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ما هي األسباب الحقيقية إلحالة الملف 
السوري إلى »مجلس األمن«؟

أسامة سعد لـ»الثبات«: 
في الخطاب المذهبي.. 

ميـقــاتي زي الحــريــري

ِمَهن بيروتية 
على حافة االنقراض
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»الثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �سنجتهد، فاإن اأ�سبنا 

لنا اأجران، واإن مل ن�سب فلنا اأجر واحد.
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مليار دوالر من السعودية لـمجلس اسطنبول

تـداعيـات اإغـالق مـ�سيق هرمـز 

هل تنفذ اإيـران 
تهديدها؟

َـّــــــدة لأمـــــة مــــوحـ



مل يقفل ب��ع��د م��ل��ف اخل���اف ح���ول زي���ادة 

اأجور ورواتب العمال واملوظفني يف القطاعني 

العمل  وزي����ر  ت��وق��ي��ع  اإن  اإذ  وال���ع���ام،  اخل���ا����ص 

مل  الأج���ور،  زي��ادة  مر�سوم  على  نحا�ص  �سربل 

يق�سي  مر�سوم  وتوقيع  حت�سري  رف�سه  ي��ل��ِغ 

التعليمية،  واملنحة  النقل  بدل  دفع  با�ستمرار 

ع��ل��ى ج����اري امل��ع��م��ول ب���ه م��ن��ذ ���س��ن��وات، اإذ اإن 

ن��ح��ا���ص، م��ن��ذ اأن ف��ت��ح ه���ذا امل��ل��ف، ي�����س��ر على 

اإدخ��ال بديل النقل والتعليم يف �سلب الأجور، 

اإ�سدارهما  اأن  باعتبار  ذلك،  قوننة  خال  من 

مبر�سوم اأمر غري قانوين كرر جمل�ص �سورى 

الدولة يف كل منا�سبة العرتا�ص عليه. 

القانوين  موقفه  يف  نحا�ص  ال��وزي��ر  و�سع 

اأرباب  بني  الذي عقد  الر�سائي،  التفاق  هذا، 

العمل والحتاد العمايل العام، اأمام مع�سلة لن 

يجد الطرفان بداً من اإيجاد حل قانوين لها، 

الحت��اد احلكومة  ذلك مطالبة  يغني عن  ول 

بالتدخل، فهو، اأي الحتاد، اختار عقد �سفقة 

كامل  تلِب  مل  العمل،  اأرب���اب  مع  مكتملة  غري 

تخُل  مل  ثانية،  جهة  وم��ن  جهة،  من  مطالبه 

من ثغرة قانونية اأتاحت لوزير العمل التم�سك 

مبوقفه، وهذه الثغرة، يبدو اأن طريف التفاق 

م��ا ميكن  خ��ط��ورة  واإىل  ل��ه��ا  تنبها  ال��ر���س��ائ��ي 

التجارة  غرفة  رئي�ص  دفع  مما  عنها،  ينتج  اأن 

وال�سناعة يف بريوت وجبل لبنان حممد �سقري، 

باأن  م��وؤخ��راً  الت�سريح  الأم��ر عرب  ت��دارك  اإىل 

احلد  مر�سوم  �ستطبق  القت�سادية  »الهيئات 

الأدنى لاأجور فور اإقراره يف جمل�ص الوزراء، 

كما �ستدفع بدل النقل واملنح التعليمية، حتى 

لو مل يوقع وزير العمل �سربل نحا�ص«.

والواقع اأن تاأكيد �سقري ل يلزم كل اأ�سحاب 

العمل بهذا التعهد، فيبقى جمرد تعهد كامي 

التفاق  اإل��ي��ه  ال��ذي و�سل  امل���اأزق  م��ن  للخروج 

الر�سائي، الذي جتاهل قوننة حقوق مكت�سبة 

ل��ل��ع��م��ال والأج������راء ل مي��ك��ن ال���رتاج���ع عنها، 

اأرب��اب  اأن  خ�سو�ساً  والتعليم،  النقل  ب��دل  هي 

العمل ومعهم قيادة الحتاد العمايل، يدركون 

والأج��راء،  العمال  من  كثرياً  اأن  قبل غريهم، 

ال�سنوية،  باإجازاتهم  املطالبة  ع��ن  يتغا�سون 

جتنباً  الأج���ر،  مدفوعة  اأنها  قانوناً  املفرت�ص 

حل�سم قيمة بدل النقل عن اأيام تلك الإجازات.

ال��ت��ع��ه��د، يف ح��ق��ي��ق��ت��ه، يعطي  ل��ك��ن ه����ذا 

ل  اأن  يعترب  ال���ذي  ن��ح��ا���ص،  مل��وق��ف  م�سداقية 

���س��يء ا���س��م��ه »ب����دل ن��ق��ل«، لأن����ه ج���زء اأ���س��ا���س��ي 

اأن الأخ������ري، كما  م���ن ال����رات����ب؛ ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 

حاجات  ك��ل  يغطي  اأن  يجب  ال��ق��وان��ني،  تن�ص 

وغ��ذاء  ون��ق��ل  طبابة  م��ن  وامل�ستخدم،  العامل 

اأ�سا�سيات  م��ن  وغ��ريه��ا  وتعليم  و�سكن  وك�ساء 

النقل  لبدلت  ال�سابق  املر�سوم  وم��ادام  احلياة، 

وال��ت��ع��ل��ي��م ان��ت��ه��ى م��ف��ع��ول��ه يف اخل��ام�����ص من 

اأرب��اب  وا�سل  حني  يف  املا�سي،  الثاين  ت�سرين 

العمل دفع مرتتباته حتى نهاية كانون الأول 

مكت�سباً  حقاً  احلالة  ه��ذه  يف  في�سبح  املا�سي، 

ظ��رف  اأي  والأج������راء، ل مي��ك��ن حت��ت  للعمال 

قانوين  مبوجب  دفعه،  عن  التمنع  اأو  ح�سمه 

نن�سى  اأن  دون  م��ن  وال���دويل،  اللبناين  العمل 

اأن حماولة البع�ص منع احلكومة من التدخل 

والأج���ور،  للرواتب  الأدن���ى  ال�سقف  حتديد  يف 

رقم  ال��ق��ان��ون  يخالف  التعاقد،  ح��ري��ة  بحجة 

�ساحية  احلكومة  يفو�ص  الذي   1967  /36
حت���دي���د احل�����د الأدن��������ى ال���ر����س���م���ي ل����اأج����ور، 

وحتديد ن�سبة غاء املعي�سة وكيفية تطبيقها؛ 

بال�ستعانة  الن�سبة  هذه  لتحديد  اآلية  وو�سع 

بلجنة موؤ�سر الغاء.

القطاع  يف  العاملني  ح��ق  ذل��ك  بعد  يبقى 

ب��ع�����س��رات الآلف م���ن امل��وظ��ف��ني  ال���ع���ام، وه���م 

اأج��وره��م،  زي��ادة  يف  واملتقاعدين،  واملتعاقدين 

التي يبدو اأن وزارة املال مل تبادر اإىل حت�سري 

اإىل معركة  الأم��ر  مر�سومها بعد، فهل يحتاج 

العام  العمايل  الحت��اد  �سي�سر  وه��ل  مطلبية، 

ل��ل��زي��ادات،  ال��رج��ع��ي  ب��امل��ف��ع��ول  ع��ل��ى مطالبته 

الإع��ام��ي؟  لا�ستهاك  ه��ي  مطالبته  اأن  اأم 

الأج��ور«  زي��ادة  »معركة  �سمي  ما  اأن  خ�سو�ساً 

م��ن��ق�����س��م��ة على  ذات���ه���ا  احل���ك���وم���ة  اأن  ك�����س��ف��ت 

م��ن جهة،  اآذار  م��ن  ال��ث��ام��ن  ق��وى  ب��ني  نف�سها 

ال��راب��ع  ال��ت��ي التحقت بها م��ن ف��ل��ول  وال��ق��وى 

وك��ذل��ك بني  ث��ان��ي��ة؛  م��ن جهة  اآذار  م��ن  ع�سر 

بحيث  نف�سها؛  اآذار  م��ن  ال��ث��ام��ن  ق��وى  بع�ص 

اأتاحت لكثريين اتهامها باأنها، مثل اأخ�سامها 

ال�سيا�سيني، جمرد مرتا�ص للنظام ال�سيا�سي - 

القت�سادي القائم على التبعية للغرب وقيادته 

بني  الف�سل  اأح��د  ي�ستطيع  فهل  وا�سنطن،  يف 

م�سروع مواجهة الهجمة الغربية، وبني حماية 

ع�سب  ي�سكلون  ال��ذي��ن  ال��ف��ق��راء،  عي�ص  لقمة 

مواجهة هذه الهجمة؟

عدنان عبد الغني
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

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

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

بالرغم من عا�سفة اخلافات ال�سيا�سية 

ونتائجها  العربية  الثورات  حول  والنظرية 

التي حتققت حتى اللحظة، وما اأثاره و�سول 

ال�سلطات  اإىل  ال�سيا�سي  الإ���س��ام  جماعات 

وتقدمهم  وتون�ص،  وم�سر  ليبيا  من  كل  يف 

يف امل��غ��رب وال��ي��م��ن، وم���ا حتمله الأي����ام من 

تطورات، تبقى احلقيقة �ساطعة، وتفيد باأن 

العرب عادوا اإىل التاريخ واجلغرافية ومهنة 

�سناعة التاريخ الإن�ساين.

وع�سفت  تون�ص  اجتاحت  التي  فالثورة 

مب�����س��ر والأخ����ري����ات، مت��ي��زت ب��ال��ك��ث��ري من 

اأنها  �سفاتها  اأه��م  ويف  واحل��داث��ة،  ال�سفات 

ث���ورة امل��ع��رف��ة وال��ك��رام��ة الإن�����س��ان��ي��ة، واأن��ه��ا 

اإرادة احلياة بلغة عربية  اإىل  ال�سعب  اأع��ادت 

ويف  والأدل�������ة،  ال��ر���س��ائ��ل  م��ت��ع��ددة  ف�سيحة 

م��ق��دم��ه��ا م��ا ���س��ار ع��ل��ى ل�����س��ان ال�����س��ع��وب يف 

وال�سيا�سية،  املطلبية  ال��ن�����س��الت  م��ي��ادي��ن 

وما ت�سهده اأمريكا واأوروبا يف حراكها الذي 

ت��و���س��م ب��ال��ث��ورات ال��ع��رب��ي��ة اخل���ري ل��ه اأي�����س��اً 

و���س��ار ي��ط��ال��ب ب��اإ���س��ق��اط ال��رئ��ي�����ص ويهتف 

»ال�سعب اأراد ويريد احلياة«..

هي ثورة عربية بل�سانها وب�سرعة انت�سار 

من  العربي  ال��وط��ن  عموم  و�سمولها  ن��اره��ا 

اأق�ساه اإىل اأق�ساه، ومن مل ت�سرب به بعد، 

فامل�ساألة لي�ست اأكرث من وقت وتدق �ساعتها، 

ولن تنجوا منها واحدة من الدول والأوطان 

التي ف�سلها امل�ستعمر قبل اأن يرحل واأحكم 

اخلليج،  م�سيخات  ل�سيما  عليها،  قب�سته 

ل��ي��ت��ح��ق��ق ل���ه ا����س���ت���م���رار ال��ن��ه��ب وت��ك��ري�����ص 

همينته  وف���ر����ص  وال����س���ت���ف���راد  ال��ت��ق�����س��ي��م 

حقوق  وتقييد  وال����رثوات،  اجلغرافيا  على 

ال��ب�����س��ر، وحت��وي��ل��ه��م اإىل جم��رد  وح���ري���ات 

اأدوات ا�ستهاك، لت�سغيل م�سانعه وحلماية 

م�����س��احل��ه وم��ع��اجل��ة اأزم���ات���ه الق��ت�����س��ادي��ة، 

واأزمات م�سانع �ساحه.

العرب  وتفاعل  ال��ث��ورة،  انت�سار  ف�سرعة 

معها بعامتهم، دليل اإ�سايف على اأنها عربية 

اأو حم�����س��ورة  ق��ط��ري��ة  ال���ط���اب���ع، ول��ي�����س��ت 

الظرف  ب��اأن  يفيد  وما  واأزماتها،  بالأقاليم 

اأو  بيئة  على  مقت�سراً  ولي�ص  عربي  الثوري 

دولة واحدة..

والثورة التي �سربت بالعرب ومل تكتمل 

الأوىل  مراحلها  يف  وم��ازال��ت  بعد،  ف�سوًل 

النتقالية، ل ي�سيء لها البتة اأن ت�سعد من 

�سناديق النتخابات، التي جتري باأقرب ما 

تكون احلرية والدميقراطية لأول مرة منذ 

ال�سيا�سي،  الإ���س��ام  جماعات  طويلة  عقود 

ل�سطهاد،  وُع��ّر���س��ت  ط��وي��ًا،  كمنت  ال��ت��ي 

وجن��ح��ت يف ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات م�����س��ادة عرب 

����س���ب���ك���ات اجل���م���ع���ي���ات الأه����ل����ي����ة وامل�������س���ال���ح 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ون�����س��اط��ات��ه��ا 

الدعوية والتعبوية.

و�سول جماعات الإ�سام ال�سيا�سي اإىل 

حرة،  وبانتخابات  �سعبية  ب��اإرادة  ال�سلطات 

ل�سيما  والتاريخية،  الأهمية  غاية  يف  اأمر 

فالظروف  للثورات،  النتقالية  املرحلة  يف 

حا�سمة  عنا�سر  امللحة  واحل��اج��ات  وامل��ه��ام 

ف��رزت  كما  الإ�سامية،  اجلماعات  ف��رز  يف 

والنظرية  ال�سيا�سية  اجلماعات  قبل  م��ن 

الأخ����رى، وال��زم��ن ال��ع��رب��ي الآت���ي م�سرعاً 

اأعلى  يف  واجل��م��اع��ات  ال��ق��وى  تلك  �سي�سع 

ب��اأن  ���س��ت��ك��ون معنية ف����وراً  ال���ه���رم، وت��ال��ي��اً 

اأ�سئلة  ثاثة  على  العملية  اأجوبتها  تقدم 

حمورية:

ال�سوؤال الأول: كيف �ستتعامل مع ق�سايا 

الأمة وم�ساحلها و�سياغة واقعها ل�سناعة 

م�ستقبلها؟ فاإن كان اجلواب على نف�ص منط 

النظم التي �سقطت، فلن يطول حكمها.

�ستتعامل  ك��ي��ف  ال���ث���اين:  وال�������س���وؤال 

والقت�سادية؟  الجتماعية  الأزم��ات  مع 

لتقدمي  وممار�ساتها  برناجمها  هو  وم��ا 

من����وذج اق��ت�����س��ادي اج��ت��م��اع��ي ح�����س��اري 

وعادل؟ واإن جاء جوابها العملي التم�سك 

مبا كان وال�سري على طريقه، فال�سقوط 

مرة  ب��األ��ف  ال�سعود  م��ن  واأ���س��رع  حكمياً، 

على الأقل.

مع  �ستتعامل  كيف  الثالث:  ال�سوؤال  اأما 

الإن�����س��ان؟  ح��ق��وق  وم��ع  الإن�سانية  ال��ك��رام��ة 

�سرت�سي  ومفاهيم  و�سياغات  عقلية  وباأية 

وعاقة  بالنا�ص  وعاقتها  حكمها  ق��واع��د 

النا�ص بالنظام والدولة؟ فاإن اأعادت جتربة 

بالإن�سان  العودة  وحاولت  ال�ساقطة  النظم 

ال��ع��ت��ي��ق، ف�����س��ت��ك��ون ر���س��ا���س��ة  امل��ا���س��ي  اإىل 

الرحمة ح�سادها الوحيد..

ال��ع��رب يف ث����ورة، وزم��ن��ه��م ق��د دن����ا، ويف 

اإىل  ال��ع��ودة  العربية،  ال��ث��ورة  اأول��وي��ات مهام 

���س��ع��ارات وم���ه���ام م��رح��ل��ة ال���ث���ورة ال��وط��ن��ي��ة 

علقت  اأن  ب��ع��د  واإجن����ازه����ا،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

لن�سف قرن.

فهل تفعلها جماعات الإ�سام ال�سيا�سي، 

الثورية  للقوى  �سريعاً  ال�ساحة  تخلي  اأم 

ال�سعبية حاملة امل�سروع؟

ميخائيل عو�ض

  همسات

بدل النقل و»منحة« التعليم.. »م�سمار جحا« 

ل�ستمرار اخلالف حول زيادة الأجور
زمن العروبة.. قد دنا

وزير العمل �سربل نحا�ص مرتئ�ساً اجتماعاً للجنة املوؤ�سر

¢  زيارة غري ر�سمية

يف  م�����س���ؤواًل  �أن  �سيق،  نطاق  على  تد�ولها  يجري  معل�مات  ك�سفت 

�ملخابر�ت �الأمريكية ح�سر �إىل لبنان ب�س�رة غري ر�سمية، للتن�سيق مع تيار 

�سبهات  �أحدهما حت�م  نف�سه،  �لتيار  نائبني من  فالتقى  �سيا�سي معار�ض، 

ح�ل �رتباطه فكريًا بتنظيم �لقاعدة، و�الآخر »�ساب« مل ي�سّرح منذ و�س�له 

�الإن�ساين،  و�ل��ده  ر�سيد  ��ستنزف  لكنه  مرتني،  �س�ى  �لن��ب  جمل�ض  �إىل 

ب�سبب عالقته مع �ملخابر�ت �الأمريكية.

¢  اإثبات الوالء.. اأواًل

��ستبد�ل  على  باإ�سر�ره  �ملر�جع،  بع�ض  جنبالط  وليد  �لنائب  فاجاأ 

�لطاعة،  له  يقّدما  �مل�حدين، الأنهما مل  م�ظفني يف �خلارجية من طائفة 

رغم �أنهما من �لناجحني يف عملهم، وقال �ملرجع الأحد �لزّو�ر �أثناء عر�سه 

عر�قيل �لتعيينات و�لت�سكيالت �لدبل�ما�سية: »ال �أعرف كيف يدع� جنبالط 

�إىل قيام �لدولة و�مل�ؤ�س�سات، وه� من �لذين يعرقل�ن �أدنى �خلط��ت«!

¢  توقيت مثري للريبة

�أكدت �مل�سادر �أن خالفات حادة ن�سبت د�خل جمل�ض �ل�زر�ء �للبناين، �إثر طرح �إعادة 

ت�سغيل مطار �لرئي�ض رينيه مع��ض )مطار �لقليعات(، وقد علق �أحد �ل�زر�ء على �لقر�ر 

باإعادة ت�سغيل �ملطار بعد �لزيارة �لتي قام بها م�س�ؤول�ن  مت�سائاًل: ما ه� �سبب �الهتمام 

�أمني�ن �أمريكي�ن م�ؤخرً� ملنطقة �ملطار، ومعاينة �الأر��سي �لتي تقع على م��ز�ة �ملطار من 

جهة �لبحر؟

¢  خمالفات يف جامعة اآل �سنو

قام  �سفة،  و�نتحال  لل�سالحيات،  وقان�نية، وجتاوز  و�إد�رية  مالية  �أن خمالفات  تبني 

بها �لبع�ض ممن يتب�ؤون مر�كز �لهيئة �الإد�رية يف جامعة �آل �سن� حاليًا، بعد خالفات حادة 

د�خل �جلمعية، حاول بع�ض �لعقالء معاجلتها، لكنها مل ت�ؤد �إىل نتيجة، مما ��سطر �إىل 

رفع �سك�ى ق�سائية مبا�سرة �إىل قا�سي �لتحقيق �الأول يف بريوت، مع �تخاذ �سفة �الدعاء 

�ل�سخ�سي، بغية ت�س�يب �الأم�ر و�إعادتها �إىل ن�سابها �لقان�ين و�ل�سحيح، ومن �أجل تر�جع 

�ملخالفني عن ت�سرفاتهم �لتي ت�سر ب�حدة �أفر�د �لعائلة وقيمها وتاريخها ومكت�سباتها.

) العدد 197(  اجلمعة - 20 كانون الثاين - 2012 w w w . a t h a b a t . n e t2012 - العدد 198(  اجلمعة - 27 كانون الثاين (



ثمة حقيقة يوؤكدها وزير العمل �سربل 

اأي  على  لبنان ع�سي  النظام يف  اأن  نحا�ص، 

ال�سيا�سية  امل�سالح  ت�سابك  ب�سبب  اإ���س��اح 

يف  الطفيلية  ف��ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  وال��ط��ائ��ف��ي��ة، 

اأي��ن ومتى  لبنان التي ل يعرف كيف وم��ن 

حتى  م�ستعدة  واأر�سدتها،  اأموالها  جمعت 

خلراب الهيكل على روؤو�ص اجلميع، مقابل 

اأن تبقى م�ساحلها وتقاطعاتها وم�ساريعها 

الباد  ف��وق م�سالح  امل��ال��ي��ة،  فقط  امل��ال��ي��ة، 

والعباد، وال�ستثمار عند هذه القلة القليلة 

يف   3 اأو   2 تتجاوز  ل  التي  اللبنانيني  م��ن 

امل���ئ���ة، يف ال�����س��ي��ا���س��ة ه���و ال��ط��ري��ق الأ���س��ه��ل 

للحفاظ على الرثوة وزيادتها، ولذلك فهي 

اأن  اأج��ل  �سيء، من  واأي  �سيء  م�ستعدة لكل 

تبقى الإدارات وامل�سالح واملوؤ�س�سات، جمرد 

دك���اك���ني وح���ت���ى ب�����س��ط��ات يف دول�����ة امل�����زارع 

غب  جلدها  وتغري  تتحول  التي  الطائفية 

ال��ط��ل��ب، ووف����ق امل�����س��ل��ح��ة وزي�����ادة ال����رثوة، 

ول��ذل��ك مم��ن��وع على ال��ن��ا���ص »ال��غ��اب��ة« اأن 

عن  يدافعوا  اأن  عليهم  وممنوع  يتوحدوا، 

احل��ي��اة  يف  وح��ق��ه��م  وم�����س��احل��ه��م  حقوقهم 

اأن يتعرفوا على  الكرمية.. وممنوع عليهم 

بع�سهم، واأن يخرج من بينهم واحد، يرى 

م�ساحلهم ويحاول اأن يكر�سها اأو يحفظها 

بالقانون ووفق الد�ستور.

ه���ل ���س��ت��ك��ون م��ع��رك��ة ���س��رب��ل ن��ح��ا���ص يف 

م�������س���األ���ة ب�����س��ي��ط��ة ه����ي ح���ف���ظ ح����ق ال��ع��ام��ل 

اأجر اجتماعي، يلبي  واملوظف وامل�ستخدم يف 

اأب�سط متطلبات العي�ص، هي الأخرية؟

لقد �سبق وزير العمل احلايل، وزير عمل 

اآخر، قرر حمل هموم النا�ص، هو اللواء جميل 

حلود يف العام 1966، يومها قرر جميل حلود 

واإعطاء  ال���وزارة،  اإ�ساح  ملهمتني:  الت�سدي 

العمال حقوقهم.

 يف ����س���اأن اإ����س���اح ال�������وزارة: ان��ط��ل��ق من 

�سبط  وه��ي  وبديهية،  ج���داً  ب�سيطة  ق�سية 

لت�سلمه  الأول  اليوم  منذ  فوجئ  اإذ  ال���دوام، 

املدير  م��ن  ب���دءاً  امل��وظ��ف��ني،  ك��ب��ار  اأن  مهامه 

يتقا�سون  ال���ذي  بعملهم  يلتزمون  ل  ال��ع��ام 

اأج���ره���م ع��ل��ي��ه م��ن امل��ك��ل��ف ال��ل��ب��ن��اين، فاتبع 

�سيا�سة ال��ث��واب وال��ع��ق��اب، وه��و م��ا مل ير�ص 

لقرارات  المتثال  رف�ص  ال��ذي  العام  املدير 

اأن فر�ص الوزير  الن�سباط يف العمل، فكان 

وم��ا جت��راأ  رات���ب..  دون  ق�سرية  اإج���ازة  عليه 

ال��ذي كان يراأ�سه املغفور له  ال��وزراء  جمل�ص 

عبداهلل اليايف اأن يك�سره.

ويف ����س���اأن اإع����ط����اء ال���ع���م���ال ح��ق��وق��ه��م: 

اأع��ط��ى ال��وزي��ر جميل حل��ود اأج��ه��زة وزارت��ه 

الأج��ور  حول  حقيقي  موؤ�سر  لإعطاء  �سهراً 

وال���غ���اء، ف��ف��وج��ئ ب��ال��ف��ج��وة الج��ت��م��اع��ي��ة 

امل��خ��ي��ف��ة، ح��ي��ث ك���ان احل���د الأدن����ى ل��اأج��ور 

اأدنى  بحد  العي�ص  ي�ستلزم  فيما  لرية،   145
م��ن ال��ك��رام��ة ���س��ع��ف ه���ذا امل��ب��ل��غ، ف��ك��ان اأن 

ات��خ��ذ ق����راره ب��رف��ع احل���د الأدن�����ى ل��اأج��ور 

250 لرية، فقامت القيامة على الوزير  اإىل 

ال����ذي مل ي����راِع م�����س��ال��ح م��ا اأ���س��م��اه »ج�سع 

اأن  املذهلة  امل��ف��ارق��ات  وم��ن  الراأ�سماليني«، 

خوري  غربيال  اأمثال  من  النقابيني  بع�ص 

من  ك��ان��وا  وغ��ريه��م��ا،  ح�سني  علي  وح�سني 

بني الذين حتركوا �سد الوزير حلود الذي 

�ساأل هوؤلء اإن كانوا ميثلون العمال اأم اأرباب 

نوع  كان  وهنا  الراأ�سماليني،  وطبقة  العمل 

م��ن ت�����س��وي��ة ب��ج��ع��ل احل���د الأدن�����ى ل��اأج��ور 

205 لريات اأي رفعه نحو 42 يف املئة على اأن 
ت�سبح م�ساألة ت�سحيح الأجور �سنوية.

وت�����س��ك��ل ي��وم��ئ��ذ حت��ال��ف وا���س��ع مل��واج��ه��ة 

الوزير النوعي، حتى اأن كتلته النيابية وهي 

تاآمرت  يراأ�سها،  كان  التي  الد�ستورية  الكتلة 

ا�ستقالة  اإىل  اأدى  �سده و�سد احلكومة، مما 

اأ�سهر،  �ستة  �سوى  تعمر  مل  التي  احلكومة، 

ل��ك��ن م���واق���ف ج��م��ي��ل حل����ود ك��ر���س��ت ن��ه��ج��اً 

اجتماعياً ودميقراطياً اأخذ يتعمق على �ستى 

امل�ستويات، حيث اأطلق احتادات نقابية فاعلة 

اأ�سارت  كما  وا�سعة،  ذات قاعدة عمالية  كانت 

معركة جميل حلود، اإىل اأن اإ�ساحات العهد 

�سيكون  النظام  ف��اإن  تتطور  مل  اإذا  ال�سهابي، 

���س��ري��ع��اً ع�����س��ي��اً ع���ن اأي اإ����س���اح، وب��ال��ت��ايل 

���س��ي��دخ��ل ال��ب��ل��د يف ن��ف��ق م��ظ��ل��م م���ن امل�����اآزق 

والأزمات، وهو ما بداأت تلوح بوادره يف الأفق 

فعًا منذ مطلع �سبعينات القرن املا�سي.

وهنا، حتمل وزي��ران يف احلكومة الأوىل 

لعهد الرئي�ص �سليمان فرجنية مهمة اإ�ساح 

امل�سالح  بجدار  ا�سطدما  لكنهما  اجتماعي، 

الطفيلية  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  لتحالف  ال�سميكة 

والطائفية.

الأ�سبق  املالية  وزي��ر  ك��ان  الأول،  ال��وزي��ر 

ا�ستفحال  من  احل��د  ق��رر  ال��ذي  �سابا  اإليا�ص 

واحتكاراتهم، فح�سر مر�سوماً  التجار  اأرباح 

�سيا�سية  دللة  ذات  رقمه  ليكون  وقتاً  انتظر 

ر�سوماً  ففر�ص   ،1943 املر�سوم  هو  ووطنية، 

اإ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى ج��م��ل��ة م���ن امل�����واد ال��ك��م��ال��ي��ة 

الوطني،  النتاج  ت�سجيع  اأجل  من  امل�ستوردة 

ف��ق��ام��ت ال��ق��ي��ام��ة ع��ل��ي��ه واأ�����س����رب ال��ت��ج��ار، 

ف��رتاج��ع��ت احل��ك��وم��ة ع���ن م��ر���س��وم ال��وزي��ر 

ال�سهري.

ب���ع���ده���ا، ك���ان���ت م���ع���رك���ة وزي������ر ال�����س��ح��ة 

اإم��ي��ل بيطار، ح��ني قرر  ال��دك��ت��ور  ل��ه  املغفور 

خو�ص معركته �سد جتار واحتكارات الدواء، 

الآتي  ال�ساب  الوزير  انت�سبت �سد  اأن  فكانت 

م���ن خ�����ارج ال��ت��ق��ل��ي��د ال�����س��ي��ا���س��ي، حت��ال��ف��ات 

وا���س��ع��ة، جت��اوب��ت احل��ك��وم��ة م��ع��ه��ا، ف��ك��ان اأن 

عن  دف��اع��اً  اجلميع،  وج��ه  يف  ا�ستقالته  رم��ى 

ال�سبل..  باأ�سهل  ال��دواء  املواطن يف حبة  حق 

وبخ�سارة هاتني املعركتني الهامتني، تكر�ست 

الهيمنة ملا كان يطلق عليه يف حينه.. ومازال 

التي  ال�سعارات  املئة، و�سقطت  4 يف  ال�  طبقة 

»وطني  فرجنية  �سليمان  الرئي�ص  اأطلقها 

دائ���م���اً ع��ل��ى ح���ق« ورئ��ي�����ص ح��ك��وم��ت��ه �سائب 

�سام »ث���ورة م��ن ف��وق« لتاقي »ال��ث��ورة من 

حتت«.. واندفع البلد نحو ما كان حذر منه 

امل��اآزق والأزم��ات  اللواء جميل حل��ود بدخول 

التي توجت يف �سباط 1975 باغتيال املنا�سل 

كان  ال���ذي  �سعد يف �سيدا  م��ع��روف  ال��وط��ن��ي 

ي���ق���ود ت���ظ���اه���رة ل���ل���دف���اع ع���ن ح���ق ���س��ي��ادي 

الأ�سماك يف احلياة، ولتكون يف 13 ني�سان من 

نف�ص ذاك العام �سرارة بو�سطة عني الرمانة 

التي اندلع بعدها اللهيب.

تلك  ت����ط����ورات  ك���ل  الأن����ك����ى يف  اأن  ع��ل��ى 

الراأ�سمال  اأن حت��ال��ف  ب��ع��ده��ا،  وم��ا  امل��رح��ل��ة، 

الطفيلي مع الطائفيني جت�سد باأب�سع �سوره، 

على  املتحاربني  م��ّول  العربي  النفط  فمال 

خطوط التما�ص، وكذلك الراأ�سمال الطفيلي 

منذ  البلد  وا�ستلم  املت�سارعني،  غذى  ال��ذي 

الكثري من  1992، لتنهار روي��داً روي��داً  العام 

والتي  الوطنية..  وال��وح��دة  ال��دول��ة  مكونات 

الواقع  على  العملية  مظاهرها  بع�ص  نعدد 

ومنها:

ترتاجع،  التي  الر�سمية  املدر�سة  انهيار 

للم�سالح  يخ�سع  ال���ذي  ال��ت��ع��اق��د  وي��ت��ح��ول 

ال�سيا�سية والطائفية اأ�سا�ص التعليم، يف نف�ص 

وكلية  املعلمني  دور  فيه  األغيت  ال��ذي  الوقت 

الرتبية.

ق�سم  ب�سكل  اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  ت��ف��ري��ع 

ال�����س��ب��اب ال��ل��ب��ن��اين، وج��ع��ل ك��ل ف���رع يخ�سع 

للم�سالح املذهبية واملناطقية.

خ��ل��ق م��وؤ���س�����س��ات و���س��ن��ادي��ق ردي��ف��ة تقوم 

مقام الوزارات والوزراء مثل: جمل�ص الإمناء 

العليا لاإغاثة، و�سندوق  والإعمار، والهيئة 

الوظائف  وتكري�ص  واأوج�����ريو..  املهجرين، 

طائفياً، وبالتايل اإلغاء �سعار رئي�ص احلكومة 

الوظائف  1974، كل  عام  ال�سلح  الدين  تقي 

لكل الطوائف.

ت��ط��وي��ر فتنة  ق���وى  زال حت��ال��ف  وم���ا   ..

على اأي  ع�سياً  البلد  ويجعل  م�ستمر،   1975
ومعركة  خل�سفت،  خليت  ل��و  لكن  اإ���س��اح.. 

النا�ص �سربل نحا�ص  الوزير اخلارج من بني 

م��ا ت��زال يف ب��داي��ة ال��ب��داي��ة.. رج��اء ل تطفئ 

اأيها الوزير الأدمي �سمعتك التي بداأت تنري 

الظام.. فلي�ص كل �سيء هو  النفق احلالك 

عبد املنعم يو�سف ومن ورائه واأمامه وحوله.

اأحمد �سحادة
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الوزير ال�سابق اليا�ص �سابا اللواء جميل حلود

¢  ليفي ُيطْمئن

يق�م من�ّسق »�لف�ر�ت �لعربية«؛ �لفرن�سي 

لرتكيا،  بزيارة  ليفي،  هرني  برنار  �ليه�دي 

حيث �جتمع مع جمل�ض ��سطنب�ل، ومع �لعقيد 

»�جلي�ض  ي�سمى  م��ا  ق��ائ��د  �الأ���س��ع��د؛  ري��ا���ض 

تطمينات  �إل��ي��ه��م  ن��اق��اًل  �حل����ر«،  �ل�����س���ري 

حت��دي��دً�  ل��ه��م،  �الأوروب����ي  �ل��دع��م  با�ستمر�ر 

�لذي  �سارك�زي،  نيك�ال  �لفرن�سي  �لرئي�ض 

و�فق على ��ست�سافة �مل�ؤمتر �لعام ل�»�ملعار�سة 

�ل�س�رية«.

م��دي��ن��ة  �الأ����س���ع���د  م���ع  ل��ي��ف��ي  ز�ر  وق����د 

�لتي  �الأ���س��ل��ح��ة  �إىل  و�ط��ل��ع��ا  �ال���س��ك��ن��درون، 

�إىل  نقلها  قبل  ليبيا،  من  هناك  �إىل  و�سلت 

�ل�س�رية  �حل��دود  عرب  �لز�وية،  جبل  منطقة 

- �لرتكية. 

¢  حقد دفني

�لربيطاين،  »�مل��اك��ي«  معهد  م��دي��ر  ق��ال 

�الأم����ل  كمية  من  تفاجاأت  بالده  حك�مة  �إن 

�لنطام  �أجل قلب  �لتي تنفقها دولة قطر من 

��ستغر�به من �حلقد �لذي  يف �س�رية، مبديًا 

�ل�س�رية،  �لقيادة  جتاه  �حلمدْين  قلبْي  ميالأ 

ال�سيما بعد �لعالقة �ل�طيدة �لتي كانت جتمع 

للقطريني  تبنّي  بعدما  �أن��ه  كا�سفًا  بينهم، 

�ملرجّ�ة،  �لنتائج  يح�سد  ال  يدفع�نه  ما  �أن 

قّررو� دفع �ملزيد من �الأم��ل من �أجل تاأمني 

�ملقبلة،  �ملرحلة  يف  �ملعركة  وت��سيع  ��ستمر�ر 

عرب �الإعالم �لعربي و�الأجنبي و�ليه�دي.

¢  العمل م�ستمر.. 
الإثارة الفو�سى

ت��امي��ز«  »و����س��ن��ط��ن  �سحيفة  ك�سفت 

�أن  �ملا�سي،  �الأ�سب�ع  �الأمريكية يف عددها 

من �أهم �أعمدة �إثارة �لف��سى يف �س�رية، 

لبنان، حيث  �سمال  م�ج�دين يف  لبنانيني 

و�مل��ت��ف��ج��ر�ت  �ل�����س��الح  بتهريب  ي��ق���م���ن 

و�له��تف �حلديثة �لتي تعمل على �الأقمار 

�ال�سطناعية.

للكاتبة  م��ق��ال  يف  �ل�سحيفة  و�أ����س���ارت 

ه����ؤالء  ور�ء  �أن  �إىل  ب���ارزي���غ���ار«،  »ك���اري���ن 

�إ���س��الم��ي  ط��اب��ع  ذ�ت  ج��م��ع��ي��ات  �مل�سلحني 

�مل�سلحني  ت��زّود  لبنان،  �سمال  يف  متمركزة 

د�خ���ل �الأر�����س���ي �ل�����س���ري��ة ب��امل��ال و�ل��ع��ت��اد، 

عمل  يف  باال�ستمر�ر  �الأم��ل  لد�فعي  متعهدة 

ك��درها ول� تطّ�عًا.

فروعًا  �جلمعيات  ه��ذه  لبع�ض  �أن  ُيذكر 

يف تركيا و�الأردن، ويف �إحدى �إمار�ت �خلليج 

�لعربي.

جميل حلود نّبه اإىل بوؤ�ض النظام.. و�سابا والبيطار اأكدا عقمه

�سربل نحا�س.. معركة الوعي وكي ال�سمري

¢   »تال�سن« بني الدابي وحمد

يف  ك��ان����  �ل��ذي��ن  �ل�سحافيني  بع�ض  �أك��د 

�الأخ��ري،  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �جتماع 

تقريره  �ملر�قبني  رئي�ض  �إع���الن  بعد  �أن��ه 

بينه  تال�سن  ح�سل  �لعربية،  �جلامعة  يف 

�لعربية  �ل��دول  �إح��دى  وزي��ر خارجية  وبني 

�ل�س�ري  »�جلي�ض  و�سف  ب�سبب  �ل�سغرية، 

عن  عبارة  باأنه  �ل��زب��د�ين  بلدة  يف  �حل��ر« 

جم��م���ع��ات م�����س��ل��ح��ة، م��ع��ظ��م �أف���ر�ده���ا 

من  ك�نهم  �ل�����س���ري،  للق�ساء  مطل�ب�ن 

للعد�لة،  و�ملطل�بني  و�ملهربني  �لل�س��ض 

بعد �أن �طلع �لد�بي �سخ�سيًا �إىل مذكر�ت 

�الأحد�ث  بدء  قبل  �سادرة  و�أحكام  ت�قيف 

يف �س�رية، بحق عدد كبري منهم. 

w) العدد 197(  اجلمعة - 20 كانون الثاين - 2012 w w . a t h a b a t . n e t ) العدد 198(  اجلمعة - 27 كانون الثاين - 2012

صـدر المـجلدان السادس والسابع من:

السـنـة الرابعة

يحتويان على الأعداد ال�سادرة من: 

 2010 اغ�سط�ص   - اآب   20
ولغاية 19 اآب - اغ�سط�ص - 2011

ثمن ال�مج�لدين 100 دولر اأم�ريكي

اأ�سبوعية  �سيا�سية م�ستقلة 

ال�سنة الرابعة

املجلدان ال�ساد�س وال�سابع

20  اآب 2010م. - 19 اآب 2011م



اأن معظم وزراء اخلارجية العرب، ال  يبدو 

اأدنى املعلومات عن تاريخ  يعلمون وال يعرفون 

الكاز  دول  خ�صو�صاً  العربية،  اجلامعة  ن�صوء 

تفا�صيل  يف  ي�صارك  مل  منهم  اأي��اً  الأن  العربي، 

ون��ق��ا���ش م��ي��ث��اق اجل��ام��ع��ة، مب���ن ف��ي��ه��م بائعة 

اإن من وّقع  النفط الكربى »ال�صعودية«، حيث 

على امليثاق مل يكن عبد العزيز اآل �صعود، بل اإن 

الرجل ل�صدة معلوماته و�صعة اأفكاره واطالعه 

كردفان  و�صاحب  وال�صودان،  م�صر  ملك  كلف 

والنوبة ودارفور فاروق التوقيع عنه، الأن ويل 

العهد ال�صعودي االأمري �صعود ا�صرتك م�صتمعاً، 

امللك  ع��ن  الر�صمي  الوكيل  ف���اروق  امللك  وك��ان 

االأخ��رى  اخلليجية  ال���دول  فيما  العزيز،  عبد 

مل تكن قد ُول��دت بعد، حيث كان ُيطلق عليها 

االإعالم  و�صائل  وبع�ش  الربيطانية،  املحميات 

البحرين،  )ق��ط��ر،  بع�صها  ع��ل��ى  تطلق  ك��ان��ت 

واالإمارات( امل�صيخات املت�صاحلة.

وللعلم، فاإن الدول ال�صبعة التي �صاركت يف 

قمة اأن�صا�ش عام 1946، واأقرت ميثاق اجلامعة 

 ،1945 اآذار  يف  ُو���ص��ع  ال��ذي  ونظامها  العربية 

والعراق  واالأردن،  ولبنان  و�صورية  م�صر  هي: 

االأ�صا�صي  الدور  وال�صعودية واليمن، وقد لعب 

للت�صديق  اخلتامي  البيان  واإق���رار  �صياغة  يف 

�صكري  ال�����ص��وري  الرئي�صان  امل��ي��ث��اق  ب��ن��ود  على 

ال��ق��وت��ل��ي، وال��ل��ب��ن��اين ب�����ص��ارة اخل������وري، فيما 

االآخرون ي�صفهم الرئي�ش ب�صارة اخلوري على 

ال�صكل االآتي:

�صخ�ش  ك��اأن��ن��ا  القوتلي  ب��ك  و���ص��ك��ري  كنت 

واح�������د: ت��ف��ك��رين��ا واح�������د، واجت���اه���ن���ا واح�����د، 

واالن��ع��ك��ا���ص��ات واح����دة ���ص��واء يف امل��ف��او���ص��ات اأم 

يف االج��ت��م��اع��ات اخل��ا���ص��ة، ي�����ص��ت��اأن�����ش واح��دن��ا 

اأع��رف من املجتمعني �صوى  اأك��ن  ب��االآخ��ر، ومل 

�صيف االإ�صالم عبد اهلل، الذي بدا مهذباً نحونا 

جميعاً.

فله  االأردن-   م��ل��ك   - ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اأم����ا 

�صخ�صية خا�صة به، وهو على جانب متناه من 

نتبادل  و�صرنا  امل��ائ��دة  على  ج���اورين  اللطف، 

اأثناء الغداء  اأحاديث ودية، وقد تذمر يوماً يف 

فاأ�صرت عليه بتح�صني  له،  �صورية  من معاملة 

اأما  ال�صانحة،  الفر�صة  هذه  يف  معهم  العالقة 

االأم���ري ع��ب��داالإل��ه - ملك ال��ع��راق - فكان اأق��ل 

يطل  ومل  اإ�صغاء،  واأكرثهم  كالماً  املجتمعني 

االإقامة يف ان�صا�ش الأنه ا�صطر الأن يرجع قبل 

ال�صرعة  ج��ن��اح  على  ب��غ��داد  اإىل  امل��وؤمت��ر  نهاية 

اأن  واأراد  ب��ال��ه  �صغلت  داخ��ل��ي��ة  م�صاكل  ب�صبب 

يعاجلها بنف�صه.

ع��ق��دت االج��ت��م��اع��ات يف ف��ي��ال احل��م��ام��ات 

بقرب ق�صر اأن�صا�ش الكبري، وهي بناية �صغرية 

ولطيفة جداً ت�صرف على حو�ش ماء.

وال�صراحة  احل��ري��ة  مب��لء  االآراء  تبادلنا 

واالأخ��وة، افتتح االجتماع االأول بكلمة ترحيب 

قالها  �صكر  وكلمة  ف��اروق،  امللك  تالها  وجيزة 

����ص���ك���ري ب����ك ال���ق���وت���ل���ي ب��ال��ن��ي��اب��ة ع����ن ج��م��ي��ع 

اأهمها  وكان  االأبحاث،  ابتداأت  ثم  احلا�صرين، 

املناق�صات  تخل  مل  فل�صطني.  بق�صية  يتعلق 

فيها  ا���ص��رتك  ونحوية  لغوية  م�صاجالت  م��ن 

اأع�صاء  امللك عبد اهلل وحم�صن الربازي واأحد 

احلا�صية امل�صرية، وهو معّلم امللك فاروق اللغة 

العربية، وقد دلوت فيها بدلوي.

امللك  وق��ع  ال��وث��ي��ق��ة،  على  التوقيع  وح��ني 

ال�صعودية )الأن  اململكة  ف��اروق عن م�صر وعن 

امللك  وك���ان  م�صتمعاً(،  ا���ص��رتك  �صعود  االأم���ري 

فاروق وكياًل عن امللك عبد العزيز، ووقعت عن 

لبنان، و�صكري بك القوتلي عن �صورية - انتهى 

ال��ق��ادة  للقاء  اخل���وري  ب�����ص��ارة  الرئي�ش  و���ص��ف 

العرب.

اأم���ا ب��ن��ود وم��ي��ث��اق اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة كما 

العام  م��ن  ني�صان  يف  اللبناين  ال��ربمل��ان  اأق��ره��ا 

التي بداأت يف  امل�صاورات  اإن  فيها:  فجاء   1945
تاأمني  االأوىل  غايتني:  ا�صتهدفت  قد  القاهرة 

التعاون بني البالد العربية، والثانية املحافظة 

على ا�صتقالل و�صيادة كل دولة من هذه الدول.

املعرو�ش  امليثاق  اإن  ال��ق��ول،  ليمكننا  واإن���ه 

ع��ل��ي��ن��ا ي��ح��ق��ق ه��ات��ني ال��غ��اي��ت��ني، ف��ق��د ج���اء يف 

م��ق��دم��ت��ه اأن مم��ث��ل��ي ه���ذه ال��ب��الد ق��د ات��ف��ق��وا 

الوثيقة  للعالقات  »تثبيتاً  امليثاق:  عقد  على 

وال���رواب���ط ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني ال���دول 

ال��ع��رب��ي��ة، وح��ر���ص��اً ع��ل��ى دع���م ه���ذه ال���رواب���ط 

تلك  ا�صتقالل  اح��رتام  اأ�صا�ش  على  وتوطيدها 

امل��ب��داأ يف جميع  ه��ذا  وتاأييد  و�صيادتها،  ال��دول 

مواده، ب�صورة ال تقبل اجلدل وال ال�صك«.

اأن  ع��ل��ى  م��ن��ه  االأوىل  امل������ادة  ��ت  ن�����صّ وق����د 

العربية  ال���دول  م��ن  تتاألف  العربية  اجلامعة 

امل�صتقلة، و»اأن لكل دولة عربية م�صتقلة احلق 

يف اأن تن�صم اإىل اجلامعة«.

من  الغر�ش  اأن  على  الثانية  امل��ادة  ت  ون�صّ

اجلامعة، »توثيق ال�صالت بني الدول امل�صرتكة 

حتقيقاً  ال�صيا�صية،  خططها  وتن�صيق  ف��ي��ه��ا، 

للتعاون بينها، و�صيانة ال�صتقاللها«.

التحكيم ال  اأن  املادة اخلام�صة على  ون�صت 

ا�صتقالل  يتعلق يف  خ��الف  كل  يف  يكون ملزماً 

الدولة و�صيادتها اأو �صالمة اأرا�صيها.

كل  »حت��رتم  اأن  على  الثامنة  امل���ادة  ون�صت 

امل�صرتكة يف اجل��ام��ع��ة نظام  ال���دول  دول���ة م��ن 

حقاً  وتعتربه  اجلامعة  دول  يف  القائم  احلكم 

ب��اأن ال تقوم  ال��دول��ة، وتتعهد  م��ن حقوق تلك 

بعمل يرمي اإىل تغيري ذلك النظام فيها«.

وك���ذل���ك ن�����ص��ت امل�����ادة ال��ت��ا���ص��ع��ة ع��ل��ى »اأن 

املعاهدات واالتفاقات التي �صبق اأن عقدتها، اأو 

التي تعقدها فيما بعد، دولة من دول اجلامعة 

مع اأية دولة اأخرى، ال تلزم وال تقيد االأع�صاء 

االآخرين«.

نية  ع��ن  ال�صريحة تعرب  االأح��ك��ام  ه��ذه  اإن 

املتعاقدين باأن يحرتم ا�صتقالل و�صيادة الدول 

فيه،  �صائبة  ال  مطلقاً  تاماً  احرتاماً  امل�صرتكة 

واإنه ملن الثابت اأن هذه البنود حتقق هذه النية 

حتقيقاً حا�صماً ال لب�ش فيها.

اأ�صبحت  ال��ت��ي  االأح���ك���ام  اإىل  رج��ع��ن��ا  واإذا 

نرى  فاإننا  العربية،  للجامعة  اأ�صا�صياً  نظاماً 

باأنها تتوافق مع هذه القواعد وحتقق الرغبة 

ذاتها.

ال�صيادة  اأ�صا�ش  على  النظام  ه��ذا  بني  فقد 

املطلقة ال��ت��ي مت��ار���ش ب��ح��ري��ة ك��ام��ل��ة وب����اإدارة 

تامة.

وتن�صحب  اجلامعة  يف  ت�صرتك  دول��ة  فكل 

منها مبطلق اإرادتها )املادة االأوىل واملادة 18(.

وت�صرتك هذه الدول يف اإدارة اجلامعة على 

الثالثة ح��ددت لكل  امل���ادة  اإن  اإذ  امل�����ص��اواة،  ق��دم 

منها �صوتاً واحداً مهما يكن عدد ممثليها.

ال��ق��رارات  تتخذ  ب���اأن  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  وق�صى 

ب��االإج��م��اع، اأم���ا م��ا ي��ق��رره املجل�ش ب��االأك��رثي��ة، 

فال يكون ملزماً اإال ملن يقبله. وقد اأوجد هذا 

النظام طريقة التحكيم لف�ش اخلالفات التي 

له  امل�صرتكة، ولكنه جعل  ال��دول  تن�صاأ بني  قد 

اختيارياً ومتوقفاً على اإرادة املتنازعني بعر�ش 

يكون  حينئذ  اجلامعة،  جمل�ش  على  اخل��الف 

قرار املجل�ش ملزماً.

وهذه قاعدة عامة مماثلة لقواعد التحكيم 

يف اخلالفات املدنية والعادية حتى بني االأفراد.

اأ�صا�صياً،  �صرطاً  زادت  اخلام�صة  املادة  ولكن 

ب������اأن ي���ك���ون اخل������الف ال���ن���ا����ص���ب غ����ري م��ت��ع��ل��ق 

�صالمة  اأو  ���ص��ي��ادت��ه��ا،  اأو  ال���دول���ة،  ب��ا���ص��ت��ق��الل 

اأرا�صيها، اإذ اإن امليثاق اعترب هذه االأمور ثابتة، 

م�صلماً بها، وغري قابلة الأي خالف اأو جدل اأو 

نزاع، حتى وال التحكيم.

وبعد، هل يعرف حمَدا قطر ومعهم �صعود 

الدميقراطية  اأن  اأم  ال��وق��ائ��ع،  ه��ذه  الفي�صل 

التي ترفل بها بالديهما، وما فيها من جمال�ش 

يظلل  ال���ذي  ال��د���ص��ت��ور  اإىل  اإ���ص��اف��ة  متثيلية، 

م�صيخة قطر، وال�صعودية؟

اأم��وال  يوزعون  الذين  ه��وؤالء  فمن يحاكم 

وي�صعون  ال�صمال،  وذات  اليمني  ذات  �صعوبهم 

دميقراطية  بئ�ش  وال�صمائر..؟  الذمم  ل�صراء 

وامل��ل��ذات،  املنفوخة  امل�صيخات  ق��ن��وات  ت��غ��رزه��ا 

ه��ذي��ن  واح������د يف  راأي  ���ص��ج��ني  وال����ت����ي حت�����رر 

ال��ب��ل��دي��ن، حيث ت��وؤك��د امل��ع��ل��وم��ات ال����واردة من 

راأي يف  األف �صجني   51 اأكرث من  اأن  ال�صعودية 

األ��ف   15 م��ن  اأك��رث  منهم  ال�صعودية،  ال�صجون 

���ص��ج��ني ي��ق��ب��ع��ون يف ال��زن��ازي��ن م��ن��ذ اأك����رث من 

اأن  حتى  بتاتاً،  �صيئاً  عنه  يعرف  وال  �صنة،   15
ملف،  اأو  �صجل  اأي  يف  ا���ص��م  ل��ه  لي�ش  بع�صهم 

زم��ي��ل له  ���ص��راح  وامل��ح��ظ��وظ منهم م��ن يطلَق 

ويخرب عنه.

اأما يف م�صيخة قطر، التي ال يتجاوز تعداد 

اإن�صان، فاإن عدد  �صكانها مليون ون�صف مليون 

�صجناء الراأي فيها، كما ت�صري املعلومات الواردة 

يفوق الع�صرة اآالف �صجني، بع�صهم من عائلة 

حمد  خديعة  �صدقوا  الذين  احلاكمة،  االأ�صرة 

ودع��اه��م  اأب��ي��ه،  على  انقلب  حينما  خليفة  ب��ن 

للعودة، لكنهم اقتيدوا من املطار اإىل ال�صجن، 

مدة  انتهت  وبع�صهم  بال�صجن،  عليهم  وحكم 

حمكوميتهم، لكن مل يتم االإفراج عنهم، خوفاً 

من اإثارة ف�صيحة وا�صعة للحكم.

اأحمد زين الدين

الريا�ض - الثبات

»املعار�صة اخلارجية«  والدولية على  العربية  ال�صغوط  جنحت 

ال�صورية يف �صبط خالفاتها وتاأجيلها اإىل مرحلة الحقة، حت�صرياً 

التورط  بو�صوح مع  ترت�صم معاملها  ب��داأت  التي  االأ�صعب،  للمرحلة 

ال�صعودي املعلن يف االأزمة ال�صورية، بعد اأن داأبت الريا�ش على ترك 

القيادة الفعلية الإمارة قطر؛ »الدولة العظمى« كما و�صفها ذات يوم 

رئي�ش احلكومة اللبنانية ال�صابق �صعد الدين احلريري.

من  التالية  املرحلة  اإن  االإط��الع،  وا�صعة  عربية  م�صادر  وتقول 

املقاربات  ف�صل  بعد  بامتياز،  خارجية  �صتكون  �صورية  على  الهجمة 

املعار�صة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الع�صكرية  وغ��ري  الع�صكرية  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال�صورية طوال الفرتة ال�صابقة، غري اأن الثمن الذي يجب اأن يدفعه 

املجل�ش الوطني لالنتقال من احل�صن القطري اإىل ال�صعودي، قد 

معينة  اأ�صماء  ا�صتبعاد  جلهة  خ�صو�صاً  ال�صيء،  بع�ش  غالياً  يكون 

نوفل   - املعروف  - غري  ال�صوري  املعار�ش  كمثال  باأخرى،  واالإتيان 

جمل�ش  ت�صكيل  اإىل  وي�صعى  الريا�ش،  من  يعمل  ال��ذي  الدواليبي، 

وطني »انتقايل«، وكذلك »حكومة ثورية«.

واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن ات�صاالت �صعودية مع قيادة االإخوان، مل 

بها مراقب  قام  الر�صمية،  املبا�صرة  اللقاءات  اإىل مرحلة  بعد  ترتِق 

االإخوان الذي »ُمنح« تاأ�صرية دخول اإىل ال�صعودية من دون اأن يحظى 

بنعمة اللقاء املبا�صر مع القيادات ال�صيا�صية، واكتفت بتدبري لقاءات 

االإدارة  خ��ارج  م��ن  الثالث  امل�صتوى  م��ن  �صيا�صية  �صخ�صيات  م��ع  ل��ه 

ال�صيا�صية الفعلية يف الريا�ش، باالإ�صافة اإىل لقاءات مع م�صوؤولني 

يف اال�صتخبارات ال�صعودية، و�صعوا له بو�صوح بالغ »الئحة املطالب 

امل�صادر  وتقول  ال��ق��وى،  لهذه  املبا�صر  الدعم  اأج��ل  من  ال�صعودية« 

االإخ��وان، نتيجة »جتربة غري  العمل مع غري  ال�صعودية تف�صل  اإن 

اأن يكون هناك من ميثلها  اإخ��وان م�صر«، ولهذا تريد  م�صجعة مع 

داخل املجل�ش الوطني.

واأو�صحت امل�صادر اأن اجلواب ال�صعودي با�صتقبال وفد »جمل�ش 

االإيجابية االأوىل للقاءات مراقب االإخوان،  الثمرة  ا�صطنبول« كان 

خ�صو�صاً اأن هذه اللقاءات ترافقت مع ت�صعيد عربي مفاجئ قادته 

اأجل  �صورية، وال�صغط من  االأزم��ة يف  اإىل تدويل  ال�صعودية يهدف 

املزيد من التوتر يف الداخل ال�صوري.

وك�����ص��ف��ت امل�������ص���ادر ع���ن رغ���ب���ة ل����دى ال�����ص��ع��ودي��ني ب��ا���ص��ت��دع��اء 

»املعار�صني« العاملني يف الداخل - من غري امليدانيني - اإىل اخلارج، 

وهو ما بداأت دالئله مع خروج بع�ش هوؤالء كجورج �صربة و�صهري 

االأتا�صي من �صورية، باالإ�صافة اإىل �صخ�صيات اأخرى يجري العمل 

على تهريبها من الداخل ال�صوري بطريقة ممنهجة ومنظمة، بعد 

على  قدرتهم  لعدم  نفع«،  ذي  »غ��ري  الداخل  يف  وجودهم  اأ�صبح  اأن 

التاأثري يف ال�صارع.

الريا�ش  يف  ب  يلقَّ �صوري،   - �صعودي  ثري  هو  الدواليبي  نوفل 

وا�صحاً  ال�صعودي  العر�ش  ك��ان  وق��د  ال�����ص��وري«،  احل��ري��ري  ب�»رفيق 

اأجل  من  املقبلة،  للمرحلة  دوالر  مبليار  ال�صورية  املعار�صة  باإمداد 

اإع��الن الدواليبي عن رغبته يف  اإ�صقاط النظام، عرب  حتقيق هدف 

51 ألف سجين رأي في 
السعودية و15 ألف في 
قطر.. فمن يسأل عنهم؟
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أحداث األسبوع
�صوريا ولبنان �صاغا بيان قمة العرب الأوىل

من يحا�شب حكام امل�شيخات على خرقهم واإلغائهم ميثاق اجلامعة العربية؟

من اجتماع قمة ان�صا�ش عام 1946

مليار دوالر من ال�شعودية لـمجل�س ا�شطنبول

w w w . a t h a b a t . n e t2012 - العدد 198(  اجلمعة - 27 كانون الثاين (



العربية  اجلامعة  ت�صتطع  ن�صاأتها، مل  منذ 

اأن تقدم �صيئاً ملمو�صاً لل�صعوب العربية ميكن 

لهم اأن ي�صعروا معها باأن هناك قوة عرب وطنية 

اأو  ح��ق��وق��ه��م  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ت�صتطيع  ج��ام��ع��ة 

كما  مت�ّصهم  جوهرية  ق�صايا  يف  عنهم  الدفاع 

املختلفة،  االأوروب�����ي  االحت���اد  موؤ�ص�صات  تفعل 

والتي كان بع�صها قد اأن�صئ قبل حتول االحتاد 

اإىل كيان �صيا�صي موحد.

ت��ظ��ه��ر اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة ال����ي����وم ب��دع��م 

وت��وج��ي��ه م���ن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة 

وهي،  �صورية،  على  الغربية  لل�صغوط  واجهة 

ق�صر  او  م��وج��ه��ي��ه��ا،  ن��ظ��ر  ق�صر  ب�صبب  واإم����ا 

النماذج  ا�صترياد  حت��اول  اأنف�صهم،  العرب  نظر 

وكاأن  للتطبيق،  �صالح  كحل  ال�صابقة  العربية 

واحلروب  الثورات  وق�صايا  الدولية  العالقات 

التاريخ ميكن  كاأن  اأو  ال�صيناريو،  بنف�ش  تتكرر 

بحتمية  ي�����ص��ري  اأن  ومي��ك��ن  ن��ف�����ص��ه،  ي��ك��رر  اأن 

تاريخية جامدة، وهكذا ويف ا�صرتجاع الأ�صلوب 

اجلامعة يف التعامل مع االأزمة يف �صورية، جند 

اأنها حاولت ا�صتن�صاخ مناذج عربية ثالث:

اأن  اجلامعة  حاولت  وقد  الليبي:  النموذج 

اعتمدتها  التي  اخلطة  نف�ش  دم�صق  مع  تلعب 

الناتو  بتدخل  طالبت  حيث  �صابقاً،  ليبيا  م��ع 

للقذايف  حم��ك��م  ح�����ص��ار  ع��ل��ى  متكئة  ليبيا،  يف 

القذايف  وج��د  ما  �صرعان  اإذ  وخارجياً؛  داخلياً 

و�صيا�صيوه  الع�صكرية  فقواته  عزلة،  يف  نف�صه 

ان�صقاقهم  اأع��ل��ن��وا  م��ا  ���ص��رع��ان  ودب��ل��وم��ا���ص��ي��وه 

عنه وان�صمامهم اإىل ما �صمي »الثورة«، وانهار 

الدعم الدويل والعمق اال�صرتاتيجي االإقليمي 

��ت اجلامعة  ب�����ص��رع��ة ق��ي��ا���ص��ي��ة.. وه��ك��ذا ان��ق�����صّ

ليبيا  اح��ت��الل  وت�صّرع  عزلته،  لتزيد  العربية 

من قبل قوات االأطل�صي، ولكن ظروف الق�صية 

ال��ل��ي��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ك��ل��ي��اً ع���ن ظ�����روف ال��ن��ظ��ام 

ال�صوري الذي ي�صتند اإىل اأوراق اإقليمية هامة، 

اأقفل باب جمل�ش االأمن  واإىل دعم دويل ثابت 

اأمام اأي حماولة الإطاحته بالقوة، وبعدما بداأت 

تظهر للغرب عدم اإمكانية املراهنة على تف�صخ 

النظام من الداخل و�صّق اجلي�ش ال�صوري، كما 

ودعماً  وا�صحاً  متا�صكاً  ال�صوري  ال�صعب  اأظهر 

للنظام.

ال��ع��راق��ي: راه��ن��ت اجلامعة ومن  ال��ن��م��وذج 

وراءه����ا ع��ل��ى ع��م��ل امل��راق��ب��ني وال��ت��ق��ري��ر ال��ذي 

�صد  م��ا  بعمل  للقيام  اإل��ي��ه  ل��الت��ك��اء  �صي�صدر 

ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري، يف حم��اول��ة ل��ت��ك��رار جتربة 

اأر�صل جمل�ش االأمن  2003، حينما  العراق عام 

اإىل  ال�صامل  ال��دم��ار  اأ�صلحة  مراقبي  ال���دويل 

�صّن حرب  منع  ي�صتطيعوا  والذين مل  العراق، 

على ال��ع��راق واح��ت��الل��ه حت��ت ���ص��ع��ارات وذرائ���ع 

خمتلقة، لكن ما غاب عن اجلامعة العربية، اأن 

جذري  ب�صكل  تختلف  اليوم  الدولية  الظروف 

ع��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ال���ظ���روف ال��دول��ي��ة يف ال��ع��ام 

»االإرهاب«،  على  حربه  بو�ش  �صّن  حني   ،2003
���ص��وري��ة،  متلكها  ال��ت��ي  ال��ق��وة  اأوراق  اإن  ب��ل  ال 

جت��ع��ل م���ن خ��ي��ار »حت���ال���ف ال���راغ���ب���ني« ال���ذي 

ال��ع��راق، خ��ي��اراً جنونياً  االأم��ريك��ي��ون يف  طبقه 

ال���ي���وم، وه���و م��ا اأ����ص���ار اإل��ي��ه ال�����ص��ف��ري ال��رو���ص��ي 

م��ع جمموعة من  ال��ل��ق��اءات  اأح���د  لبنان يف  يف 

اللبنانيني، عندما قال:  وال�صحفيني  املثقفني 

املنطقة  فاأهمية  ج��داً،  خطرية  لعبة  ه��ذه  »اإن 

امل��وج��ود،  التناق�صات  وح��ج��م  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

�صن حرب  خ��الل  فيها من  النار  اإ�صعال  يجعل 

على �صورية، يوؤدي اإىل اإ�صعال املنطقة كلها، بل 

�صتمتد النار اإىل خارج املنطقة اأي�صاً«.

اإدراك  م��ن  وب��ال��رغ��م  اليمني:  ال�صيناريو 

ب�صكل  �صرتف�ش  �صورية  اأن  العربية  اجلامعة 

»خم��رج��اً  العربية  اجل��ام��ع��ة  اأ�صمته  م��ا  ق��اط��ع 

م�����ص��رف��اً« ل��ل��ن��ظ��ام ال�������ص���وري، اإال اأن���ه���ا ق��ام��ت 

بال�صيناريو  �صبيه  ح��ل  ���ص��ي��ن��اري��و  ب��ا���ص��ت��ن�����ص��اخ 

ال�صوري  النظام  الإح���راج  حم��اول��ة  يف  اليمني، 

وال��و���ص��ول اإىل ال��ت��دوي��ل، وه���و ال����ذي ب���دا اأن 

اجلامعة تهدف اإليه من االأ�صا�ش. 

لعل اجلميع يعلم، وحتى الذين �صاغوا ما 

ال�صورية،  االأزم��ة  العربية حلل  باملبادرة  اأ�صمي 

ب�����ص��ار  ن���ظ���ام  ����ص���وري���ة، وو����ص���ع  ال���و����ص���ع يف  اأن 

القبلي  اليمني  لالنق�صام  كلياً  مغاير  االأ���ص��د، 

وال��ع�����ص��ائ��ري، وح��ي��ث ل��ل�����ص��ع��ودي��ة وال���والي���ات 

امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة ال��ن��ف��وذ االأق�����وى يف ذل��ك 

البلد، وهما لو اأرادتا ح�صم الو�صع وحقن دماء 

فرتة  منذ  بذلك  القيام  ال�صتطاعوا  اليمنيني 

طويلة.

ب��ال ���ص��ك، اأن��ه��ت اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���دور 

خالل  من  وذل��ك  ج��داً،  مبكراً  املن�صود  العربي 

املراحل«، وعدم ظهورها  اعتماد �صيا�صة »حرق 

بحل  ف��ع��اًل  ال���راغ���ب  امل��ح��اي��د«  »االأخ  مب��ظ��ه��ر 

االأزمة وحقن الدماء يف �صورية. 

اأك��رث  م��ن اجل��ام��ع��ة  ُينتظر  ل��ك��ن، مل يكن 

م���ن ذل�����ك، وه����ي ال���ت���ي - م��ن��ذ ن�����ص��اأت��ه��ا- مل 

ملمو�صاً  �صيئاً  لفل�صطني  ت��ق��دم  اأن  ت�صتطع 

لتقدم  واأتت  ُولدت ميتة،  �صوى مبادرة عربية 

ل��ل��ع��دو االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ح��واف��ز ل�����ص��الم ال ي��ري��ده 

بجدية، مما  فيه  للبحث  م�صتعد  اأ�صاًل وغري 

على  اأو،  التاريخ  خ��ارج  وكاأنها  اجلامعة  اأظهر 

التي  ال��رم��ال  على  ق�����ص��وراً  يبني  كمن  االأق���ل 

���ص��رع��ان م���ا ت���اأت���ي واق��ع��ي��ة االأح������داث لتطيح 

ال��ورق،  امل��ب��ادرات على  اأن يجف ح��رب  بها قبل 

على  عتمت  التي  نف�صها،  اجلامعة  اأي�صاً  ه��ي 

تق�صي  كلفتها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  اللجنة  تقرير 

احلقائق يف انتهاكات اإ�صرائيل للقانون الدويل 

امل�صبوب«  »الر�صا�ش  عملية  خالل  االإن�صاين 

اإعالمياً  يف غزة، ومل ت�صمح با�صتغالله - ولو 

- �صد اإ�صرائيل.

اأي وقت  اأك���رث م��ن  ال��ي��وم  ل��الأ���ص��ف، يظهر 

للخروج  م�صرعني  ينطلقون  العرب  اأن  م�صى، 

م��ن ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ا ال��دول��ي��ة، ف��ه��ا هي 

الثورات تنقلب على نف�صها، وتق�صي على االآمال 

االإن�����ص��ان،  وح��ق��وق  واملواطنية  بالدميقراطية 

وه��ا ه��ي ال���دول التي خرجت م��وح��دة م��ن نري 

فتعي�ش  الع�صرين  القرن  بداية  يف  اال�صتعمار 

هاج�ش التق�صيم، اأما االأطر العربية اجلماعية 

لكنه  موؤ�صف،  م�صري  بنف�صها..  نف�صها  فتنحر 

ملحقني  يكونوا  اأن  ارت�صوا  ملن  حتمية  نتيجة 

باملناظري،  احل����روب  تعتمد  دول��ي��ة  ب�صيا�صات 

والقتال بوا�صطة الغري، حبذا لو يدرك العرب 

اأن ال اأحد يف الغرب يهمه حقن الدماء، بل هم 

فقط،  االأزم����ات«  »اإدارة  ا�صرتاجتية  يعتمدون 

���ص��وري  اآخ����ر  ل��ل��ق��ت��ال ح��ت��ى  واجل��م��ي��ع م�صتعد 

وعراقي وليبي ولبناين وميني..

ليلى نقول الرحباين

وزي��راً  ع�صر  اأح��د  من  موؤلفة  منفى  حكومة  اإن�صاء 

لرئي�ش  ون��ائ��ب  ال��دف��اع  وزي��ر  فيها  يكون  برئا�صته، 

ال������وزراء ي��ع��م��ل ع��ل��ى دع���م اجل��ي�����ش ال�����ص��وري احل��ر 

ال��وزارة  هذه  يتبع  اأ�صا�صي  كمكون  املدنيني  حلماية 

اعتماد  عن  اآخرين، معلناً  ووزراء  للخارجية  وزي��راً 

مقدارها  ميزانية  املنفى  يف  امل��وؤق��ت��ة  ال����وزارة  ه��ذه 

مليار دوالر اأمريكي لالأ�صهر املقبلة.

م��دى جدية  بعد  الوا�صح  م��ن  لي�ش  اأن��ه  ورغ��م 

اأن امل�صادر العربية  اإال  الريا�ش يف دعم الدواليبي، 

»اأداة �صغط«  اأن يكون  ت�صقط من ح�صابها  التي مل 

لتح�صني ال�صروط، م�صرية اإىل اأن يف جعبة الريا�ش 

»اأكرث من دواليبي«.

رغ���م ال��ت��ه��وي��ل االإع���الم���ي ال�����ص��خ��ب امل���واك���ب الإح��ال��ة 

اإىل جمل�ش  ال�صورية  االأزم��ة  العربية ملف  ال��دول  جامعة 

االأم������ن ال�������دويل، وامل���ت���زام���ن م���ع ال��ت��ح��ري�����ش ال��ق��ط��ري 

للمجموعات امل�صلحة على متابعة ن�صاطها االأمني بذريعة 

ال�صورية،  ال�صلطات  اإنهاك  �صبيل  يف  النف�ش«  عن  »الدفاع 

وحماولة زيادة ال�صغوط عليها لتح�صني �صروط التفاو�ش 

ودوره��ا  �صورية  م��ن  النيل  حم���اوالت  ك��ل  ف�صل  بعد  معها، 

ال��ي��وم خطوة  ت��اأت��ي  امل��ق��اوم��ة يف املنطقة،  يف دع��م ح��رك��ات 

ا�صرتاتيجياً  تراجعاً  لت�صكل  االأمن،  اإىل جمل�ش  »االإحالة« 

اإىل االأمام، وحماولة اإق�صاء ذاتي لبع�ش  وا�صحاً، وهروباً 

الدول العربية عن اإدارة املوؤامرة على �صورية، بعد اقتناعها 

والتما�صها  ومت��ا���ص��ك��ه،  دم�����ص��ق  يف  ال��ن��ظ��ام  ب��ق��وة  ال�صمني 

للتاأييد ال�صعبي الكبري الذي يحظى به، ما يحتم �صقوط 

من  ال�����ص��وري  اال�صتقرار  ال�صتهداف  ج��دي��دة  حم��اول��ة  اأي 

تهريب  وعمليات  امل�صلحني  ت�صلل  خ��الل  م��ن  اأو  ال��داخ��ل، 

ال�صالح اإىل االأرا�صي ال�صورية عرب الدول املجاورة.

فبعدما ���ُص��ّدت ك��ل ال��ط��رق يف وج��ه امل��ت��اآم��ري��ن، وب��ات��وا 

االأمريكية  االأج��ن��دة  تنفيذ  يف  ف�صلهم  اإع���الن  و�صك  على 

منظومة  �صرب  اإىل  والرامية  اإليهم،  املوكلة  االأوروب��ي��ة   -

الفقري،  عمودها  �صورية  ت�صكل  التي  املنطقة  يف  املمانعة 

اآن  يف  هدفني  لتحقيق  االأم���ن  جمل�ش  اإىل  اللجوء  ق���رروا 

معاً.

اأواًل: رم���ي »ك���رة ال��ن��ار« يف امل��ل��ع��ب ال����دويل، االأم���ر 

التخل�ش  اإىل  العربية  اجلامعة  �صعي  اإىل  يوؤ�صر  ال��ذي 

ب��ع��د ���ص��دور التقرير  م��ن امل��ل��ف ال�����ص��وري، خ�����ص��و���ص��اً 

م�صطفى  حممد  العرب  املراقبني  جلنة  لرئي�ش  االأول 

الدابي الذي اأقر بوجود جمموعات م�صلحة تعمل على 

�صرب اال�صتقرار يف �صورية، وتعاون كبري من ال�صلطات 

ال�����ص��وري��ة م��ع م��ه��م��ة امل��راق��ب��ني، االأم����ر ال����ذي مل يكن 

متوقعاً لدى دول اخلليج العربي، و�صّكل عائقاً جديداً 

اإىل �صحب  اأم��ام مهتمها، واأخرجها عن طورها ودفعها 

مراقبيها من �صورية.

ثانياً: اإعطاء ذريعة عربية الأع�صاء جمل�ش االأمن، 

وت�صوير  �صورية،  عن  بالتخلي  وال�صني  رو�صية  الإقناع 

م�صدود،  حائط  اإىل  و�صل  اأن��ه  اأمامها  ال�صوري  الو�صع 

بعد ف�صل احللول العربية، وبالتايل حثهما على املوافقة 

على �صدور قرار اأممي يدين دم�صق.

اأي ج��دي��د، فامللف  اأن ه��ذه اخل��ط��وة مل ت�صكل  غ��ري 

ال�صوري طرح �صابقاً على طاولة جمل�ش االأمن، فالقى 

دويل   ق��رار  اأي  التخاذ  م�صرتكاً  �صينياً   - رو�صياً  رف�صاً 

اأ�صحاب  دفع  ما  ال�صورية،  ال�صيادة  على  اعتداء  ي�صكل 

م�صروع املوؤامرة اإىل اإحالة »امللف« اإىل اجلامعة العربية، 

ال�صيا�صي  النظام  اإدان���ة  ق��رار  م�صروع  اأن  اإىل  ي�صري  ما 

ال�صوري عاد من حيث اأتى وبات يدور يف حلقة مفرغة، 

ال�صيني، اليزال قائماً   - الرو�صي  الت�صدد  اأن  خ�صو�صاً 

ق���رار ع��ن جمل�ش االأم���ن ينتهك  اأي  يف رف�����ش ���ص��دور 

ال�صيادة ال�صورية يف �صوء تاأكيد مو�صكو موقفها الثابت 

�صيا�صية  بطرق  ال�صورية  االأزم���ة  تذليل  ���ص��رورة  ح��ول 

تدخل  اأي  دون  �صامل،  وطني  ح��وار  وعرب  ودبلوما�صية 

خارجي.

عنه  فعربت  �صورية،  حيال  االأ�صد  الرو�صي  املوقف  اأم��ا 

رو�صيا بر�صالة ع�صكرية، من خالل تزويد اجلي�ش ال�صوري 

القتال  مل��وؤازرة اجلنود يف  املخ�ص�صة   »130 »ي��اك  بطائرات 

الطريان  ملواجهة  - ج��و،  واإط���الق �صواريخ ج��و  امل��ي��داين، 

املعادي.

اأكد م�صدر مقرب من دم�صق،  االأمني،  ال�صعيد  وعلى 

اأن  احلدود اللبنانية - ال�صورية التزال ت�صكل م�صدر قلق 

رئ��ي�����ش احل��ك��وم��ة جنيب  ا�صتجابة  ع���دم  ل��دم�����ص��ق، يف ظ��ل 

ميقاتي لطلب ال�صفري ال�صوري يف لبنان علي عبد الكرمي 

ملنع  احل���دود،  على  اللبناين  االأم��ن��ي  ال��وج��ود  تعزيز  علي، 

اأعمال الت�صلل وتهريب ال�صالح اإىل العمق ال�صوري.

واملعطيات  امل��ي��دان��ي��ة  ال��وق��ائ��ع  ك��ل  ت�صري  املح�صلة،  يف 

ف��اإن حماوالت   ، �صورية  املوؤامرة على  اأف��ول  اإىل  ال�صيا�صية 

الت�صليل االإعالمي وال�صيا�صي، لن تغرّي يف الواقع �صيئاً.

ح�صان احل�صن
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كان وليد جنبالط - وما يز�ل - يحاول �أن 

يقدم نف�صه �صانعاً للتاريخ وحمركاً لالأحد�ث، 

لكنه مل يكن �إال نتاج �لهو�م�ش.

�مل��ت��ن��وع��ة �لتي  �ل�����ص��ل��ل  �أو  �ل�����ص��ل��ة  ح��اول��ت 

حت��ل��ق��ت ح��ول��ه، يف خم��ت��ل��ف �مل���ر�ح���ل، م��ن��ذ �أن 

ت�����ص��ّدر �ل��ع��م��ل �ل�����ص��ي��ا���ص��ي ب��ع��د �غ��ت��ي��ال و�ل���ده 

فاهم  كقارئ  تقدمه  �أو  ت�صّوره  �أن   ،1977 ع��ام 

للم�صتقبل وحلركة �لتطور�ت، فتبني �أنه �أقرب 

�أو فناجني قهوة قليلة �لنب،  �إىل قارئ فنجان 

�لتقدير يف  �أخطاأ  لكنه  م��ر�ت،  �أ�صاب  كان  و�إن 

�لنف�ش  ول��ه��ذ� ال يجد علماء  �الأح��ي��ان..  �أك��ر 

�صعوبة �كت�صاف �لقلق �صريعاً يف عينيه، وقر�ءة 

توتره من حركة يديه، ومعرفة عدم ��صتقامته 

�صيخوخة  �إىل  ت�����ص��ر  �ل��ت��ي  �ن��ح��ن��اء�ت��ه  ج����ر�ء 

رمب��ا، ال يقومها مبحاولة جتلي�ش قامته، وال 

فال�صيخوخة  �جلينز،  وبنطال  �جللد  بجاكيت 

�لفكرية �ملبّكرة قد تكون �أق�صى من حرب �الأيام 

و�ل�صنو�ت و�لعقود.

وقلة  و�ل��ق��ل��ق،  �ل���ردد  �إىل  ي�صر  م��ا  ثمة 

�حليلة، و�نعد�م �لروؤية و�لو�صوح يف كل حركة، 

ت�����ص��رف، وك��ل م��وق��ف.. ب�صكل جتعل كل  وك��ل 

طلة له، وكل كلمة يتفوه بها، م�صروع �نقالب 

كمال  وري��ث  فعاًل  ك��ان  �إن  فتحتار  �أم�صه،  على 

»�أمر �صغر« �صاغه  �أو هو م�صروع  جنبالط، 

ميكافيللي.

�أن جنبالط  ��صر�كي قدمي على  وي�صدد 

للم�صتقبل،  ��صت�صر�قاً  �لنا�ش  �أق��ل  م��ن  �الب��ن 

رغ�����م م���غ���ام���ر�ت���ه �مل��ت��ق��ل��ب��ة و�مل���ت���ن���وع���ة، وم���ن 

حتلياًل  »�ل��ك��ب��ار«  �للبنانيني  �ل�صيا�صيني  �أق���ل 

و����ص��ت��ن��ت��اج��اً، خ�����ص��و���ص��اً �أن م��ق��رب��ني م��ن��ه، مل 

�أن ميرو� بقربه،  يكن كمال جنبالط لر�صى 

�إليه  فاالبن على �صبيل �ملثال ال �حل�صر، قرب 

رجاًل  و�صفر�ئه،  �صهر�ته  ورفيق  �صنوه  وجعل 

باأنها  يتهمها  �الأب  ك��ان  موؤ�ص�صة  م��ن  �نطلق 

ممولة من روت�صيلد.. فيما ��صتبعد �صخ�صيات 

�لتقدمي  تاريخية من �حل��زب  وق��ي��اد�ت  ب��ارزة 

��صتبعاده  �أ���ص��ب��اب  ع��ن  مت�صائاًل  �ال���ص��ر�ك��ي.. 

�لدين،  تقي  و�آل  �صيور،  وع��ادل  �صليمان،  �أن��ور 

وع�صاف، و�أبو �حل�صن..

وي�صر هذ� �ال�صر�كي �لقدمي �إىل كيفية 

تخلي �البن عن رفاق درب �الأب �لقد�مى، فهدد 

�لبر من�صور، ووقف مع �ليا�ش �لهر�وي �صد 

ج���ورج ح���اوي �أث��ن��اء تعيني �ل��ن��و�ب م��ع ب��د�ي��ة 

ع��ه��د �ل��ط��ائ��ف وك��ث��ر غ��ره��ا م���ن �الأم��ث��ل��ة.. 

رفيق �حلريري وحده كان يفهم نقطة �صعف 

�لوريث �ال�صر�كي، وحتى �إذ� ما هاجم �لوريث 

�لرئي�ش، ك��ان رد �الأخ��ر دع��وه، فم�صاء �الأح��د 

�آت، �إين �أفهم ما يريد.

ب��ال��ف��ور�ت  �مل��ف��ت��ون �الآن  ول��ي��د ج��ن��ب��الط 

�ل��ق��ط��ري، الأن ح��م��د بن  �ل��رب��ي��ع  �أو  �ل��ع��رب��ي��ة، 

ي�صبه  �أب��ي��ه، مب��ا  ع��ل��ى  �ن��ق��ل��ب  ث���اين  �آل  خليفة 

�ن���ق���الب���ه ه�����و، ع���ل���ى ت����اري����خ وم����ب����ادئ �حل����زب 

�ل���ت���ق���دم���ي �ال������ص�����ر�ك�����ي، وع����ل����ى ك����ل �ل��ن��ه��ج 

�الإ���ص��الح��ي �ل���ذي ع��م��ل ل��ه و�ل����ده م��ن��ذ �ل��ع��ام 

.1964
ج��ن��ب��الط م�صكون  �أن  �ل��ب��ع�����ش  ي���رى  ق��د 

ب��اأم��ن و����ص��ت��ق��ر�ر و����ص��ت��م��ر�ر ط��ائ��ف��ت��ه، يف جلة 

�ل�����ص��ر�ع و�ل��ت��ط��ور�ت �حل��ام��ي��ة �ل��ت��ي ت�صهدها 

�ال���ص��ر�ك��ي  لكن  ���ص��وري��ة،  خ�صو�صاً  �ملنطقة، 

�ل����ق����دمي ج�������د�ً ي�����ص��ح��ك ط����وي����اًل م����ن ه���ذه 

�أن  ليوؤكد  �لنا�ش،  ذه��ن  يف  �لعالقة  �خلال�صة 

جنبالط م�صكون بق�صية و�حدة، هي �لق�صية 

تاأمني م�صاحله  و�الأخ��رة عنده، وهي  �الأوىل 

�صور  ق��د  ك��ان  و�إذ�  ذل���ك،  غ��ر  وال  �ل�صخ�صية 

�الأمور وزينها على هذ� �لنحو يف �ل�صابق، �إال �أن 

كل �لنا�ش عنده من »�جلن�ش �لعاطل«، وعقدته 

���ص��وري��ة، مل  »�ل������دروز« يف  �مل��وح��دي��ن  �أن  تبقى 

يقب�صو� »�لعروبة« �جلنبالطية يوماً، منذ �أيام 

�الأطر�ش  با�صا  ف�صلطان  �ليوم،  �الأت��ر�ك وحتى 

ق���اد �ل���ث���ورة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ك��رى ���ص��د �الن��ت��د�ب 

�لفرن�صي، يف وقت كان جد وليد قائمقاماً عند 

يفوز  ك��ان  وو�ل���ده  �لفرن�صيني،  عند  ث��م  تركيا 

باالنتخابات على لو�ئح �لكتلة �لوطنية بزعامة 

ع�صكر  م��ن  مطلق  ب�صكل  �مل��دع��وم��ة  �إده،  �إم��ي��ل 

ُي�صجل موقف  �أن��ه مل  ث��م  �الن��ت��د�ب،  و�صلطات 

و�حد جلنبالط �الأب �صد �النتد�ب �لفرن�صي، 

ال�صيما مع �حتد�م معركة �ال�صتقالل.

�أك��������ر م�����ا ي���ث���ر �ال������ص�����ر�ك�����ي �ل���ق���دمي 

�ال�صتنتاج �ل�صائد عند �لنا�ش، �أن جنبالط يقر�أ 

�ملخاطر،  ��صت�صعار  »�نتانات«  ولديه  �مل�صتقبل، 

�ل�صيا�صي  ي��ك��ون  ق��د  جنبالط  �أن  هنا  وي��وؤك��د 

�ل��وح��ي��د يف ل��ب��ن��ان، ورمب���ا يف �ل��ع��امل، �ل���ذي ال 

معطلة  و�نتاناته  �ل��ق��ر�ءة،  م��ن  ن��وع  �أي  يجيد 

�لرميونت  بو��صطة  يتحرك  وه��و  با�صتمر�ر، 

بالقلق  �له�صتريا  كونرول، وم�صكون لدرجة 

معه،  لعبها  �لقنا�صل  يجيد  و�ل��ت��ي  و�خل���وف، 

عميقاً  ي��وؤم��ن  ه��و  ل��ذل��ك  ب��ي��ده��م،  �أد�ة  وجعله 

كرد�صتان  يف  �ل�صابق  �أم��رك��ا  قن�صل  ب��ق��در�ت 

جيفري فيلتمان، على �أن عقدته �لكرى تبقى 

�ل��دروز يف �صورية، �لذين ال يجدون  �ملوحدين 

م�صكون  هنا  فالتاريخ  قيادية،  قما�صة  �أي  فيه 

ي�صكنه  �ل��ذي  وجنبالط  �لطرفني،  بني  وقائم 

ال  وعاليه،  �ل�صوف  على  �صطوته  بقاء  هاج�ش 

ي�صتطيع �أن ميدد �جلغر�فية، كما هو عاجز عن 

�ل�صيا�صية،  بالهلو�نيات  �لتاريخ،  وقائع  تغير 

�أن��ه مل  يبدو  لكنه  م��ع��اً،  باالثنني  �أو  ب��امل��ال،  �أو 

با�صا  �صلطان  ه��ّد  مل��اذ�  �ل��در���ش جيد�ً  ي�صتوعب 

مال  �أن  يفهم  بالتاأكيد  وه��و  منزله،  �الأط��ر���ش 

حمد �آل ثاين �ملنحدر ذ�ت زمن من �أم بولونية، 

حم���رم ع��ل��ي��ه �أن مي��ر ع��ل��ى ج��ب��ل �ل��ع��رب حتى 

ل�صرب قهوة يف خيمة.

حمررال�ش�ؤون اللبنانية
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لبنانيات

مـــواقف
• �لنائب �ل�صابق عدنان عرقجي انتقد تخّبط اجلامعة العربية يف 
اأقرتها  التي  امل�شبوهة  اخلطة  بعد  �شيما  ال  �شورية،  ب�شاأن  قراراتها 

حتت عنوان »حل االأزمة«، وقال: لقد �شارع بع�ض العرب اإىل جتاوز 

معرفة  االأ�شا�ض  يف  يكن  مل  اإر�شالها  من  هدفهم  الأن  البعثة،  تقرير 

الوقائع على االأر�ض، اإمنا اإحراج القيادة ال�شورية اإذا رف�شت توقيع 

معاك�شة  املراقبة  اأعمال  نتائج  جاءت  وقد  اأما  التعاون،  بروتوكول 

لرغباتهم اخلبيثة، فقد انتقلوا اإىل البند الثاين يف االأجندة الغربية 

يف  �شابقة  ت�شكل  للحل،  خطة  ي�شمى  ما  واقرتحوا  ل�شورية،  ة  املعدَّ

وتعترب  االأ�شا�شي،  نظامها  جتاوز  حيث  من  العربية  اجلامعة  تاريخ 

التلويح  اأن  عن  عدا  �شوري،  وطني  �شيادي  �شاأن  يف  �شافرًا  تدخاًل 

مبجل�ض االأمن ي�شكل بذاته ن�شفًا لدور اجلامعة من اأ�شا�شه.

• �لوزير و�لنائب �ل�صابق ز�هر �خلطيب؛ اأمني عام رابطة ال�شغيلة، 
توقف عند تقرير بعثة املراقبني العرب، وما تاله من قرارات خطرية 

العمل  وخطة  التقرير،  م�شمون  فوق  قفزت  اجلامعة،  عن  �شدرت 

العربية، واجتهت ب�شكل وا�شح نحو تدويل االأزمة، واملطالبة بتغيري 

نظام احلكم الوطني يف �شورية، معتربًا اأن ذلك ي�شكل خمالفة مليثاق 

اجلامعة العربية، وتدخاًل �شافرًا يف �شوؤون �شورية الداخلية، واعتداًء 

�شارخًا على �شيادتها وا�شتقاللها، وحماولة اإمالء �شيغ لتغيري نظام 

احلكم فيها، مل�شلحة قوى اإرهابية جمندة من حلف الناتو، ويجري 

متويلها وت�شليحها من قبل اأنظمة التاآمر يف اخلليج العربي.

م��ن خطورة  ح��ّذر  �الإ���ص��الم��ي��ة  و�ل�صخ�صيات  �جل��م��ع��ي��ات  ل��ق��اء   •
ات�شاع رقعة  ال��ب��الد، وم��ن  واخُل��ل��ق��ي يف  االأم��ن��ي  االن��ف��الت  ت��زاي��د 

العامة،  واالإدارات  املوؤ�ش�شات  معظم  طاولت  التي  واالإف�شاد  الف�شاد 

ب�شكل غري  الكهربائي  التيار  انقطاع  تزايد  من  اللقاء  وكذلك حذر 

م�شبوق، مما ينعك�ض �شلبًا على املواطن اللبناين، وعلى دورة احلياة 

االقت�شادية يف البالد.

اعترب  ال��وح��دوي،  االإ�شالمي  اللقاء  رئي�ض  غندور؛  عمر  �حل��اج   •
الذين ح�شدوا  امل�شلمني  باأن االإخوان  »اإ�شرائيل« طماأنت �شعبها  اأن 

مع  بالتحالف  اجل��دي��د،  امل�����ش��ري  ال��ربمل��ان  اأرب����اع  ث��الث��ة  مقاعد 

والكيان  م�شر  بني  املربمة  ال�شالم  معاهدة  �شيحرتمون  نظرائهم، 

الغا�شب عام 1979، واملعروفة با�شم »كامب ديفيد«!

ي�شمى  ما  اإط��ار  يف  يناير،   25 ث��ورة  كانت  اإذا  غندور:  وق��ال 

ب�»الربيع العربي«، قد اآلت اإىل هذه النتيجة، فيت�شح اأن هذه 

فجرى  لل�شلطة،  االأح��زاب  بع�ض  لنْهم  �شحية  وقعت  الثورة 

الت�شريعية، ال�شيما  املوؤ�ش�شة  اإىل  التحرير  �شحبها من ميدان 

املليونية  التظاهرات  يف  امل�شاركة  عن  ذلك  قبل  متّنعت  اأنها 

تعرية  جرمية  عن  الطرف  وغ�شت  الع�شكري،  املجل�ض  �شد 

الفتاة امل�شرية و�شربها بوح�شية يف ال�شارع خالل م�شاركتها 

يف التظاهرة املليونية املطالبة بت�شحيح م�شار الثورة!

 

• جبهة �لعمل �الإ�صالمي يف لبنان رف�شت مقررات اجلامعة 
لتدويل  وامل�شتمرة  املك�شوفة  وحماوالتها  االأخ���رية،  العربية 

تدخل  هي  اإمن��ا  ال��ق��رارات  هذه  اأن  معتربة  ال�شورية،  االأزم��ة 

بلد �شقيق يتعر�ض حلرب �شر�شة  ب�شوؤون وخ�شو�شية  مبا�شر 

ومعنوي  و�شيا�شي  م��ايل  بدعم  و»اإ�شرائيل«  اأمريكا  تقودها 

واإعالمي من بع�ض الدول العربية واخلليجية. وراأت اجلبهة اأن 

م�شرحية �شحب بعثة املراقبني العرب من �شورية، اإمنا جاءت 

خمالفًا  جاء  والذي  البعثة،  عن  النهائي  التقرير  �شدور  بعد 

لكل توقعاتهم وطموحاتهم ومكائدهم، مما يوؤكد اأن املطلوب 

ولي�ض حتقيق مطالب  دورها،  والنيل من  �شورية،  اإخ�شاع  هو 

ال�شعب اأو احلوار واالإ�شالح املن�شود.

ال�شابق،   بريوت  بلدية  جمل�ض  ع�شو  �صنو،  ه�صام  �ملهند�ش   •
يف  القدمية  املباين  بخ�شو�ض  احلا�شل  االإه��م��ال  من  ح��ذر 

بريوت  بلدية  جمل�ض  اتخذه  ق���رارًا  هناك  اأن  رغ��م  ب��ريوت، 

الك�شف  ومت  املت�شدعة،  ال��ع��ق��ارات  بع�ض  ب�����ش��اأن  ال�شابق 

بهذا  وا�شتدعاءات  املعلومات  اإىل  ا�شتنادًا  وح�شرها،  عليها 

اخل�شو�ض.

ودعا �شنو جمل�شي النواب والوزراء ووزيري الداخلية والعدلية 

بلدية  وجمل�ض  املعنية،  الر�شمية  واالإدارات  ال��وزارات  وجميع 

بريوت، الإعالن حالة طوارئ عاجلة، واتخاذ اإجراءات �شريعة 

طليعتها  يف  يكون  اأن  على  املهددة،  االأبنية  ملعاجلة  وحا�شمة 

الأنه  االأبنية،  ل�شكان  موؤقتة  بديلة  م�شاكن  توفري  واأ�شا�شها 

االإج��راءات  اتخاذ  دون  املتوقعة من  الكارثة  معاجلة  يجوز  ال 

املنا�شبة.

جنبالط مل يفهم لعبة عقارب ال�ساعة
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ال�سفري ال�سوري ي�ستقبل 

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي

ز�ر �الأمني �لعام حلركة �الأم��ة؛ �ل�صيخ د. عبد �لنا�صر جري، ير�فقه جهاد �صاين 

عبد  علي  �لدكتور  �ل�صورية  �لعربية  �جلمهورية  �صفر  �لدروي�ش،  �أن�ش  حممد  و�ل�صيخ 

�لكرمي علي يف مقر �ل�صفارة، لتقدمي �لعز�ء بوفاة عمه.

وقد ��صتعر�ش �جلانبان �آفاق �ملرحلة، وما تتعر�ش له �صورية من موؤ�مرة ت�صتهدف 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ودعمها  �لتز�مها بحقوق  وحدة �صعبها و�أر�صها وموؤ�ص�صاتها، ب�صبب 

�ل�صيا�صية  باملمانعة  و�ل��ت��ز�م��ه��ا  وفل�صطني،  لبنان  يف  و�الإ���ص��الم��ي��ة  �لوطنية  للمقاومة 

و�القت�صادية و�لثقافية.

كان  �صورية  بحق  �لعربية  �جلامعة  دول  بع�ش  ع��ن  �صدر  م��ا  �أن  �جلانبان  �أك��د  كما 

�صورية  دعم  بهم  فاحلري  �لعربية،  �جلامعة  �أجلها  من  �أن�صئت  �لتي  لالأهد�ف  مناق�صاً 

قيادة و�صعباً، و�لوقوف معها يف وجه �لعدو �ل�صهيوين، ال�صتكمال حترير لبنان وفل�صطني، 

و��صرد�د بيت �ملقد�ش بدل �ملطالبة بالتنحي، لكن �صورية �لتي مل تتنحَّ باالأم�ش عن �لقيام 

و�لعامل، مهما  و�مل�صلمني  �لعرب  �ل�صرفاء من  ومعها  �ليوم  �لوطني ال تر�جع  بو�جبها 

تز�يدت �ل�صغوطات. 

تقرير  مبناق�صة  حتى  نف�صها  جتهد  مل  �لعربية  �جلامعة  �أن  �جلانبان  و��صتهجن 

�أوفدتهم لتق�صي �حلقائق، الأن �ملر�قبني طلبو� بوقف �حلمالت  �ملر�قبني �لعرب �لذين 

�إيقاف  على  عالوة  وغرهما،  و»�لعربية«  »�جلزيرة«  تبّثها  �لتي  �لتحري�صية  �الإعالمية 

على  تعمل  �لتي  �مل�صّلحة  للع�صابات  �لعربية  �ل���دول  بع�ش  تقدمه  �ل��ذي  �مل��ايل  �ل��دع��م 

�ملو�طنني  وخطف  ب�صلب  وتقوم  و�خلدماتية،  �الأمنية  �ملر�كز  على  �لتخريبية  �لهجمات 

�ل�صوريني.



م��ن غليان  ح��ال��ة  �ل��ي��وم  �ل��ع��امل  يختر 

�الأ�صعار، ال�صيما يف ما يتعلق باملو�د �لغذ�ئية 

و�ل�����زر�ع�����ي�����ة �ل����ت����ي ت���ع���ت���ر م�����ن ������ص�����رور�ت 

تر�جع  �إىل  وبالنظر  للمجتمعات،  �ال�صتمر�ر 

�إح�صاء�ت  �أظهرته  �ل��ذي  �القت�صادي  �لنمو 

�ل��ع��امل،  2011 يف ع���دد ك��ب��ر م��ن دول  �ل��ع��ام 

وموؤثر�ت  به من م�صكالت  تتخبط  ما  ج��ر�ء 

�لقول  �مل��وؤ���ص��ف  م��ن  و�ج��ت��م��اع��ي��ة،  �قت�صادية 

�أو على  �لغذ�ئي لدولة ما،  �إن حتقيق �الأم��ن 

�الأقل �الكتفاء �لغذ�ئي، بات من �مل�صتحيالت 

جر�ء عدم تو�فر �الإمكانات و�لنو�يا و�خلطط 

�لذي  للبنان  بالن�صبة  �صيان  و�الأم��ر  �ملوجبة، 

كل  رغ��م  بامتياز  ��صتهالكي  بلد  �إىل  حت��ول 

�خلر�ت �لتي ينعم بها.

عو�مل عديدة تعر عن عدم قدرة لبنان 

يف ظروفه �لر�هنة على حتقيق �الأمن �لغذ�ئي 

�الأر�ش  �إنتاجية  �نخفا�ش معدل  �أبرزها  لعل 

�ل��زر�ع��ي��ة م��ن ج��ه��ة ج���ر�ء حت���ول �قت�صادي 

�أو �خلدمات  �إىل �لتجارة  �لزر�عة  حملي من 

�و قطاعات خمتلفة �أخرى، كونها �أكر ربحاً 

ومردود�ً  من �لقطاع �الإنتاجي �لزر�عي، كما 

�أ�صعار �لنفط و�ملحروقات عاملياً من  �أن غالء 

�الأ�صعار  ح��رك��ة  على  �نعك�ش  ق��د  ثانية  جهة 

حبوب  من  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �أ�صعار  وخ�صو�صاً 

وب��روت��ي��ن��ات وخ�����ص��ار وع��ل��ى �الإن��ت��اج �لغذ�ئي 

�حل���ي���و�ين و�ل�����ص��ن��اع��ي ب�صكل ع����ام، وه���و ما 

�إقفال  �إىل  لبنان  �مل��ز�رع يف  بالعديد من  دفع 

�لفائت لعدم قدرتها على تكبد  �لعام  �أبو�بها 

�خل�صائر، ي�صاف �إىل كل ذلك عو�مل �لطق�ش 

و�الأوب���ئ���ة �ل��ت��ي ت�����ص��رب �مل���زروع���ات و�مل��و����ص��م 

و�لتي توقع �لكثر من �ملز�رعني يف �صر�كها.

يف ح���ني ي��ع��د ت��ل��وث ع��ن��ا���ص��ر �ل��ب��ي��ئ��ة من 

�ن��خ��ف��ا���ش  ب���ال���غ يف  ت���اأث���ر  ث���ال���ث���ة، ذ�ت  ج��ه��ة 

�لزر�عي  �الإنتاج  على  �لزر�عية  �الأر��صي  قدرة 

زياد�ت  ن�صهد فيه  �لذي  �لوقت  و�حليو�ين، يف 

���ص��ك��ان��ي��ة و�رت����ف����اع يف ح��ج��م �ل��ن��م��و �ل�����ص��ك��اين 

�لدميغر�يف.

ك���ل ذل���ك ي��ط��رح ت�������ص���اوؤالت ح��ي��وي��ة ح��ول 

مدى قدرة �الإنتاج �لزر�عي على تلبية �حلاجات 

�لب�صرية من �ملو�د �لغذ�ئية يف ظل تقل�ش هذ� 

�الإنتاج و�زدياد �لنمو �لب�صري �ملر�فق له؟

يف ظ��ل ه��ذ� �ل��و�ق��ع �مل��ري��ر �ل���ذي ي�صيطر 

موجة  �صيطرة  و�إز�ء  �أج��م��ع  �ل��ع��امل  دول  على 

�أكر من ثلثي  على  �صلباً  �نعك�ش  �لذي  �لغالء 

وحرمان،  فقر  من  به  تخبط  ملا  �لعامل  �صكان 

تعمل بع�ش �لدول على �إيجاد �حللول �لالزمة 

�أو  �لغذ�ئية،  للمو�د  �الأ�صعار  يف  �الرت��ف��اع  لهذ� 

�الإن��ت��اج  عنا�صر  لتطوير  ب��دي��ل��ة  ط���رق  �إي��ج��اد 

�لغذ�ئي  �الأم��ن  �ل��زر�ع��ي و�حل��ي��و�ين لتحقيق 

و�إن باأدنى �لدرجات.

�للبناين،  �ملجتمع  �أن  عليه  �ملتعارف  م��ن 

حاله كما حال �لعديد من �ملجتمعات �لعربية، 

�ملنتجة  ولي�ش  �مل�صتهلكة  �ملجتمعات  م��ن  يعد 

�لبلد�ن  من  لبنان  �أن  علماً  �لغذ�ئية،  للمو�رد 

�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي تتمتع مب����و�رد م��ائ��ي��ة ه����ام، ملا 

باطن  ك��ب��رة يف  م��ائ��ي��ة  خ��ز�ن��ات  م��ن  يختزنه 

�الأنهار و�لينابيع،  �الأر���ش، عد� عدد كبر من 

و�الآب��������ار �الرت������و�زي������ة، و�الأر�������ص�����ي �ل���زر�ع���ي���ة 

�ل��ت��ي ت�صلح ل��ت��اأم��ني ع���دد ك��ب��ر م��ن �الأغ��ذي��ة 

�ل��ن��ظ��ام  �أن  و�مل������زروع������ات، ورغ������م ذل�����ك جن����د 

�لغذ�ئي  �ل��ذ�ت��ي  �الك��ت��ف��اء  يحقق  ال  �للبناين 

وال يحقق �الأمن �لغذ�ئي تبعاً ملا ي�صيطر عليه 

و�الأمنية،  و�ل�صيا�صية  �الجتماعية  �مل�صاكل  من 

لناحية مقومات  لبنان كثر�ً  وت�صوء موؤ�صر�ت 

�الأمن �لغذ�ئي فهو ي�صتورد بني 80 و85 يف �ملئة 

من حاجاته �لغذ�ئية، ولي�ش �لو�صع غريباً عن 

يف  �ملئة  يف   90 �إىل  �ملعدل  ي�صل  حيث  �ملنطقة، 

بع�ش بلد�نها.

�ملجتمع  �ل��زر�ع��ي يف  �لقطاع  ف��اإن   كذلك 

�للبناين يعتر ه�صا نظر�ً ملا يتعر�ش �إليه من 

م��وؤث��ر�ت  يف  تكمن  وب�����ص��ري��ة  طبيعية  م�صاكل 

عدة:

�ملجتمع  يف  �لزر�عية  �الأر����ص��ي  �إن  �أواًل: 

�ل��ل��ب��ن��اين ت��ب��ل��غ ق��ر�ب��ة 300 �أل����ف ه��ك��ت��ار من 

�مل�����ص��اح��ة �الإج��م��ال��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ب��الد، وتبلغ 

هكتار من  �أل��ف   200 فعلياً  �مل��زروع��ة  �مل�صاحة 

يبلغ  منها  �مل���روي  لكن  �الإج��م��ال��ي��ة،  �مل�صاحة 

83 �ألف هكتار فقط، �أما �مل�صاحة غر �ملروية 
فتبلغ 117 �ألف هكتار.

�للبناين  �ل��زر�ع��ي  �لنظام  يفتقر  ثانياً: 

ل��ل��م��خ��ت��ر�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���ت���ي حت����دد ن��وع��ي��ة 

�الإن���ت���اج �مل���ر�ف���ق ل��ن��وع��ي��ة �ل���رب���ة، ورغ���م كل 

ف��اإن  �ل��وزي��ر ح�صني �حل���اج ح�صن،  حم���اوالت 

لها  لي�ش  �لزر�عي  بالقطاع  �ملخت�صة  �ل��وز�رة 

�أي �إجر�ء�ت فاعلة ملعاجلة م�صاكل �ملز�رعني، 

تعانيه  ملا  تبعاً  �لقطاع �حليوي  وتطوير هذ� 

مو�زنتها  يف  ونق�ش  �خل���ر�ت،  يف  نق�ش  من 

�أي م�صروع  �أج���ل  م��ن  ل��الأم��و�ل  تفتقر  �ل��ت��ي 

�ل��ن��ظ��ام  ب�صبب  وذل����ك  �ل���ب���الد،  ت��ط��وي��ري يف 

�القت�صادي �للبناين �لذي يعتمد على قطاع 

ح�صاب  على  �ل�صياحية  و�خل��دم��ات  �ل��ت��ج��ارة 

�لقطاعات �الأخرى .

م�صاكل  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  يعي�ش  ثالثاً: 

عديدة مما ينعك�ش �صلباً على �ملردود �الإنتاجي 

�لقطاع  ت��رك ه��ذ�  �إىل  ل��ل��م��ز�رع، مم��ا يدفعه 

و�لتحول �إىل قطاعات �أخرى �أكر ربحاً و�أقل 

عديدة  م�صاكل  �إىل  �مل���ز�رع  ويتعر�ش  ج��ه��د�ً، 

و�أه��م��ه��ا م�����ص��اك��ل ط��ب��ي��ع��ة وك������و�رث مناخية 

�لزر�عي  �الإن��ت��اج  على حجم  �صلباً  ي��وؤدي  مما 

وت��ق��ل�����ش �أرب����اح����ه، وه�����ذ� م���ا ي��ج��ع��ل �مل�����ز�رع 

حجم  �أن  وال�صيما  �لقطاع،  بهذ�  مهتم  غر 

�لتعوي�صات �أقل من حجم خ�صائره �ملادية. 

�مل��ع��رف��ة  �إىل  �مل�������ز�رع  ي��ف��ت��ق��ر  ر�ب����ع����اً: 

للتكنولوجيا �لزر�عية ويفتقر للمختر�ت 

�ل��ع��ل��م��ي��ة، ول��ل��خ��رة يف ت��ط��وي��ر زر�ع���ت���ه، 

وي��ف��ت��ق��ر �أي�������ص���اً ل��ل��ق��درة �مل��ال��ي��ة �مل��ن��ا���ص��ب��ة 

وذل��ك  ل��دي��ه،  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع  للتطوير 

لعدم توفر �لبنوك �لت�صليف �لزر�عي، كما 

تت�صارب مع  �مل�صتوردة  �ملزروعات  �أن حجم 

�الإنتاج �لزر�عي �ملوجود يف �لبلد، مما يوؤدي 

�إىل ت�صارب �الأ�صعار وخف�ش �الأرب��اح لدى 

�أن �لوز�ر�ت  �ملز�رعني �للبنانيني، و�ملوؤ�صف 

و�حلكومات تتعاقب عر �ملر�حل �لزمنية، 

�ل��زر�ع��ي  بالقطاع  �ملتعلقة  �مل�صكلة  ول��ك��ن 

و�ل�صناعي تبقى، �إذ ال يكون هناك خمطط 

م��ت��ك��ام��ل ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى م�����ص��اك��ل��ه��ا ب�صكل 

ق��ائ��م على  م��ن��ظ��م  ج����ذري، ع��ر تخطيط 

�لبحث �لعلمي �ل�صامل للقطاعات �ملتعلقة 

�إمنا تكمن �حللول يف  بهذ� �لقطاع �ملهني، 

�لتلطيف من �آثار م�صاكلها ب�صكل �صطحي.

خ���ام�������ص���اً: ب�����ص��ب��ب م���ا جن���د م���ن ت��ف��اوت 

م���ن���اط���ق���ي ب����ني �الأري����������اف و�مل��������دن يف ت����وزع 

و�الإد�ر�ت  و�لتعليمية  �ل�صحية  �خل��دم��ات 

�ل��ن��زوح  وت���رة  ����ص��ت��م��ر�ر  ن��الح��ظ  �لر�صمية، 

�ل��د�ئ��م جت��اه �مل���دن، فتهمل �الأري����اف ويهمل 

ب�صبب حت��ول مهني،  �ل��زر�ع��ي،  �لقطاع  معها 

�لربة  وتفقد  ب���ور�ً،  �الأر����ص��ي  تبقى  وه��ك��ذ� 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �الإن����ت����اج �ل����زر�ع����ي ب�����ص��ب��ب ما 

�لكثر من  يتكبد  وهذ�  تفقده من خ�صوبة، 

�الأر��صي  �جلهد و�الأم��و�ل ال�صتعادة خ�صوبة 

�ل����زر�ع����ي����ة، ف��ت��ت��ع��ر���ش ل���الإه���م���ال م���ن قبل 

�أ�صحابها جر�ء ذلك .

كذلك جند �أن حتول �الأر��صي �إىل م�صلح 

�للبنانية،  �مل��ن��اط��ق  م��ن  �ل��ك��ث��ر  يف  ب��اط��وين 

�أرب��اح  من  حتققه  ملا  �لعقارية  �ملن�صاآت  وغ��زو 

�صريعة، �إىل حتويل �الأر��صي �لزر�عية ملناطق 

�ل���ذي �صدر،  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ان��ون  �صكنية رغ��م 

و�ملتعلق بعدم منح رخ�ش للبناء يف �الأر��صي 

�لزر�عية، ولكن بفعل �ملح�صوبيات و�لو�صاطة، 

ب��اأ���ش منه م��ن �الأر����ص��ي  مت حت��وي��ل ق�صم ال 

�إىل مناطق �صكنية، وهذ� كله مت على ح�صاب 

�ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي وح��ج��م �الإن���ت���اج �ل��و�ج��ب 

توفره لل�صكان من �الإنتاج �لد�خلي.

�مل�صتمر  �لبيئي  �لتلوث  ينعك�ش  �صاد�صاً: 

ب�����ص��ب��ب �الن���ت���ه���اك���ات �ل��ب�����ص��ري��ة �ل��ف��و���ص��وي��ة 

بطريقة  و�لرية،  و�لهو�ئية  �ملائية  للمو�رد 

غر مبا�صرة على حجم �الإنتاج وجودته .

و�مل��وؤث��ر�ت جند  �لعو�مل  ه��ذه  كل  ب�صبب 

�أن �الأم������ن �ل���غ���ذ�ئ���ي �ل���د�خ���ل���ي غ���ر م��ت��وف��ر 

الأكر من ثلثي �ل�صعب �للبناين، �لذي يعي�ش 

تدهور�ً معي�صياً وفقر�ً، تعجز �الأ�صر �للبنانية 

يف ت��اأم��ني ق���وت �أب��ن��ائ��ه��ا �الأ���ص��ا���ص��ي��ة م��ن �مل���و�د 

تتعلق  م��و�د  من  لالأطفال،  ال�صيما  �لغذ�ئية، 

ب���االإن���ت���اج �حل����ي����و�ين، ك��احل��ل��ي��ب وم�����ص��ت��ق��ات��ه، 

�رت��ف��ع �صعره ب�صكل ه��ائ��ل، الأك��ر من  و�ل���ذي 

�ل�صعف، خ�صو�صاً �أن �الأ�صر �للبنانية ما ز�لت 

�لكثر يف غالبيتها، وه��ذ� ما  تعتمد �الإجن��اب 

�ن��ع��ك�����ش ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى ح��ج��م ق��درت��ه��ا يف توفر 

�الأمن �لغذ�ئي الأفر�دها يف ظل قطاع �إنتاجي 

ال يحقق �الكتفاء �لذ�تي، من �الإنتاج �لزر�عي 

�القت�صادي  �لنظام  كون  �لغذ�ئي،  و�ل�صناعي 

ولي�صت  �مل�صتهلكة  �الأنظمة  من  يعد  �للبناين 

�ملنتجة. 

وم��ن خ��الل ه��ذ� �ل��و�ق��ع �مل���ردي، ال بد 

من �إحد�ث نقلة نوعية، يف �لنظام �القت�صادي 

�ملنتجة  �لقطاعات  دع��م  �صبيل  يف  �للبناين، 

�للبناين  لل�صعب  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �الأم����ن  وت���اأم���ني 

�ل��ت��ي  �ل��ك��ادح��ة  ل��ل��ط��ب��ق��ات  �الأوىل  ب��ال��درج��ة 

م��ع��ي�����ص��ي،  �أو  �ج��ت��م��اع��ي  �أم�����ن  الأي  ت��ف��ت��ق��ر 

باالت�صاع  �آخ���ذة  �لطبقة  ه��ذه  و�أن  خ�صو�صاً 

ع���ر �مل����ر�ح����ل �ل��زم��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت��ل��ت �حل���رب 

�الأهلية �للبنانية، وهذ� يعود بالدرجة �الأوىل 

�القت�صادي  للنظام  �حلكومة  �إد�رة  �صوء  �إىل 

�ل��ل��ب��ن��اين، و�إف���ال����ش �ل��ق��ط��اع��ات �الإن��ت��اج��ي��ة 

�لقطاعات  �أما  و�ل�صغرة،  �حلجم  �ملتو�صطة 

�ل�صخمة، يف ظل �صيطرة لل�صركات �لعمالقة 

�لنظام  على  و�صيطرتها  �جلن�صية  �مل��ت��ع��ددة 

�القت�صادي �ملحلي.

و�ق��ع  ع��ن  �مل��ت��و�ف��رة  �الإح�صائيات  ووف��ق 

�لزر�عة يف لبنان يتبني �أن هذ� �لو�قع �صعب 

من  �لقطاع  هذ�  ن�صبة  تتجاوز  ال  �إذ  ومعقد، 

جممل �حلركة �القت�صادية �لعامة 6 يف �ملئة 

يف   8 �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لعمالة  ن�صبة  وت��ق��ارب 

�ملئة، يف حني �أن ن�صبة �الأ�صر �لتي تعتمد على 

�لزر�عة لتاأمني مد�خيلها تفوق 25يف �ملئة. 

و�ذ تعتر �لزر�عة يف معظم دول �لعامل 

عليها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �لرئي�صية  �مل��ق��وم��ات  �أه���م 

�القت�صاد �لوطني ككل، من �لو�جب �أن يوىل 

�لكبر  لدورها  نظر�ً  �الأك��ر  باالهتمام  �إليها 

يف ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ص��ادي��ة �ل�����ص��ام��ل��ة 

�لتي يعتر ج��زء�ً ال  �لغذ�ئي  �الأم��ن  وتوفر 

�إىل جانب  �لقومي للدول،  �الأمن  يتجز�أ من 

زي������ادة �ل���ن���اجت �ل��وط��ن��ي وت�����ص��ج��ي��ع �ل��ت��ج��ارة 

عمل  ف��ر���ش  وت��اأم��ني  �لعاملة  �ل��ي��د  وت�صغيل 

للمقيمني يف �لريف. 

�ل��ق��ط��اع  �أو�����ص����اع  ل��ت��ح�����ص��ني  ن���ظ���رة  و�أي 

�لزر�عية،  �ل�صيا�صات  بو�صع  ت��ب��د�أ  �ل��زر�ع��ي، 

للزر�عة،  و�لفعلي  �لعملي  �لو�قع  �لتي حتدد 

�ملو�صوعية ملعاجلة  �إي��ج��اد �حل��ل��ول  �أج��ل  م��ن 

�مل�����ص��اك��ل �ل���ت���ي ت��ع��ر���ص��ه��ا، و�إي����ج����اد �ل�����ص��ب��ل 

ل��ت��ط��وي��ره��ا و�ل���ن���ه���و����ش ب��و�ق��ع��ه��ا وحت��ق��ي��ق 

�أهد�فها.

عبد اهلل ال�شفدي
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اقتصاد

لبنان.. ومع�سلة الأمن الغذائي

األمن الغذائي الداخلي 
غير متوفر ألكثر من ثلثي 

الشعب اللبناني

التلوث البيئي المستمر 
ينعكس بطريقة غير 

مباشرة على حجم اإلنتاج 
وجودته

w w w . a t h a b a t . n e t ) العدد 198(  اجلمعة - 27 كانون الثاين - 2012

�الأمن �لغذ�ئي.. نو�ة �حلل



حتالف قوى الطائفية يف 

البلد مع قوى املال، ُيجمد احلياة 

ال�سيا�سية يف لبنان، ويوؤخر تطوير 

نظامه.. املطلوب ال�سري بخطة 

اإ�سالحية كاملة، والرتفع عن 

اخلطاب املذهبي لبناء الوطن.. 

التوازنات الع�سكرية يف خميم عني 

احللوة تطمئن النا�س، والقاعدة 

منت�رشة ع�سكريًا وفكريًا يف لبنان.. 

غي�س من في�س حديث رئي�س 

التنظيم ال�سعبي النا�رشي اأ�سامة 

�سعد ال�سيق جلريدة »الثبات«، 

واإليكم احلوار.

ي�����س��ع �ل���دك���ت���ور �أ����س���ام���ة ���س��ع��د ت��ق��اع�����س 

�للبناين يف بت ق�سية م�سطفى �سعد  �لق�ساء 

�ل�سر�كة بني  �لقائم على  �للبناين  �لنظام  �إىل 

�مل��ال��ي��ة، ي��ق��ول: »ال  �ل��ق��وى �لطائفية و�ل��ق��وى 

�غتيال  ت��ت��اب��ع ق�سية حم��اول��ة  ع���دم  ع��ج��ب يف 

فيه  �ل��ق�����س��اء  الأن  ل��ب��ن��ان،  يف  ���س��ع��د  م�سطفى 

الإر�دة  موؤ�س�ساته،  باقي  كما  بالتمام،  يخ�سع 

وبالتايل  �لبلد،  يف  و�مل��ال��ي��ة  �لطائفية  �ل��ق��وى 

ك�����س��ف �ل���ن���ق���اب ع���ن حم���اول���ة ق��ت��ل��ه م���ن قبل 

بع�س  م��ع  �ملتحالفة  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت 

خمابر�ت  و�أج��ه��زة  وق��ت��ذ�ك،  �ليمينية  �ل��ق��وى 

م�سدود«،  حائط  �إىل  �ست�سل  �آن����ذ�ك،  �جلي�س 

منذ  �ل��وط��ن  و�ق��ع  »�إن���ه  بح�سرة،  �سعد  ي�سيف 

مو�جهة  دع��اة  من  نحن  �ل�سبب  ولهذ�  ن�ساأته، 

هذ� �لنظام �لطائفي �جل�سع وتغيريه، وبر�أينا 

�مل�سكلة  نف�س  يعانون  �للبنانيني  من  ك��ر�ً  �أن 

ب�����س��ب��ب ت���دخ���ات �ل��ن��اف��ذي��ن يف �ل�����س��ل��ط��ة من 

خ�سو�ساً  �أبنائهم،  م�سري  عن  �لتغا�سي  �أج��ل 

�للبنانية  �الأر����س��ي  على  �ملخطوفني  ج��رح  �أن 

ي��ن��زف، وب��ال��ت��ايل حمبيهم الي��ز�ل��ون  الي����ز�ل 

عن  بالك�سف  ويطالبون  �أبنائهم  عن  يبحثون 

م�سريهم«.

�ساألنا �سعد عن تخ�سي�س كامه للزعماء 

�ل��وط��ن��ي��ني، ���س��ي��م��ا �أن ك���ل ق�����س��اي��ا �ل��زع��م��اء 

�أم  وطنيني  ك��ان��و�  ���س��و�ء  لبنان  يف  �ل�سيا�سيني 

ق�ساياهم  ي�����س��اري��ني  �أو  مي��ي��ن��ي��ني  ط��ائ��ف��ي��ني، 

�لق�سائية التز�ل عالقة؟ يرد: »بع�س �لق�سايا 

ور�ء  �جل��رمي��ة  مرتكبي  لتلطي  �إه��م��ال��ه��ا  يتم 

للتجاذبات  يخ�سع  �الآخ��ر  و�لبع�س  طو�ئفهم، 

و�لتو�زنات �لطائفية و�ملذهبية«.

امل�شكلة يف نهج.. ولي�ص يف �شخ�ص

ع��ن �أح����و�ل م��دي��ن��ة ���س��ي��د�، يف ظ��ل غياب 

رئي�س تكتل لبنان �أواًل �لنائب �سعد �حلريري، 

ي���ق���ول �أ����س���ام���ة ���س��ع��د: »ك���ب���اق���ي �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني، 

�قت�سادية  �سائقة  م��ن  يعانون  �ل�����س��ي��د�وي��ون 

�مل�ستوى  هذ�  على  �الأو�ساع  خانقة،  �جتماعية 

ت��ن��ح��در م��ن ���س��يء �إىل �أ����س���و�أ، وه���ذ� �الأم����ر قد 

ينعك�س �سوء�ً على �الأو�ساع �ل�سيا�سية يف �لبلد 

حديثه:  �سعد  يكمل  �الأم��ن��ي��ة«،  �مل�سائل  وعلى 

�لق�سية  باأ�سخا�س،  تتعلق  �مل�ساألة ال  »�سيا�سياً، 

�إمن��ائ��ي،  وب��رن��ام��ج  �سيا�سي  خ��ي��ار  ق�سية  ه��ي 

�حلريري  �سعد  بخروج  ��ل  تحُ ال  �لبلد  م�ساكل 

�إ�ساحات  من �حلكم، �ملعاجلات تبد�أ بتحقيق 

�الق��ت�����س��ادي��ة  لل�سيا�سات  وم��ر�ج��ع��ة  �سيا�سية 

�حلريرية  قبل  م��ن  ب���د�أت  �لتي  و�الجتماعية 

ولاأ�سف  �ليوم  متبعة  وهي التز�ل  �ل�سيا�سية، 

من قبل �حلكومة �حلالية«.

ب��ال��ق��ول:  �ل�سيا�سية  روؤي���ت���ه  �سعد  يف�سر 

�ل�سلطة،  ع��ن  ف��رد  باإق�ساء  تتعلق  ال  »�مل�سكلة 

�مل��ط��ل��وب ت��غ��ي��ري ح��ق��ي��ق��ي يف �ل�����س��ي��ا���س��ات، الأن 

�حل����ك����وم����ة �حل����ال����ي����ة الت���������ز�ل ت���ط���ب���ق ن��ف�����س 

�ل�سيا�سات �لتي كانت متبعة من قبل �حلريري 

�ل�سنيورة، فالف�ساد اليز�ل  وف��وؤ�د  �الأب و�الب��ن 

�سيا�سياً  �مل��وق��ف  �سيد  و�ل��ت��خ��ب��ط  ح��ال��ه،  ع��ل��ى 

و�قت�سادياً، وبالتايل �ملعاجلات و�حللول �أغلبها 

ترقيعية«.

حلول ترقيعية

جنيب  �ل��رئ��ي�����س  �أد�ء  ت��ق��ي��ي��م��ه  ح����ول 

ميقاتي يف �حلكومة، ي�سري �أ�سامة �سعد �إىل 

لبنان،  يف  �حلقيقي  �لتغيري  دع���اة  م��ن  �أن���ه 

�لنا�سري  �ل�سعبي  �لتنظيم  »ن��ه��ج  ي��ق��ول: 

�حلريرية  حلكومات  �لثقة  ي��وم��اً  ي��ع��ِط  مل 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة و�الق��ت�����س��ادي��ة، 

���س��خ�����س��ي��اً �أث����ن����اء وج������ودي د�خ�����ل �ل���رمل���ان 

لفقد�ن  للحكومة  �لثقة  �أع��ِط  مل  �للبناين 

�ل�سيا�سية  �الإ����س���اح���ات  �ل������وز�ري  ب��ي��ان��ه��ا 

و�الق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ي ن���ر�ه���ا م��ن��ا���س��ب��ة رغ��م 

حكومة  ن��ري��د  الأن��ن��ا  ف��ي��ه��ا،  حلفائنا  وج���ود 

معاجلة  يف  ومهتمة  �لنا�س،  على  حم�سوبة 

�ملعي�سي  و�مل�ستوى  و�ل�سكن  �لبطالة  ق�سايا 

�لائق«.

�لعطب  �سعد  �أ���س��ام��ة  �ل��دك��ت��ور  يحمل 

�لنيابية  �الأك���ري���ة  �إىل  �حل��ك��وم��ة  �أد�ء  يف 

حيال  �حلكومة  ت�سرف  وي�سع  �ملتناق�سة، 

مت���وي���ل �مل��ح��ك��م��ة �ل���دول���ي���ة ���س��م��ن منطق 

»�ل���ت���ذ�ك���ي«، ي��ق��ول: »ح��ج��م �الن�����س��ج��ام بني 

م��ك��ون��ات �حل��ك��وم��ة ���س��ع��ي��ف، م��ي��ق��ات��ي رغ��م 

كونه ميثل رئي�ساً حلكومة كل لبنان، ي�سدد 

يف ت�����س��رف��ات��ه وخ��ط��ب��ه �أن�����ه ح��ري�����س على 

�لطائفة �ل�سنية و�أهلها«، يكمل �أ�سامة �سعد 

م�سك  ي�ستطيع  �أن���ه  ي��ت��وه��م  »م���ن  ك��ام��ه: 

خمطئ،  فهو  كامل  ب�سكل  �ل�سنية  �لطائفة 

�ل�سني  �ل��ق��ر�ر  ب��زم��ام  �لتحكم  ظ���روف  الأن 

بعد  و�ل�سنيورة  ل�سعد �حلريري  كما ح�سل 

�غ��ت��ي��ال رف��ي��ق �حل��ري��ري ذه��ب��ت ول��ن تعود، 

�ل�سنية  �لطائفة  د�خ��ل  �ساعدة  قوى  هناك 

ق��وى كانت والت��ز�ل  تت�سكل، وه��ن��اك  ب���د�أت 

ت���اف���ظ ع��ل��ى مت��ا���س��ك��ه��ا ووج����وده����ا د�خ���ل 

�لطائفة �ل�سنية، و�سمن روؤيتها �لوطنية«.

ي���ط���ال���ب ���س��ع��د �ل�����س��ي��ا���س��ني ب���اإي���ق���اف 

�أنهم حالة خا�سة  �ل�سنة على  تعاطيهم مع 

ب�����س��ر�دي��ب��ه��ا  �الأخ�����ذ  م��ن��ط��ق  الأن  �أق��ل��ي��ة،  �أو 

يو�سل �جلميع �إىل �ملهالك، يقول: »فلياأخذ 

نفخ  ول��ن��وق��ف  �ل�سيا�سة،  يف  م���د�ه  �ل�����س��ر�ع 

من  و�ل�سيعة  �ل�سيعة،  م��ن  �ل�سنة  تخويف 

�سيا�سي  كمنطلق  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  الأن  �ل�����س��ن��ة، 

م���������اأزوم ج����رمي����ة ب���ح���ق �ل����وط����ن و�ل����دي����ن 

و�ملتدينني معاً«.

ميقاتي زي احلريري

�ل�����س��ي��د�وي  �ل��دك��ت��ور  م��ن  ��ستفهمنا 

�أ�سامة �سعد، عن موقفه جتاه رغبة ميقاتي 

ت�سكيل �حلكومة من فريقه �ل�سيا�سي، من 

دون �الأخذ باالعتبار مدينة �سيد� و�لبقاع 

�الأو����س���ط، �أج�����اب: »ع��ل��ى م�����س��ت��وى تنظيم 

�لتوزير  �إىل  ن�سَع  مل  �ل��ن��ا���س��ري  �ل�سعبي 

د�خ���ل �حل��ك��وم��ة، الأن��ن��ا مل جن��د ب��رن��اجم��اً 

م��ت��ك��ام��ًا ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا«، ����س��ت��ف��ه��م��ن��ا 

ت��وزي��ر  ميقاتي  ��ستثناء  �سبب  ع��ن  ث��ان��ي��ة 

�ل�ساحة  على  فاعلة  وطنية  �سيا�سية  ق��وى 

ميقاتي  ح��اول  »مهما  �سعد:  ي��رد  �ل�سنية، 

عموماً  لبنان  يف  �ل�سني  �ل�سارع  ��ستقطاب 

نا�سئة  و�لطر�بل�سي خ�سو�ساً، هناك قوى 

�ل�سنية،  �ل��ط��و�ئ��ف  د�خ����ل  م��ك��ان��ه��ا  ت���اأخ���ذ 

�نطاقاً  �سيا�سياً  �ملناف�سة  يريد  وميقاتي 

من موقعه �لطائفي �ل�سني، رغم �أنه د�خل 

�لطائفة هناك قوى وطنية عديدة �سامدة 

و�لدعاية«،  �لت�سليل  حمات  رغم  وفاعلة 

يعقب �سعد قائًا: »ميقاتي زي �حلريري 

يف هذ� �ملجال«.

القاعدة يف كل مكان

ف��ي��م��ا ي��خ�����س �حل���دي���ث �مل��ت��ز�ي��د عن 

دخول وخروج عنا�سر من �لقاعدة خميم 

عني �حللوة وتوجههم �إىل �سورية، يعتر 

�أ�سامة �سعد �أن موؤيدي �لقاعدة موجودون 

يف كل لبنان ويف كل مكان، يو�سح فكرته 

يحظى  �ل��ق��اع��دة  ف��ك��ر  �أن  �إىل  ب���االإ����س���ارة 

بتاأييد �سريحة من �لنا�س �ملنت�سرة يف كل 

دول �لعامل، يقول: »على �مل�ستوى �ملحلي 

م���ن �مل���وؤك���د �أن�����ه يف خم��ي��م ع���ني �حل��ل��وة 

و����س���ي���د� وب������ريوت و�جل����ن����وب و�ل�����س��م��ال 

وط��ر�ب��ل�����س ه��ن��اك م��ن��ا���س��رون وم��وؤي��دون 

�لدويل  �مل�ستوى  وعلى  �لقاعدة،  لتنظيم 

�ململكة  يف  للقاعدة  عنا�سر  هناك  �أي�ساً 

و�أوروب��ا  �خلليج  ودول  �ل�سعودية  �لعربية 

و�أم������ريك������ا..«، ق��اط��ع��ن��اه م�����س��ريي��ن �إىل 

�لتنظيم �لع�سكري و�لتدريبات، رد �سعد: 

»�ل���ق���اع���دة م����وج����ودة يف ك���ل �ل���ع���امل من 

و�أي عمل  ب��ه،  �ل���ذي مت��ت��از  �لفكر  خ��ال 

�لفكرة، ويف  ت�سبقه  �الأر���س  ميد�ين على 

ل��ه��م، �سنجد ت��رك��اً  �مل��ائ��م��ة  �ل���ظ���روف 

خل���اي���اه يف ط��ب��ي��ع��ة �حل�������ال«، وي�����س��ي��ف 

ح��ول خميم ع��ني �حللوة:  �سعد ت��دي��د�ً 

»هناك قوى م�سلحة وغري م�سلحة تمل 

على  ق���ادرون  بالتايل  وه��م  �لقاعدة،  فكر 

ويقول  وق���ت«،  �أي  يف  ع�سكرياً  ترجمتها 

�سعد �أي�ساً: »�لتو�زن �مليد�ين د�خل خميم 

عني �حللوة يعود لوجود �لقوى �لوطنية 

�لتيار�ت  مقابل  فتح،  حركة  ر�أ�سها  على 

ي��دخ��ل يف عديدها  �ل���ذي ال  �الإ���س��ام��ي��ة 

حركة حما�س«.

�شورية

يوؤكد �سعد على مطالب �ل�سعب �ل�سوري 

�مل�سروعة بالعي�س �لكرمي و�حلرية و�الأمان، 

ي��ح��ت��اج��ه��ا  �مل���ط���ال���ب  ه����ذه  �أن  �إىل  وي�����س��ري 

�ل�سعب �للبناين كما �سائر �ل�سعوب �لعربية، 

يقول: »نبذ �لطروحات �لطائفية و�ملذهبية 

�أ�سا�س يف م�ساألة �ال�ستقر�ر يف �سورية، متاماً 

و�لعد�لة  و�حلرية  �لدميقر�طية  كمطالب 

�الج��ت��م��اع��ي��ة وحم����ارب����ة �ل���ف�������س���اد«، ب���ر�أي���ه 

�إال من  �ل�سر�ع لن تتم  د�ئ��رة  �خل��روج من 

خ��ال ح���و�ر وط��ن��ي د�خ���ل ���س��وري��ة، ي�سيف 

�الأ�سد  ب�سار  �لرئي�س  »مت�سك  �سعد:  �أ�سامة 

�لدماء  نزف  رغم  �ل�سيا�سية،  باالإ�ساحات 

على �الأر�س، يك�سف نو�يا �ملحور �الأمريكي 

�لعربية  �الأنظمة  مع  �ملتحالف  �الأطل�سي   -

و�سائل   - هيئات   - ق��وى   - )دول  �لرجعية 

لاأزمة  مقاربته  �سعد  وي�سرح  �إع�����ام..(«، 

تريد  »�إ�سر�ئيل«  �أن  �إىل  باالإ�سارة  �ل�سورية 

من �سورية »�ملطو�عة«، �ساأنها �ساأن �الأنظمة 

�رت��ب��اط��ه��ا  �ل��رج��ع��ي��ة، وب��ال��ت��ايل عليها ف��ك 

و�ل��ع��ر�ق  وفل�سطني  ل��ب��ن��ان  يف  ب��امل��ق��اوم��ات 

وعاقاتها �لوثيقة مع �إير�ن«.

�جلامعة  ��ستفاقة  �سعد،  �أ�سامة  ب���ر�أي 

�لعربية لدورها يف �سورية بعد �سبات طويل 

يف ق�����س��ي��ة ف��ل�����س��ط��ني، وغ�������س �ل��ن��ظ��ر عن 

�لنظام  ت�ستهدف  �لتي  �خلارجية  �مل��وؤ�م��رة 

�ملمانع ل�»�إ�سر�ئيل« يدل على خبث �الأنظمة 

�ل���رج���ع���ي���ة يف ع���امل���ن���ا �ل���ع���رب���ي، وي�����س��ي��ف: 

حم��وري  ب��ني  و�الأم��ن��ي  �ل�سيا�سي  »�لكبا�س 

�مل��م��ان��ع��ة و�ال���س��ت��ع��م��ار �مل��ت��ج��دد يف ���س��وري��ة 

 - �الأطل�سية  �لهجمة  �إىل وقت، الأن  بحاجة 

تو�زن  بح�سول  �إال  تتوقف  لن  �الإ�سر�ئيلية 

د�خلي جدي يفر�س ت�سوية �ساملة«، وينهي 

�سعد كامه يف �ل�ساأن �ل�سوري باالإ�سارة �إىل 

�أن »�لتو�زن �الإقليمي و�لدويل و�نعكا�سه يف 

ل��و�أد  �لد�خلية  �لنظام  �آلية  ينتظر  �سورية 

�جلميع  معرفة  رغم  �لد�خلية،  �ل�سر�عات 

و�لعددي  و�للوج�ستي  �الأمني  �لت�سعري  �أن 

ياأتي من قبل تركيا وبع�س �لدول �لعربية، 

الأن �الإ�ساح �لذي يوؤمن به �لرئي�س �الأ�سد 

�سيبقى �سعباً مع وجود �أزيز �لر�سا�س«.

قانون االنتخابات

�للبناين  �ل��رمل��ان  �سعد  �أ���س��ام��ة  ي��دع��و 

�ل�����س��ري ب���ق���ان���ون �ن��ت��خ��اب��ي ع�����س��ري ي��ق��وم 

�لنظام  ووف��ق  �لكرى  �ل��د�ئ��رة  �أ�سا�س  على 

لبنان  جعل  م��ن  م��ان��ع  »ال  ي��ق��ول:  �لن�سبي، 

د�ئرة و�حدة �نتخابية، �سرط �أن تكون على 

قاعدة �لن�سبية وخارج �إطار �لقيد �لطائفي، 

وم��ع ت��دي��د �سقف �الإن��ف��اق �مل���ايل و�إع��ط��اء 

كوتا و��سحة للمر�أة �للبنانية«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

ال عجب في عدم تتابع 
قضية محاولة اغتيال 
مصطفى سعد.. ألن 
القضاء يخضع إلرادة 

القوى الطائفية والمالية

الكباش السياسي واألمني 
بين محوري الممانعة 

واالستعمار المتجدد في 
سورية بحاجة إلى وقت
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ت��ع��ي�����س ب��ع�����س �مل��ه��ن �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �ل��ت��ي 

ع��رف��ت��ه��ا حم����ال ب�����ريوت و�أزق���ت���ه���ا �أي��ام��ه��ا 

�لتطور،  ع��ج��ات  د��ستها  بعدما  �الأخ����رية، 

و�لتقنية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��وج��ة  ول��ف��ظ��ت��ه��ا 

�حلديثة �إىل �ساطئ �لذكريات. 

مهناً  �حرتفت  كثرية  بريوتية  عائات 

�أباً عن جد، لكن  يدوية وتقليدية تو�رثتها 

م���ع �الأ����س���ف م���رت ع��ج��ل��ة �ل���زم���ن، و�ن��ت��ه��ى 

�ل��ع��م��ر �الف��رت����س��ي ل��ع��دد م��ن ه���ذه �مل��ه��ن، 

�مل��ا���س��ي، ال ت�سمن وال  م��ن  ف�����س��ارت ج����زء�ً 

تغني من جوع. 

ع��ن  �ال����س���ت���غ���ن���اء  �إىل  �����س���ط���رو�  ك����ر 

و�لبع�س  م�����س�����س،  ع��ل��ى  �ل��ق��دمي��ة  مهنهم 

�أ�سر على �لتم�سك بها حتى �لرمق �الأخري، 

ب��ه، وال يعرف  الأن��ه بب�ساطة يحب ما يقوم 

�لذي يحرتفه، لكن  �آخر غري  �لقيام بعمل 

�حل��ق��ي��ق��ة �أن �مل�����س��ه��د ب��رم��ت��ه ق���د ت��غ��ري، يف 

�ملا�سي كانت بريوت مدينة تعج باحلرفيني 

و�لتقليدية،  �ل�سغرية  �ل�سناعات  و�أرب����اب 

ل��ك��ن �ل�����س��ن��و�ت �الأخ�����رية ���س��ه��دت �ن��دث��اره��ا 

�لو�حدة تلو �الأخرى، فجاأة تنبه �لنا�س �إىل 

ه��ج��رة �الأي����دي و�ل��ع��م��ل م��ن د�خ���ل �ل��ور���س 

و�مل���ه���ن �ل��ق��دمي��ة �إىل م��ه��ن �أخ�����رى ت���روي 

عط�س �جليوب �إىل م�ساريف �ليوم..

�أن ت��ط��ور �حل��ي��اة وت��ع��ق��ي��ده��ا،  ال ���س��ك 

ف���ر����س م��ع��ادل��ة ب���ق���اء ب��ع�����س �مل���ه���ن وزو�ل 

�لبع�س �الآخر، فمنهم من و�كب �ملتغري�ت، 

وم��ن��ه��م م��ن ب��ق��ي ي��ت��ف��رج ع��ل��ى مهنته كيف 

�أ�سبح  �الآخ���ر  و�لبع�س  �لن�سيان،  يطويها 

مهناً  �أن  و�ملح�سلة  �ملناف�سة،  ي�ستطيع  ال 

ك��ث��رية ع��ل��ى و���س��ك �الن��ق��ر����س الأن �ل��زم��ن 

�أو  قدمية،  مو�سة  عليها و�أ�سبحت  عفا  قد 

�لتقدم �لتكنولوجي ق�سى عليها، �أو الأن قلة 

�لعائد �ملادي للم�سرفني عليها �إذ� ما قي�ست 

ب��ال��وق��ت �ل�����ازم الإجن���ازه���ا جت��ره��م على 

�ال�ستغناء عنها.

مهن متنقلة

�سهدت بريوت وجود بع�س �لعاملني يف 

�ملهن �ملتنقلة منها على �سبيل �ملثال: �ملجلخ، 

�ل��ذي ك��ان يجوب �حل���و�ري و�الأزق����ة، حيث 

تنتظره �لعائات، ليجلخ وي�سحذ �ل�سكاكني 

و�ملق�سات، كان �ملجلخ يحمل على ظهره تلك 

تتكون  �لتي  �لوزن  و�خلفيفة  �لكبرية  �الآلة 

من دوالب وحجر د�ئري لل�سحذ، ثم ينادي 

�سماع �سوته  من يحتاجون خدماته، وعند 

ك���ان ي��خ��رج �ل��ع��دي��د م��ن �ل���رج���ال و�ل��ن�����س��اء 

ومق�ساتهم  �سكاكينهم  ح��ام��ل��ني  و�الأوالد 

�أخ��رى الإع��ادة �حلدة و�الإم�ساء لها  و�أدو�ت 

بعد �أن تكون قد تثلمت وكل هذ� لقاء �أجرة 

زهيدة �لثمن. 

يف حمل �ملجلخ �ملعلم م�سطفى يف برج 

�لقدمية  مهنته  ذك��ري��ات  جن��د  ح��ي��در  �أب���ي 

�ل�����س��ن��و�ت  دك���ان���ه يف  �أن ح�����ّول  ب��ع��د  ف��ق��ط 

�ل�����س��ك��اك��ني  ل���ع���ر����س  �إىل حم����ل  �الأخ��������رية 

و�ملق�سات �مل�ستوردة من عدة دول مثل �أملانيا 

كذلك  �ملحل  يخلو  وال  وب��ول��ن��د�،  وهنغاريا 

م���ن �ل�����س��ك��اك��ني و�مل��ق�����س��ات ذ�ت �ل�����س��ن��اع��ة 

�لتي  �ل�سني  من  ت�ستورد  و�لتي  �ملتو�سطة 

�ل��ع��امل..  �أ����س���و�ق  �أغ��ل��ب  مبنتوجاتها  غ���زت 

»تعلمت  ف��ق��ال:  م�سطفى  �مل��ع��ل��م  وح��دث��ن��ا 

و�أن��ا مازلت �سغري�ً  و�ل��دي  �ملهنة من  ه��ذه 

يف �ل�����س��ن، كنت �أخ���رج م��ن �مل��در���س��ة و�أذه���ب 

ملحل و�لدي الأ�ساعده يف �لتجليخ.. وعندما 

�أم��ار���س فيه  ك��رت فتحت حم��ًا خا�ساً يل 

هذه �ملهنة منذ �ل�سبعينات، لكن منذ �سنو�ت 

ب�����د�أت �ل���رزق���ة ت��ق��ل وت���ر�ج���ع �ل��ط��ل��ب على 

�لتجليخ فارتاأيت �أن �أتول لبيع �ل�سكاكني 

لدي  ي��ز�ل  ال  بالطبع  �جل��دي��دة،  و�ملق�سات 

الأن  ق��ل��ة،  لكنهم  �ل��ق��د�م��ى  �ل��زب��ائ��ن  بع�س 

�الأدو�ت  ���س��ر�ء  �ل��ي��وم  يف�سل  �لنا�س  معظم 

�جلديدة«.

كان  �ل��ذي  �ملبي�س  مهنة  �أي�ساً  هناك   

م��ر�أى  على  �ملنزلية  �الأو�ين  ويلمع  يبي�س 

من عيون �لنا�س، بحيث يحمل عدته �أينما 

مهنة  يف  يعمل  ���س��ه��اب  ح�سن  �مل��ع��ل��م  ذه���ب، 

�ل��ت��ب��ي��ي�����س م��ن��ذ ���س��ن��و�ت ط��وي��ل��ة، وم����از�ل 

من  ج��زء�ً  �أ�سبحت  بعدما  بها،  ‘’يت�سلى’’ 
يقول:  عنها،  �لتخلي  ي�ستطيع  ال  ح��ي��ات��ه، 

�ل��ع��ا���س��م��ة،  م��ن��ت�����س��رة يف  ك���ان���ت  �مل��ه��ن��ة  »�إن 

�لنا�س  تخلى  بعدما  �ل��ي��وم،  تا�ست  لكنها 

�لتيفال  لي�سرتو�  �لنحا�سية  �الأو�ين  ع��ن 

و�ل�ستنال�س �ستيل«.

�أخ���رى يف ط��ور �الن��ق��ر����س، هي  مهنة 

م��ه��ن��ة �ل��ت��ن��ج��ي��د، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن �سناعة 

�لفر�س �ل�سوفية و�لقطنية وكذلك �للحف 

�أو  �لقطن  باإح�سار  ذل��ك  ويتم  و�ل��و���س��اد�ت، 

�ل�سوف للمنجد بعد غ�سله جيد�ً وتن�سيفه، 

فيعمل �ملنجد على تنظيف �لقطن و�ل�سوف 

من �الأو�ساخ، ومن ثم يقوم بنف�سه بالقو�س، 

ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل �ل��ت��ن��ج��ي��د �حل���دي���ث ودخ���ول 

وت�سنيع  »�ل��ن��د�ف��ة«  �أو  �ل��ن��دف  »م��اك��ي��ن��ات« 

معامل �الإ�سفنج و�خلياطة بداًل من �لقطن، 

ك��ل ذل��ك ك��ان ل��ه �الأث���ر �ل�����س��ار ب��ه��ذه �ملهنة 

�ل��ف��رق ب��ني �لعمل �ليدوي  ورو�ج��ه��ا، وع��ن 

وما يح�سل �ليوم، �الختاف كبري، فقدمياً 

ك���ان �ل��ع��م��ل �ل���ي���دوي ي���اأخ���ذ وق���ت���اً ط��وي��ًا، 

وبف�سل  �الآن  �أك����ر،  ي���دوم  �ل�سغل  و�إت���ق���ان 

بع�س »م��اك��ي��ن��ات« �ل��ن��دف، ف���اإن »�ل��ف��ر���س��ة« 

�ل��ت��ي ك���ان ي�����س��ت��غ��رق ت��ن��ج��ي��ده��ا 3 ���س��اع��ات، 

لكنها  �ساعة،  ربع  فيها خال  �لعمل  ينتهي 

لي�ست بنف�س �جلودة، كما �أن �جليل �جلديد 

ال يرغب يف �قتناء �لفر�س و�للحف �ملح�سوة 

بال�سوف، بل يف�سل �ليوم �لقطن �خلفيف.

ع���دد  ي�����رت�ج�����ع  ع���ي���ن���ه،  �الإط�����������ار  ويف 

�ل�سكافيني يف بريوت �إىل حد كبري، ال�سيما 

منذ تدمري �سوق �لكندرجية خال �حلرب 

على  تقت�سر  ال  �ل�����س��ك��ايف  وم��ه��ن��ة  �الأه��ل��ي��ة، 

بل  �مل��ه��رتئ��ة،  �أو  �ل��ب��ال��ي��ة  �الأح���ذي���ة  ت�سليح 

وبح�سب  بالكامل،  �الأح��ذي��ة  ت�سنيع  �أي�ساً 

با�سل �لعجة، وهو يعد من قلة �ل�سبان �لذين 

ورثو� هذه �ملهنة عن �آبائهم: »يف �ل�سابق كان 

�لطلب �أعلى على �الأحذية �ليديوة �ل�سنع، 

للزبائن،  بالن�سبة  �أف�����س��ل  �الأ���س��ع��ار  وك��ان��ت 

لذلك كان هناك �إقبال.. ولكن �الأ�سعار �الآن 

مرتفعة مما جعل �لطلب يقل على �الأحذية 

�مل�سنعة يدوياً وح�سب �لطلب، �أما بالن�سبة 

لت�سليح �الأحذية، فهي مهنة مل تعد تطعم 

 10 لدفع  م�ستعد  غري  �لزبون  حيث  خبز�ً، 

�آالف لرية ثمن تغيري نعل حذ�ء ال يتجاوز 

ثمنه 30 �ألف لرية«.

يعتر ب��ا���س��ل �أن���ه م��ن �ل��ق��ائ��ل �ل��ذي��ن 

�أبناء  الأن  ب���ريوت،  يف  �ملهنة  ه��ذه  ميار�سون 

ال  �أن��ه��ا  كما  ممار�ستها  م��ن  يخجلون  جيله 

تدر مااًل وفري�ً كما كانت يف �ل�سابق.

ويلفت �إىل �أن �أبرز زبائنه هم �أ�سخا�س 

�ملف�سلة  �الأح���ذي���ة  �ن��ت��ع��ال  ي�ستطيعون  ال 

ب�سبب  �أو  �سحية  الأ���س��ب��اب  �إم���ا  �مل�سانع،  يف 

�أك��ر من  �إح��دى �لقدمني  عاهة ك��اأن تكون 

�الأخرى.

وم����ن �مل���ه���ن �مل��ن��ق��ر���س��ة م��ه��ن��ة �مل��ط��ه��ر 

معروفة  �أدو�ت  ي�ستخدم  كان  �ل��ذي  �لعربي 

كاملو�س لتطهري �ل�سبية ب�سرعة وباأقل �الآالم 

�ملمكنة، وكان للطهور طقو�س و�حتفاالت يف 

جمتمع بريوت �الإ�سامي، لكن �ليوم باتت 

�لعملية جترى د�خل �مل�ست�سفى وفور والدة 

�لطفل، مما دفع باأ�سحاب �ملهنة �إىل �لتخلي 

عنها تدريجياً.

�أما حمات �لعطارة �لتي كانت مبنزلة 

���س��ي��دل��ي��ات �ل����زم����ن �ل����ق����دمي، ف���ق���د ز�ل����ت 

عديدة  �أن��و�ع��اً  تقدم  �لعطارة  كانت  تقريباً، 

�ملت�سمنة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لطبية  �ل��و���س��ف��ات  م��ن 

كما  �لطبية،  و�ل�سو�ئل  و�مل��ر�ه��م  �الأع�����س��اب 

و�ملربيات  �ملعاجني  على  �لعّطار  دك��ان  ح��وت 

�ل��ث��م��ن، وك��ان  �لغالية  و�ل��ت��و�ب��ل و�الأف���اوي���ة 

�سيخهم نبهان دبو�س �لذي غلب ��سمه على 

مهنته، ف�سار �لعّطار يعني دبو�س و�سار كل 

�سهرته  �أح��ف��اده  �تخذ  و�ليوم  دبو�ساً،  عطار 

و��ستمرو� يف فتح حمالهم، لكنها تولت �إىل 

�لتنظيف  و�أدوي���ة  و�ل��ب��ه��ارت  للتو�بل  حم��ال 

�ملنزيل، ومل تعد كما كانت عليه يف �ملا�سي.

مهن �شحية

ويف �ل�����س��ي��اق �ل�����س��ح��ي، ع��رف��ت ب���ريوت 

ب���وج���ود �ل���د�ي���ات و�مل���ج���ر �ل��ع��رب��ي، فمهنة 

ولكن  �ل��زم��ان،  ق��دمي  م��ن  معروفة  �لتوليد 

عائات  م��ن  �سيد�ت  ب���ريوت  يف  �ملهنة  ل��ه��ذه 

خمت�سة بالتوليد، حتى �أن �ملهنة غلبت على 

����س��م �إح����دى �ل��ع��ائ��ات ف��ع��رف��ت ب���اآل �ل��د�ي��ة 

�أن بع�س �لد�يات  �أهايل بريوت  و��ستهر بني 

على  ت�سهل  كانت  �ل���والدة  �أن  �أي  م��روك��ات، 

�أيديهن  على  ي��ل��دن  �لن�ساء  �أن  �أو  �أي��دي��ه��ن، 

وكانت  �لطلبات،  عليهن  فتتهافت  �ل��ذك��ور، 

�ملولود  و�ل��د  بتب�سري  �لد�ية  تقوم  �أن  �لعادة 

مركزه  ح�سب  منه،  �لنقدية  �لب�سارة  وتلقى 

�مل���ايل و�الج��ت��م��اع��ي )ف��ال��ع��ط��ا ق��ي��م��ة(، وه��ي 

وكامها  �ملطو�ع  بل�سانها  تخفف  كانت  �لتي 

كانت  �إذ�  �ل��و�ل��د  على  �خل��ر  وط���اأة  �ملع�سول 

�ملولودة بنتاً.

��ستهر  �لعربي،  باملجر  يتعلق  م��ا  ويف 

يف �ملا�سي بع�س �ملجرين يف بريوت �لذين 

�الأطباء، وكانو� يتعرفون  تفوقو� على كبار 

على �لك�سر و�لفك�س من مل�سة �ليد، وي�سعون 

ل��ل��م��ري�����س ج���ب���ار�ً ع��رب��ي��اً م��وؤل��ف��اً م���ن ل��وح 

�أم��ا  �خل��ي��ط��ان،  م��ن  ب�سبكة  ملفوف  خ�سبي 

�الأدو�ت �لتي كانت ت�ستعمل، فهي �ل�سابون 

�لبلدي مع �ملاء �لفاتر و»�ل�سبة«، باالإ�سافة 

ت�سبح  ح��ت��ى  تخلط  و�مل�����س��ك،  �ل��ب��خ��ور  �إىل 

على �سكل كرمي، فتو�سع على �لك�سر وتلف 

يعالج  �ملجر  كان  كما  �ل�سا�س،  من  بقطعة 

للم�ساب  فين�سب  �لكتف  �لرف�س يف  هبوط 

من  �لباب  جو�نب  يف  تغرز  حديدية  ع�ساة 

دو�ء  ل��ه  وب��ع��ده��ا ي�سع  ب��ه��ا،  يتعلق  �الأع��ل��ى 

خا�س لتمزق �لع�سات، �أما �إذ� كانت �لرجل 

عليها من  ي�����س��ع  ف��اإن��ه  م�����س��ع��ورة،  �ل��ي��د  �أو 

ب�سا�س  ويربطها  كرتونية  قطعة  �جلانبني 

ي�سع بد�خله قطع ثلج، بعدها يلفها برباط 

خا�س.

منقر�سة  �سبه  �مل��ه��ن��ة  �أ���س��ب��ح��ت  �ل��ي��وم 

ب�����س��ب��ب �ل���ت�������س���وي���ر �ل�������س���ع���اع���ي و�الأدوي���������ة 

تعر�سو�  م��ا  �إذ�  �لنا�س  فاأغلب  و�لعمليات، 

للعاج  �مل�ست�سفى  �إىل  ي��ه��رع��ون  م��ا  لك�سر 

وهي �أ�سمن لهم.

ومن �ملهن �جلو�لة �ملندثرة، نذكر باعة 

�ل�����س��و���س و�ل��ت��م��ر ه��ن��دي و�جل����اب �ل��ذي��ن 

رم�سان  �سهر  خ��ال  فقط  �ل��ي��وم  يظهرون 

�مل���ب���ارك، ب��ع��دم��ا ك��ان��و� م�����س��ه��د�ً ي��وم��ي��اً من 

م�ساهد بريوت �لقدمية.

ز�ل��ت  فقد  �ل��ي��وم،  �حلكو�تي  �أم��ا مهنة 

مع زو�ل مقاهي بريوت �لتقليدية، كمقهى 

�لقز�ز وغريه، وتولت مبعظمها �إىل مقاه 

م��ت��ط��ورة ب��اأ���س��م��اء �أج��ن��ب��ي��ة، ك��ون��ه��ا تنتمي 

ك��ان  �حل��ك��و�ت��ي  ع��امل��ي��ة.  ف���روع  �سل�سلة  �إىل 

�أيام زمان، ينقل �لق�س�س  مبنزلة تلفزيون 

�مل�ستمع  خميلة  وب��اإث��ر�ء  و�ل��ن��رة  بال�سوت 

عر �الإ�سهاب يف �لو�سف، تخ�س�س حكو�تي 

�أي������ام زم�����ان يف رو�ي������ة �ل�����س��ري و�حل���ك���اي���ات 

�ل�����س��ع��ب��ي��ة، ح��ي��ث ك���ان ي��ج��ل�����س ع��ل��ى كر�سي 

ما  �أب��رز  وم��ن  �ل�سعبي،  �ملقهى  خم�س�س يف 

كان يرويه ق�س�س �أبو زيد �لهايل، عنرتة 

�أبو �لفو�ر�س يف �سرية عبلة وعنرت، �لظاهر 

بير�س، �سجرة �لدر..

هبة �شيداين
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قيام  �أن  فل�سطينية  �أو���س��اط  �عتربت 

ق����و�ت �الح���ت���ال �ل�����س��ه��ي��وين ب��اع��ت��ق��ال 

رئي�س �ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني د. 

حماولة  �إحباط  ي�ستهدف  دوي��ك،  عزيز 

�ل����دوي����ك، �إح����ي����اء �مل��ج��ل�����س �ل��ت�����س��ري��ع��ي 

�لفل�سطيني، �ملعطل منذ وقوع �النق�سام 

�لفل�سطينية، وتوجيه �سربة  �ل�ساحة  يف 

وعمل  �لفل�سطينية  �مل�����س��احل��ة  جل��ه��ود 

جلانها، وهو ما ذهب �إليه رئي�س �ملجل�س 

بعد  �إليه  من�سوبة  ت�سريحات  يف  نف�سه، 

�عتقاله. 

 �أما �ل�سحف �ل�سهيونية،  فقد قالت 

»�سعور  ب�سبب  ج��اء  �ل��دوي��ك،  �عتقال  �إن 

�جلي�س بانتعا�س يف ن�ساط حركة حما�س 

يف �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة، يف �أع���ق���اب �إمت����ام 

و�عتقال  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  م��ع  �ل��ت��ب��ادل  �سفقة 

عدة خايا فل�سطينية كانت يف طريقها، 

�إ�سر�ئيلية«،  لتنفيذ عمليات �سد �أهد�ف 

م�سرية �إىل »��ستباه �أجهزة �الأمن ب�سلوع 

�لفل�سطيني،  �لت�سريعي  �ملجل�س  رئي�س 

معادية  فل�سطينية  تنظيمات  مب�ساعدة 

بناء  �العتقال »جاء  �أن  و�إىل  الإ�سر�ئيل«، 

�ملركزية  �لقيادة  جمعتها  معلومات  على 

ظل  يف  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي،  للجي�س  �ل��ت��اب��ع��ة 

�لع�سكري  �لن�ساط  تفعيل  ملنع  جهودها 

�ل�����س��ف��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 

�لغربية«.

بالفعل  �عتقلت قو�ت �الحتال  وقد 

�لفل�سطينيني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �ل��ع��دي��د 

يف �ل�������س���ف���ة، وزع����م����ت �أن����ه����م ي�����س��ك��ل��ون 

�لعمل  ����س��ت��ئ��ن��اف  ت��ري��د  م�سلحة  خ��اي��ا 

�عتقلت  وه��ي  �ل�سفة.  يف  �مل��ق��اوم  �مل�سلح 

م���ع �ل����دوي����ك ع�������س���و�ً �آخ�����ر يف �مل��ج��ل�����س 

�لت�سريعي »خالد طاف�س« وتهدد بتو�سيع 

ن���ط���اق �الع���ت���ق���االت، م���ا دف����ع م��ر�ق��ب��ني 

ب��ني �الع��ت��ق��االت يف �ل�سفة،  �ل��رب��ط  �إىل 

و�الع�������ت�������د�ء�ت �مل���ت���و�����س���ل���ة ع���ل���ى غ����زة، 

و�لتهديد با�ستهد�فها من خال عدو�ن 

و��سع �لنطاق، وذلك ل�سرب �مل�سار �لذي 

�ملز�عم  وف��ق  و�ملتمثل  �ملقاومة،  به  تقوم 

�ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة، ب��ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ات ك��ب��رية 

�أع���د�د كبرية من  وت��دري��ب  �ل�ساح،  من 

للمقاومة  عمق  ت�سكل  وب���دء  �مل��ق��ات��ل��ني، 

يف ���س��ح��ر�ء ���س��ي��ن��اء، ت��ع��ت��ربه �الأو����س���اط 

�ل�سهيونية م�سدر خطر كبري، �ملر�قبون 

يقوم  ��ستعد�د�ت  �إىل  ي�سريون  �أنف�سهم 

وف��ق تعليمات من  �الح��ت��ال،  بها جي�س 

قطاع  على  ح��رب  ل�سن  �أرك���ان���ه،   رئي�س 

غ����زة، �أو����س���ع ن��ط��اق��اً و�أك�����ر ك��ث��اف��ة من 

�ل���ع���دو�ن �ل����ذي ح��م��ل ����س��م »�ل��ر���س��ا���س 

�مل�سبوب«، لتغيري �لو�قع �لقائم يف غزة، 

وما يقال �إنه يت�سكل يف �سيناء �أي�ساً.

�ل����ر�ب����ط و������س����ح ب����ني م����ا ي���ق���وم ب��ه 

يقومون  م��ا  وب��ني  �ل�سفة  يف  �ل�سهاينة 

به، وي�ستعدون ملتابعته يف �لقطاع، �سو�ء 

ملحوظ  ن�����س��اط  ع��ن  �مل��ع��ل��وم��ات  �سحت 

كانت  �أم  �ل�����س��ف��ة،  يف  �مل��ق��اوم��ة  لف�سائل 

جمرد مز�عم، لتربير حملة �العتقاالت، 

�التهام  غر�ر  على  بت�سعيدها  و�لتهديد 

�ملوجه لرئي�س �لت�سريعي، و�لع�سو �الآخر 

ملا  �ل�سهيوين  �لتقييم  �سح  و�سو�ء  فيه، 

�أم كان جمرد مقدمات  يدور يف �لقطاع، 

لت�سويغ �خلروج �إىل �حلرب، فا�ستهد�ف 

�ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وب���ن���اه �مل��ق��اوم��ة 

حت���دي���د�ً، ي��ح��ت��ل �أول���وي���ة ق�����س��وى ل��دى 

�الحتال ب�سكل د�ئم.

�لتحركات،  كل هذه  يرى يف  �لبع�س 

حم��اول��ة الإح��ب��اط حم����اوالت �ل��ت��ق��دم يف 

�لفل�سطينية، وذلك من ز�وية  �مل�ساحلة 

�أن تقدماً يف هذ� �الإطار قد يخلف تاأثري�ً 

�مل�ستاأنفة  �مل��ف��او���س��ات  لعبة  على  �سلبياً 

�ل��دوي��ك وزم��ي��ل��ه يف  يف ع��م��ان، فاعتقال 

لهما  ي��ع��رف  مل  مم��ن  وه��م��ا  �لت�سريعي، 

�مل��ق��اوم �مل�سلح،  �ل��ع��م��ل  ���س��اب��ق يف  ن�����س��اط 

و�تهامهما بال�سلة بخايا م�سلحة، كما 

�الغتياالت �مل�ستمرة و�سواًل �إىل �لعدو�ن 

�ل���و�����س���ع ع��ل��ى �ل���ق���ط���اع، ���س��ت��ن��ه��ي ج��ه��ود 

�لتفاو�سي  �خل��ي��ار  وت��ك��ر���س  �مل�����س��احل��ة، 

لل�سلطة رغم عبثيته.

�أط���ل���ق �ع��ت��ق��ال رئ��ي�����س �ملجل�س  ل��ق��د 

و�لنائب طاف�س، �سيًا من �ال�ستنكار�ت، 

و�ل�سرخات �الحتجاجية، و�أطلق باملقابل 

�الأم��ن��ي  �لتن�سيق  ع��ن  م�ستاأنفاً  ح��دي��ث��اً 

�لفور،  على  وقفه  و���س��رورة  وخم��اط��ره، 

ومثل هذه �ملطالبات تعيد �لفل�سطينيني 

توؤثر  �لتي  �لكامي  �لرت��سق  حالة  �إىل 

خ�سو�ساً  �مل�ساحلة،  على  مبا�سر  ب�سكل 

�لرو�ية  تبني  يف  ميانع  ال  من  هناك  �أن 

بخايا  �ل��دوي��ك  �سلة  عن  �ل�سهيونية، 

�ملقاومة �مل�سلحة، و�لتي حتاربها �ل�سلطة 

�أ����س���ًا، ويعترب  ب���ا ه�����و�دة  �ل�����س��ف��ة  يف 

�ملطالبة بوقف �لتن�سيق �الأمني نوعاً من 

�أحمد  فتح  حركة  با�سم  �لناطق  �لكفر. 

من  �سيئاً  ت�سريحاته  يف  عك�س  ع�ساف، 

��ستهجان حركته،  �أع��رب عن  ه��ذ�، حني 

ملا و�سفه بقيام حما�س  »بتحويل �ملعركة 

�أن  م�سيفاً  د�خلية«  ملعركة  �إ�سر�ئيل  مع 

د�خلية  معركة  تريدها  حما�س  »ح��رك��ة 

لتعزيز موقف بع�س قياد�تها، خ�سو�ساً 

�نتخابات �حلركة �لد�خلية،  مع �قرت�ب 

مكا�سب  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ح���زب���ي���ة«، ورف�������س �ل���ن���اط���ق ب��ا���س��م فتح 

للت�سريعي،  جل�سة  لعقد  حما�س  دع��و�ت 

رد�ً على �عتقال رئي�سه.

�لرف�س كما يقول مر�قبون، يكمن يف 

�أن فتح ال تريد لنائب من حما�س تروؤ�س 

جل�سة للت�سريعي، قد ت�سهد هجوماً قوياً 

على �ملفاو�سات و�لتن�سيق �الأمني.

�عتقال �لدويك جرمية بكل �ملقايي�س 

�ل�سهيونية  �جلر�ئم  �سل�سلة  �إىل  ت�ساف 

ب��ح��ق ���س��ع��ب��ن��ا، �جل���رمي���ة ت�����س��ب��ح �أوق����ع 

�ل�سهيوين  �ل��ع��دو  يحقق  ع��ن��دم��ا  �أث�����ر�ً 

م���ن خ����ال �ل��ق��ي��ام ب��ه��ا، ج��م��ل��ة �أه����د�ف 

دف��ع��ة و�ح����دة، ���س��و�ء ك��ان �ل��ه��دف �سرب 

�أو�سع  �إىل معركة  �أم تخطاها  �مل�ساحلة، 

نطاقاً.

نافذ �أبو ح�سنة

اعتقال الدويك يعرقل امل�صاحلة 

ويعيد التن�صيق الأمني اإىل الواجهة
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عــربــي

للتوجه  �لفل�سطينية،  �لف�سائل  من  وف��ود  ت�ستعد 

�لتدهور  لوقف  م�سعى  يف  وذل��ك  جم���دد�ً،  �لقاهرة  �إىل 

يف تطبيق �مل�ساحلة، ورمبا تاأمني قوة دفع لها، بعد �أن 

كادت تغرق يف �أزمة، جر�ء �لتقاذف باالتهامات بني فتح 

وحما�س.

وكانت م�سر قررت �إرجاء �إر�سال وفد �أمني م�سري، 

تنفيذ  ملتابعة  �لغربية  و�ل�سفة  غزة  قطاع  من  كل  �إىل 

�لتز�م  ع��دم  ب�سبب  �الأر����س  على  �مل�ساحلة  �ت��ف��اق  بنود 

عليه  �التفاق  قد مت  كان  ما  وتطبيق  بتنفيذ  �جلانبني 

�سابقاً برعاية م�سرية.

رفيع  �أمنياً  وف���د�ً  تر�سل م�سر  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  وك��ان 

�لثاين  �لن�سف  يف  وغ���زة  �ل�سفة  م��ن  ك��ل  �إىل  �مل�ستوى 

تقاع�س  ب�سبب  ذل��ك  �أرج���اأت  لكنها  �جل���اري،  �ل�سهر  من 

�حلركتني عن �لتز�م ��ستحقاقات �مل�ساحلة و��ستمر�رهما 

�لذي  �التفاق  �حرت�مهما  وعدم  �مل�ساحلة  �تفاق  بخرق 

وقعا عليه، وفق ما حتدثت به م�سادر م�سرية.

�مل�سادر �ملذكورة، �أعربت عن ��ستيائها وعدم تفاوؤلها 

باإجناز �مل�ساحلة ب�سبب ��ستمر�ر �العتقاالت يف �ل�سفة، 

�مل��ت��ب��ادل��ة ب��ني ق��ي��اد�ت  وك��ذل��ك على خلفية �الت��ه��ام��ات 

بها  �أدىل  ق��د  ك��ان  ت�سريحات  �إىل  م�سرية  �حل��رك��ت��ني، 

�إ���س��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة، و�عتربتها  رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة يف غ���زة 

هجومية  لغة  على  منطوية  �ملعنية،  �مل�سرية  �الأو�ساط 

على  �ن�سبت  هنية  �ن��ت��ق��اد�ت  وك��ان��ت  ت�ساحلية،  وغ��ري 

�لتن�سيق  و��ستمر�ر  �ملفاو�سات  �إىل  �ل��ع��ودة  مو�سوعي 

�الأمني من جهة، و�سلوك �أجهزة �أمن �ل�سلطة يف �ل�سفة 

من جهة �أخرى.

غزة  حكومة  رئي�س  بت�سريحات  �الأم���ر  يتعلق  ال   

و��سحاً  ن�ساطاً  �سهدت  �ملا�سية  �لقليلة  ف��االأي��ام  فقط، 

للناطقني ب��ا���س��م �حل��رك��ت��ني، وج���ه خ��ال��ه��ا ك��ل ط��رف 

ل���اآخ���ر ج��م��ل��ة م���ن �الت���ه���ام���ات، ف��ق��د �ت��ه��م��ت ح��رك��ة 

�إليه  �لتو�سل  مت  مبا  �اللتز�م  بعدم  فتح  حركة  حما�س 

�ت��ف��اق��ات يف جلنة �حل��ري��ات، �ملنبثقة ع��ن ح���و�ر�ت  م��ن 

�لعا�سمة  يف  �مل�ساحلة  ح��ول  �لفل�سطينية  �لف�سائل 

�مل�سرية �لقاهرة، د�عية �إياها �إىل »تنفيذ ما �تفق عليه 

بداًل من �سيا�سة �الدعاء�ت و�التهامات«.

وقال �سامي �أبو زهري، �ملتحدث �لر�سمي با�سم حركة 

حما�س: »�إن �الأجهزة �الأمنية يف �ل�سفة �عتقلت خال 

�أع�ساء  م��ن  ثمانية  �ملا�سيني  و�ل�سبت  �جلمعة  يومي 

وق��ي��ادة ح��رك��ة ح��م��ا���س، ه���ذ� ع���د� م��ئ��ات �ال���س��ت��دع��اء�ت 

�ليومية، �إ�سافة �إىل عدم �اللتز�م بتنفيذ �أي �سيء مما 

�تفق عليه«.

و�أ����س���اف: »�أم���ا �دع����اء�ت فتح ع��ن وج���ود �عتقاالت 

الأب��ن��ائ��ه��ا يف غ���زة، خ��ال �الأي����ام �مل��ا���س��ي��ة؛ فهو حم�س 

�فرت�ء�ت، ونحن ندعو موؤ�س�سات حقوق �الإن�سان يف غزة 

للتثبت من ذلك و�إعان �حلقيقة«.

�أن  يوؤكد  كله  »ه��ذ�  �أن  حما�س  با�سم  �ملتحدث  و�أك��د 

حركة حما�س �لتزمت بالكثري مما �تفق عليه، ولكن بكل 

�أ�سف، فاإن حركة فتح مل تلتزم ب�سيء، وهي تكتفي ب�سخ 

جمموعة من �الدعاء�ت للتغطية على عدم �لتز�مها«.

ودعا �أبو زهري »جلنة �حلريات« �إىل �أن تكون »�أكر 

و�سوحاً يف مو�قفها، حتى ال ت�سمح الأي طرف بالتفلت 

حد  على  �حل��ق��ائ��ق«،  وقلب  �مل�ساحلة  ��ستحقاقات  م��ن 

تعبريه.

�ملوؤ�سر�ت  كافة  »�إن  فتح:  حركة  قالت  جانبها،  من 

على �الأر���س تدلل على �أن حركة حما�س مل تلتزم باأي 

���س��يء مم��ا مت �الت���ف���اق ب�����س��اأن��ه يف �ج��ت��م��اع��ات �ل��ق��اه��رة 

�الأخرية، فيما يتعلق بتنفيذ �تفاق �مل�ساحلة«.

و�أ���س��ار �أح��م��د ع�����س��اف، �مل��ت��ح��دث با�سم ح��رك��ة فتح، 

�أن حركة حما�س مل ت�سمح حتى �الآن بفتح مكاتب  �إىل 

�أن هذه �للجنة  جلنة �النتخابات �ملركزية، بالرغم من 

�سكلت بالتو�فق معها، و�أ�ساف »ال تز�ل حما�س ت�سيطر 

�لفل�سطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  ملنظمة  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل��ق��ر  ع��ل��ى 

�ن�سمامها  م��ن  ب��ال��رغ��م  غ���زة، ومت��ن��ع فتحه  ق��ط��اع  يف 

و�إغاقها  �سيطرتها  ��ستمر�ر  �إىل  �إ���س��اف��ة  للمنظمة، 

مقر�ت  وجميع  �لقطاع،  يف  �خلم�س  �ملحافظات  ملقر�ت 

�سيطرت عليها وعلى حمتوياتها منذ  �لتي  فتح  حركة 

�النقاب عام 2007«.

و�ت����ه����م ع�������س���اف ح���رك���ة ح���م���ا����س ب���اال����س���ت���م���ر�ر يف 

�ع��ت��ق��ال �ل��ع�����س��ر�ت م���ن ح��رك��ة ف��ت��ح، و�ال����س���ت���م���ر�ر يف 

�ملنع  �سيا�سة  ��ستخد�م  ومو��سلة  �ال�ستدعاء�ت  �سيا�سة 

للمنا�سلني  غ���زة  ق��ط��اع  م���ن  �خل�����روج  �أو  �ل���دخ���ول  يف 

�لفل�سطينيني.

حكومة  لرئي�س  ق����ر�ر�ً  �أع��ق��ب��ت  ع�ساف  ت�سريحات 

�إىل  ب��ال��ع��ودة  فتح  �أع�����س��اء  م��ن  لثمانني  بال�سماح  غ���زة، 

ج��و�ز�ت  مكاتب  موظفي  من  وع�سرين  ول�ست  �لقطاع، 

حلل  عملهم،  ومبا�سرة  مكاتبهم  �إىل  ب��ال��ع��ودة  �ل�سفر 

م�سكلة �جلو�ز�ت.

ب��ال��ت��ح��رك  ت��ف��اوؤل��ه��ا  ت��ب��ِد  مل  فل�سطينية  م�����س��ادر 

�لتقدم  ج��رى  كلما  �أن���ه  �إىل  م�سرية  �جل��دي��د،  �مل�سري 

خطوة يف عمل �للجان �ملعنية بتطبيق �مل�ساحلة، ظهرت 

�لكثري من �لعر�قيل و�مل�سكات، على �أن �مل�سكلة �لكربى 

�الأط��ر�ف  بحقيقة خيار�ت  تت�سل  نف�سها،  �مل�سادر  وفق 

�إىل  �ل��ع��ودة  ب��ني  �جل��م��ع  ميكن  ال  حيث  �لفل�سطينية، 

وبني  ب�ساأنها،  �لقر�ر�ت  و�لتفرد يف  �لعبثية،  �ملفاو�سات 

��ستكمال م�ساحلة تتعر�س ل�سغوط �سهيونية كبرية.

عبد �لرحمن نا�سر 

عبد �لعزيز �لدويك.. رئي�س �ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني
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�إع�����ادة ت�سكيل  ���س��ه��ور خ��ل��ت، مت   م��ن��ذ 

ب��ع�����س �ل���ل���ج���ان �ل�����س��ع��ب��ي��ة يف �مل��خ��ي��م��ات 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف ل���ب���ن���ان و�ل���ت���ج���ّم���ع���ات 

�لفل�سطينية خارج �ملخيمات بعد ما يزيد 

�ملخيمات  �سكان  و��ستب�سر  ق��رن،  ربع  على 

�أه��ايل خميم �ساتيا �لذي  خ��ري�ً، ومنهم 

يعاين �الإهمال منذ ما يزيد على ثاثني 

ع���ام���اً، وب��ق��ي��ت م�����س��ك��ل��ة �مل���ي���اه و�ل�����س��رف 

على  �لكهرباء  م�سكلة  وت��اأت��ي  �ل�سحي.. 

�مل�ساكل يف �ملخيم �لذي ي�سم  ر�أ�س قائمة 

ثاث جلان: جلنة �الأه��ايل �ملنتخبة منذ 

�ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة   ،2005 ع���ام 

باالإ�سافة  �لفل�سطينية،  �لقوى  لتحالف 

ملنظمة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إىل 

�لتحرير.  

�أب����رز �مل��اح��ظ��ات �ل��ت��ي ق��د ي��خ��رج بها 

ت��ن��ّوع  �الأي������ام  ه����ذه  ���س��ات��ي��ا  زّو�ر خم��ي��م 

�مل��خ��ي��م، فتجد  �مل����وج����ودة يف  �جل��ن�����س��ي��ات 

و�ل�����س��وري��ني  و�للبنانيني  �لفل�سطينيني 

و�ل�����س��ود�ن��ي��ني.. وج��ن�����س��ي��ات �أخ����رى غري 

و�ل�سريانكيني..  �الأثيوبيني  مثل  عربية 

�لقيد  ملكتومي  وج���ود  كثافة  ع��ن  ناهيك 

يف  للفقر�ء  مق�سد�ً  غ��د�  �ل��ذي  �ملخيم  يف 

بريوت، وطالبي �لرزق فيها.

وي�����ق�����ّدر �أح�������د �أع���������س����اء �ل��ل��ج��ن��ة 

�ل�سعبية باأن �لف�سطينيني �أ�سبحو� ال 

الأ�سباب  �ملخيم  �سكان  ثلث  يتجاوزون 

ع���دة �أه��م��ه��ا: �الرت���ف���اع �ل��ه��ائ��ل بعدد 

�لفل�سطينيني  غري  من  �ملخيم  �سكان 

�لفل�سطينية  �ل���ع���ائ���ات  و�����س���ط���ر�ر 

و�للبنانية ملغادرة �ملخيم و�جلو�ر لعدم 

�ل���ق���درة ع��ل��ى �ل��ت��م��اه��ي م��ع �ل��ظ��روف 

�جل���دي���دة يف �مل��خ��ي��م وج�����و�ره ب��ع��د �أن 

على  �لب�سائع  ل��ت��ج��ارة  م��رك��ز�ً  حت���ّول 

وبالتايل  و�أ�سكالها،  �أنو�عها  �ختاف 

�خ�����ت�����اف من�����ط �حل�����ي�����اة ل��ل�����س��ك��ان 

�إد�ري��اً  يتبع  �ل��ذي  للمخيم  �الأ�سليني 

�إىل حمافظة جبل لبنان، ويحّده من 

�جلنوب  ومن  �سرب�،  منطقة  �ل�سمال 

ح�سن،  ب��ئ��ر  ومنطقة  �حل��ر���س  جت��ّم��ع 

ومن �لغرب منطقة �لغبريي، �أما من 

�ل�سرق فاملدينة �لريا�سية.

فل�سطيني  عاماً(   58( �سامل  �إبر�هيم   

�أهايل  رحيل  »�إن  يقول:  �ملخيم،  يف  مقيم 

�لتي  �ل�سلبية  �حلالة  ب�سبب  مربر  �ملخيم 

تتخذ طابعاً فل�سطينياً باعتبار �أنه خميم 

للفل�سطيني، ولكن هذ� ال ينفي م�سوؤولية 

وينتقد  وق���ي���ادة«،  �أف�����ر�د�ً  �لفل�سطينيني 

�إب��ر�ه��ي��م ع���دم وج����ود م��رج��ع��ي��ة م��وح��دة، 

�لن�سيج  تفكيك  �إىل  �أدت  �لتي  و�لفو�سى 

من  �لعديد  ��سطر  �أن  بعد  �لفل�سطيني 

كان  �أن  فبعد  �ملخيم،  ت��رك  �إىل  �لعائات 

من  �مل��ئ��ة  يف   90 ي�سكلون  �لفل�سطينيون 

�سكان �ملخيم، �أ�سبحو� �ليوم ال يتجاوزون 

ربع �ل�سكان. 

ع���ام���اً(  �أب�����و م�����س��ط��ف��ى )65  وي���ق���ول 

ويقيم  �ملخيم،  يف  بيتاً  ميلك  فل�سطيني، 

�لكهرباء  »دفعتني م�سكلة  خارجه، يقول: 

�ملزمنة لل�سكن خارج �ملخيم، حيث ال يبدو 

ب�سبب  �لكهرباء  �أزم��ة  �أفقاً حلل  �أن هناك 

باالإ�سافة  �مل�سكلة،  ��ستمرر  من  �ملنتفعني 

بالتيار  �سعق  ح��االت  وق��وع  ��ستمر�ر  �إىل 

ل�������اأوالد و�ل�������س���ب���اب ب�����س��ب��ب �ل��ع�����س��و�ئ��ي��ة 

�الأمطار،  فرتة  يف  خ�سو�ساً  بالتمديد�ت، 

�إىل  �أدى  �لتي  �مل��ح��ّوالت  �نفجار�ت  كذلك 

وغريها  و�لغ�ساالت  ب��ال��رب�د�ت  �الأ���س��ر�ر 

من �الأدو�ت �لكهربائية«. 

 ويتكرر �لتذّمر لدى �أهايل �ملخيم من 

�لذي  �مل�ستمر،  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع 

�سليم  �أم  �لقريبة،  �ل�سكنية  �الأحياء  يطال 

ال  »�لكهرباء  تقول:  عاماً(   47( �ل�سمايل 

�إىل ع�سر دقائق،  �أك��ر من خم�س  ت�ستمر 

ثم تنقطع با�ستمر�ر، ومنذ ثاثة �أ�سابيع 

�أي��ام  ثمانية  من  �أك��ر  �لكهرباء  �نقطعت 

م��ت��و����س��ل��ة ح��ت��ى ق���ام �أ���س��ح��اب �مل���وّل���د�ت 

�لكهربائية برفع �الأ�سعار، نظر�ً �إىل زيادة 

�إال  �لتيار  �إع���ادة  تتم  ومل  �لتقنني،  ف��رتة 

بعد جمع �ملال و�إ�ساح �لعطل �لناجت من 

�حرت�ق �لكابل«. 

طلب  بتقدمي  �ل�سعبية  �للجنة  قامت 

�إىل ���س��رك��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ل���زي���ادة ع��دد 

�مل����ح����ّوالت، مب���ا ي�����وؤدي �إىل زي�����ادة �ل��ق��وة 

�لكهربائية يف �ملخيم لتلبية حاجة �ل�سكان، 

يف  م�سادر  بح�سب  �سلبياً،  �جل���و�ب  وك���ان 

�للجنة �ل�سعبية، وت�سري �مل�سادر ذ�تها �إىل 

�أن �إ�ساح �خللل يف �أو�ساع كهرباء �ساتيا 

يحتاج �إىل عنا�سر عدة، منها �لتو�فق على 

و�ملحافظة  �خل��ط��وط،  على  �ل�سرقة  منع 

�لطاقة  ل��ق��درة  وف��ق��اً  ت��وزي��ع منا�سب  على 

�ملتو�فرة، كذلك تعيني م�سوؤول عن �سر�ء 

وتنظيم  تبديلها،  �إىل  يحتاج  �لتي  �لقطع 

�ل�سفافية  و�سمان  بالعدل،  �لتيار  توزيع 

مالياً، ومتابعة �النتظام بدفع �مل�ستحقات، 

كي تتجاوب �سركة �لكهرباء �حلكومية مع 

�ملطالب.

يف  �لفل�سطينيني  ع���دد  يتناق�س 

ويخ�سى  ت��دري��ج��ي��اً،  ���س��ات��ي��ا  خم��ي��م 

�الأه�������ايل �ل�������س���ام���دون ل��غ��اي��ة �ل��ي��وم 

ه��ن��اك م��ن �ل��ي��وم �ل���ذي ي��ك��ون �ملخيم 

�لفل�سطيني با فل�سطينيني..

�سامر �ل�سيالوي
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تدفع بالفل�صطينيني اإىل خارج املخيم

�الإن�سان،  من عملها يف جمال حقوق  �نطاقاً 

وب�����س��ك��ل خ��ا���س �حل��ق��وق �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، وم��ن��ه��ا حق 

ملجتمعه  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف  بامل�ساركة  �الإن�سان 

عرب �النتخاب و�لرت�سح، �أطلق عدد من موؤ�س�سات 

�لفل�سطيني  �لو�سط  يف  �لعاملة  �مل���دين  �ملجتمع 

ور�َس عمل عدة بعنو�ن: »�لفل�سطينيون و�حلق يف 

�لهيئات  يف  دميقر�طية  �نتخابات  نحو  �النتخاب، 

�لتمثيلية �لفل�سطينية«، �سملت خمتلف �ملخيمات 

و�لتجّمعات �لفل�سطينية يف لبنان.

���س��ارك يف �ل���ور����س �ل��ت��دري��ب��ي��ة م��ئ��ات �ل��ك��و�در 

�لفل�سطينية  �لف�سائل  خمتلف  ميثلون  �ل��ذي��ن 

�ملجتمع  وموؤ�س�سات  �ل�سعبية  �للجنة  يف  و�أع�ساء 

�ملدين �لفل�سطيني.

ت����ن����اول �مل�����درب�����ون و�مل���ح���ا����س���رون يف ح��ل��ق��ات 

�ل��ت��دري��ب و�ل��ن��ق��ا���س ع����دد�ً م��ن �مل��و����س��ي��ع منها: 

�النتخابية، وتطبيقات على  �الأنظمة  مقدمات يف 

 1996 �لت�سريعي  )�ملجل�س  �لفل�سطينية  �حل��ال��ة 

و2005(، ومنظمة �لتحرير وبنية �ملجل�س �لوطني 

�سيغ  ن��ق��ا���س  ومت   ،)2011-1964( �لفل�سطيني 

مقرتحة النتخابات �لهيئات �لفل�سطينية، �أبرزها 

�لتمثيل �لن�سبي و�لتمثيل �ملختلط.

حق  م���رة،  الأول  �إم��ك��ان��ي��ة،  �لنقا�س  ت��ن��اول  كما 

�لقطاعات  كافة  يف  ممثليهم  بانتخاب  �لاجئني 

�حلياة  يف  �لاجئني  م�ساركة  ع��رب  �لفل�سطينية 

�ل�سيا�سية ملجتمعهم من �نتخابات �للجان �ل�سعبية 

�لفل�سطينية،  و�لتجمعات  �ملخيمات  د�خل  �ملحلية 

م������رور�ً ب��االن��ت��خ��اب��ات يف �ل��ن��ق��اب��ات و�الحت������اد�ت، 

�لرئا�سة  بانتخابات  �مل�ساركة  �إمكانية  �إىل  و�سواًل 

و�ملجال�س �لت�سريعية و�لوطنية.

وخ���رج���ت ور������س �ل��ع��م��ل ب��ت��و���س��ي��ات ع���دي���دة، 

�أب���رزه���ا: ����س���رورة ت��و���س��ي��ع �مل����و�د �مل��ط��روح��ة مثل 

�ل��ت��و���س��ع ب��ن��ق��ا���س م�����س��األ��ة ت�����س��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة وطنية 

ت�����س��رف ع��ل��ى �الن���ت���خ���اب���ات، م��و���س��وع �ل��ت��و�ف��ق��ات 

 - �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  �الج��ت��م��اع��ي��ة:   / �ل�سيا�سية 

�ل�سعبية  �للجان   - �الأهلية  �ملنظمات   - �لتحالف 

�لفل�سطينية على برجمة  �لنقابات و�الحت��اد�ت   -

لها، كذلك مو�سوع  و�لعامة  �خلا�سة  �النتخابات 

�إجن������از ل���و�ئ���ح �ل�����س��ط��ب ل��ل��م��وؤه��ل��ني ل���اق���رت�ع: 

الإجن���از  �مل��وؤ���س�����س��ات��ي  �ل��ت��ع��اون  �لت�سجيل،  ���س��روط 

تعتمد  �ل��ت��ي  �ل��وث��ائ��ق  و���س��ل��ي��م،  ���س��ّف��اف  ت�سجيل 

للت�سجيل.. وترتيب مو�سوع �الإ�سر�ف على �سحة 

�مل��ح��اي��دون، مو��سفاتهم  �مل��ر�ق��ب��ون  �الن��ت��خ��اب��ات: 

ت��ق��اري��ره��م،  �ل��ت��ع��اون،  و����س���روط عملهم وم���ب���ادئ 

�أي�ساً  وق��ع��ت..  �إذ�  �الأخ��ط��اء  ت�سحيح  يتابع  وم��ن 

تعميق �ل�سرح ب�ساعات �إ�سافية للنظم �النتخابية، 

باالإ�سافة  تدريبية،  وتطبيقات  �لن�سبية  خ�سو�ساً 

و�إمكانات  �ملخيمات  جلان  حول  در��سة  �إجن��از  �إىل 

�لتطبيق النتخابات دميقر�طية، مناق�سة �لعو�مل 

و�ملعوقات و�قرت�حات للحلول، والآليات بلوغ �إجناز 

�النتخابات.

�الن��ت��خ��اب��ي��ة  �مل���م���ار����س���ة  �أن  ذك�������ره،  �جل����دي����ر 

�نتخابات  على  �قت�سرت  لبنان  يف  للفل�سطينيني 

�لنقابات �ملرتبطة مبنظمة �لتحرير �لفل�سطينية 

و�مل��وظ��ف��ني يف  للعاملني  �ل��ن��ق��اب��ي��ة  و�الن��ت��خ��اب��ات 

�لفل�سطينية  �لعملية �النتخابية  �الأون��رو�،  ولكن 

�الجتماعية  �حل��ي��اة  ل�سبط  تت�سع  مل  ل��ب��ن��ان  يف 

و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�الأم���ن���ي���ة، وخ�����س��و���س��اً م���ن خ��ال 

�ن��ت��خ��اب��ات جل���ان ���س��ع��ب��ي��ة ت�����س��ارك ب��ه��ا ك���ل ف��ئ��ات 

�نتخابية  جتربة  با�ستثناء  �لفل�سطيني  �ملجتمع 

متو��سعة للجنة �ل�سعبية يف خميم �ساتيا يف عام 

 .2005
�للجان �ل�سعبية �ملوجودة �الآن د�خل �ملخيمات 

جندها �إما مقت�سرة على ف�سائل منظمة �لتحرير 

غري  �أو  وم��ي��ة،  �مل��ي��ة  خم��ي��م  يف  ك��م��ا  �لفل�سطينية 

من  م��وج��ودة  �أو  �سبية،  خميم  يف  كما  م��وج��ودة، 

خال جلنتني �أو �أكر، كما يف خميم عني �حللوة، 

�ملخيمات  م��ن  ع��دد  يف  كما  �حل�����س��ور،  �سعيفة  �أو 

�الأخرى.

الفل�سطينيون يف ال�ستات.. واحلقوق ال�سيا�سية

موؤ�ص�صات املجتمع املدين تناق�ش حق الالجئني الفل�صطينيني بالنتخاب

�ملدخل �جلنوبي ملخيم �ساتيا

حق �النتخاب لاجئني.. خطوة نحو �مل�ساركة �ل�سيا�سية
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على  يتوزعون  مائياً  43 م�ضيقاً  �أكثثر من 

�لعامل، متر عربهم �ل�ضفن �لتجارية وناقالت 

�لتي حترك عجلة �القت�ضاد  �لعمالقة  �لنفط 

�لعاملي، لكن من بني هوؤالء جميعاً ُيعد م�ضيق 

�أهثثم هثثذه �ملمر�ت و�أكثثرهثثا حيوية،  هرمز من 

ثم  ومن  �أواًل،  �لعربية  �ل�ضفن  حلركة  ال�ضيما 

�لناقالت �الآ�ضيوية و�لغربية و�الأمريكية. 

�لثثعثثربثثي مثثن جهة،  يثثربثثط �مل�ضيق �خلثثلثثيثثَج 

�لهندي  و�ملحيط  �لثثعثثرب  وبحر  عمان  وخليج 

مثثن جثثهثثة �أخثثثثثرى، ولثثذلثثك فثثهثثو يثثعثثتثثرب �ملنفذ 

�لبحري �لوحيد للعديد من �لدول �ملطلة على 

و�لكويت  �لثثعثثر�ق  مثل  فثثقثثط،  �لثثعثثربثثي  �خلليج 

و�لبحرين وقطر، كما �أنه ي�ضكل �ضرياناً حيوياً 

�لعربية  �ململكة  مثثن  �لثثقثثادمثثة  �ل�ضفن  حلثثركثثة 

�ل�ضعودية، و�الإمار�ت �لتي لديها منافذ �أخرى.

مثثثركثثثزه �ال�ثثضثثر�تثثيثثجثثي جثثعثثل مثثنثثه نقطة 

�لتجارية،  �ل�ضحن  �ضفن  ملثثرور  عاملية  تر�نزيت 

باإغالقه  تهديد  و�أي  �لنفط،  ناقالت  ال�ضيما 

�ثثضثثيثثوؤخثثذ عثثلثثى حمثثمثثل �جلثثثثد كثثونثثه يثثحثثمثثل يف 

طثثيثثاتثثه تثثد�عثثيثثات �قثثتثث�ثثضثثاديثثة، مثثثن �ثثضثثاأنثثهثثا �أن 

منه  �مل�ضتفيدة  لثثلثثدول  جمة  بخ�ضائر  تت�ضبب 

و�لتي ت�ضدر ب�ضائعها عربه.

التهديد بالتهديد

بغية  �إيثثثر�ن  على  �ملفرو�ضة  �لعقوبات  �إز�ء 

�لت�ضييق عليها لوقف برناجمها �لنووي، يبدو 

�أي  عثثن  ت�ضكت  لثثن  �الإ�ضالمية  �جلمهورية  �أن 

�الأ�ضابيع  خالل  �أعلنت  لذلك  �إ�ضافية،  عقوبة 

�ل�ضيا�ضية  �ملوؤ�ض�ضات  قثثادة  ل�ضان  على  �الأخثثرية 

و�لع�ضكرية فيها، �أنه يف حال و��ضلت �لواليات 

�آ�ضيا  ودول  �الأوروبثثيثثني  على  �ل�ضغط  �ملتحدة 

لفر�ض حظر على م�ضريات �لنفط �الإير�ين، 

فاإن قطرة و�حدة من �لنفط �ل�ضعودي �أو نفط 

وقد  هرمز،  م�ضيق  عرب  متر  لن  �خلليج  دول 

حذر قائد �لبحرية �الإير�ين حبيب �هلل �ضياري 

من �أن �إغالق م�ضيق هرمز �ضيكون �أ�ضهل من 

�ضربة ماء بالن�ضبة لبالده. 

 - �الأمثثريكثثي  �آخثثثر، مقابل �حلثثظثثر  مبعنى 

�الأوروبثثي على �لنفط �الإيثثر�ين �ضتغلق طهر�ن 

�أمام �ضادر�ت �لنفط �خلليجية،  م�ضيق هرمز 

�لنفط،  �لنفط مقابل  �أمام معادلة  فنكون هنا 

وبثثثالثثثتثثثايل تثثثكثثثون �إيثثثثثثر�ن قثثثد قثثابثثلثثت �لثثتثثهثثديثثد 

بالتهديد. 

بح�ضب وجهة �لنظر �الإير�نية، فاإنه يكفي 

�مل�ضا�ض �جلزئي بناقالت �لنفط �خلليجية لكي 

�أ�ضعار  و�رتفاعاً كبري�ً يف  �أ�ضر�ر�ً  يحدث �الأمر 

بثثاالإ�ثثضثثافثثة �إىل رفثثثع قيمة  �لثثعثثامل،  �لثثنثثفثثط يف 

و�إحثثثثد�ث توقف  �لنفط  نثثاقثثالت  �لثثتثثاأمثثني على 

�خلليجية،  �لنفط  ل�ضادر�ت  جزئي  �أو  موؤقت 

�الأمر �لذي من �ضاأنه �لت�ضبب بخ�ضائر فورية 

باهظة �لثمن. 

�إغثثالق �مل�ضيق  �أن جمثثرد  ويجمع �خلثثرب�ء 

جنوين،  ب�ضكل  �لنفط  �أ�ضعار  �ضريفع  ل�ضاعات، 

وهذ� �ضيوجه �ضربة قوية لالقت�ضاد �لعاملي.. 

يقرب  مثثا  ت�ضدر  �خلليج  دول  �أن  �ملعلوم  ومثثن 

�لناقالت  بو��ضطة  نفطها  من  �ملئة  يف   90 من 

بل  لي�ض هذ� وح�ضب،  �مل�ضيق،  تعرب هذ�  �لتي 

عربه،  م�ضتورد�تها  متر  �خلليج  دول  �أغلب  �إن 

مثل  �ل�ضرق  دول  مثثن  �لقادمة  تلك  خ�ضو�ضاً 

�ل�ضني و�ليابان وكوريا وغريها.. 

بب�ضاطة، ي�ضكل م�ضيق هرمز عنق �لزجاجة 

للخروج و�لدخول �إىل �خلليج �لعربي، و�إغالقه 

�ضيعني حما�ضرة دول كثرية، وال يعني �أن يكون 

�حلظر �الإيثثر�ين على �ضادر�ت �لنفط مبا�ضر�ً 

�لعمل  على  �الإير�نيون  تدرب  فقد  بال�ضرورة، 

زو�رق  �أطلقت  حثثني  عثثامثثني  قبل  �ملبا�ضر  غثثري 

�أتثثت  �لثثثثثوري  للحر�ض  تابعة  �ضريعة  هجومية 

من جزيرة �أبو مو�ضى �لتي ت�ضيطر على �ملدخل 

�أ�ثثثضثثثاب ناقلة  �لثث�ثثضثثمثثايل لثثلثثمثث�ثثضثثيثثق، �ثثثضثثثاروخثثثاً 

�لنفط �ليابانية �لعمالقة »�ضتار �م« �لتي كانت 

تنقل �لنفط من �ل�ضعودية. 

ت�ضتطيع ع�ضكرياً  �إير�ن  �أن  ويعتقد خرب�ء 

غلق م�ضيق هرمز ب�ضكل جزئي، حيث متتلك 

ولديها  �مللغمة،  �ل�ضغرية  �لع�ضكرية  �ل�ضفن 

�أيثثث�ثثثضثثثاً �ألثثثغثثثام بثثحثثريثثة و�ثثثضثثثو�ريثثثخ �أر�ثثثثثض بحر 

�ضاطئية، ت�ضتطيع من خاللها تنفيذ �لتهديد، 

عند  يبلغ  �مل�ضيق  عر�ض  �أن  من  �لرغم  وعلى 

33.5 كلم، لكن �ملنطقة  �أ�ضيق نقطة فيه نحو 

ممرين  يف  تنح�ضر  فثثيثثه  للمالحة  �لثث�ثثضثثاحلثثة 

منهما  لكل  كيلومر�ت  ثالثة  بعر�ض  مائيني 

�لقادمة و�الأخرى �خلارجة، وميكن  لل�ضحنات 

مثثالحثثظثثة �أنثثثثثه مثثثن �لثث�ثثضثثهثثولثثة مبثثثكثثثان عثثمثثلثثيثثاً 

�إغثثثثالق ممثثر بثثهثثذ� �حلثثجثثم، لثثذلثثك يثثجثثب عثثدم 

�ال�ضتخفاف بالتهديد�ت �الإير�نية.

اأهمية النفط

تثثثثدرك �إيثثثثثثر�ن مثثثا يثثتثثعثثر�ثثض لثثثه �القثثتثث�ثثضثثاد 

�لثثعثثاملثثي مثثن هثثثز�ت مثثتثثو�لثثيثثة، و�أهثثمثثيثثة �لنفط 

�لثثدول  �ضناعات  عليها  تثثقثثوم  �أ�ضا�ضية  ك�ضلعة 

�آثثثثار �ضلبية،  �أن ينتج مثثن  �لثثكثثربى، ومثثا ميكن 

م�ضيق  �إغثثثالق  خمطط  بتنفيذ  قثثامثثت  مثثا  �إذ� 

هرمز �ال�ضر�تيجي �لذي ينقل معظم �لنفط 

�ململكة  مثثن  كثثل  مثثن  �أ�ثثضثثا�ثثضثثي  ب�ضكل  �مل�ضتخرج 

و�لكويت،  و�إيثثثر�ن  و�لثثعثثر�ق  �ل�ضعودية  �لعربية 

بل وما ميكن �أن ينتج عن جمرد �لتلويح بهذ� 

�لثثتثثهثثديثثد عثثلثثى �أ�ثثضثثعثثار �ضلعة حثثيثثويثثة و�ثثضثثديثثدة 

�لنفط،  مثل  �ال�ثثضثثطثثر�بثثات  جتثثاه  �حل�ضا�ضية 

�لت�ضريحات  عقب  �أ�ضعاره  �رتفعت  فبالفعل، 

�الإير�نية مبقد�ر 4 دوالر�ت.

ولثثثلثثثمثثثثثثثال، يثثثوفثثثر مثث�ثثضثثيثثق هثثثرمثثثز عثثلثثى 

كيلومر�ً،   1192 نحو  �ل�ضعودية  مثل  دولثثة 

وذلثثك  �إغثثالقثثه،  حثثالثثة  يف  لقطعها  �ضت�ضطر 

�خلليج  قثثرب  �لبقيق  �آبثثثار  مثثن  �لنفط  لنقل 

يعرف  مثثا  وهثثو  �الأحثثمثثر،  �لبحر  �إىل  �لعربي 

بثثخثثط �لثث�ثثضثثرق و�لثثثغثثثرب، الأنثثثثه يثثربثثط �ثثضثثرق 

�ل�ضعودية بغربها، وميكن �أن يتم عن طريقه 

نقل 5 ماليني برميل نفط يومياً فقط، وهو 

من �لطرق �لبديلة عن م�ضيق هرمز، لكنه 

لي�ض مثالياً.

ولعل �حتمال خ�ضارة �الأ�ضو�ق �لنفطية ما 

مقد�ره نحو 20 مليون برميل يومياً - وهو ما 

مير فعلياً ب�ضكل يومي من م�ضيق هرمز – من 

�ضاأنه �أن ي�ضل باأ�ضعار �لنفط مل�ضتويات قيا�ضية 

�قثثتثث�ثثضثثاد�ت  عثثلثثى  �ل�ضعب  مثثن  م�ضبوقة،  غثثري 

�لعديد من �لدول �الأوروبية �ملتعرة �قت�ضادياً 

حتملها، وهذ� ما يحمل دول �الحتاد �الأوروبي 

�أي من  �مل�ضادقة على  قبل  �لتفكري جيد�ً  على 

�لعقوبات.

ويثثثثرى حمثثلثثلثثون �أمثثثريكثثثيثثثون �أنثثثثه ال د�عثثثي 

�لثثثقثثثدرة عثثلثثى تنفيذ  �إيثثثثثر�ن  �أن لثثثدى  لثثالإنثثكثثار 

لتتحكم  و�لهجمات،  �خلثثيثثار�ت  مثثن  جمموعة 

ب�ضدة مب�ضتوى حظر �ملالحة يف �ملمر، من دون 

م�ضاومة  ورقثثة  وهي  �ضاملة،  حرباً  تخو�ض  �أن 

بعمليات  تقوم  �أن  ت�ضتطيع  فهي  لديها،  قوية 

�إعاقة و��ضتفز�ز ملعظم ناقالت �لنفط �لعمالقة 

و�ل�ضفن �ملختلفة، ولديها قدرة كبرية يف حرب 

�الألغام �لذكية و�الألغام �لعائمة �لتي حتتاج �إىل 

تاأخري  عليها  يثثرتثثب  طويلة،  تنظيف  عملية 

قوة  لديها  كما  و�ملثث�ثثضثثيثثق،  �خلليج  يف  �ملثثالحثثة 

�لتي  �لبحرية،  �لع�ضابات  حثثرب  يف  حمرفة 

تعتمد على قو�رب �ضغرية حمملة بال�ضو�ريخ 

من  �لثثكثثبثثرية  �حلثثربثثيثثة  �ل�ضفن  �ثثضثثد  �ملختلفة 

مدمر�ت وفرقاطات وحامالت طائر�ت و�ضفن 

جتارية من �أجل �إعاقتها �أو تدمريها. 

�الأمثثريكثثيثثون �ضر�حة  ويثثعثثرف �خلثثثثرب�ء 

ع�ضكرية  تكنولوجيا  �إىل  حتتاج  ال  �إيثثثر�ن  بثثاأن 

متقدمة جد�ً الإغالق م�ضيق هرمز �أمام حركة 

�أن  تعلن  �أن  يكفي  �إذ  �أ�ثثضثثكثثالثثهثثا،  بثثكثثل  �ملثثالحثثة 

�مل�ضيق بات مغلقاً، وت�ضع عدد�ً من �ملد�فع على 

مقربة من �مل�ضيق ال�ضتهد�ف �أي قطعة بحرية 

حتثثثثاول �أن تثثتثثجثثاهثثل �ملثثنثثع �الإيثثثثثثر�ين لثثلثثمثثرور 

مثثن هثثثذ� �مل�ضيق �لثثثذي و�ثثضثثفثثه �أحثثثد �خلثثثرب�ء 

�الأمريكيني باأنه �أ�ضيق من ثقب مفتاح �لباب.

�الإير�ين  �لهدف   ويتابع هوؤالء: »قد يكون 

�أ�ثثضثثو�ق  يف  �لنف�ضي  �لثثتثثاأثثثري  �لتهديد  هثثذ�  مثثن 

من  �لذعر  وبثثث  �إرباكها  بغية  �لدولية  �لنفط 

�أجل  من  �الإمثثثد�د�ت  نق�ض  �أو  �نقطاع  �حتمال 

ت�ضتخدم  و�أن  �الرتفاع،  �إىل  �لنفط  �أ�ضعار  دفع 

�ضغط  و�ضيلة  �لنفط  الأ�ضعار  �مل�ضتمر  �الرتفاع 

�ملتحدة  �لثثثواليثثثات  مثثع  �ل�ضيا�ضي  �ثثضثثر�عثثهثثا  يف 

و�الحتاد �الأوروبي ب�ضاأن برناجمها �لنووي«.

�ملثثثد�فثثثعثثثني عن  بثثعثث�ثثض  �أن  و�الأمثثثثثثر �الآخثثثثثر 

�ملوقف �الإير�ين يجادلون باأن �إير�ن لها �حلق 

غثثري ملزمة  الأنثثهثثا  هثثرمثثز،  �إغثثثثالق م�ضيق  يف 

�لبحار،  لقانون  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  باأحكام 

الأنها و�إن كانت قد وقعت على هذه �التفاقية، 

�إال �أنها مل ت�ضادق عليها بعد. 

12

موضوع الغالف

تداعيات إغالق مضيق هرمـز
هل تنفذ إيـران تهديدها؟
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أهميته

يعد م�ضيق هرمز �ملمر �ملائي �الأكر 

قر�بة  وحثثده  ي�ضكل  �إذ  �لعامل،  �أهمية يف 

�لنفط �لبحرية،  جتارة  من  �ملئة  يف   40
حقول  بني  ��ضر�تيجياً  �مل�ضيق  ويربط 

عمان  وخليج  �لعربي  �خلليج  يف  �لنفط 

و�ملثثحثثيثثط �لثثهثثنثثدي، ويثثثعثثثربه يثثومثثيثثاً ما 

ونحو  عثثمثثالقثثة،  نفط  ناقلة   20 معدله 

الأرقثثام  وفثثقثثاً  نفط،  برميل  مليون   17
�ملئة  يف   90 نثثحثثو  �أن  عثثلثثمثثاً   ،2011 �لثثعثثام 

من  �ملئة  يف  و98  �ل�ضعودي،  �لنفط  مثثن 

�لنفط �لعر�قي، و99 يف �ملئة من �لنفط 

�لنفط  مثثثن  �ملثثئثثة  يف  و100  �الإمثثثثار�تثثثثي، 

�لثثنثثفثثط  مثثثن  �ملثثثئثثثة  يف  و100  �لثثثكثثثويثثثتثثثي، 

�لقطري مير عرب م�ضيق هرمز.
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الدولامل�صدرةعنطريقهرمز

�ملت�ضررة فعلياً من �حتمال  �لثثدول  فمن هي 

�إغالق �مل�ضيق؟

يقع م�ضيق هرمز يف منطقة �خلليج �لعربي 

جهة،  مثثن  �لعربي  �خلليج  مياه  بثثني  مثثا  فا�ضاًل 

ومياه خليج عمان وبحر �لعرب و�ملحيط �لهندي 

�أخثثرى، ويعترب �ملنفذ �لبحري �لوحيد  من جهة 

للعر�ق و�لكويت و�لبحرين وقطر، وت�ضرك مع 

و�ل�ضعودية،  وعمان  �الإمثثثار�ت  �أي�ضاً  �لثثدول  هثثذه 

�أخثثرى، فعمان لها  �لثثدول لها منافذ  ولكن هثثذه 

�لثثعثثرب،  وبثثحثثر  عثثمثثان  بحر  على  مبا�ضرة  منافذ 

�أخثثرى  نقل  خطوط  لها  و�ل�ضعودية،  و�الإمثثثار�ت 

م�ضافة  �أطثثثول  منافذ  لكنها  �مل�ضيق،  عثثن  بعيد�ً 

و�أكر كلفة، لذلك ال غنى لها عن هرمز.

وت�ضتحوذ هذه �لدول �ل�ضبع مع �إير�ن على ما 

�لنفط  �إنتاج  �إجمايل  �ملئة من  ن�ضبته نحو 90 يف 

يف �لعامل تقريباً، حيث يبلغ �إجمايل �إنتاج �لدول 

�لثماين 78 مليون برميل نفط يومياً، بينما يبلغ 

مليون   90 نحو  يوميا  �لعامل  ينتجه  ما  �إجمايل 

برميل. 

وبالفعل، فقد �ضبق الإير�ن �أن هددت باإغالق 

ل�ضربة  تعر�ضت  مثثا  �إذ�  مثثرة،  مثثن  �أكثثر  �مل�ضيق 

�إ�ضر�ئيل،  �أو  �ملتحدة  �لواليات  قبل  من  ع�ضكرية 

وبالتايل كان هذ� �لتهديد رقماً يف معادلة �لردع 

و�ضعتها  و�لثثتثثي  �ملثثتثثحثثدة،  �لثثثواليثثثات  وبثثثني  بينها 

�إيثثثثثثر�ن لثث�ثثضثثرف �لثثثثواليثثثثات �ملثثتثثحثثدة عثثثن �خلثثيثثار 

�الإمثثثد�د�ت  وقثثف  ي�ضاوي  �لثثذي  �لع�ضكري �ضدها 

�لنفطية �لعاملية باإغالق م�ضيق هرمز، وبالتايل 

تثثعثثر�ثثض �القثثتثث�ثثضثثاد �لثثعثثاملثثي ملثثخثثاطثثر جثثديثثة، غري 

�لثثروؤيثثة �الإيثثر�نثثيثثة قثثد �ختلفت مثثع �الإعثثثالن  �أن 

�الأمثثثثريكثثثثي عثثثن �لثثعثثقثثوبثثات �جلثثثثديثثثثدة، و�أ�ثثضثثبثثح 

�خليار  ��ضتخد�م  لي�ض  �ملعادلة  �ملتغري يف  �لعامل 

�ثثضثثادر�ت  على  عقوبات  فثثر�ثثض  و�إمنثثثا  �لع�ضكري، 

�لنفط �الإير�نية، من هنا كان ال بد من ت�ضعيد 

�لتهديد�ت �الإير�نية وهذ� ما حدث بالفعل.

�مل�ضيق  باإغالق  �إير�ن يف تهديد�تها  وتنطلق 

مثثن عثثدة عثثو�مثثل، مثثن �أهثثمثثهثثا: �إ�ثثضثثر�فثثهثثا �ملبا�ضر 

على �مل�ضيق من ناحية �ل�ضمال - حمافظة بندر 

�إحد�ثيات �مل�ضيق، حيث يبلغ  – وثانيها:  عبا�ض 

نقطة  �أ�ثثضثثيثثق  عند  كلم  و33.5  كثثلثثم،   60 عر�ضه 

�لدخول و�خلثثروج  يبلغ عر�ض ممري  فيه، فيما 

فيه 10.5 كلم، �الأمر �لذي يعني �أن غرق ناقلتني 

�أمام  �مل�ضيق  باإغالق  كفيل  �ملتو�ضط  �لقطع  من 

�ملالحة �لبحرية، �إ�ضافة �إىل ما متتلكه �لبحرية 

�ملارة يف  �ل�ضفن  مل�ضايقة  �إمكانيات  �الإير�نية من 

�مل�ضيق. 

وطثثثبثثثقثثثاً لثثتثثقثثريثثر �أعثثثثثثثده مثثثركثثثز �لثثثدر��ثثثضثثثات 

��ضتطاعت  �إيثثر�ن  فثثاإن  و�لدولية،  �ال�ضر�تيجية 

تثثعثثزيثثز وزيثثثثثثادة تثثر�ثثضثثانثثتثثهثثا �لثثبثثحثثريثثة مثثثن حيث 

قو�تها  عديد  يبلغ  �إذ  و�لثثعثثتثثاد،  و�لثثعثثدد  �ل�ضرعة 

�لب�ضرية 20 �ألف جندي من �حلر�ض �لثوري، وما 

 C – 802 ال يقل عن 10 زو�رق �ضو�ريخ من نوع

يبلغ مد�ها 120 كيلو مر�ً. 

مراقبة..وحذر

بثث�ثثضثثورة خا�ضة،  �ملثثتثثحثثدة  �لثثواليثثات  �أن  يثثبثثدو 

�لربيطانيني  ال�ضيما  عامة  ب�ضورة  و�لغربيني 

وبال  بجدية  �الإيثثثثر�ين  �لثثوعثثيثثد  يحملون  منهم 

مثثثو�ربثثثة بثثهثثذ� �لثثث�ثثثضثثثاأن، ولثثثهثثثذ� �أمثثثثثرت �لثثثواليثثثات 

�ملثثثتثثثحثثثدة ملثثثثثرة �مثثتثثحثثانثثيثثة قثثطثثعثثاتثثهثثا �لثثبثثحثثريثثة 

وبو�رجها وحامالت طائر�تها بك�ضر ح�ضار �إير�ن 

وكذلك  �الإيثثثر�ين،  للنب�ض  كج�ض  هرمز،  مل�ضيق 

خم�ضة  �إر�ضال  ب�ضدد  باأنهم  �أعلنو�  �لربيطانيون 

مل�ضيق  �إيثثر�ن  ح�ضار  لك�ضر  حربية  بارجة  ع�ضرة 

هرمز كما �ضرح بع�ض �مل�ضوؤولني.

لكن جتدر �الإ�ضارة �إىل �أن �ملناور�ت �لبحرية 

�الإير�نية �الأخرية، وما قامت به هذه �لقطعات 

�لع�ضكرية من �نت�ضار و��ضع ومتو�ضعها يف �أماكن 

�مل�ضيق  على  �ل�ضيطرة  فر�ضت  بالفعل  ح�ضا�ضة 

ب�ضكل كامل، مما �أربك �حل�ضابات �لغربية ودفعها 

للتفكري بجدية باخلطوة �الإير�نية، فمثل هذه 

�ملناور�ت، تدل بالفعل على �أن �الإير�نيني، ب�ضدد 

�ضيا�ضية  ��ضر�تيجية  �إىل  �حلقيقي  �النثثتثثقثثال 

خثثارجثثيثثة جثثديثثدة وبثثعثثيثثدة �الأمثثثد ولي�ض جمرد 

مثثنثثاور�ت عثثابثثرة ووقتية يف م�ضيق هثثرمثثز، مما 

�لعاملي  ومثثلثثفثثه  هثثرمثثز،  م�ضيق  ورقثثثة  �أن  يعني 

�أور�ق  �أحثثثد  فثث�ثثضثثاعثثد�ً  �الآن  مثثن  �ضيكون  �لكبري 

�إيثثثثثر�ن �ال�ثثضثثر�تثثيثثجثثيثثة �لثثو�قثثعثثيثثة الأخثثثثذ �إيثثثثر�ن 

�ل�ضرق  يف  و�ل�ضاعد  �جلديد  �ل�ضيا�ضي  لدورها 

�الأو�ضط و�لعامل، علماً �أن للجمهورية �الإير�نية 

و�ال�ضر�تيجية  �ل�ضيا�ضية  �الأور�ق  مثثن  �لثثيثثوم 

�لكبرية، �لتي توؤهلها لتكون هي �لالعب �الأكرب 

�لغربي  �لفعل  �لو��ضح من رد  يف �ملنطقة، ومن 

�الأور�ق  ��ضتخد�م  جتيد  �أنثثهثثا  تهديد�تها  على 

�ملوجودة بيدها.

 على �ل�ضفة �الأخرى، من �ملالحظ �أن هناك 

�الأيثثثام  يف  �لغربية  �لبحرية  �لثثقثثو�ت  يف  تثثز�يثثد�ً 

وبحر  �لعربي  �خلليج  �إيثثثر�ن يف  قبالة  �الأخثثثرية 

تنفيذ  حثثال  يف  �إيثثثر�ن  ملو�جهة  ��ضتعد�د�ً  �لعرب 

�أ�ثثضثثدرت  فقد  هثثرمثثز،  م�ضيق  باإقفال  تهديدها 

�مل�ضلحة  »د�ريثثثنثثثغ«  لثثلثثمثثدمثثرة  �أو�مثثثثر  بريطانيا 

بتكنولوجيا جديدة الإ�ضقاط �ل�ضو�ريخ للتوجه 

�إىل بحر عمان، لت�ضل يف ذ�ت �لوقت �لذي ت�ضل 

فيه حاملة �لطائر�ت �لفرن�ضية »�ضارل ديغول«.

�أن طائرة »�آركيو4-  و�أفادت م�ضادر مطلعة، 

من  �أقلعت  طيار  بثثال  �ل�ضخمة  هثثوك«  غلوبال 

للقيام  »�ضتينينغ«  �الأمريكية  �لطائر�ت  حاملة 

�الإيثثر�نثثيثثة،  �لثث�ثثضثثو�حثثل  فثثوق  ��ضتطالع  بعمليات 

وتثثثثقثثثثوم �حلثثثامثثثلثثثة �الأمثثثثريكثثثثيثثثثة وجمثثمثثوعثثتثثهثثا 

عثثمثثان عند مدخل  بثثاالإبثثحثثار يف بحر  �لثث�ثثضثثاربثثة 

م�ضيق هرمز، بعد �إعالن طهر�ن �أنها لن ت�ضمح 

لها بالعبور.

فيها  ت�ضتخدم  �لتي  �الأوىل  �ملثثرة  هي  وهثثذه 

فوق  طيار  بال  جوية  و�ضائط  �ملتحدة  �لواليات 

�إيثثثثر�ن مثثنثثذ �إ�ثثضثثقثثاط �لثثطثثائثثرة »�أركثثثيثثثو 170« يف 

�إير�ن يف 4 كانون �الأول 2011، وهي �ملرة �الأوىل 

�أي�ضاً �لتي ت�ضدر فيها تعليمات لطائرة �ضخمة 

لثثالإقثثالع مثثن حاملة طثثائثثر�ت للقيام  بثثال طيار 

مبهمة ��ضتطالع بحري جوي و��ضع �أو ما يطلق 

عليه »بامز«.

�أن  �الأمثثريكثثيثثة  �لع�ضكرية  �ملثث�ثثضثثادر  وذكثثثثرت 

مثثهثثمثثة »غثثلثثوبثثال هثثثثوك« هثثي »مثثر�قثثبثثة �حلثثركثثة 

�لثثبثثحثثريثثة عثثلثثى مثثبثثعثثدة مثثن �لثث�ثثضثثاحثثل �الإيثثثثر�ين 

�إىل  �لتعليمات  �ثثضثثدرت  وقثثد  هثثرمثثز«،  وم�ضيق 

�لثثبثثحثثريثثة �الأمثثثريكثثثيثثثة ملثثو��ثثضثثلثثة مثثر�قثثبثثة هثثذه 

�الأوىل،  للمرة  �آخثثر يجرى  وهثثو عمل  �حلثثركثثة، 

بعد �أن �أعلن �الأمري�ل حبيب �هلل �ضياري، رئي�ض 

�لثثبثثحثثريثثة �الإيثثثر�نثثثيثثثة، �أن مثث�ثثضثثيثثق هثثرمثثز حتت 

�ل�ضيطرة �الإير�نية �لتامة منذ �ضنني.

مثثارتثثن دميب�ضي،  مثثن جهته، حثثذر �جلثثثر�ل 

رئي�ض هيئة روؤ�ثثضثثاء �الأركثثثثان �الأمثثريكثثيثثة، مبثثا ال 

يقبل �ل�ضك �أن باإمكان �إير�ن �إقفال م�ضيق هرمز 

»لبع�ض �لوقت«، و�أن �لقو�ت �الأمريكية »و�ضعت 

�أهثثبثثة �ال�ثثضثثتثثعثثد�د ل�ضمان �إحلثثثاق  قثثدر�تثثهثثا عثثلثثى 

فعاًل«،  وقوعها  حثثال  يف  �لعملية  بتلك  �لهزمية 

و�ثثثضثثثدد �جلثثثثثر�ل دميثثبثث�ثثضثثي عثثلثثى �أن »بثثاإمثثكثثانثثهثثم 

�لقبول بذلك،  �أنثثه ال ميكن  �أعلنا  وقثثد  �إغثثالقثثه، 

�لقبول من جانبنا  �الأمثثر لي�ض جمثثرد عثثدم  و�أن 

ولكن من جانب �لعامل، و�ضنتخذ �الإجر�ء �لالزم، 

ونعيد فتح �مل�ضيق«.
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�أنها قثثارة عجوز،  يثثوم  �أوروبثثثا �لتي تثبت كل  مل تعد 

�إىل  بثثحثثاجثثة  رجثثاالتثثهثثا،  ُي�ضيب  �ل�ضيا�ضي  �لثثهثثرم  و�أّن 

�إثثثثبثثثات كثثونثثهثثا العثثثبثثثاً عثثلثثى �ملثث�ثثضثثرح �لثثثثثدويل يف مثثوؤخثثرة 

»ُغثثثب �لطلب«،  �أو يف �الحثثتثثيثثاط �الأمثثريكثثي  �لثثالعثثبثثني، 

وهثثثذ� مثثا �نعك�ض فثثعثثاًل مثثن خثثالل �التثثفثثاق بثثني زعماء 

�أوروبا �لذين يت�ضابون يف �ل�ضيا�ضة، رغم يقينهم بولوج 

كل  فثثوري على  و�ملعلن فيه عن حظر  �خلثثرف،  مرحلة 

و�ملنتجات  �لنفط �خلام  با�ضتري�د ونقل  �ملتعلقة  �لعقود 

�لثثبثثرولثثيثثة، يف خثثطثثوة لثثثزيثثثادة �لثث�ثثضثثغثثط عثثلثثى طثثهثثر�ن 

وحظر  �ملثثركثثزي،  �لبنك  �أ�ثثضثثول  جتميد  على  و�التثثفثثاق 

مع  �لنف�ضية  و�ملعادن  �لذهب  يف  �لتجارة  �أ�ضكال  جميع 

وقف  بهدف  وذلثثك  �حلكومية،  �الأجثثهثثزة  و�ضائر  �لبنك 

و�لذي  �ل�ضلمي،  �الإيثثر�ين  �لنووي  �لربنامج  تقلي�ض  �أو 

– �الإ�ضر�ئيلية،  �الأمريكية  باملز�عم  �أوروبثثا  فيه  ت�ضتر 

باأنه ذ�ت �أبعاد ع�ضكرية. 

مثثا ورد يف �التثثفثثاق �الأوروبثثثثثي لي�ض هثثو �جلثثوهثثري، 

�إن �الإجثثر�ء�ت  �إمنا �لفقرة �الأخثثرى �لتي تقول بو�ضوح 

�أمثثام  �ملقبل  متثثوز  �أول  حتى  �ضماح  فثثرة  تلحظ  �أعثثثاله 

�لنفط  ل�ضر�ء  بعقود  �ملرتبطة  �الأوروبثثثثي  �الحتثثثاد  دول 

�أيثثار  �ضهر  يف  ذلثثك  ي�ضبق  �أن  على  �لنفطية،  و�ملنتجات 

كانت  و�إذ�  �لعقوبات،  فعالية  لتنظيم  للقر�ر  مر�جعة 

دول �الحتاد جنحت يف تاأمني مو�رد بديلة كافية للنفط 

�خلام.

�إذ�ً، هنا بيت �لق�ضيد، �أوروبا �ضت�ضعى لتاأمني مو�رد 

بثثديثثلثثة، وهثثثي غثثري و�ثثثقثثة مثثن ذلثثثك حثثتثثى، و�إذ� متّكنت 

مو�جهة  �إىل  يدفعها  مّمثثا  مرتفعة،  �الأ�ثثضثثعثثار  ف�ضتكون 

�ضعوبها.. ومن �أجل من؟

�العتقاد �ل�ضائد �أن �أوروبا تخو�ض حرباً عن �أمريكا 

�ثثضثثتثثدفثثع ثثثمثثنثثهثثا، وتثثكثثون �لثثثواليثثثات �ملثثتثثحثثدة قثثد �أكملت 

�إيثثر�ن  مثثع  للت�ضادم  �أوروبثثثا  دفثثع  �إذ� جنحت يف  غاياتها 

�حتياجاتها  وت�ضبح  �أكثثر  �أوروبثثثا  فُتنتهك  منها،  بثثداًل 

بكلتي  عنقها  على  �الأخثثثرية  فتقب�ض  �أكثثثر،  لو��ضنطن 

�ليدين.

�ضّك  بثثارد، فال  بعقل  �ملعطيات  قثثر�ءة  كانت  �إذ�  لكن 

�ملوقف  �أّن  �ضيما  �أكثثر،  حيوية  �ضتكون  �ال�ضتنتاجات  �أن 

للحو�ر مع  �الأمريكية  �لدعو�ت  ذروة  �الأوروبثثي جاء يف 

�إير�ن، و�لتي مل يعد �أحد يت�ضّر على �لر�ضائل �ملبعوثة 

مثثن �لثثرئثثيثث�ثثض �الأمثثثريكثثثي ومثث�ثثضثثوؤويل خثثارجثثيثثتثثه يف هثثذ� 

�ملثثو�ثثضثثوع، ولثثذلثثك فثثال بثثّد مثثن خثثارطثثة طثثريثثق لو�ضوح 

�ملعطيات.

�لواليات  مندوب  برينز«،  »وليم  حماولة  تكن  مل   -

�إىل  �ل�ضعي  يف  �ضّرية   ،)1+5( دول  جمموعة  يف  �ملتحدة 

لقاء م�ضوؤول �مللف �لنووي �الإير�ين »جليلي« يف جنيف، 

ومل ترّدد �إير�ن يف رف�ض �للقاء، الأّن �الأمور مل تكن قد 

ن�ضجت بعد.

لقاء لدول  �التفاق على عقد  مّت  بعد قد  يكن  - مل 

)5+1( �لذي �ضت�ضت�ضيفه تركيا �ل�ضهر �ملقبل.

- مل يثثكثثن بثثعثثد و��ثثضثثحثثاً مثثثثاآل �لثثكثثبثثا�ثثض �الإيثثثثثر�ين- 

لثثلثثبثثو�رج  �الأمثثثريكثثثي يف �خلثثلثثيثثج وعثثبثثور م�ضيق هثثرمثثز 

�الأمريكية.

مع  �الأوروبثثثثي  �لكبا�ض  م�ضري  بعد  و��ثثضثثحثثاً  لي�ض   -

�ليونان، �لتي ترف�ض �لعقوبات على �إير�ن، حيث �مل�ضدر 

تعجز  »ديثثثون«  �أي  �حل�ضاب،  على  بالنفط  يغيثها  �لثثذي 

�أوروبثثثثا عثثن تثثاأمثثني بثثديثثل ممثثاثثثل لثثهثثا، و�لثثيثثونثثان طلبت 

تخفيف �ل�ضغط على �إير�ن بدل رفعه.

�أوروبثثا �لهرمة �الأمثثل �لرو�ضي با�ضتئناف  - مل تقر�أ 

قريب للمفاو�ضات حول �مللف �لنووي، �لذي ت�ضّر �إير�ن 

�ملثثقثثررة  �لثثزيثثارة  �إىل  تنتبه  مل  �أنثثهثثا  كما  �ضلميته،  على 

لوكالة �لطاقة �لذرية نهاية �ل�ضهر �حلايل �إىل طهر�ن 

من �أجل »حّل كل �لق�ضايا �جلوهرية �لعالقة«.

- من �لو��ضح �أي�ضاً، �أن �الأوروبيني مل يقر�أو� جيد�ً 

�أعقبه  �لثثذي  هثثرمثثز،  م�ضيق  باإقفال  �الإيثثثر�ين  �لتلويح 

و��ضح،  �إير�ن مبوقف  �أتبعته  بالتفاو�ض،  �أمريكياً  طلباً 

باأنها مل تقفل يف �ل�ضابق �مل�ضيق، وبالتايل عادت حاملة 

بالتو�زي  حثثو�دث،  بال  �مل�ضيق  لعبور  �أمريكية  طائر�ت 

مثثع �إعثثثثالن دولثثثة �الإمثثثثثثار�ت عثثن تثثاأجثثيثثل �فثثتثثتثثاح �أنثثبثثوب 

�لثثذي متّر  �أن يكون بدياًل مل�ضيق هرمز  للنفط، ميكن 

عربه ثلث �الإمد�د�ت �لنفطية للعامل.

�أور�ق على  �ملثثرحثثلثثة عثثبثثارة عثثن طثثرح  �أن  �لثثو�قثثع،  يف 

�ملفاو�ضات  بدء  �لفا�ضل عن  �لوقت  يكون  كي  �لطاولة، 

عنو�نه �ملر�جعة من قبل �جلميع، �إذ �إّن ال م�ضلحة الأحد 

لي�ضت  �ملو�قف  يف  �ل�ضد�ضدة  فثثاإّن  ولذلك،  �لت�ضعيد،  يف 

�أوروبثثثا  بينما  وحت�ضينها،  �ملثثو�قثثع  حت�ضني  بثثاب  مثثن  �إال 

مثثدرك  غثثري  كعجوز  �الأمثثريكثثيثثة  �ال�ضتخد�مات  يف  تقع 

لت�ضرفاته، يديره من »�أكل« هيبته ومكانته.

هثثثثذه �لثثثوقثثثائثثثع تثثفثثر�ثثض نثثفثث�ثثضثثهثثا فثثثر�ثثثضثثثاً، وهثثثثي تثثتثثاأثثثر 

�أّن  �إال  �أحثثيثثانثثاً،  عنفو�نية  مظاهر  �أخثثثذت  و�إن  باحلماقات، 

عاقبتها طاأطاأة �لروؤو�ض، �أمام �حتياجات �ل�ضعوب �الأوروبية.

يون�سعودة

أوروبا الهرمة ُتثبت عجزها



الواقع ال�شيا�شي امل�شري يتنازعه م�شهدان، 

انتخاب  على  ال����وزراء  جمل�س  م��واف��ق��ة  الأول 

رئي�س  قبل  تعيينه من  ب��دًل من  الأزه���ر  �شيخ 

ال�شنوية  الذكرى  م��رور  والثاين  اجلمهورية، 

ال�شعبي  واخل�����وف  ي��ن��اي��ر،   25 ل���ث���ورة  الأوىل 

املتزايد من حدوث ا�شطرابات يف هذة املنا�شبة.

دور الأزهر الريادي

الإ��������ش�������ام ال�������ش���ي���ا����ش���ي ب��������داأ ي���رت���ب 

بعد  م�شر  حلكم  ق��وت��ه  وعنا�شر  اأوراق����ه 

عن  اأ���ش��ف��رت  التي  الربملانية  النتخابات 

ف���وزه و���ش��ي��ط��رة ح���زب ال��ع��دال��ة واحل��ري��ة 

235مقعداً،  وح�شدوا  املئة  يف   47 بن�شبة 

24.54 يف  باأغلبية  النور الذي فاز  وحزب 

ب��داأ ينعك�س  ال��ربمل��اين  التقدم  امل��ئ��ة، ه��ذا 

ع���ل���ى الأزه���������ر ال�������ش���ري���ف، ت���ل���ك امل����ن����ارة 

باأنوارها  ت�شيء  مازالت  التي  الإ�شامية 

وتن�شر العلم ال�شرعي، منذ اأكرث من األف 

الأر���ش��ي��ة، جتد  ال��ك��رة  ع��ام على م�شاحة 

دورها  اإنتاج  باإعادة  مطالبة  اليوم  نف�شها 

التنويري الريادي يف م�شر والعامل.

 ���ش��ي��خ الأزه�����ر ال����ذي ي���واك���ب وي��ت��ف��اع��ل 

جاهداً  ي�شعى  ال�شيا�شي،  الإ�شام  تقدم  مع 

وب���ق���وة لإع������ادة ت��ف��ع��ي��ل واإ����ش���اح م��وؤ���ش�����ش��ة 

البنى  واإ���ش��اح  ق��ام بتطوير  الأزه���ر، حيث 

الأزه��ري��ة،  املوؤ�ش�شات  من  للعديد  الإداري���ة 

وط�����رد ب��ع�����س امل��ف�����ش��دي��ن م���ن م��ن��ا���ش��ب��ه��م، 

وب���داأ ب��اإع��ادة الأم����وال ال��ت��ي ك��ان��ت ت�شتويل 

ع��ل��ي��ه��ا ب��ع�����س م����راك����ز ال����ق����وى ال���ف���ا����ش���دة 

وحّولها اإىل املعاهد الأزهرية يف املحافظات 

الأزهرية  الثورة  هذه  وتت�شاعد  والأقاليم، 

م���ن خ���ال ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ال��ت��ي �شكلها 

وجنحت  ل�شنة1961،  قانون103  لتعديل 

طاولة  على  تعدياتها  بو�شع  اللجنة  هذه 

ال��وزراء واإق��راره موؤخراً، حيث بات  جمل�س 

ُينتخب من خ��ال ثاثة من  الأزه���ر  �شيخ 

م�شايخ جممع البحوث الإ�شامية، على اأن 

اإىل  يحال  واأن  ع��ام��اً،   60 يقل عمره عن  ل 

تعيينه  ب��دًل من  الثمانني،  �شن  التقاعد يف 

يجري  ك��ان  كما  امل�شري  الرئي�س  قبل  م��ن 

منذ �شنوات، وهذا الأمر مينح �شيخ الأزهر 

مواقف  لتخاذ  املوؤ�ش�شاتي  والغطاء  القدرة 

دور  ويدعم  احلكومة،  مواقف  عن  م�شتقلة 

الأزهر ال�شيا�شي والتقريري.

 اجلميع معني بعودة الأزه��ر اإىل لعب دور 

قوي وموؤثر يف احلياة العامة امل�شرية، وعودة 

ال��ت��اري��خ��ي،  ول���دوره���ا  الأزه�����ر  مل�شيخة  ال����روح 

يعترب �شمانة للتوازن ال�شيا�شي مل�شتقبل م�شر.

ال�����ش��ي��خ اأح����م����د ال���ط���ي���ب ال�������ش���ويف امل��ن��ه��ج 

والن�شاءة اأمامه دور حموري هام ليلعبه كقناة 

حوار وقيمة معنوية ت�شكل اإ�شافة وتوازن بني 

التيار ال�شويف واحلركة ال�شلفية املتناحرين يف 

م�شر. 

ال���ت�������ش���وف م��ت��غ��ل��غ��ل يف احل����ي����اة ال��دي��ن��ي��ة 

امل�����ش��ري��ة ب�����ش��ورة جت��ع��ل م���ن ال�����ش��ع��ب جتنب 

ال�شوفية،  الظواهر  بع�س  يف  امل�شاركة  العامة 

وتتميز  ال�شوفية،  �شمة  ال�شديدة هي  املركزية 

ب��ال��ت�����ش��ل�����ش��ل ال���ه���رم���ي ل���ل���ق���ي���ادات، وت��ت��م��ح��ور 

امل��ر���ش��د  اأو  ال�����ش��ي��خ  �شخ�شية  ح���ول  ال��ط��ري��ق��ة 

ال�شويف الذي يحدد باإر�شاداته وبركته اأن�شطة 

الطريقة  وم�شتقبل  وت��وج��ه��ات��ه��ا،  ال��ط��ري��ق��ة 

يح�شر داخل العائلة، حيث يرث البن من�شب 

اأن يكون عاملاً جم��ازاً وغالباً  الأب ول ي�شرتط 

للخاف بني  م�����ش��دراً  املن�شب  ه��ذا  ي��ك��ون  م��ا 

بها  يحظى  التي  املالية  للموارد  نظراً  الأب��ن��اء 

�شيخ الطريقة.

وا�شعة  �شريحة  ي�شم  ال�شلفي  التيار  اأم���ا 

م���ن ال��ع��ل��م��اء وامل�����ش��اي��خ وم�������ش���دري ال��ف��ت��اوى 

ويلتزم الامركزية الإداري��ة يف حركته وبنائه 

من  ال�شلفي  التيار  ا�شتفاد  ول��ق��د  التنظيمي، 

الذين  اخلليج  ل��دول  امل�شرية  العمالة  هجرة 

بعد  كبرياً  ح�شوراً  لي�شكلوا  م�شر،  اإىل  ع��ادوا 

اإدارياً  ال�شلفية اخلليجية  ما غرفوا من منهل 

وروحياً ومادياً.

امل��ه��م��ة امل���ل���ق���اة ع��ل��ى ع���ات���ق ���ش��ي��خ الأزه�����ر 

مطالب  فهو  للغاية  ودق��ي��ق��ة  وم��ع��ق��دة  �شعبة 

ب��ت��ه��ذي��ب ط���روح���ات امل��ت�����ش��ددي��ن ال��ذي��ن ف���ازوا 

بني  وح��وار  توا�شل  قناة  وفتح  النتخابات،  يف 

اجل��ي�����س وال��ت��ي��ار الإ���ش��ام��ي وب��اق��ي ال��ت��ي��ارات 

ال�شيا�شية. 

امللفات اخلالفية بني اجلي�ش 

والإخوان

 اأم�����ا الإخ�������وان امل�����ش��ل��م��ون راأ������س ح��رب��ة 

ال�شاخنة  اخلافية  امللفات  اأن  يبدو  التيار، 

مع املوؤ�ش�شة الع�شكرية م�شتمرة ومل حت�شم 

ب���ع���د، خ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د ت�����ش��ري��ح��ات امل��ر���ش��د 

ال���ع���ام الأ����ش���ت���اذ حم��م��د ب��دي��ع ح���ول رف�����س 

جمل�س  وح��ق  اجلي�س  ميزانية  ا�شتقالية 

ال�شعب اجلديد مبقا�شاة وحماكمة املجل�س 

املرحلة  يف  ل��ل��ب��اد  اإدارت�����ه  ح���ول  الع�شكري 

املن�شرمة، ل بد لهذين املوقفني اأن ي�شعا 

امل���وق���ف م���ن ج���دي���د، خ�����ش��و���ش��اً م���ع ازدي����اد 

الإ�شاعات حول احتمال انفجار املوقف بعد 

للثورة،  الأوىل  ال�شنوية  الذكرى  يناير   25
�شيطرت حالة مر�شية من اخلوف  اأن  بعد 

ب���ني امل�����ش��ري��ني ال���ذي���ن ح��ب�����ش��وا الأن��ف��ا���س، 

م��ت��وج�����ش��ني خ��ي��ف��ة م���ن الأه��������وال امل��ن��ت��ظ��ر 

ح��دوث��ه��ا م��ن ذل���ك ال��ي��وم، ول���و ح��ظ اإق��ب��ال 

كبري للمواطنني على �شراء وتخزين ال�شلع 

الأ�شا�شية مثل ال�شكر والأرز.

تتقاطر الدعوات من احلكومة واجلي�س 

بال�شنوية  ل��اح��ت��ف��ال  الإ����ش���ام���ي  وال��ت��ي��ار 

الأوىل للثورة، اإل اأن مفجري الثورة واأبناءها 

اأعلنوا اأنهم لن يحتفلوا بالثورة قبل انتقال 

وكانت  املنتخبة،  للهيئات  بالكامل  ال�شلطة 

“اإن  ال��ث��ورة،  �شباب  التي ردده��ا  العبارة  ه��ذه 

كنا �شنحتفل ب�شيء، فهو مبوا�شلة ثورتنا”.

ما  الأوىل،  �شنويتها  يف  يناير   25 ث���ورة   

زال اخل����اف ح��ول��ه��ا ي��ك��رب ي��وم��اً ب��ع��د ي��وم، 

هناك من يرى فيها اأ�شابع خارجية متويًا 

يغزو  غربي  م�شروع  م��ن  وج���زءاً  وحتري�شاً 

اأنها ثورة حقيقية  املنطقة، وهناك من يرى 

الأح��وال هناك جيل من  املقايي�س، بكل  بكل 

ال�شباب فجر الثورة وفتح اأبواب امل�شتقبل.

عرب النفط ويد امل�صاعدة مل�صر 

عرب النفط و�شط هذه الأجواء امتنعوا 

مل�����ش��ر يف حمنتها  امل�������ش���اع���دة  ي���د  م���د  ع���ن 

ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا، يف ال��وق��ت ال����ذي ي��ب��ع��رثون 

اأو  اأوروب����ا،  يف  ن��ادي  تي�شرت  ل�شراء  ب�شخاء 

ي��ت��ربع��ون امل���اي���ني حل��دي��ق��ة ح���ي���وان���ات يف 

ال��ن��ف��ط مي��ل��ك��ون �شيولة  ب��ري��ط��ان��ي��ا، ع���رب 

ب�شهولة  م�شر  باإقرا�س  لهم  ت�شمح  كبرية 

ال��ق��رار وح��ري��ة الت�شرف  ل��و ك��ان��وا ميلكون 

باأموالهم، ولكنهم يلتزمون القرار الأوروبي 

الأم��ريك��ي  للموقف  بالإ�شافة  ال�شهيوين 

ال����ذي ه���دد م���ن خ���ال ال��ك��ون��غ��ر���س بقطع 

املعونة الأمريكية، لقد بات الو�شع يف م�شر 

ب��ح��اج��ة ل��ق��رار ج���ريء مم��اث��ل ل��ق��رار ط��رد 

اخلرباء ال�شوفيات، لقد بات من ال�شروري 

الأمريكية  واملعونات  املخابرات  جي�س  طرد 

وحا�شيتهم، لأن انتظار امل�شاعدات اخلارجية 

مت�س  ومهينة  جمحفة  بتنازلت  امل�شروطة 

م�شر  لأن  تتوقف،  اأن  يجب  م�شر،  �شيادة 

اأكرب واأعز من كل �شروط املعونة املذلة التي 

باتت مت�س �شيادة م�شر.

طرد ال�صفري الإ�صرائيلي وجي�ش 

املخابرات الأمريكي

الأغلبية اجلديدة باتت اأمام مفرتق طرق، 

ومف�شل اأ�شا�شي، اإما تتمكن من تر�شيخ �شيادة 

وجي�س  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�شفري  وت��ط��رد  م�����ش��ر، 

امل���خ���اب���رات الأم�����ريك�����ي، وت���ل���ت���زم ب��ال�����ش��ع��ارات 

ت��رف��ع��ه��ا، ول جتعلها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اجل���ه���ادي���ة 

منطلقاتها،  ع��ن  حت��ي��د  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب 

وتكرر جتربة ح�شني مبارك يف احلكم، وتنغم�س 

بالعاقة املحرمة �شيا�شياً مع الأمريكي حتت 

الآخ��ر  اجلانب  اإىل  والإلتفات  ك��ان،  عنوان  اأي 

من الكرة الأر�شية لبناء �شيا�شة دولية جديدة، 

الإخوان امل�شلمون اأمام مع�شلة حقيقية، لأنهم 

يقرب  ما  اإىل  �شيحتاجون  احلكم  ا�شتلموا  اإذا 

لإح����داث  الأق�����ل،  ع��ل��ى  دولر  10مليارات  م��ن 

املبلغ  وه��ذا  ال�شارع،  يهدئ  اقت�شادي  انتعا�س 

الديون  ل��دول��ة فقرية غ��ارق��ة يف  يعترب ه��ائ��ًا 

والعجز والبطالة واأقفل فيها 1500م�شنع هذا 

مداخيل  احلا�شر  بالوقت  لديها  ولي�س  العام، 

كانوا  الذين  الأج��ان��ب  وامل�شتثمرون  �شياحية، 

يرتاك�شون اإليها، باتوا يفرون منها.

بامل�شالح  الت�شحية  �شتتم  مبا  النهاية،  يف 

اأم املبادئ؟

جهاد ال�ضاين
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عـــربـــي

يف الذكرى ال�صنوية الأوىل للثورة

االأزهر يتقدم.. واالإخوان يف االختبار

بعد عام من اندلع الثورة التي اأطاحت بنظام الرئي�س 

زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي، جت��د ت��ون�����س نف�شها اأم����ام م���اأزق 

وارت��ف��اع  ميزانياتها  يف  خلل  ب��ني  ي���رتاوح  كبري،  اقت�شادي 

امل�شانع، وتفاقم  العديد من  اإغاق  ال�شلع، وبني  اأ�شعار  يف 

الو�شع يف �شوق العمل من ت�شريح للعمال وتراجع ال�شياحة 

وال���ش��ت��ث��م��ار، م��ع ت�شجيل ح��رك��ة ت��ظ��اه��رات واح��ت��ج��اج��ات 

ت�شيف اإىل الو�شع القت�شادي �شوداوية.

اجلبايل،  حمادي  التون�شية  احلكومة  رئي�س  وبح�شب 

فقد تكبد القت�شاد التون�شي ب�شبب هذه الظاهرة خ�شائر 

كما  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  خ��ال  دولر  مليار   1.6 بقيمة  مالية 

بنحو  ال��ع��ام  نف�س  يف  ت��راج��ع  للباد  القت�شادي  النمو  اأن 

التي ي�شجل  امل��رة الأوىل  نقطتني حتت ال�شفر، وه��ذه هي 

بعدما  عاماً،   20 منذ  �شلبياً  من��واً  التون�شي  القت�شاد  فيها 

اقت�شادياً  من��واً  الأخ��ريي��ن  العقدين  خ��ال  تون�س  حققت 

مبعدل 5 يف املئة �شنوياً.

تون�شي فقدوا  األف   15 فاإن  الر�شمية،  الأرق��ام  وبح�شب 

وظائفهم يف العام 2011، ب�شبب تردي الو�شع القت�شادي، 

اأن حالة عدم ال�شتقرار الجتماعي يف الباد، حالت  علماً 

دون تنفيذ م�شاريع ا�شتثمارية جديدة كانت �شتوفر 26 األف 

فر�شة عمل جديدة، واأح�شي عدد العاطلني يف تون�س ب� 800 

األف، بينهم 200 األف من اأ�شحاب �شهادات التعليم العايل.

اأكرث من  وكانت تون�س �شهدت منذ بداية العام املا�شي 

اأدت اإىل تراجع موؤ�شرات الإنتاج وال�شادرات،  اإ�شراب،   400
وارتفاع الت�شخم يف الباد اإىل م�شتويات قيا�شية.

فقر مدقع

اأطلقتها  التي  الوعود  حتقيق  التون�شي  ال�شعب  ينتظر 

ثابتة،  علمية  ح�شابات  على  املبنية  غ��ري  امل��وؤق��ت��ة  ال�شلطة 

ن�شبة  يتجاوز  مدقع  فقر  معدل  الإح�شاءات  ت�شجل  بينما 

ال�24 يف املئة، ومعدل بطالة مرتفع، فيما ياأخذ املعت�شمون 

على احلكومة املوؤقتة اأنها تعالج الق�شية ب�شيا�شات قدمية 

رغم عقمها وف�شلها، واأبرزها التجنيد الإجباري ملن بلغ �شن 

التجنيد.

ال�شيا�شي  ال��واق��ع  م���راآة  ال�شياحة  ق��ط��اع  ك��ان  لطاملا 

املئة  يف   5.5 ال�شياحة  �شكلت  تون�س  ويف  والق��ت�����ش��ادي، 

الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  التون�شي، وخال  القت�شاد  من 

من العام املا�شي، تراجع عدد ال�شياح بن�شبة 33 يف املئة، 

 45 فيما تراجع عدد ال�شياح الأوروبيني وحدهم بن�شبة 

يف املئة.

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د الج��ت��م��اع��ي، ارت��ف��ع��ت ن�شبة ال��ف��ق��ر يف 

والتي  العاملية،  للمقاي�ش�س  وفقاً  املئة،  يف   24.7 اإىل  تون�س 

حتدد عتبة الفقر بدولرين للفرد الواحد يومياً، وترتفع 

والتي  للباد،  واجلنوبية  الغربية  املناطق  يف  الن�شبة  هذه 

ظ��روف  بتح�شني  م��ط��ال��ب��ة  م��ت��وا���ش��ل��ة  اح��ت��ج��اج��ات  ت�شهد 

الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  وتوفري  عمل  فر�س  وتوفري  املعي�شة 

املفقودة يف تلك املناطق، وتقدر وزارة ال�شوؤون الجتماعية 

األ��ف  ب�800  العاطلني  ع��دد  املوؤقتة  التون�شية  احلكومة  يف 

 30 عن  اأعمارهم  تقل  منهم  املئة  يف   69 العمل،  عاطل عن 

ال�����ش��ه��ادات العاطلني عن  ي��ق��در ع��دد حملة  ع��ام��اً، يف ح��ني 

ال�شوؤون  وزي��ر  وق��ال  العمل..  األ��ف عاطل عن  ب�170  العمل 

الجتماعية يف احلكومة التون�شية املوؤقتة حممد النا�شر: 

»الفقر والبطالة وعاقات الإنتاج ت�شكل اأبرز املوا�شيع التي 

الفرتة«..  هذه  يف  املواطنني  واحتجاجات  مطالب  تت�شدر 

ويتوقع توا�شل الحتجاجات مع عجز احلكومة املوؤقتة عن 

الوفاء بوعودها للمواطنني.

حمرر ال�صوؤون العربية

�شيخ الأزهر اأحمد الطيب

بعــــد عـــــام عــلى ثــــورة الــيـــا�صــــمني

اقت�ساد تون�س يتخبط يف م�ستنقع الفقر والبطالة

w w w . a t h a b a t . n e t2012 - العدد 198(  اجلمعة - 27 كانون الثاين (



ال�شهيونية  ال��ه��ج��م��ة  م��ه��ام  اأب����رز  م��ن  اإن 

- الأم���ريك���ي���ة امل�����ش��ت��ج��دة، ال���ت���ي ب������داأت ب��غ��زو 

تدمري  اإىل  �شعيها  ه��و  وال���ع���راق،  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 

جم��م��ل ال��ك��ي��ان��ات وال�����دول الإق��ل��ي��م��ي��ة، بغ�س 

ال��ن��ظ��ر ع���ن ط��ب��ي��ع��ة اأن��ظ��م��ت��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة اأو 

الأح��داث اجلارية يف  وتاأتي  املختلفة،  ولءاتها 

لت�شتكمل  عام  منذ  والإ�شامي  العربي  العامل 

مو�شوعياً هذه املخططات، فت�شبح »اإ�شرائيل« 

ال��دول��ة امل��رك��زي��ة ال��وح��ي��دة يف مقابل دوي��ات 

اأو  والنمو،  البقاء  مقومات  لكل  تفتقد  فا�شلة 

مفتتة  �شكانية  كتًا  ترعى  هزيلة  كيانات  اإىل 

ت��ن��ح��ره��ا ال�������ش���راع���ات ال��ع��رق��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة 

واملذهبية.

اأو  تفا�شيل  ح��ول  وي��ق��ال  قيل  عما  ب��ع��ي��داً 

وما  وليبيا،  وم�شر  تون�س  يف  ح��دث  م��ا  نتائج 

ينتظر ال�شودان واليمن و�شورية وغريها، ثمة 

ع��ام��ل م�شرتك واح���د م��ن حيث اجل��وه��ر بني 

خمتلف ال�شاحات، وهو اإلغاء الكيانات وتدمري 

درجة  بلغت  مهما  املركزية،  الدولة  موؤ�ش�شات 

فعاليتها اأو عجزها ب�شكل ي�شتحيل بعده اإعادة 

بنائها، وعليه فاإن اإ�شقاط الأنظمة اأو الإطاحة 

مناه�شة  درج��ة  ع��ن  النظر  بغ�س  ب��ال��روؤ���ش��اء، 

واإ�شرائيل،  ال��غ��رب  لإرادة  ارتهانهم  اأو  ه���وؤلء 

لي�س �شوى الغاف اخلارجي حلقيقة الأهداف 

املرجوة من اإثارة »احلراك ال�شعبي« وا�شتغال 

تغيري  اإىل  الفعلي  وت��وق��ه��ا  ال�����ش��ع��وب  تعّط�س 

اأو�شاعها املاأ�شاوية. 

امل��ث��ال، مل يكن  ف��ف��ي م�����ش��ر، ع��ل��ى �شبيل 

جن����اح ال���ق���وى الإ����ش���ام���ي���ة يف الن��ت��خ��اب��ات 

ال���ربمل���ان���ي���ة م���دع���اة اأم�����ل واط���م���ئ���ن���ان ل��دى 

املواطنني، بل اأثار املخاوف لدى العديد من 

الأم��ر  وكذلك  والأق��ب��اط.  العلمانية  القوى 

حيث  وال�����ش��ودان،  وال��ي��م��ن  وليبيا  تون�س  يف 

تنتقل القوى املت�شارعة من ف�شل اإىل ف�شل 

جديد من »الثورة« والتظاهر وح�شد اجلموع 

يب�شر  ل  الأم���رال���ذي  الإع��ام��ي��ة،  والتعبئة 

التناحر  م��ن  مب��زي��د  ب��ل  ال��و���ش��ع،  با�شتقرار 

وال��ت��ف��ت��ي��ت وال���ت���ق���ات���ل ال��ط��ائ��ف��ي وال��ق��ب��ل��ي 

والإثني.

وينح�شر  الأق��ط��ار  ك��ل  يف  الو�شع  يت�شابه 

القوى  واأ�شماء  التفا�شيل  اختاف  يف  الفرق 

ت�شكلت  لقد  ال�شيا�شي،  احل���راك  يف  امل�����ش��ارك��ة 

معظم »جمال�س احلكم النتقالية« اأو »جمال�س 

املعار�شة« خ��ارج ال��ب��اد، وحت��ت رع��اي��ة ال��دول 

 - ال�شهيونية  الهجمة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��غ��رب��ي��ة 

الأمريكية امل�شتجدة، ولهذا فاإنها لي�شت عاجزة 

بناء موؤ�ش�شات  اإع��ادة  اأو  ال�شتقرار  عن حتقيق 

الدولة فح�شب، بل هي غري مكلفة اأ�شًا بهذه 

املهمة.

املرتهنة  القوى  لهذه  ميكن  ما  اأق�شى  اإن 

ظل  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن��اء  �شعيد  ع��ل��ى  حتقيقه 

اأو  اللبننة  هو  بينها  فيما  املتنامية  ال�شراعات 

معنى  بكل  العاجزة  للدولة  كنموذج  العرقنة 

ك��ل من  امل�شطنع يف  ال���ه���دوء  ف��رغ��م  ال��ك��ل��م��ة، 

ل��ب��ن��ان وال����ع����راق، ل��ي�����س ث��م��ة اأم����ل يف ال��وح��دة 

املذهبي  التقاتل  الوطنية، حيث ل يغيب �شبح 

والطائفي مع انعدام الأمن والأمان، ول وجود 

الجتماعية،  اأو  القت�شادية  التنمية  خلطط 

فا رجاء يف �شمان الأمن الغذائي اأو حت�شني 

اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ك��ت��اأم��ني ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء 

وم���ا اإىل ذل����ك، وب��ال��ت��ايل، ل ق����درات دف��اع��ي��ة 

الرثوات  الأر���س وحتمي  ال�شيادة على  ت�شمن 

الوطنية؛ باخت�شار هي دول تبدو طبيعية من 

حيث �شكلها اخلارجي ولكنها اآيلة للتفّجر من 

يف  امل���زروع  الفنت  فتيل  اإ�شعال  مبجرد  داخلها 

تركيبتها اله�شة. 

اإن ال��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين ي��ت��ح��ني ال��ف��ر���س 

لانق�شا�س على هذه »الدويات« امل�شتحدثة 

واملرتهنة لإرادة من اأن�شاأها، و�شت�شعى اإ�شرائيل 

متهيداً  الأخ����رى  تلو  ال��واح��دة  تطويعها  اإىل 

ل��ب�����ش��ط ن��ف��وذه��ا ع��ل��ى اأو����ش���ع ن��ط��اق مم��ك��ن يف 

املنطقة. 

تركيا  اأن  حت��ل��ي��ات  يف  ال��ك��ث��ريون  يتلهى 

يحدثه  ال���ذي  ال��ف��راغ  مل��لء  تتناف�شان  واإي����ران 

ويتنا�شون  املنطقة  يف  وال��دول  الكيانات  انهيار 

ه��ذه  الأول خل��ل��ق  امل���ح���رك  ه���ي  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن 

ل����ن ت��ك��ت��م��ل  ال���ف���و����ش���ى. ويف واق�������ع الأم����������ر، 

امل��خ��ط��ط��ات ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة ول���ن حت��ق��ق م��اآرب��ه��ا 

نفوذها  اإن  بل  وتركيا،  اإي��ران  تطويع  دون  من 

هاتني  ���ش��رب  بنجاحها يف  م��ره��ون  الإق��ل��ي��م��ي 

ح��رب  ب�شن  ���ش��واء  ب��اآخ��ر،  اأو  ب�شكل  ال��دول��ت��ني 

اأم  الأخ��رى  اإحداها �شد  بتحري�س  اأم  اإقليمية 

وتفتيت  واملذهبية  العرقية  ال��ن��زاع��ات  ب��اإث��ارة 

املجتمع من الداخل.

امل��رح��ل��ة  ع���ن���وان  اإن  ن���ق���ول،  يف اخل��ا���ش��ة 

القائمة  ال���دول  تفكيك  ا�شتكمال  ه��و  الراهنة 

وج��ع��ل��ه��ا ك��ي��ان��ات ف��ا���ش��ل��ة، ف��خ��ال ع���ام واح���د، 

بينت الأحداث الكربى الأخرية، على اختاف 

�شيناريوهاتها  تنوع  اأو  ومربراتها  مقدماتها 

ونتائجها، اأن املنطقة �شائرة اإىل قمة الفو�شى 

الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة وال���ش��ط��راب��ات 

لقرن  تتويجاً  البينية،  وال�شراعات  ال�شيا�شية 

والف�شاد  والتخلف  التمزق  تداعيات  من  كامل 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي والرت����ه����ان للقوى  والح���ت���ال 

الأجنبية. 

النظر   ث��م��ة ح��اج��ة ملحة لإع�����ادة  وع��ل��ي��ه، 

بهذه »الثورات« التي تثري الكثري من ال�شبهات 

جل��ه��ة ت��وق��ي��ت��ه��ا وه�����ش��ا���ش��ة ق���وى »امل��ع��ار���ش��ات 

ق��ائ��دة  ب��اأن��ه��ا  ت��وه��م نف�شها  ال��ت��ي  امل���ف���ربك���ة«، 

اأن من  امل��ب��ك��ي  ال���ق���ائ���م. وامل�����ش��ح��ك  احل�����راك 

اأنهم  غفلتهم،  ل�شدة  يح�شبون،  حكام  يدعمهم 

ناجون من امل�شري البائ�س الذي يعينون اأعداء 

اأن  ويتنا�شون  لنظرائهم،  ترتيبه  على  الأم���ة 

���ش��ع��ارات احل��ري��ة وال��ع��دال��ة وح��ق��وق الإن�����ش��ان 

وحترير املراأة واإقامة الدولة املدنية هي نف�س 

الغرب  �شي�شتخدمها  التي  الرنانة  ال�شعارات 

حني  بعرو�شهم  لاإطاحة  ال�شهيوين  والكيان 

يحني اأوانها.

عدنان حممد العربي

بعد احتدام اخل��اف واجل��دل حول م�شروع قانون 

�شالح  ع��ب��داهلل  علي  اليمني  للرئي�س  احل�شانة  منح 

معدًل  ج��دي��داً  ن�شاً  اليمني  ال��ربمل��ان  اأق���ر  وم��ع��اون��ي��ه، 

الرئي�س  مبنح  وق�شى  ال��وف��اق،  حكومة  عليه  �شادقت 

احل�����ش��ان��ة ال��ت��ام��ة م��ن امل��اح��ق��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، واإع��ط��اء 

ال���ع���ام���ل���ني م���ع���ه ح�����ش��ان��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة حم�������ددة، حت��م��ي 

امل�شوؤولني الذين عملوا مع �شالح، يف موؤ�ش�شات الدولة 

اجلنائية  املاحقة  م��ن  والأم��ن��ي��ة،  والع�شكرية  املدنية 

اأدائهم  اأث��ن��اء  بها  قاموا  �شيا�شية  دواف��ع  ذات  والأع��م��ال 

على  تنطبق  ل  احل�شانة  ه��ذه  لكن  الر�شمية،  ملهامهم 

اأعمال الإرهاب.

ويبدو من الوا�شح اأن اإقرار القانون بهذه ال�شيغة، 

جاء بعد اأن و�شع �شالح وحزبه، حزب املوؤمتر، العراقيل 

املبعوث  دف��ع  م��ا  اخلليجية،  امل��ب��ادرة  تنفيذ  ط��ري��ق  يف 

لإي��ج��اد  �شنعاء  اإىل  للمجيء  عمر  ب��ن  ج��م��ال  ال���دويل 

ت�شوية لاأزمة، وكذلك اإىل تدخل دول جمل�س التعاون 

ال�����ش��ع��ودي��ة، لإخ�����راج ال�شيغة  اخل��ل��ي��ج��ي، وخ�����ش��و���ش��اً 

وحزبه،  اليمني  الرئي�س  اأر�شت  التي  املعدلة  اجلديدة 

ودفعتهم اإىل اإزالت اعرتا�شهم، وت�شهيل اإقرار م�شروع  

قانون احل�شانة يف الربملان.

انك�شاف  و�شبقها  واك��ب��ه��ا،  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  اأن  غ��ري 

من  اليمني  ال�شباب  ث��ورة  لإجها�س  ال��ه��ادف  املخطط 

اخلليجية  امل��ب��ادرة  يف  ت��رى  والتي  امل�شادة،  القوى  قبل 

خليجي،  اأمريكي  بدعم  احلكم،  على  لل�شيطرة  فر�شة 

بقوى  تطعيمه  ع��رب  ال��ن��ظ��ام،  ت��ع��ومي  اإع����ادة  ي�شتهدف 

�شيا�شية جديدة بال�شراكة مع حزب املوؤمتر الذي يراأ�شه 

العمل  ا�شتمراره يف  �شالح، بعد تنحي الأخ��ري و�شمان 

لأي  يتعر�س  اأن  دون  م��ن  للحزب  كرئي�س  ال�شيا�شي 

اأن موؤ�شرات هذا املخطط  امل�شتقبل، على  ماحقات يف 

جت�شدت بالوقائع الآتية:

اليمني  للرئي�س  الأ�شا�شية  امل��رت��ك��زات  ا�شتمرار   -

وحزبه، يف موؤ�ش�شات الدولة الرئي�شية، اإن كان يف حكومة 

الوفاق التي جرى ت�شكيلها منا�شفة بني حزب املوؤمتر، 

الع�شكرية  الأج���ه���زة  يف  اأو  امل�����ش��رتك،  ال��ل��ق��اء  واأح�����زاب 

والأمنية، من خال توفري احلماية ال�شيا�شية لأعوان 

املوؤ�ش�شات،  هذه  قيادة  يتولون  الذين  واأولده  الرئي�س 

وم��ث��ل ه���ذه امل��رت��ك��زات ه��ي ال��ت��ي جت��ع��ل ال��رئ��ي�����س، بعد 

تنحيه، ميار�س ال�شلطة الفعلية من خلف ال�شتار.

- احلر�س الأمريكي اخلليجي على حماية �شالح، 

ومرتكزات حكمه، والذي متثل يف رعاية ال�شيغة املعدلة 

للملك  باجتماع  عنه  وع��رّب  احل�شانة،  ق��ان��ون  مل�شروع 

با�شندوه،  الوفاق  رئي�س حكومة  مع  عبداهلل  ال�شعودي 

وا�شنطن  ب��ارزي��ن يف ح��ك��وم��ت��ه، ويف جت��دي��د  واأع�����ش��اء 

دعمها ل�شالح بالتاأكيد على منحه احل�شانة كجزء من 

التفاق، رغم معار�شة منظمة العفو الدولية، واأغلبية 

ال�شعب اليمني لذلك.

اإق��دام القوى امل�شادة للثورة على حماولة تغذية   -

واإث������ارة ال��ت��ن��اق�����ش��ات داخ����ل ���ش��ف��وف ���ش��ب��اب ال���ث���ورة يف 

�شفوفهم  يف  النق�شام  اأح��داث  اإىل  وال�شعي  ال�شاحات، 

الرئي�س  مبحاكمة  املتم�شك  موقفهم  اإ�شعاف  بهدف 

واأع�����وان�����ه، واإح��������داث ت��غ��ي��ري ج�����ذري يف ن���ظ���ام احل��ك��م 

و���ش��ي��ا���ش��ات��ه، وظ���ه���ر ذل����ك ب�����ش��ك��ل وا����ش���ح م���ن خ��ال 

ال�شتباكات بالع�شي بني �شباب اللقاء امل�شرتك، و�شباب 

التغيري بكل منوعاتهم، على خلفية املوقف من  �شاحة 

املبادرة اخلليجية. 

يحاول  الذي  للثورة،  امل�شاد  املخطط  لكن هل هذا 

�شيتمكن  اخلليجية،  امل��ب��ادرة  تنفيذ  ع��رب  طريقه  �شق 

التي  القاعدة  على  الأزم��ة  واإنهاء  الثورة،  اإجها�س  من 

تبقي اليمن يف فلك التبعية ل�شيا�شات الوليات املتحدة، 

واأنظمة جمل�س التعاون اخلليجي؟

امل��ت��ت��ب��ع مل�����ش��ار ت���ط���ورات الأزم������ة ي��ل��ح��ظ ب����اأن مثل 

وق��واه  اأ�شا�شية  مرتكزات  ل��ه  كانت  واإن  املخطط،  ه��ذا 

من  للعديد  التحقيق،  �شهل  لي�س  اأن��ه  اإل  ال�شيا�شية، 

الأ�شباب:

اأزم��ة  اأزم���ة عميقة، فهي  اليمن  الأزم���ة يف  اإن   -1
والتي  والداخلية،  اخلارجية  و�شيا�شاته  حكم،  نظام 

اإع���ادة تعومي  اأن يو�شع ح��داً لها من خ��ال  ل ميكن 

النظام باإدخال قوى �شيا�شية ت�شعى اإىل ال�شلطة، فيما 

ترف�س  للنظام  احلقيقية  واملعار�شة  الثورية،  القوى 

امل��ب��ادرة اخلليجية، وم��ا نتج  ذل���ك، وت��دع��و لإ���ش��ق��اط 

عنها.

2- اإن ال��ق��وى ال��ث��وري��ة وال��رادي��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��اوم 

الداخلية هي قوى  اليمن  �شوؤون  التدخل اخلارجي يف 

التي  املناطق  من  العديد  على  وت�شيطر  �شعبياً،  وازن��ة 

الع�شكرية  واأجهزتها  ال��دول��ة  �شلطة  خ��ارج  عملياً  ه��ي 

امل��ب��ادرة  ات��ف��اق  اأن ينجح  والأم��ن��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ل ميكن 

امل�شادة  وال��ق��وى  ترف�شه،  ال��ق��وى  م��ادام��ت  اخلليجية 

للثورة عاجزة عن فر�س �شيطرتها على الأر���س، وعن 

ك�شب تاأييد غالبية ال�شعب اليمني.

الغالبية  اإرادة  حت���دى  اخل��ل��ي��ج��ي  الت���ف���اق  اإن   -3
�شكل  ول��ذل��ك  ومطالبها،  اآم��ال��ه��ا،  وجت��اه��ل  ال�شعبية، 

ا�شتفزازاً لها، الأمر الذي �شيوؤدي اإىل ت�شعيد ال�شراع 

وال��ت��وت��ر يف ال�����ش��ارع، وي��دف��ع ح��رك��ة �شباب ال��ث��ورة من 

جهة، واحلوثيني يف ال�شمال من جهة ثانية، واحلراك 

اجلنوبي من جهة ثالثة اإىل ت�شعيد حتركاتهم، وهو ما 

يجعل البون �شا�شعاً بني ما يجري على �شعيد ال�شلطة، 

اإمكانية  وبني ما يجري على الأر���س، مبا ي�شعب معه 

تنفيذ التفاق.

وع��ل��ي��ه ف�����اإن ك���ل امل��ع��ط��ي��ات ل ت���وح���ي ب�����اأن ال��ي��م��ن 

ي�شري يف اجت��اه اخل���روج م��ن الأزم���ة، ب��ل ت�شري اإىل اأن 

ت�شعيد  اإىل  �شيوؤ�ش�س  عنه  نتج  وم��ا  اخلليجي  التفاق 

ال�شراع والأزم���ة،    ودفع الباد اإىل خماطر النزلق 

اإذا م���ا جل����اأت اأط����راف  ن��ح��و ح���رب اأه��ل��ي��ة، خ�����ش��و���ش��اً 

ب��ال��ق��وة، يف ظل  ف��ر���س تنفيذه  الت��ف��اق على حم��اول��ة 

حماولت  على  ردوا،  الذين  الثورة  �شباب  حركة  جتذر 

اإجها�س  ثورتهم، بت�شعيد الحتجاجات املنددة باملوقف 

التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  واإع�����ان  واخل��ل��ي��ج��ي،  الأم���ريك���ي 

عن  الثوار،  ال�شعبية يف جمعة عزمية  ال�شبابية  للثورة 

للمطالبة مبحاكمة �شالح ومعاونيه،  امل�شوار  موا�شلة 

والق�شا�س منهم.

ح�صني عطوي
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الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �شالح

الهجمة ال�سهيونية توظف »الربيع العربي« لتفتيت املنطقة
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بعد اإقرار م�صروع احل�صانة للرئي�ش اليمني

هل تنجح اأطراف االتفاق اخلليجي يف اإجها�س الثورة وتعومي النظام؟
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ب�����داأت ح��م��ل��ة ال��ت��ح��ري�����ض »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 

اإيران منذ �سنوات، ملنع تطوير برناجمها  �سد 

ال����ن����ووي ب��ال��و���س��ائ��ل امل���ت���ع���ددة، م���ن احل�����س��ار 

امل��ب��ا���س��رة،  الع�سكرية  ال�����س��رب��ة  اأو  وال��ع��ق��وب��ات 

���س��وري��ة ول��ب��ن��ان  اأو ع���ر ����س���رب ح��ل��ف��ائ��ه��ا يف 

 - الأم��رك��ي  التحالف  جن��ح  وق��د  وفل�سطني، 

الإ�سرائيلي بتغير بو�سلة العداء واحلرب من 

الإيرانية،  اجلبهة  اإىل  »الإ�سرائيلية«  اجلبهة 

بعناوين مذهبية وقومية م�سللة.

وم���ن���ذ اأك������ر م����ن ث�����اث ����س���ن���وات، حت���دد 

امل���واع���ي���د ل��ل�����س��رب��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ع���ر و���س��ائ��ل 

الع�سكريني، لكن �سرعان  الإعام وت�سريحات 

ما تتبدد هذه التهديدات ويتم التعوي�ض عنها 

ت�سخيم  اأن  ويظهر  القت�سادية،  بالعقوبات 

اأم��ور  اإىل ع��دة  ال��ن��ووي الإي���راين يهدف  امللف 

منها:

- اإبقاء اإيران يف حالة من القلق وال�ستنفار 

واإلهائها مبلفاتها الداخلية، ملنعها من التدخل 

والتاأثر يف املنطقة لت�سهيل ابتاع الأمركيني 

ال�سرق الأو�سط اجلديد، والتمكن من الق�ساء 

على حركات املقاومة التي تدعمها اإيران.

- تاأمني البيئة الآمنة لاحتال الأمركي 

اأفغان�ستان والعراق، والحتال الإ�سرائيلي  يف 

يف فل�سطني ولبنان.

- ج��ذب الن��ت��ب��اه اإىل اجلبهة الإي��ران��ي��ة - 

العربية للتفرغ مل�سادرة الثورات العربية وبناء 

ال�سرق الأو�سط اجلديد بن�سخته الأمركية.

امل��ق��اوم��ة يف املنطقة،  اإ���س��ق��اط راب���ط   -

امل��ت��م��ث��ل ب�����س��وري��ة حت���ت ذري���ع���ة الإ����س���اح 

واأم��راء  ملوك  من  وبدعم  والدميقراطية 

ال�سلطة  ت�����داول  مل���ب���داأ  امل���وؤي���دي���ن  اخل��ل��ي��ج 

و���س��د ال��ع��ائ��ات احل��اك��م��ة! ل��ك��ن ال��وق��ائ��ع 

ال��ع�����س��ك��ري��ة منها،  الإي���ران���ي���ة، خ�����س��و���س��اً 

القوى  وت��وازن  الدفاع  على  القدرة  اأثبتت 

على  م��ن جبهة  اأك��ر  على  ال��رد  واإمكانية 

وحتى  والع�سكري،  القت�سادي  امل�ستويني 

�سي�سيب  مم���ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واأتباعه  الأمركي-الإ�سرائيلي  التحالف 

بخ�سائر كبرة ومنها:

- تبني لاأمركيني وحلفائهم قدرة اإيران 

امل��ن��ت�����س��رة يف  الع�سكرية  ال��ق��واع��د  ���س��رب  ع��ل��ى 

اخلليج واأفغان�ستان وتركيا ب�سكل موؤمل وكبر.

- ال���ق���درة الإي���ران���ي���ة ع��ل��ى ���س��رب امل��ف��اع��ل 

ال��ن��ووي الإي���راين وك��ل الأرا���س��ي الفل�سطينية 

املحتلة ب�سكل غر م�سبوق.

- ق���درة اإي����ران ع��ل��ى اإحل����اق ال�����س��رر ب��دول 

اخل���ل���ي���ج احل���ا����س���ن���ة ل���ل���ق���واع���د ال��ع�����س��ك��ري��ة 

الأمركية التي ت�سارك الهجوم على اإيران.

- اإغ������اق م�����س��ي��ق ه���رم���ز م���ع ت��داع��ي��ات��ه 

العاملي،  القت�ساد  على  الكبرة  القت�سادية 

خ�سو�ساً الأوروب��ي، يف ظل الأزمة املالية التي 

تعانيها اأوروبا.

وب������ن������اء ع����ل����ي����ه، ت������راج������ع الأم�����رك�����ي�����ون 

والأوروب�����ي�����ون ع���ن خ��ط��ط��ه��م ل�����س��رب اإي�����ران، 

وب���ق���ي���ت »اإ�����س����رائ����ي����ل« وح����ي����دة يف ال��ت��ح�����س��ر 

ل  فهي  وع��اج��زة،  مربكة  تبدو  لكنها  للهجوم، 

متتلك القدرة على الهجوم ب�سكل منفرد، لأنه 

�سيعر�سها لتحمل الرد الع�سكري منفردة مما 

�سي�سيبها باأخطار كبرة.

الأمركية  الإدارة  ف��اإن  اأخ���رى،  وم��ن جهة 

لق�ساياها  و�ستتفرغ  النتخابات،  عام  �ستدخل 

اأو  ي�����س��ر  اأي م��ل��ف  ال���داخ���ل���ي���ة، ول����ن حت�����ّرك 

بالرئا�سة  بال�ستمرار  الدميقراطيني  ي��ه��دد 

فاإنه  الفرن�سي،  الرئي�ض  وك��ذل��ك  الأم��رك��ي��ة، 

امللمو�سة  اإخ��ف��اق��ات��ه  بعد  انتخاباته  يف  م��ه��دد 

واإن  املالية،  واإرباكاته  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على 

اع��ت��م��اد »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني« على قطر واأخ��وات��ه��ا 

لهزمية  �سيا�سية«  »بعو�سة  على  املراهنة  يعني 

»الفيل«، ومع عدم التقليل من الدور القطري 

اأو الفل�سطيني، فا بد  �سواء يف امللف ال�سوري 

من العرتاف بنجاح قطر يف حتييد وجذب اأهم 

»العتدال  مع�سكر  اإىل  الفل�سطينية  الف�سائل 

ال���ع���رب���ي«، وان�����س��ح��اب��ه��ا م���ن حم���ور امل��ق��اوم��ة، 

اإ�سماعيل  ال�سيد  ب��ه  ق��ام  م��ا  خطواتها  واأوىل 

وا�ستثنى  ع��دة  عربية  عوا�سم  زار  حيث  هنية، 

ط��وال  ال��دع��م  قدمتا  اللتني  واإي�����ران،  ���س��وري��ة 

ب��امل��ال وال�����س��اح والحت�سان،  ف��رتة احل�����س��ار؛ 

فكان الرد مبقاطعة اإيران و�سورية، بل املوقف 

ومت  ال�����س��وري��ة،  الأح����داث  يف  وامل�سبوه  امللتب�ض 

اجلبهة  على  التهدئة  هدية  »اإ�سرائيل«  اإه��داء 

الفل�سطينية يف غزة، وقطع الذراع الإيراين يف 

فل�سطني مقدمة لقطع ذراع املقاومة يف لبنان، 

اأم  الداخلية  الفتنة  اأم  املبا�سر  بالهجوم  �سواء 

اإ�سقاط النظام يف �سورية.

ي��ظ��ه��ر يف  »الإ�����س����رائ����ي����ل����ي«  الإرب����������اك  اإن 

ت�سريحات امل�سوؤولني ال�سيا�سيني والع�سكريني:

التهديد املتكرر وحتديد املواعيد للهجوم، 

ثم الرتاجع عنها واإبداء عدم الرغبة بالهجوم.

الف�سل يف اجلهوزية الع�سكرية الإ�سرائيلية، 

وع�����دم ال��ل��ي��اق��ة وال���ك���ف���اءة امل��ه��ن��ي��ة، رغ����م كل 

ال�ستعدادات، وهذا ما ظهر يف مناورة »الغيوم 

ال�سوداء« الأخرة واجلرحى بني املظليني.

مع  امل�����س��رتك��ة  الع�سكرية  امل���ن���اورات  اإل��غ��اء 

اأمركا، بحجة عدم توفر امليزانية.

القيود الأمنية املفرو�سة على �سفر  القادة 

الثاأر  م��ن  خ��وف��اً  اخل���ارج،  اإىل  »الإ�سرائيليني« 

الإيراين واللبناين على عمليات الغتيال.

امل�����س��ك��ل��ة اأن ب��ع�����ض ال��ع��رب ي�����س��اع��د ال��ع��دو 

له  ويقدم  اإرباكه،  من  للتخل�ض  »الإ�سرائيلي« 

اإيران من  امل�ساعدة بتح�سر الراأي العام �سد 

للم�ستعمر،  والأج����ر  واخل����ادم  ال��ت��اب��ع  م��وق��ع 

م���ق���اب���ل ع���ر����ض وح���ك���م ع���ائ���ل���ة، ل���ك���ن الأك�����ر 

اإ�سام اأمركي مهجن، يهادن  ماأ�ساة، اأن يولد 

والوطن،  الدين  اإخ��وان��ه يف  ويقتل  الح��ت��ال، 

ث��م يتبعه بع�ض  ال��ك��ام وال��ف��ت��اوى،  وي��ح��ّرف 

»ال����ث����وري����ني« ب��ح��ج��ة ال���واق���ع���ي���ة وال��ع��ق��ان��ي��ة 

وي��ل��ح��ق��وا ب��رك��ب »الع����ت����دال«، ال���س��م امل��ه��ذب 

لقوى ال�ست�سام والرجعية والتعبية.

د. ن�سيب حطيط

املهاجر املجري اليهودي نيكول �ساركوزي الذي 

الآن  منهمك  الفرن�سية،  ال��رئ��ا���س��ة  م��وق��ع  يحتل 

التي مل يعد يف�سله  الإليزيه،  اإقامته يف  بتجديد 

عن معركتها اإل اأ�سابيع، فهو كلما و�سله ا�ستطاع 

الفرن�سي،  ال��ع��ام  ال����راأي  ع��ن اجت��اه��ات  ت��ق��ري��ر  اأو 

با�ستمرار،  ت��رتاج��ع  ل��ه  التاأييد  ن�سبة  اأن  يكت�سف 

ولهذا بداأ مع اآلته النتخابية الوا�سعة التخطيط 

نف�سه  واإظ��ه��ار  ���س��ورت��ه،  لتلميع  ال�سريع  والعمل 

جهة،  م��ن  فرن�سا  ومكانة  دور  يهمه  دول��ة  كرجل 

واأنه فاعل يف تقرير م�سر العامل من جهة ثانية.

ب��داأ يلح، هل ينجح املهاجر  ال��ذي  ال�سوؤال  لكن 

الفرن�سي  ال��ي��م��ني  جتيي�ض  يعيد  اأن  ���س��ارك��وزي، 

خلو�ض معركته الرئا�سية؟

وا�سعة  خريطة  اأن  توؤكد  الباري�سية،  املعلومات 

ا�ستنها�ض  اأجل  ال�ساركوزية و�سعت، من  للمعركة 

ال�سعبية ترتكز على الآتي:

الكثر  اأخ���ذ  ال���ذي  ال��ي��ه��ودي  ال��ل��وب��ي  ا�ستنفار 

من الأوك�سجني يف عهد هذا الرئي�ض، الذي حكم 

مفا�سل  م��ن  كثر  يف  �سهيونية  يهودية  عنا�سر 

الإدارة الفرن�سية.

وت��وف��ر كل  وال��ت��ط��رف،  الأ���س��ول��ي��ات  ت�سجيع 

اأ����س���ب���اب ال���دع���م وال��ت��اأي��ي��د ل��ه��ا يف ال�����س��ر، كمنعه 

للنقاب يف فرن�سا، يف الوقت الذي ي�سجعها للقيام 

اأوروب����ا وحت��دي��داً يف فرن�سا،  ب��اأع��م��ال متطرفة يف 

ل��ي��ع��ل��ن اأن����ه ي��واج��ه��ه��ا ب��ح��زم وح�����س��م، ك��م��ا ي��دف��ع 

وي��وج��ه ال�����س��ه��ي��وين ب��رن��ار ه���ري ل��ي��ف��ي، ل��ق��ي��ادة 

العربية، كما ح�سل يف ليبيا، وكما يفعل  الفورات 

املرتبطني  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة  ���س��وري��ة،  يف  الآن 

ب��ال���س��ت��خ��ب��ارات ال��ف��رن�����س��ي��ة م���ن اأ����س���ول ���س��وري��ة 

وحماته  مقالته  تنا�سى  ال��ذي  غليون  ك��ره��ان 

ع��ل��ى الإ���س��ام��ي��ني يف ال�����س��اب��ق، مب���ا ي��ت��واف��ق مع 

خمطط �ساركوزي، مع متويل قطري كبر، وبهذا 

مت ترئي�سه جمل�ض ا�سطنبول، وكل ذلك من اأجل 

حتت  مكانة  لفرن�سا  جعل  اأن��ه  �ساركوزي  يوؤكد  اأن 

ال�سم�ض يف باد الكاز والغاز.

ا�ستنها�ض  ال��ت��ع��ومي��ي��ة،  ���س��ارك��وزي  خ��ط��ة  ويف 

كانت  لو  التعبر، حتى  اإن جاز  امل�سيحية«،  »الهمم 

باملجازر  بالتذكر  واأ�سدقائه،  على ح�ساب حلفائه 

ل�  املطلق  رف�سه  م��ع  الأرم���ن���ي،  بال�سعب  ال��رتك��ي��ة 

»تلويث« الحتاد الأوروبي ب� »الإ�ساميني« الأتراك، 

ولهذا كان راأ�ض احلربة يف رف�ض ع�سوية اأنقرة يف 

هذا الحتاد، رغم كل و�سائل واأ�ساليب الت�سول التي 

اأجل  اأوغلو من  اأردوغ��ان - غول -  اأجراها حتالف 

اأجلها انقلب على �سورية،  اكت�ساب الع�سوية، ومن 

وانخرط يف خمطط العداء لها.

انخراط  اإليها،  ي�ساف  ال�ساركوزية  اخلريطة 

باري�ض يف قيادة الحتاد الأوروبي لفر�ض عقوبات 

ي�����وؤِد اإىل حت�سن  ل��ك��ن ك���ل ذل���ك مل  اإي������ران،  ع��ل��ى 

ال��ن�����س��اط الق���ت�������س���ادي، ومل مي���ّك���ن ب��اري�����ض من 

اأوروب���ا، حيث ماتزال  ه��ام يف قيادة  احتال مركز 

القدمي  ال�ستعماري  الن�سق  نف�ض  على  بريطانيا 

دوره��ا ومكانتها،  التقهقر يف  لباري�ض  يريد  ال��ذي 

لن يرتك  اأملانيا  اآخ��ر هو  اأوروب��ي��اً  اأن عماقاً  كما 

ي�ستمر  ول��ه��ذا  ال��ع��امل..  يف  التو�سع  نعيم  لفرن�سا 

اقت�سادياً،  لباري�ض  الئتماين  الت�سنيف  ت��راج��ع 

وي�ستمر تدهور مكانتها و�سمعتها عاملياً، مما يجعل 

�ساركوزي يبدو اأكر فاأكر ذيًا لل�سيد الأمركي، 

الذي يريد اأن ي�سرك كل اأتباعه يف �سريبة هزائمه 

و�سعبة  قا�سية  مواجهة  ف��اإن  وبالتايل،  ومعاركه، 

تنتظر املهاجر املجري اليهودي، قد جتعله �ساكناً 

�سابقاً لق�سر الإليزيه.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية
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روما من فوق.. 
وغيرها من تحت

لو تغادرون اأبراجكم لبع�ض الوقت، لكنتم وقفتم 

تتجاهلونها،  اأظنكم  ول  تعرفونها..  حقائق  على 

وهذا اأب�سط الإميان بكم..

رمق  ل�سّد  و�سفة  ي�سّح  اأن  ميكن  فالب�سكويت 

اجلوع يف بريطانيا، اأو يف اأي دولة اأخرى غر لبنان، 

الب�سكويت، بل  اللبناين ل ي�ست�سيغ طعم  لي�ض لأن 

اأخرى يعرفها قاطنو الأبراج دون �سواهم،  لأ�سباب 

فما اأُتخم اإن�سان اإل على ح�ساب بطن �سامر!

مرتا.. مرتا.. تهتمني باأمور كثرة، فيما املطلوب 

املثال ل  �سبيل  اأقل بكثر مما تهتمني.. فعلى  منك 

احل�سر مطلوب منك ال�سهر على الأمن القت�سادي 

الذين  الفقر،  خ��ط  م�ستوى  دون  ه��م  مل��ن  واملعي�سي 

ي�سكلون ال�سواد الأعظم من اللبنانيني، لكن ل ندري 

الدائمة  مواكبتك  دون  حتول  التي  الأ�سباب  هي  ما 

ال�سرورية  املواد  ولتاأمني  الأ�سعار،  ملراقبة  والدائبة 

ل���ل���م���واط���ن، ال�����ذي ل ي��ه��ت��م ول ي���ك���رتث لن��ق��ط��اع 

»الكافيار وال�سومون وجبنة الروكفور« من الأ�سواق، 

راح��ة  وال�سهر على  احل��ر���ض  �سديدة  ن��راك  يف ح��ني 

ال�سلع، خوفاً  ونرج�سية طبقة هذه  وا�ستقرار  واأم��ن 

من فقدك دعمهم وتاأييدهم ودعاءهم وبركتهم.

مطلوب منك ال�سهر على تاأمني الطاقة، ل�سيما 

اأ�سحت  فالكهرباء  والزمهرير،  ال�سقيع  ف�سل  يف 

روؤي��ت��ه��ا يف »مل���ب���ات امل���ن���ازل« ت�����س��ك��ل ف��رح��ة كفرحة 

الأع��ي��اد، واحل�����س��ول على »غ��ال��ون« م���ازوت ي�سنف 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ك��ال��ت��ي حققتها  يف خ��ان��ة الن��ت�����س��ارات 

ن���راك متعنني يف  بينما  »ا���س��ب��ارط��ة على ط����روادة«، 

التيار  بتاأمني  يتعلق  ما  اأق��ّل��ه  طبقياً،  املناطق  ف��رز 

دف��ع  ع��ل��ى  ق�����ادرة  جل��م��اع��ات   24/24 ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

رة على قاطني املناطق املحرومة. الفاتورتني املقدَّ

املواطن  اأمن  على  ال�سهر  منك  مرتا... مطلوب 

ُيفر�ض  وم��ا  ال�سيارات  �سرقة  فرائحة  وممتلكاته، 

من خوات واتاوات مفرطة يف حجمها وكّمها، وعلى 

اأنفك مل ي�َسب  اإل  الأن��وف  اأزكمت  يا تاجر،  عينك 

حتى ال�ساعة بالزكام.. هلل دّرك ما هذه املناعة، اأم اأن 

العني ب�سرة واليد ق�سرة؟!

نباأ  �سماع  اأو  روؤي��ة  بكليتنا،  نرقب  ن��زال  ول  كنا   

يفيد عن اإلقاء القب�ض على اآلية م�سروقة، با�ستثناء 

بعد  على  وق��وده��ا  ينفد  التي  تلك  منها  املحظوظ 

قامو�ض  بح�سب  ه��ا«،  »���س��دِّ مكان  الأم��ت��ار من  مئات 

احلرب، ُترى هل يعود الف�سل يف ذلك اإىل خلو جيب 

الدور  ال�سدفة لها  اأن  اأم  الدريهمات،  �ساحبها من 

القب�ض  النجاح يف  اإ�سدائك بع�ض فر�ض  الأب��رز يف 

على امل�سروق حفظاً ملاء الوجه.. فيما ال�سارق يبقى 

يف مناأى عن عيونك..؟!

واج���ب عليك،  ب��ل  م��ه��م،  املخالفات  قمع  م��رت��ا.. 

ونحن ن�سّد على اأيديك يف تطبيق القوانني املرعية 

الإجراء على اللبنانيني وغر اللبنانيني القاطنني 

ع��ل��ى ه���ذا ال������رتاب.. ل��ك��ن ت��وق��ي��ف اأو ���س��ب��ط األ���ف 

توقيف  توازي عندنا  الروؤية« ل  ل�»حاجب  خمالفة 

مر�سانا  فحياة  �سطو،  او  �سرقة  اأو  �سلب  ع�سابة 

غ��روب  م��ع  تقفل  �سيدلياتنا  ب��ات��ت  بعدما  م��ه��ددة 

ال�سم�ض، ب�سبب خوف اأ�سحابها من األ تطلع عليهم 

الفقر  اأ���س��ب��اح  قبل  م��ن  اقتحامها  ج���راء  ال�سم�ض، 

والعوز والفاقة..

ب��ت��وف��ر ف��ر���ض عمل  التفكر اجل����ّدي  امل��ط��ل��وب 

بدل التفكر يف زيادة عنا�سر الأمن وبناء ال�سجون، 

فحيث يعّم اجلوع ل يرعى للقانون حرمة، وحيث 

ل يرعى للقانون حرمة يعّم اجلوع.

احلالني  ك��ا  ويف  متم�سكنة..  اأو  مرتا  م�سكينة 

تبقى م�سوؤولة اأمام اهلل واملواطن و.. ال�سمر.

نبيه الأعور

ما ت��زال حم��اولت دوائ��ر �سنع القرار يف الغرب 

العام  ال���راأي  واإي��ه��ام  الأج���واء،  باجتاه ت�سعيد  تدفع 

العاملي باأن ف�سائل املقاومة الفل�سطينية ت�سعى نحو 

الت�سعيد دوماً، والعمل كمرتزقة لأجندات خارجية، 

تهدف اإىل زعزعة ا�ستقرار املنطقة. فقد راأت قراءة 

الكيان  تدفع  حما�ض  حركة  اأن  اأمريكية  ا�ستخبارية 

الإ�سرائيلي نحو اخليار الع�سكري يف قطاع غزة من 

ل�ساحلها،  وع�سكرية  �سيا�سية  اأه��داف  حتقيق  اأج��ل 

اأك��ر  ح�سوداً  �ستجذب  احل��رب  ه��ذه  اأن  اأ�سا�ض  على 

تقدمي  على  امل�سري  النظام  و�سرتغم  ال�سارع،  اإىل 

تنازلت تعني الكثر لها.

واأ�����س����ارت ال����ق����راءة ال�������س���ادرة ع���ن م��دي��ر م��رك��ز 

»���س��رتات��ف��ور« ال���س��رتات��ي��ج��ي يف وا���س��ن��ط��ن؛ ج��ورج 

التي  نف�سها  الو�سائل  متلك  حما�ض  اإىل  فريدمان، 

ك��ان��ت متلكها ق��ب��ل احل���رب ع��ل��ى غ���زة ن��ه��اي��ة 2008، 

2006. ويعد  ع��ام  ك��ان ميلكها ح��زب اهلل قبل  والتي 

ال�سيا�سي  الفكر  رج��الت  اأب��رز  فريدمان من  ج��ورج 

وهو  اأم��رك��ا،  يف  بامل�ستقبل  والتكهن  ال�سرتاتيجي 

ومعروف  الأ�سهر،  الأم��رك��ي  ال�سرتاتيجي  العامل 

بقربه من وزارة الدفاع الأمركية.

ويرى فريدمان اأنه على الرغم من اأن �سواريخ 

ُتلحق  ل  )ال��ه��اون(  املورتر  وقذائف  املحلية  الق�سام 

ل��ك��ّن بع�سها  الأح�����وال،  ع��ام��ة  ب���»اإ���س��رائ��ي��ل« يف  اأذى 

اأي  حتت  متوا�سل  ب�سكل  واإطاقها  اأهدافاً،  ُي�سيب 

ظرف ُيوؤّجج غ�سب الإ�سرائيليني، م�سراً اإىل حادثة 

�سقوط �ساروخ على م�سافة 32 كلم جنوب تل اأبيب. 

وعّد اخلبر ال�ستخباري الأمركي يف درا�سته حول 

اأن  واإ�سرائيل«  حما�ض  على  العربية  الثورات  »تاأثر 

توا�سل هذه الهجمات من غزة، اإ�سافة اإىل الهجمات 

تهيئ  حما�ض  اأن  »يو�سح  اأي�ساً  الغربية  ال�سفة  من 

�سوى  خياًرا  لاإ�سرائيليني  ترتك  ل  التي  الظروف 

مهاجمة غزة«.

وب��ح�����س��ب ف����ري����دم����ان، ف����اإن����ه »م�����ع ت���ب���دد زخ���م 

النتفا�سة امل�سرية رمبا ُت�سهم حرب اأخرى بغزة يف 

و�سفه  ميكن  ما  با�ستخدام  وُتغريها  حما�ض  اإلهاب 

ب��ال��وح�����س��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة جل���ذب ح�����س��ود اأك����ر اإىل 

تقدمي  على  �سعيف  م�سري  نظام  واإرغ��ام  ال�سوارع، 

تنازلت تعني الكثر لها«.

ح�سابات  يف  اأ���س��ا���س��ي  عن�سر  م�سر  اأن  واأك���د 

لها  ن�سر  اإىل  ال��ق��اه��رة  حت��ول��ت  واإذا  ح��م��ا���ض، 

وعدو ل�»اإ�سرائيل«، ف�سوف يعود قطاع غزة ل�سابق 

عهده حربة م�سّوبة نحو )تل اأبيب(، م�سيًفا اأنه 

»ل �سك اأنه �سيكون قاعدة عمليات وبديًا مهماً 

نافًعا  �سيكون  ه���ذه احل���رب  ان����دلع  ل��ك��ّن  ل��ف��ت��ح، 

ا«. حلما�ض يف اإطار اأعّم من ذلك اأي�سً

ف��ري��دم��ان اع��ت��ر اأن���ه اإذا ك��ان��ت اأم��رك��ا واأوروب���ا 

تريدان من »اإ�سرائيل« ممار�سة �سبط النف�ض، فهما 

ل ت�ستطيعان �سبط حما�ض، لذلك فاإن اندلع حرب 

اأخرى لي�ض اأمراً م�ستبعداً، وعليه فاإن القرار الذي 

واأ�سار  النهاية بيد احلركة.  �سُي�سعل تلك احلرب يف 

اإىل  تركيا  نظرة  يف  حت��وًل  هناك  اأن  اإىل  فريدمان 

قطاع غزة طراأ منذ الهجوم على اأ�سطول احلرية.

املظاهرات  اأن  اإىل  ال�سرتاتيجي  اخلبر  ولفت 

منها  اأي  تتمحور  مل  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  وال���ث���ورات 

»كانت  بل  و»اإ�سرائيل«،  الفل�سطينية  الق�سية  حول 

ق�سية هام�سية بالن�سبة اإىل املتظاهرين الذين اآثروا 

اأن  البغي�سني. وراأى  اإ�سقاط حكامهم  الرتكيز على 

م��ن اأ���س��ب��اب ذل���ك ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإ���س��ق��اط الأن��ظ��م��ة، 

اإىل  ف�سلت  النتفا�سات  تلك  اأغلب  اأن  ا  اأي�سً ورمب��ا 

هذه اللحظة على الأق��ل يف اإح��داث تغير جوهري، 

الدعم  اإىل  بحاجة  اأن��ه��م  اأدرك����وا  عليها  والقائمني 

الأم��د الطويل، وفهموا  الأم��رك��ي والأوروب���ي على 

اأن اإدراج »اإ�سرائيل« يف قائمة ماآ�سيهم �سُي�سعف على 

الأرجح ال�سغَط الغربي على اأهداف انتفا�ساتها.

ه�شام منّ�ر 
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امللوك  كتاب  اأي  الفردو�سي  �ساهنامة  تعتر 

اإحدى روائع الأدب والفن يف العامل، وديوان من 

والفل�سفية  الأدب��ي��ة  والفنون  والق�س�ض  املاحم 

ل�سعب  تاريخاً  اأ�سبحت  واحلكمية، نظمت بحيث 

متمدن قدمي، و�سّورت خمتلف جوانب حياته عر 

وانت�ساراته،  واآماله،  اأهدافه،  القدمية:  الع�سور 

وعقائده؛  وتقاليده،  وعاداته،  واأخاقه،  وحمنه، 

وم�سجلة كافة املاحم الإيرانية القدمية. 

ل��ق��د ج��م��ع اأب��وال��ق��ا���س��م ف��ردو���س��ي يف 60 األ��ف 

القدمية  الإي��ران��ي��ة  الأ���س��اط��ر  اأه��م  �سعري،  بيت 

اأ�سلوب رائع واإط��ار مده�ض واإيقاع  وعر�سها عر 

اأخاذ، حتى اأ�سبح هذا العمل الأدبي الكبر م�سدر 

اإل��ه��ام ل��ع��دد ك��ب��ر م��ن ال�����س��ع��راء وامل��ف��ك��ري��ن عر 

الع�سور.

واأ�سلوب بيان الفردو�سي يف ال�ساهنامة ب�سيط 

ووا����س���ح وم���وج���ز وب��ع��ي��د ع���ن ال��ت��زوي��ق اللفظي 

واحل�����س��و ال���زائ���د امل���م���ل، وظ���ه���رت ال��ق�����س�����ض يف 

ال�ساهنامة � والتي كانت منثورة يف الأ�سل � يف اأدق 

�سامتها  على  حافظت  كما  بيان،  واأجمل  �سورة 

ال���ذي ح��اف��ظ على �ساهنامة  ال��ت��اري��خ��ي��ة.. ول��ع��ل 

� كباقي  ال��ف��ردو���س��ي م���ن الن���ق���را����ض وال�����س��ي��اع 

ال�سهنامات � هو قوة بيانها وجزالة عبارتها. 

واأدب  وتاريخ  ق�سة  كتاب  لي�ست  وال�ساهنامة 

الفل�سفة،  اأب��واب  اأي�ساً  تطرق  نراها  بل  فح�سب، 

والأخاق واحلكمة، والعقائد وغرها.. كما اأنها 

مل تقف عند مو�سوع معني، ومل تتقيد بت�سوير 

لنا  ت�سور  فهي  احلياة،  واح��د من جوانب  جانب 

والآداب  ال��ر���س��وم  ك��ل��م��ة،  واأروع  ري�����س��ة  وب��اأج��م��ل 

الفار�سية القدمية كالزواج والوفاة، والحتفالت، 

ال�سفارة،  واآداب  املعا�سرة،  واآداب  ال�سيافة،  وماآدب 

احل��رب،  يف  واحليلة  والتدبر  ال�سيد،  ومرا�سم 

الأ�سلحة،  ا�ستخدام  وطريقة  الأ���س��رى،  ومعاملة 

واأ����س���ل���وب ك��ت��اب��ة ال��ر���س��ائ��ل، وع���اق���ات ال�����س��ع��وب 

القدمية ببع�سها، وغرها من الأمور.

الأدب  ع��ل��ى  ت���اأث���ره���ا  ال�����س��اه��ن��ام��ة  ت����رتك  ومل 

الفار�سي فح�سب،  بل نفذت اإىل الأدب العاملي اأي�ساً، 

اللغة  اإىل  ترجمت  ق��د  و  عليه،  ب�سماتها  ت��رك��ت  و 

العربية يف مطلع القرن الهجري ال�سابع )620 ـ 626 

اللغات  اإىل خمتلف  م، ترجمت   18 القرن  م(، ومنذ 

العاملية كالإجنليزية والفرن�سية والأملانية والرو�سية 

والإي��ط��ال��ي��ة وال��ه��ن��غ��اري��ة وال��دامن��ارك��ي��ة وال��رتك��ي��ة 

والأرمينية واجلورجية.

هري  الأمل���اين  ال�ساعر  بال�ساهنامة  ت��اأث��ر  ق��د  و 

ه��اف��ي��ه، وال�����س��اع��ر ال��ف��رن�����س��ي فيكتور ه��ي��ج��و، وق��ام 

 1869 ـ  ال�ساعر والكاتب الفرن�سي لمارتني )1790 

ال�ساهنامة،  ق�س�ض  اإح���دى  ر�ستم،  ق�سة  ب�سرح  م( 

فيما اأثنى ال�ساعر الأملاين غوته عليها. 

حافلة  طويلة  اأ�ساطر  اأرب��ع  ال�ساهنامة  وت�سم 

باملاأ�ساة والأمل، اأو ما يعر عنه اليوم بالرتاجيديا: 

�سياو�ض،  وا�سفنديار،  ر�ستم  و�سهراب،  ر�ستم  اي��رج، 

بالدراما  عنها  يعّر  اأن  ميكن  الأخ���رى  والق�س�ض 

ف���ري���دون وال�����س��ح��اك، زال وروداب������ه، بيجن  م��ث��ل: 

ومنيجة.  

عن  تتحدث  التي  تلك  اأ�ساطرال�ساهنامة  م��ن 

�سخ�ض يدعى »جم�سيد«، كان يدعو النا�ض اإىل اهلل، 

فقتله،  ال�سحاك  يدعى  �سلطان جائر  عليه  فقب�ض 

اإبلي�ض كتفي هذا ال�سلطان فظهر على كتفيه  وقّبل 

ثعبانان كان غذاوؤهما اأدمغة النا�ض، فراح ال�سلطان 

على  الثعبانان  ليتغذى  �سخ�سني  ي��وم  كل  يف  يقتل 

يدعى  رج��ل  قتل  م��ن  �سمن  م��ن  ف��ك��ان  دماغيهما، 

امللوك، مما دف��ع بزوجته  »اث��ب��ني«، وه��و من �سالة 

م��ن �سطوته  ال��ه��رب خ��وف��اً  اإىل  وول����ده »ف���ري���دون« 

ك��ان هناك رج��ل حداد  و  »ال���رز«،  والحتماء بجبل 

يدعى »كاوه« له ثمانية ع�سر ولداً قتل ال�سحاك 17 

منهم، فتمرد �سد ال�سلطان ودعا النا�ض اإىل الثورة 

جبل  نحو  واجت��ه��وا  كثر  خلق  اإل��ي��ه  فان�سم  عليه، 

واأّم��روا فريدون عليهم، ومتكن فريدون من  الرز 

الإطاحة بال�سحاك وتقلد زمام الأمور بدًل منه.. 

م�ؤمن حلبي

الشاهنام.. كتاب الملوك
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يف الربع الأول من القرن املا�ضي، ثمة ثورة 

الإعللام  م�ضتوى  على  الللعللامل  �ضهدها  حقيقية 

والتللل�لللضلللالت، متللثلللللت اآنلللئلللذ يف تلللللك »الللعلللللبللة« 

اإىل  تنقل  التي  املفاتيح  بع�ض  وفيها  العجيبة، 

امل�ضامع متوجات الأثري، وعنينا به الراديو.

اأول عهد بريوت بالراديو كان يف العام 1928، 

حيث اأقامت »�ضركة جنار اإخوان« احتفاًل كبرياً 

باملنا�ضبة.. لينت�ضر بعد ذلك رويداً رويداً وي�ضبح 

الراديو  اقتناء  اأن  رغللم  الوحيدة،  الت�ضلية  اأداة 

وبالتايل  �ضنوي،  ولر�ضم  لت�ضريح  يخ�ضع  كللان 

فاإن هذا اجلهاز »الأعجوبة« يف اأول بداياته، كان 

ل يقدر على اقتنائه اإل الأثرياء.

اأن  »بللريوتللنللا«  ال�ضدد جللاء يف كتاب  ويف هللذا 

1925 مقاًل يف  �ضنة  كتب  فيليب حقي  الدكتور 

جملة »الهال« كان عنوانه: »اأمريكا بعد غياب 

اأربع �ضنوات« وجاء فيه:

الراديو  �ضيوع  حينه  يف  امل�ضتحدث  الأمللر  »اإن 

�ضيوعاً عاماً يف اأمريكا، ووجود جهاز له يف كل بيت 

تقريباً، حقرياً كان اأم رفيعاً«، و�ضّمى هذا ال�ضيوع 

اإنلله كان ي�ضمع �ضباحاً  الللراديللو«، وقللال  »ميكروب 

ب�ضاأن  تعليمات  الللراديللو،  بوا�ضطة  النهو�ض  عند 

ال�ضباحية  بالتمارين  )يذكرنا  البدنية  الريا�ضة 

احلبال  عللارف  الأ�ضتاذ  املرحوم  يذيعها  كان  التي 

اللبنانية(، ثم بع�ض الأحلللان  الإذاعلللة  راديللو  من 

املللو�للضلليللقلليللة، وبللعللد الللظللهللر تللللذاع اأخلللبلللار املللديللنللة 

ال�ضيا�ضية  تللذاع اخلطب  فيما  والللعللامل،  والللدولللة 

والأدبية م�ضاء، وكذلك الأبحاث العلمية والفنية 

والأنا�ضيد، ويذكر حتى اأن عدد الأجهزة يف اأمريكا 

بلغ �ضنة 1923 مليوين جهاز، واأن مبيعاته و�ضلت 

و�ضف  عللن  اأمللللا  دولر،  بللللليللوين  اإىل   1925 �للضللنللة 

اللللراديلللو فلليللقللول عللنلله »اإنلللله جللهللاز �ضغري بحجم 

ب�ضيطة  مفاتيح  ب�ضعة  مقدمته  يف  اللل�للضللنللدوق، 

تعاجلها، فتنقل اإىل م�ضامعك عن طريق متوجات 

الأثري، ومن م�ضافة مئات اأو اآلف الأمتار نغمات 

خا�ضة، واأحلاناً �ضجية وخطباً ومواعظ.

اإل �ضنة  بللريوت  ال�ضحرية مل تدخل  الآلللة  هللذه 

يف  فاأطربت  اأوروبللا  يف  »غنت  عنوان  فتحت   ،1928
بريوت«، كتبت »ل�ضان احلال« يف 23 اأيار �ضنة 1928 

اإخللوان«، �ضاحبة املحات  تخربنا باأن »�ضركة جنار 

اآلللة راديللو ركزتها  ا�ضتح�ضرت  بللريوت،  التجارية يف 

�ضعيد جنار يف  ال�ضيد  ال�ضركة  اأع�ضاء  اأحللد  بيت  يف 

حملة راأ�ض بريوت قرب اجلامعة الأمريكية، واأنها 

اإىل  اللللراديلللو  دخلللول  بتد�ضني  الحللتللفللال  اإىل  دعلللت 

ال�ضحافة،  البلد ورجللال  اأفا�ضل  بللريوت، نخبة من 

اأقيمت  التي  واخلطابية  الغنائية  احلفات  ل�ضماع 

قبل ذلك باأ�ضبوع يف م�ضارح مو�ضكو ومدريد ولندن 

وبللاريلل�للض وبللرلللني والأ�للضللتللانللة، و�ضنفت اآللللة الللراديللو 

�ضاكرين  بعدها  ان�ضرفوا  �ضاعتني  املدعوين  اآذان 

معجبني.

انت�ضاره،  بعد  اأ�ضبح  الراديو،  اأن  اإىل  ون�ضري 

الللتلل�للضللللليللة الللوحلليللدة للللهلللواة اللل�للضللمللع للللدرجلللة اأن 

املللطللربللني تقّل�ضت جللللداً، ويللذكللر  حللفللات كللبللار 

لت�ضريح  خا�ضعاً  كان  الراديو  اأجهزة  اقتناء  اأن 

ولدفع ر�ضم �ضنوي.

عن »بريوتنا«
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كيف دخل الراديو إلى بيروت؟
غنت في أوروبا.. فأطربت في بيروت

بيروتيات
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ندوة طبية في حركة األمة
العوار�ض  حول  طبية  حما�ضرة  الأمللة  حركة  يف  الن�ضائية  اللجنة  نظمت 

الإن�ضان للحفاظ  اأن يتبعها  التي يجب  الأ�ضنان، واخلطوات  التي قد ت�ضيب 

على �ضحة ونظافة الفم والأ�ضنان.

اللثة؛ الدكتور  الفم وجراحة  اأمرا�ض  األقى اجلراح الخت�ضا�ضي يف  وقد 

اأ�ضباب ظهور رائحة الفم  اأ�ضاء خالها على  اأبو ال�ضعد، املحا�ضرة التي  ناير 

تنظيف  خللال  النا�ض  يّتبعها  التي  اخلاطئة  التنظيف  واأ�ضاليب  الكريهة، 

الأ�ضنان، مو�ضحاً طرق الوقاية والعناية والعاج الطبي وال�ضحي.

مائدة  اإىل  احل�ضور  احلللركللة،  يف  الن�ضائية  اللجنة  دعللت  املحا�ضرة  وبعد 

الفطور على �ضرف الدكتور اأبو ال�ضعد.

جانب من احل�ضور

دول  وبع�ض  املك�ضيك  اعتربت  لطاملا 

لتجارة  خ�ضباً  الاتينية مرتعاً  اأمريكا 

امللللخلللدرات ولأعلللملللال الللقللتللل واللل�للضللرقللات 

لكن  بها،  املرتبطة  امل�ضبوهة  والتجارة 

هذه املوجة بداأت تنتقل اإىل دول اأمريكا 

وا�ضتقرارها  �ضامها  مهددة  الو�ضطى 

التي عرفت به.

 على الرغم من حقيقة اأن كو�ضتاريكا 

اعتربت البلد الذي يعد �ضكانه الأ�ضعد 

على وجه الب�ضيطة، وهو �ضيء يحر�ض 

تللقللريللبللاً يف كللو�للضللتللاريللكللا على  اجلللملليللع 

تللذكللري الللللللزّوار بللله مبللزيللج ملللن الفخر 

يف  وا�ضحاً  قلقاً  هناك  اأن  اإل  والدعابة، 

تعد  الأر�للض، فلم  »الفردو�ض« على  هذا 

طماأنينة ال�ضكان و�ضعادتهم على حالها، 

ومل يعودوا يتفاخرون باحلما�ضة نف�ضها 

وبال�ضعادة  بللالكللتللفللاء  يلل�للضللعللرون  بللاأنللهللم 

الذاتية لوجودهم يف هذا البلد الرائع، 

هناك ما ينغ�ض عليهم فرحهم، ولي�ض 

من ال�ضعب تبني حقيقة ما هو.

ابتزاز.. وقتل

ويللعللزى جلللزء كللبللري مللن الرتلللفلللاع يف 

املعارك  اإىل  كو�ضتاريكا  يف  القتل  جرائم 

املللخللدرات والتي  بللني جتللار  الللتللي تندلع 

حتلل�للضللد حلليللاة الللعلل�للضللرات علللللى ملللا يللبللدو 

يف ظللاهللرة جللديللدة، غللري اأنلله اإذا كللان ما 

حلللدث يف كللولللومللبلليللا واملللكلل�للضلليللك مللوؤ�للضللراً 

على ما قد يحدث لحقاً يف كو�ضتاريكا، 

يف  قريباً  �ضي�ضعرون  املخدرات  فاإن جتار 

ابتزاز امل�ضوؤولني احلكوميني وقتل من ل 

يقبل اأموالهم، كما يقول بع�ض املطلعني 

الأو�ضاع هناك، وبات هناك تخوف  على 

وا�ضح من تنامي قوة و�ضيطرة كارتيات 

امللللخلللدرات يف كللو�للضللتللاريللكللا وملللن امللتللداد 

اإن  الر�ضمية  الإدارات  بع�ض  اإىل  اأذرعهم 

لتمرير  وذلللك  التهديد،  اأو  الر�ضى  عرب 

وبللالللتللايل  اأربللاحللهللم،  وزيلللللادة  �ضفقاتهم 

تعزيز وجودهم. 

�شعور بالقلق

ويرى م�ضوؤولون اأمريكيون اأن لدى 

اأخللرى  بلللللدان  غلللرار  وعلللللى  كو�ضتاريكا، 

لت�ضعر  وجيهة  اأ�ضباباً  املخدرات،  لعبور 

95 يف  اأن  بللالللقلللللق، وذلللللك علللللى اعللتللبللار 

اإىل  الذي ي�ضل  الكوكايني  املئة من كل 

الوليات املتحدة مير حالياً عرب اأمريكا 

الو�ضطى، كما يقولون. 

يللللقللللول ويللللللليلللام  ويف هلللللذا الإطللللللللللار، 

بلللراونلللفللليلللللللد، ملللديلللر وحللللللدة مللكللافللحللة 

امللللللخلللللدرات اللللدولللليلللة و�لللللضلللللوؤون فللر�للض 

القانون  يف وزارة اخلارجية الأمريكية، 

املك�ضيك  جتلللاوزت  الو�ضطى  اأمللريكللا  اإن 

اأمني  تهديد  كللاأكللرب  الللوقللت  بع�ض  منذ 

للوليات  بالن�ضبة  بللاملللخللدرات  مرتبط 

اأنللللله ل يلللوجلللد بلد  امللللتلللحلللدة، ملل�للضلليللفللاً 

جتنب  ي�ضتطيع  عبور  كنقطة  ي�ضتعمل 

تلل�للضللاعللد اأنلل�للضللطللة كللارتلليللات املللخللدرات 

با�ضتثناء البلدان يف تلك املنطقة، لأنها 

للمهربني  ا�ضرتاتيجية  نللقللاط  يف  تقع 

وكبار املافيات. 

ادعاءات وا�شنطن

وا�ضنطن  ادعللللاءات  مللن  الللرغللم  على 

انتقال  فللاإن  بالعك�ض،  تفيد  التي  حالياً 

اإىل  املك�ضيك  من  املخدرات  »كارتيات« 

اأمريكا الو�ضطى موؤ�ضر على اأنه بالرغم 

ملللن بللعلل�للض اللللنلللجلللاحلللات اللللتلللي حللقللقللت، 

ملحاربة  الأمريكية  ال�ضرتاتيجية  فللاإن 

املخدرات التي يبلغ عمرها عقوداً لي�ضت 

طرحت  قللد  وكللانللت  يللجللب،  كما  ناجحة 

حول  املا�ضي  يف  ا�ضتفهام  عامات  عللدة 

الأمريكية  ال�ضيا�ضة  هذه  فعالية  مدى 

يف احللللللد مللللن جتللللللارة امللللللخلللللدرات علللللى 

الطرف  تغ�ض  كانت  اإذا  ومللا  حللدودهللا، 

علللن قلل�للضللد يف حللللالت كللثللرية ملللن اأجلللل 

غايات يف نف�ض يعقوب.

�لللضلللكلللان كللو�للضللتللاريللكللا بللللللللداأوا يللعلللللون 

ال�ضوت انتقاداً لظاهرة الكارتيات التي 

تغزو بلدهم، فهل �ضت�ضاعدهم الوليات 

املتحدة يف احلد من هذه امل�ضكلة؟

كارتيالت المخدرات تنتقل إلى أميركا الوسطى



مللنللذ �لللضلللنلللوات يللتللم نللعللي الآلللللللة الللكللاتللبللة 

اأملللام  انلللدحلللرت  اأنللهللا  تلللردد  الللتللي  التقليدية 

الكمبيوتر.  ولوحات  اللكرتونية  الطابعات 

�ضابقة لأوانللهللا لكنها  كللانللت  الللنللبللوءات  هللذه 

حتققت اليوم، ويف العام 2012 بات بالإمكان 

رثلللاء هللذه الآللللة الللتللي �ضكلت ثلللورة يف عامل 

حتماً،  �ضتنقر�ض  اإنها  اإذ  والن�ضر،  الطباعة 

وقللللد تللبللقللى مللنللهللا بللعلل�للض الللقللطللع للللللذكللرى 

هلليللاكللل  كلللملللا  اإل، متللللامللللاً  للليلل�للض  وامللللتلللاحلللف 

الدينا�ضورات!

تكر�ضت هذه احلقيقة بعدما اأعلنت �ضركة 

»غلللودريلللج اآنلللد بللويلل�للض« الللهللنللديللة، وهلللي ت�ضم 

الكاتبة،  الآللللة  لإنللتللاج  الللعللامل  اآخلللر م�ضنع يف 

اأنها توقفت عن اإنتاج الآلة الكاتبة منذ العام 

الدفعة الأخرية من  بيع  ب�ضدد  واأنها   ،2009
اآلة لي�ض اإل، بعد ذلك   200 اإنتاجها؛ اأي نحو 

�ضتغلق اأبوابها نهائياً.

وال�ضحفيني  الكتاب  من  كثري  ي�ضعر  قد 

القدامى باحلنني للطباعة على الآلة الكاتبة، 

هلللذا الخلللللرتاع املللدهلل�للض اللللذي قلللللب مللوازيللن 

اأنللبللاء  �ضماعهم  بعد  وذللللك  والللكللتللابللة،  الن�ضر 

اأن امل�ضنع الأخري لإنتاج الآلت الكاتبة  توؤكد 

يف العامل، ومقره يف مومباي يف الهند، �ضيغلق 

اأبوابه نهائياً، مما �ضيدخل هذه الآلة غياهب 

املا�ضي والن�ضيان.

باأي  اليوم  �ضباب  كثري من  ي�ضعر  ل  رمبللا 

اأجرينا  مللا  اإذا  لكن  الللكللاتللبللة،  بللالآلللة  ارتللبللاط 

هذه  اإن  الللقللول  ميكن  فللاإنلله  �ضريعة،  مللقللارنللة 

الآلللة متثل لللاآبللاء والأجلللداد ما متثله اليوم 

لنا،  بالن�ضبة  اليوم  الكمبيوتر  مفاتيح  لوحة 

للللذللللك فللهللم حللتللمللاً �للضلليللفللتللقللدون الللنللقللر على 

حروفها البارزة و�ضوتها املتقطع.

الف�شل الأخري

قبيل اإغاق اأبوابها نهائياً، قررت ال�ضركة 

اآلللللة كللاتللبللة، هللي اآخللللر ما   200 اأن تللبلليللع نللحللو 

اآلت  لديها يف خمازنها، هي يف حقيقة الأمللر 

يف معظمها خم�ض�ضة للكتابة باللغة العربية 

يود  ملللن  وذلللك  النكليزية،  باللغة  فقط  و20 

على  �ضيقبلون  كثريين  اأن  �ضك  ول  اللل�للضللراء. 

�ضراء هذه الآلة لاحتفاظ بها كذكرى.

منذ  الكاتبة  الآلت  اختفاء  من  وبالرغم 

علل�للضللرات اللل�للضللنللوات مللن دول الللعللامل املللتللقللدم، 

اأنها كانت  اإل  املا�ضي،  واعتبارها من خملفات 

حتى وقت قريب جداً منت�ضرة يف دول العامل 

اللل�للضللنللوات  اأن  اإل  والللهللنللد حتلللديلللداً،  الللثللالللث، 

كللثللري من  �للضللهللدت تف�ضيل  املللا�للضلليللة  الللقللللليلللللة 

اللل�للضللركللات والأفلللللراد يف الللهللنللد العللتللمللاد على 

اأجلللهلللزة الللكللمللبلليللوتللر وال�للضللتللغللنللاء علللن الآلت 

الكاتبة، وقد اأكدت ال�ضركة اأن تراجع الإقبال 

على الآلت الكاتبة بداأ منذ عام 2000 تقريباً، 

اآخللر  تلقي  علللدم  اإىل  الآن  الأمللللر  حللتللى و�للضللل 

م�ضنع ينتج الآلة الكاتبة لأي طلبات �ضراء.

مللللع ذللللللللك، حللللاولللللت الللل�لللضلللركلللة الللهللنللديللة 

ال�للللضللللتللللمللللرار، وملللقلللاوملللة الإفلللللا�لللللض، لللكللنللهللا 

اأو�لللضلللحلللت، علللللى للل�للضللان اأحللللد ملل�للضللوؤوللليللهللا، اأن 

و�ضريعة، حيث  النهاية جاءت مفاجئة  حلظة 

2009 ما  عام  وتبيع حتى  تنتج  ال�ضركة  كانت 

ح�ضب  �ضنوياً  كاتبة  اآلللة  األللف   12 اإىل   10 بللني 

الطلب، وكانت تبيع الن�ضيب الأكرب منها اإىل 

الوكالت والهيئات احلكومية واملحاكم بقيمة 

الللعللام  لللكللن  للللللواحللدة،  اإ�للضللرتللليللنللي  165 جنيه 
اآخر  الكاتبة  الآلة  �ضهد لفظ  املا�ضي حتديداً 

اأنفا�ضها، حيث مت بيع 800 اآلة فقط مما جعل 

ال�ضركة تتحمل خ�ضائر كثرية. 

اإىل  الللطلللللب  انخف�ض  احلللللايل،  الللعللام  ويف 

ال�ضفر تقريباً، وهو ما دفعها اإىل اتخاذ قرار 

الإغاق. ولكل من يت�ضاءل، فقد حتول امل�ضنع 

اإىل م�ضنع لإنتاج الربادات، ومت تدريب كثري 

يتم  ل  حتى  اجلديد  العمل  على  العمال  من 

التخلي عنهم!

ولللفللت مللديللر اللل�للضللركللة، ملليللللليللنللد دوكلليللل، 

بللداأ الكمبيوتر  اأنلله »منذ نحو زمن بعيد،  اإىل 

كانت  التي  امل�ضاحات  على  ي�ضتويل  ال�ضخ�ضي 

ت�ضغلها الآلة الكاتبة، ورغم اأن امل�ضانع الأخرى 

يف العامل اأغلقت اأبوابها منذ زمن، فقد قررنا 

امل�ضي اإىل نهاية الطريق احلقيقية، وها نحن 

قد بلغناها.. واأمام ع�ضاق هذه الآلة الفر�ضة 

الأخرية ل�ضرائها اليوم«.

ولللفللت اإىل اأنلللله »مللنللذ الإعلللللان عللن قللرار 

تردنا  الإنلللتلللاج،  عللن  والللتللوقللف  امل�ضنع  اإغلللاق 

اتلل�للضللالت ملللن زبلللائلللن قلللداملللى وملللن جامعي 

الللتللحللف الللقللدميللة لللاطللاع علللللى اأ�للضللعللارهللا«، 

فقد  العمال،  اأجلللراه  �ضغري  اإح�ضاء  وبح�ضب 

يومني  غ�ضون  يف  ات�ضال   500 امل�ضنع  تلقى 

فقط ب�ضاأن �ضراء ما تبقى من الآلت الكاتبة، 

ورمبا يتحول الأمر يف نهاية املطاف اإىل مزاد 

علني!

تفوق هندي

وكللانللت »غلللودريلللج اآنللللد بللويلل�للض« قللد بلللداأت 

من  اخلللملل�للضلليللنلليللات  يف  الللكللاتللبللة  الآلت  اإنلللتلللاج 

يف  الكاتبة  الآلللة  اعتربت  وقللد  املا�ضي،  القرن 

ذلك الوقت رمزاً ل�ضتقالية الهند وتفوقها 

طائلة  اأربللاحللاً  يحقق  امل�ضنع  وكللان  ال�ضناعي، 

الت�ضعينات  يف  �ضيما  ل  عللامللاً،   60 مللدى  على 

اإنتاج  بلغ  حيث  الهندي،  القت�ضاد  فللورة  مللع 

اأحجام  بثاثة  العام  يف  اآلللة  األللف   50 ال�ضركة 

اللغات  ذلللك  يف  مبللا  خمتلفة،  لغة  وبللاأربللعللني 

ال�ضركة  اأن  كللمللا  املللتللعللددة،  املللحللللليللة  الللهللنللديللة 

كانت ت�ضدر الآلت الكاتبة اإىل �ضمال اإفريقيا 

وال�ضرق الأو�ضط، وكانت ت�ضم اأكرث من 1200 

عامل يف اأق�ضام متعددة، فالآلة الواحدة تتاألف 

العمال،  وبح�ضب  �ضغرية،  قطعة   2500 من 

اآللللة �للضللغللرية وي�ضهل حملها  تللكللون  »قلللد  فللهللي 

ونقلها، لكنها يف احلقيقة اآلة معقدة جداً«.

لكن يف ال�ضنة الأخرية، ا�ضطرت ال�ضركة، 

العمال،  ت�ضريح  اإىل  الطلب  انخفا�ض  ومللع 

واقت�ضر عدد املتبقني على 100 عامل فقط.

رمز للمكانة الجتماعية

للمكانة  رمز  مبثابة  الكاتبة  الآلت  كانت 

وامل�ضتوى الجتماعي يف الهند، بحيث كانت كل 

الآلللة وت�ضعها  ل�ضراء هذه  ت�ضعى  عائلة غنية 

بلللني مللقللتللنلليللاتللهللا، كللمللا كللللان حللللال الللكللمللبلليللوتللر 

ل  الللعللائللات  بع�ض  اأن  حتى  انطاقته،  عند 

تزال حتتفظ به يف زاويللة من غرفة املعي�ضة؛ 

كذكرى جميلة عن الأيام الغابرة.

لدى  كبرية  مبكانة  الكاتبة  الآللللة  تتمتع 

و�ضيلة  فيها  وجللدن  اللواتي  الن�ضاء  من  كثري 

معرتك  ودخللول  الللذاتللي  ال�ضتقال  لتحقيق 

الن�ضاء  من  كبرية  ن�ضبة  كانت  بحيث  العمل، 

يعملن يف الطباعة على الآلة الكاتبة، ل بل اإن 

الفتيات اجلامعيات كن يقمن بدورات تدريبية 

الكاتبة،  الآلللة  على  الطباعة  اأ�للضللرار  لمتهان 

متخ�ض�ضة  دورات  يف  اليوم  يفعلن  كما  متاماً 

بالكمبيوتر.

مل متت بعد

البع�ض  يللزال  الكاتبة، ل  الآلللة  عن  دفاعاً 

اإنتاج  اإنه يتم  يجادل باأنها مل متت متاماً، بل 

الللكللاتللبللة اللللكللرتونلليللة، مع  نلل�للضللخ مللن الآلت 

قد  امليكانيكية  الكاتبة  الآلت  اأن  اإىل  الإ�ضارة 

انقر�ضت.

الللليلللوم، ميللكللنللك �ضماع  املللحللاكللم  بللعلل�للض  يف 

حالة  كل  مع  التقليدية  الكاتبة  الآلللة  نقرات 

الإدلء  اأو  و�للضلليللة،  كتابة  اأو  زواج،  اأو  طلللاق، 

ب�ضهادة. ويف اأق�ضام ال�ضرطة وعدد من املكاتب 

احلللكللوملليللة يف قلللرى الللهللنللد وعلللدد مللن اللللدول 

الآ�ضيوية، ل يزال هناك عدد من هذه الآلت 

الللتللي تلل�للضللارع للبقاء علللللى قلليللد احللليللاة، وهللم 

اأغلب  الكهرباء يف  ب�ضبب غياب  ي�ضتخدمونها 

الأحيان.

الللكللتللاب  مللللن  كلللثلللري  يللللللزال  ذلللللللك، ل  اإىل 

واملللللوؤلللللفللللني واللل�للضللحللفلليللني مللللن علللملللر مللعللني 

يلل�للضللتللخللدمللون الآلللللة الللكللاتللبللة ويللقللولللون اإنللهللم 

الكمبيوتر، فبمجرد جلو�ضهم  يف�ضلونها عن 

اأ�ضابعهم  وتللبللداأ  الأفلللكلللار،  تللتللدفللق  للللللكللتللابللة.. 

لينهوا  الللبللارزة  احلللروف  على  ب�ضرعة  بالنقر 

مقالت مطولة يف وقت قليل.

هـبة �ص.
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إغالق آخر مصنع في العالم إلنتاجها
اآللة الكاتبة.. تلفظ أنفاسها األخيرة

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

لمنـــاسبــة ذكـرى المــولد النـبوي الشــريـف وأسبوع الوحدة اإلسالمية
ينظــم تجمـع العلمـــاء المـســلمــين 

لطالب وطـــالـبـــــات لـبــــــنـان
في المرحلتين الثانوية والجامعية مسابقة أدبية وفنية تحت عنوان:

نبــُي األمـّــة الـواحــدة
اجلائزة الثالثةاجلائزة الثانيةاجلائزة الأوىلوذلك لختيار

300.000200.000150.000اأجمل مقالة )5-6 �ضفحات فول�ضكاب-قيا�ض اخلط12(
500.000350.000250.000اأجمل ق�ضة ق�ضرية )8-10 �ضفحات فول�ضكاب(

300.000200.000150.000اأجمل ق�ضيدة عامودية )20-15(
300.000200.000150.000اأجمل ق�ضيدة �ضعر حديث )6-4(

500.000350.000250.000اأجمل م�ضرحية )3 ف�ضول 9-12 �ضفحات فول�ضكاب(
500.000350.000250.000اأجمل لوحة فنية ت�ضكيلية

500.000350.000250.000اأجمل لوحة فنية من اخلط العربي
على اأن تكون الأعمال املذكورة م�ضتوحاة من عنوان امل�ضابقة.

ت�ضلم الأعمال باليد يف مركز التجمع: حارة حريك - قرب البلدية - مقابل كني�ضة احلارة، اأو بوا�ضطة اإدارات املدار�ض واجلامعات، 

مرفقة مع ا�ضم امل�ضرتك ورقم هاتفه، يف موعد اأق�ضاه يوم الإثنني 13 �ضباط 2012م، املوافق له 21 ربيع الأول 1433هل.
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اخل���راء  ين�صحك  الأم..  ع��زي��زت��ي 

ب�����ص��رورة ���ص��م��ان ���ص��ح��ة واأم�����ان اأف����راد 

التهوية اجليدة يف  اأ�صرتك ، عن طريق 

ال��ن��واف��ذ يف فرتة  ال�����ص��ت��اء، وف��ت��ح  ف�صل 

الظهرية، لال�صتفادة من اأ�صعة ال�صم�س، 

وهي اأف�صل و�صيلة ملنزل �صحي.

ول��ذل��ك ت��ق��دم ل��ك »ال��ث��ب��ات« اأف�صل 

�صحي،  منزل  على  للح�صول  الو�صائل 

اأهمها:

ال���ن���واف���ذ مفتوحة  ت����رك  مي��ك��ن   •
���ص��ب��اح��ا، وب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل امل���ن���زل امل��ط��ل 

ل  فيف�صَّ �صوارع مرورية مزدحمة،  على 

التهوية قبل منت�صف النهار حيث يقل 

تركيز عوادم ال�صيارات.

ا����ص���ت���خ���دام  ت���خ���ف���ي���ف  ���ل  ي���ف�������صَّ  •
م���ع���ط���رات اجل����و ق����در الإم����ك����ان داخ���ل 

امل���ن���زل، ون�����ص��ت��ع��ي�����س ع��ن��ه��ا مب��ع��ط��رات 

زكية،  رائحة  لكي نح�صل على  طبيعية 

م���ع �����ص����رورة ال��ت��خ��ل�����س م���ن ���ص��ن��دوق 

القمامة عند امتالئه، والتهوية اجليدة 

با�صتمرار، وميكن و�صع حبات القرنفل 

ليمون  �صرائح  اأو  القرفة  اأو  اأوالريحان 

ال��ف��رن م��ب��ا���ص��رة،  اإغ����الق  ب��ع��د  مقطعة 

لتنت�صر رائحتها يف كل اأرجاء املنزل، كما 

العطرية  ال��زي��وت  بع�س  و�صع  ميكنك 

الرتقال  اأو  الليمون  كزيت  الطبيعية، 

ول  اإ���ص��اءت��ه��ا،  ع��ن��د  ع��ط��ره��ا  ليتطاير 

احل�صرية  امل��ب��ي��دات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ين�صح 

الر�صا�صة، لأن الرذاذ اخلا�س بها يوؤثر 

على اجلهاز التنف�صي لكل اأفراد الأ�صرة.

ال�����ص��ت��وي��ة  وامل���الب�������س  • الأحل����ف����ة 
نتيجة  البكترييا  لبع�س  ح��اوي��ة  تكون 

اأنها مغ�صولة  املفرت�س  التخزين، ومن 

من  تركها  فيمكن  ال�صابق  املو�صم  م��ن 

يوم اإىل يومني يف ال�صم�س والهواء وقت 

املالب�س  اأما  ا�صتخدمها.  قبل  الظهرية 

ل غ�صلها غ�صلة �صريعة مع منّعم،  فيف�صَّ

خ�صو�صاً مالب�س الأطفال.

ب��ال��دف��اي��ات  اخل���ا����ص���ة  • ال���ف���الت���ر 
م��رة  تنظيفها  م���ن  لب���د  وال��ت��ك��ي��ي��ف��ات 

تنظيفها  اأو  مب��ط��ه��ر  بغ�صلها  ���ص��ه��ري��ا 

�صنوياً؛ ح�صب نوعية املكيف، ول تن�صي 

تنظيف ري�صة املراوح وال�صفاطات ب�صكل 

دوري، ل�صمان تهوية �صناعية نظيفة.

التلوث ل نلقي  من  اأن��واع  • هناك 
ال�صواء،  التدخني ودخان  باًل، مثل  لها 

مب��واده  ع��ال��ق��اً  يظل  ال�صجاير  ف��دخ��ان 

الأن�صجة  على  ويرت�صب  ج��داً،  ال�صارة 

ال�����ص��واء فالبد  اأم���ا فحم  وامل��ف��رو���ص��ات، 

من اإ�صعاله واإطفائه خارج املنزل، �صواء 

الح���رتاق  لأن  ال�صطح،  اأو  ال�صرفة  يف 

لكن  بال�صحة،  ج��داً  �صار  املتكامل  غري 

مرحلة ال�صواء نف�صها ميكن القيام بها 

داخل املنزل.

نظافة  على  املحافظة  م��ن  لب��د   •
املوكيت ب�صفة دورية با�صتخدام املكن�صة 

م�صافاً  م��ن��ّداة،  بفوطة  اأو  الكهربائية 

واحل�صرات  البكترييا  لإزال��ة  خل  اإليها 

املوكيت،  ن�صيج  األ��ي��اف  داخ��ل  املرتاكمة 

ل�صيما يف وجود اأطفال حتبو ملنع تهيج 

الأن�صطة املخاطية بالأنف. 

ت��ن��ف��ي�����س  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 

ت��وج��د  اإذا مل  ي���راع���ى جت��ن��ب��ه  الأث������اث 

تهوية جيدة باملنزل، حتى ل تظل ذرات 

الرتاب عالقة باجلو، وميكن ا�صتبداله 

وم�صح  الكهربائية  املكن�صة  با�صتخدام 

بقطعة  ب���الأت���رب���ة  امل���غ���ط���اة  الأ����ص���ط���ح 

منداة.

ال��ف��رو  م���ن  امل�����ص��ن��وع��ة  • ال��ل��ع��ب 
��ل الإق�����الل منها ع��ل��ى الأ����ص���ّرة،  ي��ف�����صَّ

لأنها جتمع الأتربة، وميكن عمل نوع 

بو�صعها يف  لها كل فرتة  التعقيم  من 

على  للق�صاء  اثنني  اأو  ليوم  الفريزر 

الغبار واأي نوع من امليكروبات الدقيقة 

التي توؤثر على اجلهاز التنف�صي.

ب��امل��خ��دات من  اله��ت��م��ام  عليك   •
ال����ريق����ات وب����ق ال���ف���را����س، وذل�����ك من 

يف  التهوءة  منها   و�صائل،  ع��دة  خ��الل 

ال�����ص��م�����س ع��ل��ى امل��ن�����ص��ر، م��ع ا���ص��ت��خ��دام 

م�صحها  اأو  مل�����ص��ح��ه��ا،  ي���دوي���ة  ف��ر���ص��اة 

بفوطة منداة مبادة مطهرة، ثم كيها 

�صفط  اأو  منا�صبة،  ح���رارة  درج���ة  على 

وهناك  الكهربائية،  باملكن�صة  الأت��رب��ة 

اأي�����ص��اً واق ل��ل��م��رت��ب��ة ي��ب��اع ب��الأ���ص��واق 

حلماية املرتبة من اأي ات�صاخ. 

اأما بالن�صبة اإىل املخدات امل�صنوعة 

نف�س  ا���ص��ت��خ��دام  ال��ق��ط��ن، فيمكن  م��ن 

من  امل�صنوعة  امل��خ��دات  اأم��ا  الو�صائل، 

الفير فيمكن غ�صلها مرة كل �صهرين، 

اأو اأقل ح�صب مدي تعرق م�صتخدمها، 

ويتم ح�صب الإر�صادات املرفقة بها.

التي  الأم���اك���ن  م��ن  • احل��م��ام��ات 
جن����د ف���ي���ه���ا ن�����ص��ب��ة رط����وب����ة ع���ال���ي���ة، 

وب��ال��ت��ايل ت���رتاك���م ف��ي��ه��ا ف��ط��ري��ات ل 

نراها، خ�صو�صاً يف مكان الد�س واأ�صفل 

تن�صيف  م���ن  لب����د  ل���ذل���ك  احل����و�����س، 

امل�صطحات جيدا كاحلوائط والأر�صية 

واأطراف ال�صتائر البال�صتيك اأو امل�صمع 

ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اأي م�����ص��در ل��ل��رط��وب��ة، 

وه��ن��اك اأم���اك���ن اأخ����رى ت��رتاك��م فيها 

الظل  نباتات  مثل  ال��ف��ط��ري��ات،  اأي�����ص��اً 

اأدراج  واأ����ص���ف���ل  ال�����ص��م��ك  واأح�����وا������س 

�صحية،  غ��ري  بيئة  وت��ك��ون  ال��ث��الج��ة، 

ويتم اكت�صافها عند ظهور عفن اأ�صود.

رمي اخلياط
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كيف تبقين منزلك صحيًا خالل الشتاء

أفكار مبتكرة 
لتزيين الطعام 

وفتح شهية طفلك
تعاين كثري من اأمهات الأطفال يف �صن الرو�صة، 

من رف�س اأطفالهن تناول الطعام، مهما حاولت الأم 

من  كنت  ف��اإذا  للطفل،  املقدم  الطعام  نوعية  تغيري 

الطعام  تزيني  جتربني  ل  فلماذا  الأم��ه��ات،  اأول��ئ��ك 

لفتح �صهية طفلك؟

ج��رب��ي م��ع��ي الأف����ك����ار الآت���ي���ة ل��ت��زي��ني ال��ط��ع��ام 

بطريقة جذابة و�صهية:

على  واخل�����ص��روات  بالفواكه  وف��م  عيون  • ار�صمي   

الأطباق اخلا�صة بالأطفال.

با�صتعمال  الأط��ف��ال  �صندوت�صات  تقطيع  ج��رب��ي   •
�صكلها  من  تغرّي  كي  خمتلفة،  اأ�صكال  لها  قطاعات 

املعتاد، فالطفل ينجذب بطبيعته نحو كل جديد.

الكات�صب واخل�س واملايونيز على الطعام،  • اأ�صيفي 
يف�صلها  ال��ت��ي  ال�صريعة  ال��وج��ب��ات  اأط��ع��م��ة  لي�صبه 

التي  املواد  الكثري من  الأطفال، رغم احتوائها على 

ت�صر اجل�صم. 

اأ�صكال  على  وقوالب  اأطباق  ا�صتعمال  ميكنك   •

يجعله  مم��ا  الطفل،  يحبها  كرتونية  �صخ�صيات 

يف�صل اأن ياأكل الطعام اأو ال�صاندوت�س الذي على 

وهذه  لديه،  املف�صلة  الكرتونية  ال�صخ�صية  �صكل 

الأطباق والقوالب متوفرة يف جميع املحال. 

ا�صتخدام الأطعمة ذات الألوان املتنوعة  • ميكنك 
يف ال��وج��ب��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��ط��ف��ل، ومي��ك��ن��ك كذلك 

ب��الأل��وان  �صهية  ل��وح��ة  طفلك  وج��ب��ة  جتعلي  اأن 

اأن  ق��ب��ل  �صهيته  �صتفتح  اأن��ه��ا  وث��ق��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

يتناولها.

وال���ك���ي���ك  احل����ل����وى  اأط�����ب�����اق  ت����زي����ني  • ج����رب����ي 
والب�صكويت با�صتخدام الألوان الطبيعية اجلذابة، 

وهي متوافرة اأي�صاً يف املخابز واملحالت التي تبيع 

اأدوات الطعام.  

اأن���واع  بع�س  ت��ن��اول  ي��ح��ب  ل  طفلك  ك���ان  اإذا   •
ال��ف��اك��ه��ة، ف��ي��م��ك��ن��ك م����زج ب��ع�����س ق��ط��ع م���ن تلك 

اأنواع اأخرى من الفواكه التي يحبها،  الأن��واع مع 

وذلك على �صكل  ترتيب قطع الفاكهة على هيئة 

ع�صا »ا�صتيك«؛ ح�صب األوانها واأحجامها.

• اإذا كان الطفل يرف�س تناول اخلبز يف وجباته 
ال��دودة الذكية من خالل  اليومية، فجربي �صنع 

و�صرائح  اخلبز  من  مت�صاوية  دائرية  قطع  و�صع 

اأو اخل�صر يف ع�صا �صغرية، وا�صنعي راأ�س  اللحم 

اآخر  ال��دودة بثمرة بندورة �صغرية، و�صتكون هذه 

مرة يرف�س طفلك تناول اخلبز.

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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يف ظل الرودة، وال�صم�س الغائبة حتتاج ب�صرتك 

ون�صارتها  مرونتها  حتفظ  لكي  خا�صة،  عناية  اإىل 

بالعوامل اجلوية وللحفاظ على  تتاأثر  اأن  من دون 

ب�صرتك ن�صرة نقية اأنت يف حاجة اإىل التغيري روتني 

جمالك هذا ال�صتاء.

اعتني بب�شرتك

املركزية، التي لها  التدفئة  يعني  البارد  • الطق�س 
تاأثري �صلبي على ب�صرتك. 

ملكافحة اآثارها اجلافة يف جتفيف الب�صرة، ا�صتبديل 

اأثقل ملنح الب�صرة الرتطيب  املرطب بكرمي ترطيب 

الذي حتتاجه. ا�صتعملي الكرمي حني يكون وجهك 

ل يزال رطباً حلب�س الرطوبة يف الداخل.

املياه  وب��ّردي  �صاخنة،  مبياه  ال�صتحمام  جتّنبي   •
قبل اخلروج من احلّمام، فب�صرتك حتتفظ برطوبة 

ل�صدمة  بذلك  تتعّر�س  ول��ن  الطريقة،  بهذه  اأك��ر 

تغرّي درج��ات احل��رارة كثرياً حني تخرجني. افركي 

وال�صاقني  ال��ذراع��ني  على  اجل�صم  بلو�صن  ج�صمك 

والقدمني، خ�صو�صاً على الكوعني والركبتني.

ك����رمي حم��ي��ط ال��ع��ي��ن��ني يف امل�����ص��اء  • ا���ص��ت��خ��دم��ي 
احل�ّصا�صة،  املنطقة  ه��ذه  يف  اجلفاف  ملكافحة  اأي�صاً 

الرقيقة  اخل��ط��وط  اأن  الأرج����ح  على  و�صتالحظني 

نوم  ���ص��اع��ات  على  اح�صلي  خ��ّف��ت..  ق��د  والتجاعيد 

كافية للحفاظ على جمالك ولتخفيف التوتر.

حاربي  ت�شّقق ال�شفاه

يف  ال�صفاه  ت�صقق  من  الن�صاء  من  الكثري  تعاين 

وا�صتخدمي  �صفتيك  لعق  جتّنبي  ال�����ص��ت��اء..  اأ���ص��ه��ر 

اأحمر �صفاه مرطباً يف النهار، و�صعي مرطب ال�صفاه 

ق��ب��ل ال���ن���وم. اإذا ك��ن��ت م��راه��ق��ة، ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 

منتجات ال�صفاه يف ال�صوق لفئتك العمرية.

لإزالة اجللد اجلاف عن ال�صفاه، ميكنك تق�صري 

اأ�صنانك..  تنّظفني  ح��ني  اأ�صنانك  بفر�صاة  ال�صفاه 

اأ�صيفي بعد ذلك القليل من الفازلني حلمايتها.

اعتني ب�شعرك

لي�صت ب�صرتك فقط هي التي تعاين من اجلفاف 

ب�صكل  اعتني  �صعرك.  اأي�����ص��اً  ب��ل  ال�صتاء،  ق���دوم  م��ع 

ملطفاً  ل��ه  وا�صتخدمي  �صعرك  باحتياجات  خ��ا���س 

تغ�صليه  ول  ب��اجل��ف��اف،  ب���داأ  اأن���ه  اإذا لح��ظ��ت  عميقاً 

غ�صله  املهم  من  لكن  الأ�صبوع،  يف  مّرتني  من  اأك��ر 

�صريع،  ل��ع��الج  الت�صفيف.  منتجات  م��ن  للتخّل�س 

لإ�صافة  �صطفه  دون  من  امللطف  من  القليل  طّبقي 

املزيد من الرطوبة والريق على ال�صعر.

حافظي على بشرتك في الشتاء

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



يعاين  م�صكلة  اجلن�صية  الرغبة  قلة 

منها ال��ع��دي��د م��ن ال��رج��ال، الأم���ر ال��ذي 

ينعك�س على احلياة الزوجية ويت�صبب يف 

من  ك��ث��رياً  اأن  الأط��ب��اء  وي��وؤك��د  انهيارها، 

احلالت تكون عر�صاً موؤقتاً نتيجة ل�صعور 

وال�صغوط  الإره�����اق  اأو  بالتعب  ال��رج��ل 

النف�صية.

امل�صتح�صرات  اإىل  اللجوء  من  وب��دًل 

الن�صب  ف��خ  يف  وت��ق��ع  ب��اأن��واع��ه��ا،  الطبية 

والإع������الن������ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال���واه���ي���ة، 

عن  اجلن�صية  عالقتك  اإجن���اح  باإمكانك 

التي  الغذائية،  امل��واد  بع�س  تناول  طريق 

بينك  اجلن�صية  الرغبة  تن�صيط  يف  تفيد 

ال��درا���ص��ات  اأن  خ�صو�صاً  زوج��ت��ك،  وب���ني 

م��ل��ي��ئ��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  اأن  اأث���ب���ت���ت  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ب���الأغ���ذي���ة ال��ت��ي ت�����ص��اع��دك ع��ل��ى ت��ق��وي��ة 

اآمنة  طبيعية  بطريقة  وتعمل  رغ��ب��ت��ك، 

وفعالة ومنها:

1- الأنانا�س: يحتوي على فيتامني ب 
وين�صط  اجلن�صية  النواحي  ويقوي   ،12
الأع�������ص���اب وي���ق���وي الن��ت�����ص��اب، ومي��ك��ن 

لكنه  باملعلبات،  املحفوظ  الأنانا�س  تناول 

من�صط ب�صورة اأقل مما يحدثه الأنانا�س 

الطازج.

ال��ب�����ص��ل على  ي��ح��ت��وي  ال��ب�����ص��ل:   -2
البيتا كاروتني، الذي ي�صاعد على جتديد 

اخل���الي���ا وت��ق��ل��ي��ل ال�����ص��ي��خ��وخ��ة امل��ب��ك��رة 

للمراأة، ويلهب عواطف الرجل، لذا اأثنى 

القدماء، كونه مفيداً  العرب  اأطباء  عليه 

يف ت��ق��وي��ة ال���ب���اءة ل��ق��درت��ه ع��ل��ى اإ���ص��ع��ال 

ال�����ص��ه��وة اجل��ن�����ص��ي��ة، وي��ع��ت��ره اخل����راء 

مقوياً جن�صياً طبيعياً، وله منافع �صحية 

اإىل تفتيق  كثرية على اجل�صد، بالإ�صافة 

ال�صهوة، كما يزيد كمية احليوانات املنوية 

ويح�صن لونها.

ُيذكر اأن الفراعنة كانوا اأول من عرف 

كتابات  يف  ا���ص��م��ه  وخ��ل��دوا  الب�صل  قيمة 

اأطباوؤهم  وك��ان  الأهرامات ،  ج��دران  على 

التي  املقوية  الأغ��ذي��ة  قوائم  يف  ي�صفونه 

ا�صتغلوا  ال��ذي��ن  العمال  على  ت��وزع  كانت 

مغذياً  و�صفوه  كما  الأه���رام���ات،  ب��ن��اء  يف 

وم�صهياً ومدراً للبول . 

اإليه  امل�صاف  الب�صل  ت��ن��اول  ل  ويف�صَّ

ل��ي��زي��د من  ب��ال��ل��ح��م،  اأو امل��ط��ب��وخ  اخل����ل 

ال�صهوة اجلن�صية ويعيدها اإذا انقطعت.

اأن  الأط���ب���اء  ي��وؤك��د  اجلين�صينج:   -3
رف��ع  ال��ف��ي��اج��را يف  م��ن  اأف�����ص��ل  اجلن�صنج 

ال��ك��ف��اءة اجل��ن�����ص��ي��ة ل���دى ال���رج���ال، فقد 

اأج����رى ف��ري��ق ط��ب��ي درا���ص��ة ح��دي��ث��ة على 

نحو 30 رجاًل كانوا يعانون من �صعف يف 

اجلن�صنج  مادة  تناولوا  التنا�صلي،  اجلهاز 

ملدة ثالثة اأ�صهر، وجاءت النتائج اأن نحو 

و�صعروا  حالتهم  حت�صنت  قد  منهم   ٪60
اأي  والعافية، ومل تظهر عليهم  بال�صحة 

م��ادة  لتناولهم  نتيجة  جانبية  اأع��را���س 

اجلن�صنج.

يف ح��ني اأف����ادوا الأط��ب��اء ب���اأن الأدوي���ة 

وال��ت��ي  »ال��ف��ي��اج��را«  م��ث��ل  امل��ق��وي��ة جن�صياً 

ينتهي  اجل��م��اع  ق��ب��ل  ال�صخ�س  يتناولها 

م��ف��ع��ول��ه��ا ب���ع���د اجل����م����اع م���ب���ا����ص���رة، ول 

ي�صتطيع بعدها ممار�صة ن�صاطه اجلن�صي، 

ل��ف��رتات  اجلن�صنج  م��ف��ع��ول  يبقي  بينما 

طويلة، ويعمل على رفع الكفاءة اجلن�صية 

لفرتة طويلة.

4- املوز: اأثبت علماء فرن�صيون واأملان 
املوز  اأن تناول  ال�صابقة  الدرا�صات  اأحد  يف 

بكمية معتدلة ت�صاعف من قدرة الرجال 

اجلن�صية.

الأب�����ح�����اث  اأف����������ادت  ال����ت����م����ر:   -5
النباتات  اأك��ر  من  التمر  اأن  الطبية 

امل��غ��ذي��ة ل��ل��ج�����ص��م، وال���ت���ي ت���زي���د من 

ال���ق���وة اجل��ن�����ص��ي��ة، وذل����ك مل���ا حتتويه 

كالف�صفور  امل��ع��دن��ي��ة،  ال��ع��ن��ا���ص��ر  م��ن 

واملغني�صيوم  واحل��دي��د  وال��ك��ال�����ص��ي��وم 

وال�صوديوم والكريت و الكلور.

تتميز  ال��ب��ح��ري��ة:  امل����اأك����ولت   -6
الأ�صماك والكائنات البحرية باأنوعها 

باحتوائها على ن�صبة عالية من اليود، 

ك���ب���رياً يف  ي��ل��ع��ب دوراً  ال��ع��ن�����ص��ر  ه���ذا 

وحت�صني  اجلن�صية  ال��رغ��ب��ة  تن�صيط 

على  اح��ت��وائ��ه  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأداء 

ن�صبة عالية من الفو�صفور.

الأم��ث��ال  يقولون يف  اجل��رج��ري:   -7
ال�����ص��ع��ب��ي��ة: »ل�����و ع��ل��م��ت امل��������راأة ف���وائ���د 

اجل�����رج�����ري ل����زرع����ت����ه جل�����وزه�����ا حت��ت 

طبيعياً،  جن�صياً  مقوياً  كونه  ال�صرير«، 

ال��ق��دم،  منذ  ف��وائ��ده  الأط��ب��اء  واكت�صف 

حيث كان يحر�س القدماء على تناوله 

مل���ا ل���ه م���ن ت���اأث���ري م��ن�����ص��ط ي��زي��د ال��ق��وة 

والفحولة.

اليوناين  الطب  يف  اأبقراط  واأو�صى 

ال����ق����دمي ب���ت���ن���اول اجل����رج����ري ك��م��ق��وي 

ل��ل��ع��الق��ة ال���زوج���ي���ة، وك����ان ي�����ص��ف��ه اأب���و 

ال�����ص��ي��ادل��ة »دي�����ص��ق��وري��دو���س« ل����الأزواج 

كمن�صط كالفياجرا يف ع�صرنا احلايل.

نبات  اأن  يوؤكد اخلراء  - اخل�س:   8
كما  اجلن�صية،  القدرة  من  يزيد  اخل�س 

اأن����ه ي�����ص��اع��د يف ع����الج ال��ع��ق��م، ول��ذل��ك 

اأطلق عليه القدماء “نبات اخل�صوبة”، 

وك�صف العلماء اأن اخل�س يعتر فياجرا 

�صكان  ا�صتخدمه  وق��د  ال��ق��دمي،  الع�صر 

الفراعنة  الرافدين، ومن بعدهم  وادي 

وق��د  اجلن�صية،  للرغبة  م��ث��رية  ك��م��ادة 

تعمل  كيميائية  م����واد  ي��ن��ت��ج  اأن����ه  ت��ب��ني 

ل��ل��ق��وة  م��ن�����ص��ط��ة  اأو  حم����ف����زة  ك����م����واد 

اجلن�صية.
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الأفريقية،  الأمم  ك�أ�س  من�ف�س�ت  �ست�سكل 

ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ال�����س��ب��ت يف ال���غ����ب���ون وغ��ي��ن��ي��� 

بع�س  م�سرية  يف  ه���م���ً  منعطف�ً  ال���س��ت��وائ��ي��ة، 

وفرن�س�  اإنكلرتا  يف  ول�سيم�  الأوروبية،  الفرق 

واإ���س��ب���ن��ي���، ح��ي��ث ال��ت��ح��ق ع�����س��رات ال��اع��ب��ن 

امل�����س���رك��ة يف  اأج���ل  م��ن  الأف����رق���ة مبنتخب�تهم 

 12 ي�ستمر ح��ت��ى  ال����ذي  ال���ق����ري  ال���س��ت��ح��ق���ق 

�سب�ط املقبل. 

ال��ب��اد من  50 لع��ب���ً  يف فرن�س� غ���در نحو 

اأجل النخراط مع منتخب�ت بادهم يف ك�أ�س 

لعدد  مع�ن�ة  ي�سكل  م�  وه��و  الأفريقية،  الأمم 

اأوروب����  بطل  مر�سيلي�  مقدمه�  يف  ال��ف��رق  م��ن 

اأربعة من لعبيه،  ال�س�بق، والذي خ�سر جهود 

وهم امله�جم الغ�ين اأندري ايوو و�سقيقه املدافع 

جوردان وقلب الدف�ع ال�سنغ�يل �سليم�ن دي�وارا 

ب�لإ�س�فة اإىل البوكيني ت�س�رلز ك�بوري.

ح�لي�ً  ال�����س���د���س  امل��رك��ز  مر�سيلي�  وي��ح��ت��ل 

يف ال������دوري ال��ف��رن�����س��ي، وه����و ي�����س��ع��ى ج����ه���داً 

اآم�له  ت�س�عفت  وقد  ال�سدارة،  من  لاقرتاب 

يف ذلك بعد فوزه املهم على ليل ح�مل اللقب 2 

�� 0 يف املرحلة الأخرية. 

وب��دوره يع�ين ليل غي�ب هدافه ال�سنغ�يل 

مو�سى �سو، وهو م� ي�سكل م�أزق�ً ملدرب الفريق 

رودي غ�ر�سي� الذي �سي�سعب عليه كثرياً اإيج�د 

بديل ل�سو، ويحتل ليل املركز الث�لث ح�لي�ً يف 

جريم�ن  �س�ن  ب�ري�س  خلف  الفرن�سي  ال��دوري 

املت�سدر وو�سيفه مونبيلييه.

غي�ب  مونبيلييه  �سيع�ين  اآخ��ر  مقلب  ويف 

اأحد مف�تيح لعبه يف خط الو�سط، وهو املغربي 

ي��ون�����س ب��ل��ح��ن��ده، ك��م��� ���س��ي��ع���ين ال��ف��ري��ق غي�ب 

لعب اآخر ب�رز هو التون�سي جميل ال�س�يحي، 

جهود  ج��رم���ن  ���س���ن  ب�ري�س  املت�سدر  ويفتقد 

املدافع الع�جي �سي�ك� تيني.

ويف اإنكلرتا، قد تلعب النه�ئي�ت الأفريقية 

لقب  ع��ل��ى  ال�������س���راع  وج���ه���ة  حت���دي���د  يف  دوراً 

الدوري، حيث تتح�سر اأندية ال�»برمييري ليغ« 

خل�س�رة عدد من الاعبن املوؤثرين جداً لعدة 

اأ�س�بيع يف مرحلة ه�مة جداً من املو�سم.

اأندية الدوري املمت�ز  ولط�مل� تذمر مدربو 

م��ن ت��وق��ي��ت اإق����م���ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ق���ري��ة، لأن��ه��� 

حترمهم من بع�س لعبيهم يف مرحلة مهمة 

2012 قد  اآث�����ر ن�سخة  ل��ك��ن  امل��و���س��م،  م��ن  ج���داً 

اأكرث ت�أثرياً من �س�بق�ته� على جمري�ت  تكون 

اأن��دي��ة  على  وخ�سو�س�ً  الإن��ك��ل��ي��زي��ة،  البطولة 

مثل م�ن�س�سرت �سيتي املت�سدر احل�يل وت�سل�سي 

ونيوك��سل التي �ستع�ين من افتق�ده� لاعبن 

موؤثرين جداً.

الإي��ط���يل روبرتو  ومل يخف م��درب �سيتي 

م�ن�سيني انزع�جه لفقدانه خدم�ت ال�سقيقن 

الع�جين ي�ي� وكولو توري، وقد ب�ن ت�أثري هذه 

خ�سروا  لأنهم  ال�»�سيتيزين�س«  على  الاعبن 

اإىل  ان�سم�مه�  م��ن��ذ  ج���داً  ه���م��ت��ن  م��ب���رات��ن 

الك�أ�س  لقب  عن  تن�زلوا  اإذ  بادهم�،  منتخب 

املحلية بخ�س�رتهم اأم�م اجل�ر اللدود م�ن�س�سرت 

اأم�م  اأر�سهم  وعلى  اأي�س�ً  يون�يتد، كم� خ�سروا 

ليفربول يف ذه�ب ن�سف نه�ئي ك�أ�س الرابطة.

ب�سكل خ��س،  ت��وري  ي�ي�  اأهمية  يوؤكد  وم��� 

3-0 يف  ليفربول  تغلب على  ك���ن  �سيتي  اأن  هو 

الدوري خال املب�راة التي جمعتهم� يف الث�لث 

ت�ألق خاله لعب  ال�سهر احل���يل يف لق�ء  من 

الو�سط الع�جي، ثم خ�سر فريق م�ن�سيني اأم�م 

ال��راب��ط��ة بغي�ب لعب  ك���أ���س  0-1 يف  »احل��م��ر« 

بر�سلونة الإ�سب�ين ال�س�بق.

اأف��ري��ق��ي��� على  و���س��ي��ك��ون ت���أث��ري ك���أ���س اأمم 

من�ف�سي �سيتي الأ�س��سين، م�ن�س�سرت يون�يتد 

وت���وت���ن���ه����م، م���ع���دوم����ً لأن��ه��م��� ل���ن ي��ف��ق��دا اأي 

الث�ين  مه�جم  اإن  اإذ  الق�رية،  للبطولة  لع��ب 

التوغويل امي�نويل اديب�يور لن ي�س�رك ب�سبب 

غي�ب منتخب باده عن النه�ئي�ت، يف حن اأن 

الث�ين  �سفوف  يف  الوحيد  الأفريقي  الاعب 

اإىل  ا�ستدع�وؤه  هو م�مي بريام ديوف ومل يتم 

املنتخب ال�سنغ�يل.

ت�سل�سي،  الآخ����ر  للمن�ف�س  ب�لن�سبة  اأم����� 

اإذ يفتقد  الق�رية كبري عليه،  البطولة  فت�أثري 

ال��ع���ج��ي��ن دي��دي��ي��ه دروغ��ب��� و���س���ل��وم��ون ك���ل��و، 

وب�لت�يل �ستكون اآم�ل مدرب الفريق الربتغ�يل 

الإ�سب�ين  على  معلقة  ب��وا���س   - في��س  ان���دري 

الأخري  ي�ستفيق  اأن  اأمل  توري�س على  فرن�ندو 

مه�جم  يتمكن  مل  ح����ل  يف  ل��ك��ن  ك��ب��وت��ه،  م��ن 

اأتلتيكو مدريد وليفربول ال�س�بق من الرتق�ء 

على  امللق�ة  الهجومية  امل�سوؤولية  م�ستوى  اإىل 

مكلف�ً  »الفيلة«  غي�ب  ت���أث��ري  ف�سيكون  ع�تقه، 

جداً على ال�»بلوز«.

على  ت�سل�سي  من�ف�س  �سيت�أثر  جهته،  ومن 

الت�أهل اإىل دوري اأبط�ل اأوروب� ج�ره الأر�سن�ل 

من  �سيع�ين  اإذ  الأف��ري��ق��ي��ة،  ب�لغي�ب�ت  اأي�����س���ً 

افتق�ده امله�جم املغربي مروان ال�سم�خ و�س�نع 

األ��ع���ب��ه ال��ع���ج��ي ج��ريف��ي��ن��ي��و ال����ذي ك����ن خلف 

جنم  �سجله�  التي  ال�18  الأه���داف  م��ن  الكثري 

الفريق الهولندي روبن ف�ن بري�سي حتى الآن.

خارطة جديدة

ع���ل���ى ����س���ع���ي���د اآخ���������ر، ت���ن���ط���ل���ق ال���ب���ط���ول���ة 

يف  »التغيري  �سع�ر  حت��ت  ال��ع���م  ه��ذا  الأفريقية 

5 منتخب�ت  ب��غ��ي���ب  ال���ق���وى«، وذل����ك  م���وازي���ن 

يف  اخل������س  بط�بعه�  امل�س�بقة  دم��غ��ت  ع��ري��ق��ة 

كثري من املرات.

ويوؤكد ذلك اأن اخل�رطة الكروية تغريت يف 

الق�رة ال�سمراء يف الآونة الأخرية، حيث مل يعد 

واأخ��رى  ومتوا�سعة  �سغرية  منتخب�ت  هن�ك 

كبرية وقوية، والدليل الأب��رز على ذلك غي�ب 

اأفريقي�  وجنوب  ونيجريي�  والك�مريون  م�سر 

ال��ن�����س��خ��ة احل���ل��ي��ة، يف مق�بل  واجل���زائ���ر ع���ن 

م�س�ركة 3 منتخب�ت للمرة الأوىل هي بوت�سوان� 

والنيجر وغيني� الإ�ستوائية.

وب�إلق�ء نظرة على �سجل املنتخب�ت الغ�ئبة، 

جن��د اأن��ه��� م��ن ال��ع��ي���ر ال��ث��ق��ي��ل، ح��ي��ث ح�سدت 

27، فم�سر املتوجة  اأ�سل  15 لقب�ً من  جميعه� 

ال��رق��م  ال��ث��اث الأخ�����رية ه��ي ح���م��ل��ة  ب�لن�سخ 

 1957 اأع��وام  7مرات  القي��سي يف عدد الألق�ب، 

و2010،  و2008  و2006  و1998  و1986  و1959 

ون�لت الك�مريون 4 األق�ب اأعوام 1984 و1988 

ع�مي  بطلة  نيجريي�  وتوجت  و2002،  و2000 

 ،1996 ع���م  اأف��ري��ق��ي���  وج��ن��وب  و1994،   1980
واجلزائر ع�م 1990.

غانا و�ساحل العاج الأبرز

فر�سة  وال��ع���ج��ي  ال��غ���ين  املنتخب�ن  ميلك 

ذهبية للظفر بلقب الن�سخة الث�منة والع�سرين، 

وخ���دم���ت ال���ق���رع���ة اإىل ح���د ك��ب��ري امل��ن��ت��خ��ب��ن 

واأوق��ع��ت��ه��م��� يف جمموعتن  وال��ع���ج��ي  ال��غ���ين 

اإىل  الث�نية  يف  ال��ع���ج  �س�حل  ن�سبي�ً:  �سهلتن 

وغ�ن�  وال�سودان،  ف��سو  وبوركين�  اأنغول  ج�نب 

يف الرابعة اإىل ج�نب غيني� وم�يل وبوت�سوان�، 

كم� اأنهم� مر�سح�ن خلو�س املب�راة النه�ئية يف 

1992، وذل��ك يف ح�ل ت�سدرهم�  اإع���دة لنه�ئي 

ملجموعتيهم� يف الدور الأول.

وتبدو حظوظ منتخبي »النجوم ال�سوداء« 

عن  ل�سي�م  ح��د  لو�سع  ج��داً  كبرية  و«الفيلة« 

الألق�ب دام فرتة طويلة، واإن ك�نت �س�حل الع�ج 

توجت ب�للقب مرة واحدة فقط حتى الآن وك�ن 

ال�سنغ�ل  اأحرزته يف  عندم�  20 ع�م�ً  ذلك قبل 

1992 بفوزه� على غ�ن� بركات الرتجيح  ع�م 

امل���رات��ون��ي��ة يف امل���ب����راة ال��ن��ه���ئ��ي��ة، ف��ي��م��� ن�لته 

الأخرية 4 مرات اآخره� قبل 30 ع�م�ً وحتديداً 

يف ليبي� ع�م 1982.

وميلك املنتخب�ن الع�جي والغ�ين الأ�سلحة 

ك�ن  اأنهم�  خ�سو�س�ً  اللقب،  لإح���راز  ال��ازم��ة 

ق�ب قو�سن اأو اأدنى من حتقيق هذا املبتغى يف 

الأع��وام الأخ��رية، ف�س�حل الع�ج خ�سرت نه�ئي 

ن�سخة ع�م 2006 اأم�م م�سر امل�سيفة ب�سرب�ت 

الرتجيح، ومل تكن ح�ل غ�ن� اأف�سل ب�سقوطه� 

الن�سخة  نه�ئي  يف   1-0 ب�لذات  الفراعنة  اأم���م 

الأخرية علم�ً ب�أنه� حلت ث�لثة يف ن�سخة 2008 

على ح�س�ب �س�حل الع�ج.

ويطمح املنتخب الغ�ين يف موا�سلة بريقه 

ب��ع��د ت���أل��ق��ه ال��اف��ت يف ن��ه���ئ��ي���ت ك���أ���س ال��ع���مل 

اأف��ري��ق��ي���، عندم� ك���ن ق�ب  الأخ���رية يف ج��ن��وب 

للمرة  الأرب��ع��ة  دور  ب��ل��وغ  م��ن  اأدن���ى  اأو  قو�سن 

الأوىل يف ت�ريخه وت�ريخ الق�رة ال�سمراء، لول 

ركلة اجلزاء التي اأهدره� هدافه ولعب العن 

الإم����رات���ي ح���ل��ي���ً ا���س���م��واه ج��ي���ن يف ال��ث��واين 

اأن  قبل  الث�ين  الإ���س���يف  ال�سوط  الأخ���رية من 

يخ�سر ب�سرب�ت الرتجيح.

وت���ع���ول غ����ن���� ع��ل��ى ج���ي����ن ب�����ل����ذات ل��رف��ع 

يف  الأخ��ري  م�س�ركة  ك�نت  واإن  الذهبية  الك�أ�س 

النه�ئي�ت غري موؤكدة اأقله� يف املب�ري�ت الأوىل 

ك���ون جن��م ال��ع��ن ي��ع���ين م��ن الإ���س���ب��ة، وعلى 

الرغم من ذلك اختري �سمن الق�ئمة النه�ئية، 
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اأك����������د امل������دي������ر ال����ف����ن����ي مل��ن��ت��خ��ب 

اأبواب  اأن  برانديللي  �سيزاري  اإيط�لي� 

»الآزوري« مفتوحة اأم�م م�س�ركة ق�ئد 

فران�سي�سكو  امل��خ�����س��رم  روم�����  ف��ري��ق 

توتي يف نه�ئي�ت ك�أ�س الأمم الأوروبية 

املقبلة التي �ستق�م يف بولندا واأوكراني� 

هذا ال�سيف.

وج�ء ترحيب املدير الفني ملنتخب 

ت�ألق الأخري  اإيط�لي� بعودة توتي بعد 

مع فريقه روم� يف الدوري الإيط�يل، 

توتي  ع�د  معقدة،  مو�سم  بداية  فبعد 

الهجومي  احل���ل  لي�سكل  ع���م���ً(   35(

فـوائد أفريقيــا عند الفرق         األوروبية.. مصائب

فران�سي�سكو توتي

) العدد 198(  اجلمعة - 27 كانون الثاين - 2012

برانديللي: توتي مع »اآلزوري«                في »يورو - 2012«.. لما ال؟

م�ن�س�سرت �سيتي مهدد بفقدانه �سدارة الدوري الإنكليزي

الأول لفريق الع��سمة، وهو م� تبلور 

جلي�ً بعد اإ�س�بة مه�جم الفريق ب�بلو 

اأوزف�لدو.

اأن��ط��ون��ي��و  ت����أك���د غ���ي����ب  اأن  وب���ع���د 

ك��������س����ن���و وج���ي���و����س���ي���ب���ي رو�����س����ي ع��ن 

ال���ن���ه����ئ���ي����ت الأوروب��������ي��������ة ال���ق����دم���ة 

لإ�س�بتهم�، اأ�سبحت م�س�ركة توتي يف 

�سفوف املنتخب الإيط�يل اأمراً وارداً، 

اأن جعبته  املدلل  روم���  ابن  اأثبت  وقد 

مل تفرغ من امله�رة واخلربة، خ�سو�س�ً 

بعد هدفيه يف مرمى ت�سيزين�، ال�سبت 

الت��سعة  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت���ح  يف  امل������س��ي، 

ع�سرة للدوري الإيط�يل.

و���س��ج��ل ت��وت��ي ه��دف��ن ل���روم���� يف 

مرمى ت�سيزين� 5-1 فرفع ر�سيده اإىل 

الدوري،  486 مب�راة يف  يف  211 هدف�ً 
ال�سويدي  وبهدفيه تخطى توتي رقم 

ن��وردال ال��ذي حمل األ��وان ميان بن 

اأف�سل هداف مع  1949 و1955، وب�ت 
فريق واحد يف الدوري الإيط�يل لكرة 

القدم.

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



ول تتوقف اآم�ل الغ�نين على جي�ن فقط، بل 

هن�ك ال�سقيق�ن جوردان واندريه ايوو، اللذان 

ي��رغ��ب���ن يف اأن ي��ح��ذوا ح��ذو وال��ده��م��� عبيدي 

بيليه املتوج ب�للقب الق�ري ع�م 1982، كم� يربز 

�سويل علي مونت�ري وا�س�مواه كوادوو.

الع�جي  املنتخب  �سفوف  تعج  امل��ق���ب��ل،  يف 

ل  حيث  اخل����رج،  يف  تلعب  وجميعه�  ب�لنجوم 

وتعقد  الت�سكيلة،  يف  حملي  لع��ب  اأي  ي��وج��د 

�س�حل الع�ج اآم�ًل كبرية على �سدا�سي الربمير 

ليغ، ديدييه دروغب� و�س�لومون ك�لو )ت�سل�سي( 

توريه  ويحيى  توريه  كولو  حبيب  وال�سقيق�ن 

اأف�����س��ل لع���ب يف ال���ق����رة ال�����س��م��راء ع����م 2011 

)م���ن�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي( وج��ريف��ي��ه ي�����و ك��وا���س��ي 

»جرفينيو« )اأر�سن�ل( و�سيخ تيوتي )نيوك��سل(، 

الدرجة  م��ن  �سيتي  لي�سرت  م��داف��ع  ج�نب  اإىل 

الع�ج  �س�حل  و�سربت  ب�مب�.  �سليم�ن  الأوىل 

الوحيد  املنتخب  وك���ن��ت  الت�سفي�ت  يف  ب��ق��وة 

الذي حقق العامة الك�ملة.

منتخبات طاحمة

�ستكون منتخب�ت املغرب وتون�س وال�سنغ�ل 

ال���ع���ق���ب���ة الأك��������رث ����س���ع���وب���ة اأم���������م ال��غ���ن��ي��ن 

وال���ع����ج���ي���ن، ك��ون��ه��� الأف�������س���ل م�����س��ت��وى بن 

�سفوفه�  على  عطف�ً  الأخ��رى  املنتخب�ت  ب�قي 

الزاخرة ب�ملواهب ال�س�عدة واأ�سح�ب اخلربة. 

ويطمح املغرب اإىل لقبه الث�ين يف ت�ريخه 

 )1976( اأثيوبي�  يف  ع�م�ً   36 قبل  الأول  بعد 

اأزاح عقبة اجلزائر يف طريقه اإىل النه�ئي�ت، 

وه����و حت�����س��ن م�����س��ت��واه ك���ث���رياً م��ن��ذ ا���س��ت��ام 

البلجيكي اريك غرييت�س لإدارته الفنية واإن 

ك�نت هن�ك خم�وف كثرية من غي�ب املن�ف�سة 

لدى اأبرز لعبيه الأ�س��سين الذين ل يلعبون 

مقدمتهم  يف  الأوروب��ي��ة  اأنديتهم  �سفوف  يف 

الإيط�يل(  )فيورنتين�  خرجة  ح�سن  الق�ئد 

وع�دل  الإنكليزي(  )اأر�سن�ل  ال�سم�خ  وم��روان 

الإنكليزي(  رينجرز  ب���رك  )كوينز  ت�عرابت 

اإىل  الفرن�سي(  )بري�ست  القنط�ري  واأح��م��د 

ج����ن���ب لع���ب���ي اجن����ي م���ك������س��ك���ل ال��رو���س��ي 

م��ب���رك ب��و���س��وف��ة وامل��ه��دي ك���ر���س��ي��ا ب�سبب 

توقف الدوري قبل �سهرين.

اآم���ًل كبرية على  يف املق�بل، تعلق ال�سنغ�ل 

ال��ن�����س��خ��ة احل���ل��ي��ة ل��ت��دوي��ن ا���س��م��ه��� يف �سجل 

ال�سنغ�ل  وغ���ردت  ب�للقب،  ال��ف���ئ��زة  املنتخب�ت 

بط�قته�  وحجزت  الت�سفي�ت  يف  ال�سرب  خ���رج 

ع��ل��ى ح�����س���ب ال��ك���م��ريون، ل��ت��وؤك��د ع��ودت��ه��� اإىل 

العر�س الق�ري بعد غي�ب عن الن�سخة الأخرية 

ت�سكيلته�  اإىل  ب��ذل��ك  ت��دي��ن  وه���ي  اأن���غ���ول،  يف 

املتجددة والتي اأغلبه� من ال�سب�ب ال�س�عدين 

اأب���رزه���م م��ه���ج��م ن��ي��وك������س��ل الإن��ك��ل��ي��زي دميب� 

ب�بي�س دميب�  الأمل�����ين  ف��راي��ب��ورغ  وم��ه���ج��م  ب��� 

�سي�سيه، ب�لإ�س�فة اإىل خربة 7 لعبن �س�ركوا 

ال�سد  م��ه���ج��م  اأب���رزه���م   2008 غ���ن���  ن�سخة  يف 

القطري م�م�دو ني�نغ.

يف  الأم�������ّري�������ن  ع�����ن����ت  ت���ون�������س  ك�������ن  واإذا 

من  اأدن����ى  اأو  ق��و���س��ن  ق����ب  وك���ن��ت  الت�سفي�ت 

ال��ل��ح���ق ب��رك��ب ال��ف������س��ل��ن يف ال��ت���أه��ل ق��ب��ل اأن 

املجموعة احل�دية  الث�نية يف  البط�قة  تخطف 

ع�������س���رة، ف������إن ن�����س��ور ق���رط����ج ق��ط��ع��وا ���س��وط���ً 

ذل��ك جلي�ً يف  وب��دا  كبرياً يف حت�سن �سورتهم 

خ�سو�س�ً  ل��ل��ن��ه���ئ��ي���ت،  الإع������دادي  مع�سكرهم 

ف���وزه���م ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ال�������س���ودان 3-0، وي���أم��ل 

ت��ك��رار  اإىل  الطرابل�سي  ���س���م��ي  ت��ون�����س  م���درب 

اإجن�زه مع منتخب املحلين عندم� ق�ده الع�م 

اإىل اللقب الق�ري يف ال�سودان، ومنحه  امل��سي 

 2004 ع�م  الأول  بعد  الت�ريخ  الث�ين يف  اللقب 

2-1 يف  اأر�سهم عندم� تغلبوا على املغرب  على 

املب�راة النه�ئية.

بعد  �سورته�  تلميع  اإىل  ال�سودان  وت�سعى 

ودعت  حن  م�س�ركته� املخيبة يف ن�سخة 2008 

3 هزائم، كم� ت�سعى  بتلقيه�  الأول  ال��دور  من 

اأنغول اإىل حتقيق نت�ئج اأف�سل من م�س�ركتيه� 

ع�مي  النه�ئي  رب��ع  بلغت  عندم�  الأخ��ريت��ن 

2008 يف غ�ن� و2010 على اأر�سه�، بيد اأن املهمة 
ت��راج��ع م�ستوى جنميه�  م��ع  �سهلة  ت��ك��ون  ل��ن 

م�تيو�س كون�س�لفي�س م�نو�سو وفافيو ام�دو.

وت���ع���ول ب��ورك��ي��ن��� ف������س��و ع��ل��ى ت��ر���س���ن��ت��ه��� 

امل��ح��رتف��ة يف ف��رن�����س��� ب��ق��ي���دة ب����ك����ري ك��ون��ي��ه 

ك�بوريه )مر�سيلي�( وجون�ث�ن  و�س�رل  )ليون( 

ت���راوري���ه  ب��ي��رتوي��ب��� )ري������ن( و���س��ي��ب��ريي الن 

)اوك�سري(، وت�س�رك بوركين� ف��سو يف النه�ئي�ت 

للمرة الث�منة يف ت�ريخه�، ويبقى اأف�سل اإجن�ز 

1998 على  النه�ئي ع�م  ال��دور ن�سف  بلوغ  له� 

اأر�سه� بقي�دة املدرب الفرن�سي فيليب ترو�سييه 

قبل اأن تنهي م�س�ركته� يف املركز الرابع.

وي���دخ���ل امل��ن��ت��خ��ب امل������يل ب��ق��ي���دة م��درب��ه 

الفرن�سي الن جريي�س، اإىل النه�ئي�ت بهدف 

ت�سكيلته  اإىل  ب���ل��ن��ظ��ر  الأول  ال����دور  ت��خ��ط��ي 

ال�س�بة والتي يغيب عنه� رك�ئز اجليل الذهبي 

بلقب ق�ري،  الذي ف�سل يف تر�سيع جنوميته 

اأبرزهم فريديريك ك�نوتيه املعتزل وحممدو 

دي�را وحممد امن �سي�سوكو.

وت��ع��ق��د م����يل الآم������ل ع��ل��ى ال��ق���ئ��د لع��ب 

و�سط بر�سلونة الإ�سب�ين �سيدو كيت� ومه�جم 

�سو�سو الفرن�سي موديبو م�يغ� لأنهم� اأ�سح�ب 

اخلربة بن ب�قي الاعبن، وتلهث م�يل وراء 

ال��ل��ق��ب ال��ق���ري م��ن��ذ ع����م 1972 ع��ن��دم��� حلت 

 1994 اأع���وام  3 م��رات  رابعة  ث�نية، وه��ي حلت 

و2002 و2004.

الذين  الغينين  ل��دى  الأم���ور  تختلف  ول 

حيث  ك��ب��رية،  بن�سبة  منتخبهم  ج��ل��د  غ����ريوا 

ال�سب�ب  ال��اع��ب��ن  اإىل  الفنية  الإدارة  جل����أت 

امل���وه���وب���ن م���ع الح���ت���ف����ظ ب��ب��ع�����س اأ���س��ح���ب 

فيندونو  ب������س��ك���ل  ال��ق���ئ��د  قبيل  م��ن  اخل���ربة 

الذي ف�سخ عقده موؤخراً مع �سيون ال�سوي�سري 

العماق  واملدافع  ب�نغورا  اإ�سم�عيل  وامله�جم 

دي�ن بوبو ب�لديه.

جالل قبطان
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لروم�،  اأي�س�ً  لعب  ال��ذي  ن��وردال،  ال�سويدي  ويحتل 

املركز الث�ين يف الرتتيب الع�م لهدايف الدوري مع 225 

اأم� توتي  274 هدف�ً،  بيول �س�حب  �سيلفيو  هدف�ً، وراء 

)35 ع�م�ً(، فيحتل راهن�ً املركز اخل�م�س، وراء جوزيبي 

مي�تزا وجوزيه الت�فيني )216 هدف�ً لكل منهم�(.

بالوتيللي املنقذ

ب�لوتيللي كمنقذ ملنتخب  الأنظ�ر نحو م�ريو  تتجه 

اإيط�لي�، بغي�ب ك��س�نو ورو�سي، ويقود الره�ن على هذا 

مبزاجيته  يتعلق  اأبرزه�  �سعبة  احتم�لت  اإىل  الاعب 

اآخره�  املت�عب،  من  كثرياً  له  �سببت  والتي  ال�س�رخة، 

متثل يف اإيق�فه اأربع مب�ري�ت من قبل الحت�د الإنكليزي، 

الأح��د  ب���رك��ر،  �سكوت  توتنه�م  لع��ب  على  اعتدائه  بعد 

امل��سي، يف الدوري املحلي.

على  ل��ل��ف��وز  �سيتي  م�ن�س�سرت  ق����د  ب�لوتيلي  وك����ن 

2 بهدف �سجله يف الوقت بدل ال�س�ئع من   ���  3 توتنه�م 

يكن  اأن��ه مل  اإل  كينغ،  ليديل  انتزعه� من  ج��زاء  �سربة 

لأن  الأخ����رية،  ثوانيه�  حتى  امل��ب���راة  موا�سلة  ي�ستحق 

احلكم مل يتنبه اإىل اأن لعب الإنرت ال�س�بق دا�س عمداً 

على راأ�س �سكوت ب�ركر عندم� ق�م الأخري ب�سد ت�سديدة 

اأر����س����ً، وذل���ك يف  اأن ي�سقط ال��اع��ب���ن  الإي���ط����يل ق��ب��ل 

الدقيقة 83 من املب�راة.

اأم����م  الأوىل  ال��دول��ي��ة  م��ب���رات��ه  ب�لوتيللي  وخ������س 

���س���ح��ل ال��ع���ج يف اآب 2010، وه���ي ك���ن��ت امل���ب����راة ال��ودي��ة 

وانتهت  اأفريقي�،  بعد موندي�ل جنوب  ل��اآزوري  الأوىل 

الث�ين  ت�سرين   11 ويف   ،1  ���  0 ال�سب�غيتي  اأبن�ء  بخ�س�رة 

املب�راة  الأول يف  الدويل  ب�لوتيللي هدفه  �سجل  امل��سي، 

التي ف�زت به� اإيط�لي� على بولندا ودي�ً 2 ��� 0.

.. ودي ناتايل خم�سرم اآخر

على �سعيد اآخر، اأكد برانديللي اأنه ي�سع يف خططه 

ن�ت�يل  دي  اأنطونيو  اإىل  الدعوة  توجيه  اأوروب���  لبطولة 

اإيط�لي�  ملنتخب  الفني  املدير  واأ�س�ر  اأودينيزي،  مه�جم 

اإىل اأن دي ن�ت�يل قد ي�س�رك اأم�م الولي�ت املتحدة ودي�ً 

يف �سب�ط املقبل. 

وح�����س��ل دي ن���ت���يل )34 ع����م����ً( ع��ل��ى ل��ق��ب ه��داف 

ي��ق��دم عرو�س�ً  امل������س��ي، وه��و  ال���دوري الإي��ط���يل املو�سم 

م��ع منتخب  ي�س�رك  لكنه مل  اأي�����س���ً،  املو�سم  ه��ذا  رائ��ع��ة 

الع�مل  ك���أ���س  يف  ل��اآم���ل  املخيبة  امل�سرية  منذ  اإيط�لي� 

2010، لكن الإ�س�ب�ت الطويلة التي تعر�س له� كل من 
اأم���م  الب�ب  فتحت  ك��س�نو  واأنطونيو  رو�سي  جيو�سيبي 

عودته اإىل منتخب باده. 

له  م���ب����راة   36 يف  اأه������داف   10 ن����ت����يل  دي  و���س��ج��ل 

م���ع م��ن��ت��خ��ب اإي���ط����ل���ي����، وه����و ي��ت�����س��در ح����ل���ي����ً ت��رت��ي��ب 

ه����دايف ال�����دوري الإي���ط����يل م��ع م��ه���ج��م م��ي��ان زلت����ن 

اإبراهيموفيت�س ب�14 هدف�ً لكل منهم�.

هو  ح�س�ب�ته  يف  اآخ���راً  خم�سرم�ً  برانديللي  وي�سع 

الذي  ع�م�ً(   34( �س�نكتي�س  دي  مورغ�ن  ن�بويل  ح�ر�س 

ق��د ي�����س���رك ب����دوره يف امل���ب����راة ال��ق���دم��ة اأم�����م ال��ولي���ت 

املتحدة. 

وك�����ن دي ���س���ن��ك��ت��ي�����س اح��ت��ي���ط��ي���ً ل��ب��وف��ون يف 

اأفريقي�،  جنوب  يف  الأخ��رية  الع�مل  ك�أ�س  نه�ئي�ت 

ه��ن���ك، على  امل��ب���ري���ت  م��ن  اأي  ي�س�رك يف  لكنه مل 

رغم تعر�س ح�ر�س جوفنتو�س لاإ�س�بة، اإذ ف�سل 

اإ�سراك  ليبي  م�رت�سللو  ل���اآزوري  ال�س�بق  امل��درب 

فريدريكو  ال�س�بق  وك�لي�ري  ح�ر�س لزيو احل�يل 

م�ركيتي.

واأوق���ع���ت ق��رع��ة ب��ط��ول��ة اأوروب������� 2012 اإي��ط���ل��ي��� يف 

اإ���س��ب���ن��ي��� ح���م��ل��ة اللقب  امل��ج��م��وع��ة ال��ث���ل��ث��ة اإىل ج���ن��ب 

وجمهورية اإيرلندا وكرواتي�.

الت�سكيلة الكاملة

ع���م���ً،   33( ب��وف��ون  جي�نلويجي  امل��رم��ى:  حل��را���س��ة 

112 مب�راة(، �سلف�توري �سرييغو )25 ع�م�ً، ب�ري�س �س�ن 
ع�م�ً،   34  ( �س�نكتي�س  دي  مورغ�ن  الفرن�سي(،  جرم�ن 

ن�بويل(.

جورجيو  ن���ب��ويل(،  ع�م�ً،   29( م�جيو  كري�ستي�نو 

كري�سيتو  دومينيكو  جوفنتو�س(،  ع�م�ً،   27( كيلليني 

فيديريكو  ال��رو���س��ي(،  ب��ط��ر���س��ربغ  ���س���ن��ت  ع���م���ً،   25(

 25( اأب���ت��ي  اين��سيو  ب�لريمو(،  ع���م���ً،   30( ب�لزاريتي 

ع���م���ً، م��ي��ان(، ان��دري��� ران��وك��ي��� )23 ع���م���ً، الن���رت(، 

ب�رزاغلي  اأن��دري���  روم����(،  ع���م���ً،   23( اوغبون�  اجنيلو 

)30 ع�م�ً، جوفنتو�س( ليون�ردو بونوت�سي )24 ع�م�ً، 

جوفنتو�س(.

دان��ي��ي��ل��ي دي رو����س���ي )28 ع����م����ً، روم�����،  ل��ل��و���س��ط: 

تي�غو موت�  ع�م�ً، جوفنتو�س(،  م�ركيزيو )26  كاوديو 

)29 ع�م�ً، النرت(، الربتو اكوياين )27 ع�م�ً، ميان(، 

ريك�ردو مونتوليفو )27 ع�م�ً، فيورنتين�(، اندري� بريلو 

)32 ع�م�ً، جوفنتو�س(، انطونيو نوت�سريينو )26 ع�م�ً، 

ميان(.

جوفنتو�س(،  ع���م���ً،   28( ب��ي��ب  �سيموين  ل��ل��ه��ج��وم: 

م�ريو ب�لوتيلي )21 ع�م�ً، م�ن�س�سرت �سيتي النكليزي(، 

اأوزف�لدو  ب�بلو  الن��رت(،  ب�تزيني )27 ع�م�ً،  جي�مب�ولو 

ع����م����ً،  م����ت���ري )27  ال��ي�����س���ن��درو  روم�������(،  ع����م����ً،   26(

جوفنتو�س(، �سيب��ستي�ن جوفينكو )24 ع�م�ً، ب�رم�(.

فـوائد أفريقيــا عند الفرق         األوروبية.. مصائب

�سيزاري برانديللي

) العدد 198(  اجلمعة - 27 كانون الثاين - 2012

من من�ف�س�ت الن�سخة احل�لية لك�أ�س الأمم الأفريقية

برانديللي: توتي مع »اآلزوري«                في »يورو - 2012«.. لما ال؟
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كاريكاتير

اأعــــــــــــــــــرب الــــــطــــــبــــــيــــــب بـــيـــرت 

�شراء  يف  رغبته  عــن  مــيــنــدنــدورب 

دمــــاغ جنــم بــر�ــشــلــونــة االإ�ــشــبــاين؛ 

ليونيل مي�شي، وعر�ض 1.5 مليون 

يــــــورو، حــيــث يــــرى فــيــه )عــقــلــه( 

اإثراء جتربته  القادر على  الوحيد 

حول »كيفية عمل دماغ االإن�شان«. 

واأكــــــــد الـــطـــبـــيـــب اأنـــــــه يــجــري 

فحو�شات على كيفية عمل الدماغ، 

وال يجد �شخ�شاً قادراً على اإجناح 

جتاربه �شوى مي�شي ودماغه.

اأحد  اأي  وقــال بيرت: »ال يوجد 

قادر على اإجناح بحثي �شوى مي�شي 

اإنه ميلك مقومات  ودماغه، حيث 

ال�شخ�ض الذي اأحتاج اإليه«.

ي�شتطيع  »مــيــ�ــشــي  واأ�ـــــشـــــاف: 

يــراوغ وي�شدد يف  اأن يقرر وميــرر، 

اأجــزاء من الثانية، وهو ما يجعله 

االأف�شل يف هذا املجال، لذا �شيكون 

اأدر�ض  دماغه االأقرب للحالة التي 

واأحلل عليها«.

مــلــيــون  الـ1.5  عـــر�ـــس  وبـــعـــد 

يورو، ماذا �شتكون ردة فعل النجم 

االأرجنتيني؟

طبيب يعر�ض 1.5 مليون يورو 

حمافظة ل�سراء »دماغ« مي�سي يف  حــديــثــاً  املطلقات  اإحـــدى  نظمت 

لنذر قطعته  وفاء  كبرياً،  ال�شعودية حفاًل  عنيزة 

على نف�شها اأمام ذويها، اأنه لو طلقها زوجها فاإن 

يوم طالقها �شيكون حديث االأل�شن.

وروى اأحد املقربني من املطلقة اأحداث الق�شة 

ال�شابق  بزوجها  اقرتنت  التي  الــزوجــة  اإن  قائاًل 

قبل نحو 20 عاماً، واأجنبت منه عدداً من االأوالد، 

وبــعــد �ــشــنــوات مــن زواجــهــمــا الحــظــت عــلــى رفيق 

دربها �شلوكاً مريباً، لتكت�شف بعد فرتة اأن زوجها 

يقيم عالقات حمرمة مع ن�شاء اأخريات.

ثنيه  الــطــرق  ب�شتى  حــاولــت  �شدمتها،  ورغـــم 

اإىل جــادة  بــالــرجــوع  الــ�ــشــلــوك، ون�شحه  عــن هــذا 

ال�شواب، لكنه مل ي�شتجب، على الرغم من تدخل 

�شلوكه  على  وا�شتمر  زجــره،  وحماولتهم  اأقاربها 

مبالحقة الن�شاء.

الكيل  طفح  اأن  بعد  املطلقة:  قريب  واأ�ــشــاف 

منه، هربت الزوجة اإىل منزل اأهلها، وتنازلت عن 

الطالق،  بغية  بنائه،  �شاركت معه يف  الذي  املنزل 

وعــنــدهــا حـــــاول اإر�ـــشـــاءهـــا وتـــقـــدمي الــتــنــازالت 

لفرتة،  معلقة  فرتكها  رف�شت،  لها،  والــعــرو�ــض 

وتدّخل اأهل الزوجة واأحّلوا عليه اأن يطلقها الأنها 

ال ترغبه، وعندما �شعرت الزوجة اأن االنف�شال لن 

يتم، اأطلقت ميني النذر باأنه لو مت �شتنظم حفلة 

ي�شجلها التاريخ.

بينهما،  �شد وجـــذب  بعد  اإنـــه  الــزوجــة  وقــالــت 

طــلــقــهــا فــابــتــهــجــت فـــرحـــاً بـــالـــطـــالق، و�ــشــارعــت 

 10 مببلغ  عنيزة  مبحافظة  ا�شرتاحة  با�شتئجار 

ووزعت  وجمالها،  لفخامتها  �شعودي،  ريــال  اآالف 

وح�شر  واأقــاربــهــا،  زميالتها  على  الــدعــوة  رقـــاع 

احلــفــل املــئــات مــن اأقــاربــهــا تخلله مـــاأدبـــة غــداء 

د�شمة مع بوفيه مفتوح، وجلبت فرقة لفتح الباب 

للن�شاء للرتاق�ض وم�شاركتها فرحتها بالطالق!

نظمت حفاًل كبرياً مبنا�سبة طالقها

حتويل 10 مليار دوالر.. خطاأ ً

يجري البنك املركزي الهندي، حتقيقات يف خطاأ اأدى اإىل حتويل مبلغ 10 مليارات دوالر، اإىل ح�شاب 

معلم مبدر�شة ثانوية يف مدينة »بالورجات« يف والية »البنجال« الغربية.

وقالت امل�شادر اإن املعلم الهندي »بارجات �شاها«، كان يقوم االأ�شبوع املا�شي مبراجعة روتينية حل�شابه 

البنكي، عرب االإنرتنت، للتاأكد من ح�شوله على 10 اآالف روبية )200 دوالر( قيمة االأرباح، لكنه اكت�شف 

فجاأة، حتويل مبلغ 496 مليار روبية )10 مليارات دوالر(.

واأ�شافت امل�شادر اأن »�شاها«، وبعد اأن اأفاق من ال�شدمة، ات�شل ب�شديق له يعمل يف البنك، واأخربه 

عن اخلطاأ.


