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 هل يسعى الرئيس ميقاتي 
إلقامة »منطقة عازلة«؟

األقاليم العراقية »مطالب دستورية«.. ولكن 

• كيف عرضت مشيخة خليجية الرشوى على روسيا؟
• قمة »خيبة األمل« تجمع الحريري باألتراك

عضوم لـ»الثبات«: عشت حياة متواضعة 
ألكون محّصنًا عن رغبات السياسيين 10
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اقتراب زوال 
الخطر.. من قطر

»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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صفحة

ما الذي دار بن االأمري القطري 

مكاملتهما  خالل  القذافـي  والعقيد 

�سدقية  مــدى  هــو  ومــا  الهاتفية؟ 

على �سرب  تعمل  بــاأن قطر  القول 

ال�سعودية اقت�سادياً و�سيا�سياً؟

الـــ�ـــســـعـــوديـــة  تـــلـــتـــهـــي  يف وقــــــت 

مبــ�ــســاكــلــهــا املـــتـــعـــددة واملــتــنــوعــة.. 

وتن�سغل م�سر باأزماتها.. وفـي وقت 

يــحــاول الــعــراق مللمة جــراحــه بعد 

االأمريكي.. حتاول قطر  االندحار 

كمعتَمد  كــبــري؛  لــــدور  تتنطح  اأن 

وحيد لالأمريكي يف املنطقة.. فهل 

الــذي  ال�سفدع  ق�سة  اأحـــد  يتذكر 

اأراد يوماً اأن يبتلع ثوراً؟

حــوار شـامــل حـول تـطـّور إيـــران.. وعـالقـاتـهـا العـربيــة واإلسـالمـيـة



ب��ع��د ال��ف�����ش��ل ال����ذي ُم��ن��ي ب���ه امل�����ش��روع 

ال���غ���رب���ي يف ����ش���وري���ة، وب���ع���د االن�����ش��ح��اب 

االأم���رك���ي م���ن ال���ع���راق، وال�����ذي ���ش��ي��وؤّرخ 

ملرحلة جديدة يف منطقة ال�شرق االو�شط 

واخلليج، ب�شبب الفراغ االأمني وال�شيا�شي 

للوجود  ك��ان  ملا  خ�شو�شاً  �شيرتكه،  ال��ذي 

ق���وة ع�شكرية  ال���ع���راق م��ن  االأم���رك���ي يف 

ي���رف���د ب��ه��ا احل��ل��ف��اء اخل��ل��ي��ج��ي��ن ال��ذي��ن 

م�شرتكة  واتفاقيات  مب�شالح  يرتبطون 

م��ع وا���ش��ن��ط��ن، ب����داأت خ��ري��ط��ة ج��دي��دة يف 

اخلليج  منطقة  وم��ن  التبلور،  يف  املنطقة 

بالذات هذه املرة، من خالل اإعالن الكيان 

املوحد ملجل�س التعاون اخلليجي.

ل��ق��د اأت����ى االن�����ش��ح��اب االأم����رك����ي من 

االأه��������داف  ف�����ش��ل  اإىل  ل���ي���وؤ����ش���ر  ال�����ع�����راق 

فبعد  البلد،  ه��ذا  احتالل  من  االأمركية 

اأن  ت��ت��وق��ع  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  ك���ان���ت  اأن 

يكّر�س احتاللها للعراق بقاءها فيه عقود 

ي�شبه  م���ا  اإىل  ال���ع���راق  ع���دي���دة، وحت���وي���ل 

النفوذ  انت�شار  وج��ه  احلاجز يف   - ال��دول��ة 

االإي��راين يف املنطقة، وبعد الوعود بجعله 

ال�شرق  يف  من��وذج��ي��ة«  دميقراطية  »دول���ة 

ُت��ل��ه��م ال�����دول االأخ�����رى بتبني  االأو�����ش����ط، 

بتكري�س  وت�����ش��م��ح  ومن���وذج���ه���ا،  ن��ظ��ام��ه��ا 

وق��وع جميع  تعني  التي  الدومينو  نظرية 

ال�شيطرة  االأو�شط حتت  ال�شرق  الدول يف 

اليوم،  عك�شية  النتيجة  تبدو  االأمركية، 

�شنوات  يقارب  ما  االأمركين  اإنهاء  فبعد 

ت�شع من االحتالل الع�شكري املبا�شر، يبدو 

الطائفية  تنخرها  متهالكة  دول��ة  العراق 

واملذهبية، وال�شراعات الداخلية بن قوى 

�شيا�شية فا�شدة.

اأزم��ة  ال��ي��وم على �شفر  ال��ع��راق  ي��ب��دو 

�شيا�شية كربى، تغذيها الع�شبيات املذهبية 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وت��خ��ت��ل��ط ف��ي��ه��ا امل�����ش��ال��ح 

وت��ذّك��ر مب��ا ح�شل يف اجلبل  االإق��ل��ي��م��ي��ة، 

منه  ال�شهاينة  ان�شحاب  غ���داة  اللبناين 

اآن��ذاك،  ح�شلت  التي  واملجازر   ،1983 عام 

»اإ�شرائيلي« لها، من  وما ُيحكى عن �شعي 

خالل االن�شحاب فجاأة من منطقة تغذيها 

االأحقاد والع�شبيات املذهبية والطائفية.

ق����درة  ب���ع���دم  اجل���م���ي���ع  اإدراك  وب���ع���د 

اإ�شقاط  اأو  �شورية،  يف  الع�شكري  التدخل 

من  اأن  تبّن  وبعدما  بالقوة،  االأ�شد  نظام 

نتائج احلراك الذي ح�شل يف املنطقة عام 

املنطقة  يف  االإيراين  النفوذ  ازدياد   ،2011
من  اأظ��ه��رت��ه  م��ا  بعد  ال�شيما  ع���ام،  ب�شكل 

غر  وجن��اح  وتكنولوجي،  ع�شكري  تفوق 

متوقع يف احلرب االإلكرتونية، وبعد ف�شل 

اإمرباطوري  دور  با�شتعادة  الرتكي  احللم 

الع�شرين،  القرن  بداية  يف  فقده  قد  ك��ان 

اأمركية  رغبة  ال��واج��ه��ة  اإىل  ال��ي��وم  ت��ربز 

املتعاظم  ونفوذها  اإي��ران  باحتواء  �شديدة 

يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ع��د االن�����ش��ح��اب، وذل����ك من 

ال�شعودي،  ال��دور  ا�شتعادة  حماولة  خ��الل 

من  العملية  ه��ذه  يف  ب���ارزاً  دوراً  واإعطائه 

خالل ما يلي:

- حتّول دول جمل�س التعاون اخلليجي 

التي  ل��ل��دع��وة  تلبية  واح�����د«،  »ك��ي��ان  اإىل 

اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�شعودي  العاهل  وجهها 

اخل��ل��ي��ج��ي؛  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  اإىل 

بتجاوز مرحلة التعاون اإىل االحتاد، والتي 

تبنتها دول املجل�س يف قمة جمل�س التعاون 

اخل��ط��وة،  ه���ذه  حتققت  واإذا  اخل��ل��ي��ج��ي.. 

وقام هذا الكيان اخلليجي بنجاح، ف�شيكون 

لل�شعودية �شيطرة وا�شحة على مقرراته، 

ملا لها من قوة اقت�شادية، وب�شبب م�شاحتها 

اجلغرافية التي تعطيها وزناً ال ي�شتهان به 

بالن�شبة اإىل الدول ال�شغرة املحيطة بها.

التحول  من  ومنعه  العراق  اإ�شعاف   -

اإث��ارة  اإقليمية وازن��ة، من خالل  اإىل دول��ة 

اأزم��ة  يف  واإدخ��ال��ه  املذهبية،  االنق�شامات 

���ش��ي��ا���ش��ي��ة ك�����ربى، ع��ل��ى اأث�����ر االن�����ش��ح��اب 

االأمركي منه، خ�شو�شاً بعد الدور الذي 

من  ال�شورية،  االأزم���ة  يف  يلعبه  اأن  ح��اول 
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حدث األسبوع

االفتتاحية

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

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

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

على  ويجب  وح�شا�شة،  دقيقة  لبنان  بها  مير  التي  املرحلة  اإن 

التي  الوطنية  الثوابث  �شمن  معها  التعاطي  ال�شيا�شية  القيادات 

من  ط  وُيخطَّ ُيحاك  ما  كل  وتف�شل  ال��داخ��ل،  من  الوطن  ن  حت�شّ

م���وؤام���رات على ال��داخ��ل ال��ل��ب��ن��اين، رغ��م ك��رة امل��ط��ب��ات على هذه 

ال�شاحة، وت�شّعب تعقيداتها االإقليمية والدولية.

امل��ل��ف��ات الدقيقة  ن��ت�����ش��اءل: م���اذا فعلت احل��ك��وم��ة يف ه��ذه  ل��ذا 

وامل��ل��ّح��ة، اب��ت��داًء م��ن لقمة العي�س وال��و���ش��ع االإق��ت�����ش��ادي امل��رتدي 

والف�شاد ال�شارب اأطنابه بكل موؤ�ش�شات الدولة، واملع�شع�س يف عقول 

القيادات ال�شيا�شية، التي ال هّم لها اإال ال�شفقات وامل�شالح الذاتية؟ 

ماذا فعلت احلكومة مبلفات االإ�شالح االإداري والتعيينات، التي 

اال�شتزالم  واملبنية على  الطوائف،  اأمراء  يتقا�شمها  اأ�شبحت جبنة 

ومدى الربح من هذه املواقع مل�شلحة الزعيم اأو القيادي؟

نت�شاءل عن ملف زي��ادة االأج��ور، بعدما ارتفعت االأ�شعار ب�شكل 

جنوين، والزيادة املرتقبة اأ�شبحت يف خرب كان، الأن الغالء ق�شى 

التجار  ب��ن  م��رتاب��ط��اً  ت���اآم���راً  ه��ن��اك  ت��ول��د، وك����اأن  اأن  ق��ب��ل  عليها 

واأ�شحاب امل�شالح االقت�شادية واملعي�شية، وبن اأركان الدولة، التي 

اأ�شبحت دويالت ومزارع �شمن مناطقية النفوذ واال�شتغالل!

بها؟ هل  الثقة  يفقد  اأن  ك��اد  امل��واط��ن  اأن  ت��درك احلكومة  ه��ل 

ي��ع��ّول عليها  امل��واط��ن، وال  تعني  اأ�شبحت ال  اأن��ه��ا  ت��درك احلكومة 

املواطن،  البعد عن هموم  كل  بعيدة  قراراتها  الأن  قراراتها،  وعلى 

ذ، ابتداًء من التهرب من التحديث واالإ�شالح،  والأن قراراتها لن تنفَّ

خ�شو�شاً عدم تبّني م�شروع قانون انتخابي جديد يلحظ الن�شبية، 

الأن التمثيل النيابي منقو�س جداً، وغر �شحيح اأو عادل اأو �شادق، 

بدليل ما هو عليه الواقع يف لبنان؟ 

الن�شبية تعطينا فر�شة اأخرى ميكن اأن توؤدي اإىل متثيل اأكر 

95، جعلت من  امل��ادة  واأبدية  الطائفي،  املعيار  واإن  واأ�شدق،  �شحة 

اأمراء الطوائف ا�شتغاللين انتهازين، ونقول: ال بد من التحرر 

من ربقة القيد الطائفي، مهما طال الزمن..

اإن املعار�شة ال�شابقة واملواالة احلالية  لي�س من املبالغة القول 

االأماين  واختلفت  االأكرية  اإحباط، وعندما حكمت هذه  يف حالة 

وال��ت��ط��ل��ع��ات م���ع امل���م���ار����ش���ات احل��ك��وم��ي��ة احل��ال��ي��ة ب��ا���ش��ط��ف��اف��ه��ا 

وال�شعب،  وامل��ق��اوم��ة  ال��وط��ن  ح�شاب  على  امل�شلحية،  و�شراعاتها 

د اأن هذه الذهنية التي تهدم الوطن، اأ�شعفت موقف االأكرية،  تاأكَّ

الفريق  مار�شها  التي  امل��ح��اوالت  رغ��م  االت��ه��ام،  قف�س  يف  وجعلته 

املعار�س اليوم، وم�شوؤوليته عن الهدر يف املال العام والعجز والدين 

اليوم  اأ�شبح  واملالية،  االقت�شادية  والهرطقة  واملح�شوبية  والف�شاد 

لالأكرية، من خاللها،  االإ���ش��اءة  ملحاولة  للدخول  قوي  يف موقف 

العظيمة،  اإجن��ازات��ه��ا  رغ��م  املقاومة،  �شالح  على  الت�شوي�س  ومنها 

مع  القوى  ب��ت��وازن  اال�شتقرار  وحتقيقها  وانت�شاراتها  ومواقفها 

التوطن  مقولة  وتف�شيل  االأم��ن��ي،  واالرت��ي��اح  ال�شهيوين،  ال��ع��دو 

والتق�شيم، الأنها املعيار لال�شتقرار الداخلي وجمابهة كل موؤامرة 

تع�شف بلبنان.

النائب ال�سابق في�سل �سليم الداوود

اأمن عام حركة الن�شال اللبناين العربي

دور �سعــودي بعـد الن�سحـاب الأمريكي            مــن الــعـــراق ماذا أنجزت الحكومة اللبنانية 
لغاية اآلن؟

القادة اخلليجيون على هام�س موؤمترهم الذي عقد الثالثاء املا�شي)اأ.ف.ب.(

) العدد 193(  اجلمعة - 23 كانون الأول - 2011

مـــــــن هــــــــو؟

حينما  و�إحباط  غ�ضب  بنوبة  �أ�ضيب   ،1978 �آذ�ر   14 قوى  يف  فاعل  حزب  رئي�س 

رف�س م�ضاعد وزيرة �خلارجية �لأمريكية جيفري فيلتمان تخ�ضي�ضه بزيارة يف 

مقر �إقامته، خالل زيارته �لأخرية للبنان.

�أحد  يف  لقاء  على  �تُّفق  كونيللي،  �ل�ضفرية  مع  و�ضطاء  وم�ضاعي  �ت�ضالت  وبعد 

�مل�ضوؤول  �أن  �أُبلغ  �ملوعد،  من  دقائق  قبيل  لكن  �لعا�ضمة،  يف  �لكربى  �لفنادق 

�لأمريكي لي�س لديه وقت للقاء به.

تنظيف »امل�ستقبل«

»�مل�ضتقبل«  لتيار  �لتابع  �لإعللالم  »تنظيف«  عملية  �إن  �حلريري،  م�ضت�ضاري  �أحد  قال 

�ضوف يحّقق وفرً� مايًا ل ُي�ضتهان به.. فتمنى عليه �أحد �مل�ضتمعني �أن ل ي�ضتخدم كلمة 

»تنظيف«، لأن هوؤلء خدمو� �حلريري وتياره، وبالتايل لي�ضو� �أو�ضاخًا، وميكن �أن ينقلبو� 

�ضيا�ضيًا.. فرّد عليه: نحن جعلناهم ب�ضرً� و�أعطيناهم �أمو�ًل ل يحلمون بجمعها طو�ل 

عمرهم.. »لي�ضحكو� يف عّبهم«، وهوؤلء لن يكونو� قادرين على معادتنا على �أمل �لعودة، 

لأن ل �أحد من �لطرف �لآخر ميكن �أن ي�ضتخدمهم، لعدم �لثقة بهم، ولقلة كفاءتهم.

نحو عالقة متطورة وفاعلة

نوعية،  نقلة  حققت  وبكركي  �هلل  حللزب  بني  �لعالقة 

�لبطريرك  ميثل  وفد  بها  قام  �لتي  �لزيارة  خالل  من 

�حلزب  عللام  لأمللني  �لللر�عللي،  بطر�س  ب�ضارة  �مللللاروين 

�ل�ضيد ح�ضن ن�ضر�هلل، وُعلم �أن هناك مقاربة خمتلفة 

مرحلة  �إىل  قيا�ضًا  �ملطروحة  و�مللفات  �لثنائية  للعالقة 

�لعالقة مع �لبطريرك �ل�ضابق ن�ضر�هلل بطر�س �ضفري.

�هلل  ن�ضر  �ل�ضيد  قللر�ءة  فللاإن  �مل�ضادر،  �أفلللادت  وكما 

و�لوطنية،  �مل�ضيحية  للهو�ج�س  �ملارونية  و�لبطريركية 

ول�ضبل معاجلتها، كانت متقاربة. 

�لإ�ضالح  تكتل  رئي�س  �هلل،  ن�ضر  �ل�ضيد  ��ضتقبل  كما 

�للقاء  �لتاأكيد خالل  �لعماد مي�ضال عون، ومت  و�لتغيري 

فّعالة  �آللليللات  و�عتماد  �لكامل،  �لتن�ضيق  �أهمية  على 

متانة  على  �لتاأكيد  جللرى  وكللذلللك  �ملقبلة،  للمرحلة 

�لتفاهم و�لتحالف �لقائم بني �جلانبني، ما ي�ضاعد على 

حت�ضني لبنان �أمام كل �لتحديات �لقائمة و�ملقبلة.



اآذار؛ يف   14 ���ش��ق��ور  ع��ق��اب م��ن  ع��ل��ى م�شمى؛  ا���ش��م  اإن���ه 

االإعالم كما يف امليدان. 

رمبا ال ُيعد عقاب �شقر من الفاعلن يف القرار ال�شيا�شي 

االإعالمية  اأ�شلحتها  اأحد  �شك  دون  لكنه من  القوى،  لهذه 

ب�شرعة  الكالم  اإط��الق  على  لقدرته  »الهوبرة«،  يف  الفعالة 

قيا�شية، حتى قال البع�س اإنه ال ي�شمع ما يقوله، وال يفهمه 

اأحياناً!

اأم���ا ج��دي��د ال��ق��درات اخل��ا���ش��ة ل��ه��ذا ال�����ش��اب ال��ق��ادم من 

االأحياء الفقرة اإىل »الداون تاون« فال�»هاي اإند« يف اأوروبا، 

فهو تنفيذ املوؤامرات على اأنواعها، واآخرها ا�شتهداف �شورية 

املبا�شر على �شفحة  اإ�شرافه  وميدانياً، من خالل  اإعالمياً 

ما ت�شمى »الثورة ال�شورية« على ال�»فاي�س بوك«، والتي يقوم 

اإنتاج  من خاللها بفربكة كبرة للوقائع، مب�شاعدة مكتب 

مبا�شر  بتمويل  يقيم حالياً  بروك�شل، حيث  اأقيم يف  �شخم 

من ا�شتخبارات دولة عربية، ويقوم العاملون يف هذا املكتب 

باالإ�شافة  وم�شاهد،  الأفالم  واإنتاج  مونتاج  عمليات  باإجراء 

اإىل البيانات وت�شمية اأيام اجلمعة بطريقة م�شرحية اأحياناً.

اإىل  ي��ذه��ب  اأن  اخ��ت��ار �شقر  واج��ب��اً،  ال�شرية  ك��ان��ت  ومل��ا 

اأوروبا، حيث املكان اأكر اأماناً للحركة، بعيداً عن اأية رقابة، 

اأب��رز  اأح��د  رح��ال؛  املبا�شر مع حممد  بالتن�شيق  يقوم  حيث 

الذين ينادون بالتدخل الع�شكري االأجنبي وال�شراع امل�شلح 

�شد النظام واالأجهزة االأمنية واملواطنن. 

الرئي�س  م��ن  ر�شمياً  مكلف  �شقر  اإن  ت��ق��ول  امل��ع��ل��وم��ات 

ال�����ش��اب��ق ل��ل��ح��ك��وم��ة ���ش��ع��د احل���ري���ري مل�����ش��اع��دة »امل��ج��م��وع��ة 

بروك�شل  من  تتخذ  التي  ال�شورية«،  املعار�شة  يف  االأوروبية 

ل��ه��ا، وم��رك��ز م��ت��اب��ع��ة ي��وم��ي��ة ل����»احل���راك ال�شعبي«  م��ق��راً 

ال�شوري، وتفا�شيل اأخرى يف �شورية، واإنه ي�شهم يف تنظيم 

ال�شعبية  للتحركات  املنظمة  للتن�شيقيات  االإعالمي  العمل 

�شورين  اأع��م��ال  رج��ال  ال�شورية، بدعم من  امل��دن  بع�س  يف 

معار�شن وخليجين.. وتو�شح هذه املعلومات اأن احلريري 

يلتقي �شقر يف فرن�شا بن احلن واالآخ��ر، حيث ي�شعه يف 

�شورة التطورات ال�شورية، عدا عن اإعداده واإر�شاله التقرير 

اليومي للحريري.

ُولد عقاب عقاب �شقر يتيماً وفقراً، والده ق�شى نحبه 

يف �شراع مع الع�شابات واأمه حامل، فخرج اإىل الدنيا وحيداً 

ال�شياح  يف  الفقر  »امل�شبغة«  ح��ي  يف  ق��وة  وال  ل��ه  ح��ول  ال 

م��ن خطوط  اأم��ت��ار  بعد  على  اجل��ن��وب��ي��ة،  ب���روت  ب�شاحية 

اللعب  ك��ان  حيث  اللبنانية«،  »ال��ق��وات  م��ع  وال��ن��ار  التما�س 

حتت مرمى القنا�شة اأمراً اعتيادياً وطبيعياً لكل ال�شكان يف 

مارون م�شك، ويف �شارع االأ�شعد، ونقاط ال�»فور يو« امل�شتعلة 

يف مواجهة عن الرمانة من جهة اأخرى.

يف ال�����ش��اب��ع��ة م��ن ع��م��ره ع��ا���س رع���ب ال��غ��زو ال�شهيوين 

للبنان، وتهّجر من ال�شاحية اجلنوبية اإىل الهرمل، ثم اإىل 

بدنايل، ثم اإىل عاليه يف اجلبل، حيث مل يكن لعمه الذي 

فتنقل  واحل��رب،  الق�شف  من  االآمنة  املناطق  يف  بيتاً  كفله 

بهم يف بيوت م�شتاأَجرة من منطقة اإىل اأخرى، ويف العا�شرة 

�شنته على  ال��ذي  الق�شف  ثانية رعب  من عمره عا�س مرة 

ال�شاحية قوات اأمن اجلميل. 

يف  الر�شمية  امل��دار���س  يف  الثانوية  املرحلة  �شقر  در����س 

درا�شته اجلامعية، حيث كان  اإىل  ينتقل  اأن  ال�شاحية، قبل 

امل��وىل،  �شعود  الدكتور  م��ع  حياته  م�شار  غ��ر  ال��ذي  اللقاء 

على  وقدرته  وبنباهته  �شقر،  ل�شان  بطالقة  اأُعجب  ال��ذي 

احلفظ، وملح فيها بع�شاً من و�شولية قد تقوده اإىل املراتب 

العليا، فتبناه فكرياً و�شيا�شياً. 

علم  يف  واإج�����ازة  الفل�شفة  يف  اإج����ازة  ع��ل��ى  �شقر  ح�شل 

االجتماع، ودرا�شات عليا يف علم النف�س االجتماعي ودرا�شات 

عليا يف علم االجتماع ال�شيا�شي، ودرا�شات عليا يف الفل�شفة، 

وك����ان ق��د ع��م��ل م��در���ش��اً يف م��ع��ه��د ال���درا����ش���ات االإ���ش��الم��ي��ة 

امل�شيحية يف اجلامعة الي�شوعية.

�شمر  اآذار؛   14 يف  »املفكرين«  بع�س  اإىل  امل��وىل  قدمه 

فرجنية ونايلة معو�س، حيث ُعرف بعالقته املميزة معهما، 

وبع�س  »البلد«، يكتب عموداً  اإىل جريدة  ومن هناك ذهب 

اآن���ذاك، مع عالقات  املقاالت التي متّجد ق��وى »االأك��ري��ة« 

اأكر من مميزة مع االأمركين، بناها خالل اإحدى رحالته 

يف  امل�شت�شار  ح��م��ود؛  جناح  اإىل  ت��ع��ّرف  حيث  وا�شنطن،  اإىل 

اال�شتخبارات  وعميل  ال��ع��راق،  غ��زت  ال��ت��ي  التحالف  ق��وى 

االأمركية، وهو �شقيق امل�شت�شار االإعالمي للحريري هاين 

حيث  احلريري،  �شعد  اإىل  �شقر  تعّرف  هناك  ومن  حمود، 

م�شدر  يعرف  اأح��د  يكن  مل  مم��ي��زة،  عالقة  بينهما  ن�شاأت 

متانتها.

�شقر م��ت��زوج ول��دي��ه اب��ن��ة، وق��د وق��ف زواج���ه ع��ائ��ق��اً يف 

اإن  ق��ي��ل  ال��ت��ي  امل��ع��روف��ة  التلفزيونية  امل��ذي��ع��ة  م��ع  ع��الق��ت��ه 

�شقر قد تزوجها اأخراً بعيداً عن االأ�شواء، بعد تدبر اأمر 

طالقه..
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  همسات

دور �سعــودي بعـد الن�سحـاب الأمريكي            مــن الــعـــراق
خالل الو�شاطة التي كان يحاول القيام بها، والوقوف علناً 

يف وجه امل�شاريع العربية الهادفة اإىل عزل �شورية.

ال�شيا�شي  احل����راك  يف  ���ش��ع��ودي  دور  ع��ن  ُي��ح��ك��ى  م��ا   -

العراقي امل�شتجد بعد االن�شحاب، وذلك من خالل حتري�س 

نية على املطالبة بالتحول اإىل  املحافظات ذات الغالبية ال�شُّ

اإىل  ال��ع��راق  حتويل  وبالتايل  ذات���ي،  ا�شتقالل  ذات  اأقاليم 

دولة فيدرالية �شعيفة مق�ّشمة على اأ�شا�س طائفي.

بعد جناح مبادرة  اليمن،  ال�شعودي يف  النفوذ  ازدي��اد   -

التعاون اخلليجي يف اليمن، والتي متثلت يف  دول جمل�س 

اإقناع الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �شالح بالتنحي.

واالأمنية  ال�شيا�شية  املجاالت  يف  وا�شح  خليجي  دعم   -

ويف  عمان،  و�شلطنة  البحرين  مملكة  من  لكل  والتنموية 

تلك  ال�شعبي ممنوع يف  ب��اأن احل��راك  وا�شحة  ر�شالة  ذل��ك 

ال��دول، واأنه لن يتم التهاون مع التحركات ال�شعبية التي 

االإع��الن حتاول  اإي��ران بتغذيتها، وبهذا  تتهم دول اخلليج 

ال�شعودية ودول اخلليج ا�شتخدام �شيا�شة »الع�شا الغليظة« 

جتاه التحركات ال�شعبية يف دولهم، و�شد كل ما يعتربونه 

ت��دخ��الت خ��ارج��ي��ة - وحت��دي��داً اإي��ران��ي��ة - يف ���ش��وؤون دول 

اخلليج.

وعلى ما يبدو، فاإن ال�شعودية اليوم من خالل �شيا�شتها 

اخلليج،  يف  ح�شلت  التي  ال�شعبية  التحركات  جتاه  املعلنة 

وم��ن خ��الل اإع��الن »الكيان ال��واح��د« ال��ذي ح�شل يف قمة 

يف  اإي����ران  م��ع  لتطبق  ت�شعى  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون  كجل�س 

الواليات  اعتمدته  ال��ذي  »م��ون��رو«  مبداأ  ي�شبه  ما  اخلليج 

اأوروب����ا، وال���ذي انطلق  1832 م��ع  املتحدة االأم��رك��ي��ة ع��ام 

من قاعدة اأ�شا�شية مفادها اأن »اأي حماولة من قبل الدول 

االأوروبية للتدخل يف �شوؤون القارة االأمركية، ت�شّكل خطراً 

الواليات  املتحدة«، ما يعني حق  الواليات  واأم��ن  �شلم  على 

اأي دولة من  �شيادة  بالتحرك للدفاع لدى تهديد  املتحدة 

االأوروبين، وياأتي يف هذا  قبل  الالتينية من  اأمركا  دول 

ال�شياق ت�شريح �شعود الفي�شل حول توازن الردع النووي، 

للغمز من قناة النووي االإيراين املهدد للمنطقة.

يف النهاية، ال بد من االإ���ش��ارة اإىل اأن االحت��اد بن دول 

االأوروب���ي،  التعاون  غ��رار  على  ومتعاونة  متجاورة  عربية 

اإىل  ال�شعي  ك��ان هدفه  اأم��ر مرغوب ومطلوب يف ح��ال  هو 

وعلمياً،  وثقافياً  و�شيا�شياً  اقت�شادياً  ال���دول  ه��ذه  تقوية 

وال�����ش��ر ب��ه��ا ن��ح��و ال��ت��ق��دم واالل��ت��ح��اق ب��رك��ب احل�����ش��ارة، 

اإذا  اأم��ا  �شعوبها،  رفاهية  وحتقيق  التكنولوجي،  والتقدم 

االأمركية  املتحدة  الواليات  نفوذ  تقوية  منه  الهدف  كان 

العربية  ال��دول  �شيا�شات عدائية جتاه  واإع��الن  يف اخلليج، 

اأال يتم ال�شر به،  اإ�شعافها، فاالأف�شل  االأخ��رى، وحماولة 

بالكامل،  �شيادتها  وفقدان  االأم��ة،  خراب  اإىل  �شيوؤدي  الأنه 

بعد  خ�شو�شاً  الوحدة،  مقومات  من  الكثر  فقدت  بعدما 

حتّول اجلامعة العربية اإىل اأداة يف يد امل�شاريع التق�شيمية 

ة للمنطقة. املعدَّ

ليلى نقوال الرحباين

�شّلته  اأم���ام  امل�شتقبل  تيار  يف  امل�شوؤولن  اأح��د  ه��ّدد   •
اخلا�شة، باأن رّد فعل عنيف �شيلجاأ اإليه اإذا مّت تكليف 

با�شم  احل��ري��ري  خطابات  وك��ات��ب  ال�شابق  االإع��الم��ي 

اأحد  له  امل�شتقبل، فقال  اإع��الم  باالإ�شراف على  ال�شبع 

اأفراد ال�شّلة: »�شاعتها بي�شملك التنظيف«.

يقفون  �أ�ضخا�س  �أ�ضماء  خمت�ضة  جهات  تللتللد�ول   •
ور�ء توزيع �ضو�ريخ يف جنوب لبنان، بهدف �ل�ضتفادة 

وحلفاءها  �ضورية  تتهم  بحيث  و�ملللاديللة،  �ل�ضيا�ضية 

و�إمكانية  »�إ�ضر�ئيل«،  جانب  من  �للبنانية  و�حلكومة 

طاملا  غاية  يحقق  ما  �لأمللن،  جمل�س  �إىل  ذلللك  �نتقال 

كانو� ين�ضدونها.

اأجانب  �شبعة  خطف  ق�شية  االأ���ش��واء  اإىل  ع��ادت   •

اأوروب��ي��ة،  دول��ة  �شفارة  يد  على  وحتريرهم  لبنان،  يف 

ال�شيما بعد اعتقال اأحد العقول املدبرة التي تبن اأنها 

املعار�شة..  يف  فاعل  ح��زب  م��ن  بحماية  حتظى  كانت 

وترتكز االأ�شئلة حول طبيعة عمل املخطوفن، وما اإذا 

كانوا �شّياحاً اأم كانت لهم مهام اأخرى.

بلدة بقاعية كانت متميزة  اأهايل  اأن عدداً من  • علم 
مبواقفها الوطنية والقومية، ويكاد ال يخلو بيت فيها 

من �شهيد يف مواجهة العدو ال�شهيوين، اأو يف خمتلف 

بتحرك  البدء  ينوون  الوطنية،  واملواجهات  املنا�شبات 

ا�شتطاع   ،1978 اآذار   14 ق���وى  يف  ف��اع��ل  ح���زب  ���ش��د 

البلدة  ي�شور  اأن  املذهبي  وحتري�شه  ر�شاويه  بف�شل 

كانت  اأن  بعد  ملحيطها،  معادية  ب��وؤرة  اأ�شبحت  وكاأنها 

تلعب دوراً طليعياً فيه، اإ�شافة اإىل حماولة ت�شويرها 

وك��اأن��ه��ا اأ���ش��ب��ح��ت م��ع��ادي��ة ل�����ش��وري��ة، وه���ي ك��ان��ت على 

اجلمهورية  علم  ب�شفته  ال�شوري  العلم  ترفع  ال��دوام 

العربية املتحدة والقومية العربية.

�شورية، يحمل  اأ�شول  من  �شابقاً  نائباً  اأن  لوحظ   •
�شفة نائب رئي�س يف حزب رئي�شه مهاجر االآن، يكلف 

ب��ت��ق��دمي ال��ت��ع��ازي ب��ا���ش��م »م��ع��ّل��م��ه« يف ب��ع�����س ال��ذي��ن 

ليديل  بقتلهم،  ال�����ش��وري��ة  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  يتهمون 

بعدها بت�شريح ناري �شد بلده االأ�شلي.

• ت�شاوؤالت بروتية ُتطرح يف هذه االأيام ب�شكل وا�شع 
ح��ول دور جن��ل ن��ائ��ب م��ن ت��ي��ار م��ع��ار���س، يف التعبئة 

م�شبوهة  �شا�شات  �شارت  اأن  بعد  خ�شو�شاً  املذهبية، 

تفتح له هواءها لبث �شموم غليونية.
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�لللعللمللاد  �أن  تللبللني   •
حينما  علللون  ملليلل�للضللال 

�لقا�ضي  ��للضللم  طلللرح 

طللللانلللليللللو�للللس ملل�للضلللللب 

لللللرئللللا�للللضللللة جمللللل�للس 

�لللقلل�للضللاء �لأعلللللللى، مل 

�إمنا  �أبللدً�،  يعرفه  يكن 

بعد  هذ� �لختيار جاء 

علمه  على  �أجمعت  �أن 

ومناقبيته  و�أخلللالقللله 

ونلللز�هلللتللله جمللمللوعللة 

كللللبللللرية ملللللن رجلللللال 

�لللقلل�للضللاء و�للللقلللانلللون 

و�ملحامني.



لعل من �أكرث ما يهز �أو�صال 

�حللف �ملعادي ل�صورية، �ملمتد 

من بع�ض �لد�خل �ل�صوري 

�إىل عرب »�العتد�ل«، مرورً� 

بالكيان �ل�صهيوين و�ملجن�صني 

�لفرن�صيني، ك�صاركوزي 

وغليون، و�نتهاء بو��صنطن، 

هو تلك �لدبلوما�صية �لهادئة 

و�لباردة �لتي جتيد متامًا �لنظر 

و�لتطلع �إىل كامل م�صاحة 

�للعبة، وتاريخ ت�صكيلها 

ومكوناتها، فتت�رصف بحكمة 

، وجتمع �ملزيد  وحنكة نادرتنينْ

من �الأور�ق بني يديها، ت�صفع 

بها �لوجوه �لكاحلة عند �الأو�ن 

�لالزم.

ب��رودة  �أن  خليجي،  دبلوما�سي  ي��روي 

�أع�سابها،  وهدوء  �ل�سورية  �لدبلوما�سية 

�أ�سابيع زعيم دبلوما�سية  �أغرت قبل عدة 

بعر�ض  ي��ت��ق��دم  لأن  �مل�����س��ي��خ��ات،  �إح�����دى 

ك��ل م��ن يف نف�سه رخ�ض  ل��ع��اب  ل��ه  ي�سيل 

�أن جت��رب��ة �خل���د�م  م��ن��ه  دن�����اءة، ظ��ن��اً  �أو 

 150 فعر�ض  للتعميم،  قابلة  و�لغليون 

مليون دولر، وبع�سهم يقول 250 مليون 

دولر، على حكيم �لدبلوما�سية �ل�سورية، 

�لنظام، فما لقى  ين�سق عن  �أن  �أج��ل  من 

ق��ا���س��ي��اً ي�سفه  �ل�����س��د، و���س��م��ع ك��ام��اً  �إل 

»كنت  بقول:  �لدبلوما�سي �خلليجي  هذ� 

�أ���س��م��ع��ت ل��و ن��ادي��ت ح���ي���اً.. ل��ك��ن ل حياة 

تلك �حلادثة قد  �أن  ت��ن��ادي«، ويعترب  ملن 

تكون جزء�ً من �لت�سعري �لعد�ئي �لعربي، 

ورمبا  �سورية،  �سد  �خلليجي،  خ�سو�ساً 

�ل�سورية  م��ا جعل وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ه��ذ� 

�ل�سحفي  موؤمتره  يف  يتمنى  �ملعلم  وليد 

ي�سهمو� يف حل  �أن  �ل��ع��رب  »على  �لأخ���ري 

على  يكونو� عبئاً  �أن  �ل�سورية، ل  �لأزم��ة 

�سورية«.

�ل�����س��ي��ا���س��ة �خل��ل��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو 

�أ�سحت تقوم على قاعدة �لر�ساوى، حيث 

يوؤكد دبلوما�سي �أوروبي �سرقي �أن �إحدى 

�مل�سيخات و�سلت �إىل حد عر�ض �لر�سوى 

على دول��ة ك��ربى م��ن وزن رو���س��ي��ا، حيث 

لتقدمي  ��ستعد�دها  �مل�سيخة  ه��ذه  �أب���دت 

خم�سة مليار دولر على مو�سكو، من �أجل 

تغيري موقفها من �سورية.

هذ�  �لأوروب����ي  �لدبلوما�سي  وي�سف 

�ل��ت�����س��رف ب���الأرع���ن و�لأح���م���ق و�ل��غ��ب��ي، 

لأن�����ه ي��ك�����س��ف ع���ن ح��ق��ي��ق��ة و�ح�������دة؛ �أن 

م�سيخات �خلليج ل تعرف حجم �مل�سالح 

و�لعاقات �لدولية، كما �أنه ينم عن فهم 

ت�سهدها  �لتي  �لكربى  للتطور�ت  قا�سر 

�ملنطقة.

وب����ر�أي ه���ذ� �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي �لأوروب����ي 

رغم  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�سيا�سة  �أن  �ل�سرقي، 

�أن  ت�ستطيع  ل  وه��ز�ئ��م��ه��ا،  �خ��ف��اق��ات��ه��ا 

ل��ل��ت��وت��ر، وه��و  ب���وؤر  تعي�ض م��ن دون خ��ل��ق 

بريجن�سكي،  له  ونّظر  عمل  �ل��ذي  �مل��ب��د�أ 

�لذي ر�أى �أن على و��سنطن �أن تخلق بوؤر 

لكن  تدخلها،  لتربير  د�ئ���م  ب�سكل  ت��وت��ر 

فعت يف �أكرث من منطقة من  و��سنطن �سُ

�إىل عقر  �ل�سفعات  �لعامل، وو�سلت هذه 

د�رها، ويعدد هذه �ل�سفعات:

، حيث  م��دوٍّ ب�سكل  �ل��ع��ر�ق  فعت يف  �سُ

وباأكرث من  قتيل،  ب�4500  باأكرث  �عرتف 

�أل��ف ج��ري��ح، و�أك���رث م��ن خم�سة  ع�سرين 

�آلف م�سّوه وُمقَعد من جنودها، معترب�ً 

�أن هذ� �لرقم غري حقيقي، وهو يقرتب 

م���ن �أك�����رث م���ن م��ئ��ة �أل�����ف ق��ت��ي��ل وج���رح 

وم�سّوه، لفتاً �إىل �أن �لبنتاغون ل يعطي 

يحملون  وم��ن  �جل��دد  �ملهاجرين  �أ�سماء 

�لبطاقات �خل�سر�ء »غرين كارت« �لذين 

يق�سون يف �حلروب.

����ف����ع����ت �أم�������ريك�������ا وم��������از�ل��������ت يف  �����سُ

�أرق��ام خ�سائرها،  ت��زد�د  �أفغان�ستان، حيث 

وها هي �لآن تتلقى �سفعة من باك�ستان، 

�إ�سام  ب��ن  حيث هناك خ��اف ج��وه��ري 

�آباد وو��سنطن، وموؤخر�ً منعت �إ�سام �آباد 

�أفغان�ستان  �لأم��ريك��ي��ة يف  �ل��ق��و�ت  �إم���د�د 

عن طريق باك�ستان.

و�����س���ن���ط���ن ت��ت��ل��ق��ى �ل�����س��ف��ع��ة ت��ل��وى 

�أم��ريك��ا  يف  �خللفي  فنائها  م��ن  �لأخ����رى 

�لاتينية، يف �لوقت �لذي تزد�د موجات 

�ل����ع����د�ء �ل�����س��ع��ب��ي �لأوروب���������ي ل��ل��ولي��ات 

قو�عدها  �سد  �ملظاهر�ت  وتقوم  �ملتحدة، 

�أملانيا على  �لع�سكرية، كما هو حا�سل يف 

�سبيل �ملثال ل �حل�سر.

وه���ا ه��ي �لآن �ل�����س��ف��ع��ات يف �ل��د�خ��ل 

�لأمريكي، حيث �لأزمة �ملالية �لعا�سفة، 

�ل�سن  من��و  �أن  ب�سكل  �ل��ن��م��و،  وت��ب��اط��وؤ 

�أ�سبح �أكرث بثاثة �أ�سعاف من �لوليات 

�مل���رك���زي  �ل��ب��ن��ك  �أن  ل���درج���ة  �مل���ت���ح���دة، 

�لنهيار  من   2008 عام  �أنقذها  �ل�سيني 

�ملايل.

ت�ستطيع  ل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ل��ك��ن 

�إذن،  �لتوتر�ت،  خلق  دون  من  �ل�ستمر�ر 

ل بد من بوؤر توتر تخلقها و��سنطن وهي 

يف طور �ن�سحابها �لع�سكري وهز�ئمها يف 

�ملنطقة، ول بد من وكيل عنها يغذي هذه 

�لأوروبي  �لدبلوما�سي  ر�أي  �لبوؤر، ح�سب 

�ل�����س��ع��ودي��ة  �أن  ي���وؤك���د  �ل�����ذي  �ل�����س��رق��ي، 

ملتهبة مب�ساكلها �لد�خلية على م�ستوى 

فيها،  �لأج��ي��ال  و���س��ر�ع  �حلاكمة  �لعائلة 

وعلى م�ستوى �لو�قع �لجتماعي وحرية 

�لر�أي و�لتعبري و�لتحرر �لجتماعي.

�إي���ر�ن  م��ع  م�ساكلها  لها  و�ل�سعودية 

ب��ف��ع��ل �ل���ت���دخ���ل �لأم����ريك����ي �ل�����ذي منع 

ت��ط��وي��ر �ل���ع���اق���ات ب���ن �ل��ب��ل��دي��ن نحو 

�لعر�ق  مع  م�ساكلها  لها  فيما  �لأف�سل، 

�ل���ت���ي مل ت���ع���رف ك��ي��ف ت��ن�����س��ج ع��اق��ات 

لأو�م���ر  تخ�سعها  وبقيت  معها،  ح�سنة 

�لأمريكي، وم�سر ملتهبة باأزماتها �لتي 

تتفرع وتتعدد، وهنا كان ل بد من �لبحث 

عن طرف ثالث، فكانت قطر؛ ذ�ت �لعدد 

�ل�����س��ك��اين �مل����ح����دود، �ل�����ذي ل ي��ت��ج��اوز 

م��ل��ي��ون ون�����س��ف م��ل��ي��ون ق���ط���ري، بينما 

دخ��ل��ه��ا م��ن �ل��ن��ف��ط و�ل��غ��از يكفي لأك��رث 

من مئة مليون، و�لتي كانت يف �لفرت�ت 

�جلميع:  م��ع  ع��اق��ات  بنت  ق��د  �ملا�سية 

م���ع ����س���وري���ة و�إي��������ر�ن و�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

و�ملقاومة �للبنانية، كما �أن لديها حمطة 

من  �أك��رب  ميز�نيتها  تبلغ  �لتي  �جلزيرة 

قاعدة جوية  �أكرب  وفيها  دول��ة،  ميز�نية 

�أمريكية، ولها عاقات و��سعة مع �لكيان 

�ل�سهيوين.

وه���ك���ذ� ����س���ارت �مل�����س��ي��خ��ة �ل�����س��غ��رية 

�لبيت  �أب��و�ب  وفتحت  لاأمريكي،  وكيلة 

�ل��دور �لقطري، �لذي بد�أ  �أم��ام  �لأبي�ض 

مت��وي��ل �خل��ط��ة �لأم��ريك��ي��ة م��ن خمتلف 

�لأبو�ب:

م���ن ب����اب �جل���ام���ع���ة �ل���ع���رب���ي���ة، �ل��ت��ي 

يف  �ستنتهي  �لتي  دورت��ه��ا  رئا�سة  ��سرتت 

يف  عبا�ض  حممود  �سلطة  من  �ملقبل  �آذ�ر 

مقاطعة ر�م �هلل.

م��ن �ل��ب��اب �ل��رتك��ي، حيث ك��ان ل�سلة 

�أردوغ��������ان - �أوغ����ل����و ن�����س��ي��ب��ه��ا م���ن ك��رم 

�مل�سيخة، يف نف�ض �لوقت �لذي �أر�دت هذه 

�أنها  لأ�سيادها  توؤكد  �أن  �لرتكية  �ل�سلة 

ل تز�ل �أطل�سية، وهي تريد دور�ً يف هذ� 

�ملجال يف �إطار من �لأتركة �جلديدة.

ك���ان �مل�����س��روع �لأم���ريك���ي وم���ا ي���ز�ل، 

�نت�سار،  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  �ل��ه��زمي��ة  وق���ف 

وذلك ل يتم �إل من خال �لقلب �لناب�ض 

�لذي ي�سخ دماء �ملقاومة يف وجه �مل�سروع 

تولته  ما  وه��و  �ل�سهيوين،   - �لأم��ريك��ي 

�مل�سيخة �خلليجية على �ستى �مل�ستويات: 

دفق مايل للزمر و�جلماعات �لتخريبية 

�حلليم  كعبد  �لنظام،  عن  من�سقن  من 

خد�م، و�أخرى مطلوبة بجر�ئم وجنايات 

كالغليون  �لو��سعة،  �هلل  دنيا  يف  وه��ارب��ة 

و�لق�سماين وطيفور.. وغريهم.

وه���ك���ذ� ت���ول���ت �مل�����س��ي��خ��ة �خل��ل��ي��ج��ي��ة 

على  فمّولت  �سورية،  يف  �لإره���اب  متويل 

ل��ب��ن��ان، حينما  يف  »�إ����س���ر�ئ���ي���ل«  ط��ري��ق��ة 

ما   ،1978 �آذ�ر   14 يف  �جل���ن���وب  �ج���ت���اح 

ي�سمى »جي�ض لبنان �حلر«، بقيادة �لر�ئد 

�سورية  جي�ض  فكان  ح��د�د،  �سعد  �لعميل 

�حل���ر ب��ق��ي��ادة �مل�����س��ب��وه ري���ا����ض �لأ���س��ع��د، 

وكان جمل�ض ��سطنبول بقيادة �لفرن�سي 

�أ���س��ول �سورية،  ب��ره��ان غليون، وه��و م��ن 

�أجنبية  جن�سيات  حملة  م��ن  فيه  م��ا  م��ع 

�ملعلومات  ت��وؤك��د  وكما  خمتلفة،  وعربية 

ف����اإن �جل��ي�����ض �ل�����س��وري �ل���ردي���ف جلي�ض 

يف  تدريباته  تلقى  �للبناين  ح���د�د  �سعد 

�لأردن و�أربيل ولبنان، على يد �أمريكين 

�مل�سيخة متطرفن  و�أردنين، كما مّولت 

م����ن �أ����س���ح���اب �خل������ربة يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان 

و�لعر�ق، ومت نقلهم عرب �لأردن ولبنان، 

�للبناين  �لدفاع  وهو ما ك�سف عنه وزير 

�مل��ع��ل��وم��ات �لتي  �أك���د  �ل���ذي  ف��اي��ز غ�سن، 

بع�ض  عند  حت�سل  عمليات  عن  تتحدث 

�ملعابر غري �ل�سرعية بن �سورية ولبنان، 

يتم  ح��ي��ث  ع��ر���س��ال،  منطقة  يف  ل���س��ي��م��ا 

خ��ال��ه��ا ت��ه��ري��ب �أ���س��ل��ح��ة ودخ����ول بع�ض 

لتنظيم  �ل��ت��اب��ع��ة  �لإره���اب���ي���ة  �ل��ع��ن��ا���س��ر 

�لقاعدة على �أنهم من �ملعار�سة �ل�سورية.

�خلارجي  �لتاعب  ف��اإن  يكن،  ومهما 

من مناور�ت عربية - خليجية و�سغوط 

وت�سويه  �أمريكية،   - �أوروبية  وتهديد�ت 

و�لدولية،  �لعربية  �لإع���ام  �سبكات  م��ن 

ك����اجل����زي����رة و�ل���ع���رب���ي���ة وب���ي.ب���ي.����س���ي 

وفر�ن�ض 24، �إ�سافة بالطبع �إىل �لإعام 

يوؤكد على حقيقة و�حدة،  »�لإ�سر�ئيلي«، 

يف  �ل��وق��وف  ��ستطاعت  ���س��وري��ة  �أن  وه��ي 

وج���ه �مل���وؤ�م���رة �ل��ك��ربى �ل��ت��ي ���س��ارت يف 

م�سرية  �أن  و�ل��ث��اب��ت  �لأخ�����رية..  حلقتها 

�لإ����س���اح ب��ق��ي��ادة �ل��رئ��ي�����ض �لأ����س���د هي 

حاجة �سورية ولي�ست �أبد�ً ترفاً.

اأحمد زين الدين

اأنقرة - الثبات

يف �أن�����ق�����رة، ح����ط �ل���رئ���ي�������ض �ل�����س��اب��ق 

ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ���س��ع��د �حل���ري���ري، 

حامًا معه بع�ض »�مللفات �ل�سورية«، 

�ل�������زي�������ارة، ول  ل���ي�������ض يف  �خل������رب 

يف ه��دف��ه��ا �مل��ع��ل��ن، �إمن����ا يف �لأ���س��ب��اب 

ي�سبه  م���ا  ور�ء  �ل��ك��ام��ن��ة  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 

»ح����زب �مل���ع���زول���ن«، ف��ال��ط��رف��ان هما 

�خل����ا�����س����ر �لأك���������رب م�����ن �ل����ت����ط����ور�ت 

�لد�خل  يف  ���س��و�ء  �لأخ���رية،  �ل�سورية 

ح��ي��ث �ن��ح�����س��ر �ل�����س��غ��ط �ل��ع�����س��ك��ري 

�أم يف �خل��ارج  �ل��ن��ظ��ام،  و�لأم��ن��ي على 

وحت��ول  �ل����دويل،  �ل�سغط  حتلل  م��ع 

4

جعبة األسبوع

�ص�رية تك�صر حلقات امل�ؤامرة.. وتتابع م�صرية الإ�صالح

كيف عر�ست م�سيخة خليجية الر�سوى على رو�سيا؟

�إطاق �أحد �سو�ريخ �لقوة �لبحرية �ل�سورية خال �ملناورة �لأخرية �ختبار �لقدرة �لقتالية ل�ساح �لطري�ن وو�سائط �لدفاع �جلوي �ل�سوري

رئي�ض �لوزر�ء �ل�سابق �سعد �لدين �حلريري
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م�سبوقة  غ��ري  ب�سخرية  �ل��ع��امل  يرتقب 

كيفية �أفول جنم دولة ُجندت له قوة عاملية 

مل ُي�����س��ه��د ل��ه��ا م��ث��ي��ًا، ل م��ن ح��ج��م �ل���دور 

�مل��م��ن��وح ل��ل��م��رتب��ع��ن ع��ل��ى ���س��دة �مل�����س��وؤول��ي��ة 

فيها، ول حتى للحجم �لإعامي من حيث 

�ل���دور �لأخ��ط��ر �ل��ذي تهدد �ل���دول �لعربية 

�لتطاول  �إىل حم��اولت  يف حميمها، و�سوًل 

على �لذ�ت �لإلهية من بع�ض �ملنتفعن على 

�سا�ساتها.

�لأخطر  �ل���دور  قطر  »دول���ة«  لعبت  لقد 

يف �سلم �لنيل من �لأمة �لعربية، منذ بد�ية 

ومغربية  م�سرقية  عربية  دول��ة  يف  �حل��ر�ك 

وما بينهما، �إل �أنها يف �لأزمة �ل�سورية كانت 

�لنظام  �إ�سقاط  بوهم  حثيثة  بخطى  تعمل 

يف ���س��وري��ة قبل �إن��ه��اء �لح��ت��ال �لأم��ريك��ي 

للعر�ق، خوفاً من �رتد�د �لعا�سفة عليها.

ي��ج��رون  �لأم���ريك���ي���ون  �لآن وق����د غ����ادر 

خيبتهم �ل�سيا�سية و�لقت�سادية من �لعر�ق، 

خليفة  ب��ن  حمد  �ل�سيخن  خم��اوف  �زد�دت 

وح��م��د ب��ن ج��ا���س��م، م��ع ظ��ه��ور وث��ائ��ق تثبت 

ت��ورط��ه��م��ا م��ب��ا���س��رة يف ل��ع��ب��ة ����س��ت��خ��ب��ار�ت 

�لنطاق، وغري  و��سعة  بريطانية   - �أمريكية 

بعيدة عنها �أ�سابع »�ملو�ساد«، ورمبا �لأخرية 

معلومة  ���س��دق��ت  �إذ�  �مل��ب��ا���س��ر  �مل��ح��رك  ه��ي 

�أن �لنظام  �أروق��ة خليجية؛  جرى تناقلها يف 

�لقطري ل ميكنه �أن يرف�ض �أي طلب له �أو 

�أي �أمر ب�سببب �مللفات �لتي ميتلكها �ملو�ساد، 

ول���ذل���ك ي��ع��رتي��ه خ����وف ي�����س��ل �إىل درج���ة 

�لرعب، ول يرتدد يف تنفيذ �أي �سيء.

�أما �خلطر �لذي علمت به �ل�سعودية من 

م�سوؤولن ليبين �رتقو� �سلم �مل�سوؤولية بعد 

باب  يف  ت�سجيات  على  �أي��دي��ه��م  و�سعو�  �أن 

�أمري  حمد؛  و�ل�سيخ  �لقذ�يف  بن  �لعزيزية 

�مل�سيخة، وكذلك بن �لقذ�يف وحمد �لثاين؛ 

رئي�ض وزر�ئه ووزير خارجيته، ولعل ذلك ما 

دفع �مللك �ل�سعودي ليقول �إن »بادنا مهددة 

جمل�ض  قمة  �فتتاح  يف  و��ستقر�رها«  باأمنها 

كانت  �لأ���س��ر�ر  ومكمن  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 

�لقذ�يف  فيها  ك��ان  �لتي  �لأوىل  �مل��ح��ادث��ة  يف 

بع�ض  م��ن  �إل  متحدثاً  منه  �أك���رث  م�ستمعاً 

�ملكاملة،  ت�سجيل  �إىل  عمد  �إن��ه  �إذ  �لتعليقات، 

باأمري قطر، رغ��م خاف  لأن��ه مل يكن يثق 

�لثنن مع �ل�سعودية حينذ�ك.

�لنظام  »�إن  ح��م��د:  ي��ق��ول  �مل��ح��ادث��ة  ويف 

�ل�������س���ع���ودي ����س���اق���ط ل حم���ال���ة ع���ل���ى ي���دي 

�لقطيف  �إىل  و�إن قطر �ستدخل يوماً  قطر، 

فالنظام هرم،  �ل�سعودية،  وتق�سم  و�ل�سرقية 

و�مللك عبد �هلل م�سكن وجمرد و�جهة، ول 

�أمل يف �جلي�ض �ل�سعودي لإحد�ث تغيري«.

ويف مقطع �آخر يقول حمد: »�إن �أمريكا 

وبريطانيا طلبتا منه تقرير�ً عن �لو�سع يف 

باخلا�ض  نيتهما  عن  و�أعربتا  �ل�سعودية، 

يخ�سيان  لكنهما  به،  و�لإط��اح��ة  �لنظام  من 

م����ن ح���ك���م �إ����س���ام���ي���ن غ����ري م���رغ���وب���ن، 

بالتميز،  �لآن  ت�ستاأثر  ق��ط��ر  ف���اإن  ول��ذل��ك 

من  �لم��ت��ي��از  ت�سحب  �أن  ����س��ت��ط��اع��ت  وه���ي 

�إليها،  �لأمريكية  �لقو�عد  ونقل  �ل�سعودية، 

وهيمنة  �ح��ت��ك��ار  تك�سر  �أن  ��ستطاعت  ك��م��ا 

�ل�سعودية تدريجياً، و�أن تفر�ض نف�سها على 

�ملنطقة �لعربية«.

�أم���ا ح��م��د �لآخ����ر، �أي ح��م��د ب��ن جا�سم، 

ف��ق��ال يف حم��ادث��ت��ه م��ع �ل��ق��ذ�يف: »�إن قطر 

�ق��ت�����س��ادي��اً  �ل�����س��ع��ودي��ة  ���س��رب  ع��ل��ى  ت�ستغل 

و�سيا�سياً، و�إن هناك ثورة �سعبية و�سيكة«.

وت��ق��ول �مل��ع��ل��وم��ات، �إن ه���ذه �مل��ح��ادث��ات 

بدقة  ليبيون  م�سوؤولون  �إليها  ��ستمع  �لتي 

ق��ب��ل م��ن��ح��ه��ا ل��ل�����س��ع��ودي��ة، ه���ي �ل��ت��ي ك��ان��ت 

�لعامل �لأول ل�ستباكات �مليلي�سيات �لليبية 

ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، و�إع�������ان ب��ع�����ض �مل�����س��وؤول��ن 

عد�ءهم �لو��سح لقطر، �لأمر �لذي ت�سبب 

مل�سيخة �حل��م��دْي��ن يف  م��ن��اوئ��ة  ب��ت��ظ��اه��ر�ت 

ليبيا.

�ل��زي��ارة  ع��ل��ى  �مل��ع��ل��وم��ات معطوفة  ه���ذه 

�ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وزي����ر �لأم�����ن �لإي������ر�ين �إىل 

�لعديد  ومقابلة  وف��د،  ر�أ���ض  على  �ل�سعودية 

من �مل�سوؤولن �ل�سعودين، يف مقدمهم ويل 

�لعهد �جلديد ووزير �ل�ستخبار�ت، وو�سعو� 

�أمامهم �لكثري من �لأور�ق �لتي عمدت بها 

�لوليات �ملتحدة �إىل �فتعال حالة عد�ء بن 

�إي��ر�ن مبحاولة  �تهام  �أهمها  لي�ض  �لبلدين، 

�غ��ت��ي��ال �ل�����س��ف��ري �ل�����س��ع��ودي يف و����س��ن��ط��ن، 

مر�ميه،  حقيقة  �ل�سعودية  فهمت  و�ل���ذي 

وكذلك �لدور �خلطر �لذي تلعبه قطر. 

�لأه��م  �لركيزة  حيث  �سورية،  ب�ساأن  �أم��ا 

و�لأخ����ط����ر، ف��ق��د د�أب������ت ق��ط��ر ع��ل��ى �ل��دف��ع 

�أن  ت��درك  لأنها  مدمرة،  باجتاهات  باأزمتها 

ن��ه��اي��ة �لأزم����ة ���س��ت��وؤدي �إىل �ف��ت�����س��اح �ل���دور 

�لكامل مل�سوؤوليها و�إعامها يف �للعبة �لقذرة 

�ل��ت��ي ���ُس��ّخ��رت ل��ه��ا ك���ل �لإم���ك���ان���ات �مل��ال��ي��ة، 

تدبري  يف  ���س��ود�ء  ع��ق��وًل  ميتلكون  وخ����رب�ء 

يتقبلها  ���س��ي��ن��اري��وه��ات  وو����س���ع  �جل���رمي���ة، 

�لعامة، �سيما �أنها حُتاك بحرفية بالغة.

ل���ذل���ك، ك���ان���ت ك��ل��م��ا ت��ق��دم��ت �لأم������ور، 

�ن��دف��ع��ت ح��ق��ائ��ب ق��ط��ري��ة ل��ق��ل��ب �حل��ق��ائ��ق، 

�لق�سية  بنقل  و�لتهديد  �لإن��ذ�ر�ت  و�إ�سد�ر 

�لف�سيحة  ك��ان��ت  حتى  �لأم����ن،  جمل�ض  �إىل 

مب�سروعها  رو�سيا  تقدمت  �أن  بعد  �لكربى 

�ل��ذي  �لأم���ر  �لأم����ن،  ك��ي تبحثه يف جمل�ض 

�ملناورة  طاقة  �أخمد  بكمد  �حلمدْين  �أ�ساب 

و�لتمثيل لديهما، �سيما �أن �مل�سروع �لرو�سي 

�أطاح بالجتماع �لوز�ري �لعربي يف �لقاهرة، 

و�لذي كان يعول عليه حمد - باعتباره رئي�ض 

�للجنة �لوز�رية �لعربية - لنقل �لأزمة �إىل 

جمل�ض �لأمن، فا�ستدعى جلنته و�سّرح دون 

لنقل  �لأخ���رية  �لفر�سة  باأنها  �إليها  �ل��ع��ودة 

�لأم�����ر �إىل جم��ل�����ض �لأم�����ن، وه���و م���ا ك��ان��ت 

وبريطانيا  وفرن�سا  �ملتحدة  �لوليات  ت��ردده 

باأنهم يريدون طلباً عربياً لتطويق �مل�سروع 

بدل  �سورية  مقاطعة  و��ستكمال  �ل��رو���س��ي، 

�سدها.  ع��دو�ين  لعمل  متهيد�ً  »�إ�سر�ئيل«، 

�أم��ن  �آذ�ن  ت�سل  مل  �ل��ت��ي  �لف�سيحة  ه���ذه 

كانت  �ل��ع��رب��ي،  نبيل  �لعربية  �جلامعة  ع��ام 

تقطع  �أن  قبل  �ل��ر�أ���ض،  على  �سربة  مبنزلة 

�سورية، بتوقيعها »�لربوتوكول« �لذي ي�سمح 

مل��ر�ق��ب��ن ب���الط���اع ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة �ل��و���س��ع، 

ت�سعى  �أن  ميكن  جديد  خطر  على  �لطريق 

�إليه قطر.

�حلقيقة �أن »كابو�ض« �سورية �سري�فق كل 

قبل  لكن  �أمانته،  �هلل  ياأخذ  حتى  �ملتاآمرين 

�خلطر  نهاية  على  ي�سهدو�  �أن  ب��د  ل  ذل��ك، 

�ل�����ذي ك����ان ي���اأت���ي م���ن ق���ط���ر، �ل���ت���ي نفخت 

بدور غري قادرة على ه�سمه، �سيما �أن حبل 

�لتزوير و�لت�سليل قد ُك�سف، وما �أعلنه وزير 

توقيع  بعد  �ملعلم  وليد  �ل�سوري  �خلارجية 

�لربوتوكول خري دليل على ذلك؛ فاإن بع�ض 

�لدول كانت تريد منذ �لبد�ية تدويل �لأزمة 

�أعلنته رو�سيا  �أنه با �سك ما  �ل�سورية، كما 

بوتن  فادميري  �ملقبل  رئي�سها  ل�سان  على 

�أن �لوليات �ملتحدة ل تريد حلفاًء بل �أتباعاً 

)�أي عماء(.. ي�سّخ�ض �لو�سع �لذي متثله 

قطر.

�ل�����س��وري��ة  �لأزم��������ة  ن���ه���اي���ة  �أن  ����س���ك  ل 

ل ت���ري���ده���ا ق���ط���ر، لأن���ه���ا ل ت���ري���د �خل��ري 

ل��ل�����س��ع��ب �ل�������س���وري، وق����د ع��ك�����س��ت ذل����ك من 

رّك��ز لي�ض على حدث  �ل��ذي  �إعامها  خ��ال 

يجار  مل  لأن��ه  �ل��ربوت��وك��ول،  �سورية  توقيع 

�ل��ط��م��وح��ات �ل���دم���وي���ة ل��ل�����س��ي��خ ح���م���د، ول 

حماولته �متهان �ل�سيادة �لوطنية �ل�سورية، 

�مل�سيخة  متّولهم  معار�سن  تعليق  على  بل 

�إياها باأن �لتوقيع مناورة لي�ض �إل.. ولذلك، 

�لذكر،  �لآنفة  و�ملوؤ�سر�ت  �ملعطيات  كل  ف��اإن 

توؤكد �أن نهاية �لأزمة �قرتبت كثري�ً، ومعها 

�ستقاطعها  �إعامية  ق��ن��و�ت  نهاية  �سن�سهد 

غري  نهاية  �ستكون  كما  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل�سعوب 

�لعربية  �جل��ام��ع��ة  ل�سكل  للبع�ض  حم��ب��ب��ة 

و�مل�سمون �لذي �أر�ده »�ملعتوهون �جلدد«، �إل 

�لعرب قريباً هو »زو�ل  �أهم ما �سي�سهده  �أن 

�خلطر من قطر«.

ي�ن�س ع�دة
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مـوضـــوع الـغــــالف

قـمــة »خــيــبــة الأمـــل« جتـمع                احلــريــري بـالـم�سـوؤولـــني الأتــــراك

اقـتـراب زوال الـخـطـر.. مـــن قــطـــر

�مللك �ل�سعودي عبد �هلل بن عبد �لعزيز و�أمري قطر حمد بن خليفة �آل ثاين

�لفريق �ملد�فع عن �لنظام يف �سورية �إىل ما ي�سبه �لهجوم 

باأنها  غربية  �أو���س��اط  ت�سفها  �لتي  �لرو�سية  �مل��ب��ادرة  عرب 

»تكتيكية«.

�لطرفان �سيخرجان من »�ملولد با حم�ض« يف حال ��ستمر 

�سلة  بي�سه« يف  »ك��ل  و�سع  �حل��ري��ري  ح��ال��ه،  على  �لأم���ور  م�سار 

مع  يتوتر  »تويرت«  على  يومياً  يخرج  �ل�سوري،  �لنظام  �إ�سقاط 

رف��اق��ه �سد ه��ذ� �ل��ن��ظ��ام وي��ت��وق��ع ل��ه �ل�سقوط، وت��ق��ول �أو���س��اط 

�لأزم��ة  حقيقة  بعد  ي��درك  مل  �حلريري  �إن  غربية  ديبلوما�سية 

�ل�سبل  كل  �ل�سيا�سي، فهو قطع  م�ستقبله  وتهدد  به  �لتي حتوق 

�أو تذلًا، ومبا �أن  مع �سورية، ولن ينفع هذه �ملرة معها �عتذ�ر�ً 

�لو�سع �للبناين �حلايل ير�سي جميع �لأطر�ف، وجد �حلريري 

�ل��ولي��ات  لأن  ك��ام��ل،  �سبه  ب�سكل  �لد�خلية  �للعبة  خ��ارج  نف�سه 

�أف�سل من  باأن وجود ميقاتي  �ملتحدة، ومعها فرن�سا، مقتنعتان 

وجود �حلريري، لأن �لثاين م�سروع �سد�م وتوتر د�ئم«.

�لد�خل  يف  نف�سه حما�سر�ً  وج��د  �ل��رتك��ي، فقد  �أم��ا �جلانب 

�ساأنها  �لتي كان  �ل�سوري  �ل�ساأن  »�ملتقدمة« يف  و�خلارج مبو�قفه 

�لإ�سر�ر بالو�سع �لقت�سادي �لرتكي نتيجة �لإجر�ء�ت �ل�سورية 

�لأخرية �لتي ردت فيها دم�سق على ما �سمته �أنقرة ب�»�لعقوبات«، 

عمل  م��ن  تعتا�ض  تركية  عائلة  �أل���ف  مئة  ق��ر�ب��ة  م�سري  فتهدد 

�ساحنات �لرت�نزيت �لتي متر عرب �سورية باجتاه �لبلد�ن �لعربية، 

للقطاع  دولر  م��ل��ي��ون   350 ����س��ت��ث��م��ار�ت مب��ق��د�ر  ت�����س��ررت  ك��م��ا 

�لرتكي �خلا�ض يف �سورية، وقد حدت هذه �لتطور�ت باملعار�سة 

�لرتكية �إىل رفع �ملو�سوع �إىل �لربملان ملناق�سة »�لإد�ء �ملخيب يف 

�مللف �ل�سوري وتاأثري�ته �ل�سلبية على تركيا«، �أما �لعامل �لأهم، 

فهو �سيكون يف تد�عيات �لأزمة على �حلزب �حلاكم حتديد�ً وهل 

�سيبقى يف مناأى �أم ل؟

�لأمريكي  �لرت�جع  فهي  �لطرفن،  جتمع  �لتي  �لأزم��ة  �أم��ا 

�لكبري يف �مللف �ل�سوري، ذلك �أن و��سنطن مل ترى يف ما ي�سمى 

ح�سب  فهم  �لنظام،  �إ�سقاط  يف  فعاًل  �سريكاً  �لوطني«  »�ملجل�ض 

�لأم���ريك���ي���ة »ل ميتلكون  ك��ب��ري يف �خل��ارج��ي��ة  م�����س��وؤول  ت��ع��ب��ري 

ر�أي  وه��و  عليهم«،  �لع��ت��م��اد  ممكن  وغ��ري  روؤي����ة..  ول  م�سروعاً 

يف  وحدهم  �سيبقون  �لذين  �لفرن�سين  مع  ما  حد  �إىل  يختلف 

�لرو�سية طرحت حتى  �ملبادرة  �أن  �مليد�ن. فو��سنطن مل ت�سدق 

�لتي  باملعار�سة  كثري�ً  ت�سر  مبادرة  وه��ي  لف��ت،  ب�سكل  تلفقتها 

�ملوقف  يف  �مل�ستجد  وم��ع  وح���ده.  �خل��ارج��ي  �لتدخل  على  تعول 

غربي  ديبلوما�سي  وي��ق��ول  ب��ال��رت�ج��ع،  قطر  ب���د�أت  �لأم���ريك���ي، 

�إىل  �ل�سوري  �مللف  �إحالة  �لقطري عن  وزير �خلارجية  �إن كام 

جمل�ض �لأمن هو تر�جع بحد ذ�ته »فمجل�ض �لأمن �لذي تر�أ�سه 

رو�سيا �ليوم، ل ميكن �أن يقوم باأي مبادرة �سد �سورية، �سو�ء �لآن 

�أم يف �مل�ستقبل«. 

�أن  »�مل��ول��د« بعد  ب��دوره��ا قد خرجت من  �أن��ق��رة  وبهذ� تكون 

�ملعاجلة  جلهة  �لأق��ل  على  �ل�سوري،  �مللف  يف  لها  دور  �أي  �نتفى 

�جل���دي���ة.. ول���ه���ذ� ق���د ن��ت��وق��ع �ل��ك��ث��ري م���ن �جل��ع��ج��ع��ة �ل��رتك��ي��ة 

م�ستقبًا.. لكن با طحن.
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ينتهج رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي 

ال�سبيل  ويعتربها  »ال��و���س��ط��ي��ة«،  �سيا�سة 

الق�سايا  التعاطي مع خمتلف  الأجن��ع يف 

واأبرزها:  والإقليمية،  املحلية  والتطورات 

الأزم��������ة  ال�������س���وري���ة، ف��ق��د دع����ا م��ي��ق��ات��ي 

بالنف�س  ال��ن��اأي  اإىل  اللبنانيني  الأف��رق��اء 

عما يحدث يف �سورية.

»ال���و����س���ط���ي���ة«  ه�����ذه  اأن  ي����ب����دو  ل���ك���ن 

وت��وؤك��د  م�سمونها،  م��ع  �سكلها  ي��ت��ع��ار���س 

»و�سطي«  ميقاتي  اأن  والأح���داث  الوقائع 

املحقة،  الق�سايا  جت��اه  اأدائ����ه  يف  بامتياز 

ويف التعامل مع القوى املمانعة، ومتناغم 

اإىل حد كبري يف »و�سطيته« مع دور فريق 

الأقلية.

ف��ب��ع��د اج���راح���ه احل���ل »ال��و���س��ط��ي« 

بلبنان  اخلا�سة  املحكمة  مت��وي��ل  مل�سكلة 

وال�ستعانة  اللبناين،  للد�ستور  املخالفة 

لتحقيق  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل�����س��ارف  ب��ج��م��ع��ي��ة 

زاوية  من  لها  مقاربته  بعد  الغاية،  هذه 

مذهبية وانتخابية �سيقة، �سارباً بعر�س 

بالإ�سافة  والأع���راف،  القوانني  احلائط 

يف  التنفيذية  ال�سلطة  دور  اخ��ت��زال  اإىل 

لرئي�س  جت��ي��ز  مل  ال���ب���اد،  ����س���وؤون  اإدارة 

ال�سهود  ملف  فتح  »و�سطيته«  احلكومة 

ق�سية  يف  التحقيق  �سللوا  الذين  ال��زور 

اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����س رف��ي��ق احل���ري���ري، ومل 

»ال�����س��ه��ود«، ويف  ه����وؤلء  ���س��ح��اي��ا  ين�سف 

الذين  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  ق��ادة  طليعتهم 

بعدها  لي�سار  الأوىل،  حكومته  اأقالتهم 

اإىل اعتقالهم ظلماً ملدة اأربع �سنوات، من 

دون اأي م�سوغ قانوين.

ويف �ساأن التعاطي مع الأزمة ال�سورية، 

ميقاتي  الرئي�س  »الو�سطية«  دفعت  فقد 

اإىل تهديد ال�ستقرار اللبناين من خال 

ق��ب��ول م�����س��اع��دات اإي��ط��ال��ي��ة ل���»ال��ن��ازح��ني 

عن  ي����ورو  األ����ف   150 بقيمة  ال�����س��وري��ني« 

ل��اإغ��اث��ة، تنفيداً  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ط��ري��ق 

لتعليمات وزير اخلارجية الإيطالية، ومن 

دون العودة اإىل جمل�س الوزراء، على غرار 

تعاطيه مع م�ساألة متويل »املحكمة«.

ويف هذا ال�سياق، توؤكد م�سادر متابعة 

ال�سوريني  معظم  اأن  »النازحني«،  حلركة 

الذين دخلوا اإىل الأرا�سي اللبنانية عقب 

احلوادث ال�سورية، هم فئتان: الأوىل من 

ويحظون  بادهم،  يف  للعدالة  املطلوبني 

ب��رع��اي��ة م���ن ت���ي���ار »امل�����س��ت��ق��ب��ل«، وال��ف��ئ��ة 

ال��ث��ان��ي��ة م���وج���ودة يف ���س��ي��اف��ة اأق��ارب��ه��ا يف 

اجلانب اللبناين.

���س��وؤال ملح:  ُي��ط��رح  ال�سدد،  ويف ه��ذا 

ه���ل ي�����س��ك��ل ق��ب��ول ه���ذه »ال��ه��ب��ة« م��دخ��ًا 

ل��ق��ب��ول ه��ب��ات م��ن دول اأخ����رى، وب��ال��ت��ايل 

ال�����س��روع يف اإق���ام���ة خم��ي��م ل��� »ال��ن��ازح��ني« 

اإىل  ليتحول  اإن�ساين،  �ستار  حتت  عكار  يف 

الإره��اب��ي��ة يف  العمليات  ق��اع��دة لإن��ط��اق 

اجتاه الأرا�سي ال�سورية؟ ل�سيما اأن وزير 

بوجود  اأق��ر  غ�سن  فايز  اللبناين  ال��دف��اع 

اأنهم  اإرهابية يف لبنان حتت �ستار  عنا�سر 

م��ن »امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة«، الأم����ر ال��ذي 

وي�سّكل  ال�سورية،  ال�سووؤن  يف  تدخًا  ُيعّد 

خ���رق���اً لت���ف���اق ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 

الدول  �سيا�سة  مع  و�سورية، متاهياً  لبنان 

الغربية وبع�س ملحقاتها العربية.

اأم������ا يف �����س����اأن ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات الإداري��������ة 

»ال��و���س��ط��ي��ة«  �ست�ستخدم  ف��ه��ل  امل��رت��ق��ب��ة، 

التغيري  تكتل  مبر�سح  لاإطاحة  جم���دداً 

الق�ساء  جمل�س  رئي�س  ملن�سب  والإ�ساح 

الأعلى بذريعة اإيجاد قا�س »و�سطي«، ينال 

تعيينه موافقة رئي�س اجلمهورية مي�سال 

يف  اآن؟   يف  ع��ون  مي�سال  والعماد  �سليمان 

�سوء انعدام هذه »الو�سطية« يف التعاطي 

ال��ق��ان��وين م��ع امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى الأم��ن 

الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي والنائب العام 

ورئي�س  م��ريزا  �سعيد  القا�سي  التمييزي 

»�سعبة املعلومات« العقيد و�سام احل�سن.

مبداأ  »الو�سطي«  الرئي�س  يطبق  مل 

امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل ك��م��ا ت�����س��رف م���ع ق���ادة 

العام  والنائب  ال�سابقني  الأمنية  الأجهزة 

التمييزي ال�سابق القا�سي عدنان ع�سوم، 

الذين و�سعهم بت�سرف الوزارات املخت�سة 

اأن ي�سدر يف  غداة اغتيال احلريري، قبل 

حقهم اأي قرار يدينهم.

ب��ع��د ع���ر����س ه����ذه ال���وق���ائ���ع امل���وج���زة 

هذه  من  يفهم  ل  احلكومة،  رئي�س  لأداء 

»الو�سطية« غري اأنها تكري�س لنهج �سابق، 

مع تغيري ا�سم »الزعيم«.

ح�ّسان احل�سن
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لبنانيات

   مـــواقف
• جبهة العمل املقاوم اعتربت اأن الن�سحاب الأمريكي الذليل من العراق 
اإل  حمتل  اأو  غا�سب  اأي  مع  طريق  ل  واأنه  املقاومة،  خيار  �سوابية  يثبت 

طريق القوة التي تفر�ض عليه الإذعان واخل�سوع، وهو احلافز لنا لبذل 

املزيد من الدعم لل�سعب الفل�سطيني ومقاومته، من اأجل حت�سيل حقوقه 

باحلرية ودفع الحتالل.

الكني�سة  تفاجاأوا بطروحات  العلماء  اإن  قال  امل�سلمني  العلماء  جتمع   •
الأرثوذك�سية واملارونية حول قانون النتخابات، والتي »نظن مع احرتامنا 

وتقديرنا لهذه الطوائف الكرمية اأنها لن توؤتي بنتائج اإيجابية على �سعيد 

الأمن الجتماعي وال�سيا�سي يف البلد، واإن احلل يف �سحة التمثيل ميكن 

اأو  طائفة  مل�سلحة  اخللل  معاجلة  يجوز  ل  ولكن  و�سائل،  بعدة  يعالج  اأن 

مذهب ما ب�سكل يوؤدي اإىل خراب البلد، ذلك اأن اإرجاع النتخابات اإىل 

الأمر  مذهب،  كل  من  املتطرفني  و�سول  اإىل  ي��وؤدي  حدا  على  طائفة  كل 

الذي ي�ساهم يف ت�سعيد اخلطاب الطائفي واملذهبي، ومن موقع حر�سنا 

م�سلمني  اللبنانيني  لوحدة  مقدمة  نعتربها  التي  امل�سلمني  وح��دة  على 

اأو خراب البلد، وينتج من  اأي قانون يوؤدي اإىل فتنة  وم�سيحيني، نرف�ض 

جديد حربًا اأهلية، ما يوؤدي لإيجاد كانتونات مذهبية وتق�سيم البلد«.

• امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ق��اب��ة ال��ع��م��ال ال��زراع��ي��ني يف ل��ب��ن��ان اأك���د على 
القت�سادية  لل�سيا�سات  �ساملة  مراجعة  باإجراء  احلكومة  قيام  �سرورة 

حقيقية  عالجات  اإيجاد  اإىل  توؤدي  التي  احللول  واعتماد  والجتماعية، 

التي  والرجتالية  ال�سكلية  العالجات  نهج  يف  ال�ستمرار  وعدم  لالأزمة، 

تفاقم هذه الأزمة بدًل من حلها، وراأى اأن حل الأزمة يتحقق من خالل 

اأ�سعارها  ارتفاع  ي��وؤدي  التي  واخل��دم��ات  ال�سلع  على  ال�سرائب  خف�ض 

با�ستمرار اإىل زيادة كلف الإنتاج.

اأمريكا  تقودها  التي  امل��وؤام��رة  اأن  اعتربت  الإ���س��ام��ي  العمل  جبهة   •
وال�سهيونية العاملية لي�ست فقط على الهالل ال�سوري اخل�سيب، ولي�ست 

فقط على العروبة، بل هي موؤامرة على الإ�سالم والإن�سانية يف اآن معًا.

الأجنبي  بالتدخل  املطالبة  ال�سرعية  الفتاوى  اإىل خطورة  ولفتت اجلبهة 

برهان  بها  ن��ادى  التي  وال�سعارات  الطروحات  وخطورة  الناتو،  وحلف 

غليون، ورمبا هي طروحات وعناوين للك�سف مبا ل لب�ض فيه عن حقيقة 

التي  والثوابت  واملبادئ  اخليارات  و�سد  �سورية،  �سد  امل��وؤام��رة  وه��دف 

حلفها  ويف  وفل�سطني،  لبنان  يف  املقاومة  واحت�سان  دع��م  يف  تنتهجها 

املوؤامرة  مواجهة  يف  الإيرانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية  مع  ال�سرتاتيجي 

ال�سهيو-اأمريكية.

• حركة الأمة رّحبت بتوقيع الربوتوكول بني �سورية واجلامعة العربية، 
يكون  واأن  �سورية،  يف  ال�ستقرار  لإر�ساء  مدخاًل  ذلك  يكون  اأن  ومتنت 

املراقبون العرب حايديني.

ورف�����س��ت احل��رك��ة م�����س��روع ال��ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ي ال���ذي اأع����ده اللقاء 

اإلغاء  اإىل  دعا  الذي  لبنان  لد�ستور  مناق�سًا  اإي��اه  معتربة  الأرثوذك�سي، 

الطائفية ال�سيا�سية.

جي�ض  ان��دح��ار  اأن  اأك��د  الإ���س��ام��ي��ة  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  ل��ق��اء   •
الحتالل الأمريكي عن العراق هو انت�سار للحق على الباطل، وانت�سار 

طريق  اخ��ت��ارت  التي  امل�ست�سعفة  ولل�سعوب  املكافح  العراقي  لل�سعب 

ال�سمود واملقاومة والوحدة يف مواجهة جيو�ض الطغاة وامل�ستكربين. ولفت 

اجل�سام  الت�سحيات  لول  لتتحقق  كانت  ما  اأمريكا  اأن هزمية  اإىل  اللقاء 

التي قدمها ال�سعب العراقي الأبّي على مذبح حريته و�سيادته.

بتوقيع  ال�سورية؛  باخلطوة  رّح��ب  عرقجي  ع��دن��ان  ال�سابق  ال��ن��ائ��ب   •
الربوتوكول مع اجلامعة العربية، مذكرًا باأن �سورية دائمًا كانت وما زالت 

تعمل لوحدة العرب، واأنها قدمت للعرب ولق�ساياهم واأولها فل�سطني اأكرث 

من اأي دولة عربية اأخرى.

وقال عرقجي: يخطئ من يظن اأن �سورية بحاجة اإىل اجلامعة العربية، بل 

العك�ض هو ال�سحيح، وحماولة تدويل الأزمة ال�سورية ذاهبة اإىل الف�سل، 

لأن �سورية قوية ب�سعبها، وحمقة يف ق�ساياها الوطنية، كما اأنها ما زالت 

رغم  اأرا�سيها،  على  العربية  العمل  خطة  بنود  جميع  تنفيذ  يف  ملتزمة 

حماولت اأجها�ض هذه اخلطة من قبل وا�سعيها.

هل ي�سعى الرئي�س ميقاتي لإقامة »منطقة عازلة«؟

) العدد 193(  اجلمعة - 23 كانون الأول - 2011

اأج��������رى رئ���ي�������س ج���ب���ه���ة ال��ن�����س��ال 

ال����وط����ن����ي؛ ال���ن���ائ���ب ول���ي���د ج��ن��ب��اط، 

ات�ساًل بالرئي�س الفرن�سي ال�سابق جاك 

معه،  ت�سامنه  ع��ن  ل��ه  معرباً  ���س��رياك، 

والنف�سية..  ال�سخ�سية  ظروفه  »مقدراً 

وقف  التي  الهامة  املحطات  وم�ستذكراً 

داعماً  لبنان،  جانب  اإىل  ���س��رياك  فيها 

ل�سيادته وا�ستقاله وحريته، بالإ�سافة 

اإىل املحكمة الدولية«.

ُت������رى م����ا ال������ذي ي���دف���ع ج��ن��ب��اط 

للت�سامن مع �سرياك؟ وما هو القا�سم 

امل�سرك بني الثنني؟

امل�سرية  اأن  ي���رى  ق���دمي  ا���س��راك��ي 

واح������دة ل��ل��رج��ل��ني ت��ق��ري��ب��اً، م���ن حيث 

الرتداد على حزبيهما، والنقاب على 

ت�سلق  ال���ذي  ف�����س��رياك  وامل��ب��ادئ،  القيم 

امل��دل��ل،  فتاها  و���س��ار  الديغولية  ي��وم��اً 

وُع��نّي وزي��راً يف عهد الرئي�س الفرن�سي 

ال���دي���غ���ويل ال���راح���ل ج����ورج ب��وم��ب��ي��دو، 

ولي��ت��ه  يكمل  اأن  دون  م��ن  ت���ويف  ال���ذي 

الرئا�سية، فر�سح احلزب الديغويل اأحد 

�سابان  ج��اك  التاريخية؛  ال��رم��وز  اأب���رز 

اإىل جانب  ب����ارز  ومل���ا����س، وه���و م��ن��ا���س��ل 

املقاومة  ق��ادة  اأح��د  وك��ان  ديغول،  �سارل 

الفرن�سية حينما احتلت القوات النازية 

يف  ارت���ق���ى  دوره  اإىل  ون���ظ���راً  ب���اري�������س، 

ال�سابعة  يف  وهو  واأ�سبح  املقاومة،  هذه 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن ع��م��ره ب��رت��ب��ة عقيد.. 

فيما تر�سح من جبهة اليمني الفرن�سي 

دي�ستان،  جي�سكار  فالريي  املالية  وزي��ر 

اليمينية  الأح������زاب  اأح����د  رئ��ي�����س  وه���و 

ال�������س���غ���رية ال������ذي ك�����ان م��ت��ح��ال��ف��اً م��ع 

الديغوليني.

دي�ستان،  من  تكن  مل  هنا  املفاجاأة 

اإمن������ا م����ن ال���دي���غ���ويل ال�������س���اب امل���دل���ل 

�سرياك، الذي اأعلن تر�سيحه للرئا�سة، 

امل���ئ���ة من  ع�����س��رة يف  ح�����س��د  اأن  ف���ك���ان 

الأ�����س����وات، ج��ع��ل��ت دي�����س��ت��ان يف امل��رت��ب��ة 

املرتبة  يف  ال�سيوعي  وامل��ر���س��ح  الأوىل، 

الثانية، ودملا�س يف املرتبة الثالثة، بفارق 

واأربعة  ال�سيوعي  املر�سح  عن  املئة  يف   2
يف املئة عن دي�ستان، فيما حل �سرياك يف 

املرتبة اخلام�سة، وهكذا ح�سرت الدورة 

ال�سيوعي،  الثانية بني دي�ستان واملر�سح 

�سابان  ج��اك  ال��ب��ارز  ال��دي��غ��ويل  و�سقط 

دملا�س.. وتبني اأن �سفقة عقدها �سرياك 

رئي�ساً  ث��م  وزي�����راً  جعلته  دي�����س��ت��ان  م��ع 

للحكومة يف عهد دي�ستان.

اأم���ا ج��ن��ب��اط، ح��ت��ى ل ن��ق��ول عن 

بعد  ال��وط��ن��ي��ة  للحركة  ال�����س��ري��ح  نعيه 

اإىل  ن�����س��ري  اأن  ي��ك��ف��ي  ال��ط��ائ��ف،  ات���ف���اق 

ارت���داده عن مبادئ ونهج احل��زب الذي 

اأ���س�����س��ه وال�����ده ك��م��ال ج��ن��ب��اط، ال���ذي 

اإن�سانية، فهاجم  ا�سراكية  اأ�س�ساً  اأر�سى 

اإن�سانية  يقتل  الذي  املتوح�س  املال  ذاك 

الإن�������س���ان، واأط���ل���ق ���س��ع��اره ال�����س��ه��ري اأن 

ما القا�سم امل�سرتك بني وليد جنبالط                     وجاك �سرياك؟

ق����ام وف����د م���ن ح��رك��ة الأم�����ة ب��زي��ارة 

عبد  علي  د.  لبنان؛  يف  ال�سوري  لل�سفري 

ال�سفارة اجلديد يف  الكرمي علي، يف مقر 

منطقة الريزة.

لل�سفري علي وقوف  الوفد  اأك��د  وق��د 

و�سعباً،  قيادة  �سورية  جانب  اإىل  احلركة 

مماثلة  بها  مت��ر  ال��ت��ي  املحنة  اأن  م��ع��ت��رباً 

ل��ل��ح��رب ال��ك��ون��ي��ة ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ع���ام 2006، 

وب��ال��ت��ايل ف���اإن ���س��وري��ة �ستخرج م��ن ه��ذه 

الأزمة اأقوى من ال�سابق. 

وفد من حركة الأمة يزور ال�سفري ال�سوري يف لبنان



التي  العام  اآخ��ر  »عيدية«  �ستكون  هل 

وامل��وظ��ف��ني  للعمال  احل��ك��وم��ة  �ستقدمها 

اأف��راد  ب��ني  ال�سعادة  ين�سر  »ح��رزان��ة«، مب��ا 

ترافق  التي  الأم��ل  اأن خيبة  اأم  عائاتهم، 

ال�سائقة الجتماعية -  نتيجة  اللبنانيني 

القت�سادية التي يعي�سونها �ستبقى قاب�سة 

على خناقهم؟

وح���ت���ى ل ن���ك���ون ك���ث���ريي ال��ت��ف��اوؤل 

عنها  �سيعلن  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ظ��رة،  ب��ال��زي��ادة 

م���ع ����س���دور »ال���ث���ب���ات«، ن��ذك��ر اأن اأح����داً 

مل ي��ت��ف��اج��ئ  ب���راج���ع احل���ك���وم���ة عن 

ال����ت����ق����دمي����ات ون�������س���ب ال�������زي�������ادة  ع��ل��ى 

اأعطتها  اأن  الرواتب والأجور التي �سبق 

ل���ل���م���وظ���ف���ني وال����ع����م����ال م���ن���ذ ح�����وايل 

ل��ت��غ��ط��ي��ة ج����زء م���ن ن�سبة  اأ����س���ب���وع���ني، 

الت�سخم التي اأكلت مداخيلهم منذ اآخر 

زيادة ح�سلوا عليها عام 1996، حيث مل 

ي�سهد لبنان منذ ذلك الوقت اأي ت�سحيح 

املقطوعة  ال���زي���ادة  با�ستثناء  ل���اأج���ور، 

العام واخلا�س  اأعطيت للقطاعني  التي 

عام 2008 مبعدل 200 األف لرية، ورفع 

احلد الأدنى من 300 األف لرية اإىل 500 

األف لرية، يف حني اأن معدلت الت�سخم 

تراكم منذ 15 عاماً، من دون ا�ستدراك 

ت���اأث���ريه���ا امل����دّم����ر ل���ل���ق���درة ال�����س��رائ��ي��ة 

للمواطنني، فاحلكومة ومعها كل البلد 

ي��ن��وءان حت��ت ع��بء َدْي���ن ع��ام ي��ق��ارب 65 

يتعدى  ل  فيما  اأم��ريك��ي،  دولر  مليار 

مواطنوه الأربعة مايني اإن�سان.

وح�سب درا�سات رقمية، فاإن الزيادات 

ال��ت��ي ط�����راأت ع��ل��ى ال���روات���ب والأج������ور يف 
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 334( حالياً  ل.ل.   500.000 اإىل  دولراً(، 

ل��اأج��ر  الأدن������ى  احل����د  اأن  ت��ب��ني  دولراً( 

29 عاماً، يف  91 دولراً فقط خال  ارتفع 

الفرة  ه��ذه  خ��ال  الأ�سعار  ارتفعت  حني 

�سبيل  ع��ل��ى  اإذ  امل��ع��ق��ول،  ي��ت��خ��ط��ى  ب�����س��ك��ل 

الأجرة  ب�سيارة  النتقال  اأجرة  كانت  املثال 

داخل العا�سمة 25 قر�ساً، وهي اليوم األفي 

اآلف  األ��ف قر�س )ثمانية  اأي مئتي  ل��رية، 

له  ما  وك��ل  الرغيف  �سعر  وهكذا  �سعف(. 

عاقة باملاأكل وامللب�س وامل�سكن، وبات �سراء 

ال�سباب،  جيل  ي���راود  حلماً  لل�سكن  �سقة 

يف  اأعمارهم  من  غالية  �سنوات  ي�سرفون 

مطاردته للعمل يف باد الغربة الوا�سعة.

احلكومة  م��ن  اللبنانيون  ينتظر  ل 

الكاملة،  العدالة  لهم  حتقق  اأن  احلالية 

لكن  عليه،  تقدر  ول  تدعيه  ل  اأم��ر  وه��و 

اأق��رت��ه لهم يف  اأن  �سبق  الل��ت��زام مبا  اأقله 

يف  عنه  تراجعت  )ال��ذي  الأول  مر�سومها 

وقت لحق(، لت�سدر يف ال�سابع من ال�سهر 

احلد  برفع  يق�سي  اآخر  مر�سوماً  احلايل 

الأدنى لاأجوراإىل 600 األف لرية لبنانية 

واإع��ط��اء زي��ادة 30٪ على الأج��ر بني 500 

األف ومليون لرية لبنانية، على اأن ل تقل 

ه��ذه ال��زي��ادة ع��ن 150 األ��ف ل��رية لبنانية 

لبنانية.  ل���رية  األ����ف   200 ع��ن  ت��زي��د  ول 

و20٪ على الأجر الذي يفوق املليون لرية 

ال��زي��ادة  ه��ذه  تتعدى  ل  اأن  على  لبنانية 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  لبنانية،  ل��رية  األ���ف   275
زيادة منح التعليم ال�سنوية من مليون اإىل 

مليون وخم�سمئة األف لرية لبنانية.. مع 

النقل، يف  اإىل بدل  اإ�سارة  تام لأي  جتاهل 

ح��ني ك��ان الحت���اد العمايل ال��ع��ام يطالب 

ب��زي��ادة احل��د الأدن���ى ل��اأج��ور اإىل مليون 

األ���ف ل���رية، م��ع ت�سطري ال��زي��ادة  وم��ئ��ت��ي 

يف  و30  الأول،  ال�سطر  على  املئة  يف   60(

املئة على ال�سطر الثاين، واأقل من 20 يف 

املئة على ال�سطر الثالث(، لكنه الآن على 

تراجعت  التي  بالزيادة  يرت�سي  يبدو  ما 

لرية  األ��ف  ثاثمئة  وه��ي  احلكومة  عنها 

الهيئات  اأن  الأدن���ى،  خ�سو�ساً  على احلد 

طفيف  ت�سحيح  على  توافق  القت�سادية 

من  متكاملة  �سلة  �سمن  ل��ك��ن  ل���اأج���ور، 

ال��ت��داب��ري ل��ت��ح�����س��ني ال���ق���درة ال�����س��رائ��ي��ة، 

ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي من  وم��ن��ه��ا تفعيل 

خال اإعادة املاءة اإىل ال�سناديق الثاثة 

لل�سمان، وتبني النقل امل�سرك، وحت�سني 

اأداء املدر�سة الر�سمية، مقابل حالة عامة 

القطاعات  تنتاب  وال��ه��زال  ال�سعف  م��ن 

عن  ع��اج��زة  جتعلها  والنقابية،  العمالية 

ال��ع��م��ل تلبية  اإل�������زام احل���ك���وم���ة واأرب�������اب 

اأن الدولة هي  مطالبها املحقة، خ�سو�ساً 

اأكرب رب عمل يف الباد.   

وه���ن���اك ���س��ب��ه اإج���م���اع ل����دى خمتلف 

الأو����س���اط ب���اأن احل��ك��وم��ة ال��ي��وم �ستحدث 

ال���ق���رار، ويف  ت��ع��دي��ات طفيفة ع��ل��ى ه���ذا 

املر�سوم  ت�سمنه  ما  اإق���رار  الأق�سى  احل��د 

���س��ورى  ب����راأي جمل�س  الأخ����ذ  م���ع   الأول، 

ال��دول��ة ال��ذي واف��ق على ال��ق��رار، واق��رح 

مل�سروع  كلي  ا�ستبعاد  مع  ال�سطور.  تعديل 

وزير العمل �سربل نحا�س، الذي يحتاج اإىل 

دولة حقيقية لتحقيقه، ولي�س اإىل مزرعة 

طوائف تديرها اإقطاعات ل�سالح اأ�سحاب 

امل�سارف. ويف كل حال يبقى الأمر مرهوناً 

وهيئة  العمايل  الحت��اد  من  كل  مبوافقة 

املنتظرة،  ال��زي��ادة  على  النقابية  التن�سيق 

ن��ق��اب��ي وط��ن��ي ي��وم  ح��ي��ث �سيعقد م��وؤمت��ر 

بالقرار  بالقبول  ال��ق��رار  لت��خ��اذ  اجلمعة 

الإ���س��راب  ق���رار  بال�سري يف  اأو  احل��ك��وم��ي، 

ال����ع����ام وال���ت���ظ���اه���ر امل����ح����دد ي�����وم ال�����س��اب��ع 

والع�سرين من ال�سهر احلايل.

عدنان عبد الغني

فعلها اإيلي الفرزيل.. هكذا يوؤكد 

م��ط��ل��ع وم��ت��اب��ع ل�����س��رية ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

اإىل  ليخل�س  الأ�سبق،  النيابي  املجل�س 

ن��ت��ي��ج��ة م��ف��اده��ا، اأن اأك����ر م���ن ي��ك��ون 

�سار  ال��ذي  النتخابي  م�سروعه  �سد 

يطلق عليه »امل�سروع الأرثوذك�سي« هو 

الفرزيل نف�سه، لكنه اأراد اإطاق �سوت 

ع���ال ب����داأ ي��ج��د ����س���داه، و����س���ار ي��ح��رج 

اجل��م��ي��ع، خ�����س��و���س��اً ب��ع�����س اأ���س��اط��ن��ة 

الت�سرف الطائفي يف البلد.

وب������راأي ه����ذا امل�����س��در امل��ط��ل��ع اأن 

امل���ي���اه  ب��ح�����س��ة يف  ي�����رم  ال����ف����رزيل مل 

الراكدة ليحرك دوائر يراوح ات�ساعها 

من دائرة �سغرية جداً حول البح�سة اإىل دوائر اأو�سع فاأو�سع، اإمنا 

رمى حجراً كبرياً لتبداأ دوائر كبرية حول احلجر تت�سع وتت�سع، 

ال��ط��روح��ات الطائفية على �ستى  ف��ال��ف��رزيل ه��و الأب��ع��د ع��ن ك��ل 

امل�ستويات ال�سيا�سية، فهو �سليل عائلة بقاعية م�سهورة بانتماءاتها 

النواب  جمل�س  رئي�س  نائب  قريبه  اأو  وعمه  والقومية،  الوطنية 

ملرات عدة اأديب الفرزيل، م�سهور مبواقفه املزعجة للطائفيني.

الفرزيل وكما يرى هذا امل�سدر مل يرد اإطاق �سرخة، لأنه 

اأبعد ما يكون عن ال�سراخ، بل اأراد اإطاق �سوت عال، مللوك واأمراء 

الطوائف يف البلد، اأن للنا�س لكل النا�س، حق ال�ستقالية واإبداء 

وال��وزاري��ة  النيابية  باملراكز  والفوز  والنتخاب  والر�سح  ال��راأي 

وباأي مركز اإداري، ومن حقهم اأن ل يكونوا ذيلني، ورافعي اأ�سابع 

وملحقني لهذا الزعيم اأو ذاك الذي ل يرى اإل نف�سه، ويظن اأنه 

اإيزنهاور، لأنه ا�ستطاع ولأ�سباب  اأو  اأو كليمن�سو  خليفة ب�سمارك 

خمتلفة ومتنوعة التحكم بطائفته ف�سار زعيم القبيلة والع�سرية 

واملذهب ومالك ال�ساأن والأمر و�ساحب الدولة.

وي���������س����دد ه������ذا امل���ط���ل���ع وامل���ت���اب���ع 

للفرزيل، اأن نائب رئي�س جمل�س النواب 

بحكم  للكتاب،  ال��دائ��م  املتابع  ال�سابق 

تعمقه القانوين والد�ستوري وباغته 

فيها  اللغوية، وطريقته احلوارية مبا 

من عمق معرفة واأدلة واأ�سانيد يجعل 

كلمة  بكل  را�سخة  بقناعة  يعتقد  امل��رء 

يقولها، لكنه لو اأخذنا ما بني الكلمات 

وما بني ال�سطور، فهي ثورة د�ستورية 

وقانونية حقيقيه يطلقها، لأن تنطلق 

الأكرية اللبنانية ال�سامتة، مببا�سرة 

ف��ع��ل��ه��ا احل���ق���ي���ق���ي ل���ت���ط���وي���ر احل���ي���اة 

من  واإخ��راج��ه��ا  اللبنانية  ال�سيا�سية 

النواب  جمل�س  يف  يوماً  ال�سهري  مبوقفه  م��ذك��راً  امل��زرع��ة  عقلية 

ب��دع��وة رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال���راح���ل رف��ي��ق احل���ري���ري لأن ي�سقط 

مثل..  م�سرب  »ق��ول��ه��ا«  ال�سهرية  وقفته  و���س��ارت  امل��زرع��ة  دول���ة 

فرحل احل��ري��ري وح��ل ال��وري��ث، وم��ا �سقطت امل��زرع��ة، وم��ا اأتيح 

احلقوق  يف  مت�ساوون  اللبنانيني  كل  ب��اأن  يعرف  انتخاب  قانون 

والواجبات وبالثواب والعقاب.. فلقد مل اللبنانيون على خمتلف 

جمرد  يكونوا  اأن  والأخاقية  والعلمية  الجتماعية  م�ستوياتهم 

والد�ستورية  ال�سيا�سية  احلياة  اأ�سول  من  يفقه  ل  لزعيم  اأتباع 

والقانونية األف باء القراءة ال�سحيحة..

 ويخل�س اإىل نتيجة اأن املو�سوع بب�ساطة هو �سوت عال لأن 

يتم اإنتاج قانون انتخاب ع�سري وحديث، ي�سهم يف تطوير احلياة 

ال�سيا�سية اللبنانية وي�سع حداً لدولة املزرعة وال�سركة.. فهل من 

جميب؟

اأحمد ز.د.
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�سراع احلكومة واأرباب العمل والعمال على الأجور

اإفال�س �سيا�سي ومايل يتحايل لل�سرف من جيوب خاوية

حقيقة م�سروع القانون الأرثوذك�سي لالنتخابات

الرئي�س اإيلي الفرزيل

اإىل من يعنيهم الأمر 
يف لبنان.. »الوطن« ل

للقانون حرمة..  يرعى  اجل��وع ل  يعم  حيث 

اأج�����ل.. اخل��ب��ز ه��و ال�����س��ام، ه��و ال���س��ت��ق��رار وه��و 

النظام، ول �سام مع اجلوع.. فالبطون اجلائعة 

ل اآذان لها.

ي�ستتبع  وال��ب��ط��ر  ال��غ��ن��ي،  ي�سقي  ال��غ��ن��ى  اإن 

البطر ولهذا قيل ليو�سف: اأجتوع وخزائن الدنيا 

بيدك؟ قال: »اأخاف اأن اأ�سبع فاأن�سى اجلوع«. فاإىل 

الن�سيحة:  هذه  ن�سوق  واأع�ساء  رئي�ساًَ  احلكومة 

الن�سائح، ول  ت�ستطيع ه�سم  الأمعاء اخلاوية ل 

ت�ست�سيغ اإك�سري الكلمات الطنانة والرنانة التي ل 

ت�سمن ول تغني..

ف��ل��و اأن���ن���ا ن��ع��ي�����س يف ب��ل��د ت�������س���وده ال��ع��دال��ة 

وامل�������س���اواة وت���ك���اف���وؤ ال���ف���ر����س.. لت�����س��ح��ن��ا ب����رداء 

التق�سف والقناعة والب�ساطة يف العي�س.. لكن، اأن 

الف�ساد والهدر، وال�سرب بالقيم  نرى من حولنا 

واملناقب وحتى بالقانون عر�س احلائط من قبل 

بع�س اأويل احلل والربط ون�سكت.. فهذا حم�س 

اأرق����اء ع��ن��د ه���وؤلء  ك��ن��ا ع��ب��ي��داً  اإذا  اإّل  ذّل وع����ار.. 

ال�ساديني..

ف���اح���ذروا ال��ت��م��ادي يف اخل��ط��ي��ئ��ة وال��ت��ع��ام��ي 

ع��ن اإح��ق��اق احل����ق.. ف���اإن اأ����س���واأ اأن����واع ال��ظ��ل��م هو 

الدع�����اء ب����اأن ه��ن��اك ع�����دًل.. ف��ه��ذا ال��ن��زر القليل 

الذي تعطونه، وكاأين بكم تعطونه من جيوبكم.. 

ق��ل��وب��ن��ا، وم��ن  اأ���س��ع��اف��اً م�ساعفة م��ن  ت��اأخ��ذون��ه 

حقوق اأجيالنا املكت�سبة.. اأجل اأنتم متلكون اأيادي 

ف��اذك��روا  األ  ت��رح��م،  ق��ل��وب  اإىل  وتفتقرون  ت��اأخ��ذ 

قدرة اهلل عليكم..

ي�ستمد قوته  ال��ذي  ذاك  الدولة هو  اإن رجل 

بالقيم  املفعم  نف�سه  ينبوع  اث��ن��ني،  ينبوعني  م��ن 

احلرية  ملعنى  امل��درك  ال�سعب  وينبوع  الإن�سانية، 

ال�سلطة  ا�ستعمال  اأح��د  يحاولن  ف��ا  واأب��ع��اده��ا.. 

العقل..  اإىل  اإل  ح��اج��ة  ثمة  ي��ك��ون  ل  حيث  اأب����داً 

ف���الإ����س���راب ب���رك���ان م���ن ال����ت����اأمل، ف��ه��و اأ���س��ب��ه ما 

عندما  الإن�سان  اإليه  يلجاأ  البحر،  بغ�سبة  يكون 

ي�ست�سري الإجحاف والغنب وي�سود الظلم وتبهت 

اإلهية،  هبة  وامل�ساواة  فالعدالة  العدالة..  �سورة 

العمل مبوجبهما اأف�سل اأطباء الإن�سان.. فاحلكم 

احلكام  وليعلم  ال��رج��ال..  م�سمار  هما  وال�سلطة 

عنه  وك��اء  بل  ال�سعب،  على  اأو�سياء  لي�سوا  اأنهم 

اأن  ي�سلح  من  احلكماء  بع�س  �سئل  ينبغي..  كما 

ال�سهوة  عن  نف�سه  ملك  »م��ن  ق��ال:  حاكماً  يكون 

والغ�سب وا�ستعمل العدل يف حقوق اهلل تعاىل«..

يا اأ�سحاب ال�ساأن..

باأموالكم..  النا�س  ت�سعدوا  اأن  املطلوب  لي�س 

اإمن����ا امل��ط��ل��وب اأن ت��ن�����س��ف��وا ال��ن��ا���س ب��ح��ق��وق��ه��م.. 

العدالة ل تعني امل�ساواة بني النا�س اأمام �سناديق 

التكافوؤ  ه��ذا  م��ن  الأه���م  اإمن���ا  الق����راع فح�سب، 

يف ف��ر���س ال��ع��م��ل والن���ت���اج وال���دخ���ل.. ت���رى من 

وهموم  النا�س  ولقمة  النا�س  عمل  ع��ن  امل�����س��وؤول 

ترى  ال��دول��ة  كانت  ف���اإذا  ال��دول��ة؟  األي�ست  النا�س 

عك�س ذلك.. فلتذهب اإىل غري رجعة.. ولي�ستظل 

ال�سعب �سموات الطوائف مبا�سرة من غري و�سيط، 

لطاملا با�سمها ت�سّبحون واإىل احلكم جتيئون ومنه 

نواجذه  على  ال�سعب  وليع�س  تقتلعون..  با�سمها 

اإىل اأن يق�سي اهلل اأمراً كان مفعوًل.

فالرغيف والعلم وال�سحة حق الإن�سان.. كل 

اأو لدولة لت�سبغها  الإن�سان.. ولي�س ملكاً لطائفة 

واإذا  وا�ستح�سنت..  �ساءت  متى  رعاياها  على  مّنة 

رغبت عن ذلك، فبالهراوات و�ستى �سنوف القمع 

تغدق عليهم عطاياها!

لقد خجل الزمان مّنا وعّنا وا�ستحى..

نبيه الأعور
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ما القا�سم امل�سرتك بني وليد جنبالط                     وجاك �سرياك؟
اأج�سادهم  على  لي�س  ال��ذي��ن  ه���وؤلء 

قمي�س �سيغريون وجه العامل.. فاآثر 

وري���ث ق�سر امل��خ��ت��ارة ال��ت��ح��ال��ف مع 

املال املتوح�س الذي يراكم الآن ديوناً 

على لبنان تتجاوز ال�60 مليار دولر.

ووري������������ث احل����������زب ال���ت���ق���دم���ي 

اأن��ظ��م��ة  ي���ج���د يف  ال�����س����راك����ي، مل 

اخل��ل��ي��ج ���س��ج��ن��اً ع��رب��ي��اً ك���ب���رياً، ومل 

يوجه اإليها كلمة »دميقراطية« فهي 

فيها جميع  ي��ت�����س��اوى  ال��ت��ي  ال��واح��ة 

ال�سيارات  الن�ساء  وت��ق��ود  اهلل،  خلق 

والطيارات والدبابات..

القدمي  ال�سراكي  هذا  ويختم 

ب���اأن م��ن ال��ق��وا���س��م امل�سركة  ال��ق��ول 

بني الرئي�س الفرن�سي ال�سابق املتهم، 

ورئي�س احلزب التقدمي ال�سراكي، 

ال�سيا�سية،  ل��ل��ح��ري��ري��ة  ال����ولء  ه��ي 

املايل  ال�سريان  ين�سيان  ل  فكاهما 

ال���ذي ق��دم اإل��ي��ه��م��ا.. األ��ي�����س �سرياك 

اأول م��ن ال��ت��ق��ط الإ����س���ارة ودع���ا اإىل 

ال��رئ��ي�����س  اغ��ت��ي��ال  يف  دويل  حت��ق��ي��ق 

ال��ي��وم على  رف��ي��ق احل��ري��ري، لنكون 

�سفيح ال�سجال حول حمكمة دولية، 

املتحدة  الأمم  ت��اري��خ  يف  ي�سجل  مل 

ك�سفت  اأو  م��ظ��ل��وم��اً،  اأن�����س��ف��ت  اأن���ه���ا 

جمرماً؟

اأحمد �سحادة



الإ�سالمية  ال��ث��ورة  انت�سرت  حينما 

33 عاماً، بقيادة  اأق��ل من  اإي��ران قبل  يف 

اخل��م��ي��ن��ي،  امل���و����س���وي  اهلل  روح  الإم�������ام 

اأنواع  »الفتّية« لكل  تعّر�ست اجلمهورية 

عليها  وت��ك��ال��ب��ت  واحل��������روب،  احل�������س���ار 

واأذن��اب��ه��ا،  ال�ستكبارية  ال��ق��وى  خمتلف 

تريد اأن متنع كل و�سائل التطور واملعرفة 

وال���ت���ق���دم ع���ن ال�����س��ع��ب الإي�������راين، لكن 

الإميان باهلل والإرادة والعزم والت�سميم 

اأج���ه�������س���وا خم��ت��ل��ف اأن�������واع امل�����وؤام�����رات، 

خطوات  لتت�ساعد  امل�ساعب،  ك��ل  وذل��ل 

البناء.. ويف هذا يقول �سفري اجلمهورية 

الإ�سالمية الإيرانية يف بريوت؛ الدكتور 

غ�سنفر ركن اأبادي: 

.. وانت�صار حتدٍّ

ب��ع��د ان��ت�����س��ار ال��ث��ورة الإ���س��الم��ي��ة يف 

اإيران، قامت الكثري من الدول مبقاطعة 

اإي������ران، اإل ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال��ب��ل��دان،وع��ل��ى 

راأ������س ه���ذه ال��ب��ل��دان ���س��وري��ة،ن��ظ��راً اإىل 

امل���ب���ادئ امل�����س��رك��ة ب��ن اإي�����ران و���س��وري��ة، 

وع��ام��ل امل��ق��اوم��ة يف م��واج��ه��ة الح��ت��الل 

ال�سهيوين.

الإ���س��الم��ي��ة  ال���ث���ورة  ان��ت�����س��ار  ع�سية 

يف اإي�������ران، م��ن��ع��ون��ا م���ن ا����س���ت���رياد حتى 

ُت�ستخدم  اأنها  ال�سائكة، بذريعة  الأ�سالك 

لالأغرا�س الع�سكرية.

كل  ت�ستورد  اإي��ران  كانت  الثورة  قبل 

�سيء من الغرب، ويقوم الغرب با�ستغالل 

اإيران،لكن بعد انت�سار الثورة الإ�سالمية 

م�ست�سار  األ��ف   60 بطرد  قمنا  اإي����ران،  يف 

واأننا  اإلينا،  �سنعيدهم  اأننا  ظنوا  غربي، 

من  ال��ب��الد  واإدارة  احل��ي��اة  ن�ستطيع  ل��ن 

ع��ز وج��ل متكنا  دون��ه��م، لكن بف�سل اهلل 

من موا�سلة العمل، وها هي اإيران بف�سل 

خ����رات اأب��ن��ائ��ه��ا و���س��واع��ده��م ت��ن��ج��ح يف 

نهو�س اجلمهورية الإ�سالمية؛اقت�سادياً 

املجال  يف  ودخلت  وتكنولوجياَ،  وزراع��ي��اً 

ال����ن����ووي وال����ط����اق����ة ال�����س��ل��م��ي��ة، ون��ح��ن 

ال��ي��وم بلغنا اأرف����ع درج����ات ال��ت��ط��ور  من 

حت�����ت ال������ب������ح������ار،اإىل اأع�����ل�����ى ن���ق���ط���ة يف 

يف  اإي��راين  ف�ساء  رائد  الف�ساء،و�سرن�سل 

رحلة ا�ستك�ساف ف�سائية قبل �سنة 2019.

ننتج  ال�سناعة،فنحن  اإىل  بالن�سبة 

���س��ن��وي��اً م��ل��ي��ون��اًوخ��م�����س��م��ئ��ة األ����ف ���س��ي��ارة 

اإنتاجاً اإيرانياً كاماًل، وقمنا ببناء معامل 

لإنتاج ال�سيارات يف اأكرث من 9 بلدان.

اأم����ا ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ب��رول،ف��رغ��م 

اأي�ساً  اإي����ران،  على  املفرو�سة  العقوبات 

بت�سدير  ونقوم  ذات��ي،  اكتفاء  اإىل  و�سلنا 

نقول  اأن  ون�ستطيع  اخل���ارج،  اإىل  النفط 

اإن �سيا�سة العقوبات كانت لها بركة على 

فاأّثرت  اإي��ران،  الإ�سالمية يف  اجلمهورية 

الع�سرة  ال���دول  ب��ن  م��ن  ونحن  اإيجابياً، 

امل��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت  ال���ت���ي  الأوىل 

يف  الدولية  اجل��وائ��ز  وح�سدت  العلمية، 

واأي�ساً  واقت�سادية،  علمية  جمالت  عدة 

ريا�سية.

الو�سع القت�سادي جيد، وكل يوم يف 

ال�سلع  دع��م  باإلغاء  م�ستمر،وقمنا  تطور 

م��ن ق��ب��ل ال���دول���ة، وه���ذا ب��ح��د ذات���ه حت��دٍّ 

كانت مقررة  ال�سيا�سة  اأن هذه  كبري، مع 

م��ن��ذ 15 ���س��ن��ة، ل��ك��ن ال���دك���ت���ور حم��م��ود 

من  الأخ����ذ  �سيا�سة  يتبع  جن���اد  اأح��م��دي 

وتق�سيم  ال���ف���ق���راء،  واإع����ط����اء  الأغ���ن���ي���اء 

ال��ع��دال��ة ب���ن ج��م��ي��ع اأب���ن���اء اجل��م��ه��وري��ة 

الإيرانية.

مع حق ال�صعوب 

يف تقرير م�صريها

اإي��ران  يف  الإ�سالمية  الثورة  م�سرية 

اإىل جانب  بوقوفها  ال��دوام  متّيزت على 

ح����ق ال�������س���ع���وب يف خ���ي���ارات���ه���ا وت��ق��ري��ر 

القت�سادي  التحرر  يف  وحقها  امل�سري، 

منطقتنا،  ويف  وال�سيا�سي،  والجتماعي 

كانت الق�سية الفل�سطينية وحق ال�سعب 

فكان  اهتمامها،  مقدمة  يف  الفل�سطيني 

القرار الأول للثورة املباركة، اإلغاء �سفارة 

وجعلها  ط��ه��ران،  يف  ال�سهيوين  الكيان 

واأي����دت  دع��م��ت  ك��م��ا  لفل�سطن،  ���س��ف��ارة 

و�ساندت املقاومة يف فل�سطن ولبنان بال 

تردد اأو �سوؤال.

ويف هذا الزمن الذي يتميز بحراك 

ع���رب���ي وا����س���ع ���س��د الأن���ظ���م���ة احل��ل��ي��ف��ة 

لوا�سنطن، متيز املوقف الإي��راين بدعم 

ومطالبها  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����س��ع��وب  خ��ي��ارات 

امل���ح���ق���ة جت�����اه ح���ري���ت���ه���ا، ون���ح���ن ن��ق��ف 

اإىل ج��ان��ب خ��ي��ارات��ه��ا، ون��ت��ع��اون م��ع كل 

البلدان، ويجب اأن تكون غالبية ال�سعب 

ن��ظ��ام، ونحن يف  اأو  م��وؤي��دة لأي حكومة 

اجل��م��ه��وري��ة الإ���س��الم��ي��ة، وب��ع��د م���رور 

الإ�سالمية يف  الثورة  قيام  من  �سنة   32
ال�سارع  اإىل  ينزل  ال�سعب  م��ازال  اإي���ران، 

ويوؤيد الثورة ويقف اإىل جانبها وي�ساند 

املفرو�سة  ال�سغوطات  رغ��م  ق��رارات��ه��ا، 

ع��ل��ي��ه��ا، ف��ال�����س��ع��ب الإي������راين ي��ب��ق��ى اإىل 

جانب قيادته يف مواقفها جتاه املقاومة 

يف لبنان وفل�سطن.

اأم�����ا ب�������س���اأن ����س���وري���ة، ف��ق��د مت��ي��زت 

مواقف دم�سق منذ حلظة انت�سار الثورة 

الإ���س��الم��ي��ة، ب��الن��ف��ت��اح وال��ل��ق��اء �سمن 

روؤية ا�سراتيجية وا�سحة ل لب�س فيها، 

وفل�سطن  ل��ب��ن��ان  يف  امل��ق��اوم��ة  وب���دع���م 

وهو  الغا�سب،  ال�سهيوين  الكيان  �سد 

يرجم الآن يف التظاهرات الكرى التي 

الأ�سد  للرئي�س  دع��م��اً  �سورية،  �سهدتها 

وم�����س��رية الإ����س���الح ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها.. 

اأب��ادي على ذلك بقوله:  ال�سفري  ويوؤكد 

»لقد �ساهدنا يف �سورية بعد �سدور قرار 

ع�سويتها،  وت��ع��ل��ي��ق  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

ال�سوري  ال�سعب  اأك��رث من ن�سف  خ��روج 

خلف  وملتفاً  القرار  هذا  على  معر�ساً 

ال�سوري: كونوا  للنظام  ونقول  قيادته«، 

ال�سوري معكم  ال�سعب  م��ادام  مطمئنن 

فال خوف عليكم من هذه املوؤامرة التي 

اأن النظام  ن��رى  حُت���اك ���س��دك��م، ون��ح��ن 

ال�سوري يقوم بالعديد من الإ�سالحات 

داخل �سورية، وهنا تظهر املوؤامرة، فبعد 

���س��ق��وط ن��ظ��ام م��ب��ارك يف م�����س��ر، ج���اءوا 

ورّك��زوا على �سورية؛ كركن من الأركان 

ال��ب��ارزة ل��دع��م امل��ق��اوم��ة �سد الح��ت��الل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ون��ظ��راً اإىل م��ا ي��ج��ري يف 

م��ف��ق��ودة،لأن  ال��ث��ورة  فمقومات  �سورية، 

ال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي يف ���س��وري��ة ج��ي��د، 

ويوجد  للنظام،  موؤيد  ال�سعب  وغالبية 

والتعليم  ذات��ي،  واكتفاء  �سحي،  �سمان 

جم��اين، وكثري من الأم��ور الجتماعية 

ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ال�����س��ع��ب ال�������س���وري، ك��م��ا اأن 

ال���ن���ظ���ام ال�������س���وري داع�����م ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

ال�����س��وري��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وع��ل��ى ه��ذا ف��اإن 

مكتملة،  وغري  مفقودة  الثورة  مقومات 

ول��ذل��ك ت��ق��ف اجل��م��ه��وري��ة الإ���س��الم��ي��ة 

اإىل  نظراً  ال�سورية،  القيادة  جانب  اإىل 

وق�����وف غ��ال��ب��ي��ة ال�����س��ع��ب ال�������س���وري مع 

ال��ن��ظ��ام، وب�����س��ب��ب م���واق���ف ال��ن��ظ��ام من 

الق�سايا احليوية، وموقفها من املقاومة 

وفل�سطن.

للعقوبات »بركات«

لقد اختطت اجلمهورية الإ�سالمية 

حتررياً  نهجاً  انت�سارها  منذ  اإي���ران  يف 

وا���س��ت��ق��الل��ي��اً، ل��ك��ن��ه��ا ����س���ددت ع��ل��ى اأن 

اإ�سرائيل غدة �سرطانية يجب اقتالعها، 

التاأكيد  اإىل  هنا  اأب���ادي  ال�سفري  ي�سارع 

اأنه »بعد انت�سار الثورة الإ�سالمية  على 

ال�سيا�سة  م��ب��داأ  ع��ل��ى  اأك���دن���ا  اإي������ران،  يف 

���س��رق��ي��ة ول غ��رب��ي��ة، بل  اخل���ارج���ي���ة ل 

الأ�سا�س  اإ�سالمية، وعلى هذا  جمهورية 

البلدان  كل  مع  عالقاتنا  برتيب  قمنا 

اأك��دن��ا على مو�سوع  واأي�����س��اً  ال��ع��امل،  يف 

الحتالل الإ�سرائيلي، و�سرورة مواجهة 

اإىل  وال��وق��وف  ال�سرطانية،  ال��غ��دة  ه��ذه 

ج��ان��ب امل��ظ��ل��وم��ن واأ����س���ح���اب احل���ق يف 

ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل، ودع���وة ك��ل الأط���راف 

ال��ت��ك��ات��ف  اإىل  ال����ع����امل  يف  وال����ب����ل����دان 

وال��ت�����س��ام��ن والل���ت���ف���اف ح����ول حم��ور 

الإ�سرائيلي،  الحتالل  ملواجهة  املقاومة 

اأط��ل��ق��ت )دول ع��دم  ال��ت��ي  ف��ال��ت�����س��م��ي��ات 

وغريهما(  برك�س  جمموعة  الن��ح��ي��از، 

النتاج  املهم هو  لكن  ذات��ه جيدة،  يف حد 

ال��ع��م��ل��ي يف ت���ع���ام���ل ه�����ذه امل��ج��م��وع��ات 

ع���ل���ى الأر�����������س م�����ع ح�����ق ال�������س���ع���وب يف 

ال�سعب  وح��ق  حرية  خ�سو�ساً  حريتها، 

الفل�سطيني«.

وي�سيف د. اأبادي: »بعد 32عاماً من 

التي  باملبادئ  بالتزامنا  للعامل،  حتدينا 

اإي��ران،  يف  الثورة  انت�سار  ع�سية  اأعلناها 

نوؤكد اأنه بركة �سيا�سة العقوبات ح�سلنا 

على مكا�سب كثرية؛ علمياً وتكنولوجياً، 

ال�سيطرة  ا�ستطعنا  التقدم  وبف�سل هذا 

على الطائرة الأمريكية )�سن(، املعتدية 

250 كيلو  الإيرانية بعمق  الأج��واء  على 

الأر���س، من  على  �ساملة  واأنزلناها  مر، 

دون اأي خد�س«.

وي�سري د. اأبادي اإىل اأن الأمريكين 

�سكتوا ومل يعلنوا عن احلادث ملدة ع�سرة 

اأيام، ومن ثم قالوا اإنها خرجت عن املدار 

و���س��ق��ط��ت ع��ل��ى الأر������س، وب��ع��ده��ا ق��ال��وا 

اإن��ه��ا دخ��ل��ت اإىل الأج����واء الإي��ران��ي��ة عن 

احتمالت  اإن  لهم  فقلنا  اخلطاأ،  طريق 

اأو ع�سرة   5 اأك��رث من  لي�ست  اخلطاأ هنا 

ثم  مر!  كيلو   250 ولي�س  كيلومرات، 

اإنها املرة الثامنة التي يعتدون بها على 

اأر�سلنا العديد  وب��ح��راً، وق��د  اإي���ران ج��واً 

م���ن امل����ذك����رات والح���ت���ج���اج ع��ل��ى ه��ذه 

الرئي�س  ا���س��ط��ر  ع��ن��ده��ا  الع����ت����داءات.. 

لعقد موؤمتر  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ريك��ي 

الأمريكية  »الطائرة  اأن  معلناً  �سحفي، 

اأ�سبحت حتت �سيطرة الإيرانين، ونحن 

إيران مستعدة إلصالح 
وتطوير الكهرباء بسرعة.. 
ليشعر اللبنانيون بالراحة 

والنور

اإلعالم العربي يسلط 
عدساته على سورية.. 
ويزيحها عن الهزيمة 

المذلة لألميركيين في 
العراق
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الطائرة  ه��ذه  ي��ع��ي��دوا  اأن  منهم  نطلب 

الأم��ن  ه��م يحاولون يف جمل�س  اإل��ي��ن��ا«. 

الإ���س��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  ع��ل��ى  ال�سغط 

لإعادة الطائرة، وهذا يعتر فخراً وعزة 

للجمهورية الإ�سالمية، وهي اأن اأمريكا 

مل ت�����س��ت��ط��ع اإع�������ادة ال���ط���ائ���رة، وع��ل��ي��ه��ا 

ال��ط��ل��ب م���ن جم��ل�����س الأم�����ن اإع���ادت���ه���ا، 

اإرادة  حتت  �سارت  الطائرة  وباخت�سار: 

اجلمهورية الإ�سالمية.

ت�صميم على متابعة امل�صرية 

النووية ال�صلمية

اأب��ادي: بف�سل اتكالنا على  وتابع د. 

على  ن�سيطر  اأن  ا�ستطعنا  ت��ع��اىل،  اهلل 

ت��ق��ن��ي��ت��ه��م، وال���ي���وم و���س��ل��ن��ا اإىل جم��ال 

م���ت���ق���دم يف ال����ن����ووي ال�����س��ل��م��ي، ف��ن��ح��ن 

وهم   ،٪20 بن�سبة  ال��ي��وران��ي��وم  ب  نخ�سّ

لنا  ف�سمحوا  ال�����س��اب��ق،  يف  ي�����س��دق��وا  مل 

ل  لهم:  فقلنا   ،٪4 ن�سبته  ما  بتخ�سيب 

فنحن   ،٪20 بن�سبة  ت��زودون��ا  اأن  ن��ري��د 

وخ����الل  ن���خ�������س���ب،  اأن  ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ن��ا 

 ،٪20 اأن نخ�سب  ا�ستطعنا  اأ�سهر  ثالثة 

واطلعوا على  واملفت�سون  اخل��راء  وج��اء 

ه���ذه اخل���ط���وة م���ن ج��ان��ب اجل��م��ه��وري��ة 

الإ���س��الم��ي��ة الإي���ران���ي���ة، واأع���ل���ن���وا ه��ذا 

الأمر، واليوم اإيران اأ�سبحت بلداً نووياً، 

رغم اأنف ال�سهاينة والأمريكين.

وي����ع����ود ال�������س���ف���ري رك�����ن اأب���������ادي اإىل 

 1951 التاريخية فيقول: يف عام  الذاكرة 

املوارد  على  ت�سيطر  بريطانيا  كانت  حن 

امل��ع��دن��ي��ة وال��ن��ف��ط��ي��ة، وعندما  الإي��ران��ي��ة 

ق���ام ال�����س��ع��ب الإي������راين ي��ط��ال��ب ب��ت��اأم��ي��م 

ال��ن��ف��ط الإي�������راين ق���ال���وا ل��ن��ا اإن ال��ن��ف��ط 

واليوم  للخطر،  ال��دويل  ال�سالم  يعّر�س 

الطاقة  اإن  ليقولوا  �سنة   60 بعد  ج���اءوا 

النووية الإيرانية تعّر�س ال�سالم الدويل 

يغريوا  ومل  الكالم  غ��رّيوا  فهم  للخطر، 

النوايا، فهدفهم هو ال�سيطرة على موارد 

اإح��ك��ام  ب��ق��اء  وي��ري��دون  ال��ع��امل،  واقت�ساد 

قب�ستهم.

ورغم اأننا و�سلنا اإىل املرحلة الثالثة 

م��ن اإن���ت���اج امل����اء ال��ث��ق��ي��ل ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

هذه الطاقة النووية، وحتويلها اإىل خري 

الب�سرية وتقّدمها، ولي�س لأن تكون طاقة 

ال�سعوب  وقهر  لتهديد  ت�ستعمل  مدمرة 

ك��م��ا ه��و ح���ال ال���س��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي، ال��ذي 

يحلله  م��ا  والأمم  ال�����س��ع��وب  ع��ل��ى  ي��ح��ّرم 

لنف�سه، فاإن اإيران م�سممة على م�سريتها 

املجتمع  اأجل خري  ال�سلمية، من  النووية 

الإيراين والدول املجاورة.

اأب��ادي هنا اإىل اأنه يف  وي�سري ال�سفري 

زمن ولية الرئي�س حممد خامتي، اأوقفت 

ال��غ��رب مل  ال��ن��ووي��ة، لكن  اإي���ران جتاربها 

وحينما  اإي��ران،  ل�ستهداف  حملته  يوقف 

انُتخب الرئي�س د. حممود اأحمدي جناد، 

كل  رغ���م  التخ�سيب،  عمليات  ا�ستاأنفنا 

تهديداتهم بالعقوبات، وقلنا لهم: افعلوا 

احل��ق، و�سمن  مادمنا على  ت��ري��دون،  م��ا 

اأن  ت�ستطيعوا  فلن  الدولية،  التفاقيات 

وو�سلنا  فا�ستمرينا  �سيئاً،  معنا  تفعلوا 

ن��خ��اف  اأن  دون  م���ن  امل���رح���ل���ة،  ه����ذه  اإىل 

دولية  اأوع��ق��وب��ات  ع�سكرية  هجمات  م��ن 

اأو�سربات نووية.

وي��ت��اب��ع: ك��ل ال��ع��امل يعلم اأن احل��رب 

ل��ي�����س��ت ح���رب���اً ���س��ي��ا���س��ي��ة، ب���ل ه���ي ح��رب 

ال�سن  ت�سبح  اقت�سادية، ففي عام 2015 

اأقوى بلد اقت�سادي يف العامل، ولن يكون 

الأمريكية  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  اأث���ر  ه��ن��اك 

فهم  العاملية،  القت�سادية  اخلارطة  على 

ي��ح��اول��ون يف ه���ذه ال���ف���رة امل��ت��ب��ق��ي��ة من 

ال�سنن اأن يعملوا اأي �سيء لإنقاذ اأنف�سهم، 

الذي  امل�ستنقع  اإ�سرائيل من هذا  ولإنقاذ 

يواجهونه.

تاآُمر على اإيران

ث���م���ة ح��ق��ي��ق��ة اأك����دت����ه����ا ك����ل الأدب�����ي�����ات 

ال�سيا�سية واملواقف الر�سمية الإيرانية، وهي 

اإىل  وق��وة  وج��د  بحزم  تقف  التي  اأن طهران 

ويف  والإ���س��الم��ي��ة،  العربية  الق�سايا  ج��ان��ب 

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية، مل جتد من 

جانب بع�س الدول العربية اإل عقوقاً، ي�سل 

اإىل حد التاآمر على اجلمهورية الإ�سالمية، 

ب��ي��د اأن ط��ه��ران رغ���م ك��ل ال��وق��ائ��ع امل����رة، ل 

فيها  تظهر  اأن  وحت���اول  اإل  منا�سبة  ت��رك 

على  القائمة  العالقات  لأف�سل  ا�ستعدادها 

ح�سن اجلوار والحرام املتبادل، هنا ي�سارع 

الدكتور غ�سنفر ركن اأبادي اإىل القول:

العامل  الوحيد يف  البلد  اإي���ران  اأن  رغ��م 

ال����ذي ي��ق��ف اإىل ج��ان��ب ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة 

الق�سية  كامل، وحتديداً  ب�سكل  والإ�سالمية 

اأن البع�س  الأم، وهي ق�سية فل�سطن، جند 

ويقوم  الإ�سالمية،  اجلمهورية  على  يتاآمر 

مل�سلحة  جت��اه��ه��ا،  امل��خ��زي��ة  الأف���ع���ال  ببع�س 

اأم���ريك���ا و»اإ����س���رائ���ي���ل«، ف��ه��م ي��ت��ق��رب��ون من 

اجلمهورية  ح�ساب  على  و»اإ�سرائيل«  اأمريكا 

الإ�سالمية الإيرانية، ول يهم هوؤلء احلكام 

اإل احلفاظ على �سلطتهم.

التي  العربية  ال��ث��ورات  راأي��ن��ا  وي�سيف: 

وليبيا،  وت��ون�����س  وال��ي��م��ن  م�سر  يف  ح�سلت 

ه��وؤلء احلكام،  اأم��ام  الطريق م�سدودة  كانت 

�سعوبهم  وانت�سرت  خمزية،  نهايتهم  وكانت 

التي تفكر يف حترير اأرا�سيها من الحتالل 

وال�سيطرة الغربية عليه.

وي�سدد على اأن اإيران حتر�س على اإيجاد 

العربية، وتبذل  ال��دول  العالقات مع  اأف�سل 

ق�سارى جهدها يف هذا املجال.

لفت الأنظار عن الهزمية 

الأمريكية يف العراق

وي��ت��ط��رق اإىل الإع����الم ف��ي��ق��ول: واج��ب 

ال�سوء  ت�سليط  العربية  الإعالمية  املحطات 

والهزمية  العراق،  يف  الأمريكي  الف�سل  على 

اأن��ه��م  اإل  ه��ن��اك،  الأم���ريك���ي  للجي�س  امل��ذل��ة 

ه��ذا احلدث  ب��اإزاح��ة عد�ساتهم عن  يقومون 

وت�����س��ل��ي��ط��ه��ا ع��ل��ى ����س���وري���ة، وع���ل���ى ال��ط��اق��ة 

وكذباً  اف��راًء  ويحاولون  الإيرانية،  النووية 

اأن ي��ت��ح��دث��وا ع���ن خم��اط��ره��ا ع��ل��ى ال��ع��رب، 

وحم����اول����ة اغ���ت���ي���ال ال�����س��ف��ري ال�������س���ع���ودي يف 

اأمريكا، لكن م�سوؤولن اإيرانين زاروا اململكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وع�����ّزوا، وال��ت��ق��وا ب��ويل 

العهد ال�سعودي الأمري نايف، وكل هذا يدل 

اجلمهورية  ج��ان��ب  م��ن  احل�سنة  النية  على 

الإ�سالمية الإيرانية جتاه جميع العرب.

بانتظار احلكومة اللبنانية

اأب����دت دائ��م��اً واأب�����داً ك��ل ا�ستعداد  اإي����ران 

دون  وم��ن  امل��ج��الت،  �ستى  يف  لبنان  مل�ساعدة 

�سواء  والأ�سعار،  ال�سبل  وباأي�سر  �سروط،  اأي 

يف جم���ال ال��ط��اق��ة وال��ك��ه��رب��اء، اأو يف جم��ال 

من  جم���ال  اأي  يف  اأو  ال��ن��ف��ط،  ع��ن  التنقيب 

جم����الت ال��ب��ن��اء وال���ع���م���ران، واإن�����س��اء البنى 

القوات  ت�سليح  على  امل�ساعدة  يف  اأو  التحتية، 

امل�سلحة، لكن ما هو مدى جتاوب لبنان مع 

العرو�س الإيرانية الكرمية وال�سخية؟ يقول 

ال�سفري اأبادي:

ن���وؤك���د م����رة اأخ������رى ع���ن ك���ل ا���س��ت��ع��داد 

مل�ساعدة لبنان يف كل �سيء، ويف �ستى النواحي، 

اللبنانية،  ال��دول��ة  ج���واب  ننتظر  ن���زال  وم��ا 

ال�ستعداد لإ�سالح وتطوير  اأمت  فنحن على 

الكهرباء باأق�سى �سرعة، ليبداً اللبنانيون يف 

التطور  م��دى  يلم�سون  قليلة  اأ�سهر  غ�سون 

ف����اإي����ران متتلك  امل���ج���ال،  وال���ت���ق���دم يف ه����ذا 

مل�ساعدة  توؤهلها  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ارب  اخل���رات 

لبنان يف كل �سيء.

ون����ح����ن اأخ����رن����اه����م اأن����ن����ا ن��ن��ت��ظ��ر 

تنفيذ  ن���ب���داأ يف  ح��ت��ى  امل���واف���ق���ة  م��ن��ك��م 

احلكومات  قطعناها،لكن  التي  ال��وع��ود 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة امل��ت��ع��اق��ب��ة ك���ان���ت ب��ط��ي��ئ��ة يف 

التعامل مع العرو�س والهبات الإيرانية 

واخلطط  ال��درا���س��ات  كل  اأن  مع  للبنان، 

جاهزة،وبانتظار البدء يف التنفيذ.

حاوره اأحمد زين الدين

إيران أصبحت بلدًا نوويًا.. 
رغم أنف الصهاينة 

واألميركيين
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غداء  لبنان،  يف  الإ�سالمي  العمل  جبهة  اأقامت 

الإيرانية؛  الإ�سالمية  اجلمهورية  ل�سفري  تكرميياً 

اأب��ادي، »وف��اء جلهوده يف دعم حركات  غ�سنفر ركن 

املقاومة يف لبنان وفل�سطن«.

ح�����س��ر احل��ف��ل ال���رائ���د حم��م��د ���س��ام��ن؛ ممثاًل 

الأع��ور  ف��ادي  والنائبان  والبلديات،  الداخلية  وزي��ر 

العماد  النائب  ورم��زي كنج ممثاًل  الرفاعي،  وكامل 

ال��ه��ادي مم��ث��اًل قائد  ف����وؤاد  مي�سال ع���ون، وال��ع��ق��ي��د 

اجل��ي�����س، وال���رائ���د اأن����ور حمية مم��ث��اًل امل��دي��ر ال��ع��ام 

لأم����ن ال���دول���ة، وال�����س��ي��خ ع��ب��د امل��ج��ي��د ع��م��ار ممثاًل 

ال�سيا�سي  املكتب  وع�سو  اهلل،  حل��زب  ال��ع��ام  الأم���ن 

ن�سار  ق�سطنطن  والأب  قبالن،  ح�سن  اأم��ل  حلركة 

ممثاًل املطران اليا�س عوده، واخلوري �سليم خملوف 

النقوزي  نزيه  وال�سيخ  بول�س مطر،  املطران  ممثاًل 

جمل�س  ورئي�س  �سو�سان،  �سليم  �سيدا  مفتي  ممثاًل 

ال�سيخ  القا�سي  امل�سلمن  العلماء  جتمع  يف  المناء 

اأحمد الزين، ورئي�س الهيئة الإدارية للتجمع ال�سيخ 

ح�سان عبد اهلل، وممثل مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين يف 

العمل  جبهة  قيادة  واأع�ساء  اخلفاف،  حامد  لبنان؛ 

الإ�سالمي، وح�سد من النواب والوزراء ال�سابقن.

جبهة العمل اإلسالمي تكّرم السفير اإليراني

ال�سيخ زهري اجلعيد وال�سيخ عبد النا�سر جري  ي�سلمان ال�سفري د. غ�سنفر ركن اأبادي درع التكرمي



جنيب ميقاتي اأخذ بال�رضورات 

لتفادي املحظورات.. اأحّبذ 

متويل املحكمة من خالل 

املوازنة العامة، واملحكمة 

اخلا�صة بلبنان اأقّرت بوجود 

م�صللي التحقيق الدويل.. 

مدعي عام التمييزي ال�صابق 

عدنان ع�صوم يتحّدى اجلميع 

ب�صريته امل�رضفة من جريدة 

»الثبات« ويقول: »تذكروا 

جيدًا.. �صيعودون اإىل قانون 

غازي كنعان«.

يطلق وزير العدل الأ�ضبق عدنان ع�ضوم 

الق�ضائية  املحاكم  اأم���ام  ال���زور  �ضهداء  على 

احلريري  رفيق  ق�ضية  يف  التحقيق  وجل��ان 

اأّن تداول  التحقيق، ويعترب  ت�ضمية م�ضللي 

يف  ال��ع��دال��ة  م�ضللي  اف����راءات  ال�ضيا�ضيني 

من  ك��ان��ت  بلبنان  اخل��ا���ض��ة  املحكمة  ق�ضية 

»اإف���ادات  يقول:  ق��ان��وين،  ل  �ضيا�ضي  منطلق 

التحقيق  جلنة  اأم���ام  لبنان  يف  ال���زور  �ضهود 

م�ضاعدة  ت��ه��دف  ك��ان��ت  حينها  يف  ال��دول��ي��ة 

ال��ق�����ض��اء ال��ل��ب��ن��اين ل احل��ل��ول م��ك��ان��ه، لهذا 

لأن��ه  اليمني  ق�ضم  منهم  يطلب  مل  ال�ضبب 

ل يجوز ذلك �ضوى اأمام الق�ضاء اللبناين«. 

يف�ضر ع�ضوم فكرته »يحّق لل�ضباط الأربعة 

امل���ت�������ض���رري���ن حم���اك���م���ة م�����ض��ل��ل��ي ال���ع���دال���ة 

لأ�ضخا�ص  والإ���ض��اءة  مغلوطة  ق�ضايا  لطرح 

معينني«.

زهري  حممد  ت�ضليل  عن  ع�ضوم  �ضاألنا 

اأم��ام  ال�ضديق  ميتثل  »مل  يقول:  ال�ضديق، 

جلنة  اأم���ام  كانت  اإف��ادت��ه  اللبناين،  الق�ضاء 

التحقيق الدولية اأوًل، واأمام املحقّق الأملاين 

اأن  رغ���م  ث��ان��ي��اً،  ب��اري�����ص  يف  ميلي�ص  ديتليف 

اإىل املحقق  اإفادته الفرن�ضية املحولة  نتيجة 

العديل يف بريوت كانت وراء اإيقاف ال�ضباط 

ال�ضديق  اإف��ادة  على  ُيعّقب ع�ضوم  الأربعة«. 

قوله،  وفق  اللبناين  الق�ضاء  »حاول  الكاذبة 

ا�����ض����رداد ���ض��اه��د امل���ل���ك، ال�������ض���دي���ق، ول��ك��ن 

الق�ضاء الفرن�ضي رف�ص ت�ضليمه«.

ال�ضابق  التمييزي  ع��ام  م��دع��ي  يلّخ�ص 

حول  القانونية  نظره  وجهة  ع�ضوم  عدنان 

اخل��ا���ض��ة  وامل��ح��ك��م��ة  ال�����زور  ���ض��ه��ود  ق�ضيتي 

بلبنان بالتايل: »حتويل دعوى التحقيق من 

كما  الدولية  املحكمة  اإىل  اللبناين  الق�ضاء 

الأمم  ب��ني  امل��وق��ع  ال��ربوت��وك��ول  ين�ص عليه 

ال��زور  �ضهادة  واق��ع��ة  جتعل  ولبنان،  املتحدة 

يف  واملحلي  ال��دويل  الق�ضاء  اخت�ضا�ص  من 

اأم��ام  حُم��ال  اغتيال احلريري  لأن ملف  اآن، 

للق�ضاء  ي��ح��ق  وب���ال���ت���ايل  ال���ع���ديل  امل��ج��ل�����ص 

الق�ضية  ب��اأ���ض��ول  امل��ل��ف  م��ت��اب��ع��ة  ال��ل��ب��ن��اين 

وم��ت��ف��رع��ات��ه��ا«. ي��وؤك��د ع�����ض��وم اأن اجل��رمي��ة 

املتالزمة بهدف ت�ضليل التحقيق وفق املادة 

املحاكمات اجلزائية ت�ضمح  اأ�ضول  من   133
ب��اإ���ض��اف��ة اجل���رائ���م امل��واك��ب��ة وامل�����ض��ل��ل��ة اإىل 

م�ضللي  مالحقة  بغية  الأ���ض��ل��ي��ة  اجل��رمي��ة 

ال��ت��ح��ق��ي��ق«. ����ض���األ���ن���اه ع���ن ت���ه���رب امل��ح��ك��م��ة 

اأج��اب: »من و�ضع  الدولية من حماكمتهم، 

ق���واع���د الإث����ب����ات والأدل�������ة م���ن ق�����ض��اة رغ��م 

الخت�ضا�ص  ع��دم  اّدع���وا  للقانون،  خرقهم 

امللف،  ا�ضتالمهم  قبل  ال�ضابقة  ب��اجل��رائ��م 

بحّجة اأنهم �ضيتابعونها اإن ح�ضلت جمدداً«. 

يف  اللبناين  الق�ضاء  تقاع�ص  عن  ا�ضتفهمنا 

هذا املجال، قال: »الق�ضاء اللبناين �ضاحب 

الخ��ت�����ض��ا���ص الأ����ض���ل���ي ي���ح���ّق ل���ه امل��ب��ا���ض��رة 

انتظار  دون  ال����زور«  »���ض��ه��ود  م��ع  بالتحقيق 

الأ�ضا�ص  منذ  امللف  لإح��ال��ة  ال���وزراء  جمل�ص 

اإىل امل��ج��ل�����ص وال��ق�����ض��اء ال���ع���ديل، ول��وج��ود 

الت�ضليل  لعملية  ع��م��الن��ي��ة  ج��رم��ي��ة  اأدل����ة 

والفراء«.

�ملحكمة �أقّرت بوجود 

�شهود �لزور

ي�������ض���خ���ر ع���������ض����وم م�����ن رف�����������ص ب��ع�����ص 

ال���زور  ���ض��ه��ود  بق�ضية  امل�����ض��ي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ني 

اخلا�ضة  للمحكمة  النهائية  اأحكام  لنتظار 

بامتياز،  �ضيا�ضي  ك��الم  »اإن���ه  ي��ق��ول:  بلبنان، 

وه����ذا ال��ك��الم ه��و ب��اط��ل وُي�����راد ب��ه حتريف 

احلق اإىل باطل، لأنه جمرد اإخالء القا�ضي 

واإ���ض��ارت��ه  الأرب��ع��ة  ال�ضباط  �ضبيل  فرن�ضني 

اأدلة مقبولة ومعقولة تربر  اإىل عدم وجود 

توجيه التهام لل�ضباط لعتقالهم، هي اإدانة 

املادية  بالوقائع  واإق��رار  للم�ضللني  مبا�ضرة 

املن�ضوبة لهم، وبالتايل وجود العنا�ضر املادية 

حديثه  ع�ضوم  يكمل  الت�ضليل«.  جل��رمي��ة 

اأقّر  الدولية  املحكمة  با�ضم  »الناطق  قائاًل: 

اأ���ض��خ��ا���ص يف ل��ب��ن��ان �ضللوا  ب��وج��ود  م���وؤخ���راً 

اللبناين  للق�ضاء  ي��ح��ّق  وبالتلي  التحقيق 

اإعطاء جلنة  �ضبب  �ضاألناه عن  مالحقتهم«. 

للق�ضاء  الدامغة  الذريعة  ال��دويل  التحقيق 

ق��ال:  ال����زور،  �ضهود  م��ع  للتحقيق  اللبناين 

»ال���ض��ت��غ��راب يف حم��ّل��ه، ول��ك��ن مب��ا اأين كنت 

ح�ضن  اف��را���ص  دائ��م��اً  علّي  يتوّجب  قا�ضياً 

اأ���ض��ب��ن��ا مب�ضكلة  واإّل  ال��ق�����ض��اة،  ل���دى  ال��ن��ّي��ة 

جمتهداً:  ع�ضوم  يعقب  ك��ب��رية«.  اأخ��الق��ي��ة 

ال�ضرخ يف لبنان حول  »لعلهم يريدون زيادة 

باإمكانهم  ك���ان  ال�����زور، لأن���ه  ���ض��ه��ود  م�����ض��األ��ة 

مقا�ضات �ضهود الزور �ضابقاً ومل يفعلوا«.

�أحتّدى..

�ضاألناه: وهل قدر لبنان الدائم اأن يكون 

�ضابقاً من قبل  اُتهمتم  ق�ضاوؤه م�ضي�ضاً، كما 

ب��ع�����ص ال�����ض��ا���ض��ة، وات��ه��ام��ك��م ال���ي���وم لبع�ص 

»رغم كرهي  الرئي�ص ع�ضوم:  يرّد  الق�ضاة؟ 

ال��ت��ح��دث ع��ن ال�����ذات، ُي���وؤخ���ذ ع��ل��ّي �ضدقي 

ال�ضيا�ضيني  معظم  اأن  �ضاأخربك  و�ضجاعتي، 

كانوا  »الع�ضومي«  الق�ضاء  يتهمون  الذين 

يف ال�ضلطة، ب�ضفتي مدعياً عاماً للتمييز يف 

1995 وحلني اغتيال رفيق  لبنان منذ العام 

احلريري، عا�ضرت معظم القادة ال�ضيا�ضيني، 

هذه العبارات ا�ضتحدثت يف ال�ضراع ال�ضيا�ضي 

وي�ضيف  النا�ص«.  لتجيي�ص   2005 ع��ام  بعد 

ع�����ض��وم: »ل مم�����ض��ك ع��ل��ى ع���دن���ان ع�����ض��وم 

باإطالق  الوحيد  احل��ّل  لتوجهاتهم،  لُيذعن 

حياة  ع�ضت  وعهده،  �ضخ�ضه  على  ال�ضائعات 

وحرة  حم�ضنة  حياتي  تكون  كي  متوا�ضعة 

اأحت��داه��م  ال�ضيا�ضيني،  واإرادة  رغ��ب��ات  م��ن 

ب��اأّي��ة  ات��ه��ام��ي  ي�ضتطيعون  ك��ان��وا  اإن  جميعاً 

خمالفة ب�ضيطة«. يكمل ع�ضوم حديثه بثقة 

الع�ضومي،  الق�ضاء  ي�ضمونه  »نعم،  وح��زم: 

بيد من  اأيامي كان مم�ضوكاً  لأّن الق�ضاء يف 

ارتكابات  لأي  لأ�ضمح  اأك��ن  حديد، ولأين مل 

بعيدة عن القانون، اأفتخر بتخريجي اأجياًل 

من الق�ضاة داخل املعهد الق�ضائي، واجلميع 

عدنان  وان�ضباطية  اأخالقية  هي  ما  يعرف 

ع�ضوم يف هذا املجال«. يتابع ع�ضوم كالمه 

»ب��خ�����ض��و���ص رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 

القوات اللبنانية �ضمري جعجع، هدفه حتوير 

اأمام احلّق العام  م�ضاألة حماكمته القانونية 

ب��اأح��ك��ام  اإل��ي��ه  م��ن�����ض��وب��ة  ارت��ك��اب��ات  لت�ضييع 

�ضادرة بحقه، مثلت احلق العام ومن واجبي 

اأنهم  الق�ضة  ك��ّل  احلقيقة..  ع��ن  التفتي�ص 

كعدنان  و���ض��ارم��اً  نزيهاً  قا�ضياً  ي��ري��دون  ل 

منذ  الق�ضائية  �ضريتي  يجهل  ومن  ع�ضوم، 

ت��خ��رج��ي ط��ل��ي��ع دورت������ي، اإن ك���ل ال��رق��ي��ات 

الق�ضائية التي جاءتني كانت نتيجة نزاهتي 

طيلة  واح����داً  �ضيا�ضياً  اأراج����ع  مل  وك��ف��ائ��ت��ي، 

�ضخ�ص  ق��وة  اأن  اأع��ت��رب  كنت  لأين  م�ضريتي 

هذا  خا�ضة،  خدمة  طلبه  جم��ّرد  �ضتتهاوى 

ه��و ���ض��ّر ع�����ض��وم ال����ذي ي��ع��رف ج��ي��داً نقاط 

���ض��ع��ف ال��ق�����ض��اء ال��ل��ب��ن��اين، وي���ع���رف مت��ام��اً 

�ضلوكه  التق�ضف يف  القا�ضي  على  يتعني  اأن��ه 

ل�ضبط حياته«.

طنو�ص  القا�ضيني  يجل  ال��ذي  ع�ضوم 

اأم��ر  اأن  يعترب  �ضبطيني،  وال��ي�����ص  م�ضلب 

الأع��ل��ى  ال��ق�����ض��اء  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ت�ضمية 

م�ضاألة حيوية، لكنها من اخت�ضا�ص وزير 

»لالأمانة  �ضكيب قرطباوي، يقول:  العدل 

الي�ص  الع�ضكرية  التمييز  حمكمة  رئي�ضة 

ج��داً  �ضليمة  الق�ضائية  حياتها  �ضبطيني 

لول وجود الهفوة الأخرية مب�ضاألة اإخالء 

�ضبيل اأربعة موقوفني يف ملف التعامل مع 

اإ�ضرئيل، كما اأن رئي�ص حمكمة ال�ضتئناف 

طنو�ص م�ضلب هو اأي�ضاً من الطراز الرفيع 

اأخ��الق��ي��اً وع��ل��م��اً واأدب������اً و���ض��ل��وك��اً، وال��ي��وم 

وخربته  حنكته  بحكم  ق��رط��ب��اوي  �ضكيب 

ال�ضابقة كنقيب للمحامني الأجدر باختيار 

ال�ضخ�ضية لهذا املوقع الهام«.

ن�شيحة

ميقاتي  جنيب  الرئي�ضني  اجتهاد  حول 

ون��ب��ي��ه ب����ري يف م�����ض��األ��ة مت���وي���ل امل��ح��ك��م��ة 

ي��ق��ول ع�����ض��وم »ميقاتي  ب��ل��ب��ن��ان،  اخل��ا���ض��ة 

قاعدة  على  ���ض��ار  ق���رب،  ع��ن  بامل�ضائل  امل��ل��م 

املحظورات، ومببداأ تاليف  تبيح  ال�ضرورات 

ال�����ض��رر الأك�����رب ب��اخ��ت��ي��ار الأق�����ل ����ض���رراً«. 

ي�ضيف ع�ضوم »لغم املحكمة ُعّطل تفجريه 

ورغم  بنودها،  قانونية  ع��دم  رغ��م  لبنان  يف 

ع���دم ق��ان��ون��ي��ة مت��وي��ل امل��ح��ك��م��ة ل��ب��ن��ان��ي��اً«. 

رف�ص  ب���»���ض��رورة  الأك��ري��ة  ع�ضوم  ين�ضح 

ال�����ض��ري ب��ت��م��وي��ل امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���ض��ة بلبنان 

امل��ح��دّدة مهامها،  من خ��الل هيئة الإغ��اث��ة 

ب��ح��ّج��ة الإخ�����راج ال��ق��ان��وين ال��وح��ي��د ال��ذي 

ال��ع��ودة  دون  م��ال��ي��اً  ال�����ض��رف  مليقاتي  يتيح 

اإىل جمل�ص الوزراء، وا�ضتبدال ذلك بقبول 

امل�ضارف  قبل  من  املقدمة  الهبة  احلكومة 

مبا�ضرة  وتخ�ضي�ضها  للحكومة  اللبنانية 

�ضمن موازنة الدولة اإىل املحكمة الدولية«.

م�شلب

تقييم  ك��ان  لأي  يحق  ل  ع�ضوم  ب���راأي 

ت�ضّرف القا�ضية م�ضلب حول تخلية �ضبيل 

»ل�ضت  يقول:  التعامل،  ملف  يف  املوقوفني 

ب��ه، لكن  راأي��ي  م�ضطلعاً على امللف لأب��دي 

امل��ب��داأ يحّق  م��ع��ق��ول، يف  غ��ري  �ضيئاً  ه��ن��اك 

للقا�ضية ال�ضري باإخالء �ضبيلهم، ولكن هل 

هناك  احلكم،  �ضدور  قبل  بذلك  لها  يحّق 

لأن��ه  م�ضلب  ق��رار  وراء  مفهوم  غ��ري  �ضبب 

عمداء  برتبة  �ضباط   4 هناك  جانبها  اإىل 

ع�ضوم:  ي�ضيف  املحكمة«.  هيئة  ي�ضكلون 

»اخلطاأ الذي ُتالم عليه رغم تقديري لها 

لقرارها  تربيري  ت�ضريح  يف  انزلقها  هو 

حتفظ  بعد  التربير  اآل��ي��ة  لأن  الق�ضائي، 

مع  املو�ضوع  غثارة  خ��الل  من  املعر�ضني 

العدل  ووزارة  الق�ضائي  التفتي�ص  رئي�ص 

ب��و���ض��ع ال��ي��د ع��ل��ى امل���ل���ف«. ب�����راأي ع�����ض��وم 

بالتعامل  اأ�ضخا�ص متهمني  �ضبيل  »اإخ��الء 

م��ع اإ���ض��رائ��ي��ل غ��ري م����ربرة، خ�����ض��و���ض��اً اأن 

بالتمييز  البّت  باإمكانها  الع�ضكرية  املحاكم 

التمييز  قبولها  مع  لأن��ه  ق�ضوى،  ب�ضرعة 

ب��ال�����ض��ك��ل ت�����ض��ت��ط��ي��ع ال��ق��ا���ض��ي��ة م�����ض��ل��ب اإن 

القانون  لها  يجيز  النق�ص  اأ�ضباب  توفرت 

وميكنها  امل��ح��اك��م��ة  واإع�����ادة  ال��دع��وى  ن�ضر 

لإخ���الء   108 ب���امل���ادة  ال���ض��ت��ع��ان��ة  �ضاعتئذ 

ال�ضبيل من ناحية املبداأ«.

�شورية

يتذكر الرئي�ص ع�ضوم زيارته الدم�ضقية 

ولقاءه الرئي�ص ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد ورغبته 

يلخ�ص   ،2004 ع��ام  الإ���ض��الح  يف  ال�ضديدة 

موؤامرة  »نعم هناك  قائاًل:  �ضورية  اأح��داث 

العنف  ه��ذا  م��ا معنى وج���ود  واإّل  و»ُن�����ص«، 

فهل  ال�ضورية؟  املعار�ضة  قبل  من  املفرط 

املناطق  بجوار  ح�ضلت  التي  الحتجاجات 

املتاخمة لدول املحيطة ب�ضورية هي حم�ص 

���ض��دف��ة؟ وه���ل مت��وي��ل امل��ع��ار���ض��ة ب��ك��ّل ه��ذه 

املتطورة بريء«؟ ي�ضيف ع�ضوم:  الأ�ضلحة 

»احل���ري���ات والإ���ض��الح��ات وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

موؤ�ض�ضات  ب�ضرب  تكون  الأنظمة ل  وتطّور 

والع��ت��داءات على  العامة  وامل��راف��ق  الدولة 

وزير  الأمنية،  والقوى  واجلي�ص  املواطنني 

�ضربل حت��دث �ضراحة عن  م���روان  ال��دف��اع 

اإىل  لبنان  م��ن  ال��ق��اع��دة  لعنا�ضر  ت�ضريب 

�ضورية«.

غازي كنعان

بعد  ال�ضيا�ضة  يريده ع�ضوم يف  ما  جّل 

ال�ضري  الدولة  اإدارات  يف  الطويلة  جتربته 

ب��دول��ة م��دن��ي��ة ل��ي��ربال��ي��ة، ي��ق��ول: »ال��ع��ودة 

اإىل ان���ت���خ���اب ك���ل ط��ائ��ف��ة ن���واب���ه���ا اأم�����ر ل 

الوطن  اأّن هذا  ين�ضئ دولة، لي�ص �ضحيحاً 

الوطن  الطوائف،  وح��دة  على  اإّل  يقوم  ل 

املواطنة وعلى  احلقيقي يقوم على روحية 

جمتمعه  يف  والفاعل  املنتج  الإن�ضان  مبداأ 

من خارج القيد الطائفي، يف لبنان طاقات 

مم���ي���زة ل ن�����ض��ت��ف��ي��د م���ن���ه���ا، ت���ذك���ر ج���ي���داً 

���ض��ي��ع��ودون اإىل ق��ان��ون م��ا ُي�����ض��ّم��ى »غ���ازي 

كنعان«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�شيل 

�أعطى ن�شيحة فـي ق�شية متويل �ملحكمة.. ور�أيه بقر�ر �لقا�شية م�شلب

نًا عن رغبات ال�سيا�سيني.. واأحتّداهم جميعًا ع�سوم: ع�ست حياة متوا�سعة لأكون حم�سّ
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اأك���د الأم����ني ال��ع��ام حل���زب الحت���اد 

ال��دمي��ق��راط��ي ال���وح���دوي يف ت��ون�����ص؛ 

اأح��م��د اإي��ن��وب��ل��ي، خ���الل ح����وار خا�ص 

ال��ث��ورة يف  اأن  »ال��ث��ب��ات«،  م��ع �ضحيفة 

تون�ص تكاد تكون الثورة الوحيدة التي 

انطلقت بكل عفوية.

وق����ال اإي��ن��وب��ل��ي: ل��ق��د ق��ام��ت ه��ذه 

ال��ث��ورة م��ن اأج��ل ال��ك��رام��ة، وم��ن اأج��ل 

اخلبز،  ث��ورة  وكانت  الكرمية،  احلياة 

ال��ث��ورة ك��ان��ت �ضباقة يف  اأن ه��ذه  رغ��م 

الوطن العربي، ويف بدايتها كانت من 

 14 بعد  اأي  نهايتها،  يف  لكن  ال�ضعب، 

اأيار، مل يكن ال�ضعب هو الذي يتحكم 

ب��ه��ا، فقد ج��رت حم���اولت لاللتفاف 

ع��ل��ى ه���ذه ال���ث���ورة، ب���اأي���اد ن��اع��م��ة من 

ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة، واأق�����ض��د ب��الأي��دي 

الدبلوما�ضية  م��ن  �ضيئاً  اأي  الناعمة، 

ال��داخ��ل،  ق��ي��ادة  يف  ال�ضيا�ضة  واحلنكة 

من  ت�ضري  التون�ضية  الثورة  واأ�ضبحت 

خ���ارج ت��ون�����ص، وال��دل��ي��ل على ذل��ك ما 

ال�ضيا�ضية،  ال��ق��وى  ذل��ك  بعد  اأف��رزت��ه 

لت�ضكيل  الإعالمي،  ال�ضطو  وحماولة 

فهناك  ج��دي��د،  م��ن  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد 

ج����ه����ات م���ع���ّي���ن���ة ه�����ي ال����ت����ي مت��ت��ع��ت 

وكان  البالد،  يف  الإع��الم��ي  باحل�ضور 

املحدد يف ت�ضيري هذه الثورة يف اجتاه 

القوى  وراءه���ا  ت�ضعى  التي  الأه����داف 

اخل����ارج����ي����ة، وجم���م���وع���ة »الأي���������ادي 

الناعمة« التي حتدثنا عنها �ضابقاً.

�لثورة �حلقيقية مل تبد�أ بعد

اأن املال الذي ُفتحت  اإينوبلي  واأكد 

ل���ه خ���زائ���ن ق��ط��ر وت���رك���ي���ا واأم���ريك���ا 

وفرن�ضا، مهول، فتكاد جتد نف�ضك، يف 

اأول مرة يف تاريخ تون�ص، يف انتخابات 

وبالتايل  بور�ضة،  م�ضاربات  مبنزلة 

ن�ضتطيع اأن نقول اإن ال�ضعب يف تون�ص 

بداأ الآن ي�ضتوعب ثورته التي يراد اأن 

ت�ضرق منه، لكنه لن ي�ضمح بذلك، لأنه 

الوحيد  وه��و  بنف�ضه،  �ضنعها  م��ن  ه��و 

ال���ق���ادر ع��ل��ى ح��م��اي��ت��ه��ا م���ن الأي�����ادي 

اخلارجية، وبالتايل ن�ضتنتج اأن الثورة 

تبداأ بعد، بل  احلقيقية  يف تون�ص مل 

هذه بداياتها، والثورة مل تاأخذ مداها 

كانت  الن��ت��خ��اب��ات  فنتائج  احلقيقي، 

رة م�ضبقاً، وذلك عرب ما اأ�ضرنا  حم�ضّ

اإل���ي���ه ���ض��اب��ق��اً؛ ال��ت��ح�����ض��ري الإع���الم���ي 

امل����ربم����ج، وت���ك���د����ص امل�����ال ال�����ض��ي��ا���ض��ي، 

اجلهات  وتلك  معينة،  وجهات  وب��اأي��اد 

التي لها ولء لأمريكا وفرن�ضا وقطر، 

وحينما اأحتدث عن قطر، فاأنا اأحتدث 

عن »الإ�ضالميني اجلدد« الذين تلقوا 

اأم����واًل م��ن ق��ط��ر، وال�����ض��ارع التون�ضي 

وبداأ يعي خماطره.

النه�ضة  حزب  اأن  اإينوبلي  واأو�ضح 

ال�ضيا�ضية،  ال�ضاحة  على  جديد  حزب 

ال�ضجن،  داخ���ل  ك����وادره  وج���ود  ب�ضبب 

وح���ظ���ره ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي من 

ق���ب���ل ال���ن���ظ���ام ال�������ض���اب���ق، ل���ك���ن امل����ال 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي واخل���ط���اب ال��دي��ن��ي ال���ذي 

التون�ضيني،  وجدان  وخماطبة  قدمه، 

حماربة  م��ن  تون�ص  ل��ه  تعر�ضت  وم��ا 

علي،  وب��ن  بورقيبة  زم��ن  لالإ�ضالم يف 

امل�ضلم  ال��ت��ون�����ض��ي  ال�����ض��ع��ب  وت��ع��اط��ف 

م��ع��ه��م، وال�����ض��ط��وة الإع���الم���ي���ة ال��ت��ي 

ح��ظ��ي ب��ه��ا ه����ذا احل�����زب، م��ّك��ن��وه من 

خ��و���ص الن��ت��خ��اب��ات ب��ق��وة ت��ك��اد ت��وازي 

ق�����وة الأح���������زاب ال���ع���ري���ق���ة يف ال��ع��م��ل 

ال�ضيا�ضي التون�ضي.

�لرئي�س مدعوم

التون�ضي احلايل،  الرئي�ص  اأما عن 

فراأى اينوبلي اأنه ما كان ليكون رئي�ضاً 

له،  النه�ضة، ودعمه  لول وجود حزب 

الثانية  املرتبة  اإىل  حزبه  �ضعد  وق��د 

ال����ذي واك��ب  ال��ن��ه�����ض��ة،  بف�ضل ح���زب 

جناحه، و�ضاعده يف حتقيقه، ونحن ل 

ننكر وطنية هذا الرجل، الذي نا�ضل 

م��ن زم��ن �ضد حكم ب��ن ع��ل��ي، وُغ���ّرب 

عن اأر�ضه، لكن مل يكن له حزب، وكان 

هناك اتفاق بينه وبني النه�ضة، وهي 

النتخابية،  ق��وائ��م��ه  ل��ه  ق��دم��ت  ال��ت��ي 

اإىل  للو�ضول  واملال  بالدعاية  ودعمته 

�ضدة احلكم.

ح����زب ال��ن��ه�����ض��ة ي���ق���ول اإن�����ه ح��زب 

لكنه  اإ�ضالمية،  ومرجعيته  اإ�ضالمي، 

اأن�����ه ح��زب  ي���ح���اول اأن ُي��ظ��ه��ر ن��ف�����ض��ه 

اإ���ض��الم��ي م��ت��م��دن، ي��ح��رم ال��ق��وان��ني 

والجتماعية،  امل��دن��ي��ة  امل����راأة  وح��ق��وق 

وي�������ض���ع���ى ل���ل���ح���ف���اظ ع����ل����ى امل���ن���اط���ق 

برناجمه  واأن  التون�ضية،  ال�ضياحية 

ع��الق��ات��ه  واأن  ل���ي���ربال���ي���اً،  ����ض���ي���ك���ون 

���ض��ت��ك��ون ج��ي��دة م���ع ال���غ���رب واأم���ريك���ا 

و»اإ�ضرائيل«.. وكل هذا الكالم ل ميكن 

اأن نحكم عليه الآن، فرمبا تكون هذه 

الت�ضريحات عبارة عن ت�ضويق وبطاقة 

عبور لهم للو�ضول اإىل ال�ضلطة، وهذا 

احل��رك��ة  ه���ذه  ت�ضلكه  ال����ذي  الجت�����اه 

ي���دل ع��ل��ى ان���ح���راف يف ���ض��ل��وك��ي��ة ه��ذا 

ه��ذه احلركة  ف��اإن  الإ�ضالمي،  احل��زب 

الإ���ض��الم��ي��ة اإن اجت��ه��ت ن��ح��و اأم��ريك��ا 

اأنها تخلت  ذل��ك  فيعني  و»اإ���ض��رائ��ي��ل«، 

املبادئ  عن  وتخلت  اأوًل،  الإ�ضالم  عن 

والقيم التي كانت تعلنها ثانياً، وتخلت 

فما  ثالثاً،  انتخبها  ال��ذي  ال�ضعب  عن 

املمانعة  خ��ط  يف  ت��ك��ون  اأن  اإل  عليها 

امل�ضلمني  لق�ضية  وتنت�ضر  واملقاومة، 

جميعاً، وهي ق�ضية فل�ضطني، وحينها 

و�ضنكون  لك،  هنيئاً  لها:  نقول  �ضوف 

معها واأمامها.. اأما اإذا اختارت العك�ص، 

قليلة،  اأي��ام��اً  اإل  احلكم  يف  تبقى  فلن 

قبل خروجها من هذا املعرك خالية 

الوفا�ص.

�لنموذج �لرتكي م�شّوه

ت��رك��ي��ا ل��ي�����ض��ت من���وذج���اً ل��الإ���ض��الم 

احل��ق��ي��ق��ي، ول ل��ل��ر���ض��ال��ة امل��ح��م��دي��ة، 

الذين  امل�ضلمني  من  اأح��د  يت�ضور  ول 

اهلل  ر���ض��ول  و�ضنة  ب��ال��ق��راآن  يعتقدون 

حممد )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( اأن تكون 

هناك عالقات دبلوما�ضية واجتماعية 

مع  وع�ضكرية  واقت�ضادية  و�ضيا�ضية 

فركيا  ال�ضهيونية،  الع�ضابات  دول��ة 

اأعطت املثال امل�ضّوه للدولة الإ�ضالمية، 

وللنظام الإ�ضالمي، ول اأعتقد اأن دولة 

ميكن  الإ�ضالم،  با�ضم  تتكلم  اإ�ضالمية 

اأن ترفع راية الدولة ال�ضهيونية على 

اأر�ضها.. نعم، النموذج الركي منوذج 

واإذا  القت�ضادي،  جناحه  رغم  م�ضّوه، 

اتبعت احلركات الإ�ضالمية ال�ضيا�ضية 

يف الوطن العربي، اخلطى ذاتها التي 

ات��ب��ع��ه��ا الأت������راك، ف�����ض��ي��ك��ون��ون �ضمن 

املتاأمرك«،  »الإ�ضالمي  النموذج  دائرة 

اأما اإذا كان يعتربون - كما قالوا -  اأن 

اأم��ريك��ا و»اإ���ض��رائ��ي��ل« هما اأم���ر واق��ع، 

وي���ج���ب اأن ن��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذا الأم����ر 

الفرق  اإن  لهم:  نقول  فنحن  ال��واق��ع، 

بيننا وبينكم اأننا نقاتل من اأجل تغيري 

اآخ��ر، تكون فيه  ه��ذا الواقع اإىل واق��ع 

وك��اف��ة  ح���ر،  و�ضعبها  ح���رة،  فل�ضطني 

ال�ضعوب العربية بعيدة عن اأي تدخل 

ال�ضالح،  بقوة  علينا  ُيفر�ص  خ��ارج��ي 

النموذج الركي، الذي ُطبخ  واإن هذا 

اإىل تركيا حتى  به  خ��ارج تركيا، جيء 

ر  مُيرَّ منوذجاً  وي�ضبح  تركيا،  تطبقه 

اإىل الوطن العربي كله.

ك���ي���ف���م���ا ت����وج����ه »الإ�����ض����الم����ي����ون 

اإىل  ال����ع����رب����ي  ال�����وط�����ن  يف  اجل���������دد« 

لهم  و�ضتتوفر  �ضيفوزون،  النتخابات 

يف  لهم  ُوّف���رت  ال��ت��ي  نف�ضها  العنا�ضر 

ت��ون�����ص، و���ض��ط��وة الإع�����الم وق���وة امل��ال 

اأن  ون��ت��وق��ع  اخل��ارج��ي��ة،  والتنظيمات 

يحكموا يف الوطن العربي كله.

�شورية

اأي �ضعب  اأن ننكر على  ل ن�ضتطيع 

ي��ق��وم ب����اأي ح����راك ���ض��ع��ب��ي، ف�����اإذا ك��ان 

اأج��ل  م��ن  �ضورية  ال�ضعبي يف  احل���راك 

فنحن  واج��ت��م��اع��ي،  �ضيا�ضي  اإ����ض���الح 

نقف اإىل جانبه، �ضريطة األ يكون هذا 

الإ�ضالح ج�ضر عبور لقوى ال�ضتعمار 

لكن  املنطقة،  اإىل  ت��ع��ود  اأن  اأج���ل  م��ن 

يختلفان  ال�����ض��وري��نينْ  وامل���وق���ع  ال����دور 

عن ال��دول الأخ��رى، ف�ضورية لها دور 

للكيان  التنازل  املمانعة وعدم  مهم يف 

بالئاتها،  ملتزمة  وبقيت  ال�ضهيوين، 

وكل  الفل�ضطينية  املقاومة  فاحت�ضنت 

مرجعياتها  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ف�ضائلها 

متيز  ومل  والأي��دي��ول��وج��ي��ة،  الفكرية 

واحت�ضنتها  املقاومة  دعمت  بل  بينها، 

اإىل جانب  وال��ع��راق، ووقفت  لبنان  يف 

ال�ضغوطات  رغ���م  ال��ع��راق��ي،  ال�����ض��ع��ب 

املفرو�ضة عليها، ورغم ا�ضتهدافها من 

قبل قوى ال�ضتعمار.

م���ا ي�����راد ل�����ض��وري��ة ل��ي�����ص اإ���ض��ق��اط 

النظام، بل اإ�ضقاط الدولة ودور الدولة 

ال�ضورية يف املقاومة واملمانعة، وقد قام 

فر�ضة  بانتهاز  العربي  الوطن  اأع��داء 

و�ضخروها  العربي«  و»الربيع  الفورات 

للنيل من �ضورية، فما ح�ضل يف تون�ص 

اأج��واء  يف  ح�ضلتا  ثورتان  هما  وم�ضر 

���ض��غ��ط وا���ض��ت��ب��داد وق��ه��ر اج��ت��م��اع��ي، 

وع���رب ���ض��ن��ني ط��وي��ل��ة، اأم����ا م���ا ح�ضل 

وال��دل��ي��ل على  م��ف��ت��َع��ل،  ف��ه��و  ليبيا  يف 

ذل��ك ت��دّخ��ل حلف ال��ن��ات��و، واأوؤك����د لك 

ميناء  عرب  ر  ُم��رِّ القطري  ال�ضالح  اأن 

جرجي�ص التون�ضي اإىل اجلبل الغربي 

طرابل�ص،  اإ�ضقاط  اأج��ل  من  ليبيا،  يف 

وتواطاأت احلكومة النتقالية يف تون�ص 

مع حلف الناتو لإ�ضقاط ليبيا. اأما يف 

�ضيناريوهات  م��ن  ي��ق��ام  ف��م��ا  ���ض��وري��ة، 

ومت��ري��ر  وت�ضليح  داخ��ل��ي��ة،  ان��ت��ف��ا���ض��ة 

بع�ص الأ�ضلحة والعنا�ضر امل�ضلحة اإىل 

الداخل ال�ضوري للقيام ببع�ص اأعمال 

العنف، كل هذا حتركه �ضطوة الإعالم 

)اجل���زي���رة(،  ب��ق��ن��اة  املتمثل  ال��ق��ط��ري 

وه������ذا ك���ل���ه حم����اول����ة لإن����ه����اء ال�����دور 

ال��ع��ق��ائ��دي،  واإن���ه���اء جي�ضه  ال�����ض��وري، 

والوطنية،  امل��ق��اوم��ة  على  ُجبل  ال��ذي 

و�ضارك يف كل املواجهات، ونحن عندنا 

ت�ضتطيع  الر�ضيدة،  القيادة  بهذه  ثقة 

اأن تخرج من هذه الأزمة.

اإنها مرحلة  العربي،  لل�ضعب  اأقول 

فارقة وحارقة يف تاريخ الأمة، واأقول 

ل���ه���م: ���ض��وري��ة ه���ي خ���ط ال���دف���اع عن 

�ضورية  �ضقطت  واإذا  العرب،  وجود كل 

قلعة املقاومة واملمانعة، ف�ضوف نتاأخر 

بالن�ضبة  ه��ذه  ال�����وراء..  اإىل  �ضنة   50
اأن  يعتقد  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  ال�ضعب  اإىل 

فل�ضطني هي ق�ضيته الأوىل.

اإذا  واأق��ول ل�»الإ�ضالميني اجل��دد«: 

احلقيقي،  الإ�ضالم  ل��واء  حاملي  كنتم 

ح�ضابكم  م��ن  ت�ضقطوا  اأن  ميكن  ف��ال 

ف��ل�����ض��ط��ني، واأن����ت����م اأت���ي���ت���م ل���ت���ح���رروا 

ت�ضقطوا  اأن  ت��ري��دون  فلماذا  القد�ص، 

عن  ال��دف��اع  يف  ال�ضّباقة  وه��ي  �ضورية 

القد�ص؟!

�أجرى �حلو�ر: موؤمن �حللبي

الشعب التونسي بدأ 
يستوعب ثورته التي 

يراد أن تسرق منه.. وهو 
لن يسمح بذلك

النموذج التركي المصّنع 
أميركيًا يريدونه نموذجًا 

يمرَّر في الوطن العربي
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�أحمد �إينوبلي

مواليد 21 اأكتوبر 1958.

الأم��������ني ال����ع����ام حل���زب 

الحت�����������اد ال����دمي����ق����راط����ي 

التوجهات  ذي  ال���وح���دوي، 

القومية، وهو اأحد الأحزاب 

القانونية يف تون�ص. 

الأم������ان������ة  اإىل  ����ض���ع���د 

ال��ع��ام��ة ل��ه��ذا احل����زب اإث���ر 

ال�ضابق  العام  اأمينه  اعتقال 

عام  التليلي  الرحمن  عبد 

.2003
در������ص يف ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

والعلوم ال�ضيا�ضية يف تون�ص، 

الكفاءة  �ضهادة  على  وح�ضل 

مل��ه��ن��ة امل���ح���ام���اة، وه���و حم��ام 

منذ  التون�ضية  املحاكم  لدى 

مايو/اأيار 1995. 

ال��ت��ح��ق   1992 ع������ام  يف 

الدميقراطي  الحتاد  بحزب 

الوحدوي. 

امل����ك����ت����ب  اإىل  ان�����������ض�����م 

ال�ضيا�ضي للحزب منذ 1995، 

انُتخب   2004 �ضبتمرب  ويف 

للتليلي،  خ��ل��ف��اً  ع��ام��اً  اأم��ي��ن��اً 

واأع����ي����د ان��ت��خ��اب��ه يف م��ار���ص 

الرابع  امل��وؤمت��ر  اأث��ن��اء   2006
للحزب. 

ت�����ض��ري��ن  اأك���ت���وب���ر   19 يف 

احل���زب  اأع���ل���ن   2008 الأول 

ل�ضباق  لالإينوبلي  تر�ضيحه 

الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ي��ة لعام 

.2009



يف حماولة منها لإعادة 

رعيل كبري من لبنانيي 

اخلارج اإىل كنفها، اتخذت 

احلكومة اللبنانية قرارها 

مبنح املغرتبني حق 

ا�ستعادة اجلن�سية اإذا ما 

ثبتت �سلة القربى جلهة الأب 

اأو اجلد، نا�سفة مرة جديدة 

حقوق املراأة اللبنانية مبنح 

اجلن�سية لأولدها اأو حتى 

باإعادتها اإليهم، مبا يثبت 

مقولة اإن لبنان رمبا يكون 

فقط »منبت للرجال« بينما 

الن�ساء على الهام�ش..

اخل���ط���وة الق����ت ت��رح��ي��ب��اً وا����س���ع���اً يف 

فيها  وج���دت  ال��ت��ي  امل�سيحية  االأو����س���اط 

و�سيلة ال�ستعادة ولو جزء ب�سيط من الثقل 

امل�سيحي املفقود جراء هجرة الكثري من 

امل�سيحيني اإىل اخلارج يف ظروف �سيا�سية 

واق��ت�����س��ادي��ة ���س��ع��ب��ة م��ن��ذ ال���ع���ام 1920 

عقدت  ال�سيا�سيني  اآم���ال  ال��ي��وم،  وح��ت��ى 

اأو »اللبنانيني  على حق هوؤالء املغرتبني 

اجل�������دد« ب��ال��ت�����س��وي��ت يف االن���ت���خ���اب���ات 

بينما   ،2013 ع��ام  يف  لي�س  واإن  النيابية 

عن  اأع��رب��ت  م�سيحية  دينية  مرجعيات 

غ��ب��ط��ت��ه��ا ب���ال���ق���رار ك���ون���ه ي��ح��اف��ظ على 

مهما  لبنان  يف  للم�سيحيني  قدم  موطئ 

ج��ذوره��م  على  ويبقي  اغ��رتاب��ه��م،  ط��ال 

التي  الطائفية  التعددية  ���س��ورة  وع��ل��ى 

االإ�سارة  ال�سرق. مع  ا�ستهر بها لبنان يف 

ي��ت��ه��دد  ال�����ذي  ال�����س��ك��اين  ال����رتاج����ع  اإىل 

فقط  امل��ئ��ة  يف   11 لي�سبحوا  امل�سيحيني 

من �سكان لبنان يف عام 2081 كما اأكدت 

درا�سة حديثة ل�»الدولية للمعلومات«.

 ع���ل���ى ال�������س���ف���ة االأخ����������رى، ت��ع��ر���س 

حامية  النتقادات  اجلن�سية  اإع���ادة  ق��رار 

الوطي�س، فمنهم من اعترب اأنه ال يجوز 

اإعادة اجلن�سية اللبنانية ملن تخلى عنها 

طواعية اأماًل بالعي�س يف بالد االغرتاب، 

اأوالده  وت��ب��ن��ى  ب��ل��ب��ن��ان  ���س��ل��ت��ه  ف��ق��ط��ع 

اأخ���رى،  دول  وتقاليد  واأع����راف  جن�سية 

و�ساأل ه��وؤالء: ملاذا نعيد اجلن�سية ملن ال 

وق�ساياه،  لبنان  هموم  عن  �سيئاً  يعرف 

اأي�����ن ه���م م���ن دي�����ون ل��ب��ن��ان ال���ت���ي تبلغ 

االأمنية،  وم�سكالته  دوالر،  مليار  �ستني 

ومل����اذا نعطيهم  االق��ت�����س��ادي��ة،  واأزم���ات���ه 

احلق يف امل�ساركة يف القرارات ال�سيا�سية 

ب��ي��ن��م��ا ه���م غ���ري مطلعني  وامل�����س��ريي��ة، 

حقيقة على ما يجري الأنهم مل يعاي�سوا 

االأو�ساع عن كثب؟.. 

مقت�ضيات التنفيذ

مب���ع���زل ع���ن اجل�����دل امل�����س��ت��ع��ر ح��ول 

اأن  اإىل  االإ�سارة  الق�سية، ال بد من  هذه 

اإىل  الواقع �سيحتاج  اأر�س  تنفيذها على 

اآليات وخطوات جبارة  وقت طويل واإىل 

ال�سهولة مبكان، وقد اعتدنا  لي�ست من 

طويلة  �سنوات  ننتظر  اأن  كلبنان  بلد  يف 

قبل تنفيذ اأي قرار حكومي مهما كانت 

اأهميته اأو دقته.

اإ�سافية  املرة، هناك م�سوؤولية  هذه 

م��رتت��ب��ة ع��ل��ى ع��ات��ق م���ن ي��رغ��ب��ون يف 

وتق�سي  اللبنانية،  جن�سيتهم  ا�ستعادة 

ق��رار احلكومة،  ورد يف  االآل��ي��ة ح�سبما 

االأ���س��ل،  اللبناين  امل��غ��رتب  يتقدم  ب��اأن 

خالل  م��ن  اأم  �سخ�سية  ب�سورة  ���س��واء 

اإب��راز القيود يف  اإىل  موكل قانوين له، 

القدمية  ال�سخ�سية  االأح��وال  �سجالت 

املحددة يف اإح�ساء 1921 اأو اإذا اكت�سب 

هو اأو اأحد اأ�سوله اأو اأقاربه املذكورين 

اجل��ن�����س��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ظ���ل ق��ان��ون 

 1925/1/19 يف  ال�������س���ادر  اجل��ن�����س��ي��ة 

وال��ق��وان��ني الالحقة ل��ه، واأغ��ف��ل يف ما 

اأو  ا�ستعادتها  ف��روع��ه  اأح��د  اأو  ه��و  بعد 

ا�ستخدام  ي�ستطيع  كما  بها.  املطالبة 

االإدارة  ال�سادرة عن  الر�سمية  الوثائق 

اأو  ب���ه  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ق�����س��اء  اأو 

اأق����ارب����ه حتى  اأح����د  اأو  اأ����س���ول���ه  ب���اأح���د 

الدرجة الرابعة، كما الوثائق الر�سمية 

ال�سادرة عن االإدارة اأو الق�ساء يف البلد 

امل��غ��رتب، وال��ق��ي��ود يف  ال���ذي يقيم فيه 

���س��ج��الت ال��ط��وائ��ف ال��دي��ن��ي��ة امل��ع��رتف 

ب��ه��ا وال���وث���ائ���ق ال�������س���ادرة ع��ن��ه��ا، ال��ت��ي 

اأق��ارب��ه،  و/اأو  اأ�سوله  و/اأو  اإليه  ت�سري 

ووجود اأقرباء لبنانيني له يف البلدة اأو 

االنتماء  ال��ذي يدعي  احل��ي  اأو  القرية 

اإليه، ودرجة القربى التي تربطه بهم، 

ومتلكه حقوقاً عقارية يف لبنان ات�سلت 

به بطريق االإرث عن لبناين.

وبعد تاأمني هذه امل�ستندات القانونية 

ال�����س��روري��ة، ال ب��د م��ن رف��ع الطلب اإىل 

اإىل وزارة  اأو  الداخلية والبلديات،  وزارة 

البعثات  بوا�سطة  واملغرتبني  اخلارجية 

الطلبات  تقدم  اأن  املهم  وم��ن  اللبنانية، 

هنا  ب���د  وال  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال�����س��ف��ارات  اإىل 

هذه  ملالحقة  واالإرادة  العزم  توافر  من 

اأكالفاً  �سرتتب  واأنها  �سيما  ال  الق�سية 

م��ع��ن��وي��ة وم�����ادي�����ة، ل���ك���ن امل��ح�����س��ل��ة اأن 

تخلى  اأو  جن�سيته  فقد  ال���ذي  اللبناين 

ع��ن��ه��ا جم����رباً ب��غ��ي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن لقمة 

العي�س يف االغرتاب، �سيق�سم يف النهاية 

ب���ال���ق���ول: »اأق�������س���م ب����اهلل ال��ع��ظ��ي��م اأن��ن��ي 

اخرتت ا�ستعادة اجلن�سية اللبنانية مبلء 

اإرادتي وكامل حريتي«.

انتقادات الذعة

حتى  احلكومي،  ال��ق��رار  �سدر  اإن  ما 

ل��ه، وك��ان االنتقاد  ب��رزت انتقادات ج��ادة 

االأع���ن���ف رمب����ا م���ن م��ف��ت��ي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان 

ال��ذي عرف  ال�سيخ حممد علي اجل��وزو 

اأن  اع��ت��رب  ح��ي��ث  ال��ن��اري��ة،  بت�سريحاته 

»ق����ان����ون م���ن���ح اجل��ن�����س��ي��ة ل��ل��م��غ��رتب��ني 

ق��ان��ون  ه��و   1920 ع���ام  م��ن��ذ  اللبنانيني 

يتجاوز الواقع ويقفز فوق كل االأعراف 

عام  هاجر  ال��ذي  فاللبناين  والد�ساتري، 

1920 مل يكن لبنانياً بعد، الأن لبنان مل 
ذلك  قبل   ،1943 عام  اإال  ا�ستقالله  ينل 

ومل  لبنان  جبل  مت�سرفية  ه��ن��اك  ك��ان 

يكن لبنان ككيان قد ولد بعد«.

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ���س��ك��ك امل��ع��ار���س��ون 

ل�����ق�����رار احل����ك����وم����ة ب�������والء امل���غ���رتب���ني، 

م��ع��ت��ربي��ن اأن��ه��م ي��دي��ن��ون ب��والئ��ه��م اإىل 

لهم  واأّم���ن���ت  احت�سنتهم  ال��ت��ي  ال�����دول 

ال��ع��ي�����س وال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��ي��م وم���ا ���س��اك��ل، 

ي��ت��ب��ووؤن  م��ن��ه��م  ك��ث��ريي��ن  واأن  ال���س��ي��م��ا 

واأم��ن��ي��ة،  وع�����س��ك��ري��ة  �سيا�سية  م��ن��ا���س��ب 

وات�����خ�����ذوا يف اأوق���������ات ك����ث����رية م���واق���ف 

وا�ستعادة  لبنان،  �سيا�سات  مع  تتعار�س 

اجل��ن�����س��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق���د ت��ت��ع��ار���س مع 

طموحاتهم بب�ساطة.

اأب���ع���د من  اإىل  امل���ع���ار����س���ون  وذه�����ب 

اإمكان  من  خ�سيتهم  عن  بالتعبري  ذل��ك 

ا�ستعادة اليهود الذين كانوا يعي�سون يف 

لبنان وهاجروا اإىل اخلارج ومن ثم اإىل 

اإ�سرائيل، اجلن�سية اللبنانية.

تو�ضيح م�ضيحي

هذا  ح��ول  املتوا�سل  اللغط  على  رداً 

على  انهالت  التي  واالنتقادات  املو�سوع، 

م�سيحياً  م��ط��ل��ب��اً  ل��ب��ت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 

قدمياً، يقول النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر 

ل�»الثبات«، هو الذي يعترب راأ�س احلربة 

ا���س��ت��ع��ادة  »اإن  ال���ق���ان���ون:  اإق�����رار ه���ذا  يف 

اجل��ن�����س��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��م��ت��ح��دري��ن من 

اأ���س��ل ل��ب��ن��اين ي��ج��ب اأال ي��ك��ون م��ن��ة من 

اأحد، ما جرى هو اإعادة حق طبيعي لهم، 
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امل���ق���رتح يكر�س  ال��ق��ان��ون  اأن  اع��ت��رب   ه��ن��اك م���ن 

الالم�ساواة بني اللبنانيني، الأنه مينح املتحدرين من 

اجلن�سية،  با�ستعادة  احلق  اجل��د،  جلهة  لبناين  اأ�سل 

اللبنانية  امل���راأة  يحرم  اللبناين  القانون  اأن  ح��ني  يف 

املتزوجة من غري لبناين من منح جن�سيتها الأبنائها.

اأع��رب��ت حملة »جن�سيتي ح��ق يل  يف ه��ذا االإط����ار، 

�سواء  احلكومة  م��وق��ف  م��ن  ع��ن غ�سبها  والأ���س��رت��ي« 

تنادي  امل��راأة  بينما  القانون  على  ال�سريع  بالت�سويت 

جميب  م��ن  وم��ا  اجلن�سية  اأبنائها  منح  يف  بحقوقها 

منذ �سنوات، اأم لناحية التعديل الذي ح�سل عليه.

واإذ لفتت اإىل اأن جمل�س ال��وزراء والروؤ�ساء برروا 

ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى م�����س��روع ال���ق���ان���ون ب��ه��دف اإ����س���راك 

ذلك  اأن  اإىل  نبهت  وال�سيا�سة،  باالقت�ساد  املغرتبني 

ال��ن�����س��اء  ت�����س��اه��م م��ئ��ات االآالف م���ن  ح�����س��ل يف وق���ت 

العامالت والفاعالت ب�سكل مبا�سر وغري  اللبنانيات 

م��ب��ا���س��ر ب��دع��م االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، لكنهن م��ا زل��ن 

حم���روم���ات م��ن ح��ق��ه��ن ب��امل��واط��ن��ة ال��ك��ام��ل��ة، ومبنح 

اجلن�سية الأزواجهن واأوالدهن. 

  وعن ال�سرعة يف اتخاذ القرار االأخري فيما التلكوؤ 

اللبنانيات،  بحقوق  االأم��ر  يتعلق  عندما  املوقف  �سيد 

اأكدت احلملة اأنها قدمت منذ اأكرث من ثالثة اأ�سهر 

م�سروع قانون الإن�ساف الن�ساء اللبنانيات اإىل رئي�س 

من  رداً  ت��ت��ل��َق  ومل  ميقاتي  جن��ي��ب  ال�����وزراء  جمل�س 

معاليه.

مبدئياً  ممانعتها  ع���دم  ع��ل��ى  ���س��ددت  اأن��ه��ا  ورغ���م 

الإقرار م�سروع قانون اإعادة اجلن�سية للمتحدرين من 

اأ�سل لبناين بعد نقا�س معمق، باعتباره حقاً جلميع 

الرغم من عدم  اللبنانيني رجااًل ون�ساء، وذلك على 

القانون وتفا�سيله،  انعكا�سات م�سروع  اإطالعها على 

الن�ساء  ا���س��ت��ن��ك��اره��ا الإع�����ادة ح��رم��ان  اأب����دت  اأن��ه��ا  اإال 

اللبنانيات جمدداً من حقهن مبواطنة كاملة وتعديل 

اجلن�سية  منح  ا�ستثناءهن من  ليتم  القانون  م�سروع 

وح�سر رابطة الدم من ناحية االأب فقط، كاأن الن�ساء 

ول�سن  اللبناين،  الدم  بعروقهن  اللبنانيات ال يجري 

م�ساركات يف االإجناب وتاأ�سي�س االأ�سرة.

بحت  عن�سري  املنع  ه��ذا  �سبب  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

من  امل��ت��زوج��ني  الفل�سطينيني  خ�سو�ساً  وي�ستهدف 

ل��ب��ن��ان��ي��ات، ول���و ك���ان االأم����ر يتعلق ب�����اأزواج اأوروب��ي��ني 

ال��ن��واب على مت��ري��ر هكذا  ل��واف��ق  واأم��ريك��ي��ني فقط 

قانون.

حــقـــوق الــمـــــــــرأة
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ي�ستعيد  لبناين  اأ���س��ل  م��ن  املتحدر  الأن 

جن�سية اآبائه واأجداده، وهذا اأمر بديهي 

اإذا ما نظرنا اإىل اأحكام القانون اللبناين 

ال���دم يف منح  راب��ط��ة  ي�ستند على  ال���ذي 

اجل��ن�����س��ي��ة ول��ي�����س ع��ل��ى راب���ط���ة االأر�����س 

مهما طالت االإقامة عليها«.

ال��ن��ي��اب��ي  امل���ج���ل�������س  م����ن  اأم�������ل  واإذ 

اإق��رار اق��رتاح القانون، بعد  االإ�سراع يف 

م�����س��روع  ب�سيغة  احل��ك��وم��ة  ت��ب��ن��ت��ه  اأن 

قانون »الأنه ال يكفي اأن نتغنى مبقولة 

لبنان يعي�س بجناحيه املقيم واملغرتب، 

بالفعل  ال��ق��ول  ن��ق��رن  اأن  يقت�سي  ب��ل 

باحلياة  االغ���رتاب  يف  اأوالدن���ا  فن�سرك 

واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

ت�سهيل  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  ل��ب��ن��ان،  يف 

جن�سية  ا���س��ت��ع��ادة  يف  ح��ق��ه��م  مم��ار���س��ة 

اآبائهم واأجدادهم«، اعترب اأنه من �ساأن 

»اجتذابهم  للمغرتبني  ال��ه��وي��ة  اإع����ادة 

نحو الوطن االأم، والدفاع عن ق�ساياه 

يف  وترغيبهم  اإليه  للعودة  وت�سويقهم 

ا���س��ت��ث��م��ار ط��اق��ات��ه��م امل���ادي���ة وال��ف��ك��ري��ة 

والعلمية واملهنية يف قطاعات االقت�ساد 

اللبناين جميعاً، بغية اإحيائها واإنعا�سها 

والبناء  اال�ستثمار  عملية  يف  واالإ�سهام 

اأواًل  تقوم  والتي ال  لبنان  واالإع��م��ار يف 

اللبنانيني  ���س��واع��د  ع��ل��ى  اإال  واأخ������رياً 

مقيمني ومغرتبني«.

بدوره، راأى رئي�س »املوؤ�س�سة املارونية 

اإده  مي�سال  ال�سابق  ال��وزي��ر  لالنت�سار« 

امل��ن��ت�����س��ري��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  »م����ن ح���ق  اأن 

االأ�سلية الأن قوانني  ا�ستعادة جن�سيتهم 

اإليها ك��ان��ت متنع  ال���دول ال��ت��ي ه��اج��روا 

املهاجر  يحمل  اأن  القريب  االأم�س  حتى 

جن�سيته االأ�سلية مع جن�سيته يف موطنه 

اجل���دي���د وخ�����س��و���س��اً يف االأم��ريك��ي��ت��ني 

واإف��ري��ق��ي��ا وبع�س اأوروب�����ا، االأم���ر ال��ذي 

لقمة  وراء  ال�����س��اع��ني  اللبنانيني  اأف��ق��د 

اأثرنا  وق��د  االأ�سلية.  جن�سيتهم  العي�س 

التجني�س  مر�سوم  �سدور  بعد  املو�سوع 

وت��ق��دم��ن��ا مب�������س���روع ق���ان���ون ال���س��ت��ع��ادة 

اللبنانيني جن�سيتهم، خ�سو�ساً اأن اأعداداً 

الذين جتن�سوا ال ي�ستحقون  كبرية من 

ومنذ  غرباء.  الأنهم  اللبنانية  اجلن�سية 

مارونية  كموؤ�س�سة  ون��ح��ن  ال��وق��ت  ذل��ك 

لالنت�سار وبالتن�سيق مع بكركي نعمل يف 

�سبيل اإجناز هذا املو�سوع املحق لي�س من 

اإمنا  فح�سب،  وامل�سيحيني  امل��وارن��ة  اأج��ل 

امل�ستحقني«،  اللبنانيني  جميع  اأجل  من 

على  االأخ���رية  احلكومة  بخطوة  منوهاً 

اأمل اأن تنفذ �سريعاً.

اأم�����ا امل����دي����رة االإداري���������ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

املارونية لالنت�سار ال�سيدة هيام ب�ستاين، 

اجلن�سية  اإع���ادة  قانون  م�سروع  فتقارب 

ل���ل���م���غ���رتب���ني ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني م����ن زاوي������ة 

�سيا�سية، وقد نفت ب�سكل قاطع اأن يكون 

عالقة  اأي  اجلن�سية  ا���س��ت��ع��ادة  مل��و���س��وع 

التح�سري  مب�ساعدة وزارة اخلارجية يف 

بح�سد  اأو   ،2013 يف  املقبلة  لالنتخابات 

امل�����س��ي��ح��ي��ني ل��ت��اأم��ني م�����س��ارك��ة اأك����رب يف 

اأ�سمى  ب��راأي��ه��ا  ال��ه��دف  االن��ت��خ��اب��ات، الأن 

من ذلك بكثري.

تديرها  التي  الوا�سعة  احلملة  وع��ن 

املغرتبني  كل  ت�سجيل  ل�سمان  املوؤ�س�سة 

والتي  جن�سيتهم،  با�ستعادة  ال��راغ��ب��ني 

ب�����داأت م��ن��ذ ���س��ن��وات ول��ي�����س يف ال��ف��رتة 

»اأن��ن��ا نقوم  االأخ���رية فقط،  �سددت على 

ب��ه��ذا ال��ع��م��ل ل��ي�����س م���ن اأج����ل اأن ن��ع��ود 

الطائفة  على  ونهيمن  اأك��رثي��ة  ون�سبح 

االإ����س���الم���ي���ة ال���ك���رمي���ة، اإمن�����ا م���ن اأج���ل 

العي�س امل�سرتك، وت�سحيح اخللل واإعادة 

م���ن منطلق  ن��ع��م��ل  ن��ح��ن ال  ال����ت����وازن، 

بد  ال  وك��ان  م�ستقل،  ومتويلنا  �سيا�سي، 

من فتح املكاتب وا�ستخدام املوظفني اإىل 

كل  لت�سجيل  م�ساريف  م��ن  هنالك  م��ا 

من يرغب با�ستعادة جن�سيته.. اإنها املرة 

�سيئاً  امل��غ��رتب  فيها  نعطي  التي  االأوىل 

كل  باملقابل.  يعطي  اأن  منه  نطلب  وال 

نف�سه  لي�سجل  يح�سر  اأن  هو  نطلبه  ما 

وعائلته. نحن نقول له ال نريد اأموالك 

نريد اأن ت�سجل ا�سمك يف لبنان«.

واإذ لفتت اإىل تدهور الوجود امل�سيحي 

يف ل��ب��ن��ان ال�����ذي ب��ح�����س��ب االإح�������س���اءات 

احلديثة بلغ 34.96  يف املئة ومن اأ�سلهم 

19 يف املئة موارنة بعد اأن كان ميثل 74 
يف املئة، اأكدت اأنه »كان يجب اأن نتحرك، 

لالنت�سار«  املارونية  »املوؤ�س�سة  يف  فنحن 

ن��ع��ن��ى ب��ن�����س��ر ال��ف��ك��ر امل�����س��ي��ح��ي امل����اروين 

امل��غ��رتب  ال���ع���امل، ون���ه���دف اإىل رب���ط  يف 

بوطنه  امل�����اروين وامل�����س��ي��ح��ي خ�����س��و���س��اً 

وكني�سته«.

االأرق����ام  ال��ت��ده��ور يف  �سبب  اأن  ع��ل��م��اً 

يعود اإىل اأن عدداً كبرياً من االأف��راد مل 

�سنة،   40 اأو   30 منذ  �سجالتهم  تتحرك 

مما يعني اأن االأ�سخا�س الذين ي�سافرون 

ي��ق��وم��وا  مل  اخل�����ارج  اإىل  ي��ه��اج��رون  اأو 

اأوالده�����م.  ث��م  وم���ن  زواج���ه���م  بت�سجيل 

يف   75 ن�سبة  اأن  امل��و���س��وع  يف  وامل��وؤ���س��ف 

االأح����وال  ���س��ج��ل  يف  امل�سجلني  م��ن  امل��ئ��ة 

امل�سيحيني  ال��ذك��ور  م��ن  ه��م  ال�سخ�سية 

ال��ذي��ن ه��م غ��ري م��ت��زوج��ني، وه���ذا اأم��ر 

اأن تبلغ هذه الن�سبة. منطقياً  م�ستحيل 

اأو   20 ب��ني  م��ا  الن�سبة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 

25  يف املئة، وهذا االأمر يعني اأن هوؤالء 
ال�سباب تزوجوا يف اخلارج ومل ي�سجلوا 

زواجهم يف لبنان.

الإب��الغ  عملها  املوؤ�س�سة  تكثف  ال��ي��وم 

اأ�سمائهم  ت�سجيل  ب�����س��رورة  امل��غ��رتب��ني 

وعائالتهم ال�ستعداة جن�سيتهم املفقودة، 

وت�سدد ب�ستاين على »اأهمية التعاون مع 

وزارة اخلارجية واملغرتبني« فيما ت�سري 

ي�سجل  اأن  يريد  ال��ذي  اللبناين  »اأن  اإىل 

اأي  واأوالده ال يتوجب عليه دفع  زواج��ه 

اإذ  االإداري�����ة،  امل��ع��ام��الت  ل��ق��اء  م�ساريف 

مع  وبالتعاون  كموؤ�س�سة  نحن  ا�ستطعنا 

تعميماً  اأ���س��درت  التي  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

اأعفت مبوجبه من الر�سوم املتوجبة على 

معامالت ال��زواج وال��والدة، اإذ اإن الكلفة 

دوالراً  و23  ملف  لفتح  دوالراً   16 كانت 

لت�سديق املعاملة، ولكن من لديه عائلة 

كبرية اأو عليه اأن يعود اإىل ثالثة اأو اأربعة 

�سيرتتب  واأوالده  زواجه  لي�سجل  اأجيال 

ولذلك عمد معظم  مبالغ طائلة،  عليه 

اإىل عدم الت�سجيل واالكتفاء  اللبنانيني 

بجواز ال�سفر االأجنبي«. 

وال����ي����وم، ت��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ة امل��ارون��ي��ة 

اإىل   2006 ع��ام  تاأ�س�ست  التي  لالنت�سار 

�سحذ جهودها لتطبيق القرار احلكومي 

مهما كلف االأمر.

.. ومكتومو القيد؟

اإع��ادة اجلن�سية  اإق��رار م�سروع قانون  بعد 

ق�سية  ال�سوء  دائ���رة  اإىل  ع��ادت  للمغرتبني، 

مكتومي القيد يف لبنان وهم كرث، حيث عادت 

االأ�سوات لتنادي ب�سرورة اإن�سافهم كما فعلت 

امل��ه��اج��ري��ن، خ�سو�ساً  م��ع  اأخ�����رياً  احل��ك��وم��ة 

واأنهم مل يغادروا لبنان. 

اللبنانيون  االأف�����راد  ه��م  ال��ق��ي��د  مكتومو 

غري املدون ا�سمهم يف الدوائر الر�سمية، هم 

اأو  م��ا  بطريقة  اأه��م��ل��وا  لبنانيون  م��واط��ن��ون 

ا�ستثنائية مثل وفاة االأهل، احلرب،  لظروف 

التهجري، ال�سجن.. ما اأدى اإىل عدم ت�سجيل 

وال  ال�سخ�سية.  االأح�����وال  دوائ����ر  يف  ق��ي��ده��م 

مي��ك��ن ت��ق��دي��ر ع���دده���م ع��ل��ى وج����ه ال��ي��ق��ني، 

الداخلية  ل��وزارة  الدائم  الرف�س  ال�سيما مع 

ال�سماح  حتى  اأو  امل��و���س��وع  ه��ذا  على  التعليق 

ب���اأي  االإدالء  ال�����س��خ�����س��ي��ة  االأح������وال  ل���دائ���رة 

وحيد  �سبه  ج���واب  ظ��ل  يف  ح��ول��ه،  معلومات 

تتوقعون  اإنهم مكتومو قيد كيف  للمعنيني: 

ال����دوائ����ر  يف  ع��ن��ه��م  اإح���������س����اءات  اأن جت������دوا 

ع��ادوا  ملا  اإح�ساءهم  ن�ستطيع  ول��و  الر�سمية، 

مكتومي قيد؟..

املدنية كامل�ساركة   ويفقد هوؤالء حقوقهم 

يف االنتخابات، والتعيني يف الوظائف الر�سمية 

وال��ت��ع��ل��م واال����س���ت�������س���ف���اء، وح���ت���ى االع�����رتاف 

من  تنتج  التي  امل�سكالت  عن  ف�ساًل  مبوتهم 

ث��م عدم  ثبوتية وم��ن  اأوراق����اً  ع��دم امتالكهم 

حرمان  وبالتايل  ر�سمياً  ال���زواج  من  متكنهم 

وتعر�سهم  اأي�ساً،  احلقوق  هذه  من  اأطفالهم 

االأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  وال�سجن  لال�ستغالل 

مكتوم  يجد  مل  اإذا  ال�سيما  ال��ت�����س��رد،  بتهمة 

القيد من يعّرف عنه.

اأط��ف��ال، وم��راه��ق��ون وم��راه��ق��ات، و�سبان 

و����س���اب���ات، ون�����س��اء ورج������ال، و���س��ي��وخ، ي��ع��ان��ون 

منها  ط��رف  يف  تعد  التي  نف�سها  امل�سكلة  م��ن 

التي  اللبنانية  االأهلية  اإف���رازات احل��رب  م��ن  

اأي   ،1992 العام  اإىل   1975 العام  من  امتدت 

»اأبناء احلرب االأهلية«،  اأن كثريين منهم هم 

لبنانيات  ن�����س��اء  م��ن  ول����دوا  منهم  وك��ث��ريي��ن 

ت���زوج���ن رج������ااًل ي��ح��م��ل��ون ج��ن�����س��ي��ات ع��رب��ي��ة 

اأزواجهن ومل  خمتلفة، ومن ثم افرتقن عن 

ي�سجل االأطفال، ويف غياب قانون يعطي املراأة 

هذه  تتفاقم  الأطفالها،  جن�سيتها  مبنح  احلق 

امل�سكلة اأكرث فاأكرث.

عملية  اأي  اأن  يف  تكمن  امل��ت��ج��ذرة  امل�سكلة 

�سكوكاً  تولد  القيد  مكتومي  الأو���س��اع  ت�سوية 

ما  م�����س��ت��رتة،  جتني�س  عملية  تخفي  اأن��ه��ا  يف 

ال��ط��وائ��ف،  بع�س  ل��دى  تلقائية  غ��رائ��ز  يثري 

املعار�سة  االأ���س��وات  تنربي  ما  �سرعان  لذلك 

لها. احلل يف اأن تكون للدولة القدرة الكافية 

على االعرتاف بحقوق الذين ال قيد لهم مع 

القيام مبا يلزم من اأجل اأن يقبل املجتمع بهم.

بطاقة  يحملون  القيد  مكتومي  اأن  علماً 

ت��ع��ري��ف م���ن ق��ب��ل امل��خ��ت��ار ت��خ��ول��ه��م التنقل 

املدار�س  يف  والت�سجيل  اللبنانية  املناطق  بني 

ال اأك���رث، اأم���ا بقية احل��ق��وق واخل��دم��ات فهم 

حمرومون منها.

اإعداد هناء عليان

13
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مل�����ش��ادف��ة م����ا، ف�����اإن ال�����ش��ه��ر اجل�����اري، 

انطالقة  ذك���رى  ي�شهد  الأول،  ك��ان��ون  اأي 

الفاعلة،  الفل�شطينية  الف�شائل  من  ع��دد 

من  ك��ل  حتتفل  ونهايته،  بدايته  ب��ن  فما 

حما�س واجلبهة ال�شعبية وفتح، مبنا�شبات 

تاأ�شي�شها، وهي منا�شبات باتت حتظى لدى 

الف�شائل جميعاً مبكانة ا�شتثنائية، تتجاوز 

ال��ك��رى،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ات  قيمتها  يف 

ولعله من املفيد التذكري اأن ذكرى انطالق 

مرت  الفل�شطينية،  ال�شعبية  النتفا�شة 

يف  اأح���د،  بها  يحتفل  اأو  يتذكرها  اأن  دون 

الآن  حتى  وال�شعبية  حما�س  حر�شت  حن 

ملا  فتح  وت�شتعد  �شخمة،  مهرجانات  على 

كل  يف  ال��ع��ادة  ج��رت  كما  وذل���ك  مياثلهما، 

عام.

احتفاء  اأق��ل  لي�شت  الأخ���رى  الف�شائل 

املظهر  يقدم  وع��ادة  انطالقها،  مبنا�شبات 

الحتفايل �شورة عن و�شع الف�شيل املايل 

اأوًل، ومدى انت�شاره اجلماهريي ثانياً.

بداية، من حق اجلميع اأن يحتفل على 

النحو الذي يراه منا�شباً، وله احلق اأي�شاً يف 

اأن يعتر اليوم الذي اأعلن فيه عن ت�شكيل 

منظمته، منا�شبة وطنية وقومية واإن�شانية 

ك����رى، ورمب����ا ن��ق��ط��ة ان��ع��ط��اف يف امل�����ش��ار 

ال��ك��ف��اح��ي الإن�����ش��اين، ون��ق��ط��ة حت���ّول على 

طريق حتقيق الأه��داف الوطنية الكرى، 

جديد،  ن�شايل  وعي  ت�شكيل  يف  وامل�شاهمة 

يتجاوز احلالة الفل�شطينية »امل�شكينة«.

ل��ك��ن م���ن احل����ق اأي�������ش���اً ال��ت�����ش��اوؤل عن 

ان��ع��ك��ا���س ت����ورم »الأن������ا« ال��ف�����ش��ائ��ل��ي��ة، على 

ح�����ش��اب امل�����ش��رك ال���وط���ن���ي، وك���ذل���ك عن 

تاأ�شي�س  معنى الحتفال مبرور عقود على 

م��رور  اأن  والأح���رى  ذاك،  اأو  الف�شيل  ه��ذا 

العقود لي�س دلياًل على الفاعلية والعافية 

واإجناز الأهداف، بل هو جمرد اإعالن بقاء، 

ول ندري اإن كان هذا هو املطلوب وح�شب.

اأن��ه  ف�شيل  لأي  ي�شجل  مل  باملنا�شبة،   

تاأ�شي�س  بذكرى  الأي���ام  من  ي��وم  يف  احتفل 

اأكان  �شواء  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة 

املتم�شكن  من  خارجها،  اأم  املنظمة،  داخ��ل 

بها، اأم من الذين يعترونها فائ�شاً، وهذا 

ان��ع��ك��ا���س ل���ت���ورم ال�����ذات، ال����ذي ي��دف��ع اإىل 

ي��دور احلديث  املبالغة يف كل ح��ال. فحن 

امل�شركات،  عن  الكالم  يكون  املنظمة،  عن 

وحن يكون ال�شاأن متعلقاً بالف�شيل، فلي�س 

�شوى التمجيد، وال�شوت املرتفع، واإطالق 

�شيل م��ن ال��ك��الم، م��ن دون حت��ف��ظ، ل��زوم 

حزبية  بع�شبية  امل�شدود  احل�شد  خماطبة 

ما، اأو القادم لأ�شباب اأخرى، قد يكون من 

بينها تزجية الوقت.

ا�شتق�شاء  ال��زم��الء  بع�س  اأج���رى  وق��د 

لف�شيل  مهرجان  يف  م�شاركن  بن  �شريعاً 

كبري، ومل يكن اأي منهم يعلم �شيئاً )حتى 

يف  �شهيد  اأول  الأول؛  �شهيده  ع��ن  ال���ش��م( 

ال�شهيد  امل��ع��ا���ش��رة؛  الفل�شطينية  ال��ث��ورة 

اأحمد مو�شى الدلكي.

قّدم ال�شعب الفل�شطيني اآلف ال�شهداء 

م����ن اأج�������ل ح���ري���ت���ه، وحت�����ت راي��������ات ه���ذه 

ا�شتذكار  يتم  امل��ه��رج��ان��ات،  ويف  الف�شائل، 

ال�������ش���ه���داء ب��ط��ري��ق��ة ف��ل��وك��ل��وري��ة رت��ي��ب��ة، 

ل�»القيادة  املديح  وكيل  التمجيد،  وين�شب 

الفل�شطينية  الق�شية  اأبقت  التي  امللهمة« 

على قيد احلياة.

ف��اإذا جاء وقت تعداد الإجن��ازات اأ�شهب 

اخل��ط��ب��اء، ح��ت��ى ل��ي��ك��اد امل����رء ي��ت�����ش��اءل عن 

اأن  للحظة،  يعتقد  ول��ع��ل��ه  وج����وده،  م��ك��ان 

دون  حتققت  ق��د  كلها  الوطنية  الأه����داف 

من  الطويلة  ال�شنوات  م��رور  اأن  اأو  علمه، 

اإجن����ازاً،  ذات���ه  ب��ح��د  يعتر  الف�شيل،  ع��م��ر 

يعادل تلك الأهداف جمتمعة.

اإىل  امل��ن��ا���ش��ب��ة  اإىل حت��وي��ل  ث��م��ة دع����وة 

عمل منتج، يلم�شه الفل�شطينيون مبا�شرة؛ 

نظافة  بحملة  للقيام  احل�شود  دعا  اأحدهم 

يف غ��زة، الأم��ر ذات��ه، ي�شح ب�شاأن املخيمات 

الفل�شطينية يف لبنان، ورمبا يكون مالئماً 

�شرف اأموال الحتفال على افتتاح مكتبة، 

اأو حت�����ش��ن ال��و���ش��ع يف م��در���ش��ة، وح��ت��ى - 

ب�����ش��راح��ة - اإط������الق ح��م��ل��ة مل��ع��اجل��ة اآف���ة 

اج��ت��م��اع��ي��ة م���ا، ي��ب��دو ذل���ك اأك����ر اأه��م��ي��ة، 

اأث��راً من الحتفاليات التي ل تقدم  واأك��ر 

اأن  للمرء  مفيداً، وميكن  واح��داً  �شيئاً  ولو 

ي�شمع خطاباتها بالعودة اإىل اأر�شيف ال�شنة 

املا�شية.

نافذ �أبو ح�سنة

»اأنـــا« الفـ�صــائـــل.. والـمجــمـوع الــوطــنـي

اأحمد مو�شى الدلكي.. 

اأول �شهيد يف الثورة الفل�شطينية املعا�شرة

�صلمية اأم م�صلحة؟
ي�شتمر الرا�شق ال�شيا�شي بن حركتي 

فتح وحما�س حول تو�شيف التوافق الذي 

حدث على املقاومة و�شكلها القادم، فقيادة 

فتح، وحتى بع�س حما�س، يتحدثون عن 

ال�شلمية،  ال�شعبية  املقاومة  التوافق على 

حما�س  م��ن  اآخ���رون  ق���ادة  يتحدث  بينما 

اأن���ه مل ي��ج��ر الت��ف��اق ع��ل��ى مقاومة  ع��ن 

���ش��ع��ب��ي��ة ���ش��ل��م��ي��ة. وف�����ش��اًل ع��م��ا ج����اء يف 

خطاب اإ�شماعيل هنية يف ذكرى انطالقة 

ح��م��ا���س، ف��ق��د ���ش��رح ق��ي��ادي يف احل��رك��ة، 

م���ع ت���وج���ه ال����وف����ود ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة اإىل 

باملقاومة  متم�شكة  حركته  ب��اأن  القاهرة، 

»اإن  امل�شلحة، فقد قال �شالح الردويل: 

املقاومة  خ��ي��ار  ا�شتبعاد  ترف�س  حما�س 

يجر  مل  اأن���ه  »ك��م��ا  م�شيفاً  الع�شكرية«، 

احلديث حول ا�شتبعاد املقاومة الع�شكرية 

ورئي�س  فتح  م��ع  احل���وار  جل�شات  خ��الل 

ال�شلطة«.

واأ����ش���ار ال���ردوي���ل اإىل وج����ود ت��واف��ق 

الوفاق  وثيقة  ت�شمنته  فل�شطيني  وطني 

ال��وط��ن��ي ع��ل��ى اأن امل��ق��اوم��ة ح���ق م�����ش��روع 

ال��ف�����ش��ائ��ل  واأن  ف��ل�����ش��ط��ن،  حت���ري���ر  يف 

الفل�شطينية ت�شعى لإدارة املقاومة بال�شكل 

الذي يحقق امل�شالح الفل�شطينية«. 

وح�����ول ح���دي���ث رئ��ي�����س ال�����ش��ل��ط��ة عن 

اأو���ش��ح  1967؛  ب��ح��دود  ت��واف��ق على دول���ة 

ب���دول���ة  ت���ق���ب���ل  »ح���م���ا����س  اأن  ال�����ردوي�����ل 

مع   1967 ع����ام  ح����دود  ع��ل��ى  فل�شطينية 

ع������ودة ال����الج����ئ����ن، وع���ل���ى ق����اع����دة ع���دم 

م�شرياً  باإ�شرائيل«،  الع��راف  اأو  التنازل 

الفل�شطينية  احلكومة  رئي�س  خطاب  اإىل 

انطالقة احلركة  اإ�شماعيل هنية يف  بغزة 

الرابعة والع�شرين، والذي اأكد اأن »حما�س 

اإىل  ال��ب��ح��ر  م��ن  فل�شطن  ت��ري��د حت��ري��ر 

النهر«.

 

»اأبناء  حلركة  املوقتة  العامة  الأمانة  اأ�شدرت 

الفل�شطينية املحتلة،  النا�شطة يف الأرا�شي  البلد« 

توحيد  فيه عن  اأعلنت  بياناً  واأربعن،  ثمانية  عام 

جناحيها، بعد انق�شام دام ل�شنوات. 

وتبلورها  ن�شاأتها  منذ  ال��ب��ل��د«،  »اأب��ن��اء  ح��رك��ة 

وب��رن��اجم��اً  ان��ت��م��اء  فل�شطينية،  وط��ن��ي��ة  ك��ح��رك��ة 

وكفاحاً، اأكدت اأنها »جزء حي ومنا�شل من حركة 

بعد  ذات  ال��ع��ام��ة،  الفل�شطيني  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��رر 

قومي عربي وحدوي وا�شراكي«.

وتعتر احلركة »التنظيم الأول والوحيد داخل 

الفل�شطيني  ال�شعب  وح��دة  على  اأك��د  ال��ذي  ال�48 

لل�شعب  واح��داً  نهائياً  واأر���ش��اً، ق�شية وح��اًل  �شعباً 

دول��ة  يف  ت��راب��ه،  كامل  وعلى  برمته،  الفل�شطيني 

اليهود  اأي�����ش��اً  فيها  يعي�س  دمي��ق��راط��ي��ة  علمانية 

ال��ذي��ن ي��ق��ب��ل��ون ه���ذا احل����ل، ج��ن��ب��اً اإىل ج��ن��ب مع 

اأ�شحاب هذه الأر�س الأ�شلين - الفل�شطينين«.

واحل����رك����ة ق���ام���ت وا����ش���ت���م���رت خ�����ارج ال�����ش��ي��اق 

»الإ����ش���رائ���ي���ل���ي«، مب��ع��ن��ى اأن���ه���ا ت��رف�����س امل�����ش��ارك��ة 

ب�شكل  ال��ك��ن��ي�����ش��ت  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه،  يف 

بالن�شال  توؤمن  وه��ي  وتر�شيحاً،  ت�شويتاً  مبدئي 

اجلماهريي وال�شعبي وال�شيا�شي املمكن.

الع��راف  رف�شت  التي  تعر�شت احلركة  وقد 

ال�شيا�شية  اللعبة  يف  الدخول  اأو  الحتالل،  بدولة 

التي تتيحها، لهزات داخلية كثرية �شببتها جممل 

موقع  يف  التنظيم  ه���ذا  ب��ن�����ش��اأة  مرتبطة  ع��وام��ل 

جغرايف �شيا�شي مدين تختلف مالحمه عن باقي 

الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني،  ال�شعب  قطاعات 

املحتلة وقطاع غزة وال�شتات.

اأعلنت فيه  الذي  البيان  وقد قالت احلركة يف 

ل��ه:  م��ا تعر�شت  اإىل  م�����ش��رية  ت��وح��ي��د ج��ن��اح��ي��ه��ا، 

عليه  ف��ر���ش��ت  فل�شطيني  ق��ط��اع  م��ن  ج���زء  »ن��ح��ن 

مواطنة دولة تغت�شب اأر�س وطنه، مل تن�شج فيه 

حتى الآن برامج ون�شالت التحرير الوطني بكل 

اأ�شكاله واأبعاده كما يف باقي القطاعات، الأمر الذي 

�شّعب مهمة حركة اأبناء البلد، وعّر�شها للمالحقة 

الدائمة من قبل الأذرع الأمنية للكيان ال�شهيوين 

ال�شعوبات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ت��وي��ات،  ك��اف��ة  وع��ل��ى 

املو�شوعية ذات ال�شلة املرتبطة بذبذبات الن�شال 

جناحاته  يف  وج����زه،  م���ده  يف  ال��ع��ام،  الفل�شطيني 

العربية  الأو����ش���اع  ك��ل  ان��ع��ك��ا���س  واإخ��ف��اق��ات��ه، ويف 

والعاملية على هذا الن�شال برمته، نحن نعي�س على 

ال��ذي  ال�شهيوين  الكيان  قلب  ويف  وطننا،  اأر����س 

اغت�شب اأر�شنا وحرم �شعبنا من حق تقرير امل�شري 

اأ�شوة بباقي �شعوب الأر�س«.

هذه  مكانة  يبن  ما  التو�شيف  ه��ذا  يف  ولعل   

احلركة، وطبيعة الدور الكبري امللقى على عاتقها، 

القطاع  واق���ع  »ي�شبق  طليعياً  تنظيماً  بو�شفها 

الفل�شطيني الذي يعمل فيه يف اجلوانب ال�شيا�شية 

والكفاحية املفرو�شة حتى الآن. 

لن�شقاقات  ت��ع��ر���ش��ت  احل��رك��ة  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 

عديدة، نتيجة ال�شغوط الهائلة التي تعر�شت لها، 

اإعاقة دوره��ا ومنع تطورها،  وكان من نتائج ذلك 

يف م��واج��ه��ة ال��ق��ب��ول »ب��الأ���ش��رل��ة« م��ن اجل��م��اع��ات 

املحتلة  الأرا���ش��ي  يف  النا�شطة  الأخ��رى  ال�شيا�شية 

عام 48، لكنها يف املقابل جنحت يف تكري�س الهوية 

ال��وط��ن��ي��ة وال���ق���وم���ي���ة، ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

الداخل.

امل��و���ش��وع��ي��ة  ال����ظ����روف  اأن  احل����رك����ة  وت������رى 

كل  على  فر�شت  الوطنية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة، 

كوادرها وقياداتها من الغيورين، املنا�شلن، الذين 

ا�شم  عالياً  ويرفعون  الن�شال،  �شاحة  يف  يرابطون 

حركة اأبناء البلد، هذا التحرك.

حكام  ب��ن  الفا�شلة  امل��ع��رك��ة  »اأن  تعتر  وه���ي 

من  مالحمها  حم��ال��ة،  ل  ق��ادم��ة  وبيننا  �شهيون 

ر���ش��م��ي��ة ومعلنة،  اأ���ش��ب��ح��ت  ال�����ش��ه��ي��وين  اجل��ان��ب 

وفاعلة  جاثمة  تهايد  الأب���ار  دول��ة  اأ�شبحت  حيث 

من البحر اإىل النهر، واأن نقي�شها يجب اأن ينّظم 

ويحمل امل�شروع الثوري كم�شروع �شيا�شي، كفاحي، 

ح��ق��ي��ق��ي، ك���ي ي��ك��ون م�����ش��ت��ع��داً م���ع ب��اق��ي اأح��زاب��ن��ا 

وح��رك��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة حل��م��ل ال��ع��ل��م يف م��رح��ل��ت��ه 

البدء  مرحلة  يف  ك��ان  كما  مت��ام��اً  ال�شراتيجية، 

والتبلور وال�شمود«. 

 وجرى التوافق على اأن تبا�شر اللجنة القيادية 

املوقتة، العمل على عقد موؤمتر ر�شمي يف غ�شون 

اأ�شهر، من خالل و�شع خطة عمل تنظيمية  �شتة 

امل��و���ش��ع��ة، وت�شكيل جل���ان عمل  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن 

وتو�شيع  و�شبط  اإح�����ش��اء  بعملية  تقوم  خمت�شة، 

ال��درا���ش��ي��ة  الأي�����ام  ال��ع�����ش��وي��ة، وع��ق��د �شل�شلة م��ن 

املحلية، املناطقية والقطرية، لطرح ومناق�شة كل 

الأوراق والجتهادات دون قيود، ومن القاعدة اإىل 

اأبناء  حركة  برنامج  عنها  يتمخ�س  حيث  القمة، 

الر�شمي،  امل��وؤمت��ر  يف  �شُيقر  ال��ذي  اجل��دي��د،  البلد 

على  بناء  للحركة،  جديدة  قيادة  لنتخاب  اإ�شافة 

الرنامج التنظيمي الذي �شيقر هو اأي�شاً.

اأبناء البلد يف م�شروعها الوطني،  جناح حركة 

املحتلة عام  الأرا�شي  الأح��زاب والقوى يف  �شي�شع 

اإعادة تعريف  ينتج عنه  اأمام حتد جدي، وقد   ،48
ملعنى الكفاح الوطني، الذي راآه البع�س يف ال�شنوات 

الأخ�����رية، م��ق��ت�����ش��راً ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف ان��ت��خ��اب��ات 

الكني�شت، واملطالبة بامل�شاواة يف ميزانيات املجال�س 

املحلية. 

   عبد �لرحمن نا�سر

توحيد حركة »اأبناء البلد«.. خطوة يف االجتاه ال�صحيح
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احل��ايل  ال�شهر  م��ن  ال��ي��وم  يف  افتتحت 

دورة الألعاب العربية ال�12 يف قطر، بحيث 

منقو�شة  �شورة  بعر�س  املنظمون  حر�س 

ال�شفة  على  تقت�شر  فل�شطن  خلريطة 

الغربية وقطاع غزة دون بقية الأر�س مبا 

فيها القد�س.

2011 الكثري من الأحداث  �شهد العام 

ب�شمات  �شترك  التي  وال��دول��ي��ة  العربية 

للقد�س  بالن�شبة  اأم���ا  ال��ت��اري��خ،  يف  ك��ب��رية 

هو   2011 ال���ع���ام  اأن  ال���ت���اري���خ  ف�����ش��ي�����ش��ه��د 

ب��ح�����ش��ارت��ه��ا العربية  ف��ت��ك��اً  اأ���ش��د الأع�����وام 

التهويد  عمليات  خ��الل  م��ن  والإ�شالمية 

وال���ش��ت��ي��ط��ان امل��ت�����ش��ارع��ة يف ق��ل��ب امل��دي��ن��ة 

وحمطيها. فقد و�شلت املخاطر التي تهدد 

م�شتويات  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  القد�س  مدينة 

ق��ي��ا���ش��ي��ة و����ش���ع���ت ال����رم����وز الإ����ش���الم���ي���ة 

وامل�����ش��ي��ح��ي��ة يف م���ه���ب ري������اح ال��ع��ن�����ش��ري��ة 

ال�شهيونية التي ت�شعى اإىل فر�س وت�شريع 

���ش��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى امل��دي��ن��ة ب�����اأي ���ش��ك��ل من 

الأ�شكال.

ال�شهاينة  و�شع  ال�شنن  ع�شرات  منذ 

ال��ق��د���س ه���دف���اً ا���ش��رات��ي��ج��ي��اً ل��ه��م، حيث 

والتي  املتتالية،  موؤمتراتهم  حم��ور  غ��دت 

عقد عدد كبري منها يف القد�س يف فرات 

م��ت��الح��ق��ة، وق���د ق���ال ت���ي���ودور ه��رت�����ش��ل يف 

القد�س  ع��ل��ى  ي��وم��اً  ح�شلنا  »اإذا  اأح���ده���ا: 

ب���اأي �شيء  القيام  على  وق����ادراً  وك��ن��ت ح��ي��اً 

ف�����ش��وف اأزي����ل ك��ل م��ا ل��ي�����س م��ق��د���ش��اً ل��دى 

ال��ي��ه��ود و���ش��وف اأح����رق الآث�����ار ال��ت��ي م��ّرت 

املخاطر  تزايد  وم��ع  لذلك  ق��رون«.  عليها 

تتعاظم التحديات على خمتلف الأ�شعدة.

من  ال��ق��د���س  مدينة  تعتر  اإ���ش��الم��ي��اً، 

ها  خ�شّ اهلل  لأن  الإ���ش��الم��ي��ة،  امل����دن  اأه����م 

للم�شلمن  م��ن��ارة  جعلتها  مم��ي��زة  مبكانة 

وثالث  القبلتن  اأوىل  فهي  ك��ان��وا،  اأي��ن��م��ا 

احل���رم���ن وم���دي���ن���ة الأن���ب���ي���اء والإ�����ش����راء 

تكر  املكانة  ه��ذه  من  وانطالقاً  وامل��ع��راج. 

من  امل�شلمون  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

ال�����ش��ع��ي ال�����ش��ه��ي��وين ال���دائ���م اإىل ت��ه��وي��د 

املقد�شين  امل��دي��ن��ة  اأب���ن���اء  وط����رد  امل��دي��ن��ة 

املقد�شات  م��ن  وال��ن��ي��ل   ،1967 ال��ع��ام  م��ن��ذ 

الإ�شالمية، ويف مقدمتها امل�شجد الأق�شى 

اإىل  دائ��م��اً  امل�شلمون  ي�شعى  ال��ذي  امل��ب��ارك 

حمايته واحلر�س على ال�شالة فيه بالقدر 

ال�شهيوين  بالرغم من احل�شار  امل�شتطاع 

واحل��واج��ز ال��ت��ي ت�شعها ق���وات الح��ت��الل 

ب��ه��دف ال��ن��ي��ل م��ن ال��ع��زائ��م وال��ه��م��م، اإىل 

ع��م��ل��ي��ات ال���ش��ت��ي��ط��ان امل��ك��ث��ف��ة ه���ذا ال��ع��ام، 

اأ���ش��ب��وع دون الإع�����الن عن  ب��ح��ي��ث ل مي��ر 

اأو هناك  األف م�شتوطنة هنا  املوافقة على 

يف حماولة لل�شيطرة على املدينة املقد�شة 

للكيان  اأب��دي��ة  عا�شمة  لإع��الن��ه��ا  متهيداً 

الغا�شب بح�شب ال�شحف العرية.

اأينما  م��دع��وون  امل�شلمن  ف��اإن  ل��ذل��ك، 

بو�شلتهم  وتوجيه  ال�شوت  رفع  اإىل  كانوا 

رجال  ل��دى  واملن�شية  املقد�شة  املدينة  اإىل 

دي������ن ي�������ش���ّرع���ون وي���ف���ت���ون وي���ج���ت���ه���دون 

امل�����ش��اري��ع  ت��خ��دم  �شيا�شية  منطلقات  م��ن 

يخرج  مل  بحيث  املنطقة،  يف  الأمريالية 

امل�����ش��ل��م��ن على  م��ن��ه��م حل�����س  اأح����د  علينا 

قتال اأعداء اهلل ال�شهاينة يف القد�س وغزة 

وباقي املناطق املحتلة من فل�شطن. 

ع���رب���ي���اً، وب���ال���رغ���م م���ن الأف������ول جت��اه 

القد�س ل  فاإن  ال�شنوات،  القد�س على مر 

اإن�����ش��ان عربي  ت���زال تعي�س يف وج���دان ك��ل 

اإىل  ال��ب��ح��ر  م��ن  بفل�شطن  ي��وؤم��ن  اأ���ش��ي��ل 

اأب��دي��ة  ب��ال��ق��د���س عا�شمة  وي��وؤم��ن  ال��ن��ه��ر، 

لها، لذلك فالرهان على ال�شعوب العربية 

الهمجية  ���ش��د  ال�����ش��ارع  ن��ب�����س  ب��ا���ش��ت��ع��ادة 

متوا�شل  ب�شكل  ت�شعى  التي  ال�شهيونية 

اأه��م  اأح���د  تعتر  ال��ت��ي  املدينة  تهويد  اإىل 

اأركان ح�شارة الأمة العربية. 

موقف  اإىل  بحاجة  نحن  فل�شطينياً، 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وط���ن���ي م���ّوح���د ي���وؤك���د رف�����س 

العودة اإىل املفاو�شات مع الكيان الغا�شب 

وم��ق��اط��ع��ة ح��ل��ف��اء ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ع��دوان��ي��ة 

كل  عن  اآذان��ه��م  ي�شّمون  الذين  التو�شعية 

وب��ن��اء  ال�شهيونية  بالهمجية  يتعلق  م��ا 

امل�شتوطنات وجدار الف�شل العن�شري.  

اإن امل��ج��ت��م��ع  ال������دويل،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

ال�����دويل م��ط��ال��ب ب���اإث���ب���ات ح���د اأدن�����ى من 

النزاهة واملو�شوعية، كما هو مطالب اأكر 

الكيان  على  بال�شغط  م�شى  وقت  اأي  من 

قبله،  م��ن  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شهيوين 

ال�شرعية  ق����رارات  اح����رام  اإىل  ودف��ع��ه��م��ا 

الدولية ذات ال�شلة بالق�شية الفل�شطينية، 

مب���ا ف��ي��ه��ا ق������رارات جم��ل�����س الأم������ن، ال��ت��ي 

يف  ال�شهيونية  الإج������راءات  جميع  تعتر 

امل�شي  ويجب  باطلة،  وحميطها  القد�س 

ب��ا���ش��ت��خ��دام ال�������ش���الح ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي اإىل 

ج��ان��ب امل��ق��اوم��ة و����ش���وًل اإىل الع����راف 

الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  ع��ا���ش��م��ة  ب��ال��ق��د���س 

وا�شتخدام  الدفع  ويجب  فل�شطن،  ودولة 

خمتلف الأ�شاليب لإجالء قوات الحتالل 

ال�������ش���ه���ي���وين وت���ف���ك���ي���ك امل�������ش���ت���وط���ن���ات، 

الأرا���ش��ي  ع��ن  امل�شتوطنن  جميع  ورح��ي��ل 

العربية  القد�س  فيها  مب��ا  الفل�شطينية، 

ع���ادل لق�شية  اإىل ح��ل  ب��ال��ت��و���ش��ل  وره���ن 

الالجئن الفل�شطينين. 

ل���ذل���ك، ون���ظ���راً خل�����ش��و���ش��ي��ة امل��دي��ن��ة 

امل��ق��د���ش��ة ال���ت���ي ت�����ش��ك��ل م���ن���ارة امل�����ش��ل��م��ن 

وامل�������ش���ي���ح���ي���ن ع���ل���ى ال���������ش����واء ب��ط��اب��ع��ه��ا 

والدينية  التاريخية  ومعاملها  ال�شتثنائي 

امل���م���ي���زة، وحم�������اولت ال��ت��ه��وي��د وال��ق��ي��ود 

يتطلب  �شكانها،  وع��ل��ى  عليها  امل��ف��رو���ش��ة 

اأن  واحل��ق  بالعدالة،  املوؤمنن  جميع  م��ن 

ي��ت��ّوح��دوا حت��ت راي���ة ال��دف��اع ع��ن القد�س 

اأ�شحابها  اإىل  و�شرورة حتريرها وعودتها 

ال�شرعين.

تبقى ال��ق��د���س ال��غ��ائ��ب��ة ع��ن »ال��ث��ورات 

العربية« حا�شرة يف قلوب الذين يوؤمنون 

باأن ل عزة لهذه الأمة دون القد�س.

�سامر �ل�سيالوي

القد�س.. زهرة املدائن الغائبة عن »ربيع العرب«

اأزمة ثقة

ذكرت �شحيفة هاآرت�س العرية عن م�شادر يف وزارة اخلارجية اأن 

وزير احلرب يف كيان العدو اإيهود باراك يت�شرف بح�شا�شية لفتة مع 

ال�شفراء والدبلوما�شين »الإ�شرائيلين« مما يدل على وجود اأزمة ثقة 

بن القيادة الع�شكرية والقيادة ال�شيا�شية.

وك���ان ق��د ا���ش��رط ب���اراك ع��ل��ى  العميد »اإي��ت��ي ب���رون« رئي�س ل��واء 

موا�شيع  اأي  طرح  عدم  »اأم���ان«،  الع�شكرية  ال�شتخبارات  يف  الأبحاث 

تقدميه  عند  ال��ق��ادم  الأ���ش��ب��وع  اإ�شرائيل  �شفراء  م��وؤمت��ر  داخ��ل  �شرية 

ال�����ش��دي��د من  مل��ح��ا���ش��رت��ه. وع�����رت وزارة اخل���ارج���ي���ة ع���ن غ�����ش��ب��ه��ا 

اإر���ش��ال م��ذك��رات اإىل رئا�شة ال���وزراء يف  ت�شريحات ب���اراك م��ن خ��الل 

الكيان ال�شهيوين ت�شتنكر فيها ما يح�شل، وقررت الوزارة اإلغاء دعوة 

رئي�س لواء الأبحاث حل�شور املوؤمتر ب�شبب تعنت باراك يف قراره.

ال�شتخبارات  ق�شم  اإىل  توجهت  اخلارجية  وزارة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

التقديرات  ل�شتعرا�س  ب��رون  العميد  ب��دع��وة  اجلي�س  يف  الع�شكرية 

والدبلوما�شيون  ال�شفراء  اأم���ام  ال�شنوية  ال�شتخباراتية  الع�شكرية 

اإىل مكتب  ال�شتخبارات توجهت  اأن  اإل  العامل،  ل�»اإ�شرائيل« يف  الكبار 

وزير اجلي�س لتلقي ت�شريح من الوزير الذي بدوره مل يعار�س الطلب 

لكنه و�شع �شرط اإفراغ املحا�شرة من فحواها، وخ�شو�شاً فيما يتعلق 

باملوا�شيع ذات احل�شا�شية ال�شتخباراتية، مع العلم اأن وزارة اخلارجية 

اخلارج  يف  �شفاراتها  جميع  من  ح�شا�شة  اأمنية  معلومات  بجمع  تقوم 

ونقلها جلهاز ال�شتخبارات ووزارة اجلي�س.

ومن املقرر و�شول اأكر من 120 �شفرياً اإ�شرائيلياً من جميع اأنحاء 

ال�شنوي يف مقر وزارة  املوؤمتر  ال�شهيوين حل�شور  الكيان  اإىل  العامل 

اخلارجية يف مدينة القد�س والذي �شُتجرى خالله نقا�شات عديدة يف 

من  ا�شتطالعات  وا�شتعرا�س  والإعالمية  والأمنية  ال�شيا�شية  امللفات 

جانب م�شوؤولن �شيا�شين واأمنين.

املا�شية عدة مرات  ال�شهور  ب��اراك قد منع خالل  اإيهود  هذا وكان 

ال�شباط من الظهور يف نقا�شات اأمنية اأمام الكني�شت ومكاتب حكومية 

اآخ��ره��ا فر�س ب���اراك ق��ي��وداً على ال��ت��ع��اون بن  ب��اأع��ذار خمتلفة، ك��ان 

رئي�س احلكومة،  دي��وان  القومي يف  الأم��ن  ال�شتخبارات وهيئة  جهاز 

الع�شكرية  القيادتن  التوترات بن  اأن يزيد من  �شاأنه  وهذا يكن من 

وال�شيا�شية.

الكيان ال�صهيوين..اأزمة ثقة بني القيادتني الع�صكرية وال�صيا�صية
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2011 م��ع��ج��زة يف كل  ال���ث���اين  ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر/ 

امل�صري ملواجهة  ال�صباب  املقايي�س، حيث تقدم 

ك���ل اأ����ص���ك���ال اال���ص��ت��ع��ب��اد وال��ت��خ��ل��ف وال��ق��ه��ر، 

وباللحم احلي ا�صتطاع يف اأقل من 15 يوماً اأن 

وعلى  االأر����س،  على  الراب�س  ال�صنم  ذاك  يهز 

االأفئدة بعنف.

اأن��ه��م  ه����وؤالء امل�����ص��ري��ون ب����دوا يف 15 ي��وم��اً 

بعد  وجنحوا،  امل�صتحيل  �صنع  على  م�صممون 

اأوج��ده  ال��ذي  اأن يئ�صوا وملوا من واق��ع القهر 

اأنور ال�صادات وكر�صه املخلوع ح�صني مبارك.

ال�������ص���ب���اب امل�������ص���ري���ون ال������ذي مل ي���ع���ودوا 

يتحملون البطالة والفراغ واالأزمات، والذين 

مل يعودوا يحتملون الفقر، والتعليم الرديء 

واالإعالم امل�صلل، واالأرقام املزورة عن التح�صن 

االقت�صادي واالجتماعي، هبوا يريدون العودة 

اآ�صيا  يف  القائدة  الزاهية  القومية  م�صر  اإىل 

لي�س  و�صيانة  حفظ  على  ال��ق��ادرة  واأفريقيا، 

اأمنها القومي، بل االأمن القومي العربي كله.

ه���م مل ي����ع����ودوا ي��ح��ت��م��ل��ون ت��ل��ك ال�����زالزل 

نيلهم  خط  مد  على  واالأمريكية  االإ�صرائيلية 

العظيم من املنبع اإىل امل�صب، حيث تتق�صم اأمام 

وحت��رق  ليبيا،  وتت�صظى  ال�����ص��ودان،  عيونهم 

اليمن، فهبوا و�صنعوا يف 15 يوماً ما كان يقدر 

له اأن يغري وجه العامل.

اأ�صدقاء  ب��داأ  الثورة،  وتفاعل  اإرها�صات  مع 

تائهني  �صائعني  الدينا�صوري  النظام  وحلفاء 

ال يدرون ماذا يفعلون؟

اأتباعه  كل  وحرك  �صريعاً  حترك  االأمريكي 

واأدوات�������ه م���ن االح��ت��ي��اط��ي ال��داخ��ل��ي امل�����ص��ري 

املالك ملال  اأول��ه القطري  ال��ك��از، ويف  اإىل ع��رب 

اأن جماعة جون بولتون  ه��ارون وق��ارون، حتى 

م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ال���ذي���ن ك���ان���وا ج�����زءاً م���ن اآل���ة 

جماعة  م��ن  ����ص���اروا  �صليمان  ع��م��ر  خم���اب���رات 

اآذار   14 ي�صنعون  كاأنهم  ب��دوا  اأو  م�صر،  ربيع 

اللبناين..   1978 اآذار   14 م�صري على طريقة 

واالن��ت��ه��ازي��ون امل�����ص��ري��ون ال��ذي��ن ح���اول���وا اأن 

اإىل  وياأخذونها  يت�صلقوا ثورة 23 يوليو 1952 

احل�����ص��ن االإن��ك��ل��ي��زي، ث��م ����ص���اروا م��ن اأع��م��دة 

حكمه  على  ال�صادات  اأطلق  والأجلهم  ال�صادات 

امل�صخ »دولة العلم واالإميان«، وهم حتالفوا مع 

مبارك من حتت الطاولة وكانوا يتفقون معه 

على ح�صتهم من جمل�س ال�صعب، ويتحالفون 

التحقوا  ال��ن��ق��اب��ات،  انتخابات  يف  جماعته  م��ع 

بثورة ال�صباب امل�صري بعد اأكرث من اأ�صبوع من 

انطالقها، بعد اأن وجدوا اأنها �صتطيح ال�صنم.

حت����ال����ف ����ص���اغ���ه االأم�����ريك�����ي ع���ل���ى ع��ج��ل، 

ف�صقط ال�صنم، واأخذت الثورة اإىل غري مكانها 

الع�صكري  املجل�س  ال�صلطة  ت���وىل  وت��وج��ه��ه��ا، 

من  خ�صية  امل��خ��ل��وع،  الرئي�س  قبل  م��ن  امل��ع��ني 

اأن تتحرك القوات امل�صلحة وت�صهم يف التغيري 

حكومة  اأول  �ُصكلت  وه��ك��ذا  وال��ك��ب��ري،  العميق 

الثورة،  فاأ�صقطتها  ال�صابق،  النظام  بقايا  من 

من  رم��وزه��ا  ومعظم  الثانية  احلكومة  وكانت 

ن��ف�����س ال��ن��ظ��ام امل��خ��ل��وع ي��ك��ف��ي اأن ن��ذك��ر منهم 

يف  لل�صادات  ال��ق��ان��وين  امل�صت�صار  العربي  نبيل 

زم��ن ات��ف��اق��ات كامب دايفيد ال��ذي ح��ل وزي��راً 

للخارجية، واالآن حكومة اجلنزوري الذي كان 

رئي�صاً حلكومة النظام املخلوع على مدى �صبع 

.)1999  - �صنوات )1992 

هل اأجه�صت ثورة �صباب م�صر، اأم مل حتقق 

اأهدافها بعد؟ وهل ما تزال يف خما�س؟

ثمة حقيقة اأ�صبح يعرفها القا�صي والداين 

واال�صتغالل،  للت�صويه  تتعر�س  الثورة  اأن  هي 

فاملجل�س الع�صكري الذي توىل ال�صلطة مل يقم 

احلكم  ا�صتبقاء  يف  وجن��ح  حقيقي،  تغيري  ب��اأي 

ال�صرية  وحتالفاته  واأ�صكاله  ب��اأدوات��ه  ال��ق��دمي 

والعلنية.

ومل يقم بو�صع د�صتور جديد، واأمام ال�صغط 

اأجرى بع�س التعديالت على د�صتور ال�صادات - 

مبارك واأجرى ا�صتفتاء عاجاًل  بعيداً عن اإرادة 

ال�صعب امل�صري.

وعن طريق افتعال اأحداث مدبرة يتم اإظهار 

م�صر وكاأنها يف طريقها اإىل الفو�صى ال�صاملة، 

ال��راه��ن مل يبد حر�صه  ال�صائد  ال��واق��ع  اأن  ثم 

عندما  ذلك  ويتجلى  القومي  م�صر  اأم��ن  على 

�صتة  وقتلت  امل�صرية  احلدود  اإ�صرائيل  انتهكت 

امل�صريني، فلم يتحرك  ال�صباط واجلنود  من 

اإ�صرائيل  حما�صبة  اأجل  من  الع�صكري  املجل�س 

االأم��ن  جمل�س  اإىل  ب�صكوى  حتى  يتقدم  ومل 

نبيل  جامعة  اأي�����ص��اً  تتحرك  مل  كما  ال����دويل، 

ال��ع��رب��ي وح��م��د ب��ن ج��ا���ص��م، وب���دا االأم���ر وك��اأن��ه 

ح�صني  نظام  اأن  وا�صنطن  اإىل  �صريحة  ر�صالة 

مبارك م�صتمر.

ما هو املطلوب يف ظل ما ت�صهده م�صر من 

تطورات؟

املجل�س الع�صكري ي�صرخ: اإن م�صر يف خطر، 

�صحيح هذا ال�صراخ وهذا ال�صعار، لكن حينما 

ت��ك��ون اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��اه��رة يقودها 

باأنظمتها حمد بن جا�صم الأنه ينتمي اإىل نظام 

غري م�صوؤول ميتلك مال هارون وقارون، ي�صبح 

كل �صيء يف خطر.

اأن الثورة  اأن تقال، وهي   ثمة حقيقة ال بد 

بعد،  تنجز  مل  اأدق  بتعبري  اأو  ب��ع��د،  ت�صنع  مل 

خارج  تقفز  م�صر  يف  االآن  االأران���ب  من  فكثري 

وا�صنطن  م��ن  امل��ق��وي��ات  ك��ل  وتلقى  اأق��ف��ا���ص��ه��ا، 

وعرب الكاز، لكن الطوفان مل يبداأ بعد.. وما 

نراه من ظاهرات »دميقراطية« هو ولدنات من 

اأرانب خارج اأقفا�صها..

عبد  جمال  اأ�صماه  ما  اأو  ال�صعبي  الطوفان 

ال��ن��ا���ص��ر ال���زح���ف امل��ق��د���س ال ب���د اأن ي�����ص��ل.. 

فاالأمريكي  احل��ذر،  من  بد  ال  لكن  و�صي�صل، 

ان�صحابه  ثور جريح ومنهزم، وهو يف مرحلة 

وهزائمه من املنطقة، يعمل خللق بوؤر التوتر 

وتاأزمي االأو�صاع وح�صر اأزمته، ورغبات الكيان 

الذي  العربية،  ال�صهيوين بتحطيم اجليو�س 

هو الهم االأول واالأخري، فبعد حتطيم اجلي�س 

ال��ع��راق��ي ع���ام 2003 ع��ل��ى ي���د االأم��ريك��ي��ني، 

امل�صري  االأم��ر اجلي�س  اأن يطال  اأمنية  هناك 

واجلي�س ال�صوري.. فحذار من كل ما يجري.

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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ليبيا«، هكذا ي�صف  اأنحاء  الفو�صى ت�صرب خمتلف  »هي 

املراقبون واملتابعون للتطورات الليبية ما بعد معمر القذايف، 

ف�صائل  واالأخ��رى بني  الفينة  تتجدد بني  اال�صتباكات  حيث 

»ال���ث���وار« امل��ت��ن��اح��ري��ن ع��ل��ى ك��ل ���ص��يء، ول��ي�����س ع��ل��ى ال�صلطة 

وح�صب.

هم خمتلفون بوالءاتهم القبلية والع�صائرية واملناطقية، 

وهم خمتلفون على الوزارات واالإدارات وكل املراكز.

اأنهم  منهم، حتى  كل  ودور  وهم خمتلفون حول هويتهم 

الوهابية،  م��ع  ه��ل  ي�����ص��ريون،  »م�صلمني«  اأي  م��ع  يتفقون  ال 

ومع اأي وهابية، هل هم مع قطر اأم ال�صعودية؟ وهل هم مع 

القاعدة اأم االإخوان؟

ثم هناك من ال يرى ال هذا وال ذاك، فمنهم من يتحدث 

بالدولة املدنية والدولة العلمانية اأو بني وبني..

ويف ح��م��اأه ه��ذا ال�صجال امل���دوي وال�����ص��راع ال��دام��ي، اأي��ن 

باأكرث  الع�صكرية  مهمته  اأنهى  ال��ذي  االأطل�صي،  احللف  هو 

األف م�صوه  األف جريح وخم�صني  األف قتيل ومئتي  من مئة 

ومقعد.

املراقبون يوؤكدون اأنه ينتظر، ويقف فاحتاً عينية وفاركاً 

قطعة  وياأخذ  ليتقدم  واالنق�صام  االه��راء  من  ملزيد  يديه، 

اجلبنة كاملة، لكنه يف ذات الوقت ي�صهد �صراعاً �صامتاً بني 

اإذ مل  دوله، ففرن�صا - �صاركوزي، تريد ح�صة وازنة و�صريعاً 

اأقل من ثالثة  �صوى  الرئا�صية  االنتخابات  يعد يف�صله عن 

االنتخابية،  ليقدمه يف حملته  اأي مك�صب  يريد  وهو  اأ�صهر، 

املاأزوم بالبطالة والك�صاد والت�صخم يريد ح�صته،  االإيطايل 

وهنا  ال��ل��دودي��ن،  حللفائه  ال�صاحة  ي��رك  ل��ن  واالإن��ك��ل��ي��زي 

ي�صتعد االأمريكي ليخبط قدمه على الطاولة ليقول »اأنا اأو 

ال اأحد غريي« ولكم من اجلمل اأذنه، بينما الركي االأطل�صي 

امل�صت�صعف يحاول اأن ي�صتعطي �صيئاً ال يجد من ي�صمعه.

ويف و�صط هذا الكوكتيل العجيب من ال�صراعات وامل�صالح، 

ثمة الق�صم االأعظم من الليبيني الذي ي�صعرون اأنهم خ�صروا 

كل �صيء، حتى ما ي�صمى الثوار يف بنغازي، ي�صعرون بالقلق 

اح��ت��ج��اج��اً على  ال�����ص��وارع  اإىل  بالتدفق  ب���داأو  ول��ه��ذا  وامل��ل��ل، 

�صيا�صة املجل�س الوطني ورئي�صه م�صطفى عبد اجلليل.

ي�صعرون  ب���داأوا  التعبري  وحرية  الدميقراطية  ومهو�صو 

ال�صوارع  اإىل  يتدفقون  فاأخذوا  القمع  من  ويخافون  بالقلق 

للمطالبة بحرية التعبري عن الراأي.

االأم��ر  يجدون  ���ص��اروا  والوظيفة  العمل  عن  والباحثون 

للعهد  امل��وال��ني  منع  ج��اه��زة،  التهمة  اأم��ام��ه��م  وب���ات  �صعباً، 

عن  الباحثون  ب��داأ  وبهذا  جديدة،  وظيفة  تويل  من  ال�صابق 

العمل ولقمة العي�س يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم.

وو�صط هذه املعمعة ثمة نوع من �صراع االأجيال، فاملجل�س 

على  يطلقون  وم��ن  ال�صباب  تهمي�س  على  يعمل  االن��ت��ق��ايل 

العامة  واالإدارات  الوظائف  وتكاد  ال�صباب،  ال��ث��وار  اأنف�صهم 

حت�صر مبن هو فوق االأربعني من العمر، ولهذا بداأ ال�صباب 

يتدفقون اإىل ال�صوارع يريدون حقهم ويرف�صون التهمي�س..

اأمام هذا الواقع، يقف املجل�س االنتقايل عاجزاً، ال ميلك 

رئي�صه م�صطفى عبد  اأم���ام  ���ص��ار احل��ل  ول��ه��ذا  ال��وع��ود،  اإال 

باال�صتقاله،  نيته  ت�صريب  فتم  االأم���ام،  اإىل  الهرب  اجلليل، 

فعاًل،  ا�صتقال  اأن���ه  االإع���الن  ح��د  الت�صريبات  ه��ذه  وو�صلت 

اأن��ه  الليبية  ل��ل��ت��ط��ورات  امل��ت��اب��ع��ون  ال���ذي و�صفه  وه��و االأم���ر 

العرب  حللفائه  توجيهها  اجلليل  عبد  اأراد  ر���ص��ال��ة  جم��رد 

واالأطل�صيني ويف الداخل الليبي.

وال  ب��اخل��ري  يب�صر  ال  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  ال��و���ص��ع  اأن  اخل��ال���ص��ة، 

فقط،  تتمثل  ال  البناء،  اإع��ادة  عملية  فه�صا�صة  باال�صتقرار، 

بعدم فعل اأي �صيء، وال يف خروج النا�س اإىل ال�صارع با�صتمرار، 

اإمنا تلك املعارك اليومية ويف خمتلف االأوقات بني ملي�صيات 

متناحرة على اأ�صغر التفا�صيل وعلى كل احلقوق وامل�صالح:

اإنها الفو�صى

فو�صى ال�صالح 

فو�صى امللي�صيات

فو�صى الوالءات

ال�صلطة..  على  م��ري��راً  �صراعاً  تعي�س  ليبيا  وباخت�صار، 

مما يوؤ�صر اإىل خطورة االأو�صاع، ويهدد فعاًل م�صري ووحدة 

ليبيا.

اأين هي جامعة الدول العربية،  ويف كل ذلك ثمة �صوؤال: 

التي ال ترى �صوى �صورية.. اإنه فعل الزمن العربي الرديء.. 

اإنه زمن حمد بن جا�صم وبرنار هرني ليفي!

عبداهلل ال�شفدي  

ليبيا.. حساب المصالح فوق كل شيء والفوضى سمة المرحلة

جنود االأمن امل�صري يعتدون بال�صرب على اأحد املواطنني
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اأعلن  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ت�صرين  يف 

جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ����ص���الح ال���دي���ن امل��ح��اف��ظ��ة 

اإقليماً م�صتقاًل اإدارياً واقت�صادياً. 

دي������اىل، حم��اف��ظ��ة ع���راق���ي���ة اأخ������رى ح�صد 

اأع�صائه  بني  من  ع�صر  �صتة  تواقيع  جمل�صها 

ا�صتفتاء  اإج����راء  ب��ه��دف  وال��ع�����ص��ري��ن،  الت�صعة 

اإق��ل��ي��م��اً  امل��ح��اف��ظ��ة  ب���اإع���الن  للمطالبة  �صعبي 

م�صتقاًل.

احلكومة املركزية يف بغداد، رف�صت اخلطوة 

ا�صتفهام كبرية حول التوقيت،  و�صط عالمات 

امل�صاحلة  ل�صوؤون  ال���وزراء  رئا�صة  م�صت�صارية 

لتق�صيم  م�صاريع  هناك  اأن  اعتربت  الوطنية، 

اأي فدرلة، ت��وؤدي اإىل  اأن  ال��ع��راق، حم��ذرة من 

ك��الم مل يكن  ت�صتمر طوياًل،  اأهلية قد  ح��رب 

املالكي  ن��وري  ال���وزراء  رئي�س  قاله  عما  بعيداً 

الذي كان قد حذر من مطالب ت�صكيل اأقاليم 

ال��وق��ت  يف  ب��ال��ك��ارث��ة  االأم����ر  وا���ص��ف��اً  م�صتقلة، 

املطالب  ه��ذه  اأن مثل  على  ال��راه��ن، وم�����ص��دداً 

يجب اأن ال تتم على اأ�صا�س طائفي حتت �صعار 

الفيدرالية.

يف املقابل اعترب م�صوؤولون عراقيون مطلب 

كرئي�س  د���ص��ت��وري��ة،  خ��ط��وة  االأق��ال��ي��م  ت�صكيل 

جم��ل�����س ال����ن����واب اأ����ص���ام���ة ال��ن��ج��ي��ف��ي وط����ارق 

ال��ه��ا���ص��م��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��ل��ذي��ن 

دعيا اإىل تنفيذها، وقد يكون يف ذلك ما يكفي 

للداللة على حالة الفرز ال�صيا�صي – املذهبي 

للرجلني، فهو  ات��ه��ام��اً  لي�س  وه���ذا  ال��ب��الد،  يف 

رف�صوا  ال���ذي  امل�����ص��وؤول��ني  على  ك��ذل��ك  ينطبق 

خرجت  التي  املطالبات  م�صهد  وعلى  الفكرة، 

م��ن ق�����ص��ائ��ي ب��ل��د وال��دج��ي��ل ب��االن��ف�����ص��ال عن 

حم��اف��ظ��ة ����ص���الح ال���دي���ن واع���ت���ب���اره���ا خطة 

هذه  وو�صع  االإقليم،  اإق��ام��ة  م�صروع  لتعطيل 

اخلطة يف خانة احلركات ال�صيا�صية والطائفية 

بح�صب اتهامات م�صوؤويل املحافظة. 

وت�صعة ع�صرة  م��ئ��ة  امل����ادة  ووف���ق  د���ص��ت��وري��اً، 

اإقليم  ت��ك��وي��ن  اأك���رث  اأو  ل��ك��ل حم��اف��ظ��ة  »ي��ح��ق 

بناء على طلب باال�صتفتاء عليه، يقدم باإحدى 

ط��ري��ق��ت��ني: ط��ل��ب م���ن ث��ل��ث االأع�������ص���اء يف كل 

جمل�س م��ن جم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ي ت��روم 

الناخبني  ع�صر  م��ن  طلب  اأو  االإق��ل��ي��م«  تكوين 

يف ك��ل حم��اف��ظ��ة م��ن امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ي ت��روم 

تكوين االإقليم«، لكن الد�صتور يرف�س اأن تقام 

الفيدرالية على اأ�صا�س عن�صري اأو طائفي.

ال��د���ص��ت��ور يحدد  اإذا ك���ان  ال��ب��ع�����س،  ي��ت�����ص��اءل 

بو�صوح اإمكانية اإقامة اإقليم، فكيف يكون االأمر 

اإىل ه��ذا احل��د؟ ثمة من يتهم االأك��راد  خالفياً 

عجالة  ع��ل��ى  ال��د���ص��ت��ور  ك��ت��ب��وا  ب��اأن��ه��م  وال�صيعة 

الفدرالية  مبداأ  اإق��رار  فكان  ال�صلطة،  لتقا�صم 

احلق  هذا  حتول  حيث  للم�صتقبل،  ح�صاب  دون 

اإىل �صيف بيد اأحد االأطراف، ولكن هذا الكالم، 

اإذا وجد له واقع على االأر�س بالن�صبة لالأكراد 

كرد�صتان،  اإقليم  يف  االأخ��رية  ال�صنوات  وجتربة 

بالن�صبة  امل��و���ص��وع��ي��ة  م��ن  ال��ك��ث��ري  يفتقد  ف��ه��و 

اإع���الن  ورف�����س  �صبق  ال���ذي  ال�صيعي،  ل��ل��ط��رف 

اإقليم يف مناطق اجلنوب )الب�صرة( رغم املوقع 

اجل��غ��رايف ل��ه��ذه املنطقة ك��ون��ه��ا ب��واب��ة ال��ع��راق 

ال��ب��ح��ري��ة، وم����وارده����ا االق��ت�����ص��ادي��ة »ال��ك��اف��ي��ة 

به  وال��ن��ه��و���س  وت��ط��وي��ره  اإدارت����ه  لل�صرف على 

ين�س  ما  اأي�صاً  وه��و  اأب��ن��ائ��ه«،  م�صالح  وحتقيق 

عليه الد�صتور جلهة موؤهالت اإقامة اإقليم ما. 

ق��د ت��ك��ون االإج���اب���ة �صعبة ع��ل��ى ����ص���وؤال: هل 

اجلهة  وَم���ِن  ال،  اأم  عجالة  على  الد�صتور  ُكتب 

امل�����ص��وؤول��ة ع���ن ذل����ك؟ يف ح���ني مي��ك��ن االإج���اب���ة 

يف  كتب  فيها،  كتب  التي  املرحلة  عن  وب�صهولة 

ظل االحتالل، وهنا جتدر االإ�صارة اإىل ال�صيا�صة 

ال��ت��ي اعتمدها االأم��ريك��ي خ��الل ه��ذه ال��ف��رة، 

وعلى �صبيل املثال ال احل�صر، ففي خ�صم موجة 

العنف التي اجتاحت البالد خالل عامي األفني 

و�صتة واألفني و�صبعة، قّدم »جو بايدن« ب�صفته 

���ص��ي��ن��ات��ور ي��وم��ه��ا، وع�����ص��واً يف جل��ن��ة ال��ع��الق��ات 

يق�صي  اق��راح��اً  ال�صيوخ،  مبجل�س  اخل��ارج��ي��ة 

مناطق  ث���الث  اإىل  ال���ع���راق  تق�صيم  ب�����ص��رورة 

بحكم ذاتي وا�صع النطاق، وحكومة مركزية يف 

ناعماً« ملنع ما  اأقل، »تق�صيماً  بغداد لها �صلطات 

اأ�صماه يومها انزالق البالد نحو احلرب االأهلية 

جمل�س  اأن  وال��غ��ري��ب  وال��ت��ف��ت��ي��ت،  وال��ف��و���ص��ى 

ال�صيوخ اأقر االقراح حينها ورف�صته اإدارة بو�س، 

وك��اف��ة  ال��ع��راق��ي��ة  وب��ال��ط��ب��ع رف�صته احل��ك��وم��ة 

الكتل ال�صيا�صية، عدا التحالف الكرد�صتاين. 

االأمريكي  الوجود  انتهى  املا�صي  االأح��د  يوم 

كاحتالل، لكن الواليات املتحدة التي كما يقول 

قادتها، ملتزمة باأف�صل العالقات مع العراق مبا 

ي�صمن م�صلحته، فاإن جو بايدن نائب الرئي�س 

اليوم، وما يعنيه ذلك كاإدارة و�صيا�صة خارجية، 

هو نف�صه الذي قال: »اإذا كانت الواليات املتحدة 

ال تقدر على و�صع فكرة الفيدرالية يف م�صارها، 

فلن تكون اأمامنا فر�صة لت�صوية �صيا�صية، ومن 

دون ذلك، ال فر�صة يف مغادرة العراق من دون 

اأن نخلِّف وراءنا فو�صى.. 

يبدو اأن معظم ال�صا�صة االأمريكيني يدينون 

اأي من  ال��ن��ظ��ر ع��ن  ال��ف��و���ص��ى، بغ�س  مب��ذه��ب 

�صفاتها.

حممد مقه�ر

ا�صتمرار  اإىل  ال��ب��ح��ري��ن  يف  ال��و���ص��ع  ت��ط��ورات  ت�صري 

تعنته،  خليفة  اآل  ن��ظ��ام  موا�صلة  ع��ن  النا�صئة  االأزم����ة 

ال�صلمية  ال�صعبية  ال��ث��ورة  ملطالب  اال�صتجابة  ورف�صه 

ملكية  اإق��ام��ة  يتيح  ال��ذي  ال�صيا�صي  االإ���ص��الح  بتحقيق 

وحما�صبة  جهة،  م��ن  ال�صلطة  ب��ت��داول  ت�صمح  د�صتورية 

امل�صوؤولني عن اأعمال القتل والتعذيب التي تعر�س اإليها، 

االحتجاجية،  التحركات  مل�صاركتهم  املواطنني  يزال،  وال 

واملطلبية.

ويتاأكد ذلك من االأنباء الواردة من البحرين، والتي 

تتمثل يف:

القمعية  �صيا�صاتها  يف  االأمنية  ال�صلطات  ا�صتمرار   -

واالإرهابية، وال�صرب بعر�س احلائط، بنتائج، وتو�صيات 

جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف االأح��������داث ال���ت���ي ���ص��ك��ل��ه��ا ال��ن��ظ��ام، 

واأك������دت ���ص��ل��وع ق����وات االأم�����ن يف ت��ن��ف��ي��ذ اأع���م���ال القتل 

املعتقلني  بتعذيب  وال��ق��ي��ام  امل�صاملني،  املتظاهرين  �صد 

من  وب����داًل  ف��ال��ن��ظ��ام،  وح�����ص��ي��ة،  وب��ط��ري��ق��ة  ال�صيا�صيني، 

حقوق  انتهاكات  عن  امل�صوؤولني  مبحا�صبة  تعهده  تنفيذ 

على  الفائت  االأ�صبوع  االأمنية  اأجهزته  اأقدمت  االإن�صان، 

االإيغال يف �صيا�صة القمع واالإره��اب، عرب ارتكاب جمزرة 

ال�صاخورة  منطقة  يف  امل��واط��ن��ني  بحق  ج��دي��دة  وح�صية 

خالل ت�صييع جثمان ال�صهيد علي الق�صاب، الذي ده�صته 

���ص��ي��ارة ل��ل�����ص��رط��ة، ح��ي��ث ه��اج��م رج���ال االأم����ن امل�صيعني 

باالآالت احلادة وال�صكاكني، مما اأدى اإىل �صقوط ع�صرات 

اجلرحى، جروح بع�صهم خطرية. 

ر�صوخ  وع��دم  ال�صلمية،  ال�صعبية  ال��ث��ورة  ا�صتمرار   -

اآل خليفة، وجتلى ذلك بت�صعيد  قيادتها الإرهاب �صلطة 

القمعية  امل��م��ار���ص��ات  م��واج��ه��ة  يف  ال�صعبية  ال��ت��ح��رك��ات 

التع�صفية، وحتدي اإجراءات ال�صلطات وقراراتها بفر�س 

البحرانيون  ا�صتجاب  حيث  التظاهر،  ومنع  ال��ت��ج��وال، 

لدعوات قيادات قوى املعار�صة للتظاهر، واالحتجاج على 

» كافة مظاهر التمييز، والقمع واال�صطهاد، والف�صاد يف 

العنف  ظ��ل  يف  وطنية  »���ص��رورة  باعتبارها   البحرين«، 

اال�صتئثار  بلغة  البالد  �صوؤون  اإدارة  يف  والتعنت  الر�صمي 

والتفرد«.

اإن مثل هذه التطورات واالأحداث توؤكد االأمور االآتية:

ُت��وغ��ل يف  ال��ب��ح��ري��ن  ال�����ص��ل��ط��ات احل��اك��م��ة يف  اإن   -1
ال  وزن،  اأي  تقيم  ال  وه���ي  وال��ب��ط�����س  ال��ق��م��ع،  �صيا�صات 

لتقرير جلنة التحقيق، وال لنداءات املنظمات الدولية، 

واإن نظام اآل خليفة ما يزال يراهن على النجاح يف اإخماد 

اال�صتجابة  لتفادي  الوح�صي،  القمع  بوا�صطة  ال��ث��ورة 

ملطالب ال�صعب والقوى ال�صيا�صية باالإ�صالح ال�صيا�صي، 

مب���ا ي��وؤ���ص��ر اإىل اإ�����ص����راره ع��ل��ى اال���ص��ت��م��رار يف اح��ت��ك��ار 

ال�صلطة.

2- اإن النظام البحرين ما كان ليوا�صل هذه ال�صيا�صة 
من  يلقاه  ال��ذي  الغطاء  ل��وال  االإن�����ص��ان  حلقوق  املنافية 

حلفائه من اأنظمة جمل�س التعاون اخلليج، ومن ورائهم 

على  ت�صمت  ال��ت��ي  الغربية،  وال���دول  املتحدة  ال��والي��ات 

اجلرائم التي ترتكب يف فل�صطني. 

هناك  االإ�صراتيجية  امل�صالح  ف��اإن  البحرين  يف  اأم��ا 

النظام  دف��ع  عرب  الثورة  باحتواء  فتق�صي  النفط  حيث 

ومنع  التجميلية،  اال���ص��الح��ات  ببع�س  للقيام  احل��اك��م 

ت��ق��ف �صد  اإىل احل��ك��م لكونها  ال��و���ص��ول  م��ن  امل��ع��ار���ص��ة 

�صيا�صة التبعية الأمريكا، وتغطية اأعمال القمع التي تنفذ 

بحقها مع اإطالق بع�س املواقف التي تدعو ال�صلطات اإىل 

ال�صمت  باالإمكان  التي مل يعد  االإن�صان،  اح��رام حقوق 

األفتها  عليها، خ�صو�صاً بعد تقرير جلنة التحقيق التي 

ال�صلطة نف�صها.

اإ�صراراً من قبل قيادة الثورة  اأن هناك  باملقابل يبدو 

اأو الر�صوخ،  على موا�صلة حتركاتها، وعدم اال�صت�صالم، 

اأغ��ل��ب��ي��ة �صعبية م��وؤي��دة  وي�����ص��اع��ده��ا ع��ل��ى ذل����ك، وج����ود 

واأحقية  تقاع�س،  اأو  ت��ردد،  دون  الثورة  يف  وت�صارك  لها، 

املطالب االإ�صالحية، والتي ال ي�صتطيع اأحد يف العامل اأن 

امللغوم التي  يرف�صها، خ�صو�صاً يف ظل موجة االإ�صالح 

جتتاح دول املنطقة بدعم اأمريكي غربي.

وم���ادام مثل ه��ذا االإ���ص��رار م��ن ق��ي��ادة ال��ث��ورة، وه��ذه 

االحتجاجية،  التحركات  يف  الوا�صعة  ال�صعبية  امل�صاركة 

النظام  على  ي�صعب  فاإنه  باقية،  االإ�صالحية  واملطلبية 

يزيد  فاإنه  القمع  ب�صيا�صة  ا�صتمراره  اأما  الثورة،  احتواء 

ي�صهم يف ك�صر احل�صار  ال��ذي  االأم��ر  الثورة،  تاأجيج  من 

النظام  وي�صع  االأح���داث،  على  ودول��ي��اً  عربياً،  املفرو�س 

يف م��وق��ف �صعب اأم����ام ال����راأي ال��ع��ام ال��ع��امل��ي، م��ا يجعل 

حلفاءه املدافعني عنه، والذين يوفرون الغطاء له غري 

اإىل  وم�صطرين  ال�صيا�صة،  ه��ذه  موا�صلة  على  ق��ادري��ن 

باالإ�صالح  للقبول  عليه  ال�صغوط  م��ن  امل��زي��د  ممار�صة 

يف ظل  �صلبية، خ�صو�صاً  اأك��رث  تداعيات  جتنباً حل�صول 

يف  والف�صل  ال�صعبية،  والتحركات  التظاهرات  ا�صتمرار 

وقفها واحتوائها.

امل��ع��ار���ص��ة تعتمد م��ث��ل ه��ذا  اأن  وي��ب��دو م��ن ال��وا���ص��ح 

ال��ت��ك��ت��ي��ك يف ���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 

الدويل  ال�صغط  املزيد من  توليد  الأج��ل  ثورتها  �صلمية 

امل�صروعة  ال�صعب  ملطالب  للر�صوخ  امللكي  النظام  على 

باالإ�صالح.

ح�شني عط�ي

17

البحرين.. النظام يوغل في انتهاك حقوق اإلنسان
والثورة السلمية تتواصل.. رغم القمع والمجازر

اجلنود االأمريكيون ع�صية ان�صحابهم من االأرا�صي العراقية
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األقاليم العراقية »مطالب دستورية«.. ولكن 



ن�سيب حطيط

�سقط الأت����راك يف ف��خ ال��وه��م وال��غ��رور، 

با�ستعادة اأجمادهم، وت�سرفوا كممثلني على 

م�سرح �سيا�سي ل يعتليه اأحد من اخل�سوم، 

وب�������داأوا ب���اإع���ط���اء الأوام�������ر وحت���دي���د امل��ه��ل 

اأمريكية  لأوام���ر  تنفيذاً  ل�سورية،  الزمنية 

ويف �سباق مع الوقت قبل اأن ي�ستفيق العرب 

جم�����دداً ل��ق��ي��ادة اأن��ف�����س��ه��م، وظ����ن ال��ث��ن��ائ��ي 

املنطقة  ق��ي��ادة  اإمكانية  غ��ول(   - )اأردوغ����ان 

ال��ذات��ي��ة مدعومة  تركيا  ق��وة  على  اع��ت��م��اداً 

اأنهما  ليعلنا  واإ���س��رائ��ي��ل  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف  م��ن 

ا�سرتاجتية )�سفر م�ساكل(  �سيعمالن على 

الرتكي  القت�ساد  ق��وة  وعلى  اجل��ريان،  مع 

قيامهما  والأخ��ط��ر  والأه���م  اجلي�ش  وع���زل 

بتقدمي من���وذج اإ���س��الم��ي ح��زب��ي ي��ق��وم على 

النقي�ش  فعل  م��ع  متالزماً  ال�سعارات  رف��ع 

يف امل���م���ار����س���ة، ف��ه��و م���ع الإ�����س����الم ل��ك��ن��ه ل 

ي�ستطيع اإلغاء القانون الذي مينع احلجاب 

ل��ل��م��راأة، وه��و )الإ���س��الم ال��رتك��ي الر�سمي( 

مع غزة لكنه حليف ا�سرتاتيجي لالحتالل 

الإ�سرائيلي، وهو مع �سفر م�ساكل لكنه يف 

حلف الناتو والقواعد الع�سكرية الأمريكية 

الأمن  تهدد  التي  ال�ساروخية  ال��درع  ون�سر 

و���س��وري��ة  اإي����ران  ع��ل��ى  وتتج�س�ش  الإق��ل��ي��م��ي 

واإ�سرائيل،  اأمريكا  يعادي  بلد  وكل  ورو�سيا 

مفرع  لكنه  وال���س��م  العنوان  يحمل  اإ���س��الم 

العقائدية  ومنظوماته  قيمه  م��ن  داخ��ل��ي��اً 

وال�����س��ل��وك��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ل��ي��ت��ك��ام��ل مع 

الإ���س��الم امل��ت��ط��رف وال��ت��ك��ف��ريي ال��ف��ارغ من 

ب��ني فكي  الإ���س��الم  الإ���س��الم لي�سبح  جوهر 

من  ومنتهكاً  وم��ذب��وح��اً  حم��ا���س��راً  كما�سة 

اأت��ب��اع اإ���س��الم مت�سدد )ال��ق��اع��دة واأخ��وات��ه��ا( 

والتنمية  ال��ع��دال��ة  )ح���زب  متهتك  واإ���س��الم 

الإ�سالمية اجلديدة  الأح��زاب  واأخواته من 

بعيد الثورات العربية(.

اإره���ا����س���ات  ت��ع��ي�����ش  الآن  ت��رك��ي��ا  ل��ك��ن   

القلق والال�ستقرار  ي�سوبها  مرحلة جديدة 

والعداء مع اجلريان مما �سينعك�ش على كل 

ويقلب  )اأردوغان-غول(  الثنائي  اأطروحات 

املعادلت وفق الأمور التالية:

1- ال�ساأن ال�سوري
على  ت��رك��ي��ا يف هجومها  ب��ال��غ��ت  ب��ع��دم��ا 

���س��وري��ة م��ن��ذ ب���دء الأح������داث و���س��ك��ل��ت راأ����ش 

احل���رب���ة يف امل�������س���روع اخل����ارج����ي لإ���س��ق��اط 

امل�سلحة،  امل��ج��م��وع��ات  واح��ت�����س��ن��ت  ال��ن��ظ��ام، 

و���س��م��ح��ت ل��ه��ا ب���الن���ط���الق م���ن اأرا���س��ي��ه��ا 

ال�سورية  الأمنية  والقوى  اجلي�ش  ملهاجمة 

خمالفة قواعد تعاون اجلريان والتفاقيات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���دول���ي���ة واخ���رتع���ت خم��ي��م��ات 

ال��الج��ئ��ني وح��ر���س��ت ال��ف��ت��ن��ة امل��ذه��ب��ي��ة يف 

���س��وري��ة وامل��ن��ط��ق��ة، ث��م ف��ر���س��ت  ال��ع��ق��وب��ات 

القت�سادية قبل الدول العربية مما جعلها 

حت�سد العلقم الأمني والقت�سادي.

خ�سارة اقت�سادية تقدر باأكرث من �سبعة 

ال�����س��وري��ة وح��رك��ة   ل��ل�����س��وق  م��ل��ي��ارات دولر 

ال��ع��رب��ي��ة، بينما مل  ال���دول  اإىل  ال��رتان��زي��ت 

دولر  ن�سف مليار  اأك��رث من  �سورية  تخ�سر 

و�سين�سط القت�ساد ال�سوري الذي كان حتت 

املناف�سة الرتكية.

�سورية  يف  املذهبية  الفتنة  ا�ستعلت  اإذا 

)�سني - �سيعي( والقومية )عربي - كردي( 

�ساحة  اأول  �ستكون  ال��رتك��ي��ة  ال�ساحة  ف���اإن 

اإن  ح��ي��ث  وت��داع��ي��ات��ه��ا،  الفتنة  ه���ذه  تتقبل 

الرتكي  لل�سعب  وال��ق��وم��ي  املذهبي  التنوع 

15 مليون ع��ل��وي و18  ي��ت��ك��ون  م��ن ح���وايل 

مليون كردي اأي حوايل 33 مليون تركي من 

اأ�سل 70 مليون تركي ن�سف �سكان تركيا، اأي 

اأن احلرب �ستدخل كل بيت ومنطقة تركية 

وال��ت��ي اأ���س��اًل تعي�ش ت��اري��خ��اً م��ن ال�����س��راع 

امل�سلح مع حزب العمال الكرد�ستاين.

بعد  ال����ع����راق،  يف  ال���رتك���ي  ال��ت��دخ��ل  اإن 

ال��غ��زو الأم��ريك��ي وال���ذي ظهر يف امل��وؤام��رة 

الأم��ريك��ي��ة لغ��ت��ي��ال رئي�ش ال����وزراء ن��وري 

املجموعات  ب��ت��دري��ب  تركيا  وات��ه��ام  امل��ال��ك��ي 

امل�����س��ل��ح��ة وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ط����ارق ال��ه��ا���س��م��ي 

�سيوؤدي اإىل اأزمة و�سراع مع العراق اجلديد، 

والذي ميتلك القوة لإزعاج تركيا )فالأكراد 

ال���ع���راق( ومي��ك��ن حتريكهم  م���وج���ودون يف 

باجتاه تركيا متاماً كما ي�ستطيع ال�سوريون، 

ال�سوري  اجلي�ش  م�ساعدة  على  رداً  وذل���ك 

و�ستخ�سر  ال�������س���وري���ني،  وامل�����س��ل��ح��ني  احل����ر 

تركيا ال�سوق العراقية اأي�ساً واإعادة الإعمار 

لح��ت��ي��اج��ه ل��ك��ل ���س��يء ب��ع��د ت��دم��ري ال��ع��راق 

ب�سربة  ال��رتك��ي  الق��ت�����س��اد  �سي�سيب  مم��ا 

ثانية و�ست�سبح احلدود الرتكية - العراقية 

م��ت��وت��رة مت���ام���اً ك��م��ا احل�����دود ال�����س��وري��ة - 

الرتكية.

2- يف ال�ساأن الإيراين
ي��ج��ه��د الأت�������راك والإي����ران����ي����ون لإب��ق��اء 

وال�سيا�سية  والأمنية  القت�سادية  العالقات 

تخدم  ذاتية  لعتبارات  البلدين  بني  هادئة 

ن�سر  بعد  لكن  واملنطقة،  البلدين  م�سالح 

قيادة  ونقل  الأم��ريك��ي��ة  ال�ساروخية  ال���درع 

تركيا،  اىل  الناتو  حللف  ال��ري��ة  العمليات 

دائرة احلذر  اإىل  وانتقلت  العالقات  توترت 

م�سحوبة بالتهديد الإيراين بق�سف قواعد 

الأرا����س���ي  بق�سف  اأي  ال�����س��اروخ��ي��ة  ال����درع 

الرتكية ناهيك عن املوقف الرو�سي يف هذا 

الجتاه.

وخ����ال�����س����ة ه�������ذه امل������واق������ف ال���رتك���ي���ة 

اع��ت��م��اد  اإىل  �����س����ت����وؤدي  اأن����ه����ا  الن���ف���ع���ال���ي���ة 

ا�سرتاتيجية خلق امل�ساكل وت�سخيمها، مما 

�سيغرق تركيا يف مرحلة جديدة ترتافق مع 

اأب��رزه��ا  واأم��ن��ي��ة،  �سيا�سية  داخلية  �سعوبات 

اأردوغ��ان  مر�ش رئي�ش ال���وزراء رج��ب طيب 

�سيمنعه  ي��ع��اين م��ن م��ر���ش خطري  وال���ذي 

من ممار�سة مهامه خالل الأ�سهر القادمة، 

و���س��ي��وؤج��ج اخل��الف��ات داخ���ل ح���زب ال��ع��دال��ة 

والتنمية لتاأمني البديل، و�سي�سجع اجلي�ش 

ال���رتك���ي وج���رالت���ه لإع�����ادة ال��ت��م��و���س��ع يف 

املعار�سة  ويحفز  الرتكي،  ال�سيا�سي  امل�سهد 

احل���راك  وك��ذل��ك  اأك���رث  ل��ت��ح��رك  العلمانية 

الكردي امل�سلح وال�سعبي والنيابي، و�ستنتقل 

�ساحتها  ب��ه��دوء  التفاخر  م��وق��ع  م��ن  تركيا 

وثبات نظامها ال�سيا�سي، والتدخل يف �سوؤون 

الآخ����ري����ن اإىل م��رح��ل��ة ال��ت��وت��ر ال��داخ��ل��ي، 

وال��ت��وت��ر م��ع دول اجل����وار، و���س��ي��دم��ر ح��زب 

العدالة والتنمية بقيادة الثنائي )اأردوغان - 

غول( كل ما بنياه يف الع�سر �سنوات الأخرية 

عندما ا�ستلم ال�سلطة، وحماولة تثبيت دوره 

كمر�سد روحي حلركة الإخوان امل�سلمني يف 

العامل العربي واأحزابها الوليدة بعد الثورات 

التنازلت  لتقدمي  اأ�س�ست  وال��ت��ي  العربية، 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال�����س��ري ب��امل�����س��روع الأم���ريك���ي 

)ات���ف���اق���ي���ات ك���ام���ب داي���ف���ي���د وال�����س��ل��ح مع 

اإ�سرائيل والتفاقيات الأمنية - الت�سريعات 

والأحوال ال�سخ�سية كما يف تون�ش وليبيا..( 

عن  بعيداً  امل�سلمني  الإخ���وان  واإب��ق��اء حركة 

واجهها  اإذا  منها  والتن�سل  التنازلت  لوثة 

و�سلوكياته،  بطبعه  املتدين  العام  اجلمهور 

الإخ����وان  اإذا جن��ح��ت، لأن  ث��م��اره��ا  وق��ط��ف 

امل�سلمني هم الوالد ال�سرعي لهذه الأحزاب.

اإ�سقاط النظام  لقد راهن الأت��راك على 

يف ���س��وري��ة ق��ب��ل الن�����س��ح��اب الأم���ريك���ي من 

اجلائزة  �سيح�سدون  باأنهم  وظنوا  ال��ع��راق 

اأمريكا رحلت،  باأن  الكرى، لكنهم �سدموا 

والتدخل  �سامداً،  م��ازال  ال�سوري  والنظام 

وحيدة  تركيا  وبقيت  اإل��غ��اوؤه  مت  اخل��ارج��ي 

ت�����س��رخ م��ن��ادي��ة لإ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام، وت��دع��و 

ك��ل ما  اأح����د، وخ�����س��رت  ال��ن��ات��و، ومل يجبها 

تركيا  و�ستعود  واملنطقة  �سورية  من  ربحته 

اإىل موقعها الطبيعي املتحالف مع اإ�سرائيل 

واملطرودة من الحتاد الأوروب��ي، واخلادمة 

حل��ل��ف ال��ن��ات��و ال����ذي ي��ع��ام��ل��ه��ا ك��ع�����س��و من 

الدرجة الثانية.

حديث  باإ�سالم  ور�سوله  اهلل  يخادع  من 

واأوروب���ي���اً، ويف حتالف مع  اأم��ريك��ي��اً  م�سنع 

يخون  وم���ن  الأق�����س��ى،  للم�سجد  املحتلني 

والثنائي  والآخ�����رة،  ال��دن��ي��ا  �سيخ�سر  اأم��ت��ه 

ال��ف�����س��ل  م�������س���ريه   ) غ������ول   - )اأردوغ�������������ان 

ال��ذي  امل�سلم  ال��رتك��ي  واخل�����س��ارة وال�����س��ع��ب 

يهزمه  ل��ن  بعلمانيته  اأت���ات���ورك  يهزمه  مل 

اأردوغ��ان وغول، و�سيبقى الأتراك امل�سلمون 

اأحراراً، ليخدمون اأمريكا واإ�سرائيل.
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خ�سائر تركيا.. بني الغرور والتبعية للغرب

دولي

االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية تقرتب.. وهوالند يتقدم

�ساركوزي مثقل بالهموم واخليبات.. والف�سائح
مئة  ب��الد  �ستكون  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة  نحو  بعد 

نوع من اجلبنة اأمام انتخاباتها الرئا�سية التي 

بني  فيها  حم�سورة  الرئي�سية  املناف�سة  باتت 

احلايل  الرئي�ش  اليهودي  املجري  املهاجر  ابن 

فرن�سوا  ال�سرتاكي  واملر�سح  �ساركوزي  نيكول 

من  اآخرين  مر�سحني  اإىل  بالإ�سافة  هولند، 

اأق�����س��ى ال��ي��م��ني ك��اب��ن��ة ج���ان م����اري ل��وب��ن اإىل 

هدفهم  املر�سحني  ه��وؤلء  لكن  الي�سار،  اأق�سى 

الأوىل  النتخابية  ال����دورة  يف  ال��وج��ود  اإث��ب��ات 

لي�ش اإل.

الرئا�سية  النتخابات  على  يقدم  �ساركوزي 

م��ث��ق��اًل ب��ال��ه��م��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

والأخالقية، ففرن�سا يف عهده تكر�ست ذيليتها 

ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، و����س���ارت ك��ب��رية يف رق��ع��ة 

احلاجة  ح�سب  وا�سنطن  حتركها  ال�سطرجن 

والطلب، فيما الأزمة القت�سادية واملالية التي 

العاملي،  الراأ�سمايل  النظام القت�سادي  ت�سرب 

الأزم���ات  فتطال  ال��ي��ورو،  منطقة  بعنف،  ت��دق 

واإفال�ش  املديونية،  وارتفاع  وك�ساد  بطالة  من 

املوؤ�س�سات يف جميع دولها، التي بداأت تفت�ش عن 

املخارج فال جتدها، يف ظل عجز وا�سنطن عن 

تقدمي اأي م�ساعدة، لأنها نف�سها تطلب العون 

وامل�ساعدة، وما يزيد الطني بلة اأمام �ساركوزي 

اأن املوؤ�سرات الئتمانية تخف�ش ت�سنيف باري�ش 

التي مييل ميزانها اإىل ال�سلبية بقوة.

اأي  ع��ن  يفت�ش  اأن  ���س��ارك��وزي  ي��ح��اول  لهذا 

ن�سر، هو يف البداية وجده يف غزو ليبيا، فكان 

راأ�ش احلربة يف الهجمة الأطل�سية، لكن ها هو 

فحلفاوؤه  املناف�سة،  م���اأزق  يف  نف�سه  يجد  الآن 

لهم  لأن  اأي�ساً،  ح�ستهم  يريدون  الأوروب��ي��ون 

م��اآزق��ه��م، يف ن��ف�����ش ال��وق��ت ال����ذي ي��ق��ف فيهم 

معلمهم الكبري يف البيت الأبي�ش رافعاً اأ�سبعه 

وال�سيد  اأنه هو مق�سم احل�س�ش  يف وجوههم، 

كان  فما  الكثري،  يخ�سر  اأن��ه  فيكت�سف  امل��ط��اع، 

يتمتع به اأيام القذايف اأف�سل بكثري من الفتات 

القبائل  تتنات�سه  اأ�سبحت  بلد  يف  الأم��ريك��ي، 

واملجموعات امل�سلحة والأطماع الأمريكية.

اأي مك�سب بدخوله على  اأن يحقق  وح��اول 

برهان  مواطنه  فقدم  ال�سورية،  الأزم���ة  خ��ط 

غليون كقائد ملجل�ش انتقايل، فاإن بهذا املجل�ش 

خليط من م�سالح الدول واحلركات والأطماع 

الأ���س��د  ي�سعف  اأن  ف��ح��اول  واجلن�سية،  امل��ال��ي��ة 

به  ف����اإذا  ع��ج��ي��ب،  غ��ري��ب  ا�سطنبويل  بتحالف 

يكت�سف اأن القرتاب من العرين، يقتل اأحالم 

�ساحبه.

من  ي�ستفيد  اأن  ح��اول  ال��ذي  و�ساركوزي 

ف�سيحة اأخالقية ملر�سح ا�سرتاكي كان رئي�ساً 

للبنك ال���دويل ه��و دوف��ي��ك ك��ان ال���ذي اأدي��ن 

باغت�ساب نادلة يف فندق نيويوركي، فا�ستقال 

لأحالمه  النهاية  نقطة  وو���س��ع  البنك  م��ن 

بال�سباق اإىل ق�سر الإليزيه، ليتبني فيما بعد 

براءته من التهمة، يت�ساءل الفرن�سيون حول 

اأن انتخب  اإنه ما  اإذ  ت�سابي رئي�سهم الدائم، 

رئي�ساً قبل خم�ش �سنوات حتى تركته زوجته 

ب�����س��ب��ب غ��رام��ي��ات��ه وان���ف���الت���ه، ل��ي��ت��زوج من 

عار�سة الأزي��اء الإيطالية كارل بروين التي 

اأن  اأ�سبحت عار�سة ومغنية ومو�سيقية، كما 

لتن�سيب  حم��اولت��ه  ين�سون  ل  الفرن�سيني 

اب���ن���ه ال��ب��ك��ر يف امل��رح��ل��ة امل��ا���س��ي��ة يف م��رك��ز 

لكنه  املالية،  امل��وارد  من  الكثري  فيه  ح�سا�ش 

اأمام �سغط الراأي العام طوى هذه ال�سفحة.

اإذن اب���ن امل��ه��اج��ر امل��ج��ري ال��ي��ه��ودي ي��اأت��ي 

ه���ذه امل����رة ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة، وه��و 

ن�سر،  اأي  عن  يفت�ش  وامل�ساكل،  بالهموم  مثقل 

فال  ال���س��رتاك��ي،  املر�سح  مواجهة  يف  ليقدمه 

اإب��راز  اأن��ه يف جم��ال  يجد �سوى اخليبات، حتى 

اأ�سوله اليهودية مل ي�ستطع اأن يح�سن موقعه 

يف ا�ستطالعات الراأي، فهو لند اأي�ساً، املر�سح 

واإ�سرائيل،  ال�سهيونية  �سد  لي�ش  ال�سرتاكي 

غ���روراً  اأق���ل  ي��ك��ون  ق��د  الفرن�سيني  ع��ن��د  لكنه 

واأك��رث واقعية يف مواجهة  و�سلفاً وخم��ادع��ة.. 

الأزم��ات التي تع�سف مبنطقة اليورو وفرن�سا 

يف �سميمها. 
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يف  اللغوي  الإع����داد(  )اأو  التخطيط  ي�سري 

منحيني: 

)باملفرد(. اللغة  العمل على  1( منحى 
اللغات)باجلمع(.  على  العمل  ومنحى   )2
ال��ل�����س��ان��ي��ة  ال�������س���ي���ا����س���ة  اأن  امل�����ع�����روف  ف���م���ن 

ي�ستهدف  اأن  مي��ك��ن  ال��ل��غ��وي(  )وال��ت��خ��ط��ي��ط 

العمل على بنية اللغة، اأي و�سع قواعد معيارية 

حتدد معايري ال�ستعمال ال�سليم، ويتحقق هذا 

من خالل م�ستويات ثالثة:

- م�������س���ت���وى اخل�����ط )ال����ر�����س����م ال���ك���ت���اب���ي( 

مبوا�سعات  اللغة  ب��ت��زوي��د  الأم���ر  يتعلق  ح��ني 

اأو تعديل موا�سعات موجودة )تعديل  الإمالء 

ال�سوائت يف  كتابة  اأو  الهمزة  كتابة  موا�سعات 

العربية( اأو تغيري الألفباء كما ال�ساأن بالن�سبة 

للرتكية التي عو�ست احلرف العربي باحلرف 

الالتيني يف مطلع القرن املا�سي.

- م�ستوى املعجم حني يتعلق الأمر بتوليد 

كلمات جديدة لإغناء املعجم.

- اختيار اللهجة املرجعية من بني اللهجات 

الإقليمية امل�سكلة للغة. 

اللغوية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ت��ت��دخ��ل  ه����ذا،  مب�����وازاة 

اأو�ساع  يف  اللغات  بني  العالقات  م�ستوى  على 

ل��غ��ة وطنية  اخ��ت��ي��ار  ال��ل��غ��وي.  ب��ال��ت��ع��دد  تتميز 

م��ن ب��ني ل��غ��ات م��وج��ودة يف بلد واح���د، )حالة 

دول اإفريقية واأ�سيوية عديدة( تدبري الثنائية 

)حالة بلجيكا(، التمايز الوظيفي بني اللغات: 

ل��غ��ة ال���ت���دري�������ش، ل��غ��ة الإع�������الم، ���س��ن ق��وان��ني 

حلماية اللغة اأو اللغات.

يف  احلديثة  الأ�ساليب  تبني  على  ويرتتب 

التخطيط اللغوي قبول ثالثة اقت�ساءات:

 اأ - يقت�سي التخطيط اأن اللغة تتغري. )ويطرح 

هذا م�سكاًل بالن�سبة للم�ستغلني على العربية(.

بفعل  بدورها  تتغري  اللغات  العالقات بني  ب- 

تغري موازين القوى.

ت - ميكن لالإن�سان اأن يتدخل يف الق�سيتني )اأ( 

اأن  اأن يغري اللغة كما  اأنه ميكن  و)ب(، مبعنى 

با�ستطاعته اأن يغري العالقات بني اللغات.

الن�ساط االإ�سطالحي 

والتخطيط اللغوي

اللغة  العمل على بنية  اأن  اإىل  اأعاله  اأ�سرنا 

وجانب  اخل��ط،  جانب  ج��وان��ب:  ثالثة  ي�سمل 

الق�سم(  ه���ذا  يف  اأم����ره  يعنينا  )ال����ذي  امل��ع��ج��م 

وجانب الأ�سكال اللهجية.

ي��ه��دف ال��ت��دخ��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ع��ج��م اإم���ا 

لتنقية املعجم من الألفاظ الدخيلة واإما لإثرائه 

باألفاظ تعر عن مدلولت جديدة، ويتحقق هذا 

اإما بالقرتا�ش اأو بتفعيل اآليات التوليد املعجمي، 

وت�سب جهود امل�سطلحيني العرب يف هذا الرافد، 

ثلة  ان��رى  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  فمنذ 

امل�سطلحية،  ال��ه��وة  ل����ردم  ال��ع��رب��ي��ة  ع��ل��م��اء  م��ن 

نذكر منهم على �سبيل التمثيل ل احل�سر: »عبد 

القادر املغربي« و»اأحمد فار�ش ال�سدياق« و»رفاعة 

و»م�سطفى  اليازجي«  و»اإب��راه��ي��م  الطهطاوي« 

تويل  التقيد مبنهجية  الذين حاولوا  ال�سهابي« 

عناية بامل�سموع ول تلجاأ اإىل التوليد، بال�ستقاق 

اإل عند  املزجي،  اأو الرتكيب  النحت  اأو  املجاز  اأو 

ال�سرورة. وميكن ح�سر املنهجية العامة املتبعة 

ل��روح  الأوف���ي���اء  ال��ع��رب  امل�سطلحيني  ق��ب��ل  م��ن 

الرتاث اللغوي القدمي، يف مبداأ اإعطاء الأولوية 

للم�سطلح الرتاثي على امل�سطلح املولد عر اآلية 

ال�ستقاق واملجاز والنحت والتعريب، ويف جتنب 

املجال  ال���دليل يف  وال��ت��ع��دد  اللفظي  ال���س��رتاك 

فاعتروا  منهم  احلداثيون  اأم��ا  ال�سطالحي. 

ماهية  بفهم  م�سروط  الأمثل  امل�سطلح  بلوغ  اأن 

بطبيعتها(  املتجان�سة  )غري  املعجمية  املعلومات 

املعجمية،  ال���وح���دات  لتكوين  توليفها  واآل���ي���ات 

واعتروا اأن امل�سطلح كيان معجمي ت�سري عليه 

التي  والدللية  وال�سوتية  ال�سرفية  القوانني 

ت�سري على الكلمات اجلديدة التي تدخل املعجم 

ال���ع���ام. وم��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن اأم����ر، وب�����س��رف النظر 

ل  ال��ت��ي  ال��ع��رب  امل�سطلحيني  ج��ه��ود  قيمة  ع��ن 

نقدم  اأن  امل�ساهمة  ه��ذه  خ��الل  تنكر، نطمح من 

ب�سياق  العمل ال�سطالحي  معامل ت�سور يربط 

عن  ف�سله  مي��ك��ن  ل  ال���ذي  ال��ل��غ��وي  التخطيط 

ال�سيا�سة اللغوية كما �سلف الذكر

وظائف امل�سطلحية

يف �����س����وء م�����ا ����س���ب���ق ذك��������ره ي���ع���ت���ر ع��م��ل 

امل�����س��ط��ل��ح��ي ���س��رب��اً م���ن ����س���روب ال��ت��دخ��ل يف 

التدخل  اأمن��اط  نعدد  اأن  هنا  و�سنحاول  اللغة، 

ال����س���ط���الح���ي وذل������ك ب��ف��ح�����س��ن��ا ل��ل��وظ��ائ��ف 

املختلفة للم�سطلحية.

اأ - الوظيفة املعرفية: وترتبط بتطور املعارف، 

اأه��داف  م�ستوى  على  الوظيفة  ه��ذه  وت��ق��رتن 

التخطيط بهدف حتديث اجلهاز ال�سطالحي 

ل���ت���دارك ال��ن��ق�����ش ال���س��ط��الح��ي احل��ا���س��ل يف 

جمال املعارف العلمية والتقنية. 

ب - الوظيفة التوا�سلية: وجتد تطبيقها يف نقل 

نابعة  امل�سطلح  فتوا�سلية  والإع����الم،  امل��ع��ارف 

م��ن ك��ون��ه ي��ول��د وي��ت��ح��دد يف اخل��ط��اب العلمي 

م�ستوى  على  الوظيفة  هذه  وتقرتن  والتقني، 

اأهداف التخطيط اللغوي بجودة اللغة وحتديث 

 normalisation وال�����س��ب��ط  امل��ع��ج��م 

 .harmonisation والتن�سيق

وف�����س��اًل ع��ن ه����ذا، ت��وج��د وظ��ائ��ف اأخ���رى 

الوظيفتني  ع��ن  اأهمية  تقل  ل  للم�سطلحية 

ال�سابقتني، منها الوظيفة الرمزية والوظيفة 

تعاين  التي  اللغوية  فاملجموعات  الهوياتية؛ 

من ال�سطهاد الل�ساين اأو ت�ست�سعر اأن هويتها 

تعك�ش  اأن  ع��ل��ى  حت���ر����ش  م���ه���ددة،  ال��ل�����س��ان��ي��ة 

اإىل  ت��رم��ز  واأن  هويتها  التقنية  امل�سطلحات 

انتمائها الثقايف. 

ال�سروط املنهجية للعمل امل�سطلحي

غ���ري خ���اف اأن ال��ع��م��ل امل�����س��ط��ل��ح��ي ي��رم��ي 

بني  ال���ت���وا����س���ل  اإع�������داد  اإىل  الأول  امل���ق���ام  يف 

معني؛  فني  اأو  علمي  م��ي��دان  يف  املتخ�س�سني 

ومن ثم فاإن وا�سع امل�سطلح ل يجب اأن يهمل 

الُبعد التوا�سلي لعملية اقرتاح امل�سطلح؛ لأن 

الأمر يتعلق يف نهاية املطاف بتدخل يف املعجم 

للر�سائل  الفعلي  والتفاهم  التوا�سل  ل�سمان 

التخ�س�سي.  املجال  يف  الفاعلني  بني  املتبادلة 

املنهجي  ال�����س��رط  ف���اإن  ال��غ��اي��ة  ه��ذه  ولتحقيق 

و�سف  يف  يتمثل  مراعاته  يتعني  ال��ذي  الأول 

ال�ستعمالت  و�سف  ب��الأح��رى  اأو  ال�ستعمال 

ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��ال��ت��ن��وع امل�����س��ط��ل��ح��ي ووف��رت��ه 

امل��ق��رتن��ني مب��ف��ه��وم م��ع��ني. واجل��دي��ر بالذكر 

التنوع ال�سطالحي ظاهرة طبيعية يجب  اأن 

اأخذها بعني العتبار من قبل امل�سطلحي ذلك 

املتخ�س�سة  للخطابات  املختلفة  الأمن���اط  اأن 

تنوع  اإىل  تف�سي  التوا�سلية  امل��ق��ام��ات  وت��ن��وع 

ب���درا����س���ة علمية  ب��ع��د  ي��ح��ظ  ا���س��ط��الح��ي مل 

والن�سية  التداولية  املظاهر  فدرا�سة  �سافية؛ 

اجلنينية.  مرحلتها  ت���رح  مل  للم�سطلحية 

ومع ذلك هنالك اإقرار باأن درا�سة امل�سطلحية، 

يف ا���س��ت��ق��الل ع��ن اخل��ط��اب امل��ن��ت��ج ل��ه��ا وامل��ول��د 

كافية  وغري  جزئية  درا�سة  تعتر  لتنويعاتها، 

ل���س��ت��ي��ف��اء م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ل�����س��اين. 

اأبعادها  يف  للم�سطلحات  امليدانية  فالدرا�سات 

التداولية والن�سية منعدمة بحكم اأن الدرا�سات 

اجلامعية ل تقارب هذه الإ�سكالت اإل من زاوية 

ال�سو�سيول�سانيات  اأن  وبحكم  خال�سة  نظرية 

مل تنكب بعد على هذا ال�سنف من املو�سوعات 

بح�سب لوي جان رو�سو )1995(.

اأم���ن���ي���ة الأح����ادي����ة  اأن  ال����ق����ول  ن���اف���ل  م����ن 

ال�����س��ع��ي اإىل و���س��ع  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  امل�����س��ط��ل��ح��ي��ة، 

م�سطلح واحد باإزاء مفهوم واحد، ت�سطدم يف 

امل�سطلحي.  للتنوع  خمتلفة  باأمناط  املمار�سة 

ال�سطالحي  التنوع  مع�سلة  اأبعاد  ولتو�سيح 

امل�سطلحية يف  الأح��ادي��ة  ال��ذي ي�سرب عقيدة 

ال�سميم لبد من الوقوف عند ثالثة اأ�سناف 

اأثناء  العتبار  بعني  اأخذها  يتعني  التنوع  من 

الت�سدي لو�سف ال�ستعمالت.

من ندوات املجل�ش العاملي 

للغة العربية يف خدمة الف�سحى

زوروا مــوقــعــنـــــا على الـعنوان التالـي:

www.athabat.net
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زاويـــة حــــادة

فلسطين واليونيسكو..  
مشوار الحرج األميركي

ح�����س��ل��ت ف��ل�����س��ط��ني ع��ل��ى ع�����س��وي��ة ك��ام��ل��ة يف 

منظمة الرتبية والثقافة والعلوم )اليوني�سكو(.. 

ع�����س��وي��ة ك����ان دون���ه���ا ���س��وك ال��ق��ت��اد ك��م��ا ي��ق��ال، 

راأ���ش  الأم��ريك��ي  الفيتو  ت���ّوج  اأن  بعد  خ�سو�ساً 

جم��ل�����ش الأم������ن يف رم����ي اآخ�����ر ورق�����ة ت����وت عن 

ي�سمى  ما  م�سرية  يف  الأمريكية  احليادية  وج��ه 

العم  اأو  ���س��ام،  العم  يتزعمها  وال��ت��ي  ب���»ال�����س��الم«، 

)�سم(.

فه�ش  كاملة،  ع�سوية  على  فل�سطني  ح�سلت 

وب�������ش ال���ك���ث���ريون، وام��ت��ق��ع وج����ه اآخ����ري����ن، ويف 

للعرب(  ال��ل��دود  )ال�����س��دي��ق  اأم��ريك��ا  مقدمتهم 

فبداأت  لبع�سهم(،  ال�سقيق  )العدو  و»اإ�سرائيل« 

الأحادية  العدالة  قو�ش  حتت  العقوبات  مطرقة 

م��ن �سنوف  تي�سر  وت��ل��وح مب��ا  ت��ه��دد  ال��ع��امل  يف 

ال��ت��ه��دي��د وال���وع���ي���د، ويف م��ق��دم��ه��ا ال��ع��ق��وب��ات 

الق���ت�������س���ادي���ة، ف���ه���ذه اأم���ريك���ا مت��ت��ن��ع م���ن دف��ع 

اليوني�سكو،  املتوجبة عليها من ميزانية  احل�سة 

يف  ت��ق��ري��ب��اً،  دولر  م��ل��ي��ون  ب�سبعني  ر  ت��ق��دَّ ال��ت��ي 

نابيها، وتقطع  عن  اأي�ساً  »اإ�سرائيل«  تك�ّسر  حني 

املليوننينْ اللذين تدفعهما.

يف وقفة �سريعة نت�ساءل: ملاذا اتخذت اأمريكا 

و»اإ���س��رائ��ي��ل« ه��ذا امل��وق��ف؟ وم��ا ال��ذي يغ�سبهما 

يف اأن حت�سل فل�سطني على ع�سوية كاملة؟ هل 

الكيان  مع  التاريخي  العداء  اإن��ه  نقول  اأن  يكفي 

اأن  اأم  وا�سنطن،  من  تلقائياً  املدعوم  ال�سهيوين 

الأمر يتعدى ذلك؟ 

اأن يحققه  روؤي���ة م��ا ميكن  الإج��اب��ة يف  تكمن 

�سادم  ان�سمام  وه��و  لفل�سطني،  الن�سمام  ه��ذا 

اأن  يف  �سك  ل  فبداية،  والأم��ريك��ان..  لل�سهاينة 

اع��رتاف اأكرث من ثلثي ال��دول يف الأمم املتحدة 

بفل�سطني كدولة يحق لها احل�سول على ع�سوية 

باأن هناك ح�ساً  اع��رتاف �سمني  هو  اليوني�سكو، 

الفل�سطينية،  الق�سية  ب��ع��دال��ة  متنامياً  دول��ي��اً 

الغريب،  قبل  القريب  ظهرها  على  تاجر  والتي 

ال��روؤي��ة  يعك�ش  كما  املا�سية،  العقود  م���دار  على 

خ�سو�ساً  الفل�سطيني،  اجل��ان��ب  اإىل  ال��دول��ي��ة 

املفاو�سات  على  ال��رح��م��ة  ر�سا�سة  اإط���الق  بعد 

تتجه  اأنها  �سلفاً  املعلوم  والتي كان من  املهرتئة، 

نحو طريق م�سدود.

وه��ذا  اليوني�سكو،  يف  ع�سو  فل�سطني  ن��ع��م، 

يف  بدورها  تقوم  اأن  الدولية  املنظمة  على  يحّتم 

حماية الإرث الإن�ساين لدى ال�سعب الفل�سطيني، 

والذي حافظ عليه على مدار قرون طويلة، وهو 

يتعر�ش الآن للنهب وال�سرقة والطم�ش من قبل 

ع�سابات الكيان الغا�سب، وهذا اأحد ال�سباب التي 

جتعل من »اإ�سرائيل« تتخذ موقفها العدائي، بل 

وترد بت�سخني خط ال�ستيطان اإىل اأعلى درجاته 

املمكنة، وت�سعيد خط املواجهة مع غزة يف مرحلة 

تالية، بل ورمبا اللجوء اإىل الغتيالت ال�سيا�سية 

والع�سكرية يف مرحلة لحقة.

اليوني�سكو، وهو ما ميهد  فل�سطني ع�سو يف 

لها الطريق لدخول كافة هيئات الأمم املتحدة، 

اأم��ريك��ا و»اإ���س��رائ��ي��ل« وال���دول التي  مم��ا �سي�سع 

ملعار�ستها  احل��رج،  م��اأزق  ال��ق��رار يف  �سّوتت �سد 

اأغلبية �ساحقة من دول العامل، بل �سيمّكنها من 

مقا�ساة »اإ�سرائيل« اأمام حمكمة العدل الدولية 

عن جرائمها �سد الإن�سانية.

�سبق  م��ا  ع��ل��ى  ع���الوة  فل�سطني  ع�����س��وي��ة  اإن 

توؤ�س�ش ملرحلة �سراع حقيقي، ثقايف واأيديولوجي 

التقدم  ه���ذا  م�����س��ان��دة  ال��ع��رب  وع��ل��ى  املنطقة  يف 

النوعي يف اأعلى هيئة اأممية.

طه العبد
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ت��دخ��ل امل����راأة يف دوام����ة احل��ي��اة منذ 

حل��ظ��ة اال���ص��ت��ي��ق��اظ ���ص��ب��اح��اً، ل��ت��ب��داأ يف 

ال  ال��ت��ي  واالأوالد  ال����زوج  ط��ل��ب��ات  تلبية 

تنتهي، لت�صرخ بعد اأن يفي�ض بها الكيل 

وجتد نف�صها ال تكل وال متل دون تقدمي 

لتكرر  حياتها،  �صريك  من  م�صاعدة  اأي 

����ص����ؤال م��ع��ظ��م ال����زوج����ات: مل����اذا تعطي 

املراأة دائماً، وين�صحب الرجل وال يبايل 

بتقدمي اأب�صط امل�صاعدات؟ 

ال �صك اأن امل�صاعدة مطل�بة لتهدئة 

اجل�������، ب����ل اإن����ه����ا ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ق��ري��ب 

الزوجني، حيث اأ�صارت درا�صة اجتماعية 

ال��زوج��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  حديثة 

تق�ية  على  يعمل  املنزلية  االأع��م��ال  يف 

الروابط الزوجية وامل�صاركة ال�جدانية.

لي�س اإجبارًا

ال��زوج  اأن من واج��ب  ي�ؤكد اخل��راء 

املنزلية،  االأع���م���ال  زوج��ت��ه يف  م�����ص��اع��دة 

اخل��ارج،  العمل يف  ت�صاعده يف  دام��ت  ما 

اأن  اإال  امل���ن���زل،  م�����ص��روف  وت�����ص��ارك��ه يف 

بعدم  ين�صح�ن  ال��ن��ف�����ض  ع��ل��م��اء  ب��ع�����ض 

اإج��ب��ار ال����زوج ع��ل��ى ه���ذه امل�����ص��اع��دة، الأن 

ما  يفعل  ل��ن  ف��ه���  عنيد  بطبعه  ال����زوج 

اأن��ه جم��ر على  �صعر  اإذا  ال��زوج��ة  تريد 

ذل�����ك، واأف�������ص���ل ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��ع��اون بني 

املنزلية،  االأعمال  تق�صيم  هي  الزوجني 

م��ن دون اإج��ب��ار م��ن ال��زوج��ة، ب��ل يجب 

على الزوجة اأن ت�صجع زوجها با�صتمرار، 

وت��صح له مدى امتنانها من جمه�ده 

واإجن������ازات������ه امل���ن���زل���ي���ة، ك���م���ا ي���ج���ب اأن 

التي قد  االأخطاء  الزوجة عن  تتغا�صى 

يقع فيها الزوج ب�صبب عدم تاأقلمه على 

ت�تر  تتجنب  ح��ت��ى  امل��ن��زل��ي��ة،  االأع���م���ال 

اأع�صابه وغ�صبه.

فكرة جون جراي

ي�صدي لك خبري العالقات االإن�صانية؛ 

ج�ن جراي، يف كتابه »الرجال من املريخ 

والن�صاء من الزهرة - كتاب االأيام - 365 

مم  ف��ك��رة الإث����راء ع��الق��ات��ك«، وال���ذي �صُ

اأيام ال�صنة،  اأفكار ي�مية بعدد  على �صكل 

فكرة تق�ل: اإن الن�صاء هذه االأيام ي�صعرن 

اأن���ه���ن ي��ع��ط��ني ال���ك���ث���ري، وي��ت���ق��ع��ن من 

الرجال اأن يعط�ا املزيد فى املقابل، ومع 

اأن ذلك اأمر حقيقي، اإال اأن هناك منظ�راً 

اآخر لهذه النظرة.

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��رج��ل ق��د يعطي 

اأقل من امل��راأة، اإال اأنه ال يعطي اأقل مما كان 

اإن الرجل يعطي  يعطيه الرجال يف املا�صي، 

بنف�ض القدر الذي اعتاد الرجال اأن يعط�ه، 

عن طريق تفّهم هذه امل�صكلة من خالل كال 

الرجال  ف��اإن  الل�م،  اإلقاء  وب��دون  املنظ�رين 

ل��ك��ي يعاجل�ا  ي��ت��ح��ف��زوا  اأن  وال��ن�����ص��اء مي��ك��ن 

ن�صيبهم من امل�صكلة.

االأ�صا�صية،  امل�صكلة  ه��ذه  ح��ل  اأج��ل  وم��ن 

اأن االأم��ر ال يتعلق حقاً  اأواًل  ن��درك  اأن  علينا 

مبقدار ما متنحه امل��راأة، ولكن االأم��ر يتعلق 

ب�صكل اأك��ر مبا حت�صل عليه امل��راأة من اأجل 

اأن ت�صعر باالإ�صباع، وبغ�ض النظر عن مقدار 

عطاء املراأة، فاإنها يجد ت�ازناً اأعظم وطاقة، 

مقدار  ب�ا�صطة  العاطفية  عالقتها  يف  وحباً 

اأف�صل من الت�ا�صل، وبداًل من الرتكيز على 

ما يفعله اأو ال يفعله الرجل، فاإن من احلكمة 

الرتكيز على احتياج املراأة الإن�صات الرجل.

وب��ي��ن��م��ا ي��ت��ع��ل��م ال���رج���ال ك��ي��ف ي���ف��رون 

امل�����ص��ان��دة ال��ع��اط��ف��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ا���ص��ت��خ��دام 

فقط  فحينها  اجل��دي��دة،  العالقات  م��ه��ارات 

���ص���ف ت��ب��داأ امل�����راأة يف ال�����ص��ع���ر ب����دفء اأك��ر 

وتقدير اأعظم، وهذا الدفء والتقدير �ص�ف 

يفتح الباب ملزيد من الرومان�صية وممار�صة 

اأف�صل للعالقة احلميمة.

وب���ا���ص��ط��ة ال��ت���ا���ص��ل اجل��ي��د ومم��ار���ص��ة 

العالقة احلميمة املمتعة ب�صكل منتظم، فلن 

االأع��م��ال  ف��ى  ال��رج��ل  م��ق��دار م�صاعدة  ميثل 

املنزلية اأي اأهمية كما اعتادت ال�صك�ى.

 وم���ا ي��ث��ري ال�����ص��خ��ري��ة، ه���� اأن����ه يف تلك 

حقيقي  ب�صكل  امل���راأة  ت�صعر  عندما  اللحظة 

ف��اإن  لها،  ال��رج��ل  وتقدير  النف�صي  بالهدوء 

لكي  تدريجياً  يتحفز  طبيعي  ب�صكل  الرجل 

اإن ال��رج��ل  اأع��م��ال امل��ن��زل،  يفعل امل��زي��د م��ن 

املنزل،  اأع��ب��اء  م��ن  ك��ث��رياً  يفعل  اأن  ي�صتطيع 

الن�ع  ه��ذا  مثل  لكن  ف��ع��اًل،  ب��ذل��ك  و�صيق�م 

اأن الع��ب  وك��م��ا  وق���ت���اً،  يتطلب  ال��ت��غ��ري  م��ن 

ببناء ع�صالته تدريجياً  االأثقال يق�م  حمل 

عن طريق زيادة االأوزان التي يرفعها ببطء، 

اأن يتغري ب�صكل تدريجي،  فاإن الرجل ميكن 

ال��ت���ا���ص��ل،  حت�صني  ه��ي  االأوىل  اخل��ط���ة  اإذ 

ال��ع��الق��ة احلميمة  وال��ث��ان��ي��ة ه���ي مم��ار���ص��ة 

الرجل  ف��اإن  لذلك  وكنتيجة  منتظم،  ب�صكل 

يف  ي�صاعدك  لكي  والتحفيز  الطاقة  �صيجد 

اأعبائك حتى واإن كانت االأعمال املنزلية.

ال���زوج  ك��ي��ف يتخل�ض  ال�����ص���ؤال:  وي��ب��ق��ى 

ال�صرقي من النظرة التقليدية اإىل االأعمال 

اإقناع زوجها  امل��راأة  ت�صتطيع  املنزلية؟ وكيف 

ب�صرورة م�صاعدتها فى تلك االأعمال؟

ي��ق���ل خ����راء ال��ع��الق��ات ال���زوج���ي���ة، اإن 

الطريقة هي:

- ع��ل��م��ي زوج�����ك م���ا ه���� م��ط��ل���ب منه 

بالتحديد، فغالباً ال يعرف الرجال ما ينبغى 

تطلبي  اأن  يكفي  ال  اأن��ه  مبعنى  ي�صنع�ه،  اأن 

منه ترتيب احلجرة، بل يجب اأن حتددي له 

املهام املطل�بة منه.

اأي عمل  ي���ؤدي  - امدحي زوج��ك عندما 

مثاًل:  تنتقديه،  وال  املنزلية  االأع��م��ال  م��ن 

اغ���ف���ري ل���ه م���زج���ه ب���ني ال��غ�����ص��ي��ل االأب��ي�����ض 

واملل�ن.

رومان�صية،  بطريقة  زوج���ك  ا���ص��ك��ري   -

ف����ال����رج����ال ك���م���ا ت���ق����ل خ���ب���رية ال���ع���الق���ات 

زوجاتهم  ب��روؤي��ة  ع��ادة  ي�صتمتع�ن  الزوجية 

�صعيدات يذبن رقة واأن�ثة.

الأبناء اأي�ضًا..

اأع���ب���اء  م�������ص���ارك���ة زوج������ك يف  ي��ك��ف��ي  ال 

م�ص�ؤولياتك، بل دربي اأطفالك على امل�صاركة 

اأزواج��اً وزوجات م�ؤهلني  اأي�صاً، حتى يك�ن�ا 

حلمل امل�ص�ؤولية يف امل�صتقبل، ويجب اأن تك�ن 

واحد  كل  �صن  تراعي  اإليهم  امل�كلة  االأعمال 

منهم واإمكانياته.

ويقّدم املتخ�ص�ص�ن بع�ض االأعمال التي 

ميكن لالأبناء اأن يق�م�ا بها كل ح�صب �صنه:

من �صن 3 اإىل 5 �صن�ات: ميكنه  • طفل 
يف  امل���ج���دة  املالب�ض  ب��ني  الف�صل  يتعلم  اأن 

�صلة الغ�صيل فيف�صل االأبي�ض عن املل�ن مما 

ي�صهل على االأم مهمتها، كما ميكنه اأي�صاً اأن 

يط�ي الف�ط �صغرية احلجم واأن ي�صع كل 

زوج من اجل�ارب )الكل�صات( املت�صابهة معاً.

• طفل من �صن 6 اإىل 9 �صن�ات: ميكنه 
ونف�ض  امل��ن��زل  تنظيف  يف  بامل�صاعدة  القيام 

اأو  ل��ذل��ك  امل��ع��دة  الري�صة  با�صتعمال  ال��غ��ب��ار 

الف�طة ال�صفراء، وميكنه اأي�صاً تعلم ترتيب 

بعد  املائدة  وتنظيف  النباتات  ور���ض  �صريره 

تناول الطعام واحلفاظ على ترتيب غرفته.

• طفل من �صن 10 اإىل 13 �صنة: ميكنه 
غ�صالة  يف  امل���ائ���دة  اأدوات  ب������ص��ع  ي��ق���م  اأن 

بغ�صل  ي��ق���م  اأن  اأو  م��صعه  يف  ك��ل  االأط��ب��اق 

املائدة يف حالة عدم وج�د  ال�صح�ن واأدوات 

غ�����ص��ال��ة، ك��م��ا مي��ك��ن��ه اأي�������ص���اً ك��ن�����ض االأر�����ض 

وتنظيف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��ك��ن�����ص��ة  وا���ص��ت��ع��م��ال 

االأح�ا�ض والباني�.

• اأبناء من �صن 14 اإىل ما ف�ق: ميكنهم 
ال���ج��ب��ات  ب��ع�����ض  واإع������داد  ال�����ص��ي��ارة  تنظيف 

الب�صيطة وغ�صل مالب�صهم اإذا اقت�صى االأمر، 

يف  ال�صغار  اإخ�تهم  رع��اي��ة  ميكنهم  وك��ذل��ك 

غياب االأم.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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هل من الممكن أن يشاركك زوجِك في األعمال المنزلية؟

حينما تتغري مالمح وجه الطفل مف�صاًل ال�صمت واالبتعاد عن 

اأال وهي اخلجل،  الطفل،  اإذن فهناك م�صكلة يعاين منها  االآخرين، 

املحيطني،  ع��ن  مبتعداً  وال�����ص��م��ت،  ل��الن��ط���اء  الطفل  مييل  حيث 

وي�صاحب ذلك امل�قف احمرار ل�جه الطفل، وحينما يتكلم يتحدث 

ب�ص�ت خافت مت�ارياً عن اأنظار االآخرين.

االجتماعية،  العالقات  م��ن  ال��ه��روب  اخل��ج���ل  الطفل  وي��ح��اول 

خ�ص��صاً اإذا ما اأتى زائر اإىل املنزل، ويتجنب امل�صاركة مع اأقرانه يف 

األعاب جماعية.

 ترتكز اأهم اأعرا�ض اخلجل عند االأطفال فيما يلي:

• قلة كالم الطفل - خ�ص��صاً - اإذا كان هناك اأفراد غرباء.
الطفل على التعامل مع االأ�صدقاء. • عدم قدرة 

وعدم القدرة على م�ا�صلة  احلديث،  عند  بال�صيق  الطفل  • �صع�ر 
احلديث.

به. املحيطني  الطفل عن  • انط�اء 
• زيادة احمرار وجهه، وارتباكه عند التحدث مع االآخرين.

 

ما هي الأ�ضباب التي تدفع الأطفال للخجل؟

يرجع اخلجل عند االأطفال ملجم�عة من االأ�صباب والع�امل هي:

يف  هاماً  دوراً  ال�راثية  الع�امل  تلعب  حيث  ال�راثية،  اجلينات   •

اأو  وال��ده  يك�ن  ما  غالباً  اخلج�ل  فالطفل  االأط��ف��ال،  عند  اخلجل 

الطفل  اأق���ارب  اأح���د  ي��ك���ن  ق��د  اأو  وال��دت��ه يتمتع�ن ب�صفة اخل��ج��ل، 

يت�صف باخلجل؛ مما يرتتب عليه اأن ي�صاب الطفل باخلجل نتيجة 

للعامل ال�راثي.

ال�الدين للطفل، فقد يك�ن االأ�صل�ب  • العنف والت�صدد يف معاملة 
ال��ع��ن��ي��ف ل��ت��ع��ام��ل ال����ال���دي���ن م���ع ال��ط��ف��ل وامل���راق���ب���ة ال���زائ���دة عليه 

وت�جيه االأوام��ر �صبباً يف عدم ق��درة الطفل يف الت�ا�صل اجليد مع 

اأقرانه واالأطفال االآخرين مما يدفع الطفل لالنط�اء والبعد عن 

املحيطني.

تك�ن واح��دة  ق��د  الطفل،  اأم���ام  ال���ال��دي��ن  ب��ني  اخل��الف��ات  • ك��رة 
من اأ�صباب اخلجل عند الطفل، حيث ي�صعر الطفل بعدم االأمان مما 

ي�ؤثر عليه نف�صياً ومن ثم يلجاأ لالنط�اء واخلجل.

• �صع�ر الطفل بالنق�ض الإ�صابته مبر�ض اأو عيب خلقي يف ج�صده، 
واحدة  تك�ن  قد  زمالئه  اأم��ام  املالية  واإمكانياته  قدراته  ل�صاآلة  اأو 

�صمن االأ�صباب التي تدفع الطفل للخجل والبعد عن االآخرين.

في�صعى  الطفل،  ل��دي  والطماأنينة  االأم���ان  عن�صري  ت���اف��ر  ع��دم   •
لفقدانه  نتيجة  االآخ��ري��ن  مع  واالحتكاك  التعامل  لتجنب  الطفل 

الثقة اأو خ�فه من التعامل معهم.

االأ���ص��ب��اب  اأح���د  متثل  اأق���ران���ه،  بقية  ع��ن  درا���ص��ي��اً  الطفل  ت��اأخ��ر   •
اجل�هرية التي جتعل الطفل ي�صعر باخلجل.

كيف تعرفين أن طفلك يعاني من الخجل؟
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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اإذا كنت تعاين من م�صاكل يف الن�م، فيمكنك 

����ص���رب ك����ب���ني م����ن ع�����ص��ري ال����ك����رز احل��ام�����ض 

اأنه يلعب دوراً  الباحث�ن  ال�صحري، حيث ك�صف 

يف تعزيز ن�عية الن�م وزيادة فرتته. فقد ك�صف 

را�صدون  �صرب  اأنه عندما  اإنكلرتا،  باحث�ن من 

ك�بنينْ من ع�صري الكرز احلام�ض ي�مياً، زادت 

مدة ن�مهم 39 دقيقة، كما ارتفعت قدرتهم على 

من  تخل�ص�ا  اأنهم  يعني  ما   ،٪6 بن�صبة  الن�م 

وقت مي�ص�نه م�صتيقظني يف اأ�صّرتهم.

ال�22  وراقب الباحث�ن عادات ن�م امل�صاركني 

من  عند  ك��ب��رياً  حت�صناً  ف�صّجل�ا  ال��درا���ص��ة،  يف 

ن�مهم  ف��رتة  كانت  حيث  الكرز،  ع�صري  �صرب�ا 

النهار،  �صاعات  يف  اأق��ل  بن�صبة  ويغف�ن  اأط����ل، 

م��ق��ارن��ة م��ع ال��ذي��ن ���ص��رب���ا ع�����ص��رياً اآخ���ر غري 

الكرز.

الن�م  على  القدرة  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ���ص��ارت 

لالأك�صدة  م�صاد  وه���  امليالت�نني،  من  ت�صتمد 

يعمل على تنظيم دورة الن�م واال�صتيقاظ.

وذكر الباحث�ن اأن كل ك�ب ع�صري كرز كان 

يحت�ي على ما بني 90 و100 حبة كرز حام�ض، 

ما ي�ؤّمن ن�صبة مهمة من امليالت�نني.

  مـنــوعــــات

عصير الكرز.. للتخلص من أرق النوم
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اأفــقــي

مالئكي  ���ص���ت��ه��ا   / ان�����ص��ت   1
وحلنها رحباين

م��ه��ج��ري /  ل��ب��ن��اين  ���ص��اع��ر   2
ف�ق العني )معك��صة(

ل��ال���ص��ه��اب  ت�����ص��ت��خ��دم  ك��ل��م��ة   3

اج��ت��م��اع��ي  ل���ق���ب   / امل���ع���ن���ى  يف 

اجنليزي / زهر يذكر يف حتية 

ال�صباح

من  ي�صنف  ب��ح��ري  ح��ي���ان   4
اأذكى املخل�قات / وحدة العملة 

اللبنانية

5 مت�صابهان /حب

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عام�دياً  اإىل   1 االأرق��ام من  ت��صع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عام�دي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق
12345678910

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

6 ما يئ�ض وما ا�صت�صلم/اجلن/ طرف
�صهل يف لبنان / ي�صحب  7

لبنان �صهري يف  فل�صطيني  8 خميم 
اللينة  م�ؤنث مبعنى اخلفيفة  ا�صم   9
ال��ه��ادئ��ة / م��دي��ن��ة اأث���ري���ة يف ال��ب��ق��اع 

اللبناين مهمة

مبعنى  ا�صمها  ا�صل  عربية  دولة   10
 / الثل�ج يف جبالها  اللنب لكرة  ل�ن 

قرية يف ق�صاء املنت بجبل لبنان

عـــامـــودي

ح�صن  م���ن  ع��ال��ي��ة  درج����ة  و���ص��ل   1
اأو ال�صناعة / ن�صف �صابر /  االأداء 

ثلثا جبل

و�صيلة اأو الأجل  اأو  طريق  مبعنى   2
�صيء ما / حالة االإ�صابة مبكروب اأو 

عف�نة يف اجل�صم

راح����ل  م����ط����رب   / ح���ل����  ع���ك�������ض   3
�صاحب اغنية بنات املكال

4 عرو�ض امل�صايف اللبنانية / قرية 
لبنانية وقعت �صحية غدر املحتل

 / اللغة  ح��روف  م��ن  ح��رف  ا�صم   5
طاف يف املكان وبحث بنظره

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

الحلويات تظهر شعر 
الجسم الزائد

تناول احلل�ى  االإف���راط يف  اأن  يبدو 

لي�صبحن  ال�����ص��ي��دات  ي��ع��ر���ض  وال��ك��ي��ك 

م�����ص��ع��رات ب�����ص���رة اأك����ر، م��ع وق���ع��ه��ن 

غري  لل�صعر  امل��ل��ح���ظ  ل��ل��ت��زاي��د  فري�صة 

املرغ�ب فيه يف اأجزاء كثرية من اجل�صم، 

كال�جه والذراعني وال�صاقني.

جديدة  درا�صة  اإليه  ت��صلت  ما  ه��ذا 

 2000 ن��ت��ائ��ج م�صح ط���ال  اع��ت��م��دت ع��ل��ى 

���ص��ي��دة وف��ت��اة اع��ت��دن ع��ل��ى االإف������راط يف 

تناول احلل�ى وال�صكريات، حتدثن عن 

ال����زن،  يف  ك��ب��رية  زي����ادة  م��ن  معاناتهن 

ال�صعر  م��ع��دالت  ت��ن��ام��ي  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

اأن  امل�صح  وتبنّي من  فيه.  امل��رغ���ب  غري 

تعاين  �صيدات  ع�صر  ك��ل  ب��ني  م��ن  �صيدة 

م��ن ت��زاي��د ظ��ه���ر ال�صعر غ��ري امل��رغ���ب 

فيه يف ال�جه واجل�صم.

ال����راث���ة  ع����ام���ل  اإىل  ف���ب���االإ����ص���اف���ة 

وال���ع���رق وال��ب��ي��ئ��ة وال��ع��ق��اق��ري ال��ط��ب��ي��ة 

وال�����ن�����ظ�����ام ال������غ������ذائ������ي، ف����������اإن ت����ن����اول 

ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن ال�����ص��ك��ري��ات وامل�����اد 

زي��ادة  يعمل على  ق��د  ال��ك��رب���ه��ي��درات��ي��ة 

اآلية زيادة ال�صعر غري املرغ�ب، وحذروا 

من اأن هذه العنا�صر الغذائية تعمل اإىل 

اإحداث ارتفاع �صريع فى م�صت�ى ال�صكر 

يف الدم لتفرز طاقة ب�ص�رة �صريعة، ه� 

للتمثيل  اجل�صم  مقاومة  م��ن  ي��زي��د  م��ا 

ف��زي��ادة  ل��الأن�����ص���ل��ني،  ال�صليم  ال��غ��ذائ��ي 

يف  زي�����ادة  ت�صحبها  االأن�����ص���ل��ني  اإف������راز 

ب���دوره على  ال��ذي يعمل  النم�  ه��رم���ن 

حث املبي�ض على اإفراز كميات كبرية من 

الذك�رة،  هرم�ن  »الت�صتريون«  هرم�ن 

اإىل زي����ادة ظ��اه��رة ظه�ر  ي�����ؤدي  ال����ذي 

ال�صعر غري املرغ�ب فيه.

تانبلينلا

طحاينام�ست

و�سوركاجناج

انيوروحن

نهـدمزهـت

مددهـ�سقق

�سندنل�سن

دودو�سبرتي

يانتاراما

مةمقلنيت

34981
9825

264
5972

9257
4865

319
5238

14837

هناك اعتقاد �صائد بني البنات اأن املالب�ض ال�صيقة هي م��صة ال ميكن اال�صتغناء 

عنها للح�ص�ل على »اال�صتايل« و»ال�صياكة«، وال �صك اأن بي�ت االأزياء العاملية لعبت 

دوراً كبرياً يف بل�رة هذه الفكرة، وجعلت املراأة العربية ذات املقايي�ض ال�صخية تبداأ 

يف البحث عن م�ديالت ال تنا�صب اإال اجل�صم الفرن�صي النحيف، وعجزت معها عن 

اختيار ما ينا�صب طبيعة ج�صدها.

ف��رتات  ال�صيقة يف  املالب�ض  ارت���داء  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  م��ن  �صل�صلة  اأ���ص��ارت  لكن 

ت�صبب  قد  م�ؤملة  الرحم، وهي حالة  بطانة  بالتهابات  ُيعرف  ما  ي�صبب  قد  املراهقة 

املالب�ض  ارت���داء  ع��ن  املت�صبب  فال�صغط  الن�صاء،  عند  اخل�ص�بة  ونق�صان  العقم، 

ال�صيقة قد ي�ؤدي اإىل جتمع وتراكم اخلاليا من بطانة الرحم يف منطقة اأخرى يف 

اجل�صم، م�صبباً االلتهاب.

ولكنه  الن�صاء فقط،  ال�صيقة على  واملالب�ض  تقت�صر خط�رة اجلينز  ال 

�صيقاً  ي�صبب  حيث  خ�ص�بتهم،  م��ن  وي��ه��دد  ب��ل  ال��رج��ال،  اإىل  اأي�����ص��اً  ميتد 

العل�ي من اجل�صم، وظه�ر  اإىل اجلزء  امل�ؤدية  للرجال  الدم�ية  باالأوعية 

ال�صاقني  ب��دوايل  االإ�صابة  خلطر  فيتعر�صن  الن�صاء  اأم��ا  اخل�صية،  دوايل 

واجلهاز التنا�صلي.

م��ن خط�رة  رج��ل   1000 على  اأج��ري��ت  هندية حديثة  درا���ص��ة  وح���ذرت 

تناولت  وق��د  ال��رج��ال،  خ�ص�بة  على  ال�صيقة   اجلينز  بنطل�نات  ارت����داء 

اأظهرت  حيث  الرجال ،  خ�ص�بة  على  الع�صرية  احل��ي��اة  خماطر  ال��درا���ص��ة 

الدرا�صة انخفا�ض احلي�انات املن�ية لدى الرجال، ب�صبب بع�ض ال�صل�كيات 

الع�صرية،  ومنها ارتداء البنطل�نات ال�صيقة. 

6 غري متزوج
7 ي�صع�ن �صيئا مكان �صيء اآخر / مت�صابهات

/ ثلثا �صيد / يقراأ لنف�صه اأو لالآخرين 8 هز وخ�ض 
وفائ�ض/ ي�صبك االأ�صياء ببع�صها 9 كثري 

 / �صنني  جبل  عند  اللبناين  البقاع  يف  وق�صاء  قرية   10
مت�صابهان / هجم

الجينز أهم أسباب عقم النساء والرجال
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ال��ري��ا���ض��ة يف لبنان  ان��ت��ظ��ر م�����ض��وؤول��و 

ال�ضرق، فجاءت من  اإجن��ازات العبينا من 

ال���غ���رب.. ان��ت��زع��ت ال�����ض��ي��دات ذه��ب��ي��ة ك��رة 

ال�ضلة بداًل من الرجال.. ورفعت ال�ضّباحة 

وهي  قطر،  يف  لبنان  علم  ب�ضرو�ش  كاتيا 

القادمة من الواليات املتحدة، اأما العّداءة 

غريتا ت�ضالكيان ف�ضعدت من�ضة التتويج 

تتويجها  ن��ك��ت��ه��ا  اخ��ت��ل��ف��ت  ل��ك��ن  م���رت���ن، 

م��ا ب��ن ال��ذه��ب وال��ف�����ض��ة، ووا���ض��ل لبنان 

تاألقه لدى اجلن�ش الناعم يف املبارزة عرب 

ذهبية منى �ضعيتو، فيما جاءت امليداليات 

والربونز يف  الف�ضة  االأخ��رى منوعة بن 

اجلودو واملبارزة وكرة الطاولة والفرو�ضية 

األعاباً  لبنان  يف  اأن  يثبت  م��ا  وال��ب��ل��ي��اردو، 

غابت  بعدما  واالهتمام،  الرعاية  ت�ضتحق 

الدولة ل�ضنوات عن دورها االأ�ضا�ضي يف دفع 

عجلة الريا�ضة وم�ضاعدة الريا�ضين.

لل�ضيدات  ال�ضلة  منتخب  اإجن���از  واأك���د 

اأف�ضلية بطالت »بالد االأرز« على ال�ضاحة 

ا�ضكدجيان  فيكن  املدرب  بقيادة  العربية، 

والع���ب���ات ف��ري��ق ان���ران���ي���ك ب��ط��ل ل��ب��ن��ان 

وال���ع���رب ك��ري��ب��ي��ك��ا ع��ق��ل ون�����ض��ري��ن دن���دن 

وناتايل مامو وناتايل �ضيواجيان.

وفاز منتخب لبنان مببارياته اخلم�ش 

والكويت  وال�ضومال  واالأردن  م�ضر  على 

نقاط   9 مقابل  ن��ق��اط،   10 فجمع  وقطر 

مل�ضر ال��ت��ي خ�����ض��رت م��ب��اراة واح����دة فقط 

الفائز  االأردن،  ر�ضيد  وك��ان  لبنان،  اأم���ام 

بالربونزية، 8 نقاط من ثالثة انت�ضارات 

على قطر وال�ضومال والكويت وخ�ضارتن 

اأمام لبنان وم�ضر.

اأما منتخب الرجال فخا�ش املجموعة 

االأ�ضعب اإىل جانب املغرب واالأردن وتون�ش، 

ولكن ذلك مل يكن عذراً لنتائجه املخيبة، 

حيث خرج من الدور االأول بعد خ�ضارتن 

اأمام تون�ش واالأردن وفوز على املغرب. وكان 

�ضركي�ش  غ�ضان  اللبناين  املنتخب  م��درب 

اإجن��ازات��ه يف طور  اأول  اإىل حتقيق  يتطلع 

حت�����ض��ر م��ن��ت��خ��ب الئ����ق ل��ب��ط��ول��ة اآ���ض��ي��ا 

املقبلة يف �ضيافة لبنان واملوؤهلة لنهائيات 

ك��اأ���ش ال��ع��امل 2014. وج��اء االإخ��ف��اق على 

املخ�ضرم  املنتخب �ضمت  اأن �ضفوف  رغم 

اللبناين  ال���دوري  ف��ادي اخلطيب وجن��وم 

بطل  الريا�ضي،  العبي  خ�ضو�ضاً  ال��ق��وي 

اآ�ضيا، جان عبد النور و�ضانع االألعاب علي 

حممود ورودريك عقل، اإ�ضافة اإىل ميغيل 

لبنان  يف  ال�ضاعدين  اأب��رز  اأح��د  مارتينيز 

وبا�ضل  ا�ضطفان  واإي��ل��ي  اإبراهيم  وحممد 

بوجي.

ال��ف�����ض��ي��ح��ة  ب���ل���ة  ال���ط���ن  يف  زاد  وم�����ا 

من  اللبناين  اجل��واز  ب�ضحب  متثلت  التي 

لونزو هو�ضكن  املجن�ش �ضامويل  الالعب 

واإع���ادت���ه اإىل ب���روت الت��خ��اذ االإج�����راءات 

املنا�ضبة بعد ثبوت احرافه يف اإ�ضرائيل.

وذل������ك ب���ن���اء ل����ق����رار ات���خ���ذ م����ن ق��ب��ل 

في�ضل  اللبناين  والريا�ضة  ال�ضباب  وزي��ر 

كرامي.

�ضنة(   32( ه��و���ض��ك��ن  �ضجل  يف  وت��ب��ن 

ع���رب امل���واق���ع االل���ك���رون���ي���ة اأن�����ه ل��ع��ب يف 

والواليات  اإ�ضرائيل  �ضمنها  دول عدة من 

املتحدة )�ضياتل �ضوبر �ضونيك�ش( وال�ضن 

واليونان وكرواتيا واإيران ورو�ضيا.

واأف������ادت م�����ض��ادر م��ط��ل��ع��ة ل���»ال��ث��ب��ات« 

مع  �ضتقوم  وال��ري��ا���ض��ة  ال�ضباب  وزارة  اأن 

حتقيق  بفتح  اللبنانية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

ح���ول امل��و���ض��وع، ال����ذي م��ر م����رور ال��ك��رام 

وكان  ال�ضلة..  لكرة  اللبناين  االحتاد  على 

االحت��اد  يف  ب��االأم��ر  يعلم  م��ن  على  يتعن 

اأن يخرب بذلك لكي ال يح�ضل ما ح�ضل، 

فال املوؤ�ض�ضة الريا�ضية الر�ضمية بلغت وال 

الالعب  الأن  بلغت،  العام  االأم��ن  موؤ�ض�ضة 

ك���ان ي��ح��م��ل ج����واز ���ض��ف��ر ن��ظ��ي��ف م��ن دون 

تاأ�ضرات دخول اإىل اإ�ضرائيل وح�ضل بناء 

عليه على جواز للم�ضاركة مع املنتخب.

 22( ب�ضرو�ش  كاتيا  ال�ضّباحة  واأه���دت 

عاماً( لبنان هدية ثانية، بعدما �ضمنت له 

مكاناً يف دورة االألعاب االأوملبية عام 2012، 

حيث تاأهلت من خالل االألعاب اجلامعية 

مبا�ضرة  اأّهلها  رقماً  حققت  اإذ  ال�ضن  يف 

�ضباق  ل��ن��دن يف  اأومل��ب��ي��اد  امل�����ض��ارك��ة يف  اإىل 

دقائق، علماً   4،15،06 ق��دره  ح��رة  م   400
اأن الرقم املطلوب للتاأهل من قبل االحتاد 

الدويل لل�ضباحة هو 4،18،07 د.

االإفريقي  االحتكار  ب�ضرو�ش  وك�ضرت 

ل��ل��ذه��ب مل��ن��اف�����ض��ات ال�����ض��ب��اح��ة يف ال����دورة 

العربية، ونالت �ضرف اأن تكون اأول �ضباحة 

متوجة واأن تكون اأي�ضاً اأول ريا�ضية تهدي 

لبنان ميدالية ذهبية.

واأحرزت ب�ضرو�ش املركز االأول يف �ضباق 

�ضارة  املغربية  م ح��رة، وتقدمت على   200

22

ة ـَ رَيـاض

كري�ضتيانو رونالدو.. جنم ريال مدريد

ليونيل مي�ضي.. جنم بر�ضلونة

االإ�ضباين  ال��دوري  خل�ضت معركة 

يف امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي، ك��م��ا ك��ان��ت احل��ال 

االأرجنتيني  بن  باملواجهة  �ضابقه،  يف 

ليونيل مي�ضي والربتغايل كري�ضتيانو 

يف  خوامتها  �ضتعرف  والتي  رون��ال��دو، 

التا�ضع من كانون الثاين املقبل عندما 

يعلن ا�ضم الفائز بلقب العب العام.

ومن املتوقع اأن يتمكن مي�ضي )24 

العب  اأف�ضل  بلقب  الظفر  من  عاماً( 

التوايل،  على  الثالث  للعام  العامل  يف 

اإال يف ح���ال جن��ح رون���ال���دو ال���ذي ن��ال 

2008، يف  ع��ام  املرموقة  اجلائزة  ه��ذه 

اأ�ضوات  با�ضتقطاب  التوقعات  خمالفة 

املدربن وال�ضحافين.

النجوم بن  اأن ح��رب  املوؤكد  وم��ن 

ت�ضكل  اال�ضتثنائين  الالعبن  هذين 

�ضينمائي  خم��رج  الأي  ال��الزم��ة  امل���واد 

���ض��خ�����ض��ي��ة  االخ������ت������الف يف  ب�������ض���ب���ب 

ك����ل م����ن ال���الع���ب���ن، ف��م��ي�����ض��ي مي��ث��ل 

مبواهب  يتمتع  ال��ذي  ال��ه��ادئ  البطل 

ا�ضتثنائية يجرها مل�ضلحة املجموعة، 

ورون����ال����دو ال��ب��ط��ل امل��ت��ع��ج��رف ال���ذي 

لعبه  ط��ري��ق��ة  االأن��ان��ي��ة يف  اإىل  مي��ي��ل 

�ضعياً خلف املجد ال�ضخ�ضي.

بقا�ضم  ي��ت��م��ت��ع��ان  ال��الع��ب��ن  ل��ك��ن 

م�����ض��رك م��ت��م��ث��ل ب��ك��ون��ه��م��ا ه��داف��ن 

واأرقامهما  ج���داً  الرفيع  ال��ط��راز  م��ن 

خرج  مي�ضي  لكن  نف�ضها،  عن  تتحدث 

م��ن امل��و���ض��م مب��ا ه��و اأث��م��ن بكثر من 

االإجن�������ازات واالأرق�������ام ال�����ض��خ�����ض��ي��ة اإذ 

املحلي  ال����دوري  للقب  ب��ر���ض��ل��ون��ة  ق���اد 

وم�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا، متنازاًل 

ل���ل���رون���ال���دو ع����ن ج����ائ����زة ال��ر���ض��ي��ة 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب���احل���ذاء ال��ذه��ب��ي الأف�����ض��ل 

هداف يف البطوالت االأوروبية املحلية 

ملو�ضم 2011-2010.

االإ�ضباين  ال��دوري  رونالدو  واأنهى 

ب��ر���ض��ي��د 40 ه���دف���اً، م��ن��ف��رداً ب��ال��رق��م 

يف  امل�ضجلة  االأه����داف  ل��ع��دد  القيا�ضي 

مو�ضم واحد يف تاريخ »ال ليغا« والذي 

كان يتقا�ضمه مع مهاجم اأتلتيك بلباو 

تيلمو زارا الذي حقق هذا االإجناز عام 

1951، واملك�ضيكي هوغو �ضان�ضيز الذي 
حققه مع ريال مدريد عام 1990.

وت����ق����دم رون�����ال�����دو ب����ف����ارق ت�����ض��ع��ة 

-2010 اأه��داف على مي�ضي وتفوق يف 

مان�ض�ضر  م��ع  حققه  م��ا  على   2011
ع��ن��دم��ا   2008-2007 م��و���ض��م  خ����الل 

ال����دوري  31 ه���دف���اً يف  ���ض��ج��ل ح��ي��ن��ه��ا 

اأهدافه  �ضجل  وهو  املمتاز،  االإنكليزي 

ال����دوري،  34 م���ب���اراة يف  االأرب���ع���ن يف 

 63 يف  ه��دف��اً   66 اإىل  ر���ض��ي��ده  راف���ع���اً 

االإ�ضباين  ال���دوري  يف  خا�ضها  م��ب��اراة 

منذ ان�ضمامه اإىل النادي امللكي.

مـيـســي ـ رونـــالــــدو..              نزاع حسمه األرجنتيني بالضربة القاضية

) العدد 193(  اجلمعة - 23 كانون الأول - 2011

مـشـــاركـة كــارثـيـــة لســـلة الـرجـــال              في دورة األلعاب العربية
بـشــروش وتســالكيــان وشعـيـتـو         وسيدات السلة أنقذن ماء الوجه

منتخب لبنان بكرة ال�ضلة



كما  اهلل،  خلف  زينب  والتون�ضية  البكري 

 100 �ضباق  يف  برونزية  ميدالية  اأ�ضافت 

فرا�ضة خلف امل�ضرية فريدة ه�ضام عثمان 

حترز  اأن  قبل  بنعا�ضور،  فلة  واجل��زائ��ري��ة 

ذهبية �ضباق 400 م حرة االإثنن.

ت�ضلكيان،  غريتا  ال��ع��داءة  وع��دت  وكما 

 200 ���ض��ب��اق  بذهبية  ب��االح��ت��ف��اظ  جن��ح��ت 

ث(،   24.10( يف  امل�ضافة  قطعت  بعدما  م 

وت���ق���دم���ت ع��ل��ى ال���ع���راق���ي���ة دان�����ة ح�ضن 

ت�ضلكيان  وكانت  عمر.  فايزة  وال�ضودانية 

بها  ظ���ف���رت  ال���ت���ي  م   100 ذه��ب��ي��ة  ف���ق���دت 

العراقية ح�ضن.

املبارزة،  لعبة  �ضعيتو يف  االأخ��وة  وتاألق 

وبعدما اأحرز زين �ضعيتو امليدالية الف�ضية 

امليدالية  اإح��راز  �ضقيقته منى من  متكنت 

يف  �ضابعاً  امل�ضنفة  ح�ضاب  على  الذهبية 

والتي  بكري،  بو  اإينا�ش  التون�ضية  العامل 

فازت عليها �ضعيتو بنتيجة كبرة 15 ��� 7.

ويف اجل�������ودو، ج�����اءت ث���م���ار امل�����ض��ارك��ة 

�ضما�ش  ك��اري��ن  ال��الع��ب��ات  ع��رب  اللبنانية 

63كلغ(  حت���ت  وزن  وب���رون���زي���ة  )ف�����ض��ي��ة 

حتت  وزن  )ب���رون���زي���ة  م��ل��ك��ون  واودي�������ت 

78كلغ(، وليا فرحات )برونزية وزن حتت 
52كلغ(.

وك����ان����ت ل���ت���ك���ون خم��ت��ل��ف��ة ل����و ����ض���ارك 

ال���الع���ب ال��ل��ب��ن��اين امل��ق��ي��م يف ال���ربازي���ل 

ال���ي���ا����ش ن��ا���ض��ي��ف ال�����ذي رف�������ش االحت����اد 

لوائح  خمالفته  بحجة  م�ضاركته  العربي 

للدورة  املنظمة  اللجنة  اأن  علماً  امل�ضابقة، 

كانت �ضمحت له بامل�ضاركة، كما وافق على 

م�ضاركته كل من االحتاد الدويل واالحتاد 

يحق  اأن��ه  اعتربا  اللذين  للعبة  الربازيلي 

ل��الع��ب اأن ي��ل��ع��ب حت��ت ع��ل��م ب����الده، ول��و 

خ��ا���ش ن��ا���ض��ي��ف امل��ن��اف�����ض��ات ل��ك��ان ح�ضد 

ميداليتن على االأقل يف وزن 81كلغ.

النوع  من  الفرو�ضية  ميدالية  وج��اءت 

ل��ل��ف��رق،  ال��روي�����ش  م�ضابقة  يف  ال��ف�����ض��ي 

ح��ي��ث ح��ل ال��ف��ري��ق ال��ل��ب��ن��اين ث��ان��ي��اً خلف 

واأم���ام نظره  القطري )ذه��ب��ي��ة(  ن��ظ��ره 

ال��ع��راق��ي )ب���رون���زي���ة(. ك��م��ا اك��ت��ف��ى م��ازن 

للعبة  ال���ربون���زي���ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ب���رج���اوي 

يف  خ�ضارته  بعد  الت�ضع،  ال��ك��رات  ب��ل��ي��اردو 

ن�ضف النهائي اأمام الكويتي بدر العو�ضي، 

وفوزه على االإماراتي علي ال�ضويدي.

حتدي 2015 

العربية  ال����دورة  لبنان  تنظيم  يعترب 

لقدراته  حتدياً   ،2015 عام  ع�ضرة  الثالثة 

التنظيمية والفنية والب�ضرية.

وك���ان���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة الحت���اد 

ال��ل��ج��ان ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ق����ررت يف 10 

دورة  ا�ضت�ضافة  �ضرف  لبنان  اجل��اري منح 

االألعاب العربية الثالثة ع�ضرة املقررة عام 

الدورة  احت�ضن  اأن  للبنان  و�ضبق   .2015
العربية مرتن عامي 1957 و1997.

والريا�ضة  ال�ضباب  ع��ام  مدير  واعترب 

زي����د خ��ي��ام��ي اأن ل����دى ل��ب��ن��ان »ال���ق���درات 

ال���ب�������ض���ري���ة وال���ت���ق���ن���ي���ة وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة 

ال�ضتقبال  الكاملة  واملن�ضاآت  والتنظيمية 

احل�������دث، ل���دي���ن���ا اأي�������ض���اً امل����ط����ار امل���وؤه���ل 

ال�ضتيعاب اأكرب عدد ممكن من امل�ضاركن، 

الفنادق ما يكفي ويليق  اأي�ضاً من  ولدينا 

عن  ف�ضاًل  امل�ضتويات،  اأع��ل��ى  على  وي��زي��د 

اآالف  املدينة اجلامعية التي تت�ضع لنحو 3 

»ال  موجودة  املن�ضاآت  اأن  واعترب  �ضخ�ش«. 

بل  ج��دي��دة،  ريا�ضية  من�ضاآت  اإىل  نحتاج 

اإىل تاأهيل ما هو موجود وا�ضتكمال العمل 

يف امل��دي��ن��ت��ن ال��ري��ا���ض��ي��ت��ن يف ط��راب��ل�����ش 

وب��ع��ل��ب��ك، ف��ل��دي��ن��ا ك���ل امل���راف���ق اخل��ا���ض��ة 

البطوالت  با�ضت�ضافة  املتعلقة  وال��ع��ام��ة 

وال���ت���دري���ب���ات ل��ل��ري��ا���ض��ي��ن امل�����ض��ارك��ن«. 

اأن  ما الذي مينع من  »اإذاً  وم�ضى قائاًل: 

كل  منتلك  مادمنا  ميكن  ما  اأف�ضل  نقدم 

االفتتاح  مو�ضوع  ويبقى  امل��ق��وم��ات،  ه��ذه 

ل��ل��دورة  ال��ع��ن��وان االأ���ض��ا���ض��ي  ال���ذي ي�ضكل 

الذي  للبلد  رمزية وطنية  ي�ضكل من  مبا 

قدمته قطر يف  م��ا  اأن  اأج���زم  وهنا  ينظم، 

مب�ضتوى  وك���ان  جميعاً  اأب��ه��رن��ا  االف��ت��ت��اح 

اأوملبياد عربي،  اأُلب�ش على  اأوملبياد حقيقي 

و�ضنقيم  اآخ���ر  م��ك��ان  اإىل  �ضنذهب  ون��ح��ن 

يلب�ش  اأن  ي�ضح  ع��رب��ي  الأومل��ب��ي��اد  اح��ت��ف��ااًل 

»�ضنعمل  واأ����ض���اف  ع���امل���ي«.  اأومل��ب��ي��اد  ع��ل��ى 

الكامل  التح�ضر  اللحظة على  منذ هذه 

بت�ضكيل  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  و�ضيقوم 

ال�ضهر  تبداأ مهامها من  جلنة حت�ضرية 

االأول لعام 2012 وينتهي عملها يف ت�ضرين 

املتعلق  امللف  كامل  لتح�ضر  املقبل  االأول 

اإىل جم��ل�����ش  ل���رف���ع���ه  ب����احل����دث مت���ه���ي���داً 

الوزراء الإعالن الهيكلية الر�ضمية وو�ضع 

املوازنة املنا�ضبة«.

بالريا�ضين  املتعلق  الفني  ال�ضق  وع��ن 

ال��وزارة  »و�ضتقوم  خيامي  اأو���ض��ح  اللبنانين 

وم�����ن خ�����الل ج���ه���د ق�����ام ب����ه وزي������ر ال�����ض��ب��اب 

والريا�ضة، برفع مبلغ امل�ضاهمات من ملياري 

)نحو  ل���رة  م��الي��ن   10 اإىل  لبنانية  ل���رة 

االحت����ادات  اإىل  ���ض��ن��وي��اً  دوالر(  م��ل��ي��ون   6،5
األعابها  وجت��ه��ي��ز  منتخباتها  واإع�����داد  ل��ب��ن��اء 

وت��اأم��ن امل��درب��ن خ��الل ف��رة اأرب���ع �ضنوات 

مع تركيز على االألعاب الفردية وكرة ال�ضلة 

الو�ضع  ذل��ك ال�ضتنها�ش  وك��ل  ال��ق��دم،  وك��رة 

اإىل  وبالن�ضبة  اللبنانية«.  للريا�ضة  الفني 

اجل���وائ���ز امل��ال��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت يف ال����دورة 

�ضنعتمد اجلوائز  باأننا  �ضك  »ال  قال  احلالية 

امل���ادي���ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن، اإمن����ا ب��ط��ري��ق��ة خمتلفة 

امل�ضروع عرب  و�ضيكون البحث يف متويل هذا 

املوؤ�ض�ضات الكثرة حيث �ضيجري العمل على 

عن  اأي�ضاً  وحت��دث  بطولة«.  لكل  راع  تاأمن 

»اإن  قائاًل:  االأوملبياد  اإىل  املوؤهلة  الريا�ضات 

القوى  واأل��ع��اب  ال�ضباحة  مناف�ضات  اع��ت��ب��ار 

واجل��م��ب��از ت��اأه��ي��ل��ي��ة اإىل االأل���ع���اب االأومل��ب��ي��ة 

�ضيحفز الدول على اإ�ضراك اأف�ضل ريا�ضييها 

يف الدورة، ونحن �ضنعمل على اأن تكون اأكرث 

االألعاب الفردية كاجلودو والتايكواندو وكرة 

اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الريا�ضات  �ضمن  م��ن  ال��ط��اول��ة 

االأوملبياد اأي�ضاً«.

بطلب   2004 ع����ام  ت���ق���دم  ل��ب��ن��ان  وك�����ان 

 2007 يف  ع�ضرة  احلادية  ال��دورة  ال�ضت�ضافة 

 10 مقابل  ب�12 �ضوتاً  بها م�ضر  ف��ازت  ولكن 

اأ�ضوات فكان القرار باأن تقام الدورة يف م�ضر، 

على اأن تكون من ن�ضيب لبنان يف 2011. ويف 

الدورة الثانية  ا�ضت�ضافة  قطر  طلبت   2009
يكون  اأن  على  ذلك  على  لبنان  فوافق  ع�ضرة 

من حقه ا�ضت�ضافة ن�ضخة 2015.
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 »7 ار  »�ضي  ال��ذي حققه  النجاح  لكن 

على  يكتمل  مل  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  على 

�ضعيد اجلماعي بعدما خرج فريقه من 

الدوري املحلي خايل الوفا�ش كما احلال 

التي  اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  دوري  م�ضابقة  يف 

ودعها من ن�ضف النهائي على يد مي�ضي 

وزمالئه بالذات.

الالعبن  ب��ن  احل���رب  اأن  ي��ب��دو  وال 

�ضراعهما  اإن  اإذ  الهدنة،  نحو  متوجهة 

يت�ضاركان  حيث  امل��و���ض��م،  ه��ذا  متوا�ضل 

����ض���دارة ت��رت��ي��ب ه����دايف ال�����دوري املحلي 

اأن  ك��م��ا  منهما،  ل��ك��ل  ه��دف��اً   17 بر�ضيد 

فريقيهما يت�ضاركان اأي�ضاً �ضدارة ترتيب 

املبا�ضرة  امل��واج��ه��ة  اأف�ضلية  م��ع  ال���دوري 

ل��رب���ض��ل��ون��ة، وال���ت���ي ن��ال��ه��ا ع���ن ج����دارة 

وا�ضتحقاق بعد تغلبه ال�ضبت املا�ضي على 

غرميه امللكي يف عقر داره 1-3.

�ضباك  اإىل  ط��ري��ق��ه  مي�ضي  ي��ج��د  مل 

ال�»كال�ضيكو«  يف  كا�ضيا�ش  ايكر  احلار�ش 

مهند�ش  ك���ان  لكنه  امل��و���ض��م  ل��ه��ذا  االأول 

الهدف االأول والثالث، فيما مر رونالدو 

اأي  ي���رك  اأن  امل��وق��ع��ة دون  ه���ذه  ب��ج��وار 

فر�ضاً  فريقه  على  اأه��در  اإن��ه  بل  انطباع 

اأج���واء  اإىل  ب��اإع��ادت��ه  كفيلة  ك��ان��ت  �ضهلة 

اللقاء.

ي��ت��ف��وق  م��ي�����ض��ي  اأن  امل�����وؤك�����د  وم�����ن 

ع���ل���ى رون�����ال�����دو مت����ام����اً يف م����ا ي��خ�����ش 

امل���واج���ه���ات امل��ب��ا���ض��رة ب��ي��ن��ه��م��ا م��ن��ذ اأن 

اإىل ري���ال م��دري��د يف  ال��ربت��غ��ايل  ان�ضم 

 5 االأرجنتيني  �ضجل  اإذ   ،2009 �ضيف 

�ضباك  بها  التي هز  ال�13  االأه���داف  من 

النادي امللكي حتى االآن، منذ قدوم »�ضي 

فيما  برنابيو«،  »�ضانتياغو  اإىل   »7 ار 

اكتفى االأخر بهدفن فقط.

واالأه���������م م����ن االأه����������داف واالأرق���������ام 

ال�ضخ�ضية هو اأن مي�ضي قاد بر�ضلونة اإىل 

ح�ضاب  على  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 

ثنائية  بت�ضجيله  ب��ال��ذات  م��دري��د  ري���ال 

الفوز يف ذهاب ن�ضف النهائي )0-2(.

وك����������ان امل�����و������ض�����م امل�����ا������ض�����ي م���و����ض���م 

ال�»كال�ضيكو« بامتياز اإذ تواجه الفريقان 

ثالث  فائزاً  بر�ضلونة  وخ��رج  م��رات  �ضبع 

فيما   ،0-5 �ضاحقة  بنتيجة  بينها  م��رات، 

الكاأ�ش  ف��وزاً وحيداً يف نهائي  حقق ري��ال 

بف�ضل هدف لرونالدو، وانتهت املباريات 

الثالث االأخرى بالتعادل.

وتظهر االأرق����ام ال��ت��ف��وق ال��ت��ام ال��ذي 

ناحية  م��ن  رون��ال��دو  على  مي�ضي  حققه 

اأن يتوج  االإجن��ازات اجلماعية وهو ياأمل 

ذلك باإجناز فردي من خالل االحتفاظ 

ب��ج��ائ��زة اأف�����ض��ل الع����ب يف ال���ع���امل على 

ح�����ض��اب رون����ال����دو ال�����ذي ي���واج���ه اأي�����ض��اً 

مناف�ضة من العب اآخر يف بر�ضلونة وهو 

ال�ضباق  انح�ضر  بعدما  هرنانديز  ت�ضايف 

على جائزة كرة »فيفا« الذهبية بن هذا 

الثالثي.

املا�ضي على  العام  وكان مي�ضي تفوق 

زم��ي��ل��ي��ه يف ب��ر���ض��ل��ون��ة ت�����ض��ايف ه��رن��ان��دي��ز 

ال��ذي  اال���ض��ت��ف��ت��اء  يف  انيي�ضتا  وان��دري�����ش 

ت�ضارك فيه جلنة مكونة من �ضحافين 

م��ن��ت��خ��ب وط��ن��ي   208 وم����درب����ي وق������ادة 

من�ضوياً حتت لواء االحتاد الدويل.

املئة  يف  65ر22  على  مي�ضي  وح�ضل 

امل��ئ��ة  يف   36.17 م��ق��اب��ل  االأ�����ض����وات  م���ن 

النيي�ضتا و48.16 يف املئة لت�ضايف.

م��ف��اج��اأة كبرة  مي�ضي  ت��ت��وي��ج  وك���ان 

يف  ب��الده  منتخب  مع  ف�ضله  اإىل  بالنظر 

اإفريقيا  جنوب  يف  العامل  كاأ�ش  نهائيات 

بخ�ضارة  التانغو  منتخب  ودع��ه��ا  وال��ت��ي 

ال�����دور رب��ع  0-4 يف  اأمل���ان���ي���ا  اأم�����ام  م��ذل��ة 

زميليه  ر�ضح  نف�ضه  اأن��ه هو  كما  النهائي، 

اجل��ائ��زة،  ب��ه��ذه  ل��ل��ف��وز  وت�����ض��ايف  انيي�ضتا 

الأنهما  منه  اأك��رب  حظوظهما  اأن  معترباً 

النجم  اأن  ال���ع���امل، يف ح��ن  ب��ك��اأ���ش  ف����ازا 

االأرجنتيني ودع العر�ش الكروي باكراً.

لكن مي�ضي �ضي�ضتحق هذه املرة وعن 

�ضيك�ضف  التي  املرموقة  اجل��ائ��زة  ج��دارة 

ال�ضنوي  احلفل  يف  �ضاحبها  عن  النقاب 

يف زيوريخ، يف ظل امل�ضتوى املذهل الذي 

املا�ضي ويوا�ضله يف املو�ضم  قدمه املو�ضم 

احلايل اأي�ضاً.

مـيـســي ـ رونـــالــــدو..              نزاع حسمه األرجنتيني بالضربة القاضية
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مـشـــاركـة كــارثـيـــة لســـلة الـرجـــال              في دورة األلعاب العربية
بـشــروش وتســالكيــان وشعـيـتـو         وسيدات السلة أنقذن ماء الوجه

العداءة غريتا ت�ضلكيانال�ضّباحة كاتيا ب�ضرو�ش
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كاريكاتير

اأكدت درا�سة طبية حديثة، اأجراها باحثون واأطباء 

اأمريكيون، اأن �سجرة عيد امليالد »الكري�سما�س« قد 

ال�سحية  ال�سكاوى  من  العديد  عن  م�سوؤولة  تكون 

يف  خ�سو�ساً  االأ�ــســخــا�ــس،  بع�س  منها  يــعــاين  الــتــى 

و�سيق  التنف�س  اأمرا�س  مثل  امليالد،  اأعياد  موا�سم 

ال�سدر، وال�سعال وال�سعور باخلمول واالأرق.

ي�سابون  االأ�سخا�س  العديد من  اإن  الباحثون  وقال 

يف فرتة اأعياد امليالد مبا يعرف با�سم »متالزمة �سجرة 

الكري�سما�س«، والتي تنتج من تكون نوع من العفن على 

فروع اأ�سجار »عيد امليالد«، مما يوؤدي اإىل ن�سر اجلراثيم 

وامليكروبات التي ي�ستن�سقها االإن�سان من دون علم.

يقارب  ما  على  اأجريت  التي  الدرا�سة  واأو�سحت 

مت�سمنة  املــيــالد،  عيد  اأ�ــســجــار  مــن  ق�سا�سة  الـ28 

اأجـــزاء مــن االأغــ�ــســان، واللحاء الأنـــواع متعددة من 

35 نــوعــاً مــن العفن،  اأنــهــا حتــتــوي على  االأ�ــســجــار، 

م�سريين اإىل اأن حواىل 70 يف املائة من هذا العفن 

ال�سعال  مثل  التنف�سي،  اجلهاز  اأمــرا�ــس  ي�سبب  قد 

والكحة، و�سيق يف التنف�س، واآالم بال�سدر، باالإ�سافة 

بخالف  االأنــفــيــة،  واجلــيــوب  الــعــن،  ح�سا�سية  اإىل 

ال�سعور باالرهاق، وا�سطرابات النوم.

�ــســجــرة  »مــــتــــالزمــــة  اأن  الـــبـــاحـــثـــون  ـــــاف  واأ�ـــــس

اإىل م�ساكل يف الرئة  الكري�سما�س« قد توؤدي اأحياناً 

ال�سعب  بالتهاب  االإ�سابة  مثل  البعيد،  املــدى  على 

الهوائية، اأو التهاب رئوي حاد، الفتن اإىل اأن تكّون 

طبيعي،  ب�سكل  يحدث  االأ�سجار  اأوراق  على  العفن 

اأجـــواء  تهيئه  الـــذى  احلـــار  املــنــاخ  يف  يتفاقم  ولكنه 

املنازل الدافئة يف موا�سم اأعياد امليالد.

الب�سيطة  اخلــطــوات  ببع�س  االأطـــبـــاء  واأو�ـــســـى 

اأعرا�س �سابقة يف عطلة عيد  باأية  لتفادي االإ�سابة 

امليالد، مثل �سرورة ر�س ال�سجرة باملاء يف احلديقة، 

وتركها لتجف قبل اإح�سارها اإىل الداخل، واالإ�سراع 

يف اإزالــتــهــا مــن املــنــزل بــعــد انــتــهــاء االحــتــفــال بعيد 

امليالد مبا�سرة.

�سجرة »الكري�سما�س« خطر على �سحة الإن�سان

دفعت الغرية عاماًل بنغالياً اإىل قطع اأ�سابع زوجته، ب�سبب ا�ستكمالها للدرا�سة بعد 

اجلامعية من دون موافقته، بينما هو مل يتخط ال�سف الثامن، وقام باإلقاء اأ�سابعها 

يف القمامة، حتى ال يتمكن االأطباء من اإعادتها مرة اأخرى.

ويواجه رفيق اهلل اإ�سالم )30 عاماً(، الذي يعمل يف دولة االإمارات العربية، عقوبة 

ال�سجن مدى احلياة، بعد اأن حذر زوجته حوا اخرت )21 عاماً( من عقاب قا�س اإذا مل 

تتخل عن درا�ستها، لكنها اأ�سرت على ا�ستكمال م�سوارها التعليمي.

اأن  اأراد  بنغالدي�س،  اإىل  اأن عاد  »بعد  بقولها:  الواقعة  تفا�سيل  وتــروي حوا اخرت 

يتناق�س معي، وفجاأة ع�سب عينّي وربط يدّي، واأي�ساً قام باإغالق فمي بال�سق، قائاًل 

اإنه �سيعطيني بع�س الهدايا، لكن بداًل من ذلك قام بقطع اأ�سابعي«!

مر�سح »متوفـَّى« يح�سل 
على 3760 �سوتًا 

فـي النتخابات امل�سرية
ومنها  تنتهي،  ال  امل�سرية  االنتخابات  وعجائب  طرائف 

من  كبري  عــدد  على  االنــتــخــابــات  قبل  تــويف  مر�سح  ح�سول 

االأ�سوات، رغم وفاته.

�سنة( يف  �سليمان )49  �سعد  ال�سوادفى  املر�سح  وفاة  فبعد 

حادث ت�سادم �سيارة بدائرة مركز ال�ساحلية اجلديدة بتاريخ 

2011/10/19، مت اإدراج ا�سمه يف الك�سوف االنتخابية كمر�سح 
فردي م�ستقل، ليح�سل على 3760 �سوتاً.

قطع اأ�سابع زوجته 
لأنها اأ�سّرت على اإكمال تعليمها

تتويج اأف�سل امراأة داعية

ــــّوجــــت مـــالـــيـــزيـــة كـــاأفـــ�ـــســـل داعــــيــــة امــــــراأة  ُت

يف بــرنــامــج اإ�ـــســـالمـــي يف مــالــيــزيــا مـــن بــرامــج 

تغيري  اإىل  يـــهـــدف  الـــــذي  الــــواقــــع،  تــلــفــزيــون 

العقليات املحافظة عن دور الن�ساء يف املجتمعات 

اإلقاء  يف  اختبارات  اجــتــازت  اأن  بعد  االإ�سالمية، 

االإ�سالمي  اخلطاب  وجتديد  الدينية  الــدرو�ــس 

يف امل�ساجد.

13 حلقة  ُقــــّدم يف  وَحـــكـــَم الــرنــامــج، الـــذي 

بناء  ال�سابات  امل�سلمات  على  »�ساحلة«،  وا�سمه 

على معلوماتهن الدينية، ومهاراتهن اخلطابية، 

و�سخ�سياتهن.

م�سلمة   600 ا�سُتقطبت  االخــتــبــارات،  وبــعــد 

على االأقل، ترتاوح اأعمارهن بن 20 و30 عاماً، 

اختار الرنامج ع�سر �سابات للت�سفيات النهائية 

العا�سمة  يف  ُعر�ست  الــتــي  االأخـــرية  احللقة  يف 

املاليزية كواالملبور يوم اجلمعة املا�سي.

يف  در�ــســاً  الع�سر  املت�سابقات  كل من  وقــّدمــت 

تعاليم االإ�سالم اخلا�سة بالقيم االأخالقية على 

القدرة  على  بناء  عليهن  احلكم  و�سدر  امل�سرح، 

على جذب احل�سور لال�ستماع اإليهن.

ا�ستكمال  املت�سابقات على  كما اخترت قدرة 

وجتديد  االأيــتــام،  م�ساعدة  مثل  متنوعة،  مهام 

م�سجد متداٍع.

وكانت الفائزة امي �سوفيا اأحمد )25 عاماً( 

املتخ�س�سة يف الدرا�سات القرانية، تلقت تدريباً 

اأن  تــاأمــل  اإنــهــا  وقــالــت  يف م�سر،  ومكثفاً  منظماً 

ي�ساعد فوزها يف تو�سيع نطاق القبول للداعيات 

على  الن�ساء  من  املزيد  ي�سجع  واأن  املجتمع،  يف 

االن�سمام اإىل هذا املجال.




