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األمن الغذائي والسياحي 
في بيروت إلى الواجهة

»كذبة أول 
نيسان«.. 

بين الخداع 
والتسلية

عواصف الثورة تهّب على آل سعود
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األسد في »بابا عمرو«.. رسالتان إلى القمة العربية ومؤتمر اسطنبول

الكهـربـاء تزيد الـتـوتـر 
بـين األفـرقـاء

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، 
فنيو الكترونيك، )I.T(، 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.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net
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كتب املحرر ال�سيا�سي

»هل نريد اأكل العنب اأم قتل الناطور«؟ 

حكومة  اأي�����ام  اإىل  ون���ّي���ف؛  ع��ق��دْي��ن  اإىل  ن��ع��ود 

الرئي�س عمر كرامي الأوىل، حيث ا�ستطاعت هذه 

احلكومة التي كان ي�سغل من�سب وزير املوارد املائية 

تاأمني  بي�سون،  يو�سف  حممد  فيها  والكهربائية 

���س��اع��ة، رغ��م   18 مل���دة  اأدن����ى  ال��ن��ور للبنانيني ك��ح��د 

ال��زوق  �سوى معامل  اإنتاج  اأن��ه مل يكن من معامل 

واجلية والقرعون وب�سري، يومها كثري من موزعي 

الطاقة بوا�سطة املولدات اخلا�سة باعوا مولداتهم، 

اأو توقفوا عن توزيع الطاقة، لأن »كهرباء« الدولة 

�سارت تكفي اللبنانيني.

لكن م��ع ب��دء م�سرية »الإع��م��ار« يف اأواخ���ر عام 

�سهوة  على  الآت��ي  اأن  رغ��م  �سيء،  كل  تبّدل   1992
وال��ن��ور، والبواخر  الربيع  اأطلق وع��ود  الإع��م��ار قد 

الذي  لكن  ب���ريوت..  بحر  اإىل  النور  �ستحمل  التي 

ح�سل هو اأن وزير املوارد املائية والكهربائية جورج 

افرام، الذي و�سع خطة متكاملة للنهو�س بقطاع 

خطة  لتبداأ  وزارت���ه،  من  اأُقيل  والكهرباء،  الطاقة 

القطاع،  ه��ذا  اه���راء  م��ن  مزيد  على  تقوم  بديلة 

لها  ُرّوج  التي  ال�سخيفة  »املقولة«  تاأكيد  اأج��ل  من 

هذا  خل�سخ�سة  متهيداً  فا�سل،  تاجر  الدولة  ب��اأن 

القطاع وبيعه باأبخ�س الأثمان.

وعلى هذا املنوال ا�ستمرت ال�سيا�سة القت�سادية 

يف  العام  القطاع  تدمري  مبحاولت  والجتماعية، 

خل�سخ�سة  م�����س��اري��ع  وُط���رح���ت  امل���راف���ق،  خمتلف 

والهاتف، وال�سمان الجتماعي،  املياه وم�ساحلها، 

وامليدل اإي�ست الخ.. وعلى هذا النحو كانت ف�سيحة 

ال��ه��ات��ف اخل��ل��وي ال���ذي اح��ُت��ك��ر م��ن قبل �سركتني 

فقط، كانت تربح �سنوياً مليار و200 مليون دولر، 

فيما ل تتجاوز ح�سة الدولة منهما ال�300 مليون 

دولر، فت�سوروا لو كانت الن�سبة معكو�سة، فكم كان 

دخل اإىل ميزانية الدولة بني 1994 و2003؟ هنا ل 

الذي  اإميل حلود،  للرئي�س  ت�سجيل تقدير  بد من 

�سار  ال��ذي  اخل��ل��وي،  الهاتف  ا�سرجاع  على  اأ�سر 

مدخوله اأحد املوارد الأ�سا�سية للخزينة العامة.

 1993 ال��ع��ام  منذ  عملية  خطط  اأي  تو�سع  مل 

ل���س��ت��ن��ه��ا���س ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء، رغ���م اأه��م��ي��ة دوره 

العملية  واخل��ط��ة  ال�ستثمار،  عمليات  ت�سجيع  يف 

الراحل  ال��وزي��ر  و�سعها  التي  تلك  كانت  الوحيدة 

اأن  اأي�����س��اً  ��ل  وي�����س��جَّ ب�سببها،  واأُق���ي���ل  اف����رام  ج���ورج 

يف  احل�س  �سليم  الرئي�س  تراأ�سها  التي  احلكومة 

بداية عهد الرئي�س اإميل حلود، حاولت و�سع خطة 

للت�سحيح  خطة  مع  مرافقة  الكهرباء،  لتطوير 

العام  يف  الوا�سع  الإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  لكن  امل��ايل، 

اأبطاأ  الكهرباء  حتويل  حمطات  وا�ستهدافه   1999
من  متكنت  احل�سية  احلكومة  كانت  واإن  اخلطة، 

للنا�س،  النور  وتوفري  قيا�سية  ب�سرعة  اإ�سالحها 

 2000 انتخابات  بعد  ح�سل  ال���ذي  الن��ق��الب  لكن 

جّمد اأي عملية تطوير.

اأما يف حكومة ال�سنيورة الثانية، فحاول الوزير 

املدى،  قريبة  مرحلية  خطة  و�سع  طابوريان  اآلن 

ج��ذري،  ب�سكل  امل�سكلة  تعالج  ا�سراتيجية  وخطة 

لكن الوح�س الليربايل رف�س هذه اخلطة وعرقلها 

ومل تَر النور.

الإ�سرائيلية  الع��ت��داءات  اأن��ه يف ظل  ويالحظ 

كان   ،2006 يف  اأم   1999 يف  اأم   1996 العام  يف  �سواء 

اأح���د ال���س��ت��ه��داف��ات دائ��م��اً ه��و م��ع��ام��ل ال��ط��اق��ة يف 

ل��ب��ن��ان، وي��ب��دو اأن ال��ن��ه��ج ال��ل��ي��ربايل امل��ت��وح�����س ما 

ي����زال ه���و ال��ط��اغ��ي يف ل��ب��ن��ان، وال��ك��ه��رب��اء ���س��ارت 

اأو على  املك�سيكية؛ طويلة ومملة،  امل�سل�سالت  مثل 

امل�سل�سالت  ع��ادة  درج��ت  حيث  احلديثة،  الطريقة 

اأو م�سروع  ات��ف��اق  ت��ن��ام ع��ل��ى  ن��ك��اد  اإذ م��ا  ال��رك��ي��ة، 

للمعاجلة، حتى ن�ستيقظ على م�سروع اآخر.

بالنف�س  ال���ن���اأي  ���س��ي��ا���س��ة  وه���ك���ذا ط����رّي زع��ي��م 

م�سروع البواخر الكهربائية، وجعلنا نكت�سف عر�ساً 

الكهرباء  بواخر  بني  ما  وهكذا  ج��دي��داً..  اأمريكياً 

م للبنانيني  والعرو�س امليقاتية، لي�س من وعد يقدَّ

�سوى مزيد من العتمة والظالم، لكن األي�س هناك 

من حل اآخر؟

اإي���راين كان  رمب��ا ما ُك�سف م��وؤخ��راً عن عر�س 

اللبنانية،  للحكومة  �سنتني  اأق��ل من  قبل  ُق��ّدم  قد 

األ��ف  اأك���ر م��ن  اإن��ت��اج  فيه احل���ل، حيث ي��ق��وم على 

ينتج  ال��ذي  لبنان،  احتياجات  ل�سد  ميغاوات  و200 

 2500 اإىل  ب��ح��اج��ة  وه���و  م���ي���غ���اوات،   1500 الآن 

اأو  اأي حكومة  عند  امل�سروع  كان هذه  ولو  مغاوات، 

دولة حترم نف�سها، ملا رف�سته، لأن الوقائع توؤكد 

اإغ���راء على امل�ستوى  اأن��ه الأرخ�����س عاملياً، والأك���ر 

القت�سادي اأو التجاري.

وتفيد املعلومات اأن هذا العر�س كان يقوم على 

منه  اإي����ران  ت��رب��ح  اأن  دون  م��ن  ف��ق��ط،  الكلفة  �سعر 

الإيرانية  اأن احلكومة  ُذك��ر  اأن��ه  واح��داً، حتى  �سنتاً 

فاإن  ذل��ك؛  واأك��ر من  تقّدم هبة من ح�سابها،  قد 

معدات  ه��ي  �سركبها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املعامل  م��ع��دات 

اأملانية، ليوفروا على لبنان اأي م�ساءلة جراء فر�س 

العقوبات الغربية والأمريكية على طهران، كما اأن 

عمليات الدفع كانت �ستتم باللرية اللبنانية.

ل��ك��ن ي��ب��دو اأن م�����س��رية ال��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��اين غري 

قابلة لالإ�سالح بتاتاً، ويذّكرنا ذلك حينما عر�ست 

معمل  اإن�ساء  لبنان  على  اليوغو�سالفية  احلكومة 

الأوزاع����ي  منطقة  اآخ���ر  يف  املبتذلة  امل��ي��اه  لتكرير 

املا�سي،  ال��ق��رن  �ستينيات  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف 

يومها  البحر،  عر�س  يف  املجارير  تدفق  من  ب��دًل 

على  �سرط  اأي  اليوغو�سالفية  ت�سع احلكومة  مل 

�سيتم  كانت  امل�سنع  ه��ذه  تكاليف  اإن  بل  ل  لبنان، 

التفاح،  حت��دي��داً  لبناين،  زراع���ي  باإنتاج  تقا�سيها 

ل��ك��ن ل��ب��ن��ان مل ي��ر���س ب��ال��ع��ر���س، ح��ت��ى ل ينزعج 

الأمريكيون من اإقامة عالقات اقت�سادية مع دولة 

ا�سراكية.

والآن، ما هي احلجة التي تتذرع بها احلكومة 

متى  واإىل  الإي�����راين؟  ال��ع��ر���س  لرف�س  اللبنانية 

�ستبقى اأولويات املواطن مادة د�سمة يختلف عليها 

امل�سوؤولون على ح�ساب راحة وهموم النا�س؟
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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

تختلف  وق��د  املرحلة،  ه��ذه  يف  اأ�سا�س  عنوان  العربي«  »الربيع 

نظرة  نلقي  اأن  اأردن���ا  اإذا  لكن  م�سادرها،  باختالف  الآراء  حوله 

بل  ي��زه��ر،  »ال��رب��ي��ع« مل  ه��ذا  اأن  لوجدنا  م�سافة  وم��ن  مو�سوعية 

اأن ينعقد، والأ�سباب  ري��اح قوية جعلت زه��ره يقع قبل  ع�سفت به 

عدة، اأبرزها:

- اأن هذا الربيع مل يولد من رحم الثورات مع احرامي لثوار 

غربية  اإرادة  م��ن  ا�سُتولد  ب��ل  امل��ي��ادي��ن«،  »وب��اق��ي  التحرير  م��ي��دان 

راأت اأن مدة �سالحية بع�س احلكام انتهت، وهذا التحول بداأ بعد 

الن�سحاب  م��ع  بالتزامن  وت��ك��ّر���س  ل��ل��ع��راق،  الأم��ريك��ي  الح��ت��الل 

الأمريكي.

املذهبي  ال�سراع  بل  ال�سعور  تعزيز  املرحلة  هذه  يف  املطلوب   -

املعروف  الأمريكي  امل�سروع  ترجمة  يعزز  ما  الهوية،  ح�ساب  على 

ب�»ال�سرق الأو�سط اجلديد«، والقا�سي بتفتيت املنطقة اإىل دويالت 

مذهبية تت�سارع وتتناحر، والكل يخ�سر نتيجة ذلك، وحده الكيان 

دولة  اإىل  بو�س  دبليو  ج��ورج  وعد  وفق  ليتحول  يرتاح  ال�سهيوين 

يهودية، كما اأعلنها يف موؤمتر »اأنابولي�س«.

- البدائل التي و�سلت يف تون�س ويف م�سر تثبت بالفعل والقول 

تخوفاتنا، حتى ولدت ثورة �سد الثورة، خمافة اأن البديل على ما 

يبدو اأ�سواأ من ال�سلف، والعلمانيون اإىل اأي مذهب اأو طائفة انتموا 

ومن  علمانياً  منهم  ال��واح��د  ك��ان  اإذا  فكيف  ال�سحية،  �سيكونون 

الأقليات؟!

العربي قول باطل،  الداعم للربيع  ال��دويل  املجتمع  اإن  - قول 

والتجارب خري دليل، وال�سوؤال املطروح: اإذا كانت اأوروبا، وحتديداً 

فلماذا  البديلة،  لالأنظمة  وم�ستعدة  التغيري  بهذا  موؤمنة  فرن�سا، 

ترحيل  اأ���س��ا���س  على  النتخابية  حملته  ���س��ارك��وزي  نيكول  ي��ق��ود 

الأجانب، وحتديداً العرب، من فرن�سا؟ وملاذا جعل م�سرحية مقتل 

اأ�سا�س  اأي  وعلى  ���س��ارك��وزي؟!  خطاب  لروي�س  ع��ام��اًل  التالمذة 

تتخبط املواقف الأمريكية وتتبدل وفق تبدل املعايري؟

- وال�سوؤال املطروح اأي�ساً: ملاذا مل ي�سّح يف البحرين ومل ي�سّح 

يف اليمن ما �سّح يف تون�س وم�سر واإىل حد ما يف ليبيا؟

- اأما ال�سوؤال الأبرز: ملاذا مل حُترم اإرادة ال�سعب ال�سوري الذي 

ل يزال باأكريته يجّدد البيعة لنظامه، لي�س فقط يف املهرجانات 

ال��ع��امل  �سابقة يف  �سكل  ال���ذي  ال���س��ت��ف��ت��اء  اإمن���ا يف  والح���ت���ف���الت، 

العربي؟

اأ�سئلة عدة تطرح، والثابتة الوحيدة اأن ل هّم للوليات املتحدة 

الأم��ريك��ي��ة ���س��وى اأم���ن »اإ���س��رائ��ي��ل« ال���ذي اع��ت��ربه الرئي�س ب��اراك 

اأوباما »مقد�ساً«.

هي  العربية  ال�سهيونية  اأن  اأم  اخلطر  ه��ذه  العرب  يعي  فهل 

الأخطر؟

العامل  اإىل  اأع��اد  و�سعباً  وجي�ساً  نظاماً  �سورية  اأن �سمود  يبقى 

ل��ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن، والفيتو  بع�س ال���ت���وازن ال���ذي ك���ان م��ف��ق��وداً 

الرو�سي ونظريه ال�سيني خري موؤ�سر، وعلى العرب، اإذا كان هناك 

عرب بعد، اأن يتعظوا قبل اأن يعودوا اإىل زمن اجلهل بعد التجهيل.

ين فيرا يّمّ

  همسات

تساؤالت حول 
»الربيع العربي«

الرئي�س جنيب ميقاتي والوزير جربان با�سيل

خطوة عقاب
اأن   يتعّر�س الرئي�س �سعد احلريري لنقد جارح من بع�س الذين اأحاطوه برعايتهم ال�سلوكية واخلطابية بعد 

»زبلهم«، واقت�سرت خطوته على النائب »عقاب �سقر«.. وُينقل عن احلريري اأنه حتدى خالته »نازك« كرمال عيون 

عقاب، ومل ياأخذ »حم�سن دلول« على الالئحة النتخابية، و«اليوم يعرّيين البع�س به، علماً اأنه كان الأوفى يل«.

مواقف جعجع تؤدي دورها المطلوب
ك�سف اأحد الدبلوما�سيني القطريني يف تون�س، اأن مواقف رئي�س الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية �سمري 

ال�سعوديني  واأ�سا�سياً يف رف�س  قوياً  الراعي، لعبت دوراً  ب�سارة  املاروين  البطريرك  املعار�سة ملواقف  جعجع 

اجل��اري،  ال�سهر  القاهرة  لقاءه يف  الطيب  اأحمد  الأزه��ر  �سيخ  امل��اروين، كما يف رف�س  البطريرك  ا�ستقبال 

بها  القيام  البطريرك  التي ينوي  اأدواراً مماثلة يف اجل��ولت  �ستلعب  اأو ممانعته  اأن موافقة جعجع  موؤكداً 

قريباً يف كندا وبع�س دول الغ��راب، بعدما كانت مواقف جعجع لها تاأثري قوي يف رف�س اأوباما واأي من 

قيادات اإدارته اللقاء اأو الجتماع معه لدى زيارته الوليات املتحدة اأواخر العام املن�سرم.

بين البواخر والعروض األميركية.. اللبنانيون إلى مزيد من الظالم

الكهرباء تزيد التوتر بين األفرقاء
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هل ينتسب 
جنبالط إلى 
»الجماعة«؟

عّلق رجل دين �سمايل 

ع���ل���ى ت���رح���ي���ب ال���ن���ائ���ب 

بخطاب  ج��ن��ب��الط  ول��ي��د 

الإخ�������������������وان امل�������س���ل���م���ني 

ال�سوريني من تركيا، باأن 

ينت�سب  اأن  على جنبالط 

لن  ال���ت���ي  اجل���م���اع���ة  اإىل 

حال  يف  اإل  ثقتها  تعطيه 

واحدة.. وهو يعرفها.



 م��رة اأخ���رى يثار اجل��دل ح��ول اأو���س��اع 

داخ��ل  الإ���س��الم��ي��ة،  والأوق����اف  الفتوى  دار 

اإث��ر دعوة  اأه��ل البيت الواحد ال��ذي ت�سدع 

�سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�سيخ 

انتخابات  اإج���راء  اإىل  قباين  ر�سيد  حممد 

ل��ع�����س��وي��ة امل��ج��ل�����س ال�����س��رع��ي الإ���س��الم��ي 

الأعلى يف 2012/4/22 مبوجب القرار رقم 

35 م /2012، حيث ارتفعت ونربة التهديد 
ب��ك�����س��ف ت���ق���ري���ر ���س��ب��ه��ة ال����ه����در وال��ف�����س��اد 

تقر  اإن مل  امل�سلمني،  العلماء  باأموال وقف 

الإ�سالحات ملوؤ�س�سات الإفتاء والأوقاف.

ه���داأ اجل���دل ب��ت��دخ��ل رئ��ي�����س احلكومة 

جنيب ميقاتي، الذي اأدى اإىل اإعالن تاأجيل 

القرار  �سهرين مبوجب  النتخابات  موعد 

رقم 38م/2012، وت�سكيل مفتي اجلمهورية 

»در���س  مهمتها  اأ�سخا�س  �سبعة  م��ن  جلنة 

ال�سراعي  للمر�سوم  التعديالت  م�سروع 

واملايل  الإداري  والتنظيم   ،1955/18 رقم 

اقراحاتها  وترفع  الإ�سالمية،  ل��الأوق��اف 

اليه بتاريخ اأق�ساه 2012/5/14«، واملق�سود 

بالتنظيم الإداري واملايل هو امل�سروع الذي 

اأعدته »�سركة بوز و�سركاهم«، واأجنزته يف 

ت��وزع على مئة  2010، وق��د  اأي���ار ع��ام  �سهر 

وثالث �سفحات.

ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال����دع����وة  اأن  يف  ل����س���ك 

املجل�س  ف��ي��ه  وق���ع  ال���ذي  للخطاأ  ت�سحيح 

يف  املنتهية  ولي��ت��ه  م��دد  عندما  ال�����س��رع��ي، 

متتالية  ���س��ن��وات  ل��ث��الث   2009/12/31
يعوزها  لأ�سباب   ،2012/12/31 يف  تنتهي 

امل���ن���ط���ق وح�������س���ن ت��ط��ب��ي��ق م������واد امل���ر����س���وم 

اإج����راء  ه���و  الأ����س���ا����س  اإن  اإذ  ال����س���راع���ي، 

النتخابات لكل موؤ�س�سات املر�سوم.

�سعار  ال��دع��وة  بوجه  املعر�سون  يرفع 

اإ���س��الح موؤ�س�سات الإف��ت��اء والأوق���اف، قبل 

اإج������راء الن���ت���خ���اب���ات، ���س��ي��م��ا ب��ع��دم��ا اأث���ري 

يف   2009 ع��ام  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  خ��الل 

والف�ساد  الهدر  �سبهة  عن  الإع��الم  و�سائل 

اأين كان  باأموال الأوق��اف الإ�سالمية، لكن 

امل��ع��ر���س��ون ط����وال ف���رة ال�����س��ب��ع ���س��ن��وات 

بتاريخ  املنتخب  ال�سرعي  املجل�س  من عمر 

�سواء  �ساكناً،  يحركوا  مل  2005/12/25؟ 
للقيام  داخ���ل���ه،  اأم  امل��ج��ل�����س  خ����ارج  اأك���ان���وا 

مبوجبات عمليه الإ�سالح.. اأمل يعلموا اأن 

من�سبة  كانت  ال�سرعي  املجل�س  اهتمامات 

على �سوؤون خارجة باملطلق عن م�سوؤوليته 

امل���ر����س���وم ال����س���راع���ي؟ فعلى  ون�����س��و���س 

�سبيل امل���ث���ال، واإث����ر اج��ت��م��اع��ه ال�����دوري يف 

دعا فيه احلكومة  بياناً  اأ�سدر   ،2010/3/6
البلدية  النتخابات  اإج��راء  »اإىل  اللبنانية 

م��ث��ن��ي��اً على  م���وع���ده���ا،  والخ���ت���ي���اري���ة يف 

اجلديد  القانون  م�سروع  احلكومة  اإجن��از 

اإىل املجل�س النيابي،  لالنتخابات، واإحالته 

لإقراره �سمن املهلة املحددة«.

يف ال���واق���ع، امل��و���س��وع ل��ي�����س ل��ه عالقة 

الفتوى  دار  اتخذته  مب��ا  اإمن��ا  ب��الإ���س��الح، 

وم��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة يف الآون�����ة الأخ����رية، 

تعجب  مل  و�سيا�سية  وط��ن��ي��ة  م��واق��ف  م��ن 

امل��ع��ر���س��ني ال��ذي��ن ك��ان��وا م��ن اأه���ل البيت 

الواحد مع مفتي اجلمهورية.

ال��ت��اأك��ي��د على  ت��ق��دم يقت�سي  ح��ي��ال م��ا 

النقاط التالية: 

تقرير  عن  بالك�سف  التهديد  اإن  اأوًل: 

ال��ت��دق��ي��ق امل����ايل ب�����س��ب��ه��ة ال���ه���در وال��ف�����س��اد 

ب��اأم��ول ال��وق��ف، مل ي��ع��د ل��ه ك��ب��ري اع��ت��ب��ار، 

ذلك اأن التقرير قد اأُجنز يف 2010/4/30، 

من  بحيازة  وه��و  �سفحة،   68 من  ويتاألف 

يهدد، فاإذا كانوا �سادقني يف حر�سهم على 

التقرير  يعلَن  مل  مل���اذا  الوقفية،  الأم����وال 

ب��ات  م�سمونه  اأن  �سيما  اإجن�����ازه،  ب��ت��اري��خ 

ف��اإن  وبالتايل  وال���داين،  للقا�سي  معروفاً 

اجل���دي���ة ب��ال��ت��ه��دي��د ت��ت��م��ث��ل ب��اإح��ال��ت��ه اإىل 

ي��راه  م��ا  ب�ساأنه  ليقرر  ال�����س��رع��ي،  املجل�س 

ويف  العليا،  الإ�سالمية  للم�سلحة  مفيداً 

من  بالتقرير  املعنيني  لكل  نقول  املح�سلة 

وحماية  احل��ف��اظ  اأم��ان��ة  اإن  ا�ستثناء:  دون 

الكرمية {يا  الآي��ة  الوقف تطالهم  اأم��وال 

اآمنوا ل تخونوا اهلل والر�سول  الذين  ايها 

�سدق  تعلمون}.  واأنتم  اأماناتكم  وتخونوا 

اهلل العظيم.

العملية  ع��ل��ى  الع���را����س  اإن  ث��ان��ي��اً: 

النتخابية، ل يتعدى ذر الرماد يف العيون 

عن  ال��ف��ت��وى  دار  خ���روج  ب�سبب  اإل،  لي�س 

اأ�سحاب العرا�س، والجت��اه لأن  و�ساية 

تكون �ساحة لقاء لكل امل�سلمني والوطنيني 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، وه����ذا ه���و ال�����دور ال��ت��اري��خ��ي 

وال�سحيح لدار الفتوى. 

رئ���ي�������س احل��ك��وم��ة  ت���دخ���ل  اإن  ث���ال���ث���اً: 

وال���روؤ����س���اء ال�����س��اب��ق��ني، مب��ع��زل ع���ن اأن��ه��م 

اأع�����س��اء ط��ب��ي��ع��ي��ون يف امل��ج��ل�����س ال�����س��رع��ي، 

بالإيجابية،  تب�ّسر  ل  تدخلهم  جتربة  ف��اإن 

يف   2012/3/1 �سباح  اجتماعهم  اأن  ذل��ك 

ال�سرايا الكبرية، ل يختلف عن اجتماعهم 

ال�سهري �سباح 2010/2/4 اأي�ساً يف ال�سرايا 

الكبرية؛ عندما كان ال�سيد �سعد احلريري 

رئي�ساً للحكومة، وعلى اإثره �سدر بيان عن 

متنه  يف  الروؤ�ساء  تعهد  الإع��الم��ي،  مكتبه 

ب�»متابعة امل�سرية الإ�سالحية التي عهد بها 

املجل�س ال�سرعي اإىل جلنة رئ�سها اأ�سحاب 

للعملية  حثيثة  متابعة  وه��ن��اك  ال���دول���ة، 

التي بداأت قبل �سهرين يف �سائر م�ساراتها 

والدينية،  والت�سريعية  والإداري�����ة  امل��ال��ي��ة 

اأث��ري  ال��ت��ي  وامل�سائل  امل�ساريع  ذل��ك  يف  مب��ا 

حولها الكالم يف و�سائل الإعالم )اأي �سبهة 

الهدر(، و�سيتابع اأ�سحاب الدولة التقدم يف 

ال��وزراء،  رئي�س جمل�س  مع  املوا�سيع  ه��ذه 

و���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ت��ق��ري��ر ي��ب��ني احل��ق��ائ��ق 

اأمام الراأي العام، و�سي�سار عندها  بكاملها 

ي��وؤّم��ن امل�سلحة  ي��ل��زم؛ مب��ا  اإىل ات��خ��اذ م��ا 

الإ�سالمية العليا«.

من  ع��ام��ان  تعهدهم  ع��ل��ى  م�سى  ل��ق��د 

على  �سيم�سي  ك��م  ن��ع��ل��م  ول  ط��ائ��ل،  دون 

ليعودوا لالجتماع مرة  املذكور  اجتماعهم 

ثالثة. 

رابعاً: تداولت و�سائل العالم اأن جلنة 

تعديل امل��ر���س��وم ال���س��راع��ي امل��ذك��ورة، قد 

ب�سفتهم  املفتي،  اأع�ساءها  و�سمى  �سكلها 

ال�سابقني  ال�����وزراء  ول��روؤ���س��اء  ل��ه  ممثلني 

اأ����س���ا����س حم��ا���س�����س��ة  ع��ل��ى  اأي  واحل�������ايل، 

خمالف  اأم��ر  اللجنة  ت�سكيل  اإن  �سيا�سية! 

للمر�سوم ال�سراعي، لأن اقراح التعديل 

للمجل�س  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة  م���ن���وط 

ال�سرعي وفق املادة 42/3 من املر�سوم، ومبا 

اأن��ه واحل��ال ما ذك��ر وطاملا ارت�سى كل من 

مفتي اجلمهورية واملجل�س ال�سرعي جتاوز 

هذه املادة من دون اأي مربر، فلماذا مل ت�سم 

ل�سخ�سيات  ممثلني  ع�سويتها  يف  اللجنة 

وق����وى اإ���س��الم��ي��ة اأخ������رى، م���ع���روف عنها 

اهتمامها الكبري ب�ساأن موؤ�س�ساتنا الدينية 

الوقفية، �سيما اأن مفتي اجلمهورية، وكما 

للخروج من الو�ساية  اأ�سرنا، ين�سط راهناً 

ال�سيا�سية الأحادية؟

اإىل جلنة  ن��ت��وج��ه  ت���ق���دم،  يف ���س��وء م���ا 

بالقراحات  ال�سراعي  املر�سوم  تعديل 

التالية، خ�سو�ساً اأن عدداً كبرياً منها اأبرز 

الإ�سالمي  التحرك  به فعاليات  ما طالبت 

احلايل  ال�سرعي  املجل�س  انتخابات  ع�سية 

عام 2005:

ال��ت��زام مفتي اجلمهورية  اإق���رار م��ب��داأ   

وك�����ل امل���وؤ����س�������س���ات امل��ن��ب��ث��ق��ة ع����ن امل���ر����س���وم 

ال����س���راع���ي ب���الب���ت���ع���اد ع���ن ال��ت��ج��اذب��ات 

واملحاور ال�سيا�سية، والكتفاء بر�سم �سيا�سة 

ع��ام��ة ل����دار ال��ف��ت��وى م���ن ط����رف املجل�س 

ال�ست�ساري املن�سو�س على ت�سكيله يف املادة 

د/3 م��ن امل��ر���س��وم، ان��ط��الق��اً م��ن ال��ث��واب��ت 

الإ�سالمية والوطنية.

مفتي  من  لكل  الناخبة  الهيئة  تو�سيع 

اجل��م��ه��وري��ة وامل��ج��ل�����س ال�����س��رع��ي وم��ف��ت��ي 

اأقله  الإداري����ة  الأوق���اف  وجمال�س  املناطق 

وفق تاأليفها مبوجب القرار رقم 5/ تاريخ 

.1967/3/2
زيادة عدد اأع�ساء املجل�س ال�سرعي اإىل 

ثمانني ع�سواً، �سبعني عن طريق النتخاب 

والباقون يعينهم مفتي اجلمهورية وفرة 

اإىل  املجل�س  وليته خم�س �سنوات وحتويل 

جمل�س �سورى امل�سلمني.

ينتخبه  ت��ن��ف��ي��ذي  م��ك��ت��ب  ا����س���ت���ح���داث 

اأع�سائه  بني  من  امل�سلمني  �سورى  جمل�س 

ب��ه ال�سالحيات  ت��ن��اط  ب��داي��ة ولي��ت��ه  م��ع 

تطبيقها  ع��ل��ى  ي�سهر  للمفتي،  ال��وا���س��ع��ة 

باإ�سراف ورئا�سة املفتي.

ا���س��ت��ح��داث ه��ي��ئ��ة م��راق��ب��ة وحم��ا���س��ب��ة 

لأع���م���ال امل��ف��ت��ي وامل��ف��ت��ني امل��ح��ل��ي��ني وك��ب��ار 

موظفي الإفتاء والأوق��اف تتاألف من �ستة 

عدليني،  ق�����س��اة  وث��الث��ة  �سرعيني  ق�����س��اة 

ال�سورى مع مطلع  تعينهم جمل�س  يتوىل 

وليته.

اإعطاء العا�سمة بريوت حقها الطبيعي 

امل��ح��ل��ي من  ب��ان��ت��خ��اب مفتيها  وال��ق��ان��وين 

28/ من  امل��ادة  لن�س  تطبيقاً  علمائها  بني 

املر�سوم ال�سراعي.

القانون  لإلغاء  قانون  مب�سروع  التقدم 

م��ف��ت��ي  م����ن����ح  ال��������ذي   2006/768 رق�������م 

اإن�ساء  على  املوافقة  �سالحية  اجلمهورية 

الوقف اخلريي اأو عدمه.

بتطبيق  امل�����س��ل��م��ني  م����ال  ب��ي��ت  اإن�������س���اء 

ن��ظ��ام��ي��ه الأ���س��ا���س وال��داخ��ل��ي ال�����س��ادري��ن 

ب��دًل من �سيغة جل��ان �سندوق   1978 ع��ام 

الزكاة.

امل�سلمني  ع��ل��م��اء  وق���ف  ت��ول��ي��ة  ت��ق��ري��ر 

باملديرية العامة لالأوقاف الإ�سالمية. 

من اأجل اإنقاذ المالك الوقفية املبنية 

امل��ال��ي��ة،  واحل���ف���اظ عليها ورف����ع واإردات����ه����ا 

مب�سروع  التقدم  عاجلة،  وب�سورة  يقت�سي 

قانون اىل املجل�س النيابي ل�ستثناء اإجارات 

اأحكام قانون  املبنية من  الوقفية  العقارات 

امل�ساريع  وم��ن   ،92/160 رق��م  الإي���ج���ارات 

التي تدر�س يف اللجان النيابية حتت عنوان 

حترير عقود الإجارات القدمية. على غرار 

ما فعلته �سلطة النتداب الفرن�سي عندما 

 1922/10/1 166/ يف  اأ�سدرت القرار رقم 

اأي اعتبار عقود هذه الجارات حرة يطبق 

بخ�سو�سها قانون املوجبات والعقود.

املحامي د. عدنان اأحمد بدر
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إبعاد مؤسسات اإلفتاء واألوقاف
عن التجاذبات السياسية.. مهمة إسالمية رئيسة

الروؤ�ساء ميقاتي واحل�س وال�سنيورة وكرامي

إثارة النعرات السياسية في الطريق الجديدة
قامت اإحدى اجلمعيات الإ�سالمية يف بريوت برفع اأعالم �سورية ذات الر�سم 

القدمي على اأعمدة الكهرباء يف منطقة الطريق اجلديدة، بطريقة ا�ستفزت بع�س 

املراجع  اإىل  �سكوى  الأه��ايل وتقدمي  بع�س  ا�ستياء  اإىل  اأدى  ما  املنطقة،  فعاليات 

اأن يكون الهدف من هذا الأمر افتعال م�ساكل يف منطقة  الأمنية، حمذرين من 

رافعي  من  الأمنية  اجلهة  فطلبت  حم��رق��ة«،  »كب�س  وجعلها  اجل��دي��دة،  الطريق 

الأعالم نزعها قبل اأن تفتح حتقيقاً عنوانه حماولة اإثارة النعرات ال�سيا�سية.

أهالي »عين الحلوة« ينشدون االستقرار
ف�سل النائب الفل�سطيني عزام الأحمد؛ ممثل الرئي�س حممود عبا�س، 

للمرة الثالثة على التوايل يف تهدئة الأجواء بني اأبناء التنظيم الواحد 

يف خميم عني احللوة يف اجلنوب اللبناين، وذلك ب�سبب تعّنت عائلة اأحد 

املتخا�سمني املح�سوبني على تنظيم اآخر، واإ�سرارها على فر�س راأيها.

اإن هناك طابوراً  وتقول بع�س امل�سادر املتابعة لل�ساأن الفل�سطيني، 

خام�ساً يلعب دوراً م�سبوهاً لتفجري الأو�ساع يف املخيم، علماً اأن معظم 

الأهايل القاطنني يف املخيم ين�سدون الهدوء يف خميمهم، وعدم جرهم 

للنزوح اإىل خارج املخيم، لأنهم وحدهم �سيدفعون الثمن الغايل.

خالف بين البطاركة والسفارات األوروبية
�سورية،  يف  الأرث��وذوك�����س��ي��ة  البطريركية  يف  الط���الع  وا���س��ع  م�سدر  ك�سف 

البطريرك  ل�سيما  جهة،  من  ال�سوريني  البطاركة  بني  �ساخنة  مواجهات  عن 

اأغناطيو�س الرابع هزمي واأغناطيو�س زكا الأول عيوا�س، وال�سفارات الأوروبية 

يف دم�سق، خ�سو�ساً ال�سفارة الفرن�سية، على خلفية اكت�ساف »خمطط فرن�سي 

واأوروبي لتفريغ �سورية من م�سيحييها«. واأو�سح امل�سدر اأن اخلالفات احتدمت 

ال�سهر املا�سي؛ حني اكت�سف البطاركة اأن وزارة اخلارجية الفرن�سية، اإ�سافة اإىل 

�سفاراتها يف دم�سق توجيهات  اأعطت  والأملانية،  وال�سويدية  الكندية  اخلارجية 

ب�»منح اأي �سوري من الطائفة امل�سيحية تاأ�سرية »فيزا« فوراً، ومبجرد تقدميه 

طلباً اإىل هذه ال�سفارات، من دون احلاجة اإىل تقدمي اأية �سمانات اأو م�ستندات 

ت�سري اإىل اأنه �سيعود اإىل �سورية بعد انتهاء مدة »الفيزا«؛ كما جرت العادة«.

»اإلندبندنت«: سورية لن تكون مثل ليبيا
ن�سرت �سحيفة »الإندبندنت« الربيطانية مقاًل للكاتب باتريك كوكربن، 

�سرح فيه اأ�سباب ف�سل املحاولت الغربية والدولية امل�ستمرة منذ �سنة لالإطاحة 

بنظام الرئي�س ب�سار الأ�سد. ولفت الكاتب اإىل اأن »�سورية لن تكون مثل ليبيا، 

بع�س  على  ال�سيطرة  يف  اأ�سهر  قبل  لالأ�سد  امل�سلحني  املعار�سني  جن��اح  رغ��م 

اأن  م�سيفاً  امل��ث��ال«،  �سبيل  على  ودرع��ا  حم�س  مدينتي  يف  التظاهرات  مناطق 

املوالني  اأن  كما  منظم،  داخلي  واأم��ن  قوي  جي�س  لديه  الأ�سد  الرئي�س  »نظام 

للنظام على ا�ستعداد للقتال ال�سر�س يف �سبيل بقاء نظام الأ�سد يف ال�سلطة«.
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زي��ارة  الن�صر، ج��اءت  اإع���ان  ي�صبه  مب��ا 

حم�ص،  �إىل  �لأ�سد  ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�ص 

�إىل ب��اب��ا ع��م��رو، وب�����ر�أي حملل  وحت���دي���د�ً 

����س��ر�ت��ي��ج��ي ع���رب���ي م����رم����وق، ف�����اإن ه��ذه 

�جتاهات  يف  متعددة  ر�سائل  وجهت  �لزيارة 

خمتلفة:

�لد�خل  �إىل  تطمينية  ر�سالة  هي  �أوًل: 

�ل��ه��دوء  ���س��وري��ة تتجه نحو  ب���اأن  �ل�����س��وري؛ 

و�ل���س��ت��ق��ر�ر و�إح���ب���اط �مل���وؤ�م���رة ب��اأه��د�ف��ه��ا 

ويتجلى ذلك يف حترك  و�لبعيدة،  �لقريبة 

نحو  �لدولية  �لطريق  على  �لأ�سد  �لرئي�ص 

حم�ص مب�سافة متتد نحو 168 كيلومر�ً.

�إع���ان ل�سقوط �مل��وؤ�م��رة،  وث��ان��ي��اً: ه��ي 

�ستبقى قوية  �سورية  �أن  وتاأكيد قاطع على 

وم��ن��ي��ع��ة، وو�ح����دة م��وح��دة، ب��ع��د �أن ف�سح 

�لغربيني  من  وحماتهم  �أنف�سهم  �ملتاآمرون 

و�لأع�������ر�ب ب��اأن��ه��م ي���ري���دون ���س��وري��ة دول���ة 

�سعيفة ومفككة.

ث���ال���ث���اً: ه���ي ت���اأك���ي���د �أي�������س���اً ل��اأق��رب��ني 

ب���الإره���اب  �لإر�دة  ف��ر���ص  ب���اأن  و�لأب��ع��دي��ن 

و�ل��ع��ب��و�ت و�لر�سا�ص ب��دًل م��ن �حل���و�ر ل 

يجدي نفعاً مع جمتمع كاملجتمع �ل�سوري، 

�أحمر لن ي�سمح  وب��اأن �لأم��ن �لقومي خط 

لأي كان �مل�سا�ص به.

ر����س���ال���ة و�����س���ح���ة للحلف  ر�ب����ع����اً: ه���ي 

�لإمربيايل - �ل�سهيوين - �لرجعي �لعربي 

ه���و�دة يف مو�جهة  ب��ا  ما�سية  دم�سق  ب��اأن 

�ملوؤ�مرة وحتطيمها.

خ��ام�����س��اً: يف ل��ق��اء�ت��ه يف ب��اب��ا ع��م��رو مع 

�لنا�ص ومع �لقو�ت �مل�سلحة، ثمة حقيقتان 

�أن  �لزيارة، �لأوىل:  تاأكدتا يف هذه  بارزتان 

�ملناطق  �ستعيد  �ل�سورية  �لوطنية  �ل��دول��ة 

كانت،  مما  �أح�سن  للتخريب  تعر�ست  �لتي 

قوية  مبعانيها،  �سديدة  وه��ي  �لثانية،  �أم��ا 

باإعان  توجيهها،  يف  ه��ادف��ة  مب�سامينها، 

�لأ���س��د �أم���ام ح��م��اة �ل��دي��ار �أن���ه ع���ادة حينما 

ي�����زور م���و�ق���ع �ل����ق����و�ت �مل�����س��ل��ح��ة ي���زوره���ا 

�إ�سارته  ف��اإن  وبالتايل  �لع�سكري،  باللبا�ص 

هذه حتمل �حلقائق �لآتية:

�مل��وؤ�م��رة  على  �سورية  �نت�سار  �أن  �لأوىل: 

حا�سم.

ودفاعها  �ل��دي��ار  حماة  وح��دة  �أن  �لثانية: 

عن �لوطن و�ل�سعب حقيقة ثابتة ور��سخة يف 

�لتاريخ �ل�سوري منذ �ل�ستقال.

�ل��ث��ال��ث��ة: �أن �جل��ي�����ص �ل�����س��وري ه��و من 

�أف�����س��ل ج��ي��و���ص �ل���ع���امل، م���اأث���رة و���س��ج��اع��ة 

و�إق�����د�م�����اً، وب���ال���ت���ايل ف����اإن جت��رب��ة �جل��ي�����ص 

�ل�����س��وري يف م��و�ج��ه��ة �ل��ع�����س��اب��ات �مل��ج��ه��زة 

باأحدث �لإمكانيات �ستدخل �لعلم �لع�سكري 

يف كليات �لأركان �لعاملية.

ر�ب���ع���اً: �أن �جل��ي�����ص و�ل�����س��ع��ب �ل�����س��وري 

من  حل��ظ��ة  �أي  يف  �ل��ب��و���س��ل��ة  ي�����س��ي��ع��ان  ل 

�للحظات، ولهذ� كانت �إ�سارة �لرئي�ص �لأ�سد 

�لع�سكري  �مل��ي��د�ن  ل��ب��ا���ص  �أن  �مل��ب��ا���س��رة  غ��ر 

�أنه على خطوط  يعرف كيف و�أي��ن يلب�سه.. 

�مل��و�ج��ه��ة م��ن �أج���ل حت��ري��ر �لأر�����ص �ملحتلة 

وفل�سطني.

�لرئي�ص  ر���س��ائ��ل  دللت  ���س��اد���ص  ويف 

�لأ�سد بزيارته لبابا عمرو، �أنها تاأتي على 

�أبو�ب قمة عربية تعقد يف مدينة �لر�سيد 

كانت  �لتي  �للحظة  نف�ص  �لعر�ق، ويف  يف 

���س��ي��ول يح�سرها  ع��امل��ي��ة يف  ق��م��ة  ت��ع��ق��د 

زع��م��اء نحو 42 دول���ة، وه��ي �إع���ان مدو 

بدعمه  �سو�ء  ب�سورية،  �سر�ً  �أر�د  من  لكل 

�أو  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �أو  �لع�سكري  �أو  �مل���ايل 

�ملتاآمرين  �أن  �لإع��ام��ي،  �أو  �لقت�سادي 

منها  �لنيل  من  يتمكنو�  لن  �سورية  على 

لأن �إر�دة �ل�سعب وقو�ته �مل�سلحة وقيادته 

موحدة �لإر�دة و�لعزمية.

�ل�سورية  �ل��ت��ط��ور�ت  ب��ع��د  ب���اأي ح���ال، 

�لأخ������رة، وزي������ارة �ل��رئ��ي�����ص �لأ����س���د �إىل 

ب���اب���ا ع���م���رو، وم����ا ك����ان �أخ�������س���ام ���س��وري��ة 

لأحامهم  �لآت���ي  �لن�سر  ع��ن  يزعمونه 

وم�ساريعهم، ماذ� �سيقولون �ليوم يف ظل 

كانو�  �ل���ذي  �لإع��ام��ي  �لت�سليل  ك�سف 

ميار�سونه؟ وماذ� �سيفعل �سعود �لفي�سل، 

�أردوغ��ان،  وحمد بن جا�سم ورج��ب طيب 

�ل���ذي���ن ����س���ارو� ج��ه��اب��ذة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

و�ل������ر�أي و�ل������ر�أي �لآخ������ر، خ�����س��و���س��اً �أن 

�ل�سمت �لذي ي�سيب �أل�سنتهم وعقولهم 

�أن  ع��ل��م��اً  و�مل���ع���ن���ى،  �ل����دلل����ة  ب��ل��ي��غ  �لآن 

»�أع��د�ء  ��ست�سافته موؤمتر  قبل  �أردوغ��ان 

�ساعات  قبل  �سمع  ��سطنبول،  يف  �سورية« 

من �لقيادة �لإير�نية يف طهر�ن ما يجب 

�أن ي�سمعه كل �نتهازي وو�سويل.

�أع��ر�ب �ل�سحر�ء، يف  ثم م��اذ� �سيفعل 

�لذي  �لقدمي،  �لعربي  �مل�سهد  تغر  ظل 

ي�ستمر  لكي  وح��ل��ف��اوؤه��ا  و��سنطن  ب��ذل��ت 

�أم��ام م�سهد ولدة  يف م�سلحتها، ف��اإذ� بنا 

يو�جهو�  �أن  بالتاأكيد  �سيحاولون  جديد، 

باملحكمة  ت��ارة  يكون  قد  باأ�سكال جديدة، 

�ل��دول��ي��ة �ل�����س��خ��ي��ف��ة، وط������ور�ً مب��ح��اول��ة 

عقمها..  �أثبت  �لتي  بالعقوبات  �لتهديد 

�أن ُرهن م�ستقبل �مل�سهد  وباخت�سار، بعد 

�لإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��رب��ي ب��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ط��ور�ت 

�ل�سورية ماذ� ميكن �أن ننتظر؟

م���ن �ل��و����س��ح �أن �لرت���ب���اك �ل��رج��ع��ي 

ذلك  وينعك�ص  م���د�ه،  يبلغ  �لآن  �ل��ع��رب��ي 

ع��ل��ى ح��رك��ة دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه يف �ل��ع��و����س��م 

لبناين  �سيا�سي  وي�سر  و�لعاملية،  �لعربية 

�أنه �لتقى  متنى عدم ذكر ��سمه وموقعه، 

لبناين  �سحايف  وم��ع��ه  �أ���س��اب��ي��ع  ع��دة  قبل 

�سفر�ً عربياً مرموقاً يف بروت، وي�سف 

�ل�سيا�سي حالة هذه �لدبلوما�سي بالقول: 

»كان وجهه يفي�ص حيوية و�إ�سر�قاً، وكان 

يفرك يديه بحما�سة وفرح، يذكره حينما 

كيف  يحبها،  حلوى  قطعة  طفل  يتناول 

ي�سعر بالفرح و�لبهجة«.

�أن  م��ا  �أن���ه  �للبناين  �ل�سيا�سي  ي�سيف 

حتى  مقعديهما،  على  جل�ستهما  يف  ��ستويا 

ب����د�أ �ل�����س��ف��ر �ل��ع��رب��ي �ل����ذي ي��ت��م��ي��ز ع���ادة 

�ل��ك��ام، بالقول:  ب��ال��ه��دوء، و�ل��رز�ن��ة وقلة 

»خ����ال �أ���س��اب��ي��ع ق��د ل ت��ت��ج��اوز �ل�����س��ت��ة �أو 

�ل�سبعة �سيكون �لعامل �أمام �سفحة جديدة 

يف ����س���وري���ة«، وي���ج���زم ب��������«�أن �أه�����ل �ل��ن��ظ��ام 

�أو  �مل��ن��ايف  يف  �أو  �ل�سجون  يف  �إم���ا  �سيكونون 

�سحافياً  �أن  �ل�سيا�سي  يذّكره  وحني  يف..«، 

�آذ�ر  يف  كتب  نائباً،   2009 يف  �أ�سبح  لبنانياً 

مرموقة  لبنانية  يومية  جريدة  يف   2006

 2007 �آذ�ر  يف  يكون  لن  �لأ���س��د  �لرئي�ص  �أن 

رئي�ساً، وبعدها �سيكون كما يحدد »�سعادته«، 

على  �نت�سار�ته  يحقق  �لآن  �لأ�سد  هو  وها 

�لزعماء  �سبه  ق��د  ك��ان  �أن  بعد  �ل��دن��ي��ا،  ك��ل 

�ل���رج���ال،  ب��اأ���س��ب��اه   2006 ع���ام  و�ل���ع���رب يف 

�لأ�سد  ك��ان  وبعدها  �ل�سفر،  زعيم  وبينهم 

ويف   2006 مت��وز  �نت�سار  يف  �أ�سا�سياً  �سريكاً 

�ل�سفر  ي��ت��م��ال��ك  مل   ،2008 غ���زة  ���س��م��ود 

�لعربي نف�سه عن �لقول: هذه �ملرة �لأمور 

�سورية  يف  �ل��ن��ظ��ام  �أه���ل  �سن�سع  خم��ت��ل��ف��ة، 

�لطريقة  على  لي�ص  لكن  �ل��غ��از،  غ��رف��ة  يف 

�لأمركية.. فهذه �لغرفة �ستكون زجاجية، 

لأننا �سنذيب عظامهم ونتلذذ مبر�آهم«.

�ل�سيا�سي،  برفقة  ك��ان  �ل��ذي  �ل�سحايف 

�آذ�ر   14« جل��م��اع��ة  �مل��ت��ح��م�����س��ني  م���ن  وه����و 

ثرثر قبل فرة ق�سرة جد�ً  وهو   ،»1978
�أ�سدقائه  �أمام عدد من  �للقاء  بوقائع هذ� 

�سخ�سياً  �أنه تدخل هنا هو  يوؤكد  �ملقربني، 

�أن  �ل�����س��ف��ر: ه��ل تعتقد  ���س��ائ��ًا  ب��احل��دي��ث 

�مل�ستوى  ه��ذ�  �إىل  و�سل  �سورية  يف  �لنظام 

م���ن �ل�����س��ع��ف و�ل����وه����ن؟ ف����رد »���س��ع��ادت��ه« 

�أ���س��ه��ر �سيكون  ب��ال��ق��ول ح��ا���س��م��اً: »ب��ع��د  هنا 

�لذين  �لآلف  م��ئ��ات  ب��ل  ل  �ملقاتلني  �آلف 

�سرن�سلهم من كل مكان مزودين بكثر من 

�ملال، وبكثر من �ل�ساح �ملتطور، �سيغزون 

���س��وري��ة م��ن ك��ل �جل��ه��ات، ورمب���ا م��ن �جل��و 

�أن تت�سورو� كيف �سيبقى  �أي�ساً.. فهل لكم 

غرفة  بتجهيز  ب��د�أن��ا  لقد  �لأ����س���د..؟  ب�سار 

�لزجاج �لغازية«.

بعد هذه �لتطور�ت، هل يا ترى ما ز�ل 

ت��رى مب��اذ� كان  ه��ذ� �ل�سفر على بهجته؟ 

يعلق حينما ر�أى ب�سار �لأ�سد يف مدينة بابا 

ز�ل  م��ا  ه��ل  وجي�سه؟  �سعبه  يتفقد  ع��م��رو 

يفرك بيديه، خ�سو�ساً يف ظل �لنتفا�سات 

�لتي بد�أت جتري يف باده ويجري �لتعتيم 

�ل�سفر  ل��ه��ذ�  �أن  �أم  م��ط��ل��ق،  ب�سكل  عليها 

على طريقة �أ�سياده يف باده »له من دهره 

ما تعود«، فهو مل يفهم من تاريخ �لإ�سام 

�لثقفي،  يو�سف  ب��ن  �حل��ج��اج  ثقافة  ���س��وى 

�ل��ه��ج��م��ات �ل���س��ت��ع��م��اري��ة  ك���ل  �أن  ي���در  ومل 

و�لإمرب�طورية عرب �لتاريخ حتطمت على 

 – �لب�سرية  ت��اري��خ  يف  عا�سمة  �أول  �أب����و�ب 

دم�سق؟

ر�هن  بر�سم من  يبقى  �أخ���ر�ً  ���س��وؤ�ل  ثمة 

على �أن بابا عمرو �ستكون مفتاح �لدنيا، �لذي 

على  فل�سطني،  �ل��ع��رب  �سين�سى  خ��ال��ه  م��ن 

�آذ�ر،  و14  �لعرب«  »ربيع  رح��اب  �أننا يف  �عتبار 

ففي ثاين �أيام �لربيع من عام 1979 �أي يف 22 

�آذ�ر حتديد�ً، كان �أنور �ل�ساد�ت يوقع يف كامب 

ويف  بيغن  مناحيم  م��ع  �ل��ذل  �تفاقية  د�يفيد 

�آذ�ر 1981، كانت مبادرة ويل �لعهد �ل�سعودي 

يف فا�ص لل�سام مع �إ�سر�ئيل و�لتي �أقرت عام 

لبنان. �جتياح  بعد   ،1982
ويف �آذ�ر 2002 كانت مبادرة �لأمر عبد�هلل 

يف قمة بروت لل�سام مع �إ�سر�ئيل، وقبلها يف 

عملية �لليطاين �لأوىل  كانت   1978 �آذ�ر   14
�إ���س��ر�ئ��ي��ل ج��ن��وب لبنان  �ج��ت��اح��ت فيها  �ل��ت��ي 

�لعميل ح���د�د و«ج��ي�����ص لبنان  و�إق��ام��ة دوي��ل��ة 

�أي���ن ه��و �سعد ح����د�د؟ و�أي����ن جي�سه  �حل����ر«.. 

»�حلر«؟ �إنهما يف مز�بل �لتاريخ.

اأحمد زين الدين

4

أحداث األسبوع

جنود من �جلي�ص �لعربي �ل�سوري يحيطون بالرئي�ص �لأ�سد خال زيارته ملنطقة بابا عمرو )�أ. ف. ب.(
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سهرة السفير العربي.. وغرفة الزجاج الغازية

األسد يعلن من حمص هزيمة المتآمرين على سورية
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�لتي قد كان ح�سل عليها من �سركة »�سر�تفور«  �ل�سرية �خلا�سة  �ملر��سات  ن�سر موقع »ويكيليك�ص« عدد�ً من 

�لأمنية �لأمركية، تك�سف قيام �سركات خدمات �أمنية �أمركية، مرتبطة بوكالة �ملخابر�ت �ملركزية، بتقدمي �لدعم 

�لأمني و�لع�سكري للمعار�سني �ل�سوريني �ملقيمني يف تركيا )جمل�ص ��سطنبول( وجناحه �لع�سكري »�جلي�ص �ل�سوري 

�حلر«، كا�سفاً �أن مركز »�سر�تفور« �ل�ستخباري �لأمركي، �لذي ي�سكل »ن�سخة �لقطاع �خلا�ص« من وكالة �ملخابر�ت 

فاإن �سركة  �إليها،  �مل�سار  للمر��سات  ليبيا. وطبقاً  �سبق وفعل يف  �ل�سورية كما  �ملعار�سة  ي�ساعد  �لأمركية،  �ملركزية 

يف  �ل�سوريني  �ملعار�سني  وتدريب  مل�ساعدة  عقود�ً  �أبرمت  و�لع�سكرية،  �لأمنية  للخدمات  �لأمركية  �لدولية   SCG
�أُر�سلت ملركز »�سر�تفور« يف كانون  �إليه ر�سالة من �ملدير �لتنفيذي لل�سركة؛ جيم�ص �سميث،  �أ�سارت  تركيا، وهو ما 

�لأول/ دي�سمرب �ملا�سي؛ قبل �أيام قليلة من قيام »هاكر« باخر�ق مر��سات »�سر�تفور« ون�سخ ع�سر�ت �آلف �لر�سائل 

�ل�سرية �لتي ح�سل عليها لحقاً موقع »ويكيليك�ص«، وقد ورد �أن �للبناين وليد فار�ص يقوم على ر�أ�ص فريق مع �سركة  

SCG بتاأمني �خلدمات �لأمنية للمعار�سة �ل�سورية �لتابعة ل�«�ملجل�ص �لوطني �ل�سوري«. ومن �ملعلوم �أن فار�ص كان 
�سابط �لت�سال بني حزب �لكتائب و«�جلبهة �للبنانية« من جهة، وجهاز �ملو�ساد �لإ�سر�ئيلي من جهة ثانية، خال 

�حلرب �لأهلية �للبنانية، وهو من �أ�سدقاء رئي�ص جهاز »�ملو�ساد« �ل�سابق مئر د�غان.

ن الخدمات لمجلس اسطنبول »فارس« يؤّمّ
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»التوحد« أتراك وبريطانيون وقطريون ولبنانيون ضغطوا على المعارضين السوريين لـ
أنقرة تخذل »المجلس الوطني« وتعلن فشل مؤتمر »األصدقاء« قبل انعقاده
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اأنقرة - الثبات

مرة جديدة تخذل تركيا �ملجل�ص »�لوطني 

�ل�������س���وري«، ف��ي��م��ا ك����ان �مل��ج��ل�����ص ي���ك���رر ب����دوره 

�سيناريو �خلاف على �حل�س�ص غر �ملوجودة 

بعد، لي�سقط جمدد�ً يف �متحان »�لوحدة« �لتي 

و�لغرب كثمن للح�سول  �لأت��ر�ك  يطلبها منه 

على �عر�ف �أو م�ساعد�ت.

ف��ف��ي��م��ا ك�����ان »�مل����ع����ار�����س����ون« �ل�������س���وري���ون 

لاجتماع  �لركية  �لعا�سمة  �إىل  يتقاطرون 

�أر�سلها  من  ُيعرف  مل  ملتب�سة  دع��وة  على  بناء 

�أية  من  يديها  تنف�ص  تركيا  كانت  بالتحديد، 

�لثاين  �سورية  »�أ�سدقاء«  ملوؤمتر  عملية  نتائج 

كان  حني  ففي  �أر�سها.  على  ت�ست�سيفه  �ل��ذي 

�أردوغ����ان  �ل��رك��ي رج��ب طيب  �ل����وزر�ء  رئي�ص 

ي��رم��ي م���ع ن��ظ��ره �لأم���رك���ي ق��ن��ب��ل��ة »رف�����ص 

�لعا�سمة  �إىل  يتوجه  ثم  �لع�سكري«،  �لتدخل 

وز�رة  م�������س���وؤول يف  ك����ان  �لإي���ر�ن���ي���ة ط����ه����ر�ن، 

�ملمكن  غر  من  �إن��ه  يقول  �لركية  �خلارجية 

�مل��وؤمت��ر، حم���دد�ً هذه  ت��وق��ع نتائج عملية م��ن 

�لنتائج باأنها »�ملنطقة �لعازلة و�حلظر �جلوي 

و�مل���م���ر�ت �لآم���ن���ة«، وم�����س��ر�ً �إىل �أن����ه ك��م��ا يف 

�حلالة �لليبية ��ستلزم �لأمر �أكرث من �جتماع 

�لنتائج  ح�سر  مكرر�ً  ما،  �سيغة  �إىل  للو�سول 

بال�»�سيا�سية«.

�مل�سادر �لركية �أكدت �أن �ملوقف �لأمركي 

لي�سبح  �ل��رك��ي  �مل��وق��ف  على  �نعك�ص  �مل���ردد 

�أكرث تردد�ً، فركيا لن جتروؤ على خو�ص �أية 

كامل يعطيها  �أمركي  دعم  دون  مغامرة من 

ح�سابات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ط��ل��وب��ة،  �لتغطية 

�أخ�����رى ت��ت��ع��ل��ق ب��و���س��ع��ه��ا �ل���د�خ���ل���ي، ومب��ل��ف 

�لأكر�د �لذين ينا�سبوها �لعد�ء تقليدياً.

وقد لحظ �لعديد من �ل�سوريني �ملعار�سني 

�لر�جع �لركي �لذي مت �لتعبر عنه ميد�نياً 

»�جلي�ص  ي�سمى  م��ا  ع��ل��ى  �ل�����س��غ��وط  بت�سديد 

باأنه  رفيع  تركي  �ل��ذي و�سفه م�سوؤول  �حل��ر«، 

�لع�سابات«، حيث جرى  ك�»رجال  كان يت�سرف 

توقيف عدد من �سباطه كانو� يحاولون عبور 

�حلدود، ومت و�سعهم يف �ل�سجن، بالإ�سافة �إىل 

منع �أي ظهور م�سلح لهم يف �لأر��سي �لركية، 

�إىل  منهم  �لعابرين  على  �لأت����ر�ك  و����س��ر�ط 

�أ�سلحتهم يف �لأر��سي �ل�سورية،  �إبقاء  �أر��سيها 

حتت طائلة �لتوقيف �ملبا�سر، وهو ما ح�سل مع 

�سابط برتبة مازم من�سق موجود يف �ل�سجن 

منذ نحو �سهر.

وق����د �ن��ع��ك�����ص ه����ذ� �ل����ر�ج����ع �ل��رك��ي 

�مل��ع��ار���س��ني  م��وق��ف  يف  ت�سع�سعاً  �جل��دي��د 

�ل�����س��وري��ني يف �خل����ارج، و�ل��ذي��ن جتمعو� يف 

5 جنوم يف �جل��زء �لآ�سيوي  فندق من عيار 

م���ن �ل��ع��ا���س��م��ة �ل���رك���ي���ة، م��ظ��ه��ري��ن م��رة 

جديدة عجزهم عن �لجتماع على ر�أي و�حد 

يف كل �لأمور �لتي تو�جههم، وتلك �ملطلوبة 

�حل�سور  ورغ��م  �لغربية،  �ل��دول  من  منهم 

و�لربيطاين  و�لفرن�سي  و�لقطري  �لركي 

�للبناين  �حل�سور  �إىل  بالإ�سافة   - �ملبا�سر 

�أي��ة  �إىل  �لتو�سل  م��ن  ه���وؤلء  ي�ستطع  مل   -

ب�سبب  ورفاقه  �ملالح  هيثم  فان�سحب  نتائج، 

»غياب �لكر�سي« �ملخ�س�سة له، فيما �ن�سحب 

�لأكر�د، على جري عادتهم، ب�سبب عدم ذكر 

و�لتي  »�ل��ق��وم��ي��ة«،  �مل�ستقبلية  طموحاتهم 

عري�ساً  �أح��م��ر  خطاً  حولها  �لأت���ر�ك  و�سع 

جد�ً.

�أم�����ا »�لإخ��������و�ن �مل�����س��ل��م��ون« �ل��ق��ائ��م��ون 

�لتي  لل�سغوط  خ�سعو�  فقد  �ملجل�ص  على 

�ملطلقة  هيمنتهم  ع��ن  بالتخلي  تطالبهم 

على »�ملجل�ص �لوطني«، حيث ي�سكلون وفق 

�أح���د �مل��ع��ار���س��ني 80 يف �مل��ئ��ة م��ن��ه )وج����ود�ً 

م��ب��ا���س��ر�ً وم��ق��ن��ع��اً(، ف���اأق���رو� م��ب��د�أ تو�سيع 

�ملجل�ص ل�سالح �إدخال �أطر�ف جديدة �إليه، 

حتظى بدعم �أوروبي و��سح.

بقلم املحامي جوزيف اأبو فا�ضل*

تخ�سر  يف نهاية هذ� �ل�سهر )�آذ�ر 2012( 

�مل��وؤ�م��رة على �سورية �إح��دى �أق��وى �أور�ق��ه��ا؛ 

�لعربية،  �نتهاء رئا�سة دولة قطر للقمة  مع 

و�نتقال هذه �لرئا�سة �إىل جمهورية �لعر�ق، 

ول�����ن ي���ك���ون ب���و����س���ع ق���ط���ر �ل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

ب��ت��دخ��ات خ��ارج��ي��ة ع�سكرية  ل��ل��زّج  �ل��ع��رب 

�سورية  �سوؤون  يف  و�إن�سانية  و�سيا�سية  غربية 

�لد�خلية.

�ل�����س��وري��ون  ب��ه  ي�ستب�سر  �لأم����ر  ه���ذ�  �إن 

�أو �حلد  �إي��ق��اف  ي�سهم يف  �لعرب خ��ر�ً، عله 

�ملوت  جلبت  �لتي  �خلارجية  �لتدخات  من 

و�ل����دم����ار ع��ل��ى ���س��وري��ة و���س��ع��ب��ه��ا وج��ي�����س��ه��ا، 

�ستكون  �لعربية  للقمة  �لعر�قية  فالقيادة 

�لتحديات  مو�جهة  يف  ل�سورية  وع��ون��اً  ���س��د�ً 

من  �خلارجة  �لعر�ق  فدولة  تو�جهها،  �لتي 

�أت����ون �حل���رب و�لح���ت���ال، ت���درك �أك���رث من 

�أي دول����ة ع��رب��ي��ة �أخ����رى ���س��رور �ل��ت��دخ��ات 

�خل��ارج��ي��ة و�ل��ف��ن �ل��د�خ��ل��ي��ة، وه��ي �ستكون 

ج�سر عبور من �سورية �إىل �جلامعة �لعربية، 

�أخرجت  بعدما  عربية  جامعة  تعد  مل  �لتي 

�سورية منها.

ت�ضلم العراق الرئا�ضة جمرد 

انت�ضار

جم���رد �ن��ع��ق��اد �ل��ق��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف ب��غ��د�د 

على �أي م�ستوى كان �سفر �أو وزير �أو رئي�ص 

�أو ملك، وكذلك مهما كانت مدة �لقمة، هو 

�نت�سار للعر�ق ول�سورية من بعده، �إذ �سيثبت 

�أن �ملوؤ�مر�ت �خلارجية مهما كانت قوتها، لن 

ت�ستطيع تطويع �إر�دة �ل�سعوب.

�لعر�ق وبعد ت�سع �سنو�ت من �لحتال 

�ملنطقة،  و�ع����دة يف  ق���وة  ي��ع��ود  �لأم���رك���ي، 

�جل��م��ه��وري��ة  وم������وؤ�زرة  دع���م  م��ن  م�ستفيد�ً 

وموقعه  دوره  لياأخذ  �لإير�نية،  �لإ�سامية 

للدفاع عن �لق�سية �لفل�سطينية، وكذلك يف 

�أ�سقائه �لعرب، ل �سيما  �لوقوف �إىل جانب 

باجتاه �سورية �لتي تتعر�ص �ليوم �إىل �أب�سع 

خارجياً،  ع�سكرياً  تدخًا  ت�ستدرج  م��وؤ�م��رة 

ل���ن ي��ك��ون �إل وب�����اًل ع��ل��ى ���س��وري��ة و�لأم����ة 

�لعربية..

ل  ل�سورية  �لإيجابية  �ملعطيات  ه��ذه  �إن 

�مل��وؤ�م��رة  �ن��ت��ه��ى، و�أن  ���س��يء ق��د  �أن ك��ل  تعني 

حياتها  �إىل  �ستعود  �سورية  و�أن  توقفت،  قد 

قليلة  �أ�سهر  �أو  �أ�سابيع  غ�سون  يف  �لطبيعية 

مقبلة، بل كل ما ح�سل هو حتطم حلقة من 

حلقات �لتاآمر، وبقيت حلقات وحلقات حتاول 

و�سعبها،  ���س��وري��ة  على  نف�سها  ت�ستجمع  �أن 

فموؤمتر »�أ�سدقاء �سورية« يف ن�سخته �لثانية 

�ل��ت��ون�����س��ي��ة  �لأوىل  �ل��ن�����س��خ��ة  ب��ع��د  �ل��رك��ي��ة 

يحاول �أن يحقق �أمرين:

�ل�����س��وري��ة  �مل���ع���ار����س���ات  جت��م��ي��ع  �لأول: 

�ملتعار�سة يف هيئة و�حدة، لتكري�ص �عر�ف 

لل�سعب  ���س��رع��ي  ك��م��م��ث��ل  ب��ه��ا  ودويل  ع��رب��ي 

�أرك���ان  تقوي�ص  خطة  و��ستكمال  �ل�����س��وري، 

عجزو�  بعدما  �ل�سورية،  و�ملوؤ�س�سات  �لدولة 

يف  ينجحو�  مل  فهم  تطويعها،  �أو  �سقها  عن 

��ستمالة �سفر �أو وزير �أو حتى �سابط كبر 

من ذوي �ل�سرة �حل�سنة يف �جلي�ص �لعربي 

�ل�سوري و�لأجهزة �لأمنية �ل�سورية، و�أ�سماء 

�ل�����س��ب��اط �ل���ذي���ن ي��ع��ل��ن��ون �ن�����س��ق��اق��ه��م هم 

لأنهم  �إما  و�لقيادة،  �لنظام  ثاأر من  �أ�سحاب 

م��ط��ل��وب��ون م��ن �جل��ي�����ص لأ���س��ب��اب �أخ��اق��ي��ة 

ر بهم. وم�سلكية، و�إما هم من �ملغرَّ

ف��ه��م ي���ري���دون ���س��ط��ب �ل���دول���ة �ل�����س��وري��ة 

وق����وت����ه����ا �ل���������س����وري����ة، و�إح�����������ال �مل��ج��ل�����ص 

لكنهم  �ل�سورية،  �لدولة  مكان  �ل�سطنبويل 

�أع�����س��اء هذ�  ي��ك��ون  ول��ن  �سيف�سلون  ب��الأك��ي��د 

�ملجل�ص �سوى بالكاد ممثلني لأنف�سهم، وغر 

قادرين على �دعاء �لتمثيل لل�سعب �ل�سوري، 

رت  �ُسخِّ �أو  �لأم���و�ل  من  عليهم  �أُغ���دق  مهما 

لهم و�سائل �إعام على �ختاف �أنو�عها.

يف  هم  من  �إل  ميثله  ل  �ل�سوري  �ل�سعب 

�ل��د�خ��ل، �أم���ا م��ن �رمت���و� يف �أح�����س��ان تركيا 

موطئ  لهم  يكون  فلن  و»�إ�سر�ئيل«  و�أمركا 

قدم يف �سورية.

�ل�����ث�����اين: م�����وؤمت�����ر �أع����������د�ء �����س����وري����ة يف 

مدخًا  �أي�ساً  يكون  �أن  يريدونه  ��سطنبول 

لإن�������س���اء �مل��ن��ط��ق��ة �ل���ع���ازل���ة �ل��ت��ي ي��ح��ل��م بها 

�لعثمانيون �جلدد، و�لعامل من خلفهم، ولن 

�ل�سوري،  �ل�سعب  لأن  لهم،  مقربة  �إل  تكون 

�لع�سكري  �ل��ت��دخ��ل  ذل���ك  ح�����س��ول  ح���ال  ويف 

�ل�سافر، �سيتجاوز كل خافاته، و�سيكون �سد�ً 

ما  �جل��دي��د،  �لركي  �لزحف  وق��ف  يف  منيعاً 

خلى فئة قليلة �ست�ستمر يف �لرهان على هذ� 

�لتدخل حتت �ستار »�لإن�سانية«.

ف����رك����ي����ا �ل�����ت�����ي ت����ط����م����ح ل����������دور ل��ع��ب 

حكومتها  ورئي�ص  �لعثمانية،  �لإمرب�طورية 

�أردوغ��ان �لذي يطمح لأن يكون  رجب طيب 

�أح��د �ل�ساطنة �لأت����ر�ك، ل��ن تكون ح��رة يف 

�أن �لتطرف يف  �إي��ر�ن  �أفهمتها  حركتها، فقد 

غر مكانه جتاه �سورية �سيكون مكلف عليها، 

و�أن خيار�ت تركيا �لأف�سل �أن تكون من�سجمة 

مع بيئتها وموقعها، ل �أن تكون ج�سر�ً �أو ممر�ً 

للم�سالح  �أي جتاهل  لأن  �لأجنبية..  للقوى 

و�حل�سابات �لإقليمية �سيخ�سر تركيا �لكثر 

م���ن �مل�����س��ال��ح، وه����ي ل���ن ت���ك���ون ق�����ادرة على 

�حلفاظ على م�ساحلها، لأن تركيا لن تكون 

و�لن�سمام  �سورية  �ملقاي�سة بني  على  ق��ادرة 

�إىل دول �لحتاد �لأوروبي.

ف��رك��ي��ا ل مت��ل��ك �ل����ق����درة ع��ل��ى ف��ر���ص 

�أد�ة  جم��رد  �ستكون  بل  ومو�قفها،  �سروطها 

���س��وري��ة، وهي  لفر�ص خ��ي��ار�ت ج��دي��دة على 

لعبة  يف  ��ستخد�مها  مت  ورق���ة  ���س��وى  لي�ست 

م�سالح دولية كربى، وم�سلحة تركيا، دولة 

و�سعباً، �أن تكون جزء�ً من �لن�سيج �حل�ساري 

و�ل��دي��ن��ي و�ل��ث��ق��ايف ل���دول �مل��ن��ط��ق��ة، ل�سيما 

�إي����ر�ن و�ل��ع��ر�ق ول��ب��ن��ان، وب��و�ب��ت��ه��ا �إىل هذه 

�لآمنة  �لدولة  �سورية؛  �سوى  لي�ست  �ملنطقة 

و�مل�ستقرة، ولذلك يجب على �لقادة �لأتر�ك 

جمرد  يكونو�  و�أل  �لنظر،  ببعد  يتحلو�  �أن 

�أد�ة �سد �ملنطقة و�سعوبها، و�أل ير�هنو� على 

ح�سابات وتكهنات �أ�سبه ما تكون بالتنجيم.

»كذب املنجمون ولو �ضدقوا«

�ل�سوري  �لرئي�ص  �إن  ويقول  ينجم  فمن 

يف  �سلطته  �سيفقد  �لأ����س���د  ب�����س��ار  �ل��دك��ت��ور 

تتجاوز  ل��ن  �سلطته  �إن  �أو  �مل��ق��ب��ل،  ح��زي��ر�ن 

و�ه��م،  هو  دم�سق،  �ل�سورية  �لعا�سمة  ح��دود 

ون�����زول �ل��رئ��ي�����ص ب�����س��ار �لأ����س���د �إىل ���س��و�رع 

موؤ�سر  ه��و  ع��م��رو،  بابا  ح��ي  ل�سيما  حم�ص، 

�أن �لنظام ثابت وقوي وم�ستمر، ولي�ص  على 

على �سفر �لنهيار كما ينجم �ملنجمون..!

»بابا عمرو«  �لأ�سد يف  �لرئي�ص  �إن ظهور 

هو موؤ�سر على قوة �لنظام �ل�سوري ومناعته، 

�إع��ادة  �إىل  �سيعمدون  �ملحللني  م��ن  فالكثر 

�ل��دول��ة  م��ع  و�سيقفون  مو�قفهم،  يف  �لنظر 

�ل�سورية يف حربها مع �خلارج.

�ل��رئ��ي�����ص �لأ����س���د م��ن حم�ص  �إن ر���س��ال��ة 

�لنوم  �أن ُتخرج من  هي ر�سالة مدوية يجب 

�لعربي،  عاملنا  يف  و�ل�سيا�سية  �لفكر  جهابذة 

باأن ��ستقر�ر  و�أن يعو� حقيقة ثابتة و�أكيدة؛ 

�سورية هو ��ستقر�ر للمنطقة، و�هتز�زها هو 

�هتز�ز لها.

فهل من يعي ر�سالة �لرئي�ص �لأ�سد؟!
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ق���د ي��ك��ون ل��ل��ع��وا���ض��ف ال��ت��ي ���ض��رب��ت ل��ب��ن��ان يف ه��ذا 

اأ�ضا�س يف ك�ضف ه�ضا�ضة العديد من املباين  »ال�ضتاء« دور 

انهار  التي  املت�ضدعة،  وال��رب��وي��ة  واحلكومية  ال�ضكنية 

بع�ضها واأودى بحياة عدد من املواطنني.

وج���ّل م��ا ك�ضفته ح���وادث »االن���ه���ي���ارات«، ه��و فقدان 

التي  االح��رازي��ة  للتدابري  الدولة  يف  املخت�ضة  االأجهزة 

ُيفر�س اتخاذها لتفادي الكوراث، كاللتني وقعتا موؤخراً 

يف منطقتي ف�ضوح وبحنني، فكان تعاطي االأجهزة املذكورة 

معها على طريقة »رد الفعل«، بداًل من اأن تكون متخذة 

كل االإجراءات الوقائية الالزمة ملنع ح�ضولها.

اأما االأ�ضباب املبا�ضرة النهيار املباين، فغالباً ما تكون 

بفعل  القدمية  االأبنية  ي�ضيب  ال��ذي  الت�ضدع  ب�ضبب  اإم��ا 

الهند�ضية  املعايري  التزام  ب�ضبب عدم  واإما  الزمن،  مرور 

عند ت�ضييد العمارات. 

النتائج  ُم��ل��ّح: ما هي  ���ض��وؤال  ُيطرح  ال�ضدد  ه��ذا  ويف 

قدمية،  مبان  على  جديدة  طبقات  اأ�ضيفت  اإذا  املرتقبة 

ومن دون تطبيق معايري هند�ضية؟ التوجه نحو الكارثة 

حتماً!

اإن الرد املطلوب على هذا ال�ضوؤال هو بر�ضم القيمني 

ع��ل��ى االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة امل��خ��ت�����ض��ة، ال��ت��ي ت��ت��غ��ا���ض��ى عن 

حيث  طرابل�س،  يف  ال�ضعبية  املناطق  يف  البناء  خمالفات 

لقانون  اأبنية قدمية، خالفاً  ت�ضاف طوابق جديدة على 

�ضيا�ضية  لغايات  الهند�ضية،  وللمعايري  امل��دين  التنظيم 

املرتقبة جراء هذه  الكارثية  النتائج  تكن  اأياً  وانتخابية، 

التجاوزات.

كلما علت بع�س االأ�ضوات املطالبة بتطبيق القانون 

اإث�����ارة للنعرات  امل��ق��اب��ل  ت��ل��ق��ى يف  امل��رت��ك��ب��ني،  وحم��ا���ض��ب��ة 

اإىل  ي�ضعون  ال��ذي��ن  الفتنة«،  »اأه���ل  اأب���واق  ع��ر  املذهبية 

ب���اأن طائفة  واإي��ه��ام��ه  ع��ن احلقيقة،  ال��ع��ام  ال���راأي  تعمية 

معينة برمتها م�ضتهدفة عند حماولة تطبيق االإجراءات 

امل�ضلكية يف حق اأي موظف مرتكب.

هذا هو واقع حال املدير العام لقوى االأمن الداخلي 

اللواء اأ�ضرف ريفي، بعد حتويل فرع املعلومات اإىل »�ضعبة« 

من دون مر�ضوم �ضادر عن رئي�س اجلمهورية، ثم احتالل 

اأوام��ر  على  والتمرد  العدلية،  يف  االت�ضاالت  وزارة  مبنى 

رئي�س اجلمهورية ووزير الداخلية، وعدم �ضحب عنا�ضر 

»امل��ع��ل��وم��ات« م��ن امل��ب��ن��ى امل���ذك���ور، ن��اه��ي��ك ع��ن االإف����راط 

بالت�ضريحات ال�ضيا�ضية خالفاً للتعليمات، واأبرزها: »اأنه 

اآت من رحم قوى 14 اآذار«.

البناء يف طرابل�س  اإث��ارة فو�ضى  اليوم،  جديد ريفي 

وال��ق��ل��م��ون، وف��و���ض��ى ح��ف��ر االآب�����ار االرت���وازي���ة يف بع�س 

من  تراخي�س  على  احل�ضول  دون  من  ال�ضمال،  مناطق 

بال�ضكوت  ���ض��واء  اإث��ارت��ه��ا؛  يف  �ضريك  فهو  الطاقة،  وزارة 

والتغا�ضي عنها، اأم من خالل ال�ضماح بها، فهنا تقع عليه 

امل�ضوؤولية يف كلتا احلالتني.

ويف �ضياق مت�ضل، وحول االأم��الك البحرية، انرى 

ريفي الإزالة التعديات على االأمالك البحرية يف منطقة 

قوى  عنا�ضر  فتح  حيث   ،2006 العام  يف  العايل«  »الرمل 

االأمن الداخلي النار على االأطفال، واأدى ذلك اإىل وقوع 

ت�ضوية  اإي��ج��اد  مت  امل��ق��اب��ل  ويف  منهم،  ال�ضهداء  م��ن  ع��دد 

»م��ريام��ار«  جممع  يف  البحرية  االأم����الك  على  الع��ت��داء 

ال�ضياحي يف القلمون، بعدما ا�ضرى حممد اأديب )�ضقيق 

زوج����ة ري��ف��ي( امل��ب��ن��ى امل��خ��ال��ف م��ن امل��ج��م��ع امل���ذك���ور من 

11 مليون دوالر، والتي منعت  ال�ضيدة حياة ن�ضر مببلغ 

من اإمتامه ب�ضبب و�ضعه املخالف، قبل اأن ي�ضريه اأديب، 

بح�ضب م�ضادر عليمة.

وتوؤكد امل�ضادر اأن اأديب يحقق اأرباحاً طائلة من هذا 

 5000 مبلغ  امل��رب��ع  البناء  م��ر  �ضعر  بلغ  حيث  امل�����ض��روع، 

الرمل  ق�ضية  حل��ل  ج��ه��وده  �ضّخر  ريفي  فليت  دوالر..! 

البلد  على  ووفر  م�ضاحله،  خلدمة  �ضّخرها  كما  العايل، 

وقوع �ضهداء.

ح�سان احل�سن

م�صري  ب�أن  الق�ئلة  احلقيقة  من  انطالقً� 

وم�صتقبله�  بلبن�ن  اخل��صة  الدولية  املحكمة 

الع�ملي  ب�لنظ�م  اإن�ص�وؤه�  ارتبط  كم�  يرتبط�ن 

املرافق، والظروف ال�صي��صية التي تواكبه� على 

و�صورية  لبن�ن  م�صري  واإن  الع�ملي،  ال�صعيد 

احل��رب  م�صري  ف���إن  وث��ي��ق،  ب�صكل  مرتابط�ن 

تبّدل  اإىل  �صتوؤدي  �صورية  يف  الدائرة  الكونية 

ال�صين�ريوه�ت  �صمن  وذل��ك  املحكمة،  م�صري 

الآتية:
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ا���ص��ت��ع���دة زم����م امل���ب����درة ب���إ���ص��ق���ط ���ص��وري��ة، 

ففيم�  امل�صتحيل.  اإىل  اأق���رب  ب���ت  خي�ر  وه��و 

�صورية،  يف  خطته  يف  النج�ح  للغرب  ق��در  ل��و 

توجيه  ال��ن��ج���ح  ل��ه��ذا  الأول��ي��ة  النتيجة  ك���ن��ت 

املق�ومة،  منظومة  اإىل  ال�صدة  ب�لغة  �صربة 

على  ال�صيطرة  جم��رد  ب���أن  الغرب  يعتقد  التي 

تبقى  من  ويتحول  �صيجعله� تتفكك،  �صورية، 

الواحدة  خنق  ي�صهل  مت�صلة،  منه� جزرًا غري 

من ربط  اأم��ريك���  ميّكن  م�  الأخ���رى،  تلو  منه� 

فيت�صكل  البع�ض،  ببع�صه�  له�  الت�بعة  املنطقة 

الربزخ ال�صرتاجتي املمتد من تركي� اإىل �صم�ل 

اإفريقي� عرب �صبه اجلزيرة العربية و»اإ�صرائيل«، 

الأمر الذي �صيعّو�ض كليً� على اأمريك� خ�ص�رته� 

واملمرات  الط�قة  على  يده�  ويثّبت  حروبه�، 

امل�ئية، ويجه�ض اأي خطر على الغرب قد ي�صّكله 

الطموح املت�ص�عد لكل من ال�صني ورو�صي� .

اأن  الغربي  ال�صين�ريو  لهذا  ُقّي�ض  لو  وفيم� 

بلبن�ن  اخل��صة  الدولية  املحكمة  ف�إن  يتحقق، 

اأو »حمكمة املنت�صرين« كم� �صيكون تو�صيفه�، 

امل�صتقبل  يف  ك��ربى  ب�أهمية  �صتحظى  ك���ن��ت 

املقبل، وك�نت �صت�صتخدم لت�صفية احل�ص�ب مع 

ك�فة،  برموزه  ال�صوري  النظ�م  ومع  املق�ومة، 

اإىل  الأخ��رى،  الدولية  املح�كم  كم�  و�صتتحول، 

ولل�صغط  ال�صي��صيني،  اخل�صوم  لت�صفية  اأداة 

ال�صي��صي والقت�ص�دي على احلكومة اللبن�نية، 

لت�صليم كل من تتهمه املحكمة من ق�دة املق�ومة 

اأو �صواهم، وهو م� ح�صل يف يوغ�صالفي�، حيث 

املتحدة  وال��ولي���ت  الأوروب���ي  الحت���د  ا�صتعمل 

الأمريكية املحكمة الدولية لفر�ض �صبه و�ص�ية 

على دول يوغ�صالفي� ال�ص�بقة، وحتويل كثري من 

»الأبط�ل القوميني« يف بالدهم اإىل متهمني لدى 

جرائم  بتهم  العدالة  اإىل  ومطلوبني  املحكمة، 

احلرب والتطهري العرقي. 

يف  ت��ط��ورات  من  الآن  لغ�ية  ظهر  م�  لكن 

يقرب  مب���  يثبت  �صورية،  يف  ال��دائ��رة  احل��رب 

ال�ص�بقة،  الغربية  الت�صورات  ف�صل  اليقني  اإىل 

املتعددة،  ال��ق��وة  مقوم�ت  �صورية  فب�متالك 

لذا  تلك،  الغربية  اخلطط  اإف�ص�ل  ا�صتط�عت 

واأن  يتحقق،  لن  ال�صين�ريو  هذا  اأن  املوؤكد  من 

املحكمة اخل��صة بلبن�ن لن حتظى بهذا الدور 

امل�صتقبلي املحوري.

الغرب  خ�����ص���رة  ال��ث���ين:  ال�صين�ريو   2-

�صين�ريو  وهو  املنطقة،  يف  درام�تيكية  خ�ص�رة 

واملع�صكر  �صورية  جن�ح  اإن  اأي�صً�.  واقعي  غري 

ق��صمة  ���ص��رب��ة  ت��وج��ي��ه  يف  يحت�صنه�  ال���ذي 

م�صرقية  منطقة  اإق���م��ة  اإىل  �صيوؤدي  للغرب، 

ال�صرتاتيجية،  خي�راته�  يف  متك�ملة  متج�ن�صة 

متتد من اإيران اإىل لبن�ن، عرب �صورية والعراق، 

ق�درة على ال�صتف�دة من حت�لف�ت ا�صرتاتيجية 

ورو�صي�  ال�صني  من  كل  مع  اأ�ص��صية  وتف�هم�ت 

النفوذ  على  الق�ص�ء  اإىل  ي���وؤدي  مب���  والهند، 

الغربي يف املنطقة.

اإىل  ف�صيوؤدي  ال�صين�ريو،  ه��ذا  حتّقق  اإن 

اإقف�ل  فيتم  الدولية،  وظيفته�  املحكمة  خ�ص�رة 

عن  ب�لمتن�ع  اإم�  نه�ئي،  ب�صكل  املحكمة  ملف 

التمديد له� يف امل�صتقبل، اأو ُيطلب منه� من قبل 

الب�قي  وحتويل  ملف�ته�،  اإنه�ء  الأم��ن  جمل�ض 

اإىل الق�ص�ء املحلي، كم� ح�صل يف يوغ�صالفي� 

ا�صتنفد  مكلف  م���يل  ع��بء  اإىل  حتولت  التي 

فق�م  م��ن��ه،  حتقيقه�  املمكن  الأرب�����ح  جميع 

التي  امللف�ت  اإنه�ء  منه�  ب�لطلب  الأمن  جمل�ض 

الق�ص�ء املحلي  اإىل  الب�قي  واإر�ص�ل  بني يديه�، 

الذي اأن�صئت فيه غرف ا�صتثن�ئية لهذا الغر�ض. 

اللبن�نيون  ين�صى  ال�صين�ريو،  ه��ذا  وبح�صب 

اأداة  وتتحول  بلبن�ن،  اخل��صة  املحكمة  والع�مل 

من الت�ريخ.

لكن هذا ال�صين�ريو، وكم� ال�صين�ريو الأول، 

يبدو غري واقعي وغري ممكن، فللولي�ت املتحدة 

اله�مة،  ال�صرتاتيجية  الأوراق  م��ن  الكثري 

القوة  وم�ص�در  واجل��دد،  التقليديني  واحللف�ء 

اإىل  الو�صول  التي جتعل من امل�صتحيل  املتعددة 

�صين�ريو طرده� من ال�صرق الأو�صط اأو الق�ص�ء 

على نفوذه� فيه.

يف  النفوذ  معركة  ف���إن  هن�،  من  انطالقً� 

حقيقية  وجودية  معركة  هي  الأو���ص��ط  ال�صرق 

للخ�ص�رة يف ظل  اإمك�نية  ول  املتحدة،  للولي�ت 

املحكمة  بق�ء  يعني  م�  احل�لية،  القوى  موازين 

يف املدى املنظور واملتو�صط على القل.
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حت�لف�ت كتل ا�صرتاتيجية وهو الأكرث واقعية.

نكراء  هزمية  اأم��ريك���  تهزم  لن  ب��راأي��ي، 

لكن  الأو���ص��ط،  ال�صرق  من  اإىل طرده�  ت��وؤدي 

اأن تعيد الزمن  اأمريك�  يف املق�بل لن ت�صتطيع 

�ص�بق  اإىل  الإمرباطورية  واإع���دة  ال��وراء،  اإىل 

ال�صورية  البوابة  من  يظهر  والف�صل  عهده�، 

ب�لتحديد.

اإىل  يتجه  الع�ملي  النظ�م  اأن  ن��رى  اإن��ن��� 

اإىل  �صيوؤدي  النفوذ،  مراكز  تعددية  من  مزيد 

ن�صوء قوى ا�صرتاتيجية منف�صلة تلتقي وتختلف 

اأهدافه� بح�صب م�ص�حله�، فال اأحالف دائمة 

ول عداوات دائمة، بل يكون التف�هم والختالف 

بدرا�صة امل�صلحة يف كل ق�صية على حدة.

الإبق�ء  �صيتم  الواقعي،  ال�صين�ريو  هذا  يف 

على املحكمة، واحلف�ظ عليه� ك�أداة من اأدوات 

يف  الغربي  املع�صكر  �صي�صتخدمه�  التي  القوة 

هي  كم�  فتبقى  ال�صرقي،  املعك�صر  م��ع  حربه 

م�صلطً�  و�صيفً�  الق�ئم،  ال�صراع  يف  اأداة  الآن، 

اأ�صهمه� عند كل  املق�ومني، فرتتفع  على رق�ب 

ا�صتحق�ق يحت�ج فيه الطرف الغربي اإىل ح�صر 

عند  وهجه�  ويخف  وتهديده،  الآخ��ر  الطرف 

فرتات ال�صت�تيكو املتقطعة.

ل��ك��ن، وم���ن ب����ب ال��واق��ع��ي��ة اأي�����ص��ً�، وم��ن 

نورمربغ  منذ  الدولية  املح�كم  لت�ريخ  درا�صتن� 

املح�كم  ب���أن  التذكري  املفيد  م��ن  الآن،  لغ�ية 

التي اأقيمت ك�نت جميعه� حم�كم املنت�صر، مل 

توؤدِّ اأي حمكمة الدور املنوط به�، اإل ب�قرتانه� 

املنت�صرون  ا�صتخدمه�  �صي��صية  ب�أدوات �صغط 

هزمية  اأن  ومب�  املهزومني،  خ�صومهم  ل�صحق 

املع�صكر املق�وم مل تتم �ص�بقً�، ومل يقدر الغرب 

حتقيقه� يف �صورية اأي�صً�، ف�إن م�صري املحكمة 

�صي��صية  اأداة  جم��رد  �صيبقى  بلبن�ن  اخل��صة 

بغط�ء ق�ص�ئي، ولن تتحول اإىل العمل الق�ص�ئي 

الفعلي الذي يحقق م�آرب �صي��صية.

ليلى نقوال الرحباين
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اإحدى قاعات املحكمة اخلا�ضة بلبنان

اللواء اأ�ضرف ريفي
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إنا لله وإنا إليه راجعون

تتقدم اإدارة واأ�صرة جريدة »الثب�ت« من 

ال�صيخ بالل �صعيد �صعب�ن ب�أحر التع�زي بوف�ة 

املوىل  �ص�ئلني  �صهيب«،  »اأم  احل�جة  والدته 

واأن  ب�ملغفرة والرحمة،  يتغمده�  اأن  عز وجل 

يلهم ذويه� ال�صرب وال�صلوان.

تجاوزات ريفي اآلتي من رحم »14 آذار«



رغ�����م ال��ت�����ض��ح��ي��ح االأخ�������ري ل����الأج����ور، 

ت�ضتمر  لبنان  يف  االجتماعية  االأزم���ة  ف��اإن 

ال�ضلع  اأ����ض���ع���ار  ب��ال��ت��ف��اق��م، ح��ي��ث وا���ض��ل��ت 

واخل�����دم�����ات ارت���ف���اع���ه���ا اجل����ن����وين، ي��زي��د 

التجار  كبار  وج�ضع  االحتكار،  تف�ضي  منها 

الذين يح�ضنون ا�ضتغالل الظروف، يف ظل 

االقت�ضادية  احلكومة  �ضيا�ضات  ا�ضتمرار 

واالج���ت���م���اع���ي���ة ال��ن��ي��ول��ي��رال��ي��ة امل���دم���رة 

وامل�ضببة للدين املرهق للخزينة واملواطن.

جم��رد  اإىل  االأج����ور  ت�ضحيح  ف��ت��ح��ول 

اإيجابي  اأثر  و�ضيلة تخدير ورقم وهمي ال 

الذي  للمواطن،  ال�ضرائية  القدرة  على  له 

وج����د ن��ف�����ض��ه اأم�����ام ط���ري���ق م�����ض��دود ل��ع��دم 

قدرته على تاأمني اأب�ضط احتياجات احلياة 

ال�ضرورية.

وي����ط����رح ه�����ذا ال�����واق�����ع االج���ت���م���اع���ي 

ال�����ض��ع��ب �����ض����رورة ال���ت���وق���ف ع��ن��د اأ���ض��ب��اب 

االأزم����ة، وحم��اول��ة اإي��ج��اد م��ق��ارب��ة جديدة 

واالجتماعية  االقت�ضادية  االأزم��ة  ملعاجلة 

تخرج البالد من اأتون �ضيا�ضة حل�س املرد 

املعتمدة منذ عام 1987.

واالجتماعية  االقت�ضادية  االأزم���ة  اإن 

لي�ضت جم��رد اأزم���ة ع��اب��رة، اإمن��ا ه��ي اأزم��ة 

الرقيعية،  احللول  معها  تنفع  ال  بنيوية 

جدية  مواجهة  من  املتهربة  ال�ضيا�ضات  اأو 

التي  ال�ضائدة  ال�ضيا�ضات  م�ضار  تقلب  لها، 

اأك��ر تعقيداً، فعدا  االأزم��ة وجتعلها  تعمق 

ع��ن ك��ون االأزم���ة نابعة م��ن اخل��ل��ل املزمن 

باعتماده  اللبناين،  االقت�ضاد  اعتور  ال��ذي 

ال�ضناعة  واإه���م���ال  ق��ط��اع اخل���دم���ات  ع��ل��ى 

والزراعة، فقد جاءت ال�ضيا�ضات احلريرية، 

ب��ع��د ان���ت���ه���اء احل������رب، ب��اع��ت��م��اد ال��و���ض��ف��ة 

ال��ن��ي��ول��ي��رال��ي��ة يف االق��ت�����ض��اد ل��ت��زي��د من 

الت�ضوه الذي يعاين منه االقت�ضاد، ويفاقم 

النيوليرالية  اأدت  االأزم��ة، حيث  من حدة 

اإىل تعزيز طغيان القطاعات الريعية غري 

االإنتاجية،  القطاعات  ح�ضاب  على  املنتجة 

وما زاد الطني بلة اإغراق البالد باملديونية 

دوالر،  مليار  ال�60  عتبة  حالياً  بلغت  التي 

اأحدث عجزاً كبرياً يف املوازنة  االأمر الذي 

من  اال�ضتدانة  من  مزيد  عر  �ضداده  يتم 

ج��ه��ة، وف��ر���س ال�����ض��رائ��ب اجل���دي���دة التي 

تطال ال�ضلع احليوية من جهة ثانية.

واأدت هذه ال�ضيا�ضة اإىل اإ�ضعاف القدرة 

ال�����ض��رائ��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، وزي������ادة االأع���ب���اء 

املعي�ضية )تعليم، طبابة، �ضكن، غذاء، نقل(، 

وال��ت�����ض��ب��ب ب��ت��ف��اق��م االأزم�����ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

وزي����ادة كلفة االإن���ت���اج ال��وط��ن��ي م��ن زراع���ة 

ما  التناف�ضية،  ق��درت��ه  واإ���ض��ع��اف  و�ضناعة 

اأدى اإىل تراجع معدالت النمو االقت�ضادي 

احلقيقي، وارتفاع معدالت البطالة، وزيادة 

ه��ج��رة اخل��ري��ج��ني، ال��ب��اح��ث��ني ع��ن فر�س 

عمل، اإىل اخلارج.

يف خ�����ض��م ه����ذا ال���و����ض���ع االج��ت��م��اع��ي 

ال�ضيء، �ضعد اإىل ال�ضطح مطلب ت�ضحيح 

ال�ضرائية  ال��ق��درة  حت�ضني  بق�ضد  االأج���ور 

ل��ل��م��واط��ن، وت��ع��وي�����ض��ه ع��م��ا اأ���ض��اب��ه��ا من 

ت��راج��ع، وح�����ض��ل ���ض��ج��ال ع��ا���ض��ف ع��ل��ى كل 

امل�ضتويات، حول ن�ضب الزيادة املطلوبة على 

االأجر من دون اأن يلتفت اأحد اإىل �ضرورة 

اإج����راء ن��ق��ا���س ه���ادئ وج���اد ب�����ض��اأن ال�ضبيل 

االأجن�����ع ال����ذي ي��ق��ود اإىل ت��ق��وي��ة ال��ق��درة 

التي  االأ�ضباب  وبالتايل معاجلة  ال�ضرائية، 

اأدت اإىل اإ�ضعافها، وتراجع القيمة الفعلية 

ملداخيل املواطنني.

وك���ان اأخ����رياً اأن اأق���ر ح��د اأدن���ى جديد 

ل��الأج��ور م��ق��داره 675 األ��ف ل��رية، من دون 

بدل النقل، مع زيادة حمدودة لل�ضطور بني 

الـ200 و300 األف لرية لبنانية.

اأع��ل��ن��ت  اأن  م���ا  ال���ع���ادة  وك��م��ا  اأن�����ه،  اإال 

ال�ضركات  ���ض��ارع��ت  ال��زه��ي��دة حتى  ال��زي��ادة 

وامل��وؤ���ض�����ض��ات، ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��ا، اإىل زي���ادة 

اإىل  اأدى  ما  ال��زي��ادة،  تفوق  بن�ضب  االأ�ضعار 

تاأكلها وكانت النتيجة:

االأج��ر ا�ضمياً، الأن قدرته  رق��م  زي��ادة   -  1
ال�����ض��رائ��ي��ة، اإم�����ا ب��ق��ي��ت ع��ل��ى ح��ال��ه��ا قبل 

الزيادة، اأو اأنها تراجعت اأكر، ما يعني اأن 

لها  يكن  مل  ال��زي��ادة  واأن  يتغري،  مل  �ضيئاً 

قيمة فعلية.

2 - زيادة ن�ضبة الت�ضخم الناجتة عن زيادة 
اإىل تراجع  ب��دوره  اأدى  النقدية، ما  الكتلة 

ذلك  واإن مل يظهر  للرية،  الفعلية  القيمة 

ب�ضبب  ال����دوالر،  ال�����ض��رف مقابل  ���ض��وق  يف 

التثبيت الق�ضري ل�ضعر اللرية.

ال����زراع����ي  اأك�������الف االإن�����ت�����اج  ارت����ف����اع   -  3
تراجع  من  اأ�ضاًل  يعاين  ال��ذي  وال�ضناعي 

قدرته التناف�ضية ب�ضبب كلفته املرتفعة.

اآث��ار  لها  �ضيكون  النتيجة  ه��ذه  ومثل 

بارتفاع  تتاأثر  التي  ال�ضياحة  على  �ضلبية 

اإىل  �ضتوؤدي  كما  وال�ضلع،  اخلدمات  اأ�ضعار 

املوؤ�ض�ضات  قدرة  لعدم  البطالة  ن�ضبة  زيادة 

على خلق فر�س عمل جديدة.

االقت�ضادية  االأزم���ة  ف��اإن  وباحل�ضيلة 

واملالية واالجتماعية ازدادت حدة بداًل من 

اأن يجري احلد منها.

من هنا فاإنه من امللح وال�ضروري، اأن يعاد 

بحيث  االأزم���ة،  ج��دي��دة حل��ل  النظر مبقاربة 

الكفيلة  ال�ضبل  ع��ل��ى  اجل��ه��ود  ت��رك��ي��ز  ي��ج��ري 

اأداء  ال���ق���درة ال�����ض��رائ��ي��ة، وحت�����ض��ني  ب��ت��ق��وي��ة 

ل��زي��ادة معدالت  وال�ضناعي  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج 

منو االقت�ضاد احلقيقي، وتاأمني فر�س عمل 

امل��ي��زان  يف  العجز  تقلي�س  وب��ال��ت��ايل  ج��دي��دة، 

التجاري، وحت�ضني عائدات اخلزينة.

ح�سني عطوي

يف اأعقاب الف�ضائح املتتالية التي ك�ضفت 

عن اأطنان من اللحوم واالأ�ضماك وال�ضكاكر، 

واأخرياً االأدوية الفا�ضدة، كان ال بد واأن ترخي 

هذه الف�ضائح بثقلها على قطاعي االقت�ضاد 

وال�����ض��ي��اح��ة م��ع��اً، ي���رز ه���ذا االأم����ر ب��ق��وة يف 

ال��ع��ا���ض��م��ة ب������ريوت، ح��ي��ث ت��ك�����ض��ف��ت معظم 

انعك�س  فقد  الفا�ضدة،  واالأغ��ذي��ة  املخالفات 

ا�ضتهالك  ن�ضبة  انخفا�س  �ضلباً جلهة  االأم��ر 

واملطاعم  بالتجار  الثقة  وت��راج��ع  ال��ل��ح��وم، 

والفنادق ف�»راح ال�ضالح بعزا الطالح«.

ع���ل���ى ج����ان����ب م��������واز، ت�����اأث�����رت امل����راف����ق 

ك��ب��ري بعد  اإىل ح���د  ال��ب��ريوت��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 

ت�ضرب لوائح »م�ضبوهة« ت�ضع بع�س الفنادق 

�ضميح  زبائن  على الئحة  ال�ضهرية  واملطاعم 

ال��ن��اط��ور، املُ����ورد االأول ل��ل��ح��وم ال��ف��ا���ض��دة يف 

كثرية  حجوزات  اإلغاء  �ضجل  وقد  العا�ضمة، 

اعتادوا  الذين  اخلليجيني  ال�ضياح  قبل  من 

لبنان يف  املدر�ضية يف  العطلة  اإم�ضاء فرات 

هذه الفرة من ال�ضنة.

ج��راء ذل��ك، ح��اول وزي��ر ال�ضياحة وليد 

التاأكيد  خ��الل  من  لبنان  �ضمعة  اإنقاذ  عبود 

على اأنه لي�س بلداً موبوءاً كما حتاول بع�س 

و�ضائل االإعالم ت�ضويره، واأن لي�س كل املرافق 

مع  تتعامل  ب��ريوت  يف  والتجارية  ال�ضياحية 

املعنيني  حر�س  على  م�ضدداً  فا�ضدين،  جتار 

على االأمن الغذائي لل�ضياح واملواطنني معاً، 

وو�ضف طريقة التعاطي االإعالمي مع ملف 

االأط��ع��م��ة ب���»اجل��رمي��ة ال��ك��رى ب��ح��ق جميع 

اللبنانيني، واملوؤ�ض�ضات ال�ضياحية واملطاعم«.

من  خ��ط��وات  �ضل�ضلة  �ضجلت  ذل���ك،  اإىل 

ق��ب��ل ال��ت��ج��ار واأ���ض��ح��اب ال��ف��ن��ادق وامل��ط��اع��م 

يف ب����ريوت ل��دح�����س ال��ك��ث��ري م���ن ال�����ض��ائ��ع��ات 

وامل��ع��ل��وم��ات امل��غ��ل��وط��ة ال��ت��ي ي��روج��ه��ا بع�س 

امل�����ض��ط��ادي��ن يف امل����اء ال��ع��ك��ر، وه���م ي��ه��دف��ون 

�ضفوف  يف  ال��ذع��ر  ح���ال  م��ن  التخفيف  اإىل 

امل�ضتهلكني  اأبناء العا�ضمة واإع��ادة الثقة بني 

والتجار اأواًل قبل ال�ضياح.

اإلغاء احلجوزات

رغم التكتم على املو�ضوع، اإال اأن م�ضادر 

اأكدت قيام الكثري  مطلعة يف وزارة ال�ضياحة 

من االأ�ضر اخلليجية باإلغاء حجوزاتها يف اأهم 

لوائح  انت�ضار  بعد  ب��ريوت،  العا�ضمة  فنادق 

باأ�ضماء الفنادق واملطاعم التي تقدم اللحوم 

ف��ادي  ال�ضياحة  وزي���ر  تلقى  وق���د  ال��ف��ا���ض��دة، 

عبود ع�ضرات االت�ضاالت الهاتفية من بع�س 

اللبنانيني واخلليجيني، خ�ضو�ضاً  املغربني 

العربية  واالإم�����ارات  وال�ضعودية  ال��ك��وي��ت  يف 

ت�ضتف�ضر منه اإمكانية املجيء اإىل لبنان.

عن  ي�ضدر  م��ا  ع��ب��ود  ال��وزي��ر  وي�ضتغرب 

التي  واملطاعم  الفنادق  اأ�ضماء  تعر�س  لوائح 

تقدم حلوماً فا�ضدة على االنرنت والهواتف 

اخللوية حتى اأن البع�س ا�ضتغل وزارة ال�ضحة 

االأ���ض��م��اء،  ع��ن  تعلن  با�ضمها  الئحة  واأ���ض��در 

ك��ل �ضاعة  ال��ل��وائ��ح تتغري  اأن ه��ذه  وال��الف��ت 

اأخرى، بينما  اأ�ضماء  اأ�ضماء وتتناق�س  فتزيد 

ال�ضياحية  املوؤ�ض�ضات  من  ال�ضاحقة  االأكرية 

للتحقق  ال��������وزارات  ل��ك��ل  اأب���واب���ه���ا  م�����ض��رع��ة 

والتدقيق من العمل الذي تقوم به املوؤ�ض�ضات 

ال�ضياحية، خ�ضو�ضاً اأن اللوائح املزيفة ت�ضم 

تقدمي  يف  عريقة  وموؤ�ض�ضات  ملطاعم  اأ�ضماء 

االأح�ضن واالأف�ضل.

ومع تراجع احلركة يف املطاعم والفنادق 

يف ب�����ريوت، ارت��ف��ع��ت ���ض��رخ��ة ال��ت��ج��ار حتى 

ه��ذه  ت��وق��ي��ت  يف  �ضكك  م��ن  منهم  ه��ن��اك  اأن 

احل��م��ل��ة ���ض��د االأغ���ذي���ة ال��ف��ا���ض��دة، ف�ضاحب 

ال��ب��ق��االت يف منطقة احل��م��راء، حممد  اأح���د 

ال��ف��اك��ه��اين، اع��ت��ر »اأن ال���ه���دف ه���و ���ض��رب 

ب��ريوت،  يف  البلبة  واإث���ارة  ال�ضياحي،  املو�ضم 

ومل ي��ج��د ه������وؤالء امل����ت����اآم����رون ����ض���وى غ���ذاء 

وهو  نفو�ضهم،  يف  الرعب  ليثريوا  املواطنني 

م���ا ح�����ض��ل ب��ال��ف��ع��ل، ف��ق��د ان��خ��ف�����ض��ت ن�ضبة 

اإىل حد كبري،  وال��دواج��ن  اللحوم  ا�ضتهالك 

�ضالحية  تواريخ  يف  ي�ضككون  الزبائن  وب��ات 

لوقت  عندها  ويتوقفون  والب�ضائع  االأغذية 

اأن كثريين جل��وؤوا اإىل احلبوب  اأط��ول، علماً 

واخل�ضراوات كبديل«.

ال�ضهري يف احلمراء،  »بربر«  اأم��ا مطعم 

اأن يكون من زبائن  القيمون عليه  فقد نفى 

الناطور على عك�س ما اأ�ضيع، موؤكدين اأن من 

يريد الرويج لهذه االأخبار، اإمنا يحاول اأن 

التي  �ضمعته  وعلى  املطعم  عمل  على  ي��وؤث��ر 

بناها على مر ال�ضنوات.

اجلديدة،  طريق  منطقة  اإىل  باالنتقال 

يبدو  فالو�ضع  ال��ف��ا���ض��دة،  ال��ل��ح��وم  ع��ري��ن  اأو 

متقلباً، اإذ يتخوف بع�س ال�ضكان من اللحوم 

اأن ميحوها  ك���ادوا  اأن��ه��م  اإىل ح��د كبري، حتى 

نهائياً من غذائهم بعد م�ضاهد �ضبط اللحوم 

امل��ث��رية  اجل��اف��ة  وال���دم���اء  واملتعفنة  ال���زرق���اء 

اإىل  اجت���ه  االآخ����ر  بع�س  اأن  اإال  ل��ال���ض��م��ئ��زاز، 

من  خ�ضو�ضاً  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ق��دام��ى  حل��ام��ني 

يعمد منهم اإىل الذبح اليومي املنايف للقانون.

وي�ضتنكر اأحمد العنان اأحد اأبناء املنطقة 

مع  التعامل  يف  الر�ضمية  االأج��ه��زة  ت�ضاهل 

الف�ضيحة، ويعتر »اأن االأمر املثري لل�ضخرية 

وال�ضفقة هو اأن حمال الناطور مل تغلق على 

لفرة  ال��ب��ي��ع  يف  م�ضتمرة  ظ��ل��ت  ب��ل  ال���ف���ور، 

بذريعة عدم �ضدور قرار ق�ضائي، واأن املتهم 

اإغالقها  اأن مت  اإىل  اإدان��ت��ه،  تتم  ب��ريء حتى 

ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى م����اء ال���وج���ه ول��ي�����س »ك���رم���ال 

االأم���ر،  ه���ذا  يعقل  ف��ه��ل  امل��واط��ن��ني«،  �ضحة 

وهل يحرم امل�ضوؤولون املواطنني اللبنانيني 

الذين ينتخبونهم وي�ضدقون وعودهم، اأم اأن 

حتتل  الغذائية  و�ضالمتهم  املواطنني  �ضحة 

ال�ضجن  »اأن  اإىل  م�ضرياً  اهتماماتهم«؟  اآخ��ر 

امل���وؤب���د ق��ل��ي��ل يف ه�����وؤالء امل��ت��اج��ري��ن ب�����اأرواح 

النا�س«.

امل��ع��ل��وم��ات  ت�����ض��ري  ع��ل��ى �ضعيد م��ت�����ض��ل، 

امل�ضتهلك  حماية  »م�ضلحة  اأن  اإىل  االأول��ي��ة، 

نحو  ع��ل��ى  ك�ضفت  ق��د  االق��ت�����ض��اد،  وزارة  يف 

كانت  اأن��ه��ا  يف  ي�ضتبه  جت��اري��ة،  موؤ�ض�ضة  مئة 

ت�ضري بع�س املواد الغذائية من ال�ضقيقني، 

ولكن تبني اأن مواد هذه املوؤ�ض�ضات �ضليمة، يف 

املقابل تعمل التحقيقات احلالية على معرفة 

170 كرتونة، تزن كل واحدة  طريقة و�ضول 

منها 25 كيلوغراماً من اللحوم الفا�ضدة من 

االأ�ضل  يف  وجهتها  كانت  لبنان،  اإىل  ال�ضني 

كما قيل اإىل اإ�ضرائيل«.

ويبقى ال�ضوؤال: هل �ضيتم اإ�ضدار الئحة 

ر�ضمية باملطاعم والفنادق وامل�ضت�ضفيات التي 

تعاملت باللحم الفا�ضد لطماأنة املواطنني اأم 

تبقى  والطائفية  ال�ضيا�ضية  املح�ضوبيات  اأن 

فوق كل اعتبار؟

عبد اهلل ال�سفدي
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�ل�ضارع �ل�ضّني لي�س يف قب�ضة �أحد 

ومع �الأيام �ضتنجلي �الأمور، ال �ضيء 

��ضمه ثور�ت عربية، �ملنطقة ت�ضهد 

خما�ضًا ع�ضريً�، و�لغرب و»�إ�رس�ئيل« 

خ�رس� معركتهما يف �ضورية.

�لنائب و�لوزير ع�ضام نعمان 

يك�ضف جلريدة »�لثبات« روؤيته 

للأو�ضاع �ملحلية و�الإقليمية و�إليكم 

�حلو�ر.

عمرو،  ب��اب��ا  يف  ���س��وري��ة  انت�سار  بعد  م���اذا 

هل �سيقر �لغرب بخ�سارته �أم �أن �حلرب هد�أت 

قلياًل ��ستعد�د�ً جلوالت �أخرى؟

�سورية ال تنت�سر يف بالدها على جماعات 

على  تنت�سر  بل  �سعبها،  من  م�سللة  �أو  �سالة 

�نطالقاً من  ب��د�أت تفعل  �أنها  �أعد�ئها، ويبدو 

�إىل  و�لنظام  �الأم��ن  �أع��ادت  �إذ  بابا عمرو،  حي 

�حلي �ملذكور و�إىل مدينة حم�ص وريفها، وهي 

ب�سدد ��ستكمال �لعملية يف جميع �أرجاء �لبالد، 

�أمريكا  �سورية، ويف مقدمهم  �أع��د�ء  �أق��ر  وقد 

�حلرب  جولة  بخ�سارتهم  وفرن�سا،  وبريطانيا 

بقوى  وكالة  خا�سوها  �لتي  �ملحدودة  �خل�سنة 

�لناعمة  �حل��رب  �إىل  وع���ادو�  عربية،  و�سو�عد 

و�قت�سادية  �سيا�سية  ��ستنز�ف  ح��رب  هي  مبا 

و�جتماعية، ولي�ص �أدّل على خ�سارتهم �حلرب 

�الأخ��ري  �لرئا�سي  �لبيان  ���س��دور  م��ن  �خل�سنة 

�ملبعوث  ن��ق��اط  �ملت�سمن  �الأم����ن  جمل�ص  ع��ن 

�ل��دويل �خلا�ص ك��ويف عنان، و�أه��م ما يف هذه 

�الأ���س��د  �ل��رئ��ي�����ص  تنحية  ط���ّي مطلب  �ل��ن��ق��اط 

�إق��ر�ر  �لنظام، و�الأه��م من ذلك كله،  و�إ�سقاط 

�جلميع باأن عملية �لتهدئة و�حل��و�ر �إمنا تتم 

�ستكون  �لت�سوية  �آخ���ر،  بكالم  �سورية،  بقيادة 

�أي  م��ن  وب��ع��ي��د�ً  �سورية  �أط���ر�ف  وب��ن  �سورية 

تدخل خارجي.

و�حل��و�ر  �لتهدئة  طريق  �سلوك  �أن  غري   

بوجوهها  �ال���س��ت��ن��ز�ف  ح���رب  �ن��ت��ه��اء  يعني  ال 

�ل�سيا�سية و�الإعالمية و�القت�سادية و�الأمنية، 

ث��م��ة �أط�����ر�ف د�خ��ل��ي��ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة لن 

�إىل  �ال�سطر�بات  و�فتعال  �لكيد  عن  تتوقف 

هذه  �لفعل،  �أ�سباب  من  متاماً  يدها  تفرغ  �أن 

�لفرتة - فرتة �ال�ستنز�ف - لن تكون ق�سرية، 

كما  متطرفة،  د�خلية  ق��وى  خاللها  و�ستثابر 

ق��ن��اة »�جل���زي���رة« و»�ل��ع��رب��ي��ة« و���س��و�ه��م��ا، على 

تتو�سل  �أن  �إىل  ���س��وري��ة  م��ن  �ل��ن��ي��ل  حم��اول��ة 

مع  ل�سر�عها  ت�سوية  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 

�إىل هزمية مدوّية كما  �أن ت�سل  �إىل  �أو  �إي��ر�ن 

قلب  �ستبقى يف  �سورية  �ل��ع��ر�ق،  يف  لها  ح��دث 

�ل�����س��ر�ع م�����اد�م ����س���ر�ع �أم���ريك���ا وم���ن ور�ئ��ه��ا 

و�الإ�سالمية  �لعربية  �الأم���ة  م��ع  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، 

قائماً ومتفاقماً.

هل  ���س��وري��ة،  على  �مل���وؤ�م���رة  �نك�ساف  بعد 

تقيمونه،  �لعربي وهجه، وكيف  �حل��ر�ك  فقد 

وليبيا  وم�سر  تون�ص  يف  تعرثه  بعد  خ�سو�ساً 

و�ليمن؟

ل��ي�����ص ه��ن��اك م���ن ث�����ور�ت ع��رب��ي��ة، ه��ن��اك 

خم��ا���ص ع��رب��ي ط��وي��ل ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ف�سول 

�سيطول  �ملخا�ص  ه��ذ�  فاترة،  و�أخ��رى  �ساخنة 

غري  و��سحة،  نتائج  �إىل  ينتهي  �أن  قبل  �أم��ده 

و�سع  يف  يعد  ومل  تفجرت،  �ساطعة  حقيقة  �أن 

�أحد �إخفاءها �أو �إلغاءها، لقد خرج �ل�سعب من 

�أن هناك  غ��ري  �أب���د�ً،  �إل��ي��ه  يعود  ول��ن  �لقمقم، 

�ساحات  �أهمية يف تطور�تها من  �أك��رث  �ساحات 

اأخرى. 

�ملخا�ص  ���س��اح��ات  �أه���م  ه��ي  م��ث��اًل،  م�سر 

�ال�سرت�تيجي  �ملعا�سر، فهي مبوقعها  �لعربي 

ت�سّكل  وباإرثها �حل�ساري،  �لب�سري  وبتعد�دها 

قائدة لالأمة وموجهة لقو�ها �لفاعلة، من هنا 

تنبع �أهمية متابعة ما يجري يف هذه �ل�ساحة 

�لظروف  ت�سمح  ما  بقدر  و�الإ�سهام  �ملفتاحية 

و�ل���ق���در�ت و�ل��ف��ر���ص و�ل��ت��ح��دي��ات، يف عملية 

�إن�ساج �ملخا�ص ليعطي ثماره �ملرجتاة.

ميقاتي  �سيبقى  ه��ل  لبنان،  �إىل  بالعودة 

نائياً بنف�سه عن تنفيذه �أي عمل ميد�ين، �سو�ء 

جتاه �سورية �أم جتاه �للبنانين؟

ال ي���ت���م���ت���ع �ل���رئ���ي�������ص جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي 

ب���ق���اع���دة ���س��ع��ب��ي��ة ذ�ت���ي���ة ق���وي���ة، ل���ذل���ك ت��ق��وم 

�ل��ق��وى  ت��ع��ادل  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  �سيا�سته 

وقوى  �آذ�ر   14 �سبكة  بن  وتناق�سها  �لنيابية 

و�ملقاومة،  �ملمانعة  �ساحة  يف  وحلفائها  �آذ�ر   8
و�لطبقي  �ل�سيا�سي  �نتمائه  بحكم  و�مليقاتي 

�آذ�ر، ميتنع عن �النحياز   14 �إىل �سبكة  �أ�سا�ساً 

م��و�ج��ه��ة  حم��اول��ة  �أو  �ل�سعبية  �ل��ط��ب��ق��ة  �إىل 

�الأم��ر  منها  ت�سكو  �لتي  �الجتماعية  �مل�ساكل 

�ل�سيا�سية،  قاعدته  تو�سيع  دون  يحول  �ل��ذي 

يف  �ملت�سلطة  �لتقليدية  �ل��ق��وى  �أ���س��ري  فيبقى 

�سيا�سته  و�الق��ت�����س��ادي،  �ل�سيا�سي  �مل��ي��د�ن��ن 

�إعطاء  ع��دم  �إىل  �أي�����س��اً  ت��ق��وده  ه��ذه  �ملحافظة 

�لالزمة  �ل�سيا�سية  �لتغطية  �للبناين  �جلي�ص 

�ملعادية  �ل��ق��وى  وم��ن��ع  ل��ب��ن��ان،  ح���دود  حلماية 

�ل�سالح  لتهريب  مم��ر�ً  �عتمادها  من  ل�سورية 

و�لعتاد و�مل�سلحن �إىل �لد�خل �ل�سوري، ولعل 

ميقاتي  �سيا�سة  على  �ل�سحيح  �لوطني  �ل��رد 

�لقوى  بالتخلي عن  تقوم  �إمنا  �ملحبطة هذه، 

�لوطنية، ويف مقدمها قوى 8 �آذ�ر، عن حذرها 

وترددها، وذلك باالندفاع �إىل حمالفة �لطبقة 

ودعمها  ومطالبها  ق�ساياها  وتبني  �ل�سعبية 

�لق�سايا  كما يف معاجلة  �ملطلبية،  يف حركتها 

و�مل����اء و�لف�ساد  ك��ال��ك��ه��رب��اء  �ل��ع��ال��ق��ة  �ل��ك��رى 

وت�سليح �جلي�ص و�الأم���و�ل �مل��ه��دورة، وذل��ك يف 

���س��ي��اق وط��ن��ي و�ج��ت��م��اع��ي ب��ع��ي��د�ً م��ن م��ر�ع��اة 

حيتان �ملال ووكالء �لغرب �الأطل�سي يف بالدنا.

ع���ل���ى ول���ي���د ج���ن���ب���الط ل���ق���ب »رج������ل ك��ل 

�ملر�حل«، هل مو�قفه �الأخرية �سد �سورية هي 

بحرج  ت�سي  �أنها  �أم  �ل�ساطر،  غلطة  قبيل  من 

�مل��رة مل  به الأن وقوفه �سد دم�سق هذه  ي�سعر 

تاأتيه باأي مردود �إيجابي؟

ميار�ص  تقليدي  �سيا�سي  جنبالط  وليد 

تعني  �لبيانو  ونظرية  بجد�رة،  �لبيانو  نظرية 

من  م��وؤل��ف  ه��و  كما  لبنان  �ل�سيا�سي  يلعب  �أن 

ط��و�ئ��ف وج��م��اع��ات ل��ه��ا م��ف��ات��ي��ح، بحيث تتيح 

لالعبن  و�مل�سالح  �لع�سبيات  بن  �لتناق�سات 

وبالتايل  �ملنا�سبة،  �ملفاتيح  �سغط  �ساحته  يف 

ت���وؤم���ن م�ساحلهم  �ل��ت��ي  �ل�����س��ي��ا���س��ات  �ع��ت��م��اد 

وترتجم �أهو�ءهم وهو�ياتهم باأقل تكلفة ذ�تية 

ممكنة، �إىل ذلك، يحظى وليد جنبالط مبيزة 

نادرة هي �أن جمهوره طائع طّيع له، ال ي�سائله 

�أن ينتقل  وال يحا�سبه، �الأمر �لذي ميّكنه من 

�إىل نقي�سها  �آخر ومن �سيا�سة  �إىل  من موقف 

�لتو�سيف،  ه���ذ�  ���س��وء  م��ت��ن��اه��ي��ة، يف  ب��ر���س��اق��ة 

لي�ص �أب��و تيمور وح��ده »رج��ل كل �مل��ر�ح��ل«، بل 

�لتقليدين هم  �ل�سا�سة  �إن غريه كثريون من 

�مل��ر�ح��ل، لكنهم مل ي�ستهرو�  ك��ل   رج��ال  �أي�ساً 

�أق���ل ذك��اء  ومل ي�سّهر ب��ه��م م��ث��ل��ه، رمب���ا الأن��ه��م 

وجر�أة وتهور�ً..

قب�سة  �ل�����س��ّن��ي يف  �ل�������س���ارع  �أ����س���ب���ح  ه���ل 

�ل�سلفين )�ل�سيخ �الأ�سري وغريه( �أم �أن هناك 

�إعالمياً لهذه �لظاهرة؟ و�أين موقع  ت�سخيماً 

�أهل بريوت �ليوم يف ظل غياب مطلق للحريري 

�الإبن وحر�ك ميقاتي �ملتعرث؟

�ل�سارع �ل�سّني لي�ص يف قب�سة �أحد، �سحيح 

ين�سطون  �ل�سلفين  و�ل�سا�سة  �لقوى  بع�ص  �أن 

باأنهم  وي��وح��ي  �ل�سجة  بع�ص  يثري  نحو  على 

هي  �حلقيقة  لكن  �ل�����س��ارع،  بنا�سية  مي�سكون 

�ل�سّنة  �أه���ل  ب���ريوت، كما غ��ريه��م م��ن  �أه���ل  �أن 

و�جل���م���اع���ة و����س���ائ���ر �جل���م���اع���ات و�مل��ج��ت��م��ع��ات 

�للبنانية و�لعربية، يعي�سون حال �ملخا�ص �لعام 

�لذي يع�سف باالأمة من حميطها �إىل خليجها، 

و�سوف جتري مياه كثرية حتت �جل�سور قبل �أن 

تنجلي �الأوهام وتبزغ �حلقائق �جلديدة.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

وليد جنبالط 
يمارس لعبة البيانو
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رأى أن هناك مخاضًا عربيًا طوياًل

عصام نعمان: ميقاتي ينتمي سياسيًا وطبقيًا إلى شبكة »14 آذار«

عربي  لزعيم  �نت�سار  �أول  ن�سهد  �أن  و�سك  على  »�إننا 

على زعماء �لقر�ر �لعاملي«، بهذه �جلملة و�سف �أحد كبار 

بعد  �لو�سع  رو�«  »�أوليفيه  �لفرن�سي  �ملعا�سرين  �ملوؤرخن 

�ل�����س��وري��ة، بينما تلفظ »�حل���رب  م���رور ع���ام ع��ل��ى �الأزم����ة 

�ملعادلة  بف�سل  �الأخ���رية  �أنفا�سها  �سورية  على  �لكونية« 

و�أم�سى  �لقيادة«،   + �جلي�ص   + »�ل�سعب  �لذهبية  �ل�سورية 

�إع���الن �الن��ت�����س��ار، وما  �ل�����س��وري��ون على ق��اب قو�سن م��ن 

�سوى  �النتحارية  �لعمليات  �إىل  �مل�سلحة  �لع�سابات  جلوء 

دليل د�مغ على �إفال�سها، وترتب عنها نرة جديدة ��سطر 

جمل�ص �الأمن �إىل �نتهاجها يف بيانه �لرئا�سي �الأخري مورد�ً 

تعبري »�لقيادة �ل�سورية« للمرة �الأوىل يف �إقر�ر بامتالكها 

»للميد�ن« مع متزق �أجنحة »�ملعار�سات«، و�لتي �خرتقتها 

�أ�سناف �ملجازر،  �جلماعات �لتكفريية و�لقاعدة، فمار�ست 

وهذ� ما �أ�سار �إليه تقرير »هيومن ر�يت�ص و�ت�ص« �الأخري.

�حل�سار  �سورية  �إحباط  و�ك��ب  قد  �جلميع  ك��ان  و�إذ�   

�لفتنة  و�أد  ب��ل  ال  و�لدبلوما�سي،  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي 

�ملذهبية، فاإن �لقليلن يعرفون كيف ك�سبت �سورية �حلرب 

تكنولوجياً، ويف كالم �لرئي�ص �الأ�سد خالل �إدالئه ب�سوته 

»ميكن  ق��ال:  عندما  �جلديد  �لد�ستور  على  �ال�ستفتاء  يف 

�أق����وى ع��ل��ى �الأر����ص  �أق����وى يف �ل��ف�����س��اء، لكننا  �أن ي��ك��ون��و� 

�الأر���ص و�لف�ساء«،  �أن نربح  �لف�ساء، ومع ذلك نريد  من 

دليل على بلوغ �سورية مر�حل متقدمة تكنولوجياً بف�سل 

�الأدمغة �ملحلية.

0.17٪ من ال�سعب ال�سوري مع »الثورة«

يوم نزل وليد جنبالط ر�فعاً علم �لتق�سيم �لفرن�سي 

ل�سورية وممت�سقاً ورقة حم�ص، معتر�ً �أن �سقوطها يعني 

�نتهاء �لثورة، كان يعرف �أن �لرهان هو على هذه �ملحافظة 

بعد �لف�سل يف جمع تظاهر�ت حا�سدة على �متد�د �سورية، 

بحيث كان �أق�سى عدد يتظاهر يف يوم و�حد ح�سب وكالة 

ن�سبته  م��ا  �أي  ���س��وري��ة،  ك��ل  �أل���ف �سخ�ص يف   40 ه��و  )�آ.ب( 

على  �مل��ف��ت��وح��ة  فحم�ص  ����س���وري،  م��ل��ي��ون   23 م��ن   ٪0.17
�لغرب  »�ستالينغر�د«  �أم�����س��ت  لبنان  م��ن  �الأن��ف��اق  مم���ر�ت 

م�ساحته  ما  �أي  كلم2،  �ألف   42،226 على  تربو  فم�ساحتها 

22٪ من �سورية، وتاأتي ثالثة �ملحافظات، لذ� كان �لتعامل 
ظهور  مع  �ل��دم��اء  ل�سفك  جتنباً  مدرو�سة  بطريقة  معها 

�جلي�ص  فا�ستخدم  �مل�سلحن،  �أي��ادي  يف  �ملتطورة  �الأ�سلحة 

»�جلي�ص  دور  هن�ا  نن�سى  ول��ن  �لعالية،  تقنياته  �ل�����س��وري 

�الإ���س��ارة،  ل�سالح  �خللفي  �لظهري  �الإل��ك��رتوين«  �ل�سوري 

وكل ت�سوي�ص عن �لف�سائيات �ل�سورية كان يقابله ت�سوي�ص 

على �إر�سال »�جلزيرة«.

كيف ك�سفت الأ�سلحة الإ�سرائيلية املتطورة؟

 abto ستخدم �جلي�ص �ل�سوري نظام »كفانت �أفتوياز��

6a3a �لرو�سي �ملحمول �ملخ�س�ص لتتبع �ملوجات و�خرت�ق 
�أجهزة �لبث عر �الأقمار �ال�سطناعية.. وطوره مهند�سون 

فكانت  »�الأو�ك���������ص«،  ط���ائ���ر�ت  ع��ل��ى  �لت�سوي�ص  الإم��ك��ان��ي��ة 

�أجهزة  عر  �ملت�سلن  �مل�سلحن  تت�سيد  �جلي�ص  �سربات 

»�لرثيا« �ملتطورة، و�سرعان ما �أر�سدهم �ل�سباط �لغربيون 

�جلي�ص  يف  �ملهند�سون  و��ستطاع  جتمعاتهم،  عن  باالبتعاد 

مالحقة �لرتدد�ت وتعقبت طائر�ت »مهاجر« )دون طيار( 

�لفرن�سي  بالقمر  �ملرتبطة  �الت�ساالت  �ل�سنع  �الإير�نية 

و�سبطت �ت�ساالت مل�سوؤولن قطرين تطلب عدم   ،mx3
�سقوط مركز �ل�سيطرة �أو تدمري�الأ�سلحة و�لوثائق، لكن 

طائر�ت ��ستطالع غربية قامت ب�سخ »فريو�سات« عن بعد 

�لهند�سة  �سكل معلومات لتدمريها، فعمدت وحد�ت  على 

�لتجهيز�ت  ف��وق  »كهر�سيطي«  حاجز  و�سع  �إىل  �ل�سورية 

عمل  �أبقت  لكنها  �ملهمة،  �أف�سل  مما  �ملعلومات  تبادل  ملنع 

فلم  �خل��ارج��ي��ة،  �لعمليات  م��ع  �لهاتفية  �الت�����س��االت  رب��ط 

تعرت�سها �لقيادة �ل�سورية، بل قامت بت�سجيلها و�سبطت 

نوعية  ع��ن  يتحدث  قطري  م�����س��وؤول  �ت�سال  �سمنها  م��ن 

عرت  �إ�سر�ئيلياً  تذمر�ً  ��ستدعى  مما  �ملتطورة،  �الأ�سلحة 

عنه �سحيفة »معاريف« بقولها: »�إن قطر �لتي ��ستقدمت 

م��ن �الأ���س��ل��ح��ة، �سمنها ق��اذف��ات  750 ط��ن��اً  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  م��ن 

للمرة  ت�ستخدم  �لتي  �ل���دروع  �سد  �لف�سفورية  »�سيبون« 

�ملوجهة   thermal super scope وقنا�سات  �الأوىل، 

بالاليزر، ك�سفت �سالحنا �جلديد برعونة«.

عبد اهلل ذبيان

تكنولوجيا نوعية سورية.. على طريق امتالك »األرض والفضاء«
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دم�سق - الثبات 

�لدكتور ب�ضام �أبو عبد �هلل؛ �أ�ضتاذ 

�لعلقات �لدولية يف جامعة دم�ضق.. 

�ضخ�ضية �أكادميية �ضورية معروفة 

مبو�قفها �ملبنية على �حلقائق 

و�الأدلة.. ُعرف بجر�أته بعدما �أخذ 

على عاتقه مهمة ك�ضف �أكاذيب 

�ملوؤ�مرة �لتي تتعر�س لها �ضورية، عن 

طريق �الأدلة و�حلو�ر �ملبني على قوة 

�الإثبات و�حلجة و�ملنطق..

�أبو  �لتقت �لدكتور  »�لثبات«  جريدة 

عبد �هلل، �لذي ��ستهل �حلو�ر باحلديث 

�أن  ف��ر�أى  �سورية،  �الأزم��ة يف  �أ�سباب  عن 

ويف  د�خلية،  عو�مل  لها  مركبة،  �الأزم��ة 

�الإقليمي  ب��ع��دْي��ه��ا  ل��دي��ه��ا  �ل��وق��ت  نف�ص 

و�ل���دويل، و�ل�����س��وؤ�ل هنا �ل��ذي يجب �أن 

عربي:  �أو  ���س��وري  م��و�ط��ن  ك��ل  يطرحه 

هل من �ملعقول �أن يجتمع جمل�ص �الأمن 

�سورية؟  �أج��ل  من  �الجتماعات  هذه  كل 

وه���ل ُي��ع��ق��ل �أن ت��ت��خ��ذ رو���س��ي��ا و�ل�����س��ن 

�أرب���ع ف��ي��ت��و�ت يف �أرب��ع��ة �أ���س��ه��ر م��ن �أج��ل 

�لدميقر�طية و�لتغيري يف �سورية؟ 

�أ���س��در �الحت���اد �الأوروب����ي 12 حزمة 

�ل�سوري،  و�ل�سعب  �سورية  على  عقوبات 

ومي������ار�������ص ك�����ل �أن�����������و�ع �ل�������س���غ���وط���ات، 

يف  �الأزم�����ة  ف����اإن  �ل�سخ�سي  وب��ت��ق��دي��ري 

هناك  بالتاأكيد  عو�مل،  عدة  لها  �سورية 

�أ�سباب د�خلية، لكن �جلهات �لتي خططت 

ل��ل��ت��غ��ي��ري يف �مل��ن��ط��ق��ة ول�������س���رب حم��ور 

بعد  تخ�سى  ك��ان��ت  و�مل��م��ان��ع��ة،  �مل��ق��اوم��ة 

�ل��ع��ر�ق، وبدء  �الأم��ريك��ي من  �الن�سحاب 

ت��ر�ج��ع �مل�����س��روع �الأم���ريك���ي م��ن �أم��ري��ن 

�أ���س��ا���س��ي��ن، ف��ه��ي ت��ري��د �ل�����س��ي��ط��رة على 

�ملنطقة  �إخ�ساع  وبالتايل  �لنفط،  منابع 

ك��ل��ه��ا ع���ر ي��اف��ط��ات ج���دي���دة، ك��م��ا ن��رى 

�أم��ا  وغ��ريه��ا..  وليبيا  وتون�ص  م�سر  يف 

م�سيخات �خلليج فهي بالطبع حمميات 

�أم��ريك��ي��ة، ل��ذل��ك ك��ان �ملطلوب م��ن دول 

�خل��ل��ي��ج �أن ت��دف��ع �مل����ال الإن���ه���اء �ل��ع��ق��دة 

�الأ�سا�سية يف �ملنطقة، لتوؤمن لالأمريكي 

على  مقبلة  ولعقود  ل�سنو�ت  �ل�سيطرة 

�ملنطقة، وعلى ثرو�تها، هذ� من ناحية، 

ومن ناحية �أخرى، ميكن �أن حتقق �أمن 

�أن  »�إ�سر�ئيل«، الأنهم يخ�سون كثري�ً من 

�ملحيط �ال�سرت�تيجي للكيان �ل�سهيوين 

�أ���س��ب��ح ���س��ع��ي��ف��اً م���ع وج����ود �مل��ق��اوم��ة يف 

�لع�سكرية  �ل��ق��وة  ووج���ود  لبنان،  ج��ن��وب 

كعمق  �لعر�ق  وجود  مع  و�الآن  �ل�سورية، 

�إي��ر�ن،  حتى  �م��ت��د�د�ً  ��سرت�تيجي  عربي 

هذ� �الأمر حتدثت عنه �الإد�رة �الأمريكية 

ب�����س��ر�ح��ة وو����س���وح م��ن��ذ ن��ي�����س��ان 2011، 

�لبنتاغون  ب��ا���س��م  �ل��ن��اط��ق��ة  ق��ال��ت  ح��ن 

�سر�حة: »�إذ� �أر�دت �سورية �أن يعود �إليها 

�لهدوء، عليها �أن تفك حتالفها مع �إير�ن 

�هلل«،  حزب  وحتديد�ً  �ملقاومة،  وحركات 

لكن دعني �أكون و��سحاً، �إن �لتحدي �أمام 

�أن يو�جهو� هذه �ملوؤ�مرة،  �ل�سورين هو 

�ل��د�خ��ل��ي��ة  �الإ����س���الح���ات  ي��ح��ق��ق��و�  و�أن 

�إنها  �الأ�سد  ب�سار  �لرئي�ص  قال  كما  �لتي 

تاأخرت.

�أي  ت���ق���م  مل  �ل�����ت�����اري�����خ،  �إىل  ل���ن���ع���د 

���س��ي��ط��رت على  ب��ع��دم��ا  �إال  �إم���ر�ط���وري���ة 

م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، ول���ه���ذ� ك���ان���ت �مل����وؤ�م����رة �ل��ت��ي 

ت�������س���رتك ف��ي��ه��ا ق�����وى ع���امل���ي���ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة 

فيها  مب���ا  �الأدو�ت،  ك���ل  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ت��خ��دم 

و�الإعالمية  و�لع�سكرية  �ال�ستخبار�تية 

و�مل���ال���ي���ة، و�حل�����رب �ل��ن��ف�����س��ي��ة، و�ل��ت��دخ��ل 

�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  و�الأدو�ت  �ل���ع�������س���ك���ري، 

و�ل��ع��ق��وب��ات �الق��ت�����س��ادي��ة، وجم��م��وع هذه 

يعادل  مب��ا  رو���س��ي  خبري  ق��ّدره��ا  �الأدو�ت 

�إن ما مور�ص على  �أي  ثماين قنابل ذري��ة، 

�سورية وعلى �ل�سعب �ل�سوري من �سغوط 

ميكن �لقول �إنه يعادل ثماين قنابل ذرية، 

لكن �ملخطط كان مفهوماً، و�للعبة كانت 

�سورية،  على  يكن  مل  فال�سر�ع  و��سحة، 

�إمنا مع �سورية وحلفائها، مثل �إير�ن، وهي 

حليف �أ���س��ا���س��ي، وق���وى �مل��ق��اوم��ة، ث��م ب��د�أ 

�لرو�سي  الأن  يظهر�ن،  و�ل�سيني  �لرو�سي 

يعلم �أن خ�سارة �سورية يعني خروجه من 

رو�سيا  ح��دود  �إىل  �نكفاء  وبالتايل  �آ�سيا، 

�خلطوة �لتالية باجتاه �لتق�سيم وممار�سة 

�حل���رب عليها، ل��ذل��ك �ت��خ��ذ �ل��رو���ص هذ� 

�مل���وق���ف �حل��ا���س��م و�ع����ت����رو� �ل���دف���اع عن 

دم�����س��ق ه���و دف����اع ع���ن م��و���س��ك��و، ث���م دخ��ل 

�ل�سيني �لذي مل ي�ستعمل �لفيتو �إال مرة 

و�حدة، و�ل�سبب �أن �ل�سن ال تريد �أن تقع 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  قب�سة  حتت 

والإدر�ك��ه��ا  ن��اح��ي��ة،  م��ن  �لنفط  ق�سية  يف 

ناحية  من  ي�سملها  �لتق�سيم  خمطط  �أن 

مناطق  �أن  يعرفون  و�ل�سينيون  �أخ���رى، 

�اليغور وهي مناطق ذ�ت �أغلبية �إ�سالمية 

ك��ان��ت ق��د ���س��ه��دت ����س��ط��ر�ب��ات ب��دع��م من 

�أمريكا، و�الأد�ة نف�سها �لتي ت�ستعمل �سد 

مناطق  يف  ��ستعملت  ذ�ت��ه��ا  ه��ي  ���س��وري��ة 

�اليغور، وكان رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي رجب 

طيب �ردوغان قد �سّرح باأن �أ�سول �الأتر�ك 

ه��م م��ن ق��ب��ائ��ل �الي���غ���ور، وه��اج��م �ل�سن 

يف  قلياًل  بحثنا  ول��و  مبقاطعتها،  وطالب 

�ملعار�سات �لثالثة �ملوجودة يف ��سطنبول، 

�لتي  �ل�سي�سانية  �مل��ع��ار���س��ة  �أن  ل��وج��دن��ا 

تدعمها �لواليات �ملتحدة و�ملال �ل�سعودي، 

و�مل��ع��ار���س��ة �الي���غ���وري���ة �ل��ت��ي ُت���دع���م من 

�لغرب �سد �ل�سن، و�ملعار�سة �ل�سورية �أي 

�ل�سر  هو  ما  وبالتايل  ��سطنبول،  جمل�ص 

�ال�ستخبار�ت  مركز  هي  ��سطنبول  �أن  يف 

ومن  �الأط��ل�����س��ي،  حللف  وم��رك��ز  �لغربية، 

لالنطالق  �لعمليات  غرف  ت�سكَّل  خالله 

�مل���ج���اورة، ���س��و�ء ���س��وري��ة �أو  �إىل �مل��ن��اط��ق 

رو�سيا �أو يف ما بعد �ل�سن.

قائاًل:  حديثه  �هلل  عبد  �أب��و  ويتابع 

منكفئة،  �أن��ه��ا  ت�سعر  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 

ك��م��ا ت�����س��ع��ر �أن �ل���ك���ي���ان �ل�����س��ه��ي��وين يف 

ق��ادر على مو�جهة  خطر حقيقي، وغ��ري 

حم��ي��ط��ه �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي، وت������رك ه���ذ� 

�ملحور ينمو ويقوى يعني �أن �أمن �لكيان 

�إير�ن  الأن  �سي�سبح يف خطر،  �ل�سهيوين 

ت����زد�د ق����وة، رغ���م �ل��ع��ق��وب��ات، و�مل��ق��اوم��ة 

�أك���رث و�أك���رث خ��الل هذه  ت��ز�ي��دت قوتها 

�ل�����س��ن��و�ت، و���س��وري��ة لديها �أي�����س��اً ق��در�ت 

ك��ب��رية، رغ���م ه���ذه �الأزم�����ة، فجي�سها مل 

يف  ع�سرة  بن�سبة  �إال  قوته  م��ن  ي�ستخدم 

�لع�سابات،  لي�ص على  تركيزها  الأن  �ملئة، 

فا�ستمر�ر  �ل�سهيوين،  �ل��ع��دو  على  �إمن��ا 

ه��ذ� �مل��ح��ور بقوته ودخ���ول �ل��ع��ر�ق بقوة 

ب�سرية ومادية �إىل �ملحور �ملمانع و�ملقاوم 

عريقة،  ح�سار�ت  ذ�ت  �أمم��اً  ي�سم  �ل��ذي 

وه���ذ� ج���زء م��ن �ل�����س��ر�ع �ل���ذي ال يركز 

بينما،  �سيا�سيا  ���س��ر�ع��ا  وي��ع��ت��ره  عليه 

كانت  �سو�ء  متنورة  ق��وى  بن  �سر�ع  هو 

�أن  ت��ري��د  وق���وى  علمانية،  �أو  �إ���س��الم��ي��ة 

تعيدنا �إىل ع�سر �جلاهلية، لي�ص لديها ال 

بنى �سيا�سية وال د�ساتري وال دميقر�طيات 

وال ب��ن��ى ع��ل��م��ي��ة، وه���م ل��ي�����ص ل��دي��ه��م �إال 

�الأول:  لهدفن،  ي�ستعملونه  �ل��ذي  �مل��ال 

»ك��ل��ي��ب��ات«  ع��ل��ى  تعتمد  ف�سائية  ق��ن��و�ت 

يعتمد على  و�لثاين   ، ذ�ت م�ستوى متدنٍّ

لت�سويه  ن�سره  يحاولون  �ل��ذي  �لتطرف 

�الأ�سا�سي  هدفهم  الأن  �الإ�سالمي،  �لدين 

هو �سرب �الإ�سالم ب�سكل عام، �سمن �إطار 

هذه �للوحة �لكاملة لل�سر�ع يف �ملنطقة. 

�إذ�  ���س��وري��ة  �أن  تعتقد  �خل��ل��ي��ج  دول 

�إ�سالحات حقيقية،  �أن حتقق  ��ستطاعت 

فاإن �الأمر �سي�سكل عدوى للدول �الأخرى، 

جت��اوزت  �إذ�  �سورية  �أن  �ع��ت��رو�  ول��ذل��ك 

�الأ�سهر �لثالثة �الأوىل فاإن �الأمور �ستبد�أ 

بالرت�جع، ل�سبب و�حد هو ما ر�أيناه من 

�لتجربة  يف  ور�أي��ن��اه  تون�ص،  يف  فعل  ردة 

ليبيا  و�الآن  �لناتو،  ودميقر�طية  �لليبية 

م��ت��ج��ه��ة ن��ح��و �ل��ت��ق�����س��ي��م، ووج����دن����اه يف 

�ل��ت��ج��رب��ة �مل�����س��ري��ة، الأن��ه��م ح��ن �ل��ث��ورة 

�الأم��ريك��ي��ة  �ل�����س��ف��ارة  يف  يجل�سون  ك��ان��و� 

عدم  وه��و  مطلوب،  ه��و  م��ا  على  ليتفقو� 

�مل�����س��ا���ص ب��ات��ف��اق ك��ام��ب د�ي��ف��ي��د ك�سرط 

»�إ�سر�ئيل«،  �أمن  على  و�حلفاظ  �أ�سا�سي، 

�ل����ث����ورة  م���ط���ال���ب  ت���ط���وي���ق  يف ح����ن مت 

�دع��ت  �ل��ت��ي  �ل��ق��وى  بالتغيري ع��ر ه���ذه 

�ل���ث���ورة ث��م ت���اآم���رت و����س��ت��خ��دم��ت �ل��دي��ن 

للعب على م�ساعر �ل�سعب، من �أجل �أمن 

�لكيان �ل�سهيوين، ومده بالغاز، وحماية 

�حل���دود، وم��ن��ع �مل��ق��اوم��ة م��ن �لنمو عند 

هذه �حلدود، وقتل �لق�سية �لفل�سطينية، 

هذ� هو �لعنو�ن �لرئي�سي. 

�ملنطقة و�ج��ه��ت  �ل��ت��اري��خ ه���ذه  ع��ر 

�م����ر�ط����وري����ات وج��ي��و���س��اً و�ح���ت���الالت، 

وكانت يف كل مرة تدحر هذه �الحتالالت، 

هذه  �أب��ن��اء  عند  جينية  حالة  �سّكل  وه��ذ� 

�مل��ن��ط��ق��ة، و�ل�����س��ع��ب �ل�����س��وري م��ن��ه، فهو 

�سعب مبدع لديه �لقدر�ت �لعلمية، ولديه 

�ل���ق���در�ت �ل��ع��ام��ل��ة، و���س��وري��ة ب��ل��د منتج، 

�لعزة  �ل�سوري هو  به  يتمتع  و�أه��م عامل 

ه��وؤالء  بهما  يتمتع  ال  �ل��ل��ت��ان  و�ل��ك��ر�م��ة 

ترتبطان  �لنقطتان  وه��ات��ان  �الأع�����ر�ب، 

�لتاريخية  باحلالة  �أو  �لوطنية،  بالهوية 

�أو �جلينية، و�خلائن ال مكان له، و�ل�سعب 

�ل�سوري �لذي ورث هذ� �الإرث، لن يقبل 

و�ثق  و�أن��ا  بلده،  و�سرف  كر�مته  تهان  �أن 

باأن �لن�سر �سيكون قريباً جد�ً.

يف  الأزم����ة  اأن  تق�سد  ه��ل   •
ال�سوري  ال�سعب  واأن  خواتيمها.. 

انت�سر؟

�أب��و عبد �هلل قائاًل: جممل  وي��ردف 

�أب��ع��اد �الأزم���ة �ل�سورية بعد ع��ام، ه��و ما 

ق��ال��ت��ه ق��ب��ل �أي�����ام ج���ري���دة »�ل��و����س��ن��ط��ن 

قاب  �الأ���س��د  ب�سار  �لرئي�ص  �إن  ب��و���س��ت«: 

قو�سن �أو �أدنى من �النت�سار على �لعامل، 

و�أن  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  ومنه 

كل  ي�ستحق  �ل�����س��وري  �ل��ع��رب��ي  �جل��ي�����ص 

تقدير و�حرت�م، وهو جي�ص عظيم، و�أن 

�حلياة  قيد  على  �لبقاء  تريد  دول��ة  ك��ل 

حتتاج �إىل �سعب كال�سعب �ل�سوري.

بعد  ت�سوية  م��رح��ل��ة  يف  ل�سنا  ن��ح��ن 

�ملوؤ�مرة،  يف  �الأ�سا�سية  �لقوة  ربت  �سُ �أن 

�ل�سرية  �لعمليات  �إىل  �نتقل  و�ل�����س��ر�ع 

�لنمط  وهذ�  و�الغتياالت،  كالتفجري�ت 

�أدو�ت��ه��ا،  عر  �المريكية  �الإد�رة  نفذته 

مما يوؤكد ف�سل م�سروعهم.

• هل ترى اأن الت�سعيد الإرهابي 
التي  امل��ب��ادرات  اإف�سال  اإىل  يهدف 

مع  تزامنت  اأنها  خ�سو�سًا  جت��ري، 

مهمة املوفد الدويل كويف اأنان؟

ه����ذ� �الأم�����ر و�����س���ح، وي���ذك���رين ب��ي��وم 

جميء فريق �ملر�قبن �لعرب و�لتفجري�ت 

ب��ع��ث��ة  ه���اج���م  م����ن  و�أول  ح�����س��ل��ت،  �ل���ت���ي 

�مل����ر�ق����ب����ن ه����م م����ا ي�����س��م��ى ب���امل���ع���ار����س���ة، 

�ل��ت��ي تقف خلف ه����وؤالء، وقد  و�الأط�����ر�ف 

�نك�سفو� ب�سرعة، الأن �سورية لي�ص لديها ما 

تخفيه، ود�ئماً ي�ساب �مل�سوؤولون �لدوليون 

بن  بال�سدمة،  �سورية  �إىل  ياأتون  عندما 

ما ي�ساهدونه على �الإعالم، وبن �حلقيقة 

�إىل  �ن����ان ج���اء  ع��ل��ى �الأر�������ص. �الآن ك���ويف 

به،  ثقتي  عدم  رغم  دويل،  باإجماع  �سورية 

مركز  �إىل  حتولت  �لتي  �ملوؤ�س�سة  �بن  فهو 

فلماذ�  �ل�سهيونية،  �الأمريكية  للقر�ر�ت 

�إىل قطر؟ فهل  �أن غ��ادر دم�سق ذهب  بعد 

ق��ط��ر ه���ي �جل��ه��ة �مل��م��ول��ة ل��ه��ذه �مل��ه��م��ة؟ 

�ملوؤ�مرة �ساركت فيها جمموعة كبرية من 

�ل����دول، وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م �ل��والي��ات �ملتحدة، 

ومبا �أن هذ� �ل�سخ�ص مت تكليفه من �لدول 

�جتماع  بعد  �لع�سوية  �ل��د�ئ��م��ة  �خلم�ص 

من  لكن  ب��ه،  دم�سق  رحبت  عنه،  ُيعلن  مل 

ي�ستهدف �سورية يحمل �لنموذجن �لليبي 

و�ل��ي��م��ن��ي، وال ي��ري��د �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، و�إال 

كيف نرى �أنهم يرف�سون ن�سبة �لت�سويت 

�أن  57.6، يف ح��ن  �ل��ب��ال��غ  �ل��د���س��ت��ور  ع��ل��ى 

�نتخاب  ع��ل��ى  و�ف��ق��ت  �الأم��ريك��ي��ة  �الإد�رة 

�لرئي�ص �ليمني ب�99.8!

التدخل  اإمكانية  عن  وم��اذا   •
اأعلن  حال  يف  �سورية،  يف  الع�سكري 

كويف اأنان ف�سل مهمته؟

كو�سوفو،  يف  ��سُتعمل  �لنموذج  ه��ذ� 

و�أع���ل���ن  م���ب���ع���وث دويل  وذه������ب ح��ي��ن��ه��ا 

����ن����ت �حل�������رب،  ف�������س���ل م���ه���م���ت���ه، ث�����م �����سُ

�سيا�سة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ف��ا���س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��م 

هذ�  ��ستعمل  ح��ال  ويف  �لفر�ص،  تفويت 

�ل���ن���م���وذج، و�ل���ق���ول ب�����اأن دم�����س��ق ف��وت��ت 

�تفاق بن  و�إذ� كان هناك  فر�سة �حلل، 

�ل����دول �ل��ك��رى م��ع �ل����دول �الإق��ل��ي��م��ي��ة 

ل��ل��ت��دخ��ل �خل����ارج����ي و����س���رب ���س��وري��ة، 

فر�أيي �أن هذ� �سيكون �نتحار�ً لهم، الأنه 

يف �للحظة ذ�تها �ستنفجر حرب �إقليمية 

و�أنا من موؤيدي  �ملنطقة برمتها،  تطال 

�أو�سط  �سرق  تفرز  �إقليمية  �ندالع حرب 

جديد غري �لذي يحلمون به، و�إذ� كان ال 

بد من �حلرب، فليتحملو� تبعاتها، لكن 

�أ�ستبعد ذلك. 

اأجرى احلوار: حممد ال�سامي

إذا كان هناك اتفاق بين 
الدول الكبرى على التدخل 
الخارجي وضرب سورية.. 

فهذا سيكون بمنزلة 
انتحار لهم
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ت�����ض��ر ال��ت��ظ��اه��رة ال�����ض��خ��م��ة ال��ت��ي 

وقعت يف غزة نهاية الأ�سبوع، اإىل تراجع 

ح���اد يف اجل��ه��ود ال��ت��ي ُب��ذل��ت م��ن اأج��ل 

اإجناز امل�ساحلة الفل�سطينية. التظاهرة 

التي  الوقود  اأزم��ة  انطلقت على خلفية 

امل��ت��ظ��اه��رون  و���س��ّب  ال��ق��ط��اع،  ي�سهدها 

جام غ�سبهم على ال�سلطة الفل�سطينية 

ب��ال��ع��م��ل  اإي����اه����ا  م��ت��ه��م��ن  اهلل،  رام  يف 

ع��ل��ى ع��رق��ل��ة و����س���ول ال�����س��ولر ال���ازم 

ومل  الكهرباء،  توليد  حمطة  لت�سغيل 

النتقادات  من  امل�سرية  ال�سلطات  تنُج 

م���ع تف�سي  اأي�������س���اً، خ�����س��و���س��اً  احل�����ادة 

الأزمة لتطاول كل اأوجه احلياة يف غزة.

كان لفتاً لانتباه حديث امل�ساركن 

حما�س  حركة  قيادات  من  التظاهرة  يف 

لها  تتعر�س  م���وؤام���رة  ع��ن  ال��ق��ط��اع،  يف 

احل��ك��وم��ة يف غ���زة، ب��ه��دف ���س��ل قدرتها 

تقوي�سها،  اإىل  و����س���وًل  ال��ع��م��ل،  ع��ل��ى 

وذل��ك يف ذات ال��وق��ت ال��ذي تعمدت كل 

اهلل،  رام  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  م��ن 

اأن  ع��ن  احل��دي��ث  امل�����س��ري��ة،  وال�سلطات 

اإىل احل��ل،  الأزم���ة ق��د وج���دت طريقها 

ال��وق��ود عرب  عرب قيام الح��ت��ال ب�سخ 

معرب »كرم اأبو �سامل«.

ع��م��ل��ي��اً، ف����اإن ال��ك��م��ي��ات ال��ت��ي ج��رى 

ف��ق��ط، لكن  ل��ي��وم واح����د  ت��ك��ف��ي  �سخها 

امل�سكلة الأ�سا�سية لي�ست هنا، فاحلكومة 

ال��ت��وري��د  ي��ت��م  اأن  اإىل  ت��ط��م��ح  غ����زة  يف 

م���ن م�����س��ر ع���رب م��ع��رب رف����ح، لتكري�س 

حتكمه  واإنهاء  الحتال،  مع  القطيعة 

القطاع، وهي كانت  اإىل  الوقود  بدخول 

بنية  واأقامت  ال�ساأن،  بهذا  وع��وداً  تلقت 

حتتية مائمة عند املعرب، مبا يف ذلك 

وم�ستوعبات.  واأن��اب��ي��ب،  م�سخات  م��ن 

عن  ت��راج��ع��ت  امل�����س��ري��ة  ال�سلطات  ل��ك��ن 

الوعود ال�سابقة، متحدثة عن اأن م�سر 

املحلية  ال�سوق  واأن  وق���ود،  اأزم���ة  ت�سهد 

تعاين نق�ساً بن�سبة ثاثن يف املائة من 

احتياجاتها الفعلية.

ل��ك��ن احل��ك��وم��ة يف غ����زة ت��ع��ت��ق��د اأن 

ل�����س��غ��وط �سخمة  ت��ع��ر���س��ت  ال���ق���اه���رة 

رام  يف  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ق��ادت��ه��ا 

الوقود  ت��وري��د  م��ن  امل�سرين  ملنع  اهلل، 

بداأ احلديث عن م�ساألة  اإىل غزة، وهنا 

والتي  البيع،  اإع��ادة  وعائدات  ال�سرائب 

دون  كلها، من  الأزم���ة  تلخ�س  اأنها  ب��دا 

التي  امل��و���س��وع��ات  ���س��دارة  ت��ك��ون يف  اأن 

يجري احلديث عنها عند تناول م�ساألة 

الوقود.

بال�سعر  ال�سولر من م�سر  ا�سترياد 

عائداً  غزة  يف  احلكومة  يعطي  املعتمد، 

���س��ري��ب��ي��اً ج����ي����داً، ب�����س��ب��ب ال���ف���رق بن 

والن��ف��راد  ناحية،  م��ن  ال���س��ت��رياد  �سعر 

اأخ���رى.  ناحية  م��ن  ال�سريبي  بالعائد 

اأما ال�سترياد من دولة الحتال فيتم 

ب�سعر مرتفع اأ�سًا، مبا ل يبقي جماًل 

هذه  ويف  الأ�سعار،  ف��رق  من  لا�ستفادة 

احلالة فاإن ال�سلطة يف رام اهلل تتقا�سى 

اإىل  وت�����س��اف  م�سبق،  ب�سكل  ال�سريبة 

�سعر التوريد.

الأم����ر  ه����ذا  اإىل  ي���ن���ظ���رون  غ����زة  يف 

بو�سفه موؤامرة تريد حرمان احلكومة 

يف غ��زة، م��ن امل���وارد ب��داي��ة، ودفعها اإىل 

ح���ال���ة م���ن ال�����س��ل��ل وال���ع���ج���ز يف ن��ه��اي��ة 

امل�����ط�����اف، م����ا ي���ف���ت���ح ع���ل���ى اح���ت���م���الت 

ت��ق��و���س��ه��ا، ول���ع���ل ه����ذا م���ا ي����ربر ح��ال��ة 

من  عنها  التعبري  ج��رى  التي  الغ�سب 

خ����ال ال��ت��ظ��اه��رة امل�����س��ار اإل���ي���ه���ا، وم��ن 

جرى  التي  احل��ادة  الت�سريحات  خ��ال 

اأق��ل  وب��درج��ة  ال�سلطة،  ���س��د  اإط��اق��ه��ا 

�سد ال�سلطات امل�سرية.

بداية، اأ�سدر رئي�س احلكومة يف غزة 

تعليمات �سارمة، تق�سي بعدم التعر�س 

مبنياً  ه���ذا  ك���ان  امل�����س��ري��ة..  لل�سلطات 

الأزم��ة،  بحل  تلقاها  التي  ال��وع��ود  على 

وكذلك على الرغبة بالإبقاء على حبل 

ود مت�سل مع امل�سرين، لكن ال�ستجابة 

اأن  ب���دا  ث���م  ت���ام���ة،  ت��ك��ن  مل  للتعليمات 

الأم����ور ق��د اأف��ل��ت��ت، وارت��ف��ع ال�����س��وت يف 

اإىل الدور امل�سري ال�سلبي  غزة، م�سرياً 

اأن  م��ع  ال��ق��ط��اع،  يف  للحكومة  بالن�سبة 

الأ����س���ه���ر امل��ن�����س��رم��ة ك��ان��ت ق���د ���س��ه��دت 

تعويًا فائ�ساً على الدور الذي �سيكون 

وحكومتها،  غزة  جتاه  »اجلديدة«  مل�سر 

وجتاه الو�سع الفل�سطيني اإجماًل.

اإىل ع��وام��ل ع��دي��دة  ث��م��ة م��ن ي�سري 

ا�ستياء  فهناك  امل�سري،  ب��ال��دور  تتحكم 

ال��ق��اه��رة م��ن ات��ف��اق ال���دوح���ة، ال���ذي مت 

دون علمها، وهناك التجاذبات الداخلية 

اأو���س��اط ع��دي��دة على  امل�سرية، وح��ر���س 

اإب����داء ت����وازن م��ل��ح��وظ يف ال��ت��ع��اط��ي مع 

الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  امل�سهد  مكونات 

واأي�������س���اً الأزم�������ات ال��ق��ائ��م��ة يف امل�����س��ه��د 

امل�����س��ري وه��ي ع��دي��دة ج���داً، وه��ن��ا يبدو 

تبديها  التي  التعاطف  حالة  اأو  التاأييد 

غزة  م��ع  امل�����س��ري��ة،  ال��ربمل��ان��ي��ة  الغالبية 

وح��ك��وم��ت��ه��ا، غ���ري ق��اب��ل��ة ل��ل�����س��رف، اأو 

لعتبارات  عملي  �سلوك  اإىل  الرتجمة 

عديدة، ولي�س جمال اخلو�س فيها الآن.

ال���ت���ط���ورات  ه����ذه  اأن  امل��ت�����س��ور  م���ن 

�سوف تلقي بظال كثيفة على مو�سوع 

ذلك  ك��ل  �سبق  وق��د  امل��ت��ع��رة،  امل�ساحلة 

حركتي  بن  بالتهامات  متجدد  ترا�سق 

فتح وحما�س، حول امل�سوؤولية عن اإعاقة 

تنفيذ التفاقات املربمة بينهما، و�ُسجلت 

لبع�س  اختفت  التي  العبارات  اإىل  ع��ودة 

اأدب��ي��ات احلركتن، م��ا ر�ّسخ  ال��وق��ت م��ن 

الفل�سطيني،  ال�سارع  يف  موجودة  قناعة 

ب���ان���ع���دام اجل���دي���ة ل����دى ال���ط���رف���ن، يف 

وجتاوز  النق�سام  اإنهاء  اأج��ل  من  العمل 

احلالة الفل�سطينية الراهنة.

الو�سط  ل���ل���راأي يف  ا���س��ت��ط��اع  وب���ن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ال�����س��ف��ة وال���ق���ط���اع، 

تراجع التاأييد للحكومتن يف غزة ورام 

عبا�س  م��ن  لكل  ال��ت��اأي��ي��د  وت��راج��ع  اهلل، 

وفيا�س وهنية، وهذا اأمر طبيعي، وغري 

التاأييد  ي��ك��ون  اأن  اإم��ك��ان  ه��و  الطبيعي 

الوقت  يف  جميعاً،  لهوؤلء  قائماً  زال  ما 

اإجابات على  الذي يعجزون عن تقدمي 

الأو���س��اط  يف  القائمة  الكثرية  الأ�سئلة 

الفل�سطينية، ويعيدون تكري�س النطباع 

ال�سعبي الكا�سح باأن الفل�سطينين عانوا 

دائماً من اأزمة قيادة.

القول  ك��ان  ومهما  الراهنة،  الأزم���ة 

عنها،  �ستنجم  التي  التداعيات  اأو  فيها، 

من  املفتوحة  ال�سل�سلة  يف  حلقة  تظل 

الأزمات، طاملا بقيت احللول على �ساكلة 

ع��م��ل��ي��ة ال��رتق��ي��ع ال�����س��ائ��دة، م��ن��ذ وق��ت 

طويل يف ال�ساحة الفل�سطينية.

نافذ �أبو ح�سنة  

الوقود يفجر المصالحة الهشة
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عــربــي

ي�سادف  وال��ذي  اآذار،   30 اجلمعة  تنطلق  التي  العاملية  القد�س  مل�سرية  ال�ستعدادات  تتواىل   

امل�سرفة  التح�سريية  اللجان  يف  م�سادر  وبح�سب  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  الأر���س،  يوم  ذك��رى 

�سي�سارك  الطوق، حيث  دول  اأبرزها يف  بلداً، ويرتكز  �ستن  �ست�سمل  الأن�سطة  فاإن  امل�سرية،  على 

مواطنوها وقادمون من اأماكن متعددة يف امل�سرية العاملية.

وقد ت�سارعت ال�ستعدادات يف دم�سق حت�سرياً للم�سرية، حيث و�سلت اإىل العا�سمة ال�سورية 

الدفعة الأوىل من امل�ساركن، والتي انطلََقت من الهند، وجابت عدة بلدان اآ�سيوية. 

وبح�سب نا�سطن يف احلملة، فاإن دفعة اأخرى �ست�سل اإىل �سورية من خم�س ع�سرة دولة اآ�سيويًة 

�سيلتحقون  واأفريقيا  واآ�سيا  اأوروب���ا  ق��ارات  من  اآخرين  نا�سطن  اأن  اأي�ساً  اأك��دوا  كما  للم�ساركة، 

للم�ساركة يف امل�سرية التي �ستنطلق من البلدان املحيطة بفل�سطن. 

)قلعة  لبنان  وجنوب  �سورية،  يف  املقبلة  اجلمعة  ي��وم  التظاهرة  �ستنطلق  املنظمن  وح�سب 

الأرا���س��ي  م��ن  ومتظاهرين  نا�سطن  م�سرية  م��ع  بالتزامِن  وذل��ك  وم�سر،  والأردن  ال�سقيف( 

الفل�سطينية يتجهون نحو مدينة القد�ِس املحتلة.

اإىل طهران  التي و�سلت  القد�س  قافلة  ر�سالة  اأن  امل�سرية،  اإي��راين م�سارك يف  نا�سط  واعترب 

اإىل  اأجمع، م�سرياً  العامل  اأح��رار  والقد�س ق�سية  اأن فل�سطن  املقد�س، هي  بيت  اإىل  يف طريقها 

اأن القافلة متثل احتجاجاً على ا�ستمرار احتال فل�سطن والقد�س وتاأكيداً ل�سرورة حتريرها.

القافلة الآ�سيوية امل�ساركة بداأت م�سريها من اندوني�سيا، ومرت بالهند وباك�ستان اإىل اإيران، 

وتركيا، ثم اإىل �سورية، حيث �ستقام الأن�سطة الأ�سا�سية يف دول الطوق الأربع. 

يف لبنان �سيتم تنظيم الن�ساط يف قلعة ال�سقيف، مبا لها من رمزية يف تاريخ الكفاح الفل�سطيني 

1982، �سمد خالها ثاثون  واللبناين املقاوم، حيث �سهدت القلعة معركة �سر�سة جداً يف العام 

فدائياً فل�سطينياً حتى ا�ست�سهادهم جميعاً، يف مواجهة قوات �سهيونية �سخمة.

عبد �لرحمن نا�سر

استعدادات متواصلة 
لمسيرة القدس العالمية
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عدنان  خ�سر  الفل�سطيني  الأ���س��ري  خ��ا���س  اأن  بعد   

الأمعاء  الطعام، وجنح من خال  اأ�سطورياً عن  اإ�سراباً 

تبعته  ال�����س��ه��ي��وين،  الح���ت���ال  اإرادة  ك�سر  يف  اخل���اوي���ة 

الأ�سرية الفل�سطينية هناء ال�سلبي، التي توا�سل اإ�سرابها 

املفتوح عن الطعام، رغم نقلها اإىل امل�ست�سفى، اإثر الرتدي 

اخلطري يف و�سعها ال�سحي. وبح�سب م�سادر فل�سطينية 

معنية ب�سوؤون الأ�سرى، فاإن املنا�سلة ال�سلبي تقرتب من 

حتقيق ن�سر اآخر على املحتلن، وتفر�س عليهم الرتاجع 

اأمام �سمودها الكبري.

ه���ات���ان ال��ت��ج��رب��ت��ان دف��ع��ت��ا ب��ع��دد ك��ب��ري م���ن الأ����س���رى 

الفل�سطينين لإعان الإ�سراب عن الطعام. وكان ثاثون 

الطعام  عن  مفتوح  اإ���س��راب  يف  �سرعوا  فل�سطينياً  اأ���س��رياً 

ال�سلبي، ثم طرحوا مطالبهم  الأ�سرية هناء  مع  ت�سامناً 

يطبقها  التي  العزل  و�سيا�سات  الإداري  العتقال  باإنهاء 

ال�سهاينة �سد الأ�سرى الأبطال يف ال�سجون واملعتقات.

ولطاملا �سّكل الإ�سراب عن الطعام ال�ساح الأم�سى 

�سجون  يف  امل��ع��ت��ق��ل��ن  الفل�سطينين  امل��ن��ا���س��ل��ن  ي��د  يف 

التنكيل  ووق��ف  اعتقالهم  ظ��روف  لتح�سن  الح��ت��ال، 

ال����ذي ي��ق��وم ب��ه اجل�����ادون ال�����س��ه��اي��ن��ة ���س��د املعتقلن. 

مبحطات  الأ�سرية  الفل�سطينية  احلركة  تاريخ  ويحفل 

الأم��ع��اء  وب�����س��اح  خ��ال��ه��ا،  املعتقلون  ا�ستطاع  جم��ي��دة، 

اخلاوية، فر�س �سروطهم على الحتال.

معاركهم  ك�سب  يف  املعتقلن  املنا�سلن  جناح  اأن  بيد 

ارت���ب���ط دوم����ا ب��ح��ج��م ال��ت�����س��ام��ن ال����ذي اأب������داه ال�سعب 

اأن  خ���اف  وغ���ري  امل��ع��ت��ق��ل��ن،  منا�سليه  م��ع  الفل�سطيني 

ن��ت��ائ��ج ك��ب��رية ل�سالح  ك��ب��رياً يعطي  حت��رك��اً ج��م��اه��ريي��اً 

املعتقلن وهم يخو�سون معركتهم.

اإىل  حت��ت��اج  ال��ي��وم  املعتقلون  يخو�سها  ال��ت��ي  املعركة 

اأم��ا تركهم يف  مواقف جماهريية م�ساندة وج��ادة ج��داً، 

املواجهة وحيدين فيتيح للعدو ال�ستفراد بهم، واإحباط 

حتركهم، يف الوقت الذي عادت الأزمة بن فتح وحما�س 

على  ك��ب��رياً  �سلبياً  انعكا�ساً  يعني  م��ا  وه��و  التفاقم،  اإىل 

���س��رع��وا يف خ��و���س م��ع��رك��ة ع��ادل��ة �سد  ال���ذي  املعتقلن 

الظلم امل�ست�سري �سدهم.

على خطى عدنان والشلبي
 ثالثون أسيرًا فلسطينيًا يضربون عن الطعام

الأ�سرية هناء ال�سلبي



جتاه  الإه��م��ال  من  عاماً   63 بعد 

خرج  لبنان،  يف  الفل�سطينين  العمال 

�سنتن  منذ  اللبناين  ال��ن��واب  جمل�س 

 ،2010/8/17 يف  ق���ان���وين  ب��ت��ع��دي��ل 

العمال  امل�ستفيد من  اإعفاء  ن�س على 

�سرط  م��ن  الفل�سطينين  الاجئن 

املعاملة باملثل املن�سو�س عنه يف قانون 

الجتماعي،  ال�سمان  وق��ان��ون  العمل 

كما ن�س على ال�ستفادة من تقدميات 

ت��ع��وي�����س ن��ه��اي��ة اخل��دم��ة ب��ال�����س��روط 

اللبناين،  العامل  فيها  ي�ستفيد  التي 

واإفراد ح�ساب منف�سل م�ستقل لديها 

ل��ا���س��رتاك��ات ال���ع���ائ���دة ل��ل��ع��م��ال من 

ال��اج��ئ��ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، ع��ل��ى األ 

تتحمل اخلزينة اأو ال�سندوق الوطني 

التزام مايل  اأي  لل�سمان الجتماعي، 

امل�سمولون  ي�ستفيد  ل  واأن  جت��اه��ه، 

ب��اأح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون م��ن تقدميات 

���س��ن��دوق��ي ���س��م��ان امل��ر���س والأم��وم��ة 

والتقدميات العائلية.

وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي 

رافقت التعديل وردة الفعل الفل�سطينية 

التي اعتربت اأن ما اأجنز خطوة ناق�سة 

عملياً  اأبقى  التعديل  اأن  اإل  الأم��ام  اإىل 

على احلالة التمييزية من خال اإجازة 

العمل وجتاهل حقوق العاملن يف املهن 

اإبقاء فئة كبرية  اإىل  ي��وؤدي  احل��رة، مبا 

حتت  رازح����ة  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ن 

وطاأة احلرمان كالأطباء واملهند�سن..

ومازالت القوى املناوئة حلق العمل 

باأرقام  تبالغ  للفل�سطينين  وال�سمان 

عدد الاجئن، لإ�سفاء اأجواء تناف�سية 

يف ����س���وق ال��ع��م��ل ب���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

اأحياناً  العدد  جت��اوز  وق��د  واللبنانين، 

جميعاً  وكاأنهم  فل�سطيني،  األ��ف  ال�700 

عمل،  فر�سة  األ��ف   700 اإىل  يحتاجون 

والبع�س الآخر يتداول الأرقام املعروفة 

ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ووك��ال��ة  يف وزارة 

الغوث »الأونروا«، وقد بلغ اأق�ساها 430 

م��وج��ود  ن�سفهم  م�����س��ج��ل،  األ����ف لج���ئ 

خارج لبنان.

العدد  اأن  يجمعون  والفل�سطينيون 

باعتبار  األ��ف��اً،   250 يتجاوز  ل  الفعلي 

املهاجرين  م��ن  كبرية  ن�سبة  هناك  اأن 

من  ثلثهم  اأن  اعتربنا  واإذا  واملتوفن، 

وامل�سنن  الأطفال  من  وثلثهم  الن�ساء 

وه��و ما  األ��ف��اً،  ال�70  ي��ق��ارب  م��ا  يتبقى 

يوازي تقريباً عدد العمال امل�سرين اأو 

اأن  اأو الأثيوبين مع فارق  ال�سودانين 

العمال الفل�سطينين وبواقع وجودهم 

يف ل��ب��ن��ان ي�����س��رف��ون اأم���وال���ه���م داخ���ل 

يرد  اللبنانية، هنا  القت�سادية  ال��دورة 

الراف�سون منح احلقوق للفل�سطينين 

باأن مفاعيله لن تقت�سر على املوجودين 

اعتربنا  اإذا  اللبنانية،  الأرا���س��ي  على 

امل�ستقبل  ي�سهد  فقد  قليل،  عددهم  اأن 

توافد عدد كبري للعمال الفل�سطينين 

لل�سفر  م�سطرين  ي��ك��ون��وا  ل��ن  ال��ذي��ن 

بحثاً عن الرزق خارج لبنان اإذا منحوا 

ح���ق ال��ع��م��ل، وب���ذل���ك ي�����س��اع��ف��ون من 

ع��دد من  ل��دى  الدميغرافية  امل��خ��اوف 

النواب يف الربملان اللبناين.

القادرة  الطاقة  اأن غالبية  �سك  ل 

لدخول �سوق العمل اللبناين، �ستكون 

ال��ع��ادي��ن م��ن ب��ن العدد  م��ن العمال 

بح�سب  األفاً  وخم�سن  بخم�سة  املقّدر 

درا�سة ملركز التنمية الإن�سانية، وعدد 

كبري منهم يعمل يف وظائف متوا�سعة 

منذ زمن، باعتبار اأن هناك حاجة يف 

اأ���س��ًا ل  اللبنانين  لأع��م��ال  ال�����س��وق 

العمل  اأ���س��ح��اب  فيلجاأ  بها،  يرغبون 

الفل�سطينين  ت�سغيل  اإىل  اللبنانيون 

بكثري من  اأق��ل  وباأجر  ذاتها  بالكفاءة 

اأم����ا ع���ن امل��وؤه��ل��ن للعمل  الأح����ي����ان، 

يف امل��ه��ن احل����رة، ف���اإن الأرق�����ام تظهر 

من  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن  اخل���ري���ج���ن  اأن 

ي���ت���ج���اوزوا  ل���ب���ن���ان ل  اجل���ام���ع���ات يف 

اخلم�سة اآلف جامعي.

مل  ال�سابقة،  ال�ستة  العقود  خ��ال 

الذين  الفل�سطينين  عمل  قوننة  يتم 

مل ي���وردوا اإط��اق��اً على ج��دول اأعمال 

جم���ال�������س ال����ن����واب ال���ل���ب���ن���اين، ك��ذل��ك 

احل��الت  بع�س  يف  اإل  ال��ع��م��ل،  وزارات 

ال�ستثنائية موؤخراً، وحتى بعد التعديل 

 ،2010 ال����ع����ام  يف  الأخ�������ري  ال���ق���ان���وين 

لتنظيم  ���س��رورة  ه��ن��اك  اأن  خ�����س��و���س��اً 

القانون،  ���س��دور  بعد  مبا�سرة  عملهم 

ال��وزي��ر بطر�س ح��رب كان  اأن  ف��احل��ال 

قد تقدم مب�سروع تنظيم عملهم، وفقاً 

 ،128 رق���م  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ل�����س��رورة 

العدد41  الر�سمية  املن�سور يف اجلريدة 

 129 وال��ق��ان��ون   ،2010/9/23 ب��ت��اري��خ 

يف  وال�������س���ادر   2010/8/24 يف  امل���وق���ع 

اجلريدة الر�سمية ذاتها.

حرب  بطر�س  الأ�سبق  الوزير  تقدم 

مب�سروعه يف 2010/2/22 اأي بعد �سنة 

الوزير  اأ�سهر، وبعد رده وتويل  وثاثة 

يف  لتطبيقه  ق���راراً  وق��ع  �سربل  ال�سابق 

بحجج  اأي�ساً  ينفذ  مل   ،2012/2/22
اأن��ه مل ي��ح��ّول اإىل دي��وان  ك��ث��رية، منها 

تعديل  اأي  ب��ع��د  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ال�������وزارة، 

ق��ان��وين، ي��ج��ب ع��ل��ى ال��وزي��ر امل��ع��ن��ي اأن 

يقوم بتطبيقه باقرتاح مر�سوم تنفيذي، 

اإقراره من جمل�س النواب، ون�سره  بعد 

م�سادقة  وبعد  الر�سمية،  اجل��ري��دة  يف 

جمل�س الوزراء على مقرتح الوزير يتم 

اتخاذ الإجراءات داخل وزارته بتعليمات 

وقرارات تطبيقية. 

اأن الأ���س��ب��اب املوجبة  وب��ال��رغ��م م��ن 

ال��ت��ي ا���س��ت��ن��د اإل��ي��ه��ا ال���ن���واب يف اإق����رار 

التعديلن ال�سابقن حتتاج اإىل تطوير 

وت�سحيح اأي�ساً، خ�سو�ساً عدم املبالغة 

يف رب���ط احل��ق��وق مب��و���س��وع ال��ت��وط��ن 

العمل،  اإج��ازة  اإبقاء  النواب  بعد تربير 

بهدف متييز الفل�سطينين عن غريهم 

من  وتخوفاً  اللبنانين،  املواطنن  من 

اإ�سقاط �سفة الاجئ عن الفل�سطيني،  

يف  الفل�سطينين  الاجئن  متتع  ف��اإن 

ال�ستة  العمل خال  �سورية مثًا بحق 

مبكانتهم  مي�����س  مل  ال�����س��اب��ق��ة،  ع��ق��ود 

ومل  ك��اج��ئ��ن  ال�سيا�سية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

مي�س بحق العودة.

ل��ق��د ح����ان ال���وق���ت لإع�������ادة ال��ن��ظ��ر 

بو�سع العمال الفل�سطينين يف لبنان، 

وا�ستثناء الفل�سطيني من مبداأ املعاملة 

ب��امل��ث��ل، ن���ظ���راً خل�����س��و���س��ي��ة ق�����س��ي��ت��ه، 

املو�سوعة يف ما يخ�س  ال�سروط  ومن 

غ���ريه،  اأو  ع��م��ل  اإذن  ع��ل��ى  احل�������س���ول 

الدوائر  الت�سهيات يف جميع  وتقدمي 

والو�سول  العامة،  وامل��راف��ئ  الر�سمية 

اإىل �سيغة لإحلاقه بالنقابات اللبنانية 

من جهة، مع احلفاظ على خ�سو�سية 

ك�����ل ن����ق����اب����ة، واإحل�������اق�������ه ب���ال�������س���م���ان 

الجتماعي من جهة اأخرى ب�سكل اأكر 

مرونة.
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الفلسطينيون.. وحق العمل والضمان 
معّوقات تطبيق التعديالت القانونية

نفذ اأهايل خميم نهر البارد عدة اعت�سامات 

جماهريية، رف�ساً لدعوات حتويل خميم عن 

احللوة  اإىل بارد 2 والذي اأطلقها �سمري جعجع، 

حي  يف  خ�سو�ساً  بيوتهم،  بت�سليم  وللمطالبة 

التي مل  املنطقة الوحيدة  املهجرين باعتبارها 

ت�سّلم لأ�سحابها يف املخيم اجلديد.

وط��ال��ب الأه����ايل ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى املخطط 

ال��ت��وج��ي��ه��ي حل���ي امل��ه��ج��ري��ن وال���ب���دء ب���اإع���ادة 

والعقار   ،A بت�سليم برامي  اإعماره، كما طالب 

39 وت�سليم اأرا�سي املنظمة لتحويل جزء منها 
اإىل مقربة، و�سرورة اتخاذ كل الإجراءات التي 

ال��ب��ارد ع��رب ت�سريع  اأب��ن��اء  تخفف م��ن م��ع��ان��اة 

باإنهاء  �سيا�سي  ق��رار  وات��خ��اذ  الإع��م��ار،  عملية 

بعد  اإىل عملهم،  بالعودة  البارد  اأبناء  الفل�سطينين من  لل�سيادين  وال�سماح  املخيم،  والأمنية عن  الع�سكرية  احلالة 

توقف عن العمل لأكر من �سنة، وذلك باإعطائهم تذاكر بحرية كباقي اإخوانهم اللبنانين.

ومن املطالب اأي�ساً، �سرورة موافقة احلكومة على م�سروع املر�سوم املرفق بكتاب وزارة الأ�سغال العامة والنقل رقم 

املهجرين للبدء باإعماره، لأنه ي�سكل خطوة هامة  حلي  التوجيهي  باملخطط  واملتعلق   2011/11/10 تاريخ  779/�س 
لتعزيز �سمود الأهايل على قاعدة رف�س كل م�ساريع التوطن والتهجري.

كما انتقد املعت�سمون قرار اإدارة �سندوق الطالب الفل�سطيني، بح�سر م�ساعداته هذا العام فقط بطاب ال�سنة 

ت�سملهم  لن  البارد  نهر  اأبناء خميم  من  جامعياً  75 طالباً  يقارب  ما  اأن هناك  يعني  ال��ذي  الأم��ر  الأوىل،  اجلامعية 

لها  ا�ستثنائية  البارد كحالة  بالتعاطي مع طاب  ال�سندوق  اإدارة  والطاب  الأه��ايل  دعا  فقد  وعليه  امل�ساعدة،  هذه 

خ�سو�سيتها املعروفة.

اعتصامات رفضًا لدعوات تحويل مخيم عين 
الحلوة إلى بارد 2 ومطالب بتسليم البيوت في البارد
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ل��ط��امل��ا اع��ت��ر ل��ب��ن��ان واح����ة احل��ري��ة 

والدميقراطية الأبرز يف العامل العربي، 

لذلك فاإن جمرد اقرتاح قانون لتنظيم 

الرقابة  بع�ض  وفر�ض  الإن��رتن��ت،  عمل 

�سيما  ل  الإل���ك���رتون���ي���ة،  امل����واق����ع  ع��ل��ى 

الإخبارية منها، من �ساأنه اأن يثري بلبلة 

ك��ب��رية ب��ن ���س��ف��وف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، كتلك 

التي �سهدناها يف الأ�سبوعن الأخريين 

منذ الإعالن عن م�سروع قانون »تنظيم 

الإع�����الم الإل����ك����رتوين« ال����ذي ت��ق��دم به 

وزي����ر الإع�����الم ول��ي��د ال���داع���وق، ب��داف��ع 

ح�سن، على حد قوله.

ي��ت��زام��ن ه����ذا الق������رتاح م���ع ح���راك 

اإعالمي �سعبوي عّم العامل العربي العام 

ومواقع  املنتديات  حتولت  فقد  الفائت، 

التوا�سل الجتماعي واملواقع الإخبارية 

احلر  للتعبري  �ساحات  اإىل  الإلكرتونية 

ال��ث��ورات وامل��ط��ال��ب��ة باحلقوق،  واإط����الق 

لذلك فاإن املطالبة بفر�ض رقابة عليها، 

ول��و ق��ل��ي��اًل، ك��ان��ت كفيلة ب��اإط��الق ث��ورة 

م�������س���ادة، ل ���س��ي��م��ا م���ن ق��ب��ل امل���دون���ن 

راأوا يف خطوة  ال��ذي  اللبناين،  وال�سباب 

احلريات  على  حلريتهم  تهديداً  الوزير 

العامة والإعالمية والإلكرتونية..

الوزير  اق��رتاح  ُفهم  الأوىل،  للوهلة 

ال�����داع�����وق ب�����س��ك��ل خ�����اط�����ىء، ف���ان���رى 

املعار�سون اإىل اإطالق حملة م�سادة عر 

الفي�ض بوك واملدونات اخلا�سة بهم حتت 

عنوان »اأوقفوا لريا«، ولريا هو اخت�سار 

�سدرت  كما  بالإنكليزية،  امل�سروع  ا�سم 

التي  والتحليالت  امل��ق��الت  م��ن  الكثري 

ت�سنف هذا القانون يف خانة »قانوين«.

م��ن ج��ه��ت��ه، ال��ت��زم ال���وزي���ر ال��داع��وق 

ترير  يحاول  ومل  البداية،  يف  ال�سمت 

ال���ق���ان���ون ال����ذي اأع������ده، اإذ اإن����ه ي��ع��ت��ره 

اي���ج���اب���ي���اً جل��م��ي��ع الأط����������راف، وب���ع���ي���داً 

ال��ب��ع��د ع��ن ت�سييق احل���ري���ات، لكن  ك��ل 

منع  اإىل  تهدف  التي  امل�ستمرة  احلملة 

النواب،  القانون من قبل جمل�ض  اإق��رار 

املدونن  من  بعدد  الجتماع  اإىل  دفعته 

وجهة  ل�سرح  الإلكرتونين  والنا�سطن 

نظره، والتاأكيد ملرة واحدة واأخرية على 

نبياًل، وبغية  امل�سروع كان  اأن هدفه من 

تكون  ك��ل ذي ح��ق حقه حتى ل  اإع��ط��اء 

اأع��رب  وق��د  م�ستباحة،  �ساحة  الإن��رتن��ت 

اأو  اق��رتاح  اأي  انفتاحه على  ال��وزي��ر عن 

تعديل قد يطرحه النا�سطون، خ�سو�ساً 

اأن القانون اختياري وغري اإلزامي.

رف�ض.. وتربير

امل��دون��ن  بع�ض  يقتنع  ذل���ك، مل  م��ع 

بزي،  عماد  ومنهم  ال��داع��وق،  بتريرات 

ال��ق��ان��ون يتعار�ض  »اإن ه��ذا  ق���ال:  ال���ذي 

اأوًل  وه��و  وامل��ن��ط��ق،  العقل  م��ع  ويتنافى 

مي�������ض ح����ري����ة ال���ت���ع���ب���ري يف ج���وه���ره���ا، 

وث���ان���ي���اً، ت�����س��وروا م��ث��اًل اأن����ه يف ال��وق��ت 

الذي ي�سهد احلراك الإلكرتوين فورته 

ال���ك���رى، ويف وق���ت حت���ول ك���ل م��واط��ن 

اإىل �سحفي و�ساهد على احل��دث، تريد 

ف�سحة  ت�سلب  اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

ت�سمح  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  والتعبري  الأم���ل 

واملعرت�ض  امل�ستقل  اللبناين  للمواطن 

اأن يعر  اأطياف ال�سيا�سة اللبنانية  على 

بهذه  الإن��رتن��ت،  ت�سلبه  اأن  تريد  عليها، 

ما  على  قيوداً  ت�سع  اأن  تريد  الب�ساطة، 

يكتب وين�سر عليها ببنود قانون غام�ض 

ووا�سع ومطاط للغاية«.

م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د رئ���ي�������ض امل��ج��ل�����ض 

عبد  وامل�سموع  املرئي  لالإعالم  الوطني 

القانون  م�سروع  اأن  حم��ف��وظ،  ال��ه��ادي 

املواقع  اإح�ساء  فقط  الآن  حتى  هدفه 

يف  �سي�سار  حيث  اللبنانية،  الإخ��ب��اري��ة 

حتدد  ق��وان��ن  و�سع  اإىل  ثانية  مرحلة 

ال�����س��روط امل��ط��ل��وب��ة، ك��ي ي��ك��ون امل��وق��ع 

حماية  اإع��ط��ائ��ه  اإىل  ل��ُي�����س��ار  ���س��رع��ي��اً، 

وبح�سب  اإل��ي��ه!  يتعر�ض  قد  ما  كل  من 

حم��ف��وظ، ف��اإن ه��ذا امل�سروع ه��و جمرد 

ورقة اأولية باإمكان اأكرث من 90 يف املئة 

زال  »م���ا  اإذ  ي��ت��غ��ري،  اأن  م�سمونها  م��ن 

اأ�سحاب  م�����س��اورة  اإىل  بحاجة  امل�����س��روع 

اخل�������رة والخ���ت�������س���ا����ض ب��اأط��ي��اف��ه��م 

امل���ت���ن���وع���ة م�����ن اأ������س�����ات�����ذة ون���ا����س���ط���ن 

اإلكرتونين«.

وي���ذه���ب حم��ف��وظ اأب���ع���د م���ن ذل���ك؛ 

هيئة  اأو  جل��ن��ة  »ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  ب��ال��دع��وة 

لإح�ساء  اأن تعتر نف�سها مرجعاً  ميكن 

ا�ستمارة علم وخر  م��ن خ��الل  امل��واق��ع، 

امل��ادة  ما يطلب يف  امل��واق��ع  فيها  ت�ستويف 

وعنوان  ا�سم  القانون:  هذا  من  الرابعة 

امل����وق����ع، ا����س���م م���ال���ك امل���وق���ع وه��وي��ت��ه، 

ا�سم  طبيعياً،  اأو  معنوياً  �سخ�ساً  اأك���ان 

اأم���ا يف  ومعلومات ع��ن امل��دي��ر امل�����س��وؤول. 

امل�سروع في�سار  الثانية من هذا  املرحلة 

حماية  اإىل  الت�سريعية  املرا�سيم  بح�سب 

املواقع الإلكرتونية املحايدة، التي لي�ض 

اأم  كانت  موالية  �سيا�سية  �سبغة  اأي  لها 

جتربة  تتكرر  ل  كي  لل�سلطة،  معار�سة 

ب�سيطرة  وامل�سموعة،  املرئية  املوؤ�س�سات 

الطوائف على املوؤ�س�سات الإعالمية«.

وع�����ن�����د �������س������وؤال حم�����ف�����وظ ع�����ن م��ا 

ي��ح��ت��اج امل��وق��ع ك��ي ي��ك��ون »���س��رع��ي��اً« اإىل 

اإىل  في�سري  الإ���س��ت��م��ارة،  تعبئة  ج��ان��ب 

حتى  املنتظرة  التطبيقية  »املرا�سيم  اأن 

اإقرار هذا القانون �سوف حتدد العنا�سر 

جن�سية  من  للتاأكد  املطلوبة  وال�سروط 

اإ�سافة  ل،  اأم  لبنانية  ك��ان��ت  اإن  امل��واق��ع 

ال��ت��زام  وم���دى  الإل���ك���رتوين  الأداء  اإىل 
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ملف خاص

بعد  اللبنانية  الإلكرتونية  الإخبارية  املواقع  ممثلو  اأ�سدر 

الإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع  ممثلي  »اإن  فيه:  ج��اء  بياناً  ع��ق��دوه  اجتماع 

القطاع  تنظيم  على  حر�سهم  يبدون  اإذ  اللبنانية،  الإلكرتونية 

العامة واخلا�سة،  احل��ري��ات  يكفل  الإل��ك��رتوين مب��ا  الإع��الم��ي 

ي��ط��ال��ب��ون وزي���ر الإع����الم وال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة امل��ع��ن��ي��ة، ب�سم ما 

ال��ذي عملوا عليه ط��وال الثمانية ع�سر  اق��رتاح القانون  ورد يف 

خمير،  غ�سان  وال��ن��ائ��ب  »م��ه��ارات«  جمعية  م��ع  املا�سية  �سهراً 

واخ��ت�����س��ا���س��ي��ن يف ال���ق���ان���ون، وال������ذي حل���ظ اأف�����ك�����اراً ح��دي��ث��ة 

الأفكار �سمن  القطاع، ومناق�سة هذه  ومو�سوعية لتنظيم هذا 

امل��ع��رو���س��ة، وذل���ك بالتن�سيق م��ع ممثلي  الق��رتاح��ات الأخ���رى 

املواقع الإخبارية الإلكرتونية اأ�سحاب ال�ساأن«.

م�سروع  ي�سكل  ان  م��ن  تخوفت  »م���ه���ارات«  موؤ�س�سة  وك��ان��ت 

قانون الإع��الم الإلكرتوين املقدم من وزي��ر الإع��الم قيداً على 

�ساأن  يف  القلق  يثري  م��ا  اأن  اإىل  بيان  يف  ولفتت  التعبري،  حرية 

م�سروع القانون املذكور نقاط عدة اأبرزها:

من  ال��وزراء  جمل�ض  على  املو�سوع  طرح  يف  ال�ستعجال   •
دون اأخذ راأي اجلهات املعنية بالتنظيم والوقوف عند راأي اأهل 

اخلرة والخت�سا�ض.

• ت�سمن امل�سروع عبارات وم�سطلحات ف�سفا�سة ومعروفة 
اللغط  يثري  اأن  �ساأنه  م��ن  متنا�سق  وغ��ري  مهني  غ��ري  باأ�سلوب 

وي�سع حرية الإعالم الإلكرتوين يف قف�ض التاأويل وال�ستن�ساب.

• اإخ�ساع م�سروع قانون املواقع الإلكرتونية يف �سكل مطلق 
اأن يحد من حرية  �ساأنه  وه��ذا من  والت�سريح،  الإي���داع  ملوجب 

التوا�سل الإلكرتوين، وي�سيء اإىل هذه احلرية، ف�ساًل عن عدم 

قابليته للتطبيق ومغالته يف التنظيم.

قطاع  يف  العاملن  تنظيم  اأم��ر  القانون  م�سروع  يحيل   •
»مهارات«  تعتر  ال��ذي  املطبوعات  لقانون  اللكرتوين  الإع��الم 

اأنه بات غري �سالح لتنظيم املهنة يف ظل التطور الذي �سهدته 

ونظراً اإىل خ�سو�سية الإعالم الإلكرتوين.

ما يثري الريبة يف م�سروع القانون املادة التا�سعة  اأكرث  • اإن 
تتخذ  مبرا�سيم  حتدد  القانون  هذا  »دقائق  اأن  على  تن�ض  التي 

يف جمل�ض الوزراء بناء لقرتاح وزير الإعالم«، علماً اأنه ل يحق 

لأية جهة احلد من احلريات العامة اإل مبوجب ن�ض د�ستوري 

اأي  تطبيق  دق��ائ��ق  ت��رك  يجوز  ول  النيابي،  املجل�ض  ع��ن  ���س��ادر 

ظل  يف  ل�سيما  ال���وزراء  ملجل�ض  العامة  باحلريات  مي�ض  قانون 

الغمو�ض الذي يكتنف مواد م�سروع القانون املقرتح.

القانون  ه��ذا  من  الهدف  يكون  اأن  من  »م��ه��ارات«  وتخوفت 

و�سع اليد على الإعالم الإلكرتوين لتطويعه واإخ�ساعه ل�سلطة 

امل�سلحة  ي��خ��دم  القطاع مب��ا  ه��ذا  تنظيم  منه  اأك���رث  احل��ك��وم��ة، 

العامة. ودعت جمعية »مهارات« القيمن على هذا املو�سوع اإىل 

الأخذ يف عن العتبار املالحظات الواردة عليه واتخاذ اخلطوات 

الالزمة وال�سرورية لتعزيز حرية الإع��الم وعدم امل�ض بها من 

بابها الأو�سع الإعالم الإلكرتوين.
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تلك املواقع باملو�سوعية وال�سفافية، مع 

اللتزام باحلريات الإعالمي«.

اأم�����ا ب��خ�����س��و���ض ع����دد امل���واق���ع ال��ت��ي 

ت�سرين  �سهر  منذ  وخ��ر  بعلم  تقدمت 

الأول 2010 وحتى الآن، في�سري حمفوظ 

اأن  اإىل  لفتاً   ،300 يقارب  العدد  اأن  اإىل 

قد  الإلكرتونية  احلزبية  املواقع  بع�ض 

مت ت�سجيلها يف ظل رف�ض مواقع اأخرى 

القيام بذلك.

ل����ل����م����واق����ع  حم�������������اٍذ  ج�������ان�������ب  ويف 

اأن املدونات  الإلكرتونية، يرى حمفوظ 

ت���ع���ت���ر اأم���������ام ه������ذا ال����ق����ان����ون م���واق���ع 

ت�سجيلها  وي��ج��ب  اإخ��ب��اري��ة،  اإل��ك��رتون��ي��ة 

عند املجل�ض الوطني لالإعالم، وبالن�سبة 

اإىل م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي فلم 

على  وا�سحة  اإج��اب��ة  اأي  حمفوظ  يعِط 

ه���ذا الأم����ر، ت��ارك��اً الأم����ر اإىل م��ا ين�ض 

عليه ال��د���س��ت��ور وال��ق��ان��ون، م��وؤك��داً على 

اأن املهم يف هذا القانون كله هو »املواقع 

الإخبارية اللبنانية«.

م�صدر يف الوزارة

حتدث  ل���»ال��ث��ب��ات«،  خا�ض  حديث  يف 

عدم  ل  ف�سّ الع���الم،  وزارة  م��ن  م�سدر 

الوزير  م�سروع  ع��ن  ا�سمه،  ع��ن  الك�سف 

اللبناين  الع���الم  وزي��ر  »يحمل  ق��ائ��اًل: 

اجلديد وليد الداعوق يف جعبته الكثري 

من امل�ساريع والأفكار التي تتمحور حول 

ك��ي��ف��ي��ة ال��ن��ه��و���ض ب��ال��ق��ط��اع الإع���الم���ي 

ك���ك���ل، وم���واك���ب���ة الإع������الم الإل���ك���رتوين 

قبل  من�سبه  تبواأ  اأن  منذ  وال�سعبوي.. 

اأ���س��ه��ر ق��ل��ي��ل��ة وه����و ي��ع��د ال���ع���دة جلملة 

نقلة  ب���اإح���داث  كفيلة  ق��وان��ن  م�����س��اري��ع 

ن��وع��ي��ة يف ع����امل الإع������الم ل��ع��ل اأب���رزه���ا 

م�������س���روع ت��ن��ظ��ي��م امل����واق����ع الإخ���ب���اري���ة 

الف�ساء  ترتيب  وبالتايل  الإلكرتونية، 

ومن  م�ساعاً  يبقى  ل  حتى  ال�سايبريي 

دون م�ساءلة من اأحد«.

وتابع: »يف وزارة الإعالم نحن نحاول 

ول  ممكن،  تطور  كل  مبواكبة  نقوم  اأن 

���س��ك اأن ظ��اه��رة الإع�����الم الإل���ك���رتوين 

تغيريات  وحققت  متنامية،  ظاهرة  هي 

ك��ب��رية يف ع��امل نقل الأخ��ب��ار، وه��و اأم��ر 

ي��ب��ق��ى �سمن  اأن����ه  ب�����س��ي��ئ، م���ا دام  ل��ي�����ض 

اأن  ومب��ا  وال�سفافية.  امل�سداقية  دائ���رة 

الإع������الم ب����ات م��ف��ت��وح��اً، م���ن ه��ن��ا ج��اء 

م�سعانا احلثيث لتنظيم زخم املعلومات، 

اإىل  اأن تقدم  فقد �سبق للوزير الداعوق 

جمل�ض النواب مب�سروع قانون »الإعالم 

الإل�����ك�����رتوين«، وه����و ك��م��ا ب����ات م��ع��ل��وم��اً 

ق��ان��ون ي��دع��و جميع امل��واق��ع الإخ��ب��اري��ة 

الإل���ك���رتون���ي���ة ال���ت���ي ت���ق���دم م�����س��م��ون��ه��ا 

اإىل  تنظيم،  اأي  دون  فائقة ومن  بحرية 

واجلهات  وعناوينها  اأ�سماءها  ت�سجل  اأن 

امل�����س��وؤول��ة ع��ن��ه��ا ���س��م��ن وزارة الإع����الم، 

ف��امل��خ��ي��ف ال��ي��وم اأن��ن��ا ل ن��ع��رف م��ن هم 

امل��واق��ع، ول و�سعهم  القيمن على ه��ذه 

اإليهم،  الو�سول  كيفية  اأو  عناوينهم  اأو 

حتى  اأو  م�ساءلتهم  مي��ك��ن  ل  وب��ال��ت��ايل 

حمايتهم، وهم ين�سرون كل ما يرغبون 

اإذن، نحن ل نريد  اأو م��ن دون  ب���اإذن  ب��ه 

ق��م��ع��ه��م، ب���ل ف��ق��ط ن���دع���وه���م ل��ي��ع��ط��وا 

الوزارة علماً وخراً من خالل ا�سم املالك 

�ساكل.  وم��ا  مكتبه  اأو  امل��وق��ع  ع��ن��وان  اأو 

مقابل هذه اخلطوة، �سوف ت�سمن لهم 

ال������وزارة احل��م��اي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، وح��م��اي��ة 

امللكية الفكرية والأدبية، لت�سبح املواقع 

بها،  معرتف  ر�سمية  بطريقة  م��وج��ودة 

حتى ل تتم �سرقة اأخبارها وم�سامينها 

عر مواقع اأخرى، اأي اإننا �سن�سمح لكل 

اإل���ك���رتوين ب���اأن ين�سر م��ا ي��ري��د،  م��وق��ع 

باأن يت�سجل يف  املقابل �سنطالبه  لكن يف 

الوزارة، حتى يف حال تعر�ض لأحدهم اأو 

ب�سخ�سيات  مت�ض  كاذبة  معلومات  ن�سر 

ودول، ي�سبح بالإمكان م�ساءلة من ن�سر 

اخلر وحما�سبته، حتى ل يكرر فعلته.. 

امل��ت�����س��رر،  ���س��ن��ح��م��ي  ب��ب�����س��اط��ة  اإن���ن���ا  اأي 

ب��اي��ذائ��ه، ومن  ق��ام  م��ن  و�سنعرف هوية 

اأخ��رى،  مواقع  من  نحميه  ثانية  ناحية 

حتى ل ت�سرق م�سمون موقعه.. وهكذا 

ف���اإن احل��ق��وق وامل��وج��ب��ات م��ت��وازن��ة، كما 

اإن  اأي  اخ��ت��ي��اري،  ال���داع���وق  اق����رتاح  اأن 

الختيار  ح��ري��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  للمواقع 

الإع��الم  وزارة  نف�سها لدى  ت�سجيل  بن 

اأو ل، وبالتايل فاإن طرح الوزير ل يهدف 

جرى  كما  احل��ري��ات  على  الت�سييق  اإىل 

الرتويج له«.

واإذ اأكد امل�سدر التزام واإميان القيمن 

يف وزارة الإعالم بحرية التعبري املطلقة 

والإع��الم احلر بال �سوابط، عاد و�سدد 

على وجوب اأن يكون ذلك �سمن القانون، 

م�سرياً اإىل اأن »القوانن املرعية الإجراء 

تنطبق  كافة  الإع���الم  لو�سائل  بالن�سبة 

على الإعالم اللكرتوين جلهة العناوين 

ال��ع��ري�����س��ة، ك��ت��وّخ��ي امل�����س��داق��ي��ة يف نقل 

الأخبار  تلفيق  اأو  التحيز  وع��دم  اخل��ر، 

وال�سور، وعدم امل�ض بكرامات النا�ض، اأو 

ممار�سة القدح والذم وما �ساكل. 

ع��ل��ى تطوير  نعمل  ل��ب��ن��ان  ون��ح��ن يف 

و�سائل  كل  ي�سمل  جديد  اإع��الم  م�سروع 

الإع�������الم، ه���ن���اك ور����س���ة ك���ب���رية ق��ائ��م��ة 

ق��ري��ب��اً،  نبّتها  اأن  ن��اأم��ل  ع���دة  وم�����س��اري��ع 

الوقت،  اإىل بع�ض  نزال بحاجة  لكننا ل 

ل��ك��ن ال����وزي����ر ع���ر����ض ق���ان���ون الإع�����الم 

الإل�����ك�����رتوين ع��ل��ى ح�����دى، ح��ت��ى ي�سق 

خ�سو�ساً  ب�سرعة،  التنفيذ  اإىل  طريقه 

اأن القوانن ت�ستغرق وقتاً طوياًل، ولأن 

الإع�����الم الإل����ك����رتوين ح��اج��ة م��ا���س��ة ل 

ن�ستطيع  ول  ي�سبقنا،  وال��وق��ت  ُت���رتك، 

اأن نتخلف عن الآخرين، فلغاية ت�سرين 

ال���ث���اين ال���ف���ائ���ت ك����ان ه���ن���اك اأك�����رث من 

بال  الأخبار  يبث  اإلكرتونياً  موقعاً   125
ح�سيب ول رقيب.

م�شروع القانون

ي��ت�����س��م��ن م�������س���روع ال���ق���ان���ون ال����ذي 

ط��رح��ه وزي����ر الإع������الم ال��ل��ب��ن��اين ول��ي��د 

الداعوق ت�سع مواد هي:

ب��وا���س��ط��ة  ال���ن�������س���ر  الأوىل:  امل��������ادة 

ال��و���س��ائ��ل الإل��ك��رتون��ي��ة اأو غ��ريه��ا ح��ر، 

اإل مبقت�سى  احل��ري��ة  ه��ذه  على  قيد  ل 

ن�سر  يحظر  الإج���راء.  املرعية  القوانن 

الو�سائل الإلكرتونية ما مي�ض  بوا�سطة 

يتعلق  وم���ا  والأخ������الق  ال��ع��ام��ة  الآداب 

باألعاب املي�سر والقمار.

امل�������ادة ال���ث���ان���ي���ة: ي��ع��ن��ى ب��ال��ت��وا���س��ل 

الإلكرتوين، اإر�سال وا�ستقبال ون�سر وبث 

ونقل للمعلومات والت�سرف بها وحفظها، 

م���ن خ����الل ال��و���س��ائ��ل الإل���ك���رتون���ي���ة اأو 

و�سائط  اأو  الكهرومغناطي�سية،  املوجات 

رق��م��ي��ة، اأو اأي����ة و���س��ي��ل��ة اأخ�����رى، اأك��ان��ت 

اأ�سوات  اأو  اأو ن�سو�ض  اأو كتابات  اإ�سارات 

اأن  ميكن  اأو  ومتحركة،  ثابتة  ���س��ور  اأو 

ترتافق معاً، وميكن اإعادة ا�ستخدامها.

الإلكرتوين  التوا�سل  الثالثة:  امل��ادة 

ي��ت��م ب���ن ال��ع��م��وم، وي���ج���ري م���ن خ��الل 

لها طابع  لي�ض  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ت���داول 

امل���را����س���الت ال�����س��خ�����س��ي��ة، ومي��ك��ن و���س��ع 

فرد  اأي  اأو  العموم،  متناول  حمتواها يف 

بناء للطلب.

امل����������ادة ال�����راب�����ع�����ة: ي���ع���ن���ى ب���امل���وق���ع 

التي  املعلوماتية  املنظومة  الإل��ك��رتوين 

ل��ه��ا ا����س���م وع���ن���وان حم������ّددان ب��و���س��وح، 

وزارة  ب��اإي��داع��ه��ا  ي��ق��وم �ساحبه  وب��ي��ان��ات 

الإع�������الم، ل��ق��اء اإي�������س���ال ���س��رط ت��ق��دمي 

البيانات الآتية، وهي:

اأك��ان  وهويته  امل��وق��ع،  مالك  ا�سم   •
�سخ�ساً معنوياً اأو طبيعياً.

ال�����ذي  امل�����������س�����وؤول  امل�����دي�����ر  • ا�����س����م 
الأ���س��خ��ا���ض  امل��وق��ع م��ن  يعينه ���س��اح��ب 

وبيانات  لبنان،  يف  وعنوانه  الطبيعين، 

اأمام اجلهات  املوقع  الت�سال به، وميثل 

تتوافر  اأن  ويجب  والق�سائية،  الإداري���ة 

فيه ال�سروط الآتية:

املدنية  بحقوقه  متمتعاً  يكون  اأن   -

وال�سيا�سية وغري حمكوم بجنحة �سائنة 

اأو جناية.

- األ يكون مديراً م�سوؤوًل لأكرث من 

موقع اإلكرتوين واحد.

املتمتعن  األ يكون من الأ�سخا�ض   -

باأية ح�سانة ق�سائية.

ي��ك��ون  اأن  امل������ادة اخل���ام�������س���ة: مي��ك��ن 

�ساحب املوقع مديراً م�سوؤوًل له يف حال 

توافرت ال�سروط الواردة اأعاله.

املادة ال�ساد�سة: تطبق على العاملن 

يف امل����واق����ع الل���ك���رتون���ي���ة الإع���الم���ي���ة 

الأح����ك����ام والأن���ظ���م���ة ال��ت��ي ت��ط��ب��ق على 

ال�����س��ح��ف��ي��ن وامل���را����س���ل���ن وال��ع��ام��ل��ن، 

املطبوعات،  ق��ان��ون  يف  مهامهم  ال����واردة 

القانون 382/94.

امل����ادة ال�����س��اب��ع��ة: تطبق ع��ل��ى امل��واق��ع 

الإل����ك����رتون����ي����ة الإع����الم����ي����ة ال���ق���وان���ن 

وبث  ن�سر  اأ�سول  ترعى  التي  والأنظمة 

الإعالن اأو الدعاية اأو الرتويج حلدث اأو 

اأو �سخ�ض، ول �سيما تلك  اأو جهة  منتج 

املتعلقة بحقوق امللكية الأدبية والفكرية.

امل���������ادة ال����ث����ام����ن����ة: ت����ت����وىل حم��ك��م��ة 

ل��ه عالقة  امل��ط��ب��وع��ات النظر يف ك��ل م��ا 

باملخالفات والنزاعات الق�سائية الناجتة 

عن املواقع الإلكرتونية واأعمالها.

تطبيق  دقائق  حت��دد  التا�سعة:  امل��ادة 

القانون مبرا�سيم تتخذ يف جمل�ض  هذا 

الوزراء بناء لقرتاح وزير الإعالم.

التو�سل  اإىل  يطمح  ال��داع��وق  وك���ان 

لإق��رار جمل�ض ال��وزراء اق��رتاح القانون 

ال����ذي مت���ت اإح��ال��ت��ه يف ج��ل�����س��ة جمل�ض 

ال��وزاري��ة  اللجنة  اإىل  الأخ����رية  ال����وزراء 

احلكومة،  رئا�سة  اإىل  والتابعة  املخت�سة 

ال��ن��واب،  جمل�ض  اإىل  لتحويله  مت��ه��ي��داً 

بتحويل  ال��ن��واب  جمل�ض  ي��ق��وم  اأن  على 

والت�سالت  الإع��الم  اإىل جلنة  القانون 

ج��زءاً  يكون  اأن  على  بته،  ليتم  النيابية 

ي��ت��ج��زاأ م��ن ق��ان��ون الإع����الم ال�سامل  ل 

من  �ُسحب  امل�سروع  لكن  ���س��دوره،  ل��دى 

تعديله  بانتظار  احلكومة  اأعمال  جدول 

ومت حتويله اىل اللجنة الوزارية املعنية 

ب����درا�����س����ة م�������س���روع ق����ان����ون امل���ع���ام���الت 

الإلكرتونية لدجمهما مب�سروع واحد.

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

ُولد وزير الإعالم وليد الداعوق 

ال���ث���اين  ت�������س���ري���ن   2 يف  ب�������ريوت  يف 

1958، ودر����ض يف جامعة  ال��ع��ام  م��ن 

ال���ق���دي�������ض ي���و����س���ف ك��ل��ي��ة احل���ق���وق 

يحمل  اأن��ه  كما  ال�سيا�سية،  والعلوم 

اإج�����ازة يف احل��ق��وق/دب��ل��وم ع���ايل يف 

احلقوق الفرن�سية، وهو متزوج وله 

ثالثة اولد. 

وق����د ت��ن��ق��ل يف م��ن��ا���س��ب ع���دة: 

م��ف��و���ض احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��دى 

جلنة بور�سة بريوت منذ عام 1994 

اإدارة  جمل�ض  ع�سو  تاريخه،  لغاية 

العام  جمل�ض الإمن��اء والإعمار منذ 

2004، نائب رئي�ض  2001 لغاية عام 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف نقابة  جل��ن��ة 

ل��غ��اي��ة   2005( ب�����ريوت  امل��ح��ام��ي��ن 

يف  التحكيم  جل��ن��ة  ع�سو   ،)2009
ب���ريوت )2008  امل��ح��ام��ن يف  ن��ق��اب��ة 

اأم���ن���اء  جم��ل�����ض  ع�����س��و   ،  )2009  -

يف  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  موؤ�س�سات 

منذ  ال�سالمية  اليتام  دار   - لبنان 

لتاريخه.  2004
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مل ت���ع���د م�������ض����أل���ة ن�������ض���وج »ال����ث����ورة« 

اأر����������ض جن�����د واحل����ج�����ز  ال�������ض���ع���ب���ي���ة يف 

ُت��ط��رح بني  ت�����ض���وؤالت  وجهوزيته� جم��رد 

اأو حتى النخب املوجودة  اآل �ضعود،  ُنخب 

ث��روات  تختزن  ال��ت��ي  اخلليج  اأر����ض  على 

ح�كمة  قلة  اإال  منه�  ي�ضتفيد  وال  ه�ئلة 

مع بع�ض املنتفعني.

ُت�ضمى  التي  واحل��ج���ز  اأر���ض جند  اإن 

ال�����ض��ع��ودي��ة، اأ���ض��ب��ح��ت ج����ه���زة ل��ل��ث��ورة، 

الوقت،  بع�ض  ي�ضتلزم  الكبري  واالنفج�ر 

وه�������ذا ال����وق����ت ل���ي�������ض م����ره����ون�����ً ب��ج��ه��ة 

العديد من احلراك�ت  كم� ح�ل  خ�رجية 

العربية،  ال��ب��ل��دان  بع�ض  �ضهدته�  ال��ت��ي 

»الوق�دين«  اأح��د  ال�ضعودية  ك�نت  والتي 

الواقفني على مراجله�.

يف  احل��ضرة  احلقيقية  املوؤ�ضرات  اأم���أ 

املوؤ�ضرات  بع�ض  مثل  فمثله�  ال�ضعودية، 

يف  تتف�عل  ك�نت  والتي  اأي�ض�ً،  احلقيقية 

املجتمع�ت العربية التي انفجرت ثوراته� 

بغفلة عن حك�مه�، واإن جنحت الوالي�ت 

من  اأي�ض�ً  بع�ضه�  يف  االأمريكية  املتحدة 

االإم�ض�ك يف الدفة، واإدارته� نحو االجت�ه 

الذي تريد.

ف�����ض��ج��ن���ء ال������راأي يف ال�����ض��ع��ودي��ة هم 

اأ�ضع�ف اأ�ضع�ف ال�ضجن�ء يف اأي بلد اآخر 

مع  والتع�طي  ال�ضك�ن،  تعداد  اإىل  قي��ض�ً 

ت�ضهد  ال�ضلط�ت  قبل  م��ن  امل�����ض���أل��ة  ه��ذه 

م��ن��ظ��م���ت ح��ق��وق��ي��ة اأن���ه���� االأق�������ض���ى مم� 

�ضهدته البلدان االأكرث عنف�ً وديكت�تورية 

وت�����ض��ل��ط���ً، وال��دل��ي��ل اأن جم���رد ال�����ض��وؤال 

ع��ن ن������ض��ط��ني يف امل��ج���ل احل��ق��وق��ي اأدى 

ب�ل�ض�ئلني من االأهل اإىل وراء الق�ضب�ن، 

ال���داخ���ل م��ف��ق��ود ح���ق����ً، وال ينفع  ح��ي��ث 

اأي جهة ك���ن��ت، ومهم� عال  ال�����ض��وؤال م��ن 

كعبه� االإن�ض�ين اأو احلقوقي.

اأم� على �ضعيد املط�لب، فهي »ظواهر 

دخ��ي��ل��ة« ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����ض��ع��ودي، واإن 

جه�ت خ�رجية تقف وراء اأي مطلب مب� 

ال��راأي، وهو م� تف�خر  التعبري عن  فيه� 

الوطني  احل��ر���ض  رئي�ض  عنه  ب���الإع��الن 

التعبري  اأن  بحيث  اهلل«،  عبد  بن  »متعب 

�ضعود،  اآل  مملكة  يف  مم��ن��وع  ال����راأي  ع��ن 

حيث ال راأي وال اأمر �ضوى ل�«ويل االأمر«، 

اأم� الرعية فيجب اأن تكون بنظر احل�كم 

اأ���ض��خ������ض  اأو ال��ع���ئ��ل��ة احل���ك��م��ة جم����رد 

يب�ضمون على الغ�ئب.

اأح��د،  على  خ�في�ً  فلي�ض  الف�ض�د  اأم��� 

ال ب���ل ه���و م��ب��ع��ث ت��ف���خ��ر ل����دى ال��ع��دي��د 

م��ن ال��ع���ئ��ل��ة احل���ك��م��ة، ول��ي�����ض اأدل على 

ج��دة  يف  حت�ضل  ال��ت��ي  الفي�ض�ن�ت  ذل���ك 

ال�ضفق�ت  �ضرية  يوؤت على  اإذا مل  �ضنوي�ً، 

اخلطرية، ومنه� طبع�ً �ضفقة »اليم�مة«، 

التي ن�ل »بندر بن �ضلط�ن« ملي�ري دوالر 

اأ�ضلحة  ب�����ض��راء  ف��ك��ي��ف  ف��ق��ط،  »ع��م��ول��ة« 

اأمريكية! 

وت�ضري العديد من الدرا�ض�ت اجلدية 

غري  حد  اإىل  مذهل  الف�ض�د  م�ضتوى  اأن 

ن�ضبة  اأن  عن  ف�ضاًل  بلد،  اأي  يف  م�ضبوق 

ه�ئلة  ث��روات  على  يعوم  بلد  يف  البط�لة 

جت������وزت ال��ث��الث��ني يف امل���ئ���ة، م���ع وج���ود 

»فجوة ه�ئلة« بني الطبق�ت االجتم�عية، 

املواطنني  م��ن  ب�ملئة   22 اأن  اإىل  اإ���ض���ف��ة 

يعي�ضون حتت خط الفقر!

ال�ضي��ضية  امل��وؤ���ض��رات  ه��ذه  اأن  �ضك  ال 

اأج���ه���زة  ر���ض��دت��ه���  واإن  واالق���ت�������ض����دي���ة، 

النظ�م ب�لتع�ون مع اأجهزة اال�ضتخب�رات 

اخل�����رج����ي����ة، واالأم�����ريك�����ي�����ة ع���ل���ى وج���ه 

ال����ت����ح����دي����د، اأث������������رت ج������زع ال�������ض���ل���ط����ت 

املواطنني  ب�لن�ر  التي واجهت  ال�ضعودية، 

يف اأي�م الغ�ضب التي �ضهدته� بع�ض املدن 

يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ض��ري وال��ع��وام��ي��ة وت�����روت 

الرعب  دب  ال��ذي  االأم��ر  اأن  اإال  و�ضبه�ت، 

يف ق��ل��وب ال��ع���ئ��ل��ة احل���ك��م��ة ه���و حت��رك 

اجل���م��ع���ت م��ن غ��ري م��ن��ط��ق��ة، وال�ضيم� 

ج���م��ع��ة »امل���ل���ك خ����ل���د« يف »اأب����ه�����«، حيث 

جرت مواجهة الط�لب�ت املط�لب�ت ب�أمور 

اىل مقتل  اأدى  م���  ���ض��دي��د،  بقمع  اإداري����ة 

الغ�ضب  الع�ضرات، ليمتد  واإ�ض�بة  ط�لبة 

اإىل �ضت مدن، بينه� »الري��ض« و«عرعر« 

و«ال��ق��ط��ي��ف« و«ال��رب��ي��ع��ي��ة«، وه���ذا القمع 

الوح�ضي للبن�ت اعتربه البع�ض حم�ولة 

الث�ئر،  ال�ضب�ب  ذراع  للّي  ال�ضلط�ت  من 

وتطويعه عرب اإذالل البن�ت يف اجل�مع�ت، 

ول����ه����ذا ت�����أث����ري ط��ب��ي��ع��ي يف امل��ج��ت��م��ع���ت 

املح�فظة!

ال�����ض��ل��ط���ت  ف���ق���دان  اإىل  ي�����ض��ري  وم����� 

زم���م االأم���ر، ه��و »ال��ت��وع��د« مبواجهة م� 

»ال�ضدة  »االإره���ب« مبنتهى  اأعم�ل  �ضّمته 

واحلزم«، وا�ضفة املتظ�هرين ب�أنهم »قلة 

مغرر به�«.

يعتقد ال�ض�لعون يف ال�ض�أن ال�ضعودي 

اأنه رغم االإطب�ق االأمني واالإعالمي على 

االأزم���ة  ال��ه��روب م��ن  ال�ضك�ن، وحم���ول��ة 

اإىل اخل�رج، عرب ت�ضليم اأعداء النظ�م يف 

بعد  ينفجر  �ضوف  الغ�ضب  ف���إن  �ضورية، 

)لي�ضت  املع�ر�ضة  ال��ت��ي���رات  ت�ضتكمل  اأن 

ا�ضتعداداته� الإطالق  من ط�ئفة معينة( 

����ض���ف����رة االن����ط����الق؛ حت��ق��ي��ق���ً ل���الآم����ل 

املن�ضودة، واأهم هذه اال�ضتعدادات، التوحد 

ال�ضي��ضية  املط�لب  م��ن  جمموعة  ح��ول 

الوطنية امل�ضرتكة، قبل مواجهة البط�ض 

وال���ق���م���ع.. وه���ن����ك م���ن ي����رى اأن ري����ح 

ال�ضعودية،  نحو  تتقدم  الع�تية  البحرين 

التي ب�تت يف عني الع��ضفة.

يون�س عودة

14

عــربــي

الفساد السياسي واالقتصادي ينخران الحكام
عواصف الثورة تهّب على آل سعود

امل����ظ�����ه����رات واال����ض���ت���ب����ك����ت وال�������ض���دام����ت ب��ني 

م��رور  م��ع  يومي�ً  ح��دث���ً  ب�تت  واملحتجني،  ال�ضرطة 

الع�م االأول على انتف��ضة البحرين، وت�ض�عدت فيه� 

عملي�ت  وتزايدت  واجلرحى،  القتلى  �ضقوط  وت��رية 

الوظ�ئف  والطرد اجلم�عي من  التع�ضفي  االعتق�ل 

احلكومية، ملجرد االنتم�ء ال�ضي��ضي اأو املذهبي، ع�م 

الر�ضمي  التف�عل  طبيعة  تتغيري  ومل  م�ضى  ك�مل 

املهتم  الغرب  البحرين،  اأزم��ة  مع  وال���دويل  العربي 

ب�لنفط يتفهم دواعي العنف والظلم والقهر م�دامت 

حتى  م�ضمونة،  وال�ضي��ضية  االقت�ض�دية  م�ض�حله 

اأو  تبتعد  االإن�ض�ن  بحقوق  املهتمة  الدولية  املنظم�ت 

ا�ضتبع�ده� عن م� يجري يف البحرين، وتك�د ال  يتم 

تعلم مب� يح�ضل هن�ك.

ل���ك���ن م����� ي���ج���ري يف ����ض���وري���ة م����ن ت��ف��ج��ريات 

ومواجه�ت م�ضلحة مع اإره�بيني ق�دمني من خ�رج 

ورج���ل خم�برات  اأحي�ن�ً، و�ضب�ط وجنود  احل��دود 

الدول  من  وغريه�  وفرن�ض�  وتركي�  لقطر  ت�بعني 

اأحي�ن�ً  البالد  الفو�ضى يف  ون�ضر  للتخريب  ت�ضللوا 

اأخ����رى، ت��وج��ب وف���ق امل�����ض���ل��ح ال��غ��رب��ي��ة واالأوام����ر 

االأمريكية، حترك اجل�معة العربية وعقد جل�ض�ت 

وعقوب�ت  ال�ضفراء  و�ضحب  االأم���ن  ملجل�ض  ط���رئ��ة 

اقت�ض�دية و�ضي��ضية دولية وعربية تبداأ وال تنتهي 

على �ضورية.

املنطق  خ����رج  ب���ت  املنطقة  يف  ال�ضي��ضي  امل�ضهد 

االأم��ة احليوية يف  اأ�ضبحت م�ض�لح  اأن  والعقل، بعد 

االقت�ض�دية  م��وارده���  على  ال�ضيطرة  ومت��ت  خطر، 

االأم��ن  واأم�ضى  وال�ضي��ضية،  اجلغرافية  ومف��ضله� 

القومي م�ضتب�ح�ً.

البحرين  يف  يجري  م�  الغربية،  النظر  بوجهة 

يوجب مزيداً من التدخل الع�ضكري ال�ضعودي لقمع 

االنتف��ضة ال�ضعبية ب�ضتى الو�ض�ئل واالأدوات.

ط���مل��� ع���ن��ت اأم��ت��ن��� م���ن اأزم�����ة ال��ك��ي��ل مبكي�لني 

مب��وق��ف ال��ن��ظ���م ال��غ��رب��ي يف امل��ح���ف��ل ال��دول��ي��ة من 

يف  ف�إنن�  اليوم  اأم�  لفل�ضطني،  ال�ضهيوين  االحتالل 

البحرين اأم�م م�ضهد �ضي��ضي غربي منظم ومربمج 

لتغليب طرف داخلي على طرف اآخر من اأجل تعميق 

للم�ضروع  خ��دم��ة  ال���ب���الد،  ال�����ض��ي������ض��ي يف  االن��ق�����ض���م 

و�ضرذمته�  املنطقة  تفتيت  ي�ضتهدف  ال��ذي  الغربي 

و�ضرب قواه� احليوية الت�ريخية.

ال ����ض���روط دول���ي���ة ع��ل��ى ح����ك���م ال���ب���ح���ري���ن، وال 

تهديد  اأو  فورية  �ضي��ضية  اإ�ضالح�ت  لبدء  اإن���ذارات 

القتل  اآل���ة  ل��وق��ف  وال��ث��ب��ور  وال��وي��ل  امل�ضلح  ب�لتدخل 

وامل�ضلل  امل�ضبوه  االإع����الم  وح��ت��ى  للنظ�م،  اليومية 

من  اأك��رث  ت�ضم  �ضعبية  م��ظ���ه��رات  بتغطية  يقوم  ال 

ن�ضف مليون متظ�هر، ال �ضرورة يف البحرين لوقف 

ال�ضي��ضية،  ب���الإ���ض��الح���ت  ال��ق��ي���م  اأو  ال��دم���ء  �ضفك 

اخلليج،  دول  وك��ل  البحرين  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  الأن 

والأن  �ض�ئبة،  ت�ضوبه  ال  ت���ري��خ��ي  ح�����ض���ري  اإرث  ه��ي 

عميقة،  املنطقة  ت��ل��ك  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��م���ر���ض���ت 

منذ  موقعة  يف  لي�ض  البحرينية  احل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����ض 

م��ن زحزحته،  اأح���د  ع���م���ً ومل يتمكن   40 م��ن  اأك���رث 

واملج�ل�ض الني�بية هن�ك لي�ضت برتاء وال متثل �ضوى 

30 يف املئة من املجتمع، وتداول ال�ضلطة اأمر طبيعي، 
وامللك ي�أتي من خالل االنتخ�ب�ت ال�ضعبية املب��ضرة، 

اأن  االجتم�عية  وال�ضرائح  الن�خبة  الكتل  وت�ضتطيع 

تعرب عن اإراداته� يف توكيل من تريد ب�ل�ضلطة، اإنه� 

املتح�لفة  والف�جرة  اخل�دعة  الغربية  الدميقراطية 

م��ع اأع��ت��ى ال��دي��ك��ت���ت��وري���ت يف ال��ع���مل.. اإن��ه��� املم�لك 

واالإم�رات الف��ضدة التي م� فت�أت تت�آمر على م�ض�لح 

االأمة وم�ضتقبله�، ولط�مل� توافقت م�ض�حله� الفئوية 

مع امل�ض�لح الغربية، حيث مت�هت هذه النظم يف اأكرث 

�ضي��ضي مع  واأك��رث من م�ضهد  ت�ريخية،  من حمطة 

الكي�ن ال�ضهيوين الغ��ضب.

ال�ضعب البحريني يقع اليوم �ضحية هذه النظم 

لل�ضيطرة  القوة  و�ض�ئل  كل  لالأمريكي  وف��رت  التي 

على املنطقة، ف�ض�عدته على اإق�مة القواعد الع�ضكرية 

على اأرا�ضيه�، ومنحته ال�ضيطرة على من�بع النفط، 

واأودع�����ت يف م�����ض���رف��ه ف���ئ�����ض االأم�����وال ل��ي��غ��ذي به� 

القطب  اإرادة  ليفر�ض  غطر�ضته  وليبني  اقت�ض�ده، 

اعتمدوا  اخلليجيون  الزعم�ء  الع�مل،  على  الواحد 

ت��ك��دي�����ض ال�����ض��الح االأم����ريك����ي، و����ض���رف���وا م��ل��ي���رات 

االأمريكية،  الع�ضكرية  ال�ضن�عة  لتغذية  ال���دوالرات 

ب��دل ���ض��رف ه��ذه االأم����وال يف جم���ل التنمية ورف��ع 

الزعم�ء  اأولئك  ف�ضل  كم�  ال�ضعب،  معي�ضة  م�ضتوى 

لهم  �ضت�ضمن  اأنه�  منهم  اأمريك� ظن�ً  على  االعتم�د 

امل�ضتوى  على  وال�ضي��ضية  االقت�ض�دية  م�ض�حلهم 

نخره�  التي  عرو�ضهم  و�ضتحمي  وال���دويل  العربي 

الف�ض�د والظلم.

لقد ب�ت وا�ضح�ً اأن احلراك اجلم�هريي ال�ضعبي 

زمن  ينتهي  حتى  ومت�ض�عد،  م�ضتمر  البحرين  يف 

ال���دول���ة االأم���ن���ي���ة ال��ب���ط�����ض��ة وال��ق��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ���ض���د 

فيه� ال��ظ��ل��م و���ض��وء ت��وزي��ع ال����رثوة ال��وط��ن��ي��ة، وب���ت 

ح�جة  واالإداري  واالق��ت�����ض���دي  ال�ضي��ضي  االإ���ض��الح 

وطنية ملحة، واليوم ي�ضعر اجلميع اأن فجر الدولة 

املدنية الدميقراطية الق�ئمة على احلرية والعدالة 

الكبرية  الت�ضحي�ت  بعد  قريب�ً  اأ�ضبح  االجتم�عية، 

التي بذله� ال�ضعب. 

ه����ن�����ك حم������ول�����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة غ���رب���ي���ة ل��ت��ط��وي��ع 

وج��ره���  ال���ي���وم،  ال��ب��ح��ري��ن  يف  ال�ضعبية  االن��ت��ف������ض��ة 

مف�و�ض�ت  يف  واإغراقه�  جم��دداً  احل��وار  ده�ليز  اإىل 

ب���الأزم��ة  وال��ت���أث��ري  التف�عل  ع��ن  الإب��ع���ده���  تنتهي  ال 

وت�ض�عد  البحرينية  االنتف��ضة  ثب�ت  اإن  ال�ضورية، 

وقي�دته  ال�ضوري  ال�ضعب  و�ضمود  اليومية  وتريته� 

ال�ضي��ضية �ضوف يوؤ�ض�ض�ن لبزوغ فجر جديد ل�ضي��ضة 

الدولية  االإرادات  متعدد  وع����مل  ع���داًل  اأك���رث  دول��ي��ة 

ومتنوع القوى تنوع هذا الع�مل الرحب، الذي جعلوه 

ال��ك��رتون��ي��ة  ب����ت ق��ري��ة  ع��ل��ى مق��ضهم و���ض���ق ح��ت��ى 

اإفرتا�ضية كع�ملهم الوهمي الذي يتحطم اليوم.

حمرر ال�ش�ؤون العربية

االأمري متعب بن عبد اهلل يقبل يد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

البحرين.. والديمقراطية الغربية المتحالفة مع الممالك واإلمارات الفاسدة
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ب�لتزامن مع انعق�د القمة العربية يف 

بغداد، تبدو بوادر احلل ال�ضي��ضي لالأزمة 

ال�����ض��وري��ة يف االأف�����ق ال�����دويل وا���ض��ت��ب��ع���د 

الن�تو  عرب  اخل�رجي  الع�ضكري  التدخل 

والغ�ز  ب�مل�ل  املنتفخني  العرب  بع�ض  اأو 

والت�آمر االأمريكي - االإ�ضرائيلي.

ت��ل��ت��ئ��م ال���ق���م���ة ال���ع���رب���ي���ة يف حل��ظ��ة 

م���ف�������ض���ل���ي���ة ع����ل����ى م���������ض����ت����وى امل���ن���ط���ق���ة 

ت�ضهده�  ال��ت��ي  ال�����ض��ي������ض��ي��ة  وال���ت���ح���والت 

ال�ضعبية  ال���ث���ورات  ب��ع��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 

ال���ع���ف���وي���ة م��ن��ه��� و»امل�������ض���ب���وه���ة«، وال���ت���ي 

اال�ضتغالل  قب�ضة  يف  جميعه�  �ضقطت 

العربي  امل���ل  و�ض�ر  والغربي،  االأم��ريك��ي 

هو الفكر ال�ضي��ضي واإيديوليوجي� قي�دات 

املع�ر�ضة، التي �ضنعت اأو دجنت اأمريكي�، 

حيث تتعر�ض االأم��ة الأك��رب عملية خداع 

�ضي��ضي وفكري من خالل تزوير الوق�ئع 

املرفوعة  ف�ل�ضع�رات  االأه��داف،  و�ضب�بية 

ك��ل��م��ة ح���ق ي�����راد ب��ه��� ب����ط���ل، ف���جل��م��ي��ع 

ي�������ض���رخ ب����ل���دمي���ق���راط���ي���ة واالإ������ض�����الح 

تتمثل  احلقيقة  بينم�  االإن�ض�ن،  وحقوق 

ب�إجن�ز م�ضروع ال�ضرق االأو�ضط اجلديد، 

اإىل  واالإ�ضالمي  العربي  الع�مل  وتق�ضيم 

عملية  واأك��رب  وط�ئفية،  مذهبية  كي�ن�ت 

»املومي�ء«  اإىل  احلي�ة  اإع����دة  ك�نت  خ��داع 

خليجية  ب��روح  العربية  اجل�معة  امل�ضم�ة 

وبقي�دة الثن�ئي القطري - ال�ضعودي بني 

ملك واأمري، اأحدهم اأخذ الوالية واحلكم 

وب�ضم�نة  العربية  اجل��زي��رة  يف  ب�ل�ضيف 

االإنكليز، وث�نيهم انقلب على اأبيه و�ضرقة 

احلكم ب�لقوة والدعم ال�ضهيوين، مق�بل 

دوره امل�ضبوه يف الع�مل العربي، ومع ذلك 

التعددية  �ضع�رات  العربي  الثن�ئي  يرفع 

ال�����ض��ي������ض��ي��ة وال���دمي���ق���راط���ي���ة وح���ق���وق 

االإن�ض�ن!

اأ�ضطورة  بغداد،  يف  العربية  اجل�معة 

ت��ك���د ال ت�����ض��دق��ه��� ب��ع��د غ��ي���ب اجل���م��ع��ة 

وموته� ال�ضريري عن اأحداث العراق منذ 

االأم��ريك��ي ع�م2003،  ال��غ��زو واالح��ت��الل 

اأع�ض�ئه� قد  اأحد  اأن  تعرف اجل�معة  مل 

يزر  مل  وال��ن��ه��ب،  وال��ق��ت��ل  للغزو  تعر�ض 

العربية،  م��ن اجل���م��ع��ة  وف��د  اأي  ال��ع��راق 

القتل  ملنع  �ضواعده  عن  اأح��د  ي�ضمر  ومل 

االأمريكي لالأبري�ء يف العراق، ومل تذهب 

اجل���م��ع��ة اإىل جم��ل�����ض االأم������ن حل��م���ي��ة 

�ضيدة  اأم��ريك���،  ه��و  امل��ج��رم  الأن  املدنيني، 

العرب املعتدلني و اإم�م اجل�معة العربية.

الع�مل  يف  موقعه  ال��ع��راق  �ضي�ضتعيد 

ال��ع��رب��ي ب��ع��دم��� غ��ّي��ب��ه ���ض��دام ح�����ض��ني يف 

ح���روب���ه ���ض��د اإي�����ران وال���ك���وي���ت، وب��ع��دم��� 

اأب���و غ��ري��ب وامل��ج���زر  اأم��ريك��� يف  �ضجنته 

املتنقلة، يعود العراق الأخذ دوره الواقعي 

املتط�ولني من عرب  ليحجب دور بع�ض 

اخلليج، وليعود العراق عمق�ً ا�ضرتاتيجي�ً 

العرب  وي��ع��ود  وامل��ق���وم��ة،  املم�نعة  ملحور 

ق�طعوه  بعدم�  ال��ع��راق،  اإىل  عنهم  رغم�ً 

لتغت�ضبه  �ضعيف�ً  وق��دم��وه  وح������ض��روه 

ال���ق���د����ض، ونتيجة  ق���دم���وا  ك��م���  اأم���ريك���� 

يح�ولون  ف���إن��ه��م  ال�ضي��ضية  مراهقتهم 

مق�بل  بغداد،  يف  القمة  انعق�د  مق�ي�ضة 

ا�ضتدراج العراق اإىل حمورهم �ضد �ضورية 

واإيران، لكنهم �ضيف�ضلون و�ضيبقى العراق 

و���ض��ع��ب��ه يف خ��ن��دق امل��واج��ه��ة دف����ع����ً عن 

ت�ضلم  وبعد  واالأالم،  اجل���راح  رغ��م  االأم���ة 

العراق رئ��ضة اجل�معة، �ضيرتاجع الدور 

ال��ق��ط��ري امل��ح������ض��ر ل�����ض��وري��ة، و���ض��ت��ك��ون 

اأن  يجب  كم�  للعرب  �ضنداً  اإم���  اجل�معة 

االأق���ل يف م��وق��ف حم�يد،  اأو على  ت��ك��ون، 

والعرب  االأم��ريك��ي��ون  وه��ذا م� ال يريده 

اإىل  اجل�معة  �ضيعيد  مم�  لهم،  الت�بعون 

ا�ضتعم�له�  لعدم  والعجز  االنق�ض�م  دائرة 

من قبل العراق خلدمة االأمة، خ�ضو�ض�ً 

اأن اجل���م��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ق��د ت��راج��ع��ت اإىل 

ال�����ض��ف��وف اخل��ل��ف��ي��ة، ب��ع��د ت��ك��ل��ي��ف ك��ويف 

�ض�رت  وبعدم�  ال�ضورية،  ب���الأزم��ة  عن�ن 

امل��ف���و���ض���ت ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال�����دويل بني 

رو�ضي� وال�ضني واأمريك� واإيران.

�ضتعود اجل�معة العربية اإىل الغيبوبة 

ال�ضي��ضية كم� ك�نت، بعدم� اأيقظه� حلف 

وع����رب اخل��ل��ي��ج، الأخ����ذ توقيعه�  ال��ن���ت��و 

ول��ت��ك��رار  امل��دن��ي��ني،  وق��ت��ل  ليبي�  لق�ضف 

ال�ضين�ريو الإ�ضق�ط �ضورية، لكنهم ف�ضلوا، 

ومل تعد اجل�معة »البو�ضطة« التي تنقل 

ال�ضوري،  اإىل الداخل  اجليو�ض االأجنبية 

تعطلت الن�قلة فرتكه� رك�به� و�ض�ئقوه� 

على اأر�ضفة بغداد، مثل »اخلردة« املهملة.

الكت�بة  ت�ضت�أهل  ال  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��م 

عنه�، فلو ا�ضتعر�ضن� ت�ريخه� ومقرراته�، 

ل���وج���دن���� امل���ل���وك وال����روؤو�����ض�����ء ي���أك��ل��ون 

يقررون  ثم  اخلط�ب�ت  ويلقون  وين�مون 

ال�����ض��دي��ق  ي���ع���ط���ون  ي���ف���ع���ل���ون، ف����ال  وال 

وال  م�ض�عدات،  م��ن  ق���رروه  م���  وال�ضقيق 

ي���أب��ه ال��ع��دو مل��� ق����رروه م��ن ت��ه��دي��دات اأو 

م���ب����درات ل��ل�����ض��الم، وامل�����ض��ك��ل��ة اأن ال��ق���دة 

الذين يجتمعون على ثالثة اأنواع:

- ح���ك����م مل ي��ح��ك��م��وا ب��ع��د ال���ث���ورات 

ال�ضعبية )جم�ل�ض انتق�لية(.

يقيدهم  ب�ل�ضقوط  مهددون  حك�م   -

القلق.

اإن ح�����ض��روا واإن مل  ف���رق  - ح��ك���م ال 

يح�ضروا.

مم� يعني اأن القمة العربية يف بغداد، 

مت��ث��ل ق��م��ة ال��الاإ���ض��ت��ق��رار وال��ق��ل��ق، وك��ل 

)نحن  واح���د  ���ض��يء  حتقيق  �ضتنتجه  م��� 

م����وج����ودون(، نحن  ن��ح��ن  اإذن  جن��ت��م��ع.. 

ال���ع���رب���ي، ع�ضر  االن���ح���ط����ط  ع�����ض��ر  يف 

اململوكني والعبيد، والنواطري ال�ضي��ضني 

ب���أل��ق���ب م��ل��وك واأم����راء وروؤ����ض����ء، لكنهم 

االأم��ريك��ي  ال�ضيد  ���ض��ف���رات  يف  موظفون 

وحلف�ئه.

بو�ضلة  القد�ض  ت�أخذ  ال  عربية،  قمة 

ل��ل��ط��ري��ق ف��ه��ي خ���ئ��ن��ة، وق��م��ة ع��رب��ي��ة ال 

ت��دع��م امل��ق���وم��ة وت��دي��ن االح���ت���الل قمة 

التكفرييني  تدعم  عربية  وقمة  مت�آمرة، 

قمة بال اإمي�ن واإن اأ�ضهرت دينه� اأقوااًل.

حمى اهلل القد�ض ومكة واملدينة، من 

قمم عربية تبيع كل �ضيء من اأجل حم�ية 

واالأحف�د  لالأبن�ء  احلكم  وبق�ء  عرو�ضه� 

ليعود  للعراق اجلريح  وال��ورث��ة.. وحتية 

»اإ����ض���رائ���ي���ل«  امل���واج���ه���ة م���ع  اإىل خ���ن���دق 

لتحرير القد�ض وكني�ضة القي�مة.

د. ن�سيب حطيط

م��ع��رك��ة رئ��������ض���ة ج���م���ه���وري���ة.. اأم م��ع��رك��ة ���ض��ي���غ��ة 

الد�ضتور، اأم االإثنني مع�ً؟

االأزم����ت يف م�ضر، ومن  يعلم كيف ترتاكم  اأح��د  ال 

هو احل�وي الذي يخرجه� من جعبته، وكيف يرميه� يف 

ال�ض�رع. 

ع�دت الغيوم ال�ضوداء تتجمع يف �ضم�ء الق�هرة، فج�أة 

البلطجية  ب���داأت جم��م��وع���ت م��ن  اإن����ذار،  �ض�بق  وب���دون 

مبه�جمة خي�م املعت�ضمني يف ميدان التحرير، وتوقفت 

و�ض�ئل النقل الع�م يف الق�هرة، بعد اإعالن �ض�ئقي النقل 

الع�م االإ�ضراب، وارتفعت اأ�ضع�ر الغ�ز والبنزين، وفقدت 

ه���ذه امل����واد م��ن االأ����ض���واق، اإ���ض���ف��ة اإىل ان��ف��الت االأم���ن، 

اأ�ضلحة ت�ضتخدم يف هذه  حتولت هذه االأزم���ت كله� اإىل 

ال�ضي��ضي  ال��ت��ج���ذب  تن�مي  و���ض��ط  الرئ��ضية،  امل��واج��ه��ه 

اأع��ن��ف، وب���ت  ا�ضتد و���ض���ر  ال��ذي  االأ�ض��ضية  ال��ق��وى  ب��ني 

اجلميع يتخوف من ت�ض�عد االأزمة احل�لية واأن تتحول 

واالإخ���وان  الع�ضكري  املجل�ض  ب��ني  �ض�ملة  مواجهة  اإىل 

امل�ضلمني.

كلفت  ق���د  ال�����ض��ع��ب  ان��ت��خ���ب���ت جم��ل�����ض  ك����ن���ت  اإذا   

امل�ضريني ع�ضرات القتلى واآالف اجلرحى، فم�ذا �ضيكون 

ثمن رئ��ضة اجلمهورية، التوازن�ت الداخلية بداأت تهتز 

مع اإعالن نت�ئج اجلمعية الت�أ�ضي�ضية ل�ضي�غة الد�ضتور 

ان�ضحب منه� معظم ممثلي  اأن  بعد  احللف�ء،  حتى بني 

ك�نت جزءاً  التي  القوى  تلك  ال�ضي��ضية، حتى  االأح��زاب 

م���ن ال��ت��ح���ل��ف ال��دمي��ق��راط��ي ال����ذي خ������ض ان��ت��خ���ب���ت 

تنوعه�  بكل  م�ضر  االأغلبية،  على  وح�ز  ال�ضعب  جمل�ض 

لي�ض  امل�ضري  الد�ضتور  �ضي��ضة،  ب�أغلبية  اختزاله�  يتم 

ملك االأغلبية اأو االأقلية، اإنه ملك كل امل�ضريني ويجب 

يعد  اجلميع  كله،  ال�ضعب  تطلع�ت  عن  معرباً  يكون  اأن 

وال��ت��ي  االآن،  اجل����ري���ة  ال��ك��ربى  للمعركة  ق��وت��ه  اأوراق 

�ضرت�ضم اخلطوط االأ�ض��ضية للنظ�م الق�دم.

املعركة  ه��ذه  يف  مب�حة  واالأ�ض�ليب  االأ�ضلحة  جميع 

اإىل  و���ض��واًل  الد�ضتور  �ضي�غة  م��ن  ت��ب��داأ  التي  الكونية، 

ا���ض��م رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة ال���ق����دم، وع��ل��ى م��ن �ضيح�ضب 

اجل��دي��د،  الد�ضتور  �ضكل  �ضيكون  وك��ي��ف  الرئي�ض،  ه��ذا 

ب��رمل���ين،  اإىل  �ضيتحول  اأم  رئ������ض��ي،  احل��ك��م  �ضيظل  ه��ل 

اأم  هي،  كم�  اجلمهورية  رئي�ض  �ضالحي�ت  �ضتبقى  وهل 

على  اال�ضتيالء  اجلديدة  الربمل�نية  االأغلبية  �ضتح�ول 

امل�ضرية  الرئ��ضة  وحتويل  بل  ال�ضالحي�ت،  هذه  بع�ض 

مقررة،  وغ��ري  الت�ضريف�ت  مبرا�ضم  خمت�ضة  دائ��رة  اإىل 

ونقل هذه ال�ضالحي�ت اإىل رئي�ض احلكومة الذي يعينه 

ق��رار احل��رب وال�ضالم يف م�ضر،  الربمل�ن، ومن �ضيملك 

العالق�ت  ور�ضم  واالإقليمية،  العربية  التح�لف�ت  وبن�ء 

اخل���رج��ي��ة واالأم����ن ورمب���� االق��ت�����ض���د؟ ك��ل ه��ذه امللف�ت 

بيد الرئي�ض، فهل �ضيقرر الد�ضتور اجلديد، �ضحب هذه 

ال�ضالحي�ت منه؟

التج�ذب املفتوح و�ضد احلب�ل بني املجل�ض الع�ضكري 

واالإخوان امل�ضلمني يبدو اأنه يف ت�ض�عد، املعلوم�ت تقول 

املجل�ض  م��ن  مب��ضراً  ت��ه��دي��داً  �ضمع  االإخ����وان  م��وف��د  اإن 

ال��ع�����ض��ك��ري، ب��ح��ل جم��ل�����ض ال�����ض��ع��ب م��ن خ���الل املحكمة 

املخ�لف�ت  من  ب�لعديد  تنظر  التي  العلي�،  الد�ضتورية 

حكومة  م��ن  الثقة  �ضحب  على  اأ���ض��روا  اإذا  االنتخ�بية، 

ال�ضعب، والتي عينه�  اجلنزوري، واأ�ضقطوه� يف جمل�ض 

وانتخ�ب  االنتق�لية  املرحلة  الإدارة  الع�ضكري  املجل�ض 

رئي�ض جديد.

 التهديد برت�ضيح خريت ال�ض�طر ن�ئب املر�ضد الع�م، 

ليقول  الع�ضكري،  املجل�ض  تهديد  على  اإخواني�ً  رداً  اأت��ى 

له اإنهم ق�درون على الفوز ب�لرئ��ضة اإذا م� حل الربمل�ن 

اجلديد، اأوراق ال�ضغط يتق�ذفه� اجل�نب�ن ويدفع ثمنه� 

ال�ضعب امل�ضري.

ب�����داأت م��الم��ح امل��واج��ه��ة ال��ق������ض��ي��ة يف االن��ت��خ���ب���ت 

الرئ��ضية الق�دمة تتو�ضح،

هن�ك من يقول اإن التوافق الذي �ضنع العالقة بني 

املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني منذ رحيل مب�رك، 

قد �ضقط بعد تب�دل التهديدات، كيف �ضيتم اإدارة امل�ضهد 

ال�ضي��ضي يف م�ضر يف ظل هذا اخل��الف، وهل �ضتتعطل 

االنتخ�ب�ت بفعل هذه املواجهة؟

االإخ��وان يقولون اإن هن�ك من يح�ول اإع���دة اإنت�ج 

اأع��ل��ن ال��ل��واء ع��م��ر �ضليم�ن  ال��ن��ظ���م ال�����ض���ب��ق، ب��ع��د اأن 

اجلمهورية  لرئ��ضة  تر�ضحه  ال�ض�بق  املخ�برات  مدير 

ا�ضتج�بة ل�ضغوط املواطنني كم� ق�ل، واأعلن اأنه ح�ضل 

يكون قد ح�ضل على  وبهذا  توكيل،  األ��ف  �ضبعني  على 

اأعلى ن�ضبة  توكيالت بني املر�ضحني حتى االآن.

هل نذهب اإىل حرب مك�ضوفة بني خريت ال�ض�طر 

وع��م��ر ���ض��ل��ي��م���ن وم���� مي��ث��الن م���ن حت���ل��ف���ت داخ��ل��ي��ة 

وخ�رجية، وهل �ضحيح اأن م� يجري انعك��ض للخالف 

م�ضر  ت�ضتطيع  وه���ل  امل��ت��ف���ق��م،  ال��ق��ط��ري  ال�����ض��ع��ودي 

م��� ب��ع��د ال���ث���ورة وق���واه���� ال�����ض��ي������ض��ي��ة م��ن حت��م��ل مثل 

االأ�ض��ضيتني؟  ال��ق��وت��ني  ب��ني  امل��ب������ض��رة  امل��واج��ه��ة  ه��ذه 

�ضي�ضتد  م�ضر  داخ��ل  ال�ضي��ضي  التمو�ضع  اأن  الوا�ضح 

و�ضيح�ضد كل فريق قواه الداعمة، ومن اأوىل مظ�هر 

ال��ت��ي حدثت  االن�����ض��ح���ب���ت ب�جلملة  ال��ت��م��و���ض��ع،  ه���ذا 

حتى  ال��د���ض��ت��ور  ل�ضي�غة  الت�أ�ضي�ضية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن 

الع�ضكر  ب��ني  ال��ت��واف��ق  واإع����الن مر�ضح  اإع��الن��ه���،  قبل 

امللحمة  ه��ذه  م��ن  ان�ضح�به  ح�ضن  من�ضور  واالإخ����وان 

االنتخ�بية التي يتمنى اجلميع اأن تبقى هذه املواجهة 

اإىل مواجه�ت  تتحول  واأن ال  االق��رتاع،  على �ضن�ديق 

دامية يف  ال�ض�رع، لكن من ي�ضمن هذا االأمر، امل�ض�لح 

كونية  ورمب���  كبرية،  واالإقليمية  والدولية  الداخلية 

ال�����ض��راع العربي  ال���ري����دي، م��ن  ح���ول م�ضر ودوره����� 

مفتوح  ال�ضراع  االقت�ض�دية،  امللف�ت   اإىل  االإ�ضرائيلي 

وامل�ض�لح متنوعة تنوع اأ�ضح�به�.

من  30ع�م�ً  ط����وال  م���ب����رك  ح�����ض��ن��ي  ل��ق��د مت��ك��ن 

مع  لل�ضالم  م��وؤي��دة  وتعبوية  اإعالمية  �ضي��ضة  اإر���ض���ء 

»اإ�ضرائيل«، وا�ضتط�عت هذه ال�ضي��ضة من بن�ء �ضريحة 

دايفيد،  ك���م��ب  التف�قية  م��وؤي��دة  م�ضرية  اجتم�عية 

تبني  اجل���دد  م�ضر  ح���ك��م��و  �ضي�ضتمر  ه��ل  وال�����ض��وؤال، 

هذه االتف�قية وحم�يته�، اأم �ضيتمكنوا من بلورة قرار 

ا�ضرتاتيجي كبري، ب�ضطب هذة املع�هدة مع »اإ�ضرائيل« 

والعربية؟  الداخلية  والتزام�ته�  كل مف�عيله�  واإلغ�ء 

ل��دي��ه��� ح��ضنة  ب���ت��ت  اأن ه���ذه االت��ف���ق��ي��ة  ال��ع��ل��م  م���ع 

�ضي��ضية عربية تدعمه� وتتم�هى هذه املنظومة معه� 

ب�ضبكة من امل�ض�لح واملن�فع.

 ال�ضفري االإ�ضرائيلي ب�لق�هرة منده�ض من موقف 

االأغلبية الربمل�نية اجلديدة يف م�ضر والتزامه� حم�ية 

يكن  اأن���ه مل  واأع��ل��ن  »اإ���ض��رائ��ي��ل«،  م��ع  ال�ضالم  اتف�قية 

يتوقع التزامهم به� بعد الثورة.

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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ت���ب���دو احل�����رب ع��ل��ى ل��ي��ب��ي��ا خم��ت��ل��ف��ة مت���ام���اً ع���ن ح��رب 

القا�سم  ك��ان  واإن   ،2006 مت��وز  يف  لبنان  على  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

اال�ستعمال  ه��و  الع�سكرية  الناحية  م��ن  بينهما  امل�����س��رك 

املكثف ل�سالح اجلو، لكن من خالل تكتيكات مغايرة. 

املفهوم  التعبري،  ج��از  اإذا   ،2006 ع��ام  ح��رب  �سّوهت  لقد 

الع�سكري والدفاعي للطائرات احلربية عند ا�ستعمالها يف 

من  لكن  واالإجرامي،  النطاق  والوا�سع  الع�سوائي  الق�سف 

من  النيل  دون  وم��ن  الع�سكرية،  الناحية  من  ج��دوى  دون 

اأعطت قراءة  الليبية  اأن احلرب  املقاومة، يف حني  اإمكانات 

خمتلفة ل��وظ��ائ��ف ���س��الح اجل���و، ال���ذي مت��ّك��ن م��ن خالله، 

اإطاحة نظام  وبف�سل التحالف الغربي املدعوم عربياً، من 

العقيد معمر القذايف، فاحلرب يف ليبيا اأظهرت مبا ال �سك 

فيه اأن �سالح اجلو واإن كان لي�س كافياً لك�سب احلروب، فهو 

�سروري واأ�سا�سي ل�سريالعمليات الع�سكرية، و�ساعد ذلك يف 

احلد من اجلهد الربي لقوات الناتو وحلفائها، فيما وّفرت 

القوات اجلوية قدرات هجومية كبرية، واأّمنت بذلك اأف�سل 

الدعم لقوات املجل�س الوطني الليبي.

ال��ط��ائ��رت م��ن دون ط��ي��ار ب���رزت يف ه���ذه احل���رب ك���اأداة 

ع�سكرية اأ�سا�سية، مل يعد ممكناً اال�ستغناء عنها يف العمليات 

ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ع��ق��دة واحل������روب امل��ع��ا���س��رة، وذل����ك بف�سل 

حمددة  مواقع  على  امل��رّك��زة  املراقبة  يف  الكبرية  اإمكاناتها 

���س��اع��ة(، ويف حت��دي��د االأه����داف   24 ل��ف��رات ط��وي��ل��ة )اإىل 

املعادية  والتحركات  االأر���س،  على  الواقع  وفهم  واملقاتلني، 

التمّكن  يف  واأي�����س��اً  ال��دق��ة،  ك��ام��ريات حممولة عالية  ع��رب 

اأه���داف حم��ددة  ال��دق��ة على  اإط���الق �سواريخ حمكمة  م��ن 

ال��دور  اأه��م��ي��ة  اأظ��ه��رت م��دى  الليبية  ف��احل��رب  م��ن بعيد. 

الذي توؤديه الطائرة من دون طيار يف العمليات الع�سكرية، 

االأمريكيني يف هذا  امليداين مدى تقدم  الواقع  اأظهر  كما 

االأمريكي  االأوروب��ي��ني على اجلي�س  اعتماد  وم��دى  املجال، 

لال�ستفادة من اإمكانات الربيداتور، وهذا االعتماد الكبري 

ال��دول  يقلق  قد  القتال  ميادين  االأم��ريك��ي يف  الدعم  على 

نفقاتها  لع�سر  م�سطرة  نف�سها  ت���رى  ال��ت��ي  االأوروب����ي����ة، 

الدفاعية، وقد تكون فرن�سا الدولة االأوروبية الوحيدة التي 

تبدي االإ�سرار الالزم من اأجل احلفاظ على ا�ستقالليتها 

يف هذا املجال.

اأهمية  ليبيا  يف  الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأظ���ه���رت  ك��ذل��ك 

فر�سة  احل��رب  فكانت  ال��دق��ة،  العالية  االأ�سلحة  وفاعلية 

اأر���س«   - »ج��و  قنبلة  وفاعلية  دق��ة  م��دى  لتقدير  لفرن�سا، 

من  حديثاً  املعتمدة  ب�»ا2�سم«  امل��ع��روف��ة  �ساجم  اإن��ت��اج  م��ن 

ق��ب��ل ���س��الح��ه��ا اجل����وي، ك��م��ا اأع��ط��ت ال��ف��ر���س��ة، خ�سو�ساً 

هذا  يف  حققوه  ال��ذي  التقدم  م��دى  الإب���راز  للربيطانيني، 

ال��دق��ة  وال��ف��ائ��ق��ة  ال��ذك��ي��ة  القنبلة  ا�ستعمال  ع��رب  امل��ج��ال، 

»برمي�ستون«. 

بالن�سبة اإىل الفرن�سيني اأي�ساً، فقد اأثبتوا خالل احلرب 

وتفّوقهم  اجل��وي،  القتال  جوانب  على  �سيطرتهم  الليبية 

يف خمتلف وظائف �سالح اجلو، بف�سل اعتمادهم االأ�سا�سي 

ع��ل��ى ط��ائ��رت��ه��م امل��ت��ط��ورة »ال���راف���ال« امل��ت��ع��ددة امل��ه��ام. فقد 

نّفذت »الرافال« خالل احلرب مهاماً �سملت يف الوقت عينه 

الق�سف البعيد املدى، وا�ستعملت فيه �سواريخ ال�»�سكالب«، 

عادي  ق�سف  وعمليات  اجل��وي،  الدفاع  عمليات  نفذت  كما 

الفرن�سيون  واأظ��ه��ر  ا���س��ت��ط��الع،  اأر�����س« وع��م��ل��ي��ات   - »ج���و 

مدى تطور اأدائهم يف ظائف �سالح اجلو، وهذا ُيعد تطوراً 

كبرياً اإذا ما قارناه باإمكاناتهم خالل حرب العراق االأوىل، 

طائرات  على  الفرن�سي  اجل��و  �سالح  حينه  يف  ارت��ك��ز  حيث 

قدمية من طراز »جاغوار«، وعلى طائرات »مرياج« قدمية 

التجهيز وحمدودة االإمكانات. 

الليبية ما برز لدى الربيطانيني،  ومن وقائع احلرب 

يف  مهيمنة  ع�سكرية  ك��ق��وة  ي�سنَّفون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  وه���م 

اأوروب�����ا م��ن ب��ع��د احل��ل��ي��ف االأم���ريك���ي االأق�����وى يف ال��ن��ات��و، 

نقاط  بع�س  ت�ستطع  مل  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية،  ال�سعف  فنقاط 

ال��دق��ة  ك��ب��رية  ق�سف  اأن��ظ��م��ة  كامتالكهم  ل��دي��ه��م،  ال��ق��وة 

مهيئني  غري  الربيطانيون  فبدا  حجبها،  )برمي�ستون(، 

فعال  جو  �سالح  على  مرتكزة  وتكنولوجية  �سريعة  حلرب 

اأفغان�ستان والعراق،  ومتكامل، وهم منهكون بحروبهم يف 

ومنهمكون بان�سحابهم من امل�ستنقعنينْ االأفغاين والعراقي، 

الع�سكرية  اأداتهم  باإعادة تنظيم  اأي�ساً  اأنهم منهمكون  كما 

التي تخ�سر من ميزانياتها وحترم من جتديد تر�سانتها، ما 

عدا بع�س االنظمة ال�سرورية جداً، كال�سواريخ املحمولة 

ج����واً، ف��ط��ائ��رة ال��ت��اي��ف��ون ال��ت��ي ���س��ارك��ت ل��ل��م��رة االأوىل يف 

عمليات حربية من هذا النوع منذ اإطالق برنامج اإنتاجها 

يف الثمانينات، خّيبت االآمال ب�سعف اإمكاناتها العمالنية، 

الربيطانية  فالطائرة  حم���دودة،  ج��د  اأن��ه��ا  اأثبتت  وال��ت��ي 

اإنها  اإذ  ملقاتلة ع�سرية،  بديهية  بدت جم��ردة من وظائف 

اأن  كما  امل���دى،  بعيدة  ق�سف  بعمليات  القيام  ت�ستطع  مل 

فيما  ا�ستطالع،  بعمليات  القيام  ميكن  مل  عليها  االعتماد 

واأق��ل  ب��دت �سئيلة  اجل���وي  الق�سف  اإم��ك��ان��ات��ه��ا يف جم��ال 

اأخ��رى  بريطانية  ط��ائ��رة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  تلك  م��ن  فاعلية 

فطائرة  ال�سبعينيات،  يف  ُط����ّورت  ال��ت��ي  »ال���ت���ورن���ادو«،  ه��ي 

هما  دولتان  موؤخراً  �سرائها  على  اأقدمت  التي  »التايفون« 

اإىل  بالن�سبة  الكبري  باللغز  اأ�سبه  هي  وال�سعودية،  النم�سا 

اإذا ما مّتت مقارنة كلفتها بفاعليتها،  كثري من اخل��رباء، 

ذّكرتنا يف حرب ليبيا اأنها طائرة طورت يف الثمانينات، ويف 

ظروف �سيا�سية وع�سكرية خمتلفة اأيام االحتاد ال�سوفياتي 

واحلرب الباردة.

يف  االأمريكية  ال��ق��وات  اأداء  تقييم  يف  التعّمق  اأردن���ا  واإذا 

حربها على ليبيا، فتظهر �سراحة نقاط �سعف تلك القوات 

اأفغان�ستان،  وم��ن  العراق  من  منك�سرة  �سبه  تن�سحب  التي 

واح��د. فحتى  اآن  ع��دة جبهات يف  على  م�ستنزفة  وقدراتها 

الدور الذي يطمح اجلي�س االأمريكي الأن يلعبه يف ال�ساحات 

اليوم، على �سوء  اجليو�سيا�سية كافة، يبدو موقع ت�سكيك 

التجربة  ���س��وء  وع��ل��ى  وال��ع��راق��ي��ة،  االأف��غ��ان��ي��ة  التجربتني 

الليبية اأي�ساً، بحيث �ساركت الواليات املتحدة يف العمليات 

الع�سكرية �سد ليبيا بقليل من احلما�س، وباندفاع حمدود، 

وا�سنطن  يف  ال�سيا�سيون  وامل�سوؤولون  اخل��رباء  ينكب  بينما 

على تقييم اإمكانية العودة اإىل �سيا�سة االنعزال واالنكفاء. 

من  ب��د  ال  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  ال��ع��م��الين  ال�سعيدينْن  على 

اإذا م��ا ك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وه���ي اأول ق��وة  ال��ت�����س��اوؤل 

ع�سكرية يف العامل، بداأت فعاًل باالنكفاء على ذاتها، وباإعادة 

خلط االأولويات ال�سيا�سية، مبا ينذر باإعادة النظر يف وترية 

تكنولوجيا  يخ�س  ما  ومنها  ال��ك��ربى،  الدفاعية  ال��ربام��ج 

الطريان و�سالح اجلو. 

���س��الح اجل��و  اأن  الليبية  ب���دى م��ن خ���الل احل����رب  ل��ق��د 

العمليات  يف  واملهيمن  االأك��رب  الالعب  يكن  مل  االأم��ريك��ي 

اكتفى  وق��د  املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  ع��ّودن��ا  كما  احلليفة 

والتكنولوجيا  العهد  القدمية  طائراته  بع�س  با�ستعمال 

كما  بال�سبعينيات،  �سممت  التي  وال�»اأف15«  كال�»اأف16-« 

و���س��ع ب��ع�����س��اً م��ن اإم��ك��ان��ات��ه اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة )ب���ريدات���ور( 

وال��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة )ط���ائ���رات ال��ت��م��وي��ن( ب��ت�����س��رف ال��ط��ريان 

احلليف. 

اإن ال�سباق التكنولوجي اجلامح من خالل برامج تطوير 

طائرتني حديثتني خفييتني هما ال�»اأف22-« وال�»اأف35-« 

اأعباء مالية غري متوقعة، ويحمل  يحتم على االأمريكيني 

تعقيدات تكنولوجية وعمالنية كربى كما ي�ساع يف الدوائر 

هذا  ويف  اأي�ساً،  االأم��ريك��ي  االإع���الم  ويف  املعنية  االأمريكية 

بو�ست«  »الوا�سنطن  اإخباري �سدر يف  تقرير  ي�ساأل  ال�سياق 

يف 27 كانون االأول من العام املن�سرم عما اإذا كانت الربامج 

املعتمدة االآن من قبل �سناعات الطريان االأمريكية تعك�س 

هذه  وه��ل  ال،  اأم  �سائبة  وعمالنية  ا�سراتيجية  ق���رارات 

على  حت�سل  اأن  االأمريكية  للقوات  فعاًل  �ستتيح  ال��ربام��ج 

اأجل معاجلة االأخطار  ما ينق�سها لتقوم مبهام جوية من 

االأمريكيون  توانى  هل  الكبري:  ال�سوؤال  ويبقى  املتجددة.. 

عن اال�ستعداد حلروب اليوم بانهماكهم يف حت�سري حروب 

امل�ستقبل البعيد؟

اليوم  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات  تبقى  املح�سلة،  يف 

مبدئياً،  ق��ادرة،  وتبدو  العامل،  يف  االأوىل  الع�سكرية  القوة 

لتثبيت  الهائلة  التكنولوجية  اإمكاناتها  االعتماد على  على 

موقعها، واإن كان يراودنا ال�سك عندما نرى الردد الذي بداأ 

يقع فيه االأمريكيون عند اتخاذهم القرارات اال�سراتيجية 

الكربى حالياً، كما اأنه من البديهي اال�ستنتاج من التجربة 

الليبية اأن بريطانيا تدفع اليوم ثمن خيارات ا�سراتيجية 

اأ�سرية حتالفاتها ال�سيا�سية االأوروبية  غري موفقة جعلتها 

باتت  ال��ت��ي  اال�ستقاللية  م��ن  يحرمها  مم��ا  واالأط��ل�����س��ي��ة، 

تنق�سها من اأجل احلفاظ على دورها املحوري بني الدول 

الفاعلة. 

اأدات��ه��ا  ا�ستقاللية  خ�س  فيما  فخياراتها  فرن�سا،  اأم���ا 

ال��دف��اع��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة، وال��ت��ي اأر���س��اه��ا اجل����رال دي��غ��ول 

وجعلها جمدداً اأولوية ا�سراتيجية الرئي�سان جاك �سرياك 

فاال�ستقاللية  عموماً،  �سائبة  فتبدو  �ساركوزي،  ونيكوال 

التحرك  وح��ري��ة  ف��رن�����س��ا،  اعتمدتها  ال��ت��ي  التكنولوجية 

التي يوؤّمن لها ذلك يف املحافل الدولية و�سمن حتالفاتها 

اإليه،  اأن تلعب الدور الذي تطمح  الكربى، ي�سمح لباري�س 

بالرغم من توا�سع حجمها بالن�سبة اإىل قوى عظمى مثل 

الواليات املتحدة االأمريكية اأو ال�سني اأو رو�سيا.

د. فادي ع�ساف

المؤامرة 
تسفر عن وجهها

تتك�سف  احل��ق��ائ��ق  وب����داأت  االأق��ن��ع��ة..  �سقطت 

ل��ل��م��الأ.. ج���ّراء اإ���س��رار حفنة م��ن امل��رت��زق��ة على 

والعدوانية  التخريبية  اأدواره���م  تاأدية  موا�سلة 

�سد وطنهم ومواطنيهم، نزواًل عند رغبة بع�س 

اجلال�سني على االأرائ��ك والعرو�س يف غري مكان 

ومطرح..

ه��وؤالء،  مفهوم  يف  الو�سيلة  ت��ربر  الغاية  والأن 

الهمجية  يف  غ��اي��ة  اأ���س��ل��وب  اإىل  ي��ع��م��دون  ف��ه��م 

املوت  اآلة  النا�س من خالل  والرببرية يف ترويع 

املتنقلة، اأي ال�سيارات املفخخة وزرعها يف اأماكن 

ال��وق��ت  غ���ر����س.. يف  اأك���ر م��ن  ل���ت���وؤدي  ح�سا�سة 

�ست�ستغرقه  ال���ذي  ال��وق��ت  ب��ه  عنيت  ال�����س��ائ��ع.. 

مهمة كويف عنان يف دم�سق..

ال�سيا�سية،  ب��احل��ن��ك��ة  ل��ه  امل�����س��ه��ود  ه���ذا  ع��ن��ان 

حري�س كل احلر�س على اإبقاء احلوار بينه وبني 

موفد  يحال  اأن  غ��ري  م��ن  االأ���س��د  ب�سار  الرئي�س 

اأي عنان  العربية  ال��دول  املتحدة وجامعة  االأمم 

اإىل م�سوؤول اآخر اأياً كان موقعه..

اأك���ر من  ك���ويف ع��ن��ان ال���ذي ح��م��ل يف جعبته 

حلل  ال�����س��وري  الرئي�س  على  لطرحه  �سيناريو 

نف�سه حتميل  ق��رارة  ي�سمر يف  ال�سورية  االأزم��ة 

مهمته  ف�سل  م�سوؤولية  �سخ�سياً  االأ�سد  الرئي�س 

اإىل  م���ن حت��م��ي��ل��ه��ا  ب�����داًل  ف���ع���اًل،  ف�����س��ل  م���ا  اإذا 

احلكومة ال�سورية ب�سخ�س رئي�سها مثاًل اأو وزير 

خارجيتها..

ت��رت��اح  اأن م��ا يبطنه ع��ن��ان  ف��ي��ه  ���س��ك  مم��ا ال 

اإل���ي���ه اأط�����راف ع���دي���دة ���س��ري��ك��ة ب�����س��ك��ل اأو ب��اآخ��ر 

بقطر  ب���دءاً  ال�سورية،  ال�ساحة  على  يجري  مب��ا 

م����روراً ب��ال�����س��ع��ودي��ة وال����دول االأورب���ي���ة، و���س��واًل 

بتحميل  جميعها  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  اأم����ريك����ا..  اإىل 

املفخخة،  الو�ساطة  ف�سل  م�سوؤولية  النظام  راأ�س 

كجرعة  عليه  �ستمليها   التي  بال�سروط  للت�سدد 

ثانية، بعد بدء فريق عنان اأعماله على االأر�س..

الرو�سية  العني  تبقى  االأخ���رى،  ال�سفة  على 

مهمة  م�سار  بحذر  وتتابع  ترقب  التي  اليقظة 

البع�س على  ي��راه��ن  ال�����دويل.. يف ح��ني  امل��وف��د 

امللف  معاجلة   – الثابت  موقفها  رو�سيا  تغيري 

ال�سوري – دون امل�سا�س بالنظام.

حلل  اق����راح  اأو  �سيغة  اأي  ت��رف�����س  م��و���س��ك��و 

االأزمة ال�سورية يحمل يف طياته اأي اإ�سارة توحي 

ب��ت��ن��ح��ي ال��رئ��ي�����س االأ�����س����د.. ورغ����م ه���ذا امل��وق��ف 

ال�����س��ري��ح وال���وا����س���ح.. حت���اول بع�س االأط����راف 

ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ذاك���ي واالل���ت���ف���اف ع��ل��ي��ه وت��ع��ل��ي��ل 

مع  طروحاتها  تقاطع  ج��راء  رو�سيا  ب��اأن  النف�س 

ه���ذه االأط������راف ق��د اأع�����ادت امل��ل��ف ال�����س��وري اإىل 

اخلم�س  النقاط  فهل  العربية،  اجلامعة  طاولة 

العربية – الرو�سية ت�سكل قا�سماً م�سركاً كافياً 

 – العربي  بالغطاء  اخل��الف  يح�سر  وف��اع��اًل.. 

الطرفني ومن خاللهما  الرو�سي؟ وعرب هذين 

يكون احلل؟

اجلواب.. للمقبل من االأيام..

م��ه��م��ة ع���ن���ان ت���ك���اد ت���ك���ون م�����س��ت��ح��ي��ل��ة، فهي 

وعلى  واالأل��غ��ام..  والعقبات  باملخاطر  حمفوفة 

للمالأ  مك�سوفة  ب��ات��ت  ال��ت��ي  املعرقلة  االأط����راف 

اأكر  ومتاديها  انغما�سها  عن  الكف  اإىل  امل��ب��ادرة 

و�سفك  اجلرمية..  ومتاهات  �سراديب  يف  فاأكر 

دماء االأبرياء.

فامل�سرق العربي لن ي�سبح �سرقاً اأو�سطاً مهما 

واملتاآمرين  للموؤامرة  يكتب  ول��ن  ال��ث��م��ن..  ك��ان 

النجاح مهما طال الزمن .. 

نبيه الأعور
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اإع��ف��اء  م���وؤخ���راً  االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  ق����ررت 

اليابان وع�سر دول اأخرى من االحتاد االأوروبي 

م���ن ات���خ���اذ اإج��������راءات ���س��ده��ا يف جم����ال منع 

تعاملها مع البنوك االأمريكية بحجة »التزام« 

العقوبات االقت�سادية �سد  بتنفيذ  الدول  هذه 

اإي������ران، ويف ال���واق���ع، ���س��ك��ل ال���ق���رار االأم��ريك��ي 

ال��ق��رار  م��ن  املت�سررة  ال���دول  ملطالب  ر���س��وخ��اً 

االأحادي الذي ال ت�ستطيع وا�سنطن فر�سه اإال 

على الدول املرتهنة بالكامل الإرادتها.

ال��ي��اب��ان �سملت الئ��ح��ة االإع��ف��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة 

لوقف  ا�ستعدادها  اأعلنت  التي  االأوربية  ال��دول 

من  ابتداء  تدريجياً  االإي��راين  النفط  ا�سترياد 

���س��ه��ر مت���وز امل��ق��ب��ل، وه���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا وبلجيكا 

واإيطاليا  وال��ي��ون��ان  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  وت�سيكيا 

ق��رار  يعني  وال  واإ�سبانيا،  وبولونيا  وه��ول��ن��دة 

ت��ب��ع��ات ع����دم االل����ت����زام بتنفيذ  االإع����ف����اء م���ن 

ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى اإي�����ران اأن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

را�سية كلياً عن درج��ة ال��ت��زام ه��ذه ال���دول، بل 

اأ���س��رت  �سعبة  مفاو�سات  نتيجة  ال��ق��رار  ج��اء 

من  �سكل  اإب��ق��اء  على  املت�سررة  ال��دول  خاللها 

ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة م��ع اإي����ران مب��ا يخدم 

احلاجات احليوية لهذه الدول.

بررت وزيرة اخلارجبة هيالري كلينتون 

قد  اليابان  ب��اأن  باالإعفاء  االأمريكي  القرار 

نفذت العقوبات بتخفي�س حجم ا�ستريادها 

ل��ل��ن��ف��ط خ���الل ال�����س��ن��وات االأخ������رية، ول��ك��ن 

يف   ٪12.1 من  ال�سئيلة،  التخفي�س  ن�سبة 

2011، ال تعني  8.8٪ يف عام  2007 اإىل  عام 

االإدارة  تطمح  كما  للعقوبات  فعااًل  تنفيذاً 

االأمريكية، بل بالعك�س �سكل القرار تراجعاً 

على  واإ�سرارها  اليابان  اإرادة  اأم��ام  اأمريكياً 

تلبية حاجاتها من النفط االإي��راين، وهذه 

االأوربية  البلدان  اأي�ساً على  احلالة تنطبق 

التي ترف�س حتمل املزيد من ال�سرر جراء 

تنفيذها لقرار فر�س العقوبات االقت�سادية 

�سد اإيران.

وتقف الواليات املتحدة عاجزة متاماً عن 

الهند  موقفي  اأم��ام  العقوبات  ق��رار  تفعيل 

للقرار  رف�سهما  ج��ددت��ا  ال��ل��ت��ني  وال�����س��ني 

االأمريكي الذي اأمهلهما �ستة اأ�سهر اإ�سافية 

)ح���ت���ى مت����وز ال����ق����ادم( ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ات 

امل�سارف  م��ع  تعاملهما  ملنع  تلجاأ  اأن  قبل 

االأم����ريك����ي����ة، و�����س����رح ه�����وجن يل ال��ن��اط��ق 

اأن  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  الر�سمي 

ال�سني ترف�س االلتزام بقرار اأحادي ي�ستند 

اأمريكية داخلية لتطبيقه �سد  اإىل قوانني 

طرف ثالث.

وداف����ع ه���وجن ع��ن �سيا�سة ب��ل��ده ق��ائ��اًل ب��اأن 

اإي��ران مبا  الثنائية مع  العالقات  ال�سني تقيم 

يخدم م�ساريعها االإمنائية وي�سب يف م�سلحة 

ال��ب��ل��دي��ن، ومب���ا ال ي�����س��ر امل��ج��ت��م��ع ال����دويل اأو 

اأي ط��رف اآخ���ر، م��ع م��راع��اة ال��ق��ان��ون ال���دويل، 

االإي���راين  النفط  ت�ستورد  ال�سني  اأن  واأ���س��اف 

ب�سورة اعتيادية وبالطرق املعتمدة دولياً. 

اأن  العقوبات تدرك  املت�سررة من  ال��دول  اإن 

العاملي  ال�سوق  م��ن  االإي����راين  النفط  ا�ستبعاد 

من �ساأنه اأن يرفع االأ�سعار اإىل درجة ال ميكن 

ال�سعب  من  ولهذا  حتملها،  العاملي  لالقت�ساد 

حت��ق��ي��ق اأغ���را����س احل�����س��ار االق��ت�����س��ادي �سد 

التي  ال��دول  امل��رت��دة على  اإي���ران، الأن مفاعيله 

تلزم نف�سها باملقاطعة كفيل بردعها عن الذهاب 

اإىل النهاية يف هذا الطريق. 

االقت�سادية مع  ال��دول  اإن عالقات خمتلف 

اإي��ران ال تقت�سر على مادة النفط بل تتعداها 

اإىل جماالت جتارية اأخرى ال تقل حيوية عن 

النفط بالن�سبة لكل االأط��راف، وقد لوحظ اأن 

االأوربية،  وال��دول  اإي��ران  التجاري بني  التبادل 

بريطانيا، قد ت�ساعف منذ  وب�سكل خا�س مع 

بدء احل�سار االإقت�سادي، كما اأن ال�سني عقدت 

اأهم �سفقة تقنية مع اإيران تغني هذه االأخرية 

القيود  م��ن  وتخل�سها  االأورب���ي���ة  ال�����س��وق  ع��ن 

امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ت�����س��دي��ر ت��ق��ن��ي��ات االت�����س��االت 

واملعلوماتية، مما اأفقد اأوروبا فر�سة اال�ستفادة 

من قطاع االت�ساالت املتنامي يف اإيران.

واال�ستخبارات  االإره��اب  مراقبة  ق�سم  اأوف��د 

خمتلف  اإىل  مبعوثيه  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  امل��ال��ي��ة 

ال����ب����ل����دان حل���ث���ه���ا ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ ال���ع���ق���وب���ات 

واإي����ران،  ���س��وري��ة  �سد  خ�سو�ساً  االق��ت�����س��ادي��ة، 

ومل ينجح هوؤالء مبهماتهم يف ال�سني والهند، 

اأكدت  ولكن يف لبنان ودولة االإم��ارات العربية، 

ال�سلطات املخت�سة التزامها بقرار املقاطعة ولو 

على ح�ساب احلاجة للعالقات االقت�سادية مع 

اإيران و�سورية التي هي بالفعل اأكرب من حاجة 

هاتني الدولتني.

قوية  �سربة  التجارة  قطاع  تلقى  دب��ي  ففي 

ج����راء االل����ت����زام ب��احل�����س��ار ع��ل��ى اإي�������ران، فقد 

اال�ستغناء  ا�ستحالة  املحليون من  التجار  �سكى 

مئات  ت�سدير  ُيعاد  اإذ  اإي���ران،  مع  التجارة  عن 

االأ�سناف من الب�سائع اإىل اإيران بقيمة تعادل 

حوايل 7٪ من الناجت القومي، وب�سبب الت�سدد 

التجار  يجد  امل�سرفية،  احل�سابات  مراقبة  يف 

التجارية  االع��ت��م��ادات  ا���س��ت�����س��دار  يف  �سعوبة 

وحتويل االأموال من واإىل اإيران.     

ال��دول التي  اأه��م  لقد ا�ستثنى ق��رار االإعفاء 

تعتمد كثرياً على وارداتها من النفط االإيراين، 

وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ال��ه��ن��د وال�����س��ني وج��ن��وب ك��وري��ا 

نتيجة رف�س  االإج��راء جاء  ولكن هذا  وتركيا، 

باإمكان  فلي�س  االأم��ريك��ي��ة،  ل����الإرادة  اخل�����س��وع 

وا���س��ن��ط��ن ف��ر���س اإرادت���ه���ا ع��ل��ى ه���ذه ال��ب��ل��دان 

اإن  االأخ���رى،  امل�ست�سعفة  ال��دول  تفعل مع  كما 

رف�س  على  تتجراأ  ال  املرتهنة  العربية  ال��دول 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات االأم���ريك���ي���ة م��ه��م��ا ب��ل��غ االإ����س���رار 

بامل�سالح احليوية.

على  االقت�سادية  العقوبات  فر�س  اأن  يبدو 

اإيران ال ي�سر هذه االأخرية بقدر ما  ي�ستخدم 

ال��دول  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  تخ�سع  الأن  فر�سة 

�سديق  ب��ني  التمييز  دون  الإرادت���ه���ا،  االأخ����رى 

وعدو اأو قوي اأو �سعيف.

عدنان حممد العربي

جمهورية  يف  الع�سكري  االنقالب  جاء 

نتيجة متوقعة  اآذار اجل��اري   22 مايل يف 

ل���ف�������س���ل اجل����ي���������س يف ����س���ب���ط احل�������دود 

ح��رك��ات  وم��واج��ه��ة  وال��غ��رب��ي��ة  ال�سمالية 

القاعدة،  وتنظيم  االنف�سالية  ال��ط��وارق 

ل��ن يتمكن من  ال����ذي  ول��ك��ن االن���ق���الب، 

البالد  اأج����زاء  ك��ام��ل  على  �سلطته  ب�سط 

لعدم  م��دخ��اًل  ي�سكل  امل��ن��ظ��ور،  امل���دى  يف 

مال�سقة  توتر  ب���وؤرة  ويفتح  اال���س��ت��ق��رار، 

لل�سمال االأفريقي من �ساأنها اأن جتر اإىل 

خ�سو�ساً  الع�سكري،  التدخل  من  مزيد 

والبلدان  م��ايل  يف  والفرن�سي  االأم��ريك��ي 

املجاورة. 

االأوىل  حلظاته  منذ  االن��ق��الب  واج���ه 

مواقف منددة من جانب اجلزائر وفرن�سا 

وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة وب���ق���ي���ة امل��ن��ظ��م��ات 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، ول��ك��ن م���ن غري 

املتوقع اأن يح�سل اأي تدخل يعيد االأمور 

الو�سع  اأن  ال�سابق، خ�سو�ساً  اإىل عهدها 

على االأر�س قد خرج من دائرة ال�سيطرة، 

كما ال يزال الرئي�س اآمدو توماين توري 

االنقالبيني  رهينة  اللحظة  ه��ذه  حتى 

احتجازه  مكان  ع��ن  ي�سرحوا  مل  ال��ذي��ن 

لقطع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى امل��ط��ال��ب��ة ب��اإط��الق 

�سراحه ريثما ي�ستتب اأمر احلكام اجلدد. 

نق�س  من  اجلي�س  تذمر  اإىل  فاإ�سافة 

العتاد واملعدات ال�سرورية خلو�س املعارك 

�سد القاعدة واالنف�ساليني، وعدم قب�س 

رواتب اجلنود وال�سباط، اأدت االإخفاقات 

الرئي�س  موقف  اإ�سعاف  اإىل  الع�سكرية 

توري الذي اأطاح االنقالب بحكمه بقيادة 

وعلى  ال�سباط  و�سغار  اجلنود  من  عدد 

راأ���س��ه��م ال��ن��ق��ي��ب اأم���ان���و ���س��ان��وج��و قبيل 

االنتخابات  م��وع��د  م��ن  م��ع��دودة  اأ�سابيع 

الرئا�سية.   

املخلوع  للرئي�س  ال���دويل  ال��ت��اأي��ي��د  اإن 

اإ���س��رار  م��ع  �سكلي  ت��اأي��ي��د  �سيبقى جم��رد 

االن��ق��الب��ي��ني ع��ل��ى ع����دم حت���ري���ره، وه��و 

ي��ح��ظ��ى ب��ت��اأي��ي��د ق�����س��م ال ب���اأ����س ب���ه من 

اجل���ي�������س، ول���ك���ن م����ع ت����زاي����د ان�����س��ح��اب 

ال���ط���وارق م��ن ���س��ف��وف اجل��ي�����س مل تعد 

املوؤ�س�سة الع�سكرية اأداة فاعلة بيد اأّي من 

االأط��راف مبن فيهم االنقالبيون الذين 

ع�سكرياً  االأم����ور  ح�سم  م��ن  يتمكنوا  ل��ن 

ال��والءات  ت��وؤدي  مع االنف�ساليني، ورمب��ا 

املت�ستتة يف اجلي�س اإىل ن�سوب حرب اأهلية 

�ساملة.

وخالفاً لتوقعات املراقبني لن ت�ستطيع 

م��ن��ظ��م��ة اي��ك��وا���س ل����دول غ���رب اأف��ري��ق��ي��ا 

اأ���س��وة بانقالب �ساحل  اإح��ب��اط االن��ق��الب 

من  اجلدّية  الرغبة  غياب  ب�سبب  العاج، 

جانب الدول الغربية الكربى مبحا�سرة 

احلكام اجلدد واإف�سال عملية ا�ستيالئهم 

لهذه  اأن  على  دليل  وه��ذا  ال�سلطة،  على 

ال���ق���وى االأج���ن���ب���ي���ة م�����س��ل��ح��ة يف ت��وت��ري 

البلد،  الفو�سى وتق�سيم  وانت�سار  الو�سع 

االأمني  الفلتان  ل�سورة  ا�ستكمااًل  وذل��ك 

اخلطرية  بتداعياته  ليبيا  يف  ب��داأ  ال��ذي 

ع���ل���ى جم���م���ل ب����ل����دان ����س���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا 

و�ساحلها الغربي.

ال��دول  �سغوط  فيه  ازدادت  وق��ت  ففي 

الغربية على اجلزائر وموريتانيا ومايل 

ل��ت�����س��دي��د ح���م���الت���ه���م ����س���د م����ا ي�����س��م��ى 

االإرهاب، دون مّد يد العون لهذه الدول، 

املناطق  ال��ق��اع��دة يف  تنظيم  مت��دد وج���ود 

امل�����س��رك��ة، وك���ذل���ك حققت  احل����دودي����ة 

اأزواد جناحات  لتحرير  الوطنية  احلركة 

م��واج��ه��ة اجلي�س  م��وج��ع��ة يف  ع�����س��ك��ري��ة 

70٪ من  واأحكمت �سيطرتها على  امل��ايل، 

ا�ستقاللها عن  اإىل  ت�سعى  التي  االأرا�سي 

ال�سلطة املركزية.

اإع��ادة  عن  االنقالبيني  عجز  ويتعمق 

وباري�س  وا�سنطن  اإعالن  بعد  اال�ستقرار 

وقف االإمدادات االقت�سادية والع�سكرية، 

االأمر الذي �سيفاقم الو�سع خ�سو�ساً مع 

اأو�سع نطاق، حيث  الفو�سى على  انت�سار 

ال�سلب  عمليات  يف  اأي�ساً  اجلنود  �سارك 

وال��ن��ه��ب يف ب��ل��د ي��ع��اين ف��ي��ه امل��واط��ن��ون 

الغذائية والدواء  املواد  نق�ساً خطرياً يف 

وما اإىل ذلك، كما اأن االنف�ساليني، اأمثال 

وحركة  اأزواد  لتحرير  الوطنية  احلركة 

اإىل تطبيق  ت��دع��و  ال��ت��ي  ال��دي��ن  اأن�����س��ار 

وج���دوا  م���ايل،  يف  االإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة 

واح��ت��م��ال  امل��رك��زي��ة  ال�سلطة  ت��ده��ور  يف 

ن�ساطهم،  ملوا�سلة  تفكك اجلي�س فر�سة 

ف�����س��ي��ط��روا ع��ل��ى م���دن ج��دي��دة وو���س��ع��وا 

نطاق �سلطتهم اإىل م�ساحات اإ�سافية من 

اأرا�سي اجلمهورية.

اأط����اح����وا  ال����ذي����ن  االن���ق���الب���ي���ني  اإن 

ب��احل��ك��وم��ة ب��ح��ج��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى توحيد 

البالد ودحر االنف�ساليني، مل يتوجهوا 

مل�سكلتهم  عملي  ح��ّل  ب���اأي  ال��ط��وارق  اإىل 

والبحث عن  وق��ف هجماتهم  اإىل  ي��وؤدي 

موؤ�سرات  توجد  ال  وكذلك  �سالم،  اتفاق 

ل����ق����درة احل����ك����ام اجل�������دد ع���ل���ى احل�����س��م 

ال��ع�����س��ك��ري يف امل����ع����ارك ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا 

الطوارق ب�سرا�سة منذ اأكر من �سهرين 

الداخل  يف  املتفجرة  االأو���س��اع  م�ستغلني 

و�سوء عالقة احلكومة بجريانها.   

اإن حركة حترير اأزاوي��د لن تهتم مبا 

يح�سل يف العا�سمة بوماكو، وهي م�سرة 

املركزية،  ال�سلطة  عن  اال�ستقالل  على 

وك��ذل��ك ت��وا���س��ل احل��رك��ات االإ���س��الم��ي��ة 

ن�ساطها  ال�سريعة  تطبيق  اإىل  ال�ساعية 

ال��ع�����س��ك��ري يف ع��م��وم ال��ب��الد ول���ن متنح 

اأن  اأية هدنة، مما يعني  النظام اجلديد 

املنطقة دخلت عملياً يف مرحلة خطرية 

من التوتر االأم��ن��ي ال��ذي قد ي��وؤدي اإىل 

ت��ق�����س��ي��م م����ايل وت���وري���ط م��ع��ظ��م ب��ل��دان 

اجلوار يف �سراع طويل يفتح املجال ملزيد 

من التدخالت االأجنبية.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية
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بعد مفاوضات صعبة ومشادات متبادلة
واشنطن تعفي الدول المتضررة من تبعات العقوبات االقتصادية ضد إيران

اآلية ع�صكرية يف اأحد �صوارع العا�صمة باماكو
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االنقالب العسكري في مالي 
يهدد االستقرار في شمال أفريقيا.. ومدخل للتقسيم



املتوح�شة  الليربالية  متكنت  اأن  بعد 

التجاري،  بو�شطها  بييروت  ا�شتالب  ميين 

والأ�شالة، ثمة  والتاريخ  الييراث  واإعييدام 

اجتيياه لتغير كييل �شيء يف بيييروت، وكيياأن 

ل مقدمات ول تاريخ، كله يرتبط حينما 

اأقدم الراأ�شمال الطفيلي على ح�شر تاريخ 

املدينة العريقة به.. فبعد العام 1992 كل 

�شيء يبداأ منه وفيه: ل �شخ�شيات عربت 

واقع  قبله، ل عائالت �شحت وعملت، ل 

اجييتييميياعييي كيييان، ول عييالقييات اأ�ييشييرييية، ل 

معاهد تعليم، ول جامعات..

وعييلييى هييييذا اليينييحييو، مل نييعييد نييييرى اإلًّ 

وجود  وانعدم  بييروت،  يف  كباراً«  »مفكرين 

ب�شرعة  »املييفييكييرون«،  الييكييبييار..  ال�شيا�شيني 

اأكيير ميين املتوقع مييزقييوا الأقيينييعيية، ووقعوا 

يرق�شون  واأخييييذوا  امليييال..  جاذبية  فري�شة 

ال�شيجار  يحملون  وهييم  والتانغو  الفال�س 

بني �شباباتهم.

�شمم  �شيجارهم  دخييان  اأن  ينتبهوا  مل 

و�شعوا  الأجييواء،  قبل  الجتماعية،  احلياة 

يف  بل  امل�شتنقع..  حافة  على  النا�س  جميع 

البداية نزع  امل�شتنقع، كانت املهمة يف  قلب 

الكبرة وحموها وهي يف قبورها  الأ�شماء 

حتى ميين اليييذاكيييرة.. حيياولييوا يف الييبييدايييات 

اإلييييغيييياء رييييا�يييس اليي�ييشييلييح وطييميي�ييس �ييشيياحييتييه 

ومتثاله.. وها هم الآن يريدون اأن يقتلعوا 

ا�شم عمر الداعوق عن اأحد �شوارع الو�شط 

، رغم اأن البلد،  التجاري، ل�شالح ا�شم معنينّ

باأ�شماء  تعج  تييزال  ما  حتييديييداً،  والعا�شمة 

جرنالت النتداب الفرن�شي والإنكليزي..!

اإىل بروت من   املال املتوح�س القادم 

بييلييدان اليي�ييشييحييراء، يييحيياول اأن يييغيير كل 

�شيء.. فال�شتقالل يبدو عندهم يتوقف 

الهيكل  على  الأمييني  املفكرين  كبر  عند 

اأحيييميييد ابييين اليي�ييشييت، فييهييو جيييياوز الأولييييني 

والآخرين باأفكاره التي يوزعها من �شيدا 

اإىل ال�شمال اإىل البقاع واأ�شاتذة الفل�شفة 

الفذة،  حتليالته  ينتظرون  اجلامعيون 

العبقرية،  الأفييكييار  ترتيب  يف  نيييادر  لأنيييه 

الوريث  وللعلم، فهناك من يزين للقائد 

رغم اإ�شابته يف قدمه يف جبال الألب، اأن 

نهجه واأفكاره �شتعم الدنيا ولي�س بروت، 

ربيبهم  ميين  اقتنعوا  هييم  اأو  يقنعوه،  اأمل 

»الربيع  مفجرو  اأنييهييم  فيلتمان  جيفري 

�شليمان  عمر  ف�شائل  كل  رغييم  العربي«، 

عييليييييهييم، وكيييراميييات واحيييية الييدميييقييراطييييية 

اليد على  الييوافييدة من وا�شعي  واحلييرييية 

بالد جند واحلجاز؟!

رمبا لهذا ال�شبب يريدون اأن ينتقموا 

لأنه  العويني،  ح�شني  للحاج  اأثيير  اأي  من 

للملك  والكتابة  الييقييراءة  تعليم  يف  اأ�شهم 

هل  الت�شاوؤل:  يجوز  ولهذا  العزيز،  عبد 

هناك �شارع يف بروت با�شمه؟

رمبا لهذا ال�شبب يريدون اأن ل يروا 

الرئي�س  فاملهند�س  اليييداعيييوق،  لآل  اأثييييراً 

اأحمد الداعوق ذهب اإىل احلجاز من اأجل 

حكامها  فب�شر  املياه،  مكامن  عن  البحث 

يتنغمون  التي  املذهلة  ال�شوداء  بييالييروة 

بها الآن.

ييييييروى ييييومييياً اأن هييينييياك مييين زييييين يف 

زمن النتداب جلورج لطف اهلل وهو كان 

ثرياً جداً ومقيماً يف القاهرة منذ عقود، 

دبا�س  �ييشييارل  حمييل  يحل  اأن  باإمكانه  اأنييه 

رئي�شاً،  في�شر  اجلييمييهييورييية،  رئييا�ييشيية  يف 

ثييم اأميييييراً، وبييعييدهييا مييلييكيياً، ييييورث احلكم 

بروت  اإىل  فجاء  اأبنائه..  واأبناء  لأبنائه 

الهائلة  املييبييالييغ  عيين  الأخييبييار  بن�شر  وبيييداأ 

فتقاطر  املييي�يييشيييارف،  مييين  ي�شحبها  الييتييي 

ا�شتاأجره  اليييذي  ب�شر�س  ق�شر  يف  اإليييييه 

خ�شي�شاً لإظهار كرمه وجوده واأريحيته 

واإعالميون، يغرفون  ونافذون  �شيا�شيون 

ميين مييالييه ويييتييلييذذون بطعامه اليييذي كان 

وعلى  لييبيينييان،  الطباخني يف  اأ�ييشييهيير  يييعييده 

راأ�يييشيييهيييم املييعييلييم طيييانيييييييو�يييس.. وبيييعيييد نحو 

�ييشييهيير ونيي�ييشييف اليي�ييشييهيير، اكييتيي�ييشييف الأميييير 

يييكييذب عليه،  الييكييل  اأن  اهلل  لييطييف  جييييورج 

يف  الفرن�شية  اخلارجية  وزارة  وكيل  من 

لبنان  اليي�ييشييامييي يف  امليينييدوب  اإىل  بييارييي�ييس، 

والإعالميني  ال�شيا�شيني  اإىل  و�ييشييورييية، 

ال�شيا�شيني  اللبنانيني، فرفع على هوؤلء 

و�شجت  ق�شائية،  دعييياوى  والإعييالميييييني 

اأوالييفيي�ييشييائييح،  الف�شيحة،  بييهييذه  املييحيياكييم 

كان  �شاب  �شوى  منها،  ينقذهم  مل  التي 

�شهادة  يحمل  باري�س،  من  حديثاً  قييادميياً 

الييقييانييون، فييرافييع عنهم،  الييدكييتييوراه يف 

وخل�شهم من ورطة جورج لطف اهلل.

البروتي  �شوى  يكن  مل  ال�شاب،  هييذا 

الدكتور عبداهلل اليايف الذي توىل بعدها 

مرات  لعدة  احلكومة  رئا�شة  ثم  اليييوزارة 

بيييييدءاً مييين عييهييد النيييتيييداب مييييييروراً بعهد 

تييويل فيها  مييرة  اآخييير  وكييانييت  ال�شتقالل 

�شارل  الرئي�س  عهد  يف  احلكومة  رئا�شة 

حلو عام 1966..

تيييرى ميين يييتييذكيير عييبييداهلل اليييييييايف، يف 

راكمت  التي  املتوح�شة  الراأ�شمالية  زميين 

دون  ديييينييياً،  دولر  مييليييييار   63 الييبييلييد  عييلييى 

اأن حتيييل ميي�ييشييكييليية واحييييييدة، فييالييظييالم ما 

زل يييهييدد لييبيينييان.. يف نف�س الييوقييت الييذي 

يف  ت  مييرنّ لمعة  اأ�شماء  يلغوا  اأن  يييريييدون 

واأدوار:  اأ�شماء  فاأين  ال�شرائع،  اأم  تاريخ 

ال�شرية  م�شروع  �شاحب  العويني  ح�شني 

يذكرون،  كما  اإده  اإميل  ولي�س  امل�شرفية، 

عبداهلل اليايف، ناظم عكاري، اأحمد وعمر 

اليييداعيييوق، �ييشييائييب �ييشييالم، املييفييتييي توفيق 

الكبر  الإنيي�ييشيياين  الطبيب  خييالييد وجنييلييه 

م�شطفى  ال�شيخ  خييالييد،  تييوفيييييق  حمييمييد 

ال�شيخ  جنا،  م�شطفى  وال�شيخ  غالييني، 

اأحيييميييد اليييعيييجيييوز، �ييشييبييحييي املييحييميي�ييشيياين، 

وغرهم الكثرين..؟

والغبية،  املتوح�شة  الراأ�شمالية  وهذه 

بعد اأن حاولت اأن تلغي دور رموز بروت، 

البروتي،  واملجتمع  الأ�شر  تفكك  ها هي 

الذي  القدمي  ال�شتعماري  باملبداأ  عماًل 

ت�شد«،  »فييرق  الإنكليزي  امل�شتعمر  اأر�ييشيياه 

مدينتهم  يف  الييبييروتيييييون  اأ�ييشييبييح  بحيث 

اأقلية، و�شار يف املناطق القريبة والبعيدة 

عيين الييعييا�ييشييميية عيييدة بيييروتيييات.. وهيييو ما 

�شيكون لنا عودة اإليه.

�أحمد
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الإ�شالمية  اجلمهورية  �شفر  افتتح 

ركيين  غ�شنفر  د.  لييبيينييان؛  يف  الإييييرانييييييية 

اآبيييييادي، مييعيير�ييس الييكييتيياب الييعييا�ييشيير الييذي 

ييينييظييمييه املييجييليي�ييس اليييطيييالبيييي يف مييعييهييد 

الإ�شالمية  للدر�شات  اجلامعي  الدعوة 

بح�شور  يجمعنا«،  »الكتاب  عنوان  حتت 

النا�شر  عييبييد  د.  اليي�ييشيييييخ  املييعييهييد  رئييييي�ييس 

ممثاًل  رميييال؛  حممد  والعقيد  جيييربي، 

املدير العام لالأمن العام، والرائد ح�شني 

�شلمان ممثاًل املدير العام لأمن الدولة، 

ورميييييزي د�يييشيييوم ممييثيياًل اليينييائييب الييعييميياد 

فييار�ييس،  مي�شال عيييون، واليينييائييب مييييروان 

و�شخ�شيات  ال�شفراء  من  عييدد  وممثلي 

�شيا�شة واجتماعية.

اأكييد خاللها  اأبييادي  وكانت كلمة للدكتور 

كتاب  تلتزم  الإ�شالمية  اجلمهورية  اأن  على 

اهلل  بحبل  لالعت�شام  بالدعوة  وجل  عز  اهلل 

�شبيل  فال  وعليه  النجاة،  حبل  لأنييه  تعاىل، 

ملييواجييهيية اأعييييييداء الييييقييييراآن اليييكيييرمي والييكييتيياب 

والثقافة واحل�شارة والقيم اإل بوحدة الأمة، 

بكافة تنوعاتها الفكرية واملذهبية، لأن العدو 

ال�شهيوين،  الييعييدو  هييو  الأمييية  الأوحيييد لهذه 

وحييميياتييه الييدوليييييون الييذييين يييحيياولييون اإثيييارة 

الفنت املذهبية بهدف الت�شلط على مقدراتنا 

وثرواتنا، وجعلنا اأمة �شعيفة ل حول لها ول 

قوة، ونحن لن نكون اإل الأمة القوية العزيزة 

املقتدرة.

نظمت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات 

الإ�شالمية يف لبنان، ندوة �شيا�شية حتت عنوان »امل�شهد 

عام  من�شق  بح�شور  والحييتييمييالت«،  الواقع  العربي.. 

جبهة الييعييمييل الإ�ييشييالمييي واأمييييني عيييام حييركيية الأمييية؛ 

بييدوي ممثاًل  ورفعت  جييربي،  النا�شر  عبد  د.  ال�شيخ 

ممثاًل  د�ييشييوم  ورميييزي  احليي�ييس،  �شليم  الرئي�س  دولييية 

ممثاًل  حييالوي  �شالح  والعقيد  عييون،  مي�شال  العماد 

املدير العام لالأمن العام اللواء عبا�س اإبراهيم، وب�شار 

د.  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  �شفر  ممثاًل  اأ�شعد 

يف  التنفيذية  الهيئة  اأمييني  ونائب  علي،  الكرمي  عبد 

حركة النا�شريني امل�شتقلني املرابطون ح�شن احلبال، 

د. علي �ييشيياهيير، وممثلي عييدد من  وممييثييل حييزب اهلل 

واملنظمات  والإ�ييشييالمييييية  الوطنية  والييقييوى  الأحييييزاب 

الفل�شطينية.

البداية كانت مع د. طالل عري�شي، الذي لفت اإىل 

اأن �شورية هي البلد الوحيد الذي بلغ التدخل اخلارجي 

فيييييه مييين »اأجيييييل الييتييغييييير« حييييداً مل تيي�ييشييهييد مييثييلييه بيياقييي 

اإن ن�شبة التدخل  الثورات العربية، بحيث ميكن القول 

املئة  10 يف  اخليييارج، مقابل  ميين  املئة  90 يف  تقريباً  هييي 

من الداخل، وكل ذلك من اأجل منع حمور املقاومة من 

حتويل ر�شيد التغير اإىل ح�شابه.

هو  الييعييربييي  امل�شهد  تييغييرنّ  اأن  اإىل  عري�شي  واأ�ييشييار 

بذلت  وقييد  اجلييديييد،  مل�شهد  ولدة  ن�شهد  ومل  الييقييدمي، 

هذا  ليكون  جبارة  جييهييوداً  وحلفاوؤها  املتحدة  الييوليييات 

امل�شهد مل�شلحتها، تارة من خالل  التلويح باحلرب على 

اأو من  الدولية،  اأو مالحقة حزب اهلل باملحكمة  اإيييران، 

اأن  خالل ا�شتيعاب الثورات والإ�شالميني.. موؤكداً على 

م�شتقبل امل�شهد الإقليمي اجلديد هو رهن م�شتقبل ما 

يجري يف �شورية، ومن دون اأي تردد.

لتاريخ  درا�شتنا  فقالت: من  الرحباين  ليلى  د.  اأمييا 

املفيد  من  الآن،  لغاية  نييورمييربغ  منذ  الدولية  املحاكم 

كات جميعها حماكم  اأقيمت  التي  املحاكم  باأن  التذكر 

امليينييتيي�ييشيير، مل تييييوؤدِّ اأي حمييكييميية الييييدور امليينييوط بييهييا، اإل 

باقرانها باأدوات �شغط �شيا�شية ا�شتخدمها املنت�شرون 

املع�شكر  هزمية  اأن  ومبييا  املهزومني،  خ�شومهم  ل�شحق 

املييقيياوم مل تييتييم �ييشييابييقيياً، ومل يييقييدر الييغييرب حتقيقها يف 

بلبنان  اخلييا�ييشيية  املحكمة  م�شر  فييياإن  اأييي�ييشيياً،  �ييشييورييية 

�شيبقى جمرد اأداة �شيا�شية بغطاء ق�شائي، ولن تتحول 

اإىل العمل الق�شائي الفعلي الذي يحقق ماآرب �شيا�شية.

وقييد اأدار اليينييدوة الزميل اأحييمييد زييين الييدييين، الييذي 

الغربية  ال�شتهدافات  عن  �شاملة  تاريخية  �شورة  م  قييدنّ

للمنطقة، ول�شورية حتديداً.

أبـــادي يـفـتـتـح                مـعـرض »الكتــاب يجمـعـنـــا«
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»األمة« و»الجمعيات والشخصيات اإلسالمية« ينظمان ندوة حول

»المشهد العـــــربي.. الواقع واالحتماالت«

الزميل اأحمد زين الدين مقدماً د. طالل عري�شي ود. ليلى الرحباين للحا�شرين



»اأمييييك يف الييعيينيياييية الييفييائييقيية  يف حالة 

بييياأ�يييشيييرع ما  امليي�ييشييفييى  حيييرجييية، تييوجييه اإىل 

ميكن«!، وبينما هو على الطريق م�شرعاً 

يتعر�س حلادث عنيف يوؤدي اإىل اإ�شابته 

بييجييروح خييطييرة، واأخيييييرى تيي�ييشيياب بتوتر 

ر�شوبها  خرب  تلقيها  بعد  ع�شبي  وانهيار 

يف امتحانات اجلامعة من اأعز �شديقاتها، 

وبعالمات  جنحت  اأنها  بعد  فيما  ليتبني 

والده  احت�شار  خرب  يتلقى  واآخيير  جيدة، 

وي�شطر  �شديدين،  وحييزن  بهم  في�شاب 

ليييرك عييمييلييه يف اخلييييييارج، والييتييوجييه اإىل 

لييبيينييان بييياأ�يييشيييرع ميييا مييييكييين، ليييييتييفيياجيياأ اأن 

اأبييياه حييي وباأف�شل حييال، هيييوؤلء قلة من 

خدعة  �شحية  يقعون  الذين  الأ�شخا�س 

اأنحاء  جميع  من  النا�س  معظم  ميار�شها 

الييعييامل مييع بييداييية �ييشييهيير نييييي�ييشييان ميين كل 

بني  املقالب واملداعبات  تكر  حيث  عييام، 

اأجل ال�شحك  الكذب من  النا�س، ويييزداد 

ذلك  يف  يتمادى  البع�س  لكن  والت�شلية، 

فتنتهي املزحة مب�شيبة اأو كارثة ل ت�شبب 

�شوى الأذى والأمل.

�إىل متى يرجع تاريخ كذبة 

�أول ني�سان؟

من  الأول  كيييذبييية  واأ�يييشيييل  تيييارييييخ  اإن 

ب�شكل  ومثبتة  مييوؤكييدة  غيير  هييي  ني�شان، 

نييهييائييي، فييهيينيياك مييين يييقييول اإنيييهيييا نيي�ييشيياأت 

يف  عيي�ييشيير  اليي�ييشيياد�ييس  اليييقيييرن  يف  يف فرن�شا 

عييهييد املييلييك �ييشييارل الييتييا�ييشييع، اليييذي فر�س 

اأن  فيه  حييدد  يف فرن�شا،  جييديييداً  تييقييومييياً 

�شهر  ميين  الأول  يييبييداأ يف  الييعييام اجلييديييد 

الأول  يبداأ يف  كان  اأن  بعد  الثاين،  كانون 

من �شهر ني�شان، فاأ�شبح كل من يرف�س 

التقومي اجلديد من املتع�شبني للتقومي 

الييييقييييدمي، ييي�ييشيينييف بيييالأحيييميييق ويييتييعيير�ييس 

قبل  ميين  احلييرجيية  وامليييواقيييف  لل�شخرية 

بعد،  فيما  التقليد  هييذا  فانت�شر  النا�س، 

وهناك راأي اآخر يظن اأن هذه العادة هي 

ع�شور  اإىل  وثنية متتد  لطقو�س  بقايا 

قدمية، حيث كانوا يختلقون الأكاذيب يف 

اأول ايام العيد الذي يكون يف بداية ف�شل 

اإىل  تعود  اأنها  يزعمون  واآخييرون  الربيع، 

يحتفلون  الهنود  كان  حيث  اأ�شل هندي، 

بيييعيييييييد ا�يييشيييميييه »الييييييهييييييويل« ييينييتييهييي اآخيييير 

اأول ني�شان  �شهر اآذار، فكانوا يودعونه يف 

والدعابات واملقالب  البي�شاء  بالأكاذيب 

اإىل  ا�شتمرت  اأنها  يعتقد  التي  امل�شحكة 

حد الآن منذ ذلك احلني.

من �أ�سهر �أكاذيب �لأول من ني�سان

من  تتاألف  التي  الييعييادة  هييذه  اأن  املهم 

عيينييا�ييشيير اأ�ييشييا�ييشييييية، هيييي اليييكيييذب واخلييييداع 

اأرجيياء  جميع  اإىل  امتدت  الأذيييية،  واأحياناً 

اليييعيييامل، واأ�ييشييبييحييت متييار�ييس بييني الأفييييراد 

والثقافية  العرقية  تييعييدداتييهييم  مبختلف 

كذبات  اأ�شهر  وميين  عيييام،  كييل  يف  والدينية 

جريدة  ن�شرته  ما  هي  ني�شان،  من  الأول 

»اإيفننج �شتار« الإجنليزية يف اأوروبا، حيث 

اأعلنت يف 31 اآذار �شنة )1746( اأن »غداً اأول 

ني�شان، �شيقام معر�س حمر عام وباملجان 

يف مدينة »اأ�شلنجتون« الإجنليزية«، فهرع 

النا�س ينتظرون مل�شاهدة هذه احليوانات، 

يييجييدوا �شيئاً،  اأعييييياهييم النييتييظييار ومل  وملييا 

اأنف�شهم،  ي�شتعر�شون  جيياءوا  اأنهم  علموا 

فكاأنهم هم احلمر.

املعكرونة«  »�شجرة  كذبة  ا�شتهرت  كما 

 ،1957 عييام   BBCالي قناة  بها  قامت  التي 

عيينييدمييا عيير�ييشييت تييقييرييير تييلييفييزيييوين تقول 

�ييشييوييي�ييشييرا  املييعييكييرونيية يف  اإن مييو�ييشييم  فيييييه، 

لييتييلييك اليي�ييشيينيية جنيييح بيي�ييشييبييب اليي�ييشييتيياء غر 

احلاد، والذي �شاعد يف عدم تك�شر ق�شبان 

مع  وذليييك  ال�شجر،  ميين  امليييدلة  املعكرونة 

عييير�يييس ميي�ييشيياهييد ل�يييشيييجيييار تيييتيييدىل ميينييهييا 

قيي�ييشييبييان املييعييكييرونيية، وامليي�ييشييحييك يف الأمييير 

التقرير  هذا  �شدقوا  امل�شاهدين  اآلف  اأن 

املفربك، وات�شل بع�شهم باملحطة ي�شاألون 

كيف ميكن زراعة اأ�شجار املعكرونة.

اإ�ييشييافيية اإىل اخلييدعيية الييتييي قييامييت بها 

 ،1998 عييام  الأمركية  كينغ  برغر  �شركة 

اأعلنت  ال�شحف  يف  اإعييالنيياً  ن�شرت  عندما 

فيييييهييا عيييين بيييييدء بيييييييع هيييميييربغييير ميي�ييشييمييم 

خ�شي�شاً من اأجل النا�س الذين ي�شتعملون 

اليييييد الييييي�ييشييرى بيييدل اليييييميينييى، وقييياليييو اإن 

الييهييمييربجيير يييحييتييوي عييلييى نييفيي�ييس مييكييونييات 

ب�شكل  مرتبة  ولكنها  العادية،  الهمربغر 

عك�شي ملييالئييميية اليييييد الييييي�ييشييرى، وميييا كييان 

من اآلف الزبائن اإل اأن ذهبوا اإىل املطعم 

اليوم  يف  و  اجلديد،  ال�شاندوي�س  يطلبون 

اإعييالن جديد  بن�شر  ال�شركة  التايل قامت 

ذكرت فيه اأن »همربغر اليد الي�شرى« كان 

مزحة اأول ني�شان.

ويحذر الكثر من م�شاوئ هذه العادة 

تنتجه  ملييا  �ييشيينييوييياً  متييار�ييس  الييتييي  ال�شيئة 

من اإزعيياج واأذى يف معظم الأحيان، لكن 

يعد  مل  الييكييذب  اأن  حقيقة  عنهم  يغيب 

ني�شان  مييين  الأول  اليييييييوم  عييلييى  يقت�شر 

�يييشيييارة احل�شيني  تيي�ييشيياركيينييا  وهيينييا  فييقييط، 

درا�ييشيية  يف  تتخ�ش�س  الييتييي  )20عاماً( 

عييلييم اليينييفيي�ييس يف اجلييامييعيية الييلييبيينييانييييية يف 

اأدري ملاذا يويل النا�س  راأيها فتقول: »ل 

من  قلقهم  ويبدون  الأهمية  من  الكثر 

فالنا�س  ني�شان،  كذبة  ممار�شة  ا�شتمرار 

كان  اإن  �شاعة،  وكييل  يييوم  كييل  يف  يكذبون 

ال�شنة  اأول  يف  ن�شفه،  اأو  ني�شان  اأول  يف 

اأو اآخييرهييا ل يييوجييد فيييرق، واملييوؤ�ييشييف اأن 

العربي  عييامليينييا  داخيييل  تغلغل  قييد  الييكييذب 

فاأ�شبح  ييي�ييشييدق،  ل  ب�شكل  والإ�ييشييالمييي 

وا�شحاً وجلياً يف جميع اأنحاء حياتنا، يف 

الإعالم وال�شيا�شة والتجارة وغرها، كل 

وامل�شالح  املطامع  اإ�شباع  اأجييل  ميين  ذلييك 

دماء  يف  كالدرينالني  فبات  ال�شخ�شية، 

اأن  ت�شتطيع  ل  الييذي  واأفيونها  �شعوبنا، 

تعي�س بدونه، لأنه يعد الو�شيلة الأقوى 

التي حتقق لها النجاح والأرباح«.

النف�شي  الطبيب  اأجييراهييا  درا�ييشيية  ويف 

اأن  الأمييركييي »روبييييرت فيييييلييدمييان«، ك�شف 

معظم النا�س يكذبون اأثناء الأحاديث التي 

ذكيياء  اأكييير  يييبييدو  ييييوم، لكي  كييل  يجرونها 

اأن  بهم، ووجد  الآخرين  اهتمام  وليثروا 

الأقييل  على  مييرة  يكذبون  النا�س  من   ٪60
خالل حديث مدته ع�شر دقائق، اأما املعدل 

املتو�شط فهو كذبتان اأو ثالث.

جتعلنا  التي  الأ�شباب  هي  ما  ولكن 

نكذب، وهييل هناك اأكيير من نييوع واحد 

فا�شل  املييواطيين ح�شن  يييبييدي  لييلييكييذب؟ 

»على  الأمر فيقول:  راأيه يف  )36عاماً( 

�شن  منذ  الكذب  نتعلم  فاإننا  يبدو،  ما 

�شغرة، عندما تبداأ معنا قدرة التخيل 

والبييييتييييكييييار، وعييينيييدميييا ييي�ييشييجييعيينييا اجليييو 

املحيط بنا على فعل ذلييك، وهييو الأميير 

طييوال حياتنا  بعد  فيما  يالزمنا  الييذي 

ميين اأجييييل الييتييهييرب ميين الييعييقيياب ب�شكل 

اأ�شا�شي«.

وبييياليييفيييعيييل، فييييييياإن اليييييدافيييييع الييرئييييي�ييس 

على  كييان  اإن  امل�شاكل،  جتنب  هييو  للكذب، 

ال�شعيد ال�شخ�شي اأو على �شعيد العائلة 

واملقربني، فتكون املكافاأة هي الهرب وعدم 

التورط يف امل�شكلة، يف حني تقع احلقيقة 

�ييشييحييييية لييهييا، فييالييبييعيي�ييس يييكييذب مييين اأجيييل 

ال�شيطرة والتملك، والبع�س الآخر يكذب 

لكي ل يجرح م�شاعر الآخرين وليجنبهم 

اليييينييييزاع واخلييييييييالف، وهيييينيييياك ميييين يييكييذب 

اأو  الدعييائييي(  )الييكييذب  بالنق�س  ل�شعوره 

)التقليدي(  بذلك  يقوم  غره  راأى  لأنييه 

اأو  اأجييييل النيييتيييقيييام )النيييتيييقييياميييي(  اأو مييين 

وبييكييل بيي�ييشيياطيية، لأنيييه تييعييود عييلييى ذليييك اأي 

اليييكيييذب الييتييلييقييائييي وغيييير املييتييعييمييد اليييذي 

النف�س  علم  يف  الربوفي�شور  عنه  حتييدث 

جرالد جيللي�شون، يف جامعة كاليفورنيا 

اجلنوبية، حيث ي�شرح اأن الكذبة الواحدة 

فعندما  الأكيييياذيييييب،  عيي�ييشييرات  اإىل  تيييييوؤدي 

علينا  ي�شهل  ب�شهولة،  الأوىل  كذبتنا  متر 

تييكييرار الييكييذب يف امليييرة الييثييانييييية والييثييالييثيية، 

وكلما اأفلتنا من عقاب الكذبة، كلما ازداد  

ليييييتييحييول لحيييقييياً وبيييييدون اأن نييييدرك ذلييك 

يييتييجييزاأ من  ل  وجييييزءاً  عيييادة طبيعية  اإىل 

�شخ�شيتنا.

وعيييليييى كيييل حيييييال، يييعييتييرب الييكييثيير من 

النا�س اأن الكذب مهما كان حجمه )�شغراً 

هو  اأبي�شاً(،  اأو  )اأ�ييشييوداً  ولونه  كييبييراً(  اأو 

جرمية اأخالقية مذمومة ترف�شها جميع 

الأديان واملجتمعات على اختالفها، اإل يف 

حالت معينة وا�شطرارية، كاإنقاذ حياتنا 

اأو  اآخييير ميين مييوت  اأو حييييياة �شخ�س  مييثيياًل 

نتيجة عدم  اأي عندما تكون  خطر كبر، 

اأ�ييشييواأ من قولها، وعييدا ذلك  قييول الكذبة 

فهي مرفو�شة ملا ت�شببه من هدم الروابط 

الإنيي�ييشييانييييية بييني الأفييييييراد وانيييدثيييار الثقة 

التعاي�س  عملية  تبنى  اأ�شا�شها  على  التي 

ال�شالم  يتحقق  خاللها  وميين  امليي�ييشييرك، 

واإىل  الآخرين،  النف�س ومع  الداخلي مع 

اأن ت�شعى ال�شعوب اإىل حتقيق هذا ال�شالم 

املتكامل يبقى الكذب ملح حياتنا.  

يف  قيل  ما  اأ�شهر  بع�س  نذكر  واأخيييراً 

الكذب:

)اإن ال�شدق يهدي اإىل الرب، واإن الرب 

لي�شدق  الييرجييل  واإن  اجليينيية،  اإىل  يييهييدي 

الكذب  واإن  �شديقاً،  عنداهلل  يكتب  حتى 

يهدي  الفجور  واإًن  الييفييجييور،  اإىل  يهدي 

اإىل النار، واإن الرجل ليكذب حتى يكتب 

عند اهلل كذاباً( حديث نبوي.

بع�س  النا�س  كل  تخدع  اأن  »ت�شتطيع 

الوقت، اأو بع�س النا�س كل الوقت، ولكنك 

الييينيييا�يييس كل  كيييل  تيييخيييدع  اأن  تيي�ييشييتييطيييييع  ل 

الوقت« اإبراهام لينكولني.

اليينييا�ييس  اأن  اليييكييياذب  »لييييي�ييشييت عييقييوبيية 

ي�شتطيع  ل  هيييو  اإنييييه  بيييل  ييي�ييشييدقييونييه،  ل 

 اأن ييي�ييشييدق اليينييا�ييس« جييييورج بييرنييارد�ييشييو.

ق«، حيييتيييى وليييييو قيييال  »اليييييكييييياذب ل ُييييي�ييييشييييدنّ

�شدقاً »�شي�شرون«. 

غدير حامد
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من جانبه، لفت ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي اإىل اأهمية هذا املعر�س، يف 

ال�شعوب  وت�شتيت  العربية على متزيق  الييدول  اأنظمة  قادة  زمن يعمل بع�س 

والدول، ومن املهم اأن جند �شباباً من موؤ�ش�شات علمية تنظر اإىل هذا اخلطر 

الأمة  اأبناء  بني  ال�شف  وتوحيد  الكلمة  جمع  على  فيعملون  باأمتنا،  املحدق 

الواحدة، لأن الأوطان ل تبنى على خلفيات مذهبية وطائفية وعرقية، فننظر 

اإليهم باأمل كبر اأن يحقق اهلل على اأيديهم اخلر بالوحدة واملحبة والتعاون.

العا�شرة  ال�شاعة  ميين   2012 ني�شان   15 لغاية  م�شتمر  املعر�س  اأن  ُيييذكيير 

�شباحاً وحتى ال�شاد�شة م�شاء.

ال�شفر د. ابادي وال�شيخ جربي يق�شان ال�شريط



�أيام  بعد  �لعرو�س  تو�جهها  �صدمة  �أول 

من �ل��زو�ج، هي �ملقارنة �لتي يعقدها �لزوج 

ب��ن م���ذ�ق وجباتها وب��ن ط��ع��ام �أم���ه �ل��ذي 

غالباً  �صك  ال  و�ملقارنة  ل�صنو�ت،  عليه  �عتاد 

ال تكون يف �صاحلها.

يبدو �أن هذ� �الأمر ال يقت�صر على �لدول 

�أن  �لعربية فقط، بل �أظهرت در��صة حديثة 

معظم �لرجال يف�صلون �لطعام �لذي تعده 

معدو  وق��ال  زوجاتهم،  طعام  على  �أمهاتهم 

2000 رج���ل من  �ال���ص��ت��ط��اع، �ل����ذي ���ص��م��ل 

�الأم��ه��ات  �إن  �لربيطانية:  »�ل��ط��ع��ام«  �صبكة 

رن عادة وجبات تقليدية باأيديهن، وال  يح�صّ

�أو  �الأط��ع��م��ة �جل��اه��زة،  على  ك��ث��ر�ً  يعتمدن 

تلك �لتي ت�صخن ب�»�ملايكروييف« على عك�س 

»�الأمهات  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارو�  �ل�صابات،  �لن�صاء 

قادر�ت على حت�صر جمموعة متنوعة من 

�لوجبة  حت�صر  على  ويحر�صن  �الأط��ب��اق، 

�ملف�صلة لدى �أبنائهن«.

و�أك��د و�حد من �أ�صل �أربعة رج��ال، �أنهم 

م���ن دون  و�ل���دت���ه���م،  م���ن���زل  �إىل  ي��ت�����ص��ل��ل��ون 

�ملف�صل،  طعامهم  ل��ت��ن��اول  �ل��زوج��ة  معرفة 

ف��ي��م��ا ق���ال و�ح����د م���ن �أ����ص���ل 10 م��ن��ه��م، �إن 

زوجاتهم ي�صعرن بالكثر من �ل�صغوط، يف 

�صعيهن ليكن مب�صتوى حمو�تهن يف �لطبخ، 

�أن��ه��م طلبو� من  �إىل  13 زوج���اً فقط  و�أ���ص��ار 

زوجاتهم �أن يتعلمن �لطهو من حمو�تهن.

الأم تك�سب

نف�س �لنتيجة �أ�صارت �إليها در��صة �صابقة 

طعام  يف�صلون  �الأزو�ج  م��ن   ٪70 �أن  �أك���دت 

�الأم عن طعام �لزوجة، و�أن ذ�كرتهم وحا�صة 

ب��امل��ذ�ق  حتتفظان  ت���ز�ال  مل  لديهم  �ل��ت��ذوق 

ب��ر�ع��ة  �الأم، رغ����م  �حل���ل���و و�خل���ا����س الأك�����ل 

�لزوجة يف فن �لطهي، يف حن �عرتف ٪30 

فقط مبهارة �لزوجة يف �صنع �أطباق �لطعام 

عن  لهم  غنى  ال  ذلك  ومع  و�للذيذ،  �ملتنوع 

والئم �الأم �ل�صهية.

ع���ل���م���اء �ل���ط���ب �ل��ن��ف�����ص��ي م����ن ج��ه��ت��ه��م 

�لل�صان  يف  �ل��ت��ذوق  خ��اي��ا  �أن  �إىل  ي�صرون 

تبلغ ذروتها يف مرحلتي �لطفولة و�ملر�هقة، 

�ل��رج��ول��ة  م��رح��ل��ة  يف   ٪10 بن�صبة  ت��ق��ل  ث��م 

يتناوله  ما  ف��اإن  لذلك  و�لكهولة،  �ملتقدمة 

على  ع��ال��ق��اً  يظل  �مل��ب��ك��رة  �مل���رء يف مر�هقته 

ل�صانه ويف ذهنه وقلبه على �أنه �الألذ.

وي�����ص��رح �ل��ع��ل��م��اء �أن����ه يف �مل��ا���ص��ي ك��ان��ت 

�ل��زوج��ة تقيم م��ع �حل��م��اة، وك��ان��ت �الأخ��رة 

تتوىل �لتحكم باأمور �ملنزل، وكانت هي �لتي 

حت���دد �ل��ط��ب��ق �ل��ي��وم��ي وك��ي��ف��ي��ة حت�����ص��ره، 

يفخر  �ل��ط��ع��ام  ح��ول  يجل�س  �جلميع  وك���ان 

�ل���و�ل���دة وي��ث��ن��ي ع��ل��ى ك��ل م��ا ت�صنعه  بطبخ 

وت��ع��ودو� على  �الأزو�ج  ي��د�ه��ا، من هنا تربى 

�أكل �الأم.

لكن �أ�صبحت �لزوجة �ليوم �صيدة بيتها 

وب���ات���ت ت��ّط��ل��ع ع��ل��ى ك���ل م��ن��ت��ج��ات �الأ����ص���و�ق 

و�الأط���ع���م���ة �جل���اه���زة، وت��ت��ع��ل��م ف���ن �لطبخ 

�لف�صائيات  وبر�مج  �ملتخ�ص�صة  �لكتب  من 

�ل��ك��ث��رة يف ه���ذ� �مل���ج���ال، ح��ت��ى ب��ات��ت �أك���ر 

مهارة من و�لدتها وحماتها، ومن �لطبيعي 

�أن تغّر �لزوجة من تف�صيل زوجها لطعام 

�إىل جانب وظيفتها، تعود لتقف  �أمه، فهي، 

�الأط��ع��م��ة  �إع�����د�د  يف  وجت��ت��ه��د  مطبخها  يف 

�لع�صرية �ملتنوعة، �لتي حتافظ من خالها 

كلمة  ت�صمع  �أن  وب���دل  �الأ���ص��رة،  �صحة  على 

�صكر على تعبها، ت�صمع متجيد �لزوج لطهي 

و�لدته �لذي ال يعلى عليه وميز�ن يديها يف 

�مللح و�لتو�بل.

خطوات ا�ستقاللية

وبن  بينك  تن�صاأ  �لتي  �خل��اف��ات  ولتجنب 

زوجك، تقدم لك »�لثبات« جمموعة خطو�ت 

حتى ت�صرت�صدي بها ال�صتيعاب تعلق زوجك 

بو�لدته:

- ت���ف���ه���م���ي م�������ص���اع���ر ح���م���ات���ك وزوج��������ك، 

فم�صاعرها �ملبالغ فيها جتاه زوجك قد يكون 

قطفت  كونك  معك،  مناف�صتها  �إىل  مردها 

»ثمرة« تعبت على تن�صئتها وتدليلها ل�صنو�ت 

فما  طعامها،  على  زوج��ك  ثناء  �أم��ا  طويلة، 

و�لتعبر عن  �إال حم��اول��ة الح��رت�م��ه��ا،  ه��و 

�متنانه لتعبها معه.

- تعريف �إىل كل ما هو جديد و�صحي يف عامل 

�لطبخ، وتفنني يف تقدمي وجبات و�أطباق مل 

ت�صمع عنها حماتك من قبل.

�مللوخية،  �إن كانت حماتك بارعة يف �صنع   -

ال تعّديها يف بيتك، بل �ختاري طبقاً تربعن 

يف �إعد�ده، وي�صهد لك �جلميع بذلك.

��ري وج��ب��ات �أج��ن��ب��ي��ة، وت��درب��ي  - ح�����صّ

على لفظها لتبهري زوجك مبعرفتك 

�ملتنوعة يف فنون �لطهي.

وت�صرفاتها  حماتك  فعل  ردة  �أن  تذكري   -

ت��رت��ب��ط ب��ع��م��ر خ��اي��ا خم��ه��ا، وب���ال���ت���ايل ال 

و�ل�صلوك  �الإر�دي  �لعقل  �خ��ت��اف  م��ن  ب��د 

بينهما  يف�صل  �صخ�صيتن  ب��ن  �ل�صخ�صي 

�أكر من عقدين.

- �ن�صي تعليق زوجك على طعامك، وركزي 

�مل��ن��زل،  �أخ���رى د�خ���ل  جم��ه��ودك يف م�صاريع 

لتثبتي  �ل��ع��م��ل،  يف  �أو  �الأوالد،  تربية  يف  �أو 

باأعمال  �لقيام  ق��ادرة على  �أن��ك  له ولنف�صك 

خمتلفة لي�س حلماتك قدرة عليها.

- زوج�����ك �ب����ن ب��ي��ئ��ت��ه وحم��ي��ط��ه و�أق����ارب����ه 

عنهم  و�صلخه  لتغيره  و�صعيك  وج��ر�ن��ه، 

جمرد وهم.

- حبك لزوجك يعني حبك لو�لدته و�أخو�ته 

وكرهك لهن �صيبعده عنك.

- مت����ي����زي ع�����ن ح����م����ات����ك ب���ت���ع���ل���ي���م �ب���ن���ك 

الحقاً  و�هتمامه  عنك،  �لتامة  �ال�صتقالية 

بزوجته و�أ�صرته �جلديدة.

�أم���اً،  �أن���ت �ل��ي��وم زوج���ة وغ���د�ً �صت�صبحن   -

وب��ع��د غ��د ح���م���اة.. ف��ا���ص��ت��وع��ب��ي ه���ذ� �الأم���ر 

لت�صتوعبي تعلق زوجك باأمه.

الأم������ه  ح����اج����ت����ه  يف  ط����ف����ل  �ل������������زوج   -

هذ�  �إىل  فانظري  زوج��ت��ه،  من  و�حتياجاته 

�الأمر من منظار ح�صا�س وعادل.

- م�صكلتك لي�صت يف مذ�ق طعامك، بل 

�إد�رت���ك الختافك عن حماتك،  يف طريقة 

و�أ�صلوبك يف ح�صم �ملناو�صات.

- تنازلك وت�صليمك ب�صدق كام زوجك 

وح�صن  قيمك  �أهمية  ي��ربز  �أم���ه،  طعام  ع��ن 

�صلوكك وتربيتك.

- �حرت�م �الأكرب �صناً و�جب علينا.. �إذن 

�نظري �إىل حماتك كاأم ثانية ولي�س مناف�صة 

يف �لطهي.

بيتك،  ج����در�ن  د�خ���ل  م�صتقلة  ك���وين   -

و�صلمي �لقيادة حلماتك يف بيتها.

رمي اخلياط
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زوجك يفّضل طعام أمه.. فكيف تتصرفين؟

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

�حل�صا�صية عبارة عن جمموعة من �الأعر��س �لتي تظهر على بع�س 

�الأطفال بعد تعر�صهم الأج�صام غريبة موجودة يف �لبيئة �ملحيطة بهم، 

وعادة ما يكون �جلهاز �ملناعي للطفل هو �مل�صوؤول �الأول عن ظهور هذه 

�مل�صوؤول عن �حلماية �صد �جلر�ثيم و�ملو�د  �الأعر��س، الأنه هو �جلهاز 

�أو  �ل�صارة، وقد تنتج �حل�صا�صية عن بع�س �ملو�د �لتي يتناولها �لطفل 

�ملناعي  �إف��ر�ز �جلهاز  �إىل  ي��وؤدي  �أي�صاً، مما  ي�صتن�صقها  �أو  يلم�صها  �لتي 

لبع�س �ملو�د �لكيمائية، و�لتي تت�صبب يف ظهور �أعر��س �حل�صا�صية.

احل�سا�سية • اأعرا�ض 
�حمر�ر �لعن

طفح جلدي �أو ت�صلخات يف �جللد )قد تكون م�صاحبة باحلكة(.

تقل�صات يف �جلهاز �له�صمي.

�صيان �الأنف.

�صيق �لتنف�س.

قد تظهر �أعر��س �أخرى تتعلق باملكان �لذي تظهر فيه �حل�صا�صية.

 

الأطفال بها  ي�ساب  التي  احل�سا�سية  • اأنواع 
ح�صا�صية �ل�صدر: مثل: �لربو �ل�صعبي، و�صيق �لتنف�س، وحمى �لق�س.

ح�صا�صية �جللد: مثل: �الأكزميا، و�الأرتيكاريا.

ح�صا�صية �الأنف: مثل: �صيان �الأنف، و�لعط�س �مل�صتمر.

ح�صا�صية �جلهاز �له�صمي مثل: تقل�صات �ملعدة، و�الإ�صهال.

التي توؤدي اإىل اإ�سابة الطفل باحل�سا�سية • اأ�سباب 
باحل�صا�صية،  �لطفل  �إ�صابة  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  �الأ�صباب  تتنوع 

ويف �لكثر من �الأحيان ال ميكن حتديد �ل�صبب �لرئي�س ور�ء 

�إ�صابة �لطفل باحل�صا�صية، وقد تكون �حل�صا�صية نتيجة ل�:

له  ت�صبب  �لتي  �الأطعمة  بع�س  �لطفل  يتناول  قد  �لغذ�ئية:  �مل��و�د 

وكذلك  و�ل��ف��ول،  و�لبي�س،  و�لبقوليات،  �جل��ن،  مثل:  �حل�صا�صية، 

بع�س �مل�صروبات مثل ع�صر �ملاجنو و�لفر�ولة.

�حل�صا�صية  من  يعاين  �لطفل  جلد  يكون  فقد  و�ملفرو�صات:  �ملاب�س 

�أو  و�لنايلون  و�حل��ري��ر،  �ل�صوف،  مثل:  �الأقم�صة،  �أن��و�ع  بع�س  جت��اه 

�لري�س.

�إ�صابة  �إىل  ت��وؤدي  و�لتي  �لبن�صلن  مركبات  مثل  �لطبية:  �لعقاقر 

�لطفل باحل�صا�صية.

�لغبار و�الأتربة. 

�حل�صائ�س و�ل�صجر و�الأزهار: حيث ت�صبب نباتات �لزينة �لتي ت�صتعمل 

د�خل �ملنازل ح�صا�صية للطفل.

�إىل  ت���وؤدي  ق��د  �لبناء:  وم���و�د  �ل��ب��رتول  وم�صتقات  و�لبخور  �لعطور 

�إ�صابة �لطفل باحل�صا�صية �ل�صدرية وت�صبب له �صيقاً بالتنف�س.

 

من الإ�سابة باحل�سا�سية الوقاية  • طرق 
الأن �لوقاية خر من �لعاج، لذ� يجب على �الأم �تباع بع�س �الإر�صاد�ت 

حلماية �لطفل من �الإ�صابة باحل�صا�صية ومن هذه �الإر�صاد�ت:

معتدلة  �حل���ر�رة  درج��ة  على  �ملحافظة  مع  جيد�ً  �لطفل  غرفة  تهوئة 

بد�خلها وهي 27 درجة مئوية. 

تنظيف غرفة �لطفل جيد�ً، وذلك الأن للغبار �أثر�ً هاماً على ح�صا�صية 

�لتنف�صي،  �جلهاز  بح�صا�صية  �لطفل  �إ�صابة  ولتجنب  �لتنف�صي،  �جلهاز 

ميكن ر�س �لغرفة بكمية قليلة من �ملاء قبل كن�صها ويف�صل عدم تغطية 

�لغبار  بتجميع  �ل�صجاد  يقوم  حيث  و�ملوكيت؛  بال�صجاد  �لغرفة  �أر�صية 

و�الأتربة مما ي�صعب من عملية �لتخل�س من �لغبار. 

لذلك  �لطفل،  ح�صا�صية  ت�صبب  قد  و�مل�صروبات  �الأطعمة  �أن���و�ع  بع�س 

�أنو�ع �لطعام �لتي ت�صبب  يجب �لتعاون مع �لطبيب �ملتخ�ص�س ملعرفة 

لهذه  �لبد�ئل  توفر  مع  للطفل  �إعطائها  وجتنب  �حل�صا�صية  للطفل 

�الأطعمة. 

�خ��ت��ي��ار �ل��ن��وع �مل��ن��ا���ص��ب م��ن �حل��ف��ا���س للطفل �ل�����ص��غ��ر، و�ل��ت��اأك��د �أن 

�الإف���ر�ز�ت، وذل��ك لتجنب  �ل��ذي ميت�س  �لقطن  �حلفا�س م�صنوع من 

�إ�صابة �لطفل بالتهاب �حلفا�س.

غ�صل ماب�س �الأطفال جيد�ً؛ للتخل�س من رو��صب �ل�صابون و�ملنظفات 

�إ�صابة  �ملاب�س �لد�خلية و�جل��و�رب - و�لتي قد ت��وؤدي �إىل  - خ�صو�صاً 

�لطفل باحل�صا�صية �جللدية. 

�الإقال من �لتنزه و�خلروج يف ف�صل �لربيع �إذ� كان �لطفل يعاين من 

�حل�صا�صية جتاه �لزهور و�الأ�صجار.

للعو�مل �لنف�صية و�لع�صبية دور يف �لوقاية من �الإ�صابة باحل�صا�صية، 

فقد ي�صبب �الإرهاق و�لتعب �إىل �إ�صابة �لطفل باحل�صا�صية.

أسباب الحساسية لدى األطفال.. ووسائل الوقاية
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�ل�������ص���ع���ال ه�����و �أح�������د �الأع�����ر�������س 

�لتي تكر يف مو��صم معينة  �ل�صائعة 

وت��ن��ت�����ص��ر ب�����ص��رع��ة ك����ب����رة، وه�����و م��ا 

يحدث يف �لفرتة �الأخرة، �إذ �نت�صرت 

و�لكبار،  �ل�صغار  بن  �ل�صعال  ح��االت 

���ص��ر�ء عقاقر  و�رت��ف��ع �الإق��ب��ال على 

عاج �ل�صعال، نتيجة الأجو�ء �لطق�س 

�ملتقلبة �مل�صاحبة للغبار و�الأتربة.

وب��ع��ي��د�ً ع��ن ����ص��ط��ر�ب��ات �جل��ه��از 

وهي  �ل�صائعة،  و�أم��ر����ص��ه  �لتنف�صي، 

�حلاالت �لتي يجب ��صت�صارة �لطبيب 

�ملخت�س لعاجها، و�إجر�ء �لفحو�س 

��صتمر�ر  ح��ال  يف  �ل��ازم��ة، خ�صو�صاً 

�أو يف ح��ال تر�فقها مع  م��دة �حل��ال��ة، 

�رت���ف���اع درج�����ات �حل������ر�رة، م���ن �مل��ه��م 

معرفة �أن �ل�صعال هو رد فعل �جل�صم 

�ملمر�ت  �أو  باحللق  للتهيج  �لطبيعي 

يعترب  ك��م��ا  �ل���رئ���ت���ن،  �أو  �ل�����ص��ع��ب��ي��ة 

�ل�صعال مفيد�ً يف بع�س �الأحيان، الأنه 

�لتنف�صي  يعمل على تخلي�س �جلهاز 

عند  و�لبلغم  و�لبكرتيا  �مل��خ��اط  م��ن 

�ملدخنن.

�لتي  �لق�صرة  �ل�صعال  نوبات  �إن 

�أث����ر  �أو  ل����ع����دوى  ����ص��ت��ج��اب��ة  حت�����دث 

كاالأتربة  تنف�صية،  ملهيجات  �لتعر�س 

و�ل����ت����ل����وث، ت��ع��ت��رب ب��ط��ب��ي��ع��ة �حل����ال 

ع���ام���ة ���ص��ح��ي��ة و�إ������ص�����ارة ت��ن��ب��ي��ه��ي��ة 

لعاج �مل�صكلة، وميكن �لتخل�س منها 

ع���ن ط��ري��ق �الح��ت��ي��اط��ات �ل���ازم���ة، 

�مل�صروبات  وبع�س  �ملفيدة،  و�الأغ��ذي��ة 

�لع�صبية.

وي�صر �الأطباء �إىل �أنه على �لرغم 

�أن��و�ع �لعاج �لع�صبي حلاالت  �أن  من 

�جلانبية،  �آثارها  بقلة  تتميز  �ل�صعال 

ن��ك��ون ح���ذري���ن يف  �أن  ي��ج��ب  �أن���ن���ا  �إال 

�ختيارها تبعاً لنوعية �ل�صعال �إن كان 

�صعااًل  كان  �أو  للبلغم،  م�صاحباً  رطباً 

جافاً يرت�فق بتهيج �حللق.

  مـنــوعــــات

وصايا صحية عند اإلصابة بالسعال
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اأفــقــي

�ملا�صي �لقرن  �لعربي يف  �لقرى / عميد �الأدب  �أم   1
2 توق و��صتياق / يقوم مقام �صخ�س �آخر يف مهمة ما
3 مهمة �ر�صال و��صتقبال �لوفود / يف �ل�صلم �ملو�صيقي

مز�ح ن�صف   / �لتفاف   4
5 �طعمه حلد �الكتفاء / ال يقبل �لطعن �أو �لتغير

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �الأرق��ام من  تو�صع 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق
12345678910

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

متميزون  / ثني   6
على  حزنا  مرتفع  ب�صوت  بكاء   7
����ص���يء م���ا / ي���ح���اول �ل����ه����روب من 

م�صوؤولية

تر�م ن�صف   / مامح   8
�لتمكن منه �أو  9 �صعب �حل�صول عليه 
كوكب   / ف��و  �ل��ك��ون��غ  يف  رت��ب��ة   10
ي����دور م���ع ح��رك��ة ع���ق���ارب �ل�����ص��اع��ة 

عك�س كو�كب �ملجموعة �ل�صم�صية

عـــامـــودي

يتخرج  مل  ر�ح��ل  م�صري  �أدي��ب   1
من �جلامعة كتب �لعبقريات

يف  �إثر  له  كان  �صيني  فيل�صوف   2
�لثقافة �ل�صينية دهر� من �لزمن

ح����اد�  �ل���ر����ص���ا����س  ق���ل���م  جل���ع���ل   3
)معكو�صة( / جهة �أو ق�َصم

�الأر�س  من  ن�صتخرجها  �لتي  �ملو�د   4
ون�صتخدمها يف �ل�صناعات )معكو�صة(

5 حرفة )معكو�صة( / دعاء باخل�صارة 
و�لهاك وجاء يف �صورة �مل�صد

تيمن ن�صف   6
7 جتدها يف حديقة خا�صة م�صورة 

ويحبها �الأطفال / ندر وقل

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

النرجيلة أخطر من السجائر
�ل�صجائر،  بداًل من  �لرنجيلة  �إىل تدخن  �لبع�س  يلجاأ 

ماألوفاً يف  و�أ�صبحت منظر�ً  �أقل �صرر�ً،  باأنها  منهم  �عتقاد�ً 

�أن كانت هذه �لعادة حكر�ً  �صو�رع �ملدن و�أزق��ة �لقرى، فبعد 

�ملو�صة،  �جت��اه��ات  مثل  �صائعة  �أ�صبحت  �ل�����ص��ن،  ك��ب��ار  على 

�لثقافية،  �لتجمعات  خمتلف  �أو���ص��اط  يف  ب�صعبية  وحتظى 

وال�صيما عند �ل�صباب و�لطلبة.

�أن��دي��ة �جلامعات  ومم��ا يزيد �الأم��ر ���ص��وء�ً وخ��ط��ورة، �أن 

هناك  �إن  ب��ل  ملرتاديها،  �لرنجيلة  خيم  تقيم  ب���د�أت  �لليلية 

�ملنازل،  �إىل  �لرنجيلة  تو�صيل  خدمة  تقدم  وحمال  �صركات 

وي���ب���دو �أن ه��ن��اك ع���دم �ك�����رت�ث �أو ع���دم در�ي�����ة، مم���ا ي��ن��ذر 

باالأخطار �لتي تنطوي عليها هذه �ملمار�صة.

فالرنجيلة - على �لعك�س من �العتقاد �ل�صعبي �ل�صائد - 

�أن  �أي  ال تقل خطر�ً عن �ل�صجائر، فهي ت�صتمل على �لتبغ، 

�لتي تهدد حياة  �أكيدة، مثل �لتدخن، باالأمر��س  لها �صلة 

و�جلهاز  و�ل�صر�ين  �لقلب  و�أم��ر����س  كال�صرطان  �الإن�صان، 

�لتنف�صي، و�مل�صكات �لتي ت�صكل خطر�ً على �جلنن يف حالة 

�حلو�مل.

يتعر�صون  �ل��رنج��ي��ل��ة  م��دخ��ن��ي  �أن  ذل����ك،  م��ن  و�الأك�����ر 

�أك��رب من تدخن  بكميات  �ل�صامة   TOXIN �لتوك�صن  مل��ادة 

�أو  �خل�صب  من  �لدخان  �أي�صاً  ي�صتن�صقون  الأنهم  �ل�صجائر، 

با�صتن�صاق  �أ�صبه  �أم��ر  وه��و  �لتبغ،  حل��رق  �مل�صتخدم  �لفحم 

�لدخان على مقربة من حفل �صو�ء، وهو ما يحاول كل منا 

تفاديه.

وهناك خماطر �أخرى ينطوي عليها تدخن �لرنجيلة، 

فالرنجيلة  �ل�صيجارة،  من  بكثر  �أط��ول  لفرتة  ت��دوم  الأنها 

دقائق  مقابل  �مل��ع��دل،  يف  و�ح���دة  �صاعة  �صربها  ي�صتغرق  ق��د 

�ل��و�ح��دة  �لرنجيلة  ت��دخ��ن  �أن  كما  لل�صيجارة،  م��ع��دود�ت 

ي�صاوي مئة �صيجارة.

�أي�صاً يعاين من هذه �لعادة �ل�صيئة، فعلى �صبيل  �لغرب 

�مل��ث��ال، �صهد ع��دد �مل��ق��اه��ي �ل��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ة �لرنجيلة يف 

بريطانيا زيادة در�ماتيكية من 179 مقهى ونادياً عام 2007، 

�أعد�د  تر�جع  مع  ذلك  ويتناق�س  �الآن،   556 �أكر من  �إىل 

�ملدخنن من 24٪ من �ل�صكان عام 2007 �إىل 21٪ �الآن!

�لنا�س  ه��وؤالء  15٪ من  �أن  �أظهر  ��صتطاعاً  �أن  �ملثر 

ي��ع��ت��ق��دون �أن ال �أ����ص���ر�ر م��رتت��ب��ة ع��ل��ى �ل��رنج��ي��ل��ة، و٪44 

يعتقدون �أنها �أقل �صرر�ً من �ل�صجائر.

�ضاكاركندع

يليزاربلا

رام�ضم�ضوقط

اجنةلاخر

لاح�ضمذ

يدانوينقت

ورحال�ضلد

نهـود�ضرما

جميل�ضر

درارجنفيت�ض

باحلزم  يتمتع  من  ويعني  علم  �أ�صم   / �صر�س   8
و�لقوة / ��صم فعل مبعنى �أ�صكت ممر

9 مادة موجودة يف �لبحر وت�صتعمل يف عاج �جلروح 
/ �أديب وفيل�صوف فرن�صي عا�س ع�صر �لتنوير

10 ملك بابلي عظيم ��صتهر بن�صاطاته �لعمر�نية 
وو��صتهر ببناء حد�ئق بابل �ملعلقة
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عادة �سيئة، رمبا تكلف فريق جوفنتو�س 

غ��ال��ي��اً يف ن��ه��اي��ة امل��و���س��م.. اإن��ه��ا ال��ت��ع��ادالت، 

ال��ع��ج��وز«،  »ال�����س��ي��دة  �سجل  يف  عنها  تبحث 

ف��ت��ج��د احل�����س��ي��ل��ة م��ل��ف��ت��ة: 14 ت����ع����اداًل يف 

اي  جوفنتو�س  فيها  يخ�سر  مل  م��ب��اراة   29
مواجهة!

بق�سوة  الثقيلة  التعادالت  كمية  تعاقب 

ال���ي���وم ف���ري���ق ج��وف��ن��ت��و���س، ال�����ذي ي��ت��اأخ��ر 

ب��اأرب��ع ن��ق��اط ع��ن م��ي��ان مت�سدر ال���دوري 

االإيطايل. وذلك يف خ�سم مو�سم بنى عليه 

ع�ساق »البيانكونريي« اآمااًل عري�سة. 

وم������ع ان���ت�������س���اف امل���ن���اف�������س���ات ال ي����زال 

جوفنتو�س ميلك فر�سة تكرار اإجناز ميان 

التاريخي يف مو�سم 1991 ��� 1992 حني اأحرز 

»الرو�سونريي« لقب الدوري االإيطايل، من 

دون اأي هزمية، حمققاً الفوز يف 22 مباراة 

ومتعادال يف 12.

اأما على جبهة الكاأ�س، فحقق جوفنتو�س 

تاريخياً بعدما اطاح بغرميه ميان  اإجنازاً 

ل��ل��م��رة االوىل منذ  امل�����س��اب��ق��ة  ن��ه��ائ��ي  وب��ل��غ 

ن��اب��ويل على  ف��ري��ق  ���س��ي��واج��ه  وه���و   .2004
 20 الكاأ�س يف  نهائي  االأوملبي يف  ا�ستاد روما 

ايار املقبل.

وجن���ح ج��وف��ن��ت��و���س يف ان ي��ح��اف��ظ على 

اجن�����ازه ك��ال��ف��ري��ق ال��وح��ي��د يف ال��ب��ط��والت 

االوروب������ي������ة اخل���م�������س ال����ك����رى )اإن���ك���ل���را 

الذي  وفرن�سا(  واإ�سبانيا  واأملانيا  واإيطاليا 

مل يذق طعم الهزمية هذا املو�سم، علما انه 

اأك��ر الفرق تعادال يف هذه البطوالت  ثاين 

بعد بري�ست الفرن�سي )15(. 

العجوز«  »ال�سيدة  اأن�سار  بع�س  ويخ�سى 

ان تتكرر مع فريقهم معاناة فريق بريوجيا 

دون  م��ن   1979  ����  1978 اأن��ه��ى مو�سم  ال���ذي 

خ�����س��ارة، ل��ك��ن��ه ح��ل ث��ان��ي��اً يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف 

خلف اآ �س ميان البطل حينذاك.

جوفنتو�س  جت��ن��ب  ان  امل��راق��ب��ون  وي���رى 

الفريق هذا  ق��وة  اإح��دى نقاط  اخل�سارة هي 

املو�سم، وال �سيما ان »ال�سيدة العجوز« متلك 

اقوى دفاع اإذ اهتزت �سباكها 17 مرة فقط يف 

29 مباراة. ويرى ق�سم اآخر من املتابعني انه 
هذا الر�سيد ال ي�سرف يف مكان اإذ ان ميان 

على  الكالت�سيو،  �سدارة  على  �سعيداً  يربع 

التعر  4 مرات، م�ستفيداً من  رغم خ�سارته 

املتوا�سل جلوفنتو�س يف فخ التعادالت. 

وت��ن��ت��ظ��ر ف���ري���ق ج��وف��ن��ت��و���س م��واج��ه��ة 

ق��وي��ة م��ع ن��اب��ويل يف ال�����دوري، ه���ذا االأح���د. 

القادمة  املباراة  تقل  ان ال  املراقبون  ويتوقع 

�سخونة ع��ن ل��ق��اء ال��ذه��اب ال���ذي ج��اء ن��اري��اً 

واإذ حول فيه بوفون ورفاقه  الفريقني،  بني 

تخلفهم 0 ��� 3 اىل تعادل 3 ��� 3.

فقدان  مب�سوؤولية  النقاد  بع�س  ويلقي 

ب��ع�����س ال��ن��ق��اط ال��ه��ام��ة ع��ل��ى ك��ون��ت��ي ال���ذي 

املخ�سرم  وقائده  الفريق  لعب  مفتاح  حجز 

ال��ب��دالء.  مقاعد  على  بيريو  دل  الي�ساندرو 

وي��رى ه���وؤالء ب��ان دل بيريو ك��ان ق���ادراً على 

كما  متاماً  النقاط  من  فريقه  ر�سيد  تعزيز 

فعل يف املباراتني االأخريتني امام ميان، يف 

الكاأ�س، وامام االإنر يف الدوري.

ب��ي��ريو عند ح�سن ظ��ن مدربه  دل  وك���ان 

وزميله ال�سابق يف الفريق انطونيو كونتي، اذ 

امام  عاما   37 جنح النجم البالغ من العمر 

هذا  فقط  الثاين  هدفه  ت�سجيل  يف  ميان، 

املو�سم )االول كان يف الكاأ�س اي�سا امام روما 

يف  م�سواره  خ��ال  وال�287  النهائي(  رب��ع  يف 

الذي  العجوز«  »ال�سيدة  امل�سابقات مع  جميع 

1993. واحل��ق هدفه  ب��داأ م�����س��واره معه ع��ام 
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ة ـَ جوفنتوس يدفع ضريبة التعادالترَياض

خلط كامل لاأوراق ميز انطاق املو�سم اجلديد 

لبطولة العامل للفورموال واحد.. اعتلى الريطاين 

وبعد  اأ�سراليا..  يف  التتويج  من�سة  باتون  جن�سون 

بفوز  جم���دداً،  لت�سرب  ف���رياري  ع��ادت  فقط  اأ�سبوع 

غاب  حني  يف  ماليزيا،  يف  األون�سو  فرناندو  فار�سها 

عن ال�سورة حامل اللقب االأملاين �سيبا�ستيان فيتيل 

وفريقه املتوج ريد بل.

واإذا كان الفوز االأول اأحيا اآمال ع�ساق الفورموال 

بل  ري��دل  فريق  هيمنة  حاجز  لك�سر  ال��ت��واق��ون  وان 

على البطولة يف العامني املا�سيني، فان الفوز الثاين 

ف����رياري الطاحمني  ل���دى ع�����س��اق  اأم���ل  ب��ارق��ة  �سكل 

اأع��وام  بعد  الواجهة  اإىل  اجل��ام��ح«  »احل�سان  ل��ع��ودة 

ال��ك��وؤو���س واالأل��ق��اب عن  ع��ج��اف، غ��اب��ت فيها �سم�س 

خزائن ال�سركة االإيطالية العماقة.

وعلى رغم فوز ف��رياري املثري يف ماليزيا، رف�س 

���س��ائ��ق ال��ف��ري��ق االأول ف��رن��ان��دو ال��ون�����س��و رف���ع �سقف 

التوقعات عالياً، معتراً ان الفوز الذي حققه االحد 

على حلبة �سيبانغ ال يغري اي �سيء يف و�سع فريقه الن 

امامه الكثري من العمل لكي يلحق بركب املناف�سني 

ماكارين - مر�سيد�س وريد  اال�سا�سيني وخ�سو�ساً 

بل- رينو.

و�سكل فوز فرياري يف ماليزيا مفاجاأة للمراقبني، 

ب�����س��ب��ب م��ع��ان��اة ال��ف��ري��ق االي���ط���ايل خ����ال ج��ول��ت��ي 

املرحلة  ويف  اجلديد  للمو�سم  التح�سريية  التجارب 

االف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ت��ي اق��ي��م��ت ع��ل��ى ح��ل��ب��ة ال����رت ب��ارك 

وزميله  اال���س��ب��اين  ال�سائق  ف�سل  حيث  اال���س��رال��ي��ة 

الق�سم  اىل  حتى  التاأهل  يف  ما�سا  فيليبي  الرازيلي 

 10 اف�سل  بني  اي  التاأهيلية،  التجارب  من  االخ��ري 

املطاف  نهاية  يف  جن��ح  م���ات���ادور«  »ال  لكن  ���س��ي��ارات، 

ويف  ال�سباق.  يف  اخلام�س  املركز  اىل  طريقه  �سق  يف 

املركز  م��ن  الون�سو  انطلق  امل��ا���س��ي،  االأح���د  ماليزيا 

الثامن ثم �سق طريقه اىل املركز االول بعد االمطار 

التي ت�سببت بدخول �سيارة االمان ثم تعطيل ال�سباق 

الك���ر م��ن ن�سف ���س��اع��ة واالن���ط���اق جم���ددا خلف 

�سيارة االمان قبل ان ي�سبح الو�سع امنا للت�سابق. 

�سيطرت  التي  واملربكة  املاطرة  االأج���واء  ظل  ويف 

ي��رون  املتابعني  م��ن  كثري  ف��ان  ماليزيا  �سباق  على 

ان����ه ال ي�����زال م��ب��ك��را احل���دي���ث ع���ن ق�����درة ف����رياري 

�سيارات  مقارعة  على  و�سيارته اجلديدة »اف 2012« 

اأم��ا اخلر  رينو.   - بل  وري��د  ماكارين- مر�سيد�س 

االأهم لع�ساق الفريق فهو ت�سدر الون�سو بطل العامل 

بعد  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ت��رت��ي��ب  و2006   2005 ع��ام��ي 

 10 جمع  ك��ان  اذ  نقطة،   35 بر�سيد  الثانية  املرحلة 

نقاط بحلوله خام�سا يف اجلولة االوىل يف ا�سراليا.

والفوز االأخري الألون�سو هو الثاين لبطل عامي 2005 

باحراز   2011 يف  اكتفى  ان  بعد  مو�سمني  خ��ال  و2006 

املركز االول خال املرحلة التا�سعة التي احت�سنتها حلبة 

�سيلفر�ستون الريطانية، رافعا ر�سيده اىل 28 انت�سارا.
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فرحة العبي جوفنتو�س.. هل ت�ستمر حتى نهاية املو�سم؟

فوز ألونسو في ماليزيا.. بعد باتون باستراليا

بطولة العالم للفورموال وان..             نحو خارطة جديدة

دل بيريو حمتفًا بت�سجيله يف مرمى االإنر



اآخ���ر م��ن النوع  الثمني ام���ام م��ي��ان ب��ه��دف 

النادر امام االإنر االأحد املا�سي حني �سارك 

يف ال�����س��وط ال��ث��اين، و���س��ج��ل ال��ه��دف ال��ث��اين 

لفريقه. 

اف�����س��ل ه�����داف يف  ب���ي���ريو  ي���ذك���ر ان دل 

خو�سا  ال��اع��ب��ني  واك���ر  جوفنتو�س  ت��اري��خ 

للمباريات بقمي�س »بيانكونريي« )694(.

الك�أ�ض كتعوي�ض عن الدوري؟

ير�سم بع�س املراقبني �سيناريو خمتلف ملا 

ي�ستهيه ع�ساق »ال�سيدة العجوز« اإذ يرون بان 

قطار الدوري يبتعد تدريجياً عن جوفنتو�س 

بقلبه،  لاحتفاظ  الطامح  ميان  مل�سلحة 

للم�سابقة، يف  املتعرة  بدايته  وال��ذي جت��اوز 

مقابل نزف نقاط م�ستمر جلوفنتو�س.

ويرى املراقبون ان لقب الكاأ�س هو اأقرب 

اإىل خزائن »اأبناء املدرب اأنطونيو كونتي« وال 

�سيما ان »اليويف« يكفيه خطوة واحدة للظفر 

ب��ال��ل��ق��ب، ه��ي ال��ف��وز ع��ل��ى ن��اب��ويل يف امل��ب��اراة 

النهائية. 

اجماده  ا�ستعادة  اىل  جوفنتو�س  ويطمح 

اأقله حمليا بعد مو�سمني خميبيني انهاهما 

يف املركز ال�سابع وغاب عن امل�سابقات القارية. 

واأكد فريق املدرب انطونيو كونتي هذا املو�سم 

جاهزيته ال�ستعادة موقعه بني الكبار والفوز 

وعن  بلقب الدوري للمرة االوىل منذ 2003 

ف�سل  ان  بعد  املا�سي  املو�سم  خيبة  تعوي�س 

حتى يف التاأهل اىل الدوري االوروبي »يوروبا 

ليغ«.

وي��ق��دم ج��وف��ن��ت��و���س ع��رو���س��ا رائ��ع��ة ه��ذا 

امل���و����س���م م���ق���ارن���ة م����ع امل���و����س���م���ني امل��خ��ي��ب��ني 

االخريين، وذلك بف�سل جتديد دماء الفريق 

ميان  ال��ع��اب  �سانع  م��ع  ت��ع��اق��ده  خ�سو�سا 

وامل��ن��ت��خ��ب ان���دري���ا ب��ريل��و ال����ذي ي��ع��ود ال��ي��ه 

بف�سل  للفريق  كثرية  انت�سارات  يف  الف�سل 

مت���ري���رات���ه احل��ا���س��م��ة، ف��ي��م��ا اأك����د احل��ار���س 

جيانلويجي بوفون انه خليفة العماق دينو 

قيادته احلكيمة  بف�سل  زوف يف جوفنتو�س، 

وبراعته يف الذود عن مرمى فريقه.

ويعود اللقب االخري جلوفنتو�س يف كاأ�س 

للمرة  اح��رزه  1995 عندما  عام  اىل  اإيطاليا 

 0  ��� التا�سعة بفوزه يف النهائي على بارما )1 

0 ايابا(، علما بان فريق »ال�سيدة   ��� ذهابا و2 

العجوز« بلغ النهائي للمرة االخرية والثالثة 

خ�سر  ح���ني   2004 ع����ام  م�������س���واره  يف  ع�����س��رة 

ال��ذي ودع ن�سخة ه��ذا املو�سم يف  ام��ام الزي��و 

 .)3  ��� النهائي على يد ميان )1  ال��دور ربع 

دور  اىل  فهو و�سل  بالن�سبة جلوفنتو�س  اما 

االخ��ر  العا�سمة  فريق  ح�ساب  على  االرب��ع��ة 

روما بالفوز عليه بثاثية نظيفة.

وي�����س��ع��ى ف���ري���ق ج��وف��ن��ت��و���س ل��ان��ف��راد 

االل��ق��اب يف  ع��دد  القيا�سي من حيث  بالرقم 

امل�سابقة والذي يتقا�سمه حاليا مع روما )9 

لكل منهما(.

واأحرز جوفنتو�س 27 لقبا يف الدوري 

االيطايل، وهو رقم قيا�سي كما فاز بكاأ�س 

اوروب����ا ل��اأن��دي��ة االأب���ط���ال م��رت��ني لكنه 

ف�سيحة  يف  تورطه  منذ  �سعوبات  واج��ه 

تاعب بالنتائج عام 2006 عندما عوقب 

ب��ال��ه��ب��وط ل��ل��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة وج����رد من 

لقبي ال��دوري يف مو�سمي 2004 - 2005 

اخ��ت��ي��ارات  يف  ل��ت��دخ��ل��ه   2006  - و2005 

احلكام.

هدافو جوفنتو�ض يف الدوري

ماتري 10 اأهداف. الي�ساندرو   -  1

اأهداف.  7 ماركيزيو  كاوديو   -  2
فو�سينيت�س 5 اأهداف. مريكو   -  3

الأكرث خو�ضًا للمباريات 

دقائق.  2508 بريلو  اأندريا   -  1
دقيقة.  2430 بوفون  جيانلويجي   -  2

دقيقة.  2422 لي�ستن�ستايرن  �ستيفان   -  3

اآخر النتائج

 0  ���  2 االإن���ر   ��� جوفنتو�س  اآذار:   25 االأح���د 

)الدوري(.

 2  ���  2 ��� ميان  اآذار: جوفنتو�س   20 االأرب��ع��اء 

)بعد التمديد يف الكاأ�س(.

ال�سبت 17 اآذار: فيورنتينا ��� جوفنتو�س 0 ��� 5.

املباريات املقبلة

االأح������د 1 ن��ي�����س��ان: ج��وف��ن��ت��و���س ������� ن��اب��ويل 

)الدوري(.

جوفنتو�س   ������� ب��ال��ريم��و  ن��ي�����س��ان:   7 ال�����س��ب��ت 

)الدوري(.

االأرب����ع����اء 11 ن��ي�����س��ان: ج��وف��ن��ت��و���س ������� الزي���و 

)الدوري(.

جالل قبطان
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واإذا كان بع�س املراقبني يرف�س حتى االآن تاأييد 

فكرة عودة فرياري جدياً اإىل املناف�سة، فان هذا الفوز 

للمراحل  ال��ازم  الدفع  االإيطالية  احلظرية  �سيمنح 

املقبلة، بعد ان وجدت نف�سها لفرة طويلة بعيدة عن 

ال�سدارة.

باتون �ضحية الأمطار

بعد ان خطف االأ�سواء يف اأ�سراليا، مل يظهر 

كان  حيث  ماليزيا،  يف  ق��درات��ه  من  �سيئاً  باتون 

اأبدى  التي  االأمطار  بفعل  املت�سررين  اأب��رز  من 

تخوفه منها قبل ال�سباق. 

الوحيد على حلبة  ف��وزه  ب��ات��ون حقق  وك��ان 

�سبيانغ عام 2009 عندما توقف ال�سباق يف اللفة 

32 ب�سبب االمطار ومت توزيع ن�سف عدد النقاط 
وقتذاك، لكنه غاب عن املراكز االأوىل هذه املرة، 

ومل يحرز اأي نقطة.

وكان الفوز يف »الرت بارك« هو الثالث ع�سر 

بطولة  �سمن  م�سريته  يف  ع��ام��ا(   32( ل��ب��ات��ون 

ال��ت��ي خ��ا���س فيها حتى االن  ال��ف��ورم��وال واح���د 

للعامل  بطا  تتويجه  و�سهدت  �سباقات،   209
ال�سباق  يف  ال��ث��ال��ث  ف����وزه  ان���ه  ك��م��ا   .2009 ع���ام 

اال�سرايل بعد 2009 مع براون جي بي، و2010 

مع ماكارين.

االأمل���اين  اإم��ك��ان��ات  ت���زال  اآخ���ر ال  على �سعيد 

�سيبا�سيتان فيتيل وفريقه ريدل بل مثار جدل 

حتى ال�ساعة، 

البع�س  يرى  بينما  فيها،  ي�سككك  فالبع�س 

الفريق  ا�ستبعاد  املبكر  م��ن  ي���زال  ال  ان��ه  االآخ���ر 

الذي هيمن فريقه على جمريات املو�سم املا�سي 

ب�سكل تام، من دائرة ال�سراع على اللقب.

البطولة  امل��راق��ب��ون ان تقدم م��راح��ل  وي��رى 

�سيظهر بان بع�س احللبات تنا�سب بع�س الفرق 

�سيتمكن  ال��ذي  الفريق  وب��ان  اك��ر من غريها، 

من تطوير �سيارته ب�سكل م�ستمر �سيخرج فائزا 

باللقب العاملي يف نهاية املطاف.

وانطلق فيتيل من املركز االول يف 15 �سباقا 

العام  يف  �سباقا،   11 لقب  واح���رز   19 ا���س��ل  م��ن 

املا�سي، فيما اكتفى �سائق ريد بل، بطل العامني 

امل��ا���س��ي��ني، ب��امل��رك��ز ال���ث���اين يف »ال�����رت ب����ارك« 

متقدماً ال�سائق الثاين يف ماكارين الريطاين 

االخر لوي�س هاميلتون.

مفاجاأة �ضاوبر

مل ي��ك��ن ف����وز ال��ون�����س��و وف������رياري يف ���س��ب��اق 

ال��ذي قدمه  االداء  ب��ل  االب���رز  امل��ف��اج��اأة  ماليزيا 

الذي  �ساوبر  ف��رياري، وهو  اخر مبحرك  فريق 

�سريخيو  املك�سيكي  الواعد  ال�سائق  بف�سل  جنح 

18 نقطة بعدما متكن  برييز يف احل�سول على 

االخ���ري م��ن اح��ت��ال امل��رك��ز ال��ث��اين ام���ام �سائق 

م���اك���اري���ن - م��ر���س��ي��د���س ال���ري���ط���اين ل��وي�����س 

هاميلتون.

وقدم برييز )22 عاما( الذي يخو�س مو�سمه 

نتيجة  )اف�سل  االوىل  الفئة  �سباقات  الثاين يف 

له قبل ماليزيا املركز ال�سابع يف �سباق بريطانيا 

املو�سم املا�سي(، اداء ا�ستثنائيا يف ماليزيا، وكان 

يرتكب  مل  ل��و  بال�سباق  ي��ف��وز  ان  حتى  بامكانه 

خ��ط��اأ يف اللفات االخ���رية ح��ني خ��رج ع��ن امل�سار 

حلظة حماولته ال�سغط على الون�سو وجتاوزه.

�ساوبر  م��ن��ح  ال���ذي  املك�سيكي  ال�����س��ائ��ق  واك���د 

اف�سل نتيجة له كفريق م�ستقل )اي لي�س حتت 

ت�سمية بي ام دبليو �ساوبر( منذ احتال االملاين 

هاينت�س-هارالد فرنت�سن املركز الثالث يف �سباق 

الواليات املتحدة عام 2003، بعد ال�سباق ان كان 

الوقت  يف  معرفا  الون�سو،  جت��اوز  با�ستطاعته 

ذاته ان املركز الثاين نتيجة رائعة اي�سا. وا�ساف 

على  ي�سعد  مك�سيكي  اول  ا�سبح  ال���ذي  ب��ريي��ز 

من�سة التتويج يف �سباقات الفئة االوىل منذ عام 

1971 حني حقق ذلك بدرو رودريغيز على حلبة 
زاندفورت الهولندية، ان الفوز كان ممكنا فعا، 

با�ستدعائه  رائ��ع  بعمل  ق��ام  فريقه  ب��ان  معرفا 

اىل امل�������راآب م���ن اج����ل ا���س��ت��ب��دال االط�������ارات يف 

االوقات املنا�سبة..
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جمهور جوفنتو�س »على نار«.. بانتظار التتويج يف نهاية املو�سم

األون�سو حمتفًا بعلم باده بعد فوزه

فوز ألونسو في ماليزيا.. بعد باتون باستراليا

بطولة العالم للفورموال وان..             نحو خارطة جديدة

ماتري مراوغاً مدافع االإنر الرازيلي لو�سيو



م�س�ؤول العالقات العامة: �سعيد عيتاين الـمــديــر الــفــنـي: مــــالك مــحــــــــفــ�ظ

info@athabat.net :بريوت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــ�د مـ�سـكــلــة فـي الت�زيع الرجاء االت�سال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــ�زيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) العدد 207(  اجلمعة - 30 اآذار - 2012

كاريكاتير

اأ�ــســبــاب ن�س�ب حــريــق يف  املحقق�ن حتــديــد  يــحــاول 

االأمــريكــيــة.  ني� جري�سي  واليــة  اإطــفــاء جن�ب  حمطة 

عن  االإلــكــرتونــيــة  ب��ست«  »هفنجت�ن  �سحيفة  ونقلت 

روب كــ�نــلــي؛ املــ�ــســ�ؤول عــن حمــطــة مــرتــفــعــات دبـــري، 

الــثــاين مــن مقر حمطة  انــدلــع يف الطابق  اأن احلــريــق 

االإطفاء، ومت اإ�سعاف رجل اإطفاء تعر�س لالختناق، بعد 

اأن ا�ستن�سق الدخان.

املبنى الذي  اأن جــزءاً كبرياً من  اإىل  االإ�ــســارة  جتدر 

يتم  اأن  يجب  ومــكــاتــب  اجــتــمــاعــات  قــاعــة  على  يحت�ي 

هدمه ب�سبب اخل�سائر التي حلقت به من جراء احلريق.

وقـــد اأجـــــرى املــكــتــب الـــفـــيـــدرايل لــلــتــبــغ واالأ�ــســلــحــة 

الــنــاريــة اخــتــبــارات للم�اد املــ�جــ�دة يف مــكــان احلــريــق، 

للتعرف اإىل اأ�سباب ن�س�به.

اأطلق احتاد الزراعيني االإيطاليني )ك�لديريتي( يف 

اإميليا، التي تربط ال��سط ب�سمال البالد،  مدينة ريّج� 

مــبــادرة »تاك�سي احلــمــري« �سد ارتــفــاع »اأ�ــســعــار الــ�قــ�د«، 

الذي  الــعــادم«  عن  الناجت  البيئة  تل�ث  »مكافحة  وبغية 

تطلقه �سيارات االأجرة التقليدية.

ويف �ساحة ف�نتانيزي بعا�سمة اإقليم اميليا رومانيا، 

حيث ال�س�ق الرئي�س، وّفرت ك�لديريتي حمارين خلدمة 

املنزل،  اإىل  ب�سائعهم  نقل  يــريــدون  الــذيــن  املت�س�قيني 

»الت�س�ق  ن�سر ثقافة  الغر�س من هذا  اإن  وقــال االحتــاد 

بلد  »يف  وذلــك  العادية«،  امل�سرتيات  عن  بدياًل  امل�ستدام 

الب�سائع  من  املئة  يف   88 فيه  تنقل  حيث  اإيطاليا،  مثل 

املت��سط تقطع  اأن »ال�جبة يف  عن طريق الرب«، مقدرة 

ما يقرب من األفي كيل�مرت قبل اأن ت�سل اإىل الطاولة، 

بف�سل  م�اجهته  تتم  مــا  وهــ�  البيئي،  التل�ث  يعزز  مــا 

م�ساهمة احلمري«.

وذكر االحتاد اأن »عدد احلمري زاد يف اإيطاليا خالل 

الفرتة االأخرية، لي�سل اإىل 36 األف وحدة، بعد عقد من 

الزمن كانت احلمري مهددة فيه باالنقرا�س، لتع�د من 

جــديــد الإنــتــاج احلليب واالآيــ�ــس كــرمي ومـــ�اد التجميل 

الطبيعية«، واأخرياً كتاك�سي.

الحريق يلتهم مركز اإلطفاء

للت�س�يت  اإمـــاراتـــي  مــعــجــب  دفــعــه  مــا  تكلفة  بــلــغــت 

اآيــدول« دنيا بطمة  املغربية يف برنامج »عرب  للمت�سابقة 

واحللقة  الــربنــامــج،  طــ�ال حلقات  دوالر  األــف   865 نح� 

لرفع  منه  اإ�سهاماً  دوالر،  األــف   200 لها  ُخ�س�س  االأخــري 

اأن امل�سرية كارمن  اإال  ن�سبة الت�س�يت كي تف�ز باللقب، 

�سليمان ح�سلت عليه. وقد �سّكل املعجب االإماراتي فريقاً 

من امل�س�تني لدعم م�سرية املغربية، وكان ي�سّ�ت يف كل 

حلقة بقيمة 95 األف دوالر.

اأ�ــســبــح   »arab idol« يف  بــطــمــة  �ــســاركــت  ومــنــذ 

ال�سيخ االإماراتي �سطام العتيبة معجباً �سرياً، ويق�ل عن 

نف�سه: »اأنا ال�ساعر االإماراتي �سطام العتيبة، �سّكلت فريق 

)حبايب دنيا( الذي دعم دنيا لل��س�ل اإىل النهائيات«.

ويف ح�ار �سحايف قال العتيبة »يف كل حلقة كان يتجاوز 

اأما يف املناف�سة االأخــرية فقد  األف دوالر،  الـ95  الت�س�يت 

النقالة  اله�اتف  جنمع  دوالر،  األــف   200 مبلغ  خ�س�سنا 

يحت�ي  جــ�ال  كــل  للت�س�يت،  �سحن  ببطاقات  ونــزّودهــا 

على 3 اآالف وت�سعمائة دوالر )قيمة الت�س�يت(«.

يف  العتيبة  دفعه  مــا  جمم�ع  فــاإن  ب�سيطة،  وبح�سبة 

األـــف دوالر،   865 اإىل  الــنــهــائــيــات و�ــســل  دنــيــا يف  مــ�ــســ�ار 

حيث اإن عدد اجلــ�الت يف املرحلة النهائية بلغ 7 ج�الت 

التي  النهائية  اجل�لة  اإىل  اإ�سافة  األــفــاً،   95 يف  م�سروباً 

�س�ت فيها العتيبة بـ200 األف.

واأ�ساف العتيبة: »هذه الفكرة انطلقت مني �سخ�سياً، 

املــغــرب،  يف  للم�اهب  برنامج  يف  االأوىل  م�ساركتها  منذ 

جمه�ر  �سكلت  لقد  الدعم.  ت�ستحق  م�هبة  باأنها  اأدركــت 

كل  يف  ع�س�ائياً  جمه�راً  ح�سدت  هي  بينما  املنّظم  دنيا 

اأنحاء العامل العربي، نحن مع دنيا بطمة حتى بعد انتهاء 

الربنامج«.

ت في »عرب آيدول« 
ّ

إماراتي صو
بـ865 ألف دوالر!

إطالق »تاكسي الحمير« لمكافحة تلوث البيئة
القردة تنتقم من سيارات األجرة

�سدمت �سيارة اأجرة قرداً �سغرياً يف جن�ب ال�سني وقتلته، ثم فّر ال�سائق، فما كان من جمم�عة من القرود اإال 

التجند حلرا�سة جثته حتى و�س�ل ال�سرطة، وعمدت بعد ذلك ملهاجمة �سيارات االأجرة امل�سابهة، انتقاماً ل�سديقهم 

الذي ق�سى. وقال اأحد ال�سياح اإن القرود راحت تهاجم ال�سيارات التي ت�سبه �سيارة االأجرة امل�س�ؤولة عن قتل القرد، 

ومل يتمكن حرا�س اأحد الفنادق من اإبعادها.

الن�ع من احلي�انات حممي  اأن هذا  القرد، مبا  التي ده�ست  بال�سيارة  اإنها حتقق  ال�سرطة  من جانبها، قالت 

مب�جب القان�ن ال�سيني.

املاكاك حي�انات اجتماعية، وتعرب عن  اإن قرود  اإدارة حماية احلياة الربية؛ لني غ�ي�سينغ،  امل�س�ؤول يف  وقال 

م�ساعر قريبة من م�ساعر الب�سر عند نف�ق واحد من اأفراد عائلتها.


