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»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

لنا اأجران، واإن مل ن�سب فلنا اأجر واحد.
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نتائج هامة لزيارة وفد »الوفاء للمقاومة« 
إلى موسكو..

األكــراد بيــن المواطنــة
ومشاريــع االنفصــال

ـســقـط  ـُ ســوريــة.. ت
حـلـقـــات الـمـؤامـــرة

حسن الجوني: رفض تمويل المحكمة 
لبنانيًا ليس بحاجة إلى تبرير
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»ربيع« العرب 
المتشظي



ليلى نقوال الرحباين 

�سحب  نيته  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لرئي�س  ب��اإع��ان 

جنوده من �لعر�ق بانتهاء �ل�سنة �حلالية وعدم 

بني  �ملوقعة  �لأم��ن��ي��ة  بالتفاقية  �لعمل  متديد 

�ل��ب��ل��دي��ن يف ع��ه��د �ل��رئ��ي�����س ج���ورج ب��و���س، يكون 

�لرئي�س �لأمريكي قد وفى بوعده لاأمريكيني 

من  و�أز�ل  �ل�سابقة،  �لنتخابية  حملته  خ��ال 

�إ�سكالياً ميكن �أن يثار يف وجهه  �أمامه مو�سوعاً 

�لقادمة، من خال  �لنتخابات  ووج��ه حزبه يف 

�ت��ه��ام��ه ب��ع��دم �لي���ف���اء ب���وع���وده، ك��م��ا مي��ك��ن له 

»�نت�سار  حتقيق  معلناً  �لناخبني  على  يطل  �أن 

تق�سفي« ي�سهم يف تخفيف �لأعباء عن �لقت�ساد 

�قت�سادية  م�����س��ادر  رج��ح��ت  �أن  بعد  �لأم���ريك���ي، 

�أم��ريك��ي يف  ك��ل ج��ن��دي  �إب��ق��اء  �أن كلفة  م�ستقلة 

�ل���ع���ر�ق ت�����و�زي م���ا م��ت��و���س��ط��ه م��ل��ي��ون دولر يف 

�ل�سنة.

و�ق����ع����ي����اً، ل���ق���د �أت������ى �ح����ت����ال �أف��غ��ان�����س��ت��ان 

�إي���ر�ن  �لأم��ريك��ي��ني مل�سلحة  م��ن قبل  و�ل��ع��ر�ق 

�ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة، ف��ق��د ق�سى �لأم��ريك��ي��ون على 

حكم طالبان �لذي �سمح بامتد�د �لنفوذ �لإير�ين 

يف �آ���س��ي��ا �ل��و���س��ط��ى، ك��م��ا �أط���اح���و� ب��ع��دو �إي����ر�ن 

حرباً  معها  �أق���ام  �ل���ذي  ح�سني  ���س��د�م  �ل�سر�س 

�متدت ثماين �سنو�ت، و�سّكل حاجز�ً �أمام �متد�د 

�لنفوذ �لإير�ين يف �ملنطقة.

و�ليوم با �سك، �سيوؤدي �لن�سحاب �لأمريكي 

من �لعر�ق �إىل تقوية �لنفوذ �لإير�ين يف �ملنطقة 

تظهر  �ل�سعودية  ب��د�أت  بعدما  وخ�سو�ساً  ككل، 

�نكفاء و��سحاً يف �سيا�ستها �خلارجية من خال 

�مللف �ل�سوري و�لتطور�ت �لعربية �لأخرى، وقد 

لل�ساأن  �للتفات  �إىل  �ململكة  حلاجة  ذل��ك  يعود 

�لد�خلي ب�سبب �خلوف من �نق�سام د�خل �لعائلة 

�مل��ال��ك��ة يح�سل ب��ع��د وف���اة �مل��ل��ك، ق��د ي����وؤدي �إىل 

منها  كل  يحكم  متنازعة  �إم���ار�ت  �ململكة  تفتيت 

�أمري من �لأمر�ء �لفاعلني.

ل���ك���ن �ل����ق����ول ب������اأن �لن�������س���ح���اب �لأم����ريك����ي 

»�لع�سكري« من �لعر�ق هو دليل �نهز�م �أمريكي 

نوعاً  مغالياً  يبدو  �ملنطقة،  من  منك�سر  وخ��روج 

ب�سعة  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  ل  ف���الأم���ريك���ي���ون  م����ا، 

�آلف م��ن �ل��ع�����س��ك��ري��ني  حل��ف��ظ م�����س��احل��ه��م يف 

م�ستمر  �ل�سيا�سي  �لأم��ريك��ي  فالنفوذ  �ل��ع��ر�ق، 

م���ن خ����ال ح��ل��ف��ائ��ه��م يف �حل���ك���وم���ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

وجمل�س �لنو�ب، �أما �لنفوذ �لقت�سادي فتحققه 

�لإع���م���ار،  �إع�����ادة  و���س��رك��ات  �لنفطية  �ل�����س��رك��ات 

ويبقى �لتاأثري �لع�سكري �لذي ميكن �أن يتم من 

�أمريكية حتت �ستار »م��دين«،  �إب��ق��اء ق��وة  خ��ال 

�أو م���ن خ����ال ����س���رك���ات �لأم������ن �خل���ا����س �ل��ت��ي 

�أن  لها  ميكن  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق،  يف  بكثافة  تنت�سر 

بالإ�سافة  �لعر�قية،  �لقو�عد  خ��ال  من  تعمل 

�إىل �مل���درب���ني �ل��ذي��ن ���س��ي�����س��رف��ون ع��ل��ى ت��دري��ب 

وجت��ه��ي��ز �جل��ي�����س �ل���ع���ر�ق���ي، و�ل���ذي���ن ���س��ي��ك��ون 

�حل��ال. بطبيعة  �جلي�س  على  ق��وي  ت��اأث��ري   لهم 

�لتي يطبقها  �لع�سكرية  �ل�سر�تيجية  �أن  علماً 

�لأمريكيون يف �لعر�ق �ليوم، هي حتقيق ملا كان 

قد �أعلن عنه روبرت غيت�س يف مقال له يف فورين 

�حللفاء  ق���در�ت  ب��ن��اء  »�أن  �ف���ريز عندما حت��دث 

�لأمنية و�لع�سكرية �أولويات ��سر�تيجية �لأمن 

وب�سبب  �ملتحدة  فالوليات  �لأمريكي«،  �لقومي 

»ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل��ت��ه��دي��د�ت حت��ت��اج  ت��غ��ري طبيعة 

قدر�ت �ل�سركاء« وم�ساعدة �لدول �لأخرى على 

�لدفاع عن �أنف�سها، وتدريب قو�تها على �لقتال 

�إىل جانب �لقو�ت �لأمريكية يف عملية م�سركة 

على �أر�سها، �إذ� دعت �حلاجة. 

�إىل ملء �لفر�غ  �إي��ر�ن �ليوم  وهكذ� ت�ستعد 

�ل���س��ر�ت��ي��ج��ي �ل����ذي ق���د ي��خ��ّل��ف��ه �لن�����س��ح��اب 

من  �لعر�قي  �مللف  طهر�ن  وتقارب  �لأم��ريك��ي، 
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  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

بقلم املحامي الدكتور اأحمد عدنان بدر

مفتياً  خالد  ح�سن  �ل�سيخ  �ل�سهيد  �ملرحوم  بالتزكية  �نتخب  �أن  منذ 

للجمهورية �أو�خر �لعام 1966، مل جتر �نتخابات ع�سوية �ملجل�س �ل�سرعي 

�لعام  يف  و�لثانية   ،1974 �لعام  يف  �لأوىل  مرتني،  �إل  �لأع��ل��ى،  �لإ�سامي 

2005، م�ستعيناً - �أي �ملجل�س �ل�سرعي - بقاعدة �لتمديد لوليته بدًل من 
�لنتخاب. 

1974 ��ستند  �أن �نتخاب �لعام  و�لفارق بني �لعمليتني �لنتخابية، هو 

�لهيئة  �إىل  ��ستند   2005 �ل��ع��ام  و�ن��ت��خ��اب  �ملو�سعة،  �لناخبة  �لهيئة  �إىل 

�لناخبة �ل�سيقة، و�ل�سيقة جد�ً، بالرغم من �ملطالبات �لأهلية و�ل�سيا�سية 

و�لدينية بتو�سيع �لهيئة �لناخبة، و�أنه لأمر موؤ�سف �أن يدور ر�هناً �لنقا�س 

�لتو�يل  على  �لثالثة  لل�سنة  �حل��ايل  للمجل�س  �لتمديد  ح��ول  و»�جل���دل« 

�نتخابات جديدة  �إج��ر�ء  �أو   ،2011/12/25 �ملمددة يف  تنتهي وليته  �لتي 

لع�سويته. 

�ل�سورى  نظام  مع  بد�ية  يتعار�سان  �لد�ئرين،  و»�جل��دل«  �لنقا�س  �إن 

�ل�سرعي  �ملجل�س  لع�سوية  لي�س  �لنتخابات  �إج��ر�ء  وج��وب  يف  �لإ�سامي 

فح�سب، و�إمنا �أي�ساً لكل �ملوؤ�س�سات �ملنبثقة عن �ملر�سوم �ل�سر�عي مثال 

�نتخاب مفتي �ملناطق و�ملجال�س �لإد�رية لاأوقاف.. ويتعار�سان ثانياً مع 

يعرف  بلد عربي مبا  �أك��ر من  يف  �ل�سعبية  و�لنتفا�سات  �لتغيري  �أج��و�ء 

بالربيع �لعربي �ملوؤيد من دعاة �لتمديد و�لنتخاب معاً. 

ويتعار�سان ثالثاً مع ن�سو�س �ملر�سوم �ل�سر�عي �لتي توجب �إجر�ء 

�لنتخابات كل �أربع �سنو�ت. 

ويتعار�سان ر�بعاً مع �لوعود �لتي �أطلقها �ملجل�س �ل�سرعي يف �جتماعه 

�ل�سهري �سبيحة يوم �ل�سبت �لو�قع يف 2009/11/8. 

بناء على ما تقدم، نرى �أن جتري �نتخابات جديدة لع�سوية �ملجل�س 

�ل�سرعي يف موعدها بعد �إدخال �لتعديات �لإ�ساحية �لتالية على مو�د 

�ملر�سوم �ل�سر�عي: 

�ل�سرعي  و�ملجل�س  �جلمهورية  مفتي  من  لكل  �لناخبة  �لهيئة  تو�سيع 

�لقر�ر  تاأليفها مبوجب  �لإد�ري��ة وفق  �لأوق��اف  �ملناطق وجمال�س  ومفتي 

رقم 5 تاريخ 1967/3/2 . 

عن  �سبعون  ع�سو�ً،  ثمانني  �إىل  �ل�سرعي  �ملجل�س  �أع�ساء  ع��دد  زي��ادة 

ملدة  وليته  وفرة  �جلمهورية،  مفتي  يعينهم  و�لباقون  �لنتخاب  طريق 

خم�س �سنو�ت وحتويل �ملجل�س �إىل جمل�س �سورى �مل�سلمني.

بني  من  �مل�سلمني  �سورى  جمل�س  ينتخبه  تنفيذي  مكتب  ��ستحد�ث 

�لذي  للمفتي،  �لو��سعة  �ل�ساحيات  به  تناط  وليته  بد�ية  مع  �أع�سائه 

ي�سهر على تطبيقها باإ�سر�ف ورئا�سة �ملفتي. 

�ملحليني  و�ملفتني  �ملفتي  لأعمال  وحما�سبة  مر�قبة  هيئة  ��ستحد�ث 

�ستة ق�ساة �سرعيني وثاثة  تتاألف من  وكبار موظفي �لإفتاء و�لأوق��اف 

ق�ساة عدليني، يتوىل تعينهم جمل�س �ل�سورى مع مطلع وليته. 

مفتيها  بانتخاب  و�لقانوين  �لطبيعي  حقها  ب��ريوت  �لعا�سمة  �إعطاء 

�ملحلي من بني علمائها تطبيقاً لن�س �ملادة 28 من �ملر�سوم �لعدل. 

منح  �ل��ذي   ،2006/768 رق��م  �لقانون  لإل��غ��اء  قانون  مب�سروع  �لتقدم 

مفتي �جلمهورية �ساحية �ملو�فقة على �إن�ساء �لوقف �خلريي �أو عدمها. 

�إن�����س��اء ب��ي��ت م���ال �مل�����س��ل��م��ني بتطبيق ن��ظ��ام��ي��ه �لأ���س��ا���س��ي و�ل��د�خ��ل��ي 

�ل�سادرين يف �لعام 1978 بدًل من �سيغة جلان �سندوق �لزكاة. 

ت��ق��ري��ر ت��ول��ي��ة وق���ف ع��ل��م��اء �مل�����س��ل��م��ني ب��امل��دي��ري��ة �ل��ع��ام��ة ل���اأوق���اف 

�لإ�سامية. 

  همسات

• �أق�سم م�سوؤولون يف تيار »�مل�ستقبل« �أنهم �سيغادرون 
م�سطفى  �إع������ادة  مت���ت  �إذ�  �حل����ري����ري«،  �آل  »ح����زب 

يكون  ثم  وم��ن  �ل�سمال،  يف  �لتيار  ر�أ���س  على  علو�س 

�لنيابية  �لنتخابات  يف  لديه  �ملميز  �لنيابي  �ملر�سح 

�لنهائية بني  للت�سفية  �لإع��د�د  بد�أت  �ملقبلة، بحيث 

�ملر�سحني �ملحتملني للمرحلة �ملقبلة، ويقول هوؤلء 

علو�س  م��ن  �سمالياً  �ح��رق��ت  �ل��ت��ي  �ل��وج��وه  ك��ل  �أن 

�إىل فتفت �إىل �جل�سر وما فوق وما حتت، ي�ستوجب 

��ستثناءها �إذ� كان للحريريني فر�سة معقولة للفوز 

يف �لنتخابات.

�أبد�ه  �لذي  »�لتفجع«  �سعودية  م�سادر  • ��ستهجنت 
نع�س  ��ستقبال  يف  م�ساركته  �أث��ن��اء  �حل��ري��ري  �سعد 

ويل �لعهد �ل�سعودي �سلطان بن عبد �لعزيز، وقالت 

مل  �سلطان  �أولد  �إن  هناك  كانت  �سعودية  �سخ�سية 

يتفجعو� و�إن كانو� �لأكر حزناً.

�آذ�ر من ت�سريح  ��ستاءت م�سادر قيادية من قوى 14 

�جتماع  ع��ن  ���س��وؤ�ل  على  رد�ً  ح��م��ادة  م���رو�ن  للنائب 

�لعربية،  �لثور�ت  �مل�سيحيني يف  »�سيدة �جلبل« ودور 

�إذ� قال حمادة �إن �لدروز لي�س لديهم عقدة �لأقليات 

مثل �مل�سيحيني، رغم تهنئة زميله يف »�ل�سغل« فار�س 

�إذ  �آذ�ري  �ل�14  �ل��ق��ي��ادي  وق���ال  �إجن����ازه،  على  �سعيد 

كان حمادة يرى �لعقد بهذ� �حلجم عند �مل�سيحيني 

فعًا، ملا ل يخ�سع لعاج نف�سي للخروج من »فوبيا 

�لت�سالت«.

غري  حدث  �أم��ام  �شمالية  �شيا�شية  جهات  توقفت   •
�إذ  ملدينة طر�بل�س،  �ملقابلة  �لبحرية  �ملياه  م�شبوق يف 

منت  على  �مل�شوؤولية  من  قدر  على  �أمني  م�شوؤول  جال 

يخت عائد لرجل �أعمال عربي، وبالتحديد بالقرب من 

��شتطالع  وكاأنها عملية  �لأر�ن��ب، حيث لوحظ  جزيرة 

دون �أن تت�شرب �لأهد�ف �لكامنة ور�ء هذه �جلولة.

�لدولية  �لطو�رئ  ت�سريح لقائد قو�ت  كان لفتاً   •
يف جنوب لبنان )�ليونيفيل( �جلرن�ل �لربتو �أ�سارتا، 

باأن �جلنوب �للبناين �أ�سبح �ملنطقة �لأكر ��ستقر�ر�ً 

و�أماناً يف لبنان و�ل�سرق �لأو�سط.

�أجنيلينا  ب��ريوت  يف  �لأوروب����ي  �لحت���اد  بعثة  رئي�سة 

�يخهور�ست ورد�ً على �سوؤ�ل حول موقفها من رف�س 

ن�سر �هلل متويل  �ل�سيد ح�سن  ع��ام ح��زب �هلل  �أم��ني 

�ملحكمة �لدولية، ر�أت �أن من �ملهم �أن يعر �لروؤ�ساء 

�للبنانيني على حل للتمويل.

هــل تـركــت اأمــريكا الــعـراق؟.. ولـمـــن؟

عملية �سد �جلي�س �لمريكي يف �لعر�ق

نعم النتخاب مجلس شرعي جديد
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»�ل��وف��اء  رئ��ي�����س كتلة  ُي��زع��ج 

رعد  حممد  �لنائب  للمقاومة« 

فريون  ك��ث��ري�ً،  »14�آذ�ر«  ق��ي��اد�ت 

�إ�سبعه  ويف  »ت�سدد�ً«  مو�قفه  يف 

»ت��ه��دي��د�ً« ويف لهجته  �مل��رف��وع��ة 

�لعالية »وعيد�ً«.

�ل�������س���ف���ات ن���ف�������س���ه���ا، جت��ع��ل 

�ل���ن���ائ���ب حم��م��د رع����د حم��ب��وب��اً 

يف �مل��ق��ل��ب �لآخ����ر، ف��ه��ذ� �ل��رج��ل 

�لعمل  يف  �لن�سايل  �ل��ت��اري��خ  ذو 

�ل�����س��ي��ا���س��ي و�لإ����س���ام���ي، يعترب 

م����ن �أك�������ر رج��������الت �مل���ق���اوم���ة 

�لوقت  يف  لكنه  »ديبلوما�سية«، 

نف�سه، ل يقل عن �أي منهم ثباتاً 

تتعر�س  عندما  عنها  �لدفاع  يف 

ل��ل��ه��ج��م��ات و�حل����م����ات. ول��ه��ذ� 

يربر �ملقربون منه �لتغيري �لذي 

�أنه  على  ي�سرون  لكنهم  �ل��ظ��روف،  بتغيري  �سخ�سيته  على  ط��ر�أ 

�ل�سخ�س ذ�ته. ويقول �سيا�سي لبناين بارز كان على �سلة برعد: 

�إن �لأخري فاجاأه ب�سكل مثري للده�سة بعد �حلرب �لأخرية، فهذ� 

�لرجل �لذي كنا نلتقيه ونحاوره ويلقي �أمامنا �لنكات، حتول �إىل 

�أكر من  �لتقى رعد  �أنه  �إىل  و�أ�سار  �ل��ر�أي و�ملوقف،  مت�سلب يف 

�أمامه �سخ�ساً  مرة قبل هذه �حلرب، و�لتقاه مرة بعدها لريى 

�آخر.

مقدمة  يف  رع��د  حممد  �حل��اج  يكون  �أي�ساً  �لأ�سباب  ولهذه 

»�مل��و�ق��ع �حل��و�ري��ة«، فهو ميثل »ح��زب �هلل« يف �حل��و�ر �لوطني 

�ل��زي��ار�ت �خلارجية  �أن��ه ميثل �حل��زب يف  2006، كما  �لعام  منذ 

�لتي يقوم بها و�آخرها �إىل رو�سيا �لتي �سكرها رعد على �لفيتو 

�أن �حل��ل يف �سورية ل  يف جمل�س �لأم���ن ح��ول ���س��وري��ة، م��وؤك��د�ً 

و�ملعار�سة  �لنظام  بني  �مل�سوؤول  �حل��و�ر  وع��رب  �سورياً  �إل  يكون 

وق��ال  �لأخ����رى.  �لأه��ل��ي  �ملجتمع  وم��ك��ون��ات  �ل�سلمية  �لوطنية 

�ملقاومة يف  »�إن  �لرو�سية:  �ل�سد�قة  خال حما�سرة يف جامعة 

�لوطنية يف �حلفاظ  م�سوؤوليتها  تتحمل  �أن  �إل  لبنان ل ميكن 

ومو�قع  �لتحرير  �إجناز  و�سون  و�ل�ستقر�ر  �لأهلي  �ل�سلم  على 

�أنها ق��ادرة على حكم  �أب��د�ً  �أن �ملقاومة ل تتوهم  �لقوة«، معترب�ً 

�لباد مبفردها حتى و�إن كانت يف موقع �ل�سلطة، فهي لن تكون 

�إل �سريكاً لاآخرين.

ويعترب رعد - �ملعروف ب�»�أبو ح�سن« - من �أو�ئل �لذين عملو� 

قدرة  ميتلك  وه��و  وقبله،  �حل��زب  يف  �ل�سيا�سي«  »�لتثقيف  على 

ولد  ك��ث��ريون.  يعتقده  ملا  خافاً  و�ل�ستماع،  �حل��و�ر  على  لفتة 

معروفاً  حاقاً  كان  و�ل��ده   ،1955 رعد يف حملة �مل�سيطبة عام 

وحمبوباً يف �ملنطقة ، لكنه ينحدر من بلدة جباع يف �إقليم �لتفاح 

مد�ر�س  يف  و�لتكميلية  �لبتد�ئية  علومه  تلقى  لبنان،  بجنوب 

بريوت، و�لثانوية يف مدر�سة �لرمل �لظريف �لر�سمية لل�سبيان، 

بئر  �ملعلمني يف  د�ر  م��ن  وت��خ��رج 

ح�سن �سنة 1974، ثم نال �سهادة 

 ،1975 �سنة  �للبنانية  �لفل�سفة 

�إجازة يف �لفل�سفة �لعامة  و�أنهى 

يف �جلامعة �للبنانية �سنة 1980، 

يف  للفل�سفة  �أ���س��ت��اذ�ً  ع��م��ل  وق���د 

�أك�����ر م���ن م���در����س���ة ث���ان���وي���ة يف 

للعمل  ي��ت��ف��رغ  �أن  ق��ب��ل  ب����ريوت 

�حلزبي.

رع������د  حم������م������د  ي������ك������ن  مل 

ي�����س��اري��اً يف ب���د�ي���ات���ه، ف��ه��و ك��ان 

�لعمل  �إىل  م��ي��اًل  ب��د�ي��ات��ه  م��ن��ذ 

�لإ���س��ام��ي، دومن���ا �ل��ت��ف��ات �إىل 

م�����س��ج��د  يف  در�������س  �إذ  �مل����ذه����ب، 

م��ن��ط��ق��ة �مل�����س��ي��ط��ب��ة يف �أج�����و�ء 

جماعة »عباد �لرحمن«، قبل �أن 

ين�سوي يف »�حتاد �لطلبة«، وهو 

رعد م�سوؤوله  فكان  �لدعوة،  و�جهات حزب  �أب��رز  كان من  �حت��اد 

�لإعامي ورئي�س حترير �ل�سحيفة �ل�سادرة عنه، ومع �نت�سار 

�لثورة �لإ�سامية يف �إير�ن عام 1978، كان ن�ساط رعد �ل�سيا�سي 

قنو�ت  �إح��دى  كانت  �لتي  �لإ�سامية  �للجان  يف  يتبلور  ب��د�أ  قد 

�لت�سال مع �لثورة �لإير�نية.

�لتو��سل مع  ب���د�أو�  �ل��ذي��ن  �للبنانيني  �أو�ئ���ل  م��ن  رع��د  ك��ان 

�لتز�م  �إىل  �لذين دعو�  �أو�ئ��ل  �لإ�سامية، وكان من  �جلمهورية 

خط �لإمام �خلميني، وكان ع�سو�ً يف »جلنة �لت�سعة« �لتي تاألفت 

من 3 �أع�ساء من �للجان �لإ�سامية و3 �أع�ساء من حركة »�أمل 

- �لإ�سامية« و3 من »جتمع علماء �لبقاع«، وقد ذهب هذ� �لوفد 

للقاء �لإمام �خلميني �لذي قال لهم: »�بد�أو� من �ل�سفر وقاتلو� 

�إ�سر�ئيل«، وكانو� نو�ة حزب �هلل.

للحزب،  �لد�خلي  �لنظام  و�سع  رعد يف  �حل��اج حممد  �ساهم 

م�سوؤول  و�سغل من�سب  ق��ي��ادت��ه،  �لأع�����س��اء يف  �أو�ئ����ل  م��ن  وك���ان 

�لناطقة  »�لعهد«  �سحيفة  لتحرير  رئي�ساً  وك��ان  فيه،  �لإع���ام 

بل�سان �حلزب، وكان ع�سو�ً يف �أول جمل�س �سورى ينتخب للحزب.

�نتخبت  �ل��ت��ي  �لنيابية  �ملجال�س  ك��ل  يف  ن��ائ��ب��اً  رع��د  �ن��ُت��خ��ب 

ب��ع��د �حل����رب �لأه��ل��ي��ة و�ت���ف���اق �ل��ط��ائ��ف، ومت��ث��ل يف �ل���ربمل���ان يف 

�ملقعد  و2009 عن  و2005  و2000  و1996   1992 �لأع��و�م  دور�ت 

�لثقافية  �ملوؤمتر�ت  �لعديد من  و�سارك يف  �لنبطية،  �ل�سيعي يف 

�للبنانية  �ل�سعبة  يف  ع�سويته  خال  من  و�لفكرية  و�ل�سيا�سية 

لحتاد برملانات �لدول �لإ�سامية، وع�سويته يف جلان �ل�سد�قة 

�لربملانية �للبنانية �لأفريقية � �لآ�سيوية و�لأوروبية.

من  وقربه  وتو��سعه  بدماثته  »م��ع��روف  ح�سن«  »�أب��و  �حل��اج 

�ل��ن��ا���س، وه���و م��ن حم��ب��ي ���س��ه��ر�ت »�ل��رنج��ي��ل��ة« و���س��اح��ب نكتة 

حا�سرة و�سرعة �لبديهة، متزوج من فاتن برغل ولديهما خم�سة 

�أولد هم: ح�سن وعبا�س وم�سطفى وفاطمة وزينب.
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محمد رعد.. السالسة والصالبة في رجل

• ثمة ت�ساوؤلت حول وجود بع�س نو�ب �لأقلية يف تركيا 
يف هذه �لظروف، وعما �إذ� كان وجودهم لأ�سباب �سياحية 

�أم لأ�سباب �أخرى، و�أكر ما �أثار �لنتباه، �أن �ثنني من 

ه��وؤلء �لنو�ب �سوهد� رغم �لإع��ان عن �لزلز�ل �لذي 

�سرب �سمال �سرق تركيا يت�سوقان يف ��سطنبول.

حول  �ملفتعلة  �ل�سجة  تلك  ر�سمية،  م�سادر  ��ستغربت 

ما زعم �سبكة �ت�سالت تر�سي�س، وحماولة جعلها ملفاً 

لا�ستباك �ل�سيا�سي، من خال متو�سع حزب �لكتائب 

يف هذ� �ل�ساأن وحماولة جعله من �حلبة غري �ملوجودة 

تلفزيونية  دخ����ول حم��ط��ة  �لأم�����ر،  و�ل���اف���ت يف  ق��ب��ة. 

لبنانية تعترب نف�سها موؤيدة للمقاومة على هذ� �خلط، 

وزعمها نقل �ل�سبكة �إىل قرية جماورة لر�سي�س، وهو 

ما يطرح عامات ��ستفهام حول دور هذه �ملحطة منذ 

عدة �أ�سهر.

هــل تـركــت اأمــريكا الــعـراق؟.. ولـمـــن؟
ز�وية ��سر�تيجية �أ�سا�سية يف �سيا�ستها �خلارجية �ل�ساملة لأ�سباب 

عدة، تتعلق مبعادلة توزع �لقوى و�ل�سر�ع يف �ملنطقة، وخ�سو�ساً 

وما  �لإ�سامية،  �لتيار�ت  و�سعود  �لعربي«  »�لربيع  تطور�ت  بعد 

ك��ل من  �إىل �حلكم يف  �مل�سلمني  ه��و متوقع م��ن و���س��ول �لإخ���و�ن 

يتعر�س  �لتي  �ل�سديدة  �ل�سغوط  �إىل  بالإ�سافة  وتون�س،  م�سر 

�لعر�ق  يف  نفوذها  تقوية  على  �ستعمل  لذ�  �ل�سوري.  �حلليف  لها 

�ل�سيا�سات  يف  �لتاأثري  م��ن  �لأك���رب  باحل�سة  �ل�ستئثار  وحم��اول��ة 

�لعر�قية.

�أما �لأهد�ف �لتي تريد �إير�ن حتقيقها من �سيا�ستها �لتدخلية 

يف �لعر�ق ومن ن�سر نفوذها يف �ل�سرق �لأو�سط، فتتجلى فيما يلي:

�إي��ر�ن من حم��اولت م�ستمرة من  ��ستقر�ر �لنظام: تعاين    -1
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا م��ن �ل���دول ل��زع��زع��ة ����س��ت��ق��ر�ر �لنظام 

ت��ز�ي��دت هذه  1979، وق��د  ع��ام  �لإ�سامية  �ل��ث��ورة  �لإ���س��ام��ي منذ 

�لثورة  با�سم  عرف  ما  ظل  يف  �ملن�سرمة  �ل�سنو�ت  خال  �ملحاولت 

�إي���ر�ن من  ت�سعى  ل��ذ�  �لعربية.  �ل��ث��ور�ت  �سبقت  و�ل��ت��ي  �خل�����س��ر�ء 

حد  حتقيق  �لإقليمية  �لأور�ق  وجتميع  �خلارجية  �سيا�ستها  خال 

�أدنى من �حل�سانة يف مو�جهة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لغرب، 

جتعل �لنظام �لإير�ين �سبيه بو�سع �لنظام �ل�سيوعي يف �ل�سني، �أي 

بعبارة �أخرى، �أن يكون م�سموحاً �نتقاد �لنظام �لإير�ين، ولكن لي�س 

حماولة �لإطاحة به.

من  �لطبيعية:  م��و�رده��ا  م��ن  �ل�ستفادة  يف  حقها  2-  تكري�س 
�سمان  ه��و  لإي�����ر�ن  بالن�سبة  �ل��ك��ربى  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه������د�ف 

وتكري�س  �ل��ط��اق��ة  وم�����س��ادر  �لطبيعية  م���و�رده���ا  ع��ل��ى  �سيطرتها 

�لتمويل و�لتكنولوجيا  �ل�سلمية، وتاأمني  �لنووية  �لطاقة  حقها يف 

�لازمة ل�ستغال مو�ردها و�حلفاظ على قدر�تها. وحتاول �إير�ن 

مايل  بفائ�س  عليها  يعود  مب��ا  ح��د  �أق�سى  �إىل  م��و�رده��ا  ��ستغال 

ي�سمح بالتخفيف من وطاأة �لعقوبات عليها، كما حتاول �أن ت�ستخدم 

�سبيل �سمان  ك��اأور�ق يف  �لعر�ق  �أدو�ت قوة ونفوذ يف  ما لديها من 

�سامة مو�ردها وم�سادر �لطاقة لديها.

3-  تكري�س دورها �لإقليمي: تقوم �إير�ن بتبني كل ما يلزم من 
�لقدرة  لها  توؤمن  �لتي  و���س��و�ه،  �ل��ع��ر�ق  يف  �لإقليمية  �لقوة  �أدو�ت 

يهم  كما  �لإقليمي،  �لو�سع  جمريات  جميع  على  للتاأثري  و�لنفوذ 

طهر�ن �أن ت�ستخدم كل ما ميكن لها من �أدو�ت �لقوة هذه للتاأثري 

و�آ�سيا  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  يف  �لإقليمية  �ل�سيا�سية  �ل��ت��ط��ور�ت  على 

�لو�سطى مبا يتفق مع م�ساحلها �ل�سر�تيجية و�لإيديولوجية.

�ستعمل  �لعر�ق،  �لأمريكي من  �إنه بعد �لن�سحاب  و�لنتيجة، 

�أن ي��ب��ق��ى �ل���ع���ر�ق م���وح���د�ً وم�����س��ت��ق��ر�ً م���ع �سيطرة  �إي�����ر�ن ع��ل��ى 

حللفائها على �ل�سلطة، ومن �لبديهي �أن تعد �لعّدة ل�سد �لفر�غ 

»�ل�سديقة«  �لعر�قية  �لبو�بة  ��ستخد�م  وحماولة  �ل�سر�تيجي 

�لنظام  على  و�حل��ف��اظ  حلفائها،  ق��درة  وتعزيز  نفوذها  لتعزيز 

�ل�سوري قوياً متما�سكاً متكئاً على حتالفه مع قوة �إقليمية كربى 

باتت على حدوده �ملبا�سرة �لآن.
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»الثبات« تشارك في لقاء 
تأسيس اتحاد الصحافة 

اإلسالمية في طهران
غادر لبنان وفد من جريدة »�لثبات« برئا�سة رئي�س �لتحرير 

عبد �هلل جربي، �إىل عا�سمة �جلمهورية �لإ�سامية �لإير�نية 

طهر�ن، للم�ساركة يف تاأ�سي�س �حتاد �ل�سحف �لإ�سامية.

فز�ر  ل��ق��اء�ت،  �سل�سلة  ل�»�لثبات«  ك��ان  �مل��وؤمت��ر،  هام�س  وعلى 

وف��ده��ا وك��ال��ة �جل��م��ه��وري��ة �لإ���س��ام��ي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة ل��اأن��ب��اء 

�لإذ�ع���ة  موؤ�س�سة  يف  �خل��ارج��ي  �لبث  ق�سم  ومبنى  »�إي����ر�ن«، 

و�لتلفزيون �لإير�ين، و�ملكاتب �لتابعة لها، حيث كان �إطاع 

على كل ما يتعلق بال�ساأن �لإعامي.

�أكر  �لتاأ�سي�سي  �للقاء  هذ�  يف  ي�سارك  �أن��ه  بالذكر،  �جلدير 

من خم�سني دولة �إ�سامية.

بقاعية  و�أخ���رى  �شمالية  ق��ي��اد�ت   •
من  ��شتياء  �أب��دت  �شيد�وية،  وكذلك 

�حل��ري��ري  لأح��م��د  �لفوقي  �لتعاطي 

�لأو���ش��اط  تلك  يف  عليه  يطلق  �ل��ذي 

�����ش���م »���ش��ي��ف م��ع��م��رة �حل���ري���ري« 

وباللهجة �ل�شعودية.

لح��ظ��ت ق���ي���اد�ت م��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��اأن 

قوى  �أق��ط��اب  بع�س  حماولة  �لوطني 

14 �آذ�ر �لتذ�كي تعليقًا على �ملتوقع يف 
معاجلة ق�شية متويل �ملحكمة �لدولية 

بالرف�س �أو �لت�شويت من خالل قوله: 

�إذ� كان حزب �هلل يريد ح�شم �لأمور 

بالت�شويت، فليطرح �أي�شًا مو�شوع �ل�شالح، معتقدً� �أنه بذلك ميكن �أن يجر �إىل 

قبول مثل هذه �لطروحات �لتي فقدت فعاليتها بالأ�شا�س ولي�س بال�شكل فقط.



ع���ن���وان دخ����ل م���ع ج��ي��ف��ري فيلتمان  ث��م��ة 

حينما بداأ عمله ك�سفري يف لبنان يف الأول من 

اأيلول عام 2004، وهو القادم اإلينا من رئا�سته 

العراقية،  كرد�ستان  يف  الأمريكية  القن�سلية 

وق��ب��ل��ه��ا م���ن ال�����س��ف��ارة الأم���ريك���ي���ة يف ال��ك��ي��ان 

ل���أم��ريك��ي  بالن�سبة  »ال�����س��ع��وب  ال�����س��ه��ي��وين: 

والغربي هي عدة ال�سغل«، و�ساركه يف تفا�سيل 

ه���ذا ال��ع��ن��وان ال�����س��ف��ري ال��ف��رن�����س��ي ال�����س��اب��ق يف 

بريوت برنار اميييه..

العنوان،  هذا  حتت  اأدخلت  كثرية  تفا�سيل 

وم�ست�سرقون  وع���رب  لبنانيون  فيها  و���س��ارك 

اأن  علماً  للعراق،  الأمريكية  القوات  غزو  منذ 

للعراق  ترتتب  كانت  التي  الأمريكية  اخلطة 

�سورية  مبا�سرة  بعدها  ياأتي  كان   ،2001 منذ 

واإيران ولبنان، ولهذا و�سعت �سل�سلة اأ�سئلة يف 

11 كانون  الأمريكي يف  الدفاع  اجتماع ملجل�س 

الأول عام 2002، وهي:

كيف ن�ستهدف �سورية؟

كيف ن�ستهدف اإيران؟

وكيف ن�ستهدف حزب اهلل يف لبنان؟

اإذن، ك���ان ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي ه��و ���س��وري��ة، 

وموقعها ودورها ونظامها منذ البداية، والكل 

���س��ار ي��ع��رف وي��ع��ل��م ر���س��ائ��ل وت��ه��دي��دات كولن 

باول لدم�سق فور غزو العراق يف ني�سان 2003، 

وكيف كان رد ب�سار الأ�سد، ورمبا توجت ر�سائل 

الرئي�س  باغتيال   2005 �سباط   14 التهديد يف 

رفيق احل��ري��ري، وم��ا ت��� ك��ل ذل��ك م��ن دخ��ول 

على خط الأزمة والتطورات اللبنانية، وافتعال 

وتعيني حمقق دويل م�سهور  دولية،  حتقيقات 

بكرهه وعدائه ل�سورية، هو ديتليف ميلي�س.

وم��ا ت��� ذل��ك م��ن ت��ط��ورات، �سار اجلميع 

هو  دائماً  كان  فيها،  البارز  اأن  على  يعرفونها، 

توا�سل الغتيالت يف لبنان، من اأجل اأن ي�سقي 

الدم م�سروع املحكمة وجتهيزها، بحيث ميكن 

العودة اإىل �سابقة قدمية كان يراد من خ�لها 

ا�ستهداف �سورية، واإ�سعال فتنة وا�سعة فيها.

اخل��ط��ط  اإط�������ار  ويف   ،1957 ال����ع����ام  ف���ف���ي 

ال��وزراء  رئي�س  التقى  بغداد،  حللف  اجلهنمية 

ال����ري����ط����اين ب���ال���رئ���ي�������س الأم�����ريك�����ي دواي�����ت 

يف  فو�سى  و�سعت خطة خللق  وفيه  اإيزنهاور، 

اغتيالت  �سل�سلة  تنفيذ  �سمنها  وم��ن  �سورية، 

كان منها اغتيال: عبد احلميد ال�سراج، عفيف 

ال���ب���زري ق��ائ��د ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ال�����س��وري��ة يف 

عام احلزب  اأم��ني  بكدا�س  الفرتة، وخالد  تلك 

ال�سيوعي ال�سوري.

مل ي��ت�����س��ن ل��ت��ل��ك اخل��ط��ة اأن ت���رى ال��ن��ور، 

التي  ال��ك��رى  ال��ق��وم��ي  النهو�س  ح��ال��ة  بحكم 

نتيجتها  م���ن  وك�����ان  ال���ف���رتة،  ت��ل��ك  جت��ل��ت يف 

�سقوط حلف بغداد املدوي بفعل ثورة 14 متوز 

1958 يف العراق والذي ا�ستبق باحلدث القومي 
ال��ك��ب��ري ب��اإع���ن ال��وح��دة ب��ني ���س��وري��ة وم�سر 

مطلع  يف  املتحدة  العربية  اجلمهورية  وق��ي��ام 

ذاك العام.

ب����اأي ح����ال، مل ت��ت��وق��ف ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��ه��داف 

���س��وري��ة واإي�������ران ول��ب��ن��ان م��ن��ذ ال���ع���ام 2005، 

من  ���س��وري��ة  ب��ا���س��ت��ه��داف  حلقاتها  ف�سل  وب��ع��د 

رفيق  الرئي�س  باغتيال  ربطها  حماولة  خ�ل 

ليك�س  التذكري بحقيقة  يكون  - قد  احلريري 

وب��وي��ك��ي��ل��ك�����س ه��ن��ا ����س���روري���اً - ك��ان��ت احل��ل��ق��ة 

اجل��دي��دة م��ن خ���ل ح��رب مت��وز 2006، التي 

ب��اأداة  فعلية  اأمريكية  حرباً  حقيقتها  يف  كانت 

اإ�سرائيلية �سد لبنان ومقاومته.

اخل�سراء  بالثورة  �سمي  ما  كانت  ثم  ومن 

اإث����ر ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة الإي���ران���ي���ة، واإع����ادة 

اأحمدي جناد لولية  الرئي�س حممود  انتخاب 

ث��ان��ي��ة، وم���ا ت��ك�����س��ف ف��ي��ه��ا م���ن ف�����س��ول ت��دخ��ل 

اأج���ل  م���ن   »C.I.A« الأم���ريك���ي���ة  ل��ل��م��خ��اب��رات 

ت�سهم  الإ���س���م��ي��ة،  اجلمهورية  يف  فتنة  خلق 

دورها  وتنهي  الكرى،  الدولة  هذه  زعزعة  يف 

الطليعي يف حمور املقاومة واملمانعة واملواجهة.

اأي�ساً  التذكري  مفيداً  يكون  قد  ذل��ك،  اإىل 

ب��ال�����س��م��ود ال����رائ����ع ل���غ���زة يف وج�����ه ال����ع����دوان 

 2009 وم��ط��ل��ع   2008 ن��ه��اي��ة  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

وتك�سر الن�سال الإ�سرائيلية على م�سارفها.

ت��وؤك��د  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ع  �سل�سلة  اأم�����ام 

���س��م��ود وت���ق���دم حم����ور امل���ق���اوم���ة وامل��م��ان��ع��ة، 

وارتباك وتراجع امل�سروع الذي يعد للمنطقة، 

ال���ذي ف��وج��ئ ب��الن��ت��ف��ا���س��ات ال��ع��رب��ي��ة يف قلب 

ل�أمريكي،  املطلق  بالولء  تدين  التي  ال��دول 

كانت خطة العودة ل�ستهداف �سورية من جهة، 

�سد  املتنامية  النتفا�سات  حركة  ول�ستيعاب 

اأنظمة الولء لوا�سنطن من جهة ثانية.

ك���ان���ت هي  الأ����س���ا����س���ي���ة  اأن اخل���ط���ة  ع��ل��ى 

م�ساريع  اإىل  بها  وال��ع��ودة  �سورية،  ا�ستهداف 

املا�سي،  القرن  مطلع  اإىل  تعود  ج��داً  قدمية 

ح��ي��ث ك���ان خم��ط��ط��اً اأن ت��ك��ون ق��ل��ب ال��ع��روب��ة 

ال��ن��اب�����س اأرب����ع دول اإث��ن��ي��ة، ل��ك��ن ال��ت��ط��ورات 

ال�����س��وري��ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت، وك���ان���ت ب��ق��ي��ادات 

اإبراهيم  العلي،  �سالح  ث��ورات:  مثل  خمتلفة، 

وغ��ريه��م..  الأط��ر���س  با�سا  �سلطان  ه��ن��ان��ون، 

�سورية  ال��وه��م، وع��م��دت وح��دة  ه��ذا  اأ�سقطت 

اأق��وى واأك��ر من  و�سعبها بالدم وال��ذي يبقى 

واإن  حتى  امل�سبوهة..  وامل�ساريع  املوؤامرات  كل 

قد  ���س��ارك��وزي،  نيكول  اليهودي  املهاجر  ك��ان 

اأعلن يف اإطار اخلطة ال�سيطانية، عن ا�ستعداد 

فرن�سا واأوروبا لإيواء ث�ثة م�يني م�سيحي 

من لبنان و�سورية، وهو باأي حال لي�س ك�ماً 

الأمريكي  امل�سروع  مع  يت�قى  لأن��ه  ج��دي��داً، 

الذي جاء به املندوب الأمريكي دين براون عام 

حينما اأعلن للرئي�س �سليمان فرجنية   ،1976
يف  املوجودة  الأمريكية  البواخر  ا�ستعداد  عن 

عر�س البحر لنقل امل�سيحيني اللبنانيني اإىل 

�سرخ  اأن  فكان  ال��ع��امل،  يف  يريدونه  مكان  اأي 

فرجنية اجلد يف وجه براون مبا ي�سبه الطرد.

باأي حال، فالف�سول الأخرية من املوؤامرة 

ال�سعب  اأن  التاأكيد  ميكن  ال��ت��ي  �سورية  �سد 

ال�سوارع  اإىل  نزلت  التي  م�يينه  يف  ال�سوري 

تاأييداً ل�إ�س�ح وللرئي�س ب�سار الأ�سد قد واأد 

املمتد  امل��ع��ادي  لكن احللف  وامل��وؤام��رة،  الفتنة 

من وا�سنطن اإىل الحتاد الأوروب��ي اإىل عرب 

املتنوعة  ال�سورية  املعار�سات  اإىل  »الع��ت��دال« 

وامل��ت��ل��ون��ة مل ي��ل��ق ���س���ح��ه ب��ع��د، وخ�����س��و���س��اً 

 - القطرية   - ال��رتك��ي��ة  ال��رتوي��ج  اأم���ام خطة 

بالتايل منطق  في�ستمر  املتوا�سلة،  الفرن�سية 

�سواء  �سورية،  يف  الأجنبي  للتدخل  ال��رتوي��ج 

بع�س  ل�سان  على  اأم  امل��ع��ار���س��ات،  ل�سان  على 

»امل��ث��ق��ف��ني« ال����ذي اأغ���واه���م امل����ال اخل��ل��ي��ج��ي، 

يف  اأنف�سهم  فجندوا  الأوروب���ي���ة،  واجلن�سيات 

يف  القطرية   - الرتكية   - الفرن�سية  احلملة 

وحتويلها  الأح���داث  لتفعيل  يائ�سة  حم��اول��ة 

اإىل ا���س��ط��راب��ات اأم��ن��ي��ة واأح�����داث ع��ن��ف بعد 

اأب�سع  ممار�سة  اإىل  النا�سطة  ال�سبكات  انتقال 

اأن����واع ال��ق��ت��ل وال��ت��م��رد امل�����س��ل��ح، ح��ي��ث متكنت 

اإلقاء القب�س  ال�سلطات الأمنية ال�سورية من 

على اأعداد كبرية منهم ك�سفت كيفية متويلهم 

وت�سليحهم، مما اأدى اإىل انف�سا�س النا�س عن 

هذه املعار�سات.

املعار�سات  ع��ن  النا�س  انف�سا�س  اأ���س��ب��اب 

ال�����س��وري��ة ورف�����س��ه��م ال���ت���ج���اوب م���ع دع����وات 

انك�ساف  بفعل  متاماً،  معلومة  باتت  التظاهر 

يف  امل��ت��ن��اح��رة  امل��ع��ار���س��ة  الت�سكي�ت  ارت��ب��اط 

اخل����ارج ب��ك��ل م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال���دول 

فرن�سا  وخ�سو�ساً  ال�ستعمارية،  الأوروب���ي���ة 

وب���ري���ط���ان���ي���ا وت��ب��ع��ي��ت��ه��ا ل���ل���م���ال ال���ق���ط���ري 

وال�سعودي وملخابرات حكومة الوهم العثماين، 

للدولة  الداعمة  ال�سعبية  الغالبية  و�سع  مما 

القوة احلا�سمة  الغالبية هي  واجلي�س، وهذه 

اإىل تو�سيع نطاق  الأ�سد  الرئي�س  التي ي�سعى 

�سراكتها يف احلياة العامة ومواكبة تطلعاتها 

مفتوحاً  الباب  تاركاً  الإ�س�حات،  خ�ل  من 

ملن ي�ساء من معار�سي الداخل غري املرتبطني 

يكون  لأن  وال�سهيوين،  الأج��ن��ب��ي  باملخطط 

���س��ري��ك��اً ح��ق��ي��ق��ي��اً يف ���س��وري��ة اجل���دي���دة كامل 

احلقوق والواجبات، من خ�ل اإط�ق الآليات 

م��وؤخ��راً،  ���س��درت  ال��ت��ي  ل��ل��ق��وان��ني  التنفيذية 

وعر م�سار احلوار الوطني الذي يرتكز حول 

ذل���ك عملية  ب��ع��د  تنطلق  ال��د���س��ت��ور، يف ح��ني 

التح�سري ل�نتخابات املحلية والت�سريعية يف 

مطلع الربيع.

رمب����ا ي���ك���ون م��ف��ي��داً الإ�����س����ارة اإىل م��دى 

ال�����رتاج�����ع الأم������ريك������ي وان����ه����ي����ار اأح�����م����ه 

وم�������س���اري���ع���ه، يف حم����اول����ة ���س��ح��ب ال�����س��ف��ري 

الأم��ريك��ي روب���رت ف���ورد م��ن دم�����س��ق، وال��ذي 

ردت عليه �سورية مبا ينا�سب ب�سحب �سفريها 

الأمريكية  الإدارة  جعل  مما  وا�سنطن..  من 

ترتبك جراء ردة فعل الديبلوما�سية ال�سورية 

ال��رتاج��ع  اإىل  ف�سارعت  واحل��ا���س��م��ة،  ال��ه��ادئ��ة 

والإع�ن اأنها مل ت�سحب فورد، بل هو عاد اإىل 

وا�سنطن يف اإجازة للراحة..

زار  ال���ذي  العربية  اجلامعة  وف��د  اأخ����رياً، 

وخ�سو�ساً  موقفه،  ينا�سب  م��ا  �سمع  دم�سق، 

رئي�س الوفد )القطري(.. فاحلقائق والوقائع 

اأكر من اأي تلفيق تلفزيوين، فهل �سي�ستحي 

م��وف��دو اجل��ام��ع��ة، وي��ع��ت��رون م��ن ال��درو���س 

ال�سورية القيمة.

اأحمد زين الدين

4

جعبة األسبوع
املعار�ضات تقع فـي اأوحال الأوهام.. والأموال

ـُـ�ســقـط حـلـقـــات الـمـــ�ؤامـــــرة �ســـــــــ�ريــة.. ت

اأنقرة - الثبات 

ت��ع��ي�����س ق���ي���ادات »امل��ع��ار���س��ة« ال�����س��وري��ة 

يف اخل��ارج اأج���واء من خيبة الأم���ل، نتيجة 

ال���ذي ك��ان��ت توحي  ال����دويل  ال��دع��م  تفكك 

يف  اخلارجية  ووزارات  ال�سفارات  دوائ��ر  به 

ات�سالتها مع املعار�سني، الذين تلقوا كما 

وال�سلوى« يف  ب���»امل��ن  وع���وداً  اأح��ده��م  يقول 

حتت  وان�سووا  �سفوفهم  وح��دوا  هم  ح��ال 

ل���واء »امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي«، ال���ذي مل يحَظ 

حتى الآن �سوى باجتماعني ر�سميني، الأول 

م��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي اأح��م��د داود 

املجل�س  اأع�ساء  وبلَغ  اأنقرة،  يف  ُعقد  اأوغلو 

مب���وع���ده ق��ب��ل 6 ����س���اع���ات م���ن ح�����س��ول��ه، 

والثاين مع املجل�س النتقايل الليبي الذي 

يتكوؤون  �سفارة  م��ن  طلبوه  م��ا  يعطهم  مل 

عليها يف طرابل�س الغرب.

وي��ب��دو اأن ع���دم حت���رك اأي م��ن ال���دول 

اإن�ساء  على  الت�سجيع  يف  دوراً  لعبت  ال��ت��ي 

امل��ج��ل�����س، م��ن ���س��اأن��ه اإح�����داث ارت��ب��اك��ات يف 

���س��ف��وف »امل��ج��ل�����س« ال����ذي ع����ادت خ���ف��ات 

تطفوا  وال�سيا�سية  الأيديولوجية  اأطرافه 

ال�سيا�سية«،  »اخليبة  نتيجة  ال�سطح  على 

ال���ت���ي مي���ك���ن م���ح��ظ��ت��ه��ا ب���و����س���وح ل���دى 

»�سيوف اأنقرة« التي ان�سغلت عنهم برتتيب 

م�ستقبلها  وح��م��اي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  اأو���س��اع��ه��ا 

ال���داخ���ل���ي ب��ع��د ال���ت���ح���رك ال��ع��ن��ي��ف وغ��ري 

اأ�سفر  امل�سبوق للملف الكردي فيها، والذي 

اأق�سى  ثاين  يف  تركياً  26 جندياً  مقتل  عن 

�سربة يتعر�س لها اجلي�س الرتكي يف تاريخ 

�سراعه مع حزب العمال الكرد�ستاين.

ال�سورية  امل��ع��ار���س��ة  اأو����س���اط  وت���ت���داول 

ب��ق��ل��ق ب���ال���غ، ات�������س���الت جت��ري��ه��ا ال��ق��ي��ادة 

ذات  املناطق  يف  �سورية  قبائل  مع  الرتكية 

تركيا ت�ضعى ل�ضراء ولء قبائل                     عربية فـي �ضـمـــال �ضــوريــة لـمحـاربـة الأكراد

»الـمجـل�س الـ�طــنـي« مـر�سـح                 للتفكك بعد خـيـبة عـدم االعــرتاف الــدويل
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ي�ساأل �سحايف لبناين خم�سرم، ترى يف ظل 

احلديث والتحلي�ت عن »الثورات« العربية اأو 

العرب،  القادة  �سيلتقي  اأي��ن  العربي،  »الربيع« 

تكون  فهل  عربية..  قمة  على  اتفقوا  لو  فيما 

القد�س؟

ويجيب بنف�سه عن �سوؤاله، اللقاء يف القد�س 

»لي�س لأن بيارق العرب عادت ترفرف يف اأرجاء 

التقهقر  جدلية  ب�سبب  واإمن��ا  املقد�سة،  املدينة 

التي حلت حمل »جدلية التطور«.

وه��ن��ا ق���د ي��ك��ون ال��ك��ات��ب ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ري 

حم��م��د ح�����س��ن��ني ه��ي��ك��ل حم���ق���اً، ورمب����ا اأع��ط��ى 

ل��ه مع  اأك��د يف ح��وار  اجل���واب احلقيقي حينما 

���س��ح��ي��ف��ة الأه�������رام: »ب�����اأن م���ا ي�����س��ه��ده ال��ع��امل 

اإمنا  عربياً(،  )ربيعاً  لي�س  الأي��ام  ه��ذه  العربي 

العربي  العامل  لتق�سيم  جديد،  بيكو  �سايك�س 

وتقا�سم موارده ومواقعه �سمن م�سروع غربي 

– اأم��ريك��ي( واآخ��ر تركي، بالإ�سافة  )اأوروب���ي 

اإىل ن�سف م�سروع اإ�سرائيلي لإجها�س الق�سية 

الفل�سطينية«.

وي�سرح هيكل اأن: »�سايك�س – بيكو الأوىل 

كانت خطاً على خريطة ي�سل من )الكاف( اإىل 

ال��ك��اف يف عكا، وال��ك��اف يف كركوك،  )ال��ك��اف(، 

خط  هناك  لي�س  امل��رة،  ه��ذه  ال�سمال.  وبف�سل 

التق�سيم  متناثرة،  مواقع  هناك  اإمن��ا  فا�سل، 

وتوزيع  جغرافياً  تق�سيماً  ك��ان  الأوىل  امل��رة  يف 

اأوطان، ولكن التق�سيم هذه املرة، تق�سيم موارد 

ومواقع، وبو�سوح، فاإن ما يجري تق�سيمه الآن 

هو اأوًل النفط وفوائ�سه.. فما نراه اليوم لي�س 

جمرد ربيع تهب ن�سماته على املنطقة، اإمنا هو 

تغيري اإقليمي ودويل و�سيا�سي يتحرك ب�سرعة 

ك��ا���س��ح��ة ع��ل��ى ج��ب��ه��ة ع��ري�����س��ة وي��ح��دث اآث����اراً 

عميقة وحمفوفة باملخاطر.. اأي�ساً«.

ث��م��ة ���س��يء ي��ح��دث يف ال��ظ��ل اأو ال��ع��ل��ن، 

و�سط اإغفاءة ل�»املثقف« العربي، الذي اأغواه 

الغربي  ال�سوق،  اقت�ساد  دميقراطية  كثرياً 

اأو حتى حمل هوية  ال��ع��رب��ي،  ال��ك��از  م��ال  اأو 

ال�سباب  مدينة  اأو  باري�س،  العطر  مدينة 

لندن.

ينت�سون  العلن، جعلهم  اأو  الظل  رمبا هذا 

بعبق »ال���ث���ورات« ال��ت��ي ت��خ��رج م��ن ل��دى برنار 

هرني ليفي، ف� »الدميقراطية« قد تكون بحد 

»ال�ساطور«، اأو قد تكون بحد »الكاز« وما فيه من 

خريات، فيتحول هذا »املثقف« وذلك »الكاتب« 

ب��ني ل��ي��ل��ة دم ع��ل��ى ح��اف��ة ال�����س��ح��راء، وور���س��ة 

م�سروع  اإىل  »ال�����س��ورب��ون«  م��دخ��ل  على  عطر 

اإذ مل���اذا يبذل  اأو ب��ال��روة،  م�����س��وؤول ب��ال��وه��م.. 

الجتماعي  الوعي  �سوية  لرفع  اجلهد  اأق�سى 

اإىل  والتخلف  التبعية  م�ستنقع  م��ن  للخروج 

جمتمع الإن��ت��اج وام��ت���ك ال��ق��درات.. ث��م مل��اذا 

التعب والإره���اق، فاملحافظون اجل��دد هم من 

اإىل  وو�سلوا  اأي�����س��اً..  وي�سارية  مثقفة  اأ���س��ول 

مراكز القرار وحتديد امل�سري.. هكذا كانوا مع 

الأ�سل  الب��ن وي�ستمرون مع ذي  ج��ورج بو�س 

تيار  اأوب��ام��ا.. وهكذا هم مع  ب��اراك  الأفريقي 

امل�ستقبل يف لبنان.. وهكذا هم اأي�ساً موجودون 

اأو هو  ال�سورية، فلرمبا  املعار�سات  يف خمتلف 

اأن��ف��ع واأف�����س��ل احل�����س��ول على  عندهم ك��ذل��ك 

ثروة ولو من جهنم.. وحتى الرتبع على عر�س 

دويلة، فلماذا التعب والتنظري ل�سلطة ال�سعب، 

فاللتحاق ب�«دميقراطية« امل�سروع الأمريكي - 

ال�سهيوين الذي ينفذه تكفرييون ومتع�سبون 

واأ�سوليون.. يحقق اأي�ساً املن وال�سلوى.

دع��اة  ق��دم  م��اذا  نت�ساءل  اأن  لنا  رمب��ا ي�سح 

ح��ق��وق الإن�����س��ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��ع��راق.. 

بب�ساطة الأرقام قدموا اأكر من مليون قتيل، 

اأكر من ث�ثة م�يني مهجر اإىل خارج ب�د 

ال���راف���دي���ن ون���ح���و ث����ث���ة م����ي���ني م��ه��ج��ر يف 

الداخل.

رمبا اعتقد هوؤلء اأن الناتو قدم اإىل ليبيا 

ك���ي ُي��ن��ع��م ���س��ع��ب��ه��ا ب��احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

وال�ستق�ل، لكن اأي�ساً اأين م�سري النفط، اأمل 

يعلن ذاك الآتي على »هور�س« الناتو، اأن نفط 

اأذيعت  وبن�سب  ام��ت��ي��ازات،  توزيعه  �سيتم  ليبيا 

لريطانيا  باملئة   20 لفرن�سا،  باملئة   30 علنا 

لأنها  م��ن فرن�سا  اأق���ل   الأخ����رية  ه��ذه  وح�سة 

– لحظوا  ال��ع��راق  نفط  م��ن  ن�سيبها  اأخ���ذت 

اإيطاليا  اأن  – كما  وليبيا  ال��ع��راق  ب��ني  ال��رب��ط 

تطالب بحق مكت�سب، واإىل ذلك اأين ال�سركات 

ت��ل��ح وت��ري��د ح�ستها.. وه��ي  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة 

هي  وا�سنطن  األي�ست  حتماً،  ذل��ك  اإىل  �ست�سل 

قائدة الناتو؟

م���ا ف��ع��ل��ه ال��ن��ات��و يف ل��ي��ب��ي��ا، ك����ان م��ث��ل��ه يف 

القبائل  بقتال  اليمن  يف  مثله  ويفعل  ال��ع��راق، 

فما  �سورية..  يف  مثله  يريدون  وهم  وامل�سالح، 

بر�سة  »ال�سوري«  ال�ساطور  يت�ساوى  اأن  معنى 

العطر الباري�سية.. اإىل اأين تتجه م�سر، واإىل 

ل�»اخلليج«، رمبا  يعد  وم��اذا  تون�س،  تتجه  اأي��ن 

كان التذكري يف املثال ال�سوداين بع�س الإفادة.. 

ماذا بعد؟

غربية   - اأمريكية  هجمة  ثمة  باخت�سار، 

ال��ث��ورات  اأن��ه ممنوع على  امل��ع��امل، ه��ي  وا�سحة 

انطلقت  لأنها  الأمريكي  فاجاأت  التي  العربية 

ت��ن��ع��م  اأن  ال���ب���ل���دان اخل���ا����س���ع���ة لإرادت���������ه  م����ن 

بالدميقراطية والروة.

الراكبون  و»املثقفون«  ال��ع��رب،  يتذكر  ه��ل 

»هور�س« الدميقراطية والتغيري اأن هذا الغرب 

اأم��ام - دموية وهمجية  مل يتحرك �سعرة فيه 

الفل�سطينيني  ���س��د  ال�����س��ه��اي��ن��ة  امل�����س��ت��وط��ن��ني 

وقد�سهم ومقد�ساتهم.

تبقى �سورية �سوكة قا�سية، وعلى �سمودها 

وان��ت�����س��اره��ا ي��ت��وق��ف ال��ك��ث��ري م���ن ال�����س��ي��ن��اري��و 

ورمبا  تتقدم  بالتاأكيد  وهي  وال�سري..  العلني 

اإيقاع الهزمية  �سارت يف الدقائق الأخرية من 

النهائية باملوؤامرة التي تتعر�س لها.

اأحمد �سحادي
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النفط العربي اإىل اإين؟

»ربـيـــع« الـعـرب الـمـتـ�سـظـي

تركيا ت�ضعى ل�ضراء ولء قبائل                     عربية فـي �ضـمـــال �ضــوريــة لـمحـاربـة الأكراد

»الـمجـل�س الـ�طــنـي« مـر�سـح                 للتفكك بعد خـيـبة عـدم االعــرتاف الــدويل

مــوضــــوع الـغــــالف

���س��وري��ة. وي��ق��ول ه��وؤلء  ال��ك��ردي��ة يف  الغالبية 

اإن اأمواًل تغدق بكرة يف تلك املناطق ل�سراء 

ولء هذه القبائل التي يعد اأفرادها بامل�يني، 

وذلك حت�سباً لأية تطورات يف امللف الكردي. 

ويقول املعار�سون ال�سوريون اإن تركيا »فتحت 

على ح�سابها« يف هذا امللف لأن اأمنها الداخلي 

اأن  مو�سحاً  املعلنة،  �سعاراتها  من  بكثري  اأهم 

م�سوؤولني اأتراكاً قالوا اإن هذه اخلطوة تهدف 

الكردي  اخلطر  يبعد  واق«  »درع  ت�سكيل  اإىل 

عن حدودهم ومينع ا�ستخدام الأكراد يف �سورية 

�سد تركيا، لكن هوؤلء املعار�سني مل ي�ستطيعوا 

اأن »ي��واف��ق��وا امل�����س��وؤول ال��رتك��ي ال����راأي« بعد اأن 

مل�سوا اأن يف تركيا من يفكر بطريقة خمتلفة.

وتوقع معار�س �سوري اأن يوؤدي هذا التململ 

قد  داخلية  انق�سامات  اإىل  املعار�سة  �سفوف  يف 

غ��ي��اب  ن��ت��ي��ج��ة  اأي حل��ظ��ة  ال�����س��وء يف  اإىل  ت���رز 

م�سرياً  النق�سامات،  جتاوز  على  امل�سجع  العامل 

اإىل اأن تركيبة املجل�س »م�سطنعة« وهي معر�سة 

الذي  العن�سر  فقدت  اإذا  حلظة  اأي  يف  لل�سقوط 

يجمعها وهي العداء للنظام يف �سورية. مو�سحاً 

الإ�س�مية  الغالبية  ذات  ال��ق��ي��ادات  �سيطرة  اأن 

من  بالكثري  ت���وؤدي  ق��د  املجل�س  على  الإخ��وان��ي��ة 

املعتدلني  والإ�س�ميني  والي�ساريني  العلمانيني 

يقب�سوا  مل  اإذا  ال�سيغة  ه��ذه  م��ن  اخل���روج  اإىل 

اأن رئي�س املجل�س نف�سه  لثمن املوعود، خ�سو�ساً 

»برهان غليون« هو مو�سع �سك من قبل الغالبية 

الإخ���وان���ي���ة ال��ت��ي ي��ج��اه��ر ب��ع�����س ق��ادت��ه��ا ب��اأن��ه��م 

يبدو  ل  فيما  حوله«،  جدية  حتقيقات  »يجرون 

را�سياً  اأنطاليا  يف  اجتمع  ال��ذي  املعار�س  الي�سار 

الأع�ساء  ي�سعى ل�ستعادة  وه��و  احل��ال  واق��ع  عن 

اأعطي  وق��د  املجل�س.  يف  للم�ساركة  �سموا  الذين 

ب��ني ع�سوية  ل���»الخ��ت��ي��ار«  مهلة ق�سرية  ه���وؤلء 

املجل�س الوطني وع�سوية لقاء اأنطاليا.

مقاتلون من حزب العمال الكرد�ستاين

) العدد 186(  اجلمعة - 28 ت�رشين الأول - 2011

ال�ضعودية ودعت 
ويل عهدها

ويل  ال�سعودية  العربية  اململكة  ودع���ت 

يف  العزيز،  عبد  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  عهدها 

جنازة مهيبة تقدمها العاهل ال�سعودي امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز وكبار رجال الدولة، 

امل�ستوى،  رفيعة  ودول��ي��ة  عربية  ومب�ساركة 

ومتيزت مب�ساركة �سورية بوفد تراأ�سه نائب 

وم�ساركة  ال�سرع،  ف���اروق  ال�سوري  الرئي�س 

اأكر  علي  اخلارجية  بوزير  متثلت  اإيرانية 

�ساحلي.

ك��م��ا ك���ان ل��ل��ب��ن��ان م�����س��ارك��ة لف��ت��ة بوفد 

احلكومة  رئي�س  تراأ�سه  كبري  وديني  وزاري 

ال�سعودية  اإىل  ���س��اف��ر  ك��م��ا  م��ي��ق��ات��ي،  جن��ي��ب 

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 

على راأ�س وفد ر�سمي كبري، حيث قدم واجب 

العزاء للملك عبد اهلل بن عبد العزيز.

ك���ذل���ك اأب������رق اأم�����ني ع����ام ح���رك���ة الأم����ة 

ال�سيخ الدكتور عبد النا�سر جري اإىل خادم 

امللك عبد اهلل بن عبد  ال�سريفني  احلرمني 

العزيز معزياً بالراحل الكبري.
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لبنانيات

   مـــواقف

برئا�سة  ال���دوري  اجتماعها  يف  الأم��ة  حركة  نوهت   •
النتخابات  بنجاح  جربي  النا�سر  عبد  الدكتور  ال�سيخ 

وق��واه  التون�سي  ال�سعب  ودع��ت  تون�س،  يف  الت�سريعية 

كان  مهما  النتخابات  بنتائج  اللتزام  اإىل  ال�سيا�سية 

الفائز.

كما توقف املجتمعون عن كالم اأمني عام تيار امل�ستقبل 

واعتربته  ميقاتي،  جنيب  ال��وزراء  رئي�س  تخوينه  حول 

عليها  بنيت  التي  ال�سيا�سية،  والأع��راف  املاألوف  خارج 

بع�سنا  تخوين  يجوز  ل  اإنه  وقالت  الإ�سالمية،  ال�ساحة 

البع�س ملجرد ابتعادنا عن كر�سي امل�سوؤولية، ودعت اإىل 

احرتام رمزية مقام رئا�سة الوزراء.

كرث  اأّن��ه  لبنان  يف  الإ�سالمي  العمل  جبهة  لحظت   •
اأمنية يف  احلديث يف الآونة الأخرية عن وجود مربعات 

طرابل�س وعن توزيع لل�سالح وتدريب من اأجل احتاللها 

برمتها،  ال�سمال  منطقة  يف  الأم��ن��ي  الو�سع  واإرب���اك 

وال�سارع  اللبناين،  العام  ال��راأي  تلفت  اأن  اجلبهة  ويهمُّ 

اإّن  اإذ  الطرابل�سي اإىل حقيقة الأمر وحقيقة ما يجري، 

واأ�ساليل  لف��رتاءات  متامًا  ُمغاير  الأر���س  على  الواقع 

ت�سويب  ���س��وى  لهم  ه��مَّ  ل  ال��ذي��ن  املت�سدقني،  بع�س 

�سهامهم على املقاومة، وعلى كل من يدعمها وي�ساندها 

اأن احلديث عن املربعات الأمنية  ويحت�سنها، واعتربت 

وتوزيع ال�سالح يف طرابل�س �سحيح مئة باملئة، فالهجوم 

على حفل الإفطار مبنطقة عيات يف عكار اآثاره وا�سحة 

منطقة  يف  النار  اإط��الق  وكذلك  معروفون،  وم�سببوه 

الزاهرية والتعدي على امل�سلني يف م�سجد اأبي القا�سم 

تيار  الذاتية لرموز  الأمنية  �ساهد على ذلك، واحلماية 

الأمنية  املربعات  �سكل  املتعاطفني معه  وبع�س  امل�ستقبل 

التي يتحدثون عنها، وال�سالح املنت�سر والظاهر معروف 

بني اأيدي من وما هو هدفه وغاياته.

يف  الإ�سالمية  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  لقاء  بحث   •
لبنان خالل اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ال�سيخ الدكتور 

العلماء ومندوبي املناطق،  النا�سر جربي وح�سور  عبد 

اآخر التطورات الراهنة على ال�ساحة املحلية والإقليمية 

والدولية، و�سدر عن املجتمعني بيان اأكدوا فيه على حق 

لبنان و�سعبه يف املقاومة ويف الدفاع عن ال�سيادة وحترير 

باقي الأرا�سي املحتلة يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا، 

حول  اللتفاف  و�سرورة  اأهمية  على  املجتمعون  و�سدد 

واملقاومة(  وال�سعب  )اجلي�س  الذهبية  الثالثية  املعادلة 

املحدقة  والأخ��ط��ار  اخلارجية  التحديات  مواجهة  يف 

بوطننا، وخ�سو�سًا اخلطر ال�سهيوين.

يف  حقها  اإث��ب��ات  اإىل  اللبنانية  احلكومة  اللقاء  ودع��ا 

التنقيب عن النفط والغاز داخل مياهنا الإقليمية وعدم 

التعاقد  يف  الإمكان  قدر  والإ�سراع  ال�ساأن  بهذا  التهاون 

املادتني  هاتني  با�ستخراج  والبدء  التنقيب  �سركات  مع 

احليويتني اللتني �ست�ساهمان حتمًا يف اإنعا�س القت�ساد 

اللبناين ورفد اخلزينة وحتريك اليد العاملة يف البالد.

النا�سريني  حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأمني  ا�ستقبل   •
وفدًا  حمدان  م�سطفى  العميد  – املرابطون  امل�ستقلني 

برئا�سة  النابل�سي  عفيف  ال�سيخ  العالمة  مكتب  م��ن 

يف  املجتمعون  تباحث  وق��د  النابل�سي  �سادق  الدكتور 

الأو�ساع العربية والوطنية.

اجتماعه  ال��وح��دوي يف  الإ���س��الم��ي  ال��ل��ق��اء  ت��وق��ف   •
العام  الأم��ني  به  اأدىل  ال��ذي  احلديث  عند  الأ�سبوعي 

حلزب اهلل �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل والذي اأ�سار 

فيه اإىل املحاولت الأمريكية حلرف الثورات العربية عن 

اأهدافها و�سعيها لتكون �سريكة يف �سنع الأنظمة البديلة.

للخطر  تتنبه  اأن  املنطقة  �سعوب  واج��ب  من  اأن��ه  وراأى 

وعلى  العام،  الأمني  �سماحة  منه  ما حذر  وهو  الداهم، 

ووحدتهم  عقيدتهم  يف  امل�ستهدفني  خا�سة  امل�سلمني 

وثقافتهم اأن يكونوا �سفًا واحدًا كالبنيان املر�سو�س.

اخلام�سة ع�سرة لتاأ�سي�س ولنطالقة  الذكرى  • ملنا�سبة 
رابطة اأبناء بريوت مت تخريج دفعة من املتطوعني بدورة 

بريوت »�سبيبة العا�سمة« وهي كوكبة من اأبناء العا�سمة 

الذين خ�سعوا لدورة تاأهيل لتحمل اأعباء مهام اإن�سانية 

يف اأعمال الإ�سعاف والإنقاذ والإطفاء.

قولنا  جمعّية  رئي�س  القطان  اأحمد  ال�سيخ  و�سف   •
والعمل يف لبنان خطاب الأمني العام حلزب اهلل �سماحة 

بالتاريخي، وذلك لأّن �سماحته  ال�ّسيد ح�سن ن�سر اهلل 

واأح��رار  وامل�سلمني  العرب  تهّم  التي  الأم��ور  ك��ّل  تناول 

العامل.                        

ال يزال هاج�س حتويل مدينة طرابل�س 

اإىل بوؤرة توتري ال�ستهداف �سورية وحلفائها، 

الطرابل�سيني،  االأف��رق��اء  بع�س  ل��دى  قائماً 

وهذا الهاج�س مل يكن مرتكزاً على حتليالت 

اأو م��ع��ل��وم��ات م��ت��داول��ة غ��ري دق��ي��ق��ة، ب��ل من 

»امل�ستقبليني«  ال��ن��واب  بع�س  ���س��ل��وك  خ���الل 

واأتباعهم يف املدينة.

جبل  اأه��ايل  ا�ستفزاز  يف  ف�سلوا  ما  فبعد 

اأتون فتنة مذهبية مع  حم�سن واإقحامهم يف 

ي�سمى  ما  املجاورة، عرب  املناطق  يف  جريانهم 

ال�سوري«،  ال�سعب  مع  الت�سامن  »اعت�سامات 

ا�ستجرار  اإىل  عمقها  يف  ت��ه��دف  ك��ان��ت  وال��ت��ي 

الفتنة املذهبية اإىل عا�سمة ال�سمال بعد واأدها 

يف �سورية، جلاأوا راهناً اإىل خطة جديدة وهي 

ملواجهة  ال�سمالية  املناطق  بع�س  »ا�ستخدام 

ي�سمى  م��ا  م��ع  بالتن�سيق  ال�����س��وري«  ال��ن��ظ��ام 

ال�سورية«، وبرعاية االإدارة االأمنية  »املعار�سة 

ملا تبقى من »قوى الرابع ع�سر من اآذار«.

وج����ّل م��ا ت��ه��دف اإل��ي��ه ه���ذه اخل��ط��ة، هو 

الداخل  اإىل  التخريب  وع��دة  ال�سالح  تهريب 

ال�����س��وري، وت��اأم��ني م��الذ اآم���ن ل��الإره��اب��ي��ني يف 

بع�س املناطق ال�سمالية، حتت عنوان براق وهو 

»حماية حقوق االإن�سان واحلريات العامة«.

فاملطالبة بحماية »الالجئني ال�سوريني« 

اأ����س���ب���ح ك���ال���الزم���ة يف خ���ط���ب ن������واب »ت���ي���ار 

دم��اء  زه��ق��وا  ب��ع��دم��ا  وم�����س��وؤول��ي��ه،  امل�ستقبل« 

ع�����س��رات ال��ع��م��ال ال�����س��وري��ني االأب���ري���اء، غ��داة 

تبعها  وم��ا  احل��ري��ري  رفيق  الرئي�س  اغتيال 

من تداعيات.

ول���ك���ن اخل����ط����ورة يف االأم�������ر، ت��ك��م��ن يف 

ال�����س��خ��ب وال�����س��ج��ي��ج االإع���الم���ي���ني ال��ل��ذي��ن 

االأجهزة  ا�ستدعاء  عند  »امل�ستقبل«  يثريهما 

»ال��الج��ئ��ني«،  م��ن  ب��ه  م�ستبه  الأي  االأم��ن��ي��ة 

اإط�����الق  اإىل  وم�������س���وؤول���ي���ه  ن����واب����ه  ف��ي��ع��م��د 

االت���ه���ام���ات ج����زاف����اً يف ح���ق ق�����ادة االأج���ه���زة 

امل��ذك��ورة، وي��ح��اول��ون اإي��ه��ام ال���راأي ال��ع��ام ب��اأن 

االأجهزة املذكورة تنفذ تعليمات اآتية من وراء 

احلدود.

وجت��اوزات��ه  ارتكاباته  تغطية  اأج��ل  وم��ن 

اأ�سلوب  اعتماد  اإىل  »امل�ستقبل«  جل��اأ  االأمنية، 

فيّدعي  وا���س��ت��ك��ى«،  �سبقني  وب��ك��ى  »���س��رب��ن��ي 

اأمنية« يف  »مربعات  يقيم  اهلل  اأن حزب  نوابه 

ال�ساهر  خالد  النائب  اأعلن  وق��د  طرابل�س، 

اأنهم على ا�ستعداد للنزول اإىل ال�سارع الإزالة 

هذه »املربعات«.  

اإن ه��ذه االدع�����اءات وال���رواي���ات، مل تعد 

نق�س  اأن  بعد  خ�سو�ساً  اأح���د،  على  تنطلي 

رواي��ة  م��ريزا  �سعيد  التمييزي  ال��ع��ام  النائب 

امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى االأم����ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء 

اآذار«  اأ�سرف ريفي »االآت��ي من رحم »ثورة 14 

ع���ن خ��ط��ف م��ع��ار���س��ني ����س���وري���ني يف ل��ب��ن��ان 

وت�سليمهم لل�سلطات ال�سورية.

ف��ه��ذه االدع�������اءات ه���ي مب��ن��زل��ة »ق��ن��اب��ل 

ا�ستهدافهم  ع��ن  االأن���ظ���ار  حل��ج��ب  دخ��ان��ي��ة« 

ظهر  م��ا  وه���ذا  امل��ق��اوم��ة،  وجلمهور  ل�سورية 

اأقدم عليها  جلياً من خالل االعتداءات التي 

»امل�����س��ت��ق��ب��ل« وم��ل��ح��ق��ات��ه ع��ل��ى م���وؤي���دي نهج 

وال���ب���داوي  ال��زاه��ري��ة  منطقتي  يف  امل��ق��اوم��ة 

واإح�������راق حم��ال��ه��م ال��ت��ج��اري��ة وحت��ط��ي��م��ه��ا، 

الكثري  التي تثري  االأجهزة  اأح��د  بتغطية من 

بذريعة  ودوره،  �سرعيته  ح��ول  االأ�سئلة  م��ن 

وجود »مربعات« يف طرابل�س.

اأب��دت  امل�سحونة،  االأج����واء  ه��ذه  و�سط 

اإحدى اجلهات االأمنية خ�سيتها من انفالت 

ال��و���س��ع االأم��ن��ي يف ال�����س��م��ال، ج���راء تغلغل 

مناطقه،  بع�س  يف  ال�����س��وري��ة«  »امل��ع��ار���س��ة 

لها  اللبنانيني  االأط�����راف  بع�س  وت��ق��دمي 

االأمر  اللوج�ستي،  والدعم  وامل�ساندة  املالذ 

ال�سورية  ال��ق��وات  حفيظة  يثري  ق��د  ال���ذي 

اأحياناً  ويدفعها مرغمًة الخ��راق احل��دود 

مل���الح���ق���ة امل����خ����رب����ني، دف����اع����اً ع����ن اأم��ن��ه��ا 

التي ت�سهده  الن�سبي  الهدوء  القومي، بعد 

�سورية  مع  – ال�سرقية  ال�سمالية  احل��دود 

راهناً. 

يف املقابل ي�سعى رئي�س احلكومة جنيب 

خالل  م��ن  التوتر،  فتيل  ن��زع  اإىل  ميقاتي 

التقريب يف وجهات النظر بني اإ�سالميي 8 

و14 اآذار، وحماولة اإقناع خمتلف االأفرقاء 

لت�سفية  �ساحة  اإىل  بعدم حتويل طرابل�س 

لالنق�سا�س  ب��وؤرة  اأو  االإقليمية  احل�سابات 

على اجلارة االأقرب.

ويف هذا ال�سدد، مل يعّول اأحد م�سوؤويل 

ال��ت��ي��ارات االإ���س��الم��ي��ة ع��ل��ى جن���اح م�سعى 

ميقاتي، الفتاً اإىل اأن القوى املن�سوية حتت 

اآذار، ال تزال تراهن  الرابع ع�سر من  لواء 

على �سقوط احلكم يف �سورية، وهي ملتزمة 

»اأجندة خارجية« ت�سعى اإىل تنفيذ بنودها.

لبدء  ال��وق��ت  ي��ح��ن  اأمل  املح�سلة،  يف   

م�����س��رية ال��ت��غ��ي��ري واالإ�����س����الح احل��ق��ي��ق��ي��ة، 

واإزاح��ة جميع املرتكبني يف خمتلف اأجهزة 

واأما  واالأمنية،  والق�سائية  املدنية  الدولة 

بغري ذلك فليتوقع اللبنانيون رواية خطف 

جديدة، وتوترات اأمنية م�ستمرة.

ح�سان احل�سن

هل من خطة ال�شتهداف �شورية من »ال�شمال«؟
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حركة االأمة.. لقاء حواري حول الفنت االأمريكية

وال�سخ�سيات  اجل��م��ع��ي��ات  ول��ق��اء  االأم����ة  اأق��ام��ت ح��رك��ة 

االإ�سالمية يف لبنان ندوة �سيا�سية يف مركز االأمانة العامة 

يف  ال�سيا�سي  »االإ����س���الح  ع��ن��وان:  حت��ت  ب���ريوت  يف  للحركة 

عبد  الدكتور  ال�سيخ  بح�سور  االأمريكية«،  الفنت  مواجهة 

العماد جان قهوجي،  قائد اجلي�س  النا�سر جربي، وممثل 

ال��ع��ق��ي��د خ��ال��د ع��ال��ي��ة، ومم��ث��ل ���س��ع��ادة ���س��ف��ري اجل��م��ه��وري��ة 

الدين عيتاين،  ال�سابق بهاء  االإيرانية، والنائب  االإ�سالمية 

وممثلي االأحزاب والقوى الوطنية واالإ�سالمية.

وحتدث بها كل من النائب الدكتور علي فيا�س واالأ�ستاذ 

خمائيل عو�س واالأ�ستاذ جهاد ال�ساين.

ال��ذي  ال��ه��ام  التغيري  ع��ن  ال��ن��ائ��ب علي فيا�س  وحت���دث 

التي  اإن ه��ذه اجل��م��اه��ري  ال��ع��رب��ي��ة، وق���ال  ال��ث��ورات  اأنتجته 

خرجت اإىل ال�سارع تعرب عن �سمري االأمة ووجدانها، واإنه 

الأن  وتزخيمه،  ال�سعبي  النهو�س  هذا  على  املحافظة  يجب 

االأمريكيني الذين يجهدون الحتواء هذه الثورات يعي�سون 

ح��ال��ة م��ن االرت���ب���اك ال��ك��ب��ري، وب���ات���وا ع��اج��زي��ن ع��ن فر�س 

اإرادتهم ال�سيا�سة عليها، وطالب بتمييز ما يجري يف �سورية 

الت�سعيد  م��ن  االأم��ريك��ي  ال��ه��دف  الأن  ال�ساحات،  باقي  ع��ن 

املتمادي �سد الرئي�س ب�سار االأ�سد، هو اإ�سقاط احلكم الذي 

مي��ث��ل ال��ن��ظ��ام امل��م��ان��ع وامل���ق���اوم االأخ����ري الإ���س��رائ��ي��ل يف دنيا 

العرب، ودعا اإىل �سرورة التزاوج بني التغيري التحرير.

وحتدث االأ�ستاذ خمايل عو�س، فاأ�ساد بالثورات العربية 

يف م�سر وتون�س واليمن، واعترب اأن هذه الثورات �سوف تكون 

بداية التغيري االآتي للمنطقة، واأن هذه الثورات �سوف تغري 

وجه املنطقة، واعترب اأن تبادل االأ�سرى الذي مت بني العدو 

العربي  الربيع  ه��ذا  ثمرات  اأول  هو  وحما�س،  االإ�سرائيلي 

ال�سيا�سي،  االإ�سالح  اإىل �سرورة  واأ�سار  �سورية  وحتدث عن 

وا�سع  بعملية حوار وطني  قامت  ال�سورية  القيادة  اإن  وقال 

ب�سخ�س الرئي�س ب�سار االأ�سد، حيث التقى مبعظم الفعاليات 

القناعة  الرئي�س ميتلك  واأن  املحافظات،  يف �سورية من كل 

واالإمكانيات للتغيري الذي بات قريباً جداً، 

وحتدث االأ�ستاذ جهاد ال�ساين وقال اإن الف�ساد ال�سيا�سي 

واملايل اأ�سبح ي�سكل عائقاً يف تطور ونه�سة االأمة وي�سعف 

الوحدة الوطنية ال�سرورية ملواجهة اإ�سرائيل.

واع��ت��رب اأن جن���اح ال��غ��رب يف اخ����راق ال��وع��ي ال��ف��ردي 

واجلماعي لالأمة من م�سوؤولية هذه االأنظمة التي �سمحت 

با�ستباحة وعينا، وتركت الف�ساء االإعالمي والثقايف للغرب 

ليعث ف�ساداً يف كل ثوابت االأمة.

وقال يريدون اإ�سغال املنطقة وحرقها لتغطية ان�سحابهم 

الق�سري من العراق واأفغان�ستان.



اإط���الل���ة اأم�����ني ع����ام ح����زب اهلل ال�����س��ي��د 

تبويب  اأع��ادت  التلفزيونية،  اهلل  ن�سر  ح�سن 

م��واق��ف احل��زب م��ن جمموعة م��ن الق�سايا 

وا�سحاً  فكان  والدولية،  واالإقليمية  املحلية 

طرحها،  التي  الق�سايا  جممل  يف  وحا�سماً 

فاأكد اأن املنطقة ذاهبة اإىل م�سلحة ال�سعوب 

امل�����س��روع  واأن  امل��ق��اوم��ة،  م�����س��روع  وم�سلحة 

االأمريكي �سيخ�سر يف املنطقة.

ال����ث����ورات  ن�����س��ر اهلل  ال�����س��ي��د  وت����ن����اول 

يحاولون  االأم��ريك��ي��ني  »اإن  ف��ق��ال:  العربية 

م�������س���ادرة ال����ث����ورات ال��ع��رب��ي��ة وح��رف��ه��ا عن 

عندما  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  الطبيعي«،  م�سارها 

دخ��ل االأم��ريك��ي��ون على خ��ط ال���ث���ورات، كان 

اأه��داف، منها تقليل اخل�سائر،  لديهم جملة 

واأ���س��ار  العربي.  بالعامل  �سورتهم  وحت�سني 

اأن  اإىل  ال�سعبي  والوعي  التنبه  �سرورة  اإىل 

لل�سعوب  �سديقة  غ��ري  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة 

العربية.

االأم����ريك����ي����ة  ال����ف����ربك����ة  م����و�����س����وع  ويف 

مزعومة  اإي��ران��ي��ة  اغ��ت��ي��ال  حم��اول��ة  لق�سية 

لل�سفري ال�سعودي يف وا�سنطن، اأ�سار اإىل »اأن 

ت��وا���س��ل دائ��م  االأم��ريك��ي��ني طلبوا فتح خ��ط 

اأمريكياً،  ج��رااًل  و�سموا  مبا�سرة  اإي��ران  مع 

واق���رح���وا ا���س��م اجل�����رال االإي������راين ال���ذي 

اإيران رف�ست«.  يريدون التوا�سل معه، لكن 

اأم��ريك��ا،  اأزع���ج  اإن الرف�س االإي����راين  وق���ال: 

تهدف  التي  االتهامات  هذه  بفربكة  فقاموا 

ما  التي  اإي���ران  م��ع  املبا�سر  احل���وار  فتح  اإىل 

زالت ترف�س ذلك.

وا���س��ت��ب��ع��د ح�����س��ول ح���رب اأم��ريك��ي��ة مع 

اإي������ران، الأن اأم���ريك���ا غ��ري ح��ا���س��رة وك���ل ما 

مع  لتتما�سى  اإي���ران  تتنازل  اأن  ه��و  ي��ري��دون 

امل�سروع االأمريكي.

اأن هناك مظلومية خا�سة ل�سعب  واأك��د 

ال��ب��ح��ري��ن، وم����ا ي���ج���ري ه���و ح�����راك �سعبي 

و���س��ل��م��ي ي��ط��ال��ب ب��ح��ق��وق م�����س��روع��ة، وعلى 

اأن ي�ستجيب ملطالب ال�سعب، معترباً  النظام 

اأن ال�سعب يف البحرين نف�سه ووعيه طويل. 

ويف مو�سوع اإجناز تبادل االأ�سرى اأكد ال�سيد 

االأ�����س����رى بني  ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ن�����س��ر اهلل 

ح��رك��ة ح��م��ا���س وال���ع���دو االإ���س��رائ��ي��ل��ي اإجن���از 

اأن  اإىل  واأ�سار  الفل�سطينية.  �ساف للمقاومة 

»االإ�سرائيلي وقف اأمام: »اأنه ال العمل االأمني 

ب�ساليط، وال احل�سار وال احلرب، فلم  ياأتي 

يبق اإال التبادل«.

ن�سر  ال�سيد  اأعلن  ال�سوري  املو�سوع  يف 

اهلل اأن���ن���ا »ل�����س��ن��ا م���ع اإ����س���ق���اط ن��ظ��ام مم��ان��ع 

وم���ق���اوم ج��اه��ز ل��الإ���س��الح وب����داأ االإ����س���الح، 

ال�سوري  ال�سعب  مل�سلحة  ذل��ك  نفعل  واإمن���ا 

الأن ال��ب��دي��ل ال���ذي ي��ري��ده ال��غ��رب اإم���ا نظام 

م�ست�سلم لالإرادة االأمريكية، وهذا لن يكون 

االإقليمي  ���س��وري��ة  وم��وق��ع  ال�سعب  مل�سلحة 

اإىل  ياأخذوا �سورية  اأن  اأو يريدون  والقومي، 

احلرب االأهلية اأو اإىل التق�سيم«.

قال  اللبنانية  احل��ك��وم��ة  م��و���س��وع  ويف 

ت�سكلت  ي���وم  اأول  م��ن��ذ  االآخ����ر  اإن«ال���ف���ري���ق 

احلكومة حاول اأن يقول اإنها حكومة حزب 

اهلل، لكن مل يبق املو�سوع طوياًل، فاحلزب 

اأي  ب��اأول يومني يف  احلاكم ي�سكل احلكومة 

واجلل�سات  ال���وزاري  البيان  وبنقا�سات  بلد، 

اأن  اليوم تعطي انطباعاً  التي ح�سلت حتى 

�سيا�سية  لقوى  ت�سكيل  عن  عبارة  احلكومة 

امل�ساركة  وال��ق��وى  اأول��وي��ات��ه��ا  ل��ه��ا  متنوعة 

فريق  حكومة  لي�ست  اإنها  تقول  باحلكومة 

واح����د، اأن����ا اأ���س��م ���س��وت��ي ل��ه��م واأق�����ول اإن��ه��ا 

لي�ست حكومة حزب اهلل، واإذا حكومة حزب 

اأمر  النقا�س فهذا  القدر من  فيها هذا  اهلل 

�سفاً  احلكومة  ���س��ارت  اإذا  ولالأ�سف  مم��ت��از، 

ي��ق��ول��ون اإن ح���زب اهلل ه��و احل��اك��م  واح�����داً 

النظر  ب��وج��ه��ات  وت��ع��دد  نقا�س  ح�سل  واإذا 

التو�سيف غري  وه��ذا  تناحر  يتحدثون عن 

دق���ي���ق، ن��ح��ن اأم�����ام ح��ك��وم��ة وط��ن��ي��ة متثل 

اأغلبية نيابية و�سعبية«.

اأم�����ا يف م���و����س���وع م���واق���ف ال��ب��ط��ري��رك 

امل�����اروين م���ار ب�����س��ارة ب��ط��ر���س ال���راع���ي راأى 

من�سفة،  غ��ري  عليه  »ال��ه��ج��م��ة  اأن  �سماحته 

يوؤيد،  اأو مل  يوؤيد  اأن��ه  يقل  ف ومل  و�سّ وه��و 

وكل كالمه لي�س فيه تاأييد للنظام ال�سوري 

ف وقائع  بل و�سّ املقاومة،  �سالح  اأيد  وال هو 

االأم��اك��ن،  بع�س  يف  قلق  ع��ن  وتكلم  خارجية 

من  العديد  هناك  الوقائع  ه��ذه  وبتو�سيف 

فرجنية  و�سليمان  ع��ون  كالعماد  ال��ق��ي��ادات 

ت��ق��دم ق��راءة  ك��ان��ت دائ��م��اً  وح���زب الطا�سناق 

ح���ول ه���ذا ال���ن���وع م���ن امل��ل��ف��ات، وع���ن ���س��الح 

يقول  اإن حزب اهلل  البطريرك  قال  املقاومة 

اإن���ه م��ق��اوم��ة ومل ي��ع��ط راأي����ه، وع���ن �سورية 

املنطقة حتتاج  �سعوب  قال كالماً حمّقاً، كل 

حل��م��اي��ة وه�����ذه احل���م���اي���ة ت���اأت���ي ب��وح��دت��ن��ا 

اأح���د االأو����س���اع يف م�سر  وت��ع��اون��ن��ا واإذا دف��ع 

على  اخل��وف  ح��ق  فمعه  فتنة  اإىل  �سورية  اأو 

الوجود امل�سيحي وعلى وجود كل اجلهات«.

الدولية ومتويلها  املحكمة  ويف مو�سوع 

ال�سكوت حول  ال�سيد ن�سر اهلل »تعمدنا  قال 

املحكمة لي�س الأنه لي�س لدينا موقف بل الأن 

الفريق االآخر كان يريد جر مكونات احلكومة 

ُيح�سم  املحكمة  متويل  ومو�سوع  تنازع،  اإىل 

ب��احل��ك��وم��ة ع��ن��دم��ا ي��ح��ني ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب، 

وموقفنا ال يحتاج اإىل حتليل، فحزب اهلل ال 

قراءته  نتيجة  املحكمة  متويل  و�سد  يوافق 

ل�سلوك املحكمة وا�ستهدافاتها، وحزب اهلل ال 

يوافق على املحكمة ال جملة وتف�سياًل، وهو 

بطبيعة احلال �سد متويل املحكمة ولكن لن 

نقوم ب�سجال واإذا اأراد اأحد اأن ميول املحكمة 

من  �سيمول  كان  واإذا  »ي�سطفل«  جيبته  من 

خزينة املحكمة فاحلكومة اأو جمل�س النواب 

نقا�سه  اإىل  ن�سل  وعندما  ال��ق��رار،  يتخذان 

باحلكومة فلكل فريق حججه، و�سنقول نحن 

ويف  التالية«،  لالأ�سباب  املحكمة  متويل  �سد 

اإ�سارة فيها الكثري من الداللة والو�سوح قال 

ال�سيد ن�سر اهلل ال حترجوا الرجل )يق�سد 

ميقاتي( الأن ذلك �سيدفعنا الأن نقول كالماً 

�سيحرجكم، وقال لهم اقبلوا من ميقاتي ما 

الن�سي  اإىل  )ملمحاً  اأنف�سكم  م��ن  تقبلونه 

ال���رك���ي - ال��ق��ط��ري ال����ذي ال���ت���زم ب���ه �سعد 

احلريري(.

للمقاومة  الوفاء  كتلة  وفد  زي��ارة  �سكلت 

حدثاً  التوقيت،  ه��ذا  يف  رو���س��ي��ا،  اإىل  النيابة 

بارزاً يف جمرى التطورات املحلية واالإقليمية، 

وهي جاءت على حد تعبري ال�سفري الرو�سي يف 

»لت�سكل حدثاً يف  زا�سبكني«  »األك�سندر  بريوت 

وهي  ورو�سيا،  لبنان  بني  الربملانية  العالقات 

زيارة مربجمة منذ زمن، وناق�س وفد الكتلة 

ق�سايا �سيا�سية ملحة يف ال�سرق االأو�سط«.

زيارة  فاإن  ذات �سلة،  توؤكد م�سادر  وكما 

وفد كتلة الوفاء للمقاومة اإىل مو�سكو، متت 

اأع��ط��ت مو�سكو  ال��رغ��ب��ة رو���س��ي��ة، وعليه  ب��ن��اء 

خ�سو�ساً  ا�ستثنائية،  اأه��م��ي��ة  ال���زي���ارة  ل��ه��ذه 

اأن رو�سيا يف  االأم��ن، مما يعني  امل�سرك يف جمل�س  ال�سيني  الرو�سي -  الفيتو  بعد 

طور توجه جديد على امل�ستوى الدويل، بحيث لن ت�سمح من االآن و�ساعداً للغرب 

والواليات املتحدة االأمريكية بالت�سرف املطلق يف اأي مكان من العامل، وخ�سو�ساً يف 

ما ي�سمى املدى االإقليمي لالحتاد الرو�سي.

وتبعاً لهذه امل�سادر، فاإن »الدب الرو�سي« قرر اأن يتحرك، بثبات وحزم، وهو اأبلغ 

باإ�سقاط  ي�سمح  ولن  اأحمر،  اإىل مو�سكو خط  بالن�سبة  �سورية  اأن  الوفاء،  كتلة  وفد 

بتكرار  ت�سمح  لن  رو�سيا(  )اأي  االإ�سالح واحل��وار.. وهي  ت�سجيعه على  النظام، مع 

التجربة الليبية، وخداعها مرة جديدة، ولعله بالفيتو ال�سيني - الرو�سي امل�سرك 

يف جمل�س االأمن الدويل قد فهم هذا الغرب املتغطر�س الر�سالة جيداً.

حقيقة  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  اهلل  ح���زب  ع���ام  اأم���ني  ك�سف  ف��ق��د  ح���ال،  ب���اأي 

اأن هناك  ب��اإع��الن��ه،  ال���زي���ارة  واأه�����داف ه���ذه 

دع���وة وج��ه��ت م��ن جمل�س ال��دوم��ا ال��رو���س��ي 

�سنة،  من  اأك��ر  منذ  للمقاومة  الوفاء  لكتلة 

اأن  اإىل  »وكنا ننتظر الوقت املنا�سب«، م�سرياً 

وقتها،  ج��اء  ق��دمي  م�سروع  ال��زي��ارة  »م�سروع 

فيها  نقطة  واأه���م  تاأ�سي�سية  ال��زي��ارة  وه���ذه 

�سورية،  وا�ستقرار  لبنان  على  احلفاظ  كانت 

اأج��ن��ب��ي،  ت��دخ��ل  اأي  وال���وق���وف يف م��واج��ه��ة 

بهذا  اأن تلعب دوراً ح�سا�ساً  ورو�سيا ت�ستطيع 

املو�سوع«.

ف��اإن  امل�����س��ادر،  ت�سري  وك��م��ا  ع���ام،  ب�سكل 

زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة اإىل مو�سكو، 

واملمانعة  املقاومة  القوى  حمور  نحو  بالتحرك  وكبرية  وا�سحة  رو�سية  اإ�سارة  هي 

ان�سحاب القوات  اأن املنطقة مقبلة على مرحلة جديدة بعد  يف املنطقة، وخ�سو�ساً 

تعزيز حتالفاتها مع هذا  نحو  تتجه  فاإن مو�سكو  وبالتايل  العراق،  االأمريكية من 

اإىل  بوتني  فالدميري  �ستعيد  قريبة  رئا�سية  انتخابات  اأم��ام  رو�سيا  اأن  علماً  املحور، 

رئا�سة االحتاد الرو�سي، وهو الذي كان قد فتح �سفحة هامة يف زمن رئا�سته االأوىل 

مع طهران، التي تتقدم مع حمور املقاومة واملمانعة، يف ظل تراجع اأمريكي مت�سارع 

ع�سكرياً واقت�سادياً، مما يجعل اأي تهور غربي واإ�سرائيلي له تكلفة باهظة.. وباهظة 

جداً.
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نتائج هامة لزيارة وفد »الوفاء للمقاومة« اإىل مو�شكو..
الـحـفـــاظ عـلى لبــنان وا�شـتـقـرار �شــوريــة

) العدد 186(  اجلمعة - 28 ت�رشين الأول - 2011

ال�شيد ن�شر اهلل ي�شع نقاط احلقيقة على تطورات املنطقة

اأ�ساد الأمني العام حلركة الأمة ال�سيخ الدكتور عبد النا�سر 

واعتربها  اهلل،  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  �سماحة  بخطاب  ج��ربي 

ا�ستثنائية وهامة بتوقيتها يف هذه اللحظة ال�سيا�سية، واملنطقة 

اأبواب  على  بتنا  حيث  والأمنية،  ال�سيا�سية  العوا�سف  ت�سربها 

تغيري كبري يف مالمح اجلغرافيا ال�سيا�سية للمنطقة.

ل��الإم��الءات  امل��ق��اوم��ة  �سيد  برف�س  ج��ربي  ال�سيخ  ون���وه 

عليها  الأمريكية  الإدارة  تتناوب  التي  الأمريكية  والتهديدات 

وي�سوقها  الدولية،  املحكمة  متويل  ب�ساأن  بريوت  يف  و�سفريتها 

يوميًا املعار�سون يف 14اآذار، واعترب اأن هذه التهديدات املتكررة 

واملتنقلة، لن تثني املقاومة عن حماية اأبنائها و�سالحها، الذي 

�سوف يظل م�سرعًا باجتاه العدو ال�سهيوين.

ويف هذه املنا�سبة طلب ال�سيخ جربي من الرئي�س ميقاتي، 

وح��دة  على  واملحافظة  الأم��ريك��ي��ة  للمطالب  الإذع����ان  ع��دم 

يئنون  الذين  املواطنني،  م�سالح  خلدمة  ودميومتها،  احلكومة 

احلكومة  متا�سك  واعترب  متالحقة،  اقت�سادية  اأزم��ات  حتت 

مدخاًل �سروريًا للحفاظ على ا�ستقرار واأمن لبنان.

ال�شيخ جربي: مقابلة ن�شر اهلل 

ا�شتثنائية وهامة

ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل

من مباحثات وفد كتلة الوفاء للمقاومة يف رو�سيا



القانون  يف  ال��دك��ت��ور  ك�شفه  مّم��ا  بع�ٌض 

ال�����دويل ح�����ش��ن اجل����وين جل���ري���دة »ال��ث��ب��ات« 

واإليكم احلوار. 

ي��ن��ت��م��ي ال���دك���ت���ور ح�����ش��ن اجل�����وين اإىل 

القوانني  ب��اأّن  تفيد  التي  القانونية  املدر�شة 

ال ميكن عزلها عن م�شاألة النزاعات ال�شائدة 

يف امل��ج��ت��م��ع، ي����رّد ع��ل��ى م�����ش��األ��ة »م��ط��اط��ي��ة« 

و�شيلة الجتهاد  ع���ادة  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني 

للتمّل�ض من  احل��اك��م(    - )ال���دول���ة  ال��ق��وي 

ب��ال��ق��ول:  ب��ب��ن��وده��ا،  ال����ت����ذّرع  اأو  اأح���ك���ام���ه���ا، 

امل���ج���ال، االأوىل  »ه���ن���اك م��در���ش��ت��ان يف ه���ذا 

النزاعات  وف��وق  حم��اي��داً  القانون  اأّن  تعترب 

وع���ل���ى اجل��م��ي��ع ت��ط��ب��ي��ق��ه، وال��ث��ان��ي��ة ت��رب��ط 

ن�����ش��وء ال��ق��ان��ون ب���اأح���داث ون���زاع���ات م��ي��زان 

بنية فوقية  املجتمع، فالقانون  القوى داخل 

امل��ت�����ش��ارع��ة  ال��ق��وى  ل��ن��ف��وذ  وم�����راآة حقيقية 

على االأر�����ض، الأّن���ه ال ي��وج��د ق��ان��ون حمايد 

الو�شعي  ال��ق��ان��ون  وب��ال��ت��ايل  االإط����اق،  على 

اإىل جانب فريق �شّد اآخ��ر«. ي�شرح  هو دائماً 

اجلوين فكرته: »يف ال�شابق �شهدت الب�شرية 

ق���وان���ني ت�����ش��م��ح ب��ال��ع��ب��ودي��ة، ف��ه��ل ك���ان ه��ذا 

اأّم  معاً،  وال�شّيد  العبد  اإرادة  يعك�ض  القانون 

اأّنه كان ميّثل اإرادة الفريق القوي؟«. 

الدكتور يف القانون الدويل يف اجلامعة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح�����ش��ن اجل����وين ي����رى ب��ال��ث��غ��رات 

خمرجاً  نف�شها،  ال��ق��وان��ني  داخ��ل  املو�شوعة 

لبقاً الإرادة القوي، يقول حول م�شاألة ت�شكيل 

قانون دويل فاعل وموؤثر على �شيادة الدول: 

»القانون الدويل تطّور موؤخراً ب�شكل �شريع، 

االأوروبية  الدول  االأ�شا�ض من �شنيعة  هو يف 

دوره  فكان  االأمريكية،  القارة  اكت�شفت  التي 

ال ي��ت��ع��ّدى م�����ش��األ��ت��ي احل����رب وال�����ش��ل��م، لكن 

القانون  اأ�شبح  ال�شائد،  التقني  التطور  مع 

الدويل يدخل يف كّل �شاردة وواردة، وتاأثريه 

ينعك�ض �شلباً واإيجاباً على االأفراد كما الدول 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن خ���ال ق��ط��اع  االت�����ش��االت 

والطب واملعرفة وال�شرائب واالقت�شاد«. 

ال��ق��ان��ون  م��ف��اه��ي��م  اأّن  ي��ع��ت��رب اجل����وين 

املا�شي كانت جيّدة  القرن  ال��دويل يف مطلع 

امل��ن��ت�����ش��رة يف  ال����دول  اإرادة  رغ���م جت�����ش��ي��ده��ا 

تطبيقات  »ع��رف��ن��ا  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية  احل���رب 

مل��ب��ادئ اح����رام ���ش��ي��ادة ال����دول، وح���ق تقرير 

ال�����ش��ع��وب مل�����ش��ريه��ا حل��ني اخ��ت��ال ال��ت��وازن 

الدويل و�شقوط االحتاد ال�شوفياتي«.  

ي��دع��و االأ���ش��ت��اذ يف ال��ق��ان��ون ال����دويل يف 

اجل���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح�����ش��ن اجل�����وين دول 

على  للحفاظ  املتحدة  االأمم  ل��دى  االأع�شاء 

مكت�شبات القانون الدويل املنبثق عن احلرب 

عام  منذ  ي�شهد  العامل  الأّن  الثانية،  العاملية 

1990 هيمنة اأمريكية فّجة وحرباً وقحة من 
اإرادت��ه��ا  لفر�ض  ال��دويل  القانون  على  قبلها 

عليه«.

دول الأع�ضاء متّول..

اللبنانيني بعمل  رغم فقدان م�شداقية 

عن  اجلوين  �شاألنا  بلبنان،  اخلا�شة  املحكمة 

امل��ال��ي��ة مع  امل�شتحقات  ل��ب��ن��ان  دف���ع  ق��ان��ون��ي��ة 

التمويل  ����ش���رورة  ال��ق��ان��ون��ي��ني  بع�ض  ت��ب��ّن��ي 

ورف�ض البع�ض االآخر مبداأ التمويل؟ يجيب 

اجلوين بجزم: »عندما يكون الن�ض وا�شحاً، 

واالأمم  لبنان  ال جمال لاجتهاد، ما يربط 

اتفاقاً، الأّن  اتفاق ولي�ض  املتحدة هو م�شروع 

ال��ذي  ال��ق��ان��وين  ي��اأخ��ذ باملنحى  امل�����ش��روع مل 

ين�ّض عليه الد�شتور اللبناين، واتفاقية فيينا 

ل��ل��م��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة«، وي�����ش��ي��ف: »جمل�ض 

نظاماً  االتفاق  م�شروع  اعتمد  نف�شه  االأم��ن 

املحكمة  )اأ���ش�����ض  بلبنان  اخلا�شة  للمحكمة 

كيفية عملها(، وهو ال يتحّدث على االإطاق 

ب��ل ع��ن وثيقة ملحقة  ات��ف��اق م��ع لبنان  ع��ن 

ال�شابع«.  الف�شل  بند  اأ���ش��ا���ض  على  ب��ال��ق��رار 

ي���ت���اب���ع اجل������وين ����ش���رح���ه: »ع���ن���دم���ا ُي��ن�����ش��ئ 

االأم��ن حمكمة معيّنة كما ح�شل يف  جمل�ض 

اأو روان��دا يطلب االأمني  �شابقاً  يوغو�شافيا 

العام لاأمم املتحدة نظاماً لعمل املحكمة، يف 

حالة لبنان نظام املحكمة ي�شتند على م�شروع 

املتحدة،  لبنان واالأمم  �شائداً بني  اتفاق كان 

اأو م�شوّدة اتفاق ُم�شماّة ملحقاً بح�شب تعبري 

جمل�ض االأمن«.

الدكتور اجلوين يعترب اأّن جمل�ض االأمن 

ال�شابع،  الف�شل  البند  وثيقة  اأ���ش��در  ال���ذي 

املالية  م�شتحقاته  لبنان  لدفع  بديًا  اأوج��د 

اأّنه يف  )49٪(، تقول الفقرة ب�شريح العبارة 

حال مل ي�شتطع لبنان متويل املحكمة، يقوم 

باإيجاد تربعات  العام لاأمم املتحدة  االأمني 

وي��ت��اب��ع اجل��وين  االأع�����ش��اء.  مالية م��ن دول 

اإىل  بر�شالة  يبعث  اأن  لبنان  »يكفي  حديثه: 

االأم���ني ال��ع��ام املتحدة »ب��ان ك��ي م��ون« يقول 

فيها اإّنه غري قادر على اال�شتمرار يف متويل 

عن  مب��ن��اأى  لبنان  لي�شبح  الدولية  املحكمة 

التمّنع«.  �شبب  اإب��راز  عن  ومبناأى  التمويل، 

عن  ح���دي���ث  »اأّي  ح���دي���ث���ه:  اجل�����وين  ي��ك��م��ل 

التمويل  رف�شه  ب�شبب  لبنان  تطال  عقوبات 

ال  اليوم  نف�شها  اأمريكا  الأّن  �شحيحاً،  لي�ض 

االأمم  ل���دى  امل��ل��زم��ة  امل��ال��ي��ة  بتعهداتها  ت���ِف 

امل��ت��ح��دة ب��خ��اف لبنان غ��ري املُ��ل��زم اأ���ش��ًا«. 

املخرج  ه��ذا  ورود  �شبب  ع��ن  اجل���وين  �شاألنا 

هفوة  ك��ان  اإذا  وع��ّم��ا  للبنان  اللبق  القانوين 

اخلا�شة  املحكمة  ل��وا���ش��ع��ي  م��ق�����ش��ودة  غ��ري 

بلبنان، ي���رّد: »ه��ذا امل��خ��رج ه��و ذك��اء قانوين 

من قبل وا�شعي قانون املحكمة الأّنهم اأخذوا 

راف�شة  لبنانية  حكومة  جم��يء  باحل�شبان 

ي��ن��ق��ذون املحكمة  ب��ال��ت��ايل  ال��ت��م��وي��ل، وه���م 

الدولية وال ي�شعفونها«.

�شاألنا اجلوين عن مت�ّشك الرئي�ض جنيب 

»و�شطية  ي��ق��ول:  املحكمة،  بتمويل  ميقاتي 

رئي�ض احلكومة وخو�شه االنتخابات النيابية 

على لوائح موؤيدة للمحكمة الدولية تفر�ض 

عليه توا�شًا مقبواًل مع جماهري معيّنة«. 

خمطّط اأمريكي - اإ�شرائيلي - اأملاين

ب�����راأي اجل����وين ال��ت��دّخ��ل االأم���ريك���ي يف 

مو�شوع  خمطط  نتيجة  هو  العربي  العامل 

ح�شل  ال����ذي  »االت����ف����اق   ،2011 ال���ع���ام  م��ن��ذ 

املتحدة  وال���والي���ات  امل�شلمني  االإخ�����وان  ب��ني 

والطالبان  القاعدة  منظمة  اأنتج  االأمريكية 

التكفريي  التوّجه  ذات  االأ�شولية  واحلركات 

اأواًل وتر�شيخ وت�شويق �شراع  ال�شّنة  لتطويع 

فكرته  اجل���وين  يف�ّشر  ث��ان��ي��اً«.  احل�����ش��ارات 

الذي طرحها منذ �شقوط االحتاد ال�شوفياتي 

كانت  يوغو�شافيا  ح��رب  اأّن  اإىل  ب��االإ���ش��ارة 

واإذالل  اأمل��ان��ي��ا  وتقوية  فرن�شا  اإرب���اك  بهدف 

رو�شيا«. �شاألنا اجلوين عن م�شلحة اأمريكا يف 

تقوية اأملانيا يف اأوروبا، يقول: »ال�شيطرة على 

الأم��ريك��ا،  بالن�شبة  حيوية  م�شاألة  املتو�شط 

االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  ���ش��ع��ي  ن��ف��ه��م  ه��ن��ا  م���ن 

يف  النوويتني  ورو�شيا  فرن�شا  نفوذ  اإ�شعاف 

�شرق االأو�شط، الأّن متدّد النفوذ االأملاين على 

البحر املتو�شط يعيقه وجود قواعد ع�شكرية 

لل�شاح  وف��ق��دان��ه��ا  اأرا���ش��ي��ه��ا  اأم��ريك��ي��ة على 

ال���ن���ووي.. وب��ال��ت��ايل ر���ش��م ال�����ش��رق االأو���ش��ط 

املنظار  وف��ق  واأوروب���ا  جيو�شراتيجياً  الهام 

واإذالل  يوغو�شافيا  بحرب  بداأت  االأمريكي 

رو�شيا مبحاكمة ميلو�شوفيت�ض«.

وفق اجلوين �شقوط االحتاد ال�شوفياتي 

عام 1991، حتم اإعادة تق�شيم العامل، فبداأوا 

متهيداً  »ي��وغ��و���ش��اف��ي��ا«  بتق�شيم  اأوروب����ا  يف 

لانتقال اإىل جنوب و�شرق املتو�شط، ويقول: 

»بحر املتو�شط كان وال يزال، و�شيبقى مركزاً 

فهم  باإمكاننا  االإط����ار  ه��ذا  و�شمن  ل��ل��ع��امل، 

واأوروب��ا  اأمريكا  بني  وامل�شتمّر  الدائم  النزاع 

من جهة اأوىل، وبني اأمريكا ورو�شيا وال�شني 

من جهة ثانية«. 

ي���خ�������ش���ى اجل���������وين ح���������ش����ول ت���ق���ا����ش���م 

ال�شرق  لتقا�شم  ال��ك��ربى  ال����دول  ب��ني  خ��ف��ّي 

فرن�شا  بني  بيكو  �شاي�ض  »تق�شيمات  االأو�شط 

تكن  املا�شي مل  القرن  وبريطانيا، يف مطلع 

لتُك�شف لوال �شقوط رو�شيا القي�شرية ون�شوء 

االجت��اه  ه��ذا  يعزّز  ما  ال�شوفياتي«.  االحت��اد 

عن  رو�شيا  �شكوت  هو  ج��وين  الدكتور  ب��راأي 

املُبكر  »م��ن  وي�شيف:  ليبيا،  ال��ذي ح�شل يف 

الأّن��ه رمبا  التقا�شم،  ه��ذا  اأو نفي  تاأكيد  ج��داً 

تغا�شي رو�شيا عن ليبيا ح�شل مقابل غ�ّض 

نظر اأمريكي يف جورجيا وال�شي�شان«.

ي�شع ال��دك��ت��ور اجل���وين ت��اأج��ي��ج ���ش��راع 

احل�����������ش�����ارات يف خ����ان����ة ت�������ش���ع���ري م�����ش��اع��ر 

فقط،  وامل�شلمني  امل�شيحيني  ب��ني  الكراهية 

االإ���ش��ام��ي��ة  اأو  وال��ب��وذي��ة  امل�شيحية  ب��ني  ال 

املتو�شط  »�شمال  يقول:  والكونفو�شيو�شية، 

ب��اأغ��ل��ب��ي��ت��ه امل�����ش��ي��ح��ي��ة ي��ج��ب ت��خ��وي��ف��ه��م من 

قاطني جنوب املتو�شط ذات االأغلبية امل�شلمة 

ال�شنّية، فكان منوذج الطالبان والقاعدة هما 

عموماً  والغرب  الأوروب��ا  االإ�شامي  »البعبع« 

ذات طابع  �شيا�شية  ت��ربي��ر ح���روب  اأج���ل  م��ن 

اقت�شادي بدءاً من اأفغان�شتان مروراً بالعراق 

منطقتنا  ال���ي���وم  ت�����ش��ه��ده  م���ا  اإىل  و�����ش����واًل 

العربية«. 

ع��ق��ان��ي��ة للعماد  ي���وّج���ه ج����وين حت��ي��ة 

م���ي�������ش���ال ع�����ون ال�������ذي وع�����ي خ����ط����ورة ه���ذا 

اإ�شعاف  »األي�ض  امل�شروع منذ بداياته، يقول: 

تفتيت  م�شروع  يخدم  ال�شرق  يف  امل�شيحيني 

احل�شارات  �شراع  لتربير  االأو���ش��ط،  ال�شرق 

التي هي نقي�ض فكرة ن�شوء الكيان اللبناين؟ 

اإح���راج  ال�����ش��رق  امل�شيحية يف  اإ���ش��ع��اف  األ��ي�����ض 

الأوروب��������ا وال���ف���ات���ي���ك���ان وال�������دول احل��ا���ش��ن��ة 

للكاثوليكية )فرن�شا - الربتغال - اإيطاليا - 

ا�شبانيا( يف حو�ض املتو�شط؟«. 

اأّن ���ش��راع احل�����ش��ارات  ي��ع��ت��رب اجل����وين 

ال��ذي  ال��ن��ازي  اخل��ط��اب  م��ع  يتلقي  كمفهوم 

الداعية  ال��ي��وم  وال�شهيونية  اأمل��ان��ي��ا  عرفته 

ل��ق��ي��ام دول�����ة اإ����ش���رائ���ي���ل، اأّم������ا م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

االق��ت�����ش��ادي��ة، ف��ح��روب االآل��ه��ة ُتنقذ ال��دول 

بتربير  االقت�شادي  ركودها  من  الراأ�شمالية 

ب��ي��ع االأ���ش��ل��ح��ة وب���ن���اء م���ا خ��رب��ت��ه احل����روب، 

ي�شت�شهد اجلوين بكام وزير خارجية فرن�شا 

النفوذ  ينعي  ال���ذي  دوم���ا  روالن  املُ��خ�����ش��رم 

ال�شهيونية  ل�شيطرة  املنطقة  يف  الفرن�شي 

العاملية على مراكز القرار الفرن�شي، قائًا: 

اأم��ريك��ا جاء  امل�شلمني م��ع  االإخ����وان  »ات��ف��اق 

م�شالح  حماية  االأول  اأ�شا�شيني،  ب�شرطني 

اإق�����ش��اء ال���دور ال�شيا�شي  اإ���ش��رائ��ي��ل، وال��ث��اين 

لاأقليات الدينية يف ال�شرق«.

�ضورية

اإقليمية  ح��رب  ان��دالع  اجل��وين  ي�شتبعد 

ك���ب���رية يف امل��ن��ط��ق��ة ان���ط���اق���اً م���ن ال��ب��واب��ة 

امل�شوّهة  الوهمية  »ال�شورة  يقول:  ال�شورية، 

وامل���وج���ّه���ة ل����ل����راأي ال���ع���ام ����ش���يء، وال�������ش���ورة 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���ق���ادة وال�����ش��ا���ش��ة ����ش���يء اآخ����ر، 

ملنعتها  متعرثة  دم�شق  على  الكونية  احل��رب 

اأواًل ولعاقاتها القدمية واجليدة  الداخلية 

ورو�شيا  ك��اإي��ران  اإقليمي  ن��ف��وذ  ذات  دول  م��ع 

وال�شني ثانياً، ولوجود قيادة حكيمة متمثلة 

اإّن  وب��ال��ت��ايل  ث��ال��ث��اً،  االأ���ش��د  ب�شار  بالرئي�ض 

�شت�شع  ليبيا  �شاكلة  على  خارجي  تدّخل  اأّي 

�شيما  وج��ودي حقيقي،  اأم��ام خطر  اإ�شرائيل 

واأّن اإيران بلغت املعنيني منذ �شنوات قدرتها 

الدقيقة  ����ش���اروخ يف  األ����ف   11 اإط����اق  ع��ل��ى 

اأ�شيف  اإذا  االأوىل من ان��دالع احل��رب، فكيف 

اإىل ذل���ك ت��ر���ش��ان��ة ���ش��اروخ��ي��ة ك��ب��رية ل��دى 

�شورية وحزب اهلل؟«.

اأجرى احلوار بول با�ضيل 

 أي حديث عن عقوبات 
تطال لبنان بسبب رفضه 

تمويل المحكمة ليس 
صحيحًا

أميركا اليوم ال تفي 
بتعهداتها الملزمة لدى 

األمم المتحدة بخالف لبنان 
غير الملزم أصاًل

العالم يشهد منذ عام 
1990 هيمنة أميركية 

وقحة على القانون الدولي 
لفرض إرادتها عليه
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الطريق  جنب  الر�شيف،  كلمة  تعني 

قليًا  مرتفعاً  مكاناً  اأو  للمارة،  املخ�ش�ض 

على جانبي الطريق، خم�ش�شاً ملرور امل�شاة.

اأنحاء  االأر�شفة يف جميع  وج��دت  لقد 

ال���ع���امل م���ن اأج�����ل ح��م��اي��ة امل������ارة وت���اأم���ني 

تنقلهم ب�شامة وال يوجد هناك ا�شتعمال 

اآخر للر�شيف.

ل���ك���ن يف ل����ب����ن����ان، ب����ات����ت ل���اأر����ش���ف���ة 

ا����ش���ت���ع���م���االت اأخ���������رى، ك��ج��ع��ل��ه��ا م���واق���ف 

يتخذ  البع�ض  اأن  ن���رى  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��ي��ارات، 

مما  ل�شياراته،  اآم��ن��اً  م��ك��ان��اً  الر�شيف  م��ن 

اأجرب املارة تلقائياً على اتخاذ ال�شارع العام 

املخ�ش�ض لعبور ال�شيارات، مما قد يعر�ض 

حياتهم للخطر.

وه���ن���اك ال��ك��ث��ري وال���ك���ث���ري م���ن امل��ح��ال 

ال���ت���ج���اري���ة، ����ش���واء ك���ان���ت خم�����ش�����ش��ة لبيع 

اأم غريها، باتت تعر�ض  اأم املاب�ض  اخل�شار 

من  ت�شطاد  ك��ي  حماتها  اأم���ام  منتجاتها 

ل��ه��ا، م��ت��ج��اوزة ب��ذل��ك مكانها  امل����ارة زب���ون���اً 

من  ب�شيطاً  ج����زءاً  ول���و  حمتلة  امل��خ�����ش�����ض، 

حقوق املواطنني يف ذلك الر�شيف اأو ال�شارع.

وق���د ان��ت�����ش��رت ه���ذه ال��ظ��اه��رة وب�شكل 

م��ك��ث��ف اأم�����ام امل��ق��اه��ي واالأم����اك����ن ال��ع��ام��ة، 

ك�شوق   ( ال��ق��دمي��ة  االأ����ش���واق  يف  خ�شو�شاً 

�شيدا مثًا(.

وه�����ذا امل��ظ��ه��ر ب��ال��ط��ب��ع م���زع���ج، فهو 

ال�شوارع  يف  خ�شو�شاً  امل���ارة  حركة  يعرقل 

�شريه  ف���رة  امل���واط���ن  فيق�شي  ال�����ش��ي��ق��ة، 

الر�شيف  )على  بال�شعود  اأو  بالنزول  اإم��ا 

مزدحماً،  ال�����ش��ارع  ك��ان  واإذا  ال�����ش��ارع(  واإىل 

ال�شائقني  األ�شنة  م��ن  ت�شلم  اأن  ميكنك  ال 

ل�شو  عالر�شيف..  )ام�شي  �شتائمهم  ومن 

اخرعو..(

اإذا ك��ان البع�ض  امل��واط��ن هنا  م��ا ذن��ب 

اأن ذلك غري  يتجاوز حرمة الطريق، رغم 

اأحد يردعهم. و�شوارع  به، لكن ال  م�شموح 

واأ�شواق طرابل�ض  احلمرا وكورني�ض �شيدا 

وغريها، خري مثال على ذلك.

الكثري  اأ�شبح  بل  فح�شب،  هذا  ولي�ض 

الطريق  ي��ح��ج��زون  ال�����ش��ي��ارات  مالكي  م��ن 

بها دون احل�شول  �شيارتهم  كاأماكن لركن 

على اإذن ر�شمي، في�شعون �شا�شل معدنية 

اأو اأعمد حديدية  وي�شبح املكان ملكاً لهم 

وحدهم..

املكتظة  �شوارع بريوت  اأحد  جتولنا يف 

على  مي�شي  امل����ارة  م��ن  البع�ض  ب��ال�����ش��ك��ان، 

ال�شارع  ات��خ��ذ  االآخ���ر  والبع�ض  الر�شيف، 

م��ك��ان��اً ل��ل�����ش��ري م��ع��ر���ش��اً ح��ي��ات��ه ل��ل��خ��ط��ر، 

اقربنا من اأحد املارة و�شاألناه: ملاذا مت�شي 

على ال�شارع، ولي�ض على الر�شيف؟

العرقلة عند التنزيالت

اأج������اب: ك��م��ا ت���ري���ن م�����ش��ك��ل��ة اح��ت��ال 

اأو ج�����زء م���ن���ه م����ن ق��ب��ل  ر����ش���ي���ف امل�������ش���اة 

اأ���ش��ح��اب ب��ع�����ض امل���ح���ال، ب����داأت م��ع تو�شع 

هذه  يف  هنا  خ�شو�شاً  التجارية،  االأ���ش��واق 

م�شكلة  من  الت�شوق  عند  ونعاين  املنطقة، 

امل�شاة  حلركة  املنا�شبة  امل�شاحة  توافر  عدم 

االأ���ش��ح  وع��ل��ى  ال��ت��ن��زي��ات،  عند  خ�شو�شاً 

الر�شيف  من  امل�شاحة  ه��ذه  انح�شرت  لقد 

الب�شاعة  ع��ر���ض  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  نتيجة 

ال��ر���ش��ي��ف عن  ف��ظ��ي��ع��ة، فتحجب  ب�����ش��ورة 

عاماً(:   32( جويدي  ط��ارق  اأ�شاف  امل�شاة، 

اأرى هذا امل�شهد يومياً واأنا ذاهب اإىل عملي 

امل�����ش��اة هنا،  وع��ائ��د منه وه��و يعيق ح��رك��ة 

االأ�شا�ض  يف  الر�شيف  م�شاحة  اأن  واأ���ش��اف 

اأقل من امل�شاحة الكافية املخ�ش�شة للم�شاة، 

وخ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د ال��ت��و���ش��ع يف ع���دد امل��ح��ال 

وم�شاحتها، وبالتايل اأ�شبح الر�شيف بالكاد 

يكفي لعر�ض الب�شائع، لكن من ال�شروري 

توفري احلد االأدنى من امل�شاحة ال�شتخدام 

امل�شاة، خ�شو�شاً يف اأوقات الذروة.

)27عاماً(  م�����اح  ق���ا����ش���م  وي����وؤك����د 

تخطيط  اأن  ع��ل��ى  م��ه��ن��د���ش��اً،  وي��ع��م��ل 

االأ������ش�����واق ال���ق���دمي���ة رمب����ا ي��ح��ت��اج اإىل 

اإعادة نظر من اأجل الو�شول اإىل حلول 

تتنا�شب مع الزيادة املطردة يف اأعدادها، 

وكي يتم الو�شول اإىل هذه احللول ال بد 

من رفع قيمة الغرامات املالية املفرو�شة 

على املحال التجارية املخالفة، من اأجل 

���ش��م��ان ج��دي��ة االل���ت���زام ب��ق��واع��د عر�ض 

وت�شويق منتجاتها.

اأحد  �شامر عبد اهلل �شاحب  ويقول 

اإن  ب��ريوت:  منطقة  يف  التجارية  املحال 

و���ش��ع ال��ب�����ش��ائ��ع اأم����ام ب���اب امل��ح��ل يجب 

اأن ي���راع���ي ع����دة ����ش���روط ك��ع��دم اإع��اق��ة 

امل�شاة  �شامة  على  واملحافظة  الطريق 

بها  ل��ا���ش��ط��دام  اأح��ده��م  يتعر�ض  ف��ا 

عن  اخل���روج  لكن  ب�شببها،  لاإ�شابة  اأو 

الذوق وقواعد اللياقة يزيد من تخزين 

ل�شري  املخ�ش�شة  امل�شاحة  على  الب�شائع 

امل�شاة.

تلوث ب�ضري

ي�شيف عبد اهلل اأن عر�ض الب�شائع، له 

اأ�شول من �شاأنها جذب الزبائن ال تنفريهم، 

ب�شكل  امل��ح��ل  ب��اب  اأم���ام  الب�شاعة  اأم���ا و���ش��ع 

اأ�شباب التلوث الب�شري،  اأحد  مبا�شر، يعترب 

اأج��ه��زة  تتحملها  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ه���ذه  اأن  واأك����د 

البع�ض  ي��ت��ه��رب  ذل���ك  وم���ع  املعنية  ال��رق��اب��ة 

منها وميار�ض املخالفة.

وي�شري خليل دياب اإىل اأن للم�شاة حقهم 

يف ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��ري��ق االآم������ن، ول��ي�����ض من 

املنطقي مع االزدح��ام الذي ت�شهده االأ�شواق 

اأن يتم ا�شتخدام الر�شيف لو�شع املعرو�شات 

اأو لركن ال�شيارات، خ�شو�شاً اأن حركة امل�شاة 

ال��ت��ج��اري  ب��ال��ط��اب��ع  تت�شم  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 

وت�شم املحال التجارية الكربى، عددها اأكرب 

بكثري منها يف املناطق ال�شكنية، مما يتطلب 

امل�شكلة،  ل��ه��ذه  امل��ح��ال  ه���ذه  اأ���ش��ح��اب  تفهم 

على  اأو  خالياً  الر�شيف  ت��رك  يف  وامل�شاهمة 

االأقل م�شاحة كافية للتحرك.

واأ����ش���اف ال ب��د م��ن وج���ود ح��ل��ول كثرية 

اخلا�شة  احل��م��ات  كتكثيف  امل�شكلة،  ل��ه��ذه 

من قبل جهات الرقابة، وتفعيل دورها داخل 

االأ�شواق، وو�شع غرامة مالية، ورفع قيمتها 

ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ني، ك��م��ا مي��ك��ن اإن�����ش��اء مم���رات 

املقعدين  وكرا�شي  االأط��ف��ال  لعربات  خا�شة 

من  نوع  الأي  يتعر�شوا  ال  حتى  ال�شن،  وكبار 

اأنواع احلوادث التي ت�شبب لهم بالوفاة، لكن 

ل��اأ���ش��ف لي�ض ه��ن��اك م��ن دول���ة ت��خ��اف على 

اأرواح النا�ض اأو تهتم لهذه امل�شكلة، اإنها فقط 

تهتم بالكرا�شي والتقاط ال�شور والتكرميات.

اأن هذه  اأب��و ح�شن  اأك��د حممد  من جهته 

املمزوج  وال�شحك  لا�شمئزاز  تدعو  الظاهرة 

باال�شتهزاء يف نف�ض الوقت، وا�شتغرب اأن لهذه 

الدرجة و�شلت قلة العقل وامل�شوؤولية؟ اأو حتى 

قلة الذوق؟ ال اأعرف كم من الوقت نحتاج كي 

نتعلم اأقل حقوقنا كي نحرم حقوق االآخرين. 

االأمر  هذا  حل�شمت  موجودة  الدولة  كانت  لو 

وهذا  قطعي،  ب�شكل  العامل  دول  باقي  يف  كما 

واح��د، الأن هذه  ليوم  ولو  االنتظار،  ال يحتاج 

ال�شحايا  م��ن  كبري  ب��ع��دد  ت�شبب  ق��د  امل�شكلة 

عندها ياأتي يوم ال ينفع الندم فيه.

املواطن يطري!

لقد انت�شرت يف االأ�شواق ظاهرة احتال 

ال��ب�����ش��ائ��ع الأم���اك���ن ع��ب��ور اأو ���ش��ري امل�����ش��اة يف 

اأكرث من موقع، واأ�شبح من ال�شعوبة اإيجاد 

م�����ش��اح��ة م��ن ف���رط ت��ك��د���ض ال��ب�����ش��ائ��ع التي 

واأن  ال��ر���ش��ي��ف،  بع�ض  اأو  ك��ل  بع�شها  اح��ت��ل 

هذه امل�شكلة تت�شاعد يف وجود عائات حتتاج 

ال�شري،  يف  ال�شتخدامها  املتاحة  امل�شاحة  اإىل 

خ�شو�شاً يف وجود عربات االأطفال اأو مقاعد 

اأن  بلة  ال��ط��ني  وي��زي��د  امل��ع��وق��ني،  اأو  امل�شنني 

املعنية غائبة عن  ال��رق��اب��ة  واأج��ه��زة  ال��دول��ة 

تلك الظاهرة، وال تعري املو�شوع انتباهاً من 

اأجل مكافحتها.

وهنا نت�شائل عن �شبب الامباالة امللفتة 

ال��ذي  البديهي  امل��و���ش��وع، واجل����واب  يف ه��ذا 

اأنه لي�ض هناك من  اإىل االأذه��ان هنا،  يتبادر 

يف  التمادي  م��ن  مينعهم  اأو  املخالفني  ي��ردع 

اإليهم جمرد ماحظة  اأو يوجه  خمالفاتهم 

لثنيهم عن هذا االأمر.

اأال يكفي ما ي�شهده الر�شيف من وقوف 

للماب�ض  الباعة  وافرا�ض  عليه،  ال�شيارات 

واخل�������ش���ار ع���ل���ى ال���ر����ش���ي���ف، واحل���ف���ري���ات 

املتوزعة كل ب�شعة اأمتار، وكل اأنواع الب�شطات 

اأن���ه يجب على امل��واط��ن  وال��ت��ج��اوزات، ي��ب��دو 

الطريق  ي�شتطيع عبور  الطريان حتى  تعلم 

اإ�شابته بقذيفة من �شاحب حمل  دون  �شاملاً 

ا�شطدمت باأغرا�شه اأو �شاحب �شيارة ظهرت 

احل����ال هكذا  ا���ش��ت��م��ر  واإذا  ف���ج���اأة،  وج��ه��ه  يف 

اليوم  �شياأتي  اأن��ه  املوؤكد  من  خمالفات،  دون 

امل��واط��ن ط��ائ��راً حمرفاً. فيه  ي�شبح   ال��ذي 

الطرقات  حماية  من  اللبنانية  ال��دول��ة  اأي��ن 

اأم��ام  التي حت��دث  التعدي وال��ت��ج��اوزات  م��ن 

اأنظار اجلميع واأمام اأعني ال�شرطة؟

مالك املغربي

9

تحقيق

�لأر�سفة تتحول �إىل مو�قف �سيار�ت و�أماكن لعر�س �لب�ساعة

وعلى �لـمـو�طـن �أن يتعلم �لطري�ن فـي �أ�سـرع وقـت

www.islamTimes.org/ar/
webmasterar@islamtimes.org

infoar@islamtimes.org

) العدد 186(  اجلمعة - 28 ت�رشين الأول - 2011

بع�س �حللول ملكافحة هذه �لظاهرة 
- تخ�شي�ض مراقبني ب�شورة دائمة ملتابعة حالة االأ�شواق، ومدى التزام 

املحات بقواعد و�شع الب�شائع على االأر�شفة، خ�شو�شاً اأن بع�ض ال�شيارات 

تتجاوز القانون، فتقف على الر�شيف، عندها تكون امل�شكلة مزدوجة.

املخالفني  ردع  يكمن  حتى  بالرقابة  مت�شلة  مراقبة  كامريات  و�شع   -

ب�شكل نهائي.

بخطورة  امل��ح��ات  واأ���ش��ح��اب  الباعة  لتوعية  توعية  ح��م��ات  تنظيم   -

اأي �شرر للم�شاة  االأر�شفة، جتنباً حلدوث  و�شع ب�شائعهم يف الطرق وعلى 

وت�شهيًا للحركة الكثيفة يف املمرات.



ع���ن���دم���ا حت�����دث رئ���ي�������س ال�����س��ل��ط��ة 

عبا�س،  حم��م��ود  ال�����س��ي��د  الفل�سطينية 

ع�����ن وج��������ود ات�����ف�����اق م�����ع االح�����ت�����ال، 

اأو  ي���وازي  ال�سجناء  م��ن  ع��دد  لتحرير 

التبادل  املحررين يف �سفقة  يفوق عدد 

»وف������اء االأح����������رار«، اف���ر����س ك��ث��رون 

الظهور  يريد  الرجل  اأن  �سمعوه،  ممن 

هو  �سيئاً  يفعل  اأن  على  ال��ق��ادر  مبظهر 

االآخر اأي�ساً.

يف  ج��������اء  ع�����ب�����ا������س،  ب������ه  اأدىل  م������ا 

امل��ح��رري��ن،  االأ���س��رى  ا�ستقباله  اأع��ق��اب 

امل��ح��ررات يف مقر املقاطعة  واالأ���س��رات 

و�سفه  ما  ك�سف  وه��و  اهلل،  رام  مبدينة 

ما  جميعاً،  ه���وؤالء  اأم���ام  امل����ذاع،  بال�سر 

اأن امل���ق���ام مل ي��ك��ن م��ق��ام م����زاح،  ي��ع��ن��ي 

ب��ح�����س��ور حم���رري���ن وحم������ررات، ك��ان��وا 

بتن�سم هواء احلرية، وينزفون  فرحني 

مازالوا  االآالف  اأن  حقيقة  ب�سبب  قهراً 

وبينهم  مر�سى،  وبينهم  ال�سجون،  يف 

حمكومون باملوؤبد، ومنهم من جاوز يف 

االأ�سر خم�سة وع�سرين عاماً. باخت�سار، 

املنا�سبة منا�سبة مزاح،  جمدداً مل تكن 

اأن الرئي�س مل  ن��وع، وق��د نفهم  اأي  من 

للمقاومة  امليدان  ي��رك  اأن  يريد  يكن 

يف ه��ذا ال��ي��وم، )ب��ع��د ذل��ك ب���داأت حملة 

اجلميع  واأن  خ�����س��و���س��اً  ال�����س��م��ري(، 

كانوا يوجهون ال�سكر لها، ويوؤكدون اأن 

عرب  ي��ك��ون  ل��اأ���س��رى  لتحرير  ال�سبيل 

عمليات التبادل. وهو، اأي ال�سيد عبا�س، 

مهًا،  جميعاً:  ل��ه��وؤالء  ي��ق��ول  اأن  اأراد 

ال���ق���ادرة،  امل��ق��اوم��ة ه��ي وح��ده��ا  لي�ست 

ب��ل امل��ف��او���س��ات تفعل اأي�����س��اً، وال��دل��ي��ل 

ه��و ات��ف��اق م��ع االح���ت���ال، ع��ل��ى »دف��ع��ة 

الدفعة.. لقد  االأ�سرى توازي هذه  من 

وع��دوين بها بعد االإف���راج عن �ساليط، 

كانوا  اإن  فليفعلوا  عنه،  اأف���رج  ق��د  وه��ا 

مم���ن ي��ف��ي ب����ال����وع����ود«. ه����ذا م���ا ق��ال��ه 

»اإن  بالقول:  اختتم  وللدقة  الرئي�س، 

كان العهد لديهم م�سوؤواًل«، هادفاً بهذه 

اللغوية  لياقته  اإظ��ه��ار  اإىل  اال�ستعارة، 

كاملعتاد، ف�سًا عن م�سائل اأخرى.

ف��وراً،  التحليل  اإىل  انطلق  البع�س 

وكان هناك من قال: اإن نتنياهو �سيعمل 

اإطاق  عرب  عبا�س،  موقف  تعزيز  على 

عدد من االأ�سرى، حتى ال تبدو حما�س 

الفل�سطيني،  ال�������س���ارع  يف  م��ن��ه  اأق�����وى 

اإن  ليقول:  اآخ��ر  بع�س  تطوع  وكالعادة 

االأمر يت�سل مبروان الربغوثي، ورمبا 

اأي�ساً، الأن االحتال، ال  �سعادات  اأحمد 

يريد اأن ت�سجل املقاومة اإجنازاً، واندفع 

بع�س ثالث، ليقيم عائق غريبة، بني 

وال�سلوك  عبا�س،  حممود  ال�سيد  ك��ام 

وكانت  االح��ت��ال،  حكومة  م��ن  املتوقع 

الطريفة،  والتحليات  التعليقات  تلك 

اآخ�����ر، ع��ل��ى ع���دم ف��ه��م العقلية  دل���ي���ًا 

ال�سهيونية، التي ال تقدم هدايا الأحد، 

اأحداً حتى  اأن تكافاأ  وال يعنيها بالذات، 

على ما مينحه لها.

ول��ك��ن م���ه���ًا، مل����اذا اخل���و����س يف كل 

ه����ذا، ي���ا ج��م��اع��ة ال��رئ��ي�����س ك���ان مي���زح، 

اأطلقتم  ب��ال��ك��م  ف��م��ا  اأق����ل،  اأك���ر وال  ال 

وحم��اول��ة  والتحليل  للتعقيب  ال��ع��ن��ان 

ف��ك ال��رم��وز واالإ�����س����ارات؟ ال��رج��ل ك��ان 

امل�����زاح مم���ن���وع؟ احلقيقة  ف��ه��ل  مي����زح، 

بطريقة  ولكن  ذل��ك  لتو�سيح  ع��اد  اأن��ه 

ج����ادة، ف��ق��د ب��ني يف م��ق��اب��ل��ة م��ع جملة 

التامي االأمركية، اأنه كان قد اتفق مع 

اأومل��رت، رئي�س حكومة االحتال  اإيهود 

ال�����س��اب��ق، ع��ل��ى اإط����اق األ��ف��ي اأ���س��ر، اأو 

اأكر، واأن اأوملرت وعده باإطاق االأ�سرى 

اأومل��رت  بعد االإف��راج عن �ساليط، ولكن 

لكم  نقل  اأمل  االآن!  ال�سلطة  يعد يف  مل 

اإن الرئي�س كان ميزح؟

با�سم  الناطق  ال�سمري«،  »عدنان 

اهلل  رام  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأم��ن 

ال ميزح، والأنه كذلك، فقد ظل �سامتاً 

منذ االإعان عن �سفقة »وفاء االأحرار« 

ظهر  وعندما  تنفيذها،  بعد  ما  وحتى 

ناطقاً، ك�سف عن مكنوناته كلها ب�سدد 

منا�سبة  اأم����ا  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا،  ال�����س��ف��ق��ة 

مت  فاأخبار  ال�سمري،  لل�سيد  الظهور 

ت��داول��ه��ا يف ال�����س��ف��ة، ع��ن ا���س��ت��دع��اءات 

للمحررين  االأمنية  االأجهزة  بها  تقوم 

وب��ع�����س اأق���ارب���ه���م، وب���ني ن��ف��ي وت��اأك��ي��د 

حل������دوث ه�����ذه اال�����س����ت����دع����اءات، ت��ب��ني 

اأن االأم�����ر م��ت�����س��ل ب��االح��ت��ف��االت ال��ت��ي 

وذوو  الفل�سطينية  الف�سائل  تقيمها 

املدن والبلدات  االأ�سرى للمحررين، يف 

والقرى واملخيمات الفل�سطينية، ويدور 

احل��دي��ث ع��ن اق��ت��ح��ام اح��ت��ف��ال اأق��ام��ت��ه 

ح��رك��ة اجل���ه���اد االإ����س���ام���ي ل��ل��م��ح��ررة، 

املقتحمني  ال�سعدي، وكان طلب  قاهرة 

اإنزال رايات احلركة، وتكرر االأمر نف�سه 

اخلليل،  يف  حما�س  اأقامته  احتفال  مع 

واآخر اأقامته اجلبهة ال�سعبية يف جنني، 

والقائمة تطول.

ال�����������س�����ي�����د ال�������������س������م������ري، ووف��������ق 

االح��ت��ف��االت  اأن  اع���ت���رب  ت�����س��ري��ح��ات��ه، 

�سيا�سية  اأج���ن���دات  »خل��دم��ة  ت�����س��ت��خ��دم 

م�سيفاً  ان��ق��اب��ي��ة«،  وغ���اي���ات  ح��زب��ي��ة، 

حم��ظ��ورة  ب��ن�����س��اط��ات  يتعلق  االأم����ر  اأن 

حل���م���ا����س يف ال�������س���ف���ة، ون����ف����ى وج����ود 

ا�ستدعاءات للمحررين، دون اأن يتحدث 

باالحتفال  يقومون  م��ن  ا�ستدعاء  ع��ن 

من ذويهم.

وا���س��ح اأن ال�����س��م��ري ال مي���زح، بل 

واأج��ه��زت��ه  ه���و  دوره،  ب��ت��و���س��ي��ح  ي���ق���وم 

االأمنية البارعة، لكن ما يدور يف البال 

ال�سمري  يقوم  ه��ل  ح��ق��اً:  اأ�سئلة  م��ن 

تريد  ال  ال��ت��ي  ال�سلطة  حل�ساب  ب��ذل��ك 

اأن�����س��ط��ة حم���ظ���ورة حل��م��ا���س واجل��ب��ه��ة 

ال�سفة؟  يف  وف��ت��ح  واجل���ه���اد  ال�سعبية 

ي��ري��د منع  ال���ذي  االح��ت��ال  ل�سالح  اأم 

اأفنوا  الذين  اأولئك  عن  حتى  البهجة، 

ال���زن���ازي���ن، وخ���رج���وا منها  ال��ع��م��ر يف 

روؤو�ساً مرفوعة؟

اإجابة هنا حتمل �سفة �سادمة،  كل 

اأو  لا�ستغراب  مكان  اإبقاء  يتوجب  وال 

الدفاع  يف  امل�ستميت  فهذا  اال�ستهجان، 

عما ي�سمى بالتن�سيق االأمني، ي�ستطيع 

اأن يفعل كل �سيء. وباملنا�سبة، من يذكر 

قال  ال��ذي  االأمني  ال�سابط  ذلك  اليوم 

بعد ال�سروع يف تطبيق اتفاق اأو�سلو: اإنه 

امل�ستوطنني،  عن  دفاعاً  للموت  م�ستعد 

الأن االت��ف��اق ي��ل��زم��ه ب��ذل��ك؟ ه����وؤالء ال 

ثمة  م�ساحة،  اأي  ال��ذاك��رة  يف  يحتلون 

الكثرون ممن نفخر بهم ويحت�سدون 

يف ذاكرتنا مثل اأ�سمائنا.

نافذ �أبو ح�سنة

بعد اإجناز �سفقة تبادل االأ�سرى بني املقاومة 

حرر  وال��ت��ي  االح��ت��ال،  وحكومة  الفل�سطينية 

مب��وج��ب��ه��ا 1027 م��ن االأ����س���رى واالأ�����س����رات يف 

�سجون االحتال ال�سهيوين، لوحظ اأن و�سائل 

االإعام العربية، ظلت تتناول اأرقاماً متناق�سة، 

بقوا  اأع��داد من  ح��ول  وغالبيتها غر �سحيحة 

هذه  بع�س  فتحدثت  ال�سهيونية،  ال�سجون  يف 

الو�سائل عن ع�سرة اآالف معتقل، وذكرت اأخرى 

اأن االأ�سرى املتبقني هم 8500، مفر�سة اأن هذا 

هو العدد الفعلي مطروحاً من ع�سرة اآالف بعد 

اإمتام ال�سفقة.

اأح����د ع�سر  اأن ع���دد االأ����س���رى، ك���ان  ال���واق���ع 

االإف��راج  بفعل  العدد  وتناق�س  �سنني،  قبل  األفاً 

بع�س  اأن  كما  عليهم،  احلكم  م��دة  انتهت  عمن 

االإح�����������س�����اءات ت�����س��م��ل امل����وق����وف����ني يف م���راك���ز 

التحقيق، واملعتقلني االإداريني، الذين تعتقلهم 

قوات االحتال الأ�سهر �ستة.

غ��ي��اب االإح�������س���اءات ال��دق��ي��ق��ة ع���ن و���س��ائ��ل 

االإع�������ام، ي��ع��ك�����س يف ج���ان���ب م��ن��ه اإه����م����ااًل من 

الق�سية  ل��ه��ذه  امل��ع��ن��ي��ة،  الفل�سطينية  اجل��ه��ات 

الوطنية �سديدة االأهمية واحل�سا�سية، كما يربز 

من جانب اآخر غياب االهتمام اجلدي من تلك 

االأمر لن  اأن  ويوؤمل  االأ�سرى،  بق�سية  الو�سائل 

يظل كذلك بعد ال�سفقة االأخ��رة، وما حظيت 

به من تغطية اإعامية وا�سعة، كما اأن االأ�سرى 

امل���ح���رري���ن ���س��وف ي��ك��ون��ون ���س��ف��راء الإخ��وان��ه��م 

ورف��اق��ه��م ال���ذي���ن ب��ق��وا يف ���س��ج��ون االح���ت���ال، 

معاناتهم،  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  و�سينجحون 

وظروفهم يف ال�سجون ال�سهيونية.

ل���اأ����س���رى االآن ح�����س��ب ما  ال��ف��ع��ل��ي  ال���ع���دد   

اأظهرته اإح�سائية فل�سطينية ر�سمية، هو 5300 

اأ�سر فل�سطيني ال يزالون يف �سجون االحتال، 

بعد اإجناز املرحلة االأوىل من �سفقة التبادل.

وامل��ح��رري��ن، يف قطاع  االأ���س��رى  وقالت وزارة 

غزة، يف بيان: »اإن بني املعتقلني 62 من القطاع، 

من  و295   ،48 عام  املحتلة  فل�سطني  من  و131 

القد�س املحتلة، فيما باقي االأ�سرى من ال�سفة 

كرمي  االأ���س��ر  »اأن  واأ���س��اف��ت  املحتلة،  الغربية 

يو�سف ف�سل يون�س من فل�سطني املحتلة 1948 

ت�سلم راية عميد االأ�سرى الفل�سطينيني، وهو يف 

اإطاق  العامل بعد  اأ�سر يف  اأقدم  الوقت نف�سه، 

الذي كان يحمل  نائل الربغوثي  االأ�سر  �سراح 

�سجون  يف  اأم�سى  يون�س  اإن  حيث  اللقب،  ه��ذا 

بال�سجن  حكماً  ويق�سى  ع��ام��اً   29 االح��ت��ال 

املوؤبد«.

االأ����س���رى  ق��ائ��م��ة  اأن  اإىل  ال������وزارة  واأ�����س����ارت 

 126 اإىل  اأ�سراً   299 تراجعت من  القدامى قد 

اأ���س��راً، واالإ���س��ارة اإىل االأ���س��رى ال��ق��دام��ى تعني 

وت�سعينيات  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  يف  اع��ت��ق��ل��وا  م��ن  ع����ادة 

ال��ق��رن امل��ا���س��ي، بينما ق��ائ��م��ة ع��م��داء االأ���س��رى 

وهم الذين اأم�سوا اأكر من 20 عاماً يف �سجون 

ال�سفقة  اإمت����ام  ب��ع��د  انخف�ست  ق��د  االح���ت���ال 

من   12 اأ���س��راً، بينهم   51 اإىل  اأ���س��راً   145 م��ن 

و4 من   ،48 ع��ام  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا���س��ي 

ال��ق��د���س، و7 اأ���س��رى م��ن غ��زة، و28 م��ن ال�سفة 

الغربية.

اأم�سوا  الذين  االأ�سرى  قائمة  اأن  واأو�سحت 

ما يزيد على ربع قرن يف ال�سجون انخف�ست من 

45 اأ�سراً اإىل 22 اأ�سراً، واأن من بني االأ�سرى 22 
اأ�سرات  و9  الت�سريعي،  املجل�س  ن��واب  من  نائباً 

مل يفرج عنهن �سمن ال�سفقة. ويدور احلديث 

خال  م�سري،  بتدخل  حتريرهن،  اإم��ك��ان  ع��ن 

اتفاق  ن�س  اإن  حيث  القادمة،  القريبة  الفرة 

ال�سفقة يتحدث عن اإطاق كافة االأ�سرات يف 

 280 هناك  ي��زال  ال  فيما  ال�سهيونية،  ال�سجون 

طفًا يف �سجون االحتال.

عبد �لرحمن نا�سر 
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اإح�ضــائـيـــات حـــول االأ�ضـــرى فــي �ضــجــون االحـتــالل



ت��ت��ع��ق��د ال��ق��ي��ود االأم���ن���ي���ة يف خميم 

عني احللوة مع كل توتر، ويدفع الثمن 

اأكر من �سبعني األف الجئ فل�سطيني، 

يعي�سون يف اأكر املناطق كثافة يف العامل 

حت���ت وط�����اأة ���س��غ��ط اأم���ن���ي ك��ب��ر ه��ذه 

االأيام، يدفع بالفل�سطينيني اإىل ُمغادرة 

يف  عائاتهم  م�سر  على  خوفاً  املخيم 

يومية،  اأمنية  وتهديدات  ت��وت��رات  ظل 

املُتتالية  االأمنية  االن��ف��ج��ارات  واآخ��ره��ا 

هذا االأ�سبوع.

الدوري  اال�ستعرا�س  جاء يف جل�سة 

ال�������س���ام���ل ل��ل��ب��ن��ان يف جم��ل�����س ح��ق��وق 

االإن�������س���ان ت��و���س��ي��ات ل��ل��ب��ن��ان م���ن ع��دة 

تنقل  ح��ري��ة  ع���ن  ال��ق��ي��ود  ب��رف��ع  دول، 

وب�����س��رورة  الفل�سطينيني،  ال��اج��ئ��ني 

حماية حقوقهم والعي�س بكرامة حلني 

املجتمع  موؤ�س�سات  تركيز  بعد  عودتهم، 

الفل�سطينيني  بحقوق  املخت�سة  املدين 

ع��ل��ى م��و���س��وع ال��ت��ن��ق��ل، وم���ا ينتج عنه 

ب�سكل  املخيمات  �سكان  يطال  ظلم  من 

خا�س. 

ال�سلطات  ح���ددت  اال���س��ت��ق��ال  منذ 

التنقل،  فيها  متنع  مناطق  اللبنانية 

نكبة  وب��ع��د  منها،  احل��دودي��ة  وال�سيما 

اآالف   110 م��ن  اأك��ر  فل�سطني وجل��وء 

ت���رّك���زت ه��ذه  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اإىل ل��ب��ن��ان، 

املناطق يف اجلنوب اللبناين بعد اإعان 

ال��ه��دن��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة - »االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 

وت�سدد  رود�����س،  ج��زي��رة  يف   1949 ع���ام 

الاجئني  بع�س  ت�سلل  منع  يف  لبنان 

يحاولون  كانوا  الذين  الفل�سطينيني، 

العودة اإىل �سمال وطنهم املحتل، وذلك 

اللبنانية  الع�سكرية  لل�سدامات  جتنباً 

كثرة  ماآ�س  وق��وع  بعد  االإ�سرائيلية  اأو 

النار  باإطاق  املت�سللني  للفل�سطينيني 

عليهم من قوات االحتال ال�سهيوين، 

بع�سهم من  اعتقال  اإىل  ذلك  اأدى  كما 

اللبنانية، ثم مت نقل  االأم��ن  قبل قوى 

اإىل  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  م��ن  الفل�سطينيني 

خميم الر�سيدية ثم اإىل �سمال لبنان.

خ���ال ال�����س��ت��ي��ن��ات، ف��ر���س��ت اأج��ه��زة 

االأم�����ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح���ظ���راً ع��ل��ى ح��ري��ة 

امل��خ��ي��م��ات  ب���ني  الفل�سطينيني  ح��رك��ة 

املوزعة يف كل مناطق لبنان، وكان على 

كل فل�سطيني اأن يح�سل على اإذن خا�س 

لزيارة خميم فل�سطيني يف اجلنوب، اإذا 

كان من �سكان املخيمات االأخرى.

بعد انت�سار قواعد للفدائيني يف عام 

تربز بني فرة  اخلافات  ظلت   ،1969
خ�سو�ساً  التنقل،  حرية  ح��ول  واأخ��رى 

وازداد  ال���اج���ئ���ني.  م���ن  ل��ل��ع�����س��ك��ري��ني 

ات�����س��اع ال��رق��ع��ة اجل��غ��راف��ي��ة امل��ح��ظ��ورة 

االحتال  عقب  الاجئني  جميع  على 

ال�سريط  واإق��ام��ة  للبنان،  ال�سهيوين 

احل�������دودي، ال����ذي ام��ت��د ل��ي�����س��م ق��رى 

وحا�سبيا،  ج��زي��ن،  اأق�����س��ي��ة  يف  واق��ع��ة 

اإىل  و���س��واًل  جبيل،  وبنت  ومرجعيون، 

اأوج����ب ع��ل��ى اللبناين  ال��ن��اق��ورة، ح��ي��ث 

اأن  اإىل هناك  الو�سول  ال��ذي يرغب يف 

من  م�سبق  ترخي�س  ع��ل��ى  ي�ستح�سل 

ب��ه��دف حفظ  ال��وط��ن��ي،  ال���دف���اع  وزارة 

ت�سريح  اأي  ي��ع��ط��ى  ي��ك��ن  ومل  االأم�����ن، 

للفل�سطينيني. 

على  االأم��ن��ي��ة  الت�سييقات  اقت�سرت 

الطائف،  ات��ف��اق  منذ  اجل��ن��وب  خميمات 

على  ح��واج��ز  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����س  ن�سر  اإذ 

م���داخ���ل���ه���ا، واأغ����ل����ق����ت ج���م���ي���ع امل����داخ����ل 

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء م���دخ���ل واح������د ل���ك���ل خم��ي��م، 

على  الت�سييق  اإىل  املمار�سة  ه��ذه  واأدت 

واجتماعياً،  اقت�سادياً  ال��اج��ئ��ني  ح��ي��اة 

املخيمات  ق���رب  �سئيل  اأم��ن��ي  وج���ود  م��ع 

ك��اأداة �ساغطة  وا�ستخدم ذلك  االأخ��رى. 

املخيمات  على  اللبنانية  ال�سلطات  بيد 

والج����ئ����ي����ه����ا. وك��������ان اأ�����س����ه����ر من��������وذج يف 

2002/7/16 عندما هدد وزير الداخلية 
والبلديات اإليا�س املر باإقفال خميم عني 

اال�ستجابة  ف��ر���س  حم��اول��ة  يف  احل��ل��وة، 

على اأهايل وم�سوؤويل خميم عني احللوة، 

لبنان  يف  الفل�سطينية  امل��خ��ي��م��ات  اأك����رب 

األ��ف��اً،  وال���ذي الي��ق��ل ع��دد �سكانه ع��ن 70 

لت�سليم اأحد اللبنانيني الهاربني اإليه بعد 

ارتكابه جرمية قتل عنا�سر اأمنية. 

ه���ذا م��ا اع��ت��ربه ���س��ك��ان امل��خ��ي��م عملياً 

التنقل، وع��رّبوا عن  اإلغاء حلقهم بحرية 

واحتجوا  الع�سكرية،  احل��واج��ز  رف�سهم 

�ساغطة،  وحتركات  تظاهرات  خال  من 

وب�����س��ك��ل خ���ا����س ب��ع��د اأزم������ة ن��ه��ر ال���ب���ارد، 

على  م��ت�����س��ددة  ع�سكرية  ح��واج��ز  وف��ر���س 

اأبواب املخيم الذي بداأ ي�ستقبل الكثر من 

اأبنائه يف الق�سم اجلديد منذ عدة �سنوات.

اح���ت���ق���ان اأم����ن����ي دائ�������م، ي���ف���رز ق���ي���وداً 

األ��ف الجئ،   70 تنقل  اإ�سافية على حركة 

مكان  ع��ن  البحث  اإىل  الكثرين  وي��دف��ع 

اآخ���ر خ��وف��اً م��ن م�سر جم��ه��ول.. بر�سم 

املرجعيات املعنية.

�سامر �ل�سيالوي

احتقان أمني دائم، يفرز 
قيودًا إضافية على 

حركة التنقل
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احل��ل��وة  ع��ني  خم��ي��م  يف  الفل�سطينيون  ي��ع��اين 

�سكانه  عدد  جت��اوز  ال��ذي  الفل�سطينيني،  لاجئني 

طارئة  اإن�سانية  م�سكلة  من  ن�سمة،  األ��ف  ال�سبعني 

تتفاقم يوماً بعد يوم، بحيث حتّول دفن املوتى اإىل 

عبء اجتماعي واقت�سادي، بعد اأن اأ�سبحت املقربة 

ال تت�سع الأي فل�سطيني ُيفارق احلياة.

تتزايد التحركات الفل�سطينية املطالبة باإيجاد 

موتى  لدفن  املخ�س�سة  املقابر  امتاء  مل�سكلة  حل 

منطقة  يف  وخ�����س��و���س��اً  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطينيني 

���س��ي��دا، ح��ي��ث ن��ظ��م��ت ال��ع��دي��د م���ن االع��ت�����س��ام��ات 

املطالبة باإيجاد قطعة اأر�س لدفن موتى خميمات 

اأن توقف  �سيدا يف ع��ني احل��ل��وة وامل��ي��ة وم��ي��ة، بعد 

فيها  يعد  التي مل  ال�سيم«،  »درب  الدفن يف مقربة 

الفل�سطينيون على  اأماكن �ساغرة، كذلك اعر�س 

خميمات  من  الفل�سطينيني  االأم���وات  نقل  م�ساألة 

خم�س�سة  مقربة  يوجد  حيث  �سبلني،  اإىل  �سيدا 

لذلك. وطالبت تلك االعت�سامات املرجعيات املعنية 

مبتابعة اأو�ساع ال�سعب الفل�سطيني يف لبنان تاأمني 

قطعة اأر�س جديدة لبناء مقربة لدفن املوتى. 

خميم  الجئي  اأح��د  ح�سني،  �سعيد  اأب��و  يت�ساءل 

عني احللوة: هل اأ�سبح الظلم يلحق بالفل�سطيني 

وعائلته يف مماته كما يف حياته؟ وي�سيف: »اإذا مل 

اإىل  الفل�سطينيون  �س�سي�سطر  امل�سكلة  ه��ذه  حت��ّل 

دفن موتاهم يف �سوارع املخيم واأزقته«. 

وبح�سب م�سادر اللجان ال�سعبية يف خميم عني 

احل��ل��وة، مل ُت��ث��م��ر اجل��ه��ود امل��ت��وا���س��ع��ة واخل��ج��ول��ة 

لبع�س االأطراف الفل�سطينية نتائج اإيجابية ب�سبب 

دخ���ول بع�س ال�����س��م��ا���س��رة ع��ل��ى اخل���ط ورف���ع �سعر 

االأرا���س��ي،  اأ�سحاب  من  املبا�سر  والتاعب  االأر���س 

اإىل طريق م�سدودة، واأ�سبح  اأن و�سلت االأمور  اإىل 

ل����دى اأه������ايل امل��خ��ي��م ه��اج�����س اخل�����وف ع��ل��ى دف��ن 

موتاهم.

ت��ق��ول اأم اإب���راه���ي���م ���س��ال��ح: »ان��ت��ظ��رن��ا ي��وم��ني 

باإيجاد  ان�سغل اجلميع  الإيجاد مكان لدفن زوجي، 

ق��رب يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان م��ن امل��ف��رو���س علينا اأن 

نهتم مبرا�سيم العزاء والدفن«.

الفل�سطينيني  احتياجات  ح��ول  درا�سة  خل�ست 

يف لبنان قامت بها اإحدى موؤ�س�سات حقوق االإن�سان 

نف�سها،  االأزم�����ات  ت��ع��اين  امل��خ��ي��م��ات  معظم  اأّن  اإىل 

وعلى راأ�سها م�سكلة عدم وجود اأماكن لدفن املوتى 

يف ظل ازدياد الكثافة ال�سكانية يف املخيمات وجعلها، 

كما و�سفها البع�س »مقابر لاأحياء«. 

ُعقَدت  ع��دة  اجتماعات  اأن  ذك��ره  وم��ن اجل��دي��ر 

ومت  االأزم�����ة،  ه���ذه  ح��ل  وكيفية  مع�سلة  ل��ت��دار���س 

لات�سال  اجل��ه��ات  كافة  م��ن  موؤلفة  جلنة  ت�سكيل 

اأجنزت  وقد  للمقربة،  املُحاذية  االأرا�سي  باأ�سحاب 

منهم  وُطلب  معهم،  اللقاءات  من  �سل�سلة  اللجنة 

وخرائطها  لاأر�س  الر�سمية  االأوراق  كافة  تاأمني 

وخرائط امل�سح و�سعر االأر�س ب�سكل نهائي، وحتديد 

�سعر املر بعيداً عن اأي �سم�سرة، وبعد اإجناز كافة 

املعنية  للجهات  االأوراق  اللجنة  قدمت  املعامات، 

للعمل على تاأمني ثمن �سراء قطعة االأر�س للمقربة 

حلل االأزم��ة ل�سكان املخيم، وما زال االنتظار �سيد 

املوقف يف هذه االأزمة.

امتالأت مقابر عني احللوة.. وال يوجد بديل



االقتتتتت�تتستتاد التترقتتمتتي، كلمة �تتستتوف تتتردد 

كتتثتتراً عتتلتتى متت�تتستتامتتع التتلتتبتتنتتانتتيتتن يف التتفتترة 

اجليل  خدمة  تفعيل  بعد  ال�سيما  التتقتتادمتتة، 

وزارة  اأطلقتها  التتتتتي  االنتترنتتت  متتن  التتثتتالتتث 

لتطوير  منها  م�سعى  يف  حديثاً،  االت�ساالت 

التت�تتستتبتتكتتة التتعتتنتتكتتبتتوتتتيتتة يف لتتبتتنتتان وفتتتتتح اآفتتتاق 

تتتكتتنتتولتتوجتتيتتة جتتتديتتتدة لتتتتتكتتثتتيتتف التتنتت�تتستتاطتتات 

واالأعمال وتبادل املعلومات الكرونياً.

نتتيتتكتتوال  اأن وزيتتتتتر االتتتت�تتتستتتاالت  التتتافتتتت 

اأهمية  اأول متتن حتتتتدث عتتن  كتتتان  �تتستتحتتنتتاوي 

قطاعات  تنمية  يف  اجلتتديتتدة  اخلتتدمتتة  هتتتذه 

اقت�سادية م�ستحدثة، اأو ما يعرف باالقت�ساد 

التتترقتتتمتتتي، وهتتتتتو حتتتتتتدث عتتتتن اأن ذلتتتتتك متتن 

للتجارة  جتتديتتدة  جمتتتتاالت  يتتختتلتتق  اأن  �تتستتاأنتته 

واال�تتستتتتتثتتمتتار، فتت�تتستتًا عتتن ختتلتتق فتتر�تتص عمل 

اإ�سافية للتوا�سل واالت�سال  كثرة، وو�سائل 

�ستوؤثر  فكيف  متدنية.  وبتكاليف  ب�سهولة 

ختتدمتتة اجلتتيتتل التتثتتالتتث متتتن االنتتترنتتتت على 

احلد من معدالت البطالة يف لبنان، وما هي 

جماالت العمل اجلديدة التي �ستفتحها اأمام 

اجلميع، وكيف �ست�ساعد ال�سركات واالإدارات 

مكا�سب  وحتقيق  عملها  تطوير  يف  احلالية 

اإيجاباً على وترة النمو  اأكرب مما �سينعك�ص 

االقت�سادي ككل؟

تالياً،  عنها  االإجتتابتتة  بر�سم  كثرة  اأ�سئلة 

اأن  اإىل  االإ�تتستتارة  لكن قبل كل �سيء ال بد من 

االأن�سطة  ممتتار�تتستتة  يعني  التترقتتمتتي  االقت�ساد 

با�ستخدام  االإلكروين  املجال  االقت�سادية يف 

املعلومات،  وتكنولوجيا  االتتت�تتستتاالت  و�سائط 

االإنتاجية  تعزيز  يف  ي�سهم  واأختتتراً  اأواًل  وهتتو 

والتتتكتتتفتتتاءة االقتتتتتتت�تتتستتتاديتتتة، ال�تتستتيتتمتتا متتتن وراء 

االت�سال  ور�سوم  االإداريتتة  التكاليف  تخفي�ص 

اإليه  في�سر  البع�ص  يب�سطه  وقتتد  اخلتتارجتتي، 

بالتجارة االلكرونية، وهي عبارة عن تنفيذ 

وتبادل  و�تتستتراء  بيع  من  االقت�سادي  الن�ساط 

اأطراف  بن  ما  واملعلومات  واخلدمات  لل�سلع 

الن�ساط االقت�سادي عرب املجال االلكروين، 

واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  با�ستخدام 

والو�سائط واالأ�ساليب االلكرونية من خال 

اإيجاد روابط فعالة ما بن اأطراف الن�ساط.

مردود عال

الناجت  زيتتتادة  يف  الرقمي  االقت�ساد  ي�سهم 

االأن�سطة  تفعيل  ختتتال  متتن  لتتلتتدول  التتقتتومتتي 

االنرنت.  عرب  ممار�ستها  تتم  التي  التجارية 

على �سبيل املثال ال احل�سر، فمن خال مواقع 

التبادل التجاري، تقوم �سفقات جتارية كبرة 

للمنتجن  �تتستتيتت�تتستتمتتح  وهتتتتو  عتتتتال،  متتتتتردود  ذات 

منتجاتهم  بعر�ص  مثًا  لبنان  من  واملتتورديتتن 

وب�سائعهم على �سبكة االنرنت، اأو با�ستخدام 

البيع  بغر�ص  االأختترى  االلكرونية  الو�سائط 

البيع  عملية  وتنفيذ  للم�ستخدمن،  املبا�سر 

االإلتتتكتتترونتتتيتتتة، فتزيد  التتو�تتستتائتتط  بتتا�تتستتتتتختتدام 

دائتترة  وتت�سع  املتتتردود  ويرتفع  البيع،  عمليات 

الزبائن وامل�ستفيدين.

 كتتمتتا اأن ختتدمتتات اجلتتيتتل التتثتتالتتث تفتح 

اإ�تتستتافتتيتتة للعمل متتع كتت�تتستتر حتتواجتتز  اآفتتتاقتتتاً 

كاتباع  الطب،  يف  ومنها  وامل�سافات،  الوقت 

تقنيات العاج عن بعد، بحيث يتم الك�سف 

عتتلتتى املتتريتت�تتص واالإ�تتتتتستتتتتراف عتتلتتى عتتمتتلتتيتتات 

جراحية معقدة جترى من خال �سا�سات 

التتكتتمتتبتتيتتوتتتر وعتتتترب تتتتعتتتاون جمتتمتتوعتتة من 

االأطباء يف لبنان واأي دولة اأخرى يف العامل. 

كذلك، تتيح هذه اخلدمة لل�سركات، توفر 

نتتفتتقتتات كتتثتترة لتتلتتتتتوا�تتستتل بتتتن اأعتت�تتستتائتتهتتا 

اإدارة  وعقد االجتماعات من خال  تقنية 

اأي  ت�ستطيع  بحيث  بعد  عتتن  االجتماعات 

اأن  العامل  يف  خمتلفة  فروعاً  متلك  �سركة 

تتوا�سل مع موظفيها ومدرائها يف خمتلف 

اأ�تتستتقتتاع االأر�تتتص ب�سرعة كتتبتترة، ومتتن دون 

اأو اأن تعقد ال�سفقات  حتمل نفقات عالية، 

متتع �تتستتركتتات عاملية اأختتترى عتترب االنتترنتتت 

فتتتقتتتط.  اأمتتتتا بتتالتتنتت�تتستتبتتة ملتتتجتتتاالت التتثتتقتتافتتة، 

فاأب�سط مثال على اأهمية اجليل الثالث من 

اأنه ي�سمح مبا ي�سمى  االنرنت يتج�سد يف 

الطالب  يتمكن  بحيث  بعد«،  عن  »التعليم 

مع  والتوا�سل  املحا�سرات  كافة  تلقي  من 

اأ�ساتذته يف خمتلف اجلامعات العاملية التي 

تتبع هذه التقنية، من دون اأن يتحمل عناء 

ال�سفر اأو احل�سول على منحة جامعية وما 

�سابه. 

�ست�سفر  الثالث  اجليل  خدمة  اأن  �سك  وال 

عن منو كبر يف عدد الزبائن الذين ي�ستعينون 

بخدمات البيانات على هواتفهم اخللوية، مما 

�سيو�سع هذا القطاع.

فوائد كثرية

الت�سويق واالإعان االلكروين يف  ويندرج 

اإطار خدمات اجليل الثالث، الأنه �سيجعل من 

الو�سول  على  اأ�سرع  قتتدرة  ذات  اخلدمات  هتتذه 

اإىل اجلميع يف وقت وكلفة اأقل. ومن خال هذا 

القطاع، يتم عر�ص ال�سلع واخلدمات والرويج 

اإمتتا  االنتترنتتت  �سبكة  على  بها  والتتتتتعتتريتتف  لها 

املواقع  اأو على  املن�ساأة االلكروين،  على موقع 

االأختتتتتترى املتتتتتختت�تتستت�تتستتة بتتالتتدعتتايتتة واالإعتتتتتتان، 

وكتتتذلتتتك متتتن ختتتال طتتترق حمتتتركتتتات التتبتتحتتث، 

اأو  االلكرونية،  الر�سائل  با�ستخدام  وكتتذلتتك 

ا�ستخدام خدمة الر�سائل الق�سرة على اأجهزة 

االت�ساالت اخللوية باأ�سعار خمف�سة عما كانت 

هذه  �ست�سل  اأنتتهتتا  �سمان  ومتتع  قبل،  متتن  عليه 

امل�ستخدمن حول  اأكتترب من  اإىل �سريحة  املتترة 

وباأ�سعار  متتتتتوفتتراً  بتتات  االنتترنتتت  الأن  التتعتتامل، 

اأو�سع من  اأقل، وبالتايل بات ي�ستقطب �سرائح 

اللبنانين حتديداً.

وبح�سب اخلرباء، فاإن التجارة االلكرونية 

تقدم العديد من املزايا التي ميكن اأن ت�ستفيد 

متتنتتهتتا التتت�تتتستتتركتتتات بتت�تتستتكتتل كتتبتتر متتثتتل تتت�تتستتويتتق 

ال�سركات  اأكتتر، فاعتماد  واأربتتاح  اأكتتر فاعلية، 

عر�ص  لها  يتيح  الت�سويق،  يف  االإنتترنتتت  على 

العامل  دول  خمتلف  يف  وخدماتها  منتجاتها 

اأيتتام  وطتتوال  اليوم  �ساعات  طتتوال  انقطاع  دون 

اأكتترب  فر�سة  ال�سركات  لهذه  يوفر  متتا  ال�سنة، 

املزيد  اإىل  و�سولها  اإىل  اإ�سافة  االأربتتاح،  جلني 

من الزبائن.

اأن هتتتنتتتاك �تتستتركتتات متتتتتختت�تتستت�تتستتة يف  عتتلتتمتتاً 

امل�سكلة  لكن  لبنان،  يف  والت�سويق  االإعتتانتتات 

يف عتتمتتلتتهتتا كتتتانتتتت تتتكتتمتتن يف التتتبتتتطء التت�تتستتديتتد 

واإر�سال  التوا�سل  من  يجعل  التتذي  لانرنت 

امللفات االلكرونية مهمة �ساقة ال�سيما بعد اأن 

اأختتراً يف املرتبة ما قبل االأخرة  �سنف لبنان 

سرعة 
االنترنت

رغتتتتتتم االإعتتتتتتتتتتتان عتتتتتن اإطتتتتتتاق 

ختتدمتتات اجلتتيتتل التتثتتالتتث، مل ي�سعر 

متتن  فتتتقتتتط  بتتتتاملتتتتئتتتتة،   24.6 �تتتتستتتتوى 

ال�سرعة  اأن  االنتترنتتت  م�ستخدمي 

ال�ستطاع  وفتتقتتاً  حت�سنت،  لديهم 

يريدون  »لبنانيون  �سفحة  اأجرته 

في�سبوك،  على  االنتترنتتت«  ت�سريع 

التي ت�سم 50 األف م�ستخدم.

وكتتتتتب اأحتتتتد متت�تتستتتتتختتدمتتي هتتذه 

االنتترنتتت  اأن  لنا  »قتتالتتوا  ال�سفحة 

�ست�سبح اأ�سرع ابتداء من االأول من 

ت�سرين االأول، لكنهم مل يحددوا لنا 

االت�ساالت  وزارة  اأن  علماً  ال�سنة«. 

توؤكد اأن التح�سن �سيكون تدريجياً.
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االنرنت،  �سرعة  من حيث  بلداً   172 من بن 

اأفغان�ستان  ليحل بذلك متخلفاً عن دول مثل 

وال�سودان.

تخفي�ص  االلتتتكتتترونتتتيتتتة  التتتتتتتجتتتارة  وتتتتتتيتتح 

اإعتتتداد  عملية  تعترب  اإذ  التت�تتستتركتتات،  م�ساريف 

و�تتستتيتتانتتة متتواقتتع التتتتتجتتارة االإلتتكتترونتتيتتة على 

الويب اأكر اقت�سادية من بناء اأ�سواق التجزئة 

اإىل  التت�تتستتركتتات  حتتتتتتاج  وال  املتتكتتاتتتب.  �سيانة  اأو 

االإنتتتفتتتاق التتكتتبتتر عتتلتتى االأمتتتتور التترويتتجتتيتتة، اأو 

يف  ت�ستخدم  الثمن  باهظة  جتتتهتتيتتزات  تركيب 

خدمة الزبائن، وال حاجة يف ال�سركة ال�ستخدام 

عدد كبر من املوظفن للقيام بعمليات اجلرد 

واالأعمال االإدارية، اإذ توجد قواعد بيانات على 

يف  التتبتتيتتع  عمليات  بتتتتتاريتتخ  حتتفظ  االإنتتترنتتتت 

الزبائن، ويتيح ذلك ل�سخ�ص  واأ�سماء  ال�سركة 

مبتتتفتتترده ا�تتتستتترجتتتاع املتتتعتتتلتتتومتتتات املتتتتوجتتتتودة يف 

قاعدة البيانات لتفح�ص تواريخ عمليات البيع 

ب�سهولة.

ال�سركاء  مع  فاعًا  توا�سًا  توؤمن  كذلك 

االإلتتكتترونتتيتتة تخت�سر  فتتالتتتتتجتتارة  والتتعتتمتتاء، 

امل�سافات وتعرب احلدود، ما يوفر طريقة فاعلة 

لتبادل املعلومات مع ال�سركاء. وتوفر التجارة 

االإلكرونية فر�سة جيدة لل�سركات لا�ستفادة 

من الب�سائع واخلدمات املقدمة من ال�سركات 

االأخرى.

�ساأن  فمن  االقت�ساد،  يف  اخلتترباء  وبح�سب 

ختتتدمتتتة اجلتتتيتتتل التتتثتتتالتتتث اأن حتتتتتدث تتتغتتيتترات 

يف  ح�سل  كما  املجتمع،  يف  حقيقية  اقت�سادية 

�ست�سمح  وللمثال،  العربية،  التتدول  من  الكثر 

هتتذه اخلتتدمتتة خلتتدمتتات التتبتتنتتوك االإلتتكتترونتتيتتة 

االأعمال  اإجنتتاز  القدرة على  يعني  بالنمو، مما 

تقنية  بتتا�تتستتتتتختتدام  احلتت�تتستتابتتات  واإدارة  البنكية 

االت�سال  و�سائل  عتترب  االإلكرونية  ال�سرفة 

االإلتتتتتكتتتتترونتتتتتيتتتتتة، كتتتمتتتا هتتتتتو حتتتا�تتتستتتل يف قتتطتتر 

هذا  عتتدة.  عربية  ودول  واالإمتتتارات  والبحرين 

والعمليات  املهام  تنفيذ  ت�سهيل  اإىل  باالإ�سافة 

من  املحا�سبية  التعليمية  واملجاالت  املحا�سبية 

احلو�سبة  مقومات  وخمتلف  احلا�سوب  ختتال 

الرقمية وتطبيقات �سبكة املعلومات.

وال بد من التذكر باأن التجارة االإلكرونية 

م�ستخدمي  عتتدد  متتع  طتترديتتة  بعاقة  ترتبط 

امل�ستخدمن  عتتدد  زاد  فكلما  االإنتترنتتت،  �سبكة 

التتتتتجتتاريتتة، �ساهم  االأعتتمتتال  اأداء  لتتاإنتترنتتت يف 

واالقت�ساد  التتتتتجتتارة  م�سرة  انتعا�ص  يف  ذلتتك 

اإمتتتتتام علميات  متتن  والتتتتذي ميتتكتتن  عتتتام  ب�سكل 

البيع وال�سراء وتبادل ال�سلع والت�سويق والبيع 

ان�سيابية  وت�سجيع  ال�سبكة  عتترب  االإلتتكتتروين 

املنتجات من ب�سائع وخدمات بن دول خمتلفة 

من العامل.

توفري اجلهد والوقت

لكن ال�سوؤال االأبرز الذي يتبادر اإىل االأذهان 

اللبنانيون  يجنيها  التي  الفوائد  هي  ما  هتتو: 

متتتتن االقتتتتتتت�تتتستتتاد التتترقتتتمتتتي وتتتتعتتتزيتتتز التتتتتتتجتتتارة 

على  اخلتترباء  من  تاأتي  االإجابة  االإلكرونية؟ 

اإذ  واجلهد،  الوقت  توفر  اأواًل،  التايل:  النحو 

 )e-market( االإلكرونية  االأ�سواق  تفتح 

اأي عطلة،  دون  ومتتن  اليوم  دائتتم طتتوال  ب�سكل 

وال يحتاج الزبائن لل�سفر اأو االنتظار يف طابور 

لتت�تتستتراء متتنتتتتتج متتعتتن، كتتمتتا لتتيتت�تتص عتتلتتيتتهتتم نقل 

اأحد  �سراء  يتطلب  وال  البيت.  اإىل  املنتج  هتتذا 

واإدختتال  املنتج،  على  النقر  من  اأكتتر  املنتجات 

بع�ص املعلومات عن البطاقة االئتمانية. 

كتتذلتتك هتتنتتاك حتتريتتة االختتتتتتتيتتتار، اإذ تتتوفتتر 

التتتتتجتتارة االإلتتكتترونتتيتتة فتتر�تتستتة رائتتعتتة لتتزيتتارة 

خمتلف اأنواع املحال على االإنرنت، وباالإ�سافة 

اإىل ذلك، فهي تزود الزبائن باملعلومات الكاملة 

عن املنتجات، ويتم كل ذلك من دون اأي �سغوط 

من الباعة.

على  يوجد  اإذ  االأ�سعار،  خف�ص  توؤمن  كما 

االإنتتترنتتتت التتعتتديتتد متتن التت�تتستتركتتات التتتتتي تبيع 

التقليدية،  باملتاجر  اأقل مقارنة  باأ�سعار  ال�سلع 

وذلك الأن الت�سوق على االإنرنت يوفر الكثر 

ما  التتعتتادي،  الت�سوق  يف  املنَفقة  التكاليف  متتن 

ي�سب يف م�سلحة الزبائن.

اأما  املتتال والتتوقتتت،  هتتذا على �سعيد توفر 

�سيوفر  واالجتتتتتمتتاعتتي،  املعي�سي  ال�سعيد  على 

كثرة،  جديدة  عمل  فر�ص  الرقمي  االقت�ساد 

ت�سميم  يف  تتمثل  تتتقتتدم،  متتا  اإىل  بتتاالإ�تتستتافتتة 

واإنتتتتتتتتتاج االإعتتتتانتتتتات عتتتن التت�تتستتلتتع واخلتتتدمتتتات، 

االأعمال  ومراقبة  اإلكرونياً،  العماء  وخدمة 

البيانات  وتتتبتتادل  اإلتتكتترونتتيتتاً،  تتم  التي  املالية 

ومتابعة  ال�سلع  وتتتوزيتتع  وت�سليم  اإلتتكتترونتتيتتاً، 

واإبتترام  ال�سفقات  وعقد  التجارية،  االإجتتتراءات 

العقود، والبيع والت�سويق االإلكروين، واإجناز 

متتعتتامتتات التتبتتنتتوك االإلتتتكتتترونتتتيتتتة والتتتتتاأمتتن 

االإلكروين.

ويف جمتتتال احلتتا�تتستتب واملتتعتتلتتومتتاتتتيتتة يتتوفتتر 

االقتتتتت�تتستتاد التترقتتمتتي جمتتتاالت عمل عتتدة مثل: 

واإنتاج  وت�سميم  الربجميات،  واإنتتتتتاج  ت�سميم 

اأجهزة  و�سيانة  وملحقاتها،  الكمبيوتر  اأجهزة 

االإعتتانتتات  وت�سميم  وملحقاتها،  الكمبيوتر 

عتتلتتى االإنتتتترنتتتتت، وتتت�تتستتمتتيتتم التت�تتستتفتتحتتات على 

االإنرنت، وت�سميم وتنفيذ ال�سبكات وت�سغيلها 

التتلتتغتتات  التتتربامتتتج اإىل  و�تتستتيتتانتتتتتهتتا، وتتترجتتمتتة 

االأخرى.

كذلك على �سبيل املثال، هناك فر�ص عمل 

يف جمال �سركات ال�سياحة والنقل ن�ساأت نتيجة 

ت�سميم  ومنها  االت�ساالت،  تكنولوجيا  لتطور 

مثل  واالأمتتاكتتن  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  املتتواقتتع 

الدعاية لاأماكن ال�سياحية، وكذلك يف تنفيذ 

اأعمال �سركات ال�سياحة وموؤ�س�ساتها اإلكرونياً، 

مثل حجز تذاكر الطران والفنادق وغرها.

التتدرا�تتستتات  بع�ص  ال�سابق  يف  و�سعت  وقتتد 

الرقمي  التطور  بتتاأن  تقول  التي  والتحليات 

لتتاقتتتتت�تتستتاد واال�تتتستتتتتتتختتتدام املتتكتتثتتف لتتلتتتتتقتتنتتيتتات 

اإىل  �تتتستتتيتتتوؤدي  االأعتتتتمتتتتال  اأداء  يف  واحلتتوا�تتستتيتتب 

تتت�تتستتريتتح املتتتزيتتتد متتتن التتتعتتتمتتتال متتتن وظتتائتتفتتهتتم 

التتكتترونتتيتتاً،  اأدائتتهتتا  على  قتتتادر  الكمبيوتر  الأن 

البطالة  حجم  متتن  �سيزيد  التتتذي  االأمتتتر  وهتتو 

كبرة  لفئة  بالن�سبة  االجتماعية  وامل�سكات 

من النا�ص. لكن يتبن اليوم اأن العك�ص متاماً 

املتنامية  البطالة  ظتتل  يف  واأنتتته  ال�سحيح،  هتتو 

التي ن�سهدها لي�ص فقط يف الدول النامية، بل 

اأي�ساً يف العديد من الدول الغربية واالأوروبية، 

ي�سهم يف خلق وظائف  الرقمي  االقت�ساد  فتتاإن 

جتتتديتتتدة مل تتتكتتن يف احلتت�تتستتبتتان، واأنتتتتته يف ظل 

تتتتتردي االأو�تتتستتتاع االقتتتتت�تتستتاديتتة يتتقتتبتتل كتتثتترون 

بتتحتتذر كبر  التتتتتجتتارة االلتتكتترونتتيتتة واإن  عتتلتتى 

بغية حتقيق االأربتتاح من خال البيع وال�سراء 

ي�سهم يف  الرقمي  االقت�ساد  اأن  كما  والتداول. 

خلق جماالت عمل عدة للمراأة ولكل من يريد 

االإعاقة  اأ�سحاب  كان من  اإن  املنزل  العمل من 

وبالتايل،  �ساكل.  ومتتا  الع�سبية  االأمتترا�تتص  اأو 

حا�سبه  من  باأعماله  القيام  املوظف  ي�ستطيع 

اإىل  التتذهتتاب  اإىل  ي�سطر  اأن  دون  متتن  املتتنتتزيل 

املتتوؤ�تتستت�تتستتة، واالأمتتتتتر ينطبق  اأو  التت�تتستتركتتة  متتركتتز 

عتتلتتى عتتمتتل التتكتتثتتر متتن املتتوؤ�تتستت�تتستتات االإعتتامتتيتتة 

واالإخبارية، ف�سًا عن �سركات حجوزات تذاكر 

ال�سفر والطران.

وبتتحتت�تتستتب درا�تتتستتتة اأختتتتترة اأجتتتتراهتتتتا التتبتتنتتك 

ب�سبب  تلغى  وظيفة  كتتل  مقابل  فتتتاإن  التتتدويل، 

2.4 وظيفة ت�ستحدث بف�سل  االنرنت، هناك 

وزيتتر  لتتفتتت  فتتقتتد  كتتذلتتك  العنكبوتية.  ال�سبكة 

درا�سات  »اأن  اإىل  �سحناوي  نيكوال  االت�ساالت 

باملئة   10 زيتتتادة  اأن  اإىل  ت�سر  التتتدويل  البنك 

العري�سة  احلزمة  م�ستوى  على  االختتراق  يف 

الثابتة توؤدي اإىل زيادة 1.32 يف منو االقت�ساد، 

عتتلتتى متت�تتستتتتتوى احلتتزمتتة  بتتاملتتئتتة   10 زيتتتتتادة  واأن 

يف  باملئة   1 زيتتادة  اإىل  تتتوؤدي  النقالة  العري�سة 

النمو، اإ�سافة اإىل فر�ص العمل اجلديدة«. 

ن�سعها  التي  »الطاقة  اأن  �سحناوي  واأكتتتد 

ملتتواكتتبتتة اجلتتيتتل التت�تتستتاب هتتي متتتامتتاً يف مكانها 

بن  ال�سراكة  »اأهمية  على  م�سدداً  ال�سحيح«، 

وقال  واجلتتامتتعتتات«.  اخلا�ص  والقطاع  التتتوزارة 

»نحن نعول كثراً على اجليل ال�ساب لذلك كان 

واالنرنت  االت�ساالت  قطاع  تاأهيل  من  بد  ال 

و�سوال اإىل تاأمن فر�ص عمل جديدة لل�سباب 

ووقتتتتف نتتزيتتف التتهتتجتترة، ونتتعتتمتتل عتتلتتى اخلتتتروج 

متتن جممل هتتذا التتو�تتستتع، متتع االإ�تتستتارة اإىل اأن 

حتقيق  من  متكننا  م�ساحة  الرقمي  االقت�ساد 

هذه الغاية وب�سرعة ا�ستثنائية«.

اإذاً، ال �سك اأن �سوق العمل اللبناين مر�سح 

العمل  فر�ص  متتن  االآالف  ع�سرات  يتتوؤمتتن  الأن 

الرافعة  يعترب  التتذي  القطاع  اجلديدة يف هذا 

وا�ستخدام  كثرة،  عاملية  القت�سادات  الرئي�سة 

لتح�سن  واملتتعتتلتتومتتات  االتتت�تتستتاالت  تكنولوجيا 

لتتاإفتتادة  كتتل اجلتتهتتود  االإنتت�تتستتان وموا�سلة  حياة 

متتن نتتظتتم هتتتذه التتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا احلتتديتتثتتة. لكن 

اتفاقيات  عقد  �تتستترورة  اإىل  التنبيه  من  بد  ال 

لتفعيل  واخلا�ص  العام  القطاعن  بن  �سراكة 

االقتتتتت�تتستتاد التترقتتمتتي الأن التتدولتتة مبتتفتتردهتتا لن 

تكون قادرة على حتقيق هذا االإجناز.

التطور احل�ضاري

ميتتتثتتتل االقتتتتتتت�تتتستتتاد التتترقتتتمتتتي التتتتيتتتتوم اآختتتتر 

اإرهتتتتا�تتتتستتتتات التتتتتتتطتتتور احلتتت�تتتستتتاري يف التتتعتتتامل 

اإجنازات  امليدان الذي تتدىل فيه  املتقدم، فهو 

التتتتثتتتتورة التتعتتلتتمتتيتتة والتتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا اأكتتتتتر من 

غتتره متتن املتتيتتاديتتن، وهتتو ثتتتورة لانتقال من 

املجتمعات التقليدية التي تعتمد على االأعمال 

املعلومات  جمتمع  اإىل  التتورقتتيتتة  والتتتتتعتتامتتات 

التتقتتائتتم عتتلتتى التتتتتعتتامتتات التترقتتمتتيتتة بتتتاإدختتتال 

يف  وتطبيقاتها  املعلومات  وتقنية  االتتت�تتستتاالت 

�سوؤون احلياة املختلفة.

لتحقيق هذه االأهتتداف، ال بد من ا�ستكمال 

البنية التحتية لاقت�ساد الرقمي من جتهيزات 

و�سبكات ومراكز للبحث والتطوير، ون�سر ثقافة 

الكمبيوتر واالنرنت وجعله يف متناول اجلميع، 

اأمية الكمبيوتر واالنرنت«.  ورفع �سعار »حمو 

املحفزة  والتنظيمية  القانونية  البيئة  وتوفر 

واملتتنتتظتتمتتة لتتاقتتتتت�تتستتاد التترقتتمتتي، ورفتتتتع اجلتتتودة 

وبتتاأ�تتستتعتتار منا�سبة،  املتتقتتدمتتة  اخلتتتدمتتتات  ومتتتيتتز 

وخلق نظام حوافز للقطاع اخلا�ص يف ا�ستخدام 

االنتتترنتتتت متتتن اأجتتتتل تتتعتتمتتيتتم متتفتتهتتوم التتتتتجتتارة 

وحمركاً  رئي�سياً  العتتبتتاً  ولي�سبح  االلكرونية 

الدخول  ذلك  يت�سمن  كما  الرقمي،  لاقت�ساد 

يف �سراكات اإقليمية ودولية ديناميكية يف جمال 

دور  تعزيز  عتتن   ف�سًا  هتتذا  املتتعتتلتتومتتات.  تقنية 

اال�ستثمارات  وتطوير  توفر  يف  املتتايل  القطاع 

الذكية وروؤو�ص االأموال املخاطرة يف هذا املجال، 

الر�ساميل  لتتهتتذه  ا�تتستتتتتثتتمتتاري  �تتستتنتتدوق  واإنتت�تتستتاء 

ت�سريع  يف  للم�ساهمة  الكربى  ال�سركات  جلذب 

تطوير  واأيتت�تتستتاً  اجلتتديتتد.  االقت�ساد  منتتو  عجلة 

املعرفة  مبجتمع  املتمثل  التتبتت�تتستتري  املتتتال  راأ�تتتتص 

هيكل  يف  النظر  واإعتتتتادة  والتعليم..  والتتتتتدريتتب 

تطويعه  اإىل  ي�سار  بحيث  التتدولتتة،  يف  التعليم 

لتت�تتستتالتتح االقتتتتت�تتستتاد التتترقتتتمتتتي، ويتتتتت�تتستتمتتن ذلتتك 

بال�سرورة اإحياء التعليم التقني.

هناء عليان
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الجيل الثـالث من االنـترنت.. االقتصـــاد          الرقمي رافعة للناتج المحلي االجمالي
دول رائـــــدة

املتقدمة يف  الدول  اال�سكندينافية تقف يف طليعة  الدول  اأن  اإىل  االإح�ساءات  ت�سر 

اإذ  العامل،  ا�ستخدام االإنرنت يف  اأي�سلندا الئحة  الرقمي، حيث حتتل  جمال االقت�ساد 

ي�ستخدم قرابة 60 باملئة من �سكانها االإنرنت، ثم الرنويج يف املركز الثاين بن�سيب 49 

باملئة، وال�سويد يف املركز الثالث بت46 باملئة. كما اأن الدول ال�سناعية الكربى، خ�سو�ساً 

75 باملئة من اإجمايل م�ستخدمي االإنرنت يف العامل،  الواليات املتحدة وكندا، متتلك 

يف الوقت الذي تتدنى فيه هذه الن�سبة للغاية يف منطقة ال�سرق االأو�سط واإفريقيا. اأما 

على �سعيد الدول النامية، فالهند التي ا�ستطاعت على الرغم من حتدياتها االقت�سادية 

املتمثلة ب�سحة املوارد وحلقة الفقر املفرغة التي تدور فيها منذ عقود، فاإنها ا�ستطاعت 

يف غ�سون االأعوام القليلة املا�سية من حتقيق نتائج طيبة يف جمال االقت�ساد الرقمي، 

التتتدوالرات  من  املاين  وك�سب  ملواطنيها،  العمل  فر�ص  من  العديد  خلق  يف  وجنحت 

من روؤو�ص االأموال االأجنبية، واأ�سحت الربجميات واالت�ساالت مكوناً رئي�سياً يف هيكل 

اأن ت�ستمر الهند يف هذا املجال لتغدو رقماً �سعباً يف االقت�ساد  �سادراتها، ومن املتوقع 

العاملي الرقمي يف امل�ستقبل املنظور.
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طرحت املهمة التي كلفت اجلامعة العربية 

نف�سها بها يف ما يتعلق بالأزمة ال�سورية، وهي 

اجلديد  ال���دور  خليجياً،  لها  املخطط  املهمة 

امل��ن��اط ب��اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت اأ���س��ًا حتت 

عيون الحتال الربيطاين مل�سر وغريها من 

دول  �سبع  روؤ���س��اء  جمع  مت  حيث  اخلليج،  دول 

 1944 ع��ام  نهاية  قبل  الإ���س��ك��ن��دري��ة  يف  عربية 

لو�سع اأ�س�س اجلامعة، حيث مت ال�سرتاط على 

الدول امل�ساركة اأن تكون م�ستقلة، مبعنى اآخر، 

منع الدول العربية من الو�سول اإىل اأي �سكل 

اأق��رب  تكون  وبالتايل  الحت��اد،  اأو  الوحدة  من 

بتو�سيات  احلا�سرون  فيه  يخرج  منتدى  اإىل 

اهلل  ويكفي  الجتماع،  مكان  ح�سب  وباإعانات 

املوؤمنني �سر القتال.

وبعد اأربعة اأ�سهر، ويف 22 اآذار 1945 ولدت 

دول،  �سبع  ميثاقها  ووّق����ع  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

ع�سية  وذل��ك  ف���اروق،  م�سر  ملك  راأ�سهم  على 

اأر�����س فل�سطني بني  ع��ل��ى  امل��واج��ه��ات  ان����دلع 

بريطانيا،  مولتها  التي  ال�سهيونية  الع�سابات 

اأر���س  لليهود على  بوطن  اأ���س��ًا  وع��دت  والتي 

قبل  »ب��ل��ف��ور«  خارجيتها  وزي��ر  ع��رب  فل�سطني، 

قاتل  ال��ذي  الفل�سطيني  ال�سعب  وبني  �سنوات، 

باللحم احلي.

ات����خ����ذت ج���ام���ع���ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة م��ن��ذ 

 1946 امل�سرية  »اأن�����س��ا���س«  يف  الأوىل  قمتها 

الق�سايا  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  م��ل��ت��ب�����س��اً، يف  اجت���اه���اً 

ال��ع��رب��ي��ة، ف��ف��ي ت��ل��ك ال��ق��م��ة »ات��ف��ق« ال��زع��م��اء 

ال���ع���رب، ال��ذي��ن دع��اه��م امل��ل��ك ف����اروق يف ظل 

الح���ت���ال ال��ربي��ط��اين مل�����س��ر اإىل »ت��ع��ري��ب« 

اإن��ق��اذ  يعترب  بحيث  الفل�سطينية،  الق�سية 

ف��ل�����س��ط��ني م�������س���وؤول���ي���ة ع���رب���ي���ة م�����س��رتك��ة، 

الجتماع  منذ  العربية  اجلامعة  فا�ستخدمت 

بالق�سية  اأ���س��ًا  تليق  ل  م�سطلحات  الأول 

عامني،  من  اأق��ل  وبعد  ولذلك،  الفل�سطينية، 

مت اإن�������س���اء ال���ك���ي���ان ال�����س��ه��ي��وين ع��ل��ى اأر�����س 

انقابات  موجة  اإىل  اأدى  م��ا  وه��و  فل�سطني، 

الغرب  م��ع  املتعاملة  الأن��ظ��م��ة  �سد  ع�سكرية 

فل�سطني،  ت�سييع  اإىل  �سيا�ستها  اأدت  وال��ت��ي 

ف���ربز ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر يف ق��م��ة مرحلة 

ال�ستعمار الذي كان رابطاً على معظم الدول 

ف��ق��اوم  م��ن��ه��ا،  ول���س��ي��م��ا اخلليجية  ال��ع��رب��ي��ة، 

وتعر�س ل�سغوط هائلة، لي�س اأقلها احلروب 

اأن يكون للجامعة العربية  اأراد  املتتالية، لأنه 

فجاء  العربية،  ال���دول  ب��ني  توحيدية  مكانة 

الفرن�سي   - ال��ربي��ط��اين  ال��ث��اث��ي  ال���ع���دوان 

عبد  نهج  ل�سرب  م�سر،  على  الإ�سرائيلي   -

طموحات  لكن   ،1956 النا�سر الوحدوي عام 

ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ك���ان���ت جت��ه�����س م���ن امل��ك��ون��ات 

و�سعت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  للجامعة  اخلليجية 

عبد  من  املرجوة  واأهدافها  اجلامعة  ت�ستيت 

اأن  اإىل  النفطية،  الأم��وال  النا�سر من خال 

جاء ال�سادات ونفذ ب�سربة واحدة كل الأهداف 

ال�سهيوين،  الكيان  اإن�ساء  قبل  من  املو�سوعة 

على  وب�سرعيته  الكيان  بهذا  الع���رتاف  وه��و 

اأر���س فل�سطني ليكون راأ���س ج�سر عبور بقية 

قطر  ففتحت  ال��ع��دو،  مع  �سلح  اإىل  الأنظمة 

الباب اأمام التمثيل الإ�سرائيلي يف اخلليج.

يف ال���واق���ع ك����ان ي��ج��ب الن���ت���ه���اء م���ن ه��ذا 

العربية  ال���دول  جلامعة  الربيطاين  التكوين 

لأن  الثاثي،  العدوان  اأثناء   1956 العام  منذ 

العربية  ال����دول  م��ن  عليها  امل��وق��ع  الت��ف��اق��ات 

من »دفاع م�سرتك« وغريه مل جتد طريقاً اإىل 

حيث   ،1967 العام  يف  اأي�ساً  ول�سيما  التنفيذ، 

كانت م�ساركات رمزية ع�سكرية فقط من هذا 

البلد اأو ذاك على اجلبهة ال�سورية اأو الأردنية 

بالتنديد  العرب  غالبية  واكتفاء  امل�سرية،  اأو 

وال�سراخ، لي�س اإل.

ال�سرتاتيجية  التغيريات  ظ��ل  ويف  ال��ي��وم 

الوليات  ع�سق  على  النا�سئة  الأنظمة  لبع�س 

املتحدة بعدما ا�ستنفذت مهامها ال�سرتاتيجية، 

وو�سول الق�سية الفل�سطينية اإىل حد ال�سعف 

العربي املحت�سن، بات ل بد من دور ينهي هذه 

ح�سراً  �سورية  ترف�سها  م�سخ،  بدولة  الق�سية 

عن  معربة  وب��ق��وة،  ب�سراحة  اجلميع  بني  من 

ذلك باحت�سان الف�سائل الفل�سطينية املقاومة 

وتقدمي العون وكل الت�سهيات لها.

ل��ق��د ج����اءت »ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة« ب��اأه��داف 

نبيلة مل تكن ق�سية فل�سطني بعيدة عنها، لكن 

هناك من قطف الثمار، بحيث اأعادت الأنظمة 

اإنتاج نف�سها، اإن كان يف م�سر اأو تون�س، ون�سوء 

نظام خطري يف ليبيا، فعربت عمليات الإعدام 

الفا�سي  اجلوهر  عن  منا�سروه  ارتكبها  التي 

وب��ات  يتخبط،  اليمن  ي���زال  ل  فيما  املنتظر، 

يده  و���س��ع  الأطل�سي  �سمال  حلف  اأن  وا���س��ح��اً 

الع�سكرية على ليبيا ويده ال�سيا�سية على بقية 

الدول، با�ستثناء �سورية.

وع��ل��ي��ه مت ط��ل��ب ال��راف��ع��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة من 

جامعة الدول العربية، لتكون عوامل �ساغطة 

التي  العربي،  الوطن  يف  الوحيدة  الدولة  على 

ت��ق��ول ب��ال��ف��م امل�����اآن: ل ل��ل��م�����س��روع الأم��ريك��ي 

ع��رب  ح����اول  اأن  ب��ع��د  ف��ل�����س��ط��ني،  ال����ذي ي�سيع 

اجلامعة ت�سويق فل�سطينية فل�سطني، اأي ح�سر 

ترويجات  بعد  لقتلها  بالفل�سطينيني،  الق�سية 

ثقيًا،  الق�سية �سارت عبئاً  باأن  يف منتدياتهم 

فيما �سورية تراها جوهر النتماء العربي، مما 

يعني على املرء اأن ل ي�سيح بوجهه عن حقيقة 

العربية  اجلامعة  م��ن  اأم��ريك��ي��اً  املنتظر  ال���دور 

لإعان موتها بعد اأن حتقق الأه��داف، ولذلك 

فاإن هذا املوت يجب اأن يعلن اليوم قبل الغد.

يون�س عودة

لختيار  عامة،  انتخابات  اأول  تون�س  �سهدت 

جمل�س تاأ�سي�سي موؤلف من 217 ع�سواً منذ 

علي،  بن  العابدين  زي��ن  بالرئي�س  الإط��اح��ة 

قبل نحو ت�سعة اأ�سهر.

لناحية  متوقعاً  ك��ان  م��ا  ال��ن��ت��ائ��ج،  واأظ��ه��رت 

ت��وزي��ع م��ق��اع��د امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي بن�سب 

م��ت��ف��اوت��ة وت��ق��دم ح���زب ال��ن��ه�����س��ة ذو امل��ي��ول 

الإ�سامية.

 �إقبال غري م�سبوق

م�سبوق  غري  باإقبال  النتخابات  متيزت   �1
ن�سبة  �سجلت  ال��ت��ي  الق����رتاع  �سناديق  على 

90٪ من الناخبني  م�ساركة، بلغت ما يقارب 

مما  ن��اخ��ب،  1ر4  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  امل�سجلني 

ف���اج���اأ امل���راق���ب���ني ال���ذي���ن ده�����س��وا م���ن زخ��م 

امل�ساركة، من كل الفئات العمرية.

2� كرثة املر�سحني الذين جتاوز عددهم ال�11 
األف مر�سح، وكذلك تعدد القوائم النتخابية 

التي قدرت ب�1700 لئحة.

الأح�������زاب  ب����ني  ����س���دي���دة  م��ن��اف�����س��ة   �3
الإ���س��ام��ي،  النه�سة  ح��زب  الأ���س��ا���س��ي��ة، 

التقدمي، وحزب  الدميقراطي  واحلزب 

التجديد،  وح���زب  ال���س��رتاك��ي،  التكتل 

الدميقراطية،  اأج��ل  من  املوؤمتر  وح��زب 

وحزب العري�سة ال�سعبية، وحزب املبادرة 

التون�سية.

باإحداث  ال�سعب  لدى  جاحمة  رغبة   �4
اجتماعي،  واق��ت�����س��ادي  �سيا�سي  تغيري 

الدميقراطي،  ب��الإجن��از  الكتفاء  وع��دم 

الذي ينظر اإليه التون�سيون كمعرب حلل 

اأزماتهم القت�سادية والجتماعية.

قانون  اأ�سا�س  على  النتخابات  اإجراء   �5
الن�سبي،  ال��ن��ظ��ام  اإىل  ي�ستند  ان��ت��خ��اب��ي 

على  ال�سيطرة  م��ن  ح���زب  اأي  مي��ّك��ن  ل 

الدميقراطية  قاعدة  ويكر�س  الأغلبية، 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة يف اإع������ادة ���س��ي��اغ��ة ال��ن��ظ��ام 

ال�سيا�سي والقانوين يف الباد. 

من  جت���اوزات  ح�سول  ع��ن  احل��دي��ث   �6
ممار�سة  ل��ن��اح��ي��ة  النه�سة  ح��رك��ة  ق��ب��ل 

امل��ال،  دف��ع  الناخبني ع��رب  ال��ت��اأث��ري على 

وال����دخ����ول اإىل ح����رم م���راك���ز الق����رتاع 

اأ�سار  وق��د  املقرتعني،  وت�سوير  ملراقبة 

رئي�س  مبا�سرة،  غري  بطريقة  ذل��ك  اإىل 

الهيئة امل�ستقلة العليا لانتخابات كمال 

اجلندوبي.

�الأهمية و�لدالالت

الن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  ت�سكل  ���س��ك  دون  م��ن 

امل���راه���ن���ني عليها  اأه��م��ي��ة ك���ب���رية، ك����ون 

كرث، فاإذا كان ال�سعب التون�سي ياأمل يف 

يف  فا�سلة  حمطة  النتخابات  ت�سكل  اأن 

لل�سيا�سات التي  تاريخ باده، ت�سع حداً 

وقومياً،  وطنياً،  علي  بن  نظام  انتهجها 

واق��ت�����س��ادي��اً، واج��ت��م��اع��ي��اً، وال��ت��ي حولت 

تون�س اإىل دولة تابعة �سيا�سياً واقت�سادياً 

اإفقار ال�سعب، وتف�سي  اإىل  للغرب، واأدت 

)اأم��ث��ال  ال�����س��ه��ادات  حملة  ب��ني  البطالة 

ال�سهيد بوعزيزي مفجر �سرارة الثورة( 

القوى   عرب  ت�سعى  الغربية  ال��دول  ف��اإن 

املوالية لها التغيري، بقاء تون�س مرتبطة 

بها �سيا�سياً، واقت�سادياً.

اأن  تكمن يف  ال��غ��رب  ره��ان��ات  اأن  وي��ب��دو 

حت�سل حركة النه�سة، وبع�س الأحزاب 

احلاكم  الد�ستوري  املتفرعة عن احلزب 

���س��اب��ق��اً ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن امل��ق��اع��د 

مت��ك��ن��ه��ا م����ن ال��ت��ح��ك��م ب����ق����رار ت�����س��ك��ي��ل 

ال�سيا�سي  احلكومة، وبالتايل برناجمها 

والقت�سادي.

وم���ا ي��وؤك��د ه���ذا ال���ره���ان ال��غ��رب��ي تعهد 

الغنو�سي باحلفاظ على موقف جيد من 

النموذج  اع��ت��م��اد  وت��اأك��ي��ده على  ال��غ��رب، 

ال��رتك��ي ال��و���س��ط��ي، ال����ذي ه��و ب��الأ���س��ل 

ال��دول الغربية  على وف��اق، وحتالف مع 

املنطقة،  يف  وم�ساريعها  الناتو(  )حلف 

اإىل  الإ����س���ارة  ع��ن  الغنو�سي  ي��ت��وان��ى  ول 

بقوله:  ملهمة  هو  الرتكي  النموذج  اأن 

العدالة  حل��زب  م��رج��ع��اً  ت�سكل  كتبه  اإن 

والتنمية الرتكي.

  �لتحديات

انطاقاً مما تقدم، فاإن التحديات التي تواجه 

احلكومة املقبلة، تكمن يف قدرتها على التفاق 

اجتماعي،  واق��ت�����س��ادي  �سيا�سي  ب��رن��ام��ج  على 

بالتنمية  ال�سعبية،  ال��ث��ورة  ملطالب  ي�ستجيب 

احل��ق��ي��ق��ي��ة، وت���وف���ري ف���ر����س ع��م��ل حت���د من 

اإىل  املوؤ�س�سات  دولة  بناء  وتعمل على  البطالة، 

جانب �سياغة الد�ستور اجلديد.

التحديات،  هذه  مواجهة  يف  النجاح  اأن  ويبدو 

احلكومة  جدية  مب��دى  بعيد  حد  اإىل  مرتبط 

اجل���دي���دة يف ت��غ��ي��ري ال�����س��ي��ا���س��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��ي��ول��ي��ربال��ي��ة، امل��رت��ك��زة اإىل 

فل�سفة �سندوق النقد الدويل، والبنك الدويل 

اأنها  اأثبتت  وال��ت��ي  العاملية،  التجارة  ومنظمة 

تون�س،  لأزم���ات  فقط  لي�س  الأ�سا�سي،  امل�سدر 

واإمنا اأي�ساً لأزمات النظام الراأ�سمايل الغربي، 

ال����ذي ي��واج��ه اأك����رب اأزم����ة اق��ت�����س��ادي��ة وم��ال��ي��ة 

واجتماعية منذ اأزمة 1929.

ح�سني عطوي
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اأوباما  اإدارة  اتخذته  الذي  القرار  اأن  يبدو 

الأ�سهر  يف  والأمني  املخابراتي  العمل  بتو�سيع 

الع�سكرية  احل��م��ات  ع��ن  بديل  ك��اأن��ه  املا�سية، 

اإذ بداأ  التي كلفت القت�ساد الأمريكي الكثري، 

هذا العمل يعطي نتائج اأف�سل من روؤية �سلفه 

جورج بو�س البن الذي اأعلن احلرب املقد�سة.

واأذاع  الأو����س���ط  ال�����س��رق  زار  ال���ذي  اأوب���ام���ا 

القاهرة  من  للم�سلمني  و�سام  حمبة  ر�سالة 

وت��رك��ي��ا، وج���دد م��ن ه��ن��اك اإع���ان نيته �سحب 

وال��ع��راق،  اأفغان�ستان  م��ن  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 

ا���س��ت��ط��اع يف ال��ع��ام اجل����اري م��ن حتقيق م��ا مل 

ت�����س��ت��ط��ع اجل��ي��و���س الأم���ريك���ي���ة م���ن حتقيقه 

املا�سية، حيث متكن من  �سنوات  الع�سر  خال 

خال املتابعة الأمنية واملخابراتية قتل ثاثة 

من الذين تعتربهم من رموز العداء لأمريكا 

و�سيا�ساتها يف العامل.

فهذا العام �سهد اإعان مقتل زعيم تنظيم 

القاعدة اأ�سامة بن لدن، الذي األقيت جثته يف 

البحر بطريقة تخالف تعاليم الإ�سام، وكانت 

اإ�ساءة لكل القيم الإن�سانية التي طاملا تغنت بها 

الأق��م��ار  كانت  التي  ال��ق��ذايف  والعقيد  اأم��ريك��ا، 

ال�سطناعية الأمريكية تاحقه وتعرف مكانه 

اأخ��رياً  ال��ث��ورة،  لن���دلع  الأوىل  اللحظات  منذ 

وزي���رة اخلارجية  اإع���ان  م��ن  �ساعة   48 وب��ع��د 

اعتقاله  �سرورة  كلينتون  هياري  الأمريكية 

دون طيار  اأمريكية من  قامت طائرات  وقتله، 

الأوام��ر  واأعطيت  وق�سفه،  موكبه  باعرتا�س 

الفرن�سية  النخبة  ق��وات  من  ع�سكرية  لوحدة 

غاز  بقنابل  موكبه  ب��رم��ي  فقامت  باعتقاله، 

واعتقلتهم  املعت�سم  جنله  مع  الوعي  اأفقدته 

جرحى، و�سلمتهم ملجموعة من الثوار الليبيني 

لينفذوا عملية اإهانتهم قبل قتلهم وهي ت�سيح 

الهمجي  الأ���س��ل��وب  بهذا  واأت���ى قتله  اأك���رب،  اهلل 

التي  الغربية  ليتناغم مع م�سلحة احلكومات 

مثل  خ�����س��وم��ه��ا مي���وت���ون  اأن  ت��ث��ب��ت  اأن  ت��ري��د 

اجلبناء، ولكن هذه املرة باأيدي اأهل الباد.

الأمريكي  اليمني  العولقي  اأن��ور  والثالث 

اجلن�سية الذي ا�ستطاع الهرب والنفاذ من عدة 

املخابرات  قبل  من  ا�ستهدفته  اغتيال  عمليات 

مت  وق��د  اليمني،  الأم��ن  مع  املتعاونة  املركزية 

بوا�سطة  م��وؤخ��راً  مرافقيه  بع�س  م��ع  اغتياله 

طائرة من دون طيار يف اليمن.

التع�سفي  الع��ت��ق��ال  عمليات  ا���س��ت��م��رار  اإن 

اأن هناك  ب��ارد، يظهر  بدم  والقتل  يف طرابل�س 

وال��ث��اأر،  لانتقام  البع�س  ل��دى  دفينة  رغ��ب��ات 

وهذا ل ميكن اأن ي�ساعد على وقف حمام الدم 

وال�ستقرار.

اإن اللتزام بدعوة املفو�سية العامة حلقوق 

ب��ظ��روف  للتحقيق  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  الإن�����س��ان 

مقتل القذايف وجنله وم�ساعديه، هي اخلطوة 

لتدعيم  الثوار  بها  يقوم  اأن  التي يجب  الأوىل 

�سيا�سة مّد الأيدي لبناء ليبيا الغد، بعيداً عن 

يوم  كل  ت�سرح  التي  الغربية  القوى  تدخات 

اأنها متتلك حق التدخل بال�ساأن الليبي.

وهناك خطوة �سرورية جداً لدعم ا�ستقرار 

ووحدة ليبيا مطلوبة من الأمم املتحدة، وهي 

رفع احلظر اجلوي املفرو�س على ليبيا، بعد اأن 

�سقطت جميع مربراته، خوفاً من اأن ي�ستخدم 

هذا القرار لتاأليب طرف ليبي على اآخر.

الآخ��ر هو منطق خطري  اإلغاء  �سيا�سية  اإن 

ل ي��ب��ن��ي الأوط�������ان، ول ي��وؤ���س�����س ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام 

دميقراطي ميثل كل �سرائح املجتمع الليبي.

منذ �سقوط طرابل�س وفرار العقيد القذايف 

التعامل  النتقايل  املجل�س  يحاول  �سرت،  اإىل 

العامل  زال  ما  متمردة، حيث  بيئة مدنية  مع 

باخليارات  فاعًا  دوراً  يلعب  والقبلي  اجلهوي 

حا�سنة،  بيئة  للمعار�سني  وف��ر  مما  ال��ك��ربى، 

لديها كل عوامل القوة وال�ستمرار.

اإن العداء للقذايف الذي كان يوحد حتالف 

اجلماعات املختلفة املن�سوية حتت لواء املجل�س 

الن��ت��ق��ايل مل ي��ع��د م���وج���وداً، ول��ق��د ظ��ه��ر ه��ذا 

باإعان  النتقايل  املجل�س  احتفال  اأثناء  جلياً 

ع���ن تفا�سيل  ي��ع��ل��ن  ل��ي��ب��ي��ا، ح��ي��ث مل  حت��ري��ر 

املرحلة النتقالية اأو جدولها الزمني ومل يتم 

حتديد موعد لإعان ت�سكيل حكومة انتقالية.

اإع�����ان  ي���ك���ون  اأن  ال���ك���ث���ريون  وي���ت���خ���وف 

حيث  الغربي،  للح�سور  تكري�ساً  ليبيا  حترير 

ب��داأت معلومات ت��رتدد عن وج��ود نية للجي�س 

لاأ�سطول  بحرية  ق��اع��دة  اإق��ام��ة  الأم���ريك���ي، 

ال�ساد�س على �سواطئ طرابل�س.

ويبدو اأن عهد املكافاآت ورّد اجلميل للدول 

ال��غ��رب��ي��ة ق��د ب���داأ م��ن خ���ال ت��وزي��ع ام��ت��ي��ازات 

من  امل���اأ  على  اأعلنت  وبن�سب  الليبي،  النفط 

اأعطيت )�سركة  خ��ال وك��الت الإع���ام، حيث 

ت����وت����ال ال��ف��رن�����س��ي��ة 30 ب���امل���ئ���ة( م����ن ال��ن��ف��ط 

برتوليوم  بريت�س  ل�سركة  باملئة  )و20  الليبي 

الربيطانية( ون�سبة )ل�سركة اإيني الإيطالية(.

جهاد �ل�ساين

عن  ا�ستقاله  ون���ال  اجل���زائ���ري  ال�سعب  ق��ات��ل 

ف��رن�����س��ا حت���ت ���س��ع��ار »ال���ع���روب���ة والإ������س�����ام«، وم��ن 

الوا�سح اأن امل�سروع الغربي القائم حالياً، ل�ستعباد 

ال��ع��رب وحت��وي��ل��ه��م اإىل جم���رد ك���ّم م��ه��م��ل حتكمه 

املتحدة  الوليات  املدعومة من  الإ�سرائيلية،  القوة 

اأول ما ي�ستهدف  الأمريكية وحلفائها الأطل�سيني، 

العروبة والإ�سام بالإلغاء اأو التزوير.  

لو �ساألنا اأنف�سنا كيف نحمي وجود وا�ستمرارية 

الكيان ال�سهيوين يف وطننا العربي، مباذا جنيب؟

منهجاً  تبتعد  باأجوبة  خرجنا  كنا  ما  بالتاأكيد   

الأي���ام،  ه��ذه  العني  ب��اأم  ن�ساهده  عما  وا�ستهدافات 

وعّما �ساهده من �سبقنا، منذ بداية تاأهيل املنطقة 

الغا�سب  الكيان  واإع��ان  تاأ�سي�س  لتتّقبل  العربية 

ب��ل��ف��ور« و���س��وًل اإىل  ب���دءاً م��ن »وع���د  يف فل�سطني، 

ات��ف��اق��ي��ة »���س��اي��ك�����س-ب��ي��ك��و« ال��ت��ي ق�����س��م��ت ال��وط��ن 

اإىل ما �سبقها ورافقها  اأ�ستات، امتداداً  اإىل  العربي 

م��ن ���س��راء ذمم ح��ك��ام ون��خ��ب ع��رب��ي��ة يف الأق��ط��ار 

يف  امل�ستقبل«  »ح��ك��ام  ليكونوا  بفل�سطني،  املحيطة 

تلك الأقطار، الذين يوؤدون وظيفة حرا�سة الكيان 

الدخيل، عرب اإف�سال اأي عمل جدي وفاعل لن�سرة 

لتخريب  ثم  البداية،  يف  والفل�سطينيني  فل�سطني 

واإف�سال اأي حترك عربي �سادق لتحرير فل�سطني، 

ويف احلد الأدن��ى، لإف�سال اأي ردع حقيقي للعدوان 

ال�����س��ه��ي��وين، ف��ك��ي��ف مب�����س��اع��ي اإزال������ة ه����ذه ال��غ��دة 

ال�سرطانية امل�سماة »اإ�سرائيل«.

 ك��ان احل��ل ال��غ��رب��ي ج��اه��زاً على ال����دوام: ن�سر 

ل  متقاتلة،  وع�سبيات  قبائل  العرب  واإبقاء  الفنت 

ال���دوران يف فلك القوى  ح��ول لها ول ط��ول �سوى 

اأن�ساأت »اإ�سرائيل« وتتوىل  اخلارجية املهيمنة، التي 

العقود  ط��وال  عليه  نحن  ما  وه��ذا  بقائها.  حماية 

خ�سو�ساً  ال��ع��رب،  اأن��ه��ك  واإن  ذل��ك  لكن  ال�سابقة، 

اأن���ه مل ي���وؤد اإىل اإط���ف���اء ج��ذوة  احل��ك��ام م��ن��ه��م، اإل 

والإ���س��رار  فل�سطني،  يف  باحلق  ال�سعبية  املطالبة 

عليه، مما اأحرج الأنظمة ال�سائرة يف ركاب امل�سروع 

اأقنعتها،  كل  انك�سفت  اأن  بعد  ال�ستعماري  الغربي 

باعتبارها خادمة مطيعة  الكاحلة،  وبانت وجوهها 

لا�ستعمار، وباعتبارها كذلك، رمز التبعية واأداتها، 

ل  معلنة،  وباتت  لإ�سرائيل  م�سمرة  كانت  وحليفة 

الو�سائل،  مبختلف  العمل  ع��ن  م�سوؤولوها  ي��ت��ورع 

الفل�سطينية، ول  الق�سية  للخا�س من مرتتبات 

ت��ت��ورع و���س��ائ��ل اإع��ام��ه��ا ع��ن ال��دع��وة  اإىل حتالف 

عربي- اإ�سرائيلي، مما يدفعها اإىل حماولة �سياغة 

العقل العربي، مبا يجعله متقبًا فكرة التخلي عن 

العدو  مع  التحالف  وقابًا  الفل�سطينية،  الق�سية 

التاريخي.

 اإن ما ن�ساهده ونعي�سه هذه الأي��ام، هو ف�سول 

الجت��اه،  بهذا  حلرفه  العربي،  العقل  على  احل��رب 

اإنها معركة �سهينة العقل العربي، ولأن كل منحى 

عروبي ل بد اأن يو�سل اإىل �سكل من اأ�سكال الوحدة 

وم�ساحلهم،  الع��ت��دال«  »ع��رب  عرو�س  تهدد  التي 

وت���ه���دد امل�����س��ال��ح ال��غ��رب��ي��ة ويف م��ق��دم��ه��ا ال��ك��ي��ان 

املن�سوية  العربية  الأن��ظ��م��ة  اأن  ن��رى  ال�سهيوين، 

حت���ت ل�����واء ال�����س��ي��ا���س��ات ال��غ��رب��ي��ة، وف����ق ال��ق��اع��دة 

اجتاه  اأي  تعادي  حماية(،  مقابل  )نفط  الزبائنية 

للوليات  التبعية  دائ���رة  م��ن  املنطقة  اإخ���راج  نحو 

املتحدة الأمريكية وحلفائها الأطل�سيني. 

اأعدادها  تتو�سع  التي  )املعتدلة(  الأنظمة   هذه 

لها  �سبق  التي  هي  اأخ��رى،  اأحياناً  وتنقب�س  حينا، 

وحاربته  ال��ع��داء،  النا�سر  عبد  ج��م��ال  نا�سبت  اأن 

والوحدة  القومية  راي��ة  رف��ع  عندما  الو�سائل  بكل 

العربية، خوفاً على عرو�سها املتوارثة، وعلى ثروات 

الأمة التي تنهبها، كما اأنها رفعت يف وجهه، م�سروع 

الإ����س���ام ال�����س��ي��ا���س��ي )امل���وؤمت���ر الإ����س���ام���ي( ن��ف��اق��اً 

ول��ي�����س اإمي���ان���ا، ورف�����س��اً منها ل��ف��ك��رة ال��ع��روب��ة من 

الإ�سامية  الثورة  انت�سرت  عندما  لكنها  اأ�سا�سها. 

فل�سطني  بق�سية  قادتها  مت�سك  وظهر  اإي���ران،  يف 

العداء  نا�سبوها  ال��غ��ري��ب،  الكيان  لهذا  وع��دائ��ه��م 

راف���ع���ني )ن��ف��اق��اً م���ت���ك���رراً( راي����ة ال���ع���روب���ة، لكنهم 

اأن  ب��د  ال��ع��روب��ة ل  راي����ات  اأن  اكت�سفوا  م��ا  ���س��رع��ان 

يحاولون  وه��م  فاأ�سقطوها،  فل�سطني،  اإىل  تو�سل 

باجتاه  الإ�سام  تزوير  عرب  جديد«  »اإ�سام  ابتداع 

ما اأ�سميناه يف »الثبات« �سابقاً »الإ�سام الكالفيني« 

امل�سيحية  له  تعر�ست  ال��ذي  التزوير  يحاكي  ال��ذي 

اليهودية  من  فيها  »بروت�ستانتية«  اإىل  بتحويلها 

الأم��ر يتم من  امل�سيحية. ه��ذا  اأك��رث مما فيها من 

الرتكي،  ال�سعب  على  هجني  من��وذج  فر�س  خ��ال 

اإىل بادنا، ليتاقى مع احلالة  لت�سديره  متهيداً 

اإىل  ن�سل  بحيث  ال�����س��ن��اع��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ت��ك��ف��ريي��ة 

»اإ�سام« ين�سوي حتت لواء حلف الأطل�سي وي�سرب 

ويفرط  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  م��ع  يتعاي�س  ب�سيفه، 

من  العرب  مينع  »اإ���س��ام«  الفل�سطينية،  بالق�سية 

من  ج��دي��داً  ع��ه��داً  ويفتتح  بعروبتهم،  الإح�����س��ا���س 

اأ�سكال ال�ستعمار لبادهم، وي�ستعيد ع�سور الفنت 

ب�سل�سلة من حروب التقاتل بني امل�سلمني. 

ه���ي م�����س��اري��ع ت���ع���ّود ال���س��ت��ع��م��ار ال���ق���دمي على 

���س��وغ��ه��ا، وه���ا ه���و ال���س��ت��ع��م��ار اجل���دي���د ين�سجها 

جم��������دداً، ل���ك���ن ال����ع����رب وامل�����س��ل��م��ني ت����ع����ودوا ع��ل��ى 

مواجهتها واإف�سالها واإ�سقاط القائمني عليها، واإل 

ملا كانوا اليوم رغم تفرقهم، موجودين على خارطة 

العامل احلديث.   

عدنان عبد �لغني
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طائرة أميركية من دون 
طيار قصفت موكب 

القذافي.. ووحدة من النخبة 
الفرنسية قامت باعتقاله

ليبيا.. تكرار األسلوب الهمجي رسالة لكل العرب

كيف تحمي بقاء »إسرائيل«؟.. بإلغاء العروبة وتزوير اإلسالم 

متى ي�ستخدم هذا ال�ساح باجتاه العدو احلقيقي )اأ.ف.ب(
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ن�سيب حطيط

مت��ث��ل ال��ق�����ض��ي��ة ال���ك���ردي���ة اإح�����دى ال��ق�����ض��اي��ا امل��ع��ق��دة 

واملتعددة ال�ضاحات يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، ويتجاذبها 

التاريخي  الغنب  ورف��ع  مطالبهم  لتحقيق  الأك���راد  �ضعي 

م�ضاريع  وب��ن  اأوط��ان��ه��م،  داخ��ل  كمواطنن  بهم  الالحق 

اخلارج  ويوؤججها  الأك���راد،  بها  ينادي  التي  النف�ضال 

على  وال��ت��ج��زئ��ة  التفتيت  منهج  �ضمن  ال���ض��ت��ع��م��اري 

ال�ضرق  م�ضروع  وف��ق  ومذهبي  وطائفي  قومي  اأ�ضا�س 

الأو�ضط اجلديد.

على  رداً  ال��ع�����ض��ك��ري  ل��ل��ق��م��ع  الأك�������راد  ت��ع��ر���س  اإن 

واإع��ط��اء  تاأييد  م��ن  مينعنا  ل  النف�ضالية   مطالبته 

الكرمي  العي�س  يف  حقه  م�ضلم  اأو  ع��رب��ي  م��واط��ن  ك��ل 

وال����راأي،  املعتقد  ح��ري��ة  وت��اأم��ن  بهويته  والع�����راف 

ال�ضيا�ضية  وامل�ضاركة  عي�ضه  مقومات  تاأمن  يف  وحقه 

اأي حراك  �ضد  اأننا  اإل  للحكم،  ال�ضيا�ضية  يف منظومة 

قومي اأو مذهبي اأو طائفي يوؤدي  لالنف�ضال واحلكم 

الذاتي �ضمن م�ضروع جتزئة ال�ضرق الأو�ضط ملا ي�ضببه 

ا�ضتعمارية  و�ضيطرة  الأم��ة  اإ�ضعاف  من  امل�ضروع  ه��ذا 

وت��ب��دي��د ال������روات، ب��الإ���ض��اف��ة ل��ع��دم ق����درة ال��ك��ي��ان��ات 

والدول امل�ضتحدثة من العي�س با�ضتقالليتها، وحاجتها 

الدائمة للو�ضاية والرعاية الأجنبية، ولهذا فاإننا �ضد 

اأي حراك كردي اأو غريه يوؤدي عن ق�ضد اأو غري ق�ضد 

لالنف�ضال.

لكن ه��ذا امل��وق��ف ل يلغي ق���راءة امل��وق��ف ال��ك��ردي 

اأهمية  حتديد  وقبل  و�ضيا�ضياً،  واجتماعياً  اإن�ضانياً 

احل����راك اأو ع��دم��ه ل ب��د م��ن الإ����ض���اءة ع��ل��ى ت��اري��خ 

الق�ضية الكردية والوقائع لإي�ضاح ال�ضورة، ملجموعة 

ك��ردي  مليون  ثالثن  ح��واىل  ع��دده��ا  يبلغ  اإن�ضانية 

يتوزعون على اأربع دول اأ�ضا�ضية هي)تركيا-العراق-

يف  الوا�ضع  انت�ضارهم  اإىل  بالإ�ضافة  و�ضورية(  اإي��ران 

الهجرة  عرب  وعربياً  اأوروبياً  بلداً  ع�ضرين  من  اأكر 

واللجوء والتهجري.

 ويطلق الأكراد ت�ضمية كرد�ضتان على املنطقة التي 

اإي��ران  ال��ع��راق و�ضمال غ��رب  اأج���زاء من �ضمال  ت�ضم 

تركيا)خريطة  �ضرق  وج��ن��وب  �ضورية  �ضرق  و�ضمال 

رقم 1( ويتواجد الأك��راد بالإ�ضافة اإىل هذه املناطق 

اأرمينيا وبع�س مناطق  باأعداد قليلة يف جنوب غرب 

اأذربيجان، وت�ضكن الغالبية الكردية يف تركيا حواىل 

خم�ضة ع�ضر مليون كردي، ويف العراق حواىل خم�ضة 

�ضبعة  واإي����ران  مليونان  �ضورية  ويف  ك���ردي،  م��الي��ن 

مالين كردي.

وقد بداأت الثورات الكردية �ضد ال�ضلطنة العثمانية 

حوايل  الكربى  ال��ث��ورات  عهد  وبلغ   1841 العام  منذ 

وق��د  اث��ن��ت��ي ع�����ض��رة ث���ورة اأخ��م��د اآخ���ره���ا ع���ام 1975، 

ا���ض��ت��غ��ل��ت اإ���ض��رائ��ي��ل ال��ق�����ض��ي��ة ال��ك��ردي��ة ���ض��د ال��ع��رب، 

خ�����ض��و���ض��اً ك��م��ا ف��ع��ل��ت يف ج��ن��وب ال�������ض���ودان، فقدمت 

يف  الكردية  للقيادات  والأمنية  الع�ضكرية  امل�ضاعدات 

بيغن �ضراحة عام  ذل��ك مناحيم  وق��د ك�ضف  ال��ع��راق، 

ط��وال  ل��ل��ربزاين  ال��دع��م  قدمت  اإ�ضرائيل  ب��اأن   1980
املتكررة  زي��ارات��ه  خ��الل  ال���ربزاين  واأن  �ضنوات،  ع�ضر 

وايغال  ديان  ومو�ضي  مائري  بغولدا  التقى  لإ�ضرائيل 

مقاًل  حورين  بن  اإ�ضحاق  ال�ضحفي  كتب  وقد  اآل��ون، 

�ضحيفة  ملحق  يف   1987/9/11 بتاريخ  ن�ضر  طوياًل 

كانت  التي  القوية  العالقة  فيه عن  معاريف، حتدث 

منذ  والإ�ضرائيلين  ال���ربزاين  م�ضطفى  امل��ال  تربط 

و�ضوله اإىل مطار اللد يف فل�ضطن املحتلة عام 1968 

وتعترب   .1979 ع��ام  ال�ضرطان  مبر�س  وف��ات��ه  وحتى 

الفرة  ال����ربزاين  ب��امل��ال م�ضطفى  اإ���ض��رائ��ي��ل  ع��الق��ة 

حيث  اآن��ذاك،  الإ�ضرائيلية  الكردية  للعالقة  الذهبية 

امل�����ض��اع��دات يف خمتلف  اأن����واع  اإ���ض��رائ��ي��ل �ضتى  ق��دم��ت 

امل����ج����الت، وت���واج���د ���ض��ب��اط اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون ل��ت��دري��ب 

يرافق  اإ�ضرائيلي  �ضابط  وخ�ض�س  الأك��راد  امل�ضلحن 

املال م�ضطفى، كانت التدريبات الع�ضكرية التي يقوم 

على  ت��ق��وم  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون  الع�ضكريون  اخل���رباء  بها 

اإ�ضرائيلية  عربية  ح��رب  قيام  حالة  يف  الأك���راد  تهيئة 

م���ن اأج�����ل اإب����ع����اد اأك�����رب ق����در مم��ك��ن م���ن ال���وح���دات 

ال�ضرقية �ضد  العراقية عن حدود اجلبهة  الع�ضكرية 

امل�����ض��اع��دات تتوا�ضل ل��الأك��راد من  اإ���ض��رائ��ي��ل، وك��ان��ت 

والذخرية  ال�ضالح  املو�ضاد وخ�ضو�ضاً  مبعوثي  خالل 

امل��ظ��ل��ي��ن ب�ضكل خ��ا���س وعلى  وامل���درب���ن م��ن ق��ط��اع 

ت��وىل قيادة  ال���ذي  ���ض��اغ��ي«  »ت�����ض��وري  راأ���ض��ه��م العقيد 

اأنظمة الدفاع والهجوم لالأكراد على اجلي�س  تنظيم 

املو�ضاد حتى  وق��د جنح   ،1974  -  1966 بن  العراقي 

تاريخ 2005/6/18 بال�ضراك مع القوات الأمريكية 

يف قتل 350 عاملاً عراقياً واأكر من 200 اأ�ضتاذ جامعي.

احتالل  بعد  والتن�ضيق  التعاون  ه��ذا  ا�ضتمر  وق��د 

العراق، وكانت هناك زيارات �ضرية اإىل اإ�ضرائيل لعدد 

ال�ضامرائي  وفيق  منها  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من 

العلنية  للم�ضافحة  طبعاً  اإ�ضافة  اللو�ضي،  ومثال 

العراقية  رئي�س احلكومة  اإيطاليا بن  التي متت يف 

اآن����ذاك اإي����اد ع���الوي ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

�ضلفيان �ضالوم.

ل��ق��د دع��م��ت اإ���ض��رائ��ي��ل ق��ي��ام دول����ة ك���ردي���ة ب�ضتى 

الو�ضائل، ومن بينها تاأ�ضي�س معاهد ومراكز اأمريكية 

اإ�ضرائيلية يف �ضتى اأنحاء العامل نذرت نف�ضها لتاأ�ضي�س 

وهو   )winnep(معهد ومنها  ال��ك��ردي��ة،  ال��دول��ة 

ومعهد  ال�ضهرية  اليهودية  ايباك  موؤ�ض�ضة  اأفرع  اأحد 

وا�ضنطن لالأكراد.

حيث ميثل العراق مكانة متميزة يف الأيديولوجية 

للرب  من�ضوب  ت��ورات��ي  بن�س  لرتباطه  ال�ضهيونية 

يقول  ال�����ض��الم  عليه  اخلليل  اإب��راه��ي��م  فيه  يخاطب 

نهر م�ضر  الأر���س من  اأعطي هذه  الن�س: )لن�ضلك 

اإىل النهر الكبري نهر الفرات(.

www.alnnasib.com
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األكــراد بيــن المواطنــة.. ومشاريــع االنفصــال

دخلت حركة »احتلوا وول �ضريت« اأ�ضبوعها 

ال��ذي��ن  نا�ضطيها  ع���دد  ازداد  ال��ت��ي  ال�����ض��اد���س، 

اأقاموا خميماتهم يف »مانهاتن« ب�ضارع البنوك 

هذه  اأن  اإل  �ضريت،  وول  يف  الأ�ضهم  وت���داول 

ال�ضرطة  اإىل  بالإ�ضافة  تواجه،  باتت  احلركة 

واعتقالهم، عدواً  نا�ضطيها  ب�ضرب  تقوم  التي 

جديداً هو قدوم ف�ضل ال�ضتاء والربد القار�س 

الذي بداأ يلف مدينة نيويورك هذه الأيام.

اأهل  من  جديدة  جمموعات  هناك  اأن  غري 

ال��ن��خ��ب��ة م��ن اإع��الم��ي��ن واأك���ادم���ي���ن وط��الب 

وكوادر متخ�ض�ضة يف جمالت خمتلفة، تن�ضم 

هذا  باإ�ضقاط  املطالبن  املحتجن  ه��وؤلء  اإىل 

ال��ذي  ب��ه،  املعمول  املقيت  ال��راأ���ض��م��ايل  النظام 

الأزم���ات  ظ��ّل  يف  ال�ضتمرار  ي�ضتطيع  يعد  مل 

الق��ت�����ض��ادي��ة امل��ت��ت��ال��ي��ة، ال��ت��ي مل ت��ن��ت��ج �ضوى 

ال��ف��ق��ر وت���زاي���د اأع�����داد ال��ع��اط��ل��ن ع��ن العمل 

بال�ضوارع، وبالتايل ل يجوز اأن تكون ال�ضركات 

الكربى  امل�ضجلة يف وول �ضريت اأو نظرياتها 

امل�ضجلة يف البور�ضات العاملية، هي التي تتحكم 

بامل�ضار املايل العاملي، غري اآبهة بحجم البطالة 

وكرة املديونية، وانعدام فر�س العمل و�ضعف 

وزي��ادة  الت�ضخم  م�ضتويات  وارت��ف��اع  التنمية، 

الغالء وتف�ضي الف�ضاد، يف وقت اأكد فيه رئي�س 

الق�ضم ال�ضيا�ضي ل�ضحيفة »ديلي تلجراف« اأن 

الوليات املتحدة الأمريكية، مل يعد مبقدورها 

حماية العامل بعد اأن بلغت ديونها 14 تريليون 

دولر، وارتفع العجز مبيزانية هذا العام فقط 

حجم  ت�ضاعف  فيما  دولر،  تريليون   1.66
الت�ضخم مرتن يف ال�ضنوات الأخرية.             

من  باملئة  واح���داً  اأن  مذهلة،  معلومات  ويف 

���ض��ك��ان ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ي�����ض��ت��ح��وذون على 

رب���ع ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي، بينما ت��ب��ل��غ اأر����ض���دة 6 

موؤ�ض�ضات مالية اأمريكية حوايل 60 باملئة من 

الناجت القومي الأمريكي، وهي ذات املوؤ�ض�ضات 

امل�ضوؤولة عن الأزمة املالية العاملية.

والقت�ضاد  الف�ضاد  ع��ن  ال��ك��الم  لن�ضتطيع 

الإنفاق  عن  الكالم  بدون  املتداعي،  الأمريكي 

امل�����ايل ع��ل��ى احل�������روب، ت���ق���ول امل���ع���ل���وم���ات اإن 

العراق  حربّي  يف  الأمريكية  النفقات  جمموع 

ومت  دولر،  تريليون   2.5 بلغت  واأف��غ��ان�����ض��ت��ان 

ت��اأم��ن وت��وف��ري ه��ذا ال��رق��م الهائل م��ن خالل 

بها  قامت  التي  الوا�ضعة  الق��را���س  عمليات 

امل��واط��ن  يتحمل  و���ض��وف  الأم��ريك��ي��ة،  الإدارة 

الأم��ريك��ي اأع��ب��اء ه��ذا ال��دي��ن وف��وائ��ده لعقود 

طويلة قادمة، وتبن من خالل حتقيق اأجراه 

اأُه����در على  ق��د  واح����داً  دولراً  اأن  ال��ك��ون��غ��ر���س 

الأقل من بن كل 4 دولرات مت اإنفاقها، اأي ما 

يعادل 25 باملئة من املبلغ املنفق.

بينما بلغت نفقات وزارة الدفاع الأمريكية، 

ال��ع�����ض��ك��ري  ال����وج����ود  ك��ل��ف��ة  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

الأم��ريك��ي يف ال��ع��راق ف��ق��ط، �ضعف م��ا تنفقه 

احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة ���ض��ن��وي��اً ع��ل��ى ق��ط��اع��ات 

ال�ضحة والتعليم وال�ضكن والنقل جمتمعن.

يعد  ال��ذي  العقاري  القطاع  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل 

الأمريكية،  امل�ضارف  لإفال�س  الأ�ضا�س  حجر 

بن�ضبة  ت��راج��ع��اً  ال�ضوق  ه��ذا  ُيظهر  اأن  يتوقع 

الأ�ضواق الأمريكية مقارنة مع  باملئة يف   4.11
التي  الثقة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�ضابقة،  ال��ف��رة 

ف��ق��دت ب�ضكل ع����ام، وت���راج���ع زخ���م امل��ع��اجل��ات 

وامل�ضتقبلية  احلالية  الأو���ض��اع  جت��اه  اجل��دي��ة 

الهادفة لتعايف القت�ضاد الأمريكي، خ�ضو�ضاً 

ال��ذي مينع  بال�ضباب  الآن مليئة  ال�ضورة   اأن 

الروؤية.

وعلى ال�ضفة الأطل�ضية الأوروبية، ما زالت 

اليورو  مبنطقة  تع�ضف  التي  الأزم���ة  ت���رددات 

تت�ضاعد، حيث تبن اأن العجز الأوروبي اأ�ضبح 

اإىل  بالإ�ضافة  ي��ورو  تريليون  حل��وايل  بحاجة 

البنوك  ر�ضملة  اإع���ادة  اأج��ل  من  �ضخم  متويل 

و�ضمان تغطية الديون ال�ضيادية، ويف احلقيقة 

ح�ضن  مبنزلة  الآن  حتى  ال��ي��ورو  وج���ود  ك��ان 

ال��دول  ف��ل��ول وج���وده لكانت  ال��ع��وا���ض��ف،  �ضد 

الأخ��رى حتت  تلو  الواحدة  انهارت  الأوروب��ي��ة 

ت��اأث��ري ال��دي��ون وت��ده��ور اأن��ظ��م��ة امل�����ض��ارف، يف 

حن يتوقع اأن ي�ضل عدد العاطلن عن العمل 

القطاعات  يف  مليونن  اإىل  وح��ده��ا،  اأملانيا  يف 

التي تعتمد على الت�ضدير، يف حن فقد العامل 

هذا العام حوايل �ضتة مليون فر�ضة عمل.

وي��ق��ول اخل����رباء اإن ال���دي���ون ال�����ض��ي��ادي��ة يف 

بل  وا�ضح نحو احل��ل،  ب�ضكل  ت�ضري  اأوروب���ا، ل 

نحو املزيد من التاأزم، مما كان له الأثر الكبري 

على الوليات املتحدة التي ل تبدو اأنها قادرة 

اأزماتها اخلانقة يف املدى املتطور،  على جتاوز 

وب��ال��ت��ايل ف��ه��ي ك��م��ا ي��ق��در ك��ث��ري م��ن املحللن 

اأزمة جديدة قد تزعزع  ت�ضتطيع مواجهة  لن 

اأركان القت�ضاد املهتز اأ�ضاًل.

حمرر ال�س�ؤون الدولية

األزمة المالية.. وبداية نهاية الحلم األميركي
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ك��ع��ادة ال��ن��خ��ب ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة واحل��زب��ي��ة، 

وح���ت���ى و����ض���ائ���ل الإع�������الم الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

املاأخوذ  العربي  العقل  ق��راءة  يف  املتمر�ضة 

الأجم���اد،  وتخليد  الن��ت�����ض��ارات  بتمجيد 

ب�����دا امل�����ض��ه��د ال�����ض��ي��ا���ض��ي داخ������ل ال��ك��ي��ان 

الإ�ضرائيلي يف ا�ضتنطاق الواقع وم�ضاءلة 

الذي  الباهظ  الثمن  عن  ونخبه  قياداته 

مت دف��ع��ه ل��ت��ح��ري��ر الأ����ض���ري ���ض��ال��ي��ط من 

اآ�ضريه، وهو الثمن الذي مل يعد ينكر اأحد 

كونه مرتفع التكاليف بالن�ضبة للحكومة 

الإ�ضرائيلية.

ورغ�����������م خ�����������روج ب����ع���������س ال����ك����ت����اب����ات 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن م��وق��ف رئي�س 

احل��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و، وحم��اول��ة 

من  ه��ي  حما�س  حركة  اأن  البع�س  اإي��ه��ام 

على  دليلن  م��ق��دم��اً  ال�ضفقة،  يف  ت��ن��ازل 

ذلك باأن الأخرية ا�ضطرت »بف�ضل التعنت 

وال��ت�����ض��ل��ب الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ن« اإىل امل��واف��ق��ة 

ا�ضتثناء عدد من كبار قادتها الع�ضكرين 

اأو رموز الأ�ضرى القيادين، واأنها وافقت 

اأ����ض���ري، كما  اإب���ع���اد ن��ح��و 203  ع��ل��ى م���ب���داأ 

طلبت احل��ك��وم��ة الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، رغ���م كل 

املو�ضاد  رئي�س جهاز  ت�ضريح  اأن  اإل  ذل��ك، 

الباهظ  بالثمن  داغ����ان،  م��ئ��ري  ال�����ض��اب��ق، 

الذي تكبدته »اإ�ضرائيل« يف ال�ضفقة، يلغي 

كل هذه املناكفات اأو على الأقل، يقلل من 

�ضاأنها.

األ��ي��ك�����س ف��ي�����ض��م��ان، امل��ع��ل��ق ال��ع�����ض��ك��ري يف 

الإ�ضرائيلية  اأح��رون��وت  يديعوت  �ضحيفة 

اإذ مل  ال�����ض��ف��ق��ة،  اإزاء  ت�����ض��اوؤم��اً  اأك����ر  ب���دا 

الكيفية  عن  نظره  وجهة  من  امل�ضاألة  تعد 

امل��ق��اوم��ة  لف�ضائل  مي��ك��ن  ال���ذي  امل��ك��ان  اأو 

الفل�ضطينية اأن تاأ�ضر فيها جندياً اإ�ضرائيلياً 

واأن��ه  التوقيت،  عن  بل  �ضاليط،  غري  اآخ��ر 

هذه املرة لن يكون جندياً واحداً، بل رمبا 

كان الأمر خمتلفاً واأكر خطورة.

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضتن  في�ضمان  وطالب 

ت���داع���ي���ات �ضفقة  ب���درا����ض���ة  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

لالأحرار،  الوفاء  تعبريه،  ح�ضب  �ضاليط 

بح�ضب م��ا ب���ات ي��ع��رف، ع��ل��ى م��ك��ان��ة كل 

الفل�ضطيني  والرئي�س  حما�س  حركة  من 

حم��م��ود ع��ب��ا���س، وت�����ض��اءل ع��ن ���ض��ر ف�ضل 

الر�ضا�س  عملية  يف  الإ�ضرائيلي  اجلي�س 

اأ�ضر اأحد القيادات  امل�ضبوب عام 2009 يف 

الكبرية حلركة حما�س ومبادلته ب�ضاليط 

ب����دل ه����ذا ال���ع���دد ال��ك��ب��ري م���ن الأ����ض���رى، 

بحاجة  كانت  التبادل  �ضفقة  اأن  معترباً 

لإع����داد وت��ع��م��ق اأك����رب، واأن��ه��ا ن��ف��ذت على 

عجل لغايات وماآرب اأخرى.

ه����ذه الإجن��������ازات وامل�������اآرب ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

لرئي�س حكومة اإ�ضرائيل بنيامن نتنياهو 

م��ن قبل  ق����راءة ومتحي�س  ك��ان��ت حم��ط 

»اإ���ض��رائ��ي��ل  ل�ضحيفة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  امل��ح��ل��ل 

اليوم« »دان مرغليت«، اإذ اأكد اأن اجلمهور 

اأو ال�ضارع الإ�ضرائيلي مل يح�ضن كثرياً من 

نظرته اإىل قادته ال�ضيا�ضين والع�ضكرين 

بعد ال�ضفقة، لكن نتنياهو، وعلى ال�ضعيد 

اإ�ضافية  نقاطاً  اكت�ضب  الداخلي،  ال�ضعبي 

الداخلية  الحتجاجات  خففت من غلواء 

امل�����ض��ت��ع��رة ���ض��ده، وه���و الأم����ر ذات����ه ال��ذي 

ا�ضتفاد منه وزير حربه اإيهود باراك.

ف���ي���م���ا مل ي���خ���ف امل���ح���ل���ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

�ضاليط على  تداعيات �ضفقة  تخوفه من 

ال��ع��الق��ة ب��ن ح��رك��ة ح��م��ا���س وم�����ض��ر ما 

ال��ذي ت�ضهده  التوتر  ال��ث��ورة، يف ظل  بعد 

وال��ذي  الإ�ضرائيلية،  امل�ضرية  العالقات 

ب��الإع��الن  منه  التخفيف  نتنياهو  ح��اول 

»اإ�ضرائيل«  بن  خا�ضة  تبادل  �ضفقة  عن 

حما�س  بن  العالقة  اأن  ل�ضيما  وم�ضر. 

وم�ضر ما بعد الثورة بداأت تاأخذ موؤ�ضراً 

على  مهمة  اأب��ع��اد  ل��ه  يكون  ق��د  ت�ضاعدياً 

امل�ضتوى املنظور، وبالذات بعد النتخابات 

كما مل  وال��رئ��ا���ض��ي��ة يف م�ضر،  ال��ربمل��ان��ي��ة 

يخف تخوفه من اآثار ال�ضفقة على ملف 

امل�ضاحلة الفل�ضطينية بن فتح وحما�س، 

اإ�ضافية  دف��ع��ة  امل��ل��ف  يعطي  اأن  واح��ت��م��ال 

وغ����ري م��ت��وق��ع��ة، ق���د ت��غ��ري م���ن م��الم��ح 

القريب  يف  املنطقة  يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد 

العاجل.

ه�سام منّ�ر 

لغة مقّد�ضة،  العربية هي  اللغة 

ف����ه����ي ل����غ����ة ال������دي������ن وال�����ع�����ب�����ادة 

وال�������ض���ي���ا����ض���ة، وه�����ي ل���غ���ة ال����ق����راآن 

ال����ك����رمي، وال���ل���غ���ة امل�����ض��رك��ة لكل 

ال�ضعوب التي دانت للحكم العربي، 

وع��ل��ى ك���ل م�����ض��ل��م اأن ي��ت��ع��ل��م ه��ذه 

والعلمية،  الدينية  ملكانتها  اللغة 

وقد اعتز بها العرب اأ�ضد العتزاز، 

وكذلك ال�ضعوب التي تتحدث بها. 

   واللغة العربية هي اأوىل لغات 

العامل الإ�ضالمي، ولها بكثري من 

ل���غ���ات ه����ذا ال���ع���امل ����ض���الت ق��وي��ة 

الفار�ضية،  باللغة  م��ث��اًل  ك�ضلتها 

فهناك عالقة وطيدة بن العربية 

اأو  والفار�ضية مل تكن مو�ضع �ضك 

ت�ضاوؤل بن علماء اللغات، �ضاأنها يف 

الثقافتن  بن  العالقة  �ضاأن  ذلك 

العربية والفار�ضية.

ال��ل��غ��ت��ن  ب����ن  ال����ع����الق����ة  اإن     

قدم  ق��دمي��ة  والفار�ضية،  العربية 

جماورة بالد العجم لبالد العرب، 

منتهاها  العالقة  ه��ذه  بلغت  وق��د 

م��ن ال��ق��وة ب��ع��د اأن دخ���ل الإ���ض��الم 

الثقافتان  وام��ت��زج��ت  ف��ار���س  ب��الد 

منها  وتكونت  والفار�ضية،  العربية 

ثقافة اإ�ضالمية واحدة. 

   دخ��ل ال��ع��رب ب��الد ف��ار���س عام 

)30 ه�/651 م( بعد مقتل يزدجر 

ال���ث���ال���ث يف وق���ع���ة ن���ه���اون���د ال��ت��ي 

انت�ضر  وق���د  ال��ف��ت��وح،  �ضميت  فتح 

الإ����ض���الم يف رب���وع اإي�����ران ان��ت�����ض��اراً 

واأ�ضلم كثري من الفر�س يف  �ضريعاً 

مدة وجيزة. 

وب��ان��ت�����ض��ار الإ�����ض����الم ان��ت�����ض��رت 

ال��ع��رب��ي��ة يف اأن���ح���اء  ب���الد ف��ار���س، 

وكان الدافع الأول لإقبال الفر�س 

ال�ضادق  الإمي���ان  ه��و  تعلمها  على 

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  واأن  ب����الإ�����ض����الم، 

ومنبعيه  الإ���ض��الم��ي  ال��دي��ن  ل��غ��ة 

الأ����ض���ا����ض���ي���ن - ال����ق����راآن ال��ك��رمي 

اللغة  اأن  كما   - النبوي  واحل��دي��ث 

ال�ضلطان  اأ���ض��ح��اب  ل��غ��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

ولغة املدار�س. 

ال��ذي يطرح نف�ضه،     وال�����ض��وؤال 

بعد زوال اللغة البهلوية من جراء 

الفتح العربي، من اأين جاءت اللغة 

ال��ف��ار���ض��ي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ظهرت 

بعد انتهاء عهد ال�ضيطرة العربية، 

وات���خ���ذت���ه���ا ال�����دول�����ة ال��ف��ار���ض��ي��ة 

امل�ضتقلة لغة لها؟

الفار�ضية  الدولة     لقد اتخذت 

لغة  بامل�ضرق  قامت  التي  امل�ضتقلة 

ق���وم���ي���ة ب�����دل ل���غ���ة ال����ع����رب ل��ب��ع��د 

امل����ن����اط����ق ال�������ض���رق���ي���ة ع�����ن م���رك���ز 

قب�ضة  و�ضعف  العربية  اخل��الف��ة 

ه������ذه اخل�����الف�����ة ع���ل���ي���ه���ا، وه���ك���ذا 

اأظهرت اللغة الفار�ضية الإ�ضالمية 

ال���ت���ي ا���ض��ت��د ���ض��اع��ده��ا ب��ع��د ذل��ك 

النه�ضة  تزعموا  �ضعراء  بها  وكتب 

ال��ف��ار���ض��ي��ة الأدب���ي���ة ب��ع��د الإ���ض��الم 

ك����ال����رودك����ي، وظ����ه����رت ال��ت��اآل��ي��ف 

والرجمات بهذه اللغة.

الفر�س  اأن  ه��ذا  م��ن  يفهم    ول 

ه���ج���روا ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د اأن 

لأنهم  ق��وم��ي��ة،  لغة  لهم  اأ�ضبحت 

يف  عنها  ين�ضرفوا  مل  احلقيقة  يف 

اأدبهم وتاآليفهم.

التي  ال�ضامانية  ال��دول��ة  ويف     

والتي  لها  اتخذت بخارى عا�ضمة 

ال��ف��ر���س  ���ض��ع��راء  اأول  ف��ي��ه��ا  ظ��ه��ر 

الكبار بعد الإ�ضالم وهو الرودكي، 

ك��ب��رياً،  رواج���اً  العربي  ال�ضعر  راج 

ومع اأن الدولة ال�ضامانية فار�ضية، 

العربي  الأدب  حت���رم  مل  اأن��ه��ا  اإل 

من الرعاية، كما نالت العربية يف 

اإ�ضماعيل �ضيئاً من  عهد اأحمد بن 

القدمية حتى �ضارت لغة  مكانتها 

بخارى  وك��ان��ت  الر�ضمية  الوثائق 

جم��م��ع ال��ع��ل��م وال��ف�����ض��ل ي�����ض��ع��ون 

الإ�ضالمي  العامل  اأنحاء  اإليها من 

وبها يلتقون .

اأن  ع����ل����ى  ي�������دل  ك����ل����ه     وه���������ذا 

مبكانتها  حمتفظة  ظلت  العربية 

وان��ت�����ض��اره��ا ح��ت��ى ب��ع��د اأن اأ���ض��ب��ح 

للفر�س لغة قومية واأدب قومي .

اجل��دي��دة  الفار�ضية  اللغة  اإن     

واإن اأ�ضبحت لغة الفر�س القومية، 

اإل اأنها مع ذلك عا�ضت مع العربية 

ج��ن��ب��اً اإىل ج��ن��ب يف ت��اآل��ف وت��ع��اون 

ك��ل منهما يف  اأث���رت  وق��د  وتفاعل، 

اأدت  وقد  وتفاعلت معها،  الأخ��رى 

هذه العالقات الوا�ضعة بن العرب 

لغتيهما  ان��ت�����ض��ار  اإىل  وال���ف���ر����س 

وتبادل التاأثري فيما بينهم. 

عبداهلل ال�سفدي
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للمصداقية رجاالتهاالعالقة بين اللغتين العربية والفارسية
ال�ضفر رقم ملك بن الأرقام.. فاأن متنحوه اإىل اأردوغان 

فهذا كثري عليه، كقولكم: »�ضفر م�ضداقية، �ضفر م�ضكالت.. 

»ع��اد  اأن��ه  م��ن نعوت وتو�ضيف  ب��ه  يليق  م��ا  ع����داوات«.  �ضفر 

اأردوغ��ان الذي و�ضع �ضيناريو  بخفي حنن« الرجب الطيب 

ب نف�ضه بطاًل من غري اأن يقا�ضم  فيلم حل�ضاب »هوليود« ن�ضّ

اإمرباطورية  باإقامة  ثانوية.. هذا احلامل  اأدواراً  حتى  اأح��داً 

اإىل �ضور  اأوروب��ا و�ضوًل  عثمانية من �ضواحل الأدرياتيك يف 

الأفريقي منه   - العربي  العامل  بكل  م��روراً  العظيم  ال�ضن 

والآ�ضيوي.

وزير  بن�ضح  م�ضر�ضداً  �ضاعديه  عن  الطيب  الرجب  �ضّمر 

يف  حاماًل  العربي  العامل  بوابة  �ضورية  ب��اب  ط��ارق��اً  خارجيته 

حاًل  امل�ضمون  الفارغة  ال�ضكل  الأنيقة  الديبلوما�ضية  حقيبته 

مل�ضاألة اجلولن ال�ضوري.. يف وقت كان ينعم فيه وقيادة الكيان 

الغا�ضب ب�ضهر مع�ضول من التكاذب وال�ضفقات امل�ضبوهة اإذ كالًّ 

من »اجلمل بنية واجلّمال بنية«.

هدف املراوغن واحد.. الطاقة ل�ضيما الغاز القابع حتت 

املياه الإقليمية ال�ضورية واللبنانية و�ضوًل اإىل قرب�س.. غري 

اأن الرياح جتري مبا ل ت�ضتهي ال�ضفن.. حيث جاءت النتكا�ضة 

احل���اّدة يف ال��ع��الق��ات الركية - الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة.. ج���راء حرب 

»اأ�ضطول احلرية«.  اعتدائها على  ثّم  غ��ّزة من  الأخ��رية على 

بلعب  احللم  لكن  بالف�ضل..  احل��ال  بطبيعة  الو�ضاطة  فباءت 

دور البطولة ل يزال ماثاًل اأمام النجم الطيب. ف�ضّد الّرحل 

25 يناير.. م�ضوباً  ث��ورة  اأي��دي  الكنانة ي�ضّد على  اأر���س  نحو 

مقابل  م�ضري   - ت��رك��ي  حلف  مبعنى  و���ض��وري��ة،  اإي����ران  على 

القريب  امل�ضتقبل  يف  نف�ضه  طارحاً  واإي���ران..  �ضورية  حتالف 

من  اأمريكا  ان�ضحبت  ما  اإذا  املنطقة  يف  النفط  ل��دول  حامياً 

العراق واأفغان�ضتان.. 

العربي  ال�ضقيق  ك��ان  اإذا  النفط،  دول  عند  مقبوًل  فيكون 

الأكرب �ضريكاً يقف اإىل جانبه ويوؤمن له الغطاء..

اأردوغان يحاول ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل من منظور اأمريكي..

ف��ال��ت��ه��دي��د الأم���ريك���ي ل�����ض��وري��ة وال��وع��ي��د لإي����ران يجعالن 

»الطيب« يف عجلة من اأمره لرتيب »اأجندته« ل�ضيما ما يتعلق 

منها مب�ضاألة الأكراد على املربع العراقي - الإيراين - ال�ضوري 

- الركي..

ال�ضاروخي  واأر���س تركيا للدرع  فها هو يفتح ذراعيه وقلبه 

نورانية   - ال�ضهيو  اأن  رج��ب  يا  اأمقتنع  ورادارات����ه..  الأم��ريك��ي 

ربيبتها  م��ن  ب����دًل  امل��ن��ط��ق��ة  ����ض���وؤون  اإدارة  اأم����ر  اإل��ي��ك  ���ض��ت��وك��ل 

»اإ�ضرائيل« ما مل تكن من لدنها؟.. 

التي  يناير   25 ث��ورة  اأن  اأن��ت من  اأمقتنع  ك��ذل��ك..  واإذا كنت 

حطمت ال�ضفارة الإ�ضرائيلية على اأر�س الكنانة �ضت�ضل�س الزمام 

ملت�ضهن واإن بدا يف ثوب ل يحمل على الت�ضكيك به لل�ضذج من 

املت�ضّلقن على �ضّلم ال�ضيا�ضة؟

اأنت.. اأنت من ف�ضح اأمره وك�ضف زيفه واأ�ضقط ورقة التن، 

وبان على حقيقته واحلمد هلل وقبل فوات الأوان..

اأردوغان.. لب�ضك القفازات، و�ضكب امل�ضاحيق على وجهك لن 

يغريا من حقيقتك واإن كنت خدعت بع�ضنا لبع�س الوقت..

فكر واعترب.. فاإيران و�ضورية وفل�ضطن ولبنان اأبقى واأوفى 

لك ولركيا يف ال�ضراء وال�ضراء من اأمريكا وزبانيتها يف العامل 

فيه  نامت  ال��ذي  فالزمن  وج��ه اخل�ضو�س..  على  املنطقة  ويف 

نواطري م�ضر عن ثعالبها وىل اإىل غري رجعة.. فقد ا�ضتفاقت 

وال�ضعب  جحورها،  اإىل  اآوت  والثعالب  �ضباتها،  من  النواطري 

باملر�ضاد لكل من يحاول ال�ضطياد يف املاء العكر..

فما عليك اإّل اأن متّد اليد مب�ضداقية الرجل التائب والعائد 

عن خطئه، فالرجوع عن اخلطاأ ف�ضيلة..

ل جتعل من تركيا ج�ضر عبور للغزاة القتلة املتجلبن بثياب 

حمالن، رافعن فوق هاماتهم القزمة �ضعارات تخلب الأب�ضار 

وم�ضاواة  وعدالة  دميقراطية  اإىل  حرية  من  القلوب..  وتفنت 

وتطور تكنولوجي، يف حن اأن الهدف ل يخفى على عاقل.. اإل 

وهو نهب الروات املكد�ضة يف اأر�ضنا من نفط ومعادن و�ضواها.. 

هذا على ال�ضعيد املايل والقت�ضادي، اأما على ال�ضعيد الديني 

لي�ضهل  الدينية  وذاك��رت��ه  ثقافته  عن  اإن�ضاننا  �ضلخ  فاملطلوب 

عليها توظيفه يف امل�ضروع الكبري املتمثل بحماية الكيان امل�ضخ.

نبيه الأع�ر

أسر جندي إسرائيلي آخر متى.. ال أين وكيف؟
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م������اذا ت���ق���ول ال�������س���ي���دة ك���ل���ث���وم حم��م��د 

مدر�ستها،  ع��ن  ���س��ام  علي  اأم  اأو  ال��رب��ر 

ور�سالتها  املقا�سد  جمعية  ع��ن  وحت��دي��داً 

لتعليم الفتاة امل�سلمة؟

تقول اأم علي �سام:

الفتاة  بتعليم  امل��ق��ا���س��د  اه��ت��م��ام  لي�س 

امل�����س��ل��م��ة وت��ث��ق��ي��ف��ه��ا ل��ت��ك��ون اأم������اً ���س��احل��ة 

اأبنائها وتثقيفهم وتهذيبهم  حت�سن تربية 

بالأمر اجلديد، فاإن ذلك يعود اإىل الن�سف 

ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر عندما 

اأ�س�ست اجلمعية اأول مدر�سة للبنات مبحلة 

ب���ج���وار احل���م���ام الآن،  ال��ت��ح��ت��ا،  ال��ب�����س��ط��ة 

وكانت اإحدى تلميذاتها يف ذلك احلني مع 

اللواتي  ال�سغرات  البروتيات  رفيقاتي 

كن ياقني مقاومة واعرتا�ساً من معظم 

اإر�سال  عن  ي�ستنكفون  كانوا  الذين  الآب���اء 

بناتهم اإىل املدار�س..

اأم ع��ل��ي ال��ق��ي��م��ة عن  وم����ن م��ع��ل��وم��ات 

مدر�ستها الأوىل تقول: اإنني كنت طفلة ل 

املقا�سد يف  اأع�ساء جمعية  اأذكر كثراً عن 

الع�سوين  اأع��رف  ذلك احلني، ولكني كنت 

وهما  مدر�ستنا،  على  ب��الإ���س��راف  املكلفني 

دريان،  واأحمد  املرحومان حممود رم�سان 

ال����ل����ذان ك���ان���ا ي��ح�����س��ران يف م��ع��ظ��م اأي����ام 

املدر�سة للوقوف على �سرها  اإىل  الأ�سبوع 

وتقدمها وتفقد �سوؤونها.

اأما الهيئة التعليمية التي كانت ت�سرف 

الأوان�����س:  من  موؤلفة  فكانت  املدر�سة  على 

ح��ل��ي��م��ة ر�����س����وان)امل����دي����رة( ف��اط��م��ة ع��م��ار 

وامل��ع��ل��م��ات: اخل���وج���ة حنيفة  )ال���ن���اظ���رة( 

الأ�سمر،  فاطمة  الكرمي،  للقراآن  ناعماين 

ح��ل��ي��م��ة اإدري���������س، ف��اط��م��ة ع���ز ال���دي���ن، اأم���ا 

العلوم الدينية، اللغة العربية بفروعها وفن 

اخلياطة والتطريز للتلميذات الكبرات.

اأم علي �سام تذكر تلك  ال�سيدة  وكانت 

الأيام البعيدة بتقدير ووفاء، للتدليل على 

ما كانت اجلمعية تعلقه من اآمال كبار على 

اأماً �ساحلة يف امل�ستقبل،  تعلم الفتاة لتكون 

املنا�سبة  ب��ه��ذه  ويهمني  ب��ال��ق��ول:  لتختتم 

جمعية  اهتمام  هي  هامة،  حقيقة  اأق��رر  اأن 

تعليماً  وتعليمها  ال��ف��ت��اة  بتثقيف  املقا�سد 

اإذ  ب��ال�����س��ب��اب،  اهتمامها  ع��ن  ي��ق��ل  ل  ع��ال��ي��اً 

الأحياء  كافة  يف  عدة  مدار�س  افتتحت  اإنها 

الفتيات  لأكر عدد من  ليت�سنى  البروتية 

ارتياد دور العلم، كما اأنها اأتاحت لها ال�سفر 

الفنون  مبختلف  للتخ�س�س  اخل����ارج  اإىل 

املنزيل  والتدبر  كالطب  امل�سرية،  والعلوم 

الفتاة  ال��ت��ي حتتاجها  ال��ع��ل��وم  م��ن  و���س��واه��ا 

اليوم.

بيارتة نالوا اأو�سمة ال�سلطان

ال���ذوات من  بع�س  ن��ال   ،1892 �سنة  يف 

اأب��ن��اء ولي���ة ب���روت اأو���س��م��ة م��ن ال�سلطان 

العثماين كان على النحو التايل:

ك����ام����ل ب����ك ال�������س���ل���ح رئ���ي�������س حم��ك��م��ة 

ر�سا  الغرب،  اجل��زاء يف طرابل�س  ا�ستئناف 

بك ال�سلح قائم مقام �سور )والد ريا�س(، 

عبد البديع اليايف، معاون ماأمور حتريرات 

ال����وي����ر ك�����و، را�����س����د ب���ي���ه���م، م����ن ال���ت���ج���ار، 

ال��ت��ج��ار، عبد اهلل  اأي��ا���س، م��ن  حممد على 

اهلل  رزق  ال��ت��ج��ارة،  حمكمة  ع�سو  بي�سون 

التجارة،  حمكمة  با�سكاتب  )ط��وق��اط��ل��ي( 

ب���دور، ج��رج��ي �سابوجني،  ن��ع��وم  ال��دك��ت��ور 

مقاولت  حمرر،  الفاخوري  ر�سيد  م�سور، 

بروت، يو�سف عز الدين با�سكاتب املحكمة 

ال�سرعية، ر�سيد الأحدب، كاتب يف املحكمة 

ال�سرعية، اأبو احل�سن الك�ستي كاتب �سبط 

حم��ك��م��ة ال���ب���داي���ة، ���س��ع��د ال���دي���ن ح���م���ادة، 

ق��ل��م حم��ك��م��ة ال���ت���ج���ارة، حم���م���ود خ��وج��ه، 

ع�����س��و ال��ب��ل��دي��ة، اأح��م��د ال��ع��ري�����س، م��ع��اون 

مفو�س ال�سرطة، عبد اهلل الرفاعي، كاتب 

ر�سومات.

�سليم ملحمة،  وامل��ع��ادن  ال��زراع��ة  ناظر 

اأحمد با�سا ال�سلح، �سعد الدين با�سا قباين، 

احل�����اج حم���ي ال���دي���ن ب��ي��ه��م، ع��ب��د ال���ق���ادر 

م��ن��ا )ط���راب���ل�������س(، خ��ل��ي��ل خ�����وري م��دي��ر 

اأنطوان  تويني،  ا�سكندر  الأجنبية،  الأم��ور 

جن���ار، م��و���س��ى ف��ري��ج، احل���اج حم��ي ال��دي��ن 

حمادة، حممد بيهم رئي�س البلدية، ح�سن 

وق��ي�����س��ر نوفل  ن��ق��ول  اإده،  م��ي�����س��ال  ب��ي��ه��م، 

)طرابل�س(، ال�سيخ عبد البا�سط الفاخوري 

م��ف��ت��ي ب�����روت، ال�����س��ي��خ م�����س��ط��ف��ى لطفي 

اجل�سر،  ح�سني  ال�����س��ي��خ  ط��راب��ل�����س،  مفتي 

اأح��م��د  ال�سيخ  امل��غ��رب��ي،  اإ���س��م��اع��ي��ل  ال�سيخ 

�سهاب الدين ال�سيادي، ال�سيخ املفتي اأحمد 

اإ�سماعيل، عبد القادر قباين، عبد الرحيم 

ال�سلح، املهند�س ب�سار، يو�سف عرمان، حنا 

نقا�س،  نقول  الرفاعي،  م�سطفى  ال��ع��ورا، 

الغني  عبد  زح��ل��ة،  قائمقام  ح��داد  ا�سكندر 

قباين.

عن »اأوراق لبنانية«

اآذار 1955

اأحمد

القائد  بها  التي خرج  النتائج  اأهم  قد يكون من 

فتنة  اأو  اأزم��ة  من  جنباط  كمال  ال�سهيد  ال��راح��ل 

1958، هو اأن يخرج اإىل النطاق الأو�سع، اإىل الوطن، 
وخ�����س��و���س��اً اأن���ه اأط��ل��ق ق��ب��ل ت�سع ���س��ن��وات م��ن ه��ذه 

الفتنة احلزب التقدمي ال�سرتاكي.

القيادات  على  يركز  الأب  جنباط  اأخ��ذ  وعليه 

ال��ط��وائ��ف، ب�سكل  ك��ل  املناطق وم��ن  ك��ل  ال�سابة م��ن 

املا�سي،  القرن  �ستينيات  احل��زب منذ منت�سف  اأّه��ل 

لأن يقود العمل الوطني ب�سكل عام، وبهذه ال�سفة، 

كان املجل�س ال�سيا�سي املركزي للحركة الوطنية مع 

للحل  املرحلي  وم�سروعها  الأه��ل��ي��ة،  احل��رب  ب��داي��ة 

ال�سيا�سي. 

وخلفه   ،1977 اآذار  يف  جنباط  كمال  ا�ست�سهد 

التقدمي  احل��زب  رئا�سة  يف  جنباط  وليد  وحيده 

ال�سرتاكي ويف رئا�سة احلركة الوطنية، حيث التف 

اجلميع حوله ميح�سونه الدعم والتاأييد وامل�سورة.

من الي�سار اللبناين والقومي مبختلف تاوينه، 

اإىل خمتلف الف�سائل الفل�سطينية، انتهاء ب�سورية، 

زي��ارة  بعد  العربي  ال�سمود  ي�سمى  اأ�سبح  ما  ودول 

اتفاقية  وتوقيعه   1977 ع��ام  القد�س  اإىل  ال�����س��ادات 

كامب ديفيد عام 1979، كلها كانت ل توفر اأي �سكل 

من اأ�سكال الدعم والتاأييد ل�سليل البيت العريق.

لبنان،  اإىل  ال�سام  وع��ودة  الطائف،  اتفاق  ومنذ 

اختار وليد جنباط، الرتاجع عن اأدوار وطموحات 

واأحام كمال جنباط وحزبه التقدمي ال�سرتاكي، 

اأن  بعد  ال��درزي فقط،  امل�ستوى  على  التقوقع  وب��داأ 

كان قد بداأ من قبل ولدة اتفاق الطائف التخلي عن 

عدد كبر وهام من رفاق كمال جنباط، فلم يعد 

اأي دور لفريد جران ولعبا�س خلف، حم�سن دلول، 

الأ�سماء  �سيور، وكثر كثر من  ع��ادل  رع��د،  ريا�س 

التي كان لها دورها ومكانها يف مرحلة قائد احلركة 

ال��وط��ن��ي��ة واجل��ب��ه��ة ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف ال��ث��ورة 

الفل�سطينية وموؤ�س�س احلزب التقدمي ال�سرتاكي.

ال����وري����ث ت��خ��ل��ى ع���ن احل���ل���ف���اء من  اأن  ح��ت��ى 

طائفته، فتخلى عن اآل تقي الدين، مل�سلحة واحد 

فرد من بعقلني هو مروان حممد علي حمادة على 

�سبيل املثال ل احل�سر، وتخلى عن اآل العريان يف 

را�سيا، رغم اأن �سبلي العريان كان دائماً يف جبهة 

واأك��ر  بالنيابة،  ي��ف��وز  حينما  ال��وط��ن��ي  الن�سال 

من ذلك، مل يعد للن�سال الوطني التقدمي من 

ب�سكل  البيت اجلنباطي،  اآث��ار يف قامو�س وري��ث 

ف�سل  ول��ي��د  اأن  م��رة  يعلق  ال��ظ��رف��اء  بع�س  جعل 

وجيفري  جنباط،  ك��م��ال  على  جنباط  ب�سر 

ل ثروة اآل  فيلتمان على الك�سندر �سلطانوف، وف�سّ

الذين لي�س يف قمي�سهم  الفقراء  احلريري على 

باأنهم �سيغرون  زر، والذين و�سفهم والده يوماً 

وجه العامل..

النيابية يف  النتخابات  وعليه، منذ عودة موا�سم 

متت  ل  م��واق��ف  جنباط،  لوليد  ك��ان   ،1992 ال��ع��ام 

ال�سيا�سي يف جمال  كمال جنباط  ت��راث  اإىل  ب�سلة 

الإ����س���اح ال�����س��ي��ا���س��ي، ف��م��وؤ���س�����س احل����زب ال��ت��ق��دم��ي 

ال�سرتاكي الذي كان يحر�س اأن تكون جبهة الن�سال 

العام  منذ  اإن��ه��ا  حيث  امل��ن��اط��ق،  لكل  ممثلة  الوطني 

واجلنوب  لبنان،  جبل  من  نواباً  ت�سم  كانت   ،1960
الراحلني:  النواب  وب��روت، وهكذا كنا جند  والبقاع 

و�سبلي  ال��ه��رم��ل،  بعلبك  م��ن  ي��اغ��ي  ع��ب��ا���س  حم��م��د 

العريان من البقاع الغربي، ومعروف �سعد من �سيدا، 

ب���روت، وعبد اهلل غطيمي من  وف��ري��د ج��ران م��ن 

بنت جبيل، اإىل جانب اأنور اخلطيب ثم زاهر، وبهيج 

تقي الدين، وتوفيق ع�ساف، وعريز عون..

ال��روؤي��ة والأح����ام الوطنية عند  ول��ه��ذا، ك��رت 

بالن�سبية  يطالب  ك��ان  اأن  بعد  اإذ  جنباط،  ك��م��ال 

ول���و ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ق�����س��اء، دع���ا اإىل ج��ع��ل لبنان 

كان  لأن��ه  الن�سبية،  واعتماد  واح��دة  انتخابية  دائ��رة 

اختيار  يف  ح��راً  �سيكون  اخل��ي��ار،  بهذا  ب��اأن��ه  حا�سماً، 

اأف�سل عنا�سر املجتمع، ويف التمدد ال�سيا�سي اإىل كل 

املناطق اللبنانية.

وه���و الأم����ر ال���ذي ي��وؤك��د ول��ي��د ج��ن��ب��اط اأن���ه ل 

يريده، حيث كان وا�سحاً يف كل القوانني النتخابية 

اأن��ه   ،2009 1992 ح��ت��ى  ال��ع��ام  اع��ت��م��دت م��ن��ذ  ال��ت��ي 

وف��اع��ًا وحم���دداً على  اأن يكون م��وؤث��راً  اإل  ل يريد 

امل�����س��ت��وى ال�����درزي ف��ق��ط، وحت���دي���داً ع��ل��ى م�ستوى 

دائرتي ال�سوف وعاليه، اأي على م�ستوى اأربعة نواب 

دروز، )اثنان يف ال�سوف واثنان يف عاليه(، واإل كيف 

ال�سوف  يف  ن��واب  ع��ن  التخلي  امل��رء  يفهم  اأن  ميكن 

�سمعون  دوري  ول�سالح  اللبنانية  ال��ق��وات  ل�سالح 

ن��ائ��ب يف  التخلي ع��ن  واآل احل��ري��ري، وك��ي��ف ميكن 

عاليه ل�سالح الكتائب التي كان كل حلمها منذ العام 

ح�سورها يف هذا الق�ساء فما  على  توؤكد  اأن   1960
ا�ستطاعت.

يف تو�سيع الدوائر النتخابية، �سواء على م�ستوى 

امل��ح��اف��ظ��ة )امل��ح��اف��ظ��ات اخل��م�����س( اأو ل��ب��ن��ان دائ���رة 

النهج  ظل  ويف  الن�سبية،  واعتماد  واح��دة  انتخابية 

اعتمده وريث كمال جنباط، منذ  الذي  ال�سيا�سي 

اأنه لن يكون  املا�سي، يعرف  القرن  نهاية ثمانينات 

اأحد  ل��وائ��ح، بل  واأن��ه لن يكون �سانع  �سانع ح��دث، 

التقدمي  اأمل يرتاجع دور احلزب  اللوائح.  مكونات 

ال���س��رتاك��ي ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي ال�����س��ام��ل، اأمل 

كمال  اهلل  رح��م  اللبنانية..  الوطنية  احلركة  ينعي 

جنباط.

يف احللقة املقبلة:

الن�سبية الأكر عدالة والأ�سهل فرزاً ونتائج

18
ثقافة

ذكريات �أم علي �سالم عن مدر�ستها

بيروتيات

ال��ن��ه�����س��ة  دار  ع����ن  ح���دي���ث���اً  ����س���در 

ال���ع���رب���ي���ة ك���ت���اب ب���ع���ن���وان »ال�������رد ع��ل��ى 

الإل��ه��ي��ني وامل����ادي����ني«، ب�����س��ف��ح��ات 233 

ملوؤلفه الدكتور عبد املنعم جري تناول 

ف��ي��ه م��ق��ارن��ة ب���ني ن��ظ��ري��ات الإل��ه��ي��ني 

وامل����ادي����ني ب����الأب����واب وال��ف�����س��ول ح��ول 

النف�س وما  الإمي��ان - اهلل - املائكة - 

اأه��ل ال��ه��وى - ال��وج��ود طبيعة -  تهوى 

العلم بيان وج��ود  ب��راه��ني وج��ود اهلل - 

يكون  اأن  املخلوق ل ميكن  الكون   - اهلل 

الذهن اجل��ازم  - والعلم هو حكم  اأزل��ي��اً 

كل  لي�سمل  اجلهل  �سد  للواقع  املطابق 

علم حتى يدخل يف معرفة اهلل.

ال��ك��ت��اب ب���ان���ورام���ا م���ع���اريف اإمي����اين 

الكون داح�س معامل  بوجود خالق هذا 

امل���ادي���ني ح�����س��ب امل�����س��ت��وى امل��ع��ريف بلغة 

تتحدث يف �سفات  التي  العامل  الإن�سان 

اهلل يف التنزيه وعدم الت�سبيه والتمثيل 

ل��ل��ح��ق ع��ل��ى ال��وج��ه  امل��ع��رف��ة  اأراد  وم���ن 

ال�����س��ح��ي��ح ف��ل��ي��ع��رف��ه ب��ب��ح��ث وحت��ق��ي��ق 

م���ن ال����وج����ود امل���ن���ظ���ور، ك��م��ا ت��ك��ل��م عن 

وطبائع  والهيام  وال�سغف  والوله  احلب 

احلب  اإىل  احل��ب  يف  والأرواح  النفو�س 

املتفاين الفاين.

من اأجل قانون انتخاب يحد من املال ال�سيا�سي.. ومينع و�سول الع�سا ]3[

ملاذ� يعار�ض وليد جنبالط �لد�ئرة �ملو�سعة و�لن�سبية؟
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يف مداخلة األقيت يف املوؤمتر العاملي الذي اأقيم يف 

اأهل  »ف�سائل  ع��ن��وان:  حتت  تركيا  يف  بور�سة  مدينة 

امل�سلمني«، ممثًا  البيت وم�ساهماتهم يف الأخ��وة بني 

جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان، قال ال�سيخ الدكتور 

عبد النا�سر جري:

ل يخفى على اأحد اأن اهلل تبارك وتعاىل بعث النبي 

ليكون  و�سلم،  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��داً  الأع��ظ��م 

عليه  ويجتمع  ال��ع��وامل  عليه  تتمحور  ال��ذي  القطب 

الأنبياء  ِلْلَعامَلنَِي}  َرْحَمًة  اإِل  اأَْر�َسْلَناَك  {َوَم��ا  اخللق: 

107
يتمركزوا  اأن  والإ����س���ام،  الإمي����ان  ب��اأه��ل  ف����الأْوىل 

حوله، ومن بعده اآل بيته كما جاء عن النبي �سلى اهلل 

كتاب اهلل  الثقلني  فيكم  ت��ارك  »اإين  و�سلم:  واآل��ه  عليه 

النبي  بيتي«، كررها  اأه��ل  اأذك��رك��م اهلل يف  بيتي،  واأه��ل 

الإم��ام  م���رات. رواه  ث��اث  واآل���ه و�سلم  �سلى اهلل عليه 

م�سلم.     واأعني هنا من اآل البيت الذرية املباركة �سواء 

اجتمعت لهم الولية الظاهرة اأي احلكم وال�سلطان مع 

الباطنة اأي الطريق اإىل اهلل اأم ل، والذرية املباركة هم 

اهلل  ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  املوؤمنني  اأم  فعن  العبا،  اأه��ل 

و�سلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  »خ��رج  ق��ال��ت:  عنها 

ٌل من �سعر اأ�سود فجاء احل�سن  غداة، وعليه ِمرٌط ُمَرحَّ

بن علي فاأدخله ثم جاء احل�سني فدخل معه، ثم جاءت 

قال:{اإمنا  ثم  فاأدخله  علي  جاء  ثم  فاأدخلها،  فاطمة 

يريد اهلل اأن ُيذهب عنكم الرج�س اأهل البيت وُيطّهركم 

تطهراً} حتى ل يدخل من احُلق باأهل البيت الكرام 

على راأي فريق كبر من علماء امل�سلمني مثل ال�سحابي 

اجلليل �سلمان الفار�سي ر�سي اهلل عنه »�سلمان منا اأهل 

البيت« اأو ن�ساء النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأمهات 

املوؤمنني

ْزَواُج�����ُه  ْن��ُف�����ِس��ِه��ْم َواأَ ��ِب��يُّ اأَْوىَل ِب��امْلُ��وؤِْم��ِن��نَي ِم��ْن اأَ {ال��نَّ

ِكَتاِب  ِبَبْع�ٍس يِف  ْوىَل  اأَ ُهْم  َبْع�سُ َواأُوُلو الأْرَح��اِم  َهاُتُهْم  اأُمَّ

ِ ِمَن امْلُوؤِْمِننَي َوامْلَُهاِجِريَن اإِل اأَْن َتْفَعُلوا اإِىَل اأَْوِلَياِئُكْم  اهللَّ

الأحزاب)6(                                                                                     َم�ْسُطوًرا}  اْلِكَتاِب  يِف  َذِل��َك  َك��اَن  َمْعُروًفا 

اأو جميع امل��وؤم��ن��ون »اأن���ا ج��د ك��ل ت��ق��ي، ول��و ك��ان عبداً 

حب�سياً«.

{ُهَو الَِّذي ُي�َسلِّي َعلَْيُكْم َوَماِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن 

وِر} الأحزاب 43 ُلَماِت اإِىَل النُّ الظُّ

اأو غرهم من الذين حترم عليهم ال�سدقة.

وق���د اأخ����رج الإم����ام ال��ب��خ��اري رح��م��ه اهلل اأح��ادي��ث 

القر�سي  طالب  اأب��ي  بن  علي  �سيدنا  مناقب  يف  كثرة 

تعليقاً  وي���ورد  عنه،  اهلل  ر�سي  احل�سن  اأب��ي  الها�سمي 

ح��دي��ث : »اأن����ت م��ن��ي واأن����ا م��ن��ك، وذك����ره م��و���س��وًل يف 

مو�سع اآخر، ويذكر اأي�ساً قول �سيدنا عمر بن اخلطاب 

ر�سي اهلل عنه: »تويف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

اأحاديث  اأ�سند  ثم  علياً  يعني    » را����سٍ عنه  وه��و  و�سلم 

الراية  »لأعطنّي  عنه كحديث:  اهلل  ر�سي  ف�سائله  يف 

غداً رجًا يحبه اهلل ور�سوله« كما اأخرج حديث: »اأما 

تر�سى اأن تكون مني مبنزلة هارون من مو�سى..

ويذكر اأي�ساً يف باب املناقب، مناقب ال�سيدة فاطمة 

ن�ساء  �سيدة  »فاطمة  ح��دي��ث:  ويعلق  عنها  اهلل  ر�سي 

اأهل اجلنة«، الذي اأ�سنده يف عامات النبوة ثم ي�سند 

كما  اأغ�سبني«،  اأغ�سبها  فمن  مني  »فاطمة  حديث: 

اأخرجه يف موا�سع اأخرى مع اأحاديث �ستى.

حمبتنا  على  ن��وؤك��د  اأن  علينا  ينبغي  ال��ي��وم  ونحن 

وحمبة  و���س��ل��م  واآل����ه  عليه  اهلل  �سلى  الأع��ظ��م  للنبي 

وحدتنا  على   نوؤكد  خالهم  وم��ن  جميعاً،  البيت  اآل 

الأم��ة.  لها  تتعر�س  التي  التحديات  اأم���ام  ومتا�سكنا 

ال��ع��دوان ال�سهيو - الأمركي  2006 خ��ال  ففي ع��ام 

مذاهبهم  بكل  م�سلمون  اللبنانيون  احتد  لبنان،  على 

املقاومة  ا�ستطاعت  حتى  طوائفهم  بكل  وم�سيحيون 

ب��ق��ي��ادة ال�����س��ي��د ح�����س��ن ن�����س��ر اهلل وم�����س��اع��دة ���س��وري��ة 

ال��دك��ت��ور ب�����س��ار الأ����س���د و���س��ع��ب��ه��ا وك���ذل���ك ج��م��ه��وري��ة 

العربية  وال�سعوب  الرتكي  وال�سعب  الإ�سامية  اإيران 

ال��ع��دوان  ع��ل��ى  اهلل  بف�سل  ف��ان��ت�����س��رن��ا  والإ���س��ام��ي��ة 

حجراً  ول  ب�سراً  يرحم  مل  ال��ذي  امل��ج��رم  الإ�سرائيلي 

والأوروب���ي���ة،  الأم��رك��ي��ة  الع�سكرية  ب���الآل���ة  امل���دع���وم 

الوقت  ذل��ك  يف  واأف�سلنا  ال�سيا�سي،  بالغطاء  وك��ذل��ك 

تكلمت  التي  اجلديد  الأو�سط  ال�سرق  اأمركا  م�سروع 

ع��ن��ه راي�������س ع��ن��دم��ا ج����اءت ل��ل��ب��ن��ان خ���ال ال���ع���دوان.    

اخلاقة  للفو�سى  الأم��ة  تتعر�س  جديد  من  واليوم، 

التي تكلم عنها بو�س، واملراد منها تفكيك املنطقة اأكر 

اأك��ر مما هي مق�سمة على  وتق�سيمها  ما هي مفككة 

خلفيات مذهبية ودينية وعرقية، لتبقى اإ�سرائيل هي 

لذلك  بالعامل،  العاملية  ال�سهيونية  وتتحكم  الأق��وى 

الأخطار،  هذه  اأم��ام  بوحدتنا  نتم�سك  اأن  علينا  يجب 

وم����ا ت��ت��ع��ر���س ل���ه ���س��وري��ة يف ه����ذه الأي������ام وال�����س��م��ال 

ما  ت�سدقوا  ل  الباب،  ه��ذا  من  هو  واليمن  الأفريقي 

يطلقون من �سعارات )حرية، دميقراطية..( اإمنا هي 

الأيدي اخلفية لإ�سقاط النظام وحلول الفو�سى، فاإذا 

فرتكيا  ال�سامة،  اهلل  ن�ساأل  ���س��وري��ة،  يف  ه��ذا  ح�سل 

احل��ب��ي��ب��ة ل��ي�����س��ت مب���ن���اأى ع���ن ه����ذا اخل���ط���ر، وك��ذل��ك 

ومذاهب  خمتلفة،  اأع���راق  فيها  وتركيا  املنطقة،  ك��ل 

ال���داخ���ل. وم��ا  ي��ع��م��ل��ون ل�سربها م��ن  م��ت��ع��ددة، وه���م 

الأحداث الأخرة فيها اإل اإ�سارة على هذا، لذلك يجب 

عليكم النتباه واحلفاظ على الأمن و�سامة �سورية، 

واإن  جميعاً،  و�سامتنا  �سامتكم  من  �سامتها  ف��اإن 

اخلراب فيها خراب لنا جميعاً وللمنطقة، ويريدون اأن 

يفعلوا بحكام املنطقة كما فعلوا ب�سدام ح�سني ومعمر 

ال�سعوب  لتحطيم  ���س��ورة  اأب�����س��ع  على  القتل  ال��ق��ذايف 

املطمئنة، اأقول والكام يف هذا املو�سوع كثر والأدلة 

اأركز على  اأن  اأجد  متعددة، ولكن الوقت �سيق، لذلك 

نبينا  بيت  اآل  بركات  من  منطلقني  وتعاوننا،  وحدتنا 

والتم�سك  وحبهم  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  حممد 

وتعاىل  ت��ب��ارك  ف��اهلل  ذل���ك،  اهلل يف  واإن �سدقنا  ب��ه��م، 

ينفعنا بركاتهم، ويجعل منهم مدداً وعوناً يف طريق 

النور، الذي نعتز به يف الدنيا ونن�سر الرحمة واملحبة 

يف العامل، وننجو يوم القيامة وُن�ساق للجنة مع النبي 

الأعظم واآل بيته و�سحبه وخرة خلقه.
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ال�سادة / ق�سم الإعانات وال�سرتاكات يف جريدة الثبات

اأرغب يف الإعان اأو ال�سرتاك يف جملة )الثبات(

............ .......................................................................................................................... والقيمة الإعانية اأو ال�سرتاكية قدرها:

اعتباراً من تاريخ:            /           /

 .............................................................................................................................................................................................................. ال�س�������م:

 ............................................................................. .........................................................................................املدينة:  العنوان / الدولة:

 ............................................................................. هاتف:.................................................................................................................... فاك�س: 

 ............................................................................. ...................................................  عنوان ال�منزل )الت�سليم املبا�سر(:  �س.ب.: 

يومية  �سيا�سية م�ستقلة 

ت�سدر موؤقتًا اأ�سبوعيًا - تاأ�س�ست عام 1908

لبنان: امل�سيطبة - بناية العرت  

ه��اتف: 360807 1 00961 - فاك�س: 368256 1 00961

لـــــــلأفـــــــــــــــــــــــــــراد:

ن�سف �سنوي: 50 دولر

�س����������������������ن����وي: 100 دولر

لــلـــمــــــــوؤ�ســــ�ســــــــــات:

ن�سف �سنوي: 75 دولر

�س����������������������ن����وي: 150 دولر

مــــــــــلحــــظــــــــــة: 

ت�قدر قيمة الإعان 

ح�سب عدد الأعمدة

www.ath-thabat.com

ل�����اإع�����������ان والإ�س�����������رتاك

زاويـــة حــــادة

الرهان المطروح في عالم 
العولمة.. هل تحمي 

الثقافة نفسها؟ 
الثقايف  ال�سجل  مل�����س��روع  اأخ��ط��ط  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا 

وه���و ع��ب��ارة ع��ن جم��ل��ة اإل��ك��رتون��ي��ة ت����وزع ب�سيغة 

ب��الإ���س��اف��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��و���س��ائ��ط  »PDF«عر 

اإىل م��وق��ع خ��ا���س ب��ه��ا، و���س��ع��ت ب��ع�����س الإ����س���ارات 

اإن  وم��ا  الثقايف،  الن�ساط  لهذا  املختلفة  ل��اأه��داف 

العربية«  الثقافة  »امل�ساهمة يف حماية  وردت عبارة 

وخال املناق�سات احلادة التي دخلت فيها مع بع�س 

اأحدهم  تلقاين  وج��دواه،  امل�سروع  حول  الأ�سدقاء 

ول  نف�سها  حتمي  الثقافة  اأن  وه��ي  كبرة  ب�سفعة 

داعي لأن يحميها اأحد.

اأنا  هل  بحق،  �سادماً  ك��ان  املثقف  �سديقي  راأي 

���س��ب��ق��وين وال��ك��ث��رون ممن  وال��ك��ث��رون مم��ن  اإذاً 

�سيلحقون بي نحرث يف الهواء؟ 

وهم  اأم��ام  كمثقف  نف�سك  جتد  اأن  �سهًا  لي�س 

دهور  منذ  زال  ما  ال��ذي  »�سيزيف«  اأن��ك  هو  كبر، 

اأب���داً،  ت�سل  ول��ن  اجل��ب��ل  اإىل قمة  ي��دح��رج �سخرة 

ال�����س��وؤال احلقيقي؟ ه��ل حقاً  ���س��ي��ان، ول��ك��ن  الأم���ر 

امل��وّرث��ات  �سمن  هناك  ه��ل  نف�سها،  الثقافة  حتمي 

اأن تكون  الثقافية واملوروثات منها، ما ميكنها من 

لغتها  ونه�سة  نف�سها  ا�ستنها�س  يف  ذات��ه��ا  ع�سب 

وحت�����س��ني ك��ي��ان��ه��ا، وخ�����س��و���س��اً يف ع�����س��ر ال��ع��ومل��ة 

الإلكرتونية املعا�سرة؟

الأمر يدعو حقاً اإىل وقفة تاأمل ون�ساط ذهني 

غ��ر اع��ت��ي��ادي، ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة اأن��ي�����س��ة الأم����ني: 

اأمة  ملكية  ت�سكل  ذهنية  »الثقافة متد جذورها يف 

تنبع  لأم��ة  فكري  نتاج  ه��ي  الثقافة  اإذاً  بكاملها«. 

الأم���ة  ث��ق��اف��ة  ب��ق��اء  اأن  يعني  وه���ذا  منها  وتتجلى 

هل  نقول:  هنا  وم��ن  نف�سها،  الأم��ة  ببقاء  مرهون 

الأم��ة هي من  اأن  اأم  اأم��ة  اأن حتمي  للثقافة  ميكن 

حتمي ثقافتها؟ 

والأم��ة  فالثقافة  العملة،  نظام  اإن��ه  ال��واق��ع  يف 

وج��ه��ان لعملة واح����دة وم���ا ي���دل ع��ل��ى وج����ود اأم��ة 

اأبنائها  ب��ني  ت�سيع  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ة  ه��و  متجان�سة، 

الق�سيدة   - ال�سعبية  )احلكاية  اأمناطها  مبختلف 

و�سكلها وجتريباتها- امل�سرح - املثل ال�سعبي - الفكر 

الديني اأو جمموع التنوع الفكري الديني - اللبا�س 

منط التفكر.. وغر ذلك( 

نف�سها،  الثقافة حتمي  ب��اأن  اأواف��ق �سديقي  اأن��ا 

ول��ك��ن اأخ��ت��ل��ف م��ع��ه يف اأن��ه��ا حت��م��ي نف�سها ب��اأي��دي 

ب��ذات��ه��ا، ف��ال��ث��ق��اف��ة ف��ك��ر حاملها،  اأب��ن��ائ��ه��ا ول��ي�����س 

لتبدلت  نف�سه  ترك  ف��اإن  قبوله  اأو  رف�سه  وتعبر 

طارئة يف فكره املت�سع�سع من دون تدبر وتفكر 

وحتّول اقتناعي، فاإن ثقافته يف خطر ووجب عليه 

حمايتها، اأو اأنه با ثقافة اأ�سًا.

اأحد وزراء هتلر  اإىل قول  اأ�سر يف هذا ال�سياق 

اأ�سمع  مِلَ عندما  اأع��رف  ق��ال: »ل  وه��و غوبلزحيث 

وكان غوبلزوزيرا  اأحت�س�س م�سد�سي«.  ثقافة  كلمة 

للدعاية ال�سيا�سية اآنذاك، وانتحر يف نهاية املطاف 

عام  يوم من  لأبنائهما يف  قتلهما  بعد  وزوجته  هو 

 .1945
ولكنها  نف�سها،  حتمي  ل  �سديقي  ي��ا  الثقافة 

ت�ساهم يف حماية حاملها، كما اأن واجب حمايتها يقع 

على عاتق حاملها، ومن هنا تكون يف راأيي العاقة 

نوع  كيميائي من  تكافل  اإنها  ب�سكل غريب،  جدلية 

اإذا  الكيمياء،  التي نعرفها يف  الروابط  خمتلف عن 

�سقط املثقف �سقطت ثقافته لأنها مرهونة بوجوده، 

مرهون  لأن��ه  املثقف،  ي�سقط  الثقافة  �سقطت  واإذا 

بوجودها، بل ت�سقط الأمة بكاملها.

طه العبد
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تت�سم  التي  ال�سرقية  املجتمعات  ثقافة 

للتعبري  النا�س، تدفعهم  وامل��ودة بني  باحلب 

ع����ن م�����س��اع��ره��م ب�����ح�����رارة، ب��ع��ك�����س ال�����دول 

اأن ذل��ك يت�سح  ال��ب��اردة، وال �سك  االأوروب��ي��ة 

ب���و����س���وح خ�����ال ط���ري���ق���ة امل�������س���اف���ح���ة، ف��ا 

نكتفي ب��اإل��ق��اء ال�����س��ام ف��ق��ط، ل��ك��ن ال ب��اأ���س 

م��ن امل�����س��اف��ح��ة واالأح�����س��ان وال��ق��ب��ات بني 

ال��رج��ل وال��رج��ل اأو امل���راأة وامل����راأة، وجن��د اأن 

املجتمع الن�سائي ال يكتفي بقبلة واحدة، بل 

اأرب��ع قبات بح�سب عادات  اإىل  اأحياناً  ت�سل 

وتقاليد البلد.

النا�س  بني  امل��ودة  واإظهار  ال�سام  اإف�ساء 

ي�سبب  ق��د  ل��ك��ن��ه  ج��م��ي��ل،  ���س��يء  جمملها  يف 

توؤكده  املبالغة، وهذا مع  االأمرا�س يف حالة 

�سرورة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  االأطباء  تو�سيات 

االم��ت��ن��اع ع��ن امل�����س��اف��ح��ة ت��ف��ادي��اً ل��اإ���س��اب��ة 

باالأمرا�س املعدية مثل االأنفلونزا.

بديل ياباين

هذه  ا�ستبدال  اأمريكيون  باحثون  اقرتح 

ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ال�������س���ام، ب�����س��رب 

اأو ات��ب��اع ال��ن��م��وذج ال��ي��اب��اين ال�سهري  امل��راف��ق 

وهو االنحناء.

وقدم خرباء الفريو�سات اقرتاحهم بعدم 

ا�ستبدالها  ا�ستخدام اليدين للم�سافحة، بل 

ي��ف��ع��ل  اأو االن���ح���ن���اء ك���م���ا  امل����راف����ق  ب�������س���رب 

الفريو�سات  النتقال  منعاً  وذلك  اليابانيون، 

امل�سببة لاأمرا�س املعدية، مثل تلك امل�سببة 

الل���ت���ه���اب امل���ع���دة واالن���ف���ل���ون���زا، ع���ن ط��ري��ق 

الب�سرة.

الت�سجيع  »علينا  اخل����رباء:  اأح���د  وق���ال 

على م�سافحة اآمنة عن طريق �سرب املرافق 

اأن هذا  الكفني«، م�سيفاً  ا�ستخدام  بداًل من 

بالتاأكيد �سي�ساعد على خف�س انت�سار بع�س 

الفريو�سات املعدية.

قد  الفريو�سات  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�سار 

االأب��واب،  وتنتقل عن طريق مقاب�س  تنت�سر 

واالأ�سطح يف العمل، واأجهزة التحكم عن بعد، 

حيث ميكن للفريو�سات اأن تعي�س 24 �ساعة.

اأمرا�ض خطرية

درا���س��ة  ع��ل��ى  تقت�سر  ال  ال��ت��ح��ذي��رات 

االأط��ب��اء  حت��ذي��رات  ت��ت��واىل  ولكن  بعينها، 

م���ن ت���ب���ادل ال��ق��ب��ات ك��دل��ي��ل ع��ل��ى امل���ودة 

وال����رتح����ي����ب، ح���ي���ث ت���ت���ع���دد االأم�����را������س 

اأن���ه���ا و�سيلة  ع��ن��ه��ا، خ�����س��و���س��اً  ال��ن��اج��م��ة 

خطرية لنقل العدوى.

وعلى الرغم من التقدم العلمي املذهل 

ال����ذي ن��ع��ي�����س��ه يف ع�����س��رن��ا احل�����ايل، تظل 

الق�سايا عالقة ال حل لها وال فهم  بع�س 

بالغة  الكيانات  تلك  فالفريو�سات  وا�سح، 

الدقة، والتي تغيب عنها الروح، فا حياة 

التي  اأغ�سيتها،  فيها، وال نف�س يرتدد بني 

تنتقل عن طريق تبادل القبات، اأحد تلك 

االألغاز التي مازالت حتري العلم والعلماء، 

ال��ن��ف��اذ اإىل  امل��ذه��ل��ة على  ال��ق��درة  لها م��ن 

اخلايا احلية واال�ستياء على مقاديرها 

وت�سخريها لهدف حمدد تختاره لها يقلب 

موازينها ويهدد قدرتها على اأداء وظيفتها 

خمتلفة  اأع���را����س  االإن�����س��ان  ع��ل��ى  فتظهر 

الأمرا�س معروفة واأخرى غريبة.

اأن تبادل القبات بني  ويوؤكد االأطباء 

الو�سائل  واأ�سهل  اأ�سرع  واالأ�سدقاء   االأه��ل 

ل��ن��ق��ل االأم�����را������س ،  خ�����س��و���س��اً يف م��و���س��م 

املختلفة  باأنواعها  االأنفلونزا  ال�ستاء، مثل 

واأمرا�س اجلهاز التنف�سي .

فالقبات من خال الرزاز والنف�س 

االأمرا�س  من  العديد  تن�سر  واللعاب، 

�سريعة العدوي ي�سل عددها اإىل اأكرث 

من 15  مر�ساً ً،  منها الب�سيط مثل نزالت 

الربد والتهابات احللق ونزالت ال�سعب 

مثل  اخل���ط���ورة  وم��ت��و���س��ط  الهوائية ،  

اجل���دي���ري امل��ائ��ي واحل��م��ي ال��ق��رم��زي��ة 

مثل  اخل���ط���ورة  و���س��دي��دة  واحل�سبة ،  

اأن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور واخل��ن��ازي��ر وال���درن 

وااللتهاب  و�سار�س  ال�سوكية  واحلمي 

الكبدي الفريو�سي »ب«. 

لكبار  خ�����س��و���س��اً  التقبيل ،  ف���ع���ادة 

م�سكات  ت�سبب  قد  واالأطفال ،   ال�سن 

���س��ح��ي��ة خ���ط���رية ل���ه���م ،  ن����ظ����راً ل��ع��دم 

امل��ن��اع��ي لديهم ،   اك��ت��م��ال من��و اجل��ه��از 

االآ�سيوية  ال��دول  اأن بع�س  اإىل  اأدى  ما 

يقوم  من  على  مالية  غرامات  تفر�س 

بهذه العادة .

»اإتيكيت«.. لتفادي احلرج

اأحد  باتت  باأ�سكالها  امل�سافحة  اأن  ومب��ا 

العادات ال�سارة الناقلة لاأمرا�س عن طريق 

ال�سلوكيات  م��ن  ت��ع��د  ف��ه��ي  االأن����ف،  اأو  ال��ف��م 

واآداب  االإتيكيت  ات��ب��اع  يجب  التي  اخلاطئة 

و�سحة  �سحتنا  على  ح��ف��اظ��اً  فيها  اللياقة 

االآخ���ري���ن وجت��ن��ب االإح������راج م���ن االآخ���ري���ن 

احلار  ال�سام  عن  ميتنعوا  اأن  ميكن  الذين 

خوفاً ووقاية الأنف�سهم، ومن املمكن اأن نطلق 

عليه ا�سم »اإتيكيت الطوارئ«.

ال�سلوك،  واآداب  االإتيكيت  خ��رباء  ويقدم 

ال��ن�����س��ائ��ح الت���ب���اع اإت��ي��ك��ي��ت ت���ب���ادل ال��ق��ب��ات 

امل�����س��اح��ب��ة ل��ل��م�����س��اف��ح��ة ع��ن��د اخل�����وف من 

العدوى باالأمرا�س:

عن  التعبري  يف  بالرغبة  االإح�����س��ا���س  عند   -

الغري،  مقابلة  اأثناء  واحلفاوة  اللقاء  ح��رارة 

الرتحيب ،  عند  القبات  لتبادل  داع��ي  ف��ا 

ويكتفي بالتب�سم وعدم العبو�س يف وجه من 

نلقاه،  مع مراعاة اإلقاء النظرات الرتحيبية، 

تعرب عن  التي  الرقيقة  العبارات  وا�ستخدام 

امل�ساعر احلقيقية واالأحا�سي�س ال�سادقة، الأن 

العاقة احلميمة بني اأفراد االأ�سرة، ي�سعب 

ف��ي��ه��ا ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ع�����ادة ت���ب���ادل ال��ق��ب��ات، 

فيمكن احلد من اأ�سرارها عن طريق تقبيل 

الوالدان فيتم  اأما  اجلبني بالن�سبة لاأبناء،  

اأياديهما كنوع من التقدير والتكرمي  تقبيل 

لهما واالعرتاف بعظيم ف�سلهما.

االأطفال حديثي  االإكثار من تقبيل وجوه   -

ال�����والدة ي��ع��ت��رب م���ن ال���ع���ادات ال�����س��ي��ئ��ة ال��ت��ي 

لاإ�سابة  تعر�سهم  ملنع  عنها  االإق��اع  يجب 

عن  التعبري  يف  ال��رغ��ب��ة  وع��ن��د  باالأمرا�س ،  

احلب جتاههم بتقبيلهم، يجب االبتعاد عن 

الكتف.  بتقبيل  واالك��ت��ف��اء  واالأي����دي  ال��وج��ه 

لتجنب تبادل القبات امل�ساحبة للم�سافحة 

اأثناء لقاء االأ�سدقاء اأو الزماء اأو االأقارب، 

قليلة  للحظات  وتثبيتها  االأذرع  م��د  ميكن 

املعانقة  ميكن  ذل��ك  تعذر  واإذا  التقبيل،    ملنع 

ال�سريعة مع عدم تام�س االأوجه .

املنديل  ا�ستخدام  - عند الرغبة يف العط�س ، 

لتغطية االأن���ف وال��ف��م م��ع ا���س��ت��دارة ال��راأ���س 

العط�س  منع  وميكن  املحيطني،  ع��ن  بعيداً 

لرفعها  االأن��ف  اأ�سفل  ال�سبابة  اإ�سبع  بو�سع 

باطن  و�سع  يجب  التثاوؤب  وعند  اأعلى،   اإىل 

اليد اليمني على الفم اأو ظهر اليد الي�سرى، 

وم����ا دام�����ت ال���درا����س���ات ال��ط��ب��ي��ة اأك������دت اأن 

االأمرا�س  من  وغريها  باالأنفلونزا  العدوى 

اأو  ال��ف��م  ط��ري��ق  ع��ن  انتقالها  ميكن  املمثلة 

االأنف من خال العط�س، حيث اإن العط�سة 

الواحدة تخرج االآالف من الفريو�سات.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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لتفادي األمراض الناتجة عن القبالت
صافحي زميالتك على الطريقة اليابانية

امل�سرتك يف  العامل  االأطفال هي  الغرية عند 

تربية  اأثناء  االأم  تواجه  التي  امل�ساكل  من  الكثري 

الطفل؛ وهنا يق�سد الغرية املر�سية التي تت�سبب 

النوع  هذا  يكون  وقد  للطفل،  م�ساكل مدمرة  يف 

من الغرية عند االأطفال �سبباً يف اإحباط الطفل، 

وت��ع��ر���س��ه ل��ل��ك��ث��ري م���ن امل�����س��ك��ات ال��ن��ف�����س��ي��ة يف 

امل�ستقبل.

 

تعريف الغرية عند الأطفال

الغرية عند االأطفال هي حالة انفعالية، ي�سعر 

اإال من  تظهر  وال  اإخ��ف��اءه��ا  وي��ح��اول  الطفل  بها 

فالغرية  الطفل.  بها  يقوم  �سلوكية  اأفعال  خال 

بالف�سل  االإح�سا�س  من  مزيج  هي  االأط��ف��ال  عند 

امل�ساعر  اأح��د  الغرية  وتعد  والغ�سب؛  واالنفعال 

لذلك  كاحلب؛  االإن�سان  عند  املوجودة  الطبيعية 

ي��ج��ب ع��ل��ى ال��وال��دي��ن تقبل ���س��ل��وك ال��غ��رية عند 

ويف  الطفل،  تربية  اأث��ن��اء  واقعة  كحقيقة  الطفل 

بزيادتها،  ال��وال��دان  ي�سمح  اأال  بد  الوقت ال  نف�س 

فوجود الغرية عند الطفل بحد معقول تعد حافز 

اأو  امل��ف��رط��ة  ال��غ��رية  اأم���ا  وال��ت��ف��وق،  املناف�سة  على 

املر�سية ت�سر ب�سخ�سية ومنو الطفل.

 

اأ�سبابها 

ُت���ع���ّد امل��ق��ارن��ة ب���ني ط��ف��ل واآخ�����ر وال��ت��ف��ري��ق يف 

يف  الرئي�سية  االأ�سباب  من  االأط��ف��ال،  بني  املعاملة 

حدوث م�سكلة الغرية.

ب��االإح��ب��اط  ت�سعره  بنف�سه  الطفل  ثقة  �سعف 

ومن ثم بالغرية.

للغرية،  يدفعه  الطفل  ل��دى  بالنق�س  ال�سعور 

لعيوب  ترجع  النق�س  جوانب  كانت  اإذا  خ�سو�ساً 

ج�سمية اأو عقلية.

عدم �سماح االأهل للطفل باإظهار م�ساعر الغرية 

مما  امل�ساعر،  هذه  كبت  يف  ي�ساهم  �سليم  نحو  على 

ي��ع��زز ل���دى ال��ط��ف��ل االإح�����س��ا���س ب��اأن��ه م��ن��ب��وذ وغ��ري 

م��رغ��وب فيه، ف��ي��زداد لديه االإح��ب��اط وع��دم الثقة 

بالنف�س.

ع��ق��اب ال��ط��ف��ل اجل�����س��دي ب��ال�����س��رب اإذا اأظ��ه��ر 

الطفل  م�ساعر  م��ن  يزيد  مم��ا  اأخ��ي��ه،  نحو  غريته 

ال�سلبية والتي تظهر على �سكل عداء نحو اأخيه.

للتعبري  الطفل  يتبعها  التي  ال�سلبية  الو�سائل 

عن الغرية:

- ���س��راخ ال��ط��ف��ل وال��ع��ب��ث ب��اأغ��را���س االآخ���ري���ن اأو 

�سرقتها اأو تدمريها.

- االعتداء اجل�سدي بال�سرب اأو القر�س.

- االإزعاج واإلقاء الطفل لل�ستائم واإقاق الراحة.

- جت�����س��د ال���غ���رية يف ���س��ك��ل ال��ت��ج�����س�����س وال��و���س��اي��ة 

واالإيقاع باالآخرين بعد �سن العا�سرة.

اجلديد،  الطفل  نحو  الزائد  احلب  الطفل  ت�سنع 

تتيح  حتى  الدفينة  الغرية  م�ساعر  الإخ��ف��اء  وذل��ك 

اأو  بال�سرب  اأخيه  الإي���ذاء  الغيور  للطفل  الفر�سة 

بالع�س.

طرق عالج الغرية اأثناء تربية الأطفال

االأطفال غر�س  االأمهات عند تربية  يجب على 

التي ت�ساعد على نبذ  القيم الرتبوية  فيهم بع�س 

م�ساعر الغرية املر�سية، ومن هذه القيم:

- اإ�سعار الطفل بقيمته ومكانته يف االأ�سرة واملدر�سة 

وبني الزماء.

- تعليم الطفل منذ ال�سغر اأن احلياة اأخذ وعطاء، 

واأنه يجب على االإن�سان اأن يحرتم حقوق االآخرين.

- ت��ع��وي��د ال��ط��ف��ل ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة ال�����س��ري��ف��ة ب��روح 

ريا�سية مع االآخرين.

- -ب��ع��ث ال��ث��ق��ة يف ن��ف�����س ال��ط��ف��ل وت��خ��ف��ي��ف ح��دة 

ال�سعور بالنق�س اأو العجز عنده.

- اإقامة العاقات بني الطفل واأقرانه على اأ�سا�س 

على  اأح��د  تف�سيل  اأو  متيز  دون  وال��ع��دل،  امل�ساواة 

اآخر، مهما كان جن�سه اأو �سنه اأو قدراته.

لدى  ال��غ��رية  مب�ساعر  يتعلق  فيما  االآب���اء  ح��زم   -

اإظهار القلق واالهتمام الزائد  الطفل، فا يجوز 

الطفل  اإغ��ف��ال  ينبغي  ال  اأن���ه  كما  امل�ساعر،  بتلك 

الغرية  م�ساعر  عليه  تظهر  وال  ينفعل  ال  ال���ذي 

مطلقاً.

الكبري يف حالة والدة طفل  الطفل  اإهمال  ع��دم   -

عناية  ال�سغري  الطفل  اإع��ط��اء  ي��ج��وز  وال  ج��دي��د، 

الطفل  ذل��ك غ��رية بني  اأك��رث مما يلزمه، في�سبب 

واملولود اجلديد.

أسباب وعالج الغيرة عند األطفال
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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هو  اال�سطناعي  ال�سوء  اأن  العلماء  اأك��د   

اأحد االأ�سباب الكامنة وراء ارتفاع معدالت 

الن�ساء.  عند  ال��ث��دي  ب�سرطان  االإ���س��اب��ة 

ال��ل��وات��ي  ال��ن�����س��اء  اإن  ال���ب���اح���ث���ون:  وق�����ال 

عر�سة  اأك����رث  ه���ّن  ل��ي��ل��ي  دوام  يف  يعملن 

م��ن غ��ريه��ّن، على رغم  ال��ث��دي  ل�سرطان 

عدم التو�سل اإىل اإثباتات وا�سحة يف هذا 

املجال.

اأجريت على الفئران،  التي  لكن التجارب 

التعر�س الطويل االأمد لل�سوء  اأن  اأكدت 

على  والنهار  الليل  خال   - اال�سطناعي 

حد �سواء - قد ي�سبب ال�سرطان.

الليلي  ال��ت��ع��ر���س  اأن  ال��درا���س��ة  واأظ���ه���رت 

ل��ل�����س��وء اال���س��ط��ن��اع��ي م���ن دون وج���ود 

يف  االأورام  منو  حّفز  البتة،  طبيعي  �سوء 

الثدي من خال قمع م�ستويات هرمون 

امل���ي���ات���ون���ني االأ����س���ا����س���ي، ك��م��ا ت���ب���نّي اأن 

الليل  الفرتات املمتدة من الظلمة خال 

تبطوؤ منو هذه االأورام.

�سرطان  الكبري يف  االرت��ف��اع  ذل��ك  ويف�سر 

يعترب  حيث  ال�سناعية،  ال��دول  يف  الثدي 

خم�س  ال��ث��دي  ل�سرطان  ال��ت��ع��ّر���س  خطر 

مرات اأكرث مما هو يف الدول النامية. 

وتوحي هذه النتائج باأن ازدياد اال�ستعمال 

الليلي لاإنارة الكهربائية، �سواء يف املنزل 

اأم يف مكان العمل، قد يكون عامًا مهماً 

وراء �سرطان الثدي.

ف���ال�������س���وء اال����س���ط���ن���اع���ي ي���ق���م���ع اإن����ت����اج 

املياتونني يف الدماغ، علماً اأن املياتونني 

هو هرمون ي�ساعد يف تنظيم دورات النوم 

واال�ستيقاظ عند ال�سخ�س.

وبات معلوماً اأن العديد من االأورام تعتمد 

يف منوها على مادة مغذية ا�سمها حم�س 

اأ�سا�سي،  ده��ن��ي  حم�س  وه��و  اللينوليك، 

غ���ري اأن امل��ي��ات��ون��ني ي��ع��ي��ق ق����درة ال���ورم 

اللينوليك كعامة  ا�ستعمال حم�س  على 

للنمو.

اال�ستنتاجات  هذه  اإىل  العلماء  وتو�سل 

الثدي  م��ن  �سرطانية  خايا  حقن  بعد 

ال��ب�����س��ري يف ال���ف���ئ���ران، ث���م ج����رى �سخ 

ي��ت��م��ت��ع��ن ب�سحة  ن�����س��اء  م���ن  دم  ع��ي��ن��ات 

وك��ان��ت  ال���ن���ام���ي���ة.  االأورام  يف  ���س��ل��ي��م��ة 

الن�ساء يف ثاثة  اأخ��ذت من  العينات قد 

ال��ن��ه��ار، خال  ظ���روف خمتلفة: خ��ال 

الليل بعد �ساعتني من الظام الدام�س، 

وخ����ال ال��ل��ي��ل ب��ع��د ال��ت��ع��ر���س مل����دة 90 

دقيقة لل�سوء اال�سطناعي ال�ساطع.

تبني اأن الدم الغني باملياتونني املاأخوذ 

اأبطاأ  الدام�س  الظام  يف  ك��ّن  ن�ساء  من 

ج��داً منو االأورام، اأم��ا ال��دم امل��اأخ��وذ من 

ن�����س��اء ت��ع��ر���س��ن ل��ل�����س��وء اال���س��ط��ن��اع��ي 

وحّفز  ت��ال��ف  مياتونني  على  فاحتوى 

من���و ال������ورم. ه���ك���ذا، اأك����د ال��ب��اح��ث��ون اأن 

امل���ي���ات���ون���ني ي����وؤث����ر ب���ق���وة يف ال�����س��اع��ة 

ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ج�����س��م ال��ت��ي 

وح��رارة  واال�ستيقاظ  النوم  دورة  تنظم 

اجل�سم.

وت��ت��زاي��د االأدل�����ة ال��ت��ي ت��وؤك��د اأن اإح����داث 

لل�سخ�س  البيولوجية  ال�ساعة  يف  اخللل 

اخللل  لهذا  ميكن  اإذ  بال�سرطان،  يرتبط 

اأن يحفز منو االأورام.

  مـنــوعــــات

الضوء الصناعي وراء انتشار سرطان الثدي
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اأفــقــي

القدم  العامل لكرة  كاأ�س  1 بطلة 
/ ن�سف طعام  2006

واملنقار  االأرج���ل  ط��وي��ل  ط��ري   2
امل���ع���ن���ى  ل���ت���ف�������س���ري   / �����س����ئ����م   /

واال�ستطراد.

االأوام����������ر  م�����ن  جم����م����وع����ات   3
ل��ل��ك��م��ب��ي��وت��ر ل��ع��م��ل ����س���يء م���ا / 

م���ت���ازم���ة االل���ت���ه���اب ال��ت��ن��ف�����س��ي 

احلاد.

امللتقون. يلتقي  4 قرب / حيث 
وت��ق��ال��ي��د  ط��ق��و���س  جم��م��وع��ة   5

حلدث ما / احد الوالدين

طــريـقـة اللعـب

واأف��ق��ي��اً على اأن ال  1 اإىل 9 ع��ام��ودي��اً  تو�سع االأرق���ام م��ن 

يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي كان اأو اأفقي 
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���س��اأم   / ���س��ع��را  وذم  ق���دح   / اأخ��ط��اأ   6
و�سيق من بطء مرور الوقت.

/ عك�س منغلق للنداء   7
النار ال�سديدة / مت�سابهات ال�سنة   8

�سيء  لعمل  توقف   / خروج  ن�سف   9
جانبي اأثناء القيام برحلة اأ�سا�سية.

القدم  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطلة   10
واأظهر لونا جديدا. ا�ستجد   / 1998

عـــامـــودي

ب��ط��ل��ة ك���اأ����س ال���ع���امل ل��ك��رة ال��ق��دم   1
.1994

 / اللحم  وخا�سة  باالأ�سنان  يقطع   2
مدينة باك�ستانية.

�سعبة  اأو  م��ف��ه��وم��ة  غ���ري  اأ���س��ي��اء   3
الفهم / ي�سيبه اجلنون.

 / ال�����س��اة  ع��ن��د  ي��ق��ال  اأم����ر  ف��ع��ل   4
خوف مر�سي

ارتفع وعا.  5
ال�سغر يف  ب��ال��غ��ة  ف��ج��وات   / ب��ح��ر   6

اجل�سم اأو ورق النبات.

7 عك�س احلرب / من ينعق.
على  ي��و���س��ع  م���ا   / ن���ب���ات  ن�����س��ف   8

االأثاث حلمايته اأو لزينته فتفر�س عليه.

ال�سعودي. ال�سباب  نادي  ليبي يف  9 العب 
�سطيف اجلزائري وفاق  10 العب 
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السكر   يضاعف  
خطر  اإلصابة  

 بمرض   الزهايمر
 

ك�سفت   درا�������س������ة   ي���اب���ان���ي���ة  

11  عاماً،   اأن    ا�ستمرت   ملدة  

 مر�س   ال�سكري   ي�ساعف  

 من   خطر   االإ�سابة   مبر�س  

 الزهامير . 

واأظ�����ه�����رت   ال����درا�����س����ة   التي  

1000  �سخ�س   فوق    �سملت  

 �����س����ن   ال���������س����ت����ني،   اأن   خطر  

 االإ�سابة   بالزهامير   زاد   مرة  

 ون�سف   العام   عندهم ،  مقارنة  

 باأقرانهم   الذين   ال   يعانون  

 خلا ً  يف   م�ستوي   ال�سكر   يف  

 الدم . 

وف�سرت   نظريات   عديدة   كيف  

 ي�سهم   ال�سكري   يف   االإ�سابة  

 بالزهامير ،  ومنها   مقاومة  

 االأن���������س����ول����ني   ال����ت����ي   ت�سبب  

 ارت���ف���اع   م�ستوي   ال�سكر   يف  

 الدم ،  والتي   توؤثر   �سلبياً   علي  

 ق����درة   اجل�سد   علي   تك�سري  

ال���ذي   ‘ اأميلويد ’ ،   بروتني  

 يوؤدي   تكد�سه   يف   الدماغ   اإىل  

 تدمري   اخلايا   الع�سبية .

 باالإ�سافة   اإىل   اأن   مر�س  

 ال�������س���ك���ري   ي�سبب   ت�سلب  

 ال�سرايني   واأمرا�ساً  قلبية ، 

 وه��������ذا   ي�سبب   ان���خ���ف���ا����س  

 تدفق   الدم،   وبالتايل   و�سول  

 االأوك�������س���ج���ني   اإىل  ال����دم����اغ  

 واأع�ساء   اأخرى .  

يذكر   اأن   هناك   ما   يقرب  

350  مليون   �سخ�س    من  

 م�ساب   بال�سكري   حالياً ، 

 وتتوقع   منظمة   ال�سحة  

 العاملية   اأن   يت�ساعف  

 العدد   بحلول   عام  2030 .

د هـ  ن   ي  و  ر  ث  ر  ا 

ل  ن ب  د  ا    د   و 

ا ن  ر  ر   ي  ف  ا  و  ن 

�ض ق  ن  ي  ق   ب   ر   

و ي  ا  ل  م  ل  ا  ن   

ر ل  م  ي  د  ل   ق  ر  ع 

ر ج  ن  ع  و   ن  ا  ن 

�ض ك      ا  و  هـ  ا 

د ا  د  �ض  ن  ب  ر  ت  ن  ع 

ي ي  ك   ر  ا  ع  م  ي  
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مان�س�سرت  مدينة  �سهدته  م��ا  يو�سف  �أن 

�الأحد �ملا�سي بالزلز�ل، �أمر ال غر�بة فيه على 

�الإطالق، فال�سقوط �لرهيب ملان يونايتد �أمام 

هز  يتيم،  ه��دف  مقابل  ب�سد��سية  »�ل�سيتيز« 

كيان �لفريق �الأحمر وترك �رت��د�د�ت �سرت�سم 

خ���ارط���ة ط��ري��ق مل��ن��اف�����س��ات �مل��و���س��م �حل����ايل يف 

�إنكلرت�.

�أحل�����ق ف���ري���ق �ل�����س��ي��خ م��ن�����س��ور �آل ن��ه��ي��ان 

�خل�������س���ارة �الأث���ق���ل ب���»�ل�����س��ي��اط��ن �حل���م���ر« يف 

عام  �نطالقه  منذ  �ملمتاز  �النكليزي  �ل���دوري 

م��ب��ار�ة   37 ����س��ت��م��رت  �سل�سلة  و�أن��ه��ى   ،1992
جميع  يف  ليونايتد  خ�سارة  دون  م��ن  متو�لية 

�نت�سار�ت  مل�سل�سل  ح��د�ً  و�سع  كما  �مل�سابقات، 

 19 �ل�����دوري د�م  �ل��ف��ري��ق يف  ل��ن��ف�����س  م��ت��ت��ال��ي��ة 

مبار�ة.

�ساهد مدرب مان�س�سرت يونايتد �الأ�سطوري 

»�ل�����س��ر« �ل��ي��ك�����س ف��رغ��ي�����س��ون ف��ري��ق��ه يتلقى 

ثاين �أ�سو�أ هزمية له يف ملعبه، منذ تلك �لتي 

على   1927 �أي��ل��ول  م��ن  �لعا�سر  يف  لها  تعر�س 

�لدرجة  دوري  يونايتد )1-7( يف  نيوكا�سل  يد 

�لنقد،  م��ن  �سياًل  تلقى  �للقاء  وبعد  �الأوىل.. 

رمبا كان �الأق�سى يف م�سرته �لكروية وال�سيما 

�أن����ه مل ي���ب���ادر �إىل ت��غ��ي��ر�ت ت��ق��ل��ل م���ن حجم 

�خل�سارة على �الأق��ل، بل تعامل مع مان �سيتي 

بغرور دفع ثمنه غالياً. 

يف �مل����ق����اب����ل، خ���ط���ف م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي 

روبرتو  �الإيطايل  �ملدرب  فريق  و�أكد  �الأ�سو�ء، 

يف  �أنفقها  �لتي  �لطائلة  �الأم��و�ل  �أن  مان�سيني 

�ملو�سمن �الأخرين لن تذهب �سدى، و�أن حلم 

�لفوز باللقب للمرة �الأوىل منذ 1968 و�لثالثة 

�إىل حقيقة هذ� �ملو�سم،  يف تاريخه قد يتحول 

خ�سو�ساً �أن فوزه �الأحد مل يكن على �أي فريق، 

�أر�سه  على  ي�سقط  مل  �ل��ذي  يونايتد  على  ب��ل 

�أمام جاره منذ 10 �سباط 2008.

نقاط   5 باالبتعاد  ل�سيتي  �لنتيجة  �سمحت 

�ملنا�سبات  يف  ج��اه��زي��ت��ه  و�أك����دت  �ل�����س��د�رة،  يف 

�لكربى متاماً كما فعل مع توتنهام هوت�سربز 

كما  �ل��ث��ال��ث��ة،  �مل��رح��ل��ة  يف   1  ���  5 �سحقه  عندما 

�ل��ذي  ق��وه هجومه  ع��ن  نا�سعة  ���س��ورة  ر�سمت 

�ل�����دوري حتى  �أه�����د�ف يف  ن�سبة  �أع��ل��ى  ���س��ج��ل 

م��ب��اري��ات  خ��م�����س  �أن  ع��ل��م��اً  ه���دف���اً(،   33( �الآن 

�إ�سابات  �أكرث من ثالث  �سهدت ت�سجيل �سيتي 

ومع   0  ���  4 �سو�ن�سي  وم��ع   1  ���  5 توتنهام  )م��ع 

ومع   1  ���  4 فيال  ��ستون  وم��ع   0  ���  4 بالكبرن 

مان�س�سرت يونايتد 6 ��� 1(.

وكدليل على قوة هجوم �سيتي فاإن �سفوف 

�ل��ه��د�ف��ن  م��ت�����س��در  ت�����س��م  �الأزرق  �ل���ف���ري���ق 

�أه�������د�ف،  ب�9  روين  و�ي������ن  م����ع  ب����اال�����س����رت�ك 

�الأرجنتيني �سرخيو �غويرو، وثاين �لرتتيب 

ب�8 �أهد�ف �لبو�سني �دين دزيكو.

تقليدية  مفاهيم  مان�س�سرت  ق��م��ة  غ���رت 

يف �ل�����دوري �الإن��ك��ل��ي��زي، ح��ي��ث �جل��م��ي��ع ينظر 

الإح��ر�ز  �أق��وى  كمر�سح  يونايتد  مان�س�سرت  �إىل 

باتت  و�الأن���ظ���ار  �ختلف  �حل��دي��ث  لكن  �ل��ل��ق��ب، 

�أول، ال�سيما  ره��ان  كفر�س  �سيتي  �إىل  �ساخ�سة 

ودك��ة  جن���وم  تخمة  مان�سيني  ف��ري��ق  ل���دى  �أن 

بدالء مدججة بالالعبن �الأكفياء.

�ألعاب  �سانع  �إىل  يونايتد  يفتقد  حن  ويف 

من طر�ز رفيع ويرتبط م�ستو�ه ب�سكل رئي�سي 

ب��و�ي��ن روين، وي��ع��اين �الأر���س��ن��ال ف��ر�غ��اً خلفه 

غ��ي��اب ���س��م��ر ن�����س��ري و���س��ي�����س��ك ف��اب��ري��غ��ا���س، 

�الأك��رث  �سيتي  يبدو  �أد�ئ���ه،  يف  تفاوتاً  وت�سل�سي 

�الأ�سباين  ط��ر�ز  من  العبن  بوجود  ��ستقر�ر�ً 

�غويرو  �سرجيو  و�الأرجنتيني  �سيلفا  د�ف��ي��د 

توريه  يايا  و�لعاجي  ن�سري  �سمر  و�لفرن�سي 

و�ل��ب��و���س��ن��ي �دي�����ن دزي���ك���و و�الإي����ط����ايل م��اري��و 

بالوتيلي و�الأرجنتيني كارلو�س تيفيز.

بالوتيلي  �أن  يونايتد  �أم��ام  �مل��ب��ار�ة  و�أثبتت 

ت�����س��رف��ات��ه  ع����ن  ت��خ��ل��ى  م����ا  �إذ�  ع����ام����اً(   21(

دف��اع  �أف�����س��ل  ي��زع��زع  �أن  فباإمكانه  »�مل��ج��ن��ون��ة« 

�ل��غ��ايل على  ب��ف��وزه  �ل��ع��امل. وي��دي��ن �سيتي  يف 

جاره �للدود �إىل �الإيطايل �لذي �سجل ثنائية، 

وت�سبب �أي�ساً بطرد مد�فع يونايتد �اليرلندي 

�ل�سمايل جوين �يفانز يف بد�ية �ل�سوط �لثاين، 

ما مهد �لطريق �أمام فريقه لهذ� �لفوز �لكا�سح 

�ل����ذي ���س��اه��م ب��ه �أي�����س��اً ب��دي��ل م��ه��اج��م �الن��رت 

ثنائية  بت�سجيله  دزيكو  �دين  �لبو�سني  �ل�سابق 

�أي�ساً.

وج���اء ت��األ��ق ب��ال��وت��ي��ل��ي �أم����ام ي��ون��اي��ت��د بعد 

���س��اع��ات قليلة ع��ل��ى ح��ادث��ة �إ���س��ر�م��ه �ل��ن��ار يف 

منزله عن طريق �خلطاأ عندما �أ�سعل �الألعاب 

�إىل  �حلادثة  هذه  لي�سيف  �حلمام،  يف  �لنارية 

ولعل  �لغريبة،  ب�»�لن�ساطات«  �حل��اف��ل  �سجله 

�ملا�سي  �أي��ل��ول  �أب��رزه��ا حن خ�سع يف منت�سف 

ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق �أم������ام م���دع���ي ع����ام م��دي��ن��ة ن��اب��ويل 

�ملافيا  م��ع  �ملحتملة  عالقته  ب�سبب  �جلنوبية 

بالوتيلي  و�سرح  ب���»ك��ام��ور�«.  �ملعروفة  �ملحلية 

للمدعي �لعام �أ�سباب �جلولة �لتي قام بها �إىل 

معقل �ملافيا يف نابويل مبنطقة �سكامبيا. وعلم 

�أن بالوتيلي قام بهذه �جلولة يف حزير�ن �لعام 

�يوريو  ماركو  �ل�»كامور�«  زعيم  برفقة  �ملا�سي 

�لذي �عتقل بتهمة تبي�س �الأم��و�ل �إىل جانب 

ع���دد م��ن �ل��ت��ه��م �الأخ������رى، وق���د زع���م مهاجم 

هوية  حينها  يعلم  يكن  مل  �أن��ه  �ل�سابق  �الن��رت 

�يوريو.

وكان مان�س�سرت �سيتي وجه �لر�سالة �الأوىل 

عليه  ب��ف��وزه  يونايتد  مان�س�سرت  ج��اره  ب��اجت��اه 

�ملو�سم  �نكلرت�  ك��اأ���س  نهائي  ن�سف  يف   0  ���  1
على  تغلبه  �إث��ر  �لكاأ�س  يرفع  �أن  قبل  �ملا�سي، 

�ستوك �سيتي بالنتيجة ذ�تها يف �لنهائي. بيد �أن 

عندما  �ساعن  �ل�ساع  ردو�  �حلمر  �ل�سياطن 

�ملجتمع يف  2 يف مبار�ة درع   ���  0 قلبو� تخلفهم 

مطلع �ملو�سم ليخرجو� فائزين 3 ���2 يف �ل�سوط 

بالن�سبة  ث��اب��ت��ة  ف��ك��ان��ت  �ل��ث��ال��ث��ة  �أم����ا  �ل���ث���اين. 

�ل���دوري  يف  تاريخياً  ف���وز�ً  حقق  �ل���ذي  ل�سيتي 

�جلديد 6 ��� 1.

ة ـَ رَيـاض

بالوتيلي و�لهدف �الأول

 م�������س���ر، و�ل����ك����ام����رون، ون��ي��ج��ري��ا، 

خم�سة  �أف���ري���ق���ي���ا..  وج���ن���وب  و�جل����ز�ئ����ر 

منتخبات تركت يف �ملا�سي �أبرز �لب�سمات 

على بطولة كاأ�س �الأمم �الأفريقية، لكنها 

�لتي  �ملقبلة  �لنهائيات  عن  �ستغيب  �ليوم 

و�لكامرون  �ال�ستو�ئية  غينيا  حتت�سنها 

بن 21 كانون �لثاين و12 �سباط �ملقبلن، 

�ج��ت��ي��از عقبة  �أخ��ف��ق��ت يف  �أن  ب��ع��د  وذل����ك 

�لت�سفيات �لتمهيدية.

�لغائبن  �أب����رز  م�سر  منتخب  وي��ع��د 

�لرقم  ميلك  �أن��ه  وال�سيما  �لنهائيات  عن 

باللقب،  �ل��ف��وز  �ل��ق��ي��ا���س��ي يف ع���دد م���ر�ت 

1957 و1959  �أع����و�م  م���ر�ت   7 ب��ه  ت���وج  �إذ 

و2010،  و2008  و2006  و1998  و1986 

كما حتمل م�سر �لرقم �لقيا�سي من حيث 

عدد �مل�ساركات يف �لنهائيات �لتي خا�ستها 

22 مرة.
م�سر  يف  �ملت�سائمن  �أ���س��د  ي��ك��ن  ومل 

�لتاأهل  يف  ب���الده  منتخب  �إخ��ف��اق  يتوقع 

بها  �ل��ت��ت��وي��ج  ع��ل��ى  �ع��ت��اد  �ل��ت��ي  للبطولة 

�الأخ��رة،  �لثالث  �لن�سخ  يف  لقبها  وحمل 

ع��ل��م��اً �أن����ه مل ي��غ��ب ع���ن �ل��ب��ط��ول��ة ط���و�ل 

�ل�سنو�ت �ل�43 �ملا�سية.

وو�سل �الأمر بامل�سرين �لذي فر�سو� 

ن��ف�����س��ه��م �الأف�������س���ل يف ت���اري���خ �ل��ب��ط��ول��ة، 

�إىل �إ����س���ر�ك الع��ب��ن ���س��ب��ان يف �مل��ب��ار�ت��ن 

للت�سفيات  حت�سرهم  بهدف  �الأخرتن 

وبف�سل   ،2012 ل��ن��دن  الأومل��ب��ي��اد  �مل��وؤه��ل��ة 

�لبطولة  لنهائيات  �لتاأهل  يف  »�لفر�عنة« 

من  ذه��ب��ي  ج��ي��ل  دور  ينتهي  �الإف��ري��ق��ي��ة، 

�لالعبن �مل�سرين.

وف�سل منتخب �لكامرون يف �لو�سول 

1994، ومل  �لنهائيات الأول مرة منذ  �إىل 

�لعريق،  ت��اري��خ��ه  �الأ���س��ود  ملنتخب  ي�سفع 

وه���و �ل���ذي �أح����رز �ل��ل��ق��ب 4 م���ر�ت �أع���و�م 

1984 و1988 و2000 و2002.
ومل ت��ك��ن ح���ال ن��ي��ج��ري��ا �أف�����س��ل من 

»�الأ���س��ود غ��ر �مل��رو���س��ة« و»�ل��ف��ر�ع��ن��ة«، �إذ 

ت��وج��ت باللقب  �ل��ت��ي  »ن�����س��وره��ا«  ف�����س��ل��ت 

�لنهائيات  بلوغ  يف  و1994،    1980 عامي 

للمرة �الأوىل منذ 1998.

و�أخ���ف���ق م��ن��ت��خ��ب �جل���ز�ئ���ر �أي�����س��اً يف 

ث��ال��ث��اً يف جمموعته خلف  �ل��ت��اأه��ل، وج���اء 

�مل����غ����رب و�إف���ري���ق���ي���ا �ل���و����س���ط���ى، وخ���ا����س 

بد�أها  �إذ  م�سطربة،  ت�سفيات  »�خل�سر« 

�ل��ذي  �سعد�ن  ر�ب���ح  �ملخ�سرم  م��درب��ه  م��ع 

�الأوىل  �جل��ول��ة  بعد  ��ستقال  م��ا  ���س��رع��ان 

تنز�نيا  م��ع  �أر���س��ه  على  فيها  ت��ع��ادل  �لتي 

وخلفه عبد �حلق بن �سيخة.

�ل����ق����دم  ك�������رة  خ����ري����ط����ة  �أن  وي�����ب�����دو 

�الإفريقية على موعد مع تغير�ت جذرية 

�ملنتخبات  م�ستوى  يف  و����س��ح  ت��ر�ج��ع  م��ع 

كاأ�س  �ألقاب  على  �سيطرت  �لتي  �لعريقة، 

�الأمم �الإفريقية طو�ل عقود خلت، مقابل 

�أخ��رى، ال متلك  �سم�س منتخبات  �سطوع 

�أي تاريخ يف �لبطولة �لتي تقام كل عامن.

مف�ج�آت

من  مب��ف��اج��اآت  �لت�سفيات،  �ت�سمت 

�ال�ستو�ئية  غينيا  وكانت  �لثقيل،  �لعيار 

�إىل  �مل��ت��اأه��ل��ة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  �أول  و�ل��غ��اب��ون 

�لنهائيات دون �أن تلعب، كونهما �لبلد�ن 

�مل�سيفان للعر�س �لقاري، ثم حلقت بها 

كل من �أنغوال وبوت�سو�نا وبوركينا فا�سو 

و�ساحل �لعاج وغانا وغينيا وليبيا ومايل 

و�ل��ن��ي��ج��ر و�ل�����س��ن��غ��ال وت��ون�����س وز�م��ب��ي��ا 

و�ملغرب و�ل�سود�ن.

و�ملفاجاأة �الأبرز يف �لت�سفيات متثلت 

تقام  �ل��ت��ي  �لنهائيات  �إىل  ليبيا  ب��ت��اأه��ل 

ق��رع��ت��ه��ا يف 29 �ل�����س��ه��ر �حل�����ايل، وذل���ك 

رغ����م �أن ���س��وت �ل��ر���س��ا���س و�ل��ق��ذ�ئ��ف 

ليبيا  منتخب  وك���ان  �ل��ب��الد.  �أج����و�ء  يف 

�إذ  �لت�سفيات،  �الأبرز يف  �ساحب �الإجناز 

كاأف�سل  �ل�سود�ن  مع  �لتاأهل  من  متكن 

�ملركز  يف  حلت  �لتي  �لثالثة  �ملنتخبات 

�ل���ث���اين، وجن����ح �ل��ف��ري��ق �ل�����ذي ����س��ت��ه��ل 

�ل��ر�ح��ل  �لعقيد  ل���و�ء  حت��ت  �لت�سفيات 

كـــأس األمــــــم األفــريـقـيــــة           من دون الكبار

هل بدأ عهد مانشستر       سيتي؟

دزيكو و�لهدف �ل�ساد�س
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جردة ح�س�ب

على  فرغي�سون  �ليك�س  »�ل�����س��ر«  يعكف 

�أمام  مر�جع ح�ساباته، بعدما ت�سببت �خل�سارة 

�ل�سيتيز يف �سقوط تاريخي، وبفقد�ن �ل�سد�رة.

وما ز�د من �أهمية �ملبار�ة، �أنها �ملرة �الأوىل 

�لتي يلتقي فيها �لفريقان وهما يحتالن �ملركز 

�الأول و�لثاين منذ عام 1968 عندما توج �سيتي 

باللقب  يونايتد  ومان�س�سرت  �ملحلي  باللقب 

�الأوروبي.

وت��وؤك��د �مل��وؤ���س��ر�ت �أن �مل��و�ج��ه��ة ب��ن ط��ريف 

�ملدينة �الأزرق و�الأحمر، �ست�سبح مناف�سة قوية 

على �للقب يف �ل�سنو�ت �ملقبلة، كما كانت �حلال 

بن ليفربول و�يفرتون �سمن �ملدينة �لو�حدة 

يف �لثمانينات.

�ملر�قبون  ي��وؤك��د  يونايتد  الأد�ء  ق���ر�ءة  ويف 

�ألعاب من طر�ز بر�يان  �لفريق ل�سانع  �فتقاد 

روب�����س��ون يف �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات �أو ب���ول �ي��ن�����س وب��ول 

�سكولز، �إذ تغيب تلك �خلامات عن هذ� �خلط، 

وه���و يف �أم�������س �حل���اج���ة �إل��ي��ه��ا، خ�����س��و���س��اً �أن 

�ل��ذي  �ل��ه��ج��وم  تغذية  يف  ك��ب��ر�ً  دور�ً  للو�سط 

يقوده �لثعلب و�ين روين.

ري���و فرديناند  ت��ب��دو خ��ط��و�ت  �ل��دف��اع  ويف 

�أر���س  و����س��ح��ة يف  �ل�33  �الأع����و�م  و�آث����ار  ثقيلة 

�مل��ل��ع��ب، ك��م��ا ي��ب��دو ه���ذ� �خل���ط م��ن دون قائد 

حقيقي، ومن خلفه حار�س ال يوحي بالثقة، كما 

فاال�سباين  �سار  در  ف��ان  �دوي��ن  �لهولندي  ك��ان 

�ل�ساب دي خيا يحتاج �إىل �ملزيد من �خلربة.

وك�����ان ف��رغ��ي�����س��ون �ل�����ذي �أ���س��ب��ح ف��ري��ق��ه 

5 نقاط، لكنه حافظ  يتخلف عن جاره بفارق 

على �ملركز �لثاين م�ستفيد�ً من �سقوط ت�سل�سي 

�أم���ام كوينز ب���ارك ري��ن��ج��رز، �أب���دى خ��وف��ه من 

»�أن ي��رتك ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ه��ز�ئ��م �أث����ر�ً على 

�إن هناك خجاًل كبر�ً بن  �لالعبن«. قائاًل: 

�لالعبن من �لهزمية.

ومل ي��خ�����س��ر م��ان�����س�����س��رت ع��ل��ى �أر����س���ه منذ 

ت�سل�سي.  �أم��ام  �سقط  عندما   2010 عام  ني�سان 

وك���ان���ت �أق�����س��ى ه��زمي��ة ل��ي��ون��اي��ت��د يف �ل����دوري 

5 وتلقاها مرتن على يد نيوكا�سل   ���  0 �ملمتاز 

يونايتد يف 20 ت�سرين �الأول 1996 وت�سل�سي يف 

�أق�سى هزمية  �أن  1999، علماً  �الأول  ت�سرين   3
 0 ك��ان��ت  ع��ام  ب�سكل  �ل����دوري  �ل�سعيد  على  ل��ه 

������� 7 وم��ن��ي ب��ه��ا ث���الث م����ر�ت: �أم����ام بالكبرن 

ك��ان��ون  يف  ف��ي��ال  و�����س���ت���ون   1926 ن��ي�����س��ان  يف 

�الأوىل(  �ل��درج��ة  يف  )�لهزميتان   1930 �الأول 

)يف   1931 �الأول  ك��ان��ون  يف  وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 

�لدرجة �لثانية(.

�أر�سه  على  يونايتد  مان�س�سرت  يخ�سر  ومل 

 23 منذ  �لنتيجة  بهذه  �سيتي  مان�س�سرت  �أم��ام 

�الأوىل  �لدرجة  1926 )يف دوري  �لثاين  كانون 

حينها(.

جالل قبط�ن

كـــأس األمــــــم األفــريـقـيــــة           من دون الكبار

هل بدأ عهد مانشستر       سيتي؟

علم  �أل��و�ن  مرتدياً  و�أنهاها  �لقذ�يف  معمر 

ر�ئ���ع���ة متخطياً  ن��ت��ائ��ج  ب��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ث���ورة، 

�لظروف �لتي و�جهته.

و�ح���ت���ف���ل���ت ل��ي��ب��ي��ا �جل�����دي�����دة ب���ت���اأه���ل 

و�سيف  كاأف�سل  �لنهائيات  �إىل  منتخبها 

��سطر�ره  وذلك رغم  �لثالثة(،  )�ملجموعة 

�إىل خ��و���س �مل��ب��اري��ات �مل���ق���ررة ع��ل��ى �أر���س��ه 

خارج �لبالد، �إال �أن ذلك مل مينعه من بلوغ 

عامي  بعد  �لثالثة  للمرة  �ل��ق��اري  �لعر�س 

1982 و2006.
ورغ����م خ�����س��ارت��ه ل��ل��ع��دي��د م���ن �ل��ن��ق��اط 

�ملغربي �الحرت�م  �ملنتخب  ��ستحق  �ل�سهلة، 

ب��ع��رو���س��ه �ل��ق��وي��ة يف �ل��ت�����س��ف��ي��ات ب��ق��ي��ادة 

�ل��ذي  غ��ري��ت�����س  �إري����ك  �لبلجيكي  م��درب��ه 

�سّكل توليفة مميزة من �لالعبن �ل�سباب.

ن�سيب  من  فكانت  �لثانية  �لبطاقة  �أم��ا 

�مل��ن��ت��خ��ب �ل���������س����ود�ين �ل������ذي ج�����اء و���س��ي��ف��اً 

ل��ن��ظ��ره �ل��غ��اين يف جم��م��وع��ت��ه، وق���د حقق 

»�سقور �جلديان« نتائج جيدة يف �لت�سفيات 

�أربع  وخ�سرو� يف مبار�ة و�ح��دة فقط مقابل 

�نت�سار�ت وتعادل و�حد لي�ستحقو� �أن يكونو� 

يف �لبطولة.

�ل��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة  ت��ون�����س  و�ن��ت��زع منتخب 

�لثالثة الأ�سحاب �ملركز �لثاين، وجاء �سعود 

�الأخ��رة  �جلولة  ويف  �سعباً  ق��رط��اج«  »ن�سور 

ت��ع��ادل مع  �ل����ذي  ت�����س��اد  مب�����س��اع��دة منتخب 

ماالوي وحرمها من نقطتن كانتا كفيلتن 

�لذي  �لعربي  �ملنتخب  ح�ساب  على  ب�سعوده 

فاز بدوره على توغو 2 ��� 0.

�لنيجر  يف  �أي�ساً  عارمة  �لفرحة  وكانت 

بعد �أن بلغ منتخبها �لنهائيات للمرة �الأوىل 

يف ت���اري���خ���ه، ك��م��ا ح����ال ب��وت�����س��و�ن��ا وغ��ي��ن��ي��ا 

م�سقة  تخ�س  مل  �الأخ��رة  لكن  �ال�ستو�ئية، 

�ملباريات، بل تاأهلت الأنها �لبلد �مل�سيف.

لطاملا  ج���دل  دون  �لت�سفيات  تنته  ومل 

�لغمو�س  نتيجة  �الأفريقية  �لبطولة  �سبغ 

يف �ل��ق��و�ن��ن و�ل��ق��و�ع��د، �إذ ����س��ط��ر �الحت���اد 

�إىل  با�ستئناف  �لتقدم  �إىل  �أفريقي  �جلنوب 

�لنيجر  منح  �ل��ذي  للعبة  �الأفريقي  �الحت��اد 

على  �ل�سابعة  �ملجموعة  ع��ن  �لتاأهل  بطاقة 

وبعد  �حتفلو�  �لذين  بافانا«  »بافانا  ح�ساب 

0-0 يف �جل��ول��ة  ���س��ي��ر�ل��ي��ون  ت��ع��ادل��ه��م م���ع 

�ل�ساد�سة �الأخرة من �لت�سفيات، ظناً منهم 

باأن بطاقة هذه �ملجموعة �إىل �لنهائيات من 

�لذي  �الأه��د�ف )+2(  ف��ارق  بف�سل  ن�سيبهم 

بفارق  حتى  �أو   )2-( �لنيجر  ع��ن  يف�سلهم 

حيث  �ملنتخبن،  بن  �ملبا�سرتن  �ملو�جهتن 

فازت جنوب �أفريقيا ذهاباً 2-0 وخ�سرت �يابا 

.2-1
لكن �الحتاد �الأفريقي منح �لبطاقة �إىل 

من  �أك��رث  تعادل  قاعدة  �إىل  ��ستناد�ً  �لنيجر 

ك��ان��ت حال  �ل��ن��ق��اط، وه���ذه  ب��ع��دد  منتخبن 

�أي�ساً  متلك  �سير�ليون  الأن  �ملجموعة  هذه 

نقاط.  9
�إىل ه��ذه �ل��ق��اع��دة ف���اإن تعادل  و����س��ت��ن��اد�ً 

بعدد  و�سر�ليون  �أفريقيا  وج��ن��وب  �لنيجر 

�عتماد  �إىل  �الأف��ري��ق��ي  دف��ع �الحت���اد  �لنقاط 

�ملنتخبات  عليها  ح�سلت  �لتي  �لنقاط  ع��دد 

�ل��ث��الث��ة م��ن م��و�ج��ه��ات��ه��ا �مل��ب��ا���س��رة، فكانت 

من  ن��ق��اط   6 ح�سدت  �ل��ت��ي  للنيجر  �لغلبة 

نقاط   3( مناف�ستيها  م��ع  �الأرب���ع  مبارياتها 

2-0 و3  ب��ال��ف��وز عليها  �أف��ري��ق��ي��ا  م��ن ج��ن��وب 

 ،)1-3 عليها  ب��ال��ف��وز  �سر�ليون  م��ن  ن��ق��اط 

م��ق��اب��ل 5 ن��ق��اط جل��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا )ث��الث��ة 

من  ونقطتان   0-2 �لنيجر  على  ف��وزه��ا  م��ن 

و5  و0-0(   0-0 ���س��ي��ر�ل��ي��ون  م���ع  ت��ع��ادل��ه��ا 

تعادلها  م��ن  )نقطتان  ل�سير�ليون  ن��ق��اط 

مع جنوب �أفريقيا مرتن وثالثة من فوزها 

�الحت��اد  �سحب  والح��ق��اً   .)0-1 �لنيجر  على 

�الأف����ري����ق����ي �جل���ن���وب���ي �ع����رت������س����ه، ل��ي��غ��ي��ب 

�ل���ت���و�يل عن  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  منتخبه 

نهائيات �لبطولة .

كما �ن تاأهل بوركينا فا�سو �إىل �لنهائيات 

فتح  �الأفريقي،  �الحت��اد  الأن  م�سموناً  لي�س 

�سرعية  على  ناميبيا  �عرت��س  بعد  حتقيقاً 

�إ�سر�ك هريف زينغي يف مبار�ة �لفريقن يف 

يحمل  �ملد�فع  هذ�  الأن  �ل�ساد�سة،  �ملجموعة 

�جلن�سية �لكامرونية.

وب��ع��ي��د�ً ع��ن �خل��ي��ب��ات و�مل�����س��اك��ل، ف��اإن 

�أربع  باللقب  �لفائزة  منتخبات مثل غانا، 

العبن  �سفوفها  يف  ت�سم  و�ل��ت��ي  م���ر�ت، 

من طر�ز �سويل مونتاري و��سامو�ه جيان 

و�ن������دري �ي�����وو، و���س��اح��ل �ل���ع���اج وجن��م��ه��ا 

�ل��ك��ب��ر دي���دي���ه دروغ����ب����ا، و�ل�����س��ن��غ��ال مع 

ورفيقه  ���س��و  م��و���س��ى  �لتهديفية  �مل��اك��ي��ن��ة 

�ملوعد و�ستكون  بابي�س �سي�سيه، لن تفوت 

موجودة يف �لعر�س �لقاري مع تر�ساناتها 

�الأوروبية.

منتخب م�سر

فرحة العبي مان�س�سرت �سيتي: م�سهد �سيتكرر كثر�ً هذ� �ملو�سم؟

العبو مان يونايتد: من دون تعليق.
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كاريكاتير

كان  و�ــســاب  ن�ساء   4 بــن  �ــســرب  تــبــادل  ق�سية  �سجلت 

اإىل  وا�ستناداً  الكويت،  يف  ال�ساملية  منطقة  يف  فتاة  يرافق 

م�سدر اأمني، فاإن الن�ساء االأربع، ما اإن �ساهدن ال�ساب ي�سري 

مع �سديقته يف اأحد االأماكن العامة، حتى اقرتبن منهما 

اأذهلت  و�سرعان ما ح�سلت �سجة  حمــاوالت م�سايقتهما، 

الداخلية،  وزارة  عمليات  اإبـــاغ  اإىل  �سارعوا  الــذيــن  املـــارة 

املت�ساجرين  على  و�سيطروا  اأمن  رجال  املوقع  اإىل  فانتقل 

واقتادوهم اإىل املخفر للوقوف على اأ�سباب ما ح�سل.

وقال م�سدر اأمني: اإن التحقيق مع املت�ساجرين ك�سف 

كانت  حيث  انــدالعــهــا،  يف  رئي�سياً  �سبباً  كــانــت  الــغــرية  اأن 

�سبب، وفوجئت  دون  بال�ساب وتركها  اإحداهم على عاقة 

به يرافق غريها، االأمر الذي دعاها و�سديقاتها اإىل تلقينه 

املباحث  على  اأحيلت  �سرب  تــبــادل  ق�سية  و�سجلت  در�ــســاً، 

للوقوف على ماب�ساتها.

4 ن�شاء ي�شربن �شابًا ورفيقته

ثمانينياً  جــنــازة  م�سيعو  دفــن  اأن  بعد 

من منطقة اإربد باالأردن، وجد اأحد اأبنائه 

رمـــق حــيــاة ينبعث مــن والـــــده، فــاأخــرجــه 

مبعاونة امل�سيعن من قربه، و�سط تهليل 

دفن  �سيارة  يف  الــرجــل  نقلوا  ثــم  وتكبري، 

امل�ست�سفى، م�ستب�سرين بعودته  اإىل  املوتى 

للحياة، بيد اأن ا�ستب�سارهم مل يكتمل، وما 

لبث اأن غادرها، خال نقله يف الطريق.

اأنه  اأو�سح  امل�ست�سفى،  يف  طبي  م�سدر 

مت اإدخال الفقيد اإىل امل�ست�سفى، واأظهرت 

فحو�س ق�سم الطوارئ اأنه متوفى، ورمبا 

اأن حداثة وفاته والفارق الزمني الب�سيط 

مــع موعد الــدفــن، اأوهـــم َمــن اأنــزلــوه اإىل 

القرب باأنه حي.

اإن  وقـــال �ــســاهــد عــيــان ح�سر الــدفــن 

اأجــواء  �ــســادت  والتكبري  التهليل  »عــبــارات 

اأنه  الفقيد  اأبناء  اأحــد  اإفــادة  املقربة عقب 

قــد اأمــ�ــســك ب�ساعد والــــده، فــوجــده حــّيــاً، 

فــرح، لكنه مل  اإىل  فانقلب م�سهد احلــزن 

يدم طويًا«.

به  ذويــه  بعودة  الفقيد،  ق�سة  وانتهت 

من امل�ست�سفى اإىل املقربة، ليدفن يف قربه 

اجلاهز، ولكن يف غياب جزء من م�سيعيه 

الــ�ــســابــقــن الــذيــن كــانــوا قــد �ــســلــوا عليه 

مرا�سم  وح�سروا  ع�سراً،  اجلــنــازة  �ساة 

دفنه ال�سابقة، لت�سبح ق�سته مدار حديث 

البلدة.

رجل ثمانيني يعود للحياة بعد دفنه ثم ميوت

بداأت اإحدى حماكم اجلنايات باخلرطوم، حماكمة �سوداين ادعى اأنه »عي�سى 

بن مرمي« واأنه ُبعث لهذه االأمة مهدياً وجمدداً، وا�ستمعت املحكمة الأقواله و17 

من اأتباعه.

وقالت وكالة »اأنباء ال�سرق االأو�سط«: اإن ال�سوداين »�سليمان اأبو القا�سم« 

يّدعي اأنه نزل من ال�سماء يف رحم امراأة تدعى »دار ال�سام« ولي�س له اأب اأو 

اأم، واأنه ا�ستند يف دعوته اإىل ن�سو�س الكتاب وال�سنة، واأنه ملتزم بالت�سريع 

التي   ،1981 ر�سالته يف عام  يبداأ  اأن  اأمــره  واأن اهلل  قــواًل وفعًا،  االإ�سامي 

بداأها فعًا ب�سجن نياال يف جنوب دارفور، واأن اهلل قال له: »بلغ النا�س اأنك 

عي�سى«.

امل�سيح« وحدد  اأن له �سل�سلة »من�سورات  التحقيقات معه  وذكر �سليمان خال 

59 كتاباً، وقال: اإنه ح�سر للخرطوم منذ عام 1995، الفتاً اإىل اأنه ال ي�سلي خلف 
اأئمة امل�ساجد.

وُقــّدم  مـــرمي«،  بــن  »عي�سى  باعتباره  للمتهم  باتباعهم  مــواطــنــاً   17 واأقـــر   

للمحكمة 30 كتاباً �سبطت بحوزة املتهم.

حماكمة �شود�ين �دعى �أنه »عي�شى بن مرمي«


