغير 

وحت���وي���ره ل�����س��راع ط��ائ��ف��ي »ري���ف���ي« ل�����س��ال��ح 

اإ�سرائيل«. وي�سيف: »دخول العن�سر الإقليمي 

اإ�سافة  �سورية،  يف  ال�سراع  �ساحة  على  اإي���ران 

برو�سية  �سيا�سياً  املتّمثل  ال��دويل  العن�سر  اإىل 

ك�سف  اق��ت�����س��ادي��اً،  ال��ري��ك�����ش  ودول  وال�����س��ن 

وقلب  املنطقة  على  ال��غ��رب��ي  ال��ت��اآم��ري  ال��وج��ه 

املعطيات اجليو �سرتاتيجية راأ�ساً على قلب«.

عامل جديد

جديد  لعامل  ظهور  هناك  النقا�ش،  وف��ق 

ان��ط��الق��اً من  ال��دول��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  يت�سّكل 

البوابة الدم�سقية، »التعددية القطبية تت�سّكل 

م���ن خ���الل دول ال��ري��ك�����ش واإي������ران و���س��وري��ة 

وامل��ق��اوم��ة يف املنطقة م��ن ج��ّه��ة، وحم���ور دول 

اأمركا واأوروبا واإ�سرائيل وبع�ش دول النفطية 

املنعك�ش  ال�سيا�سي  ال�سراع  اأخ���رى؛  جهة  م��ن 

جبهة  اإىل  العاجل  القريب  يف  �سيتحّول  حالياً 

اقت�سادية كرى، لأّن احلروب واإن طغى عليها 

النقا�سات الفل�سفية والأيديوجلية والطائفية، 

اقت�سادية«،  م�سالح  الأخ����رة  بغايتها  تبقى 

ي��ت��اب��ع ال��ن��ق��ا���ش ح��دي��ث��ه جل���ري���دة »ال���ث���ب���ات«: 

»احل�سار القت�سادي على �سورية واإي��ران ثبت 

ف�سله مع الأيام والأمور، انطالقاً من ال�ساحة 

والتكّتل  ال�����س��ع��وب،  ل�سالح  متجهة  ال�����س��وري��ة 

اإىل  �سيتحّول  اأمركا  يناه�ش  الذي  ال�سيا�سي 

الأح��الف  �ساكلة  على  واأم��ن��ي  اقت�سادي  تكّتل 

امل�ساريع  ك��اف��ة  لعرقلة  ال��دف��اع��ي��ة  الع�سكرية 

ال��غ��رب��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، و���س��رب م�����س��اري��ع حلف 

ال���ع���امل«، و�سمن  »ال��ن��ات��و« ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

هذا ال�سياق يرى النقا�ش تركيا »مزروكة« بن 

ها  خيارين، »اإّما البقاء مع حلف الناتو وتعر�سّ

وال�����س��ن  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ع��وب  ق��ب��ل  م���ن  لل�سغط 

ورو����س���ي���ا، واإّم�����ا اخل�����روج م��ن��ه ل��ل��ق��ب��ول ب��ه��ا يف 

املنطقة كالعب ا�سرتاتيجي يف املنطقة«.

نظام  وت�سّكل  ال�����س��وري��ة  الأح����داث  تبعات 

ع���امل���ي ج���دي���د وف����ق امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي اأن��ي�����ش 

النقا�ش، �سيكون له انعكا�سات كبرة على الدول 

النفطية  ال��دول  »ا�ستمرار  يقول:  اخلليجية، 

ب���دع���م امل�����س��ال��ح الأم���رك���ي���ة ���س��ي��ع��ّر���ش تلك 

الأنظمة اىل ارتدادات داخلية مع ف�سل امل�سروع 

الأمركي«، �ساألناه عن انعكا�ش ذلك على قطر 

وامل��وارد  القليل  ال�سكاين  العدد  ذات  »ال��دول��ة« 

النفطية الكثرة، يرّد »هناك �سيا�سة دولية لها 

اإمكانية  ع��دم  بالتايل  وال��غ��از،  بالنفط  عالقة 

ا���س��ت��ث��م��ار ذل���ك م��ن ق��ب��ل ق��ط��ر ���س��ي��وؤث��ر عليها 

اأن تكون �سريكة يف  حتماً، لأن هناك فرقاً بن 

ال��دول  جانب  اإىل  ال�سيا�سية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  املوؤثرة على ح�ساب 

ال�سيا�سة  واأن تكون م�ستبعدة نهائياً من و�سع 

القت�سادية للغاز، كون رو�سيا امل�سّدر الأول له 

وكون ال�سن واإيران يف حلف املقلب الآخر«.

ال خربطة �أمنية يف لبنان

يوؤكد النقا�ش اأّن الو�سع اللبناين م�ستّتب 

اأم��ن��ي��اً لع��ت��ب��ارات ك��ث��رة، ي��ق��ول: »ل م�سلحة 

يريد  لأن��ه  اللبنانية،  ال�ساحة  بتفجر  للغرب 

من �ساحته عاماًل م�ساعداً مل�سروعه، ل عاماًل 

)قربه  �ساحته  على  م��وؤث��راً  اأو  م�سبوط  غ��ر 

اجلغرايف من اأوروبا(، اإ�سافة على ذلك الغرب 

ميزان  لأّن  حلفائه،  بورقة  التفريط  يريد  ل 

القوى لي�ش ل�ساحله«، ي�سرح النقا�ش فكرته: 

»لهم م�سلحة يف تهدئة الأمور يف لبنان متاماً 

ذل��ك،  ل��ب��ن��ان يف  ال��واع��ن يف  ال��ق��ادة  كم�سلحة 

وب��ال��ت��ايل احل�سم يف م���داه ال���س��رتات��ي��ج��ي هو 

املنطقة،  يف  وامل��م��ان��ع��ة  امل��واج��ه��ة  ق��وى  ل�سالح 

عن  �ساألناه  ف��ق��ط«،  وق��ت  م�ساألة  ه��ي  وامل�ساألة 

الغربي  امل�سروع  يفيد  الذي  الطائفي  النزلق 

2008؟  اأي��ار   5 ُي��راد له يف  الإ�سرائيلي كما كان 

ي��ج��ي��ب: »ه��ن��اك ع��ج��ز يف ج��ر الأم�����ور يف ه��ذا 

اأوًل، وهناك ظهور للقاعدة وملنظمات  الجتاه 

ي�سارية ووطنية وميينية وعفريتية اأي�ساً ثانياً، 

وجتربة الرهائن والغتيالت ل تزال جا�سمة 

يف تفكر الغربي خ�سو�ساً الأوروبي«.

الأمركي  الأوروب��ي  الدعم  النقا�ش  براأي 

�سورية  يف  امل��ع��ط��ي��ات  لقلب  الأم����ن  جمل�ش  يف 

رغم عدم جدواه، يوؤكد ب�سكل ثابت اأّن ت�ساريح 

اآلن  والأمركية  الفرن�سية  اخلارجية  وزي��ري 

جوبيه وهيالري كلينتون هو دعم لفظي فقط 

لتح�سن ���س��روط احل���وار وم��وازي��ن ال��ق��وى يف 

الراف�ش  كلينتون  »م��وق��ف  الأو����س���ط،  ال�����س��رق 

ومنا�سدتها  بال�سالح  �سورية  يف  امل�سلحن  دعم 

يك�سف  اأ�سلحتهم،  ت�سليم  برف�ش  للم�سلحن 

ب��و���س��وع رغ���ب���ة الأم���رك���ي���ن ب��ال��ق��ت��ال بلحم 

الآخرين لعجزها يف تغير املعادلة بالقوة«.

ميقاتي وجنبالط

ال��ن��ي��اب��ي��ة  الأك����رثي����ة  اأّن  ال��ن��ق��ا���ش  ي��ع��ت��ر 

م��ت��ج��ان�����س��ة يف خطوطها  ت��الوي��ن��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 

يقول:  الإع��الم��ي��ة،  التباينات  رغ��م  ال��ك��رى، 

م��ع حماية  احل��ك��وم��ة جن��ي��ب ميقاتي  »رئ��ي�����ش 

امل��ق��اوم��ة واإىل ج��ان��ب ال���س��ت��ق��رار الأم���ن���ي يف 

���س��ائ��ل��ن، وه���ل ي�ستطيع  ق��اط��ع��ن��اه،  ل��ب��ن��ان..« 

ي���رّد: »ال��ت��اآم��ر على  امل��ق��اوم��ة؟  ميقاتي ���س��رب 

امل���ق���اوم���ة ل ي���ك���ون ف��ق��ط ع�����س��ك��ري��اً، م��ي��ق��ات��ي 

ي��ري��د ح��م��اي��ة امل��ق��اوم��ة وم���ع ع���دم زّج ال��وط��ن 

ب��ال�����س��راع��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة، اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين 

ب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه امل����ح����دودة ي���ق���وم ب���واج���ب���ات���ه، يف 

املنا�سبة طلبت بع�ش الدول من ميقاتي اإقامة 

مع�سكرات والأخر رف�ش ذلك«.

فيما ي��ت��ع��ّل��ق مب��واق��ف ج��ن��ب��الط ال��ن��اري��ة 

جتاه �سورية يعترها النقا�ش »لفظية«، يقول: 

رف�ش جنبالط  ي��رز  الأك��رثي��ة  »ا�ستمراره يف 

ال�سر باملعركة احلقيقية، الكالم غر املرُتجم 

على الأر�ش بفرط الأكرثية احلالية قد يكون 

لها مدلولت مالية«.

وع����ن ان��ع��ك��ا���ش احل���ال���ة الإق��ل��ي��م��ي��ة على 

يعتر   ،2013 عام  النيابية  والنتخابات  لبنان 

ل�سالح  اإي��ج��اب��ي��اً  �سيكون  ال��ت��اأث��ر  اأّن  النقا�ش 

يف  اأك���رث  اإقليمياً  �ستنجلي  »الأم����ور  الأك��رثي��ة 

�سورية ويف متتن العالقة بن �سورية والعراق 

اأما على  واإي��ران، ويف موقف امل�سري امل�ستجد، 

عاملي  لقطب  تكوكب  فهناك  الدولية  ال�ساحة 

الرو�سي  الرئي�ش  امل��ن��دوب  بو�سول  ب��داأ  جديد 

ملتابعة احل��وار  اإىل ط��ه��ران  ب��وت��ن  ف��الدمي��ر 

لي�سمل  ال��رو���س��ي   - الإي�����راين  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

املدى احليوي ال�سرتاتيجي ال�سن الررو�سي 

يف العامل«، وينهي النقا�ش حديثه بالإ�سارة اإىل 

يف  النظام  اإ�سقاط  على  لبنان  يف  املراهنن  اأّن 

والإعالم  املال  لأّن  تاأثرهم،  �سي�سعف  �سورية 

اإىل  و�سل  لبنان  يف  الهامة  اإمكانياتهما  رغ��م 

ح��ّدي��ه��م��ا الأق�������س���ى، وال���وق���ائ���ع ع��ل��ى الأر�����ش 

�ستكّذب عاملهم الفرتا�سي«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�سيل

لون الثورات العربية 
مرّقط.. واألمور بخواتيمها

البيئة االستراتيجية 
الدولية واإلقليمية ليست 

لصالح »إسرائيل«.. 
فاألخيرة تعيش أسوأ 

ظروفها الوجودية
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اأ�سبحت   ،1966 ال��ث��اين  ك��ان��ون   31 يف 

بلدية بروت مبوجب مر�سوم ر�سمي مالكة 

ع��ق��ار م��ي��دان اخل��ي��ل و���س��اح��ب��ة الم��ت��ي��از يف 

ا���س��ت��ث��م��ار ���س��ب��اق اخل��ي��ل، ب��ع��دم��ا ك���ان الأم���ر 

ل�سنوات بيد �سخ�سيات نافذة وجهات خا�سة، 

ب��اأن عائدات  �ساد العتقاد  املر�سوم،  اإث��ر  على 

ه���ذا امل���ي���دان ���س��ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى بلدية 

الأرب��اح  ا�ستثمار  بالتايل  و�ستخولها  ب��روت، 

يف تنفيذ املزيد من امل�ساريع التنموية ل�سالح 

عاماً   46 م��رور  وبعد  ال��ي��وم  لكن  العا�سمة، 

على ���س��دور ال��ق��رار، ي��رى ال��ب��روت��ي��ون ب��اأم 

العن اأن اأرباح ميدان �سباق اخليل تذهب اإىل 

جيوب خا�سة واإدارات حتتكر ميدان ال�سباق 

اآلف مرت   210 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ال����ذي مي��ت��د 

املخالفات،  اإن  بل  فح�سب،  ذلك  لي�ش  مربع، 

مناطق  اأب��ن��اء  تهدد  منها،  ال�سحية  ل�سيما 

بروت املجاورة مليدان اخليل.

ل يخفى على اأحد اليوم وجود فئة نافذة 

غالبية  ومتتلك  ال�سباق  م��ي��دان  اإدارة  حتتكر 

وحت�سن  ح��م��اي��ة  »جمعية  ه��ي  الإ���س��ط��ب��الت، 

ن�����س��ل اجل����واد ال��ع��رب��ي«، ال��ت��ي ان��ت��ه��ى عقدها 

ال��ق��دمي م��ع ال��ب��ل��دي��ة م��ن خم�ش ���س��ن��وات من 

مع  للنقا�ش،  طرحه  اأو  جت��دي��ده  يتم  اأن  دون 

ذلك فهي م�ستمرة يف ا�ستثمار ميدان ال�سباق 

والن��ت��ف��اع م��ن ع��ائ��دات��ه، ب��غ��ر وج���ه ق��ان��وين، 

حتى اأنها باعت ا�سطبالت اإىل عمال يوؤجرون 

البوك�ش الواحد مبئة وخم�سن دولراً �سهرياً، 

وي�����س��ت��ف��ي��دون ب�����س��ك��ل ك��ام��ل م���ن اإي��ج��ارات��ه��ا، 

و����س���ي���ط���رت ع���ل���ى ال�����س����ط����ب����الت امل�����وج�����ودة 

�سخ�سية،  ومنفعة  ذاتية  مل�سالح  وا�ستثمرتها 

فكانت ح�ستها وافرة يف هذا املجال على ح�ساب 

ح�سة البلدية، ومن اأهم ال�سطبالت: ا�سطبل 

 119 ي�ستثمر  ال���ذي  ف��رع��ون  مي�سال  ال��ن��ائ��ب 

ح�ساناً   20 ي��رتدد  كما  ميلك  اأن��ه  م��ع  بوك�ساً، 

املتبقية،  ال��ب��وك�����س��ات  ب��ت��اأج��ر  وي���ق���وم  ف��ق��ط، 

ال��ذي  فريج  دو  نبيل  النائب  ا�سطبل  وه��ن��اك 

 59 اإل��ي��ه��م  اأ����س���اف  وق���د  ب��وك�����س��اً،   79 ي�ستثمر 

اأق��ل  اأن��ه ميلك  ب��اع، م��ع  ب��اع منهم م��ا  بوك�ساً، 

البوك�سات  بتاأجر  يقوم  وهو  ح�ساناً،   15 من 

املتبقية، ف�ساًل عن ا�سطبالت لع�سرة اأ�سخا�ش 

اآخرين فقط يتمتعون بالغطاء ال�سيا�سي.

وب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل و���س��ع امل��راه��ن��ات يف 

ف��امل��راه��ن��ات تثر  م��ي��دان �سباق اخل��ي��ل، 

من  يح�سل  م��ا  ب�سبب  وال��ري��ب��ة  ال�����س��ك 

تالعب بالأ�سعار وغ�ش وتزوير وتراجع 

يف الأداء يف �سبيل خدمة �سركات البارويل 

ال�����س��ري��ة، وه����ي ���س��رك��ات خ��ا���س��ة خ���ارج 

اأ�سحابها  مالحقة  مت��ت  وق��د  ال�سباق، 

من الدولة �سابقاً، اأما اليوم، فهي مباحة 

نتيجة الر�سوة وغ�ش النظر.

خمالفات باجلملة

ل �سك اأن جميع اأع�ساء املجل�ش البلدي 

مّطلعون على املخالفات داخل ميدان �سباق 

اخل��ي��ل، وم��درك��ون ل��ل��رثوات امل��ه��دورة التي 

الوا�سح  لكن  البلدية،  �سندوق  منها  يحرم 

نفوذ  م��ن  اأق���وى  ال�سيا�سية  املح�سوبيات  اأن 

اأع�����س��اء ال��ب��ل��دي��ة وه���ي ت��ك��ب��ل اأي���ادي���ه���م، مع 

الإ�سارة اإىل اأن لبلدية بروت ت�سوراً مليدان 

���س��ب��اق اخل���ي���ل ي��ل��ح��ظ ب���ن���اء ن�����واد ري��ا���س��ي��ة 

وم��ن��ت��زه وح���دائ���ق، ل��ك��ن ال��ع��راق��ي��ل الكثرة 

وقد  امل�سروع،  تنفيذ  يف  املماطلة  اإىل  ت��وؤدي 

�سّرح رئي�ش بلدية بروت بالل حمد اأخراً 

�سيا�سية  عقبات  يواجه  امل�سروع  »اإن  فقال: 

امل�سوؤولن  مع  بالتعاون  تذليلها  على  يعمل 

املعنين والذين اأبدوا اأخراً تفهماً لأهميتها 

ولفوائد امليدان على املواطنن«.

وقد ترددت معلومات مفادها اأنه خالل 

اجتماع يف املجل�ش البلدي بن اأع�ساء املجل�ش 

البلدي ومدير ميدان �سباق اخليل للتباحث 

ب�ساأن امليدان، قال مدير امليدان: »اأعطونا 15 

مليون دولر ونرتك ال�سباق«، يف طلب يبدو 

اأقرب اإىل اخليال منه اإىل الواقع.

�لرقابة �ل�سحية

اآخر الأزم��ات املتعلقة مبيدان �سباق 

وامل�ساءلة  الرقابة  بغياب  تعلقت  اخليل 

والتغا�سي  املخت�سة  ال�سلطات  قبل  من 

ع��م��ا ي����دور يف امل���ي���دان، ف��ق��د حت���ول اإىل 

ره��ي��ن��ة مل��ر���ش »ال����رع����ام« ال��ق��ات��ل ال���ذي 

ي��ه��دد ح��ي��اة امل��واط��ن��ن واخل��ي��ول. وبعد 

امل��وج��ة الأوىل م��ن امل��ر���ش واإع���دام نحو 

املر�ش  بهذا  اإ�سابتهم  جراء  ح�ساناً   25
مطلع  لتتجدد  الق�سية  ع��ادت  الفتاك، 

ال��ع��ام م��ع وف���اة اأح���د ال�����س��ب��ان العاملن 

وت�ساربت  باإ�سابته،  م��ت��اأث��راً  امل��ي��دان  يف 

ب�����روت ووزارة  ب��ل��دي��ة  ب���ن  امل��ع��ل��وم��ات 

ال����زراع����ة ح����ول ع����دد اخل���ي���ول امل�����س��اب��ة 

باملر�ش وحول كيفية دخولها اإىل لبنان، 

اأن��ه��ا دخ��ل��ت عن  ال��ب��ل��دي��ة  اأك����دت  ففيما 

التاجر  ميلكها  اأح�����س��ن��ة  ث��الث��ة  ط��ري��ق 

ب��ط��ري��ق��ة غ��ر م�سروعة  ه�����س��ام غ��ري��ب 

�سحية  و���س��ه��ادات  فحو�سات  دون  وم��ن 

اأك����دت وزارة  امل��ر���ش،  تثبت خ��ل��وه��ا م��ن 

ح�سانن  عر  انتقل  املر�ش  اأن  الزراعة 

دخال خل�سة اإىل البالد.

م��ن��ذ الإع������الن ع���ن اإ����س���اب���ة ع�����س��رات 

واإع��دام معظمهم  الرعام  اخليول مبر�ش 

دب  تكيي�سها،  بعد  جيفهم  طمر  ثم  وم��ن 

املحاذية  املنطقة  اأب��ن��اء  نفو�ش  يف  ال��ذع��ر 

من  بالقرب  القاطنن  وال�سكان  للميدان 

منطقة  يف  الكائنة  وال�سطبالت  امل��ي��دان 

ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة، وط��ال��ب��وا ب���اإج���راءات 

اح��رتازي��ة اأك��رث ت�����س��دداً، واأع���رب الأه��ايل 

النبع وامل��زرع��ة عن تخوفهم من  راأ���ش  يف 

امل��ر���ش اخلطر على �سحتهم،  ه��ذا  اآث���ار 

اإىل  م��ن احل���ي���وان  ينتقل  اأن����ه  خ�����س��و���س��اً 

الإن�����س��ان، داع��ن اإىل ات��ب��اع خ��ط��وات اأك��رث 

احلجر  منها  التنفيذ،  و�سريعة  اإيجابية 

ال�سحي على ميدان �سباق اخليل واملزارع 

وال�سطبالت يف جميع اأنحاء لبنان، فعلى 

وعودة  الرعام  مر�ش  خطورة  من  الرغم 

مل��ي��دان  احل��ال��ي��ة  الإدارة  ت�ستمر  ان��ت�����س��اره 

�سباق اخليل يف بروت يف ارتكاب الأخطاء، 

الأ�سبوعية  الأ���س��واط  ت�سير  على  وت�سر 

وم���ت���اب���ع���ة ال���ت���م���ري���ن���ات، ح���ي���ث ت��خ��ت��ل��ط 

الأح�سنة ببع�سها البع�ش ومع الب�سر.

وك�����ان جم��ل�����ش ب��ل��دي��ة ب�����روت ق��ام 

ب��ت��ك��ل��ي��ف م���ن ي���ل���زم اإج�������راء ف��ح��و���س��ات 

العاملن يف ميدان  لكل  خمرية طبية 

���س��ب��اق اخل��ي��ل، وت��ك��ل��ي��ف ج��ه��ة خمت�سة 

اأخذ عينات من املياه اجلوفية يف امليدان 

الالزمة  املخرية  الفحو�سات  واإج���راء 

بكتريا مر�ش  والتثبت من خلوها من 

النتائج  البلدي  املجل�ش  واإي���داع  ال��رع��ام 

لكن  الفحو�سات،  ه��ذه  لكافة  الر�سمية 

نتائج الفحو�سات مل تن�سر ر�سمياً.

يذكر اأنه جرى اأخراً اإدخال اخليول 

رئي�ش  واأب��ل��غ  اخل��ي��ل،  �سباق  م��ي��دان  اإىل 

امل��ج��ل�����ش ال��ب��ل��دي الأع�������س���اء اأن اإدخ����ال 

اخل���ي���ول اإىل م���ي���دان ���س��ب��اق اخل��ي��ل مت 

بتاريخ  �سدرت  اإداري���ة  مذكرة  على  بناء 

وزير  من  موقعة  وكانت   13/1/2012
الزراعة ح�سن احلاج ح�سن والتي توؤكد 

خلو تلك اخليول من اأي مر�ش.

بغ�ش النظر عن مر�ش الرعام، فاإن 

املتمادي  ال�سكوت  ه��و  الت�ساوؤل  يثر  م��ا 

ع��ن ج��م��ل��ة م��ن امل��خ��ال��ف��ات خ��ل��ف اأ���س��وار 

ال��ت��ي تنبعث منها  ���س��ب��اق اخل��ي��ل  م��ي��دان 

روائح الف�ساد امل�ست�سري، اأما هدر الأموال 

م�ستمر  م�سل�سل  فهو  احل��ا���س��ل  ال��ع��ام��ة 

الحتيال  عمليات  وج��وه  واآخ��ر  ويتطور، 

اجل����دي����دة ال���ت���ي حت�����رم ب���ل���دي���ة ب����روت 

اجلديدة  املراهنة  عمليات  هي  املداخيل 

وبريطانيا  فرن�سا  يف  اخل��ي��ل  ل�����س��ب��اق��ات 

وال���ت���ي ت��ن��ق��ل م��ب��ا���س��رة ع���ر الإن���رتن���ت 

للجمهور اللبناين، حيث يقوم القائمون 

على ميدان �سباق اخليل باإجراء املراهنات 

ع��ل��ى ه����ذه اخل���ي���ول وق��ب�����ش امل���راه���ن���ات 

ودفعها، مما يحرم بلدية بروت ومربي 

اخليول يف لبنان املداخيل.

هنا مرت�سى
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أول الضحايا
كان اأول �سحايا مر�ش الرعام من الب�سر ال�ساب يون�ش طوين موؤن�ش من بلدة ال�سبانية والبالغ من العمر 22 عاماً، وهو 

طالب يف اخت�سا�ش الطب البيطري يف كلية الزراعة يف الفنار، وقد لقي حتفه بعد ت�سريحه اأحد اخليول املري�سة بالرعام، 

واأر�سلت عينات من دمه لفح�سها يف خمترات فرن�سا والتاأكد من �سبب الوفاة، الأمر الذي اأثار املزيد من الرعب يف �سفوف 

اأهايل منطقة ميدان �سباق اخليل واجلوار.

مـــا هـو؟
كالقطط  الأخ��رى  احليوانات  اأي�ساً  به  وت�ساب  والبغال واحلمر  نوع من اجلراثيم، اخليل  الرعام وهو  ي�سيب مر�ش 

اأ�سابيع، واأنها تنتقل  اأن اجلراثيم قادرة على ال�ستمرار يف البيئة خارج خاليا اجل�سم لعدة  واملا�سية والكالب، واخلطر هو 

اإىل الإن�سان عن طريق الحتكاك باحليوانات وتنتقل من اإن�سان اإىل اآخر، وتدخل اجلراثيم من خالل اجللد والعيون والأنف، 

والأكرث عر�سة لالإ�سابة هم العمال الذين يعملون مع اخليول وعمال املخترات، اأما معدل احلالت املميتة جراء الإ�سابة 

باملر�ش فهو مرتفع جداً خ�سو�ساً اإذا ترك من دون عالج.

لل�سوء  ح�سا�سية  مبللة،  عيون  �سداع،  الع�سالت،  يف  ت�سلب  ال�سدر،  يف  اآلم  ع�سلي،  اأمل  حمى،  املر�ش:  اأع��را���ش  وم��ن 

واإ�سهال، والعوار�ش تظهر من ع�سرة اإىل اأربعة ع�سر يوماً، والرعام مر�ش ل يوجد لقاح خا�ش به وعالجه �سعب، ولكن بع�ش 

امل�سادات احليوية قد توؤثر به.



ال�صهيوين  دملللرت طللائللرات االحللتللال 

قطاع  يف  اأ�صهر  ل�صتة  ا�صتمرت  ه�صة  هدنة 

غزة، وذلك با�صتهدافها االأمني العام للجان 

املقاومة ال�صعبية زهري القي�صي، واأحد اأبرز 

م�صاعديه االأ�صري املحرر واملبعد اإىل قطاع 

غزة من نابل�س، اأبو اأحمد حنني، يف منطقة 

تل الهوى بالقطاع  يوم اجلمعة املا�صي.

عام  اأملللني  ثللالللث  هللو  القي�صي  ال�صهيد 

اغتيال  بعملية  يق�صي  املللقللاومللة  للللللجللان 

بعد  اللل�للصللهلليللوين،  الللعللدو  طلللريان  ينفذها 

اللل�للصللهلليللديللن جللمللال اأبللللو �للصللمللهللدانللة، واأبلللو 

التذكري  املهم  مللن  ولعله  الللنللريب،  عو�س 

للعدوان  ال�صابقة  االعلللتلللداءات  مللوجللة  اأن 

احللللللايل، ارتللبللطللت اأيلل�للصللاً بللاغللتلليللال اأملللني 

عللللام للللللجللان امللللقلللاوملللة اللل�للصللعللبلليللة بللدعللوى 

املللل�لللصلللاركلللة يف تللخللطلليللط وتللنللفلليللذ عللمللللليللة 

اأقلل�للصللى جنوب  الللر�للصللرا�للس( يف  )اأم  اإيلللات 

فل�صطني املحتلة، ما ا�صتدعى يف حينه رداً 

هدنة  اإىل  التو�صل  جللرى  ثللم  فل�صطينياً، 

بوا�صطة م�صرية.

هلللذه امللللرة وبللعللد ثللاثللة اأيللللام مللن بللدء 

اللللللعلللللدوان، خللللرج رئلليلل�للس حللكللومللة الللعللدو 

بنيامني نتنياهو ليعلن اأن اغتيال القي�صي 

القي�صي  كللان  عملية  تنفيذ  الإحللبللاط  جللاء 

يللخللطللط لللتللنللفلليللذهللا، وتلللطلللال عللمللق كلليللان 

االحتال. 

الذريعة  التوقف عند هذه  لي�س مهماً 

اإال من زاوية واحدة، فاالحتال ال�صهيوين 

اإىل مللررات ل�صن العدوان  ال يحتاج عادة 

علللللى اللللقلللطلللاع، وهللللو ظلللل يللعللتللره طلللوال 

باأنه موجود  التذكري  الوقت هدفاً، ميكن 

اله�صة  الهدنة  فللرة  الللنللار، وخلللال  حتللت 

وقعت اعتداءات عديدة، ومل تت�صح اأ�صباب 

وا�صحة لها، مبعنى القول اإنها جاءت رداً، 

اأو ن�صاط معني لقوى  على �صلوك حمدد، 

املقاومة يف القطاع، اأما الزاوية التي ينبغي 

التوقف عندها، فتت�صل بحقيقة اأن العدو 

على  التاأكيد  اإىل  دومللاً  ي�صعى  ال�صهيوين، 

حالة اال�صتباك القائمة مع قوى املقاومة، 

�صواء اأكانت تلك القوى يف طور التح�صري 

اأم كللانللت يف فللللرة ا�للصللرخللاء،  لللعللمللل مللللا، 

كمثل احلالة امللحوظة على قوى املقاومة 

الفل�صطينية يف االأ�صهر االأخرية، ويف حالة 

يللدور  فاحلديث  ال�صعبية،  املقاومة  جلللان 

عن ف�صيل ملليللداين، بللرز اإىل الللوجللود مع 

انللتللفللا�للصللة االأقللل�لللصلللى، ملللقللاومللة االحلللتلللال، 

وظلللللت املللقللاومللة، اأو حللالللة اال�للصللتللبللاك مع 

وهو  لللوجللوده،  الوحيد  امل�صوغ  االحللتللال، 

ظهر مراراً يف مظهر القوة التي ال تخ�صع 

فل�صطينية  قوى  اأن  يبدو  كثرياً حل�صابات 

كللثللرية، �للصللارت اأ�للصللرية لللهللا، وبللاتللت حتكم 

كذلك  وبكونه  وحركتها،  ن�صاطها  جممل 

فللللاإن الللركلليللز علللللى ا�للصللتللهللدافلله، مللن قبل 

العدو، يراد له اأن يف�صي اإىل تقوي�س بناه، 

وعلللدم منحة فللر�للصللة اللللتللقللاط االأنللفللا�للس، 

اإدامة  ولفكرة  لل�صراع،  مفهومه  وجت�صيد 

اال�صتباك التي حتدثنا عنها �صابقاً، والتي 

االأ�للصللا�للس يف عمل  الللركلليللزة  �صكلت  لللطللاملللا 

املقاومة الفل�صطينية الفاعلة.

وكللمللا حلللدث يف املللللرة اللل�للصللابللقللة فقد 

الرد  اإىل  ال�صعبية  املقاومة  بللادرت جلللان 

اللل�للصللواريللخ، و�للصللاركللتللهللا �صرايا  بللاإطللاق 

الللقللد�للس الللتللابللعللة للللللجللهللاد االإ�لللصلللاملللي، 

بلللاللللتلللزاملللن مللللع ا�لللصلللتلللهلللداف عللللللدد مللن 

الللذي قامت به  امليدانيني، والللرد  قادتها 

�صهداء  كتائب  ومنها  املللقللاومللة،  ف�صائل 

اأبلللو علللللي م�صطفى،  االأقلل�للصللى، وكللتللائللب 

وغللريهللا، يف حللني جتلللاوز عللدد ال�صهداء 

اأكرث  اأكللرث من ع�صرين، وعللدد اجلرحى 

ملللن �للصللبللعللني، حللتللى حلللظللة كللتللابللة هللذه 

ماحظات  ت�صجيل  ميكن  هنا  ال�صطور. 

على تبدالت يف امل�صهد الغزي، ففي املرة 

التابعة  الق�صام  كتائب  �صاركت  ال�صابقة 

حلللركللة حللمللا�للس، بللعللد اأيللللام يف اللللرد على 

الللقلل�للصللف الللللذي قلللام بلله اللل�للصللهللايللنللة، ويف 

�صرايا  ا�صتخدمت  اأيلل�للصللاً  ال�صابقة  امللللرة 

القد�س التابعة للجهاد االإ�صامي راجمة 

�صواريخ للمرة االأوىل.

القد�س  �صرايا  علللاودت  امللللرة،  هللذه  يف 

ثاثة  بعد  ولكن  الللراجللمللات،  ا�صتخدام 

اأيام من بدء رد املقاومة، ما زالت كتائب 

العديد  اأن  رغللم  املواجهة  خللارج  الق�صام، 

من مواقعها ومراكزها التدريبية قد مت 

االحللتللال،  طللريان  قبل  مللن  ا�صتهدافها 

وتللركللز و�للصللائللل اإعللللام الللعللدو علللللى دور 

اأنها  حتى  الللتللهللدئللة،  عملية  يف  حلما�س 

يف  الفل�صطينية  احلكومة  تطالب  لتكاد 

بالقوة، مبعنى  الللدور  بالقيام بهذا  غزة، 

من  الفل�صطينية  املللقللاومللة  قلللوى  مللنللع 

اإطاق ال�صواريخ على اأهداف االحتال.

هذه  ملثل  اال�صتجابة  اأن  املت�صور  من 

الللطلللللبللات لللو وقللعللت لعنت تللغللرياً جللذريللاً 

قطاع  يف  الللقللائللم  الفل�صطيني  امل�صهد  يف 

غلللزة، لكنه مللن الللافللت لللانللتللبللاه اأيلل�للصللاً 

يف  التي  تلك  كما  غللزة،  كما  احلكومة  اأن 

ال�صفة تتحدث عن »اإدانة« العدوان، وعن 

�صاغط  موقف  حل�صد  بات�صاالت  قيامها 

اال�صتمرار يف  عللن  االحللتللال،  اآلللة  يوقف 

هنا  الركيز  ويجري  القطاع،  ا�صتهداف 

على دور م�صري، يقوم بالتو�صط لتفعيل 

التهدئة مرة اأخرى.

يلللنلللطلللوي هللللللذا املللل�لللصلللهلللد علللللللى تللبللدل 

على  اال�صتمرار  يخلف  و�صوف  ملحوظ، 

هذا املوقف مع ت�صاعد العدوان، ت�صاوؤالت 

اإىل  التو�صل  جللرى  اإذا  خ�صو�صاً  كثرية، 

�صيغة هدنة ك�صابقتها، جتعل من القطاع 

ملل�للصللاحللة يف ملللرملللى اللللنلللار اللل�للصللهلليللونلليللة، 

متى  ال�صهاينة  يللحللدد  وحللجللره،  بب�صره 

يللقلل�للصللفللون ويلللغلللتلللاللللون ويلللقلللتلللللللون، كللمللا 

يحددون �صياغات لهدنات ه�صة، بانتظار 

اأخرى  اآخللر، فرد حمللدود، فهدنة  اغتيال 

وهكذا.

للللن يللتلل�للصللكللل ملللوقلللف �للصللاغللط لللوقللف 

بللاالأمل، وباأن  العدو  اإذا �صعر  اإال  العدوان، 

الرد املقاوم، قادر على اإحداث هذا االأمل، 

دون ذلك �صوف يتو�صط امل�صريون، الإنتاج 

موجعة  ال�صيغة  هللذه  املعروفة،  ال�صيغة 

للفل�صطينيني وح�صب، وتعني اأن يد العدو 

�صتبقى طليقة، يف القتل واالغتيال.

نافذ �أبو ح�سنة

بعد أيام من العدوان على القطاع.. هل تبدل المشهد الغزي؟
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عــربــي

 قدم كبري املفاو�صني الفل�صطينيني 

للو�صع  تللو�للصلليللفللاً  عللريللقللات،  �للصللائللب 

ودور  اللللغلللربللليلللة،  اللل�للصللفللة  اللللقلللائلللم يف 

اأن  فلليلله  بلللني  الفل�صطينية  اللل�للصلللللطللة 

على  م�صممة  االإ�صرائيلية  »احلكومة 

وبني  بينها  التعاقدي  االتللفللاق  تغيري 

والتي  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة 

ال�صلطة  وظلليللفللة  مبللقللتلل�للصللاه  حللللددت 

الفل�صطينية بنقل ال�صعب الفل�صطيني 

اإىل  اال�للصللتللقللال  اإىل  االحلللتلللال  ملللن 

وظيفة ذات بعد اقت�صادي اأمني«.

الللذي  التو�صيف  يف  راأى  عريقات 

اأعده لاإطارات القيادية الفل�صطينية، 

و�صمنه ت�صويغاً للر�صالة التي اأعدتها 

قللليلللادة اللل�للصلللللطللة، وتلللنلللوي تللوجلليللهللهللا 

حلكومة االحللتللال، ولللعللدد مللن دول 

العامل، راأى اأن نتنياهو يريد »ا�صتمرار 

اأف�صل  االأو�صاع على ما هي عليه ويف 

االأحوال مرحلة انتقالية جديدة، واإن 

الوزراء االإ�صرائيلي  مل يعرفها رئي�س 

بدولة ذات حدود موؤقتة، الأنه ال يرغب 

فل�صطينية  دولة  ا�صطاح  با�صتخدام 

لللدولللة فل�صطني  ا�للصللطللاح حلللدود  اأو 

حتى لو كللان ذلللك يف االإطلللار املرحلي 

واملللوؤقللت والللذي ال ي�صمل القد�س وال 

حدود 1967، والذي ي�صقط عدداً من 

راأ�صها  وعلى  النهائي  الو�صع  ق�صايا 

ق�صية الاجئني«.

اأن  اإىل  عريقات  اأ�للصللار  ذلللك،  وعلى 

الر�صالة املنوي توجيهها اإىل االأطراف 

اإ�للصللرائلليللل  اأن  »تللوؤكللد  املعنية  الللدوللليللة 

حتلللللاول ا�لللصلللتلللبلللدال وظلليللفللة اللل�للصلللللطللة 

الفل�صطينية بنقل ال�صعب الفل�صطيني 

من االحتال اإىل اال�صتقال، بوظيفة 

اأمنية - اقت�صادية فقط وتطلب تدخل 

هللذه اجلللهللات الللدوللليللة وب�صكل فللوري 

لللتللفللادي هلللذا الللو�للصللع اللللذي ال ميكن 

ا�صتمراره حتت اأي ظرف من الظروف 

واإعطاء مهلة زمنية حمددة لذلك«.

ووفللللق ملللا هلللو مللنلل�للصللوب لللقلليللاديللني 

الر�صالة  ملل�للصللودة  فلللاإن  فل�صطينيني، 

املنوي توجيهها اإىل نتنياهو واجلاري 

االأخلللرية  اللم�صات  و�للصللع  على  العمل 

اأنه نتيجة ل�صيا�صات  عليها توؤكد على 

احللللكلللوملللات االإ�للصللرائلليللللليللة املللتللعللاقللبللة 

ل�صلطة  الفل�صطينية  ال�صلطة  حتولت 

دون �صلطة ودون والية حقيقية يف اأي 

من املجاالت.

اأن  اإىل  املللللل�لللللصلللللوؤوللللللون  ويلللل�للللصللللري 

الللللر�للللصللللالللللة �لللصلللتلللطلللللللب اإلللللللغللللللاء كلللافلللة 

اللللقلللرارات الللتللي اتللخللذتللهللا احلللكللومللات 

واحرام   2000 عام  منذ  االإ�صرائيلية 

 االتللفللاقلليللات املللوقللعللة، مبللعللنللى الللعللودة 

قبل  قللائللمللاً  كللللان  الللللذي  الللو�للصللع  اإىل 

.2000/9/28
وتلللللداوللللللت اأو�لللللصلللللاط فللللل�للصللطلليللنلليللة 

مللعلللللومللات عللن اأن اللللواليلللات املللتللحللدة 

االأ�صابيع  خللال  �صغطت  االأمللريكلليللة 

اأي  الللر�للصللالللة  لللعللدم ت�صمني  االأخللللرية 

عبارات تهديد باللجوء اإىل املوؤ�ص�صات 

الدولية، اأو حتميل حكومة االحتال 

املللل�لللصلللوؤولللليلللة الللكللاملللللة علللن االأرا�للللصللللي 

الللفللللل�للصللطلليللنلليللة بلللاعلللتلللبلللارهلللا اأرا�للللصللللي 

خا�صعة لاحتال.

وملللللع ذللللللك فللللللاإن اإحلللللللدى اللل�للصلليللغ 

تللوؤكللد  »اأن  هللي  الللبللحللث فيها  اجلللللاري 

الللر�للصللالللة علللللى اأنلللله يف غلليللاب تللراجللع 

الللقللرارات  عللن  االإ�صرائيلية  احلكومة 

ووقلللللف   2000 عللللللام  ملللنلللذ  املللللتللللخللللذة 

اال�للصللتلليللطللان مبللا يف ذللللك يف الللقللد�للس 

الدولتني  حل  مبداأ  اإ�صرائيل  وقبول 

عللن  واالإفللللللللللللراج   1967 حلللللللدود  علللللللى 

الفل�صطينية  الللقلليللادة  فلللاإن  االأ�لللصلللرى 

�صوف ت�صعى للتطبيق الكامل للقانون 

وم�صوؤوليات  �صاحيات  حول  الدويل 

االأرا�لللصلللي  كللافللة  االحلللتلللال يف  �صلطة 

الفل�صطينية املحتلة«.

امل�صار  تو�صيفه  يف  كتب  عريقات   

اال�للصللرائلليللللليللة  »احللللكلللوملللة  اأن  اإللللليلللله 

االأو�صاع  الإبقاء  ا�صراتيجية  و�صعت 

علللللى مللا هللي عللللليلله، وتللريللد مللن ذلللك 

تللكللون هللنللاك كلللللفللة لللاحللتللال  اأن ال 

وال�صيا�صية  الللعلل�للصللكللريللة  امللللجلللاالت  يف 

واالقللتلل�للصللاديللة وحلللتلللى االإعلللامللليلللة«. 

واأ�صاف »لقد قرر نتنياهو اال�صتمرار 

ال�صفة  علللللى  و�صيطرته  احللتللاللله  يف 

ال�صرقية  الللقللد�للس  فيها  مبللا  الغربية 

اإن ثمن منع  اإذ  وح�صاره لقطاع غزة، 

اإقامة الدولة الفل�صطينية على حدود 

االإ�صرائيلية  للحكومة  بالن�صبة   1967
واأعللل�لللصلللاء اللليللمللني االإ�للصللرائلليلللللي بللات 

يللعللتللر اأقلللللل تللكلللللفللة ملللن ثللمللن قللبللول 

الدولة الفل�صطينية«.

اللجنة  اأعلللللن ع�صو  جللانللبلله،  مللن   

اأن  �صعث  نبيل  »فتح«  حلركة  املركزية 

بنيامني  اإىل  عبا�س  حمللمللود  ر�للصللالللة  

نللتللنلليللاهللو وحللللكللللام الللللعللللامل، �للصللتللحللمللل 

عللدا  مللا  الفل�صطينية  اخلللليلللارات  كللل 

املواجهة امل�صلحة، الأنها ت�صر بال�صعب 

الفل�صطيني.

الدولية  خطتنا  »اإن  �صعث:  وقللال   

على  االإ�للصللرائلليلللللي  اللللرد  على  متوقفة 

الر�صالة  تللكللون  اأن  نللافلليللاً  الللر�للصللالللة«، 

على  باملوافقة  متعلقاً  بللنللداً  ت�صمنت 

الللكللتللل اال�للصللتلليللطللانلليللة، وقللللللال: »هلللذا 

يللعللتللر �للصللرعللنللة لللا�للصللتلليللطللان علللللى 

مبادلة  عن  حتدثنا  ولكننا  اأرا�صينا، 

اأرا�س مبا فيها االأرا�صي املقامة عليها 

امل�صتوطنات«.

امل�صكلة تكمن يف  »اأن  �صعث  وك�صف 

اأن الفل�صطينيني ويف كل لقاء تفاو�صي 

كللانللوا يقدمون خللرائللط واأوراقللللاً وهم 

يقدمون مفاهيم �صفوية«.

واأ�صاف: »اأن اإ�صرائيل ا�صرطت يف 

لقاء عمان ال�صيطرة على غور االأردن 

ع�صكرياً  لل�صفة  الغربية  واالأرا�للصللي 

ملل�للصللادرة  يعني  ممللا  ب�صمها،  مللهللددة 

الغربية«. ال�صفة  اأرا�صي  من   60%

عبد �لرحمن نا�سر

السلطة تكشف مضمون رسالة عباس لحكومة االحتالل

ال�صهيد زهري القي�صي
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الللدوللليللة قلقها من  الللربللاعلليللة  اأعللربللت 

الت�صعيد يف قطاع غزة على هام�س اللقاءات 

اللللتلللي تللعللقللد يف جمللللل�للس االأملللللللن اللللللدويل 

يف حمللاولللة الإدانلللللة �للصللوريللة، وجللللاء الللبلليللان 

�للصللاوى كللالللعللادة بللني اجلللاد  مقت�صباً جللداً 

وال�صحية داعياً الطرفني اإىل التهدئة. 

ويتجدد العدوان على غزة وقطاعها 

وكاأن  العربي،  العامل  يقع يف قلب  الللذي 

قتل  اأن  يللدركللون  ال�صهاينة  الغا�صمني 

العربية  احل�صابات  خارج  القطاع  اأطفال 

احل�صابات  خلللارج  وبالتاأكيد  بف�صولها، 

يتجدد  الللذي  الربيع  ح�صابات  الدولية، 

دملللاً وقللتللًا واإرهلللابلللاً يف علللدد مللن البقع 

اإميللاءات عربية - غربية  العربية، و�صط 

طريق  على  ال�صيا�صية  م�صاحلها  تقود 

تعّبد بالدم العربي، اأما فل�صطني بقد�صها 

وغّزتها فلها اهلل، ولها من العرب اإدانات 

واجتماعات  لللقللاءات  هوام�س  على  تللاأتللي 

على  مللركللبللة  للل�للصللور  ا�صتجابة  ونلللللداءات 

»اجلزيرة العربية«.

على  ال�صهيوين  العدوان  يتوقف  مل 

قللطللاع غلللزة الللللذي بللللداأ مللع نللهللايللة الللعللام 

2008، واتخذ حينها طابعاً دموياً ا�صتمر 
العديد  خاله  ح�صلت  �صهر  من  الأكللرث 

مللن امللللجلللازر، وكللللاأن هللنللاك قلللللراراً دوللليللاً 

القطاع،  بعزل  �صنوات  عللدة  منذ  متخذاً 

وب�صتى  تدريجياً  �صكانه  على  والق�صاء 

الو�صائل، وبالطبع االأداة لذلك م�صتعدة 

اللللدول  اأ�للصلللللحللة م�صركة مللع  وجلللاهلللزة: 

ال�صهيوين  االحتال  وطائرات  الغربية 

التي تق�صف الطاب االأبرياء واملدار�س 

دون ح�صيب اأو رقيب.

اأنه منذ انطاق  اإىل  وت�صري االأرقللام 

�صقط  اليوم  ولغاية  ال�صهيوين  العدوان 

�صقط يف بع�س  يللوازي ما  القطاع ما  يف 

الللعللوا�للصللم الللعللربلليللة، بحيث جتلللاوز عللدد 

�صقوط  اإىل  باالإ�صافة  االألفني  ال�صهداء 

نللتلليللجللة  وامللللل�للللصللللّوهللللني  اجلللللرحللللى  اآالف 

اأنللواعللهللا  االأ�للصلللللحللة مبختلف  ا�للصللتللخللدام 

مبا فيها املحّرمة دولياً، بالن�صبة ملجل�س 

اليوم  ال�صاغل  الدويل، فاإن �صغله  االأمن 

وقيا�صي  متوا�صل  ب�صكل  ينعقد  �صورية، 

قانونية  طريقة  اأيللة  الإيجاد  حماولة  يف 

اللل�للصللوؤون  للللللتللدخللل يف  اأو غلللري قللانللونلليللة 

ال�صورية باأي طريقة ممكنة، دون حتمل 

اأية م�صوؤولية يف العمل على وقف املجازر 

املللتللوا�للصلللللة يف الللقللطللاع، والللتللي تللتللمللادى 

ارتكابها  يف  ال�صهيوين  االحللتللال  قللوات 

الللفللللل�للصللطلليللنلليللني، بحيث  امللللدنللليلللني  �للصللد 

لدماء  ا�صتجابة  واحلللدة  مللرة  ينعقد  مل 

�صخامة  من  بالرغم  والن�صاء،  االأطفال 

اأرقللللام اللل�للصللهللداء واجلللرحللى مللن ال�صبان 

والللعللجللائللز واالأطلللفلللال والللنلل�للصللاء، وات�صاع 

نطاق الدمار الذي اأحلق بالبنى التحتية 

للمجتمع الفل�صطيني منذ ثاث �صنوات، 

واتللل�لللصلللاع رقللللع اال�للصللتلليللطللان اللل�للصللهلليللوين 

القد�س،  وتهويد معامل  تزوير  وعمليات 

يف  وحللليلللداً  الفل�صطيني  اللل�للصللعللب  يللبللقللى 

امليدان يقاوم القتل واحل�صار والتجويع.

 والأنه ال ميكن الرهان على ا�صتخراج 

وتللنللفلليللذ اأيلللللة قللللللرارات تلللديلللن وحتللا�للصللب 

جملللرملللي احلللللللرب اللل�للصللهللايللنللة بلل�للصللبللب 

و�صيا�صيات  ال�صيا�صية،  الغربية  املواقف 

الللدوللليللة  االأدوات  وا�للصللتللخللدام  الهيمنة 

كالفيتو  »اإ�للصللرائلليللل«  معاقبة  مللن  للحد 

الللللللللذي يللل�لللصلللتلللخلللدم يف جمللللللل�لللس االأمللللللن 

الدويل دائماً �صد اأي قرار يدين الكيان 

كانت  مهما  قللرار  اأي  وي�صقط  الغا�صب، 

قوة االإجماع عليه، وال�صروط التعجيزية 

الللدوللليللة  الللقللانللونلليللة  املللمللار�للصللات  لبع�س 

اجلنائية..  املحكمة  اأو  العدل  كمحكمة 

اأمام ماأزق حقيقي  اأنف�صنا  وغريها جند 

ال�صعبية  االإرادة  من  الكثري  اإىل  يحتاج 

الللعللربلليللة واالإ�لللصلللامللليلللة، وعلللللى خمتلف 

ال�صهيونية  املمار�صات  لوقف  االأ�صعدة 

ال�صعبية  االحللتللجللاجللات  عللر  الهمجية 

وتوجيه الثورات العربية باإجنازاتها اإىل 

والتحركات  االإدانات  فل�صطني، وت�صعيد 

اللل�للصللعللبلليللة بلللاللللرافلللق ملللع يللللوم االأر�لللللس 

التعبري  حلللق  ومملللار�لللصلللة  الللفللللل�للصللطلليللنلليللة 

العربية  ال�صيا�صات  كللل  جتللاه  والتغيري 

والدولية ال�صامتة عن جرائم االحتال، 

و�صّد كل املحاوالت ال�صابقة للو�صول اإىل 

لطاملا  التي  للعدالة  حتقيقاً  فل�صطني، 

اجللتللهللد اأعللللداء احلللريللة والللدميللقللراطلليللة 

احلقيقية فاأفرغوها من معانيها ودورها 

ومعاقبة  مبحا�صبة  املللنلل�للصللود  احلللقلليللقللي 

جمرمي احلرب ال�صهاينة.

فللليللله االإدانللللللللات  تللخللتللفللي   ويف وقلللللت 

الللللدوللللليللللة واللللعلللربللليلللة �لللصلللد ا�لللصلللتلللهلللداف 

االأبللللريللللاء يف قلللرى وخملليللمللات الللقللطللاع، 

اللل�للصللهلليللونلليللة حتمل  اجللللرائلللم  اأن  جنلللد 

وبلل�للصللكللل فلللاقلللع كلللل ملللكلللّونلللات اجلللرميللة 

اجلنائية  املللحللكللمللة  عليها  تللعللاقللب  الللتللي 

النظام  مللن  اخلام�صة  امللللادة  يف  الللدوللليللة 

االأ�لللصلللا�لللصلللي، بللاعللتللبللارهللا جلللرميلللة اإبلللللادة 

جللمللاعلليللة الأكللللللرث مللللن مللللللليلللون ونلل�للصللف 

املللادي  للقتل  يتعر�صون  اإنلل�للصللان  مليون 

النف�صي واالجتماعي  واملعنوي واالنهيار 

بوا�صطة  باأكمله  اإبللادة جمتمع  وحماولة 

واجتماعية،  واقت�صادية  ع�صكرية  اأدوات 

واجتماعي  اقت�صادي  ح�صار  عن  ناهيك 

وخلللدملللاتلللي تلل�للصللارك فلليلله بللعلل�للس الللللدول 

الكهرباء  اإملللللدادات  قللطللع  الللعللربلليللة عللر 

واملواد االأولية االأ�صا�صية واإقفال املعابر.

املللتللوا�للصللل يف مللقللّومللات  اإن االنلللحلللدار 

املتعّمد لاأبرياء يف قطاع  والقتل  احلياة 

غلللللزة، هلللو ملل�للصللوؤوللليللة عللربلليللة وغللربلليللة، 

تهدف  اأداة  ميثل  ال�صهيوين  واالحللتللال 

الفل�صطيني  اللل�للصللعللب  وجتللويللع  قللتللل  اإىل 

وقهره متهيداً على م�صاومته على حقوقه 

يف املقاومة والعودة وتقرير امل�صري.

�سامر �ل�سيالوي
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غزة وحيدة في الميدان
عن سلسلة جرائم مستمرة منذ ثالث سنوات 

نلللفلللذ عللللللدد مللللن االحتلللللللللللادات والللللللنللللللوادي اللل�للصللبلليللابلليللة 

الفل�صطينية  ال�صفارة  اأمللام  عللدة  اعت�صامات  الفل�صطينية، 

يف  فل�صطينية  جامعة  باإن�صاء  للمطالبة  االأونلللروا،  ومكاتب 

ال�صعبية  واللجان  الف�صائل  االعت�صامات  و�صارك يف  لبنان، 

كما  الطاب،  من  وح�صود  الطابية  واملكاتب  الفل�صطينية 

جامعة  »نللريللد  عليها،  كتب  كبرية  يافطة  املعت�صمون  رفللع 

فل�صطينية يف لبنان«.

كللمللا قلللدم املللعللتلل�للصللمللون ملللذكلللرة مللوجللة اإىل امللللديلللر الللعللام 

لاأونروا، اأ�صاروا فيها اإىل انخفا�س اأعداد الطاب امللتحقني 

اأن  واعللتللروا  ال�صابقة،  بال�صنوات  مقارنة  العلمية  بالكليات 

ذللللك يللاأتللي يف ظللل حمللدوديللة املللنللح اجلللامللعلليللة الللتللي توفرها 

»االأونلللللروا«  الفل�صطينيني  الللاجللئللني  وت�صغيل  غللوث  وكللالللة 

للطلبة الفل�صطينيني يف لبنان، كذلك طرحت املذكرة م�صكلة 

انخفا�س اأعداد املنت�صبني اإىل اجلامعات ب�صكل عام، والتوجه 

يف  تللراجللع  اإىل  يللوؤ�للصللر  ممللا  املللهللنللي  التعليم  اإىل  كللبللري  ب�صكل 

م�صتويات التعليم للفل�صطينيني يف لبنان.

بلللنلللاء جللامللعللة  اأن طللللرح مللطلللللب  اإىل  امللللذكلللرة  واأ�للللصللللارت 

فل�صطينية يف لبنان، هو حل ا�صراتيجي لهذه االأزمة التي 

اأو  املللنللح  لللعللدد مللن  بعد علللام، والللتللي ال ميكن  تتفاقم عللامللاً 

بع�س امل�صاعدات اجلزئية اأن تعالج جذورها يف ظل االرتفاع 

يف  اخلللا�للصللة  اجلللامللعللات  يف  اجلامعية  لاأق�صاط  املتوا�صل 

لبنان وعدم قدرة اأهايل الطلبة على تاأمينها .

الفل�صطينية يف  اإن�صاء اجلامعة  اأن م�صروع  املذكرة  واأكللدت 

اإحلللدى احللللللول واملللخللارج، التي ميكن مللن خالها  لبنان، هللو 

تخطي اإحدى اأهم االأزمات التي تواجه الطلبة الفل�صطينيني يف 

لبنان، ومتكنهم من القدرة على موا�صلة درا�صتهم اجلامعية، 

وتخطي حالة البوؤ�س التي يعي�صونها يف خميمات لبنان، بفعل 

الفل�صطينيني  الللاجللئللني  بللحللق  احللللرملللان  قللوانللني  ا�للصللتللمللرار 

اأي�صاً  الللربللوي  امللل�للصللروع  يللوفللره هللذا  اأن  يف لبنان، ومللا ميكن 

مللن فللر�للس عللمللل لللعلل�للصللرات اللل�للصللبللاب االأكللادميلليللني اخلريجني 

والعاطلني عن العمل، بفعل هذه القوانني املجحفة.

التعليمي دفع  امل�صتوى  الللراجللع يف  اأن  ذكللره  واجلللديللر 

االأونللروا اإىل تنفيذ عدد من ال�صيا�صات التي اأحلقت االأذى 

�صيا�صة  ومنها  لبنان،  يف  للفل�صطينيني  التعليمي  بالقطاع 

ترفيع النخبة من الطاب فقط والتي جاءت على ح�صاب 

الطاب متو�صطي امل�صتوى.

انخفاض أعداد الطالب المنتسبين إلى الجامعات بشكل كبير

تحركات شبابية للمطالبة بإنشاء جامعة فلسطينية في لبنان
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م���ع خ���ف���وت وه����ج الإع�������ام امل�����س��م��وع يف 

ال�����س��ن��وات الأخ�����رة اأم����ام ب��ري��ق ال��ت��ل��ف��زي��ون 

والن����رن����ت وو����س���ائ���ل الت�������س���ال احل��دي��ث��ة، 

ت��ن��ا���س��ل الإذاع������ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب�����س��را���س��ة من 

عنها  تغيب  مفتوحة  معركة  يف  البقاء  اأج��ل 

ال���ق���وان���ن وال��ت�����س��ري��ع��ات امل��ن��ظ��م��ة، الأث����ر 

الإذاع��ي يف لبنان يعاين من حالة تخمة مع 

اإذاع�����ة، ف�����س��ًا ع��ن ع�سرات   48 وج���ود ن��ح��و 

الإذاع���������ات غ���ر ال�����س��رع��ي��ة الأخ�������رى ال��ت��ي 

حتتل ال���رددات من غر وج��ه عرب موجات 

اإىل  امل��دى، ولو ا�سطرت  ال�����«اأف.اأم« ق�سرة 

الت�سوي�ش على حمطات �سرعية اأخرى.

ح��ت��ى ال���ي���وم، مل ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��وان��ن 

امل�سوع  الإع���ام  بتنظيم  املتعلقة  الإعامية 

ك��م��ا ي���ج���ب، وت�����ربز ب���ن ال��ف��ي��ن��ة والأخ������رى 

ترف�ش  ال��ت��ي  ال�سرعية  الإذاع�����ات  ���س��رخ��ات 

»���س��ري��ع��ة ال���غ���اب« امل��ت��داول��ة وت��دع��و ال��دول��ة 

واجلهات املعنية - وعلى راأ�سها وزارة الإعام 

وال��ه��ي��ئ��ة ال��ن��اظ��م��ة ل��ات�����س��الت وامل��ج��ل�����ش 

ال��وط��ن��ي ل���اإع���ام امل��رئ��ي وامل�����س��م��وع - اإىل 

حد  لو�سع  يجب  كما  مبهامها  ال���س��ط��اع 

ال��ت��ي تعم  حل��ال��ة الفو�سى »غ��ر اخل��اق��ة« 

امل�����س��ه��د الإع����ام����ي يف ظ���ل ت���راج���ع ع��وائ��د 

ن�سبة  وانخفا�ش  ع��ام،  بعد  عاماً  الإع��ان��ات 

امل�ستمعن املوالن للراديو.

نبذة تاريخية

اأم�����ام ال���واق���ع امل�����ردي حل����ال الإذاع������ات 

ل  وفو�سى،  طفرة  من  تعانيه  وما  اللبنانية 

تاريخ  م�سرقة من  اإىل حقبة  العودة  بد من 

الإعام امل�سموع يف لبنان الذي كان يف طليعة 

الدول العربية التي حازت على اإذاعة ر�سمية 

خا�سة بها.

ال�����س��رق  رادي�����و  ت��اأ���س�����ش   ،1938 ال���ع���ام  يف 

�سلطات  قبل  م��ن  لبنان  اأوري����ان( يف  )رادي���و 

الن���ت���داب ال��ف��رن�����س��ي��ة، و���س��رع��ان م��ا انتقلت 

ملكيته بعد ال�ستقال عام 1946 اإىل الدولة 

اللبنانية«  »الإذاع��ة  ر�سمياً  لي�سبح  اللبنانية 

التي �سكلت عامة فارقة يف انطاق الإعام 

الإذاع��ي امل�ستقل، ومت تخ�سي�ش مقر لها يف 

منطقة ال�سنائع يف بروت حيث تولت �سركة 

»�سيمنز« الأملانية جتهيزها باملعدات، اإذ كانت 

ت�سجيات  وم��ك��ت��ب��ة  ا���س��ت��دي��وه��ات   7 ت�����س��م 

وحم��ط��ت��ن ل���اإر����س���ال، ال���ي���وم ت���ع���رف ه��ذه 

الإذاع�����ة ب��ا���س��م »اإذاع�����ة ل��ب��ن��ان«، وه���و ال���س��م 

ال�سنوات  مر  على  عانت  لكنها  لها،  امل��ت��داول 

من عوائق كثرة ا�سطرتها اإىل اإيقاف بثها يف 

الأهلية  اأحيان كثرة، ل�سيما خال احلرب 

جعلها  ال��ت��م��وي��ل  و���س��ع��ف   ،1975 ال���ع���ام  يف 

اليوم  لتبقى  الازمة  الإمكانيات  اإىل  تفتقد 

يف الطليعة رغم تاريخها الطويل وحيازتها 

على مكتبة اإذاعية �سخمة، وتعد هذه املكتبة 

من اأهم املكتبات الإذاعية يف ال�سرق الأو�سط 

اآلف  ع��ل��ى  لكونها حت��ت��وي  ن��ظ��راً  واأع��رق��ه��ا 

والغنائية  املو�سيقية  والت�سجيات  الربامج 

لكبار الفنانن واملطربن اللبنانين والعرب 

والأج�����ان�����ب وامل���ذي���ع���ن امل���ت���ف���وق���ن ال���ذي���ن 

م����روا ع���رب ت��اري��خ��ه��ا ال��ذه��ب��ي و���س��ج��ل��وا يف 

ا�ستديوهاتها وتركوا ب�سماتهم عرب اأثرها، 

باإ�سراف وزارة الإعام  الإذاعة  واليوم تعمل 

نقل  على  املو�سوعة  التطوير  خطة  �سمن 

املادة الإذاعية وحفظها على �سرائط مدجمة 

واأر����س���ف���ت���ه���ا ب����اأح����دث ال���ط���رق امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

يف  وعوائق  �سعوبات  تواجه  لكنها  والتقنية، 

التمويل.

ويف ح���ن ي��اح��ظ اإق���ب���ال امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

العرب والأجانب وال�سيا�سين على ال�ستثمار 

اإذاع�������ات خ��ا���س��ة م��ع��ظ��م��ه��ا ذات حم��ت��وى  يف 

ترفيهي، والإح���ج���ام ع��ن دع��م ه��ذه الإذاع���ة 

كثرة  ا�ستفهام  ع��ام��ات  تطرح  التاريخية، 

عن �سر عدم الهتمام مبخزون تراثي اإذاعي 

كالذي متتلكه اإذاعة لبنان!

ف�سيف�ساء لبنانية

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ف�����س��ي��ف�����س��اء  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ع��دد الأح�����زاب 

والولءات واملعتقدات، مل يكن من امل�ستغرب 

اإذاعات  الهتمام لفتتاح  اإياء جهات كثرة 

اإذ  اآرائ��ه��ا،  عن  وتعرب  با�سمها  ناطقة  خا�سة 

وقد  لتكفيها،  املوحد  لبنان«  »اإذاع��ة  تكن  مل 

الإذاع�����ات يف منا�سبات  ال��ك��ث��ر م��ن  حت��ول��ت 

خمتلفة - ول ت��زال حتى اليوم - اإىل منابر 

وتعرب  املمولة  اجلهة  بل�سان  ناطقة  خا�سة 

والجتماعية  والدينية  ال�سيا�سية  اآرائها  عن 

ل �سيما خ���ال ف���رات احل���رب واخل��اف��ات 

ال�سيا�سية.

تدفقاً  لبنان  �سهد  الو�سع،  لهذا  نتيجة 

امل�سموعة، وعلى  اإعامياً يف جمال الإذاع��ة 

ذلك فقد اأح�سي يف لبنان ما يزيد على 48 

التايل:  ال�سكل  على  تق�سم  م�سموعة  اإذاع��ة 

التي  وه���ي  الأوىل  ال��ف��ئ��ة  م��ن  اإذاع�����ة   19
واإخبارية،  �سيا�سية  برامج  ببث  لها  ي�سمح 

املتخ�س�سة  الثانية  الفئة  م��ن  اإذاع����ة  و29 

وقد  فقط،  والرفيهية  الفنية  الربامج  يف 

بركته  ل���اإع���ام  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ش  منحها 

واع����ت����ربت ����س���رع���ي���ة، يف ح����ن و����س���ل ع���دد 

 27 اإىل  ال�سرعية  غ��ر  امل�سموعة  الإذاع����ات 

اإذاع����ة، وه��و ع��دد ق��اب��ل ل��ل��زي��ادة والنق�سان 

الإح�ساءات  غياب  ج��راء  املخالفات  بح�سب 

الدقيقة.

وتتزاحم هذه املحطات على موجات البث 

رغ���م ���س��دور ق���رار م��ب��دئ��ي ب��ت��وزي��ع الأق��ن��ي��ة 

وال�������رددات، ل��ك��ن وج����ود اإذاع������ات خم��ال��ف��ة، 

وال����ت����ف����اوت يف امل����ع����دات ال��ت��ق��ن��ي��ة واأج����ه����زة 

الت�سوي�ش  اإىل  بها  تدفع  والبث،  ال�ستقبال 

ع���ل���ى ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����ش يف اأح����ي����ان ك���ث���رة، 

بغطاء  حت��ظ��ى  ك��ث��رة  اإذاع�����ات  اأن  خ�سو�ساً 

�سيا�سي ويحق لها ما ل يحق لغرها. 

ويف نظرة عامة على الإذاع��ات الإخبارية 

الفئة  م��ن  وتعد  حالياً،  امل��وج��ودة  والن�سطة 

الأوىل حيث تقدم برامج يف معظمها اإخباري، 

�سيا�سية  خ���ارط���ة  ي��ر���س��م  اأن  ل��ل��م��رء  مي��ك��ن 

موازية على الفور ومن دون اأي تردد: اإذاعة 

»ال�سرق« تابعة لتيار امل�ستقبل وتنطق با�سمه 

اأي�ساً  وتبث  م��ادي��ة  م�ساكل  م��ن  تعاين  وه��ي 

من باري�ش، اإذاعة »�سوت لبنان« تابعة حلزب 

الكتائب برئا�سة اأمن اجلميل وقد انق�سمت 

اخلاف  ب�سبب  اإذاع��ت��ن  اإىل   2010 العام  يف 

على ملكيتها بن حزب الكتائب وورثة رئي�ش 

جمل�ش اإدارتها ال�سيخ �سيمون اخلازن، اإذاعة 

يف  ال�سيوعي  احل��زب  متثل  ال�سعب«  »���س��وت 

التمويل،  يف  ح��اد  نق�ش  م��ن  وت��ع��اين  لبنان 

اإذاع�����ة »���س��وت ل��ب��ن��ان احل����ر« ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وات 

اإذاع���ة  ع��ن��ه��ا،  ا�ستقلت  ك��ان��ت  واإن  اللبنانية 

اإذاعة »الر�سالة«  ل�»حزب اهلل«،  »النور« تابعة 

ن��اط��ق��ة ب��ل�����س��ان »ح��رك��ة اأم�����ل«، اإذاع�����ة »ن���داء 

اخلرية  امل�����س��اري��ع  جلمعية  تابعة  امل��ع��رف��ة« 

الإ���س��ام��ي��ة، اإذاع����ة »���س��وت ال��وط��ن« تنطق 

الإ�سامية،  اخلرية  املقا�سد  جمعية  با�سم 

الإ�سامية،  اجلماعة  با�سم  الفجر«  »اإذاع���ة 

وغرها من الإذاعات.

وتطول لئحة الإذاعات يف لبنان لت�سمل 

اإذاع�������ات ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة، وه����ي ال���ت���ي ت��ق��دم 

ويف  وثقافياً،  وفنياً  ترفيهياً  اأك��ر  م�سموناً 

م��ق��دم��ت��ه��ا: اجل���ر����ش ���س��ك��وب، ورادي�����و دل��ت��ا، 

اأف.  ولي��ت  اأم،  اأف  وفران�ش  �سكوب،  ورادي���و 

م��ي��وزي��ك،  اأوف  و����س���اون���د  وان،  ورادي������و  اأم، 

و���س��راي��ك،  اأم،  اأف.  وميك�ش  ون��و���س��ت��اجل��ي، 

وغرها..

اأما الإذاعات التي ت�سغل ترددات موجات 

غر  م��ن  تعمل  وال��ت��ي  ال��ق�����س��رة،  الأف.اأم 

وجه حق، فهي تتوزع يف معظم اأنحاء لبنان، 

ل�سيما يف ال�سمال والبقاع وجبل لبنان.

تاأ�سي�ش  مت   2005 ال���ع���ام  يف  اأن����ه  ي��ذك��ر   

وحماية  املعلوماتية  جرائم  مكافحة  »مكتب 

امللكية الفكرية« التابع لل�سرطة الق�سائية يف 

ماحقة  مهمة  به  واأنيطت  الداخلية،  وزارة 

وم�سادرة املعدات العائدة اإىل الإذاع��ات غر 

املرخ�سة، ومل يكن دوره فاعًا اإىل حد كبر 

ال�سيا�سية،  والتدخات  املح�سوبيات  ب�سبب 

ورغ����م حم�����اولت ال���دول���ة م��داه��م��ة مكاتب 

بع�ش هذه الإذاعات غر ال�سرعية واإغاقها 

اأط��ل��ق��ه��ا  اإث����ر ���س��رخ��ة  2010 ع��ل��ى  ال���ع���ام  يف 

اأ����س���ح���اب الإذاع��������ات امل��رخ�����س��ة ال���ت���ي ب����داأت 

تعاين من تراجع يف مردود الإعانات جراء 

املزاحمة غر ال�سرعية، اإل اأن الإذاعات التي 

جرى اإغاقها كانت �سرعان ما تطل براأ�سها 

تنت�سر  وهي  جديدة  وموجات  م�سميات  عرب 

ب�سرعة كالفطر وت��وؤدي يف اأحيان كثرة اإىل 

الت�سوي�ش على الإذاعات الر�سمية التي متلك 

تراخي�ش، ومن الإذاعات املخالفة التي ميكن 

»ت.اف. اإذاع�����ة  ه��ن��اك  اأخ�����راً  بثها  ال��ت��ق��اط 
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تـــاريـخ إذاعــــي
اأوىل  تاأ�سي�ش  تاريخ  تبن  ميكن  الإع��ام،  وزارة  �سجات  اإىل  بالعودة 

ال�سكل  على  ت��ت��وزع  وه��ي   1991 ال��ع��ام  حتى  لبنان  يف  امل�سموعة  الإذاع����ات 

التايل:

 ،)1981( دلتا   ،)1980( باراديز   ،)1979( لبنان  جبل   ،)1977( باك�ش 

امل�سرق   ،)1981( وبعلبك  وال���وادي  وال�سمال   RTL و  وال�سرق  والتوحيد 

 ،)1983( ف��ان  رادي��و   ،)1982( الوعد  �سوت   ،)1982( كابيتول   ،)1982(

اأف- �سويت�ش   ،)1984( اأف-اأم  وهابي   ،)1984( الفرح   ،)1983( امل�ستقبل 

اأم )1985(، و�سكوب )1985(، ميلودي)1985(، ماجيك )1985(، واحلنان 

 ،)1986( الإمي��ان   ،)1986( الفن  �سوت   ،)1986( احل��ب  �سوت   ،)1986(

 ،)1988( ن��و���س��ت��اجل��ي   ،)1987( ال���ن���ور   ،)1986( امل��ت��و���س��ط  ���س��ي��ن��ي��ال- 

 ،)1989( وان  وناينتي   ،)1989( الأو���س��ط  ال�سرق   ،)1988( اأف-اأم  هيت 

بروت   ،)1990( النجوم   ،)1989( ب��اور  ميوزيك   ،)1989( اإي��زي  رادي��و 

الكربى)1990(، �سييل اأف-اأم )1990(، �سكاي روك )1991(، ودو ري مي 

 ،)1991( باور   ،)1991( ال�سام  لبنان   ،)1991( النه�سة  �سوت   ،)1991(

وبلو اأف-اأم )1992(.



ميغاهرتز،   98,1 ال��ردد  على  تبث  التي  ام« 

 104,9 ال���ردد  ال��ت��ي تبث على  »����ش.«  اإذاع����ة 

ت��ب��ث على  ال��ت��ي  اإذاع����ة »ت.اف«  م��ي��غ��اه��رت��ز، 

الردد 95,1 ميغاهرتز، اإذاعة »�ش.ف« التي 

العديد  ع��ن  ف�سًا   ،89,3 ال���ردد  على  تبث 

من الإذاع��ات غر املرخ�سة التي تتنقل من 

قانون  اأن  علماً  اأخ���رى،  اإىل  ق�سرة  م��وج��ة 

يحظر   94  /  382 وامل�سموع  امل��رئ��ي  الإع���ام 

اأي بث اإذاعي اأو تلفزيوين غر مرخ�ش على 

اأرا�سي اجلمهورية اللبنانية، حمدداً �سروط 

الرخي�ش واآلياته القانونية والعملية.

اإىل ذلك، يتعر�ش البث الإذاعي يف لبنان 

ومنذ �سنوات للقر�سنة وللت�سوي�ش من جانب 

اإذاع��ي��ة  حم��ط��ات  ب��ث  ت��وج��ه  اإ�سرائيل التي 

تابعة لها اإىل الف�ساء اللبناين ب�سورة ثابتة 

ومتنقلة، مما ي�سكل عدواناً على حقوق لبنان 

م�سروعة،  غر  فب�سورة  الوطنية،  و�سيادته 

ت��ع��ود اإذاع����ة ���س��وت امل�����س��رق ال��ت��ي ك��ان��ت تبث 

با�سم جي�ش العميل ال�سهيوين اأنطوان حلد 

ال��ف��ي��ن��ة والأخ������رى لتخرق  ب��ن  الأث����ر  اإىل 

موجات  خط  على  ولتدخل  اللبناين  الأث��ر 

وب��ث  عليها  للت�سوي�ش  الإذاع���ي���ة  امل��ح��ط��ات 

ا�ستكى  وقد  املك�سوفة،  والأ�ساليل  الأكاذيب 

م��راراً  املنطقة احل��دودي��ة يف اجل��ن��وب  �سكان 

مطالبن  الإ�سرائيلية  اخل��روق��ات  ه��ذه  م��ن 

الهيئة الناظمة لات�سالت واجلهات املعنية 

بو�سع حد لهذه اخلروقات.

اأن تكيل  »اإ���س��رائ��ي��ل«  وك��ع��ادت��ه��ا، ح��اول��ت 

ال���ت���ه���م اإىل ل���ب���ن���ان ب����اأن����ه ه����و ال������ذي ي��ق��وم 

القناة  وزع��م��ت  اإذاع��ات��ه��ا،  ع��ل��ى  بالت�سوي�ش 

اإذاعة  باأن  الفائت  العام  الإ�سرائيلية  الثانية 

ج��ي�����ش الح����ت����ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي ت��ع��ر���س��ت 

لبنانية  اإذاع��ي��ة  حمطة  قبل  م��ن  للت�سوي�ش 

اأثناء بث براجمها الإذاعية، مما اأثار ا�ستياء 

اإىل  م�سرة  ال�سمال،  منطقة  يف  م�ستمعيها 

اأن���ه���ا ت��ل��ق��ت م��ئ��ات الت�������س���الت م���ن منطقة 

املحطة  اأن  اأكدوا  و�سمالها  »زخرون يعقوف« 

اللبنانية �سيطرت متاماً على بث الإذاعة.

وحدة  اإن  الإ�سرائيلي،  التليفزيون  وق��ال 

التي  للمنطقة  خ��رج��ت  ال��ق��ن��اة  يف  امل��راق��ب��ة 

الإذاع����ة،  ت���ردد  ع��ل��ى  الت�سوي�ش  فيها  ح���دث 

ال��ذي ح��دث جاء  الت�سوي�ش  اأن  وت��اأك��دت من 

من جانب لبنان.

هناء عليان
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بل�سان  الناطقة  لبنان«  »�سوت  اإذاع��ة  باتت   2010/12/1 تاريخ  ابتداء من 

اإذاع��ت��ن، وه��و ما ترجم ذروة اخل��اف على ملكية الإذاع���ة بن  ح��زب الكتائب، 

الراحل  وورث���ة  ال��زام��ل  الربامج وردة  وم��دي��رة  م��ن جهة  الكتائب  ح��زب  ق��ي��ادة 

�سيمون اخلازن من جهة ثانية. 

اأكرية  مع  الأ�سرفية  يف  الإذاع���ة  مبنى  ا�ستعادة  من  الكتائب  ح��زب  ومتكن 

وهو  الإذاع���ة  عليها  تبث  التي  امل��وج��ات  على  احل�سول  يف  ف�سل  لكنه  املوظفن، 

ا�ستعا�ش عن ذلك ب�سراء موجات اإذاعة من الفئة الثانية تبث اإحداها على املوجة 

 .100,3
يف املقابل، كانت الإعامية الزامل وورثة اخلازن قد حت�سبوا ملو�سوع املكان 

البث منها على نف�ش  بداأ  ا�ستديوهات جديدة يف منطقة �سبية، حيث  وجهزوا 

موجات »�سوت لبنان« القدمية 93,3.

وامل���ف���ارق���ة اأن الإذاع����ت����ن ال��ل��ت��ن حت��م��ان ال����س���م ذات����ه ع��م��دت��ا يف ال��ي��وم 

التوقيت  ونف�ش  املو�سيقى  بنف�ش  اإخبارية  ن�سرات وجولت  بث  اإىل  لنق�سامهما 

يف  ال�سباحية  اجل��ول��ة  فمثًا  املتخا�سمن،  اجلانبن  على  املذيعن  ت��وزع  م��ع 

ال�سابعة والربع بثت يف التوقيت نف�سه من الإذاعتن اللتن حتمان ال�سم ذاته، 

وكان لفتاً اأن الإذاعة الكتائبية ا�ستعانت ب�سوت جوزيف اأبو خليل الذي كان من 

موؤ�س�سي الإذاعة، ليوؤكد اأن الإذاعة كتائبية »وقد ا�ستعادت حريتها«.

التوجه  ب�سدد  الكتائب  ح��زب  اأن  كتائبي  م�سدر  اأو���س��ح  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

ال�سبية  م��ن  ال��ب��ث  ل��و مت  امل�ستعجلة فيما  الأم���ور  ل��دى قا�سي  دع���وى  لإق��ام��ة 

اكتفت  باملقابل  انتحال �سفة،  بتهمة  لبنان«،  »�سوت  اأي  نف�سه  التجاري  بال�سم 

للمحامن،  الق�سائي  امللف  ب�ساأن  الهتمام  �سابقة برك  ت�سريحات  الزامل يف 

30 �سنة يف )�سوت لبنان( مر علّي الكثر من النتفا�سات  اأن��ه »خ��ال  وذك��رت 

بعد كل مرة، لأن ولئي كان دوماً  احلزبية، ولكنهم عادوا لي�سربوا يل �ساماً 

لعملي ولاإذاعة، معربة عن ثقتها باأنها ب�سدد التاأ�سي�ش لنجاح جديد«، وعما مت 

التداول به لناحية ترقب موقف عائلة احلريري التي يردد باأنها تتوىل جزءاً 

كبراً من الدعم املايل لاإذاعة، وعن م�سر هذا الدعم بعد انتقال الإذاعة اإىل 

مقر اآخر واجلهة التي �ستتلقى هذا الدعم، نفت الزامل اأي عاقة لآل احلريري 

بنك  من  اإعامياً  قر�ساً  اأخ��ذت  اأن  �سبق  الإذاع���ة  اأن  مو�سحة  لبنان«،  ب�»�سوت 

)متلكه  املتو�سط،  البحر  بنك  قبل  من  ���س��راوؤه  مت  ال��ذي   ،»allied bank«

عائلة احلريري(، فانتقل القر�ش اإىل هذا الأخر.

ب��ح�����س��ب رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال��وط��ن��ي ل���اإع���ام امل��رئ��ي 

اأن  وامل�سموع عبد الهادي حمفوظ، فاإن واقع الأمر هو 

القطاع املرئي وامل�سموع يف لبنان بحاجة لور�سات عمل، 

تعديل  اإىل  بحاجة   94/382 وامل�سموع  املرئي  فالقانون 

عدل  ال��ذي  الفرن�سي  القانون  عن  اأخ��ذ  كونه  وتطوير، 

الأعلى  املجل�ش  فيه �ساحيات  اأكر من مرة وحتولت 

للمرئي وامل�سموع الفرن�سي اإىل �ساحيات تقريرية بعد 

اأن كانت ا�ست�سارية مثلما هي عليه حال املجل�ش الوطني 

لاإعام املرئي وامل�سموع اللبناين، ويف عر�ش خمت�سر 

جت���اوزات  جملة  حم��ف��وظ  مل�ش  وامل�سموع  امل��رئ��ي  ل��واق��ع 

منها:

1- خمالفات عامة للقانون 94/382.
2- احلمايات الطائفية وال�سيا�سية للموؤ�س�سات املرئية.

باعتباره  للمحطات  ال�سيا�سي  ب��ال��ه��واء  ال��ت�����س��رف   -3
ملكاً خا�ساً خافاً للقاعدة القانونية والد�ستورية التي 

تعتربه ملكاً عاماً.

اح��رام  بقاعدة  املوؤ�س�سات  بع�ش  من  الل��ت��زام  ع��دم   -4
التعبر املتنوع.

اإع��ام��ي��ة تقع يف دائ���رة رف��ع م�ستوى  5- ت��ق��دمي م���واد 
الت�سنجات ال�سيا�سية والطائفية.

6- غياب جهاز رقابة يفر�ش و�سعه يف ت�سرف املجل�ش 
الوطني لاإعام.

7- تعطيل هيئة البث الإذاعي والتلفزيوين.
8- عدم اإجناز املخطط التوجيهي لاأقنية والرددات، 
ع��ل��م��اً ب��اأن��ه مت ق��ب��ل خ��م�����ش ���س��ن��وات ت��ق��ري��ب��اً ب��ن��اًء على 

مطالبة املجل�ش الوطني لاإعام تكليف وزارتي املالية 

املخطط عرب  يلزم لإجن��از هذا  القيام مبا  والت�سالت 

التعاقد مع �سركة اأجنبية خال �ستة ا�سهر.

ملا ن�ش عليه  اإ�سدار قانون للبث املرمز خافاً  9- عدم 
قانون املرئي وامل�سموع.

10- الإع�����ام ال��دي��ن��ي خ���ارج اأي اإط����ار ق��ان��وين حم��دد 
لتنظيمه.

11- عدم اإن�ساء ال�سبكة املوحدة للبث التلفزيوين.
12- الرخي�ش لقنوات ف�سائية تبث يف لبنان وهي ل 
من  لأي  الأداء  متابعة  اأو  الرخي�ش  اآل��ي��ات  يف  تخ�سع 

اأحكام قانون املرئي وامل�سموع.

13- عدم اإقرار التعديات املقرحة لقانون املرئي وامل�سموع.
���س��وق الإع����ان ويحفز  14- ع��دم ���س��دور ق��ان��ون ينظم 

تطور هذه ال�سناعة.

ال��روؤي��ة  ه��ذه  ومثل  وا�سحة  اإعامية  روؤي���ة  غياب   -15
ميكن اأن ترتكز اإىل:

 اأ- اللتزام باملو�سوعية والأمانة ال�سحفية والتنوع.

حقيقية  ���س��ورة  وت��ق��دمي  املبالغة  ع��ن  البتعاد  ب-   

وا�سحة.

16- هناك اأعباء مالية كبرة تقع على عاتق املوؤ�س�سات 
الإع���ام���ي���ة امل��رئ��ي��ة وامل�����س��م��وع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الأر���س��ي��ة 

والف�سائية ول بد من تخفيف هذه الأعباء خ�سو�ساً اأن 

ال�سوق الإعامي مل يعد يكفي لتغطية قناة واحدة. كما 

اأنه من ال�سروري اإلغاء عقوبة اإقفال املحطات اأو وقفها 

وا�ستبدال ذلك بالغرامة املالية.

واع���ت���رب حم��ف��وظ ل��ب��ن��ان اأق�����در م���ن اأي ب��ل��د ع��رب��ي 

العربي  للعامل  الإعامية  العا�سمة  يكون  اأن  على  اآخر 

اإقامة  وج�سراً ملد وتزويد الغرب باملواد الإعامية عرب 

فعلياً  م�سدراً  تكون  اأن  ميكن  التي  الإعامية  املدينة 

ميلك  فلبنان  لاإعامين،  كبرة  عمل  فر�ش  لإيجاد 

اخلربات والكادرات والطبيعة واملناخ امل�ساعد.

صــــوت لبـــنان صـــوتــــــان

رأي محــفــــوظ
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والتمزق  االنق�س�م  من  اأج���اء  يف  بغداد، 

ب��ن ق����دة ال����دول االأع�����س���ء، اإىل درج��ة 

ت��ه��ّدد وج����د اجل���م��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، بعدم� 

ت��ن���زل��ت ن��ه���ئ��ي���ً ع���ن دوره������ االإق��ل��ي��م��ي، 

من�بر  جم��رد  اإىل  م�ؤمتراته�  وحت���ل��ت 

ي�����س��رح فيه� امل�����س���رك���ن ب��ا خ��ج��ل عن 

االأجنبية  الق�ى  الإرادة  ارته�نهم  مدى 

املع�دية لدول املنطقة و�سع�به�.

امل�ؤمتر  ال�ست�س�فة  بغداد  اختي�ر  اإن 

يف ظل الظروف العربية الراهنة م�ؤ�سر 

ب�نق�س�م�ته  من�سغل  ف���ل��ع��راق  للف�سل، 

اإىل  ب��دوره���  اأدت  التي  احل���دة  الداخلية 

وعليه،  متع�ر�سة،  اإقليمية  ا�سطف�ف�ت 

الرغبة يف  دليل على  االختي�ر  ف���إن هذا 

ال��ت���اف��ق فيم� بن  ع��دم  اأج����اء  تكري�س 

الدول  االأع�س�ء وبن هذه وبن  ال��دول 

االإقليمية على حد �س�اء.

م����ن م���ف����رق����ت م�����ؤمت����ر ال���ق���م���ة اأن 

امل�سكلة  اأن  ي��ع��ن��ي  ال  ب��غ��داد  يف  ان��ع��ق���ده 

العراقية �ستك�ن على جدول اأعم�له، كم� 

اأن اخلاف�ت ح�ل رئ��سة اجل�معة اأثن�ء 

امل���ؤمت��ر وح��ت��ى ان��ع��ق���د امل���ؤمت��ر ال��ت���يل، 

ال�سلطة  اأق���ط����ب  ي��ر���س��ي  ب�����س��ك��ل  ُح���ّل���ت 

يف ال���ع���راق وب��ع�����س ال�����دول االإق��ل��ي��م��ي��ة، 

امل�لكي  ن���ر  ال����زراء  رئي�س  ميّثل  وبهذا 

ع�س�ية العراق يف امل�ؤمتر، بينم� يت�ىل 

الرئي�س جال الط�لب�ين رئ��سة القمة، 

من�ق�سة  امل�����ؤمت����رون  ي��ت��ح������س��ى  وه���ك���ذا 

اخلاف�ت  تث�ر  ال  ك��ي  ال��ع��راق��ي  ال��سع 

االإقليميمة بن دول اخلليج واإيران. 

 ويف ال�سي�ق ذات��ه، ثمة نية ال�ستبع�د 

امل���ؤمت��ر،  يف  امل�س�ركة  ع��ن  واإي����ران  تركي� 

االإج��راء  ول��� ب�سفة مراقب، ولكن ه��ذا 

امل�سك�ك  ال�����دويل،  للمجتمع  �سي�سمح 

مب�س�ر  حتكمه  ب��ستمرار  املع�دي،  بدوره 

االأح�������داث ال���ك���رى اجل����ري���ة ال���ي����م يف 

عم�م املنطقة، وتدخله ال�س�فر فيه� مب� 

والكي�ن  ال��ك��رى  ال���دول  م�س�لح  يخدم 

ال�سهي�ين. 

اأن  ال�������س���ي��������س���ي����ن  امل���ح���ل���ل����ن  ي�����رى 

ل��ل���الي���ت امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة م�سلحة 

يف ان��ع��ق���د امل����ؤمت���ر يف ب���غ���داد م���ن اأج���ل 

من  ل  للتن�سّ ذم��ة  ب���راءة  على  احل�س�ل 

م�س�ؤوليته� عن تداعي�ت االحتال التي 

تع�سف ب�ملجتمع العراقي، ولهذا �ستك�ن 

ع�����دة ال���ع���راق اإىل احل���ظ���رة ال��ع��رب��ي��ة 

جمرد ع�دة �سكلية ال تخل�س البلد من 

تداعي�ت االحتال وال تنهي املخطط�ت 

املر�س�مة لتق�سيمه وتفتيته.

ال��ع��راق  ب���دور  ث��م��ة مب�لغة وا���س��ح��ة 

ال��ع��رب��ي��ة وتعزيز  امل�����س��ك��ات  يف م��ع���جل��ة 

يت�قع  ال�سي�ق،  ه��ذا  ويف  املم�نعة،  ق���ى 

املحلل�ن ال�سي��سي�ن اأن ت�سعى احلك�مة 

اإل��غ���ء قرار  اإىل  امل���ؤمت��ر  داخ��ل  العراقية 

جت��م��ي��د ع�����س���ي��ة ���س���ري��ة يف اجل���م��ع��ة 

العربية، وهذا لن يح�سل على االأرجح، 

اإىل  م��دع���ة  غ��ر  ���س���ري��ة  اأن  خ�س��س�ً 

امل�ؤمتر.

ب��ستكم�ل  العربية  القمة  �ستن�سغل 

خال  من  للمنطقة  املر�س�مة  االأجندة 

تب�عداً  اإال  االأم��ة  تزيد  ال  م�س�ئل  اإدراج 

االع��راف  البع�س  يقرح  فقد  وتفكك�ً، 

ب�ملجل�س ال�طني ال�س�ري، وهذا �سي�اجه 

البع�س االآخ���ر،  م��ن  ���س��دي��داً  اع��را���س���ً 

ي�سمى  م�  م�س�ر  ال��دول  بع�س  د  و�ستمجِّ

»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، االأم���ر ال���ذي �سيثر 

ال�سلطة  راأ����س  على  تبقى  م��ن  خم����وف 

امل�س�ألة  و�ستعر�س  االأخ���رى،  البلدان  يف 

ح�ل  املف�و�س�ت  ب���ب  م��ن  الفل�سطينية 

ال�سام، الب�ب الذي �سيظل م��سداً اأم�م 

احلك�م العرب، ولن يجلب عليهم �س�ى 

املزيد من الع�ر واملذّلة. 

ون����ظ����راً ل���ت���ده����ر ال��������س���ع االأم���ن���ي 

يف االآون�����ة االأخ�����رة، م��ن امل��ت���ق��ع ع��دم 

ال��روؤ���س���ء وامل��ل���ك اىل  ح�����س���ر معظم 

�سعيد  على  بلدانهم  و�ستتمثل  ب��غ��داد، 

يف  وك���ن  ال�سفراء،  اأو  اخل�رجية  وزراء 

ال�سع�دية  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ف���رة  ف��ت��ح  اإع������دة 

دول  بقية  لت�سجيع  حم�ولة  بغداد  اإىل 

بذلت  وكذلك  �سف�راته�،  لفتح  اخلليج 

احل��ك���م��ة ال��ع��راق��ي��ة ج���ه����داً ك��ب��رة يف 

اأرب��ع��ة  دف��ع  م��ن حيث  ه��ذا اخل�س��س 

كتع�ي�س�ت  اأم���رك���ي  دوالر  م��ل��ي���رات 

اتخ�ذ  على  والت�أكيد  الك�يت،  الإر���س���ء 

اإج��راءات اأمنية م�سّددة حتفظ �سامة 

امل�س�ركن.

امل�����ؤمت����ر على  ي��ق��ت�����س��ر  ال�����اق����ع،  يف 

ال�سعد  على  ال�سكلية  امل�س�ئل  مع�جلة 

ال��دب��ل���م������س��ي��ة وال�����س��ي������س��ي��ة، ول���ن يتم 

التع�طي ب�جلدية الازمة مع امل�سكات 

والتحدي�ت التي ت�اجه البلدان العربية 

يف ه�����ذا امل��ن��ع��ط��ف اخل����ط����ر، وي���ج���ري 

الركيز ب�ملق�بل على اإنف�ق امل�ل ب�سخ�ء 

ل���ت����أم���ن ال�������س���ي����رات امل�����س��ف��ح��ة وب���ن����ء 

وتعزيز  الف�خرة،  والديك�رات  الق�ع�ت 

ال�سرك�ت  التع�قد مع  االأم��ن عن طريق 

امل�س�ركن  ثقة  ل��ع��دم  اخل������س��ة  االأم��ن��ي��ة 

ب�أجهزة االأمن العراقية.  

ل���ق���د ف���ق���د امل�����اط����ن ال���ع���رب���ي ث��ق��ت��ه 

مب����ؤمت���رات ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ زم��ن 

اإليه اجل�معة  اآلت  بعيد، وقد �سهدن� م� 

ال��ع��رب��ي��ة م����ؤخ���راً ح���ن حت��ك��م��ت اإم�����رة 

االأح����داث  ب���أه��م  االإرادة  امل�سل�بة  ق��ط��ر 

التي ع�سفت بدول املنطقة، اإن اجل�معة 

العربية ت�سر يف طريق انهي�ره� بخطى 

اأن نت�قع تغيراً  حثيثة، ومن ال�سذاجة 

انعق�د  ب�سبب  االن���ح���دار  ه���ذا  وج��ه��ة  يف 

املنق�سم  البلد  العراق،  القمة العربية يف 

على ذاته الذي يت�ّهم البع�س ب�أنه هزم 

املتحدة  وحترر من االحتال  ال�الي�ت 

وتبع�ته.

ب�خت�س�ر، تنعقد القمة يف وقت فقد 

فيه امل��ل���ك وال��روؤ���س���ء واالأم����راء العرب 

اأي دور يخدم االأهداف التي اأُن�سئت من 

اأجله� ج�معة الدول العربية، وعلى راأ�س 

العربي  الت�س�من  تعزيز  االأه��داف  هذه 

ال�سي��سية  املج�الت  يف  اجله�د  وت�حيد 

ل��ق��د �س�عت  وال��ع�����س��ك��ري��ة وال��ت��ن��م���ي��ة، 

املنظمة  ه���ذه  الإ���س��اح  ال��ف��ر���س  جميع 

ب�ملخل�سن من  واالأج��دى  تط�يره�،  اأو 

ويبحث�ا  ينع�ه�  اأن  االأم����ة  ه���ذه  اأب��ن���ء 

ج���دي����ً ع���ن ب���دي���ل ي��ع��ي��د اإل���ي���ه���م االأم����ل 

ب�مل�ستقبل.

عدنان حممد العربي
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القمة العربية في بغداد.. منبر االرتهان للقوى األجنبية المعادية

اليمنية مرحلة جديدة تت�سم ب�ملزيد من  دخلت االأزمة 

اخلط�رة، بعد اإعان تنظيم الق�عدة اإم�رتن اإ�ساميتن يف 

حم�فظتي اأبن و�سب�ة جن�بي الباد، وا�ستعداده لل�سيطرة 

ع��ل��ى حم���ف��ظ��ة ث���ل��ث��ة ه���ي ح�����س��ر م�����ت اأك����ر حم���ف��ظ���ت 

اجلن�ب.

الافت اأن خط�ة تنظيم الق�عدة �سبقه� قي�مه ب�سل�سلة 

ه��ج��م���ت م�����س��ل��ح��ة وت���ف���ج���رات ان���ت���ح����ري���ة، واغ���ت���ي����الت يف 

اأن  على  واأب��ن،  م�ت  وح�سر  والبي�س�ء  �سنع�ء،  حم�فظ�ت 

هذه التط�رات ال�سلبية اأظهرت جملة م�ؤ�سرات على تزايد 

ق�ة الق�عدة �سعبي�ً وع�سكري�ً على نح� غر م�سب�ق منذ اأن 

مت االإعان عن وج�د تنظيم الق�عدة يف اليمن، وتكمن هذه 

امل�ؤ�سرات ب�الآتي:

به�  ق�م  التي  الع�سكرية  الهجم�ت  وات�س�ع  - حجم وق�ة 

على  الهج�م  واأهمه�  اليمني،  اجلي�س  على  الق�عدة  تنظيم 

185 جندي�ً،  اأ�سفر عن مقتل  ال��ذي  اأب��ن،  ثكنة ع�سكرية يف 

وت��ف��ج��ر ط���ئ��رة ع�����س��ك��ري��ة ت���ب��ع��ة ل�����س��اح اجل���� يف ق���ع��دة 

الديلمي.

الق�عدة من فر�س �سيطرته على مدن  - متكن تنظيم 

اإ�سراتيجية جن�بي الباد، يقع فيه� اأ�سخم م�سروع للغ�ز 

نح�  كلفته  وت�سل  الفرن�سية،  ت���ت���ل  �سركة  ت��دي��ره  امل�س�ل 

ملي�ر دوالر، وت�سرف على ال�س�احل القريبة من ب�ب املندب 

ال�سري�ن احلي�ي للتج�رة الع�ملية، وهذه ال�سيطرة م� ك�نت 

لتح�سل ل�ال وج�د ت�أييد من ال�سك�ن للق�عدة.

- قدرة الق�عدة على اخراق اجلي�س اليمني وا�ستم�لة 

عدد من الع�سكرين وامل�س�ؤولن ب�لدولة، االأمر الذي مكنه� 

اأبن و�سب�ة، وتبن ذلك من  من ال�سيطرة على حم�فظتي 

مل�ؤامرة  ب�أنهم تعر�س�ا  اأبن  اإع��ان بع�س اجلن�د يف  خال 

تنظيم  م�سلحي  قبل  من  ا�ستهدفهم  ال��ذي  الهج�م  خ��ال 

اأب��ن  وات��ه���م حم�فظ  ن�حية،  م��ن  دوف�����س  وادي  الق�عدة يف 

وع�سكرية  �سي��سية  جه�ت  ال��زوع��ري  ح�سن  �س�لح  ال��ل���اء 

بت�سليم املح�فظة للق�عدة، داعي�ً اإىل حم�كمتهم.

ب���أن  ب��ن عمر  لليمن جم�ل  ال���دويل  املبع�ث  اع���راف   -

تنظيم الق�عدة حقق مك��سب ا�سراتيجية على االأر�س.

اأنه بعد اإعان الق�عدة اإق�مة اإم�رتي اأبن  من ال�ا�سح 

و�سب�ة، وا�ستعداده� ل�سم ح�سر م�ت اإليهم�، اأ�سبح اليمن 

االأزم��ة  ا�ستمرار  ن�بع من  اآن،  اأم���م و�سع معقد وخطر يف 

والتدخات  االجتم�عية،  واالقت�س�دية  واالأمنية  ال�سي��سية 

اخل�رجية، وخ�س��س�ً الغربية واخلليجية التي تف�قم منه�، 

ومثل هذا ال�اقع ي�سع اليمن اأم�م االحتم�الت االآتية:

اأم����رك����ي خليجي  ب���دع���م   ق���ي����م احل���ك����م���ة اجل����دي����دة 

على  �سيطرته�  خاله�  م��ن  ت�ستعيد  ع�سكرية  حملة  ب�سن 

حم�فظتي اأبن و�سب�ه، وتق�سي على وج�د الق�عدة يف هذه 

املن�طق احلي�ية واله�مة، مب� ي�سهم يف قطع الطريق على 

�سين�ري� ت�سظي اليمن وتق�سيمه اإىل دويات عديدة.

اأن تف�سل احلك�مة يف ا�ستع�دة هذه ال�سيطرة، وتتمكن   

الق�عدة من تثبيت �سيطرته� يف حم�فظ�ت اأبن و�سب�ة ومد 

هذه ال�سيطرة اإىل ح�سر م�ت، ودخ�ل االأم�ر يف م�س�ر حرب 

ا�ستنزاف، كم� ح�سل يف حم�فظة �سعدة.

اأن ي�ؤدي ف�سل احلك�مة يف ا�ستع�دة �سيطرته�، اإىل اإ�س�بة 

وال���ه��ن، وت�سجيع  ال�سعف  م��ن  ب���مل��زي��د  امل��رك��زي��ة  ال��دول��ة 

الق�ى الداعية اإىل االنف�س�ل اإىل احلذو حذو م� ق�مت به 

الق�عدة من خط�ة تق�سيميه.

تك�ن مت�سررة  اأم��رك��� قد  اأن  ي��رى  ك���ن هن�ك من  واإذا 

من تق�سيم اليمن اإىل عدة دول، ك�ن الق�ى امل�سيطرة على 

االأر�س ال تدين ب�ل�الء  لل�سي��سة االأمركية واخلليجية، اإال 

اأن م�سلحة اأمرك� ال تتن�ق�س مع م�سروع التق�سيم، خ�س��س�ً 

ب�سق�ط وته�وي  يهدد  اأن هن�ك خطراً حقيقي�ً  عندم� جتد 

نظ�م احلكم امل�ال له�، وب�لت�يل ف�الأف�سل ب�لن�سبة اإليه� عدم 

االأمركية،  لل�سي��س�ت  املع�دية  ال��ق���ى  بيد  النظ�م  �سق�ط 

الإدخ���ل  والتق�سيم  الف��سى  نح�  االأم����ر  دف��ع  ف���إن  ول��ذل��ك 

اليمن يف ح�لة من االحراب وال�سرذمة ه� البديل االأف�سل 

الأمرك�، الأنه مينع قي�م دولة مع�دية له� على �سف�ف اخلليج 

وب�ب املندب، يف وقت اأن تق�سيم اليمن ي�فر الفر�سة الأمرك� 

مل�ا�سلة حم��سرة احل�ثين يف ال�سم�ل، وترير التدخل يف 

اليمن بحجة اال�ستمرار يف احلرب �سد الق�عدة يف اجلن�ب، 

على  والعمل  له�،  املر�س�مة  اللعبة  �سي�ق  عن  تخرج  عندم� 

تفتيت،  ���س��ي���ق خم��ط��ط  امل��ذه��ب��ي��ة يف  الفتنة  واإث������رة  ت��غ��ذي��ة 

اليمن  يف  االأم��رك��ي��ة  ف�ل�سي��سة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  ومت��زي��ق 

ب�تت تق�م على اأ�س��س اإع�دة تع�مي نظ�م حكم مركزي يلتزم 

تنفيذ االأجندة ال�سي��سية لل�الي�ت املتحدة يف املنطقة، اأو دفع 

االأم�ر نح� الف��سى والفتنة والتق�سيم.

واخلط�رة اأن الق�ى املع�ر�سة لنظ�م احلكم، وتدع� اإىل 

اأ�س��س برن�مج �سي��سي اقت�س�دي  تغيره، غر م�حدة على 

التبعية  م��ن  اليمن  حت��ري��ر  اإىل  ي�سعى  وح���دوي  اجتم�عي 

منه�  جهة  ولكل  منق�سمة،  هي  واإمن���  االأمركية،  لل�سي��سة 

روؤيته� امل�ستقلة.

ح�سني عطوي

اأي�ت ُكتبت على ح�ئط الق�عة.. من دون تطبيق

بعد إعالن القاعدة إقامة إمارتي أبين وشبوة

اليمن أمام خطر االنزالق نحو التقسيم
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ت�ن�س اخل�سراء تنتقل من ح�س�ر اإىل ح�س�ر، ومن قهر اإىل قهر، ومن ظلم اإىل ظلم، 

من عهد زين الع�بدين بن علي الذي عمم الف�س�د ومنع العمل ال�سي��سي والنق�بي وكمم 

االأف�اه وقمع احلري�ت اإىل عهد من�سف املرزوقي، اخل�ف واملخ�طر ذاته�، زين الع�بدين 

الثق�فة  العروبة واالإ�سام، وجهد لتعميم  اأهل ت�ن�س عن  الإبع�د  بن علي عمل ج�هداً 

الغربية والفرن�سية خ�س��س�ً، ف�أ�سبحت هذه الثق�فة منهج واأ�سل�ب حي�ة الت�ن�سين، 

حتى ب�ت املرء يحت�ر وه� يت�بع هذا امل�سهد الق��سي املع�دي للمنطق والت�ريخ، هل ه� 

الثق�فة  اإىل جمتمع غربي  ينظر  اأم  واالإ�سام،  العروبة  اإىل جمتمع يحمل قيم  ينظر 

والت�جه واله�ية! 

العمل احلزبي ال�سي��سي ك�ن �سبه حمظ�ر، التظ�هر ممن�ع، ال�س�م غر مرحب به، 

به يف  اإلكرونية، واحلج�ب غر مرحب  تتم وفق بط�ق�ت دخ���ل  امل�سجد  وال�ساة يف 

اجل�مع�ت وامل�ؤ�س�س�ت الر�سمية. 

وقل�ب  ع��ق���ل  م��ن  واالإ���س��ام  ال��ع��روب��ة  اإل��غ���ء  اإىل  ال�س�بق  ال��ن��ظ���م  جهد  بب�س�طة، 

والف�س�د  والقمع  القهر  نظ�م  واإ���س��ق���ط  اإن��ه���ء  يف  جن�حهم  بعد  اأخ����راً..  الت�ن�سين، 

بداأت تظهر مامح نظ�م قهر  الث�رة،  انتخ�ب�ت برمل�نية ورئ��سية بعد  اأول  واإجرائهم 

ويعيق  التط�ر  وي�قف  الط�ق�ت  ويهدر  العقل  يحجب  خمتلف  جديد  ن�ع  من  وقمع 

املحتجن  ع�سب  ك���ن��ت  وا���س��ع��ة  جمتمعية  �سريحة  ه��ن���ك  ال��ي���م  احلقيقية،  التنمية 

واملتظ�هرين و�س�همت بتغير النظ�م تت�س�ءل، هل اأن ال�سعب الت�ن�سي الذي ث�ر و�سحى 

امل�ستدامه،  التنمية  يف  والقي�م  االأم��ة  اأع���داء  وم�اجهة  واالإ���س��اح،  التغير  اأج��ل  من 

اخلدم�ت  وحت�سن  االجتم�عية،  وال��ع��دال��ة  ال�سي��سية  الدميقراطية  اإىل  واالن��ت��ق���ل 

الدم�ء  وب��ذل  �سحى  ج��دي��دة،  عمل  فر�س  واإي��ج���د  و�سكن،  و�سحة  تعليم  من  الع�مة 

وقدم ال�سهداء، من اأجل تر�سيخ هذا امل�سهد ال�سي��سي املنق�سم على نف�سه واملعيب، هذه 

الق�س�ي� واملط�لب املجتمعية املحقة، والتي مت�س اجلميع يف ت�ن�س، والذي عر عنه� 

الب�عزيزي بحرق نف�سه، هي التي فجرت الث�رة، وهي التي ك�نت حمركة للجم�هر 

منذ  امل�ستمرة  اخلافية  الفقهية  الق�س�ي�  اأم  ال�س�بق،  النظ�م  اأ�سقطت  التي  الغ��سبة 

ال�سي��سي  والتي�ر  الدع�ة  به�  ي�سغل  الث�رة حتى  تفجر  �سبب  ع���م، هي  األ��ف  اأك��ر من 

ال�سلفي الن��س ليًا ونه�راً؟.

هن�ك مه�م اأ�س��سية اأم�م ت�ن�س وم� ي�سمى ث�رات الربيع العربي كله�، ف�الأمة معنية 

يف هذه املرحلة ب��ستع�دة ق�اه� احل�س�رية، وال�سيطرة على م�ارده� االقت�س�دية واإدراته� 

الق�ة  وعن��سر  احلديثة  التكن�ل�جي�  امتاكه�  ���س��رورة  اإىل  ب�الإ�س�فة  �سليم،  ب�سكل 

الت�ريخين، وعدم دخ�له�  اأعدائه�  املت�س�عدة من قبل  التهديدات  اأمنه� �سد  حلم�ية 

يف انق�س�م�ت و�سراع�ت داخلية، مثل اإنزال العلم الت�ن�سي يف اجل�مع�ت الت�ن�سية، ورفع 

الراي�ت ال�س�داء اأو تكفر معظم امل�سلمن املختلفن معهم ب�الجته�د اأو الراأي.. فهذه 

الق�س�ي� �ستبقى حمل اجته�د متب�ينة رمب� حتى قي�م ال�س�عة.

م� يجري يف ت�ن�س خطر، خ�س��س�ً اإذا م� مت ربطه مب� يحدث يف دول اجل�ار من 

جتت�ح  وال�سي��سية  الدينية  ب�أبع�ده�  التكفر  ظ�هرة  ب��داأت  واجلزائر،  م�سر  اإىل  ليبي� 

ب�سكل  الباد  يف  ال�سلفية  التي�رات  نف�ذ  ت��سع  انت�س�ر  مع  ت�ن�س  يف  ال�سي��سي  امل�سهد 

خطر، مم� دفع خمتلف مك�ن�ت املجتمع الت�ن�سي اإىل دق ن�ق��س اخلطر.

والأن ح�لة عدم اال�ستقرار وعدم الت�ازن م�ستمرة يف النظ�م الت�ن�سي، لقد مت عر�س 

ال�سيخة م�زة عر�ست  اأمر قطر  زوجة  اإن  ويق�ل  للبيع،  ت�ن�س  الرئ��سية يف  الق�س�ر 

�سراء الق�سر الرئ��سي ب�سيدي الظريف، وا�ستعداده� دفع ال�سعر املعرو�س بدون نق��س، 

تردد  بعد  الت�ن�سية  امل�ؤ�س�س�ت  �سراء  خط  على  ال�سع�دي  االإ�سامي  البنك  دخ��ل  كم� 

معل�م�ت عن تقدمي البنك املذك�ر عر�س�ً ل�سراء بنك الزيت�نة الت�ن�سي.

اأم�م مرحلة جديدة من التدخل اخلليجي ال�س�فر للث�رات العربية،  اأ�سبحن�  فهل 

من اأجل املزيد من ال�سيطرة االحتك�رية على اقت�س�دي�ت الث�رات العربية من قبل بي�ت 

املنطقة،  املنتجة يف  امل�ؤ�س�س�ت  التي جتهد لا�ستح�اذ على معظم  التم�يل اخلليجية، 

وهل �سحيح اأن هن�ك تن�ف�س�ً قطري�ً �سع�دي�ً حمم�م�ً على هذه الث�رات وعلى ممتلك�ت 

هذه ال�سع�ب، التي بذلت من الدم�ء والعرق الكثر المتاكه�؟

و�سط �سرخ�ت معظم التج�ر الت�ن�سين ال�سغ�ر من الك�س�د التج�ري الذي يع�ن�ن 

املئة مق�رنة عن  زاد عن �سبعن يف  املبيع�ت تراجع�ً  الث�رة، حيث �سجلت  منه منذ بدء 

مبيع�ت الع�م امل��سي، كم� �سرح ن�ئب رئي�س نق�بة التج�ر.

جهاد ال�ساين

قبل اأن ي�ستكمل احلراك الليبي املدع�م 

قتل  بعد  االأرا���س��ي  على  �سيطرته  اأطل�سي�ً 

زعيم ليبي� ال�س�بق معمر القذايف ب�لطريقة 

ال�سراع  بداأ  الع�مل،  �س�هده�  التي  ال�سنيعة 

ال��دب«  »جلد  على  اجلغرافية  املك�ن�ت  بن 

ال�طني، يف وقت مل يتمكن رع�ة امل�سيطرين 

التي  اال�ستب�ك�ت  وق��ف  من  ال�سلط�ت  على 

ال�سيطرة  وال  »ال��ك��ف��رة«،  منطقة  ت�سهده� 

ت�سليم  الراف�سة  امل�سلحة  امليلي�سي�ت  على 

املط�رات  وحتى  الر�سمية  وامل��ق��ّرات  ال�ساح 

وامل�انئ.

وك����ل ذل�����ك، ك����ن���ت ال�����س��ل��ط���ت ت����رى اأن 

مب�س�عدة  ممكنة  عليه  ال�سيطرة  احتم�الت 

اأن املف�ج�أة  اإال  الذين ع�ث�ا يف ليبي� دم���راً، 

ك�نت ب�إعان اإقليم »برقة« الغني ب�لروات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، وال���ت���ي ت�����س��ك��ل غ���ل��ب��ي��ة ال����روة 

االإق��ل��ي��م،  الإدارة  جم��ل�����س  ت�سكيلة  الليبية 

واخل��روج من حتت عب�ءة ال�سلطة املركزية 

ب���ت���ري���رات ت��ك��ت�����س��ب يف ال��ظ���ه��ر امل��ل��م������س 

اأن  ب�عتب�ره� حق�ً طبيعي�ً، ال�سيم�  تع�طف�ً، 

املركزية  ال�سلط�ت  تتهم  ال��ت��ري��رات  تلك 

ب��ت��ه��م��ي�����س امل��ن��ط��ق��ة وا���س��ت��غ��ال خ��رات��ه���، 

مقرونة برغبة ال�سك�ن يف اأن تك�ن لهم اإرادة 

خ��سة ت�سّر �س�ؤونهم.

ف���مل��ج��ل�����س االن���ت���ق����يل ال����ذي ت�����س��ّك��ل بن 

ب�أنه غر فّع�ل،  »الن�ت�«، متهم  ذراع��ي حلف 

�س�ؤون  اإدارة  يف  وف��سل  ينخره،  والف�س�د  بل 

ال����ب����اد، ول��ي�����س ه���ن����ك ق����ان���ن ي���ق���در على 

اأن��ه يق�ل  اأو االل��ت��زام به�، واالأن��ك��ى،  �س�غه� 

كام�ً ويطلق وع�داً ويطرح نقي�سه�، قبل اأن 

يجّف حره� اأو يتبّدد ال�س�ت الذي اأطلقه.

ال��ذي  ب��رق��ة  جمل�س  ف����إن  ب�ملق�بل،  لكن 

فقد  �سخ�س،  اآالف   3 نح�  بح�س�ر  اأع��ل��ن 

لفت االنتب�ه اإىل اأن االإعان ك�ن من مدينة 

»بنغ�زي«، حيث اأعلن املجل�س االنتق�يل بعد 

ان�سق�ق رئي�سه »م�سطفى عبد اجلليل« عن 

فيه�  ي�سغل  ك�ن  التي  القذايف  �سلطة معمر 

وزير العدل.

واالإعان عن جمل�س برقة، ورغم النقد 

له على اأنه انف�س�يل، والنفي بذلك كم�ؤ�سر 

ال��ذي  »ال���رق«  بعيد  اإىل ح��د  ي�سبه  وا���س��ح 

الرعد  اأّن  اأي  ال��رع��د،  ع��سفة  اإىل  ي���ؤ���ّس��ر 

ي�ستبق  اأن  اإال  ي��رّدد �سداه ال ميكن  ال��ذي 

برقة.

ول���ذل���ك، ف�����إّن امل���خ����وف ت��ت��زاي��د م��ن اأن 

يك�ن جمل�س برقة امل�ؤ�سر الطبيعي لتق�سيم 

نه�ية حكم  قيل  م�  اإىل  به�  وال��ع���دة  ليبي�، 

اأكره�  والي����ت،  ث��اث  ك�نت  حيث  امللكية، 

برقة، ف�الية طرابل�س، ووالية فزان.

اإداري�����ً،  ول���  االنف�س�يل،  برقة  واإع���ان 

كمرحلة اأوىل يطرح واقع امل�سروع التفتيتي، 

ال���روح مع  فيه  دّب��ت  ال��ذي  ليبي�  تق�سيم  اأو 

انطاق اأول ط�ئرة لاأطل�سي لتق�سف ليبي� 

االإع���ان  اأن  �سيم�  امل��دن��ي��ن،  حم�ية  ب��زع��م 

امللكية،  د�ست�ر  اإىل  ب���ل��ع���دة  م��دع���م���ً  ج���ء 

مع تعديات طفيفة، مع الت�أكيد اأنه اإقليم 

فيدرايل- اأي دولة يف بلد احت�دي - وه� م� 

»ر�س�نته«،  عن  للخروج  اجلليل«  »عبد  دع� 

اإذا  ال��ق���ة  اإن���ه م�ستعد ال���س��ت��خ��دام  وال��ق���ل 

التق�سيم..  مل��ن��ع  اأي  ذل����ك..  االأم����ر  ت��ط��ّل��ب 

وم�سيف�ً  ب�لق�ة،  ول���  واح��دة  وح��دة  فليبي� 

اأ�سبه بدمى حتركهم دول عربية  اأن ه���ؤالء 

واأن�س�ر القذايف، لكنه ع�د واأكد على احل�ار 

نف�سه  ب�أنه  »الرقي�ن«  له  ت�سّدى  اأن  بعد 

ك�ن من اأتب�ع القذايف، وك�ن وزيراً للعدل يف 

اللغة نف�سه�  واأن��ه ي�ستخدم  دولة با عدل، 

التي ا�ستخدمه� القذايف، وهي لغة التخ�ين 

واأكر  معه،  يختلف�ن  وللذين  للمع�ر�سن 

من ذلك، ف�إن »عبد اجلليل« متهم بت�أ�سي�س 

نظ�م �سم�يل اأين منه القذايف.

�س�حبة  ب�عتب�ره�  قطر  يتهم  البع�س 

بل  ليبي�،  مت��زي��ق  يف  فقط  لي�س  امل�سلحة، 

اإىل  الكرى  العربية  الباد  كل  حت�يل  يف 

بن  ب�لقي�دة  تف�ز  عّله�  متن�حرة،  دوي��ات 

املتن�حرين ال�سعف�ء وال�سغ�ر، ولذلك ُينّدد 

الليبية  والتظ�هرات  ال�سي��سين  من  كثر 

ب�لدور القطري ال�سيء يف ليبي�، فيم� يق�ل 

يق�د  ال���ذي  االن��ت��ق���يل  املجل�س  اإن  اآخ����رون 

ال�سلطة،  ب����إدارة  له  عاقة  ال  ح�لي�ً،  ليبي� 

ال��ف�����س���د  يف  غ�����رق�����ن  اأع�������س����ءه  اأّن  ���س��ي��م��� 

االأطل�سي�ن،  لهم  يركه  م�  بق�ي�  وتق��سم 

م�سر  ح����ل  جلية  تبقى  امل��خ���وف  اأّن  اإاّل 

احل��دي��ث  اأّن  �سيم�  واح�����دة،  ك���ح��دة  ليبي� 

االآن يتزايد عن نية الإق�مة دولة الط�ارق، 

اجلزائر  اإىل  بتداعي�ته  �سيمتد  حتم�ً  وهذا 

وت�ن�س، اأي املغرب العربي وللذين يحب�ن.. 

�سم�ل اأفريقي�.
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هاج�س  �ساركوزي  الفرن�سي  الرئي�س  يعي�س 

الفرن�سية،  الرئا�سية  االنتخابات  يف  اخل�سارة 

اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  املتكررة  اإخفاقاته  بعد 

واالقت�سادية، وف�سله يف حفظ القرار الفرن�سي 

امل�ستقل، بعد تبعيته العمياء للإدارة االأمريكية 

ال����ذي مي��ث��ل حا�سنته  ال�����س��ه��ي��وين،  وال��ل��وب��ي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ع��ن�����س��ري��ة )ي���ه���ودي ب���ال���والدة 

وباالنتماء ال�سيا�سي(.

�إخفاقات �ساركوزي

ف��رن�����س��ا من  ن��ق��ل  ق���د  ����س���ارك���وزي  اإن   -

االآ���س��ي��وي  حميطها  اإىل  ال��ق��ري��ب  موقفها 

االأطل�سية  فرن�سا  اإىل  امل��ت��و���س��ط(  )ال��ب��ح��ر 

اأمريكا،  بقيادة  الناتو  �سيا�سات  تنفذ  التي 

ل��ت��اأم��ن م�����س��احل��ه��ا اال���س��رات��ي��ج��ي��ة، وق��د 

ال�سيا�سية  م��رت��ك��زات  ك��ل  ���س��ارك��وزي  ن�سف 

الديغولية، التي توؤكد على ال�سيادة الوطنية 

امل�سالح  م��ع  وت�سامنها  امل�ستقل  وال���ق���رار 

العربية. 

- لقد اأخفق �ساركوزي بفتح اأ�سواق خارجية 

ج���دي���دة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن واالأغ����ن����ي����اء، ال��ذي��ن 

ال�سابقة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ودع���م���وه  اح��ت�����س��ن��وه 

وع��وده  بتحقيق  الإخ��لل��ه  االآن،  عنه  وانف�سوا 

يوؤمن  اآخ��ر  يفت�سون عن ح�سان  واأخ���ذوا  لهم، 

لهم م�سالهم االقت�سادية.

- ل���ق���د ب���ره���ن �����س����ارك����وزي ع����ن ���س��ع��ف يف 

اأخطائه  �سخ�سيته القيادية، عندما برر بع�ض 

وف�سله ب�سبب طلقه من زوجته االأوىل وزواجه 

الثاين عار�سة االأزياء كارال بروين ومغامراتها 

االإع��لم��ي��ة، وغ��ريه��ا ال��ت��ي ت�سغله ع��ن ق��ي��ادة 

فرن�سا وال�سهر على م�ساحلها اال�سراتيجية، 

حيث تغلبت م�ساحله ال�سخ�سية و�سهواته على 

واجبه الوطني، وهذا يوؤكد عدم اأهليته لقيادة 

البلد اإىل �ساطئ االأمان.

- ل��ق��د اأع�����اد ����س���ارك���وزي ���س��ي��ا���س��ة ال��ت��دخ��ل 

االأنظمة  الإ�سقاط  القوة  وا�ستعمال  الع�سكري 

)النفط  االقت�سادية  لتاأمن م�ساحله  املعادية 

اال�ستعماري  فرن�سا  تاريخ  وا�ستعاد  وال�سلح(، 

يف ���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا )جم�����ازر ال��ف��رن�����س��ي��ن يف 

اجل���زائ���ر(، وا���س��ت��ع��م��ار ال��غ��رب امل�����س��ري ليعود 

ب��ع��د اأق����ل م���ن خ��م�����س��ن ع���ام���اً مل��ه��اج��م��ة ليبيا 

بحجة ن�سرة الدميقراطية عرب اأ�سراب الناتو 

دعمه  ال��ذي  ال�سابق  )حليفه  القذايف  الإ�سقاط 

مالياً يف انتخاباته ال�سابقة(.

�أحقــاد �ساركـوزي 

�سـد �سورية و�لإ�سالم

)املتو�سط  م�سروع  �سورية  اأجه�ست  لقد   -

ال����ك����ب����ري(، ال������ذي اأط���ل���ق���ه �����س����ارك����وزي ل��دم��ج 

»اإ����س���رائ���ي���ل« يف حم��ي��ط��ه��ا ال���ع���رب���ي، وت���اأم���ن 

املتو�سط،  البحر  ب��واب��ة  م��ن  ال�سامل  التطبيع 

و���س��ح��ب��ت م���ن حت���ت اأق������دام ����س���ارك���وزي م��ن��رباً 

واأوروب���ا  العربية  املنطقة  بن  يجمع  اإقليمياً، 

املتو�سطية، فاأفقدته قوة التاأثري خارج فرن�سا، 

حلف  يف  الأم��ريك��ا  التبعية  ملنظومة  واأرج��ع��ت��ه 

الناتو.

للتحالف  الرئي�ض  ال��ه��دف  �سورية  متثل   -

االأم���ريك���ي االإ���س��رائ��ي��ل��ي، ك��م��ح��ط��ة ارت���ك���از يف 

ب��د م��ن حتطيمها وك�سر  امل��ق��اوم��ة، وال  حم��ور 

هذه احللقة الذهبية، فقد تطوع �سرياك قبل 

�ساركوزي حل�سار �سورية عرب اتهامها باغتيال 

بلبنان  ال��دول��ي��ة  املحكمة  وتاأ�سي�ض  احل��ري��ري 

واملقاي�سة  باالغتيال  ال�سورية  القيادة  واتهام 

وفل�سطن  لبنان  يف  املقاومة  راأ���ض  على  معها، 

مقابل الرباءة، وحن  �سمدت �سورية واهتزت 

املحكمة، مت الراجع عن ه��ذا االت��ه��ام، وح��ّول 

اإىل اتهام �سيا�سي، فعاد �سعد احلريري وتراجع 

ع��ن االت��ه��ام، وذه���ب اإىل ���س��وري��ة م��ع��ت��ذراً ون��ام 

الوقت  واأك��ل على مائدته، يف  االأ�سد،  �سرير  يف 

مل��وؤام��رة  وحلفاوؤها  اأم��ريك��ا  فيه  تخطط  ال��ذي 

والدميقراطية،  االإ���س��لح   ب�سعارات  ج��دي��دة 

للنقلب على النظام ال�سوري واإ�سقاطه، عرب 

احلرب املبا�سرة الع�سكرية واالأمنية وال�سيا�سية 

ا���س��ت��ع��م��ال  وال���ط���ائ���ف���ي���ة، ومت  واالق���ت�������س���ادي���ة 

بعنوان  املوؤامرة،  لهذه  العربي كغطاء  احلراك 

املوؤامرة  ت��زال  وال  واالإ���س��لح«،  »الدميقراطية 

االأوىل،  اأجه�ست يف حلقتها  اأنها  م�ستمرة، مع 

اجلي�ض  وا���س��ت��ن��زاف  الإن���ه���اك  �ست�ستمر  لكنها 

ال�سوري والنظام املمانع.

�سورية،  يف  ميدانياً  �ساركوزي  تدخل  لقد   -

ال���ذي ك��ان  م��ب��ا���س��رة ع��رب �سفريهم يف دم�����س��ق 

ي���ج���ول ع���ل���ى امل������دن وي���ح���ر����ض ال���ن���ا����ض ع��ل��ى 

ال��ت��ظ��اه��ر، ح��ت��ى و���س��ل ب��ه االأم����ر م��ع ال�سفري 

)مت��ادى  ال��ع��زاء  جمال�ض  حل�سور  االأم��ريك��ي 

االإعلم  و�سائل  بع�ض  ذكرت  الفرن�سيون حيث 

ع���ن اأ����س���ر ���س��ب��اط وع�����س��ك��ري��ن ف��رن�����س��ي��ن يف 

اأح��داث  ك��ان م�سوؤواًل عن  ال��ذي  حم�ض(، وه��و 

وال��ذي  املهاجرين،  �سد  الباري�سية  ال�سواحي 

كان م�سوؤواًل عن  منع النقاب وفر�ض الغرامة 

املدار�ض،  منع احلجاب يف  وم�سوؤواًل عن  عليه، 

وي���خ���و����ض م��ع��رك��ة م��ن��ع ال���ل���ح���وم احل�����لل يف 

معركته االنتخابية، ومنع املهاجرين، خ�سو�ساً 

امل�����س��ل��م��ن، وم���ع ذل���ك ي��ت��ح��ال��ف م���ع االإخ�����وان 

امل�سلمن!

انتخاباته  يف  ���س��ارك��وزي  الرئي�ض  تر�سح   -

ال�سهيوين  ال��ل��وب��ي  ���س��اع��ده  وق���د  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 

باإخراج مناف�سه دومنيك �سرو�ض كان - مدير 

موؤ�س�سة النقد الدويل - الذي اتهم بالتحر�ض 

ال��ت��ن��ظ��ي��ف، ومت ت��ربئ��ت��ه  ب����اإح����دى ع����ام����لت 

وت�سري  ال��ر���س��ي��ح،  فر�سة  خ�سر  بعدما  منها 

ا�ستطلعات الراأي اإىل تقدم مناف�سه »فرن�سوا 

ه��والن��د« عليه يف االن��ت��خ��اب��ات، وي��ب��دو هاج�ض 

اأن  االإليزيه قبل  �ساركوزي من  الف�سل وخروج 

و�سي�سقط  املهاجرين،  ق�سر  من  االأ�سد  يخرج 

كما  �سورية،  يف  النظام  �سقوط  قبل  �ساركوزي 

امل��ق��اوم��ة يف  �سقوط  ���س��رياك قبل  ج��اك  �سقط 

اأم  عام2006  االإ�سرائيلية  باحلرب  �سواء  لبنان 

بحبال املحكمة الدولية.

م�ستوى  على  �سيا�سي  مقاول  �ساركوزي  اإن 

االإق����ل����ي����م خل����دم����ة امل���������س����روع االإ����س���رائ���ي���ل���ي 

ال�سهيوين،  اللوبي  يحركها  واأداة  االأمريكي، 

ا���س��ت��ق��دم م��ن خ����ارج احل����دود ال��ف��رن�����س��ي��ة من 

عائلة جمرية فرن�سية يهودية ويعود متاآمراً  

اأم���ام  ���س��ارك��وزي  �سي�سقط  ���س��وري��ة..  مل��ح��ارب��ة 

ال�سوري، وول��دت رو�سيا وال�سن من  اجل��دار 

ال�ساحة  �سورية  كانت  وكما  ال�سوري،  الرحم 

ب��االأق��وال..  االأم��ريك��ي  النجم  فيها  ب��داأ  التي 

�ساحة  اإىل  االإل���ي���زي���ه  م���ن  ����س���ارك���وزي  وداع������اً 

عرو�ض االأزياء الباري�سية.

د. ن�سيب حطيط

اإي��ران،  على  الغربية  االقت�سادية  العقوبات 

ب�����داأت ت��رت��د ���س��ل��ب��اً ع��ل��ى اق��ت�����س��ادي��ات ال����دول 

قبل  من  االإي���راين  النفط  بيع  حظر  الغربية، 

الدول الغربية، اأّدى اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط يف 

م�سبوقة،  غري  م�ستويات  اإىل  وو�سوله  العامل 

وانقلب بذلك ال�سحر على ال�ساحر، واأ�سبحت 

العقوبات �سيفاً ذا حدين، و�سط ازدياد املخاوف 

ك��ل هذا  اخل��ل��ي��ج،  دول  م��ن  النفط  ت��دف��ق  على 

اجل���ن���ون يف االأ����س���ع���ار وم�����س��ي��ق ه��رم��ز م����ازال 

يتدفق النفط من خلله، ومل تطلق ر�سا�سة 

واحدة بعد يف اخلليج، فماذا �سيح�سل اإذا اأقفل 

من  النفط  ح��ام��لت  وامتنعت  ه��رم��ز  م�سيق 

فوق  تتطاير  ال�سواريخ  وب��داأت  امل�سيق،  عبور 

منابع النفط ومرافئ ت�سديره.

 االرت�����ف�����اع احل�������ايل الأ�����س����ع����ار ال���ن���ف���ط ق��د 

و�سط  م�سبوقة،  غري  اقت�سادية  كارثة  ي�سبب 

ديون  وت��زاي��د  العاملية  االقت�سادية  االنهيارات 

الدول االأوروبية وازدياد العجز االأمريكي.

اأ����س���ي���ف ل���ل���ه���ّم االإي���������راين ازدي��������اد ال��ط��ل��ب 

االقت�ساديات  بع�ض  ومنو  النفط،  على  العاملي 

االأ���س��ي��وي��ة، وال�����س��ق��ي��ع وال����ربد وال��ث��ل��وج التي 

اجتاحت العامل، مما �ساعد يف االرتفاع االأخري 

ال��ط��ل��ب، وب���ات هناك  ازدي����اد  ل��لأ���س��ع��ار نتيجة 

للنفط  امل�سدرة  ال��دول  اأن  ال�سوق  لدى  قناعة 

حظر  واأن  الق�سوى،  االإنتاجية  طاقتها  بلغت 

بيع النفط االإيراين الذي اأقرته الدول الغربية 

اأّدى اإىل ارتفاع االأ�سعار احلالية للنفط، ولكنه 

اأ�سباب عديدة  بل هناك  الوحيد،  ال�سبب  لي�ض 

الكبري  الطلب  منها  االرت��ف��اع،  ه��ذا  �ساركت يف 

ال���ع���امل، متحدثن  امل�����س��ايف يف  ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات 

اأن امل�سايف ال ت�ستطيع تلبية تلك الكميات  اإىل 

املتزايدة،  الطلبات  ومواجهة  املطلوبة  الكبرية 

باالإ�سافة اإىل اأن هناك كميات كبرية من النفط 

ا�ستيعابية  طاقة  توجد  ال  لكن  الثقيل،  اخل��ام 

اإمكانية لتكرير  تخزينية لدى امل�سايف، الأن ال 

ارتفاع  واأن  الثقيل،  النفط  من  الكميات  ه��ذه 

اأ�سعار النفط يعود كذلك اإىل تخوف من عدم 

حت�سن  لعدم  ن��ظ��راً  النفطي،  ال�سوق  ا�ستقرار 

يف  التوتر  وت�ساعد  العراق  يف  االأمنية  احلالة 

دول ال�سرق االأو�سط.

وك���ان ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ق��د ح��ذر 

���س��اب��ق��اً م���ن ت���وق���ف ال�������س���ادرات ال��ن��ف��ط��ي��ة 

االإيرانية بالكامل وتاأثرياتها ال�سلبية على 

ال�سوق، وحذرت من اأن هذا االأمر قد ي�سبب 

بقفزة كبرية يف اأ�سعار النفط، قد ت�سل اإىل 

النقد  املئة، وبالتايل يتوقع �سندوق  30 يف 
ارتفاع اأ�سعار برميل النفط اإىل 160 دوالراً 

للربميل، وقال البيان، اإن ما يجري خطري 

العاملي احلايل،  جداً، الأن تدهور االقت�ساد 

قد يجعل من اإفل�ض )بنك ليمان برازرذ( 

عام2008،  ال��ع��امل��ي��ة   ال��ب��ور���س��ات  وت���ه���اوي 

قد يح�سل  ملا  ثقيلة  اأو مزحة  نكتة  جم��رد 

االآن..

�سارع  اأوب��ام��ا  ب���اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�ض 

اإىل حت��ذي��ر ال�����س��ع��ب االأم���ريك���ي و���س��رورة 

وطبيعة  وتغيري منط  للنفط  بدائل  اإيجاد 

ا���س��ت��ه��لك��ه ل��ل��ط��اق��ة، حم�����ذراً مم���ا ي��ج��ري 

اأ�سعار الذهب والنفط، فقال  من ارتفاع يف 

اأوباما: »اإن القفزة االأخرية باأ�سعار الوقود، 

ت��ع��ط��ي��ن��ا م������ربراً ل�������س���رورة اال���س��ت��ث��م��ار يف 

متتلك  اأمريكا  اإن  اجلديدة«،  التكنولوجيا 

العامل فقط، يف الوقت  نفط  املئة من  2 يف 
النفط  املئة من  20 يف  فيه  ن�ستهلك  ال��ذي 

التقليل  �سرورة  على  اأوباما  و�سدد  العاملي، 

مقابل  االأجنبي،  النفط  على  االعتماد  من 

�����س����رورة اإي����ج����اد ب���دائ���ل ل��ل��ط��اق��ة وازدي������اد 

ا���س��ت��خ��دام االإن���ت���اج االأم���ريك���ي م��ن الطاقة 

الطبيعي  وال���غ���از  ال���ري���اح  م���ن  ال�����س��م�����س��ي��ة 

وال����وق����ود احل���ي���وي وغ���ريه���ا م���ن ال��ط��اق��ة 

اأن بلده �ستقوم بتخفي�ض  البديلة، موؤكداً 

12 مليار  ا�ستهلكها من النفط باأكرث من 

برميل.

ال���ي���اب���ان م�����ازال اق��ت�����س��اده��ا يتخبط  ح��ت��ى 

وي��ن��ت��ق��ل م��ن اأزم����ة اإىل اأزم�����ات، ومل ي��ك��ن من 

املمكن لهذا االقت�ساد اأن مير بظروف اأ�سواأ مما 

مّر بها، فلم تكد اليابان واقت�سادها يتعافى من 

البور�سات  انهيار  فجرها  التي  املالية  االأزم���ة 

اقت�سادها  اأ���س��ي��ب  ح��ت��ى  ال��ع��امل��ي��ة،  وامل�����س��ارف 

 9 بقوة  مدمر  زل���زال  بعد  القا�سية  بال�سربة 

اأنتجت موجات  التي  درج��ات مبقيا�ض ريخر، 

�سربت  م�سبوقة  غ��ري  )ت�سونامي(  عاتية  م��ّد 

ن��ووي��ة يف  بكارثة  ال��ب��لد، وه���ددت  �سرق  �سمال 

العامل املا�سي بعد حدوث ت�سرب يف مفاعلتها 

النووية.

كارثة  من  اأ�سواأ  احلادثة  هذه  كانت  رمبا 

ت�����س��رن��وب��ي��ل ال��رو���س��ي��ة، ذل���ك ال���زل���زال ب��دد 

االآمال يف �سرعة انتعا�ض االقت�ساد الياباين، 

خلل  من  جنحت  قد  ال�سن  كانت  اأن  بعد 

ج��ه��ده��ا ال�����دوؤوب م��ن زح��زح��ت��ه م��ن امل��رك��ز 

ال���ث���اين اإىل امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

اق��ت�����س��ادي��ات ال���ع���امل، ف��ي��م��ا ا���س��ت��ك��م��ل��ت ه��ذا 

ال��ع��ام ال�����س��رب��ات ع��ل��ى االق��ت�����س��اد ال��ي��اب��اين، 

ب��ع��د اأن اق��ت��ل��ع��ت ال�����س��ي��ول ال��ع��ارم��ة م��واق��ع 

�سل�سلة  ال�سيول  وج��رف��ت  �سخمة  اإن��ت��اج��ي��ة 

من ال�سركات وامل�سانع املوردة ل�سركات بالغة 

تويوتا  مثل  ال��ي��اب��اين،  للقت�ساد  االأه��م��ي��ة 

وميت�سوبي�سي، مما اأدى اإىل توقف االإنتاج يف 

عدة م�سانع.

حمرر �ل�سوؤون �لدولية

16

دولي

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

انتخابات ساركوزي.. والجدار السوري

حظر النفط اإليراني يرتّد سلبًا على الغرب
ماذا سيحصل إذا بدأت الصواريخ تتطاير فوق منابع النفط؟

�لرئي�س �لفرن�سي نيكوال �ساركوزي يتحدث خالل �إحدى جوالته �النتخابية يف باري�س )�أ. ف. ب(
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ت�����راف�����ق االن����ت���������س����ار ال���ك���ب���ري ل��ل��ع��م��ال 

واخل�����رباء ال�����س��ي��ن��ن يف اأ���س��ق��اع االأر�����ض 

ح��وادث  يف  دراماتيكي  ارت��ف��اع  مع  قاطبة، 

االختطاف التي يتعر�ض لها هوؤالء العمال 

م�سر  يف  ال�سيما  اخل����ارج،  يف  ال�سينيون 

اأ�سبح  اأخ����رياً، وق��د  وال�����س��ودان كما راأي��ن��ا 

يحتل  املغربن«  ال�سينين  »حماية  بند 

ال�سينية،  االأم��ن��ي��ة  االأج��ن��دة  اأول��وي��ة على 

خ�����س��و���س��اً ب��ع��د ح��ادث��ة م��ق��ت��ل 14 ع��ام��ًل 

�سينياً يف اأفغان�ستان وباك�ستان عام 2004، 

عام  ال�����س��ودان  يف  املختطفن  اأح��د  ومقتل 

اأن  علماً  تردياً،  يزداد  الو�سع  لكن   ،2012
ال�سلطات ال�سينية اأجلت بن عامي 2006 

اآالف �سيني من دول   6 اأك��رث من  و2010 

منها  م�سطربة  اأو���س��اع  �سابتها  خمتلفة 

وتايلند،  وت�ساد  ولبنان،  ال�سرقية  تيمور 

وهاييتي وقريغيز�ستان.

م���وج���ة  ع��������ادت  امل����ا�����س����ي،  ال�����ع�����ام  ويف 

االختطاف التي الحقت العمال ال�سينين 

ال�سن  واأجلت  جديد،  من  براأ�سها  لتطل 

اأك���رث م��ن 48 األ��ف��اً م��ن رع��اي��اه��ا م��ن دول 

مع  وال��ي��اب��ان،  وليبيا  م�سر  مثل  خمتلفة 

ذلك، قتل 13 بحاراً �سينياً يف نهر ميكونغ 

يف �سمال تايلند يف ت�سرين االأول 2011، 

ويف اأواخر كانون الثاين 2012 مت اختطاف 

ن��ح��و 50 ع���ام���ًل ���س��ي��ن��ي��اً يف ح��ادث��ت��ن يف 

كردفان،  من  م�سلحن  يد  على  ال�سودان 

وك���ذل���ك م���ن ق��ب��ل رج����ال ق��ب��ائ��ل يف �سبه 

جزيرة �سيناء امل�سرية.

ينت�سر ال�سينيون بقوة يف دول خمتلفة 

اأن  يتوقع   2012 العام  ففي  ال��ع��امل،  ح��ول 

ي�����س��اف��ر 60 م��ل��ي��ون ���س��ي��ن��ي  اإىل اخل����ارج، 

وه���و رق���م ق��د ت�����س��اع��ف ب�ست م���رات عما 

امل��رج��ح  2000، وم���ن  ال��ع��ام  ك���ان ع��ل��ي��ه يف 

 ،2020 العام  يف  مليون   100 اإىل  ي�سل  اأن 

يعملون  �سيني  م��لي��ن   5 ه��ن��اك  اأن  كما 

وب�سبب  بوترية غري منقطعة،  اخل��ارج  يف 

التي  ن�سبة االع��ت��داءات واحل��وادث  ارتفاع 

يتعر�ض لها العمال ال�سينيون يف اخلارج، 

و�سعها  يف  م��ا  ال�سينية  ال�سلطات  ت��ب��ذل 

لتاأمن احلماية لرعاياها، لكن املوؤ�سف اأن 

ال�سلطات ال متلك اإح�ساء دقيقاً عن عدد 

العمال يف اخلارج لكنها تقدر عددهم ب�5.5 

نحو  كانوا  بينما   ،2011 العام  يف  ملين 

ملين يف العام 2005.   3.5

�سدمة �سعبية

يف ال�����واق�����ع،  ���س��ع��ر ال�����س��ع��ب ال�����س��ي��ن��ي 

ب�سدمة اإزاء احلادثن اللذين وقعا اأخرياً، 

ح��ي��ث مت اخ��ت��ط��اف اأك����رث م��ن 50 ع��ام��ًل 

ال�سودان  يف  كرهائن  واحتجازهم  �سينياً 

وم�������س���ر، وه����و م���ا اأث������ار خم�����اوف وا���س��ع��ة 

النطاق ب�ساأن �سلمة العاملن ال�سينين 

يف اخل���ارج، واأي���اً ك��ان ال��ه��دف يف اأذهانهم، 

ي��ب��دو م���ن ال��وا���س��ح اأن خ��اط��ف��ي ال��ع��م��ال 

ال�سينين يرغبون يف جذب انتباه العامل 

من  بذلك  م�ستفيدين  مطالبهم،  لتعزيز 

ت��ن��ام��ي ال��ن��ف��وذ ال�����س��ي��ن��ي يف ���س��ت��ى اأن��ح��اء 

الفدية  ال�سن  تدفع  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ال��ع��امل، 

لتحرير الرهائن، لذا تعترب هدفاً �سهًل.

وق���د ي���دل اخ��ت��ط��اف ال�����س��ي��ن��ي��ن على 

ال����ق����وة االق���ت�������س���ادي���ة امل���ت���ن���ام���ي���ة ل��ب��ك��ن 

من  امل��زي��د  ب��اإر���س��ال  اخل����ارج  يف  وتو�سعها 

م��واط��ن��ي��ه��ا ل��ل��ع��م��ل يف م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة 

التحتية والتنمية وغريها.

دعوة دولية

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، دع�����ت ال�������س���ن امل��ج��ت��م��ع 

ملمو�سة  اإج�������راءات  ات���خ���اذ  اإىل  ال�����دويل 

واملوؤ�س�سات  املواطنن  �سلمة  من  للتاأكد 

تعار�ض  اأنها  موؤكدة  اخل��ارج،  يف  ال�سينية 

اأن  واأن��ه��ا على ثقة م��ن  بقوة االخ��ت��ط��اف، 

اختطاف  ي��دي��ن  ب��اأ���س��ره  ال���دويل  املجتمع 

اإىل  م�سرية  �سيا�سية،  الأغ��را���ض  مدنين 

اإ�سهامات  ق��دم��ت  ال�سينية  ال�سركات  اأن 

اإيجابية لتنمية الدول االأفريقية، حتديداً 

اقت�سادياً واجتماعياً، مما عاد بالنفع على 

�سعوبها يف ال�سنوات االأخرية.

ال�������س���رك���ات ال�����س��ي��ن��ي��ة، ����س���واء ال��ع��ام��ة 

اأم اخل��ا���س��ة، ك��ث��ف��ت ك��ث��رياً م��ن وج��وده��ا 

يف اخل�������ارج خ�����لل ال�������س���ن���وات االخ������رية، 

وخ�����س��و���س��اً يف ال���ق���ارة االأف��ري��ق��ي��ة، ���س��واء 

اأم املواد االأولية وزراعة  ال�ستغلل النفط 

وال��ط��رق  امل�ست�سفيات  ب��ن��اء  اأم  االأرا����س���ي 

اإال  بالتق�سري،  اتهامها  وبرغم  وال�سدود، 

اأن هذه ال�سركات اخلا�سة ت�سخ املزيد من 

وموظفيها  عمالها  حياة  لتاأمن  االأم��وال 

وحمايتهم من اأي خطر يحدق بهم.

�سحايا  اأ���س��ب��ح��وا  ال�سينيون  ال��ع��م��ال 

للأنظمة  ال��داع��م��ة  ال�سينية  ال�����س��ي��ا���س��ة 

ح��رك��ات  الأن  االأح���ي���ان،  بع�ض  يف  امل��ح��ل��ي��ة 

ال�سن  جمهورية  معاقبة  ت��ري��د  ال��ت��م��رد 

يف  م��ط��ع��ون  ح��ك��وم��ات  ل��دع��م��ه��ا  ال�سعبية 

حملة  من  باالقت�سا�ض  فتقوم  �سرعيتها، 

طبيعة  كانت  مهما  ال�سينية،  اجلن�سيات 

ع��م��ل��ه��م، ح��ت��ى واإن ك���ان���وا جم����رد ع��م��ال 

ب�����س��ط��اء، وت��ذه��ب ن��ظ��ري��ات امل���وؤام���رة اإىل 

اأبعد من ذلك، فهناك من يتهم اجلماعات 

امل�����س��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��اخ��ت��ط��اف واإي�����ذاء 

العمال ال�سينين، باأنها ترغب يف ال�سغط 

على  مواقفها  ج��راء  بكن  العا�سمة  على 

دعمها  طليعتها  ويف  ال��دول��ي��ة  ال�����س��اح��ة 

اإيران  يف  االإ�سلمية  للجمهورية  امل�ستمر 

مقابل العقوبات الغربية املفرو�سة عليها.

هبة �ل�سيد�ين

الراعي اختار 
طريق السيد

ال��ب��ط��ري��رك م���ار ب�����س��ارة ب��ط��ر���ض ال����راع����ي.. ه��ذا 

امل�����س��رق��ي احل�����س��ارة وال��ت��ن�����س��ئ��ة وال��ت��ط��ل��ع��ات ال��واع��د 

للمنطقة..  امل��ر���س��وم��ة  امل��خ��ط��ط��ات  اإب���ع���اد  وال���واع���ي 

وباليوم  باهلل  اإرادة موؤمنة  اأوت��ي من  ما  بكل  ال�ساعي 

هذه  ل�سعوب  واملخّل�ض  املوقظ  دور  لعب  اإىل  االآخ��ر، 

يدرك  فح�سب..  مل�سيحييها  ولي�ض  باأ�سرها،  املنطقة 

داء  تعاين  بيئة  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زء  لبنان  اأن  ويفقه 

كما  لفل�سطن..  ال�سهيوين  االح��ت��لل  ه��و  ع�����س��ااًل 

ملفاهيم  غالبيتها  وال��ت��زام  اح���رام  ع��دم  م��ن  تقا�سي 

وتكافوؤ  وامل�����س��اواة  وال��ع��دال��ة  والدميقراطية  احل��رّي��ة 

الفر�ض.. وما يزيد يف الطن بله، افتقارها اإىل ثقافة 

امل�سروع.

ه�����ذا ال���ب���ط���ري���رك ال����ر�����س����ويل ����س���اح���ب ال��ن��ظ��رة 

فقيد  بعبارة  ملياً  والفكر  النظر  اأنعم  قد  املختلفة.. 

االإن�سانية البابا يوحنا بول�ض الثاين: »لبنان اأكرب من 

بلد اإنه ر�سالة« وعليه اختار الطريق االأ�سعب الإثبات 

الت�سحيات  اختار طريق  لبنان يف حميطه..  ر�سالية 

ال���ك���ربى، ط��ري��ق ال�����س��ي��د، ط��ري��ق امل�����س��ي��ح��ي��ة احل��ّق��ة 

يتعّر�ض  ملا  اآب��ه  غري  واملخاطر..  بامل�ساعب  املحفوفة 

فالق�سية  النفو�ض،  �سغار  م��ن  وم��ذم��ة  نقد  م��ن  ل��ه 

اأن يتوقف عند �سف�سفة هوؤالء واأوؤلئك من  اأكرب من 

جهات  حل�ساب  العاملن  ال�سيقة،  امل�سالح  اأ�سحاب 

م�سبوهة..

ه����ذا ال��ب��ط��ري��رك امل�����س��ي��ح��ي - ال���ع���رب���ي - امل���وؤم���ن 

الوطنية  التنوعات  اح���رام  �سمن  وذل��ك  بالتعددية، 

حترير  اإىل  ال�ساعي  والثقافية..  والدينية  واالإث��ن��ي��ة 

الداعي  الطائفية،  املثالب  من  اأواًل  امل�سيحي  املجتمع 

واملناقب  بالقيم  والتم�سك  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ت��ط��ور  اإىل 

واملوؤ�س�سات..  القانون  دول��ة  بقيام  واملت�سبث  امل�سرقية، 

بها..  اللحق  الغنب  ورف��ع  ال�سعوب  باإن�ساف  واملنادي 

ال��ع��رب��ي - م�سيحين  ال��وط��ن  اأق���ران���ه يف  وج���ب ع��ل��ى 

واحدة  اأزره والعمل معه يداً  وم�سلمن ملقاته و�سّد 

على احقاق احلق ون�سرة الق�سايا االإن�سانية العادلة..

بذلك تتعزز ا�ستقللية كل بلد يف حدوده الطبيعية، 

وتوؤمن لكل جمتمع متميز داخل البلد نف�سه ممار�سته 

ال��ت��ام��ة حل��ق��ه يف احل��ي��اة وال��ت��ط��ور واالرت���ق���اء وف��اق��اً 

لنامو�ض الطبيعة.. وان�سجاماً مع تقاليده اخلا�سة به.

ن�ساطرك  نحن  واحل����وار..  وال�سركة  املحبة  داع��ي��ة 

الهواج�ض والقلق على لبنان، جّراء هذا الربيع املوحل 

والقاحل يف اآن معاً.. اإن زهرة واحدة ياأن�ض بها النظر 

وترتاح اإليها الروح، مل نلمح فيه حتى اليوم!

ه��ذا ال��رب��ي��ع �سنيع اأق��ب��ي��ة اال���س��ت��خ��ب��ارات، وم��راك��ز 

فقط  واآف��اق��ه  تطلعاته  يف  يحاكي  الغربية،  الدرا�سات 

م�سلحة ال�سهيونية، وي�ستجيب الأهواء ونزوات بع�ض 

النفو�ض املري�سة احلاقدة التي ترى �سعادتها وفرحها 

وح�سورها يف بوؤ�ض وحرمان وقتل ودمار االآخرين.

نحن معك نحذر من تداعيات هذا الربيع املزعوم، 

فيها  املنطقة مب��ا  دول  ووح����دة  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن  ع��ل��ى 

بالذاكرة  يعودوا  اأن  اللبنانين  كل  ننا�سد  وهنا  لبنان، 

كانت  ويعتربوا.. فمهما  ليتعظوا  القريب  االأم�ض  اإىل 

ذك��ري��ات  حتماً  تن�ض  مل  فهي  ق�سرية  البع�ض  ذاك���رة 

املليء  وتذكاراتها  و1990   1975 عامي  بن  ما  الفرة 

ب�ستى �سنوف املاآ�سي واالأحزان واالأوجاع.

يديك  على  ن�سّد  جديدة  م��رة  البطريرك..  غبطة 

ال��واث��ق��ة وال��ث��اب��ت��ة، ونعتز  ال��وئ��ي��دة  ون��ب��ارك خطواتك 

والقومية  الوطنية  م��واق��ف��ك  ع��ال��ي��اً  ون��ق��در  ون��ح��رم 

واالإن�سانية النبيلة.

وف��ق��ك��م اهلل واأدام����ك����م ذخ������راً ل��ل��ب��ن��ان ال��ر���س��ال��ة.. 

واالإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ّواق��ة اإىل ال��ت��ق��دم واال���س��ط��راد والتي 

تن�سد احلياة احلرة والكرمية.

نبيه �لأعور

ي���ت���األ���ف م�����س��ط��ل��ح »چ��ه��ار���س��ن��ب��ه �����س����وري« م��ن 

ك��ل��م��ت��ن ه��م��ا چ��ه��ار���س��ن��ب��ه )اآخ�����ر ي����وم اأرب����ع����اء من 

ال�����س��ن��ة( و»�����س����وري« اأي ك��ل��م��ة ���س��وري��ك ال��ف��ار���س��ي 

االأحمر  االأرب��ع��اء  امل�سطلح  ويعني  االأح��م��ر  وتعني 

 وه���ي امل��ق��دم��ة وال���ب���داي���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ع��ي��د ال���ن���وروز.

اإع����داد بع�ض و�سائل  ي��ت��م  ك���ان  ال��ق��دمي��ة  اإي����ران  يف 

وم�����س��ت��ل��زم��ات ع��ي��د ال����ن����وروز، م��ث��ل امل������راآة واجل����رة 

وال���ب���خ���ور ل��ي��ل��ة »چ��ه��ار���س��ن��ب��ه �����س����وري« م���ن ���س��وق 

الليلة  ت��ل��ك  ت��ت��زي��ن يف  ال�����س��وق  االأرب����ع����اء، وك���ان���ت 

والبهجة  وال��ن�����س��اط  ب��احل��رك��ة  وح��اف��ل��ة  بامل�سابيح 

وال�����������س�����رور، ح���ي���ث ك������ان ������س�����راء ك�����ل واح���������دة م��ن 

 امل�����س��ت��ل��زم��ات امل����ذك����ورة ي��خ�����س��ع ل��ت��ق��ل��ي��د خ��ا���ض.

بعدد  ال��ن��ب��ت��ات  ك��ان��وا ي�سعون  ال���غ���روب،  ���س��اع��ة  ويف 

ي�سعلون  كانوا  ال�سم�ض متاماً  �سبعة، وعندما تغيب 

لركن  ال�سماء  اإىل  النار  لهب  تت�ساعد  لكي  النار 

تت�ساعد  النار  لهب  كانت  وعندما  ال�سم�ض،  مكان 

واأهازيج متوج  اأغاين  كانوا يقفزون عليها مرددين 

بتمني الربكة وال�سلمة والطهر.

م����ن ال��ت��ق��ال��ي��د وال���ط���ق���و����ض االأخ��������رى مل��را���س��م 

وكان  وال��ط��رية،  ال��ف��األ  �سماع  ���س��وري«،  »چهار�سنبه 

الذين  االأ���س��خ��ا���ض  اأك���رث  على  التقليد  ه��ذا  ي���زاول 

الفتيات  مثًل  اأمنيات،  �سدورهم  يف  يحملون  كانوا 

على عتبة الزواج اأو الن�ساء اللئي يتمنن االإجناب، 

مفرق  عند  يقفَن  والن�ساء  الفتيات  ه��ذه  فكانت 

طريق، وهو يرمز اإىل العبور من امل�سكلة، وي�سعن 

حت���ت اأق���دام���ه���ن م��ف��ت��اح��اً وه����و ي���رم���ز اإىل ال��ف��ت��ح 

واالنفراج، ثم تنوي كل واحدة نية خا�سة، وميكثن 

يف مكانهن ي�سرقن ال�سمع ويتن�سنت اإىل كلم اأول 

�سخ�ض مار يف الطريق ويعتربن كل ما يقوله ذلك 

ال�سخ�ض جواباً على نيتهم.

التقاليد  م��ن  اآخ���ر  تقليداً  ك��ان  ب��امل��لع��ق،  ال���دق 

املتبعة يف »چهار�سنبه �سوري«، وجت�سيداً ال�ست�سافة 

الأن  الزرادت�سية،  باللغة  االأرواح  اأي  ال�»الفروهرات« 

والطعام،  ل��لأك��ل  رم��ز  النحا�سي  وال�سحن  امللعقة 

ت�سم  م��وائ��د  يفر�سون  القدامى  االإي��ران��ي��ون  وك��ان 

ال�ست�سافة  امل��ن��ازل  اأ���س��ط��ح  على  االأط��ع��م��ة  خمتلف 

اأن  ال�سماء، ومب��ا  ت��واً من  ال��ن��زالء  ال�سيوف  ه��وؤالء 

البع�ض  ف��ك��ان  م��رئ��ي��ة،  وغ���ري  خ��ف��ي��ة  االأرواح  ه���ذه 

وجوههم  وم��غ��ط��ن  ملثمن  امل��لع��ق  ل���دق  ي��ذه��ب 

ليبقوا متنكرين ال يعرفهم اأحد، وملا كانوا يعتربون 

بالفروهرين،  اخلا�ض  الطعام  واملك�سرات  ال��غ��ذاء 

لذلك فاإنهم كانوا يتفاءلون خرياً بكل ما يح�سلون 

عليه.

17

رأي

»چهارشنبه سوري«.. آخر أربعاء من السنة الفارسية

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

بعد حوادث االختطاف واالعتداء
حماية العمال الصينيين في الخارج أولوية أمنية

) العدد 205(  اجلمعة - 16 اآذار - 2012



املتوح�شة  ال��ل��ي��رال��ي��ة  ق����ادت  اأي����ن  اإىل 

ق��ام��ت به،  اأول عمل  ب���روت وال��ب��روت��ي��ن، 

اأعدمت بروت التاريخ والرتاث والأ�شالة، 

واحلاجة  احل��رب،  نهاية  فا�شتغلت  والنا�س، 

اإىل اإزال������ة اآث�����ار احل�����رب، ف��ت��م و���ش��ع ال��ي��د 

ع��ل��ى ال��و���ش��ط ال��ت��ج��اري، م��ن خ���ال �شركة 

الأم���اك  فنهبت  خمتلفة،  باأ�شكال  م���ررت 

ب��اأرخ�����س الأ���ش��ع��ار م��ن ج��ه��ة، ومت���ت اإب����ادة 

اأ�شواق وبنايات ذات تاريخ وعراقة من جهة 

ثانية، وحتولت املدينة اأو ما ي�شمى الو�شط 

قانونها  ل��ه��ا  ���ش��رك��ة  ملكية  اإىل  ال��ت��ج��اري 

كل  لها  و�شخر  اخلا�شة،  واإدارت��ه��ا  اخلا�س 

�شيء من جهة ثانية.

كانت  ال�شركة  اأن هذه  لو  كان مفهوماً، 

مهمتها الإ�شراف على اإعادة البناء والإعمار 

لكنها  الدولة،  اأو  النا�س  مل�شلحة  والرتميم 

متلكت كل �شيء.. كل �شيء، و�شارت تت�شرف 

يف امل��دي��ن��ة ع��ل��ى ه���واه���ا، ت��ب��ي��ع وت�����ش��رتي، 

ردم  ج���راء  م��ن  ج��دي��دة  اأرا����ش���ي  وت�شتملك 

البحر، لدرجة ل اأحد ميكنه اأن يعرف الآن، 

كم ن�شبة متلك الأجانب ومن اأي جن�شيات، 

هل هي عربية وخليجية حت��دي��داً، هل هي 

اأجنبية، اأم هل هي �شيء اآخر؟

ث���م���ة اأ����ش���ئ���ل���ة ك����ث����رة ت����ط����رح يف ه���ذا 

املجال، يف وقت ل ي��زال بقية من رمق عند 

بروتين، يعملون وينا�شلون من اأجل حق 

يف اأماك الأهل والأجداد.. ويف هذا �شيكون 

لنا عودة مو�شعة بالأرقام والوقائع..

البروتية  الأ�شر  وت�شريد  لكن، تهجر 

ال��ت��ج��اري،  ال��و���ش��ط  ع��ل��ى  يقت�شر  ي��ع��د  مل 

البروتية،  الأح��ي��اء  جميع  اإىل  ام��ت��د  فقد 

لتهجر  منظمة  عملية  وك��اأن��ه  يبدو  م��ا  يف 

عملية  اأو�شع  يف  مدينتهم،  من  البروتين 

اأ�شري واجتماعي، مل ي�شهد التاريخ  تفتيت 

مثيًا لها، حيث اإن اأ�شرة واحدة موؤلفة على 

اأ���ش��ق��اء،  اأرب��ع��ة  م��ن  امل��ث��ال ل احل�شر  �شبيل 

اأو قريبة،  بعيدة  اأماكن  اأ�شبحت م�شتتة يف 

فرتى واحداً يف الناعمة، وثانياً يف الدامور، 

وثالثاً يف ب�شامون، ورابعاً يف الإقليم.. وهكذا 

قد يفاجاأ املرء اأحياناً اإذا ما تعرف على ابن 

عمه نتيجة حاث �شر، اأو يف �شدفة ما.

اأن حركة  الأم���ر،  م��ا يف  اأخ��ط��ر  اأن  على 

مت��ل��ك وا���ش��ع��ة جت���ري يف ال��ع��ا���ش��م��ة، خ��ارج 

»داون  ي�شمى  �شار  ما  اأو  التجاري  الو�شط 

تاون«، ل يعرف كيف ومن ميتلك م�شاحات 

وا�شعة من بروت، وخ�شو�شاً يف امل�شيطبة 

بروت،  وراأ���س  احل�س،  وميناء  والأ�شرفية، 

ح��ي��ث ت��ق��دم الإغ��������راءات ل��ي��ب��ي��ع ال��ب��روت��ي 

واجتماعي  اقت�شادي  و�شع  ظل  يف  ع��ق��اره، 

وكاأنه  الأم��اك  بيع  يجعل  �شعب،  معي�شي 

دون  ال�شعاب،  ملواجهة  منها،  ب��د  ل  خطوة 

اأن يو�شع اأي قانون اأو م�شروع قانون ي�شجع 

البروتي على البناء والبقاء وال�شتمرار يف 

اأر�س الأهل والأجداد.

 و اإذا كانت حمافظة بروت ت�شهد حركة 

مت��ّل��ك ع���ق���ارات م���ن غ���ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن منذ 

ب�شكل  التمّلك  ه��ذا  ويرتكز  عديدة  �شنوات 

وميناء  والأ�شرفية،  امل�شيطبة،  يف  اأ�شا�شي 

احل�شن وراأ�س بروت وغرها، فاإن م�شاحة 

حمافظة بروت تبلغ ما يقارب ال�18 مليون 

من  اللبنانية  امل��ح��اف��ظ��ات  اأ���ش��غ��ر  وه���ي  م2 

يف  �شدرت  اإح�شائية  وت�شر  امل�شاحة،  حيث 

�شهر اأيلول �شنة 2010 اأن جمموع ما متّلكه 

غر اللبنانين يف هذه املحافظة و�شل اإىل 

ل 5.84٪ من  نحو 1.04 مليون م2 اأي ما ي�شكِّ

امل�شاحات  جمموع م�شاحة املحافظة، وتبن 

حمافظة  يف  اللبنانين  غ��ر  متّلكها  ال��ت��ي 

ما  ك��ون  حكومية  مرا�شيم  مبوجب  ب��روت 

ميلكونه يزيد عن امل�شاحة امل�شموح بها، اأما 

تقل م�شاحته عن  اأو عقاراً  �شقة  من متّلَك 

الإح�شائية.  هذه  يف  يرد  فا  م2   3,000
الأم��رك��ي��ن  اأّن  الإح�����ش��ائ��ي��ات  وت��ب��نِّ 

اإذ  ح���ازوا ملكيات،  ال��ذي��ن  ي��اأت��ون يف طليعة 

وجت��در  م2،   555,66 اإىل  امل�����ش��اح��ة  و���ش��ل��ت 

ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع��ظ��م��ه��ا  اأّن  اإىل  الإ������ش�����ارة 

التعليمية الأمركية، كاجلامعة الأمركية 

يف بروت وموؤ�ش�شة الإنرتنا�شيونال كولدج، 

م2,   7688 مب�����ش��اح��ة  ال�����ش��ع��ودي��ون  ي��ل��ي��ه��م 

والباقي معظمه ل�شركات اأجنبية وخليجية، 

مل  مقنع  ب�شكل  م�شاحات  بيع  ع��ن  ناهيك 

يعرف م�شاحتها.

التمّلك  فيها  التي مت  املناطق  اأب��رز  اأم��ا 

اإىل  امل�شاحة  و�شلت  اإذ  امل�شيطبة،  فكانت 

101,625 م2، ثم الأ�شرفية مب�شاحة 90,824 
وراأ�����س  م2،   79,122 احل�����ش��ن  وم��ي��ن��اء  م2، 

بروت 59,051 م2.
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العبد  الزميل طه  الفل�شطيني  ال�شاعر  فاز 

»فل�شطن  ج��ائ��زة  م�شابقة  يف  الثالثة  باملرتبة 

وبق�شيدة  ال�شعر،  فئة  الثقايف«، عن  لاإبداع 

»مواقيت باللون الأزرق لأوج��اع امل��اء«، والتي 

حتاكي حنن ال�شاعر ملدينته حيفا، م�شتلهماً 

م���ن ال�����رتاث الأ����ش���ط���وري ال��ك��ن��ع��اين ع��اق��ة 

الإن�������ش���ان ب����الأر�����س واخل�����ش��ب وال��ت�����ش��ح��ي��ة 

والإيثار.

110 مت�شابقن  وكان قد تقّدم للم�شابقة 

م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، واأُع��ل��ن��ت 

ال��ن��ت��ائ��ج يف احل���ف���ل اخل���ت���ام���ي ال�����ذي اأق��ي��م 

اجل��ائ��زَة  ت�شلم  حيث  امل��ا���ش��ي،  ال�شبت  م�شاء 

د.  بح�شور  للثقافة،  فل�شطن  موؤ�ش�شة  ودرَع 

حممد  ود.  املوؤ�ش�شة،  رئي�س  الأ�شقر؛  اأ�شامة 

ال�����ش��ل��م��اوي؛ رئ��ي�����س احت���اد ال��ُك��ت��اب والأدب����اء 

ال����ع����رب، ورئ���ي�������س احت�����اد ال���ُك���ت���اب والأدب�������اء 

امل�����ش��ري��ن، وح�����ش��د م���ن الأدب�������اء وامل��ث��ق��ف��ن 

والإعامين العرب.

األ����ق����ى ال�������ش���اع���ر ك��ل��م��ة يف امل���ه���رج���ان 

اخل��ت��ام��ي، رك���ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى دور ال��ف��ك��ر يف 

���ش��راع��ه �شد اجل��ه��ل وال���ش��ت��ب��داد، وراأى 

امل��ج��ت��م��ع��ات،  يف  احل��ق��ي��ق��ي  ال��ت��غ��ي��ر  اأن 

اأول  فاملثقف  وال��ف��ك��ر،  بالقلم  اأوًل  ي��ب��داأ 

والثقافة  ينك�شر،  م��ن  واآخ����ر  ي��ق��اوم  م��ن 

الفل�شطينية اأنتجت وعياً يف �شمر الأمة 

العربية، و�شارت جنباً اإىل جنب يف الدفاع 

وذادت  الفل�شطيني،  ال�شعب  ح��ق��وق  ع��ن 

واأن��ه  الر�شا�شة،  فعلت  كما  بالكلمة  عنه 

اإىل فل�شطن  فالعودة  الزمن،  مهما طال 

حتمية.

ال�شاعر الزميل طه العبد من مواليد 

الت�شعينيات  وهو من جيل   ،1972 بروت 

عدد  يف  ق�شائده  ن�شر  ب���داأ  حيث  الأدب����ي، 

من ال�شحف العربية واللبنانية، كما ن�شر 

ع���دداً م��ن الأب��ح��اث الك��ادمي��ي��ة يف النقد 

والأدب، و�شدر له ديوان »رق�شة الَفرا�س« 

و�شي�شدر  احل���داث���ة،  دار  ع��ن   1996 ع���ام 

اأوج��اع  البحر  »ت�شاري�س  دي��وان  قريباً  له 

الثقايف،  ال�شجل  من�شورات  �شمن  امل���اء«، 

و�شي�شدر له تباعاً عدد من الأبحاث التي 

اللغوية،  الأ����ش���وات  ال��ل��غ��ة وع��ل��م  ت��ت��ن��اول 

وفنون الأداء ال�شوتي، كالإلقاء والتقدمي 

والتمثيل ال�شوتي، وغرها.

الشاعر طه العبد يفوز بالترتيب الثالث 
في مسابقة جائزة فلسطين لإلبداع الثقافي
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ال�شاعر الزميل طه العبد ي�شتلم جائزته



وّج����ه����ت اأم�����رك�����ا ات����ه����ام����ات ك��ث��رة 

باأنها  ال��ع��ام،  ه���ذا  ب��داي��ة  ال�����ش��ن يف  اإىل 

امل���واد اخل��ام،  ت�شع ق��ي��وداً على ���ش��ادرات 

امل�شتخدمة على نطاق وا�شع يف �شناعات 

وغرها  والكيماويات  والأملنيوم  ال�شلب 

م���ن ال�����ش��ن��اع��ات امل���ه���م���ة، م���ا ت�����ش��ب��ب يف 

ارتفاع اأ�شعار �شادرات هذه املواد، واأعطى 

للم�شنعن  عادلة  غر  تناف�شية  اأ�شبقية 

ال�����ش��ي��ن��ي��ن امل��ح��ل��ي��ن ع���ن ط���ري���ق رف��ع 

قيود على حجم  الت�شدير، وو�شع  ر�شوم 

ال�شادرات وت�شديد �شروط احل�شول على 

رخ�س الت�شدير. 

وقد تفاقمت حلقات التوتر التجارية 

والق��ت�����ش��ادي��ة ب���ن ال�����ش��ن وال���ولي���ات 

خلفية  على  الأخ���رة،  الفرتة  يف  املتحدة 

ال�شن  ���ش��ي��ا���ش��ة  تنتقد  اإع��ام��ي��ة  ورق����ة 

يف دع���م ���ش��ن��اع��ة ق��ط��ع غ��ي��ار ال�����ش��ي��ارات، 

اأع��دت��ه��ا ال��روف��ي�����ش��ورة ه���ايل او���ش��ا من 

جامعة ما�شي يف نيوزيلندا، وتنتقد فيها 

واحتكارها  التجارية  ال�شن  مم��ار���ش��ات 

لهذا القطاع.

التقرير  ه��ذا  ا�شتخدم  اإط��اق��ه،  منذ 

من قبل ائتاف ي�شم جماعات �شناعية 

وجت������اري������ة، وحم�����ام�����ن ومم���ث���ل���ن ع��ن 

النقابات العمالية، وعدداً من ال�شيا�شين 

الأم��رك��ي��ن ل��دف��ع ال��رئ��ي�����س الأم��رك��ي 

باراك اأوباما اإىل اتخاذ اإج��راءات جتارية 

ح��ازم��ة ���ش��د ال�����ش��ن، ع��ن ط��ري��ق وزارة 

ال���ت���ج���ارة الأم���رك���ي���ة وجل���ن���ة ال��ت��ج��ارة 

الدولية، واأي�شاً على نقل هذه امل�شاألة اإىل 

منظمة التجارة العاملية.

اإن�����ه يف ح����ال مل يتم  وي���ق���ول ه�����وؤلء 

ال�����ش��ي��ن��ي، �شتفقد  امل����د  ب��وج��ه  ال���وق���وف 

الوليات املتحدة املزيد من فر�س العمل، 

���ش��ن��اع��ة  م��وظ��ف��ي  م���ن  امل���ئ���ة  يف   75 لأن 

قطع  م������وردي  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  ال�������ش���ي���ارات 

ال�شيارات،  �شناعة  ولي�س  ال�شيارات  غيار 

ال�شن  اح��ت��ك��ار  يف  اخل���راء  قلق  ويكمن 

اأي �شناعة ت�شتهدفها، خ�شو�شاً اأن ح�شة 

ال�شن من �شناعة قطع الغيار قد تزيد 

�شنوات،   10 من  اأق��ل  خ��ال  املئة  يف   50
اإذا م��ا ت��ط��ور ال��و���ش��ع ب���دون حت��ك��م، وقد 

حققت منواً كبراً يف هذا القطاع متفوقة 

ع��ل��ى دول ك��ث��رة ل��ه��ا ب���اع ط��وي��ل يف ه��ذه 

ال�شناعة، ف�شبقتها باأ�شواط.

م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان الإ����ش���ارة اإىل اأن 

اأورد يف خطاب  باراك  الرئي�س الأمركي 

التفاقات  تنفيذ  يف  �شتبداأ  اإدارت���ه  اأن  له 

اإن�شاء  عن  اأعلن  كما  ب�شرامة،  التجارية 

التحقيق يف  اإن��ف��اذ جت��اري��ة مكلفة  وح��دة 

مم��ار���ش��ات جت��اري��ة ل����دول م��ث��ل ال�����ش��ن، 

وهو ما تلقفته و�شائل الإعام والأو�شاط 

اإج��راءات  اإىل  اإ�شارة  باعتباره  الأكادميية 

���ش��د ���ش��ي��ا���ش��ات ال���دع���م ال���ت���ي ي���ق���وم بها 

�شناعاته  دائ��رة  لتو�شيع  ال�شيني  النظام 

و�شادراته وملكافحة الإغراق.

واعتر تقرير جامعة ما�شي اأن ت�شريح 

اأك��ر  �شيتخذ موقفاً  اأن��ه  ي��دل على  اأوب��ام��ا 

ت�������ش���دداً ح���ي���ال ال����دع����م ال�����ش��ي��ن��ي ل��ب��ع�����س 

ال�����ش��ن��اع��ات وم��ك��اف��ح��ة الإغ���������راق، ورمب���ا 

ل�شناعة قطع غيار ال�شيارات، حتديداً بعد 

هذا  يف  ال�شن  لأداء  كثرة  انتقادات  ورود 

املجال.

او�شا  الروفي�شورة  وبوجود ورقة بحث 

هايل بيدها، طالبت نقابة ال�شلب واحلديد 

الأم���رك���ي���ة مب��ك��اف��ح��ة ت��ك��ت��ي��ك��ات ال��ن��ظ��ام 

قطع  جت��ارة  بت�شويه  تقوم  »ال��ت��ي  ال�شيني 

غيار ال�شيارات«.

 بدوره، قال �شكوت بول رئي�س حتالف 

اإدارة  اإن  الأم��رك��ي��ة  ال�شناعة  اأج���ل  م��ن 

منظمة  اإىل  ق�شيته  ت��رف��ع  رمب���ا  اأوب���ام���ا 

ب���وزارة  حتقيقاً  وتفتح  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 

ف��ر���س  اإىل  ي���ق���ود  الأم���رك���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 

على  الإغ���راق  ومكافحة  تعوي�شية  ر�شوم 

ال�شن،  يف  امل�شنعة  ال�شيارات  غيار  قطع 

ال�شيطرة  ن��ط��اق  ع��ن  �شيخرج  الأم���ر  لأن 

ال�شينية  التع�شفية  الإج������راءات  ب��وج��ود 

�شد ال�شادرات من املواد اخلام مما يعطي 

الأف�شلية ل�شناعاتها املحلية.

توبيخ النظام

ب����ن ال��ف��ي��ن��ة والأخ����������رى، ت���ق���وم م��ن��ظ��م��ة 

ال�شيني،  النظام  بتوبيخ  العاملية  التجارة 

»املمار�شات  بع�س  اإىل  بلجوئه  يتعلق  فيما 

التجارية غر العادلة«، املحظورة من قبل 

الر�شوم  ف��ر���س  مثل  املنظمة،  ب��روت��وك��ول 

اخل��ام  امل���واد  بع�س  ���ش��ادرات  على  العالية 

)التي ت�شل اإىل 25 يف املئة(، وتقييد رخ�س 

الت�شدير، ف�شًا عن اإجراءات الرتخي�س 

ال�شتثمارات  بع�س  ومكافحة  التمييزية 

���ش��ي��ط��رة  الداخل، وتعتر  يف  الأج��ن��ب��ي��ة 

اخل����ام، مبا  امل����واد  ع��ل��ى  ال�شينية  ال���دول���ة 

وكربيد  والزنك  واملنغنيز  املغنيزيوم  فيها 

لقواعد  انتهاكاً  والبوك�شيت،  ال�شيليكون، 

منظمة التجارة العاملية يف حرية ال�شوق.

الر�شوم  يف اجلوهر، من خال فر�س 

ع��ل��ى ال�������ش���ادرات م��ن امل����واد اخل����ام ب�شكل 

ب�شكل  ال�شينية،  الدولة  ترفع  عادل،  غر 

خ��ارج  الأ�شا�شية  ال�شلع  اأ���ش��ع��ار  م�شطنع، 

املنخف�شة  اأ���ش��ع��اره��ا  م��ع  م��ق��ارن��ة  ال�شن 

ال�شركات  يعطي  م��ا  وه���و  ال�����ش��ن،  داخ���ل 

غر  تناف�شية  ميزات  الداخل  يف  امل�شنعة 

ع���ادل���ة، ك��م��ا ي��ج��ذب امل���زي���د م���ن ���ش��رك��ات 

التلزمي والتعهيد اإىل بكن و�شواحيها.

يف ه��ذا الإط���ار، دع��ا تقرير ���ش��ادر عن 

�شتيوارت  اآن���د  ���ش��ت��ي��وارت  حم��ام��اة  مكتب 

الأم���رك���ي اإىل ���ش��رورة ات��خ��اذ اإج����راءات 

�شريعة وف��وري��ة ���ش��د ال�����ش��ن ق��ب��ل ف��وات 

ال�����ش��اذ  ال���و����ش���ع  ه����ذا  ف�����اإن  واإل  الأوان، 

مع  طبيعية  وق��اع��دة  ُع��رف  اإىل  �شيتحول 

املجتمع  الوقت، يف ح��ال مل يحرك  م��رور 

الدويل �شاكناً، ومل تتخذ منظمة التجارة 

العاملية اإجراءات حا�شمة �شد ال�شن.

القوانني املرعية الإجراء

»اأن  اأورد  ف��ق��د  ه�����ايل،  ت��ق��ري��ر  اإىل  ب���ال���ع���ودة 

احل��ك��وم��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة ق��دم��ت ال���دع���م ل��ق��ط��اع 

ت�����ش��ن��ي��ع ق��ط��ع غ��ي��ار ال�����ش��ي��ارات حم��ل��ي��اً عر 

من  ال�شرتاتيجية  ال���ق���رارات  م��ن  جمموعة 

قبل وا�شعي ال�شيا�شات ال�شينية للحد من قوة 

ال�شركات الأجنبية، وهو ما اأدى اإىل انعكا�شات 

�شلبية بالن�شبة للم�شنعن يف الوليات املتحدة 

والغرب واأ�شر بالقت�شاد العاملي«.

اإىل  ال�شن  ان�شمام  من  الرغم  وعلى 

ع�����ش��وي��ة م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ع��ام 

املرعية  بالقوانن  تتقيد  مل  فهي   ،2001
الدعم ل�شناعة قطع  الإج���راء، بل وف��رت 

دولر،  مليار   27.5 بقيمة  ال�شيارات  غيار 

كما اأعلنت مراراً اأنها �شتقدم 10.9 مليارات 

دولر اإ�شافية لتطوير تلك ال�شناعة، وهو 

ما ي�شكل انتهاكاً لتفاقات املنظمة.

غ�شون  يف  اأن����ه  اإىل  الإ�����ش����ارة  وجت����در 

اأ�شبحت ال�شن رابع  �شنوات قليلة فقط، 

اأكر م�شدر عاملي لقطع غيار ال�شيارات يف 

املتحدة،  والوليات  اأملانيا،  ت�شبقها  العامل 

الرابع لقطع  امل�شدر  باتت  واليابان، وهي 

بعد  املتحدة  الوليات  اإىل  ال�شيارات  غيار 

كندا واملك�شيك واليابان.

زيادة الدعم

ل�شناعة  دع��م��ه  ال�شيني  ال��ن��ظ��ام  زاد 

املئة  يف   90 بن�شبة  ال�����ش��ي��ارات  غ��ي��ار  قطع 

2010، وبالإ�شافة  و   2000 ع��ام��ي  ب���ن 

ال�شيني  النظام  تاعب  ف��اإن  ال��دع��م،  اإىل 

اإىل  اأدى  ق��ان��وين  غ��ر  ب�شكل  ب��ال��ع��م��ات 

انخفا�س كلفة قطع الغيار يف الداخل مما 

منحها اأ�شعاراً تناف�شية.

وم������ع ذل�������ك، ع���ن���دم���ا ي���ت���ع���ل���ق الأم������ر 

الوليات  من  ال�شيارات  غيار  قطع  ب�شراء 

جداً  القليل  ت�شتورد  ال�شن  فاإن  املتحدة، 

م��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، مم��ا يعك�س وج��ود 

ال�����ش��رك��ات الأم���رك���ي���ة يف ن��ه��اي��ة لئ��ح��ة 

اإىل  بالن�شبة  ال�شيارات  �شناعة قطع غيار 

ال�شن.

وق����د اأ����ش���ب���ح الأم������ر م����دم����راً ل��ل��غ��اي��ة 

الأمركية،  ال�شيارات  غيار  قطع  مل�شنعي 

اأم��وال  القطاع ع��ر  ه��ذا  اإن��ق��اذ  بعدما مت 

الأزمة  الأمركي خال  ال�شرائب  دافعي 

2008، وه���م ي��خ�����ش��ون ت��ك��رار  امل��ال��ي��ة ع���ام 

الأزم������ة ه����ذه امل�����رة ع���ن ط���ري���ق م���ا ت��ق��وم 

ب��ه ال�����ش��ن م��ن مم��ار���ش��ات خ��اط��ئ��ة ت�شر 

مب�شاحلهم اإىل اأبعد احلدود.

ال�شركات  بع�س  اأن  التقرير  وياحظ 

الأم���رك���ي���ة والأج��ن��ب��ي��ة ن��ق��ل��ت ���ش��رك��ات��ه��ا 

تقوم  حيث  ال�شن،  داخ��ل  اإىل  وم�شانعها 

لأن  هناك،  ال�شيارات  غيار  قطع  بت�شنيع 

الأمر اأقل كلفة، لكن ذلك ي�شر بال�شركات 

اأنه مع  علماً  املتحدة،  الوليات  املحلية يف 

املزيد من امل�شنعن  مرور الوقت يت�شجع 

الأم����رك����ي����ن ع���ل���ى ن���ق���ل اأع���م���ال���ه���م اإىل 

ال�شن.

العجز التجاري والوظيفي

العجز  من  اليوم  املتحدة  الوليات  تعاين 

ال�شيارات و�شناعة قطع  يف قطاع �شناعة 

ك��ذل��ك يف �شناعة قطع  ال�����ش��ي��ارات،  غ��ي��ار 

ال��غ��ي��ار ل��ل��م��رك��ب��ات وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة، 

ال�شيارات  �شناعة  قطاع  يف  العجز  واأ�شهم 

ب�106.7  وقطع الغيار يف الوليات املتحدة 

مليار دولر يف العام 2010،  بعد اأن ارتفع 

العجز يف �شناعة قطع غيار ال�شيارات من 

املئة بن عامي  29.2 يف  اإىل  املئة  يف   8.4
الأرق���ام  اأح���دث  بح�شب   ،2010 و   2000

املتاحة.

 400 خ�����ش��ارة نحو  اإىل  ذل��ك  اأدى  وق��د 

التعهيد  ب�����ش��ب��ب  م��ب��ا���ش��رة  وظ��ي��ف��ة  األ�����ف 

ون��ق��ل ال�����ش��ن��اع��ات م��ن ال���ولي���ات املتحدة 

الأم���ر  يتفاقم  اأن  ويخ�شى  ال�����ش��ن،  اإىل 

م�شتقبًا.

عبد اهلل ال�صفدي

الصين تضع قيودًا 
صارمة على تصدير 

المواد الخام 

اتهامات للصين بأنها 
تحتكر أي صناعة 

تستهدفها

ارتفاع التوتر بين الصين 
والمصنعين األميركيين 

19
ثقافة

سياسات الدعم الصينية تستفز األميركيين
قطع غيار السيارات تتحول إلى ساحة حرب
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ط��ري��ق��ة ال��ت��وا���ص��ل اخل���اط���ئ بني 

الأزواج تدمر اأي ع�ش هادئ، فالزوجة 

اأي وق���ت،  ل��ت��ق��ول��ه يف  ال��ك��ث��ر  ل��دي��ه��ا 

وكيفما �صاءت، وال��زوج مثقل بظروف 

م�صتعداً  ولي�ش  احلياة،  واأعباء  العمل 

وم��ن هنا  الأح����وال،  ك��ل  للإن�صات يف 

يبداأ ال�صدام، فاملراأة ما زالت ل تعلم 

م��ت��ى ت��ت��ح��دث، وم��ت��ى ت���رك زوج��ه��ا 

لفرة للنطواء مع ذاته. 

القاعدة الرئي�صية تقول اإن الرجل 

عندما يكون يف حالة انطواء على ذاته 

املنا�صب  الوقت  هو  هذا  فلي�ش  لفرة، 

فدعيه  منه،  التقرب  اأو  اإليه  للتحدث 

الوقت  ف��رة م��ن  م���رور  وب��ع��د  يبتعد، 

�صوف يعود، و�صيبدو حمباً وم�صانداً، اأو 

�صيت�صرف كما لو اأن �صيئاً مل يحدث، 

هذا هو الوقت املنا�صب للحديث.

تعاملي بحذر

اأو  تتحدث  اأن  امل���راأة  تريد  عندما 

من  ت��ق��رب  اأن  اإىل  ب��احل��اج��ة  ت�صعر 

عملية  تتوىل  اأن  عليها  يجب  الرجل، 

ب��دء احل��دي��ث، ول تتوقع م��ن الرجل 

يف  تبداأ  ولكي  باحلديث،  هو  يبادر  اأن 

اأن تكون  اإىل  ف��اإن��ه��ا حت��ت��اج  احل��دي��ث، 

ب��ال��ت��ع��ب��ر ع��م��ا ي���دور  ي���ب���داأ  اأول م���ن 

لي�ش  �صريكها  ك��ان  اإن  حتى  ب��داخ��ل��ه، 

لديه اإل القليل ليقوله.

النف�ش  علماء  احلالة  هذه  ويحلل 

باأنه قد يكون الرجل راغباً يف احلديث 

اإىل امل��راأة، لكنه يف البداية لي�ش لديه 

امل����راأة حول  م��ا ي��ق��ول��ه، وم��ا ل تعلمه 

ب��ع�����ش ال����رج����ال ه���و اأن���ه���م ل ب���د اأن 

ل  فهم  للتحدث،  �صبب  لديهم  يكون 

ي��ت��ح��دث��ون م��ن اأج���ل امل�����ص��ارك��ة فقط، 

امل������راأة لبع�ش  ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��دث 

ال��رج��ل  ���ص��وف ين�صرح ���ص��در  ال��وق��ت، 

ب��ه جت��اه ما  ويتحدث ح��ول م��ا ي�صعر 

قالته املراأة.

على �صبيل املثال، اإذا حتدثت املراأة 

واجهتها  التي  ال�صعوبات  بع�ش  ع��ن 

خ����لل ي���وم���ه���ا، ����ص���وف ي���ب���داأ ال��رج��ل 

التي  ال�صعوبات  بع�ش  ع��ن  بالتعبر 

واج���ه���ت ي���وم���ه ه���و الآخ�������ر، وب��ذل��ك 

ي�صتطيع كلهما اأن يتفهم الآخر.

م�صاعرها  ع��ن  امل���راأة  حت��دث��ت  واإذا 

الرجل  ي�صعر  مل  اإذا  الأط���ف���ال،  جت��اه 

اأثناء  �صغط  حتت  اأو  لوم  مو�صع  باأنه 

�صوف  ف��اإن��ه  م�صاعرها،  ع��ن  تعبرها 

والتعبر  قلبه  فتح  يف  تدريجياً  يبداأ 

عما بداخله.

من دون لوم

اأي�����ص��اً ي�����ص��ر ع��ل��م��اء ال��ن��ف�����ش اإىل 

التوا�صل بني  اأخ��رى من طرق  نقطة 

الأزواج، وهي اأن الرجل عادة ما ي�صعر 

كل  يف  عليه  ب��ال��ل��وم  تلقي  زوج��ت��ه  اأن 

�صيء، يف حني اأنها تتحدث برباءة عن 

م�صاكلها، وتعربرّ عنها، ول تهدف من 

ال�صلوك  وه��ذا  اإيلمه،  اإىل  ذلك  وراء 

مدمر للعلقة، لأنه يعوق التوا�صل.

ومن هنا ياأتي دور ا�صتجابة الرجل 

املوقف،  اح��ت��واء  يف  ه��ام��اً  دوراً  ليلعب 

ت�صحب  ل��ك��ي  ف��ر���ص��ة  ل��ل��م��راأة  ليعطي 

اأي �صعور باللوم، قد يكون الرجل قد 

اأح�ش به يف كلماتها اللئمة له.

اأح���د  اأن  ال��ن��ف�����ش  ع��ل��م��اء  وي���ذك���ر 

يتذكر  اأن  هي  للغاية،  املفيدة  الطرق 

الرجل اأن من حق املراأة دائماً اأن ت�صعر 

بال�صتياء لبع�ش الوقت، وما اأن تعرب 

لن  فاإنها  ه��ذه،  ال�صتياء  م�صاعر  عن 

ره  ت�صعر بتح�صن قط، اإمنا �صوف تقدرّ

على ح�صن اإن�صاته لها، وهذا الإدراك 

ويتذكر  ي�صرخي  ب��اأن  للرجل  ي�صمح 

اأن  اأن ين�صت من دون  اإذا ا�صتطاع  اأنه 

ياأخد الأمر على حممل �صخ�صي، فاإن 

التعبر عن م�صاعرها  ت�صتطيع  املراأة 

ال�صلبية، وحتى اإن كانت تلومه، فاإنها 

لن تتم�صك بهذا اللوم.

فقط دقيقة   15

ح��واء  انتباه  النف�ش  علماء  ولفت 

اإىل اأنها من املمكن اأن تخف من حدة 

انفعالها، مهما كان النقا�ش حمتد بني 

الطرفني، لأننا عند النزعاج فاإننا ل 

ندرك ما نقوم به اإل بعد م�صي بع�ش 

املراأة  الوقت، ويف العادة، عندما تكون 

م�����ص��ت��اءة وت��ع��ربرّ ع��ن م�����ص��اع��ره��ا، ف��اإن 

لكي  دق��ي��ق��ة   15 منها  يتطلب  الأم����ر 

الوقت  ه��ذا  وب��ع��د  ق��ال��ت��ه،  فيما  تفكر 

م�صاندة  تقدير  يف  تبداأ  التفكر،  من 

الرجل القوية، لتحدث نف�صها قائلة: 

»لقد األقيت بهمومي على كاهله، ومل 

يت�صرف معي ب�صيق، لقد حاول حقاً 

اأن يكون مراعياً ل�صعوري، اإنه �صخ�ش 

رائع، اأريد اأن اأفكر فيما يجب اأن اأفعله 

من اأجله«.

اأحياناً  اأنه  الخت�صا�صيون  ويوؤكد 

التاأخر  م��ن  دقيقة   15 ه��ن��اك  ي��ك��ون 

قبل اأن ت�صتطيع املراأة تقدير وم�صاندة 

الرجل لها، فعلى �صبيل املثال، اإذا قال 

الرجل ذات مرة، اإذا ما انتابه ال�صعور 

بالإحباط، �صيئاً مثل: »ما هو الهدف 

اأو »لقد كان ذلك م�صيعة  من ه��ذا«؟ 

اأو »اإذا مل يعجبك قويل فما  للوقت«، 

احلاجة اإىل اأن نتحدث اإذاً«، فاإن مثل 

الأ�صياء  ك��ل  ال��ع��ب��ارات ق��د تدمر  ه��ذه 

اجل���ي���دة ال��ت��ي ف��ع��ل��ه��ا ال������زوج، ف��ي��ب��دو 

الأمر كاأنه من اأعطى هدية ثم اأخذها 

امل��راأة، فاإن  اأخ��رى، وبالن�صبة اإىل  مرة 

الهدية  اإعطائها  ع��دم  اأ���ص��واأ من  ذل��ك 

من الأ�صا�ش.

ت��ل��ك اخل��م�����ش ع�����ص��رة دق��ي��ق��ة التي 

تق�صيها املراأة يف التفكر فيما قالته، 

بال�صعف  فيه  امل���راأة  ت�صعر  وق��ت��اً  ُت��ع��درّ 

ال�صديد، واإذا حاول الرجل اأن يخربها 

اأن عليها  �صعرت  اإذا  اأو  باأنها خمطئة، 

ي�صبح  ف�صوف  نف�صها،  ع��ن  ت��داف��ع  اأن 

اأخطاءها،  اأن ترى  من ال�صعب عليها 

اأو اأن تتحرر من امل�صاعر ال�صلبية التي 

تعريها.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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15 دقيقة كافية إلعادة التواصل بين الزوجين

تربية الطفل تربية �صحيحة م�صوؤولية هامة تقع غالباً 

ب�صكل  الر�صيع  الطفل  تربية  من  فالهدف  الأم،  عاتق  على 

يعد  ول  املثالية،  الربية  اإىل  بالأطفال  الو�صول  هو  �صليم 

تربية الطفل الر�صيع اأمراً �صعباً، لكنه يتطلب من الأم اتباع 

جمموعة من الأ�صاليب عند تربية الطفل الر�صيع.

ال�صحيحة  الربية  دعائم  اأوىل  هي  الأول��وي��ات  حتديد 

اأولويات  بتحديد  القيام  الأم  عاتق  على  يقع  حيث  للطفل، 

الأم بني  ت�����وازن  اأن  م���ن خ����لل  وذل�����ك  ال��ر���ص��ي��ع،  ال��ط��ف��ل 

اأن  على  منها؛  املطلوبة  والرغبات  وامل�صوؤوليات  الحتياجات 

لتحقيق  الأوىل  الأول��وي��ة  لها  وراحته  الطفل  �صلمة  تكون 

الربية ال�صحيحة. 

اأن��ه خلل مرحلة حتديد الأول��وي��ات،  كما تلزم الإ���ص��ارة 

تربية  بجانب  وعملها  ذات��ه��ا  حتقيق  الأم  ت��راع��ي  اأن  ب��د  ل 

الأطفال.

واأ�ص�ش  اأ�صاليب  اأه���م  م��ن  ُت��ع��درّ  الطفل  جت���ارب  م�صاركة 

تربية الطفل الر�صيع، وذلك من خلل م�صاركة الأم الطفل 

ي�صمعه  ما  الطفل  مع  وت�صاهد  ت�صتمع  ك��اأن  جتاربه،  جميع 

وي�صاهده، على اأن حترم الأم ذكاء الطفل، وت�صاركه الأفكار 

والآراء يف �صبيل تنمية �صخ�صية الطفل.

اأمر هام يف ظل ازدح��ام احلياة  و�صع نظام ثابت للطفل 

ن��ظ��ام ثابت  امل�����ص��وؤول��ي��ات، واإىل ج��ان��ب حت��دي��د  بالعديد م��ن 

للطفل، ل بد من مراعاة توفر عن�صر املرونة لتنفيذه.

م��ت��اب��ع��ة ال��ط��ف��ل رك���ي���زة اأ���ص��ا���ص��ي��ة م���ن رك���ائ���ز ال��رب��ي��ة 

ال�صحيحة، فلغر�ش قيم الأمانة والإخل�ش وال�صدق لدى 

الطفل، ل بد من املتابعة ومكافاأة الطفل يف حال تنفيذ تلك 

القيم.

تربية  يف  الأم  جن���اح  ع��وام��ل  اأه���م  م��ن  ال��ط��ف��ل  ت�صجيع 

ت�صجيع  على  احلر�ش  من  بد  ول  �صحيحة،  تربية  الطفل 

نقاط  على  والتغلب  ل��دي��ه،  ال��ق��وة  م��واط��ن  لتقوية  الطفل 

دائماً  ويدفعه  ويحفزه،  الطفل  ي�صاعد  فالت�صجيع  ال�صعف، 

اإىل الأمام.

التوا�صل مع الطفل من اأ�صاليب الربية املثالية للطفل؛ 

باأن ُيظهر الآباء حبهم للطفل، واأن يهياأ الآباء للطفل جواً 

الطفل  اإىل  ال�صتماع  م��ع  واحل��ن��ان،  والأل��ف��ة  احل��ب  يحمل 

والتقرب منه عند اتخاذ اأي قرار يخ�صه، فاحلوار مع الطفل 

عامل �صروري للتاأثر يف تربية الطفل.

تعليم الطفل: فالأبوان مبنزلة امللقن واملعلم الأول، فمن 

الأخ��لق��ي��ات  �صتكت�صف  الطفل  م��ع  الأب��وي��ن  توا�صل  خ��لل 

احلميدة عند الطفل وميكن تر�صيخها يف نف�صه، وذلك عن 

طريق القدوة احل�صنة التي يقتدي بها وينجذب اإليها.

مواهبه  يكت�صف  اأن  ع��ل��ى  ال�صغر  م��ن��ذ  ال��ط��ف��ل  ت��دري��ب 

بجانب امل�صاعدته على تنميتها، وذلك يف ظل التدريب على 

ثقة الطفل بنف�صه، لي�صبح اأكرث كفاءة وقدرة على مواجهة 

حتديات احلياة.

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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ك�صفت درا�صة حديثة اأجريت موؤخراً، اأن تناول 

باأعرا�ش  الإ�صابة  من  العني  جفون  يقي  القهوة 

اإىل  تقود  التي  ال���لاإرادي���ة،  الع�صلية  التقل�صات 

الإ�صابة بالعمى.

يعانون  مري�صاً   166 على  الدرا�صة  واأج��ري��ت 

م��ن ح���الت م��ر���ص��ي��ة خ��ا���ص��ة ب��ال��ع��ني، تت�صبب يف 

من  ع���ادة  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  الع�صلت  انقبا�ش  ح���دوث 

ع�صلت  لت�صمل  ذلك  بعد  تنت�صر  لكنها  اجلفون، 

الوجه الأخرى.

م�صت�صفيات  خم�صة  يف  ال��درا���ص��ة  تطبيق  ومت 

خ��ا���ص��ة يف اإي��ط��ال��ي��ا، ح��ي��ث ���ُص��ئ��ل امل�����ص��ارك��ون عن 

وعن  امل��دخ��ن��ني،  م��ن  ك��ان��وا  واإذا  للقهوة،  تناولهم 

الفرة الزمنية التي اأم�صوها يف التدخني، وُطلب 

ال��ي��وم،  يف  امل��ت��ن��اول��ة  ال��ق��ه��وة  كميات  تقدير  منهم 

وعدد ال�صجائراملدخنة بالتقريب.

وق�����ال ال��ب��اح��ث��ون اإن ن��ت��ائ��ج ال���درا����ص���ة ت���دور 

النقبا�صات  تلك  وح��دوث  التدخني  علقة  حول 

الع�صلية، لكنها توؤكد بقوة اأن القهوة تعترب عامل 

على  يعمل  الكافيني  اأن  واقرحوا  اأ�صا�صي،  وقاية 

يقوم  ك��م��ا  الأدي��ن��و���ص��ني،  م�صتقبلت  وح��ج��ز  ���ص��د 

الباركن�صون،  مر�ش  من  الوقاية  يف  الآلية  بنف�ش 

لتناول من كوب  الإن�صان يحتاج  اأن  اإىل  م�صرين 

ال��ت��اأث��ر  ل��ك��ي يظهر  ال��ي��وم،  اإىل ك��وب��ني يف  واح���د 

الواقي ب�صورة �صريعة.

  مـنــوعــــات

تناول القهوة يحمي جفن العين
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التمارين 
الخفيفة قبل 
السفر تجنبك 

جلطات الساقين
الباحثني  من  فريق  اأك��د 

التمارين  بع�ش  ممار�صة  اأن 

الريا�صية اخلفيفة يف املطار، 

الطائرة،  ل�صتقلل  انتظاراً 

على  ك��ب��رة  ب�����ص��ورة  ي�صاعد 

فر�ش  من  امل�صافرين  وقاية 

بجلطات  للإ�صابة  التعر�ش 

ال�������ص���اق���ني؛ اأك���رثامل���خ���اط���ر 

�صيوعاً بني امل�صافرين.

و�������ص������دد ال����ب����اح����ث����ون يف 

م��ع��ر���ش اأب���ح���اث���ه���م يف ه��ذا 

امل�صافرين  اأن  على  ال�����ص��دد، 

مي��ك��ن��ه��م ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه��ذه 

ممار�صة  طريق  عن  امل�صكلة 

ب����ع���������ش ال�����ت�����م�����اري�����ن ال���ت���ي 

ال���دورة  تن�صيط  ع��ل��ى  تعمل 

الدموية للوقاية من فر�ش 

ن اجللطات. تكورّ

اأن  ال���ب���اح���ث���ون  واأو�����ص����ح 

الن���ت���ظ���ار ل�����ص��اع��ات ط��وي��ل��ة 

الطائرة  ل�صتقلل  انتظاراً 

��ل خم��اط��ر �صحية  ي�����ص��كرّ ق��د 

امل�صي  اأن  اإل  امل�����ص��اف��ر،  ع��ل��ى 

ف��رات ق�صرة خ��لل فرة 

والآخر  النتظار بني احلني 

فر�ش  ملمو�صة  ب�صور  يقلل 

ت���ك���ون اجل���ل���ط���ات ال��دم��وي��ة 

اخلطرة.

ارتابويلك

د�سلاوا

مكدنيح

غلطل

ةال

نيحرمات

زيو�سرملن

ءرقاطارق�س

زومرللماأ

يبرعلابرهـ
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تلفت الأبحاث الطبية احلديثة النتباه اإىل اأهمية ا�صتبدال امل�صروبات الغازية 

والع�صائر املحلة باملياه التي ت�صاعد ب�صكل ملحوظ البدناء يف فقدان الوزن الزائد، 

واإجناح حميتهم الغذائية.

الذين  الأ�صخا�ش  اأن  ال�صدد،  هذا  يف  اأُجريت  التي  الطبية  الأبحاث  واأو�صحت 

ي�صتبدلون امل�صروبات الغازية والع�صائر بالإكثار من تناول املياه يف نظامهم الغذائي 

اليومي، ينجحون يف خف�ش اأوزانهم بنحو ما بني 4 اإىل 5 كيلو غرامات يف غ�صون 

�صتة اأ�صهر.

318 �صخ�صاً من  وكانت الأبحاث قد اأجريت على ثلث جمموعات تكونت من 

البدناء ومفرطي البدانة، تنوعت م�صروباتهم، حيث تناول اأفراد املجموعة الأوىل 

م�صروبات غازية خالية من ال�صكر، يف الوقت الذي ا�صتبدل اأفراد املجموعة الثانية 

امل�صروبات  بتناول  الثالثة  املجموعة  اأف��راد  احتفاظ  مقابل  باملياه،  امل�صروبات  هذه 

الغازية.

واأ�صارت املتابعة اإىل اأن الأ�صخا�ش الذين انتظموا يف ا�صتبدال امل�صروبات الغازية 

املحلة باملياه، جنحوا يف فقدان ع�صرة �صنتيمرات من حميط خ�صرهم، وفقدان ما 

اأ�صهر، مقارنة بالأ�صخا�ش  اأوزانهم يف غ�صون �صتة  5 كيلو غرامات من  اإىل   4 بني 

الذين ظلوا يتناولون امل�صروبات الغازية؛ �صواء املحلة اأم الدايت.

لرشاقتك.. استبدل المشروبات الغازية بالماء



من  احلا�سم  ال���دور  قرعة  نتيجة  ج��اءت 

ثقيلة  اآ���س��ي��ا،  ل��ق��ارة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�سفيات 

الأ�سعب  املجموعة  وقع يف  الذي  لبنان  على 

اإىل ج��ان��ب ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة احل��ا���س��رة يف 

انقطاع منذ عام  املونديال من دون  نهائيات 

مرات،  ثالث  خا�ستها  التي  واإي��ران   ،1986
للمرة  بطاقتها  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ة  واأوزب��ك�����س��ت��ان 

الأوىل، وقطر الطاحمة لالإجناز عينه.

ال��ث��ال��ث،  ال����دور  م��ف��اج��اأة  �سكل  اأن  وب��ع��د 

قلب  يف  امل��رة  ه��ذه  اللبناين  املنتخب  �سيكون 

العا�سفة، ملا يفر�سه وجوده يف الدور احلا�سم 

للمرة الأوىل يف تاريخه، من حتديات تتمثل 

اأم����ام  اأو م����وت  يف خ��و���س��ه م���واج���ه���ات ح��ي��اة 

وترية  من  �سرتفع  الثقيل،  العيار  من  ف��رق 

نف�سها  وجتهز  ال��ق��ادم��ة،  للمرحلة  اإع��داده��ا 

بلوغ  يف  هدفها  لتحقق  الإمكانيات  باأف�سل 

»جنة املونديال«.

الأرز  ب�����الد  م��ن��ت��خ��ب  وي�����س��ك��ل خ���و����س 

اأم��ام قطر يف  اأر�سه  الأوليني على  ملباراتيه 

منه،   8 يف  اأوزبك�ستان  اأمام  ثم  حزيران،   3
فالفوز  منه،  الإف���ادة  ينبغي  اأف�سلية  عامل 

يف امل���ب���ارات���ني م��ن��ح ال��ف��ري��ق ال��ل��ب��ن��اين �ست 

انطالقة مثالية يف  له  توؤمن  نقاط غالية، 

كثرياً  وتقربه  احلا�سم،  الت�سفيات  م�سوار 

من النهائيات.

وان�����س��غ��ل ال��و���س��ط ال���ك���روي يف الأ���س��ب��وع 

املا�سي، باحلديث عن نية الأملاين ثيو بوكري 

ملنتخب  الفني  املدير  اأن  غري  املنتخب،  ترك 

لومه  ينفي  اأن  دون  م��ن  الأم����ر،  نفى  لبنان 

اأم��ام  الأخ���رية  امل��ب��اراة  يف  لفريقه  املنتقدين 

الإم�������ارات، ح��ني اأث����ريت اأح���ادي���ث اإع��الم��ي��ة 

واخ��ت��ي��ارات  الت�سكيلة  اأخ��ط��اء يف  ع��ن  ك��ث��رية 

الالعبني، وخ�سو�سا اإ�سراك بوكري للحار�س 

وال��ذي  ح�سن،  عبا�س  ال�سويد  يف  امل��ح��رتف 

ت�����س��ب��ب يف ه���دف���ني م���ن اأه�������داف الإم�������ارات 

الأربعة.

وام��ت��ع�����س ب��وك��ري م��ن الن���ت���ق���ادات التي 

اأن هناك من يعمل  اإىل  اإليه، م�سرياً  وجهت 

اأن  وراأى  من�سبه،  ت��رك  على  لإج��ب��اره  �سده 

اأ���س��ه��ر ك���ان م��دف��ون��اً   6 ل��ب��ن��ان ق��ب��ل  منتخب 

باأ�سلوب  يعمل  �سخ�س  وك��ل  الأر����س«  »حت��ت 

خمتلف عن الآخر، و»عندما ح�سدنا النجاح 

مل يه�سم اأحداً هذا الأمر ومل يرق للبع�س«.

ال��درك  اأ�سفل  من  �سعد  »لبنان  واأ���س��اف 

ت��اري��خ��ه،  م���رة يف  ال����دور احل��ا���س��م لأول  اإىل 

ول  املنتخب ل جمهور  يتابع  اأح��د  يكن  ومل 

اإداريني ول حتى اأع�ساء يف الحتاد، املهم اأن 

ك��ل يف  وليعمل  �سفافية  اأك���ر  الأم����ور  ت��ك��ون 

جمال تخ�س�سه«، و�ساأل املدرب الأملاين »اأين 

مل��اذا  املا�سية،  ال��ف��رتة  ك��ل م��ن ينتقد يف  ك��ان 

الآن بعد اأن اتخذ املنتخب اأهمية كبرية وبات 

ناجحاً ويك�سب مكافاآت واأمواًل من الفيفا؟« 

تبلغ  قد  والتي  التاأهل  مكافاأة  اىل  اإ���س��ارة  يف 

اأن��ه تلقى  نحو مليوين دولر، وك�سف بوكري 

املا�سية  الأ�سهر  خ��الل  العرو�س  م��ن  �سياًل 

اأنه رف�س فكرة  اأبرزها من ناٍد �سعودي، بيد 

م��ت��زوج من  ل��ب��ن��ان، حيث ي�ستقر وه��و  ت��رك 

�سيدة لبنانية.

و�ستتكرر املواجهة بني املنتخبني اللبناين 

قرعة  اأوقعتهما  اأن  بعد  اجلنوبي،  وال��ك��وري 

ال������دور ال����راب����ع م���ع���اً يف جم��م��وع��ة واح�����دة، 

املجموعة  ترتيب  اجلنوبية  كوريا  وت�سدرت 

ال��ث��ان��ي��ة يف ال����دور ال��ث��اين ب�13 ن��ق��ط��ة، اأم���ام 

والإم���ارات   )8( والكويت  نقاط(   10( لبنان 

)3(، اأما لبنان فكان قد حقق اإجن��ازاً بتاأهله 

يف  الأوىل  للمرة  احلا�سم  ال��راب��ع  ال���دور  اإىل 

الثانية  املجموعة  يف  ثانياً  بحلوله  تاريخه 

بع�سر نقاط خلف كوريا اجلنوبية.

وح��ق��ق م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان ن��ت��ائ��ج لف��ت��ة يف 

بخ�سارة  كارثية  بداية  فبعد  الثالث،  ال��دور 

ق��ا���س��ي��ة اأم������ام ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة يف ���س��ي��ول 

ب�����س��دا���س��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، ف����از ع��ل��ى الإم�������ارات يف 

2 ثم تعادل مع الكويت ببريوت   - 3 ب��ريوت 

2 - 2 وتغلب عليها 1 – 0 يف الكويت، قبل اأن 
بفوزه  الإط���الق  على  نتائجه  اأف�سل  ي�سجل 

ع��ل��ى ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة 2 - 1 يف ب����ريوت، ثم 

خ�سر يف اجلولة الأخرية اأمام الإمارات 2 – 

ظبي. اأبو  يف   4
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مــوسـم الفـورمـوال وان الجـديــد:              شكوك بقدرة فيتل وريد بل على االحتفاظ باللقب
�سيبا�ستيان  بل  ريد  �سائق  قدرة  ب�ساأن  الآراء  انق�سمت 

هيمن  عندما  املا�سي،  املو�سم  �سيناريو  تكرار  على  فيتل 

تام،  ب�سكل  وان  للفورمول  العامل  مع فريقه على بطولة 

حلبة  من  انطالقاً  اجل��دي��د،  املو�سم  افتتاح  ع�سية  وذل��ك 

بارك ال�سرتالية يوم الأحد، حيث يتطلع فريقا فرياري 

وم��اك��الري��ن ل���س��ت��ع��ادة موقعهما ال��ري��ادي ال��ت��اري��خ��ي يف 

عامل الفورمول وان، وو�سع حد لنت�سارات فريق ريد بل 

النا�سئ.

بقدرات  الت�سكيك  وراء  التي تقف  الأ�سباب  اأبرز  وبني 

فيتل وريد بل، التعديالت اجلديدة على الأنظمة، حتى اأن 

فيتل نف�سه يرى اأن تكرار ما ح�سل يف 2011 حني هيمن 

على البطولة متاماً وخرج فائزاً يف 11 �سباقاً من اأ�سل 19 

مهمة  �ست�سعب  اجلديدة  التعديالت  لأن  حمله،  غري  يف 

ريد بل.

على  اأقيمت  التي  التح�سريية  التجارب  خ��الل  وب��دا 

حلبتي خرييز وبر�سلونة الإ�سبانيتني، اأن فيتل غري قادر 

على فر�س هيمنته، لأن العديد من ال�سائقني متكنوا من 

التفوق عليه.

اأنظمة  ال��ذي ط��راأ على  التغيري  اأن  امل��راق��ب��ون  وي��رى 

اخللفي  اجلانح  بحظر  يتعلق  ما  يف  خ�سو�ساً  البطولة، 

دي��ف��ي��وزر«، وال����ذي يحدد  ب���»ب��ل��ون  ي��ع��رف  ال���ذي  ال�سفلي 

ح��ج��م »ن��ف��خ« ال���غ���ازات م��ن ال���ع���ادم ع��ن��دم��ا ت��ك��ون �سرعة 

ي��رف��ع  ع��ن��دم��ا  اأو  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  ب����اأدن����ى  امل���ح���رك  دوران 

ال�����س��ائ��ق ق��دم��ه ع���ن دوا����س���ة ال����وق����ود، ي��ق��ل��ل م���ن ف��ر���س 

مناف�سيه. ع��ل��ى  ك���رى  باأف�سلية  يتمتع  ب���اأن  ف��ري��ق   اأي 

يف  ديفيوزر«  ال�»بلون  ا�ستخدام  الفرق  باإمكان  يكون  ولن 

على  الفرق  جتر  اجلديدة  التقنية  القوانني  لأن   ،2012
ملوؤخرة  العليا  اجلهة  من  الهواء  عادمي  خم��رج  يكون  اأن 

ال�����س��ي��ارة، كما ك��ان ال��و���س��ع قبل ع��دة اأع����وام، ع��و���س��اً عن 

الو�سط ال�سفلي من ال�سيارة.

املزيد  ال�سيارة  مبنح  ديفيوزر«  ال�»بلون  مهام  وتتمثل 

م��ن ال��ت��م��ا���س��ك م��ن خ���الل ا���س��ت��خ��دام ال���غ���ازات ال�ساخنة 

اخلارجة من العادم جلعلها اأكر الت�ساقاً بالأر�س، حتى 

الأم��ر  وه��ذا  متدنية،  املحرك  دوران  �سرعة  تكون  عندما 

مي��ن��ح ال��ف��رق خ��ي��ار ع���دم ا���س��ط��راره��ا اإىل ج��ع��ل اجل��ان��ح 

اخللفي عامودياً من اأجل تاأمني التما�سك على املنعطفات 

وي�سمح لها بتعديله ليكون اأقل احتكاكاً بالهواء ما مينح 

ال�سيارة �سرعة اأعلى يف اخلطوط امل�ستقيمة.

وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن اأي ت��ع��دي��ل، ي��ب��دو ف��ي��ت��ل جم���دداً 

الثالثة  للمرة  العاملي  باللقب  للفوز  حظاً  الأوف��ر  املر�سح 

اإىل ال��ن�����س��وج امل���ت���درج  ع��ل��ى ال����ت����وايل، وذل�����ك ا����س���ت���ن���اداً 

 ال����ذي اأظ���ه���ره خ���الل م�����س��واره يف ال��ع��ام��ني الأخ���ريي���ن.
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منتخب قطر

منتخب اأوزباك�ستان

منتخب لبنان

الـبـرنــــامــــج 
حزيران 2012(: اأوزبك�ستان - اإيران، لبنان - قطر.   3( الأوىل  اجلولة  الأوىل:  • املجموعة 

اأوزبك�ستان.   - لبنان  اجلنوبية،  كوريا   - قطر   :)2012 حزيران   8( الثانية  • اجلولة 
لبنان.   - اجلنوبية  كوريا  قطر،   - اإيران   :)2012 حزيران   12( الثالثة  • اجلولة 

اإيران.  - لبنان  اجلنوبية،  كوريا   - اأوزبك�ستان   :)2012 اأيلول   11( الرابعة  • جلولة 
الأول 2012(: اإيران - كوريا اجلنوبية، قطر - اأوزبك�ستان. ت�سرين   16( اخلام�سة  • اجلولة 

ت�سرين الثاين 2012(: قطر - لبنان، اإيران - اأوزبك�ستان.   14( ال�ساد�سة  • اجلولة 
اآذار 2013(: اأوزبك�ستان - لبنان، كوريا اجلنوبية - قطر.   26( ال�سابعة  • اجلولة 

حزيران 2013(: قطر - اإيران، لبنان - كوريا اجلنوبية.   4( الثامنة  اجلولة   ª
حزيران 2013(: اإيران - لبنان، كوريا اجلنوبية - اأوزبك�ستان.  11( التا�سعة  • اجلولة 
حزيران 2013(: كوريا اجلنوبية - اإيران، اأوزبك�ستان - قطر.  18( العا�سرة  •  اجلولة 



وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ه��ي ���س��اح��ب��ة اأف�����س��ل 

اإجناز اآ�سيوي يف نهائيات كاأ�س العامل، عندما 

بلغت ن�سف النهائي يف مونديال 2002 الذي 

ا�ست�سافته مع اليابان.

وق���دم���ت اأوزب��ك�����س��ت��ان ع��رو���س��اً ق��وي��ة يف 

الدور الثالث الذي اأنهته يف �سدارة املجموعة 

الثالثة ب�16 نقطة، وكانت نتيجتها يف اجلولة 

بطلة  اليابان  على  بتغلبها  م��وؤث��رة  الأخ���رية 

اآ�سيا )10 نقاط(، اإذ تراجعت الأخرية يف اآخر 

اآ�سيوياً،  الثالث  امل��رك��ز  اإىل  للفيفا  ت�سنيف 

وج����اءت ب��ال��ت��ايل يف امل�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث خلف 

اأ�سرتاليا وكوريا اجلنوبية.

ومت��ل��ك اأوزب��ك�����س��ت��ان م��ي��زة لف��ت��ة، اإذ اإن 

الثالث،  ال���دور  الأق���وى يف  ك��ان  خ��ط دفاعها 

ف��ق��ط يف  واح����داً  ه��دف��اً  �سباكها  تلقت  ح��ي��ث 

املنتخبات  ي�����وؤرق  اأم����ر  م���ب���اري���ات، وه���و  ���س��ت 

الحتاد  عن  املن�سق  البلد  هذا  �ستواجه  التي 

ال�سوفياتي، يف الدور القادم.

وت�����س��درت اإي�����ران ال��ب��اح��ث��ة ع���ن ال��ت��اأه��ل 

يف  الرابعة  للمرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل 

نقطة،  ب�12  اخل��ام�����س��ة  امل��ج��م��وع��ة  ت��اري��خ��ه��ا 

البحرين  اأمام قطر، وجاءت  بفارق نقطتني 

دون  من  رابعة  واأندوني�سيا  نقاط،  ب�9  ثالثة 

ر�سيد.

و�ستتكرر اأي�ساً املواجهة بني قطر واإيران 

بعد اأن تعادل مرتني يف الدور الثالث 1-1 يف 

الدوحة و2-2 يف طهران.

بنظام  احل��ا���س��م  ال����دور  مناف�سات  وت��ق��ام 

واإياباً بدءاً من  ال��دوري من مرحلتني ذهاباً 

ال��ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران امل��ق��ب��ل، وي��ت��اأه��ل الأول 

وال����ث����اين م���ن ك���ل جم��م��وع��ة م��ب��ا���س��رة اإىل 

النهائيات يف الرازيل.

وي��ل��ت��ق��ي ���س��اح��ب��ا امل���رك���زي���ن ال���ث���ال���ث يف 

اآ�سيوي،  ملحق  يف  واإي��اب��ا  ذه��اب��اً  املجموعتني 

يعر املتاأهل فيه اإىل خو�س ملحق اآخر من 

مباراتني اأي�ساً مع خام�س اأمريكا اجلنوبية.

على  املتاأهلة  الع�سرة  املنتخبات  ووزع���ت 

الفيفا  ت�سنيف  ح�����س��ب  م�����س��ت��وي��ات  خ��م�����س��ة 

الأخري ال�سادر مطلع ال�سهر اجلاري، فجاءت 

اأ�سرتاليا وكوريا اجلنوبية يف امل�ستوى الأول، 

وال��ي��اب��ان واإي������ران يف ال���ث���اين، واأوزب��ك�����س��ت��ان 

والعراق يف الثالث، وقطر والأردن يف الرابع، 

وعمان ولبنان يف اخلام�س.

اليابان  منتخب  ال��ق��رع��ة  يف  روع���ي  وق��د 

اآ�سيا املدعو للم�ساركة يف كاأ�س القارات  بطل 

2013، فو�سع يف اخلانة  ال��رازي��ل �سيف  يف 

ون��ال  مبارياته،  برنامج  لت�سهيل  اخلام�سة 

من  الأع��ل��ى  الت�سنيف  الأ���س��رتايل  املنتخب 

بني جميع املنتخبات الع�سرة املتاأهلة، اإذ تفوق 

على نظريه الياباين الذي كان قد اأ�سقطه يف 

نهائي كاأ�س اآ�سيا مطلع عام 2011 يف الدوحة، 

وكانت اأ�سرتاليا فازت على ال�سعودية 4-2 يف 

اليابان  فيها  خ�سرت  التي  الأخ���رية  اجل��ول��ة 

اأمام اأوزبك�ستان 1-0.

املتاأهلة  الع�سرة  املنتخبات  ت�سنيف  وجاء 

اإىل ال����دور ال��راب��ع ك��ال��ت��ايل: اأ���س��رتال��ي��ا )يف 

للفيفا(،  الأخ���ري  الت�سنيف  يف  ال�20  امل��رك��ز 

اإي��ران   ،)33( اليابان   ،)30( اجلنوبية  كوريا 

 ،)76( ال���ع���راق   ،)67( اأوزب��ك�����س��ت��ان   ،)51(

الأردن )83(، قطر )88(، عمان )92( ولبنان 

.)124(

و���س��م��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ات 

واليابان،  وعمان  والأردن  والعراق  اأ�سرتاليا 

الأم������ر ال�����ذي ���س��ي�����س��ع��ب م��ه��م��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات 

ال��ع��رب��ي��ة ال���ث���الث���ة يف م���واج���ه���ات امل���اردي���ن 

الأ������س�����رتايل وال����ي����اب����اين، وم����ن امل���رج���ح اأن 

الثالث يف هذه  املركز  على  املناف�سة  تنح�سر 

فيما  وعمان،  والعراق  الأردن  بني  املجموعة 

���س��ب��ه حم�سومني  امل���رك���زان الأول���ي���ان  ي��ب��دو 

مل�سلحة اليابان واأ�سرتاليا، اإل يف حال حدوث 

مفاجاآت من العيار الثقيل.

وكانت منتخبات كوريا اجلنوبية وكوريا 

القارة  مثلت  واأ�سرتاليا  واليابان  ال�سمالية 

 ،2010 الآ�سيوية يف مونديال جنوب اأفريقيا 

وذهبت بطاقة امللحق حينذاك اإىل نيوزيلندا 

ممثلة اأوقيانيا على ح�ساب البحرين.

ال��دور الرابع  ويعتر الغائب الأك��ر عن 

ه���و م��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي��ة ال����ذي ك����ان امل��م��ث��ل 

العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  اآ�سيا  لعرب  الوحيد 

1994 يف الوليات املتحدة )بلغ الدور  اأع��وام 

كوريا  يف  و2002  فرن�سا  يف  و1998  ال��ث��اين( 

كذلك  اأملانيا،  يف  و2006  واليابان  اجلنوبية 

�ستغيب عن الدور احلا�سم منتخبات مرموقة 

 2002 م���ون���دي���ال  يف  احل���ا����س���رة  ك��ال�����س��ني 

مونديايل  خا�ست  ال��ت��ي  ال�سمالية  وك��وري��ا 

القارة يف  التي مثلت  والكويت  1966 و2010 
مونديال »اإ�سبانيا 82«.

جالل قبطان
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الأ�سطورة مايكل  ال�ساب ي�سري على خطى مواطنه  ال�سائق  اأن  ويبدو 

�سوماخر الذي توج باللقب العاملي 7 مرات حا�سداً يف طريقه الغالبية 

العظمى من الأرقام القيا�سية، خ�سو�ساً اأن �سائق ريد بل توج باللقب 

الأوىل  الفئة  ريا�سة  يف  له  كاملة  موا�سم  اأربعة  خالل  مرتني  العاملي 

التي بداأ م�سواره فيها عام 2006 ك�سائق التجارب يف بي اأم دبليو �ساوبر 

قبل اأن مينحه فريق تورو رو�سو فر�سة خو�س مو�سم باأكمله يف �سباقات 

الفئة الأوىل عام 2008 حني اأ�سبح اأ�سغر �سائق يفوز باأحد ال�سباقات، 

 وك���ان ذل���ك يف ج��ائ��زة اإي��ط��ال��ي��ا ح��ني ك���ان يبلغ 21 ع��ام��اً و74 ي��وم��اً.

اأ�ساف فيتل هذا الإجناز اإىل ذلك الذي حققه عام 2007 عندما اأ�سبح 

اأ�سغر �سائق يحرز نقطة يف البطولة )19 عاماً و349 يوماً( وذلك عندما 

حل ثامناً يف الوليات املتحدة الأمريكية، متفوقاً على اإجناز الريطاين 

 جن�سون باتون )20 عاماً و67 يوماً حني حل �ساد�ساً يف الرازيل عام 2000(.

ال�سن،  �سغر  حيث  م��ن  القيا�سية  الأرق���ام  ملك  بعدها  فيتل  واأ�سبح 

ينطلق  ال��ذي  والأ�سغر  �سباقاً،  يت�سدر  �سائق  اأ�سغر  اأي�ساً  ب��ات  حيث 

م��ن امل��رك��ز الأول والأ���س��غ��ر ال����ذي ي��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي والأ���س��غ��ر 

خ��الل   2011 يف  الأخ����ري  ح��ق��ق  وق���د  ال��ع��امل��ي،  باللقب  يحتفظ  ال���ذي 

لقب  م��ن  الون�سو  ليجرد  ال��ع��امل��ي  اللقب  ح�سم  ح��ني  ال��ي��اب��ان  ج��ائ��زة 

اأ���س��غ��ر ���س��ائ��ق يحتفظ ب��ال��ل��ق��ب، ب��ع��د اأن ت��ف��وق ع��ل��ى الأخ����ري ب��ف��ارق 

اأي����ام. و6  اأ���س��ه��ر  و3  ع��ام��اً   ح����وايل ع����ام، لأن����ه اأح�����رزه وه���و ي��ب��ل��غ 24 

2010 جاء  واإذا كان هناك من اعتر اأن فوز فيتل باللقب العاملي عام 

مب�ساعدة احلظ بعد اأن ف�سل �سائق فرياري الإ�سباين فرناندو الون�سو 

يف احتالل اأحد املراكز الأربعة الأوىل يف املرحلة الأخ��رية، فاإن �سائق 

اأن هيمن على  »امللك« دون منازع بعد  اأن��ه   2011 اأك��د يف  ب��ل- رينو  رد 

�سباقات  بطل  بلقب  يحتفظ  �سائق  اأ�سغر  لي�سبح  مت��ام��اً،  البطولة 

فورمول واحد.

وتدل اأرقام العام املا�سي على متيز فيتل يف كل �سيء، اإذ انطلق من 

املركز الأول يف 15 �سباقاً من اأ�سل 19، ليحطم الرقم القيا�سي الذي 

1992 )14 م��رة(، كما  حققه الريطاين نايجل مان�سل خالل مو�سم 

اأنه كان قاب قو�سني اأو اأدنى من معادلة اإجناز الأ�سطورة �سوماخر من 

حيث عدد النت�سارات يف مو�سم واحد )13 عام 2004(، لو مل يهجره 

اللفة  يف  )ان�سحب  �سيارته  اإط���ار  يف  ثقب  ب�سبب  اأب��وظ��ب��ي  يف  احل��ظ 

الأوىل( ثم يف ال�سباق اخلتامي على حلبة انرتلغو�س الرازيلية حني 

واجهته م�سكلة يف علبة ال�سرعات )حل ثانياً(.

ومل مينح فيتل الذي �سعد اإىل من�سة التتويج يف �ست منا�سبات اإىل 

جانب اإحرازه لقب 11 �سباقاً، يف العام املا�سي، اأي فر�سة ملناف�سيه من 

اأجل الدخول معه يف �سراع على اللقب العاملي ومنهم زميله الأ�سرتايل 

اأن ينجح  اللحاق بال�سائق الأملاين دون  مارك وير الذي حاول يائ�ساً 

 يف م�سعاه، ما يوؤكد موهبة فيتل لأن ال�سائقني ميلكان ال�سيارة ذاتها.

الأمل��اين  زميله  مهمة  ي�سعب  لكي   2012 يف  م�ستعد  وي��ر  اأن  وي��ب��دو 

وا�ستعادة اعتباره بعد اأن اكتفى يف 2011 بفوز واحد، ويعتر وير الذي 

اأنهى املو�سم يف املركز الثالث خلف فيتل و�سائق ماكالرين الريطاين 

جن�سون باتون، اأن مو�سم 2011 مل يكن خميباً بالكامل بالن�سبة له، ول 

�سيما اأنه متكن من احتالل املركز الثالث يف بطولة ال�سائقني وبفارق 

قليل عن الثاين جن�سون باتون.

قرعة تصفيات مونديال البرازيل: لبــنان           في المجموعة األصعب

مــوسـم الفـورمـوال وان الجـديــد:              شكوك بقدرة فيتل وريد بل على االحتفاظ باللقب
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كاريكاتير

نــــ�عــــه،  مــــــن  غـــــريـــــب  يف حــــــــــادث 

يـــدعـــ� لــلــ�ــســحــك تــــــارة، ولــال�ــســمــئــزاز 

اأمــريكــيــة  �ــســيــدة  اأخــــرى، احتفلت  تـــارة 

»�سياتل«.  بزواجها من حمار يف مدينة 

هــذا  اإن  قـــالـــت  الــ�ــســيــدة  اأن  الـــغـــريـــب 

الـــــــزواج جــــاء بــعــد قــ�ــســة حـــب عــمــرهــا 

بــالــزواج! تكللت  ثــم  جمعتهما،   �سنتني 

التعليقات  مــن  الــكــثــري  اأن  والــطــريــف 

اإىل  واقفة  ال�سيدة  �س�رة  على  انهالت 

جـــانـــب احلـــمـــار الـــــذي تــعــانــقــه، ومــن 

اأطــــــرف هــــذه الــتــعــلــيــقــات »يــخــلــق من 

ال�سبه اأربعني«.

�سيارة م�سفحة من  عــربــي  اأعــمــال  ا�ــســرتى رجــل 

5.2 ملي�ن جنيه ا�سرتليني  طراز »رولز رايز« بقيمة 

قــادرة  جتعلها  بتقنيات  جمــّهــَزة  دوالر(،  ملي�ن   8.2(

عــلــى مــقــاومــة طــلــقــات الــر�ــســا�ــس وهــجــمــات القنابل 

اليدوية.

طراز  من  ال�سبح  ل�سيارة  االأ�سلية  القيمة  وتبلغ 

األف جنيه ا�سرتليني، لكن امل�سمم   330 »رولــز رايــز«، 

من  ال�سيارة  بتجهيز  قام  هي�ز  �ستي�ارت  الربيطاين 

الـــداخـــل واخلــــــارج، وا�ــســتــخــدم 120 كــيــلــ�غــرامــاً من 

طلب  على  بناء  خا�سة،  ب�س�رة   18 عيار  من  الذهب 

رجل االأعمال العربي الذي مل يك�سف عن ه�يته.

كما اأن امل�سمم هي�ز ح�لها اإىل قلعة ذهبية، 

جنيه  ماليني   3 قيمته  مــا  عليها  عليها  واأنــفــق 

ا�سرتليني من الذهب، وزودها بتقنيات حديثة، 

جلعلها م�سادة للر�سا�س والقنابل.

عــلــى مقاومة  قــــادرة  الــ�ــســيــارة  اأن  اإىل  يــ�ــســار 

بندقية هج�مية من  570 طلقة من  اأكــر من 

47(، وقنبلتني يدويتني، لكنها  ـ  طراز )اإيــه كي 

ال تعد اأغلى �سيارة يف العامل، بعد اأن بيعت �سيارة 

كال�سيكية من طراز فرياري بقيمة 20.2 ملي�ن 

جنيه ا�سرتليني ال�سهر املا�سي.

تزوجت حمارًا بعد قصة حب دامت سنتين

عربي يشتري سيارة بـ8 ماليين دوالر

مخبز ينتج خبزًا على شكل أعضاء بشرية
عند الدخ�ل اإىل متجره، قد يظن البع�س اأنه دخل اإىل مقر ع�سابة لبيع االأع�ساء الب�سرية، اأو اإىل 

م�سرحة.. لكن يف ال�اقع ه� اأحد املخابز يف ال�سني، وتلك االأع�ساء لي�ست اإال خبزاً متن�ع املذاق.

ب�سرية،  اأع�ساء  باأ�سكال مرعبة؛ على �س�رة  باإنتاج اخلبز  اخلباز  لي��سي  املتجر  ذهن �ساحب  تفّتق 

من اأيد واأرجل وكبد وطحال.. كم��سة جديدة جلذب الزبائن، لكن املثري اأن املتجر يلقى اإقبااًل كبرياً 

من الزبائن، و�ساحب املتجر ال يتمكن اأحياناً من ال�فاء بطلبات الزبائن وحج�زاتهم الأن�اع معينة من 

االأع�ساء؛ ل�سرائها والتهامها.

أطــــــول رجــــــــل 
فــي الــعــــــالـــــــم 
يتوقف عن النمو

واأخــــــرياً تــ�قــف الــعــمــالق الــرتكــي 

»�سلطان ك�زن« الذي يبلغ ط�له 2.47 

مرتاً، عن النم�، بعد اأن خ�سع لعالج 

مكثف، من اأجل تنظيم عمل هرم�نات 

النم� لديه.

ويعاين »ك�زن« حالة غريبة يطلَق 

عــلــيــهــا الــنــ�ــســاط املـــفـــرط لــهــرمــ�نــات 

الــنــمــ� »اأكــرومــيــجــايل«، والــتــي ينجم 

وهي  للج�سد،  طبيعي  غــري  منــ�  عنها 

مــ�ــســكــلــة يــ�ــســبــبــهــا ورم يــ�ــســيــب الــغــدة 

النخامية.

»غــيــنــيــ�ــس«  مـــ��ـــســـ�عـــة  اأن  يــــذكــــر 

�سّجلت  قــد  كــانــت  القيا�سية  لـــالأرقـــام 

ا�سم »ك�زن« هذا العام كاأط�ل �سخ�س 

يف العامل.


