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أميركـا - إيـران.. 
مفاوضـات أم مواجهـة؟

خالد حدادة لـ»الثبات«: الخوف من اندالع حرب 
عالمية ثالثة.. ومشروع نحاس »استثناء«

السعودية 2011.. إيغال فـي التبعية 
ألميركا وتبديد للثروة
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إحباط سياسي يصيب 14 آذار
الحريري - جعجع
ورهان الوهم

»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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لماذا ُطلب من »14 آذار« عدم زيارة المناطق الحدودية مرة أخرى؟
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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

ما حدث على امتداد الوطن العربي اأثلج قلوبنا، وا�صتب�صرنا خرياً ب�صحوة 

ال�صعوب العربية بعد هجعة طويلة امتدت اأكرث من عقود ثالثة، فرحنا و�صّجعنا 

ر ال�صعوب العربية، اآملني التزام حترير فل�صطني.  حترُّ

قلنا اإن الأوان قد اآن ليتوّحد املوقف العربي حول ق�صية فل�صطني؛ فالعرب 

ن��زاع حول  الزمن كانوا خاللها يف حال تعار�ض، ل بل  عا�صوا مدة طويلة من 

مفهوم ق�صية فل�صطني.

لكن بعد مرور عام على ما �ُصمي »حتّرر ال�صعوب العربية«، بات من حقنا اأن 

ن�صاأل: اأين اأ�صبح العرب من ق�صية فل�صطني؟

ا�صتعمال  العربية، وبدل  باأموالنا  اأوطاننا  العرب يتقنون فن تدمري  اأ�صبح 

تلك الأموال يف حترير فل�صطني، بات املال العربي ُيدفع ل�صراء الذمم والأقالم 

بهدف  والف�صائيات،  وامل�صموعة  املرئية  الإع���الم  وو�صائل  املكتوبة،  وال�صحف 

والطائرات  اجليو�ض  نفقات  لتغطية  ُيدفع  وب��ات  وت�صويهها،  احلقائق  تزوير 

وال�صواريخ الأمريكية والغربية التي تطلق على �صعبنا واأوطاننا العربية، بحجة 

التخل�ض من احلكام الطغاة واإح��الل احلرية والدميقراطية.. لكن يف حقيقة 

الأمر، اإن تلك الأموال العربية ُتدفع كرمى لعيون اأمريكا و»اإ�صرائيل«.

فاجعل  ع���دوك،  تهزم  اأن  اأردت  »اإذا  ���ص��و(:  )�صن  ال�صيني  الفيل�صوف  ق��ال 

عدوك يهزم نف�صه«.

الن�صيحة،  تلك  تنفيذ  على  عملتا  واأم��ريك��ا  »اإ�صرائيل«  اإن  ق��ول  يف  غلّو  ل 

م�صلم  وب��ني  وم�صيحي،  م�صلم  ب��ني  ال��ف��رق��ة  روح  بث�ّتا  حيث  واق��ع��اً،  وج��ع��اله��ا 

واأ�صبح  وع��رب..  فر�ض  وبني  و�صيعي،  �ُصني  وبني  »معتدل«،  وم�صلم  »متطرف« 

الق�صية  ت��ك��ون  اأن  وب���دل  نف�صه،  على  منق�صماً  الإ���ص��الم��ي   - ال��ع��رب��ي  املجتمع 

فل�صطني والقد�ض، اأ�صبحت الق�صية كيف نتاآمر على تق�صيم فل�صطني وال�صكوت 

اإنهاء  بهدف  وم��ذل��ة،  ا�صت�صالمية  حلول  اأو  م��ب��ادرات  عرب  القد�ض،  تهويد  عن 

بوا�صطة  اأو  مد�صو�صة،  ف�صائيات  عرب  مدرو�ض  بت�صويق  الفل�صطينية؛  الق�صية 

اأقالم ماأجورة، فاأ�صبح جمتمعنا متخبطاً بالفو�صى، متلهياً بالدعوة اإىل ح�صود 

الأ�صا�صية؛  ق�صيتنا  متنا�صياً  للرحيل،  رئي�ض  دع��وة  اأو  حاكم  لإ�صقاط  مليونية 

فل�صطني. 

ُخ�ص�صت  جمعة  ي��وم  ك��ل  م��ن  املليونية  احل�صود  ه��ذه  اأن  ل��و  نتمنى  كنا  ك��م 

للدعوة اإىل ا�صتعادة القد�ض وحترير كامل الرتاب الفل�صطيني، وبدل تبني �صعار 

»ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام«، كان الأوىل لنا اإطالق �صعار »ال�صعب يريد حترير 

فل�صطني«.

ُترى يا عرب، اأّي اإفك ترتكبون، واأنتم عن فل�صطني تتنازلون، وعن تهويد 

املمانعة  وق��وى  املقاومة  وعلى  خانعون،  اأنتم  ولأم��ريك��ا  �صاكتون،  اأنتم  القد�ض 

تتاآمرون، وبالتطبيع مع »اإ�صرائيل« تقبلون؟ ُترى يا عرب، اأّي منقلب تنقلبون؟

عقول  لتخريب  املد�صو�صة  الف�صائيات  ع��رب  �صعى  مهما  ن��ق��ول:  ل��ه��وؤلء 

ال�صعوب العربية واإيهامها باأن فل�صطني لن تعود عربية، واأن احلل هو باإ�صقاط 

منظومة املمانعة والدفع باجتاه اعرتافنا بالكيان ال�صهيوين الغا�صب، وتطبيع 

العالقة مع هذا الكيان، فلن نرتاجع عن اقتناعنا باأن العدو الرئي�صي واخلطر 

فل�صطني؛  ا�صتعادة  هو  الأ�صا�صي  هدفنا  واأن  »اإ�صرائيل«،  هو  اأمتنا  على  الداهم 

كل فل�صطني، من البحر اإىل النهر، وتطهري القد�ض القد�ض؛ كل القد�ض، من 

الحتالل، مهما كّلف الأمر، ومهما طال الزمن.

الهوية  واإ�صقاط  اأمركتنا  اإىل  ال�صعي  الف�صائيات والغرب  مهما حاول عرب 

العربية - الإ�صالمية عن فل�صطني والقد�ض، تبقى فل�صطني الهدف والق�صية 

اجل��ام��ع��ة، وت��ب��ق��ى ال��ع��روب��ة الإط����ار الأ���ص��ح واجل��ام��ع ل��ك��ل م��ك��ون��ات منطقتنا 

ال�صيا�صية والدينية، التي من خاللها يجب العمل على حتقيق هذا الهدف.

رفعت اإبراهيم البدوي

  همسات

لبنان دولة �ضائبة تعلِّم املغر�ضني التطرف

فجور �سيا�سي وظلم اجتماعي.. وحدود فلتانة
العروبة... وعرب الفضائيات

واأباريق  اأكواباً زجاجية  رمى لبنانيون كرث 

بك�صرها  لعل  امل��ن�����ص��رم،  ال��ع��ام  خلف  و���ص��ح��ون��اً 

يذهب العام الفائت واأحداثه وذكرياته الأليمة 

من دون عودة، فكما يلجاأ املواطن املغلوب على 

اأمره، اإىل ال�صكوى هلل، فاإن اللبناين اليائ�ض من 

اأدوات��ه الزجاجية،  اإىل ك�صر بع�ض  دولته، يلجاأ 

مقدمه  ويف  يزعجه،  مما  يتخل�ض  بذلك  لعله 

وا�صطة  يكون  اأن  دولته  ت�صّر  ال��ذي  »النح�ض« 

عقدها مع مواطنيها.

عن  تغيب  دولتهم  اأن  اللبنانيني  م�صكلة 

ت���اأدي���ة م��ه��ام��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة، ف��ت��خ�����ص��ر دوره����ا 

وت��خ�����ص��ر م��ع��ه ث��ق��ة ال��ن��ا���ض ب��ه��ا، اإذ ي��ب��دو اأن 

الأ�صا�ض هو حماية  اأن دوره��ا  دولتنا ل تعرف 

ال�صعيف، فالقوي ل يحتاج اإىل حماية ول اإىل 

ي�صمح  ال��ذي  القانون هو  ه��ذا  ق��ان��ون، وغياب 

يتهم  اأن  لرئي�ض جمعية جتار بريوت )مثاًل( 

احل��ك��وم��ة ب��ال��وق��اح��ة )ه���ك���ذا( لأن���ه���ا جت���راأت 

م��وؤخ��راً وق��ررت حتديد حد اأدن��ى لالأجور مع 

اإدخال بدل النقل �صمنه، حتى ل يبقى العمال 

والكادحون يف لبنان لقمة �صائغة لبع�ض اأرباب 

اإعطائهم  على  �صكاًل  يوافقون  الذين  العمل، 

يتمنعون  ثم  عائلية،  وتعوي�صات  انتقال  بدل 

عن �صرفها لهم.

ولأن الدولة �صائبة، يتطرف اأرباب العمل يف 

ردودهم، مهددين بالويل والثبور، مما �صي�صجع 

فاأبي  الثورة،  على  البلد  يف  اجلائعني  بالتاأكيد 

ذر الغفاري )ر�صي اهلل عنه( تعجب منذ مئات 

النا�ض  على  اجل��ائ��ع  ي��خ��رج  ل  »ك��ي��ف  ال�صنني: 

�صاهراً �صيفه«؟ فكيف احلال اإذا تلكاأت حكومته 

مرا�صيمها  ع��ن  برتاجعها  ب��رات��ب��ه،  اإن�صافه  يف 

اأوًل وثانياً وثالثاً؟

ولأن دول��ت��ن��ا ه���ي دول�����ة »ك���ي���ف م���ا ك����ان«، 

م��ن موظفيها  ك��ب��ري  روات����ب ق�صم  دف���ع  ت��اأخ��ر 

ع��ّدة، من  لأي��ام  املا�صية،  ال�صنة  اأ�صهر  اآخ��ر  يف 

اأن  اأحد نف�صه تربير ذلك، علماً  اأن يكلف  دون 

قبل  روات��ب��ه��م  تقا�صي  على  اع��ت��ادوا  املوظفني 

العيد على  اأي��ام  امل��ي��الد، فم�صت  ي��وم من عيد 

كثريين وهم من دون رواتب، يف حني اأن كثرياً 

راأ�ض  بعد  ما  اإىل  دفعها  تاأخر  التعوي�صات  من 

العام  نهاية  قبل  بدفعها  ال��وع��ود  رغ��م  ال�صنة، 

املا�صي.. األي�ض هذا اعتداء على حقوق املوظف 

و�صعادة اأطفاله؟

ولأن احل��ك��وم��ة، وه���ي واج��ه��ة ال���دول���ة، ل 

بالطابور  توقفهم  ن��راه��ا  م��واط��ن��ي��ه��ا،  حت���رتم 

»النافعة«؛  اأمام مكاتب  وباملئات وحتى بالآلآف 

دف��ع  ع��ن  املتخلف  ينتظر  اأن  م����ربراً  ك���ان  واإذا 

ال���ر����ص���وم امل��ت��وج��ب��ة ع��ل��ي��ه ���ص��اع��ات ل��دف��ع تلك 

بالقوانني  امل��ل��ت��زم  امل��واط��ن  ذن��ب  ال��ر���ص��وم، فما 

يو�صع  لأن  مواقيتها،  الر�صوم يف  يدفع  وال��ذي 

م��ع املتخلف ع��ن ال��دف��ع يف ط��اب��ور واح���د، مما 

من  علناً  الع��ت��ذار  اإىل  الداخلية  وزي��ر  ي�صطر 

ال��ذي  الظلم  م��دى  اكت�صف  اأن  بعد  امل��واط��ن��ني، 

اأحلقه بهم.

وم������������ادام احل������دي������ث ع������ن دف�������ع ال����ر�����ص����وم 

وال���غ���رام���ات: ه���ل ����ص���األ اأح����د م���ن ال�������وزراء اأو 

امل�صوؤولني نف�صه عما يفعل املوظف الذي تاأخر 

دفع  يف  تاأخره  على  الدولة  تغّرمه  كيف  راتبه، 

امل�صوؤولة  هي  مادامت  العامة،  اخلدمات  ر�صوم 

عن هذا التاأخري؟

ث���م، ه��ل يعلم امل�����ص��وؤول��ون ال��ذي��ن مي���الأون 

���ص��ا���ص��ات ال��ت��ل��ف��زة ���ص��ج��ي��ج��اً ب��اإع��الن��ات��ه��م عن 

ت��ق�����ص��ي��ط دف���ع م���ت���اأخ���رات ال���ر����ص���وم، ك��ي��ف يتم 

امل��واط��ن واب��ت��زازه واإذلل���ه، بطلب  التعامل مع 

غري  وامل�صتندات  ال�����ص��روط  م��ن  طويلة  لئ��ح��ة 

من  عليه  ت��راك��م  م��ا  تق�صيط  لقاء  ال�صرورية، 

ر�صوم اإىل املوؤ�ص�صات العامة؟

اإذا قلنا اإن الدولة لي�صت اأمناً وكفى.. فهل 

الأمن بدوره بخري؟

ب��ات  نف�صه  ق����رارة  يف  امل���واط���ن  اأن  ال��الف��ت 

���ص��ائ��ع��اً يف ف��ه��م ال���ت���ط���ورات، ف��ه��ا ه���ي ال��دول��ة 

ولي�ض فقط احلكومة،  لذاتها،  تتنكر  برموزها 

م���ن خ����الل ت��خ��ل��ي��ه��ا ع���ن ال��ت�����ص��ام��ن م���ع اأح���د 

باحلق، يف موقف  ينطق  اأن  ال��ذي قرر  وزرائها 

وزير  اأخطاأ  فهل  ال�صعد،  كل  على  الأغ��رب  هو 

الدفاع عندما حذر من اأن احلدود اللبنانية مع 

اأطنابه  ي�صرب  التطرف  واأن  »فلتانة«،  �صورية 

يف كل جهات البلد؟ وهل بات ال�صاكت عن احلق 

هو ال�صيا�صي الناجح، يف حني اأن كل اللبنانيني 

ومتطرفني، حتى  تطرفاً  لبنان  اأن يف  يعرفون 

الأجهزة الأمنية ال�صاكتة حالياً، �صبق اأن اأعلنت 

بعمليات  ت��ق��وم  ك��ان��ت  م�صلحة  جم��م��وع��ات  اأن 

»القاعدة«  تنظيم  ل�صالح  لبنان  »لوج�صتية« يف 

يف ال��ع��راق؟ فهل ك��ان ذل��ك الإق����رار ه��و الأق��ل 

باأنها  املجموعة  تلك  ال�صبهة عن  لإبعاد  �صرراً، 

ن��ف��ذت اأو ���ص��ارك��ت يف اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����ض رف��ي��ق 

احلريري؟

من حق املواطن اأن ي�صاأل: ما هو الفارق بني 

�صيا�صة  بني  اأو  لحقة،  واأخ��رى  �صابقة  حكومة 

الجتماعي  ال��ظ��ل��م  دام  م��ا  تخالفها،  واأخ����رى 

الالحق به هو ذاته، والفجور ال�صيا�صي حا�صر 

ول يجد من يلجمه، والبلد الذي ن�ض د�صتوره 

على اأن ل يكون مقراً وممراً للعدوان على البلد 

ال��ع��رب��ي ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ج��اوره، ب��ات��ت مناطق 

ح���دوده م��ق��رات لإن��ط��الق ال��ع��دوان والتخريب 

����ص���د ه�����ذا اجل�������ار، ت��ل��ب��ي��ة ل���رغ���ب���ات »ال���ع���زي���ز 

هو  العهود،  ك��ل  ويف  اأن��ه  يبدو  ال��ذي  جيفري«، 

�صاحب احلظوة الذي ل يرد له طلب.

عدنان عبد الغني 

الرئي�ض مي�صال �صليمان مرتئ�صاً جل�صة جمل�ض الوزراء

£ هروب من ال�ضرائب
اخلا�صة  ال��ط��ائ��رة  اأن  معنية،  م��راج��ع  ك�صفت 

لأح����د امل�����ص��وؤول��ني ال�����ص��اب��ق��ني - ي��ع��ي�����ض ح��ال��ي��اً يف 

املتوجبة عليها منذ  الر�صوم  تدفع  ال�صعودية - مل 

اأن ه��ن��اك عملية حت��اي��ل،  ف���رتة ط��وي��ل��ة، والأرج�����ح 

هدفها عدم دفع ر�صوم، كما ح�صل يف مرحلة �صابقة 

توزيع  ر���ص��وم  دف��ع  لعدم  القوانني  على  بالحتيال 

املرياث، والتي اأدت اإىل »لط�ض« نحو ع�صرة ماليني 

دولر على خزينة الدولة اللبنانية.

£ مطلوب للإنرتبول
اأحدهما   ، لبنانينينْ غري  دي��ن  رج��ال  �صوهد 

الآخ��ر  اأن  ورغ��م  ال�صمال.  منطقة  يف  �صعودي، 

بجواز  لبنان  دخ��ل  لكنه  ل��الإن��رتب��ول،  مطلوب 

���ص��ف��ر ���ص��ع��ودي خ���ا����ض، ل��ل��ت��وا���ص��ل م���ع ح��رك��ة 

املنطقة  اأه���ل  ولتحري�ض  تكفريية،  اإ�صالمية 

على �صورية.

£ م�ضكلته يف »م�ضداقيته«
تعهد مقربون من �صعد الدين احلريري، 

�صركاء  وت��اأم��ني  لتمويل  م�صتعد  الأخ���ري  اأن 

ب��ه��دف  اأي ق����وة ع��رب��ي��ة - ت��رك��ي��ة،  ل��ت��م��وي��ل 

ذلك  يعترب  لأن��ه  �صورية،  يف  النظام  اإ�صقاط 

اإل  ال�صلطة..  اإىل  ع��ودت��ه  يف  الوحيد  الأم���ل 

وامل�صكلة  الأم���ر  جوهر  ب��اأن  علق  امل�صتمع  اأن 

يكمنان يف امل�صداقية التي تنق�ض احلريري، 

خ�صو�صاً على امل�صتوى املايل.

£ مهمته اأكرب من حجمه
لحظت جهات معنية اأن م�صوؤول مكتب التعاون 

اأموراً تتجاوز مهمته  يف ال�صفارة الأمريكية يطرح 

وكاأنه  يتعاطى  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  بل  ل  ووظيفته، 

»فيلد مار�صال« ولي�ض �صابطاً �صغرياً برتبة رائد.

£ ا�ضتعدادًا لـ14 �ضباط 
بداأت تن�صيقيات تيار امل�صتقبل العمل منذ الآن 

14 �صباط - كلمة احتفالت  للتح�صري لحتفالت 

هي التعبري الذي ي�صتعمل يف هذه املن�صقيات - حتى 

يوؤكد  وقت  تكوين ح�صد جماهريي، يف  ي�صتطيعوا 

اأن ال�صيخ �صعد  اأمام منا�صريهم  م�صوؤولو امل�صتقبل 

عائد حتماً، قبل املهرجان.
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اإحباط �ضيا�ضي ي�ضيب 14 اآذار

احلــريــري - جـعـجـع.. ورهـــان الــــوهــــم
و�صط دعوات بريئة اإىل احلوار بني اللبنانيني، من اأجل 

اللبناين  امل�صهد  ف��اإن  املنطقة،  �صظايا  م��ن  ال��ب��الد  حت�صني 

بع�ض  ج��راء  خطرية،  مبحاور  ُي�صتقراأ  اأن  ميكن  بعموميته 

بقوى  واملعروفة  »الفيلتمانية«،  املجموعة  من  الت�صريحات 

اآذار.  14
»امل�صتقبل«  ق��ارئ  القوى،  لهذه  حالياً  امليداين  فالقائد 

العام،  هذا  ال�صوري  النظام  ي�صقط  اأن  توّقع  جعجع،  �صمري 

ل بل جزم بذلك، وعندها �صتتغري موازين القوى يف لبنان، 

ح�صب راأيه، اأي مبعنى اآخر، فاإّن حلمه بتغيري موازين القوى 

�صيقّرب اإليه كر�صي رئا�صة اجلمهورية، التي تدغدغ اأحالمه 

ال�صيخ  ال�صرعي لقوى الرت��ب��اط اخل��ارج��ي  امل��م��ّول  واأح���الم 

�صعد احلريري.

ين�صح  ال���ذي  جعجع  ك���الم  يف  للتدقيق  داع  م��ن  لي�ض 

بب�صاطة مايزال يراهن على معونة خارجية  بدواخله، فهو 

لتحقيق اأوهام داخلية؛ كما داأب من بداياته، ولذلك، فلي�ض 

ايهود  ع��ادة  يطلقها  مواقف  مع  كالمه  يتزامن  اأن  مفاجئاً 

النظام  ي�صقط  اأن  اأي�صاً،  ت��وّق��ع، كجعجع  ك��ان  ال��ذي  ب���اراك، 

اأ�صابيع لتحقيق الوهم،  ال�صوري العام الفائت، وو�صع مهلة 

وقبل نهاية العام..

وبينما كانت توقعات اجلعاجعة، على اختالف مواقعهم 

يف 14 اآذار، باأن النظام �صي�صقط تارة يف بداية �صهر رم�صان، 

حمد  القطري  وال�صيخ  ��دون  ُي��ع��يِّ بحيث  نهايته،  يف  وط���وراً 

الأول، وحمد الثاين، يف دم�صق.. انتقلوا جميعاً اإىل »العيدية« 

املنتظرة من الأطل�صي يف عيد ال�صحى.. ومل تاأت »العيدية«، 

بل خرج الأمريكيون من العراق يجرجرون اأذيال خيبتهم.

ل ي�صّك اأي م�صوؤول يف قوى 14 اآذار يف ا�صتحالة حتقيق 

اآمالهم، خ�صو�صاً مع ارتفاع اأ�صوات بع�ض امل�صوؤولني يف دول 

بالدعوة  اآخ��ر،  اإىل  املتحدة، من حني  الوليات  ك��ربى، مثل 

اإىل اإخالء كر�صي الرئا�صي من الرئي�ض ال�صوري ب�صار الأ�صد، 

با�صتحالة  جت���ادل  ول  تقر  وق��ادت��ه��ا  ال���دول  تلك  يقني  لأن 

وجت��ذره  النظام  بقوة  تقر  بل  ل  �صورية،  يف  النظام  �صقوط 

ال�صروري  من  ي�صبح  اإمن��ا  ال�صوري..  ال�صعب  قطاعات  بني 

اأن   ،2005 العام  منذ  املن�صودة  الغاية  حتقيق  يف  الف�صل  بعد 

بالعويل وال�صراخ والتمني، وهو  النزاع م�صتمراً، ولو  يبقى 

ولي�ض  اأ�صابعه  كل  اأح��رق  ال��ذي  نف�صه،  احلريري  عك�صه  ما 

م��راك��ب��ه، لأن���ه مل ول���ن ي��ك��ون ق��ائ��داً ي��وم��اً م���ا، ع��ن��دم��ا دع��ا 

�صورية، وهو ما عّلق  للتدخل يف  لت�صكيل قوة عربية تركية 

باأن جمل�ض الأم��ن قا�صر عن التدخل،  اأحد الغربيني  عليه 

ول  الداخلية،  التناف�صية  الع�صبيات  تتنات�صها  ب��دول  فكيف 

�صيما حيث يلجاأ.

دعوة احلريري تلك التي تنّم عن ق�صور �صيا�صي ا�صتغّله 

اأردوغ��ان يف احلريري وح�صى راأ�صه به، كانت مبنزلة ماآخذ 

مع  �صيما  ���ص��واء،  ح��ّد  على  الأ�صياد  وم��ن  املقربني  من  عليه 

ال�صعودية،  من  ال�صرقية  املنطقة  اجتاحت  التي  التظاهرات 

راأي )جم��رد  اأ�صخا�ض ع���رّبوا ع��ن  والأح��ك��ام اجل��ائ��رة بحق 

عنهم  �صكتت  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  يف  راأي( 

وا�صنطن، بعد اأن اأرغمتهم على توقيع �صفقات اأ�صلحة، قيمة 

الثانية  وقيمة  دولر،  مليار   30 نحو  ال�صعودية  مع  الأوىل 

اأربعة مليارات دولر.. واحلبل على  اأك��رث من  الإم��ارات  مع 

اجلّرار..

وب��ن��اء ع��ل��ي��ه، اأط��ل��ق��ت ال��ق��وى ال��ت��ي تتحكم ب��احل��ري��ري 

ع��ن ُب��ع��د اإ���ص��ارت��ه��ا ل��ه مب��ه��اج��م��ة ف��ري��ق امل��راق��ب��ني ال��ع��رب، 

باعتباره  بال�صدقية،  لتهامهم  مهنيتهم،  عن  النظر  بغ�ض 

اأغوار  ال�صورية من جهة، وهو ي�صرب  »مرجعاً« على الأر���ض 

ال��ت��وق��ع��ات م��ن ح��الت  ك��ت��واأم��ه يف  اأي�����ص��اً  امل�صتقبل ع��ن بعد 

حتماً حتى �صقوط النظام يف �صورية، لتغيري املعادلة والعودة 

الأوىل  للرئا�صتني  معاً  الثنتني  من  ال�صلطة  اإىل  املوهومة 

والثالثة.

ي��ت��وان��ى احل��ري��ري وجعجع  ب��ن��اء على تلك الأوه�����ام، ل 

اإىل  العودة  باإمكانية  اللبناين  ال�صعب  ت�صليل  موا�صلة  عن 

ي��اأمت��ن��اه على  ���ص��وري��ة  ن��ظ��ام يف  ال�صلطة، م��ن خ���الل وج���ود 

حملة  اآخ��ر  اإىل  ح��ني  م��ن  ن�صهد  اأي�����ص��اً  لذلك  ارتباطاتهم، 

ال��دع��وة  اأو  املطالبة  ف�صولها  اآخ���ر  اللبناين،  اجلي�ض  على 

وكاأنه ل يوجد جي�ض يف  ال�صمال،  لن�صر اجلي�ض يف منطقة 

ال�صمال ول يف البقاع، مع العلم اأن وحدات اجلي�ض منت�صرة 

يف ال�صمال، واإّل كيف يطالبون بن�صرها من جهة ويتحدثون 

يف الوقت نف�صه عن منع اجلي�ض لالإعالم من دخول بع�ض 

املناطق اإّل بت�صاريح، علماً اأن اجلي�ض مل مينع اأحداً، بدليل 

التحقيقات امل�صورة التي حت�صل يف املناطق احلدودية.

ت��ن��درج �صمن  ال��دف��اع  ف���اإّن احلملة على وزي���ر  واأي�����ص��اً، 

احلملة على اجلي�ض، لأنه حتّدث عن توّغل لبع�ض عنا�صر 

»القاعدة« من بلدة عر�صال، اإذ دّبت فيهم احلمّية للدفاع عن 

بلدة عر�صال، علماً اأن وزير الدفاع مل يتهم البلدة، حتى اأن 

النائب اإيلي ماروين بات حبيباً مدافعاً عن »القاعدة«، وهو 

معروف بكراهيته لها، اإمنا املطلوب اليوم �صيء اآخر، ولذلك 

زار عر�صال وقال منها اإنه مل ير وجوداً للقاعدة يف عر�صال، 

وكاأن »القاعدة« اأو غريها �صتعلن ذلك عرب يافطات ترّحب 

بقدومه حتى يعلن روؤيته لها.

اإمن���ا الأه���م، اأن م���اروين ط��ال��ب ب��اإل��غ��اء املجل�ض الأع��ل��ى 

اللبناين - ال�صوري، مع العلم اأنه توّزر �صابقاً، وكانت القوى 

مع  املفتعل  ال�صيا�صي  ال�صتباك  ذروة  يف  اإليها  ينتمي  التي 

اللبنانية  �صورية، ومل يطالب بذلك، بل بتطوير التفاقية 

- ال�صورية.

من الوا�صح اأن قوى 14 اآذار، اأو املجموعة »الفيلتمانية«، 

تتخّبط يف قراءاتها ال�صيا�صية، ولذلك فاإنه مل يعد اأمامها 

اإل  الرهان لن يجلب  الوهم، ومثل هذا  الرهان على  �صوى 

الإحباط.. اأو الغياب ال�صيا�صي.

يون�س عودة

مــوضــــوع الـغــــالف

الرئي�ض �صعد الدين احلريري و�صمري جعجع.. قراءات »م�صتقبلية« خائبة

£ اختبار لل�ضعبية
مرجع حكومي �صابق نفى نف�صه طوعاً، ي�صتعد للعودة، 

جماهريياً،  ا�صتقباله  مكان  درا�صة  منا�صريه  من  ويطلب 

وذلك كاختبار ل�صعبيته.

£ اإنهاء اخلدمة نيابيًا
يحاول عدد من نواب تيار فاعل واأ�صا�صي يف املعار�صة، 

ج��واب��اً  يلقون  ف��ال   ،2013 انتخابات  يف  م�صريهم  معرفة 

وا�صحاً، واإن كان اجلواب مييل نحو الإيجابية.

ما  فهو  امل�����ص��ري،  ع��ن  امل��ب��ّك��ر  للت�صاوؤل  ال�صبب  اأم���ا 

تناهى اإىل �صمعهم باأن ق�صماً كبرياً �صيتم �صرفهم من 

يف  ي��وؤّخ��رون  ول  يقّدمون  ل  لأنهم  النيابية،  اخلدمة 

�صعبية التيار املرتاجعة كثرياً.

£ �ضرف النظر.. موؤقتًا
امل�صتقبل  اإع����الم  م��ن  م��وظ��ف��اً   350 ن��ح��و  ك���ان  اأن  ب��ع��د 

م��ه��ددي��ن ب��ال��ت�����ص��ري��ح م���ن ال��ع��م��ل، مت ���ص��رف ال��ن��ظ��ر عن 

احل�صد  يريدون  منا�صبة  متر  ريثما  موؤقتاً،  اخلطوة  ه��ذه 

اجلماهريي لها.

£ عني على احللوة.. والربج
اأب�����دت ق���ي���ادات اأم��ن��ي��ة ت��خ��وف��ه��ا م���ن الأح�����داث 

اأن  التي �صهدها خميم عني احل��ل��وة، من  الأخ���رية 

يف  اأخ���رى  خميمات  اإىل  ويتو�صع  الو�صع  يتدهور 

قام  اأن  بعد  ال��رباج��ن��ة،  ب��رج  ب���ريوت، ومنها خميم 

اأحد الف�صائل املوجودة حديثاً يف املخيم بتح�صينات 

اإثر تلقيه معلومات  اإ�صافية عند مواقعه املتعددة، 

باأنه �صيتعر�ض لعمليات على خلفية اأحداث كبرية 

�صي�صهدها اأحد املخيمات الفل�صطينية يف اجلنوب.

£ الهدف هو �ضلح املقاومة
منزوعة  »ب��ريوت  م�صروع  اأن  املعلومات  اأف���ادت 

ال�������ص���الح« ���ص��ي�����ص��م��ل م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��م��ال ال��ل��ب��ن��اين 

الأ���ص��ل��ح��ة، مم��ا يهدد  اأي�����ص��اً، وال���ذي تتكد�ض فيه 

ال���ص��ت��ق��رار والأم������ن، وه����ذا امل�����ص��روع ���ص��ي��ك��ون له 

ت�صليم  اجلميع  على  ي�صرتط  كبري،  دويل  �صدى 

�صالحهم للدولة اللبنانية، مبا فيها �صالح بريوت 

اأمام  والإم���داد  الطريق  لقطع  وذل��ك  و�صاحيتها، 

تتم  اأن  على  الأوىل،  املرحلة  يف  اجل��ن��وب  منطقة 

موا�صلة احلديث وال�صغط املكثف حتى الو�صول 

اإىل �صالح املقاومة.

£ املطلوب.. اإثارة الفو�ضى
اأك��د م�صوؤول لبناين غري م��دين، �صحة ما قاله 

وزير الدفاع اللبناين فايز غ�صن، كا�صفاً اأن معلوماته 

اأمنية موثوق بها، واأن  واردة من مراجع وموؤ�ص�صات 

املعار�صة  ق��وى  اأحدثتها  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة  ال�صجة 

مق�صود منها اإثارة حالة فو�صوية اأمنية، والت�صكيك 

مب�صادر الوزير املخت�ض، خدمة ملاآرب خا�صة.
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£ تعليق الن�ضاطات
منظمة �صبابية تابعة حلزب ا�صرتاكي 

لبناين عقدت خلوتها ال�صنوية، واتخذت 

قرارات ل تن�صجم مع الربامج ال�صيا�صية 

للحزب ال�صيا�صي التابعة له، ما اأدى اإىل 

خالف حاد مع القوى احلزبية، بعد قرار 

املنظمة ال�صابية تعليق اأن�صطتها مع كافة 

والطالبية  ال�صبابية  والهيئات  املنظمات 

اللبنانية.

£ اإعادة انت�ضار
اإث������ر ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى وج������ود ت��ن��ظ��ي��م 

»ال���ق���اع���دة« يف ل��ب��ن��ان، ل���ص��ي��م��ا يف ع��دة 

خم��ي��م��ات، ق��ام ع��دد كبري م��ن امل�صلحني 

ال��ت��اب��ع��ني حل���رك���ات ���ص��ل��ف��ي��ة م�����ص��ل��ح��ة يف 

خميمات فل�صطينية يف اجلنوب اللبناين، 

برتك مواقعهم واإعادة النت�صار يف مواقع 

اأخرى بعيدة عن املخيم، والتزام احليطة 

معلومات  لهم  ���ُص��ّرب��ت  اأن  بعد  واحل����ذر، 

مبداهمة اأماكنهم لعتقالهم .

£ خلفات حول التعيينات
���ُص��ّج��ل��ت يف الآون����ة الأخ����رية خ��الف��ات 

اللبنانية  رئ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ة  ب��ني  وا���ص��ع��ة 

وم���رج���ع���ي���ة ت��ك��ت��ل ن���ي���اب���ي ك���ب���ري، ح���ول 

الق�صاء  جمل�ض  يخ�ض  فيما  التعيينات 

ال�����ع�����ديل ورئ�����ا������ص�����ة امل���ج���ل�������ض الأع����ل����ى 

للجمارك. ومع اأن رئا�صة احلكومة تقوم 

بتوزيع ح�ص�ض التعيينات على املرجعيات 

الطائفية، وتوؤكد مرجعية التكتل النيابي 

اأن احل�صة الكبرية والقرار النهائي يعود 

اإليها؛ ح�صب متثلها النيابي الكبري، واأنه 

ل يحق ملن لديه عدد قليل من النواب اأن 

يتقا�صم احل�ص�ض. 

£ حماوالت للخروج 
من عباءة 14 اآذار

حت������اور ب��ع�����ض الأح���������زاب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

الطابع  ذات  اجلماعات  اإح��دى  الوطنية، 

الإ����ص���الم���ي، ب��ه��دف اإق��ن��اع��ه��ا ب��اخل��روج 

نهائياً من عباءة 14 اآذار، ل�صيما يف ظل 

وج����ود م���ب���ادئ م�����ص��رتك��ة ب���ني الأح�����زاب 

الأ�صا�ض  الق�صية  ومنها  اجلماعة،  وتلك 

ف��ل�����ص��ط��ني، و����ص���الح امل���ق���اوم���ة، وال��ن��ظ��رة 

بها  يتمتع  اأن  يجب  ال��ت��ي  ال�صتقاللية 

العامل العربي.



كيييييف وملييييياذا ُولييييد مييو�ييضييوع املييراقييبيين يف 

�ضورية؟

دبييلييومييا�ييضييي رو�ييضييي عييمييل لييفييرة طويلة 

يف وا�ييضيينييطيين يييجيييييب عييلييى ذلييييك، بييالييتيياأكيييييد 

عييلييى اأنييييه حيي�ييضييل بيينيياء عييلييى قييييرار اأميييركيييي، 

مبا   ، عربيتننْ ورغبة  اإرادة  على  بناء  ولي�س 

انحيازها  بعد  تعد،  التي مل  اجلامعة  فيهما 

يديرها  اأ�ييضيياء  �ضوى  دم�ضق،  �ضد  الفا�ضح 

وكييازه  بغازه  اأنييه  يعتقد  الييذي  القطري  ذاك 

وملياراته قادر على حتويل جمرى التاريخ.

كيف  الرو�ضي  الدبلوما�ضي  ي�ضتغرب  واإذ 

بع�ضها  كييرى،  عربية  دواًل  تتقدم  قطر  اأن 

ميي�ييضييهييور بيييرواتيييه اليييكيييرى، وبييعيي�ييضييهييا غني 

يرى  والب�ضرية،  الفكرية  وقدراته  بطاقاته 

قدمي  يف  اليي�ييضييحييراوييية  العربية  اليي�ييضييرة  اأن 

داعياً  اجِلمال،  بقوافل  تتميز  كانت  الزمان، 

اإىل ميياحييظيية مييين كييييان مييي�ييضييي عييلييى راأ�ييييس 

متيياميياً..  اليي�ييضييورة  تت�ضح  فحينها  الييقييافييليية، 

م�ضهوراً  خم�ضرماً  لبنانياً  �ضيا�ضياً  اأن  غر 

بييتييوثيييييقييه جلييميييييع االأحييييييييداث اليييتيييي متييير يف 

تتعر�س  مييا  اأن  يييرى  لبنان،  ومنها  املنطقة 

الييتييي حانت  اللحظة  وليييييد  لي�س  �ييضييورييية  لييه 

انطلقت ما يطلق  اأن  بعد  اأ�ضهر،  قبل ع�ضرة 

اإىل  تييعييود  هييي  بييل  العربية،  »اليييثيييورات«  عليه 

االأمييركييي  التخطيط  لييبييدء  االأوىل  االأييييييام 

ليييغيييزو الييييعييييراق ميييع مييطييلييع اليييقيييرن احلييييايل، 

ُتييّوجييت بييعييد غيييزو الييعييراق بفرمانات  والييتييي 

ب�ضار  الييرئييييي�ييس  رف�ضها  والييتييي  بيييياول،  كييوليين 

االأ�ضد جملة وتف�ضيًا، باالإ�ضافة اإىل حركة 

مييوفييد جييياك �يييضيييراك؛ دي مييونييتيياييين، الييذي 

دعا دم�ضق لانخراط يف امل�ضروع االأطل�ضي، 

االأميييركيييي: فك  بييامليي�ييضييروع  تتلخ�س  والييتييي 

الييتييحييالييف اليي�ييضييوري - االإيييييييراين، وقيييف دعييم 

بعاقات  ذلك  وا�ضتبدال  العربية  املقاومات 

قيادتها  اإىل  و�ضل  قييد  كييان  التي  تركيا،  مييع 

حزب العدالة والتنمية، حيث حاولت �ضورية 

واإيييران ا�ضتيعابها وجعلها العباً ذات �ضاأن يف 

املنطقة، فكان م�ضروع االأ�ضد بت�ضبيك البحار 

غر  املييفيياو�ييضييات  يف  دوراً  ومنحها  اخلم�ضة، 

املبا�ضرة مع الكيان ال�ضهيوين، وكان امل�ضروع 

االإيراين باإعطاء دور الأنقرة مع الرازيل يف 

م�ضاألة تخ�ضيب اليورانيوم.

 - القطري  الدخول  كييان  الوقت،  هييذا  يف 

بطلب اأمركي - على اخلط، فاأظهر �ضيخها 

�ضورية،  مييع  قوية  عاقة  على  احليير�ييس  كييل 

الييذي  االأ�ييضييد،  ب�ضار  الرئي�س  مييع  خ�ضو�ضاً 

�ضرعان ما اكت�ضف اأن املحاوالت القطرية هي 

اأن ي�ضيء  يييرد  ليياإغييراء واالإغييييراق، لكنه مل 

الظن، ال�ضيما يف ظل الهجمة الوا�ضعة على 

التطورات  اندلعت  اأن  اإىل  واملقاومة،  �ضورية 

والركي  القطري  الييدور  وانك�ضف  ال�ضورية 

االأمركي  للم�ضروع  كاحتياط  حقيقته  على 

لاإجهاز على املنطقة، وخلق ال�ضرق االأو�ضط 

اجلديد، الذي ب�ضرت به كونداليزا راي�س من 

حرب  بييداييية  يف  لبنان  يف  احلكومي  ال�ضراي 

متييوز عييام 2006، واأميييام اأعيين وم�ضمع فييوؤاد 

اليي�ييضيينيييييورة، اليييذي اأخييذهييا بيياالأحيي�ييضييان واأحيير 

القبات.

غزة  و�ضمود   ،2006 متييوز  انت�ضار  وبعد 

وا�ييضييتييمييرار   ،2009 ومييطييلييع   2008 نييهيياييية  يف 

امليييقييياومييية اليييعيييراقييييييية يف تييوجيييييه �ييضييربيياتييهييا 

لاأمركي يف العراق، وانهيار امل�ضروع الذي 

�ضواء  متييوز،  حييرب  من  بديًا  للبنان  ر  ُح�ضّ

مييين خييييال الييتييمييويييل لييفييتييح االإ�ييييضييييام وميين 

املقاومة  ا�ضتهداف  اأم  الييبييارد،  نهر  حييرب  ثم 

االإ�ييضييامييييية يف لبنان واإجييهييا�ييس املييوؤامييرة يف 

اليي�ييضييابييع ميين اأيييييار، كيييان الييقييرار االأميييركيييي - 

الفرن�ضي - االإ�ضرائيلي بقتل �ضورية، واإلغاء 

دورهييييا عيين اخلييريييطيية اليي�ييضيييييا�ييضييييية، بتمويل 

وم�ضاندة  وتغطية  قطري،  وحتديداً  عربي، 

�ضعودية، التي ارت�ضت بفعل هزميتها على يد 

واال�ضتباك  اليمنية،  احلدود  على  احلوثين 

على  احلاكمة  االأ�ييضييرة  اأجنحة  بن  احلا�ضل 

اخلافة والوراثة واحلكم بفعل مر�س امللك، 

�ضورية  �ضد  املييعييركيية  يف  احتياطياً  تييكييون  اأن 

واإيران واملقاومة.

يف هييييييذه املييييرحييييليييية، يييي�يييضييير اليي�ييضيييييا�ييضييي 

القطرية  اخلطة  اأن  اإىل  املخ�ضرم  اللبناين 

ت�ضارعت ال�ضتيعاب �ضورية، �ضواء من خال 

بزيارة  بعد حييرب متييوز  التي قامت  احلركة 

اأم  اجليينييوبييييية،  ال�ضاحية  اإىل  القبيلة  �ضيخ 

بامل�ضاعي  اأم  اجلنوبية،  القرى  اإعمار  باإعادة 

التطورات  ال�ضتيعاب  ودولييييياً  عربياً  املغطاة 

اأيييييار..  ميين  اليي�ييضييابييع  اأحيييييداث  بييعييد  اللبنانية 

ال�ضوري  املوقف  �ضابة  تبّينت  حينما  لكن 

جاز  اإن  »ب«؛  اخلطة  كانت  واملمانع،  املقاوم 

الييتييعييبيير، والييتييي تييقييوم عييلييى اإ�ييضييعييال حييروب 

الدولة  واإنييهيياك  �ضورية،  يف  وكبرة  �ضغرة 

االن�ضحاب  اقييراب  مع  خ�ضو�ضاً  ال�ضورية، 

امل�ضروع  كان  ولهذا  العراق..  من  االأمركي 

الغربي واالأمركي بتكبر دور م�ضيخة قطر 

على م�ضتويات �ضتى، وكان ت�ضخيم حجمها 

وامل�ضرية  التون�ضية  الييتييطييورات  يف  ودورهييييا 

والليبية، كما كان ت�ضخيم حجمها ريا�ضياً، 

الفوز على  بوا�ضطة ملياراتها من  بتمكينها 

الواليات املتحدة با�ضت�ضافة مونديال 2022، 

ميييع »تييعييظيييييم« دورهيييييا اليييعيييربيييي، مييين خييال 

العام  لهذا  العربية  اجلامعة  رئا�ضة  �ضرائها 

من �ضلطة حممود عبا�س.

اأن توؤخر  كل هذه التطورات مل ت�ضتطع 

االنيي�ييضييحيياب االأميييركيييي ميين اليييعيييراق، واليييذي 

ت�ضارع لينتهي قبل املوعد املقرر، لكن خال 

هييييذه امليييرحيييلييية قيي�ييضييت اخليييطييية االأميييركييييييية 

بييتييكييليييييف تييركيييييا وقيييطييير بيياإ�ييضييعييال احلييييروب 

اأعمال  ميين  مزيد  مييع  �ييضييورييية،  يف  الداخلية 

اجتاهات  اتييخييذت  والييتييي  والقتل،  التخريب 

عدة، اأبرزها:

حتييييريييييك اجلييييامييييعيييية اليييعيييربييييييية، فييكييان 

اليييذي حتييدث - ح�ضب  الييروتييوكييول االأول 

تعبر فيلتمان - اأن اجلي�س ال�ضوري يحتل 

مييدنيياً �ييضييورييية، اأي اأنييييه بييروتييوكييول لييدوليية 

�ضورية،  رف�ضته  مييا  بالطبع  وهييو  حمتلة، 

اأن  تييبيين  وقيييد  عييليييييه،  تعدياتها  وفيير�ييضييت 

كل ذلك هو �ضمن خمطط اأمركي، حيث 

املنطقة  االأمييركييييية يف  اليييدوائييير  ا�ييضييتييغييلييت 

بيييقيييييييادة جيييييفييري فيييييلييتييمييان عيييليييى  فيي�ييضييول 

املييخييطييط الييييذي ييي�ييضييتييهييدف تييدميير الييقييوة 

ال�ضورية، وقد بدت جمموعة من املوؤ�ضرات 

يف تييقييارييير مييراكييز اليييدرا�يييضيييات االأمييركييييية 

اجليياري  للعمليات  الييعيياميية  اخلييطييوط  على 

امل�ضوؤولن  ت�ضميم  تف�ضر  والتي  اإعييدادهييا، 

االأمركين على متابعة ا�ضتعمال املفردات 

اال�ييضييتييفييزازييية واليييعيييدائييييييية يف اليييكيييام عن 

املكلف  امل�ضوؤول  فعل  كما  ال�ضوري،  الو�ضع 

بامللف ال�ضوري ديفيد هوك يف �ضهادته اأمام 

التخطيط  خلية  اجتماع  بعد  الكونغر�س 

يف  م�ضوؤولن  مب�ضاركة  االأبي�س،  البيت  يف 

املخابرات املركزية وجمل�س االأمن القومي، 

وعييلييى الييرغييم ممييا اأظييهييرتييه االأيييييام االأوىل 

ملهمة املراقبن العرب جلهة تاأكيد الرواية 

احلا�ضلة  االأحييداث  عن  الر�ضمية  ال�ضورية 

االأر�س منذ مطلع العام 2011.

اليييتيييفيييجيييران  �يييضيييّكيييل  فيييقيييد  ذلييييييييك،  اإىل 

مل�ضل�ضل  اليييبيييدايييية  دميي�ييضييق  يف  االنيييتيييحيييارييييان 

العمليات الذي حت�ضره اجلماعات التكفرية 

بكثافة  اإدخالها  مت  التي  االإرهابية  والفلول 

اإىل االأرا�ضي ال�ضورية بقرار اأمركي، وتولت 

حدود  عر  م�ضاركة،  اإقليمية  جهات  تنفيذه 

تقام  وحيث  والعراق،  واالأردن  ولبنان  تركيا 

وامل�ضاندة لاإرهاب  الداعمة  العمليات  غرف 

قريبة  حييدودييية  مناطق  يف  امل�ضلح  وللتمرد 

داخيييييل تييركيييييا وليييبييينيييان، وييييجيييري الييتييدريييب 

اإىل  لان�ضمام  جيياهييزة  جمموعات  لتنظيم 

ميلي�ضيات داخل االأرا�ضي ال�ضورية، حتديداً 

يف حمافظات حم�س واإدلب وحماه.

املييعييلييومييات املييتييداوليية يف و�ييضييائييل االإعيييام 

اللوج�ضتي  الدعم  اأن  اإىل  ت�ضر  االأمركية، 

والتدريب امل�ضتمرينْن ملا ي�ضمى »جي�س �ضورية 

غييرفيية عمليات  اأن  وُعييلييم  تييركيييييا،  احليييير« يف 

اأمييركييييية ي تييركييييية خييا�ييضيية اأقيييييمييت يف قيياعييدة 

املخابرات  ميين  �ضباط  مب�ضاركة  اجنرليك، 

االأميييركييييييية، تيييقيييود خييطيية تيييدرييييب وتيياأهيييييل 

ا�ضطنبول،  ملجل�س  تابعة  خا�ضة  ملجموعات 

االإرهابية  العمليات  لتنفيذ  �ضبكة  تدير  كما 

داخيييل االأرا�يييضيييي اليي�ييضييورييية، وهيييي عييلييى �ضلة 

باجلماعات التكفرية وبفلول القاعدة، التي 

بن  بندر  باإ�ضراف  ا�ضتخدامها  عملية  جتري 

�ضلطان منذ �ضنوات، ومت جتميعها وجتهيزها 

واإدخالها اإىل �ضورية.

اأن  املخ�ضرم،  اللبناين  ال�ضيا�ضي  ويييرى 

على املراقبن اأن يثبتوا اأنهم غر منحازين، 

الريبة،  اإال بعن  اإليهم  النظر  لكن ال ميكن 

املراقبن  بع�س  اأن  تييبييّن  اأن  بعد  خ�ضو�ضاً 

مييين دول اخلييليييييج مييكييلييفييون مبييهييام حميييددة، 

الدولة  �ضد  والتحري�س  التعبئة  على  تقوم 

ال�ضورية، كذاك املراقب ال�ضعودي الذي تبّن 

اأنه من احللقة املقربة من بندر بن �ضلطان، 

ورمبييا كييان ميين عنا�ضر »الييقيياعييدة«، وهييو ما 

األقاه  الييذي  التحري�ضي  خطابه  اإليييييه  اأ�ييضييار 

هذا  ي�ضتبعد  ومل  حر�ضتا..  يف  لييه  خطبة  يف 

ال�ضيا�ضي وفق بع�س املعلومات التي توافرت 

لديه، اأن يكون بع�س املراقبن قّدموا اأموااًل 

وجتهيزات للزمر التخريبية.

اأمييام ذلك: ما معنى حميياوالت املراقبن 

�ييضييورييية؟  اإىل  الييعيياملييييية  اليي�ييضييحييافيية  اإدخيييييييال 

مثًا  ال�ضحف  هيييذه  ميينييدوبييو  �ضيكون  وهيييل 

�ييضييحييافييييين، اأم هيييم عيييبيييارة عييين جمييمييوعييات 

�ضمدت  وكيف  مليياذا  معرفة  هدفهم  جت�ض�س، 

كييميي�ييضيير وليبيا  تيي�ييضييقييط  وملييييياذا مل  �ييضييورييية؟ 

وتيييونييي�يييس والييي�يييضيييوميييال؟ وميييييا هييييي مييفييا�ييضييل 

وجوامح القوة ال�ضورية؟ واأين متكن درا�ضة 

ال�ضبل لهزها و�ضربها؟

�ضورية،  اإىل  العرب  املراقبن  و�ضول  اإن 

لكن  للنوايا،  حقيقياً  دم�ضقياً  اخييتييبيياراً  كييان 

هل تريد فلول اجلامعة العربية ومعار�ضات 

ا�ضطنبول النجاح للمراقبن؟ قد يكون اأخذ 

نييواييياهييم  اأ�يييضيييرارهيييم ميين �ييضييغييارهييم، يف�ضح 

ب�ضمة  ا�ضطنبول  جمل�س  فع�ضو  احلقيقية، 

الق�ضماين توؤكد الإحدى الوكاالت االأجنبية 

اأن فيي�ييضييل امليييراقيييبييين �ييضيييييعييزز اآلييييييية الييتييدخييل 

االأجنبي يف �ضورية.

امليييراقيييبييين،  فييي�يييضيييل  ييييييرييييييدون  هييييم  اإذن، 

ذلك،  اإىل  ت�ضر  املراقبن  بن  والتناق�ضات 

�ضيتكون،  متناق�ضاً  نهائياً  ملفاً  اأن  يعني  ما 

�ضد  الييقييوة  ا�ييضييتييخييدام  اأجييييل  ميين  لُي�ضتعمل 

الييتييدويييل، لكن  ال�ضورية ميين خييال  الييدوليية 

اأمييام مرحلة جديدة  اأ�ضبح  العامل  اأن  فاتهم 

االأمييين،  جمل�س  يف  االأحييياديييية  فيها  �ضقطت 

حيث �ضتحمل املرحلة املقبلة انح�ضاراً للدور 

كانت  االأو�ضط،  ال�ضرق  االأمركي يف منطقة 

بييدايييتييه انيييدحييياره ميين اليييعيييراق، بييعييد اأن كييان 

م�ضروع ا�ضتمراره وجوده واحتاله ملدة ربع 

قرن على اأقل تقدير.

ورمبييييا اأخيييطييير ميييا يف هييييذه امليييرحيييلييية، قد 

مارتن  اليهودي  م�ضروع  اإىل  بالعودة  تكون 

اأنديك يف نظرية االحتواء املزدوج، وياحظ 

اأنيييييه بييعييد فيي�ييضييل احيييتيييال الييييعييييراق واإييييييييران، 

االإيييرانييييية،   - الييعييراقييييية  بيياحلييرب  ا�ضتبدلت 

اأي انييهيياك الييدولييتيين مييعيياً، ثييم كييانييت احلييرب 

ت�ضتبدل  االآن  وهييي  الكويت،  على  العراقية 

اإ�ضعال  ومبحاولة  الإيييران،  »العربي«  بالعداء 

مع  ال�ضراع  من  بييداًل  �ضيعية،   - �ضنية  فتنة 

اإ�ييضييرائيييييل.. ومييهييمييا كييانييت اليييتيييطيييورات، لكن 

الثابت الوحيد هي اأن املع�ضلة الكرى التي 

هي  �ضورية  يف  االأمييركييي  املخطط  يواجهها 

متييا�ييضييك اليييدولييية واجلييييي�ييس، ومييتييانيية الييدعييم 

ال�ضاحقة  ال�ضعبية  الغالبية  تقدمه  اليييذي 

االإ�ييضيياح  ومليي�ييضييروع  االأ�يييضيييد،  بيي�ييضييار  للرئي�س 

الذي يتبناه، بهدف حتديث الدولة ال�ضورية، 

ت�ضعر  بينما  تييعييددي،  �ضيا�ضي  نظام  واإقيياميية 

هذه الغالبية باخلطر امل�ضري الذي ميثله 

املخطط االأمركي الغربي، وبعدما انك�ضفت 

الييكييرى ميين خييال برنامج برهان  اأهييدافييه 

ال�ضيا�ضية  الواجهة  دور  يلعب  الييذي  غليون، 

وللم�ضروع  املييتييطييرفيية،  للقوى  واالإعييامييييية 

ال�ضهيوين.

اأحمد زين الدين
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بيييعيييد الييييهييييزمييييية االأمييييركييييييييية يف الييييعييييراق 

�ضورية،  النظام يف  باإ�ضقاط  االأمركي  والف�ضل 

تييوجييهييت االأنييييظييييار الإ�يييضيييقييياط قييلييب ميينييظييوميية 

املتمثلة  االأمركي  للم�ضروع  واملمانعة  املقاومة 

اإيران، وفق نظرية  باجلمهورية االإ�ضامية يف 

املركزية الإطفاء  املحطة  اأو  اإ�ضقاط )الدينمو( 

اأ�يييضيييواء االأطيييييييراف، و�ييضييحييق اليييقيييوى امليييييدانييييية 

املقاومة للم�ضروع االأمركي التي بداأت حتظى 

وال�ضن  رو�ضيا  بزعامة  دويل  �ضيا�ضي  بغطاء 

ودول الريك�س.

لاأ�ضاطيل  جييوالت  املتو�ضط  البحر  و�ضهد 

الرو�ضية  وكذلك  والييزائييرة  املقيمة  االأمركية 

ون�ضر  ال�ضورية  البحرية  للدفاعات  وتدعيماً 

بحرية  ومناورات  تركيا  يف  ال�ضاروخية  للدرع 

ذات من�ضوب  تيي�ييضييريييحييات  مييع  اإيييرانييييية  وبييرييية 

ن�ضيان  دون  ال�ضراع  اأطييراف  بن  التوتر  عييايل 

�ضربة  لتوجيه  االإ�ضرائيلي  والقلق  التحري�س 

ع�ضكرية الإيران.

لكن ال�ضوؤال املطروح.. هل �ضينتهي التوتر 

االإييييراين - االأمييركييي اإىل حييرب اأو مفاو�ضات 

احلد االأدنى من التفاهم؟

فالبع�س  وظيييروفيييه،  مييقييدميياتييه  ولييلييجييواب 

يييتيي�ييضيياءل هييل احليييرب االإيييرانييييية - االأمييركييييية 

متعددة  حييرب  اإىل  �ضتتحول  اأم  ثنائية  �ضتبقى 

املييعييركيية على  �ييضيياحيية  االأطيييييراف؟ وهيييل �ضتبقى 

اإىل  �ضتمتد  اأم  وحميطها  االإيييرانييييية  االأرا�ييضييي 

اخلليج  يف  االأمركيون  فيها  يوجد  �ضاحة  كل 

اأر�يييضييياً  ب�ضفتها  اأوروبييييييا  يف  املييحيييييطيية  واليييييدول 

اليييعيييدو؟ وهيييل �ضتبقى هيييذه احليييرب  حتييتيي�ييضيين 

�ييضييتييتييجيياوز اخليييطيييوط احلييميير  اأم  كييا�ييضيييييكييييية 

ع�ضكرياً اإىل بع�س االأ�ضلحة التكتيكية والنووية 

املحدودة؟

واجلواب اأن هذه احلرب لن تنح�ضر ثنائياً 

وال يف بقعة جغرافية، بل �ضتنت�ضر وتهدد جدياً 

اأطيييراف  اإليييييهييا  �ضت�ضتدرج  �ضاملة  حييرب  بقيام 

اأو  حميييدودة  عاملية  حييرب  اأميييام  ون�ضبح  عاملية، 

وحييلييفيياوؤه  االأميييركيييي  �ضيتحمل  وهيييل  �ييضييامييليية 

هذه احلرب يف ذروة ال�ضعف الع�ضكري واملايل 

وال�ضيطرة  الغزو  من  عقدين  بعد  واجلييغييرايف 

االإقليميون  اأمييركييا  حلفاء  وهييل  الييعييامل،  على 

اأثمان  دفييع  على  قييادرة  خا�ضة،  اخلليج(  )دول 

االأمييركييييية،  واالأ�ييضيياطيييييل  الييقييواعييد  ا�ضت�ضافة 

�ييضيياحييات مييواجييهيية بن  اإىل  �ييضييتييتييحييول  اأنييهييا  اأم 

اإييييييييران �يييضيييرد عييلييى اجلييييي�ييس  اليييطيييرفييين، الأن 

االأميييركيييي يف قيييواعيييده، و�ييضييتييكييون احليييرب بن 

الطرفن خارج حدودهما اجلغرافية، و�ضيكون 

العاملين من خال  ال�ضحايا  اأهم  اأحد  النفط 

واإغيياق  اخلليج  يف  النفط  اأبييار  ا�ضتعال  تاأثر 

اخلييارج،  اإىل  ت�ضديرالنفط  ملنع  هرمز  م�ضيق 

ويزيد  النفط،  اأ�ضعار  ارتييفيياع  اإىل  �ضيوؤدي  مما 

واالأمركي  االأوروبييي  االقت�ضادي  االنهيار  من 

ودفييييع الييييدول ليياإفييا�ييس واالحتييييياد االأوروبيييييي 

للتفكك، ولل�ضعوب الغربية اإىل الرد والفقر.

لكن  احلييرب،  اأمييركييا  تبداأ  اأن  املهم  ولي�س 

امليي�ييضييكييليية هيييل �ييضييتيينييتييهييي عيينييدمييا تييريييد اأمييركييا 

وكيفما تريد؟ اإننا نعتقد اأن اأمركا وحلفاءها 

ي�ضتطيعوا  لن  لكن  اليينييار،  اإ�ضعال  ي�ضتطيعون 

و�ضتحرق  بييهييا،  التحكم  اأو  انييتيي�ييضييارهييا  حتييديييد 

اإيران  الأن  ال�ضهيوين ومن�ضاآته،  الكيان  بنارها 

لييييي�ييضييت وحيييدهيييا بيييل تييدعييمييهييا جييبييهيية اإقييليييييمييييية 

وت�ضاندها جبهة دولية بع�ضها بعنوان التحالف 

وبع�ضها بعنوان توافق امل�ضالح.

اإن احلرب الناعمة االأمركية عر احل�ضار 

املايل واالقت�ضادي مل ينجح حتى االآن، و�ضيبداأ 

الفتنوي  الطوق  احل�ضار اجلديد الإيييران عر 

حيث  الييعييربييي،  الييعييامل  يف  خ�ضو�ضاً  املييذهييبييي، 

وحكومات(  )اأنظمة  الر�ضمي  العداء  �ضيتكامل 

مع العداء اأو املقاطعة ال�ضعبية املتمثلة ببع�س 

بال�ضلفين  املييرتييبييطيية  االإ�ييضييامييييية  احليييركيييات 

امل�ضلمن، بحجة دعم  االإخييوان  اأجنحة  وبع�س 

االأخييوة  هيييوؤالء  ن�ضاأل  لكننا  �ضورية،  يف  النظام 

اإن قييطيير وتييركيييييا �ضد  الييعيياطييفيية  عييين  بييعيييييداً 

النظام ال�ضوري واأنتم معهما لكنهما يرتبطان  

باإ�ضرائيل بعاقات ثنائية، واملثل ال�ضعبي يقول 

)اإن �ييضييديييق �ييضييديييقييك هيييو �ييضييديييقييك(، وهيييذا 

الروؤيا  اأنكم بدون ق�ضد و�ضمن �ضبابية  يعني 

يف  اإ�ضرائيل  مع  �ضتكونوا  الكامنة،  والع�ضبية 

كذلك  ل�ضتم  اأنييكييم  نعلم  ونحن  واحيييدة،  جبهة 

الفتنة  لكنها  حتيي�ييضيينييكييم،  ومييبييادئييكييم  ودييينييكييم 

اأن ينجينا واياكم منها  والع�ضبية، وندعو اهلل 

مل�ضلحة االأمة.

القييراآين  النييي�س  وفيييق  تعيييمل  اإيييييييييران  اإن 

قيييوة} ووفييق  ا�ضتطعتم ميين  {واأعييييدوا لهم مييا 

احليييدييييث اليينييبييوي اليي�ييضييريييف )امليييوؤمييين الييقييوي 

عن  �ضمرت  ولهذا  ال�ضعيف(  املوؤمن  من  خر 

قادرة  اأنها  لتعلن  مناوراتها  وكثفت  �ضواعدها 

على الرد والتحدي ومنازلة العدو، واأنها لي�ضت 

لقمة �ضائغة اأمام الغزو اأو االعتداء مهما تاآمر 

االأقييربييون وح�ضد االأبييعييدون، ولييذا فيياإن اإطيياق 

النار على اإيران مبنزلة اإطاق الر�ضا�س على 

العاملي لي�ضبح كل �ضيء مباحاً  البارود  برميل 

واالأوروبييييية،  العربية  ال�ضاحات  كل  يف  وميييرراً 

اإال  ي�ضتقوون  ال  جبناء  وحييلييفيياوؤه  فيياالأمييركييي 

الطرق  قييطيياع  منظومة  وفييق  ال�ضعفاء،  على 

ورعيييياة الييبييقيير االأمييركيييييييين، فيييياإذا مييا وجيييدوا 

اخليي�ييضييم قيييويييياً تييراجييعييوا نييحييو املييفيياو�ييضييات اأو 

اأمركا  والأن  جييديييدة،  فر�ضة  بانتظار  الهدنة 

عاجزة مع حلفائها على ح�ضم املعركة مع اإيران 

اأفييول،  اإىل   االأمييركييي  الع�ضر  والأن  وحلفائها 

االأمييركييي  ال�ضغط  فييياإن  تييراجييع،  اإىل  وقييوتييهييا 

يهدف اإىل اإجبار اإيران للتفاو�س وفق ال�ضروط 

وذلييك  منخف�س،  اإيييييراين  و�ضقف  االأمييركييييية، 

اأمركية بانتظار  حلفظ ما تبقى من م�ضالح 

الييفيير�ييضيية امليييوؤاتييييييية لييانييقيي�ييضييا�ييس مييين جييديييد، 

وامليييييدان،  التفاو�س  متر�ضت  التي  اإييييران  لكن 

طريق  عيين  �ضروطها  فيير�ييس  على  اأييي�ييضيياً  تعمل 

القوة والعقل واالإجنييازات ولي�س عر التهديد 

اليييكييياميييي، وقييييد ا�ييضييتييطيياعييت اإجييييبييييار االحتيييياد 

حول  �ضروط  دون  للتفاو�س  للعودة  االأوروبيييي 

ت�ضنيع  يف  اجلديد  جناحها  بعد  النووي  امللف 

االأنابيب النووية، وحتى العقوبات التي وقعها 

بييياراك اأوبييامييا فيياإنييهييا تييرك االأبييييواب مفتوحة 

�ضهرين  من  التنفيذ  فييرة  بتمديد  للتفاو�س 

اإىل �ضتة اأ�ضهر وكذلك كرة اال�ضتثناءات.

ال�ضمود يف �ضورية واإيران والعراق ولبنان 

والييي�يييضيييروط  االأحيييييييام  اإىل حتييجيييييم  �يييضيييييييوؤدي 

للتفاو�س  اأمركا  اجتهت  ما  فيياإذا  االأمركية، 

ميييكيين احليييفييياظ عييلييى ميي�ييضييالييح االأميييييية وقيييوى 

اأمييركييا  املييقيياوميية واملييمييانييعيية، واإذا مييا اجتييهييت 

واإ�ييضييرائيييييل لييلييحييرب فييييُرب �ييضييارة نييافييعيية، وليين 

نخ�ضر �ضيئاً، و�ضتعود البو�ضلة لقتال اإ�ضرائيل 

�ضعوبنا  و�ضن�ضتعيد  االأ�ييضييا�ييس،  الييعييدو  واأمييركييا 

واأوطييييانيييينييييا ميييين احليييييييروب االأهييييلييييييييية واليييفييين 

الطائفية واملذهبية.

د.ن�شيب حطيط

اأنقرة - الثبات

ي�ضتمر م�ضل�ضل »الت�ضويق« االإخواين يف العامل العربي 

املقبلة  املرحلة  مامح  اإىل  توؤ�ضر  الفتة  اأمركية  بتغطية 

التي تريد الواليات املتحدة للمنطقة اأن تكونها.

الوجود  تعزيز  على  العرب  وبع�س  االأمركيون  ويعمل 

االإخواين، املدعوم »فكرياً« من تركيا ومنوذجها االإ�ضامي 

قطر،  من  مالياً  واملدعوم  االأمييركييي،  الر�ضى  على  احلائز 

التي بييداأت حلقة جديدة من التعاطي مع هذا النمط من 

االإ�ضامين، مع االإعان الافت عن افتتاح مكاتب حلركة 

»طالبان« يف الدوحة.

التفاهمات  على  جميييدداً  ينقلبون  االإخيييوان  كييان  وفيما 

يف  التفرد  نحو  كبراً  ميًا  ليظهروا  املعار�ضن،  بقية  مع 

اجلهود  اأن  بييداأ  اإليها،  الو�ضول  قبل  ال�ضلطة  اإىل  ال�ضعي 

اأكييير تيي�ييضييدداً يف جمع �ضفوف هييذه »املييعييار�ييضييات«  الييدولييييية 

حتت �ضقف »جمل�س ا�ضطنبول« الذي يهيمن االإخوان على 

تنكره التفاق جييرى مع  القرار فيه، كما ظهر من خييال 

الوحيد  يكون عيبها  اأن  يكاد  التي  املعار�ضة  التن�ضيق  هيئة 

هو رغبتها باحلوار مع النظام وحفظ الباد من التدخات 

اخلارجية، فما كاد برهان غليون، الذي يحمل لقب رئا�ضة 

التن�ضيق حتى  هيييييئيية  مييع  الييتييفيياهييم  يييوقييع ورقيييية  املييجييليي�ييس، 

املطالبة  الحييتييواء  �ضعياً  راأوا  الذين  االإخيييوان  قيامة  قامت 

بالتدخل اخلارجي، وهو �ضعي ال يرى »االإخوانيون« بديًا 

تكوين  عيين  عييجييزوا  اأن  بعد  ال�ضلطة  اإىل  الييو�ييضييول  يف  عنه 

مع  فتحالفوا  اليي�ييضييوري،  الييداخييل  يف  حقيقية  �ضعبية  حالة 

وتفاهمه،  غليون  على  االنق�ضا�س  يف  الراديكالين  بع�س 

حماولن مترير »وثيقة« يتم »الب�ضم« عليها من قبل هذه 

اإىل عملية جتميلية لهذا املجل�س رمبا  االأطييراف للو�ضول 

تقنع الواليات املتحدة يف االعراف به.

ويف جديد امل�ضاعي »الت�ضويقية«، ما علمت »الثبات« به 

ميين وجييود مييراقييب عييام االإخيييوان امل�ضلمن ريييا�ييس ال�ضقفة 

عن  »التباين«  الإظهار  منه  حماولة  يف  حالياً،  الريا�س  يف 

عليها  الريا�س  تتحفظ  التي  امل�ضرية  االإخييوانييييية  احليياليية 

يحاولون  االإخييييوان  اإن  عربية  ميي�ييضييادر  وتييقييول  وتخ�ضاها، 

عربي  ائييتيياف  لتكوين  ال�ضعودية  املباركة  على  احل�ضول 

تركيا،  مع  التفاهم  عر  ال�ضلطة  اإىل  للو�ضول  لهم  داعييم 

على اأمل اأن يكون الغطاء العربي، بديًا عن الغطاء الدويل 

املطلوب من تركيا للتدخل امليداين يف امللف ال�ضوري.

اأن  اإال  الر�ضى،  بهذا  بعد،  يحظ  مل  ال�ضقفة  اأن  ورغييم 

االأرا�ييضييي  على  ا�ضتقباله  اأن جمييرد  تييرى  اأخيييرى  اأو�ييضيياطيياً 

لل�ضغط  الريا�س  خ�ضوع  على  �ضلبي  موؤ�ضر  هو  ال�ضعودية 

االأمركي، وقبولها بالقيادة القطرية للجهود الرامية اإىل 

اإ�ضقاط �ضورية املمانعة، وهو قبول ال يحظى باإجماع داخلي، 

على  املتناف�ضتن  الدولتن  الفائقة بن  للح�ضا�ضيات  نظراً 

هذه  اأن  تييرى  ال�ضعودية  اإن  اآخيييرون  يقول  فيما  �ييضيييء،  كييل 

اللزوم  اأكيير من  تتورط  اأن  تريد  واأنها ال  فا�ضلة،  امل�ضاعي 

هذه  من  »مقبولة«  م�ضافة  تتخذ  يجعلها  ما  امللف  هييذا  يف 

االأزمة جتعلها يف موقع املناوئ، لكن لي�س يف موقع املواجهة 

املبا�ضرة، ويف هذا حفظ ملاء الوجه يف حال قررت الدخول يف 

�ضورية م�ضتقبلية، اأو يف حال قررت االن�ضمام اإىل املواجهة 

اإذا راأت اأن الظروف ت�ضمح بتحقيق �ضيء ما.
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انقالب جمل�س ا�شطنبول على حماولت احلل بـ»احلوار«

ال�شقفة فـي الريا�ض.. والت�شويق لـ»الإ�شالميني اجلدد« م�شتمر

اأمريكـا - اإيـران.. مفاو�شـات اأم مواجهـة؟

اإحدى القطع البحرية االإيرانية خال مناورات »الوالية 90« )اأ. ف. ب.(
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اأن ك���ام وزي���ر ال��دف��اع فايز  ال ري���ب 

غ�����ص��ن ع���ن وج�����ود ع��ن��ا���ص��ر م���ن تنظيم 

ت��زال تردداته  ال��ذي ال  القاعدة يف لبنان، 

االإيجابي  اأث��ره  له  ال�صاعة،  حتى  تتفاعل 

خ�صو�صاً  اللبناين،  االأم��ن��ي  ال��واق��ع  على 

اأن الكام االآنف الذكر �صادر عن مرجع 

وال��دف��اع،  اجلي�ش  ب�صوؤون  معني  �صيا�صٍي 

وخمّول قانوناً التحدث بال�صوؤون االأمنية 

التي تتهدد االأمن القومي للباد، والتي 

ال��دول��ي��ة بني  ل��ل��م��ع��اه��دات  خ��رق��اً  ت�صكل 

احلكومة اللبنانية والدول ال�صديقة.

ومل يخِف غ�صن �صراً اأن جّل ما دفعه 

»القاعدة«  وجود  عن  املعلومات  تبني  اإىل 

هما �صببان:

اجل��ي�����ش  ع����ن  ������ص�����ادرة  اأن����ه����ا  اأواًل: 

اللبناين البعيد عن التجاذبات ال�صيا�صية، 

الذي قّدمها بدوره اإىل وزير الدفاع عرب 

تقارير مبنية على وقائع ملمو�صة.

عن  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ن��اأي  ث��ان��ي��اً: 

ال�����ص��ج��ال ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال���دائ���ر يف ال��ب��ل��د يف 

وملحقاته  »امل�صتقبل«  ت��ي��ار  �صعي  ���ص��وء 

اإىل ا�صتهدافها وحتجيم دورها من خال 

اإق��ح��ام��ه��ا يف خ��اف��ات مذهبية  حم��اول��ة 

م�صطنعة، تنفيداً الأجندات خارجية.

التي  االإيجابية  ال�صدمة  اأن  ري��ب  ال 

التي  املوثقة  اأحدثها غ�صن يف معلوماته 

جمتمعاً،  ال���وزراء  جمل�ش  بر�صم  و�صعها 

متثلت يف اأمرين:

امل�صوؤولة  بع�ش اجلهات  تراجع  اأواًل: 

عن كامها على ع��دم وج��ود »ق��اع��دة« يف 

ولي�ش  مم��راً  ي�صكل  اأن��ه  وتاأكيدها  لبنان، 

هذا  اأن  يف�صر  ما  املذكور،  للتنظيم  مقراً 

ال����راج����ع اجل����زئ����ي، ه���و مب��ن��زل��ة اإق�����رار 

ملعلومات وزير الدفاع.

االأعلى  الدفاع  جمل�ش  انعقاد  ثانياً: 

ت�صديده  وبالتايل  االأمني،  الو�صع  لبحث 

ع��ل��ى �����ص����رورة ���ص��ب��ط ع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب 

اإىل  اأدى  م���ا  ل��ب��ن��ان،  واإىل  م���ن  ال�����ص��اح 

تراجع حركة ت�صدير االإرهاب وعدته اإىل 

�صورية.

ول����ك����ن م�����ا ي����ث����ر ال����ده���������ص����ة، ه��ي 

لكام  وال��ف��وري��ة  امل�����ص��ادة  الت�صريحات 

معلوماته  �صوؤاله عن  قبله  غ�صن، حتى 

وم�����ص��دره��ا، م��ا ي��وؤك��د ���ص��ح��ة م��ا اأث����اره 

ال��ن��ائ��ب ���ص��ل��ي��م��ان ف��رجن��ي��ة يف م��وؤمت��ره 

امل�������ص���ت���ه���دف  اأن  االأخ����������ر  ال�������ص���ح���ف���ي 

االإعامية  الهجمة  خال  من  االأ�صا�ش 

ع���ل���ى غ�������ص���ن، ه����و اجل���ي�������ش ال��ل��ب��ن��اين، 

وك���ال���ع���ادة حم���اول���ة االإن��ق�����ص��ا���ش عليه 

حترك  فكلما  مذهبي،  ج��دار  خلف  م��ن 

اأح��د  وتوقيف  ال��ق��ان��ون  لتنفيذ  اجلي�ش 

للهجوم  »امل�صتقبل«  ينربي  االإرهابيني، 

اإيهام  ويحاول  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  على 

ال�صنة  اأه��ل  ت�صتهدف  باأنها  العام  ال��راأي 

واجلماعة.

ويف هذا ال�صدد، يحذر مرجع لبناين 

م���ق���ّرب م���ن دم�����ص��ق م���ن حم���اول���ة �صعي 

»امل�����ص��ت��ق��ب��ل« وم��ل��ح��ق��ات��ه الإق���ام���ة مناطق 

عازلة يف االأرا�صي اللبناين، ت�صكل قاعدة 

ال���ص��ت��ه��داف ال��ع��م��ق ال�����ص��وري، م��ن خ��ال 

ا���ص��ت��ه��داف دور اجل��ي�����ش وحم���اول���ة زج��ه 

اإحراجه،  وبالتايل  مذهبية،  جتاذبات  يف 

لثنيه عن الدخول اإىل بع�ش املناطق ذات 

اإراح���ة  �صبيل  يف  ال��واح��د،  املذهبي  ال��ل��ون 

وتقدمي  حركتهم،  وت�صهيل  االإره��اب��ي��ني 

خمتلف اأ���ص��ك��ال ال��دع��م ل��ه��م، اإ���ص��ه��ام��اً يف 

ي�صتهدف  ال��ذي  ال���دويل  املخطط  تنفيذ 

�صورية.

وي��رى املرجع اأن زي��ارة االأم��ني العام 

ل����اأمم امل��ت��ح��دة ب����ان ك���ي م����ون امل��رت��ق��ب��ة 

يف  ت�صب  املقبلة  القليلة  االأي��ام  للبنان يف 

كي  يطالب  اأن  مرجحاً  امل��ذك��ور،  امل�صعى 

»ممر  تاأمني  اللبنانيني  امل�صوؤولني  م��ون 

»املدنيني  حلماية  خميمات  اأو  اإن�����ص��اين« 

النازحني من �صورية«، تتحول الحقاً اإىل 

قواعد للم�صلحني.

ويف ج��دي��د ن�����ص��اط االإره��اب��ي��ني على 

احل�����دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة - ال�������ص���وري���ة، اأك����دت 

امل�صلحة  التنظيمات  اأن  مطلعة،  م�صادر 

اإىل  اخل��ا���ص��ة  قنواتها  ع��رب  ر���ص��ال��ة  بعثت 

تفقد  ع����دم  ع��ل��ي��ه  مت��ن��ت  اآذار   14 ف��ري��ق 

املناطق احل��دودي��ة، بعد ال��زي��ارة االأخ��رة 

ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا ال���ف���ري���ق امل����ذك����ور ب��رف��ق��ة 

خ�����ص��ي��ة من  ع���ر����ص���ال،  اإىل  االإع���ام���ي���ني 

ما  االإع��ام،  اأم��ام  امل�صلحة  البوؤر  انك�صاف 

يحتم على االأجهزة املخت�صة ماحقتها.

اإق��ام��ة  اأن���ه بعد ف�صل حم��اول��ة  ي��ب��دو 

ال�����ص��وري��ة-  منطقة ع��ازل��ة ع��ل��ى احل����دود 

راه���ن���اً  م��ن�����ص��ب��ة  اأن اجل���ه���ود  ال���رك���ي���ة، 

ولكن  اللبنانية،  االأرا���ص��ي  على  الإقامتها 

امل�صر  ن��ف�����ش  �صتلقى  اأن��ه��ا  امل��ح��ت��وم  م��ن 

الذي القته على احلدود املذكورة، بف�صل 

لاأمن  زعزعة  اأي  الر�صمي  لبنان  رف�ش 

ال�����ص��وري ان��ط��اق��اً م��ن اأرا���ص��ي��ه ال��ت��زام��اً 

باتفاقية االأخوة والتن�صيق مع �صورية. 

االإقليمية  ال��ق��وى  اأم���ام  ي��ب��َق  واذا مل 

اللبنانية  االأرا���ص��ي  اختيار  اإال  والدولية 

فيعني حتماً  االأق��رب،  اجل��ارة  ال�صتهداف 

اأن االأزمة ال�صورية �صارفت النهاية.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
العربية  وال�شعوب  الأنظمة  طالب  لبنان  يف  االإ�صامية  وال�صخ�صيات  اجلمعيات  لقاء   •
والإ�شالمية بتبني خيار اجلهاد واملقاومة، ورف�ض اأ�شلوب املفاو�شات والتنازلت العقيمة، 

العدو  مل�شلحة  دوم��ًا  هي  بل  وامل�شلمني،  العرب  ل�شالح  الأي��ام  من  يوم  يف  تكن  مل  التي 

ال�شهيوين الغا�شب، ومل�شلحة امل�شروع الأمريكي التق�شيمي يف املنطقة.

وطرح  ال�شيا�شية،  التجاذبات  ا�شتمرار  من  اللقاء  ح��ذر  الداخلي  اللبناين  ال�شاأن  ويف 

اللقاء  ال�شارع. ودعا  الت�شنج والحتقان يف  اإىل مزيد من  توؤدي  التي  املوا�شيع اخلالفية، 

الأطراف ال�شيا�شية كافة اإىل وقف املهاترات والرتا�شق الإعالمي، واللتفات اإىل م�شلحة 

لبنان واللبنانيني العليا، وعدم التقوقع داخل دائرة املذهبية والع�شبية ال�شيقة، التي كانت 

�شببًا يف انق�شام اللبنانيني. 

به  تقوم  ما  دان  ال�شغيلة  رابطة  عام  اأم��ني  اخلطيب؛  زاه��ر  ال�صابق  والنائب  ال��وزي��ر   •
و�شائل الإعالم الأمريكية والغربية وال�شهيونية، وبع�ض ال�شحف العربية، من �شن عدوان 

م �شد حزب اهلل، يف �شياق حملتها امل�شمومة لت�شويه �شورته لدى الراأي  ت�شهريي جديد منظَّ

العام اللبناين والعربي والإ�شالمي والعاملي، وحماولة النيل من دوره املقاوم �شد الحتالل 

ال�شهيوين، وامل�شروع الأمريكي الغربي الداعم له. وراأى اخلطيب يف ذلك حماولة يائ�شة 

اآخرها  كان  والتي  املقاومة،  اأم��ام  و»اإ�شرائيل«  لأمريكا  املتتالية  الهزائم  عن  للتعوي�ض 

النك�شات والإخفاقات الأمنية التي ُمنيت بها اأجهزة املو�شاد ال�شهيونية، و»ال�شي اأي ايه« 

الأمريكية يف لبنان.

• جبهة العمل االإ�صامي يف لبنان نّبهت من خطورة الو�شع ال�شيا�شي القائم يف العراق 
ظل  ويف  امل�شادة،  والتهامات  التهامات  ظل  يف  عنه،  الأمريكي  الندحار  بعد  ال�شقيق 

حتريك ال�شارع وال�شارع امل�شاد.

واإثارة  الداخلية،  الفتنة  زرع  اليوم هو  الأمريكية  ال�شر  اإدارة  �شغل  اأّن  اإىل  ولفتت اجلبهة 

النعرات املذهبية، وذلك متهيدًا لإ�شعال املنطقة العربية برّمتها بحروب مذهبية وعرقية 

واأتنية ل تبقي ول تذر.

الطالب  رابطة  من  وبدعوة  الوحدوي،  الإ�شالمي  اللقاء  رئي�ض  غ��ن��دور؛  عمر  احل��اج   •
للو�شع  فيها  تطّرق   ،2011 للعام  ال��وداع  احتفال  يف  كلمة  األقى  ب��ريوت،  يف  اجلامعيني 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  للمتغريات  ا�شتعرا�شه  يف  قاله  ومما  العام،  وال�شاأن  الرتبوي 

اأفريقيا: جامعة الدول العربية املهرتئة �شحت من �شباتها فجاأة باإيعاز من الغرب، وقررت 

مقاطعة �شورية اقت�شاديًا، واأر�شلت اإليها جي�شًا من املراقبني، متهيدًا لإحالة تقريرهم اإىل 

الفريق  املراقبني  فريق  رئي�ض  �شّرح  اأن  ومبجرد  الأجنبي،  للتدخل  توطئة  الأمن،  جمل�ض 

ل  »الأم��ور  ب��اأن  حم�ض،  اإىل  فريقه  مع  زيارته  بعد  الدابي،  م�شطفى  اأحمد  حممد  اأول 

تدعو اإىل القلق«، طلعت �شحيفة اأمريكية لتقول اإن رئي�ض البعثة هو اأ�شواأ مراقب حلقوق 

املتفرجني«،  املراقبني و�شف »جلنة  »املعتدل« على جلنة  العربي  الإعالم  واأطلق  الإن�شان! 

اأن  لها  �شبق  اإعالم خليجية  و�شائل  ون�شرت  بامل�شداقية،  تتمتع  الدابي ل  اإن جلنة  وقالوا 

ميلي�شيات  اإن�شاء  عن  م�شوؤوًل  كان  املراقبني  بعثة  رئي�ض  اأن  املراقبة،  فريق  لت�شكيل  هّللت 

»اجلاجنويد«، التي ت�شببت بجرائم اإن�شانية يف دارفور، مذّكرين باأن رئي�ض اللجنة هو من 

اأبرز م�شاعدي الرئي�ض ال�شوداين الذي �شدرت بحقه مذكرة توقيف من املحكمة الدولية، 

اإىل  املوّجهة  التهم  وكل  املذكرة  �شقطت  وقد  الإن�شان،  �شارمة حلقوق  انتهاكات  لرتكابه 

رّواد  اأكرب  اليوم من  اأ�شبح  ال�شودان، ورمبا  ال�شوداين، بعد موافقته على تق�شيم  الرئي�ض 

حقوق الإن�شان! 

• حركة االأمة ا�شتهجنت ا�شتمرار قوى 14 اآذار يف التهجم على وزير الدفاع، واإدخالهم 
والبتزاز  املكايدة  هو  وحيدًا  عنوانًا  يحمل  �شيا�شي  ب��ازار  يف  واأمنها  البالد  ا�شتقرار 

ال�شيا�شي، �شمن جولت الردح التي عّودوا عليها اللبنانيون »عنزة ولو طارت«.

وزير  من  والنيل  عر�شال  عن  الدفاع  ظاهرها  حملة  هو  يجري  ما  اأن  احلركة  واعتربت 

الأهلي  ال�شلم  على  احلفاظ  يف  ودوره  اجلي�ض،  م�شداقية  الرئي�شي  هدفها  لكن  الدفاع، 

اإل  منها  ي�شتفيد  ل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  من  النيل  حماولة  اأن  غري  ال�شتقرار..  وحماية 

اأ�شحاب م�شاريع الفنت وتعميم الفو�شى.

حركة  من  وف��دًا  ا�شتقبل  الحت��اد،  حزب  رئي�ض  م���راد؛  الرحيم  عبد  ال�صابق  ال��وزي��ر   •
حما�ض، برئا�شة ممثلها علي بركة، بح�شور املحامي اأحمد مرعي، ورئي�ض منظمة �شباب 

اإىل  اللقاء  ونّبه مراد بعد  يا�شني، وع�شو قيادة فرع بريوت جميل جراب.  الحتاد؛ فريد 

�شرورة التنبه من و�شول بع�ض التيارات التي ت�شعى لإيجاد تناق�ض من جديد بني التيارات 

الإ�شالمية والتيارات القومية، وهذا ي�شّكل خطرًا كبريًا على م�شري الأمة، متمنيًا حلما�ض 

اأن يكون لهم دور يف ما يتعلق بتقريب وجهات النظر، لأن هناك قوا�شم م�شرتكة بني البعد 

القومي والديني.

• د. �صمر �صباغ اعترب اأن الت�شريحات »التويتريية« مليئة باحلقد والتوتر، ول ميكن اأن 
متر مرور الكرام، وهي تنقل اللبنانيني من تويرت اإىل التوتري، كما اأنها تعرّب عن جهل فا�شح 

للتاريخ واجلغرافيا وامل�شالح ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية للبنانيني.

الهجوم على اجلي�ش يهدف اإىل ت�سهيل حركة الإرهابيني

ملاذ� ُطلب من »14�آذ�ر« عدم زيارة �ملناطق �حلدودية مرة �أخرى؟

وزير الدفاع فايز غ�صن وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
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بعد »م��ون��و« واجل��م��ي��زة واالأ���ص��رف��ي��ة، 

موعداً  الليلية  واملقاهي  احلانات  �صربت 

م��ع ���ص��ارع احل��م��راء، وحت��دي��داً ه��ذه امل��رة 

مع �صارع املقد�صي املتفرع منه، الذي بات 

يعج باحلانات وال��رواد اإىل حد االختناق، 

هذا  اإىل  ليًا  تندفع  ال�صبان  م��ن  جموع 

ال�����ص��ارع يف ح��ال �صخب و���ص��راخ جمنون 

التقليديني  �صكانه  ب��اأح��وال  مبالية  غ��ر 

وبراحتهم.

ك��ل عطلة  ال��ل��ي��ل م��ن  ب��ع��د منت�صف   

ن��ه��اي��ة اأ���ص��ب��وع ت��ب��داأ رح��ل��ة امل��ع��ان��اة، يعلو 

وال��ط��رق��ات ويرتفع  االأزق�����ة  ال�����ص��راخ يف 

�صوت املو�صيقى وخناقات ال�صكارى، بينما 

ي�صيع �صراخ اأهايل ال�صارع، امل�صتنكرين ملا 

يجري، يف �صو�صاء االأحداث، وال يبدو اأن 

املنطقة  اأه��ايل  هناك من يكرث لغ�صب 

وا���ص��ت��ي��ائ��ه��م م��ن حت��وي��ل ���ص��وارع��ه��م اإىل 

مراكز لل�صهر واللهو الليلي.

���ص��ب��ان و���ص��اب��ات ت��ب��داأ اأع��م��اره��م من 

اخلام�صة ع�صرة وال تنتهي عند االأربعني، 

يتدفقون اإىل احلانات التي فتحت اأبوابها 

ي�صربون  االأخ���رة،  وال�صنوات  االأ�صهر  يف 

الكحول حتى واإن كان �صنهم القانوين ال 

ي�صمح بذلك، يدخنون ال�صجائر، يتبادلون 

ب�صوت  واالأح���ادي���ث  وال��ن��ك��ات  ال�صحكات 

�صكان احلي من  ويق�صون م�صاجع  عال، 

بلة  ال��ط��ني  زاد  ومم���ا  اك�����راث،  اأي  دون 

ممن  اجلامعيني  ال�صبان  م��ن  الكثر  اأن 

يقطنون يف اجلوار حيث ال�صقق الطابية 

ب���ات���وا اأ����ص���ب���ه ب������زوار ي��وم��ي��ني ل��ل��ح��ان��ات، 

على  تقت�صر  التجمعات  تعد  وبالتايل مل 

نهاية االأ�صبوع  فقط. 

�سرخات ال�ساهرين

امل�����ص��ك��ل��ة ب������داأت ع��ن��دم��ا جن��ح��ت بع�ش 

احل����ان����ات وامل���ق���اه���ي امل����وج����ودة يف احل���م���راء 

رواد  اأع��داد متزايدة من  باجتذاب  واملقد�صي 

ال�����ص��ه��ر ال��ذي��ن ك��ان��وا اع���ت���ادوا ال��ت��وج��ه اإىل 

�صكان  �صرخات  تعايل  بعد  ومونو،  اجلميزة 

احل��ان��ات  ع��ل��ى  اخل��ن��اق  وت�صييق  اجل��م��ي��زة، 

اإىل حد كبر، وجد  الليلية هناك،  واملاهي 

ال���ه���ارب���ني ���ص��ال��ت��ه��م يف منطقة  ك���ل ه�����وؤالء 

املنطقة  اأن  ه���و  االأول  وامل�������ص���وغ  احل����م����راء، 

ع���م���وم���اً، ه���ي م��ن��ط��ق��ة جت���اري���ة و���ص��ي��اح��ي��ة، 

وب��ال��ت��ايل ال ���ص��ر م��ن اإق����اق راح����ة بع�ش 

�صهرياً،  ط��ائ��ل��ة  اأرب����اح  م��ق��اب��ل  فيها  ال�����ص��ك��ان 

واإر�صاء رغبات جموعات كبرة من ال�صبان.

م��ا اإن ل��وح��ظ االإق���ب���ال امل��ت��زاي��د ل���رواد 

احلانات  انخرطت  حتى  املنطقة  اإىل  ال�صهر 

على  للح�صول  حم��م��وم  ���ص��ب��اق  يف  وامل��ق��اه��ي 

اإي��ج��ار ه��ن��اك، وك��م��ا ينمو  تراخي�ش وع��ق��ود 

تبعد  ال  تكاد  التي  احلانات  انت�صرت  الفطر، 

واليوم  خ��ط��وات،  �صوى  البع�ش  بع�صها  ع��ن 

هناك 50 ترخي�صاً قيد الدر�ش.. وو�صط هذا 

الكم الهائل من احلانات، هناك من يت�صاءل 

اإن كانت منطقة احلمراء ككل تت�صع للمزيد 

م��ن احل���ان���ات وامل��ق��اه��ي؟ وم���ن امل��ح��ال التي 

»لو  اإىل احلمراء نذكر  انتقلت من اجلميزة 

روج«، و»ك��رو���ص��رود���ش« و»ف��ردي��ن��ان« و»ب��ات��ر 

مينت« وغرها.

جنون جماعي

يتحول الليل الطويل اإىل جنون جماعي 

يف املقد�صي، يتناول ال�صباب ال�صاهر امل�صروب 

وي�صتمع اإىل املو�صيقى ال�صاخبة، واإن �صاقت 

ي�صكل  اأو  ال��ر���ص��ي��ف،  ي��ف��ر���ش  احل���ان���ات  ب���ه 

املو�صيقى  وع���زف  وال��غ��ن��اء  للرق�ش  ح��ل��ق��ات 

ترى  اأن  امل�صتغرب  م��ن  فلي�ش  ال��ط��رق��ات،  يف 

ي��ع��زف على غ��ي��ت��اره مو�صيقى  اأح��ده��م وه��و 

منت�صف  بعد  الثانية  ال�صاعة  عند  ال���روك 

ال�صكنية..  امل��ب��اين  اأح���د  ع��ن��د م��دخ��ل  ال��ل��ي��ل 

واإن  ال��ذي��ن،  ال�صارع  �صكان  تبقى  وال�صحية 

اأنهم ي�صعرون  اإال  اإليه،  فرحوا بعودة احلياة 

ال�صاذة  املمار�صات  م��ن  الكثر  م��ن  بال�صيق 

ومن ال�صراخ املتعايل من هنا وهناك، ال�صكان 

الظاهرة،  لهذه  �صوابط  اإي��ج��اد  اإىل  يدعون 

علماً اأنهم ال يرغبون يف قطع االأرزاق، لكنهم 

يطمحون يف العودة اإىل ال�صكينة املعهودة.

يقول اأحد �صكان احلي القدامى ويدعى 

»اإذا كانت اجلميزة منطقة  العمري:  حممد 

�صكنية، ولفظت هذه احلانات واملقاهي الأنها 

املقد�صي  �صارع  ال�صكان، فبماذا يختلف  توؤرق 

اأو احلمراء ومن �صمح لهم مب�صادرة حرياتنا 

اإىل  ا�صتمعنا  اإذ  واآرائنا ال بل وحتى وجودنا، 

ولكنها  �صكنية  امل��ن��ط��ق��ة  ب����اأن  ي��ق��ول��ون  ك��ر 

جتارية اأكر.. فهل هذا مربر للتغا�صي عن 

وجودنا وعدم اإقامة اأي اعتبار لنا؟«

وتابع العمري وهو ميلك دكاناً يف ال�صارع 

نف�صه: »�صارع املقد�صي حتول يف غ�صون فرة 

و�صياحي  ودرا����ص���ي  �صكني  ح��ي  اإىل  ق�����ص��رة 

و�صعبي يف اآن واح��د، ت��ارك��اً اأه��ايل ب��روت يف 

مناخ مل يعتادوه من قبل، �صحيح اأن ال�صارع 

كان ي�صم حانات وماهي ليلية، لكن ما كان 

اأح��د  يكن  مل  املغلقة  اجل���دران  خلف  يحدث 

اإىل  ال�صهر«  »روح  انتقال  اأن  اإال  به،  ليتدخل 

ال�صوارع واالأر�صفة بهذا ال�صكل فهذا اأمر ال 

تدفق  من  ن�صتفيد  اأننا  �صحيح  عقل،  يقبله 

اإىل احلي كونهم يحركونه  الطلبة وال�صبان 

اأن  يعني  ال  هذا  لكن  وا�صتهاكياً،  اقت�صادياً 

با�صتطاعتهم حتويل ال�صارع اإىل ملهى ليلي 

وعدم ال�صماح لنا بالنوم والراحة«.

اأن  اإىل  اأما جارته ال�صيدة �صعاد، فت�صر 

اإن�صان  فلكل  احل��ان��ات،  اإغ���اق  لي�ش  »هدفنا 

ارت��ي��اد  اأوؤي������د ظ���اه���رة  ك��ن��ت ال  ح��ري��ت��ه واإن 

اأم��اك��ن،  لهكذا  اجلامعيني  ال�صيما  ال�صبان، 

هذه  ينظم  بقانون  نطالب  ال��واق��ع  يف  لكننا 

الظاهرة اأو على االأقل بو�صع �صوابط عامة 

مل��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات يف ع��ر���ش ال�����ص��ارع واالأزق����ة 

وحتت �صرفات املباين، واقت�صارها على داخل 

احلانات كما هو مفر�ش«، م�صيفة اأن ذلك 

ال�صرطة  دوري����ات  م��ن  امل��زي��د  يتطلب وج���ود 

يتقيدون  ال  فال�صاهرون  ال��ق��ان��ون،  لفر�ش 

العامة، ويف حال  االأم��اك��ن  ب��االأخ��اق��ي��ات يف 

ال��دخ��ول  اأو  اأ���ص��وات��ه��م  خف�ش  منهم  طلبنا 

فهم  اأمامها،  التجمع  ب��داًل من  احلانات  اإىل 

ي�����ردون ب��ال�����ص��خ��ري��ة وال�����ص��ح��ك وب��ح��رك��ات 

ا�صتفزازية بالفعل«.

احل��ان��ات غر  ه��ذه  اأن  »رغ���م  وت�صيف: 

م��رخ�����ش ل��ه��ا ب��و���ص��ع امل��و���ص��ي��ق��ى ال�����ص��اخ��ب��ة 

تفتقر  وكونها  ليلية،  ماهي  لي�صت  كونها 

لل�صوت  ع��ازل  كو�صع  ال��ازم��ة  املعاير  اإىل 

تقيم  ب��ات��ت  منها  الكثر  اأن  اإال  ���ص��اك��ل،  وم��ا 

احلفات وت�صتقبل الفرق الغنائية ال�صبابية 

وعازيف الروك اند رول والهيب هوب وغرها 

م���ن اأمن�����اط امل��و���ص��ي��ق��ى اجل��ن��ون��ي��ة ك��امل��ي��ت��ال 

والهارد روك، وقد اأ�صبحُت على دراية بهكذا 

اأبنائي عنها، خ�صو�صاً  اأ�صاأل  مو�صيقى الأنني 

�صبت حتت  ليلة  كل  ترجت  املنزل  اأ�صا�صات  اأن 

احلانة  املرتفع من  املو�صيقى  ���ص��وت  ت��اأث��ر 

املوجودة اأ�صفل املبنى الذي اأقطنه«.

ي�صم  التقليديني،  ال�صكان  ج��ان��ب  اإىل 

كان  واإن  طابية،  �صكنية  جمموعات  ال�صارع 

ال  ق�صماً  اأن  اإال  ال�صهر  حمبي  من  معظمهم 

املت�صاعدة  ال�صجيج  يتذمر من  بداأ  به  باأ�ش 

وت��رت��ه، يف ه���ذا االإط����ار ي��وؤك��د حم��م��د )22 

عاماً( اأنه ال ي�صتطيع الركيز على م�صروعه 

وارتفاع  ال�صاهرين  �صجيج  ب�صبب  اجلامعي 

التي  امل�صاكل  ك��ث��رة  اأح��ي��ان  ويف  اأ���ص��وات��ه��م، 

يفتعلونها يف ال�صارع.

من  يتذمر  فهو  ع��ام��اً(   20( �صامر  اأم��ا 

االزدح��ام الذي ي�صهده �صارع املقد�صي خال 

عطلة نهاية االأ�صبوع اإىل حد اأنه ال يتمكن يف 

�صيارته  اإيجاد مكان لركن  اأحيان كثرة من 

ح��ت��ى داخ����ل م��واق��ف ال�����ص��ي��ارات ال��ك��ث��رة يف 

ال�صارع كونها تعج ب�صيارات رواد ال�صهر.

يف املقابل، يدافع امل�صتثمرون عن قرارهم 

باالنتقال اإىل احلمراء، ويقول �صاحب اإحدى 

العقارات  اأ�صعار  »اإن  داين:  ويدعى  احلانات 

واإيجاراتها ارتفعت ب�صكل جنوين وت�صاعفت 

ع�صرات املرات اأكر، وبالتايل على االأهايل اأن 

يكونوا ممتنني لتدفق احلانات واملقاهي اإىل 

واأماكهم  بيوتهم  تعطي  كونها  منطقتهم، 

هو:  امل��ط��روح  ال�����ص��وؤال  لكن  اإ�صافية«.  قيمة 

هل تكفي كل اأموال الدنيا لقاء اإقاق راحة 

ال�صكان، ال�صيما منهم االأطفال والعجزة؟

�سخب نهاري وليلي

يف ال����واق����ع، اع���ت���اد اأه�����ايل ب�����روت على 

فاملحال  ال��ن��ه��اري،  احل��م��راء  منطقة  �صخب 

تغ�ش بالزبائن وال�صارع العري�ش ومتفرعاته 

غالباً ما تزدحم بال�صيارات، لكن اأن ين�صحب 

ذل���ك ع��ل��ى ���ص��اع��ات ال��ل��ي��ل اأي�����ص��اً ف��ه��و اأم���ر ال 

من  يغر  ك��ون��ه  ب�صهولة  تقبله  ي�صتطيعون 

امل��ع��ت��اد،  وط��اب��ع��ه  وخ�صو�صيته  امل��ك��ان  ذاك����رة 

يجعلهم  ال�صديد  النهاري  االزدح���ام  اأن  كما 

وال�����ص��ك��ي��ن��ة  ال����راح����ة  اإىل  م���ا����ص���ة  ح���اج���ة  يف 

ي��ودون �صماعه  واآخ��ر ما  الليل  عندما يت�صلل 

ه���و ���ص��ي��ح��ات ال�����ص��ك��ارى اأو ����ص���راخ ال�����ص��ب��ان 

وخناقاتهم اأو اأحاديثهم.

احلمراء  �صارع  ع��رف  لطاملا  املا�صي،  يف   

مبقاهيه الثقافية التي كانت مبنزلة منتديات 

عريقة لتاقي النخبة من االأدباء وال�صعراء 

و»الوميبي«  »امل��ودك��ا«  مثل  مقاه  والفنانني، 

و»مانهاتن«  و»االك�صرب�ش«  �صو«  و»ال��ه��ور���ش 

التي  كافيه«  و»ال�صيتي  باريه«،  دو  و»الكافيه 

كان ن�صيبها االإقفال اأخراً، رغم اأنها كافحت 

ن��ق��اط ج���ذب لنجوم  �صكلت  ل��ل��ب��ق��اء،  ط��وي��ًا 

لكن  الثقافية،  والفن واحلياة  وال�صعر  االأدب 

راأ�صاً على عقب وباتت  ال�صورة  انقلبت  اليوم 

النزعة التجارية واال�صتهاكية هي امل�صيطرة 

االآخ��ر،  تلو  اأغ��ل��ق مقهى ثقايف  ال�����ص��ارع،  على 

وا�صعاً  حيزاً  العاملية  املقاهي  �صل�صلة  واحتلت 

م��ن ال�����ص��ارع، ب��ني »ال�����ص��ت��ار ب��اك�����ش« و»ل��ذي��ذ« 

و»ليفز« و»كو�صتا«.. ت�صللت مقاهي الر�صيف 

اإىل  اأو االأوروبية  النكهة االأمركية  هذه ذات 

ال�صارع، فا�صتقطبت ال�صبان وال�صابات وطاب 

اجلامعات والراغبني يف االإف��ادة من خدمات 

االنرنت املجانية اأثناء احت�صاء فنجان كبر 

م��ن ال��ق��ه��وة امل��خ��ف��وق��ة يف اأ���ص��ك��ال��ه��ا امل��ت��ع��ددة 

امل��ت��ن��وع��ة، ك��م��ا اج��ت��ذب��ت ال�صياح  وم��ذاق��ات��ه��ا 

والراغبني مبراقبة املارة والتعرف اإىل وجوه 

ال��ك��ث��ري��ن ال ت�صبه  ب�����ص��ه��ادة  ل��ك��ن  ج���دي���دة، 

م��ق��اه��ي ال��ي��وم ن��ظ��رات��ه��ا يف االأم�����ش ب�صيء، 

فحتى ا�صم القهوة ورائحتها وطعمها اختلف، 

وحتى نقا�صات رواد املقاهي اختلفت اختافاً 

جذرياً. يف املا�صي كان �صراخ املثقفني يتعاىل 

ما  كتاب  نظرهم حول  اختاف وجهات  عند 

�صيا�صي  م��وق��ف  اأو  ج��دي��د  �صعري  اإ���ص��دار  اأو 

معني، اليوم رمبا ن�صمع نقا�صات �صيا�صية لكن 

بقية االأحاديث تتخذ منحى خمتلف بعيد كل 

البعد عن النقا�صات الثقافية.

مل مير وقت طويل حتى تدفقت احلانات 

ع���دد احل��ان��ات  وف��ي��م��ا مل يتعد  ال�����ص��ارع،  اإىل 

واملاهي الليلية يف �صارع احلمرا قبل ب�صعة 

اأعوام عدد اأ�صابع اليد الواحدة، اأ�صبح اليوم 

ع���دده���ا ي��ف��وق احل����د ال������ازم، وب���ات���ت جتمع 

االأوروب���ي  الطابع  وب��ني  القدمي  الطابع  بني 

واالأم�����رك�����ي، ف��ه��ل ه����ذا ه���و وج����ه احل���م���راء 

الثقايف اجلديد؟

مميزة  بحركة  احلمراء  منطقة   تنب�ش 

واالأج���ان���ب  وال���ع���رب  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ت�صتقطب 

قد  م��ا  اأول  ول��ع��ل  للجميع،  ج��اذب��ي��ة  وت�صكل 

ي��ل��ف��ت زائ����ر ب����روت ه���و امل��ق��اه��ي امل��ف��ت��وح��ة، 

تكاد جتد  اأن��ك  م��ك��ان، حتى  ك��ل  واملنت�صرة يف 

ث��ال��ث، يجل�ش  ك��ل مقهى ومقهى مقهى  ب��ني 

متعددة،  وجن�صيات  اأعمار  من  اجلميع،  فيها 

ي��ت��ب��ادل��ون االأح����ادي����ث م���ع ف��ن��اج��ني ال��ق��ه��وة 

وم�صروبات خفيفة، لكن املنطقة يف احلقيقة 

حد  اإىل  واملقاهي  باحلانات  متخمة  اأ�صبحت 

�صارع  ي�صتعيد  فهل  املعتاد،  وجهها  من  غ��ّر 

احلمراء بريقه مع االأيام؟

هنا مرت�سى
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م�ؤ�رشات اندالع حرب 

اإقليمية اإىل ارتفاع، وحمنة 

�س�رية عالقة بانتظار وترية 

االإ�سالحات، واإال »حيث ال 

ينفع دواء..«، احلزب ال�سي�عي 

اللبناين ال يزال بح�س�ره الفعال 

م�ؤثرًا وفاعاًل رغم �سهر االأقلية 

»الب�رج�ازية« الطائفية على 

م�ساحلها، وب�ابة ال�سيا�سة 

»االقت�ساد«.

عن هذه امل�ا�سيع وغريها، 

حتدث اأمني عام احلزب 

ال�سي�عي اللبناين خالد حدادة 

جلريدة »الثبات« وكان هذا 

احل�ار.

يعترب الدكتور خالد حدادة اأن احلراك 

اجل��م��ود  نتيجة  ج���اء  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال�شعبي 

ال�شيا�شي املفرو�ض لعقود من قبل الأنظمة 

الأنظمة  »ه��ذه  ي��ق��ول:  العربية،  الر�شمية 

اأوحت باأن العقل العربي عاجز وبليد، نتيجة 

طبقة  ل�شالح  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  ت��ا���ش��ي 

حاكمة متحكمة يف دول ت�شمى جمهوريات 

منذ  العربية  ف��ال��دول  واإم�����ارات ومم��ال��ك، 

ع�شر ال�شادات وحتى اليوم، وهي تدافع بكل 

قوتها عن م�شالح اإ�شرائيل والنظام وتقمع 

الق�شية  كما  ال�شعب  م�شالح  وعنف  بقوة 

املجتمع  فغرق  قلة،  با�شتثناء  الفل�شطينية، 

بالفنت والنق�شامات والت�شدع«.

العربي  الر�شمي  النظام  ح��دادة  ب��راأي 

اأ���ش��اع ال����روات ال��ع��رب��ي��ة م��ن دون حتقيق 

ل�شالح  �شيا�شاته  املطلوبة، فجاءت  التنمية 

الغرب عموماً والوليات املتحدة الأمريكية 

بع�ض  اأم��ل  ح��دادة على  خ�شو�شاً، ي�شحك 

امل��ح��ل��ل��ن م����ن ت�������ش���رف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�����ش��ع��ودي��ة يف ب����داي����ات احل������راك ال��ع��رب��ي 

�شعبها،  ل�شالح  العامة  ميزانيتها  وارت��ف��اع 

ق���ائ���ًا: »زي������ادة امل��ي��زان��ي��ة ج�����اءت ل�����ش��ال��ح 

الأزم��ات  اأم��ريك��ا ل  الأزم���ة القت�شادية يف 

مقاربته  ح���دادة  الدكتور  يكمل  العربية«. 

للو�شع التعي�ض لاأنظمة العربية بالإ�شارة 

»اجلملكيات«  اأو  العربية  امللكيات  اأن  اإىل 

)اجلمهوريات العربية وفق الن�شق الوراثي 

امل���ل���ك���ي( ه���ي ال���ت���ي اأن���ت���ج���ت ه����ذا احل����راك 

نتائجه.  الثوري رغم عدم �شمانة  ال�شعبي 

ثوري  بال�شرورة كل حراك  »لي�ض  ويقول: 

�شهدنا  تاريخياً،  تغيري مطلوب،  اإىل  يوؤدي 

ال�شعبية  التحركات  م��ن  لكثري  انتكا�شات 

بخلق توترات م�شادة، وموؤامرات خمتلفة«. 

»منطقتنا  باإ�شهاب:  فكرته  ح���داده  ي�شرح 

والنفطية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 

ال�����ش��ب��ب هناك  ل��ه��ذا  ال��ن��اف��ذ،  ال��ع��امل  قبلة 

خ�����ش��ي��ة دوم�����اً م���ن امل����وؤام����رات ع��ل��ى �شعوب 

ول  بوعزيزي  حممد  ل  اأن  �شيما  املنطقة، 

القيمن على ثورتي تون�ض وم�شر ميلكون 

روؤي����ة ث��وري��ة وم�����ش��روع اإ���ش��اح��ي حقيقي 

للم�شتقبل، مع العلم اأنهم نتاج حالة ثورية 

وطرف  معينة  حلظة  يف  متفجرة  تراكمية 

حمدد«.

الن�سق الرتكي

ل ي��ح��ب��ذ ح�����دادة ف��ك��رة اأن ال���غ���رب اأع���د 

اإىل يائها، يقول:  األفها  العربية من  الثورات 

ما  العربي بخاف  ب��احل��راك  تفاجاأ  »ال��غ��رب 

يظنه البع�ض، والدليل على ذلك، عدم توقع 

اأية خما�ض  مراكز الأبحاث العلمية الغربية 

الفرن�شي  الرئي�ض  وموقفي  عربية،  ل��ث��ورات 

�شاركوزي من ثورة تون�ض والرئي�ض الأمريكي 

ث��ورة م�شر«. ي�شري حدادة  اأوباما من  ب��اراك 

اإىل اأن الرباغماتية الأمريكية ركبت موجات 

املعدة  خمططاتها  لتمرير  العربية  ال��ث��ورات 

لنتقال  يح�شر  ك��ان  م��ث��ًا،  ف��اأوب��ام��ا  �شلفاً، 

احل��دي��ث داخ����ل اأروق�����ة ال�����ش��ي��ا���ش��ة م��ن حالة 

بو�ض  الرئي�ض  حكم  )زم��ن  لاإ�شام  ال��ع��داء 

الب�����ن( اإىل احل���دي���ث ع���ن ن��ظ��ري��ة ال��ع��اق��ة 

احل��م��ي��دة م��ع الإ����ش���ام امل��ع��ت��دل وف���ق الن�شق 

الإدارة  عمل  اأن  وبراأيه  وال�شعودي..  الركي 

يف  الثورية  احلركات  ان��دلع  منذ  الأمريكية 

ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ك��ان �شمن م��ع��ادلت ث��اث: 

والثانية  وتون�ض،  م�شر  يف  احتوائية  الأوىل 

ق��م��ع��ي��ة ت��خ��رب��ي��ة ك��م��ا ح����دث يف ال��ب��ح��ري��ن 

ا�شتغالية  وال��ث��ال��ث��ة  وال��ي��م��ن،  وال�����ش��ع��ودي��ة 

خمابراتية كما هو حا�شل يف �شورية«.

ي�شتفي�ض الدكتور حمادة يف �شرح وجهة 

ا�شتغال  ي�شعى  »ال��غ��رب  ق��ائ��ًا:  م��ق��ارب��ت��ه، 

الأحداث يف �شورية لتكرار ال�شيناريو الليبي 

اأوج��ه الختاف  اليمني«. وي�شرح ح��دادة  اأو 

بالإ�شارة اإىل ميزة النظام ال�شوري الراف�شة 

ق�شية  »لأج���ل  ي��ق��ول:  الغربية،  ل��اإم��اءات 

امل��ن��ط��ق��ة حتملت  وامل���ق���اوم���ات يف  ف��ل�����ش��ط��ن 

�شورية الكثري من الأعباء، لكن هذا الإقرار 

يف  ال�شعبي  احل����راك  اأن  ب��ال��ن��ا  ع��ن  يغيب  ل 

ب��داي��ات��ه ك���ان مطلباً حم��ق��اً يف وج���ه ح��الت 

النظام  واأن  �شيما  والبطالة،  والفقر  الف�شاد 

فارتكب  بجدية  الأم����ور  يعالج  مل  ال�����ش��وري 

الأخ���ط���اء الأم��ن��ي��ة ب��ذري��ع��ة وج���ود امل���وؤام���رة 

اخلارجية«.

اللبناين  ال�شيوعي  احل��زب  موقف  وعن 

اأ�شهر   10 م�شي  بعد  ال�شوري  احل���راك  م��ن 

ي��ق��ول خ��ال��د ح����دادة: »امل��ع��ار���ش��ة اخل��ارج��ي��ة 

بامل�شروع  ملتحقة  �شتبقى  باخلارج  امللتحقة 

ل��ت��اأم��ن كل  ال��غ��رب��ي، وه��ي �شت�شعى ج��اه��دة 

وحتى  اخلارجي،  للتدخل  امل�شهلة  ال�شروط 

الآن �شورية مل تتجاوز مرحلة اخلطر«.

احلل الأمني يخدم امل�ؤامرة

ال��ت��ذرع باملوؤامرة من قبل  ب��راأي ح��دادة 

املوؤامرة  لأن  ينفع،  يعد  مل  ال�شوري  النظام 

موجودة  الأ�شل  يف  هي  النظام  وعلى  عليها 

النظام  من  »املطلوب  ال�شنن،  ع�شرات  منذ 

ال��ع��م��ل ل��دول��ة م��دن��ي��ة دمي��ق��راط��ي��ة، وال��ب��دء 

باحلوار مع املعار�شة الدميقراطية الداخلية 

على  ق���ادرة  الأخ���رية  جلعل  فعلية،  بطريقة 

الدكتور  يكمل  ال�شكلي«.  ل  الفعلي  احل��راك 

القوى  »لاأ�شف  نظره:  وجهة  �شرح  ح��دادة 

الداخل  يف  املعار�شة  الوطنية  الدميقراطية 

جهة  من  اجلهتن،  من  �شغط  اإىل  تعر�شت 

النظام با�شتمرار احلالة الأمنية، ومن جهة 

املعار�شة امل�شلحة املدعومة من قبل اخلارج«.

يتخوف حدادة األ تواكب خطوات النظام 

ال�����ش��وري ال��داخ��ل��ي��ة ���ش��رع��ة م��ا ي��واك��ب��ه��ا من 

الأمني  الت�شدي  تدخل خارجي م�شبوه، لأن 

ي�شربها،  ل  اخلارجية  امل��وؤام��رة  يخدم  براأيه 

حكومة  بت�شكيل  ال��ت��اأخ��ري  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف 

وحدة وطنية يرك اجلرح ال�شوري، مفتوحاً 

اأم���ام »ف��ريو���ش��ات« اخل����ارج، ي��ق��ول: »لاأ�شف 

واحلياة  ب��الإ���ش��اح  امل��وؤم��ن  ال�شوري  ال�شعب 

املدنية هو الذي يدفع الثمن يف النهاية، وقد 

ي�شيب  م��ا  امل��م��ان��ع،  ال�����ش��وري  اجل�شم  ي�شيب 

حالة الأبدان مع تقدم حالة املر�ض، فينعدم 

مفعول الدواء وال�شت�شارة الطبية«. 

حرب عاملية ثالثة

وعن اخلطر املق�شود التي تواجهه �شورية 

ي��ق��ول ح����دادة: »اإن���ه م����زدوج، ق��د ي��ك��ون خطراً 

وقد  الطائفي  ال�شراع  اإىل  ب��الن��زلق  داخلياً 

�شاألناه  الليبي«.  الن�شق  وف��ق  خ��ارج��ي��اً،  يكون 

من  املمتد  ال��ق��ائ��م  بال�شتاتيكو  التغيري  وه��ل 

من رو�شيا وال�شن اإىل اإيران بهذه ال�شهولة؟ 

ان��دلع احلرب  »احتمال  الدكتور ح��دادة:  يرد 

من  انطاقاً  ج��داً  وارد  املنطقة  يف  الإقليمية 

الإي��راين  ال��ردع  ال�شورية، رغ��م وج��ود  البوابة 

يف املنطقة والفيتو ال�شيني الرو�شي.. الأزمة 

الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة اإىل ازدي������اد ولمي��ك��ن 

ك���ب���رية،  ب���ح���رب  اإل  اخل�������روج م����ن دوام���ت���ه���ا 

و�شخ�شياً اأحذر من اندلع حرب عاملية ثالثة«.

نحا�س ال�ستثناء

ج��اءت خطة عمل  ح��دادة  بح�شب خالد 

ال���وزراء  جمل�ض  اأم���ام  نحا�ض  �شربل  ال��وزي��ر 

ت���غ���ري���دة خ������ارج ����ش���رب ال�������ش���ي���اق احل��ك��وم��ي 

املتوارث يف لبنان، يقول: »عند �شعور الطبقة 

ال���ب���ورج���وازي���ة ب��اخل��ط��ر ع��ل��ى م�����ش��احل��ه��ا، 

يتحالف من هم داخل احلكومة مع من هم 

خ��ارج��ه��ا، لإج��ه��ا���ض ك��ل حم��اول��ة اإ�شاحية 

ه��ذا  ويف  ل��ب��ن��ان،  امل���ايل يف  ل��ل��و���ش��ع  حقيقية 

امل���ج���ال، ن��ح��ا���ض واآخ������رون ه��م ال���ش��ت��ث��ن��اء ل 

ح���دادة  يعترب  احل��ك��وم��ات«.  لعمل  ال��ق��اع��دة 

اأن ت�����ش��ح��ي��ح الأج������ور امل��ق��دم��ة م���ن ن��ح��ا���ض 

ب�شل�شلة  ا���ش��ت��ك��م��ال��ه��ا  ي��ج��ب  رم��زي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 

يف  ال�شريبية  ال�شيا�شة  لتعديل  اإج�����راءات 

ل��ب��ن��ان«، ي��ق��ول: »ال���ت���ذرع ب���ق���رارات جمل�ض 

�شبق  نحا�ض،  لرف�ض م�شروع  الدولة  �شورى 

اعتبار  على  املتعاقبة  احلكومات  وجت��اوزت��ه 

فِلَم  ا�شت�شاري قانوين،  اأن قرارته ذات طابع 

اإق���رار  على  بالعمل  ال��ي��وم،  جت��اوزه��ا  يتم  ل 

الثغرات  واإزال����ة  متممة  اإ���ش��اح��ي��ة  ق��وان��ن 

القانونية التي ي�شري اإليها �شورى الدولة؟ اأم 

احلقوق  حتويل  عاداتهم  وفق  يريدون  اأنهم 

امل��ك��ت�����ش��ب��ة اإىل ع���ط���اءات وم���ك���ارم وح�����ش��ن��ات 

للقب�ض على اإرادة ال�شعب؟« ي�شاأل حدادة.

القت�ساد اأوًل

اإذا كان احلزب ال�شيوعي اللبناين  وعما 

العامل  كما  لبنان  يف  ال�شراع  يف�شر  ي��زال  ل 

اأقلية م�شتاأثرة  الطبقي، بن  ال�شراع  �شمن 

ب��ال��روات واأك��ري��ة ع��اج��زة، يجيب ح��دادة: 

لتف�شري  الأ���ش��ح  ه��ي  امل��ق��ارب��ة  ه��ذه  »بالفعل 

ال���ظ���واه���ر الج��ت��م��اع��ي��ة يف ال����ع����امل، اأي��ن��م��ا 

الدولية  العاقات  لدرا�شة  بنظرك  توجهت 

اأن  ���ش��رى  ال��ن��ف��وذ  ال�����ش��رك��ات وم�����ش��ال��ح  اأو 

ال��ت��ك��ت��ل وال�������ش���راع احل��ق��ي��ق��ي واخل���ف���ي هو 

�شراع طبقي«. اأ�شرنا اإليه عن �شبب ا�شتمرار 

�شيطرة الأقلية على مقدرات الأكرية، يرد 

حدادة: »يف تاريخ الثورات ال�شعبية ت�شتطيع 

مادية  اإمكانات  من  لديها  مبا  البورجوازية 

واقت�شادية حتريف اخلط  واأمنية  و�شيا�شية 

ال�شائدة  ال��ث��ق��اف��ات  ب���اإث���ارة  ل��ل��ث��وة  امل�شتقيم 

املربكة لإرباك م�شالح الأكرية«، وي�شيف: 

»ف��ت�����ش��وا ع���ن الق��ت�����ش��اد ل��ف��ه��م ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

ال��دول��ي��ة، ال��وع��ي الق��ت�����ش��ادي لل�شعب ع��ادة 

ال�شيا�شي  الوعي  عن حالة  متاأخراً  يكون  ما 

املطلوب، فالعامل واملواطن تهمه لقمة عي�شه 

مما  اأك��ر  »ح�شنة«  �شاكلة  على  ل��و  اليومية 

يهمه تغيري جذري لل�شيا�شات ال�شريبية«.

ال�سي�عي الي�م

����ش���األ���ن���اه ع���ن م���وق���ع احل�����زب ال�����ش��ي��وع��ي 

اللبناين اليوم، بعد �شقوط الحتاد ال�شوفياتي 

يف  �شيوعية  منظومة  اأب��رز  وانهيار   1991 ع��ام 

ل��ع��ودة رو�شية كاعب  ال��ع��امل؟ ه��ل م��ن حنن 

دويل موؤثر؟ يقول حدادة: »نحن حزب �شيوعي 

لبناين، كنا ول نزال، ل�شنا فرعاً حلزب �شيوعي 

ع��امل��ي، ه���ذا م��ا ي���وؤك���ده ت��اري��خ��ن��ا ال��ع��ري��ق منذ 

قادتنا خا�شوا معركة  اليوم،  1924 وحتى  عام 

ال�شتقال وق�شوا يف ال�شجون �شنوات و�شنوات، 

مع احرامنا ملن ق�شى ليلته يف ب�شامون.. تاريخ 

ف��رج اهلل احللو  م��ع  ب���داأ  ال���ش��ت��ق��ايل  ن�شالنا 

الثاثينات  منذ  قاوموا  الذين  الرفاق  ومئات 

الفرن�شي  والن���ت���داب  ال�شهيونية  الع�شابات 

يف  »ال��ه��اج��ان��ا«،  لع�شابات  ال�شاح  يقدم  ال��ذي 

العمل  ال�شيوعي يف  احلزب  لول عمل  املنا�شبة 

القت�شادي - الجتماعي هل اأقر لبنان قانون 

بدماء  تن�شاأ  اأمل  اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  ال��ع��م��ل؟ 

�شيوعين  ال�شهيد فرج اهلل حنيني وت�شحيات 

م���ن ن�����ش��وة ورج������ال؟ ن��ح��ن ن��ع��ت��ز ب�����ش��داق��ات��ن��ا 

ملنظمات ي�شارية عاملية.. ما انهار يف رو�شيا هو 

التجربة ال�شوفياتية ل الفكر ال�شيوعي، متاماً 

انتكا�شات  م��ن  الفرن�شية  ل��ل��ث��ورة  ح�شل  ك��م��ا 

اإمربطوران  اأمل يحكمها   ،1789 بعد عام  اأرب��ع 

)نابوليون الأول والثالث( ونظام اإقطاعي قبل 

لبنان  يف  بثمارها،  الفرن�شية  ال��ث��ورة  تنتج  اأن 

وعي الطبقة البورجوازية �شد امتداد احلزب 

على  جن��ده��م  ال�شبب  ول��ه��ذا  ق���وي،  ال�شيوعي 

ح���دادة  ينهي  ع��ل��ي��ن��ا«.  دوم����اً  يتفقون  ع��ات��ه��م 

البورجوازية  طبقة  اأن��ه  اإىل  ب��الإ���ش��ارة  حديثه 

لدى الطوائف اللبنانية تخ�شى ال�شري بقانون 

تتحا�شى  ك��ي  الن�شبية،  ق��اع��دة  على  انتخابي 

تقل�ض دورها.

اأجرى احل�ار: ب�ل با�سيل

المعارضة السورية 
الخارجية ستبقى ملتحقة 

بالمشروع الغربي

التذرع بقرارات مجلس 
شورى الدولة لرفض 
مشروع نحاس سبق 
وتجاوزته الحكومات 

المتعاقبة
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انتبه، ال متر من هنا، 

هذه الطريق عك�س ال�سري.. 

»بعرف«! ال ترمي النفايات 

من النافذة، �س�ف تلفت 

االأنظار، انتظر حتى ن�سل 

اإىل البيت..»�س� وين مفكريل 

حالك بكندا وال باأمريكا«؟ 

اأرج�ك عّ�د نف�سك اأن تتكلم 

بهدوء ولباقة حتى ال ي�سيء 

النا�س فهمك.. »ما بدي اأنا 

حر«! احذر مع من مت�سي ومن 

ت�سادق هناك من ين�ي لك 

االأذية.. »واإنت �س� دخلك اأنا 

بعرف حايل �س� عم بعمل«.. 

هي الن�سيحة كانت ي�مًا 

بجمل فاأ�سبحت االآن ببهدلة 

وعتاب، واأحيانًا مبا ه� اأ�س�اأ 

من ذلك، اإذ تتلقى مقابلها 

امل�سبة واالإهانة فال ت�سمع 

الرد اإال بـ»�سد ب�زك« اأو »انقرب 

ما تتدخل« اأو »ك�ل...« 

وغريها من العبارات اجلارحة 

واملهينة.

الن�سيحة اأف�سل من بعري

ك��ان��ت ال��ن�����ش��ي��ح��ة ب��ج��م��ل، اأو ه��ك��ذا 

قيل عندما باع اأعرابي ثاثة من بعريه 

لي�شمع بثمنهم ن�شائح �شيخ حكيم التقى 

به خال رحلته مع ما�شيته يف ال�شحراء 

ال��ق��اح��ل��ة، ف��ق��ام��ت ب��اإن��ق��اذ ح��ي��ات��ه ث��اث 

»اإذا طلع  كانت  الأوىل  الن�شيحة  مرات. 

�شهيل ل تاأمن لل�شيل«، وقد اأنقذت هذه 

الن�شيحة حياته اأول مرة من �شيل اأ�شاب 

قاع الوادي الذي كان ميكث فيه، الثانية 

»اأب��و عن زرق واأ�شنان فرق ل تاأمن له« 

اأخ��رى من رجل كان  اأنقذت حياته مرة 

بينما  قتله  ذاتها، من  املوا�شفات  يحمل 

هو نائم، اأما الثالثة وهي »من على الندم 

ول تنم على الدم« فقد اأنقذت يداه من 

جرمية كان على و�شك اأن يقرفها بحق 

زوجته وولده، حتى قال »اإن كل ن�شيحة 

هي اأف�شل من بعري«.

ل�شان  يف  ل��غ��وي��اً  الن�شيحة  وُت��ع��ّرف 

العرب، َن�َشَح ال�شيُء: َخلَ�ض، والنا�شُح: 

ف��ُي��ق��ال:  الع�شل وغ����ريه،  اخل��ال�����ض م��ن 

َع�َشٌل نا�شح اأو ن�شوح اإذا مل َي�ُشْبُه �شيء، 

��ح: ن��ق��ي�����ض ال��ِغ�����ّض م�����ش��ت��ق منه  �����شْ وال��نُّ

وَن�شاحة  يحة  وَن�شِ حاً  ُن�شْ ول��ه  َن�َشحه 

وه����و ب���ال���ام اأَف�������ش���ح. اأم�����ا ا���ش��ط��اح��اً 

وباخت�شار  للمن�شوح.  اخلري  اإرادة  فهي 

ف��ال��ن�����ش��ي��ح��ة ك��ل��م��ة ج��ام��ع��ة ُي�����راد منها 

ودفعاً  ل��ه  للمنفعة  جلباً  ل��اآخ��ر  اخل��ري 

للم�شرة عنه اإما بالتبين والتو�شيح اأو 

اأو  ب��امل��وع��ظ��ة  اأو  ب��ال��ت��ذك��ري  اأو  بالتعليم 

اأو بالقدوة احل�شنة، مما يوؤدي  بالتنبيه 

اإىل حتقيق اخلري لاآخرين، فهو �شعي 

املجتمع  يف  ال�����ش��اح  ا���ش��ت��ك��م��ال  لأج����ل 

وتايف العيوب فيه.

 الن�سيحة بني املا�سي واحلا�سر

م��ر���ش��داً  ال��ق��دم  يف  الن�شيحة  ك��ان��ت 

ول  ا����ش���ت���ف�������ش���ار  دون  ال���ن���ا����ض  ي��ت��ب��ع��ه��ا 

م��ن��اق�����ش��ة، ف���الأك���رب ���ش��ن��اً والأك�����ر علماً 

والأق���در حكمة ك��ان له احل��ق يف توجيه 

يتجراأ  اأحد  يكن  ومل  واإر�شادهم،  النا�ض 

ين�شح  ال��ع�����ش��رية  فرئي�ض  تخطيها.  يف 

يجوز  ول  اأطفاله  ين�شح  والأب  اأفرادها 

كونهم  نكرانها،  اأو  مناق�شتها  لأح��ده��م 

الأك������ر خ����ربة يف احل���ي���اة وحل��ر���ش��ه��م 

اأنا�شهم واأولده��م ورغبتهم  الكبري على 

لهم بالنجاح والتفوق.

اأما اليوم، فالن�شيحة ل تلقى ل من 

ال�شغري ول من الكبري، اأ�شبحت تدخل 

اإىل الأذن لتخرج من الأخرى وكاأنها مل 

ن�شيحة  اإلينا  اأح��ده��م  وج��ه  اإذا  اأو  تكن، 

م���ا ت���ران���ا ن��خ��ت��ل��ق ���ش��ت��ى اأن������واع الأع�����ذار 

وباأي  وت�شرفاتنا  لأعمالنا  والتربيرات 

طريقة كانت حتى ل ن�شطر لاعراف 

باأخطائنا اأو بوجود علة ما يف ت�شرفاتنا 

التي نقوم بها اأو يف عادة �شيئة موجودة 

فينا يجب التخل�ض منها اأو حت�شينها. 

من  »ال�شديق  اأن  منا  الكثري  ن�شي 

���ش��ادق��ك ل م���ن ����ش���ّدق���ك« ف��اأ���ش��ب��ح��ت 

يعترب  اإذ  النا�ض،  بن  م�شكلة  الن�شيحة 

ال����ك����ث����ريون اأن����ه����ا ت����دخ����ل يف ح��ي��ات��ه��م 

و���ش��وؤون��ه��م اخل��ا���ش��ة وب��ات��ت ع���زة نف�ض 

اآراء  اإىل  ا���ش��ت��م��اع��ه  دون  ح��ائ��ًا  ال��ف��رد 

الآخرين. فاأ�شغر انتقاد موجه لك من 

يهمه  �شخ�ض  اأي  اأو  اأخ  اأو  �شديق  قبل 

اأمرك عن ح�شن نية، هو كاف لأن يهدم 

���ش��داق��ة اأو ع��اق��ة حمبة واأخ����وة دام��ت 

واحدة.  بلحظة  فتنتهي  ل�شنوات طويلة 

ب��ال��ن�����ش��ي��ح��ة  الأخ������ذ  ق���ررن���ا  اإذا  وح���ت���ى 

من  �شراً،  ذلك  فيكون  منها  وال�شتفادة 

للنا�شح  والتقدير  ال�شكر  ت��ق��دمي  دون 

والأف�شل  م�شلحتنا  بذلك  يريد  ال��ذي 

لنا.

   اختالف يف الآراء ووجهات النظر 

ت��ت��ب��اي��ن ال��ي��وم وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر جت��اه 

ال��ن�����ش��ي��ح��ة، ف��ق��د اأ���ش��ب��ح��ت احل��ي��اة اأك��ر 

اأكر  باتت  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  خ�شو�شية، 

فردية،  كما وتختلف ردات فعل الأ�شخا�ض 

الغري،  لهم  يقدمها  التي  الن�شائح  جت��اه 

وقد اأخذنا اآراء �شريحة من النا�ض، حيث 

اأبدى معظمهم تقبلهم للن�شيحة اإذا كانت 

بنية ح�شنة وبطريقة جيدة. 

متحدثاً عن جتربته اخلا�شة يقول 

اأب  احل����اج ح�����ش��ن ده��ي��ن��ي )42 ع���ام���اً( 

خلم�شة اأولد: »لو مل  اأ�شمع ن�شيحة اأبي 

منذ 20 عاماً، ملا كنت اأمتلك اليوم منزًل 

فالن�شيحة  وحم��رم��ة،  لئقة  ووظيفة 

خطوات  لنخطو  الأم��ث��ل  الطريقة  ه��ي 

واثقة يف حياتنا، ول اأحد يعرف م�شلحة 

ال�����ش��خ�����ض اأك�����ر م���ن اأه���ل���ه وامل��ق��رب��ن 

تكون  اأن  يجب  ن�شيحتهم  ل��ذل��ك  م��ن��ه، 

م�شموعة ومتبعة«.

موظف  حم�شن)23عاماً(  عاء  اأما 

يف �شركة خا�شة، فيعرب عن راأيه قائًا: 

لي�شت  ولكن  الن�شيحة،  يتقبل  »اجلميع 

بل  ك���ان،  اأي �شخ�ض  ع��ن  ال�����ش��ادرة  تلك 

من الأ�شخا�ض الذين يعتربهم الإن�شان 

الأق�����رب ل���ه وال���ذي���ن ل��ه��م اأث����ر وم��ك��ان��ة 

الن�شيحة  واأم��ا رف�ض  خا�شة يف حياته، 

ف���ي���اأت���ي ع��ن��دم��ا ت�����ش��ل اإل���ي���ن���ا ب��ط��ري��ق��ة 

الن��ت��ق��اد  مل��ج��رد  ب��اأن��ه��ا  فن�شعر  متعالية 

فقط، ل حر�شاً علينا«.

ك����م����ا ت����ق����ول ف����اط����م����ة ف����خ����ر ال����دي����ن 

احل�شن:  بئر  معهد  يف  طالبة  )20عاماً( 

»اإن الن�شيحة هي نتيجة جتربة قد عا�شها 

وم��ا هو  وتعلم منها ما هو جيد  ال�شخ�ض 

�شيء، فيحدث عن الوجه اجليد لها ويحذر 

من �شيئاتها من اأجل اأن يتجنبها الآخرون 

حتى ل يقعوا فيها كما ح�شل معه، ولكن 

اأمور خا�شة  هناك من يعتربها تدخًا يف 

فاأنا  يل،  بالن�شبة  اأم��ا  فيها،  لأح��د  �شاأن  ل 

قد  نوعها  ك��ان  مهما  الن�شيحة  اأن  اأوؤم���ن 

تكرار  وع���دم  امل�شاكل  تخطي  يف  ت�شاعدنا 

الأخطاء، وتبعدنا عن اتخاذ القرارات التي 

قد ت�شعرنا بالندم يف امل�شتقبل«.

يف املقابل  تعار�ض �شمية دهيني )19 

الن�شيحة  اأن  وتعترب  اأبيها،  راأي  عاماً( 

»اإن  النا�شح:  هي جمرد تعايل من قبل 

لي�شعر  فقط  الن�شائح  يعطي  الإن�����ش��ان 

جتارب  من  اإليه  تو�شل  ما  واأن  بقيمته 

احلياة ميكن اأن تفيد غريه، لذا فاأنا ل 

اأوؤم���ن بالن�شيحة، هي جم��رد ك��ام من 

اليومية،  حياتنا  يف  نطبقه  اأن  ال�شعب 

منها  ن�شتفيد  اأن  امل�شتحيل  �شبه  وم��ن 

جتاربنا  ه��و  يفيدنا  م��ا  م��ب��ا���ش��ر،  ب�شكل 

ف���ق���ط، ف��ال��ت��ج��رب��ة اخل��ا���ش��ة ه���ي ال��ت��ي 

املثل:  الفرد، وكما يقول  تبني �شخ�شية 

»الإن�شان بيتعلم من كي�شه«. 

وق���د واف��ق��ت مل��ا دن��د���ض )19 ع��ام��اً( 

الن�شيحة هي خا�شة جتربة:  اأن  على 

اأن نخطاأ وننه�ض ونقع ثم نقف  »علينا 

ن��ري��د يف ح��ي��ات��ن��ا، لكن  م���ا  اإىل  ل��ن�����ش��ل 

قد  ال��غ��ري  لنا  يقدمها  ال��ت��ي  الن�شيحة 

ن�شتفيد منه للمقارنة مع  تكون مرجعاً 

ما نعي�شه نحن ويجعل من ن�شبة الوقوع 

يف اخلطاأ اأقل، و�شنداً يعطينا الثقة من 

اأجل امل�شي يف خطواتنا«.

   

 النتقام من الن�سيحة

الآراء  معظم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

اإل  اإيجابية حول تقبل الن�شيحة،  كانت 

اأر�ض  اأننا نرى عك�ض ذلك يح�شل على 

راأي��ه واعتقاده  اأح��د يطبق  ال��واق��ع، فا 

باأهمية الن�شيحة، بل مييل الأغلب اإىل 

النفور من النا�شح، وليت الأمر اقت�شر 

ي�شل  ب��ل  فقط،  الن�شيحة  جتاهل  على 

م��ن��ه��ا، فيقوم  الن��ت��ق��ام  اإىل ح��د  الأم����ر 

ع��م��د،  ع���ن  بعك�شها  ب��ال��ع��م��ل  ال�����ش��خ�����ض 

لاآخرين  ليظهر  فقط  ويكابر  ويعاند 

اأن��ه الأع��ل��م واأن���ه ل يحتاج لأح��د لياأتي 

ويقول له ما يفعل وما ميتنع عن فعله. 

ولكن ذلك ل مينع اأن هناك البع�ض 

اخل��ري،  عك�ض  نيتهم  ويف  ين�شح  ال���ذي 

املن�شوح  على  نقمة  الن�شيحة  فت�شبح 

ال���ش��ت��م��اع  اأه��م��ي��ة  ي��ن��ف��ي  ه���ذا ل  اأن  اإل 

الن�شيحة يف حياتنا، من هنا تكمن  اإىل 

ل  )م��ن  النا�شحن  بن  التمييز  اأهمية 

حكمة له ل حكم له، ومن ل معرفة له 

ل علم له(  فالن�شيحة من احلكيم ُتغني 

ومن اجلاهل ُتغوي. لذلك على الإن�شان 

ال��ن�����ش��ي��ح��ة م���ن الأك�����ر منه  ي���اأخ���ذ  اأن 

حكمة والأرف��ع منه علماً حتى ي�شتطيع 

اأن مي�شي بقراراته بثقة.

�سروط تقدمي الن�سيحة

وحتى تكون الن�شيحة مفيدة يعمل 

بع�ض  ت��ت��وف��ر  اأن  ي��ج��ب  امل��ن�����ش��وح  ب��ه��ا 

ال��ط��ري��ق��ة  ويف  ال��ن��ا���ش��ح  يف  ال�������ش���روط 

النا�شح  فعلى  ن�شيحته،  بها  يقدم  التي 

يف  ذك���ي���اً  للن�شيحة،  م��ط��ّب��ق��اً  ي��ك��ون  اأن 

يف  وحكيماً  وال��ع��ب��ارات،  الكلمات  انتقاء 

تكون  ل  واأن  امل��ن��ا���ش��ب،  ال��وق��ت  اخ��ت��ي��ار 

اأم��راً جترب ال�شخ�ض العمل بها حتى ل 

ت�شبح الن�شيحة نقداً لذعاً ومرفو�شاً، 

القا�شية  ال��ف��ع��ل  ردات  ب��ذل��ك  ون��ت��ج��ن��ب 

واحلقد بن النا�ض.

غدير حامد

9

تحقيق

النصيحة كانت بَجمل.. وصارت بعتاب وزعل
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لبنان سياحة لكل الفصول
)ل��ب��ن��ان ���ش��ي��اح��ة ل��ك��ل ال��ف�����ش��ول(، كتاب 

ال�شياحية يف  الأماكن والبلدات  يتحّدث عن 

لبنان عامة واجلنوب خا�شة، اأعدته الزميلة 

فيه  �شلطت  حيث  �شهاب  ن�شال  الإع��ام��ّي��ة 

باإ�شلوب  ال�شياحة والآث��ار  ال�شوء على لبنان 

جميل مرفق ب�شور ملونة وجّذابة.

وكانت، موؤخرا، الزميلة �شهاب قد �شّلمت 

رئي�ض اجلمهورية  لفخامة  كتابها  ن�شخة من 

مب�شمونه،  نّوه  الذي  �شليمان  مي�شال  العماد 

الإ���ش��دار  ي�شمل  اأن  ���ش��رورة  على  حّثها  وق��د 

اجل��دي��د يف ال��ع��ام 2012 اأك���ربع���دد م��ن امل��دن 

م �شعفّي ما ت�شمنته  والبلدات اللبنانية كي ي�شّ

الن�شخة الأوىل من معلومات و�شورعن بلدات 

ومناطق ومعامل وقرى واآثار...

األف   20 منه  ُطبع  ال�شياحة،  وزارة  قبل  من  مّرخ�ض  وه��و  الكتاب،  ان  ُيذكر 

ن�شخة، مت توزيعها على ال�شفارات، والوزارات، والبلديات، واملنتجعات ال�شياحّية... 

اإ�شافة اىل توزيعه داخل حرم مطار بريوت الدويل، وا�شتعامات وزارة ال�شياحة 

باحلمرا.

ونتمنى للزميلة �شهاب مزيدا من الن�شاط واحليوية خدمة للبنان.



حرب  ب�شن  امل��ن��ذرة  الت�شريحات  ع���ادت 

ج��دي��دة ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة اإىل ال��ت�����ش��اع��د يف 

�شيا�شيون  الأخ���رة، وق��د �شارك فيها  الأي��ام 

زاد من  م���ا  »اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ون«،  وع�����ش��ك��ري��ون 

بو�شفها  اأي�شاً،  عليها  والبناء  بها،  الهتمام 

ت��ق��دم عليها حكومة  ق��د  مت��ه��ي��داً خل��ط��وات 

الحتالل ب�شكل عملي.

الع���ت���ق���اد ب���اإم���ك���ان ���ش��ن ال����ع����دوان على 

الكيان  طبيعة  اإىل  اأ���ش��ا���ش��اً  ي�شتند  ال��ق��ط��اع 

ال��دائ��م  وا���ش��ت��ع��داده  ال��ع��دوان��ي��ة،  ال�شهيوين 

يثار  ما  ه��ذا  اإىل  ي�شاف  ثم  احل���روب،  ل�شن 

املقاومة  انت�شار  منذ  )حت��دي��داً  اأع���وام  منذ 

رغ��ب��ة  ع���ن   )2009 يف  وث��ب��ات��ه��ا   ،2006 يف 

ال��ردع،  على  ال��ق��درة  ا�شتعادة  يف  ال�شهاينة، 

القابل  غر  اجلي�ش  �شورة  ت�شدير  واإع���ادة 

للهزمية، اإىل الوعي العربي.

ث��م��ة م��ن ي�����ش��ر اأي�����ش��اً اإىل رغ��ب��ة ل��دى 

الحتالل بتقوي�ش بنية املقاومة يف القطاع، 

ال�شاروخية  قوتها  زي���ادة  يف  تنجح  اأن  قبل 

اأ�شا�شاً، ذلك اأن حكومة العدو، ورغم ما ُين�شر 

املقاومة  اأمن��اط  نحو  توجه  وهناك عن  هنا 

غ��ر امل�����ش��ل��ح��ة، واحل��دي��ث ع��ن وق���ف العمل 

الع�شكري، ل ميكن اأن ت�شعر بالطمئنان ما 

دامت قوة املقاومة موجودة يف قطاع غزة.

اأو�شاط فل�شطينية تلفت اإىل اأن احلكومة 

غر  خ��ط��وات  ع��ن  اأعلنت  ال��ت��ي  ال�شهيونية 

رد  وقابلها  القد�ش،  تهويد  ب�شاأن  م�شبوقة 

ف��ع��ل ���ش��ع��ي��ف، و���ش��ب��ه م��ع��دوم اأح���ي���ان���اً، على 

جتد  رمبا  والعربي،  الفل�شطيني  امل�شتويينْ 

قا�شية  ح��رب  ل�شن  منا�شباً  ال��ق��ائ��م  ال��و���ش��ع 

حرب  اإىل  والإ���ش��ارة  القطاع.  على  وخاطفة 

ت��ل��ك الأو����ش���اط،  ق��ا���ش��ي��ة وخ��اط��ف��ة، بح�شب 

مل�شر  متاعب  اإث���ارة  ع��دم  بالرغبة يف  يت�شل 

يف الوقت الراهن، اإذ تبدي حكومة الحتالل 

م�شر،  م��ع  التهدئة  على  ملحوظاً  ح��ر���ش��اً 

ولذلك فاإن حتركها �شيتم ب�شرعة، و�شيحدث 

تدمراً �شديداً يف الوقت نف�شه. 

اأما الأو�شاط امل�شرية، فهي وفق م�شادر 

املتداولة  الأنباء  �شحة  يف  ت�شكك  �شحافية، 

ع���ن ع����زم »اإ����ش���رائ���ي���ل« ���ش��ن ح����رب ج��دي��دة 

ع��ل��ى غ���زة، وه���ي ت��رف�����ش ال��رب��ط ب��ي زي���ادة 

م���وازن���ة وزارة احل����رب يف دول����ة الح��ت��الل، 

القطاع.  التح�شر حلرب مقبلة على  وبي 

وتتحدث هذه امل�شادر عن اتفاق غر مكتوب 

يقوم  وه��و  القطاع،  الح��ت��الل مع  تعامل  يف 

كلما  اأن���ه  مبعنى  امل��ت��ب��ادل«،  »الت�شعيد  على 

»اإ���ش��رائ��ي��ل«  ف����اإن  غ����زة،  م���ن  ج���رى ت�شعيد 

�شرتد ع�شكرياً من جانبها يف �شكل متزامن 

القاهرة  اأن  ذاتها  امل�شادر  وتوؤكد  ومتبادل. 

لتثبيت  الأط����راف،  م��ع جميع  ت��وا���ش��ل  على 

اأي  اأي توتر، ومنع حدوث  التهدئة واحتواء 

ت�شعيد غر حم�شوب.

كيان  م��ن  ي��اأت��ي  الت�شعيد  ف���اإن  ع��م��ل��ي��اً، 

ال��غ��ارات على  ال��ذي يوا�شل �شن  الح��ت��الل، 

يف  الفل�شطينية  ال�����ردود  وت���ن���درج  ال��ق��ط��اع، 

اإط����ار ال����رد، وال����ذي ل يظهر م��ن��ه رغ��ب��ة يف 

من  اأق���ل  احلقيقة  يف  وه���و  ح��ق��اً،  الت�شعيد 

ع يف الآونة الأخرة، وعليه يبدو ما هو  املتوقَّ

امل�شادر امل�شرية، والذي يحّمل  اإىل  من�شوب 

الت�شعيد،  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة  الفل�شطينيي 

واحت�شاب العدوان ال�شهيوين يف اإطار الرد، 

م�شجعاً لالعتقاد باأن ما ت�شر اإليه امل�شادر 

�شهيوين  ا�شتثمار  اإم��ك��ان  عن  الفل�شطينية 

للو�شع القائم، اأقرب اإىل الدقة.

ومما ميكن اعتباره موؤ�شراً لفتاً يرجح 

اح���ت���م���الت ال����ع����دوان وا����ش���ع ال��ن��ط��اق على 

ت�شمى  ما  اأ�شدرته  ال��ذي  التقرير  القطاع، 

ق���ي���ادة اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة، ح���ول ج��ه��وزي��ة 

فل�شطي  جنوب  ال�شهيونية  امل�شتوطنات 

امل��ح��ت��ل��ة، ل��ت��ل��ق��ي ر���ش��ق��ات م���ن ال�����ش��واري��خ 

يف  غ���زة،  ق��ط��اع  م��ن  املنطلقة  الفل�شطينية 

تنفيذه  واإم��ك��ان  الح��ت��الل،  مواجهة جي�ش 

اجتياحاً برياً للقطاع، وقد ن�شرت �شحيفة 

ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت ه��ذا ال��ت��ق��ري��ر، وال��ذي 

يرتكز جانب اأ�شا�شي منه، حول مدى قدرة 

اعرتا�ش  »القبة احلديدية« على  منظومة 

اإليها  يخل�ش  ال��ت��ي  والإج���اب���ة  ال�����ش��واري��خ، 

ه���ي: ع���دم ج��اه��زي��ة ال��ن��ظ��ام امل�����ش��ار اإل��ي��ه، 

ب��ح��ي��ث اأن ع��ل��ى امل�����ش��ت��وط��ن��ي ال��ت��وج��ه اإىل 

وه��ذه  اأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ح��م��اي��ة  كو�شيلة  امل��الج��ئ 

غر متوفرة، على نحو يوؤمن حماية كاملة 

للم�شتوطني.

وب��ح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف����اإن امل�����ش��ت��وط��ن��ات 

الواقعة على بعد 40 كيلومرتاً من القطاع، 

�شتتوفر فيها و�شائل حماية وحت�شي ب�شكل 

جزئي، ويف تلك الواقعة على بعد 7-15كلم، 

حي  يف  كامل..  ب�شكل  حماية  فيها  فتتوفر 

يتحدث عن احلاجة اإىل ع�شرات املالجئ يف 

مدينة بئر ال�شبع، ف�شاًل عن ترميم ع�شرات 

اأخرى منها، وهو ما يتطلب موازنات كبرة.

»اأوفيكم«،  يف  �شوءاً  اأك��ر  الو�شع  ويبدو 

اإىل مالجئ جديدة، واإىل  التي حتتاج اأي�شاً 

ت��رم��ي��م ال��ق��ائ��م م��ن��ه��ا. اأم����ا ع�����ش��ق��الن ال��ت��ي 

يتحدث التقرير عن و�شع اأف�شل للمالجئ 

�شقوط  »اإن  ق��ال:  اأمنياً  متحدثاً  ف��اإن  فيها، 

ع�شقالن  مدينة  يف  ف��رتات  على  ال�شواريخ 

وارتفاع عدد القتلى األقى الرعب يف ال�شنوات 

ال��ذي  اجل��ن��وب  �شكان  على  املا�شية  ال��ث��الث 

�شيكون مقدمة ملا هو متوقع يف عدد القتلى 

حقيقة خالل حملة يف غزة«.

يكون  اأن  مي��ك��ن  اجل��م��ي��ع  »اإن  واأ����ش���اف: 

�شكان  ح��ال��ة  مثل  الفعل  وق���وع  بعد  حكيماً 

ق��ام��وا باحلماية فقط  ال��ذي��ن  غ��الف غ���زة، 

م�شراً  لذلك«،  ثمناً  حياتهم  دفعوا  اأن  بعد 

اإىل اأن اجلميع يعرف الرت�شانة، كماً ونوعاً، 

يف  الفل�شطينية  الف�شائل  ب��ح��وزة  امل��وج��ودة 

املدن  روؤ�شاء  يلغي  باأن  غزة، لذلك ل غرابة 

الدرا�شة يف جولت الت�شعيد.

وقال م�شوؤول ع�شكري يف ما ت�شمى قيادة 

»اإن  يديعوت:  ل�شحيفة  الداخلية،  اجلبهة 

يف  ه��ي  احل���دود  على  امل��وج��ودة  التح�شينات 

حدود الإ�شعافات الأولية«.

ن�����ش��ر ه���ذا التقرير  ي���رى يف  ه��ن��اك م��ن 

اإ�شارة اإىل اأن ال�شهاينة لي�شوا جاهزين ل�شن 

ع���دوان، وه���و، وف��ق راأي��ه��م، ل ي��ن��درج �شمن 

معطيات  اإي����راد  يف  ب��اإ���ش��راف��ه  خ����داع،  عملية 

ال���رك���ون اإىل م��ث��ل ه��ذا  اأن  ب��ي��د  اإح�����ش��ائ��ي��ة، 

اإن  بل  خاطئة،  ق��راءة  اإىل  يف�شي  ال�شتنتاج 

العدو قد يرى يف هذا الو�شع بالذات مربراً 

ي�شفه  ما  يوقف  كي  العدوان،  ل�شن  وحافزاً 

عادة ب�»التهديد القائم يف اجلنوب«.

نافذ �أبو ح�سنة

غياب الرد على تهويد القد�س يفتح باب حرب على غزة
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اأع����ل����ن اأ�����ش����رى ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف ���ش��ج��ون 

الح��ت��الل ال�����ش��ه��ي��وين، اأن��ه��م ب�����ش��دد اخل��و���ش 

لإجبار  الطعام،  �شيا�شي مفتوح عن  اإ�شراب  يف 

الحتالل على اإطالق �شراحهم. وبح�شب بيان 

الأ�شرة مطلع هذا  قيادات احلركة  �شادر عن 

اأ�شبح  ال�شجون  داخ���ل  ال��و���ش��ع  ف���اإن  الأ���ش��ب��وع، 

مب�شتوى  الرت��ق��اء  يتطلب  م��ا  وقا�شياً،  �شعباً 

�شراحهم،  باإطالق  والتم�شك  الأ���ش��رى،  ق�شية 

واعتبار هذا املطلب من الثوابت الفل�شطينية.

يف هذا الوقت، اأكدت جمعية »واعد« لالأ�شرى 

ال�شحراوي  النقب  �شجن  اإدارة  اأن  واملحررين، 

قررت اإغالق ال�شجن، وتوزيع الأ�شرى على عدد 

من ال�شجون الأخرى. وكانت اإدارة ال�شجن قد 

على  املا�شية حملة  القليلة  الأي��ام  خ��الل  �شنت 

اأج��ه��زة  ون�شرت  النقب،  �شجن  داخ���ل  الأ���ش��رى 

الأ�شرى  ويخ�شى  ال�شجن،  حميط  يف  ت�شوي�ش 

اأن تت�شبب باإ�شابتهم بال�شرطان. 

وقالت جمعية الأ�شرى واملحررين »ح�شام«، 

قطعت  ال�شهيونية  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  اإن 

معظم خطوط اأجهزة الت�شال املتوفرة بحوزة 

الأ�شرى الفل�شطينيي. 

وق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة ن���ق���اًل ع���ن الأ������ش�����رى، اإن 

م�����ش��ل��ح��ة ال�������ش���ج���ون وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع ���ش��رك��ة 

الت�شالت اخللوية يف كيان الحتالل، ت�شتخدم 

الت�شالت اخللوية  �شبكة  »ل�شل«  اأجهزة حديثة 

داخل ال�شجون، بهدف منع الأ�شرى من ا�شتخدام 

الهواتف اخللوية املهربة لالت�شال باخلارج.

وح�����ّذر وزي����ر ����ش���وؤون الأ����ش���رى وامل��ح��رري��ن 

عي�شى  اهلل؛  رام  يف  الفل�شطينية  احلكومة  يف 

ال�شجون  لإدارة  ع���دواين  م��ن خمطط  ق��راق��ع، 

اأ�شر  على اأ�شرى النقب، والبالغ عددهم 1200 

تتمثل باإجبارهم على تفريغ الأق�شام وت�شتيتهم 

وم�شادرة كافة ممتلكاتهم داخل ال�شجن.

200 اعتداء  اإن��ه جرى تنفيذ  وق��ال قراقع: 

واقتحام بحق الأ�شرى خالل 2011، ما اأدى اإىل 

وقوع املئات من الإ�شابات يف �شفوفهم.

القاهرة  الفل�شطينية يف  امل�شاحلة  املنبثقة عن  اللجان  بينما توا�شل 

على  وحما�ش  فتح  حركتي  بي  التهامات  تبادل  ع��اد  اجتماعاتها،  عقد 

خلفية اعتقالت جرت يف غزة وال�شفة.

جلنة مراقبة احلريات العامة وِبناء الثقة �شتجتمع يف غزة، هذا الأ�شبوع، 

ات��ف��اق  تنفيذ  دون  حت���ول  ال��ت��ي  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع��اجل��ة  �شبل  لبحث 

ال�شفر،  ال�شيا�شي، وجوازات  امل�شاحلة، حيث �شتتم مناق�شة ملفات: العتقال 

ال�شيا�شي  العمل  ال�شفر، و�شمان حرية  املغلقة، ومنع  واملوؤ�ش�شات واجلمعيات 

من دون قيود، مِبوجب املهام املوكلة لها من قبل حما�ش وفتح يف اللقاء الأخر 

الذي جرى ِخالل كانون اأول/ دي�شمرب املا�شي. 

ويفرت�ش بح�شب ت�شريحات من الطرفي، اإجناز املهام املوكلة للجان 

اجل��اري،  الثاين  كانون  يناير/  �شهر  تتجاوز  م��دة ل  وال�شفة يف  غ��زة  يف 

وذلك وفق ما اتفق عليه يف القاهرة، لكن العودة اإىل تبادل التهامات بي 

الطرفي، �شيكون لها انعكا�ش �شلبي على عمل اللجان.

عن  ع�شاف،  اأحمد  »فتح«؛  حلركة  الإع��الم��ي  الناطق  اأع��رب  فقد 

وال���ش��ت��دع��اءات«،  الع��ت��ق��الت  حملة  ب�»ت�شاعد  اأ�شماه  م��ا  اإزاء  اأ�شفه 

وك��وادره��ا يف قطاع  »فتح«  اأبناء حركة  بحق  متوا�شلة  اإنها  قال  التي 

م�شعل  خالد  »حما�ش«  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ش  وطالب  غ��زة، 

ب�»التدخل ال�شريع لو�شع حد لهذه املمار�شات«. 

وراأى ع�شاف يف ت�شريحات �شحفية، اأن ت�شاعد العتقالت لأبناء 

»اإن  القاهرة«، وقال:  التقدم الذي ح�شل يف  »فتح« يف غزة »ي�شتهدف 

داخل  واإبقائنا  التوتر،  اأج���واء  اإىل  باإعادتنا  معنيون  اأ�شخا�شاً  هناك 

مربع النق�شام الذي ا�شتب�شرنا و�شعبنا الفل�شطيني باأننا غادرناه اإىل 

غر رجعة«.

باعتقال  ال��وق��ائ��ي،  الأم���ن  م��ن  عنا�شر  حما�ش  اتهمت  جانبها،  م��ن 

ل  اأط���راف  اإىل  اأي�شاً  م�شرة  الغربية،  ال�شفة  يف  اأع�شائها  من  العديد 

ترغب يف اإمتام امل�شاحلة وجناحها.

الأ�ضــرى فـي �ضجــون الحتـالل يعـّدون لإ�ضـراب جـديد

لــجـــــــان واتـهــــــامــــــات
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الكثر  ي��ل��ج��اأ   ،2011 ع���ام  يف  ك��م��ا 

من الف�شائل الفل�شطينية وموؤ�ش�شات 

لبنان  يف  الفل�شطيني  امل��دين  املجتمع 

ال���ع���ام  ت���ق���ومي  ل����وح����ات  اإىل ط���ب���اع���ة 

اجل���دي���د ك���ل ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه، بحيث 

ب���الأح���داث الوطنية  ال��ل��وح��ات  ت��زخ��ر 

كان  التي  ب��الأح��داث  اأو  الفل�شطينية 

الوطني  الن�شال  م�شار  يف  ب�شمة  لها 

القرن  خ��الل  خ�شو�شاً  الفل�شطيني، 

ال��ع�����ش��ري��ن ال����ذي ���ش��ّج��ل ال��ع��دي��د من 

لل�شراع  بالن�شبة  امل�شرية  الأح��داث 

ال��ع��رب��ي - ال�����ش��ه��ي��وين ب�����ش��ك��ل ع���ام، 

خا�ش،  ب�شكل  الفل�شطينية  والق�شية 

م���ن وع����د ب��ل��ف��ور م�������روراً ب���ال���ث���ورات 

ال���ع���رب���ي���ة وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وال��ن��ك��ب��ة 

وال���ن���ك�������ش���ة والج����ت����ي����اح ال�����ش��ه��ي��وين 

ال���ع���دوان على  اإىل  و����ش���وًل  ل��ل��ب��ن��ان، 

-2008 وغ���زة   2006 ال��ع��ام  يف  ل��ب��ن��ان 

.2009
الفل�شطينيون  الالجئون  ر  يتح�شّ

يف لبنان، يف الأ�شهر الثالثة الأخرة 

من كل عام، ل�شتقبال عام جديد على 

لوحات  بيوتهم  يف  فتنت�شر  نكبتهم، 

ت��ق��ومي ال��ع��ام امل��ق��ب��ل )ال���روزن���ام���ات( 

م��زرك�����ش��ة ب���األ���وان ع��ل��م ف��ل�����ش��ط��ي اأو 

بالرموز الفل�شطينية املتنوعة. 

لعت�شام  ���ش��ورة  بع�شهم  وي�����ش��ع 

ت���ظ���اه���رة ���ش��د ج��ي�����ش الح���ت���الل  اأو 

ي�شع  فيما  فل�شطي،  يف  الإ�شرائيلي 

اآخرون ر�شومات رمزية تعرّب عن حق 

الفل�شطيني  املفتاح  خالل  من  العودة 

العودة  ال��دويل حلق  املعروف والقرار 

للكوفية  ���ش��وراً  اأو  ال�����ش��ه��ر،   )194(

�شوراً  حتى  اأو  الفل�شطيني،  والقمباز 

للعدوان املتوا�شل على غزة: الأطفال 

ال�شهداء، الق�شف العنيف على املباين 

ال�شكنية، وثمة من ي�شع �شوراً عامة 

متثل الق�شية الفل�شطينية. 

وي��ق�����ّش��م ب��ع�����ش��ه��م روزن���ام���ت���ه اإىل 

اثنتي ع�شرة �شورة مق�شمة على اأ�شهر 

ال�����ش��ن��ة، ف��ت��ج��د م��ث��اًل ق��ب�����ش��ة ت��خ��رج 

فل�شطي  خريطة  حاملة  البحر  من 

اأو اخل��ري��ط��ة ذات��ه��ا ت��ن��زف دم����اً، وق��د 

الف�شيل  �شعار  ي�شع  من  اأحياناً  جتد 

الفل�شطيني الذي ينتمي اإليه متو�شطاً 

على  يحافظ  م��ن  ومنهم  اخل��ري��ط��ة، 

رموز خا�شة بالق�شية كاإ�شارة الن�شر 

الأ����ش���ود  ب��ل��ون��ي��ه��ا  ال��ك��وف��ي��ة  اأو   )V(

ر�شومات  رم��ز  حنظلة،  اأو  والأب��ي�����ش 

ناجي العلي، ال�شبي الذي ينظر دائماً 

ال��ذي��ن  ع��ل��ى  م��ع��رت���ش��اً  فل�شطي  اإىل 

يديرون ظهورهم لها، والبع�ش يعرّب 

عن حبه ل�شخ�شية فل�شطينية توفيت 

في�شع  احل��ي��اة  قيد  على  زال���ت  م��ا  اأو 

���ش��ورت��ه��ا ت��ق��دي��راً ل��ع��ط��اءات��ه��ا خ��الل 

�شنوات النكبة واللجوء.

ول��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ح�����ش��ة يف 

ذلك، فتجد يف اأ�شفل كل �شهر عالمات 

متّيز عدداً من الأيام كذكرى انطالق 

الثورة ويوم الأر�ش ويوم الأ�شر ويوم 

ال�شهيد ويوم الالجئ ويوم الت�شامن 

النكبة  وي��وم  الفل�شطيني  ال�شعب  مع 

)15 اأيار 1948(.. كذلك جتد تواريخ 

مل��ن��ا���ش��ب��ات ت���اآم���ري���ة ك����اإع����الن ب��ل��ف��ور 

وات��ف��اق��ي��ة ���ش��اي��ك�����ش - ب��ي��ك��و وذك����رى 

البع�ش  وي��خ�����ش  فل�شطي،  تق�شيم 

ارتكبت  ال��ت��ي  للمجازر  بعينها  اأي��ام��اً 

بحق ال�شعب الفل�شطيني كدير يا�شي 

وقانا  و�شاتيال  و���ش��ربا  قا�شم  وك��ف��ر 

وغرها. 

الفل�شطينية  ال��رزن��ام��ات  تت�شمن 

الفل�شطينية،  الأح��داث  باأبرز  تواريخ 

ا�شت�شهاد  ت��واري��خ  اأن  ذك���ره  واجل��دي��ر 

بي  م�شرتكة  الفل�شطينيي  ال��ق��ادة 

م��ع��ظ��م ال��ف�����ش��ائ��ل، ح��ي��ث جت���د م��ث��اًل 

واأحمد  عمار  اأب��و  ا�شت�شهاد  ذك��رى  اأن 

رزنامتي  لدى  دائماً  م�شرتكة  يا�شي 

حركتي فتح وحما�ش. 

�سامر �ل�سيالوي
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اأف������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة »ي��دي��ع��وت اأح����رن����وت« ال��ع��ربي��ة 

مرة  ولأول  �شمحت  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  ال�شلح  حمكمة  اأن 

لو�شائل الإعالم بن�شر تفا�شيل عن جرمية قتل »ايلي 

لولز« الربوفي�شور ال�شهيوين يف علم الكيمياء الذي 

حمروقة  جثته  على  وع��ر  العمر،  من  ال�شبعي  بلغ 

وبها عدة طعنات يف �شقته بتل اأبيب منذ اأ�شبوع.

وخالل جولت التحقيق اعرتف عدد من املتهمي 

الهوى،  فتيات  من  اأنهن  وتبّي  اجلرمية،  بارتكابهم 

معهن  حميم  وق��ت  لق�شاء  بهن  ال��ع��اِل  ات�شل  وق��د 

مب�شاركة �شديق له، ولكن يبدو اأن الأم��ور ل ت�شر 

بجرمية  الفتاتان  قامت  حيث  لها،  خمطط  هو  كما 

ال�شرطة  ت�شمح  ول  لهما،  �شديقي  مب�شاركة  قتله 

ل��و���ش��ائ��ل الإع�����الم ب���الط���الع ع��ل��ى ت��ف��ا���ش��ي��ل تنفيذ 

كان  القتل  اأن  ذك��رت  ال�شحيفة  لكن  القتل،  جرمية 

بهدف ال�شرقة، حيث مت �شرقة مبلغ 2000 �شيكل.

ال�شهيوين قد  ال��ك��ي��ان  الإط��ف��اء يف  ف��رق  وك��ان��ت 

ع��ن وج��ود  التبليغ  ب��ع��د  »ل�����ولز«  م��ن��زل  اإىل  و���ش��ل��ت 

حريق، وقد وجدت ال�شرطة عال الكيمياء حمروقاً 

ومطعوناً يف خمتلف اأنحاء ج�شده.

واجلدير ذكره اأن القتيل يعمل يف معهد »وايزمن 

ل��ل��ع��ل��وم« وي��ح��م��ل اجل��ن�����ش��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة واأح����د اأب���رز 

النا�شطي يف رابطة الطالب اليهود العاملية ومقرباً 

جداً من رئي�ش بلدية حيفا.

العربية  العا�شرة  القناة  ك�شفت  اأخ��رى،  من جهة 

ال�شهيونية  ال�����ش��ج��ون  م�شلحة  ط���رد  ع���ن  ال��ن��ق��اب 

عالقة  يف  وق��وع��ه��ا  بعد  ال�شمال  �شجن  يف  ل�شابطة 

جن�شية مع اأحد ال�شجناء املتهمي بق�شايا اعتداءات 

جن�شية، واأو�شحت القناة، اأن العقوبة ل تقت�شر على 

ال�شابطة فقط التي طردت من اخلدمة، لكن طالت 

اإىل  نقله  مت  حيث  اأي�شاً،  عنها  امل�شوؤول  الق�شم  قائد 

مكان بعيداً عن الإ�شراف املبا�شر على ال�شجناء، كما 

ال�شابطة  �شد  جنائي  حتقيق  بفتح  ال�شرطة  قامت 

من اأجل ا�شت�شدار لئحة اتهام بحقها وحتويلها اإىل 

املحكمة.

واأفادت القناة اأن ال�شجي ال�شالع يف الق�شية، مت 

اإطالق �شراحه خالل الأ�شهر الأخرة قبل انتهاء مدة 

واأف��ادت  امل��دة،  ثلث  اإىل  خف�شت  اأن  بعد  حمكوميته، 

التحقيقات اأن ال�شابطة كان لها عالقة بالعمل على 

تخفي�ش مدة املحكومية والإفراج عنه بوقت مبكر.

ومن الأخبار املثرة يف هذا ال�شاأن، طلب للح�شول 

قبل  وال��دت��ه  بقتل  متهم  �شجي  ب��ه  ت��ق��دم  ورث  على 

حوايل عامي من خالل طعنها، وحماولة قتل اأخيه 

يف نف�ش احلادثة، وقد ت�شمن الطلب منحه م�شادقة 

ل��وال��دت��ه، حيث  ال��وح��ي��د  ال����وارث  ب��اأن��ه  تفيد  ر�شمية 

اأعرب القا�شي عن ده�شته من هذا الطلب.

اأيلول  �شهر  يف  جرميته  اق��رتف  ق��د  املتهم  وك��ان 

اأكر  ب�شكي  والدته  2009 من خالل طعن  عام  من 

من 66 طعنة مزقت ج�شدها، ثم بعد ذلك توجه اإىل 

�شقيقه وحاول قتله لكنه جنا باأعجوبة.

هذا وقد تزايدت اجلرائم وامل�شاكل ذات اخللفيات 

 2011 ال��ع��ام  خ��الل  ال�شهيوين  ال��ك��ي��ان  يف  اجلن�شية 

ب�شكل لفت، خ�شو�شاً بي ال�شباب واملراهقي.

�لـفــ�ســاد فــي �لكـيـــان �ل�سـهــيــونــــي

مقتل عامل كيمياء على يد بنات الهوى.. وطرد �ضابطة �ضرطة



�سجال  على   2011 ال��ع��ام  �ستارة  اأ���س��دل��ت 

عقيم بني خمتلف الأفرقاء ال�سيا�سيني حول 

احتمال وجود تنظيم القاعدة على الأرا�سي 

توؤكد  ت�سريحات  بني  عدمه،  من  اللبنانية  

بلدة  ع��ر  لبنان  اإىل  للقاعدة  اأن�سار  ت�سلل 

عر�سال، واأخرى تنفي هذه »ال�سائعات« جملة 

اللبناين يف حرية  املواطن  اأ�سبح  وتف�سياًل، 

من اأمره، يعي�ش يف خوف اإ�سايف من تهديد 

جمهول.

بدون اأدنى �سك، اأن تنظيم القاعدة يعتمد 

ال��ت��خ��ف��ي وال�����س��ري��ة،  ع��ل��ى  ب��ال��درج��ة الأوىل 

لبنان، فلن  تغلغل يف  اأن��ه يف ح��ال  يعني  مما 

لدن  بن  اأ�سامة  �سور  يرفعون  اأن�ساره  نرى 

وال����زرق����اوي وال���ظ���واه���ري يف ال��ط��رق��ات، اأو 

انتماءاتهم  لك�سف  م��ن��ازل��ه��م،  ���س��رف��ات  على 

اأن  طبعاً  املمكن  من  ولي�ش  وخمططاتهم.. 

يعلن هوؤلء عن اأماكن وجودهم �سراحة، بل 

وجمموعات  تنظيمات  �سمن  يتخفون  رمب��ا 

اأفق  اأ�سولية ذات م�سميات خمتلفة تعمل يف 

القاعدة وبروحيتها. 

وبالنظر اإىل اخلريطة ال�سيا�سية املتقلبة 

للمنطقة العربية اليوم، فلي�ش من امل�ستبعد 

التنظيم  لهذا  خ�سباً  م��الذاً  لبنان  يكون  اأن 

القاعدة  اختارتها  و�ساحة جديدة  الأ�سويل، 

جل���ه���اده���ا يف ق���ت���ال »ال���ك���ف���ار وال��ط��واغ��ي��ت 

وال�سالة«، خ�سو�ساً واأن هناك ثغرات اأمنية 

عرها  الت�سلل  ت�ستطيع  ك��ث��رية  و�سيا�سية 

وا�ستغاللها.

ت�ضريحات مت�ضاربة

���س��ج��ل��ت خ����الل الأ����س���ب���وع���ني امل��ا���س��ي��ني 

ق��ب��ل م�سوؤولني  م��ت�����س��ارب��ة م��ن  ت�����س��ري��ح��ات 

�سيا�سيني واأمنيني كرث حول و�سول عنا�سر 

تابعة للقاعدة اإىل البقاع ال�سمايل عن طريق 

�سورية، مما اأعاد احلديث جمدداً عن تهديد 

القاعدة يف لبنان. 

اجلدير ذكره اأن معلومات مماثلة كان قد 

تقريباً،  نحو عامني  قبل  بها  التداول  جرى 

عندما تبنى تنظيم القاعدة اإطالق �سواريخ 

م��ن ج��ن��وب ل��ب��ن��ان ع��ل��ى اإ���س��رائ��ي��ل، و���س��درت 

التنظيم  يف  الثاين  الرجل  ل�سان  عن  بيانات 

اأمين الظواهري يحث فيها اأن�ساره يف لبنان 

وحت����دي����داً »اجل���ي���ل اجل����ه����ادي« ع��ل��ى »ط���رد 

ي��زع��م��ون  ال��ت��ي  ال�سليبية  ال��غ��ازي��ة  ال���ق���وات 

بالقرار  يقبل  واأل  ال�سالم  حفظ  ق��وات  اأنها 

ف��ت��وى  اع���ُت���ر  ال���ظ���واه���ري  ك����الم   .»1701
املوؤكد  �سرعية با�ستهداف هذه القوات، ومن 

بع�ش  �سرب  حاولت  القاعدة  جمموعات  اأن 

ف�����س��ائ��ل ال���ق���وات ال��دول��ي��ة وب�����س��ورة خا�سة 

ا�ستخدمت  ت��ك��ون  ول��رمب��ا  منها،  الفرن�سية 

عنا�سر لبنانية.

اآن��ذاك اأن هناك ثالثة اأهداف  وقد تردد 

ل��ل��ق��اع��دة يف ل���ب���ن���ان: ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل و»ح����زب 

اع��ت��داءات��ه��ا  �سرتكز  واأن��ه��ا  واإ���س��رائ��ي��ل،  اهلل« 

اأف���ادت معلومات  كما  الأه����داف،  ه��ذه  �سمن 

بوجود مع�سكرات تدريب يف جنوب لبنان يف 

املقاتلني  لتدريب  و�سماله،  حت��دي��داً،  �سيدا 

واإر�سالهم اإىل العراق.

قنبلة متفجرة

عادت القنبلة نف�سها اليوم وتفجرت اأوًل 

ف��اي��ز غ�سن  اللبناين  ال��دف��اع  وزي���ر  ي��د  على 

ال����ذي ي��ف��رت���ش اأن����ه ي�����س��ك��ل ج��ه��ة م��وث��وق��ة 

ب�سالمة  يتعلق  ت�سريح  اأي  ب��اإدلئ��ه  للغاية 

ال���ب���الد، ك���ون���ه مي�����س��ك ب���زم���ام اإح������دى اأه���م 

احلفاظ  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  ال�سيادية  ال�����وزارات 

للتهديدات  والت�سدي  القومي  الأم���ن  على 

كل  للغاية  امل�ستغرب  فمن  وبالتايل  الأمنية، 

اأن��ه  اأك���د  ال���ذي  ب��ك��الم غ�سن  الت�سكيك  ه��ذا 

ا�ستقى معلوماته من قبل الأجهزة الأمنية، 

ه��ن��اك عنا�سر  »اإن  ق��ال��ه غ�����س��ن:  م��ا  ووف���ق 

�سورية  اإىل  لبنان  ت�سللت من  للقاعدة  تابعة 

ال�سمايل«،  ال��ب��ق��اع  يف  ع��ر���س��ال  منطقة  ع��ر 

والكالم وا�سح ول يحتمل التاأويل، كما لفت 

غ�سن اإىل اأن م�سلحني من القاعدة يعملون 

ينتحلون  ال�سورية   - اللبنانية  احل��دود  على 

�سفة ن�سطاء معار�سة �سوريني.

اللبناين يف ت�سريح  الدفاع  واأو�سح وزير 

والأج����ه����زة  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش  »اأن  لح�����ق: 

وجه،  اأكمل  على  مبهامهم  يقومون  الأمنية 

للجميع  داف��ع��اً  ي�سكل  اأن  يجب  قاله  م��ا  واأن 

يف  ودعمه  اللبناين  اجلي�ش  ح��ول  لاللتفاف 

ال�ساحة  اأن حماية  به، خ�سو�ساً  يقوم  كل ما 

لبناين  م��واط��ن  ك��ل  م�سوؤولية  ه��ي  اللبنانية 

اأمن لبنان وا�ستقراره«، م�سرياً  حري�ش على 

انتماءاتهم  اختالف  على  »اللبنانيني  اأن  اإىل 

وط��وائ��ف��ه��م ي��رف�����س��ون الإره�����اب وي��ح��ارب��ون��ه 

لأن���ه لي�ش ل���الإره���اب ط��ائ��ف��ة ول دي���ن وم��ن 

منطقة  اأي  يف  م���اأوى  ل��ه  يجد  اأن  امل�ستحيل 

اإىل  ال��ق��وى  »ه���ذه  وداع��ي��اً  لبنانية«،  ب��ل��دة  اأو 

التوقف عن حمالتها التي تطلقها لأغرا�ش 

ولي�ست  والغايات  الأه��داف  معروفة  �سيا�سية 

خافية على اأحد«.

ال��وزي��ر غ�سن ليديل  اإن خ��رج  لكن م��ا 

بهذه الت�سريحات حتى بادرت جهات كثرية 

اإىل دح�����ش ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات، ك���ان اأب��رزه��ا 

رئ��ي�����ش احل���ك���وم���ة جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ال���ذي 

ا�ستخف بكالم غ�سن، واأكد اأنه لي�ش هناك 

اأن مقاتلني من تنظيم القاعدة  دليل على 

كلمة  »باتت  م�سيفاً:  لبنان،  يف  ين�سطون 

اأو  مبنا�سبة  يطلق  عاماً  تو�سيفاً  القاعدة 

من دونها، واحلديث عن وجود معلومات ل 

يعني اأنها باتت حقيقة قائمة«. 

اأما وزير الداخلية مروان �سربل فتالقى 

وميقاتي يف مواقفه قال باأنه ل وجود لهذا 

ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ل��ب��ن��ان، ل��ك��ن مي��ك��ن اأن ي��ك��ون 

ال��ق��اع��دة،  م��ع  اأ���س��خ��ا���ش متعاطفون  ه��ن��اك 

ي��ك��ون مم���راً  اأن  ل��ب��ن��ان مي��ك��ن  اأن  م��ع��ت��راً 

منه  حماولة  يف  لها،  مقراً  ولي�ش  للقاعدة 

جمرد  يكفي  األ  لكن  اللبنانيني..  لطماأنة 

مرور عنا�سر القاعدة واتخاذهم من لبنان 

حمطة ترانزيت ليدق نواقي�ش اخلطر.

ح�ضا�ضيات طائفية

اأن ي�سهدوا  اللبنانيني  لي�ش بجديد على 

امل�سوؤولني  والنق�سام بني  التخبط  مثل هذا 

هو  وكما  ك��ه��ذا،  للقلق  مثري  مو�سوع  حيال 

معهود، حتولت ق�سية وجود تنظيم القاعدة 

اإىل م����ادة م��ث��رية ل��ل��ح�����س��ا���س��ي��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة 

وجود  ح��ول  الت�سريحات  وكانت  واملذهبية، 

وا�ستنكاراً  �سجة  اأث���ارت  عر�سال  يف  القاعدة 

لدم�سق  امل��ن��اه�����س��ة  امل��ع��ار���س��ة  م��ن  �سيما  ل 

ال�سنية التي تعتر  وفعاليات عر�سال البلدة 

معقاًل لتيار امل�ستقبل، لذلك ن�سطت ماكينة 

كالم  �سد  حملة  ل�سن  الإع��الم��ي��ة  امل�ستقبل 

غ�����س��ن، ول����الإع����راب ع���ن اأن م���ا ي��ج��ري هو 

حماولة للفت الأنظار عما يجري يف �سورية، 

وت�سويب لل�سهام على بع�ش البلدات ال�سنية.

يف هذا ال�سياق، ا�ستنكر خماتري وجمل�ش 

عن  غ�سن  ت�سريح  ب��ي��ان،  يف  عر�سال  بلدية 

عمليات تهريب لأ�سلحة وعنا�سر اإرهابية من 

ونا�سطني  لجئني  حجة  حتت  عر�سال  واإىل 

الت�سريح  لهذا  رف�سهم  موؤكدين  �سوريني، 

دافعاً  املعلومات  ه��ذه  تكون  ب��اأن  ومطالبني 

لن�سر اجلي�ش اللبناين على احلدود اللبنانية 

- ال�سورية يف منطقة عر�سال ملنع اخلروقات 

وملنع  اللبنانية  لل�سيادة  امل��ت��ك��ررة  ال�����س��وري��ة 

اآن م��ع��اً،  ال��ت��ه��ري��ب والدع�������اءات ال��ك��اذب��ة يف 

احلكومة  رئي�ش  والبلدية  املخاتري  ونا�سد 

جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي اأن ي�����س��ع ي����ده ع��ل��ى ه��ذه 

الق�سية، كما نا�سدوا جميع احلري�سني على 

الدعاءات  وراء  الأهلي عدم الجنرار  ال�سلم 

وال�سائعات املغر�سة. 

�سعد  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�ش  اعتر  كما 

احل����ري����ري، امل��ت��م��رت���ش يف اخل������ارج وال����ذي 

يتمكن من مراقبة كل �ساردة وواردة يف لبنان 

كالم  اأن  »ت��وي��رت«  ع��ر  اأهميتها  كانت  مهما 

من  عنا�سر  دخ��ول  ع��ن  ال�سورية  اخلارجية 

القاعدة اإىل �سورية عر لبنان مردود اإليها، 

وهو مفرك مع بع�ش اأدواتها يف لبنان، وراأى 

اللبنانية  احل��ك��وم��ة  يف  يعمل  م��ن  ه��ن��اك  اأن 

على زج لبنان يف م�سار الإرهاب للتغطية على 

اأن هذا النظام  جرائم النظام ال�سوري، علماً 

اخت�سا�سي بت�سدير الإرهاب.

وقد رد رئي�ش تيار املردة النائب �سليمان 

ف��رجن��ي��ة ع��ل��ى احل��م��ل��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ش لها 

امل��ح�����س��وب عليه،   ف��اي��ز غ�سن  ال���دف���اع  وزي���ر 

ي�ستهدف  غ�سن  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  اأن  ف��اع��ت��ر 

الوزير،  الذي ميثله  ال�سيا�سي  خلفية اخلط 

يدخلون  اإرهابيني  ب��اأن هناك  القول  جم��دداً 

من احلدود حتت ا�سم لجئني �سوريني. واإذ 

مي�سال  اجلمهورية  رئي�سي  اأن  فرجنية  اأك��د 

يعرفان  ميقاتي  جنيب  واحلكومة  �سليمان 

اأن م��ع��ل��وم��ات غ�����س��ن ع���ن ال��ق��اع��دة ج��دي��ة، 

متنى على وزير الدفاع اأن يك�سف عن املزيد 

تقارير  اإىل  فيها  ي�ستند  التي  معطياته  من 

اأن  معتراً  وامل��خ��اب��رات،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

امل�ستهدف من احلملة على غ�سن هو اجلي�ش 

اأنه  اللبناين من خالل وزير الدفاع، وك�سف 

ه��و م��ن ط��ل��ب م��ن الأخ����ري رف���ع م�سوؤوليته 
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ع��ن ه��ذا امل��و���س��وع لتتحمل ال��دول��ة ب��دوره��ا 

تقرير من  كان هناك  اإذا  و�ساأل  م�سوؤوليتها، 

اأن  ي��ج��ب  اجل��ي�����ش ح���ول ه���ذه الق�سية ف��ه��ل 

ين�سر يف الإعالم حتى ي�سدق اجلميع.

ال���وزراء  جمل�ش  اأن  اإىل  فرجنية  واأ���س��ار 

القاعدة يف  وج��ود  املعلومات عن  وتبنى  ق��ال 

املعار�سة  اأن ما يحاول فريق  لبنان، م�سيفا 

منطقة  عر�سال  اأن  هو  ت�سويره  اآذار   14 اأو 

���س��ن��ي��ة وي���ري���د اجل��ي�����ش دخ���ول���ه���ا، يف اإث�����ارة 

للنزعات املذهبية.

اإىل ك�سف  ف��رجن��ي��ة دع���ا ق��ي��ادة اجل��ي�����ش 

من  ليظهر  بحوزتها  امل��وج��ودة  الت�����س��الت 

يحرك كل ه��ذا اجل��و على احل��دود ال�سورية 

طائفة  ه��ن��اك  اأن  مقولة  ورف�����ش  اللبنانية، 

م�ستهدفة يف لبنان، م�سيفاً اأن 

هناك م�سلحة للبع�ش بتخويف الطائفة 

ال�سنية من اأجل احتكارها.

كما �ساأل فرجنية اإذا مل يكن هناك وجود 

زياد  يعني مو�سوع  فماذا  لبنان،  للقاعدة يف 

اأي���ل���ول/  11 اأح������داث  اجل�����راح )امل�������س���ارك يف 

لبناين(  وه��و  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  �سبتمر 

وحم���اول���ة ت��ف��ج��ري ال�����س��ف��ارة الإي��ط��ال��ي��ة يف 

وع��دد  اأوك��ران��ي��ا  قن�سلية  ع��ن  ناهيك  لبنان، 

ف�ساًل  والأمنية،  الر�سمية  امل��راك��ز  من  اآخ��ر 

عن توقيف �سبكات »اإرهابية« اأ�سولية كثرية 

ووجود عنا�سرها حتى الآن يف �سجن رومية.

اأي�ساً، ت�سريح  وك��ان لفتاً يف هذا الإط��ار 

قال:  ال��ذي  قان�سوه  عا�سم  البقاعي  النائب 

ل��ل��ق��اع��دة وم���وج���ودة يف  20 خ��ل��ي��ة  »اإن ه��ن��اك 

ب����ريوت، غ��ري م��رئ��ي��ة ت��ت��ح��رك ب��اأم��ر وت��وج��ه 

حمدد، ودخلت اأف��راد منها يف وقت معني اإىل 

عر�سال وخرجت وك�سفتها خمابرات اجلي�ش«.

�سمال  ال�سلفية يف  »احلركات  قائاًل:  وتابع 

لبنان ويف البقاع توفر الأر�ش اخل�سبة لتنامي 

مت����دد ال���ق���اع���دة يف ل���ب���ن���ان، وه�����ذه احل���رك���ات 

واجل��م��اع��ات ال��ت��ك��ف��ريي��ة ح��ول��ت ���س��م��ال لبنان 

وب��ع�����ش م��ن��اط��ق ال��ب��ق��اع اإىل خ��ا���س��رة رخ���وة 

القاعدة  مقاتلي  ت�سلل  اأم��ن��ت  حيث  ل�سورية، 

للقتال  وت��ل��ك��ل��خ،  وال��ق�����س��ري  حم�ش  م���دن  اإىل 

مذكراً  اإ�سقاطها«،  وحماولة  �سورية  واإ�سعاف 

ب��داأوا تعزيز وجودهم يف  باأن »جماعة القاعدة 

البارد يف �سمال  اأح��داث خميم نهر  لبنان منذ 

لبنان عام 2007 حتت ا�سم »فتح الإ�سالم« ويف 

خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة حت��ت ا���س��م »ج��ن��د ال�����س��ام« 

و»كتائب عبد اهلل عزام« وغريها«.

من  رداً  قان�سوه  ت�سريح  ا�ستدعى  وق��د 

واإن  اأن��ه��ا،  اأك����دت  ال��ت��ي  ال�سلفية  اجل��م��اع��ات 

الأفكار يف  والقاعدة يف بع�ش  تت�سارك  كانت 

العقيدة واملنهج، لكنها ل توافقها يف تطبيق 

على  تعمل  ل  اأن��ه��ا  كما  اجل��ه��ادي��ة،  ال�سيا�سة 

اإي�����واء م��ق��ات��ل��ي ال��ق��اع��دة يف ل��ب��ن��ان وت��اأم��ني 

احلماية لهم.

�أر�ض خ�ضبة للقاعدة

ب��ق��وة اليوم  ي��ط��رح نف�سه  ال���ذي  ال�����س��وؤال 

اللبناين قد حتول  البقاع  كان  اإذا  يدور عما 

القاعدة،  اأ�سوليي  لتغلغل  خ�سبة  اأر���ش  اإىل 

ك���ان ه�����وؤلء م�����س��وؤول��ني ع���ن بع�ش  اإذا  وم���ا 

احلوادث الأمنية التي �سجلت على الأرا�سي 

اأبرزها  الأخ��رية، ورمب��ا  الأ�سهر  اللبنانية يف 

كالنفجارين  اليونيفيل  طاولت  التي  تلك 

ال���ذي���ن ا���س��ت��ه��دف��ا ال��ك��ت��ي��ب��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف 

���س��ور، واإط���الق ���س��واري��خ كاتيو�سا يف اجت��اه 

امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف منا�سبات اأخرى.

وب��ح�����س��ب ع����دد م���ن امل��ح��ل��ل��ني امل��ت��اب��ع��ني 

بات  التنظيم  ف���اإن  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  ل�����س��وؤون 

فعاًل بحاجة اإىل اإيجاد �ساحات بديلة بالنظر 

انت�ساره  اأم��اك��ن  يف  امل�سطربة  الأو����س���اع  اإىل 

ال�����س��اب��ق��ة ك��اجل��زائ��ر وامل���غ���رب، وب��ع��دم��ا تلقى 

���س��رب��ات ���س��ب��ه ق��ا���س��ي��ة يف ال���ع���راق وال��ي��م��ن، 

ومب��وج��ب ب��ع�����ش امل��ع��ل��وم��ات امل���ت���داول���ة، فقد 

اأ�سولية  ل�سخ�سيات  التحركات  بع�ش  �سجلت 

عالقة  على  باأنها  ي�ستبه  مت�سددة  دينية  اأو 

بالقاعدة يف منطقة البقاع، حيث جرى العمل 

ع��ل��ى ت��ق��دمي ال���ت���رع���ات وامل�������س���اع���دات وب��ن��اء 

عنا�سر  جتنيد  ب��ه��دف  وذل���ك  امل�ستو�سفات، 

جديدة اأو على الأقل اجتذابهم فكرياً لت�سكيل 

الأو���س��اط  يف  ل�سيما  للتنظيم،  دع���م  ق��اع��دة 

ال�سنية عر اللعب على الوتر الطائفي.

ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر، ه��ن��اك م���ن ي��ت��خ��وف 

بع�ش  القاعدة يف  اأن�سار  تغلغل  احتمال  من 

اأرج����اء  خم��ت��ل��ف  يف  الفل�سطينية  امل��خ��ي��م��ات 

البالد، وال�سبب هو وجود تنظيمات اأ�سولية 

ت�سم  التي  النائمة  اخل��الي��ا  وبع�ش  اأ���س��اًل، 

ال�سالح،  القاعدة وحتمل  �سابقني يف  اأع�ساء 

حتى تردد حديث عن اأن تنظيم القاعدة يفكر 

التنظيمات  جلمع  ل��ب��ن��ان«  »ولي���ة  اإن�����س��اء  يف 

املتعاطفة معه يف  اأو  ل��ه  امل��وال��ي��ة  الأ���س��ول��ي��ة 

اللبنانيون  �ساهد  املا�سي،  ويف  موحد،  اإط��ار 

ك��ي��ف ارت��ف��ع��ت ���س��ور ال���زرق���اوي وال��الف��ت��ات 

املوؤيدة له عند مداخل خميم عني احللوة.

م�ؤ�ض�ض �لتنظيم يف لبنان

املتابعني لن�ساط  ويعتقد بع�ش اخلراء 

لتنظيم  املوؤ�س�ش  اأن  ال�سام  ب��الد  يف  القاعدة 

القاعدة يف لبنان �سخ�ش يلقب باأبي الر�سد 

القاعدة  خاليا  بتاأ�سي�ش  ب��داأ  ال��ذي  امليقاتي 

2001 ع��ق��ب ع���ودت���ه م���ن رح��ل��ة  م��ن��ذ ع����ام 

ق�سرية اإىل باك�ستان، لكن لالي�ساح فاإن اأبو 

الر�سد امليقاتي هو جمرد لقب ولي�ش ا�سماً، 

لرئي�ش  قربى  ب�سلة  ميت  ل  فهو  وبالتايل 

ول  قريب  م��ن  ل  ميقاتي  جنيب  احلكومة 

من بعيد.

وي��ع��ت��ق��د اأن اأب����و ال��ر���س��د ه��و اأي�����س��اً من 

بع�ش  جتنيد  ح��اول  وق��د  طرابل�ش  مواليد 

ال�سبان  ومن  واجل��وار  منطقته  من  ال�سبان 

العائدين من العراق.

وك���ان���ت م�����س��ادر اأخ�����رى ك�����س��ف��ت ع���ن اأن 

ا�سم امل�سوؤول عن التن�سيق بني لبنان �سورية 

ال��ق��اع��دة هو  ال��ع��راق يف تنظيم  وق�����س��م م��ن 

ال�����س��وري ح��م��زة ق��رق��وز ال����ذي ا���س��ت��ط��اع اأن 

ي��ه��رب م���ن ل��ب��ن��ان اإىل ال���داخ���ل ال�����س��وري، 

وحتديداً اإىل بلدة »تلكلخ« بعد اأن كان يقيم 

يف ب���ل���دة ع���ر����س���ال، وذل�����ك ب��ع��د خ����الف بني 

البلدة ودورية  اأه��ايل  جمموعة �سغرية من 

ت�سرين  �سهر  اأواخ����ر  يف  اجل��ي�����ش  مل��خ��اب��رات 

الثاين الفائت.

كما ت�ساءل البع�ش: »اإن مل تكن القاعدة 

م��وج��ودة يف ل��ب��ن��ان ف��م��ن ه��ي ف��ت��ح الإ���س��الم 

ومن هي كتائب عبداهلل عزام ومن هي جند 

ال�سام واأخواتهم«.

بغ�ش  اأن���ه  اإىل  مطلعة  م�����س��ادر  وت��ل��ف��ت 

الأكيد  فاإن  املختلطة،  املالب�سات  عن  النظر 

اأن جم��م��وع��ات م��ت��ع��ددة ق��ري��ب��ة ف��ك��ري��اً على 

الأقل من تنظيم القاعدة، تن�سط يف لبنان، 

وحولها،  ال��الج��ئ��ني  خميمات  يف  وحت��دي��داً 

فل�سطينيني،  بال�سرورة  يكونوا  اأن  دون  من 

الفل�سطينيون  ال��الج��ئ��ون  ي��ح��م��ل  ل  ح��ت��ى 

ات��ه��ام��ات  عليهم  تطلق  اأو  م�����س��وؤول��ي��ات  اأي���ة 

جمحفة«.

وت�سيف امل�سادر: »اإذا ما اأخذنا بالعتبار 

وج���ود ب���وادر ظ��اه��رة العائدين م��ن ال��ع��راق 

خ����روج  اأي  الأم������ريك������ي،  الن�������س���ح���اب  ب���ع���د 

للقتال،  اأخرى  لبلدان  العراق  اأ�سخا�ش من 

كل هذا يعطي النطباع باأن �سيناريو ت�سكل 

غري  اأم��ر  لبنان،  يف  للقاعدة  موحدة  جبهة 

ذات  اجلبهة  ه��ذه  كانت  واإن  حتى  م�ستبعد، 

اأخ��رى  تنظيمات  ع��ن  ن�سبياً  خمتلف  طابع 

فل�سطني،  من  بقربه  لبنان  ولكن  للقاعدة، 

امل��ت��ع��دد ف��ي��ه ي�سكل  ال��ط��ائ��ف��ي  وب���ال���وج���ود 

الكثري  فيه  جت��د  اأن  للقاعدة  ميكن  م��ك��ان��اً 

وفق  العنف،  ملمار�سة  ال�سهلة  الأه���داف  من 

تريراتها اخلا�سة«.

تتابع امل�سادر: »منذ اأعوام برزت تقارير 

�سحافية توؤكد اأن تنظيماً ا�سمه »جند ال�سام« 

ت�سكل يف لبنان من العائدين من اأفغان�ستان، 

اأبو  مع  يعملون  كانوا  حيث   ،2001 عام  بعد 

مع  للعراق،  توجه  الذي  الزرقاوي،  م�سعب 

النور«  »ع�سبة  مع  العالقة  اأن  اإىل  اإ���س��ارات 

التي اأثبتت وجودها يف لبنان اأي�ساً، وحتديداً 

اإىل مرحلة  تكون و�سلت  املخيمات، رمبا  يف 

اأ�سماء  وهناك  القاعدة،  مع  التام  الن��دم��اج 

ع���دة م��ت��داول��ة م��ر���س��ح��ة ل��ت��ك��ون ج����زءاً من 

هو  كما  الت�سعينيات،  فمنذ  ال�سيناريو،  هذا 

با�سم  يعرف  ما  جمموعات  تن�سط  معروف، 

هي  التي  ال�سام«  و»جند  الأن�����س��ار«،  »ع�سبة 

عبارة عن جمموعات تابعة  للقاعدة، اأو على 

ت�ساطرها التوجهات الفكرية ولها ارتباطات 

فكرية اأو تنظيمية مع قياداتها«.

وعن كيفية الت�سال بني خاليا القاعدة 

يف  التنظيم  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  وب��ني  لبنان  يف 

اخلارج، ت�سري امل�سادر اإىل اأن النرتنت رمبا 

يكون اأبرز و�سيلة، وتكفي جولة واحدة على 

با�سم  ال��ت��ي تنطق  امل��واق��ع الأ���س��ول��ي��ة  اأب����رز 

القاعدة اأو تتبنى فكرها ونهجها، ملعرفة اأن 

اأو  لبنان،  م�سدرها  التعليقات  م��ن  الكثري 

باأدق  دراي��ة  لبنان وعلى  عنا�سر متغلغلة يف 

اأو�ساعه«.

�إعد�د هناء عليان
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جملة  على  ال�سعودية  يف   2011 ع��ام  اأقفل 

م���ن ال���ت���ط���ورات والأح�������داث ال��ت��ي ت��وؤ���س��ر اإىل 

م���دى اإي���غ���ال ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي احل��اك��م ف��ي��ه��ا يف 

�سيا�سات التبعية للوليات املتحدة الأمريكية، 

التي  ال�سخمة  للرثوة  وتبذيره  تفريطه،  ويف 

اإنتاج  من  واملتاأتية  ال�سعودي،  ال�سعب  ميلكها 

ال��ن��ف��ط، يف وق����ت ت��وا���س��ل��ت ف��ي��ه ال��ت��ح��رك��ات 

والح���ت���ج���اج���ات ال�����س��ع��ب��ي��ة يف ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل����ت����وازن����ة، وال���ع���دال���ة 

الج���ت���م���اع���ي���ة، وت����وف����ري اأب�������س���ط اخل����دم����ات 

ال�سرورية للحياة الإن�سانية.

والأح��داث  التطورات  اأم��ام هذه  وبالتوقف 

ميكن ت�سجيل الآتي:

اإيغال يف �سيا�سات التبعية لأمريكا

ال�سعودية  بتاأكيد حكام   2011 العام  اختتم 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ���س��ي��ا���س��ات ال��ت��ب��ع��ي��ة ل��ل��ولي��ات 

النخراط يف اخلطة  املنطقة، عرب  املتحدة يف 

من  ال�سراع  لتحويل  ال�سهيونية  الأم��ريك��ي��ة 

�سراع عربي �سهيوين اإىل �سراع عربي اإيراين 

تارة، وعربي عربي تارة اأخرى، ومتثل ذلك يف:

ت�سور  التي  املنظمة  احلملة  يف  ال���س��راك   -1
العربية  ل��ل��دول  ت��ه��دي��داً  ت�سكل  ب��اأن��ه��ا  اإي�����ران 

اخلليجية، وتزعم اأنها تقف وراء الحتجاجات 

ال�����س��ع��ب��ي��ة امل��ط��ال��ب��ة ب���الإ����س���اح ال�����س��ي��ا���س��ي، 

ال��ب��ح��ري��ن  ال�������رثوة يف  ت����وزي����ع  وال����ع����دال����ة يف 

وال�����س��ع��ودي��ة ل��ت��ربي��ر ق��م��ع��ه��ا، وال���ت���ه���رب من 

والق��ت�����س��ادي،  ال�سيا�سي  الإ���س��اح  ا�ستحقاق 

والجتماعي.

2- الر�سوخ لاإماءات الأمريكية الناجتة عن 
�سغط اإ�سرائيلي، بزيادة اإنتاج النفط ال�سعودي 

يف ����س���ي���اق خ���ط���ة حم���ا����س���رة اإي��������ران ن��ف��ط��ي��اً، 

واإ�سعاف اإمكانياتها مل�سلحة اأمريكا واإ�سرائيل، 

بعد اأن وجدت الأخريتان اأن ال�سربة الع�سكرية 

حممودة  وغ��ري  كبرية،  خماطر  دونها  لإي���ران 

العواقب، وغري م�سمونة النتائج .

التخريبي  التاآمري  3- النخراط يف املخطط 
م�سلحي ع�سابات حلف  دع��م  ع��رب  ���س��وري��ة،  يف 

الثمانيات من  فعلته، يف  ما  غ��رار  على  الناتو، 

القرن املا�سي، بتوفري الدعم املايل للع�سابات 

امل�سلحة يف نيكاراغو، بناء على الأمر الأمريكي، 

نظام  ع��ل��ى  ال�ساندينية  ث��ورت��ه��ا  ان��ت�����س��ار  اإث���ر 

�سوموزا املوايل لوا�سنطن.

تفريط وتبذير الرثوة الوطنية

الريا�ض عن  اإع��ان  ذل��ك مع  تزامن 

 2011 ع��ام  ميزانية  يف  فائ�ض  ت�سجيل 

اأ�سخم  وعن  دولر،  مليار  6ر81  مقداره 

 2012 ال�سعودية للعام  ميزانية يف تاريخ 

مقدارها 184 مليار دولر.

وبعد ذلك ك�سفت وا�سنطن عن توقيع 

�سفقة بقيمة حوايل 30 مليار دولر لبيع 

ط��راز  م��ن  مقاتلة  ط��ائ��رة   84 ال�سعودية 

اأن  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة  زعمت   ،15 اأف 

اأمن اخلليج، ويف مواجهة  هدفها تعزيز 

ما اأ�سمته التهديد الإيراين.

اأب��ع��اد ه��ذه ال�سفقة، وغ��ريه��ا من  اأن  غ��ري 

تك�سف  م��ا  �سرعان  امل��ت��وات��رة  ال�ساح  �سفقات 

هدفها احلقيقي وهو:

1- ام��ت�����س��ا���ض ف���ائ�������ض ع����ائ����دات ال���ن���ف���ط يف 
لأجل  اأمريكياً،  عليها  وال�ستياء  ال�سعودية، 

املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ال�ساح  م�سانع  ت�سغيل 

والإ����س���ه���ام يف م��ع��اجل��ة الأزم������ات الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية التي تعاين منها اأمريكا.

الع�سكرية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  2-  العمل 
قادراً على  ال�سعودي  النظام  وجعل  ال�سعودية، 

لعب دور ال�سرطي، البديل عن نظام �ساه اإيران 

الأمريكية  امل�سالح  حماية  بهدف  املنطقة،  يف 

اأن هذا النوع من  يف اليمن والعراق، خ�سو�ساً 

ت��ردد وا�سنطن يف  امل��ت��ط��ورة كانت  ال��ط��ائ��رات 

الفيتو  نتيجة  بها  ال�سعودية  بتزويد  ال�سابق 

ال�سهيوين.

غياب العدالة االجتماعية.. 

وا�ضتمرار القمع �ضد املطالبني 

باالإ�ضالح

و�سط هذه ال�سيا�سة ا�ستمرت امل�سريات، 

غياب  على  احتجاجاً  ال�سعبية  والتحركات 

الف�ساد، وعدم  وا�ست�سراء  املتوازنة،  التنمية 

العادل للرثوة، ورف�ض ال�ستجابة  التوزيع 

مل��ط��ال��ب الإ����س���اح ال�����س��ي��ا���س��ي، و���س��ج��ل مع 

اليوم الأخري من عام 2011 م�سرية �سلمية 

التي  الأربعة  ال�سهداء  بذكرى  القطيف  يف 

وتنظيم  الأم����ن،  ق���وات  ب��ر���س��ا���ض  �سقطوا 

املا�سية،  ال�سنة  اآخ��ر جمعة من  اعت�سام يف 

اأ�سميت جمعة يو�سف الأحمد، رجل الدين 

املعتقل لأجل اإطاقه.

وكالعادة ردت ال�سلطة بقمع العت�سام، 

يف  �ساركوا  ام���راة  و30  رج���ًا،   30 واعتقال 

ذك��رت  ح�سبما  ب��ال��ري��ا���ض  �سامت  اح��ت��ج��اج 

منظمة هيومان رايت�ض ووت�ض التي طالبت 

باإطاق �سراح الع�سرات من املحتجزين من 

دعاة الإ�ساح امل�ساملني، موؤكدة اأن ال�سعودية 

لي�ست حم�سنة �سد الربيع العربي.

ورغ�����م اإ�����س����رار ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ع��ودي��ة 

ع��ل��ى ات��ه��ام امل�����س��ارك��ني يف ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات 

الح��ت��ج��اج��ي��ة ب��اأن��ه��م ي��ت��ح��رك��ون ب��اأم��ر من 

ب��الأو���س��اع الداخلية  ال��ع��ارف  اأن  اإل  اإي���ران، 

التهام غري  هذا  مثل  اأن  ي��درك  ال�سعودية 

���س��ح��ي��ح، وه����دف����ه ت���ه���رب ال�����س��ل��ط��ات م��ن 

ال�ستجابة للمطالب الإ�ساحية ال�سيا�سية 

والق��ت�����س��ادي��ة، والج��ت��م��اع��ي��ة، وو���س��ع حد 

ال��راأي، وما يوؤكد  التعبري عن  لقمع حرية 

اأن التحركات ال�سعبية  عدالة هذه املطالب 

اجلنوبية  املناطق  اإليها حت�سل يف  الداعية 

الأ�سا�سية،  ت�سكو من نق�ض اخلدمات  التي 

التنمية،  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء، وحم���روم���ة  م��ث��ل 

حيث ل يوجد حتى الآن جامعة يف منطقة 

القطيف، التي تركز فيها الرثوة النفطية، 

بني  والتمييز  بالظلم،  ال�سعور  ي��زي��د  مم��ا 

يف  التنمية  تركيز  نتيجة  واأخ��رى.  منطقة 

املناطق  واإهمال  والعا�سمة،  الكربى،  املدن 

النائية يف اجلنوب، وال�سمال الذي ل تزال 

ب��ع�����ض ب��ي��وت��ه م���ن ال�����س��ف��ي��ح، وت���ع���اين من 

غ��ي��اب اخل���دم���ات، يف ب��ل��د �سجل ف��ائ�����س��اً يف 

موازنته لعام 2011، 81 مليار دولر، وهكذا 

ال��ت��ف��اوت  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى   2011 ع���ام  يقفل 

عربي  بلد  اأغنى  يف  واحل��رم��ان  الجتماعي 

ي�سع حداً  الذي  الإ�ساح  وغياب  بالنفط، 

وال��رثوة  باحلكم  �سعود  اآل  اأ���س��رة  ل�ستئثار 

ع��ل��ى ح���د ����س���واء، وت��ب��ذي��ر ه���ذه ال�����رثوة يف 

خدمة اأمريكا.

ح�ضني عطوي
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عـــربـــي

فــي ظـــل غـياب التـنمـــية الـمـتوازنـــة 

ال�سعودية 2011.. اإيغال فـي التبعية لأمريكا وتبديد للرثوة

ال��واح��د وال��ث��اث��ون م��ن ال��ع��ام األ��ف��ني واأح����د ع�سر، 

فعاليات  ب�سل�سلة  وطنياً،  عيداً  اليوم  هذا  العراق  اأعلن 

البلد  انتهاء الحتال الأمريكي لهذا  توؤرخ  واحتفالت 

بعد نحو ت�سع �سنوات من الغزو.

لكن اإطالة �سريعة على املرحلة املقبلة وما حتويه 

ال�ستحقاقات  حجم  بو�سوح  تظهر  ال�سيا�سية،  الأجندة 

املن�سرم  العام  نهاية  اأن  خ�سو�ساً  ال��ع��راق،  تنتظر  التي 

�سهدت انفجارات �سيا�سية ل تقل خطورة عن التفجريات 

ال�سحايا  ع�سرات  �سقوط  ع��ن  اأ�سفرت  التي  الإره��اب��ي��ة 

طارق  اتهام  ق�سية  تت�سدر  وبالطبع  اجل��رح��ى،  ومئات 

عمليات  يف  بال�سلوع  اجلمهورية  رئي�ض  نائب  الها�سمي 

اغتيال وتفجريات �سورة امل�سهد ال�سيا�سي امللتهب.

���س��ي��ا���س��ي��ة حت���دث���ت ع���ن حت���دي���د منت�سف  م�����س��ادر 

املو�سع  الوطني  املوؤمتر  لنعقاد  موعداً  اجل��اري  ال�سهر 

اأب��دى اجلميع  وال��ذي  الرئي�ض جال طالباين،  برعاية 

ال���س��ت��ع��دادات  ت��ب��داأ  اأن  على  ف��ي��ه،  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��داده 

عقب عطلة راأ�ض ال�سنة امليادية، فيما ا�سرط ائتاف 

الكتلة الربملانية العراقية ح�سور رئي�ض اإقليم كرد�ستان 

م�سعود البارزاين وزعيم التيار ال�سدري مقتدي ال�سدر 

لأي  احلكيم  ع��م��ار  الإ���س��ام��ي  الأع��ل��ى  املجل�ض  ورئي�ض 

زعيم  اأعلنه  ما  بح�سب  احلالية،  الأزم��ة  يتناول  اجتماع 

الئتاف اإياد عاوي. 

كرد�ستان،  من  جاءت  التوقيت  لهذا  ال�سربات  اأوىل 

واإن  املوعد،  بهذا  الكردية  الربملانية  الكتلة  �سككت  حني 

يكن �سبقها العديد من ال�سهام غري املعلنة، و�سط �سيل 

لكن  ال�سيا�سية،  ال��ق��وى  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  الت��ه��ام��ات  م��ن 

ال��اف��ت بينها ات��ه��ام ع���اوي ورئ��ي�����ض ال��ربمل��ان اأ���س��ام��ة 

العي�ساوي، والأخ��ريان من  رافع  املالية  النجيفي ووزير 

قادة الكتلة العراقية، اتهامهم رئي�ض الوزراء نوري املالكي 

بال�سعي »لإقامة دكتاتورية جديدة تهدد بالنزلق نحو 

والغرابة  الأمريكية«،  القوات  ان�سحاب  بعد  اأهلية  حرب 

هنا لي�ست يف التهام، بل بالر�سالة التي وجهتها �سحيفة 

لهذه  اختري  ال��ذي  املنرب  يكون  وق��د  ت��امي��ز«،  »نيويورك 

النجيفي  �سارع  اأمر  اأك��رث،  يلفت  الر�سالة ولغتها هو ما 

اإىل نفيه، وتاأكيد عدم معرفته به. 

والق�ساء  الأم���ن  ق��وات  با�ستخدام  املالكي  يتهم  اأن 

الذي  ال�سلطة  اتفاق تقا�سم  ملاحقة خ�سومه، وانتهاك 

اأم��ر ميكن  وف��اق وطني،  لت�سكيل حكومة  الفر�سة  اأت��اح 

تفهمه اإذا ما و�سع بخانة ال�سراع بني القوى ال�سيا�سية، 

اأجلها  من  قاتل  التي  »بالقيم«  الر�سالة  ر  ُتَذكِّ اأن  ولكن 

جي�ض الحتال، فهو ما يدعو اإىل ال�ستغراب، الر�سالة 

حتدثت عن اأن »اجلائزة التي اآمن الكثريون من اجلنود 

اإىل  اأجلها هي الو�سول  باأنهم يقاتلون من  الأمريكيني 

اأي�ساً،  حكم دميوقراطي ل طائفي فاعل«، ويف الر�سالة 

اإىل بادهم  ع��ادوا  ال�سجعان  باأن جنودكم  »نحن �سعداء 

قبل العطات ونتمنى لهم ال�سام وال�سعادة«. 

هنا ل يعود الأم��ر عراقياً، اأو على الأق��ل ي�سري من 

حق اأي عربي طرح بع�ض الأ�سئلة، اأوًل عما اآمن به جنود 

عن  والع�سكرية،  ال�سيا�سية  قيادتهم  وقبلهم  الحتال 

التي  بابا«  »مغارة علي  والبحث عن  ال�سامية،  الأه��داف 

اأَت فيها اأ�سلحة الدمار ال�سامل، عن القيم التي ترى  ُخبِّ

عليه،  للح�سول  اأبنائه  دم  وتهرق  العربي  النفط  قيمة 

عن الفر�سة الذهبية التي اأوجدها وانتهزها اأرباب الآلة 

فو�سفور  م��ن  اأ�سلحتهم  لتجربة  و�سناعها  الع�سكرية 

ويورانيوم من�سب مل مييز بني منطقة �سنية اأو �سيعية 

واأرباحها  الأ�سلحة  ه��ذه  اأث��م��ان  ُدِف��َع��ت  وق��د  ال��ع��راق،  يف 

عن  الت�ساوؤل  البديهي  من  ي�سبح  العربي..  باملال  اأي�ساً 

»اجلنود ال�سجعان« وهم يدن�سون املقد�سات، ويقتحمون 

حرمات البيوت ويعتدون على ن�سائها، ول يفرقون بني 

اأم اأو ابنتها اأو حفيدتها، وباملنا�سبة، من عاد من اجلنود 

ل يقارن مبن بقوا يف قواعد ع�سكرية داخل دول اجلوار، 

ما  الأمريكية  الإدارة  ولدى  وعتادهم،  اأ�سلحتهم  بكامل 

يكفي من »القيم« ل�ستخدامهم مرة جديدة يف العراق اأو 

يف اأي بلد عربي اأو اإ�سامي اآخر اإن ا�ستطاعت.

قادة  »من  امل�سوؤولون  التم�ض  الر�سالة،  اإىل  بالعودة 

للمالكي  امل�سروط  غ��ري  ال��دع��م  اأن  يتفهموا  اأن  اأم��ريك��ا 

ي��دف��ع ب���ال���ع���راق ن��ح��و احل����رب الأه���ل���ي���ة«، وط��ل��ب��وا من 

حكومة  »بت�سكيل  للم�ساعدة  ب�سرعة  التحرك  وا�سنطن 

وفاق كي ل ينتهي هذا البلد«. 

اإط��اق��اً،  هنا  ت�سح  ل  امل�سروط  غري  الدعم  مقولة 

اخ��ت��اف احل��ال��ة، ثمة ط��رف واح���د يحظى بدعم  فمع 

اأمريكي غري م�سروط يف املنطقة، هو الكيان الإ�سرائيلي، 

ودعوة وا�سنطن للتحرك ل حاجة لها، املطلوب دعوة كي 

ل تتحرك، فامل�سكلة اأنها تتحرك، والطريقة التي اأجرب 

جي�سها على اخلروج بها من العراق يقول اإنها �ستتحرك، 

وما من حاجة لر�سائل متجد �سجاعة جي�سها وقيمه.

حممد مقهور

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز والرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما
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ال��ي��وم:  م�سر  يف  تتناف�ض  �سرعيات  ث��اث 

و�سرعية  احل��اك��م،  الع�سكري  املجل�ض  �سرعية 

ا�ستطاعت  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ر  م���ي���دان 

الق���راع  �سناديق  و�سرعية  م��ب��ارك،  اإ���س��ق��اط 

�سيا�سية  ���س��ري��ح��ة  دمي��ق��راط��ي��اً  اأن��ت��ج��ت  ال��ت��ي 

و�سن  الد�ستور  الدولة و�سياغة  لإدارة  جديدة 

القوانني.

امل��ت�����س��ارع��ة جتتهد  ال���ث���اث  ال�����س��رع��ي��ات 

لإبقاء م�سر اأ�سرية الفو�سى وعدم ال�ستقرار، 

اإن  اإلغائة  اأو  الآخ��ر  يريد تدجني  لأن اجلميع 

املت�ساربة  وال�سيا�سات  الروؤية  غ�ساوة  ا�ستطاع، 

امل�سهد  حت��ك��م  زال����ت  م��ا  اأح���ي���ان���اً،  وامل�ستحيلة 

ال�سيا�سي.

لقد كان ال�سلوك الهادئ لاإخوان امل�سلمني 

يف م�سر يف عدة حمطات اأ�سا�سية لفتاً لانتباه 

ثياب  متزيق  حتى  املا�سية،  الفرة  يف  ومثرياً 

يدفع  مل  الأمنية  القوى  قبل  من  املتظاهرات 

دفاعاً  املليونية  باملظاهرة  للم�ساركة  الإخ���وان 

ع��ن ح��رائ��ر م�����س��ر، ح��ت��ى م��ن خ���ال الرف�ض 

ال�سكلي اأو الإحتجاج.

يقول البع�ض اإن هناك بالأفق �سفقة تلوح 

امل�سلمني  ال��ع�����س��ك��ري والإخ������وان  امل��ج��ل�����ض  ب��ني 

الد�ستور  باإعداد  الإخ��وان  اأ�سا�سها  على  ينفرد 

اجلديد مل�سر، �سرط الإبقاء على املواد اخلا�سة 

ب�سياغة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ب��ا���س��ت��ق��ال��ي��ة 

الدولة وح�سر  اأمن  املوجهة جلهاز  ال�سيا�سات 

ا�ستقالية  على  واحلفاظ  باجلي�ض  امل�سوؤولية 

ميزانية اجلي�ض وعدم اإخ�ساعها للحكومة.

اإذا  حت��ال��ف اجلي�ض م��ع ال��ت��ي��ار الإ���س��ام��ي 

يف  ا�سراتيجياً  مف�سلياً  تطوراً  �سيكون  ح�سل 

للخريطة  واملتتبع  امل�سرية،  ال�سيا�سية  احلياة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ي��ع��ل��م اأن ال���ق���وى الإ���س��ام��ي��ة لن 

ت�ستطيع اأن حتكم اإل من خال بناء حتالفات 

مع قوى �سيا�سية اأخرى، ويبدو اأن التفاهمات 

وهو  خمتلفة،  تنازلت  اإىل  اأف�ست  ج��رت  التي 

م��ا ت��رج��م ع��م��ل��ي��اً ب��ع��د ذل���ك يف ات��خ��اذ موقف 

وتر�سيحة  الفتوح  اأب��و  املنعم  عبد  الدكتور  من 

جتاوزاً  اعتربت  والتي  اجلمهورية،  رئا�سة  اإىل 

و���س��رب��اً ل��ات��ف��اق��ات ال��ت��ي ع��ق��دت م��ع املجل�ض 

الع�سكري ورمبا الأمريكيني.

اأ�سعلو  ال��ذي��ن  التحرير  م��ي��دان  يف  ال��ث��وار 

25 يناير وقدموا الت�سحيات وكانوا  الثورة يف 

ال�ساعق املفجر للتغيري، مل يتمكنوا من بلورة 

�سيا�سية،  اأداة  لبناء  التوحد  اأو  �سيا�سي  ح�سور 

وخ�سروا الإنتخابات التي مل يكونوا م�ستعدين 

لها اأ�سًا.

وراء  باأنهم  ال��ي��وم  ال��ث��وار متهمون  ه���وؤلء   

للحفاظ  التحرير  مبيدان  ال��دام��ي  الت�سعيد 

مكان  و�سمان  ال�سيا�سية  حيثيتهم  بع�ض  على 

لهم يف النظام القادم، ثوار التحرير باتوا اأمام 

مف�سل ومفرق طرق، اإما نهاية ظاهرتهم يف 

احلياة ال�سيا�سية واندثارها، اأو البدء منذ الآن 

لانتخابات  والإع��داد  ال�سعبي  احل�سور  ببناء 

القادمة وهي لي�ست بعيدة.

 ه��ن��اك م��ل��ف��ات ك��ث��رية وك��ب��رية م��ل��ق��اة على 

اإىل  بحاجة  ملف  وكل  اجلديد،  الربملان  عاتق 

اجلديدة  الأغلبية  متلك  ول  لإجن��ازه  معجزة 

لتحقيقها،  معطيات  وال�سلفيني  الإخ���وان  من 

اإع��ادة م�سر اإىل دوره��ا الريادي  اأه��م امللفات  و 

يف الوطن العربي، وعودة تدخلها الإيجابي يف 

الإقليم باحلد الأدنى للحفاظ على م�ساحلها 

التعقيد  يف  غاية  امل��وروث��ة  امل�سكات  احليوية، 

ول يكفي اخلطاب الديني الذي يدغدغ امل�ساعر 

حللها اأو لإبقاء التعاطف ال�سعبي معها.

ال�����ق�����وى الإ�����س����ام����ي����ة ال����ت����ي اك��ت�����س��ح��ت 

على  ال�سيا�سي  ح�����س��وره��ا  وب��ن��ت  الن��ت��خ��اب��ات 

ال��ت��ع��اط��ف ال�����س��ع��ب��ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة امل��ظ��ل��وم��ي��ة 

ميار�سه  ال�سابق  النظام  ك��ان  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 

معها من اإق�ساء عن احلياة ال�سيا�سية واإبعادها 

ع���ن م���راك���ز ال����ق����رار يف ال����دول����ة، ب��الإ���س��اف��ة 

ك��ب��رياً يف  ال��ذي ميلك ح��ي��زاً  الديني  خلطابها 

ال��وج��دان امل�����س��ري، ه��ذه ال��ق��وى اأي�����س��اً تخاف 

اأن ي��ن��ح�����س��ر ع��ن��ه��ا ال��ت��ع��اط��ف ال�����س��ع��ب��ي ل��ه��ول 

ال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة التي 

���س��ت��واج��ه��ه��ا م�����س��ر يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة وحجم 

ال�����س��غ��وط ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة ال���ت���ي ب����داأت 

تتعر�ض لها، وحماولت يَلّ الأذرع من النافذة 

وغربية  عربية  دول  تتمنع  حيث  القت�سادية، 

ع��ن ت�����س��دي��د م��ع��ون��ات مل�����س��ر ك��ان��ت ق��د وع��دت 

وامل�سالح  وال�سروط  ال�سوابط  �سمن  اإل  بها 

ال��غ��رب��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وه���ذا الأم����ر ل ب��د اأن 

قد  مما  القت�سادية  امل�ساكل  تفاقم  اإىل  ي��وؤدي 

ي�سبب مواجهة مع ال�سارع امل�سري.

القيادي  بحديث  �سدم  ال��ذي  ال�سارع  ه��ذا 

ال�سلفي ي�سري حماد لإذاعة اجلي�ض الإ�سرائيلي 

وتعهده باحلفاظ على كامب دايفيد وال�سفارة 

الإ�سرائيلية، وال�سوؤال الذي يفر�ض نف�سه على 

الرئي�ض  دم  اإه���دار  تبنى  كيف  ال�سلفي،  التيار 

اتفاق كامب  ال�سادات على خلفية توقيعه  اأنور 

دايفيد، ويتعهدوا اليوم احلفاظ عليها وحماية 

واأهلها،  مل�سر  امل��ذل  ال�سهيوين  احل�سور  ه��ذا 

الزمر  وع��ب��ود  ط��ارق  م��ن  رداً  نريد  واحلقيقة 

وعائلة خالد الإ�سامبويل عن هذا الت�سريح.

ال�سفري  اميتاي  ب��ن  يعقوب  وق��اح��ة  ول��ع��ل 

الإ�سرائيلي اجلديد يف م�سر الذي ا�ستخدم كل 

حني  ومعربة  فظة  كانت  اليهودي  املكر  تاريخ 

قال للم�سريني ثورتكم منت�سرة اإن �ساء اهلل..

الأ�سا�سية  ال��ق��وى  امل��وق��ف، جميع  ك��ان  اأي���اً 

تنزف  باتت  امل�سرية  ال�ساحة  على  تلعب  التي 

دوره��ا  وي��راج��ع  ح�سورها  وي�سمحل  ي��وم��ي��اً 

ل�����س��ال��ح ال��ف��و���س��ى وع����دم ال���س��ت��ق��رار.. ولكن 

مل�سلحة من؟

تفريغها  يجري  امل�سرية  الثورة  بب�ساطة،   

واإرادة  ب��وع��ي  ال�سعبي  وعمقها  ت��راك��م��ه��ا  م��ن 

اأبنائها.
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ه��دف��ه��ا  ت��ك��ن  مل  اإذا  ث�����ورة  اأي  ج�����دوى  م���ا 

رف���ع ����س���اأن امل��واط��ن��ني واإر�����س����اء وح����دة ال��ب��اد، 

اأو  جائر  �سلطان  لإزال���ة  ال�سعوب  تتحرك  مل��اذا 

ال�سيا�سية  العدالة  لتثبيت  األي�ض  ظ��امل،  حاكم 

بتداول  احلاكمة  القوى  واإل���زام  والجتماعية، 

للم�ساركة  مت�ساوية  ف��ر���ض  واإي��ج��اد  ال�سلطة، 

اأو  القهر  عن  بعيداً  القرارال�سيا�سي،  ب�سناعة 

بطبيعة  وه���و  ال���واح���د،  ال�����راأي  �سيا�سة  ف��ر���ض 

احلال تعبرياً عن القبول بالآخر؟

ما نراه يف ليبيا �سيء عجيب، فالثوار بعد اأن 

ا�ستتب الأمر لهم، بداأوا  ينقلبون على رفاقهم، 

ف��الع��ت�����س��ام��ات وامل���ظ���اه���رات ب�����داأت ت��خ��رج يف 

الثوار  معقل  يف  الليبية، خ�سو�ساً  املدن  معظم 

مبدينة بنغازي �سد املجل�ض الوطني الإنتقايل، 

حيث طالب املحتجون با�ستقالة م�سطفى عبد 

اجل��ل��ي��ل ون��ائ��ب��ه ع��ب��د احل��ف��ي��ظ غ��وف��ة وم��زق��وا 

ع�سو  كل  باإقالة  يطالبون  اأنهم  كما  �سورهم، 

باملجل�ض الوطني عمل مع النظام ال�سابق.

البع�ض  له  ويكرث احلديث عن اجتاه يعمل 

لاإطاحة بالعلمانيني الذين تعاونوا مع التيار 

الإ�سامي على اإ�سقاط القذايف، ومنهم حممود 

ي�سعر  ليبيا  يف  اجلميع  الرئي�ض،  نائب  جربيل 

بال�سلطة  ب��ال���س��ت��ئ��ث��ار  ال���ق���وة مت��ك��ن��ه  ب��ف��ائ�����ض 

امل�سلح  امللي�سيوي  ح�سوره  اأن  وبعترب  منفرداً، 

اأم���ر واق���ع يجرب م��ن خاله  ق���ادر على ف��ر���ض 

الآخرين اخل�سوع لأوامره، خ�سو�ساً اأن معظم 

احلكومة  خ���ارج  ب��ق��وا  امل�سلحة  الكتائب  زع��م��اء 

الإنتقالية، ولكن هذا ال�ستبعاد مل ي�ستطيع من 

اإ�سعاف دورهم ال�سيا�سي والع�سكري الهام الذي 

اكت�سبوه خال فرة اإ�سقاط القذايف من خال 

العا�سمة  حتى  والأح��ي��اء،  امل��دن  على  ال�سيطرة 

منها  لكل  وغربية،  �سرقية  �سواٍح  اإىل  تق�سمت 

كل  يف  اأ�سبح  حتى  امليدانية،  وحكومته  �سلطته 

�سارع كتيبة وجمل�ض ع�سكري.

�سرعة  ���س��رورة  اإىل  تنذر  الفو�سى  ه��ذه  كل 

ليبيا،  يف  جديدة  �سيا�سية  اإدارة  اأدوات  �سياغة 

وا�سراك كل القوى يف القرار ال�سيا�سي خلف�ض 

من�سوب التوتر، خ�سو�ساً بني التيار الإ�سامي 

ال����ذي مي��ل��ك ق���اع���دة ع��ري�����س��ة يف ل��ي��ب��ي��ا، وب��ني 

العلمانيني الذين ميلكون دعماً غربياً واأمريكياً 

كبرياً، وبداأت �سريحة كبرية من النظام ال�سابق 

ت��ن�����س��م اإل���ي���ه���م حل��م��اي��ة م�����س��احل��ه��ا، وت��ث��ب��ي��ت 

واقت�ساد  ال��دول��ة  اإدارة  يف  ال�سيا�سي  ح�سورها 

الباد.

و�سيلة  اإي��ج��اد  ج��داً  ال�سروري  ب��ات من  لقد 

ل�����س��ب��ط اخل���اف���ات وال���ن���زاع���ات ب���ني م��ك��ون��ات 

اأو  ت��ي��ار  اأو  جمموعة  ك��ل  ا�ستمرار  لأن  ال��ث��ورة، 

الآخ���ري���ن، وحم��اول��ة  لإق�����س��اء  �سيا�سي  ت��وج��ه 

اإبعادهم ب�ستى الطرق والو�سائل امل�سروعة وغري 

امل�سروعة، �سيوؤدي بالتاأكيد ملزيد التقاتل و�سفك 

ال���دم���اء واإي���ج���اد م�����س��ب��ب��ات مل��زي��د م���ن ال��ت��دخ��ل 

الدويل اأو فر�ض و�سايا خارجية.

ي��ع��ّج  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ه��د  م����ا زال 

ب��ال��ت��ن��اف�����س��ات احل�����ادة و����س���ط ا���س��ت��م��رار ح��ال��ة 

ال�ساح،  فو�سى  وتعميم  ال�سلطة  على  ال�سراع 

املوؤ�س�سات الر�سمية للدولة والقطاعات  وانهيار 

اخلدماتية، مما ينذر بارتفاع من�سوب الحتقان 

وت��رية  وت�����س��اع��د  الن��ق�����س��ام  وم��ظ��اه��ر  ال�سعبي 

مفتوحة  ت�����س��اوؤلت  هناك  يبقى  الإح��ت��ج��اج��ات، 

على �سيناريوهات جمهولة، ليبيا اإىل اأين؟ ومن 

تهمي�ض  ا�ستمرار  من  مل�سلحة  الت�ساأولت،  هذه 

املدن ال�سرقية والأقليات والأمازيغ والطوارق؟ 

وامل��راك��ز  العا�سمة  م��ن  ال����وزارات  نقل  يتم  مل��اذا 

احليوية للدولة؟

 مل�سلحة من تفريغ العا�سمة من املوؤ�س�سات 

واإيجاد مراكز ثقل �سيا�سي واإداري يف املحافظات 

مل�����س��ل��ح��ة م����ن، وم����ا ال���ه���دف؟ ه���ل ن�����س��ري نحو 

ال�سيا�سية  ال�����س��ري��ح��ة  ه��ي  اأي����ن  ك��ون��ف��درال��ي��ة؟ 

يف  م�سلحة  متلك  التي  ليبيا  يف  والجتماعية 

اإباحة  ال��دف��اع ع��ن وح��دة ال��ب��اد؟ مل�سلحة م��ن 

ال���ب���اد ل��ك��ل ال���ت���دخ���ات اخل���ارج���ي���ة وف��ت��ح��ه��ا 

لأج���ه���زة ال���س��ت��خ��ب��ارات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، 

ب��دون ح�سيب  وامل��دن  الواحات  لتعمل وترتع يف 

اأو رقيب؟

 ويف هذا الإطار، اأتى اعراف مهدي احلاراتي 

الذي  الع�سكري لطرابل�ض  املجل�ض  رئي�ض  نائب 

واع��راف��ه  واإي��رل��ن��دي��ة،  ليبية  جن�سيتني  ميلك 

ب���اأن���ه ت��ل��ق��ى اأم��������واًل م���ن ع��م��ي��ل ل��ل��م��خ��اب��رات 

بالأموال  وم��ّده  معه،  وتعامل  �سبق  الأمريكية 

يف اإط�����ار دع����م ال����ث����وار، وف��ج��ر احل����ارات����ي ه��ذه 

لل�سرقة يف  العائلي  تعر�ض منزله  بعد  املفاجاأة 

كمية  منه  �سرقت  حيث  اإيرلندا،  عا�سمة  دبلن 

ي��ورو  200األف  امل��ج��وه��رات وم��ب��ل��غ  ك��ب��رية م��ن 

كان موجوداً يف املنزل، حيث تقدم بدعوى لدى 

ال�سرطة الإيرلندية.

ويف خ�سم هذه الفو�سى هدد عبد اهلل ناكر 

رئي�ض جمل�ض الثوار يف طرابل�ض باإقفال احلدود 

من  امل�سريني  العمال  وط��رد  الليبية  امل�سرية 

ل��ي��ب��ي��ا، ب��الإ���س��اف��ة ل��رح��ي��ل ال�����س��ف��ري امل�����س��ري 

الع�سكري  املجل�ض  يوقف  مل  اإذا  طرابل�ض،  من 

�سات،  نايل  عرب  اجلماهريية  قناة  بث  امل�سري 

لتنفيذ  اأح��د  ملراجعة  بحاجة  لي�ض  اأن��ه  واعترب 

هذا التهديد، واعترب اأن حماية الثورة هي اأوىل 

الإج�����راءات  ك��اف��ة  �ستتخذ  ق��وات��ه  واأن  مهماته 

ال�سرورية حلماية الثورة؟

حماية  ال��ت��زم  امللي�سيات  ق���ادة  اأح���د  ك��ان  اإذا 

ال���ث���ورة، ال�����س��وؤال ي��ب��ق��ى م��ن ي��ح��م��ي امل��واط��ن��ني 

من  ح��ت��ى  امل�سلحني  ت�سلل  م��ن  ليبيا  وي��ح��م��ي 

في�سرقون  اجل��ن��وب  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��ب��اد  خ���ارج 

قطرون  مدن  يف  احلرمات  وينتهكون  ويقتلون 

وم��رزق وت��راغ��ن، مرتدين ع��ب��اءات ال��ث��وار، من 

يحمي الباد واأهلها؟

حمرر ال�ضوؤون العربية

و�سط ال�سراع امل�ستمر على ال�سلطة.. ليبيا اإىل اأين؟
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يعقوب  اميتاي.. ال�سفري الإ�سرائيلي اجلديد يف م�سر

ال�سفري الإ�سرائيلي للم�سريني: ثورتكم منت�سرة اإن �ساء اهلل



العرب  لبع�ض  يحلو  كما  العثمانيني«،  »حفيد 

ت�سمية رئي�ض الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان، 

يتحدر  الذين  اجلورجيني  حفيد  الأ�سح  على  هو 

ال��ع��امل  ق��ي��ادة  اإىل  يطمح  ال���ذي  اأردوغ������ان،  منهم 

الإ�سالمي؛ كما خل�ض اأحد مركز الأبحاث الغربية 

يف حتليله ل�سخ�سية هذا الرجل، ومل�ساره ال�سيا�سي.

ل يختلف اثنان على »الكاريزما« التي يتمتع بها 

اأردوغان، ول على �سعبويته، فهو قادر على خماطبة 

اجلماهري بل�سانها، لأنه ابن بيت متوا�سع، عانى يف 

اإليه من مراتب، غري  و�سل  ما  اإىل  لي�سل  �سغره 

ا�سطر  »الو�سولية«، فهو  اأن و�سوله مل يخل من 

مرات كثرية اإىل اأن يقوم بتنازلت، وهو - كما يقول 

من حوله - يتمتع بال�سفتني: ال�سعبوية، والقدرة 

ال�سيا�سية على املقاي�سة.

اأم���ا حلمه الأ���س��ا���ض، ف��ه��و ق��ي��ادة امل��ن��ط��ق��ة من 

خ���الل ال���رتوي���ج ل���«ال��ن��م��وذج ال���رتك���ي«، ال����ذي هو 

عبارة عن مقاي�سة على املبادي من اأجل الأهداف، 

جمع من خاللها بني ال�سبغة الإ�سالمية الالزمة 

التي جعلته  »ال��واق��ع��ي��ة«  وب��ني  اجل��م��اه��ري،  لتعبئة 

اليهود  م��ن  ال��دي��ن«  »اأع����داء  م�سادقة  على  ق����ادراً 

ال�سهاينة، الذين فتكوا بامل�سلمني يف غزة ولبنان، 

باأي �سيء عملي لل�سغط عليها،  اأن يقوم  من دون 

بني  التجارية  فالعالقات  واإع��الم��ي��اً،  كالمياً  اإل 

ال�سنتني  خ���الل  ق���وة  ازدادت  و«اإ���س��رائ��ي��ل«  ت��رك��ي��ا 

الع�سكرية  والعالقات  الأرق���ام،  ب�سهادة  املا�سيتني 

ال��ذي  ال�ستخباراتي،  العمل  وك��ذل��ك  تنقطع،  مل 

ي��ق��وم ب��ه ال��ق��م��ر ال�����س��ن��اع��ي »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«، ال��ذي 

ط��رد  عملية  اأم����ا  ع��ل��ي��ه..  للح�سول  ت��رك��ي��ا  ت��ع��م��ل 

للرماد  ذراً  اإل  تكن  مل  فهي  الإ�سرائيلي،  ال�سفري 

يف العيون، فال �سفري »اإ�سرائيلي« يف تركيا لُيطرد، 

لأن ال�سفري الأخري اأنهى مدته وغادر من دون اأن 

ت�سمح الظروف للبلدين لتعيني اآخر.

ُولد اأردوغان يف عام 1954، وكان والده عن�سراً 

يف خفر ال�سواحل يف مدينة ريزه على �ساحل تركيا 

من  ع�سرة  الثالثة  يف  وك���ان  الأ����س���ود،  البحر  على 

العمر حني قرر والده النتقال اإىل ا�سطنبول، على 

اأمل �سمان م�ستقبل اأف�سل لأطفاله اخلم�سة.

هناك يف حي »قا�سم با�سا«، حيث كان احلوار يتم 

اأردوغ��ان،  ب�»ال�سكاكني والع�سي« ترّبى رجب طيب 

تبدو  ال��ت��ي  �سخ�سيته  ع��ل��ى  اأث����ره  ت���رك  ج��و  وه���و 

انفعالية، اأما ح�سه اخلطابي فقد ورثه من �سنوات 

دينية  مدار�ض  وهي  »الأئمة«،  مدار�ض  يف  الدرا�سة 

اأبقت عليها ال�سلطات الرتكية، بالرغم من الطابع 

»ال�سالمة  ب��ح��زب  التحق  م��ن  ل��ل��دول��ة.  العلماين 

عام  اأ�س�ض  والذي  الإ�سالمية،  امليول  ذي  الوطني«، 

يف  اأربكان، وظل ع�سواً  الدين  1972 بزعامة جنم 
اأربكان  �سكلهما  اللذين  الف�سيلة  ثم  الرفاه  حزبي 

اأحزابه، ويف  كانت تطال  التي  اإث��ر موجات احلظر 

عام 1985 اأ�سبح اأردوغان رئي�ساً لفرع حزب الرفاه 

برئا�سة  ف��از   1994 ع��ام  ويف  ا�سطنبول،  الوطني يف 

بلدية ا�سطنبول، لكن حمكمة اأمن الدولة دانته يف 

عام 1998 بتهمة التحري�ض على الكراهية الدينية، 

ومنعته من العمل يف وظائف حكومية، اأو الرت�سيح 

لالنتخابات العامة، ودخل ال�سجن اأربعة اأ�سهر. مل 

ال�سيا�سية،  اأردوغان  توقف هذه احلادثة طموحات 

النهج  بنف�ض  ال�ستمرار  �سعوبة  اإىل  نبهته  لكنها 

اأربكان على اعتماده، لذلك فهو  اأ�ستاذه  داأب  الذي 

اغتنم فر�سة حظر حزب الف�سيلة، لين�سق مع عدد 

احل��ايل  اجلمهورية  رئي�ض  ومنهم  الأع�����س��اء،  م��ن 

يف  والتنمية  العدالة  ح��زب  وي�سكلوا  غ��ل،  اهلل  عبد 

عام 2001.

هنا بداأت تظهر »و�سولية« اأردوغان، الذي اأراد  

ال�سلة  با�ستمرار  »�سبهة«  اأي  نف�سه  عن  يدفع  اأن 

الذي  الإ�سالمي،  اأربكان وتياره  الأيديولوجية مع 

فاأعلن  ع���دة،  م���رات  العلمانية  املوؤ�س�سات  اأغ�سب 

النظام  اأ�س�ض  على  �سيحافظ  والتنمية  العدالة  اأن 

القوات  م��ع  يدخل يف مماحكات  ول��ن  اجل��م��ه��وري، 

وا�سحة  �سيا�سة  »�سنتبع  وق��ال:  الرتكية،  امل�سلحة 

ون�سطة من اأجل الو�سول اإىل الهدف الذي ر�سمه 

اأتاتورك لإقامة املجتمع املتح�سر واملعا�سر يف اإطار 

القيم الإ�سالمية التي يوؤمن بها 99٪ من مواطني 

تركيا«.

ح��زب��ه  ف�����از  ي���خ���و����س���ه���ا،  ان���ت���خ���اب���ات  اأول  ويف 

ب��الأغ��ل��ب��ي��ة يف ان��ت��خ��اب��ات ع���ام 2002، الأم����ر ال��ذي 

اهلل  عبد  برئا�سة  م��ن��ف��رداً  احل��ك��وم��ة  ي�سّكل  جعله 

غل بدًل من اأردوغان، الذي كان وما يزال خا�سعاً 

الد�ستور  تعديل  مت  �سهور  بعد  ال��ق��ان��وين،  للمنع 

لل�سماح بتويل زعيم احلزب اأردوغان من�سب رئا�سة 

ال���وزارة، وال��ذي ح��اول خ��الل وليته التاأكيد على 

نهجه الو�سطي، فكان ي�سّرح باأن حزبه »لي�ض حزباً 

اأنه حتا�سى  اأوروب��ي حمافظ«، كما  دينياً، بل حزب 

اأي ا�ستفزاز للقوى العلمانية، حتى اأنه اأر�سل ابنته 

رف�ض  ب�سبب  هناك،  لتدر�ض  اأمريكا  اإىل  املحجبة 

اجلامعات الرتكية قبول طالبات حمجبات.

ل اأردوغان من اآرائه املت�سددة التي و�سمت  تن�سّ

م��ا���س��ي��ه، وه���و ي��ح��اول اأن ي��ع��ي��د ���س��ي��اغ��ة ���س��ورت��ه 

ترك  على  ي�سر  ل  فهو  ل��ل��غ��رب،  م��وؤي��د  كمحافظ 

حلف �سمال الأطل�سي »الناتو« ويقول: »اإن ع�سوية 

خ��ط��وة �سرورية  ه��ي  الأوروب�����ي  الحت���اد  تركيا يف 

ومفيدة«، وحني �ُسئل عما اإذا كانت زوجته �سرتتدي 

احلجاب خالل حفل ا�ستقبال ر�سمي، قال بب�ساطة 

اإنه »لن ياأخذها اإىل احلفل«.

تخلى عن أستاذه.. وتنّصل من مبادئه من أجل السلطة
أردوغـــان.. اآلتــي مـن جــورجـيـــا
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يف ظل ما يظهر من توجه للعامل العربي اإىل مزيد من 

التطرف والتع�سب يف مرحلة ما بعد النتفا�سات العربية، 

وم�سريهم  وحقوقهم  الأقليات  على  م�سروع  تخوف  يربز 

ووجودهم يف ظل ما ي�سدر من فتاوى حتري�سية، وما يبدو 

البلدان  »الإ�سالميني اجل��دد« لالنتخابات يف  اكت�ساح  اأن��ه  

التي �سهدت حراكاً �سعبياً خالل العام املن�سرم.

واإذا كان املثل ال�سعبي العربي يقول »املكتوب ُيقراأ من 

عنوانه«، فاإن ما ينتظر الأقليات غري امل�سلمة يف البلدان 

ال��ع��رب��ي��ة، ق��د ي��ق��راأ م��ن خ���الل ال��ف��ت��وى ال��ت��ي اأ���س��دره��ا 

ال��ق��ر���س��اوي اأو م���ن ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ا���س��م م��ف��ت��ي »ال��رب��ي��ع 

م�ستغربة  ظ��اه��رة  ويف   - ح��ّرم  عندما  امل��زع��وم«،  العربي 

- على  والإ�سالمي من قبل  العربي  العامل  ي�سهدها  مل 

امل�سلمني »تقدمي التهاين والتربيكات للم�سيحيني بعيد 

امليالد، وكل ما يتعلق به«.. ويف هذه الفتوى ما ي�سري اإىل 

حتري�ض علني �سد امل�سيحيني، ورف�ض لالآخر وعزل له 

اأنه ياأتي  1400 عام، خ�سو�ساً  وهذا ما مل يحدث طيلة 

يف وقت يزداد فيه التع�سب املذهبي وثقافة النتحاريني 

يف اأنحاء العامل كافة، وت�سهد الكنائ�ض اعتداءات من قبل 

التكفرييني يف كل من العراق وم�سر ونيجرييا وغريها 

الدين  ل�سورة  ومتعمد  حقيقي  ت�سويه  يف  البلدان،  من 

متاماً  الآخ���ر،  وق��ب��ول  الت�سامح  على  املبني  الإ���س��الم��ي 

العام  اأطلقت  التي  »الغريبة«  الفتاوى  بع�ض  فعلت  كما 

الفائت.

ال��ت��ح��ولت  ال���ذي �ست�سلكه  امل�����س��ار  ال��ن��ظ��ر ع��ن  وب��غ�����ض 

جلياً  يبدو  ف��اإن��ه  النتفا�سات،  بعد  املنطقة  يف  ال�سيا�سية 

لغاية الآن اأن م�ستقبل املنطقة قادم على مرحلة من حكم 

من  احلكم  �ستتوىل  التي  املتطرفة  الإ�سالمية  احل��رك��ات 

بوابة النتخابات والدميقراطية املنبثقة بعد الثورات، وهنا 

وي�سكل ج��دي، ق�سية  البحث،  ب�ساط  اأن تطرح على  يجب 

الدينية وحقوقها وم�سريها، يف ظل ما ُيحكى  »الأقليات« 

ه��وؤلء،  تف�سريها  يحتكر  ما  بح�سب  لل�سريعة  تطبيق  عن 

ويف ظ��ل ال�����س��ع��ارات امل��رف��وع��ة »الإ����س���الم ه��و احل����ل«، وهنا 

الدينية  العقائد  من  نابعاً  »الإ���س��الم«  عبارة  تف�سري  يكون 

وال�سيا�سية احلزبية اخلا�سة لهذه اجلماعة اأو تلك، والتي 

قد يختلف معهم معظم امل�سلمون على تف�سريها اأي�ساً.

الأق��ل��ي��ات،  لكلمة  املعتمد  التعريف  م��ن  انطلقنا  واإذا 

ب��اأن  الجتماعية  للعلوم  ال��دول��ي��ة  املو�سوعة  م��ن  وامل��اأخ��وذ 

اأفراد  بقية  الأف��راد يتميزون عن  »الأقلية هي جماعة من 

املجتمع عرقياً اأو دينياً اأو لغوياً«، فيمكن التاأكيد اأنه – بهذا 

املعنى- ل تخلو دولة يف العامل من الأقليات، بل اإن ال�سرق 

الأو�سط بالتحديد ي�سم ما جمموعه ت�سع وخم�سون اأقلية، 

اأكرب  على  حتتوي  التي  اجلغرافية  امل�ساحة  ي�سّكل  اأن��ه  اأي 

ح�سد »اأقّلوي« يف العامل، وهذا يعود اإىل عوامل عدة، منها 

الديني ومنها اجلغرايف ومنها التاريخي الجتماعي.

لكن، وبالرغم من وجود الأقليات وانت�سارها يف العامل 

فاإننا ل  فا�سح-  لبنان كمثال  – با�ستثناء  اأن��ه  اإل  العربي، 

نلحظ خالفاً عموديا بني الأقليات والأكرثية على مفهوم 

ال��ه��وي��ة، ومل ي�����س��ل ال�����س��راع ب��ال��رغ��م م���ن ح��دت��ه وب���روز 

م�سبوق،  غ��ري  ب�سكل  فيه  والطائفية  املذهبية  العنا�سر 

لتداخل  جغرافياً  »الوطن« حيزاً  فيها  ي�سبح  مرحلة  اإىل 

الأقباط  ي�سرتك  – واقعياً-  بل  اأقليات بال هوية جامعة، 

وامل�سلمون يف م�سر بتعريف اأنف�سهم اأنهم »م�سريون«، كما 

يف  و«امل�سيحيون«  و«العلويون«  ال�سنة«  »امل�سلمون  يتبارى 

�سورية يف اإظهار ولئهم ل�سورية »الوطن«، مّدعني اأن كاًل 

منهم يختار الطريق الأ�سلم للحفاظ على هذا الوطن، ولو 

ومذهبية  تعابري طائفية  الأحيان  بع�ض  ال�سراع يف  اتخذ 

قاتلة.

بال �سك، يرتبط احرتام حقوق الأقليات ارتباطاً 

وهنا  ومم��ار���س��ة،  مفهوماً  الإن�����س��ان  بحقوق  وث��ي��ق��اً 

يظهر النفاق جلياً يف ممار�سات الدول الغربية التي 

يف  الإن�سان،  وحقوق  املدنيني  حماية  رغبتها  تّدعي 

وقت تغ�ض الطرف عن ممار�سات وكالئها وحلفائها 

التي تعمد اإىل تهمي�ض حقوق املواطنني من الأقليات 

الدينية يف ممار�سة عقائدهم الدينية بحرية تامة 

اإره��اب، وحترمهم حقهم يف العي�ض  اأو  بدون ترويع 

بكرامة واأمان يف وطنهم، كما ت�سجع على املمار�سات 

التي جتعل من اأي اأقلية دينية اأو عرقية اأو طائفية 

ف��ئ��ة م���ن امل��واط��ن��ني درج����ة ث��ان��ي��ة، ي��ح��ت��اج��ون اإىل 

الوجود، وذلك  الأجنبية حلفظ حقهم يف  احلماية 

للتدخل  ط����روادة  كح�سن  ا�ستخدامهم  اأج���ل  م��ن 

يف ال�������س���وؤون ال��داخ��ل��ي��ة  ل��ت��ل��ك ال������دول، مب���ا ي��ذك��ر 

مع  اأوروب��ا  مار�ستها  التي  ال�ستعمارية  بال�سيا�سات 

الإمرباطورية العثمانية والتي اأّدت اإىل تفكيكها.

ب��داأ مفتعاًل يف بداياته-   ال��ذي  اإن ال�سراع  -  من هنا، 

الن�سيج الجتماعي  اإىل  وال��ذي دخل  واأكرثية،  اأقليات  بني 

وبات ياأخذ طابعاً دموياً خطرياً، يحتم دق ناقو�ض اخلطر، 

ي�����س��ّوه ���س��ورة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  دام����ي  وال��ت��ن��ب��ي��ه م���ن م�ستقبل 

ل��الآخ��ر،  راف�����س��اً  دم��وي��اً  دي��ن��اً  الإ���س��الم احلقيقية فيظهره 

وي�سمح مبزيد من املطالبات بالنف�سال والتق�سيم، ويريح 

اإ�سرائيل التي تتجه رويداً رويداً ومن خالل اإعالن نف�سها 

الأقلوية، مبا يعني ذلك من  اإىل مزيد من  دول��ة يهودية، 

ط��رد واإب��ع��اد جلميع الأق��ل��ي��ات غ��ري اليهودية امل��وج��ودة يف 

الع�سكري  تفوقها  خ��الل  من  تتزعم،  ويجعلها  فل�سطني، 

وعربي،  اأو�سطي  �سرق  ع��امل��اً  والق��ت�����س��ادي،  والتكنولوجي 

ي�سوده التكفري والتخلف واجلهل، حتكمه اأنظمة متناحرة 

ال�سلطوية  الأ���س��ال��ي��ب  ف��ي��ه  وت��ت��ج��دد  اهلل«،  »م��ل��ك��ي��ة  ع��ل��ى 

وحتكمه الديكتاتورية املقنعة بالدين.

* اأ���س��ت��اذة م���ادة ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف اجلامعة 
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وإذا بليتم بالمعاصي.. 
فاستتروا

امل�ستجدي  ال�سهيونية،  الأب��واب  على  املت�سكع  بو�سع  لي�ض 

القناع  ونزع  بعمالته  املجاهرة  اإّل  وبركتها و�سوتها..  ر�ساها 

الإن�سان  حقوق  �سرعة  تطبيق  مثل  خلفه،  تخّفى  طاملا  الذي 

اأف��رغ��ت��ه��ا الإدارات  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ع��ن��اوي��ن  و���س��واه��ا م���ن 

الأمريكية املتعاقبة من م�سمونها.. 

يف  الأحادية  بقاء  على  جاهدة  تعمل  التي  الدولة  فرئي�ض 

�سفاقة  بكل  يقف  اأوب��ام��ا..  ال�سيد  ال�سعوب  م�سائر  تقرير 

ليعلن انحيازه التام مل�سلحة الكيان الغا�سب »اإ�سرائيل« �سد 

ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته.. ق�سية الع�سر العادلة..

العامل  العامل، ل�سيما  املطبق وامل�سبوه يلف  ال�سمت  فيما 

املعني مبا�سرة بالق�سية الفل�سطينية..

ملاذا هذا ال�سكوت؟ اأيف فمكم ماء؟

ملاذا هذا اخلمول.. والوهن والتعامي عن احلق؟.. 

ملاذا وملاذا وملاذا هذه الالمبالة؟..

ملاذا هذا الن�سياع.. بل النقياد الأعمى خلف دولة اأمعنت 

تقتياًل وت�سريداً ومتزيقاً بعاملنا وملّا ترعوي بعد؟

اأن��ت��م ي��ا م��ن يدفع )ف��ات��ورة( ح��روب اأم��ريك��ا على �سعوبنا 

ال���ذات..  م��ع  ال�سمري..  م��ع  وقفة  منكم  مطلوب  واأق��ط��ارن��ا، 

فال�ستكبار الأمريكي ما عاد ليحتمل اأو يطاق.. األ ت�سعرون 

مبثل ما ن�سعر به.. اأم اأن م�ساحلكم ال�سيقة اأعمت اأب�ساركم 

وعطلت ب�سريتكم.

التي  احل��روب  والريا�ض..  والتيجان  العرو�ض  اأ�سحاب  يا 

خا�ستها وتخو�سها اأمريكا واأتباعها ومبباركة ومتويل منكم، 

�سوكة يف  اإ�سرائيل  دول��ة  الإب��ق��اء على  واح��د..  البعيد  هدفها 

اخلا�سرة العربية اأكرب وقت ممكن.. ليكن معلوماً.. لن يكتب 

العراق  هو  فها  اأث��م��ان..  من  بلغ  مهما  النجاح  التوجه  لهذا 

ي�سهد هزمية امل�سروع الأحادي يف املنطقة.. وها هي اجليو�ض 

الأمريكية تخرج من اأر�ض الرافدين بعدما عاثت فيها ف�ساداً 

ردهاً من الزمن..

رمب��ا اأم��ريك��ا ع��رب اإدارة اأخ���رى ت��اأخ��ذ ع��ربة مم��ا جنته يف 

حربها على العراق.. ورمبا اإدارة اأوباما نف�سه تعيد ح�ساباتها.. 

فهل �ستفكرون اأنتم يا اأرباب امل�سروع الأمريكي بتعّلم الدرو�ض 

واتخاذ العرب؟..

العدوان الفا�سح وامل�ست�سري على اأقطارنا و�سعوبنا باأوجهه 

ي�سع  مقاماتكم  من  �سهماً  يتطلب موقفاً  واملتعددة  العديدة 

حّداً لهذا املجون واجلنون ولهذه الغطر�سة.. فمتى نكون على 

موعد مع هذا املوقف.. اأقبل الطوفان اأم بعده؟

بنا�سية  و�ستم�سك  �ستتعاقب  اأج���ي���اًل  اأن  ج��ّي��داً  ت��ذك��روا 

الق�سية، و�ست�سدر اأحكامها، فطوبى ملن �سطر وي�سطر موقفاً 

يعلي اجلبني، والويل ثم الويل ملن اأعماله يندى لها اجلبني.

جمعاء،  الإن�سانية  على  امل��وؤام��رة  اأبعاد  وتعي  وع��ت  اأج��ي��اًل 

اإىل »الربوتوكولت« القدمية.. بتكليف  والتي تعود جذورها 

على  قاب�سة  ت��زال  ل  والتي  »روت�سلد«،  موؤ�س�سة  من  ومتويل 

زمام الأمور على ما يبدو على الرغم من تقادم الزمن.

اأمثال »هرني  الورثة احلاليون من  يوؤكدها  املوؤامرة  هذه 

كي�سينجر« مهند�ض ال�سرق الأو�سط اجلديد، وتلميذه »برنارد 

لوي�ض« معّلم جورج بو�ض ووا�سع �سيناريو غزو العراق و�سوًل 

اإىل �ساعي الربيد فيلتمان..

اأ���س��ح��اب احل���ّل وال��رّب��ط يف عاملنا ال��ع��رب��ي.. ع��ودوا  فيا 

اأوباما  وجه  على  الطالء  يخدعنكم  فال  �سمائركم..  اإىل 

ومن يدور يف فلكه.. فخروجه مهزوماً من العراق يحاول 

هذا  لعّل  �سورية..  بدخول  ومن خاللكم  تعوي�سه عربكم 

ال��وج��ه يف  م���اء  م��ن  بع�ساً  ل��ه  مّت يحفظ  م��ا  اإذا  ال��دخ��ول 

بالده.. فال متنحوه مثل هذه الفر�سة..

اإنها م�سوؤوليتكم التاريخية يا جمهرة اجلامعة.. فاإما اأن 

اأقحاحاً من جذور قحطان وعدنان، اأو تبقوا  تعودوا عرباً 

الأم��ة  �سعوب  على  م��ق��ّدرون  م�ستعربة  عليه  اأنتم  ما  على 

ومقدراتها وم�سريها.

وجولة  �ساعة..  الباطل  جولة  اأن  دائماً  ولتذكروا 

احلق حتى قيام ال�ساعة..

نبيه االأعور

ط��ه��ران  حم��اف��ظ��ة  م�ساحة  تبلغ   

19000 كيلومرت مربع، وتقع  حواىل 

يف الن�سف ال�سمايل من اإيران، وعلى 

األ��ربز، ومركز املحافظة  �سفوح جبال 

هو العا�سمة طهران، وهي واحدة من 

اأكرب املدن يف العامل.

هذه  األ���ربز  جبال  �سل�سلة  تف�سل 

ال�سمالية،  املحافظات  عن  املحافظة 

كلما  ال�سل�سلة  ه���ذه  ارت���ف���اع  وي�����زداد 

اجت��ه��ن��ا ن��ح��و ال�������س���رق، ح��ي��ث ي�سل 

قمة  عند  م���رتاً   5678 اإىل  ارتفاعها 

جبل »دماوند«. 

تقع هذه القمة التي تو�سف باأنها 

جبال  �سل�سلة  و���س��ط  اإي�����ران«  »���س��ق��ف 

اآ�سيا  اأعلى قمة جبل يف  وه��ي  ال��ربز، 

ال��ذي  الغربية واأوروب�����ا. ه��ذا اجل��ب��ل 

ميكن روؤيته من طهران هو يف الأ�سل 

بركان خامد. 

اجلبلية  املناطق  يف  طهران  مناخ 

منه  اجلنوبية  الأج����زاء  ويف  معتدل، 

يتميز مبناخ ن�سف �سحراوي، وعلى 

���س��وء ت��ن��وع م��ن��اخ حم��اف��ظ��ة ط��ه��ران 

ال�����ذي ه���و م���زي���ج م���ن م���ن���اخ ال��ب��ح��ر 

الأبي�ض املتو�سط واملناخ ال�سحراوي، 

فاإن املحافظة تتمتع مبناظر متنوعة 

ه��ذا  ���س��وء  ع��ل��ى  متباينة  ون�����س��اط��ات 

امل���ن���اخ امل���ت���غ���ري، ف��ف��ي ف�����س��ل ال�����س��ت��اء 

التزحلق على اجلليد،  تزدهر ريا�سة 

تتوفر  امل��ح��اف��ظ��ة ل  ج��ن��وب  ل��ك��ن يف 

ن�ساطات  تتوفر  اإمن��ا  الإمكانية،  هذه 

اأخرى. 

اأم������اك������ن ال����رتف����ي����ه وال���ت�������س���ل���ي���ة 

وال�ستجمام: 

و�سط  ���س��ي��اح��ي��ة  منطقة  درب���ن���د: 

���س��ل�����س��ل��ة ج����ب����ال ط�����ه�����ران، ت��ت�����س��ل��ق 

الطبيعة  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  منعطفاتها 

امل��ي��اه يف  ال��ت��ي تنفجر فيها  والأن��ه��ار 

نقي وج��و منع�ض، وتوجد على  ه��واء 

ج���وان���ب���ه���ا الإ�����س����رتاح����ات وامل���ط���اع���م 

ال�سعبية.

ت�����وج�����ال: حت����ت����وي ع���ل���ى خ��م�����ض 

املعلقة  ب��امل�����س��اع��د  م�����زودة  حم��ط��ات 

تنقل ال�سواح بني �سل�سلة جبال األربز، 

حيث ميكن التمتع مب�ساهدة طهران 

احلديثة بعماراتها ال�ساهقة. 

اإف���ني  وادي  ي�����س��ق  درك������ة:  وادي 

ط��ري��ق��ه ع��رب ق��ري��ة »درك�����ة«؛ اإح���دى 

للعا�سمة  اجلذابة  ال�سمالية  القرى 

ط��ه��ران، وال��ت��ي تتمتع مب��ن��اخ لطيف 

وجو ه��ادىء، وت�ستهر بكرثة ب�ساتني 

فاكهة التفاح والكرز والتني واجلوز. 

م���ت���ن���زه ج��م�����س��ي��دي��ة: ُي���ع���د ه���ذا 

املتنزه من اأجمل املتنزهات الطبيعية 

موقعه  حيث  طهران،  يف  وال�سياحية 

�سل�سلة  �سفوح  على  واجل���ذاب  املتميز 

جبال األربز ال�ساهقة. 

متنزه ال�سعب »بارك ملت«: يحتل 

الأهمية،  بالغة  مكانة  ال�سعب  متنزه 

ح��ي��ث ي��ق��ع ع��ل��ى ج���ان���ب ����س���ارع »ويل 

ع�����س��ر«، ويف اجل���ان���ب الآخ�����ر ت��وج��د 

حم����الت جت���اري���ة وم��ط��اع��م ف��اخ��رة، 

جميلة  بحرية  على  املتنزه  وي�ستمل 

ت�سمح لرّوادها ب�سياقة القوارب. 

م��ت��ن��زه لل����ة »ب�����ارك لل�����ة«: يقع 

متنزه للة مبحاذاة �سارعني رئي�سني 

العا�سمة،  قلب  يف  وكاركر«  »ك�ساورز 

وت��وج��د ف��ي��ه حم���الت جت��اري��ة بنيت 

على هيئة اأكواخ باألوان الطبيعة، مما 

ي�سفي على جمالها جماًل اأزهى. 

وح�ض(:  )ب��اغ  احليوانات  حديقة 

ت���ق���ع ع���ل���ى ب��ق��ع��ة خ�������س���راء، وت�����س��م 

اأنواعاً كثرية من احليوانات والطيور 

من  يقّربها  مما  واملفرت�سة،  الأليفة 

واق�����ع ال��ط��ب��ي��ع��ة، وت��ب��ع��د ع���ن م��رك��ز 

العا�سمة حواىل 20 كيلومرتاً باجتاه 

مدينة كرج )غرب طهران(.

اآزادي«:  »م��ي��دان  احل��ري��ة  ���س��اح��ة 

مت بناء �ساحة احلرية يف عام 1971م، 

األ��ف   50 م�ساحتها  تبلغ  اأر�����ض  ع��ل��ى 

غاية  يف  ب��رج  يتو�سطها  م��رب��ع،  م��رت 

ويعترب  الهند�سية،  وال��دّق��ة  ال��روع��ة 

رمزاً للعا�سمة طهران، واأحد النماذج 

املميزة للمنجزات املعمارية الإيرانية 

ارتفاعه  ويبلغ  املعا�سرة،  الإ�سالمية 

45 مرتاً، ويوجد يف طبقاته الأر�سية 
م���ت���ح���ف وم���ك���ت���ب���ة وق�����اع�����ة ل��ع��ر���ض 

ال�سناعات  لبيع  وحم���الت  الأف����الم، 

اليدوية والكتب. 

متحف وق�سر جل�ستان: اأقيم على 

اأنقا�ض قلعة طهران التاريخية، وهو 

وهو  القاجاريني،  امللوك  اإقامة  حمل 

املباين يف طهران  واأق���دم  اأجمل  اأح��د 

خالل القرنني املا�سيني.

وتقع هذه املجموعة يف �ساحة اأرك 

يف قلب طهران. 

م���ت���ح���ف ال��������دار امل����ع����م����ورة »م�����وزه 

اأبرز  اأح��د  داراآب���اد«: يعترب هذا املتحف 

املناطق ال�سياحية الرائعة واجلذابة يف 

املتحف  حيث  الفريدة،  ورمب��ا  طهران، 

حيوانات  على  يحتوي  ال���ذي  اجلميل 

حمنطة وحّية، وموقعه على قمة جبل 

الورود، ويقع  واأ�سجار  مليء باخل�سرة 

للعا�سمة  ال�سمالية  املناطق  اإح��دى  يف 

طهران.

اآب��اد«: تتاألف من  ق�سور »كاخ �سعد 

م�ساكن  متثل  ك��ان��ت  ق�سور  جمموعة 

ل�ساه اإيران واأ�سرته قبل �سقوط حكمه 

وان��ت�����س��ار ال���ث���ورة الإ���س��الم��ي��ة. حتيط 

اأ���س��ج��ار  ال��ق�����س��ور ح���دائ���ق ذات  ب���ه���ذه 

اإىل  م�سافاً  خ�سراء،  وت��الل  عمالقة، 

ذل����ك الأح����وا�����ض ال��ت��ي ت��ن�����س��اب اإل��ي��ه��ا 

من  الطبيعية  امل��ن��ح��درات  ع��رب  امل��ي��اه 

ق��م��م اجل���ب���ال، وب��ع��د ان��ت�����س��ار ال��ث��ورة 

الإ����س���الم���ي���ة يف اإي�������ران حت���ّول���ت ه��ذه 

الق�سور اإىل متاحف ت�ستقطب ال�سّياح 

نذكر  للفائدة  وتعميماً  مكان،  كل  من 

منها: متحف ال�سعب، ومتحف العربة، 

واملتحف  الطبيعي،  ال��ت��اري��خ  ومتحف 

ال��ع�����س��ك��ري، وم��ت��ح��ف اإي�����ران ال��ق��دمي، 

ال�سعبي،  وال�����رتاث  ال�����س��ج��اد  وم��ت��ح��ف 

وم��ت��ح��ف ال���ف���خ���اري���ات وال���زج���اج���ي���ات، 

ومتحف الفنون الوطنية الإيرانية.

موؤمن احللبي

للعراق  غزوها  اإب��ان  املتحدة  الوليات  و�سعت 

ت�سب  التي  واخلفية  املعلنة  الأه���داف  من  جملة 

�سمنها  م��ن  وال��ت��ي  العليا،  مل�ساحلها  نهايتها  يف 

»اإ�سرائيل«،  ربيبتها  اأم��ن  تاأمني  احل��ال،  بطبيعة 

اأمام ما ت�سميه خطراً قادماً من اجلهة ال�سرقية.

ل��ك��ن ب��ع��د اإع����الن ال��رئ��ي�����ض الأم���ريك���ي ب���اراك 

اأوب���ام���ا ���س��ح��ب ق����وات ب����الده م��ن ال���ع���راق، وت��رك 

ال�ساحة العراقية اأمام احلكومة العراقية برئا�سة 

نوري املالكي لتدير الأمور فيها، بات القلق يظهر 

ف��ت��ح جبهة قدمية  اح��ت��م��ال  »اإ���س��رائ��ي��ل«، م��ن  يف 

لطاملا اأرادت »اإ�سرائيل« اإبقاءها يف طي الن�سيان.

القلق يف »اإ�سرائيل«، بح�سب ما ذكرته �سحيفة 

»جريوزليم بو�ست«، ناجت عن حتليالت اإ�سرائيلية 

كبح  ت�ستطيع  ل��ن  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  تفيد 

وذل��ك يف ظل  ال��ع��راق،  املقاومة يف  ف�سائل  جماح 

كحكومة جديدة،  منه  تعاين  التي  ال�سعف  حالة 

عديدة  مناطق  يف  الف�سائل  هذه  وانت�سار  وك��رثة 

الأم��ور  ال�سيطرة عليها من  ما يجعل  العراق،  يف 

ال�سعبة.

اأم�����ا ال�����س��ي��ن��اري��و الآخ������ر ال�����ذي ت��ن��ظ��ر اإل��ي��ه 

اأخ��رى  جبهة  فتح  فهو  ال��ق��ل��ق،  بعني  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

لطاملا بقيت خالل ال�سنوات املا�سية، حمل اإهمال 

الوجود  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«، يف ظ��ل  م��ن قبل اجلي�ض 

التي  نف�سها  وه��ي اجلبهة  ال��ع��راق،  الأم��ريك��ي يف 

يدعوها اجلي�ض الإ�سرائيلي ب�»اجلبهة ال�سرقية«، 

 1991 عام  »اإ�سرائيل« يف  كانت قد هاجمت  والتي 

ب�سواريخ  ح�سني  �سدام  ال�سابق  الرئي�ض  عهد  يف 

من نوع �سكاد، وهي نف�سها اجلبهة التي �ستح�سل 

مع حلول عام 2015م على طائرات مقاتله من نوع 

)F16(، بح�سب �سفقة ع�سكرية اأبرمتها احلكومة 

العراقية مع الوليات املتحدة الأمريكية.

احل���ك���وم���ة  اأن  اإىل  ال�������س���ح���ي���ف���ة  واأ��������س�������ارت 

»الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« مل ت��ب��د اع��رتا���س��ه��ا ع��ل��ى ه��ذه 

ال�سفقة، رغم املخاطر التي من املمكن اأن متثلها 

م�سلحة  من  ب��اأن  امل�سبقة  ملعرفتها  وذل��ك  عليها، 

العراق دعم  املتحدة بعد الن�سحاب من  الوليات 

احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة و���س��م��ان ا���س��ت��م��راره��ا، حتى 

تتمكن من الحتفاظ بنفوذها يف العراق.

تعمل  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

على  مقلقة،  تعتربها  التي  املعطيات  يف ظل هذه 

مزيد  وجمع  اخلا�سة،  القتالية  قدراتها  تطوير 

م���ن امل��ع��ل��وم��ات الإ���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ور����س���م خ��رائ��ط 

الأه��داف  من  بنك  اإع���داد  اإىل  بالإ�سافة  للعراق، 

اجلوية  ال��دف��اع  اأنظمة  اإىل  وال��ت��ع��رف  ال��ع��راق��ي��ة، 

العراقي.

الإ���س��رائ��ي��ل��ي وخم��اوف��ه من  ال��ك��ي��ان  ح�سابات 

الع��ت��ب��ار، كما ج��اء يف  ت��اأخ��ذ بعني  الن�سحاب مل 

طفت  التي  اخلالفات  »الإ�سرائيلية«،  ال�سحيفة 

اتهام  اإث��ر  العراقية،  احلكومة  فرقاء  بني  موؤخراً 

ط����ارق ال��ه��ا���س��م��ي، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ع��راق��ي من 

اإث��ر  وع��ل��ى  ب���الإره���اب،  تتعلق  بتهم  الق�ساء  قبل 

ت����اأزم الأم����ر دع���ت ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ال�����س��دري��ة يف 

نحو  والذهاب  العراقي  الربملان  حل  اإىل  العراق، 

اإج��راء انتخابات مبكرة، وذلك بهدف حل الأزمة 

توجيه  م��ن��ذ  ب��ال��ب��الد،  تع�سف  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

اأ�سابع التهام بق�سايا اإرهابية اإىل نائب الرئي�ض 

العراقي، طارق الها�سمي.

ف��ه��ل م��ا ن�����س��ه��ده يف ال���ع���راق م��ن ت�����اأّزم �سببه 

اأم  ق��وي،  ع��راق  قيام  م��ن  »الإ�سرائيلية«  امل��خ��اوف 

على  العراقية  الأط���راف  بع�ض  لإجبار  مدبَّر  هو 

اللجوء اإىل اأمريكا وال�سهاينة حلل الأزمة؟

ه�شام منّور 
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تداعيات االنسحاب األميركي على الكيان »اإلسرائيلي«
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ممّيز  ت��اري��خ  1913؛  الأول  ك��ان��ون   25
لكنه من�سي متاماً. ففي  ب��روت،  يف حياة 

املدينة،  اأول ط��ائ��رة يف  ال��ي��وم هبطت  ه��ذا 

وحت���دي���داً يف ���س��اح��ة ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا يف ���س��رق 

امل���دي���ن���ة، وك����ان ي��ق��وده��ا ال��ف��رن�����س��ي ج��ول 

��ت ت��ل��ك ال�����س��اح��ة ب���األ���وف  ف���دري���ن، ف��غ�����سّ

واأولد،  ون�����س��اء  رج�����ال  م���ن  ال��ب��روت��ي��ن 

وك��ان��ت ت��ل��ك ال��ف�����س��ح��ة ق��د اأُع�����دت ل��ن��زول 

الكل�س  مب���ادة  الأر����س  فُفر�ست  ال��ط��ائ��رة، 

وُجمعت  للهبوط،  ة  املعدَّ الف�سحة  لتمييز 

الطيار  لإر���س��اد  واأُح��رق��ت  البالية  اخل���رق 

نزل  وعندما  ال��ن��زول،  مكان  اإىل  بالدخان 

الطيار تعاىل الهتاف والت�سفيق، ف�سافح 

الطيار بع�س م�ستقبليه، وتوّجه اإىل فندق 

»ب�سول« يف حملة الزيتونة.

ال�سبت  �سباح  وطار  بروت  فدرين  وّدع 

24 كانون الأول من مطار الكرنتينا، و�سّرح 
ق��ب��ل ان��ط��اق��ه ب��ام��ت��داح اأه����ايل ب����روت، ملا 

اأبدوه نحوه من الرتحيب والتكرمي، وقال 

لكونه  كبر  وفخر  عظيم  بفرح  ي�سعر  اإن��ه 

اأول طيار �ساهدته هذه الباد.

كان   ،1913 �سنة  الأول  كانون   29 ويف 

م��وع��د ه��ب��وط ال��ط��ي��ار ال��ف��رن�����س��ي ال��ث��اين 

الكرنتينا  ���س��اح��ة  ��ت  ف��غ�����سّ ب��ون��ي��ه،  امل���دع���و 

وعلى  باجلماهر،  لها  املجاورة  والب�ساتن 

راأ���س��ه��م ال���وايل وق��ائ��د اجل��ن��درم��ة وقن�سل 

ف��رن�����س��ا، ث��م ظ��ه��رت ال��ط��ائ��رة ف���وق ���س��راي 

ال�����رج، وك����ان يف نية  احل��ك��وم��ة يف ���س��اح��ة 

ال��ط��ي��ار ال���ن���زول يف ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا، ل��ك��ن��ه �سّل 

الطريق، لعلوه م�سافة ثاثة اآلف مرت عن 

اإىل جهة رمل  �سطح الأر����س، ف��داوم �سره 

امل�سيطبة ونزل هناك، فاأ�سرع املتجمعون يف 

الكرنتينا بالتوجه اإىل امل�سيطبة.

�سباط  وكان اخلام�س ع�سر من �سهر 

اإذ  ب��روت،  تاريخ  يف  م�سهوداً   1914 �سنة 

�سعى الأهايل اإىل جهة املنارة، حتى جتاوز 

الطيار  ل��روؤي��ة  األ���ف���اً،  الع�سرين  ع��دده��م 

يتقدمهم  بك،  �سادق  ورفيقه  بك  فتحي 

والقنا�سل  لبنان  ومت�سرف  بروت  وايل 

وال�سباط وفرق املو�سيقى، لكن الطائرة 

م�����ّرت ف����وق ����س���راي احل��ك��وم��ة يف ���س��اح��ة 

ثم  الع�سكرية،  الق�سلة  ف��وق  ث��م  ال���رج، 

عادت وحّلقت فوق �ساحة الرج، واجتهت 

يف  النهر  ق��رب  ون��زل��ت  الكرنتينا،  ���س��وب 

اأب��ل��غ الطيار  ال���وايل م��ن  ب���روت، فاأر�سل 

واأُ�سعلت  ب���روت،  راأ����س  ب��ان��ت��ظ��اره يف  اأن���ه 

كمية من احلطب لإع��ام الطيار مبكان 

الهبوط.

وحّطت الطائرة يف املطار املذكور بعد 

الظهر، فهجم فريق من الأهايل وحملوا 

ال���ط���ي���اري���ن ع���ل���ى الأك�������ف ب����ن ال��ه��ت��اف 

خ�سي�ساً  اأُع����د  ���س��رداق  اإىل  وامل��و���س��ي��ق��ى، 

ذل��ك حفات  واأق��ي��م��ت لهما بعد  ل��ذل��ك، 

تكرمي.

وك�����ان الأه������ايل ق���د ج��م��ع��وا ن��ح��و األ���ف 

فرفعوا  �سيوان،  يف  حمام  طر  وخم�سمائة 

الغطاء عنها، وطارت الأ�سراب حتى حجبت 

كانت  التي  امل��ن��ارة،  ع��ن حملة  ال�سم�س  ن��ور 

ب��اجل��م��اه��ر  غ��ا���س��ة  و���س��اح��ات��ه��ا  ب�ساتينها 

اأبياتاً  ي��رددون  الأولد  وك��ان  من كل طبقة، 

حفظوها للمنا�سبة منها البيتن القائلن:

خا�سوا الف�سا و�سابقوا العدوان 

وجالوا على منت الهوا فر�سان

واجلو قلدهم اأجنة اأمره 

فا�ستجاروه خليلهم ميدان

ف��ت��ح��ي و�����س����ادق يف  ال���ب���روت���ي���ون  ودع 

حتى  يطران  ك��ادا  وم��ا   ،1914 �سباط   19
اإىل  ف��ا���س��ط��روا  ال��ط��ائ��رة،  ع��ط��ل يف  ح�سل 

ثم  لإ�ساحها،  النهر  منطقة  يف  الهبوط 

اأقلعت جمدداً يوم 23 �سباط باجتاه دم�سق، 

28 �سباط  الأخ�����رة يف  ه���ذه  وت��وج��ه��ا م��ن 

ب��اجت��اه م�����س��ر، ل��ك��ن اخ��ت��ل ت����وازن ال��ط��ائ��رة 

فهوت  فل�سطن،  يف  ال�����س��ري��ع��ة  وادي  ف���وق 

وحتطمت وُقتل الطياران.

وبعدهما  وبونيه،  فدرين  زي��ارة  فّتحت 

اللبنانين  اأع���ن  ل��ب��روت،  و���س��ادق  فتحي 

ع��ل��ى ع���امل ال���ط���ران ال����ذي ب����داأ ب��ال��ت��ط��ور 

وما  الأوىل  العاملية  احلرب  اأن  اإل  والتقدم، 

هذا  ول��وج  تاأخر  اإىل  اأدى  ماآ�س  من  تبعها 

العلم.

بعد احل��رب يف  اللبنانين  نه�سة  ب��داأت 

عدة جمالت، منها الطران. 

يو�سف  ه��و  لبناين  ط��ي��ار  اأول  اأن  ي��ذك��ر 

ع���ك���ر، ال������ذي ت��ل��ق��ى م����ب����ادئ ال����ط����ران يف 

مع�سكر رياق، ثم �سافر اإىل باري�س حيث اأمت 

علومه، ودعته بعد ذلك اجلالية العربية يف 

 ،1927 �سنة  الدعوة حوايل  فلّبى  الرازيل، 

اإىل  وق��ام بعدة رح��ات هناك، وك��ان ي�سعى 

اإقامة خط جوي بن الأقطار العربية.

حممود  اللبناين  الطيار  اأن  ُيذكر  كما 

�سليمان عبد اخلالق، غادر بلدته �سنة 1923 

بالتجارة  ا�ستغل  ح��ي��ث  امل��ك�����س��ي��ك،  ق��ا���س��داً 

ب�سع �سنوات، ثم در�س امليكانيك والطران 

ب��امل��را���س��ل��ة، وال���ت���ح���ق ب��ع��د ذل����ك مب��در���س��ة 

ل��ن��ك��ول��ن ل���ل���ط���ران يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

الأمركية، واأ�سبح من الطيارين البارعن.

ي��ج��ب الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى مطلع �سنة  ك���ان 

1934 ل�ستقبال اأول طائرة مدنية هبطت يف 
ل�ستقبال   1949 �سنة  وحتى  املرفاأ،  منطقة 

اأول طائرة داكوتا �سعودية، هبطت يف املطار 

القدمي يف منطقة املدينة الريا�سية، موؤذنة 

بولدة �سركة طران ال�سرق الأو�سط وليبداأ 

انطاق حركة الطران يف لبنان.

»عن بريوتنا«

18
ثقافة

ق�صة الطريان يف لبنان

�أول طـــائـــرة حــطـت فــــي بـــــريوت

بيروتيات

ال�صومال مثال.. ومليار دوالر �صعوديًا النتخابات لبنان 2009

�أي دميقر�طية يريدها �لأمريكي وبائع �لكاز.. للعامل �لعربي؟
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هي لوثة »الدميقراطية« اإذن.

ت�����س��ي��ب ك���ل امل��ج��ت��م��ع��ات وامل��ج��م��وع��ات، وك���ل ي�����س��ع لها 

ح�����س��اب��ات��ه وم��ق��اي��ي�����س��ه، ف��ب��ات��ت »و���س��ف��ة« �سحرية حل��ل كل 

والإن�سانية  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  امل�ساكل 

والرتبوية..

ه��ي مدخل احل��رب وال�����س��ام، وع��ن��وان ال��وئ��ام واملحبة، 

كما ه��ي �سبب احل���روب وامل��اآ���س��ي وامل��ج��اع��ات، ه��ي باخت�سار 

اإيديولوجية ال�سيد الأمركي واأتباعه واأذبابه الغربين بعد 

انتهاء احلرب الباردة.

اإيديولوجية املنت�سرين، ونهج اقت�ساد ال�سوق  اإذن، هي 

الدماء  اإل  ت��رتك  ل  التي  الفتاكة،  املتوح�سة  والليرالية 

وال����دم����وع وال��ت�����س��رد وامل���ج���اع���ات والإف���ا����س���ات والأزم������ات 

الأك��ر غرابة  تنت�سر وحت��ل، لكن  البلدان، حيث  وانحال 

وا�ستهجاناً وده�سة، اأن حتل الدميقراطية الغربية املتوح�سة 

ال��ت��ي ت�ستبيح ك��ل ���س��يء، ك��ل ���س��يء م��ن الأر�����س وخ��رات��ه��ا، 

كل  فت�سلِّع  الب�سري،  بالكائن  وانتهاء  والهواء،  باملاء  م��روراً 

القيم والتقاليد واملفاهيم، فت�سحي الدميقراطية املطلوبة 

التي  النتخاب،  �سندوق  دميقراطية  هي  ف��وراً  النهاية  يف 

�ست�سلح كل �سيء، ب�سرف النظر عن املفا�سد التي تتخللها، 

يفوق  ب�سكل  املتدفق  والنفطي  ال�سيا�سي  وامل��ال  كالر�سوى 

وي�سفط  ج��م��ل،  اأذن  امل�����س��ك��ن  ل��ل��ن��اخ��ب  فيعطى  ال��ت�����س��ور، 

امل��ب��ال��غ ال��ك��رى »زع���م���اء« ق��ب��ائ��ل وع�����س��ائ��ر ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

لتحميل  دولر  باملليار  ال�سعودي  الع��رتاف  تتذكرون  فهل 

انتخابات قوى 14 اآذار 1978 عام 2009، وباعرتاف جيفري 

لت�سويه  وا�سنطن  م��ن  دولر  مليون  بخم�سمئة  فيلتمان 

�سورة املقاومة، ثم تذكروا »املكرمات« القطرية وال�سعودية 

الأخ���رة،  والتون�سية  امل�سرية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  واخلليجية 

قيم  اأي  تعرفون  ق��زح،  قو�س  على  تركب  ل  التي  والنتائج 

دميقراطية تقود اإليها وا�سنطن واأتباعها الغربين.

هل ن�ستفيد من جتارب التاريخ؟

حيث  مفيدة،  اأملانيا  يف  النازية  جتربة  اإىل  العودة  رمبا 

احل��رب  فاأنتجت  ال�سلطة  اإىل  الق����رتاع  �سناديق  حملتها 

العاملية الثانية، وع�سرات ماين القتلى اإ�سافة اإىل اخلراب 

والدمار؟

جتربة  الآن  وال��غ��رب��ي  الأم���رك���ي  ي�سميه  م��ا  وجت��رب��ة 

»الربيع العربي« ودميقراطية �سناديق القرتاع، التي حملت 

منذ  م�سر  يف  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  وتون�س،  م�سر  يف  املتاأ�سلمن 

العام 1928 احتياطياً للغرب امل�ستعمر الذي اأوجدهم، وكانت 

وامل�ستهجن  ول��ن��دن،  ب��ون  بن  تتوزع  ال���دوام  على  قياداتهم 

الدميقراطي  واخلا�س  الدميقراطي  اجلنون  ظاهرة  يف 

الغربية،  ال�����س��ف��ارات  ب��اإج��م��اع  حتظى  اأن��ه��ا  العربي  عاملنا  يف 

دول  ب�»دميقراطية«  وحتى  ال�سيا�سية،  والأح���زاب  والنخب 

وتغدق  فتمولها  د�ساتر،  فيها  يوجد  ل  التي  العربي  الكاز 

عليها، �سرط اأن تكون بعيدة عنها.

اإذن ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، ل��ي�����س ع��ل��ى م��وع��د ح��ق��ي��ق��ي مع 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة.. رمب���ا ك���ان ع��ل��ى م��وع��د م��ع امل��ن��اف��ق��ة، لأن 

الدميقراطية بب�ساطة هي ح�سب التعبر الأفاطوين حكم 

اأح��راراً يف  اأن يكونوا  اأي  اأجل ال�سعب،  ال�سعب لل�سعب ومن 

يقررون،  الذين  هم  م�سائرهم،  وتقرير  وذواتهم  نفو�سهم 

ال�سيا�سي حم��دداً، ولهذا ثمة مبداأ يف  امل��ال  بحيث ل يكون 

القوانن مبعاقبة الرا�سي واملرت�سي، فمن يدري رمبا كانت 

روما القدمية على حق، حينما كان مفتاح القيادة اأو ال�سلطة 

حمرماً  فكان  التمثيلية  ال�سلطة  اأم��ا  فقط،  لاأغنياء  حقاً 

على العبيد والفقراء..

ت��اأم��ل��وا يف ق��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة الأم��رك��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة، 

اإىل  الفقراء يتقدمون  اأن  ف��ارق،  املطبق، مع  األي�س هذا هو 

اأن  انتبهتم كيف  �سناديق القرتاع لي�سوتوا لاأثرياء، هل 

حملة باراك اأوباما للتجديد، بداأت مبليار دولر من كريات 

ال�سركات واحلبل على اجلرار كلما اقرتب موعد النتخابات 

الرئا�سية.

هل الدميقراطية على الطريقة الأمركية هي احلل؟

ال��ذي  ال�سومال  درو����س  الأع����راب  ي�ستخل�س  ل��و  ح��ب��ذا 

ميوت اأهله جوعاً وفقراً وعط�ساً.. اأو حرباً اأهلية واإثنية.

ما  �سمه  اأو  امل�ستبد،  اأو  الطاغية،  اأو  الديكتاتور  �سقط 

فكك،  ال�����س��وم��ايل،  ال�سعب  لكن  ب���ري،  �سياد  حممد  �سئت 

وميوت جوعاً.

هل دميقراطية ال�سيد الأمركي وحمد بن جا�سم وبندر 

احل��ل،  ه��ي  بالطبع  ���س��ارك��وزي  ال�سيد  ومعهم  �سلطان،  ب��ن 

لناحظ حرب القبائل والع�سائر وامللي�سيات الآن يف ليبيا.

تذكروا قيم الدميقراطية الأمركية والأطل�سية يف 

العراق: دماء ودموع ونهب، ومليون ون�سف املليون قتيل 

عراقي.. وانق�سام اإثني وطائفي وتهجر وا�سع..

فل�سطن،  والأم��رك��ي��ة يف  ال��غ��رب��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الدنيا  ك��ل  م��ن  اآف���اق  ���س��ذاذ  وزرع  باأكمله  �سعب  اق��ت��اع 

الدميقراطية  التجربة  املرتزقة  جتربة  وجعل  مكانهم، 

التي تركع لها كل القيم الغربية.

ب��ب�����س��اط��ة، ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��رب��ي��ع 

ال��ت��ق��دم، لأن  ���س��روط  ���س��رط م��ن  اأي  ال��ع��رب��ي ل يحمل 

ال�سوؤال �سيبقى ما هو حمتواها الجتماعي وماذا توؤّمن 

احلرية  يف  املعقدة  العربي  الإن�����س��ان  مل�ساكل  ح��ل��ول  م��ن 

وال�سكن  والطبابة  التعلم  وح��ق  وال�ستقال  وال�سيادة 

وحقه من الروة.

واأن  ن��ور،  ت��زال با  ال�سعودية ما  ق��رى يف  اأن  لننتبه 

اأو  اأبيدت  قبائل  واأن  املقابر،  يف  ي�سكنون  م�سر  يف  اأنا�ساً 

نقلت من اأمكنتها حينما انقلب حمد بن خليفة على اأبيه 

مب�ساعدة ابن خاله حمد بن جا�سم.

تذكروا اأن اأكر من 50 مليون عربي ما يزال اأمياً...

امل��دم��رة م��ن مفاهيم  ال��ق��ي��م  اإذن، م���اذا حت��م��ل ه���ذه 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ���س��وى »زه�����رة« م�����س��م��وم��ة ت��و���س��ع على 

اأ�سرحة النا�س الذين قتلتهم هذه الراأ�سمالية املتوح�سة.

اأ. ز. د.

حممود عبداخلالق.. من اأوائل الطيارينيو�سف عكر.. اأول طيار لبناين



ح��رب؟  دون  م��ن  اأفغان�ستان  تتخيل  كيف 

تاريخ  اإىل  بالنظر  اأذه��ان��ن��ا  اإىل  يتبادر  ���س��وؤال 

ه����ذه ال����دول����ة ال��غ��ن��ي��ة ب����ال����رتاث واحل�������س���ارة 

حتى  عقود  م��دار  على  احل��روب  مزقتها  التي 

اأ�سبحت بالكاد قادرة على التنف�س والبقاء..

امل���ق���وم���ات  اإىل  اأف���غ���ان�������س���ت���ان  ت��ف��ت��ق��ر  ل 

اجل��م��ال��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ب��ل ه��ي ع��ل��ى العك�س 

ق��د ت��ب��دو واح���ة ���س��ام رائ��ع��ة يف ح��ال امتنعت 

الدول عن �سن احلروب عليها وتركتها يف حال 

متاماً  للغاية  وديعة  تبدو  اأن  ميكنها  �سبيلها، 

و�سط  يقف  ال���ذي  الأزرق  امل�سجد  ب��اح��ة  مثل 

حديقة من الزهور اخلابة املحيطة به و�سط 

مزار ال�سريف، وهو املَعلم الأبرز يف الباد.

من  الآلف  اأفغان�ستان  ا�ستقطبت  لطاملا 

ال�����س��ي��اح ق��ب��ل ع��ق��ود م���ن ب����دء احل�����رب، وم��ن 

اأنحاء  ال�سهل جداً معرفة ال�سبب، التجول يف 

عا�سمتها يعطي النطباع باأن للدولة تاريخاً 

متعاقبة  ح�سارات  وق��ع  على  اكت�سبته  عريقاً 

خلفت اآث���اراً ل حتمى م��ع م��رور ال��زم��ن، لعل 

اأبرزها امل�سجد الأزرق.

�سخمة  ح��دي��ق��ة  الأزرق  امل�����س��ج��د  ت��ط��وق 

من  حتميه  ال��ت��ي  ح���دوده  ت�سكل  ت��ك��اد  جميلة 

�سجيج املدينة من حوله، يف ال�سوارع املحيطة 

به من كل جانب، تتناهى اإىل م�سامعك اأ�سوات 

املارة واأبواق ال�سيارات والبازارات التي تفرت�س 

الأر�سفة التي تغ�س  باحل�سود.

امل�سجد  اإىل حديقة  الدخول  لكن مبجرد 

تقت�سر  ورمب��ا  املدينة،  �سجيج  ينح�سر  حتى 

الأ�سوات هناك على �سحكات الأطفال وهديل 

اآبائهم  م��ع  ي��اأت��ون  الأط��ف��ال  احل��م��ام، ع�سرات 

ل��ال��ت��ق��اء ب������اآلف احل��م��ائ��م ال��ب��ي�����س��اء ال��ت��ي 

ت��ت��ه��ادى ع��ر م�����س��ارات خم��ت��ل��ف��ة، ت��ن��ق��ر على 

الأر�س، تتناول الف�سات وتهرب بعيداً..

اأنها  ل��و  كما  تت�سرف  البي�ساء  احل��م��ائ��م 

تعي�س هنا يف منزلها، ومتت تربيتها من قبل 

امل�سوؤولن عن امل�سجد الأزرق منذ اأن مت بناوؤه 

واح��دة  اأ�سبحت  ال��ث��اين ع�سر حتى  ال��ق��رن  يف 

من رموزه ال�سهرة.

بي�ساء  هي  احلمائم  اإن  الأ�سطورة  تقول 

ما  واإذا  ن��ف�����س��ه،  امل�����س��ج��د  ن��ظ��راً حل��رم��ة  نقية 

امل�سجد،  اإىل  م��ل��ون��ة ج��دي��دة  و���س��ل��ت ح��م��ام��ة 

نا�سعة  بي�ساء  حمامة  اإىل  �ستتحول  ف��اإن��ه��ا 

ب�سبب الطهارة املتناثرة يف املكان.

بيت  ه���ن���اك  امل�����س��ج��د  اإىل ج���ان���ب جم��م��ع 

النوافذ  احلمام، وهو عبارة عن مبنى متعدد 

على  وتتكاثر  احلمائم  فيه  تع�س�س  ال�سغرة 

عر  اإطعامها  يتم  اأي�ساً  وهناك  ال�سنة،  م��دار 

نر البذور من قبل الأطفال والزوار.

 مقام رائع

الأب��رز  امل�سهد  اأن  اإل  امل�سهد  جمالية  رغم 

الذي يخطف الأنظار هو امل�سجد الأزرق الذي 

ي��ق��ف يف و���س��ط احل��دي��ق��ة وي��ل��ت��ق��ط اأن��ظ��ارك��م 

على  ا�سمه،  يقول  كما  اللون  اأزرق  اإن��ه  ب�سدة، 

جانبيه هناك الآلف من قطع الباط امللون 

ال�سم�س  ���س��وء  ي��وم�����س يف  ال����ذي  وامل���زخ���رف 

امل�سجد،  اإىل  ت��وؤدي  الطرق  ���س��راب، كل  وك��اأن��ه 

واجلميع ياأتي اإىل احلديقة ليزوره اأوًل.

ح��ذاءك  تخلع  امل�سجد،  جممع  ب��اب  على 

بن  وجميل،  ق��دمي  مقام  ح�سرة  اإىل  لتدخل 

ال�����س��ل��وات، ت��ت��ن��زه الأ���س��ر يف ح��دي��ق��ة امل�سجد 

العماقة وبع�سها يزور متحفه ال�سغر.

هناك الكثر من احلجاج الذين يتدفقون 

اإىل ه���ن���ا، اأي�������س���اً، ي���اأت���ون م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 

ي��زورون �سريح  املجاورة،  وال��دول  اأفغان�ستان  

ي�سمونه،  ك��م��ا  ع��ل��ي  ح�����س��رة  اأو  ع��ل��ي  الإم�����ام 

وال�سريح ي�سكل اأكر جناح من املجمع وميكن 

فقط دخوله من قبل امل�سلمن املوؤمنن.

النبي  ابنة  زوج  علي،  قر  ي�سم  ال�سريح 

حممد �سلى اهلل عليه واآل��ه و�سلم كما يعتقد 

اإىل  نقل جثته  باأنه مت  يظنون  اإذ  هنا،  النا�س 

اأفغان�ستان من مكان دفنها الأ�سلي يف النجف 

يف العراق، يف وقت مبكر من تاريخ الإ�سام.

وت��ق��ول الأ����س���ط���ورة اإن رج���ل دي���ن حملي 

اك��ت�����س��ف م��ك��ان ق���ر الإم������ام ع��ل��ي ب��ي��ن��م��ا ك��ان 

ي�����س��رتي��ح يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة يف ب���داي���ة ال��ق��رن 

ك�سفت  روؤي���ة  جل�سته  يف  �ساهد  ع�سر،  ال��ث��اين 

له اأن قر الإمام علي هو يف مكان ما بالقرب 

فيها،  �سراً  القدمية وقد دفن  بلخ  من مدينة 

الآن على  ت��زال تقف حتى  املدينة ل  واأنقا�س 

مزار  من  الغرب  اإىل  كيلومرتاً   20 نحو  بعد 

ال�سلجوقي  ال�سلطان  اأم���ر  اآن�����ذاك،  ���س��ري��ف. 

امل�سجد  اأحمد �سنجر، ببناء مزار خا�س فكان 

الأزرق الذي ل يزال قائماً حتى اليوم.

مت  فقد  �ساخب،  ت��اري��خ  نف�سه  ولل�سريح 

املغويل  وجي�سه  خان  جنكيز  يد  على  تدمره 

يف القرن الثالث ع�سر، ولكن اأعيد بناوؤه، وكان 

للحجاج يف  اأهمية  الأك��ر  الأمكنة  من  دائ��م��اً 

اأفغان�ستان، �سواء بالن�سبة لل�سيعة وال�سنة. 

بالط وزخارف

ب��ع��د احل���دي���ث امل��ق��ت�����س��ب، ي���ه���رع امل�����وؤذن 

بالزخارف  لا�ستمتاع  ال���زوار  ت��ارك��اً  لل�ساة 

اخلارجي  اجل��زء  تغطي  التي  الباط  واأن���واع 

قطع  م��ن  حت�سى  ل  ق��ط��ع  ه��ن��اك  للم�سجد، 

بقليل من حجم  اأك��ر  وه��ي  الفردية  الباط 

اأك���ر من  ال��ي��د، وتتكون ك��ل قطعة م��ن من��ط 

الف�سيف�ساء.

من  قدمية  حيلة  امل�سجد  ع��م��ارة  وتتبع 

الأل��وان  ت�سرف  بحيث  الإ�سامية،  العمارة 

اأن��ظ��ار  ال��ب��اط،  م��ن  املختلفة  والت�ساميم 

الهيكل  ياحظ  اأن  امل�ساهد  وين�سى  الزائر، 

يف  ال��ت��ف��ك��ر  ح��ت��ى  اأو  نف�سه  للمبنى  امل��ت��ن 

امل�سجد  ب��ن��ي  ال��ت��ي  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  ال���ق���وان���ن 

انعدام  يظهر  ذل��ك  م��ن  ب��دًل  اأ�سا�سها،  على 

ال��وزن وك��اأن امل�سجد معجزة حت��وم حول  يف 

الأر�س.

لكن من اأين اأتت هذه الباطات اجلميلة؟ 

اأفغان هذا النوع من الباط  ي�سنع حرفيون 

امل�سجد، وكلما  يف ور�سة �سغرة خارج جممع 

تعر�ست قطعة لل�سرر عر العوامل الطبيعية 

اأو من قبل الزوار فهم يعملون على ا�ستبدالها 

وعلى اإ�ساح ال�سرر على الفور، مما يعني اأن 

كل  امل�سجد م�ستمرة يف  لبناء  ال�سيانة  اأعمال 

الأوقات حتى ل يفقد رونقه اخلارجي.

يحتاج  الأزرق  امل�سجد  اإن  ال��ع��م��ال  ي��ق��ول 

الذين  ال���زوار  ك��رة  ب�سبب  دائمة  �سيانة  اإىل 

ال��زوار  يك�سر  وع��ادة ما  �سنوياً،  اإليه  يتدفقون 

بعد الباط من دون ق�سد اأو عن ق�سد بغية 

امل��ن��زل م��ن دون  اأخ��ذ ت��ذك��ار جميل معهم اإىل 

التفكر بالعواقب.

ل��ك��ن ال�����س��رر احلقيقي ه��و م��ن ال��ع��وام��ل 

الطبيعية، لأن هناك القليل من املال لتدعيم 

امل�سجد بجدران مانعة لت�سرب املياه، وعادة ما 

يتم جتميع الباط املك�سور اإذا ترك يف مكانه 

للغاية،  دقيقة  بطريقة  ن�سخه  اإع��ادة  لتجري 

اأن يتمكنوا عر مهاراتهم من  العمال  وياأمل 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����س��ج��د جل��ي��ل اآخ����ر، وي�سعر 

عمال الباط اأنهم يف �سباق م�ستمر مع الوقت 

ال��دوام  على  حلة  اأبهى  يف  امل�سجد  يبدو  حتى 

واأمام جميع الزوار.

عبداهلل ال�صفدي

يبدو اأن العام 2011 كان عام الكاتب اللبناين العاملي اأمن 

معلوف بامتياز، فبعدما اأعلنت موؤ�س�سة مان بوكر الريطانية 

للفوز  املر�سحن  للكتاب  النهائية  القائمة  �سمن  م��ن  ا�سمه 

500 �سخ�سية  اأق���وى  ب��ن  اخ��ت��ر م��ن   ،2011 ل��ع��ام  ب��اجل��ائ��زة 

عربية وعاملية موؤثرة يف العامل.

وت��ق��ام ج��ائ��زة امل���ان ب��وك��ر ال��دول��ي��ة لخ��ت��ي��ار اأف�����س��ل كاتب 

يف جم�����ال اخل����ي����ال ال���ع���ل���م���ي، ل���ل���ع���ام ال����راب����ع ع���ل���ى ال����ت����وايل، 

 ك��م��ا ت��ب��ل��غ ال��ق��ي��م��ة امل���ادي���ة ل��ه��ا 60 األ����ف ج��ن��ي��ه اإ���س��رتل��ي��ن��ي.

بوكر  املان  النهائي بجائزة  الفائز  اإع��ان  اأن  بالذكر  واجلدير 

لأف�سل كاتب على م�ستوى العامل �سيكون يف مهرجان �سيدين 

للكتاب يف 18 اأيار القادم. 

اأما على ال�سفة الأخرى، فقد برز ا�سم اأمن معلوف مع عدد 

كبر من الكتاب وال�سعراء العرب الذين احتلوا مراتب متعددة 

يف قائمة جملة »اأرايبيان بزن�س« ال�سنوية لأقوى ال�سخ�سيات 

العربية تاأثراً، والتي كانت تقدم كل عام منذ انطاقها ح�سراً 

ب�100 �سخ�سية عربية موؤثرة يف اأو�ساطهم وجمتمعاتهم التي 

اأرابيان بزن�س ح�سراً  العام قدمت  يعي�سون فيها، لكن يف هذا 

ال�سيا�سية  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  عربية  �سخ�سية  ل�500  بقائمة 

والقت�سادية والثقافية والطبية والجتماعية.

ترتيب  يف   22 املركز  احتل  اللبناين  ال��روائ��ي  اأن  والافت 

املكانة  يوؤكد  ما  وه��و  العربي،  العامل  يف  �سخ�سية   500 اأق��وى 

العالية التي حققها اأدبه على م�ستوى العامل ككل.

معلوف  اأم��ن  للروائي  الأدبية  الق�س�س  متتاز  الواقع،  يف 

اإيجابية  اأ���س��اط��ر  خلق  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  التاريخي  بقالبها 

لأعماله التي يتمركز م�سرحها وتدور اأعمالها حول ح�سارات 

ال�سرق والبحر املتو�سط، ومن اأبرز اأعماله: »احلروب ال�سليبية 

كما راآها العرب«، و»الهويات القاتلة«، و»بدايات«. 

ما ميز روايات اأمن معلوف مام�سته لدواخل النا�س يف 

كل من ال�سرق والغرب، حيث اإن املو�سوعات التي ي�ستعر�سها 

ب��اأرواح  ال�سرق  اأبناء  �سغف  داعبت  اأنها  كما  الغرب،  يف  جديدة 

قوالب  يف  وتو�سيبة  م��وروث��ه��م  ت�سغيل  ع��ر  وذل���ك  الأج����داد، 

ال�سرد التاريخي.

وقد نقل اأمن معلوف للقارئ الغربي �سورة م�سرقة واأمينة 

يف  امل�سلمن  نظر  وجهة  للغرب  وق��دم  العربية،  احل�سارة  عن 

احلروب ال�سليبية بدون اأي متلق اأو دغدغة للغرائز بالقول اإن 

تاريخ العرب كان تاريخ الدم واملجازر واملذابح، واإمنا ترك هذا 

يف  يعي�سون  الذين  ال�سغار  الكتاب  بع�س  من  ل�سواه  احلديث 

الغرب، وانطلق يروي تاريخ منطقته وح�سارته رواية م�سرفة 

ونبيلة.

ومل يزده م�سواره الطويل اإل توا�سعاً، و�سعوراً بامل�سوؤولية 

جت��اه ال��غ��ر، لي�س م��ن خ��ال م��ا يكتب ف��ق��ط، ب��ل م��ن خال 

واإن  ن�����س��ائ��ح،  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  ال��ل��ت��ن يقدمهما  ت��ع��ام��ل��ه وخ��رت��ه 

كانت قا�سية اأحياناً، فاإن الق�سوة تاأتي بدافع احلر�س واحلب 

والإميان بدور ال�سباب لي�س اإل.

ولد اأمن معلوف يف العا�سمة اللبنانية بروت عام 1949، 

وعمل يف جمال ال�سحافة بعد تخرجه من اجلامعة يف امللحق 

القت�سادي جلريدة »النهار«، ثم انتقل اإىل فرن�سا يف عام 1976 

حيث عمل يف جملة »اإيكونوميا« القت�سادية، وا�ستمر يف عمله 

ال�سحفي، فراأ�س حترير جملة »اأفريقيا ال�سابة«.

وحاز يف 1993 جائزة غونكور عن »�سخرة طانيو�س« التي 

ال�سخور  ت�سلق  حيث  لبنان،  جبل  يف  طفولته  فيها  ي�ستعيد 

مع رفاقه، وجتنبوا �سخرة طانيو�س خوفاً من لعنتها، جل�س 

طانيو�س، البن غر ال�سرعي لل�سيخ فرن�سي�س، على ال�سخرة 

حمدقاً يف البحر ثم اختفى يف ظروف غام�سة. وتدور اأحداث 

ال��ق�����س��ة يف ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر، زم���ن الح���ت���ال العثماين 

و�سراعه مع الإنكليز الذين حاولوا تاأجيج التمرد عليه. 

الأف��ري��ق��ي«  »ل��ي��و  ب��رواي��ت��ي  اأي�����س��اً  ا�ستهر معلوف  ك��ذل��ك، 

و«���س��م��رق��ن��د« واخ���ت���ار امل��ا���س��ي غ��ال��ب��اً اإط�����اراً م��ع م���زج احل��دث 

بالفل�سفة والفانتازيا. 

وال����ي����وم، ي��ع��ي�����س ال���ك���ات���ب ال��ل��ب��ن��اين يف ف��رن�����س��ا، وي��ك��ت��ب 

ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة، وي��ت��اب��ع اأح�����داث ب��ل��ده الأول يف ب���اد الن��ت��داب 

نتاجه،  ي�سهم  حيث  بالفرن�سية،  معروف  كاتب  وه��و  ال�سابق، 

القوي واملكثف، يف مد اجل�سور بن الغرب والوطن العربي، بن 

اإمكانية  وي�ستدعي  واملتخيل،  الواقعي  بن  واحلا�سر،  املا�سي 

ت��وف��ر ع���امل ت��ع��ددي وم��ت��ع��دد ال��ث��ق��اف��ات. ول��ل��ب��اح��ث، اخل��ج��ول 

لكي  بطريقته  يكتبه  ال���ذي  ل��ل��ت��اري��خ،  كبر  ه��وى  وال��ل��ط��ي��ف، 

ي�ستخرج منه ثيمات اإيجابية .
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ثقافة
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وحت���ّم���ل  ل����ل����زواج  ت�����س��ت��ع��دي��ن  ك���ن���ِت  اإذا 

امل�����س���ؤول��ي��ة، ف��اع��ل��م��ي اأن احل���ي���اة ال��زوج��ي��ة 

اأن  ت��ت���ق��ع��ي  امل��ن��غ�����س��ات، وال  م���ن  ت��خ��ل���  ال 

����س���ري���ك ح���ي���ات���ك ���س��ي��ف��ه��م م����ا ت��ق�����س��دي��ن��ه 

واملطل�ب منك يف هذه احلالة عدم  بديهياً، 

ذنبه، فال  لي�س  ذل��ك  اأن  االن��زع��اج، وتذكري 

اأن  تن�سي  االأف��ك��ار، وال  ق���راءة  ي�ستطيع  اأح��د 

الت�ا�سل يتطلب جهداً.

خ���راء ال��ع��الق��ات ال��زوج��ي��ة ي���ؤك��دون اأن 

الِع�سرة الزوجية لي�ست ج�سدية فقط، فاأ�سل 

االت�سال  من  تاأتي  »ِع�سرة«  كلمة  م�سدر  اأو 

والتفهم  واحلميمية  العميق،  امل�ست�ى  على 

والتعاطف والتقبل اأم�ر اأكرث اأهمية وعمقاً 

من الع�سرة اجل�سدية، ومن خالل تخ�سي�س 

مكان لل�سريك يف العقل والقلب، �ستتمكنني 

وطريقة  ج�سمه  وح��رك��ات  نظراته  فهم  من 

حتدثه، ولي�س كلماته فقط. 

التي  الن�سائح  بع�س  لِك  تقدم  »الثبات« 

مت��ك��ن��ِك م���ن ال��ت���ا���س��ل اجل��ي��د م���ع ���س��ري��ك 

حياتك. 

افهمي الإ�شارات 

ح�ل  م�ساعره  عن  �سريكك  يعّر  ال  قد 

اأم�����ر م���ع���نّي، ل��ك��ن��ه ل���ن ي��ت��م��ك��ن م���ن اإخ���ف���اء 

الدالئل واالإ�سارات اجل�سدية وغري اللفظية 

ال��ت��ي ت��ع��ّر ع��ن حقيقة م�����س��اع��ره، واأح��ي��ان��اً 

اأك��رث من  خ��الل حركات ج�سمه،  تظهر من 

كلماته، لذا ال تن�سي النظر اإىل يديه وج�سمه 

وه� يتكلم، وف�ّسري االأمر وحلليه.

تف�سري  اأو  ف��ه��م  ���س���ء  وق���ع  ك���ان  واإذا 

ُتظهري  اأن  املهم  فمن  ما،  مل�قف  خاطئ 

رغ��ب��ت��ك يف ت��ف��ّه��م ال���ط���رف االآخ������ر، وال 

اأنك  اأو  بالت�ا�سل،  رغبتك  عدم  تظهري 

تف�سري  يف  ا�ستمري  ب��ل  ب��ه،  ذرع���اً  �سقت 

االأم�ر له وحقيقة م�ساعرك.

قويل ما تق�شدينه

هناك الكثري من االأمثال واالأق�ال التي 

ت�سري اإىل اأن املراأة قد تق�ل �سيئاً لكنها تق�سد 

اآخ��ر، وهذه امل�اقف م�سدر للكثري من  اأم��راً 

وحت�سل  واقعية  لك�نها  امل�سحكة،  الق�س�س 

يف الكثري من االأحيان بني الزوجني.

يفهم  اأن  امل������راأة  احل��ق��ي��ق��ة، حت���ب  ف��ف��ي 

اأن  دون  م��ن  ق���ل��ه  ت��ري��د  م��ا  حياتها  �سريك 

ي��رى وي��ع��ي ما  اأن  ك��اأن��ه يجب عليه  ت��ق���ل��ه، 

يدور يف دماغها بديهياً، فالكثريات يت�قعن 

ما  وحدهم  يفهم�ا  اأن  حياتهن  �سركاء  من 

بالكالم،  بها  يبحن  ال  م�ساعر  م��ن  يخفني 

بيد اأن االعتماد على ذكاء الرجل ومالحظته 

اأو فّعااًل، فالرجل بطبيعته  اأمراً عاداًل  لي�س 

لي�س دقيقاً يف حتليله للمظهر، بل يركز على 

املعل�مات،  على  للح�س�ل  اللفظي  الت�ا�سل 

ب�سكل  تريدينه  م��ا  ق���ل  عليه  يجب  ل��ذل��ك 

مبا�سر و�س�ت عال حتى ي�سمعه.

كوين �شريحة

بالطريقة  تريدينه  ما  اأن تق�يل  تعلمي 

ال��ت��ي ي��ف��ه��م��ه��ا ال���رج���ل، اأي ك����ين وا���س��ح��ة 

وحمددة، على �سبيل املثال، بداًل من اقرتاح 

الزوج  ال��ذي يريد  الن�ساط  اآخ��ر غري  ن�ساط 

القيام به، ك�ين �سريحة وق�يل له احلقيقة، 

فل� اأراد زيارة اأ�سخا�س ال حتبينهم، ال تك�ين 

ت�دين معار�سته،  اإن��ك ال  له  وق���يل  �سلبية، 

الزيارة  لهذه  لرف�سك  الفعلي  ال�سبب  لكن 

اأنك ال ت�دين روؤية اأ�سخا�س معينني ل�سبب 

ما )ال تن�سي ذكر ال�سبب(، واتبعي االأمر ب�: 

»اآ�سفة لذلك، لكنني ل�ست يف مزاج ملقابلتهم 

وحتمل تعليقاتهم«، فبهذا تعر�سني اأفكارك 

حرية  اأي  جانبه  م��ن  وتلغني  واأحا�سي�سك، 

ح�ل دوافعك لعدم تقبلك ملا يريد القيام به.

تفّهمي موقفه

ميكنك  ح��ت��ى  ال��ت��خ��ّي��ل،  ق����ة  ا�ستخدمي 

جتاه  فعله  وردة  �سريكك  نظر  وجهة  ت�س�ر 

اأم���ر م��ا، وم��ع ذل���ك، ال تن�سي اأن���ه ق��د تك�ن 

فحتى  بها،  تعلمني  ال  اأخ���رى  ع���ام��ل  هناك 

تفهمي �سريكك يجب اأن حتاويل فهم جانبه 

من الق�سة اأي�ساً.

حرية احلوار

دع���ي���ه ي���ع���ر ك���م���ا ي���ري���د ع����ن م�����س��اع��ره 

باب  فتح  لذلك هي  و�سيلة  واأف�سل  واأفكاره، 

النقا�س معه، ومن املحاورات املفيدة اإن راأيت 

اأحاول  »اأنا  بالق�ل:  البدء  زوجك مت�سايقاً، 

قمت  فهل  ذل��ك،  اإىل  اأ�سل  مل  لكني  فهمك، 

يزعجك؟«، فريد  اأو  ي�سايقك  ما  اأم��ر  بفعل 

الزوج: ال.

ال���زوج���ة: ه��ل ي��ق���م �سخ�س اآخ���ر ب��اأم��ر 

يزعجك اأو ي�سايقك؟

الزوج: ال.

الزوجة: هل اأنت مت�سايق ب�سكل عام؟

الزوج: نعم.

الزوجة: مني؟

الزوج: ال، لي�س يف ال�اقع.

وتقللني  تناق�سينه  اأن��ت  االأ�سئلة  وبهذه 

م���ن االأ����س���ب���اب امل��ح��ت��م��ل��ة الن���زع���اج���ه، حتى 

تتطلب  وق��د  الرئي�سي،  ال�سبب  اإىل  ت�سلي 

ه�����ذه ال���ط���ري���ق���ة اجل���ه���د وال������ق�����ت، ل��ك��ن��ه��ا 

لزوجك  ودعي  النهاية،  يف  ثمارها  �ستعطي 

املجال ليتكلم على راحته ويعر عن اأفكاره 

اأو  حتا�سبيه  اأو  تقيميه  اأن  دون  الداخلية 

اأي�ساً يف حالة  اأنه مير  تقاطعيه، وال تن�سي 

ت�����س��ارب داخ��ل��ي ���س��اأن��ه ك�����س��اأن��ك، ف��دع��ي له 

احلرية ليعر عنها.

جتنبي �شوء الفهم

اأو ين�ساأ �س�ء فهم  عندما حتدث م�ساكل 

بينك وبني زوجك، من املمكن اأن يقرتح كل 

�سريك حل�اًل، ثم تبحثان االأف�سل منها التي 

تنا�سب كليكما، فالت�س�ية احلقيقية هي التي 

اأنهما �سرحا اأفكارهما  ي�سعر فيها ال�سريكان 

وح����ددا ���س��ع���ره��م��ا ومت���ت امل���اج��ه��ة، وليتم 

اختيار احلل�ل مع التقيد باحلدود ال�اقعية 

واملرونة.

املرح مطلوب

م��ه��م يف  اأم����ر  وامل����رح  امل��ت��ع��ة  اأن  تن�سي  ال 

بتخ�سي�س  اهتمي  ل��ذا  ال��زوج��ي��ة،  ال��ع��الق��ة 

وقت تق�مان فيه باأمر مرح اأو رومان�سي معاً، 

اأو  كالكما،  يحبها  اأن�سطة  يف  اإليه  فان�سمي 

�ساركيه ه�ايته التي يحبها وابدي االهتمام 

حقيقي  ب�سكل  وا�ستمتعي  بتعلمها،  اأو  بها 

ذلك  منك  تطلب  ل���  وحتى  معه،  ب���ج���دك 

غ��ري��ب عليك،  اأو  غ��ري مت�قع  ب��اأم��ر  ال��ق��ي��ام 

اأو  �س�ياً  ما  اأم��ر  تعلم  اأن جتربا  املفيد  وم��ن 

البحث عن ه�اية م�سرتكة.

انتقي مو�شوعاتك

زوج��ك،  اإىل  فيها  تتحدثني  م��رة  ك��ل  يف 

وتبنني  بينكما  الت�ا�سل  من  تزيدين  فاأنت 

عالقتك وروابطك معه، فالحظي امل�ا�سيع 

مبتابعة  واهتمي  عنها  التحدث  يحب  التي 

اأخ���ب���اره���ا وال���ت���ح���دث م��ع��ه ح���ل��ه��ا، وي��ج��ب 

اأم���ر ال يحب  اأال تتحدثي معه ح���ل  عليك 

اأن ي�سمعها اأو م��س�ع يزعجه، حتى ل� كنت 

ال�قت  م��رور  وم��ع  عنها،  التحدث  تف�سلني 

م�سرتكة  وم���ا���س��ي��ع  اه��ت��م��ام��ات  �ستجدين 

حتى تتحدثي عنها معه.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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أساليب تساعدك في فهم زوجِك من نظراته.. وحركات جسمه

اأن  الريطانية،  اجلامعات  اإح��دى  يف  النف�سية  العل�م  الأ�ساتذة  حديثة  درا�سة  اأك��دت 

اللعب مع االأطفال خالل ال�سنة االأوىل من حياتهم قد يحميهم من امل�سكالت ال�سحية، 

يت�سرف�ن  الذين  واالأم��ه��ات  االآب���اء  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت  الع�س�ية ،   اأم  النف�سية  �س�اء 

بعدوانية، وب�سكل غري م�س�ؤول مع اأطفالهم ال�سغار ي�ؤثر ذلك �سلباً على من�هم ال�سليم 

ويعرقل عملية تط�رهم ب�سرعة يف ال�سنة االأوىل من حياتهم.

وي�سري خراء الطب النف�سي، اإىل اأن حب االأطفال للعب مع اآبائهم اأكرث من اأمهاتهم، 

الأن اللعب مع االآباء يتميز باحلركة، مما يعطي االأطفال املتعة احلقيقية بالن�سبة لهم الأن 

غالبية االأطفال ي�سعرون باملتعة يف االألعاب احلركية اأكرث من اأي ن�ع اأخر من االألعاب.

ويق�ل اخلراء اإنه رغم ظروف احلياة ال�سعبة التي نعي�سها، فالبد اأن يعتاد االآباء 

اأننا االآن ن�اجه العديد  على اللعب مع اأطفالهم �ساعة كل ي�م على االأق��ل، لكن امل�سكلة 

من حاالت تغيب االآباء عن اأطفالهم، مما ي�ؤثر على ت�سرفات و�سل�كيات ه�ؤالء االأطفال 

وهذا  باأبنائهم،  عالقة  لهم  ولي�س  املنزل  يف  م�ج�دين  اآب��اء  فنجد  اأعمارهم،  باختالف 

اأقل ذكاء وعر�سة  الن�ع من االآباء يعطي فقط ال�سع�ر باالأمان في�سبح ه�ؤالء االأطفال 

اأو  اأطفالهم قليلة - �ساعة  اآباء تك�ن فرتة وج�دهم مع  لال�سطرابات النف�سية، وهناك 

والتعاطي معهم  باأطفالهم  القليل  ال�قت  هذا  ين�سغل�ن يف  ولكنهم   - الي�م  �ساعتني يف 

واحلديث واللعب وه�ؤالء اأكرث ذكاء واأقل عر�سة الأية ا�سطرابات نف�سية.

اآباء يعمل�ن على تع�ي�س  اأن هناك  باالأطفال، من  املخت�س�ن  النف�س  اأطباء  ويحذر 

اأوقات عدم وج�دهم مع اأطفالهم باالأم�ال و�سراء اأغلى االأ�سياء لهم، وهذا خطاأ كبري الأن 

االأطفال يف هذه احلالة ينظرون اإىل االأب على اأنه بنك وال ي�جد بينهم وبينه لغة تفاهم 

مما ي�سر باأ�سا�س العالقة مع االأب وتقديرهم لهم واإح�سا�سهم باأهميته.

هناك ن�ع اآخر من االآباء يفر�س عليه عمله ط�ال العام املجيء لفرتة ق�سرية، ومع 

مرور ال�سنني جند االأطفال ي�سعرون بالغربة جتاه االأب وه� ما ي�ؤدي باالأبناء اإىل فقد 

ال�سع�ر باالنتماء لالأب، اأو انتماء االأب الأطفاله، باالإ�سافة اإىل ظه�ر احلقد بني االأطفال 

نتيجة لروؤيته طفاًل مثله، لكن والده معه با�ستمرار ياأتي به اإىل املدر�سة اأو النادي مثاًل، 

واأحياناً تق�م االأمهات يف حالة غياب االأب فرتات ط�يلة باإعطاء ال�سلطة للطفل االأكر 

على باقي اأخ�اته مما يجعله يق�م بدور غري دوره، فيمثل ذلك �سغطا نف�سياً عليه. ويف 

اأحيان اأخرى ي�سعي الطفل للبحث عن �س�رة االأب يف مدّر�سه اأو اأي من�ذج لرجل نا�سج 

الفعلي  ب��االأب  االأ�سلية  العالقة  مبا�سرة  ب�س�رة  يهدد  ال��ذي  االأم��ر  العائلة،  من  اأمامه 

وينعك�س على حالة الطفل النف�سية والع�سبية.

اللعب مع طفلك يحميه من المشاكل النفسية
أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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اأن »للزعرت« دوراً عظيماً  اأكدت االأبحاث الطبية 

يحت�ي  حيث  االأم���را����س،  خمتلف  على  الق�ساء  يف 

الدورة  وتن�سيط  االأمل،  ت�سكني  �ساأنها  على م�اد من 

للع�سالت  مق�ية  م���اد  على  يحت�ي  كما  الدم�ية، 

ل��الأم��الح، وم���اد  ال�����س��راي��ني، وط����اردة  متنع ت�سلب 

م�سادة لالأك�سدة.

التي  »الثيم�ل«،  م��ادة  على  الزعرت  يحت�ي  كما 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة ال�����س��ه��ي��ة ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام، وق��ت��ل 

امل���ي���ك���روب���ات، وط�����رد ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات م���ن امل����ع����دة، ه��ذا 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل اح��ت���ائ��ه ع��ل��ى م���ادة »ال��ك��ارف��ك��رول«، 

التي ُتعّد م�سّكناً، ومطّهراً للمعدة، وم�ساداً للنزيف، 

وطارداً للديدان، ومبيداً جلراثيم الق�ل�ن.

اأن  الطبية  االأب��ح��اث  اأو�سحت  اآخ���ر،  وم��ن جانب 

ال��زع��رت ي��ع��د و���س��ي��ل��ة ل��ت��ق���ي��ة اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ل��دى 

ال��راأ���س،  لفروة  يعتر من�سطاً مم��ت��ازاً  كما  االإن�����س��ان، 

كثافة، كما ميكن  اأك��رث  ال�سعر وجعله  ت�ساقط  ومنع 

ا�ستخدامه كم�سروب لت�سكني اآالم الدورة ال�سهرية.

فاعلية.. وعالج

ال��زع��رت م��ن االأع�����س��اب التي  اأن  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 

ال���غ���ازات وحتفيز  امل��غ�����س وط���رد  ت��ه��دئ��ة  تعمل ع��ل��ى 

الذاكرة، فه� مفيد اأي�ساً يف الق�ساء على امليكروبات 

ال��ت��ي ت�سيب امل��ع��دة وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات، ف�����س��اًل ع��ن اأن��ه 

اأوراق��ه  وم�سغ  اجل��روح،  التئام  على  وي�ساعد  مطهر 

مفيد الإزالة اأوجاع االأ�سنان، واإذا مل يتمّكن ال�سخ�س 

بغليه،  كم�سروب  ا�ستعماله  فباالإمكان  م�سغه،  م��ن 

واإ�سافة قليل من القرنفل اإليه وغرغرة الفم به.

ك��م��ا ت�����س��اع��د اأط�����راف ه���ذا ال��ن��ب��ات ال����ذي يتميز 

ب��رائ��ح��ت��ه ال��زك��ي��ة ب��ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة 

م��سع  على  ب��سعها  وذل��ك  ال��غ��ددي��ة،  واالحتقانات 

االأوجاع، وُي�ستعمل عند احتبا�س الطمث، وذلك بغليه 

مع املاء، و�سربه مع قليل من ال�سكر اأو الع�سل.

مينع اأك�شدة الزيوت

ب�سبب  ال��ق��ل��ي  اأث��ن��اء  ال��زي���ت  ت��اأك�����س��د  ولتتجنبي 

اأثبتت  �سم�م،  اإىل  وحت�لها  ح��رارت��ه��ا  درج���ة  ارت��ف��اع 

االأب���ح���اث ال��غ��ذائ��ي��ة احل��دي��ث��ة اأن ه��ن��اك اأن����اع���اً من 

االأع�ساب تزيد من ق�ة الزي�ت على مقاومة االأك�سدة 

وتتميز بتاأثرياتها امل�سادة لها مبا يحافظ على ج�دة 

�سارة  مرّكبات  اأي  خماطر  م��ن  ويحميها  االأغ��ذي��ة، 

تتك�ن فيها .

حلول بالزعرت

وللزعرت عدة ا�ستخدامات اأخرى ب�سيطة تعينك 

على حل بع�س امل�سكالت الي�مية، منها:

للتخل�س م��ن رائ��ح��ة ال��ف��م ال��ك��ري��ه��ة: ن��اأخ��ذ من   •
الزعرت مقدار 30 غراماً، وُيغلى يف لرت من املاء ملدة 

دقائق، ثم مي�سم�س به الفم.  3
من  ق��ل��ي��اًل  اغ��ل��ي  ال�����س��ع��ر:  ق�����س��رة  م��ن  للتخل�س   •

املاء ملدة ع�سر دقائق،  الزعرت اجلاف مع ك�بني من 

وبعد اأن يرد دّلك فروة الراأ�س بهذا ال�سائل، واتركه 

و���س��رتى  ���س��ع��رك،  تغ�سل  اأن  ق��ب��ل  ���س��اع��ة  ن�سف  مل���دة 

النتيجة.

حلمة الثدي: كما ي�ستخدم منق�ع الزعرت  • ت�سقق 
� ظاهرياً � يف عمل كّمادات لعالج ت�سقق حلمة الثدي، 

ر املنق�ع بن�سبة ملعقة �سغرية من الزعرت لكل  يح�سّ

فنجان.

اأي��ام، ق�مي  اأو ع�سرة  اأ�سب�ع  كل  االأظافر:  تق�ية   •
اإن��اء به م��اء داف��ئ ون�سف ليم�نه،  بنقع االأظ��اف��ر يف 

خ��الل  عليها  ع��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ق��ع  واإزال������ة  لتق�يتها 

العنا�سر  امت�سا�س  للم�ساعدة على  واأي�ساً  االأ�سب�ع، 

الغذائية، بعد ذلك جتفف االأظافر وت��سع يف وعاء 

اإليه قليل من  به حليب فاتر كامل الد�سم، وي�ساف 

اأع�ساب الزعرت، اأو زيت مرطب ملدة ع�سر دقائق.

  مـنــوعــــات

يجنبك نزالت البرد ويطهر المعدة.. »الزعتر« لذة طعامك
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وتبعه  ت��راأ���س   / ال�سمع  ا���س��رتاق   3
تابع�ه

لظهر  ب��ه  ن�سعد   / روم����ا  ن�����س��ف   4
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تقنية جديدة 
لعالج األسنان.. 

من دون ألم
ط����ّ�ر ال��ع��ل��م��اء ت��ق��ن��ي��ة ج��دي��دة 

ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا ط���ب���ي���ب االأ�����س����ن����ان 

اآالت  من  ب��داًل  الت�س��س  لتنظيف 

احلفر املزعجة وامل�ؤملة.

»بالزما  امل�سّماة  التقنية  ه��ذه 

حتدث  البالزما(،  )فر�ساة  بر�س« 

حفرة يف ال�سن املت�سّ��س خالل 30 

امل��ري�����س  ي�سعر  وال  ف��ق��ط،  ث��ان��ي��ة 

�س�ى برودة ب�سيط يف الفم.

وت���ع���ت���م���د ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل���دي���دة 

لتعقيم  كيميائية  ت��ف��اع��الت  على 

وجتعل  العملية،  ق��ب��ل  ال��ت��ج���ي��ف 

اإغ�����الق ال�����س��ر���س اأك����رث اإح��ك��ام��اً، 

وتطيل مدة دوام احل�س�ة.

وي��ب��دي ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن ق���ادوا 

ال���ب���ح���ث ث���ق���ت���ه���م ب��������اأن ال��ت��ق��ن��ي��ة 

ك��ب��رياً يف  اجل���دي���دة ت�سكل خ��رق��اً 

ع��امل طب االأ���س��ن��ان، وي���ؤك��دون اأن 

احل�س�ات  اأن  اإىل  ت�سري  الدرا�سات 

مع   60% ب��ن�����س��ب��ة  اأق�������ى  ت���ك����ن 

فر�ساة البالزما.

ال��ت��ج��ارب  اإن  ال��ع��ل��م��اء  وق�����ال 

ت��ب��داأ،  اأن  و���س��ك  ع��ل��ى  الكلينيكية 

اأي  ت�����س��ج��ل  مل  اأن�����ه  اإىل  الف���ت���ني 

ع�ار�س جانبية خالل االختبارات 

ت�ساعد  اأن  وم��ت���ق��ع��ني  امل��خ��ري��ة، 

ال��ت��ج��ارب ال��ب�����س��ري��ة ع��ل��ى حت�سني 

امل��ب��دئ��ي، واإن ج���رى كل  ال��ن��م���ذج 

�سيء وفق ما ه� خمطط له، فاإن 

مت�فرة  �ستك�ن  اجلديدة  التقنية 

يف ال�����س���ق ل��الأط��ب��اء الأول م��رة يف 

عام 2013.

بهـذلاتعاب

رمعزوليلي

قاردرمعت

ايجرمانا

نوملدجتان

نردحد

حيايفلدالف

ر�سكيرفر

ارب�سنو�سم�س

نويرامعت�سا

تعي�س يف االأع�سا�س واذا فاعت هرب النا�س  8
ثلثا �س��س  / 9 وطن 

يف  واأرب��ع��ة  ���س���ري��ا  يف  وخم�سة  فل�سطني  يف  �ستة  ه��ي   10
ت�ن�س وثالثة يف م�سر.
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ي��ح��اف��ظ ال�����دوري الإن��ك��ل��ي��زي على 

ويف  اآخ���ر،  بعد  ع��ام��اً  ونكهته  بريقه 

ح����ن ل ت������زال م��ع��ظ��م ال���ب���ط���ولت 

الأوروب�����ي�����ة ت��ن��ع��م ب�����دفء ال��ع��ط��ل��ة 

ليغ«  »ال��رمي��ي��ر  ي�سر  ال�����س��ت��وي��ة، 

ع��ل��ى اإي���ق���اع امل��ن��اف�����س��ة امل��ل��ت��ه��ب��ة بن 

قطبي مدينة مان�س�سرت ال�»يونايتد« 

املو�سم  طبعت  وال��ت��ي  وال���»���س��ي��ت��ي«، 

احلايل، ويبدو اأنها �ست�ستمر كذلك 

حتى نهايته.

وجد  ف��وز،  دون  من  مباراتن  وبعد 

مان�س�سرت �سيتي نف�سه، وتغلب على 

�سيفه ليفربول 3 ��� 0 يف قمة املرحلة 

ال��ع�����س��ري��ن، ل��ي��ن��ف��رد ���س��اح��ب اأق���وى 

 ،)16( ودف�����اع  ه���دف���اً(   56( ه��ج��وم 

48 نقطة من  ال��دوري مع  ب�سدارة 

20 مباراة.
وج��اءت الأه��داف الثالثة يف مرمى 

ل��ي��ف��رب��ول )���س��ج��ل��ه��ا الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

يحيى  وال��ع��اج��ي  اغ��وي��رو  �سرخيو 

ت���وري���ه وج��امي�����س م��ي��ل��ر(، ل��ت��وؤك��د 

الذي  الأزرق  الفريق  هجوم  �سحة 

ال��ت�����س��ج��ي��ل يف م��ب��ارات��ي��ه  اأخ���ف���ق يف 

الأخرتن اأمام و�ست بروميت�س )0 

��� 0( و�سندرلند )0 ��� 1(.

الأرجنتيني  »�سيتي«  مهاجم  واأثبت 

رابحة  �سفقة  اأنه  اغويرو  �سرخيو 

يف  �سجل  وه��و  املو�سم،  ه��ذا  لفريقه 

الرابع ع�سر  ليفربول هدفه  مرمى 

ت�سديدة  اأط��ل��ق  عندما  امل��و���س��م  ه��ذا 

ق���وي���ة م����ن خ������ارج امل��ن��ط��ق��ة اأخ���ط���اأ 

احلار�س الأحمر بيبي رينا يف �سدها، 

ويف خط الو�سط اأكد �سانع الألعاب 

الأف�سل  اأنه  �سيلفا  دافيد  الإ�سباين 

امل��و���س��م، وخ�سو�ساً  ه��ذا  م��رك��زه  يف 

���س��اه��م��ت  احل��ا���س��م��ة  اأن مت���ري���رات���ه 

كثراً يف النتائج الإيجابية لفريقه، 

و�ساهم اختيار العاجي يحيى توريه 

كاأف�سل لعب اأفريقي لعام 2011 يف 

منح الأخر �سحنة معنوية جتلت يف 

براأ�سه  الثاين والذي �سجله  الهدف 

م�ستثمراً ركنية لدافيد �سيلفا.

ومن املنتظر اأن يرتك توريه فراغاً 

ك����ب����راً يف ����س���ف���وف ف���ري���ق امل�����درب 

روبرتو مان�سيني عندما �سي�سافر

م���ع ���س��ق��ي��ق��ه امل���داف���ع ك��ول��و ت��وري��ه، 

للم�ساركة مع بالده �ساحل العاج يف 

ت�ست�سيفها  التي  اأفريقيا  اأمم  كاأ�س 
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�سيكون عام 2012 زاخراً بالأحداث الريا�سية الكرى، 

وكاأ�س  ال�سيفية  الأوملبية  الأل��ع��اب  الواجهة  تت�سدر  حيث 

اأمم اأوروبا لكرة القدم.

وت�ست�سيف العا�سمة الإنكليزية لندن الألعاب الأوملبية 

واأوك��ران��ي��ا يف  بولندا  ت�سرتك  اآب، فيما  27 مت��وز و12  بن 

و1  حزيران   8 بن  القدم  لكرة  القارية  امل�سابقة  ا�ست�سافة 

متوز، يف حدثن ينتظرهما ع�ساق الريا�سة وامل�ستديرة مرة 

كل اأربعة اأعوام.

�أوملبياد لندن

�ساخنة  م��ن��ازلت  لندن  اأومل��ب��ي��اد  ي�سهد  اأن  املنتظر  م��ن 

اإذ �ستتجه  األعاب القوى،  يف كثر من الألعاب، ول�سيما يف 

الأن��ظ��ار ي��وم الأح���د 5 اآب اإىل امللعب الأومل��ب��ي يف ل��ن��دن، يف 

م   100 �سباق  الن��ط��الق يف  رهيبة نحو خط  حلظة �سمت 

الإع�سار  يدخل  اأن  يتوقع  حيث  الأومل��ب��ي��ة،  الأل��ع��اب  �سمن 

اجلامايكي او�ساين بولت التاريخ من اأو�سع اأبوابه.

اإىل  بالن�سمام  بولت  اأم���ام  متاحة  الفر�سة  و�ستكون 

اأح��رز ذهبية �سباق  ال��ذي  الوحيد  ك��ارل لوي�س،  الأم��رك��ي 

1984 و1988 بعد ا�ستبعاد الكندي  ال�سرعة ال�سهر عامي 

بن جون�سون ب�سبب املن�سطات.

يوهان باليك  لأن مواطنه  بولت مبفرده،  يرك�س  لن 

�سيكون اأ�سر�س مالحقيه، خ�سو�ساً بعد تتويجه يف بطولة 

ا�ستبعد  عندما  اجلنوبية  كوريا  دايغو  يف  الأخ���رة  العامل 

بولت ب�سبب انطالق خاطئ.

ومن اأبرز املطاردين، �سيتناف�س الأمركي والرت ديك�س 

والكاريبي كيم كولينز على  والفرن�سي كري�ستوف لوميرت 

باقي امليداليات.

الأل��ع��اب على  بولت جنم  ي�سبح  النهاية، قد  على خط 

غرار ما �سنع من اأجماد يف األعاب بكن الأوملبية 2008 يف 

�سباقات 100 و200 واأربع مرات 100م حيث اأحرز 3 ذهبيات، 

اإىل جانب ملك ال�سباحة الأمركي مايكل فيلب�س �ساحب 

8 ذهبيات يف بكن و6 ذهبيات يف اأثينا 2004.
مايكل  قدرة  ت�ساوؤلت كثرة حول  تدور  ال�سباحة،  ويف 

فيلب�س املتوج ب�14 ذهبية يف م�سرته الرائعة على ا�ستعادة 

م�ستواه يف لندن يف ظل املناف�سة املتوقعة من مواطنه راين 

بطولة  يف  ذه��ب��ي��ات،   5 بينها  م��ي��دال��ي��ات،   6 �ساحب  لوكتي 

العامل يف �سنغهاي يف ال�سن يف متوز املا�سي.

�إ�سبانيا تد�فع عن لقبها �لقاري

ت��ت��ج��ه ب��ط��ول��ة اأوروب������ا ل��ك��رة ال���ق���دم اإىل ���س��رق ال��ق��ارة 

العجوز، حيث ت�سرتك بولندا واأوكرانيا يف ا�ست�سافة نخبة 

املنتخبات التي �ستتبارى خلالفة اإ�سبانيا بطلة ن�سخة 2008 

يف النم�سا و�سوي�سرا.

اإمكانية البلدين با�ست�سافة  ل تزال املخاوف كبرة يف 

احلدث الكبر، نظراً حلوادث ال�سغب امل�ستمرة يف مالعب 

بولندا، والبنية التحتية اله�سة يف اأوكرانيا، ل�سيما يف قطاع 

الفنادق.

وي�سارك يف الن�سخة املقبلة 16 منتخباً قبل تعديل عدد 

روزنامة األحداث الرياضيـة             لعام 2012
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الــدوري اإلنــكــليـــزي يـشـــتـعـل           في عز الشتاء.. 
و»سـيـتي« يـجـد نــفسه أمام        ليـفـــربـــــول

الكرة يف ال�سباك حتت اأنظار حار�س ليفربول وبدا لعبو مان�س�سرت �سيتي يحتفلون يف اخللف

جنم »�سيتي« الأرجنتيني �سرجيو اأغويرو



 21 بن  ما  الإ�ستوائية  وغينيا  الغابون 

كانون الثاين اجلاري و12 �سباط املقبل.

اأم��ام ليفربول  �سيتي  ت�سكيلة  وغ��اب عن 

الذي  بالوتيلي  الإيطايل ماريو  املهاجم 

ك��ان م��واط��ن��ه امل���درب روب��رت��و مان�سيني 

قد اأراحه اأي�ساً خالل خ�سارة �سندرلند 

خ��الل  ك��اح��ل��ه  اإ���س��اب��ت��ه يف  اإث����ر   ،)1-0(

الو�سط  لعب  اإىل  بالإ�سافة  التمارين، 

الفرن�سي �سمر ن�سري ب�سبب املر�س.

وك��ان �سيتي ف��از م��رة واح��دة يف اآخ��ر 13 

م���ب���اراة ع��ل��ى ل��ي��ف��رب��ول، خ���الل امل��و���س��م 

الأوىل  اخل�سارة  وه��ذه   .)0  ���  3( املا�سي 

والثانية  م��ب��اري��ات  �ست  منذ  لليفربول 

يف اآخ���ر 15 م��ب��اراة يف ال����دوري، وج��اءت 

��� 1 يف  بعد فوزه الكبر على نيوكا�سل 3 

اجلولة املا�سية.

وك���ان ال��ف��ري��ق��ان ت��ع��ادل 1 ������� 1 ذه��اب��اً يف 

ت�����س��ري��ن ال��ث��اين/ن��وف��م��ر امل��ا���س��ي على 

ملعب »انفيلد رود«.

�نتفا�سة توتنهام

ي��ق��دم ت��وت��ن��ه��ام ن��ت��ائ��ج رائ��ع��ة يف الآون����ة 

الأخرة، وهو يحتل املركز الثالث بفارق 

6 نقاط عن املت�سدر وله مباراة موؤجلة.
وي���ق���دم ف���ري���ق امل������درب ه�����اري ري���دن���اب 

م�ستويات مميزة مع تر�سانته الهجومية 

ب��ق��ي��ادة ال��ت��وغ��ويل امي��ان��وي��ل ادي��ب��اي��ور 

ف����ارت  ف������ان در  راف�����اي�����ل  وال����ه����ول����ن����دي 

وال���ك���روات���ي ل��وك��ا م��ودري��ت�����س واجل��ن��اح 

الويلزي غاريث بايل �ساحب هديف الفوز 

على نوريت�س �سيتي.

وحقق توتنهام الثالثاء فوزاً ثميناً على 

 0  �������  1 �سيفه و���س��ت ب��روم��ي��ت�����س ال��ب��ي��ون 

على ملعب »واي��ت ه��ارت لي��ن«، و�سجل 

امل��ه��اج��م ال����دويل ج��رم��اي��ن دي��ف��و ه��دف 

الفوز ل�سبرز، موقعاً هدفه العا�سر هذا 

املو�سم.

وينتظر توتنهام اأول »زلة قدم« لفريقي 

الأول،  امل����رك����ز  اإىل  ل��ي��ق��ف��ز  ال���������س����دارة 

وي�ساعده يف ذلك تفريط يونايتد و�سيتي 

ب��ن��ق��اط ���س��ه��ل��ة يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رة، 

ف�ساًل عن اأنه ميلك مباراة موؤجلة.

خيبة فريغي�سون

مل ت�����س��ن��ح مل�����درب م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د 

ال���ع���ج���وز ال��ي��ك�����س ف��رغ��ي�����س��ون ف��ر���س��ة 

قدم  اإذ  ال�سبعن،  مياله  بعيد  الحتفال 

له فريق بالكبرن روفرز �ساحب املركز 

ب��اإحل��اق  متثلت  ملغومة  ه��دي��ة  الأخ����ر 

ع��ل��ى ملعب   2  �������  3 ب��ف��ري��ق��ه  ال���ه���زمي���ة 

اولدترافورد.

واخل�����س��ارة ه��ي ال��ث��ان��ي��ة ل��ي��ون��اي��ت��د ه��ذا 

اأي�ساً  اأر���س��ه  على  الأوىل  وكانت  املو�سم 

ت�سرين  يف   6  ���  1 �سيتي  مان�س�سرت  اأم��ام 

الأول املا�سي.

النف�س يف  يونايتد ميني  كان مان�س�سرت 

اأم��ام غرميه  الأول  املركز  العام يف  اإنهاء 

التقليدي وجاره مان�س�سرت �سيتي، علماً 

ن��ق��ط��ة واح����دة  اإىل  اأن�����ه ك����ان يف ح���اج���ة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���دف���ه، ل��ك��ن��ه ف�����س��ل يف ذل���ك، 

ع��ل��ى رغ���م اأن����ه ع���رف ق��ب��ل ه���ذه امل��ب��اراة 

فرتة جيدة بعد اأن حقق الفوز يف 8 من 

مبارياته الت�سع الأخرة، وذلك على رغم 

غياب بع�س مدافعيه ب�سبب الإ�سابة.

العقوبة  اأجواء يونايتد بوؤ�ساً  وما زاد يف 

واين  مهاجمه  بحق  النادي  اأنزلها  التي 

األ���ف   200 ب��ق��ي��م��ة  غ���رام���ة  وه���ي  روين، 

واحدة  ملباراة  وتوقيفه  ا�سرتليني  جنيه 

املا�سي  الأ���س��ب��وع  خ��الل  تقاع�سه  ب�سبب 

ي�سارك  ومل  مدربه،  تعليمات  رغ��م  على 

روين مع يونايتد يف املباراة التي خ�سرها 

»ال�����س��ي��اط��ن احل���م���ر« اأم�����ام ب��الك��ب��رن 

روف��رز )2-3(، وب��رر فريقه ذلك ب�سبب 

افتقاده للياقة البدنية املطلوبة.

جالل قبطان
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فرن�سا،  يف  امل��ق��ررة   2016 ن�سخة  يف   24 اإىل  امل�ساركن 

وت�����س��ب ال��رت���س��ي��ح��ات يف م�����س��ل��ح��ة لإ���س��ب��ان��ي��ا ل��ت��ك��رار 

لوي�س  امل����درب  م��ع   2008 ع���ام  �سنعته  ال���ذي  اإجن���ازه���ا 

احل��ايل  امل���درب  ت�سكيلة  ن��واة  اأن  خ�سو�ساً  اراغ��ون��ي�����س، 

لعبي  م��ن  كبر  ع��دد  م��ن  ت��ت��األ��ف  بو�سكي  دل  بيثنتي 

العامل وري��ال مدريد و�سيف  اأف�سل فريق يف  بر�سلونة 

الفريق الكاتالوين.

واأوق���ع���ت ال��ق��رع��ة اأمل��ان��ي��ا و���س��ي��ف��ة 2008 وه��ول��ن��دا 

جم��م��وع��ة  يف  وال���رت���غ���ال   2010 م���ون���دي���ال  و���س��ي��ف��ة 

تغ�س  وهي  الدمنارك  جانب  اإىل  الثانية  هي  حديدية 

بالثاأر بن »نا�سيونال مان�سافت« واأبناء الكرة ال�ساملة.

جمموعة  يف  اإيطاليا  مع  اإ�سبانيا  �ستتواجه  كما 

واح����دة ه��ي ال��ث��ال��ث��ة اإىل ج��ان��ب ج��م��ه��وري��ة اإي��رل��ن��دا 

اأخ��رى  جمموعة  يف  اإنكلرتا  مع  وفرن�سا  وك��روات��ي��ا، 

)الرابعة( اإىل جانب اأوكرانيا وال�سويد، اأما املجموعة 

الأوىل ف�سمت بولندا واليونان ورو�سيا وت�سيكيا.

وف��ي��م��ا ي��ل��ي ت��ن�����س��ر »ال���ث���ب���ات« ال���رزن���ام���ة ال��ك��ام��ل��ة 

لالأحداث الريا�سية لعام 2012:

رزنامة 2012  �لكاملة

دكار يف الأرجنتن وت�سيلي والبرو رايل   :1-15 اإىل   1
اأوىل  م��ل��ب��ورن،  يف  املفتوحة  اأ���س��رتال��ي��ا  بطولة   1-16

البطولت الأربع الكرى

لكرة اليد يف املغرب اأفريقيا  21-1: بطولة  اإىل   10

يف  ال��ق��دم  لكرة  اأفريقيا  اأمم  ك��اأ���س   :2-12 اإىل   1-21
الغابون وغينيا الإ�ستوائية

العامل لألعاب القوى داخل �سالة  بطولة   :3-11 اإىل   9
يف ا�سطنبول

اأ�سرتاليا للفورمول وان )ملبورن(  �سباق   :-3  18
)�سيبانغ(  وان  للفورمول  �سباق ماليزيا   :-3  25
)�سنغهاي(  وان  للفورمول  ال�سن  �سباق   :-4  15
�سباق البحرين للفورمول وان )�سخر(  :-4  22

»يوروبا ليغ« لكرة  الأوروبي  الدوري  كاأ�س  نهائي   :5-9
القدم يف بوخار�ست

للفورمول وان )بر�سلونة(  اإ�سبانيا  �سباق   :-5  13
اأوروبا يف ميونيخ اأبطال  دوري  نهائي   :5-19

رولن  مالعب  على  املفتوحة  فرن�سا  بطولة   :5-27
غارو�س، ثاين البطولت الأربع الكرى

كارلو(  وان )مونتي  للفورمول  �سباق موناكو   :-5  27
وان )مونرتيال(  للفورمول  كندا  �سباق   :-6  10

)ف��ال��ن�����س��ي��ا  وان  ل���ل���ف���ورم���ول  اأوروب��������ا  ���س��ب��اق   :-6  24
الإ�سبانية( 

العرب للمنتخبات مبدينة جدة  كاأ�س   :7-5 اإىل   6-22
ال�سعودية

البطولت  ثالث  الإنكليزية،  وميبلدون  بطولة   :6-25
الأربع الكرى

ل��ل��دراج��ات  ال��دول��ي��ة  فرن�سا  دورة   :7-22 اإىل   6-30
الهوائية

اأوكرانيا  يف  القدم  كرة  يف  اأوروبا  كاأ�س   :7-1 اإىل   6-8
وبولندا

وان )�سيلفر�ستون(  للفورمول  �سباق بريطانيا   :-7  8
وان )نوربورغرينغ(  للفورمول  املانيا  �سباق   :-7  22
الألعاب الأوملبية ال�سيفية يف لندن  :8-12 اإىل   7-27

وان )بوداب�ست(  للفورمول  املجر  �سباق   :-7  29
27-8: بطولة الوليات املتحدة على مالعب فال�سينغ 

ميدوز، اآخر البطولت الأربع الكرى

)���س��ب��ا-  وان  ل���ل���ف���ورم���ول  ب��ل��ج��ي��ك��ا  ����س���ب���اق   :-9  2
فرانكور�سان( 

وان )مونزا(  اإيطاليا فورمول  �سباق   :-9  9
لذوي  ال�سيفية  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة   :9-26 اإىل   9

الحتياجات اخلا�سة يف لندن

وان للفورمول  �سنغافورة  �سباق   :-9  23
�سباق اليابان للفورمول وان )�سوزوكا(   :10  -  7

ل��ل��ف��ورم��ول وان  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  ���س��ب��اق   :10  -  14
)يونغام( 

)ن��وي��دا  وان  ل��ل��ف��ورم��ول  ال��ه��ن��د  ���س��ب��اق   :10  -  28
الكرى( 

وان  للفورمول  اأبو ظبي  �سباق   :11  -  4
ل��ل��ف��ورم��ول وان  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ���س��ب��اق   :11  -  18

)او�ستن( 

11: �سباق الرازيل للفورمول وان )�ساو باولو(  - 25
6 اىل 16-12: بطولة العامل التا�سعة لالأندية يف كرة 

القدم يف اليابان.

روزنامة األحداث الرياضيـة             لعام 2012
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الــدوري اإلنــكــليـــزي يـشـــتـعـل           في عز الشتاء.. 
و»سـيـتي« يـجـد نــفسه أمام        ليـفـــربـــــول

قائد توتهنا الهولندي فان در فارت مراوغاً لعبن من و�ست بروميت�س
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كاريكاتير

االإلــكــرتونــيــات،  ل�سناعة  �سينية  �سركة  اأطلقت 

ومقرها مدينة zhuhai، هاتفها اجلديد. وتعود 

كلمتي  من  حرفني  اأول  اإىل   »mx«بـ اجلهاز  ت�سمية 

تعنى  وهـــي  تــ�ــســيــانــغ«،  مــيــنــغ   meng xiang«

بال�سينية »احللم«.

ال�سركة اجلديد يف هونغ كونغ  وقد �سهد متجر 

اأمام املتجر، على اأمل  900 �سخ�س ي�سطفون  قرابة 

امليالدية  ال�سنة  مــن  يــوم  اأول  يف  واحــد  �ــســراء جهاز 

اجلديدة. 

هذا احلدث ي�سبه اإىل حد كبري اأول يوم مت طرح 

املئات  »اآبــل«، حيث ا�سطف  ل�سركة  فــون«  »اآي  هاتف 

اأمـــام املــتــاجــر، وذلـــك على حــد قــول اأحـــد امل�سرتين 

للهاتف ال�سيني اجلديد.

وياأتي الهاتف ب�سا�سة عر�س تعمل باللم�س كبرية 

بدرجة   »asv« نــوع  مــن  بو�سة   4 قيا�سها  احلــجــم 

ثنائي  بيك�سل، وي�ستخدم معالج   x 960  640 و�سوح 

 ،»samsung exynos 4210« نــوع  مــن  الــنــواة 

بــ�ــســرعــة 1.4 جــيــغــاهــريتــز، ومــــزود بـــذاكـــرة داخــلــيــة 

واحد  �سعتها  ع�سوائية  وذاكــرة  جيغابايت،   16 ب�سعة 

اخللف  من  بكامريا  مــزود  اخلــارج  ومــن  جيغابايت، 

بدقة 8 ميغابيك�سل، قادرة على التقاط فيديو بدقة 

وتت�سم  بيك�سل،   1080 بــدقــة  اأي  بــالــكــامــل،   »hd«

بعد�سة مطلية بطالء م�ساد للب�سمات.

كما يتمتع الهاتف اجلديد ب�سهولة يف اال�ستخدام 

ويدعم تقنية »hspa+«، و»a-gps«، و»واي فاي« 

و»بلوتوث«. 

بــنــظــام الت�سغيل  ويــعــمــل جــهــاز »احلـــلـــم« حــالــيــاً 

»خبز  با�سم  املــعــروف   ،»2.3.5 »اأنــدرويــد  جوجل  من 

الزجنبيل«، وتعد ال�سركة عمالءها بتحديث وترقية 

الهاتف قريباً بح�سوله على اأحدث ن�سخة من نظام 

كــرمي  »اآيـــ�ـــس  بــا�ــســم  واملـــعـــروف  اأنــــدرويــــد،  الت�سغيل 

نوع  من  بطارية  على  اجلهاز  ويحتوي  �ساندوي�س«. 

»ليثيوم- اآيون«، يبلغ جهدها 1600 ميللي اأمبري يف 

الثانية.

ويتوافر اجلهاز ذو �سعة 16 جيغابايت يف كل من 

ال�سني وهونغ كونغ، ويبلغ �سعره 2.999 يوان �سيني 

اأمريكياً(، لكنها مل  471 دوالراً  »cyn« )اأي حوايل 

تعلن عن موعد طرحه يف االأ�سواق العاملية بعد. 

تف�سح  فلم  جيغابايت،   32 �سعة  ذو  الن�سخة  اأما 

اأيــار  يف  طرحه  املتوقع  مــن  لكن  بعد،  عنها  ال�سركة 

مــن الــعــام اجلـــاري، مبعالج ربــاعــي الــنــواة، على حد 

قول ال�سركة.

هاتف »احللم«.. بـاإمكانات تقنية كبرية

جــ�ــســر »هــــــاورا«؛ اأحــــد اأكــــر جــ�ــســور الــهــنــد، واأحـــد 

اأهــم معامل مدينة كالكتا يف الهند، والــذي ميتد فوق 

الرياح  بفعل  لي�س  باالنهيار،  مهدد  »هــووغــلــي«،  نهر 

املو�سمية التي ي�ستهر بها اإقليم البنغال، ولي�س ب�سبب 

املــاّرة وال�سيارات التي ترتاده يومياً،  مئات االآالف من 

ب�ساق  بفعل  قــاعــدتــه،  يف  احلــديــد  تــاآكــل  ب�سبب  اإمنـــا 

املارة احلم�سي »vomit«، الناجت عن م�سغ نوع من 

املهدئات وامل�سكرات يطلق عليه م�ستح�سر »البان«.

يواظبون  الهنود،  ماليني  كمثل  املـــارة،  هـــوؤالء 

م�سّكر  مزيج  وهــو  »الــبــان«،  م�ستح�سر  م�سغ  على 

لـــونـــه اأحـــمـــر مـــكـــّون مـــن نــيــتــة الــتــنــبــول واجلــــوز 

والليمون امل�سبع، ميكن م�ساهدة كتل من هذا املزيج 

بو�سوح حول ال�سماعات املعدنية املدعمة للج�سر. 

االأحــمــر  الب�ساق  اإن  املعنية  ال�سلطات  قــالــت  كما 

اإ�سعاف تلك  امل�سكر قد ت�سبب يف  الناجت عن لون هذا 

 3 اإىل  مــلــيــمــرتات   6 مــن  �سمكها  وتقليل  الــدعــامــات، 

مليمرتات، اأي مبقدارالن�سف، ب�س�سب احلام�س الذي 

يحتويه هذا املزيج.

اجل�سر  تنظيف  على  مــوؤخــراً  ال�سلطات  وحر�ست 

واإزالــة  والب�ساق،  امل�ستح�سر  اآثــار  من  م�ستمر  ب�سكل 

روث الطيور الذي ُي�سهم اأي�ساً يف زيادة تاآكل اجل�سر. 

ويف حماولة ملنع اجل�سر من االنهيار، اقرتح بع�س 

مبــادة  اجل�سر  دعــائــم  بتغطية  املخت�سني  املهند�سني 

الفاير جال�س.

ج�صر مهدد باالنهيار.. ب�صبب »ب�صاق« املاّرة


