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بعد 37 عامًا من 
شروقها.. هل 
تغيب شمس 

الـ»ال.بي.سي«؟

فاخوري: مصر 
والشام والعراق 

هي الركيزة 
األساسية 

للمنطقة العربية

الدرع الصاروخي.. 
بداية تحالف 

عسكري خليجي - 
إسرائيلي - أميركي

دول البريكس.. 
وإعادة التوازن الدولي
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قوى 14 آذار تحرق أصابعها بنار األزمة السورية

10 دول للتمويل.. وتركيا للتسليح 
وأميركا لتفشيل مهمة أنان

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ

208

تــعــلــن شــركــة »الـثــبـات« عن بدء استقبال طلبات الراغبين 
بالعمل في قناتها الفضائية، من ذوي االختصاصات اآلتية: 

تحرير أخبار، إعداد برامج، تقديم برامج، 
فنيو الكترونيك، )I.T(، تصوير، مونتاج، غرافيكس..

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 5 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net
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»ق�ضي الأمر يف بابا عمرو«.. هذا 

ما اأراد الرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد 

تت�آمر  التي  اخل�رجية  للقوى  قوله 

منذ �سنوات، وتعمل منذ حوايل �سنة 

الدولة  اإ�سق�ط  خمطط  تنفيذ  على 

و�سعه�  خالل  من  برمته�،  ال�سورية 

وح���ف��ة احل��رب  ال��ف��ت��ن��ة  �سكة  ع��ل��ى 

الأهلية، وك�ن لقوى 14 اآذار دور بارز 

والتنفيذ،  والتحري�ض  التدخل  يف 

ب�����ع����راف اأق���ط����ب���ه���� ب���ل�����س��وت 

وال�سورة.

لي�ست املرة الأوىل التي تخ�سر فيه� 

ره�ن�ته�،  اآذار  من  ع�سر  الرابع  قوى 

فلط�مل� قيل لق�دة هذه القوى اإن الذي 

واأمث�له،  فيلتم�ن  جيفري  وراء  ي�سري 

و»بن�درة« و»حم�دات« النفط، هو كمن 

اإىل  اإل  يو�سله  لن  الذي  البوم  مي��سي 

اخلراب.

من  حذر  اأن  جنبالط  لوليد  �سبق 

به  الأجدى  )ك�ن  »�سقوط حم�ض«  اأن 

والقتلة(  املخربني  تنظيفه� من  القول 

ال�����س��وري��ة«،  ال��ث��ورة  »���س��ق��وط  �سيعني 

ورغ�����م ا����س���ط���دام راأ����س���ه ب����جل���دار 

ف�إن  وم��رات،  م��رات  ال�سلب  ال�سوري 

الوعود والأوه�م الأمريكية واخلليجية 

امل��دع��وم��ة ت��رك��ي��ً� جل��ن��ب��الط، وغ��ريه 

يوا�سلون  جعلتهم  اآذار،   14 رموز  من 

اأح��رق��وا  اأن  بعد  اخل������س��ر،  ره���ن��ه��م 

مواقفهم  اأ�سرى  وب�تو  مراكبهم،  كل 

تواكب  والتي  به� من اخل���رج،  املوحى 

. التحري�ض والتمويل اخلليجينينْ

اإل  فر�سة  اآذار   14 قوى  ترك  مل 

وحكمه�  �سورية  �سد  فيه�  وحتركت 

ورئ��ي�����س��ه��� وج��ي�����س��ه���، وب���ذل���ت كل 

الأزم���ة  يف  لبن�ن  لتوريط  م�س�عيه� 

دعت  اإل��ي��ه..  نريانه�  وج��ر  ال�سورية، 

اإىل اإ�سق�ط النظ�م ال�سوري، واأطلقت 

ت��ظ���ه��رات ����س���ده، وح��ر���س��ت على 

�سورية،  يف  والتخريب  القتل  اأع��م���ل 

وهّربت اأ�سلحة وم�سلحني اإليه�، واآوت 

وتبنت  �سورية،  من  ه�ربني  م�سلحني 

على  الع�مل  الفتنوي  اخلط�ب  ك�مل 

ومن  �سورية،  يف  اأهلية  حرب  اإ�سع�ل 

الع�م  منذ  ال��ق��وى  ه��ذه  م��واق��ف  ت�بع 

كيده�  بكل  عملت  اأنه�  يت�أكد   2005
�سورية  م��ع  ح��دودي��ة  جبهة  لإ���س��ع���ل 

لبن�ن،  ع��ر  دويل  ت��دخ��ل  ل�ستقدام 

اأو  ال��ل��ب��ن���ين  ال�����س��م���ل  ع��ر  ك����ن  اإن 

ع�سكرية  وف���ودًا  وا�ستقدموا  بق�عه، 

وخم���ب��رات��ي��ة غ��رب��ي��ة در����س���ت على 

لبن�ن،  ع��ر  التدخل  خطط  الأر����ض 

علمً� اأنهم ك�نوا وم�زالوا يرف�سون اأن 

تكون الأر�ض اللبن�نية معرًا ملن يريد 

مق�تلة العدو الإ�سرائيلي!

م�  اآذار  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع  رم���وز 

ي���زال���ون ي��ط��رح��ون ���س��ي��غ��ة »احل��ي���د 

الكي�ن  ���س��د  ال�����س��راع  يف  ال��ل��ب��ن���ين« 

يرف�سون  لكنهم  الغ��سب،  ال�سهيوين 

احل��ي���د يف الأزم�����ة ال�����س��وري��ة، وه��م 

ك�نوا  اأنهم  بت�سريح�تهم  يخفوا  مل 

داخلية  �سعبية  لتحرك�ت  يح�سرون 

ال�سورية،  الأزم���ة  ملواكبة  لبن�ن،  يف 

للنزول  املن��سب  »ال��ظ��رف  وانتظروا 

اإىل ال�س�رع«، لكن هذا الظرف مل ي�أت، 

وك�نت  اأيديهم،  من  الفر�سة  وط���رت 

ر�س�لة  قراءة  ترجم�ت ره�نهم  اإحدى 

جمهورهم  اإىل  ا�سطنبول«  »جمل�ض 

ب�سوت اأمينهم الع�م ف�ر�ض �سعيد.

املت�آمركة  اللبن�نية  القوى  ح�ولت 

ان��ت��ح���ل ���س��ف��ة ق���ي����دة م���� ���س��ّم��ت��ه 

م�  اأن  وادع���ت  العربية«،  »ال��ث��ورات 

دوره�  له�  ك�ن  الأرز«  »ث��ورة  ت�سميه 

اأن  يف اإطالق الثورات العربية، علمً� 

العرب  احل��ك���م  م��ن  �سقطوا  ال��ذي��ن 

اأكرهم  خ�سو�سً�  حلف�ءه�،  ك�نوا 

ح�سني مب�رك، ومل ترك هذه القوى 

من��سبة خط�بية اإل وت�سمنت كلم�ت 

ب�لنخراط  �سريحً�  اعرافً�  ق�دته� 

الذي  اخلليجي   - الع�ملي  احللف  يف 

اأن  ظنه�  يف  وك�ن  �سورية،  ي�ستهدف 

متتد  اأن  ب��د  ل  �سورية  على  احل��رب 

ال�سورية  مه�مه�  تنجز  اأن  بعد   -

املق�ومة،  لت�ستهدف  لبن�ن  اإىل   -

وال��وه��م الأم���ريك���ي ال�����س��ع��ودي دف��ع 

جعجع  و���س��م��ري  احل����ري����ري  ���س��ع��د 

بلغة  احل��دي��ث  اإىل  جنبالط  وول��ي��د 

والتوعد  ال�ستقواء  من  الكثري  فيه� 

هذه  ينق�ض  يكن  ومل  والتحري�ض، 

القوى اإل اأن ين�سم �سمري جعجع اإىل 

لئحة حمددي عمر النظ�م ال�سوري، 

النظ�م  هذا  اأن  اإىل  الن��ض  ليطمئن 

ُع��رف  جعجع  اأن  خ�����س��و���س��ً�  ب����ق، 

ط��وال  وت��وق��ع���ت��ه  ره���ن���ت��ه  ب�سقوط 

ت�ريخه ال�سي��سي واحلربي.

ُنقل  اإذ  عليه،  الأم��ر  يقت�سر  ومل 

ب��داي���ت  ع��ن��د  �سعد احل��ري��ري  ع��ن 

اإىل  يعود  ل��ن  اأن��ه  ال�سورية،  الأزم���ة 

بعد  دم�����س��ق؛  م��ط���ر  ع��ر  اإل  لبن�ن 

اإ�سق�ط نظ�مه�.

الفرن�سي ج�ن  ال�سح�يف  يعرف 

بي�ر بريان اأنه دخل اإىل مدينة حم�ض 

وحي »ب�ب� عمرو« ب�سكل غري �سرعي 

ال�سورية،   - اللبن�نية  احل��دود  عر 

يف  �سوريني  مع�ر�سني  التقى  اأن  بعد 

جريدة  نقلت  كم�  طرابل�ض،  مدينة 

ت�سريح�ت  الأمل���ن��ي��ة  �سبيغل«  »دي��ر 

لثنني من امل�سلحني ال�سوريني الذين 

م�ست�سفي�ت  اإح����دى  يف  ��ون  ي��ع���جلجَ

مع  اأنهم  لبن�ن،  يف  طرابل�ض  مدينة 

املجموع�ت التي ينتمون اإليه� اأعدموا 

اأك���ر م��ن اأرب��ع��م��ئ��ة م��واط��ن ���س��وري 

يف  حم�ض،  منطقة  يف  اختطفوهم 

وال��ك��ذب  الفتنة  ق��ن��وات  ك���ن��ت  ح��ني 

تدعي اأن اجلي�ض العربي ال�سوري هو 

من يرتكب هذه املج�زر.

اأح�����د »�����س����رايف« روات������ب ه��ذه 

اأم���م  ق���ل  ج��سم،  بن  حمد  القوى؛ 

الإعالميني يف الق�هرة »اإن اإ�سرائيل 

وتهجرن�،  وتدمرن�  وتقتلن�  حتتلن� 

ملواجهته�«،  اإمك�ني�ت  توجد  ل  لكن 

وع��ن��دم��� اع���ر����ض الإع���الم���ي���ون، 

اإمك�ني�ت،  »توجد  ليقول:  ا�ستدرك 

مل��واج��ه��ة  اإرادة  ت���وج���د  ل  ل���ك���ن 

اإ���س��رائ��ي��ل«، وق��وى ال��راب��ع ع�سر من 

اآذار تن�سج على منواله؛ لديه� الإرادة 

املق�ومة  ق��وى  ملواجهة  والإم��ك���ن���ت 

ملواجهة  تفتقده�  لكنه�  واملم�نعة، 

العدو الإ�سرائيلي.

ك�ن  اآذار   14 ق��وى  ره�ن�ت  اآخ��ر 

»الإخ��وان  اأطلقه�  التي  الوثيقة  على 

امل�سلمون« يف �سورية، لكن هذه القوى 

ن�سيت اأن ت�س�أل نف�سه�: هل »الإخوان« 

ق�درون على اللتزام مب� تعهدوا به؟ 

وهل يوافقهم عليه بقية »الإخوان«؟

بعد  ال��ق��وى  ه���ذه  �ستفعل  م����ذا 

و�سعبه�  بجي�سه�  �سورية  جنحت  اأن 

اإ�سق�ط الهجمة الغربية   ونظ�مه� يف 

اآخ��ر  ا�ستهدفته�؟  التي  العربية   -

اأن  تريد  اأنه�  القوى،  هذه  تهومي�ت 

جمل�ض  ع��ن  من��وذج��ً�  له�  ت�ستن�سخ 

ال�سوؤال: هل حجزوا  ا�سطنبول، لكن 

له� اأحد الفن�دق هن�ك؟

عدنان ال�ساحلي
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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

حل  حتى  �أو  �ملنطقة،  �أزم��ة  حل  �أو  �ملعجز�ت  �صنع  ميقاتي  �لرئي�س  حكومة  من  �ملطلوب  لي�س 

وبر�جمها  �مل��ح��دودة  و�إمكاناتها  �له�صة،  تركيبتها  يعرف  فالكل  ج��ذري��اً،  ح��ًا  �لكهرباء  م�صكلة 

�لغام�صة، لكن �ملطلوب منها �أن ال تزيد �لطني بلة، و�أال حتول �ملمكن �إىل م�صتحيل، و�أال تدفن ما 

تبقى لدى �للبنانيني من �آمال لبناء دولة تقوم باحلد �الأدنى من و�جباتها. بكلمة �أخرى: مطلوب 

من �حلكومة �أن تتذكر �أنها �عتلت �صهوة �حلكم من �أجل طماأنة �لنا�س، وحماية �لوحدة �لوطنية، 

وو�صع �لباد على �صكة �الإ�صاح و�الإنتاج، بعد فرتة �صعبة �ت�صمت بالبوؤ�س و�ن�صد�د �الأفق �ل�صيا�صي.

على هذ� �الأ�صا�س �نتظر �ملو�طنون �أن تعمل �حلكومة على و�صع بيانها �لوز�ري مو�صع �لتنفيذ، 

�إىل  وتعمد  ��صتقاليته،  وتعزيز  هيبته  و��صتعادة  �أزم��ت��ه  جت��اوز  م��ن  �لق�صاء  متكني  �إىل  فتبادر 

�الأو�صاع �القت�صادية  �مل�صيئني، وتنه�س ملعاجلة  �لرقابة وحما�صبة  �الإد�رة وتطوير هيئات  �إ�صاح 

�جلي�س  تقوية  يف  وت�صرع  �ملر�فق،  خمتلف  يف  �لقائمة  للفو�صى  وتت�صدى  �ملرتدية،  و�الجتماعية 

وتفعيل �لقوى �الأمنية، وت�صحيح �أو�صاعها، على �أن تبد�أ �أواًل بنف�صها، فتقدم �إىل جمل�س �لنو�ب كما 

للر�أي �لعام - وخافاً ملا فعلته �حلكومات �ل�صابقة - مو�زنة عامة �صليمة ومتو�زنة على �عتبار �أن 

ال حكومة �صرعية من دون مو�زنة ت�صدر بقانون من جمل�س �لنو�ب، لت�صبح ملزمة لهيئات �لدولة 

كلها، فرت�صم �ل�صيا�صة �القت�صادية �لعامة، وحتدد �صقف �الإنفاق، وتلحظ �مل�صاريع �الإمنائية، وتوؤثر 

�إيجاباً على م�صرية �القت�صاد �لوطني برمته.

غري �أن �ملو�طن �ملتلهف حلكومة فاعلة و�صاهرة على م�صاحله، ومنزهة عن �ل�صغائر، متيقظة 

خلطورة ما يجري يف �ملنطقة و�لعامل، يكاد ي�صاب بالياأ�س جر�ء ن�صوء �خلافات عند كل منعطف، 

مما يثري �ال�صطر�ب ويتاعب باالأع�صاب ويهز �لثقة بالباد، ويوؤثر على �ال�صتقر�ر �لعام، ويكبح 

�الأزم��ات  ويفاقم  �لبطالة،  ن�صبة  من  ويزيد  �الأم���و�ل،  روؤو����س  تدفق  من  ويحد  �ال�صتثمار،  حركة 

�القت�صادية و�الجتماعية �لتي ال جتد من يبادر �إىل معاجلتها بروح علمية ع�صرية متجردة من 

�الأهو�ء و�مل�صالح �لفئوية �ل�صيقة.

من حق �ملو�طن �لذي رّحب بحكومة �لرئي�س ميقاتي يوم ت�صكيلها �أن ي�صاأل: ماذ� حل بالق�صاء؟ 

وماذ� حل بالتعيينات؟ وملاذ� �إخ�صاع هذ� �ملرفق �حليوي لتجاذبات �صيا�صية و�نتخابية؟! ومن حق 

و�لتغا�صي  �ملالية،  �الإ�صكاالت  و�ل�صكوت عن  �الإمنائية،  �مل�صاريع  �لتاأخري يف  ملاذ�  ي�صاأل:  �أن  �ملو�طن 

عن �لفو�صى �الإد�رية، حيث مل يعد ممكناً �جناز معاملة �إال ب�صق �لنف�س �أو �صق �جليوب؟! ومن حق 

�ملو�طن �أن ي�صاأل: ملاذ� �لتلكوؤ يف معاجلة ملف �لكهرباء، وقد عا �ل�صر�خ؟!

�أين �لوعد بتح�صني �الت�صاالت، خ�صو�صاً يف �الأري��اف؟ وماذ� حل  �أن ي�صاأل:  ومن حق �ملو�طن 

بقانون �النتخاب؟ وملاذ� �جلامعة �للبنانية با جمل�س وعمد�ء؟!

ومن حق �ملو�طن �أن ي�صاأل: �أين �الأمن �لغذ�ئي و�أمن �الأطفال؟ وهل تدخل �للحوم و�الأ�صماك 

و�الأغذية �لفا�صدة من �ملر�فئ �ل�صرعية، �أم من �الأنفاق و�ملعابر �ملظلمة؟ وهل تقت�صر �مل�صوؤولية على 

�لتجار، �أم تتعد�هم �إىل �آخرين ممن �صكتو� و�صّهلو� ووّقعو� على �مل�صتند�ت؟!

وم��ن ح��ق �مل��و�ط��ن �أن يت�صاءل: مل��اذ� ل��دى قلة م��ن رج��ال �الأم���ن يف �ل�����ص��و�رع، يف �ل��وق��ت �ل��ذي 

�لعدد  ل�صاحلهم هذ�  �أن يحجزو�  �الأح��و�ل  ب��اأي حال من  لهم  �صيا�صيني ال يجوز  يزدحمون لدى 

�لهائل من �لرجال �لذين يحتاجهم �ملو�طن حلماية �أمنه وتنظيم �صريه ورفع �ل�صرر عنه!

�ملقابل  يف  تقدمه  وما  �ملطلوب،  هو  ما  يعلم  فالكل  و�لت�صاوؤالت،  �الأ�صئلة  طرح  يف  ن�صتطرد  لن 

�حلكومة �مليقاتية باإد�ر�تها وموؤ�ص�صاتها �ملختلفة و�ملتخلفة.. لكن من �ملفيد �لتذكري باأن هذ� �ملو�طن 

�لذي تعاطف مع �لتغيري و�أمل خري�ً باحلكومة، و�أيد مبادر�تها �ل�صيا�صية، وقّدر لها حر�صها على 

�ال�صتقر�ر �ال�صرت�تيجي، مل يوقع لها �صيكاً على بيا�س، �إمنا ينتظر منها �لعمل و�الإنتاج من جهة، 

و�لتطوير و�لت�صحيح من جهة �أخرى، يف �إطار روؤية دميقر�طية �إ�صاحية حا�صمة، و�إال �عتربها 

�أطر�فها، فرتتدي تارة ثوب  �الأدو�ر بني  ُتتقن لعبة تق�صيم  فا�صًا« لطبقة حاكمة ذكية  »منتوجاً 

�ملو�الة، وطور�ً ثوب �ملعار�صة، كي تبقى يف �صدة �حلكم، ويبقى �ملو�طن غارقاً يف بحر �لف�صاد و�لغاء 

و�ال�صتهتار.

بحق  �لنقدية  �ملاحظات  بع�س  ن��ورد  �إذ  فنحن  مقا�صدنا،  تف�صري  يف  �أح��د  يخطئن  ال  وب��ع��د، 

يف  معها  �لباد  وجن��اح  �حلكومة  جن��اح  يف  ورغبة  �ملاحظات،  ه��ذه  ب�صحة  فاعتقادنا  �حلكومة، 

�النت�صار على �لكمائن �لتي ُتن�صب لها، وجتاوز �ملخاطر �لتي تتهددها.

الوزير والنائب ال�سابق ب�سارة مرهج

  همسات

الحكومة.. ولعبة الحكم

تدفيش بعد الحراثة
ل ترّدد زوجة م�سوؤول ب�رز بقوى 14 

اآذار، يف احلديث بزعيق اأم�م زميالته�، 

ب�أن زمالء زوجه� يعملون على ا�ستبع�ده 

من تق��سم »اجلبنة« التي و�سلت موؤخرًا، 

طوال  عليه  يحّرمون  ك�نوا  اإنهم  وق�لت 

�سبع �سنوات التع�طي مع الفريق الآخر، 

���س��دي��ق منهم،  ل���ه  ي��ع��د  اأن����ه مل  ح��ت��ى 

حي�ته  بداي�ت  يف  �س�عدوه  الذين  وحتى 

وفيً�  يبقى  حتى  خ��سمهم  ال�سي��سية 

املعونة  و�سلت  عندم�  والآن  اآذار،  لـ14 

معه  يتع�طون  �س�روا  انقط�ع  طول  بعد 

ب�لتدفي�ض.. واهلل عيب!

قوى 14 آذار تحرق أصابعها بنار األزمة السورية
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مرشح نيابي بديل عن »الخليل«
�لتابعة  �النتخابية  �ملاكينات  »تزييت«  ب��د�أ 

معه  وب��د�أت  �لكبرية،  �لنيابية  �لكتل  من  لعدد 

�أنها  �لبع�س  يوؤكد  �لتي  و�لتحالفات  �خلطط 

�أن  ُعلم  وقد  �إعانها.  عند  �جلميع  �صتفاجىء 

قوى �الأكرثية ت�صعى منذ �الآن الإعطاء جمعية 

�الإ�صامية مقعد�ً يف مدينة  �مل�صاريع �خلريية 

ب��اأن  »�مل�����ص��اري��ع��ي��ون«  يتعهد  �أن  مقابل  بعلبك، 

للو�ئح  وطر�بل�س  ب��ريوت  يف  �أ�صو�تهم  ت�صّب 

�الأكرثية. 

م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، ُع�����رف �أن رئ��ي�����س �أح���د 

�صخ�صاً  ير�صح  �أن  ي��ح��اول  �جل��ب��ل  �الأح����ز�ب يف 

مقرباً منه يف حا�صبيا بدل �لنائب �أنور �خلليل.

إعالنات.. 
مع عالمات استفهام؟؟

مدير فرع اأحد امل�س�رف، اأ�سيب ب�لده�سة 

املحلية  التلفزة  حمط�ت  اإح��دى  ب��داأت  حينم� 

التي حت�ول اأن متّيز نف�سه� مبواجهة »الف�س�د«، 

ببث اإعالن لإحدى �سرك�ت الع�س�ئر، وال�سبب 

بزج�ج�ت  املحطة  ل��ه��ذه  ت��ق��دم  ق��د  ك���ن  اأن���ه 

ا�سراه�، فتبني اأن فيه� اأو�س�خً�، لكن النتيجة 

يطرح  جعله  م�  ال�سركة،  هذه  ُبرئت  اأن  ك�نت 

م�س�ألة  مع�جلة  كيفية  حول  ا�ستفه�م  عالم�ت 

هذه  اإث���رة  قرر  كم�  الف��سدة،  الغذائية  املواد 

مع  ات�����س���لت  وب���داأ  وا���س��ع،  ب�سكل  الق�سية 

موؤ�س�س�ت اإعالمية لهذه الغ�ية.



بق�صري  لي�س  وقت  منذ  �للبنانية  �حلكومة  تتخبط 

يف �أزماتها وم�صكاتها �لعادية و�ملفتعلة، و�لتي تبدو يف 

كثري م��ن �الأح��ي��ان خ��ارج �صياق و�إط���ار �ل��زم��ن �للبناين 

وت��ف��اع��ات��ه، وق���د ت��ر�ف��ق��ت ت��ل��ك �مل�����ص��ك��ات م��ع تكليف 

رئي�س �حلكومة جنيب ميقاتي وت�صميته رئي�صاً للوزر�ء 

مع �ن��دالع �الأح��د�ث يف �صورية، وع��دم و�صوح �لروؤية يف 

م�صار �الأمور، �الأمر �لذي �نعك�س على �لد�خل �للبناين، 

فبات �للبنانيون يعي�صون على وقع �لتطور�ت �ل�صورية، 

و�لظروف �الإقليمية و�لدولية �ملرتبطة بها.

ر�فق �الأزمة �ل�صورية لبنانياً �ختاق �لرئي�س �ملكلف 

ُعقد�ً حول �لتوزير، �نتهت بحّل »تنازيل« عن �أحد وزر�ء 

�فتعال م�صكلة حول  �ل�صيعية، ثم تدرجت من  �لطائفة 

جدول �الأعمال، �لذي هدد رئي�س �لوزر�ء باأنه لن يقبل 

ب�����اإدر�ج �أي ب��ن��د عليه ال ي��ك��ون ه��و م��و�ف��ق ع��ل��ي��ه، وك���اأن 

�لت�صييق  ث��م  ميلكها،  �صركة«  �إد�رة  »جمل�س  �حلكومة 

�لتغيري  ت��ك��ت��ل  وزر�ء  ب���ه  ي��ت��ق��دم  م�����ص��روع  ك���ل  وع��رق��ل��ة 

عرقلة  �حل�صر،  ال  �ملثال  �صبيل  على  ومنها  و�الإ���ص��اح، 

م�صروع �لكهرباء، وحماولة فر�س »و�صاية« على �لوزير، 

�لكرتيك«  »ج���ر�ل  م�صروع  �إىل  و���ص��واًل  ي��دي��ه،  وتكبيل 

ر�صمي،  »ع��ر���س«  �أن��ه  على  ت�صويقه  مّت  و�ل��ذي  �لوهمي، 

رئي�س  �إىل  و�صلت  ر�صالة  جم��رد  �أن��ه  بعد  فيما  ليتبني 

�حلكومة عرب بريده �الإلكرتوين من قبل �أحد �أ�صدقائه 

�ل��وزر�ء،  وتوزيعها على جمل�س  بطبعها  فقام  �لقد�مى، 

على  يحافظ  �أن  يريد  كالذي  �إعامياً  بعدها  و�لظهور 

�ملال �لعام، بينما يقوم �الآخرون بعرقلته.

وم�صكات  �للبنانية  �ل��ق�����ص��اي��ا  ت��رت�ب��ط  ���ص��ك،  ب��ا 

ما  منذ  �صورية  يف  �لد�ئر  بال�صر�ع  �للبنانية  �حلكومة 

يزيد على �صنة تقريباً، فكلما بانت بو�در »�إحر�ج« �لنظام 

�رتفعت  م��ي��د�ن��ي��اً،  �أو  �صيا�صياً  �أو  دبلوما�صياً  �ل�����ص��وري 

�حلكومة  د�خ��ل  �صو�ء  لبنانياً،  �ملفتعلة  �مل�صكات  وت��رية 

�أو خارجها. و�نطاقاً من ذلك، فاإن �لنتائج �ملحققة يف 

�ملعركة �ل�صورية �ليوم، و�لتي ميكن لها �أن تعطينا فكرة 

�لفريق  و�أد�ء  حكومتهم  �أد�ء  يف  �للبنانيني  ينتظر  عما 

�ل�صريك لاأكرثية تبدو على �ل�صكل �الآتي:

- �قتناع �لفريق �ملعادي ل�صورية باأن ��صتعمال �لقوة 

الإخ�صاع �لنظام �ل�صوري �أو �إز�لته غري و�رد، و�أنه ال بديل 

عن �حلل �ل�صلمي، وما �ملوؤمتر�ت �لتي تقام و�لت�صريحات 

�لعالية �لنربة �لتي �أُطلقت خال موؤمتر ��صطنبول، �إال 

�أ�صهم �ملعار�صة �خلارجية، و�لفريق �ملو�يل  ملحاولة رفع 

للغرب، لتح�صيل مكا�صب على ح�صاب معار�صة �لد�خل، 

�لذي  �لد�خلي،  �حل��و�ر  طاولة  على  لها  مقعد  وحلجز 

�صيف�صي �إىل حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها �ملعار�صة 

�لد�خلية �لتي �أثبتت والءها ل�صورية، ورف�صت ��صتباحة 

وطنها بالتدخل �لع�صكري �خلارجي وع�صكرة �لثورة.

�ن��ت�����ص��اره،  تظهري  �إىل  �ل�����ص��وري  �ل��ن��ظ��ام  �صيعمد   -

�ل��و�ث��ق  منطلق  م��ن  �ل�صلمي  للحل  ����ص��ت��ع��د�ده  وي��ب��دي 

لذ�  حوله،  �ل�صعب  و�لتفاف  نظامه  وبا�صتقر�ر  بقدر�ته 

�مل�صاحلة،  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ف  يف  م��رون��ة  �صيبدي 

و�ل�صري يف �أ�ص�س �لعد�لة �النتقالية يف �لد�خل، بينما لن 

يتو�نى عن �صرب بيد من حديد كل �لبوؤر �الأمنية �لتي 

�مل�صتمر  �خلليجي  و�لتمويل  للتحري�س  نتيجة  �صتظهر 

للحركات �لتخريبية.

�أما بالن�صبة �إىل �ملو�قف �لدولية، فتبدو على �ل�صكل 

�الآتي:

�أ- دول �لربيك�س �ملنت�صرة: �صت�صتكمل توجهها نحو 

تكري�س نظام عاملي جديد يرف�س �لهيمنة و�لتدخل يف 

�خليار�ت  ويرف�س  �الأخ���رى،  للدول  �لد�خلية  �ل�صوؤون 

�أخ��ري�ً  م���اذ�ً  يعتربها  يبقى  �الق��ل  على  �أو  �لع�صكرية، 

حلل �ل�صر�ع؛ بتحّمل �ملجتمع �لدويل م�صوؤولياته، بعد 

�أن يكون قد ��صتنفد كل �الأطر �ل�صيا�صية و�لدبلوما�صية، 

�مل�صتحدث  كم�صوؤولية«  »�ل�صيادة  مبد�أ  ين�س  كما  وذلك 

يف �لقانون �لدويل، و�لذي مّت �عتماده و�إقر�ره يف نتائج 

�لقمة �لعاملية لعام 2005.

ب- �الأم���ريك���ي���ون: ل���ن ي��ظ��ه��رو� �ل���رت�ج���ع �ل��ك��ام��ل 

�ل��ه��زمي��ة يف  �إظ���ه���ار  �مل��ن��ه��زم، الأن يف  و�ل��ظ��ه��ور مبظهر 

�صورية و�ملعركة �لتي �فتعلوها يف �ل�صرق �الأو�صط، خ�صارة 

حمتمة الأوباما يف �نتخاباته �لرئا�صية �ملقبلة، لذ� �صيتم 

�أنان الإخفاء �لهزمية �الأمريكية، فلي�س  ��صتعمال مهمة 

ب�صكل  �الأم��ريك��ي��ة  �ل��ه��زمي��ة  تظهري  �أح���د  م�صلحة  م��ن 

يف�صي �إىل �الإطاحة باأوباما، وقدوم ما ي�صبه »�ملحافظني 

�جلدد« من جديد �إىل �ل�صيا�صة �الأمريكية. 

�أوروب��ا: يبدو �الأوروب��ي��ون يوماً بعد يوم مبظهر  ج- 

وي��ربز  �ل����دويل،  �ل��ق��ط��ار  �ملقعد �خللفي يف  �جل��ال�����س يف 

���ص��ارك��وزي  و���ص��ري  م��ن��ه��م،  �ل�����ص��ق��ور  و����ص��ح ف�صل  ب�صكل 

من  تعوي�صها  ي��ح��اول  �نتخابية،  هزمية  نحو  وفريقه 

خال �لت�صييق على �الإ�صاميني �ملت�صددين يف فرن�صا، 

و�لناأي بالنف�س عن �صيا�صات �لقر�صاوي وقطر.

�ل�صرية  باالت�صاالت  ب��د�أت  وقد  �لعربية:  �ل��دول  د- 

تدريجياً  �صيعزل  م��ا  �ل�����ص��وري،  �ل��ن��ظ��ام  على  لانفتاح 

و�حلل  للت�صوية  �لر�ف�س  �لقطري   - �ل�صعودي  �ملحور 

�ل�صلمي يف �صورية.

ه- �أما �ملحور �ملقاوم ف�صيح�صد نتائج �صموده، وقدرة 

حليفه على هزم �ملوؤ�مرة، و�صينعك�س هذ� �الأمر بطبيعة 

لبنان  يف  و�ملقاومة  �إي��ر�ن  و�صتح�صد  لبنان،  على  �حل��ال 

���ص��وري��ة، يف ملفاتها  �مل���وؤ�م���رة يف  ن��ت��ائ��ج �الن��ت�����ص��ار ع��ل��ى 

�لرئي�صية، كامللف �لنووي �الإير�ين، ويف �ل�صر�ع �ل�صيا�صي 

�لد�ئر يف لبنان �ليوم بني �أكرثية ينازعها �ل�صلطة �صريك 

يريد �إف�صالها و��صتنز�ف ر�صيدها �ل�صعبي.

وع��ل��ي��ه، و�ن���ط���اق���اً م���ن ك���ل ه���ذ� �حل�����ر�ك �ل���دويل 

وب���د�أت  �مل��وؤ�م��رة  �صورية  �أ�صقطت  �أن  وب��ع��د  و�الإق��ل��ي��م��ي، 

�ملطمئن  �ل��و�ث��ق  م��وق��ع  �إىل  �ل�صعف  م��وق��ع  م��ن  ت��خ��رج 

مل�صتقبلها وم�صتقبل حلفائها يف لبنان، �إننا نرى م�صتقبل 

�لعمل �حلكومي �للبناين �ملقبل يف طريقني:

- �إم���ا �أن يقتنع �ل��ف��ري��ق �مل��ع��رق��ل ب���اأن ����ص��ت��م��ر�ره يف 

كبرية،  خ�صارة  عليه  �صيجّر  �مل�صاكل  و�خ��ت��اق  �لعرقلة 

الأن مو�زين �لقوى تتجه بعك�س �صاحله، وعليه �أن يقوم 

با�صرت�تيجية حتديد �خل�صائر بت�صهيل �لعمل �حلكومي 

و�ل�صري باالإنتاجية وت�صهيل �أمور �ملو�طنني.

- �أو �أن يكون �لدور �ملنوط به و�ملطلوب منه مل ينتِه 

بعد، و�أن يكون مكلفاً مبحاولة �إف�صال �الأكرثية، متهيد�ً 

خل�صارتها �النتخابات �لنيابية �ملقبلة، في�صتمر بالعرقلة 

وتعطيل �صوؤون �لنا�س. لكن هذ� �خليار وهذ� �ال�صتمر�ر 

مي�صي  من  كل  على  �لكارثية  تد�عياتهما  لهما  �صتكون 

فيهما، الأن ما ميكن �ل�صكوت عنه �الآن لن يتم �ل�صكوت 

�الأكرثية  �لتي متار�صها  �ملو�س«  »بلع  و�صيا�صة  عنه غد�ً، 

�ليوم لن ت�صتمر غد�ً، و�صيكون �حل�صاب ع�صري�ً جد�ً.

ليلى نقوال الرحباين
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سورية إلى التسوية السياسية.. ولبنان؟

�لرئي�س ميقاتي مرتئ�صاً �جتماع �للجنة �لوز�رية للكهرباء

التعيينات نحو »الحلحلة«
ب�أفرق�ء  ع�سفت  التي  ال�سي��سية  التج�ذب�ت  اإث��ر 

ب�لتعيين�ت  يتعلق  م�  الرئي�ض ميق�تي، ل�سيم� يف  حكومة 

عيد  بعد  �ستظهر  اأن��ه  مطلعة  م�س�در  اأك��دت  الإداري���ة، 

اأم�كن  عدة  يف  الإداري���ة  التعيين�ت  من  �سل�سلة  الف�سح 

�س�غرة، اأهمه� حم�فظ جبل لبن�ن، واأبرز املر�سحني لهذا 

الداخلية،  ع�م  ومدير  حمد،  علي  الأ�ست�ذ  هو  املن�سب 

واأبرز املر�سحني هو العميد نزار خليل، وحم�فظ اجلنوب 

حول  خالف�ت  وهن�ك  اأر�سالن،  م�لك  املر�سحني  واأب��رز 

التكتالت  اأحد  رئي�ض  و�سع  اأن  �سبق  التي  الأ�سم�ء  بع�ض 

الأخ��رية  الفرة  يف  ويعمل  عليه�،  فيتو  الكرى  الني�بية 

ل�ستبدال  الأق��ل  على  اأو  الفيتو،  ل�سحب  الو�سط�ء  بع�ض 

الأ�سم�ء ب�أخرى متفق عليه� من قبل اجلميع.

w w w . a t h a b a t . n e t

تفجيرات دمشق 
وحلب ليست عبثًا

ف��رق  �أن  �ل��رتك��ي��ة،  »�ي��دن��ل��ك«  �صحيفة  ذك����رت 

�الإ�صر�ئيلي  و�ملو�صاد  �الأمريكية  �ملركزية  �ملخابر�ت 

�الأخ��رية يف دم�صق وحلب.  �لتفجري�ت  ور�ء  يقفان 

بعد  �زد�دت  �ل��ت��ف��ج��ري�ت  �إن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

�ل���زي���ار�ت �مل��ت��ك��ررة ل��ك��ب��ار �مل�����ص��وؤول��ني �الأم��ريك��ي��ني 

ل��رتك��ي��ا، يف �إ����ص���ارة �إىل �ن��ف��ج��اري دم�����ص��ق وح��ل��ب، 

�للذين وقعا بعد زيارة مدير �ملخابر�ت �الأمريكية 

�أن  �ل�صحيفة  وبّينت  تركيا.  �إىل  باتريو�س  ديفيد 

�زدياد عمليات �لتفجري يف �صورية موؤ�صر على و�صع 

�لواليات �ملتحدة خطتها حيز �لتنفيذ لك�صر حتدي 

�ملعلومات  ل��ه��ا. وح�صب  �ل�����ص��وري  �ل��ن��ظ��ام  م��ق��اوم��ة 

�لو�ردة لل�صحيفة، فاإن �لعمليات يف �صورية �صتزد�د 

�إد�رة  �ل��ث��ق��ة يف  ب��ه��دف زع��زع��ة  �مل��ق��ب��ل��ة،  يف �الأي�����ام 

�الأم��ريك��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  و�إن  �الأ���ص��د،  ب�صار  �لرئي�س 

»�لعمليات  ��صم  عليها  �أطلقت  �لتي  خطتها  رفعت 

�ل�صرية يف �صورية« �إىل م�صتوى �أعلى، وقد �ختريت 

دم�صق وحلب كونهما مركزينْن �قت�صادينينْ �صورينينْ 

، �إ�صافة �إىل �أن و��صنطن توؤمن باأنه يف حال  مهمنينْ

ك��ل م��ن دم�صق  �الأم��ن��ي يف  �لتو�صل لك�صر �حل��اج��ز 

��ل �أم����ام �إث�����ارة �لفنت  وح��ل��ب، ف���اإن �ل��ع��ق��ب��ات ���ص��ت��ذلَّ

�ملذهبية و�لعرقية يف كا �ملدينتني

سياسة »الصرف« 
تشمل حراس قريطم

يبدو �أن �صيا�صة �صرف �ملوظفني من �ملوؤ�ص�صات 

�مل����ادي،  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل، ب�صبب �ل��ع��ج��ز  �ل��ت��اب��ع��ة ل��ت��ي��ار 

�لعنا�صر  م��ن  �لعديد  �الأخ���رية  �ل��ف��رتة  يف  �صملت 

�ل���ذي���ن ي��ح��ر���ص��ون ق�����ص��ر ق���ري���ط���م. وق����د و���ص��ف 

�أحدهم ل�»�لثبات« ما جرى الإخو�نه »�ملطرودين«، 

معظم  �عتماد  ب�صبب  وذل��ك  �لكبرية«،  ب�»�لنك�صة 

�أهاليهم على دخل �أبنائهم، كما �أن �أغلبهم كانو� قد 

�أخذو� قرو�صاً من �لبنوك؛ �عتماد�ً على رو�تبهم، 

ويتوجب عليهم ت�صديدها عند بد�ية كل �صهر.

من هو؟
رجل دين حم�صوب على »عامل �لفكر« منذ �أيام 

�لثورة �لفل�صطينية يف لبنان يف �ل�صبعينيات، وهو 

�إىل �صف وليد جنباط يف معاد�ة �صورية،  يقف 

وّظ��ف  حيث  خليجية،  دول  ع��دة  يف  م�صالح  ول��ه 

�أبناءه، �صوهد ُيجري عمليات جتميل ونفخ خدود، 

مع �أنه بات م�صّناً وله �أكرث من ع�صرة �أحفاد، وكان 

قد �ختلف موؤخر�ً مع �بنته الأنها تعار�صه �صيا�صياً 

وتعرت�س على عد�ئه ل�صورية و�ملقاومة، علماً �أنه 

يعترب نف�صه من �ملنّظرين للعمل �ملقاوم.
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�الأم��ري  �ل�صعودي  �الأع��م��ال  رج��ل  ف�صيحة  بعد 

�أزياء  عار�صة  باغت�صاب  �ملدوية؛  طال  بن  �لوليد 

ثاث  قبل  �الإ�صبانية  »�ب��ي��ز�«  مدينة  يف  يخت  على 

�صنو�ت، قررت �ملحكمة �الإ�صبانية �إ�صقاط �لتحقيق.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ن���ف���ى �الأم���������ري ب�����ن ط������ال ت��ل��ك 

�الت��ه��ام��ات، وق��ال �إن��ه مل يكن يف »�ب��ي��ز�« يف �لوقت 

�أم��ا �ملحكمة  �أن��ه �غت�صبها فيه.  �ل��ذي �دع��ت �لفتاة 

يف ماملا دي مايوركا؛ عا�صمة جزر �لبالياريك، فقد 

»تناق�صات  ب�صبب  �لق�صية،  �إج���ر�ء�ت  بوقف  �أم��رت 

�أن��ه  �مل��دع��ي��ة، وج��اء يف �حلكم  وغ��م��و���س« يف �صهادة 

»نظر�ً �إىل �الإفاد�ت �ل�صابقة �لتي �أدلت بها �ملدعية، 

تقرر رد �لدعوى«. 

شبكة إخبارية عربية جديدة في باريس
مّت يف �ل��ع��ا���ص��م��ة �ل��ف��رن�����ص��ي��ة ب��اري�����س، �الإع�����ان ع��ن �إط���اق 

�لن�صر  ع��امل  يف  نوعها  من  �الأ�صخم  ُتعّد  عربية  �إخبارية  �صبكة 

»�لديجيتال«، حيث ميكن لل�صبكة �أن تن�صر �أخبارها يف �أكرث من 

مئة بلد ب�صكل مبا�صر، وخال حلظات عرب مو�قعها �الإلكرتونية، 

وع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات �ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي، وع���رب خ��دم��ات �ل��ه��ات��ف 

�جلو�ل �لعاملية، كما �أن �ل�صبكة تخطط الإطاق �صحيفة مكتوبة 

وف�صائية �أخبارية يف �مل�صتقبل �ملتو�صط. 

وك�صفت م�صادر �صبكة »عربي بر�س«، �أن كًا من �لدكتور حممد 

�أول  زيد )كويتي( هما  و�لدكتور خالد بن  �صليمان �صاهر )لبناين( 

�ملبادرين لطرح فكرة �لن�صر �لديجيتال باللغة �لعربية �نطاقاً من 

باري�س.

المحكمة ترد الدعوى بحق الوليد بن طالل

يـقــال



ال��ع��رب��ي��ة مرحلة  امل��ن��ط��ق��ة  ت��دخ��ل 

ج���دي���دة ب��ع��د ���س��ق��وط ك���ل امل���ح���اوالت 

�سورية،  يف  النظام  الإ�سقاط  امل�سمومة 

وال��ع��راق،  اإي���ران  على  ال�سغط  وف�سل 

وب����ع����د ال���ق���م���ة يف ب����غ����داد ب�����ات خ��ي��ار 

الت�سوية ال�سيا�سية يف �سورية متقدماً، 

اإن�����ه ب��ع��د جن����اح ال����ق����وات ال��ع��رب��ي��ة  اإذ 

اإال  ع��م��رو، ال جم��ال  ب��اب��ا  ال�سورية يف 

بعد  خ�����س��و���س��اً  احل�����وار،  ل��غ��ة  لتغليب 

انف�ساح ف�سول من املوؤامرة، لكن ذلك 

ال يعني اأن املوؤامرة على �سورية انتهت، 

خ�سو�ساً  راأ�سه،  يربد  مل  البع�ض  الأن 

يعتربان  اللذين  والقطري  ال�سعودي 

انت�سار �سورية هزمية مدوية، وف�ساًل 

ذري���ع���اً الأح����الم ك��رت��ون��ي��ة ت��ورط��ا بها، 

دم�سق،  ال���س��ت��ن��زاف  �سيعمالن  ول��ه��ذا 

املقويات  اأ���س��ك��ال  خمتلف  تقدمي  ع��رب 

املالية للمعار�سات اخلارجية، مبختلف 

مكوناتها واأ�سخا�سها، والذين باتوا ال 

يريدون نهاية لالأزمة، الأنها »باب رزق« 

مزراب  �سُيك�سر  وبانتهائها  لهم،  وا�سع 

ال��ذي غري حياة البع�ض، فمنهم  امل��ال 

ومنهم من  اأع��م��ال،  بتاأ�سي�ض  ب��داأ  م��ن 

يتطلع  و�سار  م�سرفياً،  ر�سيداً  ك��ّون 

التي  ال��ب��ل��دان  يف  �سيا�سية  اأدوار  اإىل 

مد  اإىل  اإ���س��اف��ة  جن�سياتها،  يحملون 

وال�سالح،  ب�»الرجال«  املعار�سات  هذه 

ه��ات��ن  اأن  امل���ع���ل���وم���ات  ت����وؤك����د  ح���ي���ث 

ال���دول���ت���ن، ب��ع��د اأن ان��ف�����س��ح دوره��م��ا 

ب���ت���وري���د االإره����اب����ي����ن م���ن ج��ن�����س��ي��ات 

يف  للتخريب  واأجنبية خمتلفة  عربية 

�سورية وقتل �سعبها، بداأتا مبفاو�سات 

مع ال�سجناء اخلطريين يف �سجونهما، 

ل����الإف����راج ع��ن��ه��م وت���زوي���ده���م مب��ب��ال��غ 

هو  واح��د  �سرط  لقاء  خيالية،  مالية 

فيها،  للتخريب  ���س��وري��ة  اإىل  ال��ت��وج��ه 

وق����ت����ال اجل���ي�������ض ال���ع���رب���ي ال�������س���وري، 

وت���ن���ف���ي���ذ ع���م���ل���ي���ات ت��ف��ج��ري وا����س���ع���ة، 

مفاحتة  اإىل  بهما  ال��وق��اح��ة  وو���س��ل��ت 

اإط����الق �سجناء  ب��اإم��ك��ان  االأم��ريك��ي��ن 

وهو  املهمة،  هذه  اأج��ل  من  غوانتنامو 

م���ا ل��ق��ي رف�����س��اً م���ن ب��ع�����ض »ع��ق��الء« 

فيه  وج��دوا  الذين  االأمريكية،  االإدارة 

م��غ��ام��رة خ��ا���س��رة وه���م امل��ق��ب��ل��ون بعد 

�سبعة اأ�سهر على االنتخابات الرئا�سية، 

 1978 اآذار   14 زعيم  اأن  املفارقة  لكن 

يف ل���ب���ن���ان احل���ق���ي���ق���ي، وه�����و م�����س��اع��د 

وزي���رة اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة ل�سوؤون 

ال�سرق االأو�سط جيفري فيلتمان، بدا 

لفكرة الفي�سل - حمد، مما  متحم�ساً 

ي��ط��رح ���س��وؤااًل ح��ول م��دى ال��ت��ورط يف 

ت��ري��ده االإدارة االأم��ريك��ي��ة،  اأب��ع��د مم��ا 

ال��ت��ي ب����داأت يف م��ف��او���س��ات ب��ع��ي��داً عن 

ال��ع��ي��ون م��ع دم�سق وط��ه��ران وب��غ��داد، 

العديد  ب���راأي  فيلتمان  ف��اإن  وبالتايل 

من املتابعن واملتخ�س�سن يف ال�سوؤون 

االأمريكية، لن يكون يف االإدارة املقبلة 

ك��ربى  م��ل��ف��ات  ت��واج��ه  اأن  ال��ت��ي عليها 

تبداأ من االأزم��ات االقت�سادية واملالية 

وال  والنفط،  بالطاقة  ومت��ر  العاملية، 

تنتهي بال�سرق االأو�سط.

ال��ذي  ال���رك���ي،  اأي�����س��اً  ه��ن��ا يح�سر 

امل����وؤام����رة على  ذه���ب يف االن���خ���راط يف 

ل��ه��ا ب�سكل ح���رق كل  ���س��وري��ة وال���ع���داء 

م��راك��ب��ه يف االإب���ح���ار ن��ح��و دم�����س��ق، من 

دون اأن ي�ستطيع اال�سراحة يف طهران 

املطلق  والءه  اأع��ل��ن  اأن  ب��ع��د  ب��غ��داد،  اأو 

ل��الأم��ريك��ي جم���ان���اً، ف��ب��اي��ع��ه ب��اإع��الن��ه 

اأرا����س���ي���ه،  يف  ال�������س���اروخ���ي���ة  درع  ن�����س��ر 

الع�سكرية  االتفاقيات  ع�سرات  وتوقيع 

واال���س��رات��ي��ج��ي��ة ����س���راً م���ع ت���ل اأب��ي��ب، 

الدنيا  خ�سر  االأرع����ن  ت�سرفه  يف  ل��ك��ن 

وم���ا ف��ي��ه��ا، ف��م��ا ب��ق��ي ل���ه اإال ال�����س��راخ، 

ولهذا وجدناه يف جميع مراحل االأزمة 

بالتدخل  مبّطن  ب�سكل  يلّوح  ال�سورية 

ال��وق��وف  وب��ع��دم  ���س��وري��ة،  يف  الع�سكري 

مكتوف اليدين، يف وقت كانت خمابراته 

االأمريكية؛ ال تدخر جهداً  كاملخابرات 

الكونية  باحلرب  فت�سرك  التدخل،  يف 

املتحدة،  ال��والي��ات  ب��ق��ي��ادة  دم�سق  �سد 

يف  الفاعلن  االأع�����س��اء  م��ع  وبال�سراكة 

وبريطانيا  كفرن�سا  االأطل�سي،  احللف 

ال�سعودية  اإىل  طبعاً  باالإ�سافة  واأملانيا، 

اأُجه�ست  الذين  العربي،  ونبيل  وقطر 

جامعة  م�ستوى  ع��ل��ى  حم��اوالت��ه��م  ك��ل 

االأع��راب اأو جمل�ض االأمن، واآخر البدع 

اأ���س��دق��اء  »م��وؤمت��ر  ي�سمى  م��ا  الفظيعة 

وال���ذي  ال��ت��ون�����س��ي��ة،  بن�سخته  ���س��وري��ة« 

املن�سف  اجل��زي��رة  حمطة  عميل  ف�سح 

الذي جاء من لندن  املرزوقي، وحليفه 

ثم  ع��ل��ي..  ب��ن  اأن��ق��ا���ض  ووا�سنطن على 

ب��ن�����س��خ��ت��ه ال��رك��ي��ة ال���ت���ي ان��ت��ه��ت على 

ع��ج��ال��ة، واك��ت�����س��ف »ال�����س��در االأع���ظ���م« 

رج����ب ط��ي��ب اأردوغ��������ان وت��اب��ع��ه اأح��م��د 

ال��ع��ايل مل يعد يف  ال��ب��اب  اأن  اأغ��ل��و  داود 

ا�سطنبول، اإمنا يف وا�سنطن، التي حاول 

لكنه  ال�ساروخي،  بالدرع  يدغدغها  اأن 

واأن  ت��خ��ذل��ه،  اأن��ه��ا  اكت�سف  م��ا  ���س��رع��ان 

من  اأك���رب  ب��ل  بكثري،  منه  اأك���رب  اللعبة 

عليه  ما  وبالتايل  العربي،  الكاز  بائعي 

ن��ح��و اجل����دار، الأن  ي��دي��ر وج��ه��ه  اأن  اإال 

اإىل  باالمتداد  االإم��رباط��وري��ة  اأح��الم��ه 

�سورية وما بعد بعد �سورية، بالكاد ت�سل 

من  الفرن�سية  امل��خ��اب��رات  عن�سر  اإىل 

حمد  فيما  غليون،  برهان  �سوري  اأ�سل 

ب��ن ج��ا���س��م ب��ع��د اأن ع��زل��ت��ه ال��ع��راق من 

يجد  يعد  مل  العربية،  اجلامعة  رئا�سة 

القانوين  دايفيد  كامب  م�ست�سار  �سوى 

حظرية  يف  طالب  ال��ذي  العربي،  نبيل 

يف  بالتدخل  االأم��ن  جمل�ض  ا�سطنبول، 

لكنه  ال�سابع،  البند  حت��ت  عربية  دول��ة 

�سمع من رئي�ض اجلامعة العربية نوري 

املالكي ما جعله و�سيده حمد بن جا�سم 

حيلتهما  وق���ل���ة  ب�����س��غ��ره��م��ا  ي�����س��ع��ران 

وبوؤ�سهما.

ال���ت���ط���ورات ثمة  يف جم��م��ل ه����ذه 

�����س����وؤال ب�����داأ ي���ط���رح ب���ق���وة: ه���ل دخ��ل 

التقدمي  ون��ظ��ام��ه��ا  ���س��وري��ة  خ�����س��وم 

على  العجول  ت�سمن  مرحلة  واملقاوم 

الطريقة االأمريكية؟

�سوؤال يجيب عليه خبري يف ال�سيا�سة 

االأمريكية بحزم وح�سم، باأن االأمر بات 

اأن متكنت  بعد  املرحلة،  يف �سميم هذه 

اإجنازها  منذ  ال�سورية  العربية  القوات 

وما  ع��م��رو،  ب��اب��ا  يف  ال��ن��وع��ي  الع�سكري 

تبعه من تطورات ميدانية نوعية.

العجول على  ت�سمن  وتقوم نظرية 

ال�ستائر  وراء  م��ن  اخل�����س��م  م��ف��او���س��ة 

ال����ق����امت����ة، يف ال����وق����ت ال������ذي ي���وح���ون 

االأم����ريك����ي  ال���ت���دخ���ل  اأن  ل��ع��م��الئ��ه��م 

و�سيكاً،  ب��ات  اأو  ق��ائ��م��اً  م���ازال  ع�سكرياً 

ح��ت��ى ت��ت��م امل��ف��اج��اأة ال��ك��ربى ب��االإع��الن 

ع���ن احل���ل���ول، ف��ي��ح��ت��ار ال��ع��م��الء كيف 

ي����ف����رون وي���ت�������س���رف���ون، ب�����س��ب��ب ث��ق��ل 

روؤو�سهم  فت�سدم  وارتباكهم،  حركتهم 

يف اجل�����دران، ف��ت��ت��ورم وت�����س��ل االأدم��غ��ة، 

ويتم تقدمي هوؤالء العمالء كاأ�سحية اأو 

جوائز تر�سية.

وي���ع���ط���ي م����ث����ااًل ع���ل���ى ذل�����ك اأم����ن 

اجلميل حينما كان رئي�ساً للجمهورية، 

ك���ي���ف مل ي��ح��م��ل��ه راأ�����س����ه ح��ي��ن��م��ا ك���ان 

ف�سرخ   ،1983 العام  يف  وا�سنطن  ي��زور 

اإىل  �سرتد  مدافعه  ب��اأن  �سوته  باأعلى 

اأن هناك  دم�سق، خ�سو�ساً حينما �سمع 

ل��الإخ��وان  وتخريبية  اإره��اب��ي��ة  عمليات 

ح�سرت  نيوجر�سي  واأن  �سورية،  داخ��ل 

كان  وق��ت  يف  اللبنانية،  ال�سواطئ  اإىل 

االأم��ريك��ي��ون ي��ف��او���س��ون رج���اًل �سعب 

امل��را���ض و���س��دي��د امل��ق��درة ا���س��م��ه حافظ 

االأ�سد.

وحينما �سئل موريف: كيف »تكرّبون« 

راأ��������ض اأم������ن اجل���م���ي���ل، ث����م جت��ع��ل��ون��ه 

لو  وق����ال:  �سحك  ب���اجل���دران،  يتخبط 

اإىل  اأعلمنا اجلميل باالأمر لكان �سبقنا 

دم�سق، واأعطى االأ�سد ما يريد.

ه����ذا ه���و مت���ام���اً ح����ال امل��ع��ار���س��ات 

االإ�سطنبولية، وحكام اخلليج، حتديداً 

ال�سعودي والقطري، وتركيا، الفتاً اإىل 

اأردوغ���ان  رج��ب طيب  تذاكي  حماولة 

ا�سطنبول  م��وؤمت��ر  م��ن  ���س��اع��ات  قبيل 

الأعداء �سورية، حيث توّجه اإىل اإيران، 

اإن  االإي��ران��ي��ة  امل�سالح  حفظ  ع��ار���س��اً 

ناطقاً  ���س��وري��ة،  يف  النظام  ع��ن  تخلوا 

ب��ا���س��م االأم���ريك���ي���ن، ب�����اأن وا���س��ن��ط��ن 

ات��خ��ذت ق�����راراً ح��ا���س��م��اً ���س��د ���س��وري��ة، 

ف�سمع من مر�سد الثورة ما مل ي�سره 

وال ير�سيه، فعاد بُخفّي ُحنن، ليجد 

تتناه�سه  ا�سطنبول موؤمتراً  اأمامه يف 

�سوى  لها  هم  ومعار�سات ال  امل�سالح، 

اال���س��ت��م��رار م��ن اأج����ل امل����ال ال��ق��ط��ري 

وال�سعودي.

ق����د ي����ك����ون م����ا ع����ّل����ق ع���ل���ي���ه اأح����د 

اال�سراتيجين  الع�سكرين  اخل��رباء 

ال����ك����ب����ار، ف���ي���ه ك���ث���ري م����ن ال�������دالالت 

قطر  حمدْي  اأن  راأى  حينما  البالغة، 

و�سعود الفي�سل اأكرث ما يفهمونه من 

الب�سو�ض«،  »حرب  هو  العربي  التاريخ 

لكن ب�سار االأ�سد امل�سبع بتاريخ �سورية 

امل���ج���ي���د، وال���ت���ي ت��ك�����س��رت يف ���س��ام��ه��ا 

متاماً  يعرف  االإم��رباط��وري��ات،  اأعظم 

عربية  قمة  اأول  يف  �سورية  رئي�ض  اأن 

هو  اأن�����س��ا���ض،  يف    1946 ع��ق��دت ع���ام 

للملوك  االأل����ق����اب  واأع���ط���ى  وّزع  م���ن 

وال��روؤ���س��اء ال��ع��رب، وه��و يعرف متاماً 

ي��خ��رج  ك����ان  اأزم������ة  ك���ل  اأن ج��ي�����س��ه يف 

ت��زده ال�سعوبات  اأق��وى، واأن �سعبه مل 

على  واإ����س���راراً  وم��ق��اوم��ة  متا�سكاً  اإال 

ال���ن�������س���ر، وب����ه����ذا ف��اجل��ي�����ض ال��ع��رب��ي 

ال�سورية يخرج من هذه االأزم��ة اأكرث 

اكت�سب  اأن��ه  خ�سو�ساً  وح�سماً،  حزماً 

منها خربات هائلة وعالية يف مواجهة 

اأ�ساليب االإرهاب املتنوعة.

وح�����س��ب اخل��ب��ري اال���س��رات��ي��ج��ي، 

اأ�سبح  ال�����س��وري  العربي  اجلي�ض  ف��اإن 

ُينظر له يف العامل كقوة قتالية نوعية 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل���ي���داين يف اجل��ب��ه��ات 

مواجهات  م�ستوى  وعلى  الع�سكرية، 

حرب االإرهاب والتخريب.

ويف املح�سلة، فاإن �سورية املتجددة 

ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي�����ض ب�����س��ار االأ����س���د، تقود 

م���ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا ال��ك��ب��ار م��ع��رك��ة اإع�����ادة 

ال�����ت�����وازن اال����س���رات���ي���ج���ي وال���ع���امل���ي، 

�سراعها  من  تطلع  العظمى  ف�سورية 

ل��ت��ت��ك��ام��ل م��ع رو���س��ي��ا وال�����س��ن،  االآن 

الطالعة من �سراعها مع  اإي��ران  ومع 

ا�سراتيجية،  ن��ووي��ة  ق��وة  االأم��ريك��ي 

رمب�����ا ك�����ان �����س����روري����اً ال���ت���ذك���ري مب��ا 

ملفاو�سه  االأ���س��د  ب�سار  الرئي�ض  ق��ال��ه 

متديد  ع��ن  ���س��األ��ه  حينما  االأم���ريك���ي 

بقاء االأمريكين يف العراق، فكان الرد 

احل��ا���س��م اأك���رث ب��الغ��ة م��ن ال���رد على 

غطر�سة كولن باول حنيما جاءه من 

�سروطه،  ليفر�ض  غزوها  اإث��ر  العراق 

املحتل  ببقاء  يقبل  »م��ن  ق���ال:  حيث 

يومن يقبل ببقائه قرنن«.

ثمة خرباء ا�سراتيجيون ي�سّبهون 

به  عا�ست  مبا  االآن،  �سورية  تعي�سه  ما 

 ،2006 اآب   14 لبنان ع�سية  املقاومة يف 

ح��ي��ث ت���الوي���ح ال��ن�����س��ر ع��ل��ى امل���وؤام���رة 

ال���ك���ون���ي���ة ال����ك����ربى وا����س���ح���ة مت���ام���اً، 

ينتظره  م��ا  ي�ست�سعر  ب��داأ  ف��االأم��ريك��ي 

يف ن��ه��اي��ة احل����رب، ول��ه��ذا ف��ه��و ي�ساوم 

ويفا�سل على بقائه يف اخلليج، لكن هل 

تر�سى دم�سق وطهران واملقاومة..؟

ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة وا����س���ح���ة، وه����ي اأن 

ال�����س��وري��ن ي��ك��ت��ب��ون ت���اري���خ ال��ع��روب��ة 

امل�����ت�����ج�����ددة م������ن رح�������م ال���ت�������س���ح���ي���ة 

وال�سمود واملقاومة.. واملمانعة، ر�سي 

ول��ي��د ج��ن��ب��الط اأم مل ي��ر���ض، ت��رى: 

املنكوب  احل��ري��ري  �سعد  �سيفعل  م��اذا 

منتجعات  يف  نقاهته  اأث��ن��اء  باإ�سابته 

اجل���واب من  انتظروا  االأل����ب..؟  جبل 

خالد ال�ساهر اأو اأبو عبد الطرابل�سي.

اأحمد زين الدين

أردوغان وأغلو يصرخان 
بعد أن اكتشفا أن الباب 

العالي في واشنطن 
وليس في اسطنبول

هل دخل خصوم 
سورية مرحلة تسمين 
العجول على الطريقة 

األميركية؟

4

أحداث األسبوع
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»دولة إسرائيل« 3 مرات.. وعمل على »أسرلة« الجماهير الفلسطينية أقسم الوالء لـ
ر »مجلس اسطنبول« وحامل »مفتاح الجزيرة«

ّ
عزمي بشارة.. منظ

w w w . a t h a b a t . n e t

بــــــروفــــــــايـــــــــل

»اأُق�سم اأن يكون والئي فقط لدولة اإ�سرائيل، واأن اأخدم 

انتمائي  يكون  اأن  »اأق�سم  االإ�سرائيلي«..  الكني�ست  وب��والء 

وبكل اأمانة لدولة اإ�سرائيل، واأن اأقوم وبكل اأمانة بواجباتي 

يف الكني�ست االإ�سرائيلي«.. هذا هو الق�سم الذي اأّداه عزمي 

دخوله  بعد  االإ�سرائيلي  الكني�ست  اأم��ام  م��رات  ث��الث  ب�سارة 

1996 وانتهت بطرده عام  الكني�ست ثالث مرات، بداأت عام 

ودولة قطر،  ال�سهيوين  الكيان  بن  �سفقة  اإطار  يف   ،2006
ماً  مكرَّ زاً  معزَّ اأق��ام  حيث  ديارها،  اإىل  ب�سارة  ا�ستوردت  التي 

بح�سابات مفتوحة وبتاأثري �سيا�سي الفت.

هذا الرجل يحمل يف مظهره اخلارجي عالمات »املدافع 

اأكرب  من  ُيعترب  امل�سمون  ويف  الفل�سطينية«،  احلقوق  عن 

واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن  الفل�سطينين  ب��ن  »ال��ت��ع��اي�����ض«  م�����س��ّوق��ي 

 - يبدو  م��ا  على   - النفي  وك��ان  القومية«،  »ثنائية  دول��ة  يف 

�سرورياً الإعطائه �سعبية يف ال�سارع العربي.

توؤكل  اأي���ن  م��ن  ب�����س��ارة  ع��رف  ق��ط��ر،  اإىل  انتقل  اأن  منذ 

الكتف، فت�سلق �سريعاً �سلم »ال�سلطة اخللفية« التي ال تظهر 

للعيان، بن�سج عالقة مميزة مع ويل عهد قطر ال�سيخ متيم، 

الذي يقال اإن لعزمي ب�سارة تاأثرياً كبرياً عليه، اإىل درجة اأن 

الكثريين يتهمونه بالوقوف وراء طرد مدير قناة اجلزيرة 

و�ساح خنفر، بعد خالف بينهما، رغم النفوذ الذي امتلكه 

االأخري.

اأم��ا ال���دور االأه���م ال��ذي يلعبه »امل��ف��ك��ر«، فهو ري��ادت��ه يف 

غليون  برهان  قيادته  عنه  ُعرف  ال�سوري، حيث  امللف  اإدارة 

اإىل رئا�سة »املجل�ض الوطني ال�سوري«، قبل اأن يغ�سب عليه 

ويعمل الإطاحته، وهذا ما �سيظهر قريباً جداً على االأرجح. 

ويقول معار�ض �سوري مل يفز وجماعته بر�سى ب�سارة، 

الثورة  ع��ن  اجل��زي��رة  قناة  »ي��ه��دد بقطع تغطية  االأخ���ري  اإن 

ال�سورية اإذا مل ينفذ املعار�سون طلباته.. وهو يدفع مبالغ 

�سخمة ملن يريد اإغراءه اأو ي�سعب تهديده«، م�سرياً اإىل اأن 

من  مُينعون  �سورين  ملعار�سن  �سوداء  قوائم  »لديه  ب�سارة 

الظهور على اجلزيرة«، ويخل�ض املعار�ض قائاًل: »من تابع 

كل موؤمترات قطر ال�سابقة لت�سكيل املجل�ض الوطني، يعرف 

نفوذ عزمي ب�سارة.. وكل ا�سم بقوائم هذا املجل�ض مر على 

مكتب عزمي، وب�سم عزمي عليه«.

الغريب اأن عزمي ب�سارة الذي كان ي�سف النظام ال�سوري 

مبا�سرة،  باأقبحها  و�سفه  اإىل  ينتقل  مل  االأو���س��اف،  باأجمل 

فبعد انطالقة الثورات العربية كان موقفه يقول ب�سرورة 

احلوار مع النظام يف �سورية، موؤكداً اختالف »ثورة �سورية« 

ل��ن تكون  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ث��ورت��ي م�سر وت��ون�����ض، »الأن  ع��ن 

والفتنة  االنق�سامات  اإمن��ا  �سقوطه،  بعد  النظام  عن  بدياًل 

اإليها،  دعا  التي  االإ�سالح  م�سرية  يف  وا�سرط  والفو�سى«، 

نحو  التدريجي  و»االن��ت��ق��ال  النظام،  بقيادة  ذل��ك  يكون  اأن 

ال�سديد  خوفه  ليعلن  طبعاً«،  النظام  بقيادة  الدميقراطية 

حزيران  يف  اجلزيرة  �سا�سة  من  قائاًل  النظام،  �سقوط  من 

م�سوؤولية  كله،  العربي  امل�سرق  �سنخ�سر  انهار  »اإذا   :2011
النظام لي�ست عن بلده، عن امل�سرق العربي كله«..

انتقل  ���س��وري��ة،  على  امل��وؤام��رة  معامل  ات�سحت  اأن  وبعد 

ب�سارة اإىل الهجوم على النظام، متوقعاً �سقوطه، وقائاًل فيه 

اإىل   2011 ما مل يقله مالك يف اخل��م��رة، ليخل�ض يف مت��وز 

واإن  اأم���ر ال حم��ال��ة واق���ع،  ���س��وري��ة  التغيري يف  »اإن  ال��ق��ول: 

النظام يف �سورية حاله كحال كل االأنظمة العربية امل�ستبدة 

االآيلة للزوال«.

التنقل،  ه��ذا  ي�ستغربون  ال  ب�سارة  عزمي  يعرفون  م��ن 

فهذا الرجل كالبع�ض من ال�سيوعين ال�سابقن )املرتدين( 

�سقوط  بعد  االأم����وال  غ��رف  �سيا�سة  نحو  يتجهون  ال��ذي��ن 

اأيديولوجياتهم ب�سقوط االحتاد ال�سوفياتي.

در�ض   ،1956 ع��ام  م�سيحية  عربية  عائلة  يف  ب�سارة  ول��د 

الثانوية  درا�سته  خالل  النا�سرة،  يف  املعمدانية  املدر�سة  يف 

ن�سط يف �سفوف ال�سبيبة ال�سيوعية، ويف عام 1974 انتخب 

رئي�ساً ملجل�ض الطالب يف مدر�سته، كما اأنه �ساهم يف تاأ�سي�ض 

اللجنة القطرية للثانوين العرب، وكان رئي�سها االأول.

انت�سب اإىل جامعة حيفا عام 1975، خالل تعليمه ن�سط 

احتاد  تاأ�سي�ض  يف  �ساهم   1976 وع��ام  الطالبية،  احلركة  يف 

 1977 ع��ام  االأول،  رئي�سه  وك��ان  العرب  اجلامعين  الطالب 

در�����ض يف اجل��ام��ع��ة ال��ع��ربي��ة يف ال��ق��د���ض، ع���ام 1980 در���ض 

ب�سهادة  برلن وتخرج   humboldt يف جامعة هومبولت 

دكتوراة يف الفل�سفة بامتياز عام 1986.

بعد عودته من اأملانيا عام 1986 عمل يف جامعة بريزيت، 

حيث �سغل من�سبي اأ�ستاذ ومدير قطاعات الفل�سفة والعلوم 

يف معهد  باحثاً  1990 عمل  عام  اجلامعة،  بنف�ض  ال�سيا�سية 

م�ساريع  ومن�سق  الغربية،  القد�ض  يف  االإ�سرائيلي  لري  ف��ان 

1996 حينما  االأبحاث فيه وا�ستمر بالعمل هناك حتى عام 

تر�سح للكني�ست.

ال���وط���ن���ي  ال���ت���ج���م���ع  ب���ت���اأ����س���ي�������ض  �����س����ارك   1995 ع������ام 

بعد   1996 ع��ام  للكني�ست  ع�سواً  وانتخب  ال��دمي��وق��راط��ي، 

الدميوقراطية  اجلبهة  ب��ن  م�سركة  قائمة  يف  تر�سحه 

ل��ل�����س��الم وامل�������س���اواة وال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي ال���دمي���وق���راط���ي، 

الوطني  التجمع  ع��ن  مر�سحاً   1999 ع��ام  انتخابه  واأع��ي��د 

الطيبي  اأحمد  قائمة حتالفية مع  وذلك يف  الدميوقراطي 

عام  انتخابه  اأع��ي��د  ث��م  للتغيري،  العربية  احل��رك��ة  م��ن��دوب 

2003، وكان ع�سواً يف جلنة الد�ستور والقانون والق�ساء ويف 
جلنة »حتقيق برملانية لفح�ض عمليات التن�ستات ال�سرية«.

ب�سارة،  ع��زم��ي  حقيقة  عليه  تنطل  مل  البقيعة  خميم 

اأحد  قال  كما  »الفلكلورية«  زيارته  من  ومنعه  بطرده  فقام 

اإبراهيم  الدكتور  الفل�سطيني  النا�سط  ويقول  املحتجن، 

بل  الكني�ست،  هذا  يف  ع�سو  جمرد  لي�ض  »ب�سارة  اإن  علو�ض، 

وي�سهد  ال�سهيوين،  العدو  التعاي�ض مع  دع��اة  اأك��رب  هو من 

اال�ست�سهادية،  للعمليات  باالإدانات  �سجله احلافل  ذلك  على 

اأن  ال�سهيوين«، معترباً  العام  ال��راأي  التفاهم مع  وبدعوات 

بداية  م��ع  ال�سهيونية  على  اللفظي  هجومه  م��ن  »زي��ادت��ه 

ال�سيا�سي وامل��وج��ة  امل��و���س��م  م��ع  ت��اأت��ي مت��ا���س��ي��اً  االن��ت��ف��ا���س��ة، 

ال�سعبية«.

وتقول حركة اأبناء البلد يف االأر�ض املحتلة عام 1948، 

اإن عزمي ب�سارة كان ي�سارك بفاعلية يف »حماولة اأ�سرلة 

خالل  من  الداخل  يف  الفل�سطينية  العربية  جماهرينا 

جهوده الإ�سراكها يف النظام ال�سيا�سي ال�سهيوين، وحتى 

ب���اراك و���س��ارون فقد بقي  ب��ن  يف االنتخابات االأخ���رية 

املقاطعة  فر�ست  حتى  بي�ساء  بورقة  للت�سويت  يدعو 

مثل  »اإ�سرائيل«  وزارة  برئا�سة  الطاحمن  على  فر�ساً 

ال��ع��رب��ي��ة يف النظام  امل�����س��ارك��ة  اأن  ب�����س��ارة، ع��ل��م��اً  ع��زم��ي 

ال�سيا�سي ال�سهيوين تقدمه ب�سورة دميقراطية زائفة 

اأمام الراأي العام العاملي«.

اأنقرة - الثبات

ف��ت��ح م��وؤمت��ر »االأ����س���دق���اء« ال����ذي ُع��ق��د يف 

من  ج��دي��داً  ف�ساًل  امل��ا���س��ي،  االأح���د  ا�سطنبول 

ف�سول االأزمة ال�سورية، بعد اإقراره اآلية عملية 

ترجمة  اأت��ت  �سورية،  يف  املبا�سر  غ��ري  للتدخل 

للف�سل يف الو�سول اإىل التدخل املبا�سر.

و���س��راً - يف هذا  ت��ق��رر - علناً  اأن م��ا  ورغ���م 

اأن  اإال  امل��وؤمت��ر، مل يكن �سراً ومل يكن ج��دي��داً، 

القوى  ه��ذه  جهود  ت�سافر  يف  تكمن  خطورته 

دون  وم��ن  م��ن��ف��رداً،  بع�سها  يتحرك  ك��ان  التي 

تن�سيق اأحياناً.

املوؤمتر  لهذا  اخلتامي  البيان  عن  وبعيداً 

اأي���ة خ��ط��وات تلبي طموحات  ال���ذي خ��ال م��ن 

امل��ع��ار���س��ن، ب�سبب وج����ود م��ع��ار���س��ة وا���س��ح��ة 

الع�سكري  للتدخل  امل�ساركة  ال��دول  معظم  من 

ا�سطر  �سورية،  يف   - املبا�سر  غري  اأو  املبا�سر   -

اأع���داد  يقل�سوا  اأن  »امل���وؤام���رة«  على  ال��ق��ائ��م��ون 

امل�ساهمن يف اللعبة املبا�سرة، ل�سمان الفاعلية، 

املوؤمتر  كما قال م�سوؤول تركي رفيع �سارك يف 

والتح�سريات التي �سبقته.

بينهم؛  م��ا  يف  االأدوار  الالعبون  تقا�سم 

ت�سكيل جلنة  ت��ول��ت  ال����دول  م��ن  جم��م��وع��ة 

للتمويل والت�سليح، �سمت 11 دولة، تت�سدرها 

بالعربية  ناطقة  نفطية  دول  ثالث  متوياًل 

ول��ي��ب��ي��ا، وتت�سدرها  وال�����س��ع��ودي��ة  ق��ط��ر  ه��ي 

لوج�ستياً تركيا واالأردن وبريطانيا وفرن�سا، 

ومن مهام هذه اللجنة تاأمن ت�سليح »نوعي« 

ملا ي�سمى »اجلي�ض احلر«.

تزعمتهم  فقد  االآخ���رون  الالعبون  اأم��ا 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ال��ت��ي ت��ع��ه��دت ر���س��م��ي��اً 

عنان،  كويف  الدويل  املبعوث  »اإف�سال« مهمة 

وت�سريع اإعالن ف�سلها يف جمل�ض االأمن من 

اأجل فتح الباب اأمام اخليارات االأخرى.

واإذا كان هذا »الهيجان الدويل« مفهوماً 

امل�سلحن  على  ال�سوري  ال�سغط  زي��ادة  مع 

يف الداخل، فاإن ما قام به جمل�ض ا�سطنبول 

عالمة  ي�سكل  املوؤمتر،  وبعد  وخ��الل  قبيل 

ف��ارق��ة يف ال��ع��م��ل »ال���وط���ن���ي«، ال����ذي تقوم 

ال�سورين«  »املواطنن  من  جمموعة  فيه 

بح�ض املجتمع الدويل على �سرب بالدهم؛ 

للو�سول  وع�سكرياً،  و�سيا�سياً  اقت�سادياً 

قبل  م��ادي��اً  منها  واال�ستفادة  ال�سلطة  اإىل 

ت�سلمها.

فبعد اأن �ساهمت ال�سغوط الركية املكثفة 

قوى  لتوحيد  �سكلي  اإع���الن  اإىل  ال��و���س��ول  يف 

امل��ع��ار���س��ة، ت��ب��ن اأن ك��ل م��ا ك���ان ق��ب��ل م��وؤمت��ر 

ا�سطنبول،  م��دي��ن��ة  ان��ع��ق��د يف  ال���ذي  امل��ع��ار���س��ة 

م��ا ي���زال ع��ل��ى ح��ال��ه جل��ه��ة ت��ف��رق اآراء ه���وؤالء 

يعرفون  ال  »ج��ب��ن��ة«  تقا�سم  على  وانق�سامهم 

ا�سطر  فقد  ال،  اأم  عليها  �سيح�سلون  كانوا  اإذا 

اإع��الن  اأج��ل  الهائل من  ال�سغط  اإىل  االأت���راك 

املناوئن  بع�ض  توقيف  ح��د  اإىل  و���س��ل  �سكلي 

ال�����س��ج��ون  اإىل  ا���س��ط��ن��ب��ول، وج���ره���م  مل��ج��ل�����ض 

ال��وح��دة  اإع���الن  على  ت�سوي�سهم  ملنع  الركية 

ال�سحفي،  امل���وؤمت���ر  ق��اع��ة  ف��اأُخ��ل��ي��ت  ال�����س��ك��ل��ي، 

امل�ساغبن  ه��وؤالء  اأن  اإليها  العودة  عند  ليتبن 

ق��د اخ��ت��ف��وا، ث��م يظهر اأح��ده��م ب��ع��د اأن غ��ادر 

ومل  اعتقله  ال��رك��ي  االأم���ن  اأن  ليعلن  ت��رك��ي��ا، 

يفرج عنه اإال الأنه يحمل اجلن�سية الربيطانية، 

باملغادرة،  ن�سحته  التي  ال�سفارة  تدخل  وبعد 

اأي��ة  يحملون  ال  ال��ذي��ن  ال�سوريون  يبقى  فيما 

اأوراق ثبوتية رهينة يف تركيا.

املجل�ض  ���س��ارع  ب���االع���راف،  ال��وع��د  مقابل 

الوطني اإىل تقدمي التنازالت.. مت حذف عبارة 

»حترير اجلوالن« وا�ستبدالها بعبارة »ا�ستعادة« 

لتهدئة املخاوف االإ�سرائيلية واالأمريكية، ومت 

الكردي«  لل�سعب  القومية  ب�»الهوية  االعراف 

حمققن  االأك�����راد،  االنف�سالين  ال�ستقطاب 

ل��ه��م ب���ذل���ك ف�����س��ل��ه��م ع���ن ال�����س��ع��ب ال�����س��وري، 

ول�����وال اخل�����وف ال���رك���ي ل��ت��م اإع���ط���اوؤه���م حق 

»الفيدرالية«.

اأم����ا اأ����س���واأ م��ا ي��رت��ك��ب��ه ه���ذا امل��ج��ل�����ض، فهو 

م�ستقبل  ح�ساب  على  »اال�ستدانة«  اإىل  ال�سعي 

موؤمتر  يف  غليون  ب��ره��ان  اع���رف  اإذ  ���س��وري��ة، 

�سحفي عقده بعد موؤمتر »االأ�سدقاء«، بوجود 

م�ساع لتاأمن قرو�ض لتاأمن ال�سالح والرواتب 

للمقاتلن، من دون اأن يو�سح ما اإذا كان لهذا 

عدا  م��ا  ل��ل��دائ��ن��ن،  يقدمها  �سمانات  املجل�ض 

م�ستقبل �سورية!

مؤتمر »األصدقاء«.. تقاسم لألدوار 
 10 دول للتمويل.. وتركيا للتسليح.. وأميركا لتفشيل مهمة أنان
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ب����داأت ال���دع���وة »ال��وه��اب��ي��ة« ب��ال��ظ��ه��ور يف 

احلجاز يف اأواخر حقبة حكم الدولة العثمانية، 

و���ص��اح��ب ف���ك���رة ه����ذه ال���دع���وة ع����امل جم��دد 

يدعى ال�صيخ حممد بن عبد الوهاب، ارتكزت 

التي حلقت  »ال�صركيات«  فكرته على حماربة 

بالعقيدة الإ�صالمية، وتزامن انطالق الفكرة 

امل���ذك���ورة وق��وت��ه��ا م���ع ���ص��ع��ف الم��راط��وي��ة 

العثمانية، وواكبت مرحلة تق�صيم الدول التي 

املذكورة  الم��راط��وري��ة  حلكم  خا�صعة  كانت 

الفكر  ولق��ى  بيكو،   - �صياك�س  معاهدة  وف��ق 

تاأييد موؤ�ص�س اململكة العربية ال�صعودية امللك 

ليحدث  انتهاجه،  ث��م  �صعود  اآل  العزيز  عبد 

بعدها اخللط العجيب مع الدعوة ال�صلفية.

يف ل���ب���ن���ان، ق����ام ال�����ص��ي��خ ال����راح����ل ���ص��امل 

ال�����ص��ه��ال يف اأواخ�����ر الأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن 

املا�صي بتاأ�صي�س التيار ال�صلفي، وكان م�صروع 

ال��ف��ك��رة ال��ع��ودة اإىل م��ن��اب��ع ال��دي��ن وحم��ارب��ة 

الفكر التغريبي وتنقية الدين الإ�صالمي من 

»ح��ارب  امل��ث��ال:  �صبيل  على  وال�صوائب،  ال��ب��دع 

زيارة القبور والتو�صل اإىل اأ�صحابها«.

مل ت��ن�����ص��غ��ل احل���رك���ة ال�����ص��ل��ف��ي��ة ب��ال��واق��ع 

امل��ب��ادئ  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�صيا�صي 

يف  امل�صاركة  فكرة  تنايف  الإ�صالمية  ال�صرعية 

الإ�صالم  داع��ي  ال�صيخ  اأن  علمانية، غري  دول��ة 

�صامل ال�صهال خرق هذه القاعدة عر تر�صحه 

اإىل  اأدى  ما   ،1996 العام  النياية  لالنتخابات 

تاأثري �صلبي كبري على القاعدة ال�صلفية.

للحركة  الع�صكرية  ال��ق��وة  ���ص��اأن  يف  اأم���ا 

ال�����ص��ل��ف��ي��ة، ف��ق��د ظ��ه��رت يف ل��ب��ن��ان ال�����ص��م��ايل 

اإب�����ان وج����ود ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د الإ����ص���الم���ي يف 

طرابل�س يف ثمانينيات القرن املا�صي وعرفت 

اأحد  تعر�س  وقد  الإ�صالمي«،  اجلي�س  ب�»نواة 

خميمات ال�صلفيني يف جزيرة الأرانب لعدوان 

اإ�صرائيلي، ا�صتهدفه بحراً وجواً يف متوز 1984 

مقاتاًل  ع�صر  خم�صة  ن��ح��و  ج����راءه  ا�صت�صهد 

ت��ل��ك اجل���زي���رة، ودارت  ك���ان���وا م��وج��ودي��ن يف 

وزورق  اإ�صرائيلي  زورق  بني  ا�صتباكات  اآن��ذاك 

���ص��ري��ع حل��رك��ة ال��ت��وح��ي��د، اأ���ص��ف��رت ع��ن وق��وع 

اأربعة جرحى من اجلي�س الإ�صرائيلي، بح�صب 

اعرتافه.

تعر�صت  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  ت�صعينيات  يف 

م��ع��اه��د ال���ه���داي���ة واإذاع��������ة ال����ق����راآن ال��ك��رمي 

ب�صبب  لالإقفال  »الوهابية«  للحركة  التابعني 

وغريهم  العلويني  يكّفر  لديهم  مقرر  وج��ود 

من املذاهب الإ�صالمية.

اأث��ره��ا ت��وق��ف ن�����ص��اط ال�صيخ داع��ي  ع��ل��ى 

بعدها  ليعاود  عدة،  ل�صنوات  ال�صهال  الإ�صالم 

حركته ال�صيا�صية ودعوته الدينية بعد و�صول 

فريق الرابع ع�صر من اآذار اإىل احلكم يف لبنان 

يف العام 2005.

ال�صلفيني يف لبنان  اإن حقيقة واقع حال 

اأنهم جمموعات عدة ومتنافرة يف  راهناً، هي 

بع�س الأح���ي���ان، ولي�����ص��ك��ل��ون مب��ف��رده��م ه��ذا 

اإبان  اإعالم  الثقل الذي تناقلته بع�س و�صائل 

املواجهات التي كانت تدور بني منطقتي جبل 

حم�صن وباب التبانة يف طرابل�س.

ُم��ن��ي بها تيار  ال��ت��ي  ال��ه��زمي��ة  ول��ك��ن بعد 

من  اأي���ار  م��ن  ال�صابع  يف  ب���ريوت  يف  امل�صتقبل 

العام 2008، حاول اأن يرد ماء الوجه، فكان اأن 

حّرك جرحاً قدمياً بني التبانة وجبل حم�صن 

ال�صتباكات  ف���دارت  هزميته،  ع��ن  للتعوي�س 

ومل  مراحل،  على  املذكورتني  املنطقتني  بني 

تنته تداعياتها يف �صكل نهائي حتى ال�صاعة .

����ص���ورت���ه  ع����ل����ى  احل�����ف�����اظ  ����ص���ب���ي���ل  ويف 

»امل��دن��ي��ة« اأم����ام ال����راأي ال��ع��ام، ول��الب��ت��ع��اد عن 

ا�صتغالل  »امل�صتقبل«  ح��اول  احل��وادث،  واجهة 

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

ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، ف��اأق��دم��ت الأج���ه���زة 

الأم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ه ع��ل��ى مت��وي��ل امل��ق��ات��ل��ني 

لإقحامهم  ت��ارة  بال�صالح،  ومدهم  ال�صلفيني 

يف ا���ص��ت��ب��اك��ات داخ���ل���ي���ة، وط�������وراً لإر���ص��ال��ه��م 

ال��ع��الق��ات بني  ت��اري��خ  اأن  ���ص��وري��ة، ع��ل��م��اً  اإىل 

ما  على  يكن  مل  و»الإ���ص��الم��ي��ني«  »امل�صتقبل« 

اآل احلريري  اأجهزة  بعد قيام  يرام، خ�صو�صاً 

وزجهم  الإ���ص��الم��ي،  ال�صباب  م��ئ��ات  باعتقال 

يف  اإدخالهم  ثم  خمتلفة،  بذرائع  ال�صجون  يف 

»البازارات النتخابية«.

احل��رك��ة  ب����اأن  ال��ق��ول  املح�صلة مي��ك��ن  يف 

ال�صلفية يف العامل تنق�صم راهناً اإىل فئتني: 

لالأنظمة  تابعة  �صلطوية  �صلفية  حركة 

اخلليجية، حتديداً اململكة العربية ال�صعودية، 

ت�صتغلها يف خدمة �صيا�صتها وت�صفية ح�صابتها.

وح���رك���ة ���ص��ل��ف��ي��ة ج��ه��ادي��ة ت��ن��ت��ه��ج الفكر 

اجل����ه����ادي ل��ل��ح��رك��ات الإ����ص���الم���ي���ة، مل��ح��ارب��ة 

خم���ت���ل���ف اأ������ص�����ك�����ال الح������ت������الل ل����الأرا�����ص����ي 

الإ�صالمية.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�صخ�صيات الإ�صالمية طالب حكومة الرئي�س 
جنيب ميقاتي بالإ�سراع يف تنفيذ املقرارات املتعلقة مبلف الكهرباء 

توافقيًا،  الإداري���ة  التعيينات  م�ساألة  وبح�سم  البواخر،  وا�ستئجار 

الو�سع  حت�سني  لناحية  خ�سو�سًا  امل��وع��ودة،  الإجن���ازات  وحتقيق 

بات  ال��ذي  اللبناين،  للمواطن  واملعي�سي  والجتماعي  القت�سادي 

ينتظر الرتياق احلكومي. 

كذلك حث اللقاء احلكومة اللبنانية على عدم التهاون يف حق لبنان 

يف ا�ستخراج ثرواته املائية والربية، وعلى الإ�سراع والبدء يف التنقيب 

يف  وت�ساعد  اللبنانية،  اخلزينة  ترثي  التي  الرثوات  هذه  ل�ستخراج 

رفع معي�سة اللبنانيني، وت�ساهم يف حت�سني الو�سع القت�سادي برمته.

ويف رده على رئي�س حزب القوات اللبنانية �سمري جعجع، اعترب اللقاء 

لأنه  العربي«،  »الربيع  عن  التحدث  له  يحق  من  اآخر  هو  جعجع  اأن 

ميثل قمة الظلم والديكتاتورية وال�ستبداد، وقمة الإجرام والقتل.

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، اعترب اأنه من 
حق النائب نهاد امل�سنوق اأن يبدي اأمله من وجود حكومة الرئي�س ميقاتي، 

ومن حقه اأن يكون يف خانة �سهود الزور و�سد املتهمني يف اغتيال الرئي�س 

على  الرهان  يف  حر  وهو  اهلل،  حزب  من  مغتاظًا  يكون  واأن  احلريري، 

الأحداث الدامية يف �سورية، لأن راأيه ل يقدم ول يوؤخر، لكن اأن يتجاوز 

مرفو�س  فهذا  املذهبية،  الفتنة  رماد  يف  متعمدًا  عامدًا  وينفخ  حدوده 

ومدان، ودعوة �سريحة اإىل اإ�سرام نار الفتنة بني امل�سلمني.

اأن عدم  اعترب  والتقدم،  العروبة  رابطة  رئي�س  �صباغ؛  �صمري  د.   •
العربية  القومية  واأد  به  اأريد  تقديرنا ملا حيك لنا حتت ا�سم جميل 

لالإعالم  ال�ساحة  وتركنا  متفرجني،  اإىل  وحتولنا  العربي«،  »الربيع 

جعلنا  داره��ا،  عقر  يف  العربية  القومية  و�سرب  بالفتنة  ُكلف  الذي 

�سباب  بداياتها  يف  قادها  التي  العارمة  ال�سعبية  الهبة  اأن  ندرك  ل 

البداية  يف  كانت  التي  الإ�سالمية  التيارات  عليها  تكاتفت  اأح��رار، 

ترف�س هذه الهبة، ثم ت�سلقتها لتجني ثمارها، يف الوقت الذي كان 

ون�سع  امل�سادة،  والثورة  ال�سعبية  الهبة  اأبعاد  نبني  اأن  علينا  لزامًا 

النقاط على احلروف، وبداأنا نلهث وراء احلدث يف الوقت الذي كان 

لزامًا علينا اأن نكون نحن �سناع احلدث.

• الوزير ال�صابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب الحتاد، راأى اأن 
هناك ا�ست�سالمًا حكوميًا للمنطق الذي يطرحه البع�س حول اإجراء 

ال�ستني، حيث مت جتاهل كل  قانون  وفق  املقبلة  النيابية  النتخابات 

�سحة  يحقق  ع�سري  انتخابي  قانون  لو�سع  الإ�سالحية  الدعوات 

التمثيل ال�سعبي، ويخرج البلد من النكما�س املذهبي، يعتمد الن�سبية 

والدائرة الوطنية املو�سعة، داعيًا احلكومة اإىل عدم الر�سوخ لبتزاز 

قوى �سيا�سية تنظر اإىل امل�ساألة الوطنية مبفهوم �سيق و�سخ�سي، ول 

الذي يعرتي احلياة  ال�سيا�سي  لها يف ت�سحيح اخللل  ترى م�سلحة 

احلياة،  ه��ذه  يف  متحكمة  تكون  اأن  تريد  بل  اللبنانية،  ال�سيا�سية 

وبالتايل فاإن اإقرار اأي قانون انتخابي اإ�سالحي هو خال�س للبلد من 

الأزمات التي تع�سف به من وقت اإىل اآخر.

ُعقد  الذي  �سورية«  »اأ�سدقاء  ي�سمى  ما  موؤمتر  اأن  مراد  اعترب  كما 

واحل�سارة،  والتاريخ  الوطن  ل�سورية  العداء  قمة  هو  ا�سطنبول  يف 

وحماولة لإجها�س جهود الت�سوية ال�سيا�سية واإف�سال مهمة كويف اأنان 

التي �سبق اأن اأعلنت �سورية موافقتها عليها.

اأن م��ا ح�سل من  اع��ت��ربت  ل��ب��ن��ان  الإ���ص��الم��ي يف  ال��ع��م��ل  جبهة   •
يوم  ذكرى  يف  ال�سهيوين  العدو  �سد  ومواجهات  مباركة  انتفا�سة 

هذه  مع  والإ�سالمية  العربية  ال�سعوب  وت�سامن  وتفاعل  الأر����س، 

الذكرى، اأثبت للعامل اأجمع اأن الق�سية الفل�سطينية حية ومازالت يف 

�سمري النا�س الأحرار وال�سرفاء يف اأمتنا.

النظام  هو  الق�سية  هذه  عن  الأب��رز  الغائب  اأن  اإىل  اجلبهة  ولفتت 

والوجه العربي الر�سمي، املعول على ال�سالم املزعوم، الذي ُيراد منه 

ال�ست�سالم وت�سفية الق�سية نهائيًا على ح�ساب ال�سعب الفل�سطيني 

املقهور، وعلى ح�ساب احلرمات واملقد�سات العربية والإ�سالمية.

وال�ساحل«،  »موؤمتر بريوت  �صاتيال؛ من�سق عام جلنة متابعة  كمال   •
نظام  اإىل  النتقال  اإىل  الع�سكري  املجل�س  ي�سعى  الذي  الوقت  قال: يف 

دميقراطي ت�سارك فيه كل قوى ال�سعب امل�سري، فاإن بع�س الأطراف 

التي ترفع �سعارات الإ�سالم ت�سعى اىل اإقامة نظام �سمويل، ما يوؤدي اإىل 

ت�سادم اإذا ما اأ�سرت هذه الطراف على مت�سكها بنهجها الذي ترف�سه 

الغالبية ال�ساحقة من ال�سعب امل�سري، الذي ميح�س ثقته للجي�س.

حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأم���ني  ح���م���دان؛  م�صطفى  ال��ع��م��ي��د   •
والتقدم  الإ�سالح  مع  اأنه  اأكد  املرابطون،   - امل�ستقلني  النا�سريني 

والتطور يف �سورية، فهي يف مقدمة وطليعة الذين قدموا ال�سهداء من 

اأجل فل�سطني، وقال: ال�سر يف عدم وجود ان�سقاق يف اجلي�س العربي 

ال�سوري هو اأنه قاتل ال�سهاينة؛ كما هو احلال مع اجلي�س امل�سري، 

الذي ا�ستمد قوته وح�سانته وحمى الثورة امل�سرية نتيجة مواجهته 

العدو ال�سهيوين.
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قد تكون من اأكرث املفارقات غرابة، 

ول��ي��د ج��ن��ب��الط ت�صوير  ه���ي حم���اول���ة 

ال��ع��رب يف كل  ال���دروز  نف�صه ق��ائ��داً على 

اأن  ي�صتطيع  اأن���ه  م��ع  اأم��اك��ن وج���وده���م، 

ال��ذي��ن  ل��ب��ن��ان  ل�����دروز  بتمثيله  ي��ح�����ص��م 

قبلوا به قائد حرب يف الن�صف الأول من 

مبايعته  بعد  املا�صي،  القرن  ثمانينيات 

اأر���ص��الن و�صيخ  الأم���ري جميد  م��ن قبل 

حليم  وال�صيخ  �صقرا  اأب��و  حممد  العقل 

تقي الدين، بعد انت�صار القوات اللبنانية 

يف اجل����ب����ل، ب��ف�����ص��ل ق������وات الح���ت���الل 

وا�صعاً  الإ�صرائيلي، بعد اجتياحها ق�صماً 

من لبنان يف حزيران 1982، وممار�صتها 

���ص��ت��ى اأن�����واع الع����ت����داءات ع��ل��ى ال��ن��ا���س، 

مل  معها،  وا�صعة  م��واج��ه��ات  فر�س  مم��ا 

بل  بالطبع،  مبفرده  جنبالط  يخ�صها 

كان ع�صبها الأ�صا�صي حلفاءه يف احلركة 

خ�صو�صاً  والفل�صطينيني،  ال��وط��ن��ي��ة، 

اجل��ب��ه��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة - ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة، 

ومب����������وؤازرة ودع������م م��ب��ا���ص��ر وق������وي م��ن 

�صورية.

املتعدد  الدعم  وبف�صل  يومها،  منذ 

الأوج��ه الذي ُقّدم لوليد جنبالط، بات 

الأوىل درزي��اً، وبالتايل  الع�صكرية  القوة 

بف�صل  ي�صتقطب،  جعله  مم��ا  �صيا�صياً، 

حرب،  كرجل  اأي�صاً  له  الدرزية  املبايعة 

خ�صو�صاً  ال���درزي���ة،  الجت���اه���ات  جميع 

اليزبكية، لتتكر�س بذلك هيمنة الرجل 

املطلقة على ���ص��وؤون  وم��ق��درات ال��دروز، 

رغ���م امل��الح��ظ��ات امل��ت��ع��ددة ل��ك��ب��ار رج��ال 

ال��ط��ائ��ف��ة، وع��ل��ى راأ���ص��ه��م ���ص��ي��خ ال��ع��ق��ل، 

ح����ول ���ص��ل��وك��ه ال���دي���ن���ي، وه����و م���ا جعل 

و�صديدة  ق��وي��ة  ر�صائل  ي��وّج��ه  جنبالط 

فجعل  الأم��ر،  يهمه  من  اإىل  بالوا�صطة 

البع�س ينكفئ اأو ي�صكت مرغماً، اإىل اأن 

املوقع  كر�س  ال��ذي  الطائف،  �صالم  ج��اء 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي اجل��ن��ب��الط��ي ب���دع���م ور���ص��ا 

وغطاء �صوري يف م�صرية ال�صلم الأهلي، 

التي كانت  فُن�صفت القوانني النتخابية 

ت��ل��ح��ظ دائ���م���اً امل�����ص��ل��ح��ة اجل��ن��ب��الط��ي��ة، 

الإداري���ة  التعيينات  وح��ده  ب��ه  وح�صرت 

والتنفيعات اخلدمية، ف�صار بذلك رجل 

الطائفة،  وزعيم  ال�صالم  وبطل  احل��رب 

ّور اأنه �صديد ال�صت�صعار عن بعد؛  كما �صُ

ال��ري��ح قبل هبوبه، ويعرف  ي��ق��راأ اجت��اه 

كان يف  ولو  وال�صتاء،  بعوا�صف اخلريف 

عز ال�صيف، مع اأن مثقفني كباراً عركوا 

احل���ي���اة م���ع اأب���ي���ه وك���ان���وا م���ن امل��ق��رب��ني 

اإل���ي���ه، ي�����ص��ح��ك��ون م���ن ه���ذا ال���ص��ت��ن��ت��اج، 

ف���ال ي���ج���دون يف ول��ي��د ج��ن��ب��الط ���ص��وى 

ّخم حجمه و»فكره«  رجل عادي جداً، �صُ

و»ثقافته« و»ا�صت�صعاره« لتقلبات الطق�س 

اأك��رث م��ن ال���الزم، ول��ه��ذا اآث��ر الكثريون 

العتكاف،  اأو  عنه،  البتعاد  ال��دروز  من 

كحال الراحل خالد جنبالط، واآل تقي 

الدين، واأبو �صقرا، ل�صيما اأنه مل ير من 

علي  حممد  م���روان  �صوى  درزي  حليف 

حماده، وغريه من الأ�صماء..

ال����ن����ح����و يف م���رح���ل���ة  وع�����ل�����ى ه�������ذا 

املنطقة، ح�صر  ال��ك��رى يف  الن��ق��الب��ات 

اأمريكا  يف طريق وليد جنبالط قن�صل 

فيلتمان،  جيفري  كرد�صتان  يف  ال�صابق 

كل  يف  ي�صدقه  وملقنه،  ملهمه  ف�صار 

م�����رة، ف��ي��ق��ع ع��ل��ى راأ�����ص����ه، وي����ق����راأ فعل 

خا�س،  وقع  جيف  ل�صحر  لكن  الندامة، 

اإذ �صرعان ما يقع يف �صراكه مرة اأخرى.

اأن جيف  ال��ك��رى  ال��ط��ام��ة  اأن  ع��ل��ى 

الدروز  باأن وليد هو زعيم  مقتنع متاماً 

الذي ل ي�صق له غبار يف كل مكان، ولهذا 

هو م�صتعد دائماً ملالقاته يف اأي مكان يف 

الدنيا، يف كليمن�صو اأو املختاره، يف باري�س، 

وح��ت��ى يف ن��ي��وي��ورك، ال��ت��ي حت���دث عنها 

جنبالط يوماً اأنها قد تكون مربط خيله 

راأ���س  يف  ك��رت  ول��ه��ذا  املتوا�صع،  وعمله 

امل��خ��ت��اره، مم��ا جعله ي�صمح  وري��ث ق�صر 

الن�صائح لأه��ايل جبل  لنف�صه يف توجيه 

لالنخراط  بدعوتهم  �صورية،  يف  العرب 

يف »الثورة ال�صورية«، واخلطري يف الأمر 

اأن����ه ح����اول اأن ي�����ص��ت��ذك��ر م���اآث���ر ال��راح��ل 

ال��ك��ب��ري ���ص��ل��ط��ان ب��ا���ص��ا الأط���ر����س؛ قائد 

ال�صتعمار  �صد  الكرى  العربية  الثورة 

علمه  جنبالط  و���ص��ع  ال���ذي  الفرن�صي، 

كل  جعل  ما  �صنوات،  قبل  اأبيه  قر  على 

الت�صرف  ه��ذا  م��ن  ت�صتيقظ  الهواج�س 

امل��رة  ال��ذك��ري��ات  �صريط  وتعيد  الأه����وج، 

اإن���ه حينما كان  اإذ  ال��درزي��ة،  ال��ذاك��رة  يف 

ال�صتعمار  يقاتل  الأطر�س  با�صا  �صلطان 

ال��ف��رن�����ص��ي، ك����ان ج���د ول���ي���د ق��ائ��م��ق��ام��اً 

الفرن�صيني،  ���ص��ف��وف  يف  وق��ات��ل  ع��ن��ده، 

وه��اب؛ حينما  �صكيب  يذكر ق�صة  والكل 

جنبالط  ف����وؤاد  مقتل  ب��ع��د  الق�صر  ك���ان 

الفرن�صيني، كان دروز  ال�صباط  ي�صتقبل 

العرب يواجهون بالر�صا�س والدم  جبل 

امل�صتعمر الفرن�صي.

حتى اأن والده كمال جنبالط حينما 

انخرط يف العمل ال�صيا�صي، كان يفوز يف 

املقعد النيابي مبفرده على لوائح الكتلة 

الوطنية بزعامة اإميل اإده؛ رجل فرن�صا 

املنوال  ه��ذا  على  وظ��ل  لبنان،  يف  الأول 

حتى عام 1952.

وح��ي��ن��م��ا اأع����ل����ن ج���ن���ب���الط حت��ول��ه 

الكبري؛ النا�صرية وانخراطه يف الن�صال 

ال�صابق،  حليفه   - �صمعون  كميل  ���ص��د 

امل��خ��ت��ارة،  يف   1958 ال���ع���ام  يف  ح��و���ص��ر 

ال���ع���رب لفك  دروز ج��ب��ل  ن����زل  وي��وم��ه��ا 

ما  ك��ل  متنا�صني  امل��خ��ت��ارة،  ع��ن  احل�صار 

للعروبة  ن�صرياً  �صار  لأنه  وفقط  �صبق، 

ولعبد النا�صر.

رمب�����ا ك�����ان اأخ��������رياً يف ه�����ذا امل���ج���ال 

ا�صرتاكي  ي��وؤك��د  كما  التذكري  ���ص��روري 

»���ص��ق��ل��ب��ات«  ع���ل���ى  الآن  ي���ت���ف���رج  ق�����دمي 

الذي  الكبري  الدعم  لول  اأن��ه  جنبالط، 

الأ���ص��د  ال��راح��ل ح��اف��ظ  الرئي�س  ق��دم��ه 

ل��ول��ي��د ج��ن��ب��الط وال��������دروز يف اأخ��ط��ر 

لكان  ووج��وده��م،  تاريخهم  م��ن  مرحلة 

بتاتاً،  ول��ي��د جنبالط  ي��ذك��ر  ل  ال��ت��اري��خ 

قائداً  وفر�صه  جعله  بف�صل  الآن  ولعله 

درزي�����اً اأوح�����د، ���ص��واء م��ن خ���الل ال��دع��م 

وال�صيا�صي  اأث��ن��اء احل���رب  امل��ح��دود  غ��ري 

اإذ ل يجد  ب��امل��رارة،  ي�صعر  احل���رب،  بعد 

اأمامه �صوى جيف، الذي ل يقود حلفاءه 

هي  ال��ق��اع��دة  ه���ذه  لأن  ج��ه��ن��م،  اإىل  اإل 

املتبعة عند الأمريكيني يف كل اآن وحني، 

م�صاريعهم  ت�صطدم  حينما  خ�صو�صاً 

باجلدار ال�صميك، ول يجد اأمامه �صوى 

الذي  احل��ري��ري،  �صعد  املفكرين«  »كبري 

كليمن�صو  �صيد  يلتقي حليفه  اأن ل  قرر 

يفعل  ف��م��اذا  ال�صيا�صية..  ب�صروطه  اإل 

�صوى  عنها  يف�صل  يعد  مل  والنتخابات 

ع���ام ب��ال��ت��م��ام وال��ك��م��ال؟ م��ن اأي���ن ي��اأت��ي 

بال�صوري الذي كان ل ي�صع يف احل�صبان 

اإل امل�صلحة اجلنبالطية؟

ت��وؤك��د  ك��م��ا  اإذن،  الن��ت��خ��اب  ق���ان���ون 

على  ج��دي��اً  �صيو�صع  امل��ط��ل��ع��ة،  امل�����ص��ادر 

طاولة جمل�س ال��وزراء بعد عودة رئي�س 

رحلته  من  �صليمان  مي�صال  اجلمهورية 

 14( ب��ني  ت�صتمر  ال��ت��ي  اأ���ص��رتال��ي��ا،  اإىل 

- 21( اجل����اري، وح�����ص��ب ه���ذه امل�����ص��ادر، 

�صليمان وجنيب ميقاتي  الرئي�صني  فاإن 

ووزير الداخلية مروان �صربل مع قانون 

يرف�صه  م��ا  وه��و  الن�صبية،  اأ���ص��ا���س  على 

ول��ي��د ج��ن��ب��الط ب�صكل م��ط��ل��ق، لأن���ه ما 

ع���اد ي��ه��ت��م اإل ب��زع��ام��ت��ه ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى 

ال���درزي ف��ق��ط، ل�صيما اأن���ه دّم���ر ك��ل ما 

بناه كمال جنبالط منذ عام 1960 على 

امل�صروع الوطني، وبالتايل فهو  م�صتوى 

اأت��ب��اع��ه،  غ��ري  م��ن  درزي  بنائب  قبل  اإذا 

يكون بتنازل منه، فكيف ير�صى بن�صبية 

م�صتوى  على  �صفراً  ميثل  ب��ات  اأن  بعد 

امل�صروع الوطني، وعلى م�صتوى الوطن؟ 

ف��ه��ل مي��ك��ن��ه اأن ي��ر���ص��ى مب�����ص��ارك��ة من 

في�صل ال��داود ووئام وه��اب..؟ اإنها اأزمة 

البيك الذي يلتفت حوله فيجد تراجعاً 

يف  الطوائف  كل  من  تاأييده  يف  خطرياً 

دائرتي ال�صوف وعاليه، ورمبا ح�صل له 

را�صيا،   - الغربي  البقاع  يتوقعه يف  مال 

ه��زة حكومية هذه  ن��رى  فلرمبا  ول��ه��ذا 

ق��ررت  م��ا  اإذا  جنبالط،  م�صدرها  امل���رة 

واإل  الن�صبية،  اعتماد  الوزارية  الأكرثية 

فاإن الأمور �صتبقى يف دائرة الأخذ والرد 

اأي   ،1960 ق��ان��ون  فيبقى  وال��غ��م��و���س، 

كاأمر  النتخابية  ال��دائ��رة  ه��و  الق�صاء، 

واقع ل فكاك منه.

اأحمد �سحادة

نظمت اللجنة الن�صائية يف حركة الأمة 

ال�صعبية  امل�����ص��اع��دات  م��رك��ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ل��الإغ��اث��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، حم��ا���ص��رة طبية ح��ول 

القلب  على  ال�صلبية  وعوار�صه  ال��دم  �صغط 

وال�صراين.

للمن�صقة  ترحيب  بكلمة  كانت  البداية 

رحبت  احل��رك��ة،  يف  الن�صائية  للجنة  العامة 

خ��الل��ه��ا ب��امل��ر���ص��دة اإن���ع���ام خ��ال��د واحل�����ص��ور، 

الندوات  هذه  مثل  اإقامة  اأهمية  اإىل  م�صرية 

الطبية التي تهم كل مواطن.

قالت  حما�صرة  خالد  املر�صدة  األقت  ثم 

فيها اإن ارتفاع �صغط الدم هو من الأمرا�س 

ب�»املر�س  العامل، وي�صمى  املنت�صرة يف  املزمنة 

القاتل ال�صامت»، وذلك لأن املري�س امل�صاب 

بارتفاع �صغط الدم قد ل ي�صعر باإ�صابته، لأن 

اأعرا�س، فقلة املعرفة بهذا املر�س  لي�صت له 

توؤدي اإىل م�صاعفات مزمنة وحادة.

ب��ط��اق��ات معاينة  ال���ن���دوة ُوزع�����ت  وب��ع��د 

فحو�صات  لإج��راء  احلا�صرات  على  جمانية 

الن�صائية احلا�صرات  اللجنة  طبية، ثم دعت 

اإىل مائدة الفطور.

7 w w w . a t h a b a t . n e t

اللجنة النسائية في حركة األمة تنظم
محاضرة طبية حول »المرض القاتل الصامت«

فيلتمان أوقعه بالفخ.. وسعد يريد اعتذاره

جنبالط وسط متاهات الجدران مرة أخرى
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احلا�صرات ي�صتمعن اإىل حما�صرة املر�صدة اإنعام خالد



�رصاعنا مع القوى اال�ستعمارية 

ال يزال م�ستمرًا، و�سمود �سورية 

ال يعني االنت�سار.. ن�سال التيارات 

االإ�سالمية يف تون�س وم�رص ال يكفل 

جناحها وا�ستمرارها.. �سمري جعجع 

ال ميكنه اأن يكون زعيمًا الأهل ال�سنة 

العروبيني.. حكومة جنيب ميقاتي 

م�ستمرة حلني انتخابات عام 2013، 

واالإ�سالح يبداأ بقانون انتخابات 

ن�سبي.

ندوة  رئي�س  التقت  »الثبات«  جريدة 

العمل الوطني عبد احلميد فاخوري يف 

مكتبه وكان هذا احلوار:

يرف�س ال�سيد عبد احلميد فاخوري 

امل�سروع  وج��ه  يف  �سورية  �سمود  ت�سنيف 

خ���ان���ة  يف  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي   - الأم������رك������ي 

»احل���د من  ي��ق��ول:  النهائي،  »الن��ت�����س��ار« 

يعني  ل  اجل��دي��دة  ال�ستعمارية  الهجمة 

املقاومة  وانت�سار  �سمود  امل�سروع،  اأف��ول 

مل   ،2006 ع��ام  »اإ�سرائيل«  على  اللبنانية 

يكن هزمية كلية للم�سروع الغربي، جل ما 

اأن هذا امل�سروع يرتاجع بع�س  ح�سل هو 

بو�سائل  وامل��ح��اول��ة  ال��ك��رة  ليعاود  ال�سيء 

اأخ�������رى، وذل�����ك ب��ا���س��ت��خ��دام��ه ال��و���س��ائ��ل 

با�ستخدامه  اأو  ت���ارة،  الفظة  الع�سكرية 

اأخرى«،  تارة  الناعمة  ال�سيا�سية  الو�سائل 

وعلى  ال��غ��رب  »م����ادام  ف���اخ���وري:  ي�سيف 

راأ������س�����ه اأم�����رك�����ا مل ي����وؤم����ن م�����س��ل��ح��ت��ه 

ال�سرتاتيجية يف املنطقة العربية املتمثلة 

النفطية وحماية  الرثوة  بال�سيطرة على 

منطقتنا  ���س��ت�����س��ه��د  »اإ����س���رائ���ي���ل«،  دول�����ة 

العربية هجوماً ا�ستعمارياً«.

يعطي ف��اخ��وري لن��ط��اق��ة الأح���داث 

ال�����س��وري��ة يف درع����ا وغ���ره���ا م���ن امل��ن��اط��ق 

»تعميم  ي��ق��ول:  امل��ح��ق،  الجتماعي  ال��ُب��ع��د 

امل��وؤام��رة على بداية احل��راك رف�س لروؤية 

وبع�س  درع���ا  يف  حقيقتها  ع��ل��ى  الأح�����داث 

املناطق الريفية؛ واملغالة يف اعتبار ثورتي 

م�سر وتون�س على اأنهما نتاج موؤامرة اأي�ساً 

فيها جتن على الأحداث املطلبية«، �ساألناه 

م�����س��ت��ف�����س��ري��ن، وه���ل ال��ع��ام��ل الج��ت��م��اع��ي 

را�سخة  قمعية  اأنظمة  بتغير  كفيل  وحده 

وليبيا،  وم�سر  تون�س  يف  ال�سهولة  ب��ه��ذه 

والثالث  الأول  ال��ع��امل  دول  معظم  م���ادام 

واجتماعياً؟  اقت�سادياً  ح��ادة  اأزم��ات  ُتعاين 

يجيب رئ��ي�����س ن���دوة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي عبد 

احل��م��ي��د ف���اخ���وري: »ال��و���س��ع الج��ت��م��اع��ي 

ذلك  على  واملثل  ال��ث��ورات،  يف  اأ�سا�س  عامل 

اأ�سفت  فاإذا   ،1917 البول�سيفية عام  الثورة 

اإىل ذلك القمع املتمادي من قبل ال�سلطات 

واخل�سوع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ال��ع��دو  وعنجهية 

للغرب ي�سبح لديك بذور متكاملة للثورة، 

اإن ا�ستغال هذا احلراك من قبل الدوائر 

ال�ستعمارية ل ينفي اأ�سالته وجديته، اأما 

بالن�سبة اإىل �سورية فقد كان احلراك �سعبياً 

للمطالبة بالإ�ساحات، واحلراك ال�سعبي 

الأق��ط��ار  لتاأثر  عروبتها  اأك��د  املنطقة  يف 

العربية بع�سها على الآخر، امل�سهد ال�سوري 

بال�سراع  وارت��ب��اط��ه  اأه��م��ي��ت��ه ودق��ت��ه  ع��ل��ى 

امل��ب��ا���س��ر م���ع »اإ����س���رائ���ي���ل« اأع���ط���ى ال�����س��راع 

ا�سرتاتيجياً خمتلفاً عن باقي الدول  بعداً 

ت�سعى  »اأن  ف���اخ���وري  وي�����س��ي��ف  ال��ع��رب��ي��ة«، 

ال����دول ال��غ��رب��ي��ة وم���ن ورائ��ه��ا »اإ���س��رائ��ي��ل« 

ل���س��ت��غ��ال الأح������داث ال�����س��وري��ة اأم����ر جد 

ب��ن م��ا هو  طبيعي، ف��اخل��ي��وط م��ت��داخ��ل��ة 

ودويل  اإقليمي  هو  ما  وب��ن  ال�سنع  حملي 

الهجوم  الهوى والجت��اه، وبالتايل تراجع 

ا�سرتاجتيتهم  ه��زمي��ت��ه،  يعني  ل  ال��غ��رب��ي 

و�سورية  فمتغرة،  تكتيكاتهم  اأم��ا  واح���دة 

ك��م��ا قبل،  لي�ست  الأخ����رة  الأح�����داث  ب��ع��د 

ي��ك��ون بتفعيل احل����وار بن  ب��راأي��ي  واحل���ل 

وجتاوز  الوطنية  واملعار�سة  النظام  اأرك��ان 

ال�سك من قبلهما، لأن �سورية بحاجة فعًا 

اإىل كل اأبنائها«.

احلراك العربي

اخ��ت��ط��اف  م���ق���ول���ة  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

ال�����ث�����ورات ال���ع���رب���ي���ة م����ن ق���ب���ل ت���ي���ارات 

اإىل حت��ولت  ف��اخ��وري  ي�سر  م��ت�����س��ددة، 

الثورة الفرن�سية بعد عام 1789، يقول: 

الثورة ل  اأو  »حتقيق الإ�ساح باحلراك 

و�سحاها،  ليلة  ب��ن  يتحقق  ول  يتاأمن 

اأهدافها  اإىل  ت�سل  مل  الفرن�سية  الثورة 

تقريباً،  ع��ام   100 بعد م�سي ح��وايل  اإل 

بدايتها كانت بيد املتطرفن، وتلى ذلك 

وا�سُتتبعت  ب��ون��اب��رت،  نابوليون  جم��يء 

الإم��رط��وري  ث��م  امللكي،  النظام  ب��ع��ودة 

ف��اخ��وري  يتابع  ال��ث��ال��ث«،  نابوليون  م��ع 

هكذا  الفرن�سية  ال��ث��ورة  »ك��م��ا  ح��دي��ث��ه: 

اخ��ت��م��ار  م��ن  ب��د  ل  ال��ع��رب��ي��ة،  منطقتنا 

تثبيته  حل��ن  و�سقله  املطلبي  احل���راك 

مُيكن  ل  العربية  منطقتنا  يف  عمانياً، 

ن�سف وجتاهل تاريخ التيارات الإ�سامية 

امل���ت���ن���وع���ة ون�������س���الت���ه���ا ع���ل���ى ال�����س��اح��ة 

ال�سابق  يف  قمعت  القوى  ه��ذه  العربية، 

وع���ان���ت، وه���ي ال��ي��وم بحكم ال���س��ط��ه��اد 

تنظيماً  الأك��رث  اخلليجي  املايل  والدعم 

تون�س وم�سر،  ال�سيا�سية يف  القوى  بن 

قبلهم  من  هيمنة  هناك  ال�سبب  ولهذا 

ف��اخ��وري  ويكمل  احل��ك��م«،  دف��ة  اإدارة  يف 

قائًا، »حتى  الإقليمية  تف�سر مقاربته 

ال��ذي  واح����داً،  لي�س  ال�سيا�سي  الإ���س��ام 

ُي��ع��م��ل م��ن اأج��ل��ه وُي�����س��غ��ل ل��ي��ًا ون��ه��اراً 

ال�سيعي   - ال�سني  ال�����س��راع  ه��و  لإذك��ائ��ه 

ب���ه���دف ت��ق�����س��ي��م امل��ن��ط��ق��ة و����س���رب اأي���ة 

ويف  جدية،  حقيقية  اإ�ساحية  حماولة 

من  الإ�سامية  احلركات  اعتمدت  ح��ال 

اأ�ساليب  الإخ���وان  وجماعة  �سلفية  ق��وى 

غ����ر دمي���ق���راط���ي���ة وال�����ت�����ذرع ب��ال��دي��ن 

�سيعر�سها لانتكا�سة �سريعاً«.

احلكومة

ل يعول فاخوري كثراً على احلكومة 

»اإنها  براأيه:  اللبناين،  النظام  بنية  لتغير 

اأق���ل، هناك  اأك��رث ول  ال�����س��رورة ل  حكومة 

ال�سابقة  امل��ع��ار���س��ة  ب��ن  ح��ك��وم��ي  ائ��ت��اف 

حكومة  لت�سكيل  جنباط  ول��ي��د  وال��ن��ائ��ب 

�سعد  النائب  حكومة  �سقوط  بعد  ج��دي��دة 

»القبان«  بي�سة  ي�سكل جنباط  احلريري، 

ب����ن ال����ق����وى ال���وط���ن���ي���ة م����ن ج���ه���ة، وب���ن 

مي�سال  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  �سلطتي  ن��ف��وذ 

ورئي�س احلكومة جنيب ميقاتي«،  �سليمان 

وي�����س��ي��ف: »ع����ن م��ي��ق��ات��ي م�������س���دودة على 

حاجة  ي�ستغل  وه��و  النيابية،  الن��ت��خ��اب��ات 

ك���«���س��رورة«  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  ال��وط��ن��ي��ن 

ب��ذك��اء ���س��دي��د ل�سل م��ق��درات احل��ك��وم��ة يف 

خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، ���س��واء 

لناحية اإنتاج الطاقة الكهربائية اأم ملواجهة 

الأغذية الفا�سدة واملنازل املت�سدعة..«.

ميقاتي  اب��ت��زاز  ك��ان  اإذا  عما  �ساألناه 

وعن  ال�سورية،  التحولت  مع  �سينح�سر 

مناطق  داخ���ل  قدميه  تثبيت  يف  ق��درت��ه 

ال�سنة مادامت عيناه منكبتن  امل�سلمن 

على موقعه النتخابي؟ يجيب فاخوري 

كان  اأف�سل مم��ا  ال��ي��وم  »ميقاتي  ب��ح��زم: 

قوته  حجم  قيا�س  على  قدرتنا  �سابقاً، 

امل��ت��زاي��دة ل���دى ال��ط��ائ��ف��ة ال�����س��ن��ي��ة غر 

والفاعلة  الأ�سا�سية  قوته  لأن  متوفرة، 

اأوًل واأخراً �ستكون يف طرابل�س، وبالتايل 

وفق املعطيات املو�سوعية حتى اليوم، ل 

اأرى بديًا عن احلكومة احلالية حلن 

جميء النتخابات النيابية عام 2013«.

نة.. وجعجع ال�سُّ

وع���ن ت��ن�����س��ي��ب اأه����ل ال�����س��ن��ة رئي�س 

اللبنانية  ال��ق��وات  يف  التنفيذية  الهيئة 

���س��م��ر ج��ع��ج��ع م��ت��ح��دث��اً ع���ن ال��ع��روب��ة، 

واإف��راغ��ه��ا  ال�سنية  ال�ساحة  اإخ���اء  بعد 

من قياداتها الوطنية وانكفاء احلريري 

ميقاتي،  وم���راوح���ة  امل�ستقبل  وت��راج��ع 

»ه��ن��اك مبالغة كبرة  ف��اخ��وري:  ي��ق��ول 

كل  يف  ف��الأخ��ر  جعجع،  دور  تعظيم  يف 

ط��ات��ه الإع��ام��ي��ة اأ���س��ب��ه ب��امل��م��ث��ل على 

خ�سبة امل�سرح، معظم النا�س من الطائفة 

العمالة  ���س��وى  ف��ي��ه  ي��ج��دون  ل  ال�سنية 

جميعاً  لنتذكر  واأم��رك��ا،  ل���»اإ���س��رائ��ي��ل« 

لدار  لزيارته  العارمة  البروتين  نقمة 

الفتاء منذ عامن تقريباً، ال�سعف لدى 

امل�سلمن ال�سنة يف لبنان �سببه احلقيقي 

وا�ستبداله  الإقليمي  م�سر  دور  تراجع 

بالنفوذ اخلليجي ال�سعودي - القطري، 

القاهرة للعمل  »بو�سلة«  وبالتايل عودة 

ال�سنة، لأن  اأه��ل  ل��دى  ال��وه��ن  ق��د تزيل 

ق��وى  ث���اث  ال��ع��رب��ي��ة رك��ي��زت��ه��ا  املنطقة 

اأ�سا�سية م�سر وبر ال�سام والعراق«.

املتنقل  الأ�سر  ال�سيخ  وحول حراك 

من منطقة اإىل اأخرى، يقول فاخوري: 

»ب��ال��ع��م��ق وال����وج����دان ال�����س��ن��ي ل ت���زال 

وطنية  ال�سنة  امل�سلمن  اأه��ل��ن��ا  ع��اط��ف��ة 

بدعم  ا�ستطاع  امل�ستقبل  ت��ي��ار  ع��روب��ي��ة، 

م���ايل خ��ل��ي��ج��ي ال��ت��اأث��ر ع��ل��ى ال��ط��ائ��ف��ة 

ال�سنية من خال املال الوفر والإعام 

���س��راع��اً  للمنطقة  ي��ري��د  ال����ذي  امل��وج��ه 

ب��ن اأه����ل ال�����س��ن��ة وال�����س��ي��ع��ة..«، يتوقف 

قليًا فاخوري ويتابع حديثه: »الإعام 

ال��وط��ن��ي ���س��ع��ي��ف، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، 

يتذكر  اأح���د  ول  اأي���ار   7 يتذكر  اجلميع 

اخل��ام�����س م��ن��ه؟ ال�����س��ي��خ الأ����س���ر قنبلة 

�سوتية ُيراد لها اإي�سال بع�س الر�سائل، 

بهذه  الإ�سامية  ال�ساحة  على  وب���روزه 

�ساألناه  ب��و���س��وح«،  ذل��ك  تك�سف  ال�سرعة 

ع����ن اأه��������داف الأ�����س����ر ي������رد: »اخل��ل��ي��ج 

اخلائف من حتولت املنطقة وتبدلتها، 

وال�سلفية  امل�سلمن  الإخ����وان  ي�ستخدم 

اأي  على  لانق�سا�س  الأ���س��ر(  )ال�سيخ 

اجلزيرة  �سبه  منطقة  يف  ج��ذري  تغير 

ال�سلفية  العربية، وهجومهم من خال 

اأم��ام��ي لأي  و���س��ور  دف���اع  ه��و  خ�سو�ساً، 

تراجع دراماتيكي لاأنظمة اخلليجية«.

البداية

من�سب  �سغل  ال��ذي  فاخوري  يعتر 

ط���ران  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

احلقيقي  التغير  اأن  الأو���س��ط،  ال�سرق 

لبنان،  يف  ال�سيا�سية  للحياة  وال�سليم 

قاعدة  على  انتخابي  قانون  باإقرار  يبداأ 

اإع��ط��اء  اأه��م��ي��ة  »ع��ل��ى  ي��ق��ول:  الن�سبية، 

ال�������دور ل��ل��ق�����س��اء ال���ف���اع���ل وال�������س���ام���ل، 

الإداري  الإ����س���اح  ال��ق��ان��ون،  ول�سلطة 

فر�س  حل��ن  معلقاً  �سيبقى  ال�سيا�سي 

الن�سبي،  النظام  يعتمد  انتخابات  قانون 

الطوائف  هواج�س  باأخذ  تكون  البداية 

اللبنانية، ونهايتها تكون باإن�ساء جمل�س 

ليكون  ال��ك��رى،  بامل�سائل  يهتم  ���س��ي��وخ 

جمل�س نوابنا وطنياً، يف مطلق الأحوال 

بقدر ما  اأرى يف لبنان نظاماً طائفياً  ل 

القيادات  متثله  راأ�سمالياً  نظاماً  اأج���د  

الطوائف،  داخ��ل  التقليدية  ال�سيا�سية 

ولتاأمن دميومتها وا�ستمراريتها حتمي 

بال�سعور  ال��ن��ا���س  ب��ت��خ��وي��ف  م�����س��احل��ه��ا 

الأقلوي وبالطائفية«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

ارتباط المشهد السوري 
بالصراع المباشر مع 

»إسرائيل« أعطى الصراع 
بعدًا استراتيجيًا مختلفًا 

عن باقي الدول العربية

الفاخوري: ال أرى في لبنان 
نظامًا طائفيًا بقدر ما أجد  

نظامًا رأسماليًا تمثله 
القيادات السياسية 

التقليدية داخل الطوائف
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تــــــوضـيـــح
�سحيفة »الثبات« الغّراء

معي  اأجريتموها  التي  املقابلة  مقاطع  اأح��د  يف  مطبعي  خطاأ  ح�سل 

وُن�سرت يف عدد »الثبات« ال�سادر بتاريخ 30 اآذار 2012، لذلك يرجى ن�سر 

املقطع بعدما جرى ت�سحيحه اأدناه:

يكون  اإمن��ا  ه��ذه،  املحبطة  ميقاتي  �سيا�سة  على  ال�سحيح  ال��رد  »لعل 

اآذار، عن حذره�ا وترددها،   8 الوطنية، ويف مقدمها قوى  القوى  بتخلي 

وذلك بالندفاع اإىل حمالف�ة الطبقة ال�سعبية وتبّني ق�ساياها ومطالبها، 

العالقة،  الكرى  الق�سايا  معاجلة  يف  كما  املطلبية،  حركتها  يف  ودعمها 

وذلك يف  املهدورة،  والأم��وال  وت�سلي�ح اجلي�س،  والف�ساد،  واملاء  كالكهرباء 

الغرب  ووك��اء  امل��ال  حيتان  م��راع��اة  عن  بعيداً  واجتماعي،  وطني  �سياق 

الأطل�سي يف بادنا«.

مع وافر املودة والحرتام

ع�سام نعمان



 ي�ستمر و�سع قناة الـ»األ. 

بي. �سي« بالتدهور جراء ال�رصاع 

امل�ستفحل بني ال�سيخ بيار ال�ساهر 

واالأمري الوليد بن طالل، لي�سيف اإىل 

اأزمات املحطة اأزمة جديدة، فبعد 

اخلالف القدمي الذي و�سل اإىل قاعات 

املحاكم بني ال�ساهر وحزب »القوات 

اللبنانية« حول ملكية القناة االأر�سية، 

ها هو ال�سيخ بيار يغرق يف خالف 

اأ�سد مع الوليد بن طالل حول ملكية 

املحطة الف�سائية التي يبدو اأنه 

خ�رصها اإىل غري رجعة..

ياأتي ذلك يف وقت ي�سعر فيه 

موظفو املوؤ�س�سة بالقلق على 

م�ستقبلهم املهني، خ�سو�سًا بعد 

التجديدات االأخرية التي اأ�سيفت 

على عمل القناة، وا�ستبعاد الكثري 

من املوظفني العام الفائت، ناهيك 

عن اإق�ساء جورج غامن عن الن�رصة 

االإخبارية وما رافقه من تعديالت 

جذرية يف الربامج.

عامها الـ37

ب��ي��ن��م��ا ت��ق��ف ع��ل��ى م�������س���ارف ع��ام��ه��ا 

�سي«  ب���ي.  ال�������»األ.  ق��ن��اة  تتخبط  ال�37، 

اأدائ��ه��ا  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ك��ث��رة،  يف م�سكات 

وري��ادت��ه��ا، ف��ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ه���ذه املحطة 

التلفزيونية يف لبنان  اأبرز املحطات  من 

والرامج  الأخبار  ن�سرات  تقدمي  جلهة 

اليوم  ي��رتاج��ع  والرتفيهية،  احل��واري��ة 

الدائرة  اخلافات  ب�سبب  وبقوة  اأداوؤه���ا 

بن ماكها.

تعود جذور الأزمة الراهنة اإىل العام 

»القوات  قائد  خروج  �سهد  الذي   2005
ال�سجن،  م��ن  جعجع  �سمر  اللبنانية« 

ملكية  با�ستعادة  جعجع  ط��ال��ب  اآن����ذاك 

القناة، موؤكداً اأنها تابعة للقوات، وكانت 

يف عهدة ال�ساهر فقط، وعندما مل يجد 

ال�ساهر الذي مت�سك  اآذان��اً �ساغية من 

ب��ال��ق��ن��اة وم���ا ح��ق��ق��ه م���ن اإجن������ازات من 

متهماً  ق�سائية  بدعوى  تقدم  خالها، 

الأخر ب�سوء الأمانة، وقد حكم الق�ساء 

ال��ل��ب��ن��اين ل�����س��ال��ح ال�����س��اه��ر يف دع���وى 

هذا  ولعل  التمييز،  بانتظار  ال�ستئناف، 

دفع  ال���ذي  الأول  ال�سبب  ك��ان  اخل���اف 

ال�ساهر اإىل البحث عن بدائل، فما كان 

منه اإل اأن �سلم رقبته للوليد بن طال 

بينهما وقع عام  �سراكة  من خال عقد 

.2008
الوليد  ب��ات  امل���رم،  بح�سب الت��ف��اق 

ال���»األ. اأ�سهم قناة  85 يف املئة من  ميلك 

�سركة  اإىل   اإ�سافة  الف�سائية،  بي.�سي« 

»باك« مقابل بدل مادي عايل يدفعه، يف 

حن ت�سلم ال�ساهر م�سوؤولية جمموعة 

م���ن ق���ن���وات روت���ان���ا، ل��ك��ن ه���ذا ال��و���س��ع 

مت  م���ا  ���س��رع��ان  اإذ  ط���وي���ًا،  ي�ستمر  مل 

لحقاً  ليجري  ال�ساهر  على  ال�سغط 

كثرة  خافات  بعد  روتانا  عن  اإق�ساوؤه 

طالب  وحن  �سبانة،  تركي  مديرها  مع 

بت�سديد  ط����ال  ب���ن  ال��ول��ي��د  ال�����س��اه��ر 

امل�ستحقات املتفق عليها يف العقد، تاأجج 

بن طال  الوليد  فرد  بينهما،  اخل��اف 

برفع دعوى على ال�ساهر عنوانها اأي�ساً 

»اإ���س��اءة الأم��ان��ة« يف الأم���وال املخ�س�سة 

اأن  ع��ل��م��اً  »ب�����اك«،  ول�����س��رك��ة  للف�سائية 

ه���ذه ال�����س��رك��ة اأ���س�����س��ه��ا ال�����س��اه��ر ون��ق��ل 

اإل��ي��ه��ا ك��اف��ة مم��ت��ل��ك��ات ال��ق��ن��اة الأر���س��ي��ة 

عن  ف�سًا  وجتهيزات،  ا�ستديوهات  من 

املوظفن، وبالتايل فاإن ا�ستياء الوليد 

عليها �سيق�سم ظهر ال�ساهر بدون اأدنى 

�سك.

خطوة احترازية

يقوم  اأن ور�سة كبرة  ت��ردد  يف حن 

جديدة  ا�ستديوهات  لبناء  ال�ساهر  بها 

يف  بالقناة  اخلا�س  ال�سيارات  موقف  يف 

اأدما على خلفية احتمال ف�سل القناتن 

الأر�سية والف�سائية، واأنه ات�سل بهرني 

�سفر �ساحب قناة »�سي اآي اأن« وعر�س 

عليه �سراء الرتخي�س منه خال غداء 

الوليد  ق��ام  ت��ط��ورات،  لأي��ة  عمل حت�سباً 

ليوؤكد  ق���رار فجائي  ب��ات��خ��اذ  ب��ن ط��ال 

اأنه حر بالت�سرف يف اأماكه، فاأمر بنقل 

ب��ث ال��ق��ن��اة ال��ف�����س��ائ��ي��ة م��ن ب����روت اإىل 

القاهرة لتن�سم اإىل �سبكة روتانا، جراء 

املحطة  الأخبار من  ن�سرات  األغيت  ذلك 

حم�س،  ترفيهي  حمتوى  اإىل  وحتولت 

وك���ان ن��ق��ل ال��ب��ث ج���رى م��ن دون تبليغ 

العاملن يف اأدما وعند �ساعات الفجر، يف 

خطوة و�سفها كثرون ب�»البولي�سية«..

م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ح������اول ال��ول��ي��د 

ب��ن ط���ال ت�سييق اخل��ن��اق مت��ام��اً على 

ال�����س��اه��ر ف��ت��وق��ف ع��ن اإر����س���ال الأم����وال 

ل�سركة »باك« امل�سوؤولة عن تنفيذ واإنتاج 

الأر�سية،  للقناة  الرامج  جمموعة من 

وهي ت�سم نحو 400 موظف ثابت، بينما 

الأر�سية  القناة  ل يتعدى عدد موظفي 

الأربعن موظفاً.

خالفات داخلية

الداخلية  اخل��اف��ات  اإىل  بالنتقال 

ال��ت��ي ت��ع�����س��ف ب��ب��ي��ت ال��������»األ. ب���ي. ���س��ي«، 

فقد �سهد الأ�سبوع الأخر جتاذبات عدة 

جورج  الإعامي  وبن  ال�ساهر  بن بيار 

ت���رددت عن  غ���امن، وك��ان��ت معلومات ق��د 

اإق�����س��اء غ��امن ع��ن ن�سرات الأخ��ب��ار، لبث 

دم��اء جديدة فيها بعد التغير ال��ذي مت 

وطريقة  الأخ��ب��ار،  ا�ستديو  على  اإج���راوؤه 

وخ�سو�ساً  وامل��ذي��ع��ن،  ال��ن�����س��رة  ت��ق��دمي 

زوج��ة جورج،  غ��امن،  دوللي  ا�ستبعاد  بعد 

يق�سر  معها  عقد  وتوقيع  الن�سرات  عن 

عملها على تقدمي برنامج نهاركم �سعيد 

ال�سباحي.

ال���ط���ارئ على  ال��ت��ج��دي��د  اأن  ي��ذك��ر 

ن�����س��رة اأخ��ب��ار ال������»األ. ب��ي.���س��ي« فر�سته 

بيار، ورغم  ال�سيخ  ال�ساهر، زوجة  رندة 

ما ت��ردد عن اأن غ��امن هو يف اإج���ازة ملدة 

ع�سرة اأيام فقط لأن لديه تراكماً يف اأيام 

الإجازات ي�سل اإىل 32 يوماً، وباأن الوليد 

بن طال ل يقوم بدفع بدل الإج��ازات، 

اأن ال�ساهر عقد اجتماعاً  اأكدت امل�سادر 

ملوظفي ق�سم الأخبار يف املوؤ�س�سة اأبلغهم 

خاله ق��راره كف يد غامن يف التعاطي 

ال�سيا�سية،  وال��رام��ج  ل��اأخ��ب��ار  كمدير 

التي  باملهمات  ف��غ��ايل  ج��ان  تكليف  ومت 

تكليف  اإىل  اإ�سافة  بغامن،  مناطة  كانت 

خالد �ساغية الذي ترك جريدة الأخبار 

وعمل  بالتقارير  بالهتمام  اأ�سهر،  منذ 

اأن هناك من  املرا�سلن يف املحطة، علماً 

حتدث عن خافات بن غامن و�ساغية 

وتغطية  الأخ��ب��ار  �سياغة  طريقة  ح��ول 

الأح������داث وت���وزي���ع امل��را���س��ل��ن، م��ا اأدى 

�سدور  قبل  لفرتة  �ساغية  اعتكاف  اإىل 

القرار باإق�ساء غامن.

 وذكر ال�ساهر يف الجتماع اأن جورج 

»اأ�س�س وتعب ولكن الأف�سل اأن يرتاح يف 

مرحلته  لي�ست  املرحلة  لأن  الآن،  بيته 

ولن يكمل معنا«..

وب��ح�����س��ب امل��ع��ل��وم��ات امل����وؤك����دة، ف���اإن 

ج�����ورج غ����امن ���س��ي��ت��وق��ف ع���ن ك���ل عمله 

وحتى  ال�»األ.بي.�سي«،  من  نهائي  ب�سكل 

ال�سادر  القرار  لأن  الأخ��ب��ار،  ق��راءة  من 

كامل  »ط���رد«  مبنزلة  ه��و  ال�ساهر،  ع��ن 

ل����غ����امن، وي���ع���ت���ر غ�����امن امل���خ�������س���رم يف 

الن�سرة  مقدمات  وكتابة  الأخبار  ق��راءة 

الإخبارية من الوجوه الأوىل التي اأطلت 

عر هذه ال�سا�سة.

توقف البرامج

امل�ساكل الإداري��ة  اأن  اإىل ذل��ك، يبدو 

واملالية يف ال�»األ. بي. �سي« الأر�سية، قد 

اأوق��ف  التي  الرامج  على  بثقلها  اأرخ��ت 

برنامج  ت�سوير  توقف  فقد  منها،  ع��دد 

»حلوة بروت«، من دون اإباغ مذيعاته، 

وفوجئن  ال���س��ت��دي��و  اإىل  و�سلن  ه���وؤلء 

ب���اأن »ل برنامج ال��ي��وم لأن���ه ���س��در ق��رار 

ب��اإي��ق��اف��ه«، وت���وق���ف ق��ب��ل ذل���ك ب��رن��ام��ج 

»اأح���م���ر ب��اخل��ط ال��ع��ري�����س« ل��اإع��ام��ي 

ال��ت��زام  ب�سبب  »م���وؤق���ت���اً«  مكتبي  م��ال��ك 

»اأراب  ب��رن��ام��ج  بنقل  الأر���س��ي��ة  امل��ح��ط��ة 

اآي��دول«، وتتجه املحطة لإيقاف برنامج 

»اأح���ل���ى ج��ل�����س��ة« م���ع الإع����ام����ي ط��وين 

بارود نهاية ال�سهر احلايل بعد النتهاء 

من ت�سوير اآخر احللقات.

اأوقفت  معظمها  الرامج  كانت  واإذا 

النا�س« مع مار�سيل  »ك��ام  ف��اإن  اأخ���راً، 

ي�سمد، علماً  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ه��و  غ���امن 

ال�����س��اه��ر ط��ل��ب��ت م��ن��ه جتديد  اأن رن����دة 

ال����رن����ام����ج ب���ع���د ال�����رتاج�����ع يف ن�����س��ب��ة 

�ستوقفه.  واإل  كبرة  بن�سبة  م�ساهدته 

برناجمه  على  احلفاظ  غامن  وا�ستطاع 

اأر����س���ي���اً وي���ح���ارب ال���ي���وم ل��اإب��ق��اء على 

وهو  الف�سائية  املحطة  على  برناجمه 

املحطة  على  الأول  ال�سيا�سي  الرنامج 

الأخبار  ن�سرات  عن  حتى  ا�ستغنت  التي 

قبل ثاثة اأ�سهر. 

ويف ال�سياق عينه، حتدثت معلومات 

عن اأن الإعامي مار�سيل غامن �سيعطي 

فر�سة  الأر���س��ي��ة  املحطة  واإدارة  نف�سه 

يف  ا�ستمراريته  �سربط  حيث  ق�سرة، 

اإيقاف  ق��رار  عن  الإدارة  بعودة  املوؤ�س�سة 

اأخيه جورج واإعادة اإليه املهام كاملة، واإما 

ويتابع  الأر�سية  املحطة  من  �سي�ستقيل 

برناجمه ف�سائياً.

على �سعيد مت�سل، تقل�س نفوذ رول 

ال�ساهر، بعد �سحب  �سعد، �سقيقة رندة 

اأكادميي«، الدجاجة التي  برنامج »�ستار 

 vanilla تبي�س ذهباً، من يد �سركة

production التي متلكها مع بيار 
طال  ب��ن  وك��ان  �سويري،  واآل  ال�ساهر 

ا�ستغنى يف وقت �سابق عن �سعد كرئي�سة 

واأعفاها  اأكادميي«  »�ستار  لاأكادميية يف 

9، الذي تنتجه  اأكادميي  اإنتاج �ستار  من 

ال�سركة منذ انطاقته.

عدم صرف الرواتب

ع���دم  ه�����و  ال����داخ����ل����ي����ة،  ال���ب���ل���ب���ل���ة  زاد  م�����ا 

���س��رف امل��ت��ع��اق��دي��ن م���ع امل��ح��ط��ة الأر���س��ي��ة 

املوظفن  من  ع��دد  عمد  وق��د  مل�ستحقاتهم، 

بانتظار  اأخ����راً  ال��ع��م��ل  ع��ن  الع��ت��ك��اف  اإىل 

بع�س موظفي  احتجاج  وك��اد  رواتبهم،  دفع 

�سدور  يعيق  اأن  الأخبار،  ق�سم  يف  »املونتاج« 

ن�����س��رة ال��ث��ال��ث��ة، ب��ع��دم��ا ت��وق��ف��وا ع��ن العمل 

بعدما  خ�سو�ساً  رواتبهم،  ت�سديد  بانتظار 

اأن ل  زل��ع��وم  الإداري����ة لرا  امل��دي��رة  اأبلغتهم 

جواب لديها ب�ساأن هذا املو�سوع، ما اإ�ستدعى 

متنت  ال��ت��ي  ال�ساهر  رن���دة  ال�سيدة  ت��دخ��ل 

لتوفر  واإ�ستمهلتهم  بعملهم  القيام  عليهم 

الأموال الازمة.

يف هذا الوقت، يبقى م�سر موظفي 

���س��رك��ة »ب����اك« جم��ه��وًل، ول��ع��ل التعاقد 

احل���ر ال����ذي ت��ق��رتح��ه ال��ق��ن��اة الأر���س��ي��ة 

الل��ت��ح��اق  ق���رر  مم���ن  �سيجعل  ع��ل��ي��ه��م، 

باملحطة يعيد التفكر بالأمر األف مرة، 

اأن هناك ع��دداً كبراً من موظفي  علماً 

وقد  م�ستحقاتهم،  يتقا�سوا  مل  »ب���اك« 

كتاباً  يرفعوا  اأن  منهم  ال�ساهر  طلبت 

لتح�سيل  اجل���دي���دة  »ب�����اك«  اإدارة  اإىل 

م�ستحقاتهم باعتبار اأن اإدارة ال�«األ. بي. 

�سي« الأر�سية مل تعد م�سوؤولة عن دفع 

م�ستحقاتهم اأو رفع �سكوى باملو�سوع.

هنا مرت�سى

9

»ال.بي.سي«؟ بعد 37 عامًا من شروقها.. هل تغيب شمس الـ
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ال صـلـح بـيـنـهــمــــا
تردد اأن �سديقاً م�سرتكاً بن رئي�س جمل�س اإدارة ال�»األ. بي. 

�سي« ال�سيخ بيار ال�ساهر والإعامي جورج غامن اأ�سر على جمع 

اإجازة  اإىل  اأدى  الطرفن يف دارته لت�سوية الإ�سكال بينهما، الذي 

ق�سرية لغامن من عمله.

ويف التفا�سيل، اأن هذا ال�سديق امل�سرتك دعا ال�ساهر وغامن 

اإىل منزله لت�سوية اخلاف، وا�سرتط ال�ساهر وجود زوجته رندة 

معه، اإل اأن غامن رف�س التفاو�س بح�سورها، فتم اللقاء من دونها 

ومل يكن حميماً ومدته ق�سرة جداً، اإذ حتجج ال�ساهر بارتباطات 

لديه متنعه من املكوث طويًا، ويف اخت�سار اللقاء، كانت معاتبة 

من غامن على طريقة الت�سرف معه واملحاولت املتكررة لتهمي�سه 

يف الأخبار من خال ا�ستقدام اأ�سخا�س من خارج املوؤ�س�سة يعترهم غامن اأقل كفاءة منه لفر�س تعليماتهم عليه، فيما تطرق ال�ساهر 

اإىل مو�سوع ك�سر غامن ملعظم قراراته باإدارة ق�سم الأخبار، حممًا اإياه امل�سوؤولية اإىل  ما اآلت اليه اأو�ساع ن�سرة اأخبار ال�»األ. بي. �سي« 

التي فقدت جمهورها، مرراً طريقة ت�سرفه باإعطائه هذه الإجازة الق�سرية، باأن الأخر يعرقل تعليماته و�سر العمل بعدم اإيجابية 

التعاطي مع الآخرين، وكما بداأ اللقاء انتهى من دون اأي بوادر اإيجابية، على اأن ي�ستكمل بلقاءات اأخرى.

ال�سيخ بيار ال�ساهر والأمر الوليد بن طال

الإعامي جورج غامن



الثالثون من اآذار: يوم الأر�ض، وم�سرية 

عاملية من اأجل القد�ض، واختتام اأعمال قمة 

عربية برتاء يف بغداد. ثمة ما هو مرتابط 

الللثللالث،  املنا�سبات  هللذه  يف  مق�سود  ب�سكل 

وثمة ما وقع مبح�ض ال�سدفة فقط.

مرت  الللعللام،  لهذا  اآذار  مللن  الثالثني  يف 

الأر�ض؛  ليوم  والثالثون  ال�ساد�سة  الذكرى 

كل  يف  الفل�سطينيون  يحييها  التي  املنا�سبة 

عام، منذ �سنة األف وت�سعمائة و�ست و�سبعني، 

الأرا�لللسلللي  يف  الفل�سطينيون  انللتللفلل�للض  حللني 

على  احتجاجاً  واأربعني،  ثمانية  عام  املحتلة 

�سيا�سة الإق�ساء والتهمي�ض وتقوي�ض الهوية 

الوطنية والقومية وم�سادرة الأرا�سي.

حينه  يف  الفل�سطينيني  انتفا�سة  �سكلت 

اأنه  اعتقد  الللذي  لالحتالل،  كربى  مفاجاأة 

جنللح مللع مللللرور اللل�للسللنللوات يف حمللو الللهللويللة 

اللللوطلللنللليلللة واللللقلللومللليلللة للللللفللللل�للسللطلليللنلليللني يف 

دولللة الحتالل  التي قامت عليها  الأرا�للسللي 

عام 1948، واأنه جنح يف »اأ�سرلتهم«. 

يوم  لنتفا�سة  املفجر  ال�ساعق  اأن  ومللع 

الأر�لللللض كلللان ملل�للسللروعللاً مللل�للسللادرة الأرا�لللسلللي، 

واإكمال ما يعرف مبخطط »تهويد اجلليل«، 

رف�ض  عللن  تللعللبللرياً  كللانللت  النتفا�سة  اأن  اإل 

�للسللامللل لللكللل �للسلليللا�للسللات الحلللتلللالل، واإعلللالنلللاً 

�للسللريللحللاً، علللّملللده املللنللتللفلل�للسللون بللللالللللدم، عن 

الفل�سطينية،  الللعللربلليللة  بهويتهم  التم�سك 

وبحقوقهم يف وطنهم.

�للسللكلللللت انللتللفللا�للسللة يلللوم الأر�لللللض )والللتللي 

جلللللاءت بللعللد علللاملللني ملللن اإقلللللللرار الللربنللامللج 

اأمام  الباب  فتح  الللذي  الفل�سطيني،  املرحلي 

املحتلة  فل�سطني  اأن  يعترب  �سيا�سي،  خطاب 

نقطة   ،)1967 علللام  املللحللتلللللة  فل�سطني  هللي 

الفل�سطيني،  العربي  ال�سعب  كفاح  يف  حتول 

حلليللث ثللّبللت الللفللللل�للسللطلليللنلليللون حللقللائللق وحلللدة 

الأر�ض، ووحدة الق�سية، ووحدة الن�سال يف 

جاءت  وقللد  ال�سهيوين.  الحتالل  مواجهة 

 ،1987 انتفا�ستي  يف  الفل�سطينيني  م�ساركة 

والأقللل�لللسلللى، جتلل�للسلليللداً لللتلللللك احلللقللائللق، كما 

كل  يف  املنا�سبة  هللذه  باإحياء  مت�سكهم  عك�ض 

ل�سيا�سات  الت�سدي  على  اإ�سافياً  دلياًل  عام 

يف  �سرا�سة  بدورها  ازدادت  والتي  الحتالل، 

مواجهة ال�سعب الفل�سطيني يف الداخل، منذ 

انتفا�سة يوم الأر�ض.

على  مقت�سراً  يللعللد  مل  املنا�سبة  اإحلليللاء 

 ،1948 علللام  املللحللتلللللة  الأرا�لللسلللي  فل�سطينيي 

يلللوؤكلللد  اإىل مللنللا�للسللبللة وطلللنللليلللة،  بللللل حتلللللول 

عللام،  كللل  ويف  خللاللللهللا،  مللن  الفل�سطينيون 

مت�سكهم بالأر�ض التي يريد العدو تهويدها، 

واقتالعهم منها، يف كل جزء من فل�سطني، 

الحتالل  ي�سع  التي  القد�ض،  يف  خ�سو�ساً 

تهويدها وطرد اأهلها منها، على راأ�ض جدول 

اأعماله العدواين.

يوم الأر�س.. وم�سرية القد�س

بدا مفهوماً متاماً اأن يتم اختيار ذكرى 

كبري  لنللطللالق حتللرك  اآذار  مللن  الثالثني 

من اأجل القد�ض، حمل ا�سم امل�سرية العاملية 

رمزية  يحمل  فالتاريخ  القد�ض،  اأجللل  من 

والقومي  الوطني  الكفاح  �سجل  يف  كبرية 

عن  والللدفللاع  ال�سهيوين،  الحللتللالل  �سد 

الفل�سطينية،  الأر�ض  القد�ض هو دفاع عن 

ودفاع عن الهوية، ووقوف يف وجه التهويد، 

القد�ض  اأجلللل  مللن  عاملية  م�سرية  واإطللللالق 

اأريللد منه، لفت  يف مثل هللذا اليوم بللالللذات 

انللتللبللاه الللعللامل اأجللمللع اإىل مللا تللتللعللر�للض له 

متوا�سلة،  اعللتللداءات  مللن  املقد�سة  املدينة 

الفل�سطينية  الق�سية  و�سع  اإعللادة  وكذلك 

يف مكانها الالئق، بعد اأن جرى العمل على 

تغييبها وب�سكل متعمد غالباً.

الللتللحللرك الكبري  لللهللذا  الللتللحلل�للسللريات 

املنظمني  وبح�سب  اأ�سهر،  عللدة  ا�ستغرقت 

كان من املفرت�ض اأن يتم التحرك يف �ستني 

وي�سمل م�سريات مليونية، وح�ساراً  دولة، 

ل�سفارات الحتالل ال�سهيوين يف خمتلف 

رمللزاً  )ال�سفارات(  الللعللامل، مبا هي  اأرجلللاء 

لدولة غا�سبة حمتلة واإرهابية.

الأر�س.. والقد�س.. والقمة

القمة  انللعللقللاد  جللاء  ال�سدفة،  ومبح�ض 

العربية يف بغداد؛ قمة برتاء بغياب �سورية، 

اإىل موقعه  اللللعلللراق  بللغللداد لإعلللللادة  اأرادتلللهلللا 

العربي، فجرت �سبه مقاطعة لها من العرب 

على  بللالللتللاآمللر  نظمهم  بغالبية  امللل�للسللغللولللني 

�سورية والعروبة معاً.

بند  اإفلللراد  تللواظللب على  القمم  اأن  ومللع 

اأي�ساً  حتر�ض  فاإنها  الفل�سطينية،  للق�سية 

يغني  ول  ي�سمن  ل  بليغ،  اإن�سائي  ن�ض  على 

تنفذ، خ�سو�ساً  قلللرارات ل  جللوع، وعلى  من 

ب�ساأن القد�ض، وهذا يحدث عادة، فكيف هو 

احللللال والأعللللللراب ملل�للسللغللولللون مبللوؤامللراتللهللم 

�للسللوريللة؟! مللا يعني مللن نقطة  الللقللذرة على 

والق�سية  القد�ض،  تغييب  العمل على  البدء 

الفل�سطينية اإجماًل.

ال�سلطة  اأن  بع�ض و�سائل الإعالم ذكرت 

الفل�سطينية قّدمت لقمة بغداد ا�سرتاتيجية 

 430 بنحو  املحتلة  القد�ض  لدعم  متكاملة 

اأ�سا�سية  ملل�للسللاريللع  مت�سمنة  دولر،  مللللليللون 

حتمل �سفة ال�ستعجال.

وبح�سب هذه الو�سائل، تت�سدى اخلطة 

التي  ال�ساملة  م�ساريعها  »بحزمة  الوطنية 

اأعدتها موؤ�س�سات ر�سمية ومنظمات جمتمع 

مدين، خلطوات الحتالل املت�سارعة لتهويد 

القد�ض املحتلة وتغيري معاملها«.

»امل�ساريع  فاإن  ووفق م�سادر فل�سطينية، 

ت�ستهدف البنية الأ�سا�سية يف املدينة املحتلة، 

بفعالية مهنية و�سمن  اإعدادها  حيث جرى 

اإجلللملللاع وطللنللي علللللى �للسللرورتللهللا وحلليللويللتللهللا 

على  واحلللفللاظ  املقد�سيني  الأهلللايل  لن�سرة 

هوية القد�ض«، لكنها »تنتظر التمويل«.

وتلللل�للللسللللتللللهللللدف اخلللللللطللللللة، »الللللقللللطللللاعللللات 

التعليمية والإ�سكانية وال�سحية، من خالل 

ا�ستكمال منظومة املدار�ض العربية، ملجابهة 

اإزاء  واحلللظللر،  واملللنللاهللج  الت�سرب  اإ�سكاليات 

ترميم  اإىل  اإ�للسللافللة  الحلللتلللالل،  عللنلل�للسللريللة 

مللنللازل مللهللدمللة علللللى يللد الحللتللالل اأو بناء 

اأخلللللرى جلللديلللدة بللعللد ملل�للسللادرتللهللا وتلل�للسللريللد 

اأ�سحابها الفل�سطينيني«.

مدار�ض  واإ�للسللالح  ترميم  اأي�ساً  وت�سمل 

قلللائلللملللة ا�لللسلللتلللهلللدفلللهلللا الحلللللتلللللالل بلللاللللهلللدم 

اأمللكللن  اأخللللرى، حيثما  والللتللدمللري، وتللو�للسلليللع 

تبني  مقد�سية  هيئات  اأرقلللام  �سوء  يف  ذلللك، 

حاجة ت�سع مدار�ض، على الأقل، اإىل ترميم 

اإنللل�لللسلللاء خملللتلللربات  اأو  وتلللو�لللسلللعلللة  واإ�لللللسلللللالح 

وتزويدها باأجهزة حا�سوب.

وكان  وا�سح،  هو  كما  متوا�سعة  مطالب 

بلللدايلللة عن  تلل�للسللاأل  اأن  بللاللل�للسلللللطللة  الأجللللللدى 

ذ  ينفَّ مل  التي  ال�سابقة  والللقللرارات  امل�ساريع 

�للسلليء مللنللهللا، واآخلللرهلللا قلللللرارات قللمللة �للسللرت، 

والأمللوال التي جرى احلديث عن اعتمادها 

من اأجل دعم �سمود املقد�سيني.

بللالللطللبللع كللللان قلللد جللللرى الإعلللللللالن عن 

م�سرية القد�ض العاملية، ولو اأن القمة اأرادت 

اتخاذ قرار عملي واحد ب�ساأن القد�ض، لدعت 

ول�سمح  الللعللامللليللة،  الللقللد�للض  م�سرية  دعللم  اإىل 

ملل�للسللريات يف  بتنظيم  الللقللمللة  امللل�للسللاركللون يف 

من  �سيئاً  ولكن  القد�ض،  اأجللل  من  بلدانهم 

هلللذا مل يللحللدث، وللليلل�للض يف الأمللللر مللفللاجللاأة 

من اأي نللوع.. وحتى ل يعتب اأحد على عدم 

انطالق التحركات الوا�سعة التي كان جرى 

احلللديللث عللنللهللا يف الللللدول الأوروبلللليللللة، ففي 

غالبية الدول العربية مل يحدث اأي حترك.

مل تلللكلللن نلللتلللائلللج اللللتلللحلللرك بللامللل�للسللتللوى 

اأجللل  يللجللري مللن  املللطلللللوب؛ ثمة عمل كبري 

تغييب متعمد لفل�سطني والقد�ض، ولق�سية 

ال�سراع �سد امل�سروع العدواين ال�سهيوين.. 

نللظللرة واحلللللدة اإىل ملللا يللجللري حللولللنللا تبني 

القائمة،  التغييب  خطة  عنا�سر  من  الكثري 

واللللتلللي تلللقلللودهلللا اأ�لللسلللا�لللسلللاً مملللاللللك واإملللللللارات 

وملل�للسلليللخللات علللربللليلللة، وتلل�للسللتللمللد جلللانلللبلللاً من 

قوتها من حجم الأوهللام التي يحاول بع�ض 

اأي  »الللربلليللع«،  عللن  تكري�سها  الفل�سطينيني 

فل�سطني، وترك  تغييب  يتم  ربيع هذا حني 

الحتالل ي�ستفرد بالقد�ض والأر�ض كلها؟!

�سهيونية،  اإعللالم  و�سائل  ذكللرت  للعلم: 

اأن نللري بللركللات رئلليلل�للض بلللللديللة الحلللتلللالل يف 

جديدة  م�ستوطنة  لإقامة  يخطط  القد�ض، 

قرب بلدة اأبو دي�ض العربية يف �سرق املدينة، 

وقالت اأ�سبوعية »يرو�سالمي«، اإن امل�ستوطنة 

اأن ت�سم  بللنللاوؤهللا مللن املفرت�ض  ُيللنللوى  الللتللي 

�سكنية. وحدة   250
وللتذكري: اأبو دي�ض كانت مقرتحة وفق 

للت�سوية عا�سمة لدولة فل�سطني،  ت�سورات 

عليها  يطلقوا  اأن  الفل�سطينيون  ي�ستطيع 

ا�سم القد�ض.

نافذ اأبو ح�سنة  

يوم األرض.. ومسيرة القدس.. والقمة

10

عــربــي

اإ�ضرابها  تعليق  عقب  ال�ضلبي  وق��ال��ت  ال�ضفة،  م��ن  مبَعدة  غ��زة  قطاع  اإىل  ال�ضلبي  هناء  الفل�ضطينية  املنا�ضلة  و�ضلت 

ر�ضمي،  �ضهيوين  حل�ضار  تعّر�ضت  اإنها  غ��زة،  قطاع  اإىل  اإب��ع��اد  �ضفقة  مبوجب  ي��وم��ًا،  واأرب��ع��ن  اأرب��ع��ة  دام  ال��ذي  الطعام  عن 

ال�ضفقة. ه���ذه  اإىل  ق���ادت  �ضعبة  خ��ي��ارات  اأم����ام  وو���ض��ع��ه��ا  اإ���ض��راب��ه��ا  ك�ضر  ع��ل��ى  حلملها  قا�ضية  وط��ب��ي��ة  نف�ضية   و���ض��غ��وط 

االحتالل  حكومة  و�ضعت  ال�ضلبي  »االأ�ضرية  اإن  عنها،  �ضدر  �ضحفي  بيان  يف  قالت  اهلل،  رام  يف  واملحررين  االأ�ضرى  �ضوؤون  وزارة 

واأجهزتها اأمام ماأزق اأخالقي وقانوين، يف ظل ت�ضاعد ال�ضغوط الدولية �ضد �ضيا�ضة االعتقال االإداري التع�ضفية، واأ�ضبحت عنوانًا 

ملعركة اأخالقية وقانونية واإن�ضانية يف مواجهة الظلم الذي يقع على االأ�ضرى داخل �ضجون االحتالل«.

ونقل بيان الوزارة عن االأ�ضرية ال�ضلبي، ما مفاده اأنها تعّر�ضت لالبتزاز وال�ضغوطات من قبل جهاز اال�ضتخبارات ال�ضهيونية، ما 

دفع بها لك�ضر قرار اإ�ضرابها يف م�ضعى للتخل�ص من االأ�ضر مقابل االإبعاد املوؤقت اإىل قطاع غزة، ملدة ثالثة اأعوام.

اأنه رغم تردي الو�ضع ال�ضحي لل�ضلبي ب�ضكل خطري جدًا، واحتمال تعر�ضها ملوت فجائي، اإال اأن عزلة تامة  واأ�ضار البيان اإىل 

اأطبقت عليها من قبل �ضلطات االحتالل، حيث مّت حظر االت�ضال بها، كو�ضيلة لل�ضغط عليها وزيادة �ضعورها بالعزلة.

اأو�ضاع االآالف من االأ�ضرى الفل�ضطينين يف �ضجون االحتالل تزداد �ضعوبة، وتقوم �ضلطات االحتالل ب�ضن حملة قمعية قا�ضية 

�ضد االأ�ضرى، وقد اقتحمت قوات االحتالل مطلع االأ�ضبوع اجلاري �ضجن نفحة يف النقب، واأ�ضفر االعتداء عن اإ�ضابة واحد و�ضتن 

اأ�ضريًا فل�ضطينيًا بجراح.

االأ�ضرى يوا�ضلون معركة التحدي، ومواجهة اجلالدين ال�ضهاينة، فقد اأكدت جمعية حقوقية فل�ضطينية تعنى ب�ضوؤون االأ�ضرى 

الفل�ضطينين يف ال�ضجون ال�ضهيونية، اأن االأ�ضرى حددوا �ضاعة ال�ضفر لالإ�ضراب عن الطعام، لكنهم لن يعلنوا عنها م�ضبقًا، »حتى ال 

تتدخل �ضلطات �ضجون االحتالل فتحبط حتركهم«. وذكرت جمعية »واعد« لالأ�ضرى، ومقرها قطاع غزة، اأن االأ�ضرى يخو�ضون معركة 

�ضيا�ضية واإعالمية وميدانية مع اأجهزة املخابرات ال�ضهيونية، التي كثفت من قوات القمع واالإرهاب داخل الزنازين واملعتقالت.

عبد الرحمن نا�سر

هناء الشلبي إلى غزة 
واستعدادات لتحرك واسع في السجون
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قرب  اأن  يعرفون  النا�ض  مللن  قللّلللة 

منطقة  يف  والللتللعللللليللم  الللرتبلليللة  وزارة 

خميم  يوجد  بللريوت  يف  »الأوني�سكو« 

لللبللنللان،  يف  الفل�سطينيني  لللالجللئللني 

اأبنية بريوت  واأغلللللى  اأرقللى  هناك بني 

الفل�سطينية  املللخلليللمللات  اأ�للسللغللر  يللقللع 

اأيللل�لللسلللاً،  اللل�للسللتللات  بلللل ويف  للللبلللنلللان،  يف 

اإىل مركز  املخيم لحللقللاً  وقللد حتلللّول 

لنطالق الآلف من العمال الأجانب 

واللللعلللرب ملللن اأثلليللوبلليللني و�للسللودانلليللني 

املللطللاعللم  يف  اأعلللملللاللللهلللم  اإىل  وهللللنللللود 

والبيوت  التجارية  واملحال  والفنادق 

وور�ض البناء.

خميم ماراليا�ض الذي يقع يف قلب 

الللعللا�للسللمللة غلللرب بللللريوت، اأنلل�للسللاأه عللام 

ماراليا�ض  دير  على  القائمون   1952
من  اللللالجلللئلللني  لإقللللامللللة   1950 عللللام 

اجلللللللليلللل �لللسلللملللايل فللللل�للسللطللني، اأنلل�للسللئ 

عللدد  ويللبلللللغ  5500 م2،  ملل�للسللاحللة  علللللى 

الالجئني امل�سجلني فيه اليوم حوايل 

األفني وخم�سمئة بح�سب بيانات وكالة 

الللغللوث »الأونلللللروا«، وقللد اتللخللذ ا�سمه 

باملنطقة  وبالتايل  بالدير  لرتباطه 

التي حتمل ا�سم الدير. 

من اأهم مزايا املخيم، الهدوء الذي 

ينعم به �سكانه حا�سراً وما�سياً، لذلك 

فللقللد اتلللخلللذت الللكللثللري ملللن املللوؤ�للسلل�للسللات 

مراكز  فيه  الفل�سطينية  واجلللمللعلليللات 

ولذلك  ون�ساطاتها،  لأعمالها  رئي�سة 

والفقراء  للعمال  ملللاأوى  اأ�سبح  اأيلل�للسللاً 

الللللبللللاحللللثللللني علللللن مللللللللللاأوى قللللريللللب مللن 

اأعمالهم. 

احلللللاج اأبللللو طللللارق اأحللللد الللالجللئللني 

»هناك  يقول:  املخيم  يف  الفل�سطينيني 

حلللركلللة تللللوافللللد كلللبلللرية يف امللللخللليلللم مللن 

العمال الأجانب وخ�سو�ساً الأثيوبيني، 

يلل�للسللكللنللون يف امللللخللليلللم بلل�للسللكللل جللمللاعللي 

ليوفروا املال الذي يجنوه من اأعمالهم 

م�سكلة  ل  املخيم،  اإىل  ن�سبياً  القريبة 

يف ذلللللك �للسللوى اخللل�للسلليللة علللللى الللهللويللة 

اللللوطلللنللليلللة للللللمللخلليللم«، ويللل�لللسللليلللف: »ل 

يوجد م�ساكل يف املخيم �سوى الكهرباء 

اإىل  تللوؤدي  التي  التمديدات  وع�سوائية 

انقطاع الكهرباء ب�سكل م�ستمر«.

 ويللعللرّب عللبللداهلل  - ع�سو يف اأحللد 

– عن غ�سبه  الفل�سطينية  الف�سائل 

ويقول:  الأجللانللب،  العّمال  كثافة  من 

»اإن اخل�سو�سية الفل�سطينية للمخيم 

مهددة، وهناك تزايد ملحوظ وارتفاع 

وخ�سو�ساً  الأجللانللب  اأعللللداد  يف  كبري 

ح�ساب  على  الأثيوبية  اجلن�سية  مللن 

الذين  ل  يف�سّ حيث  الفل�سطينيني، 

الللعللامللالت  تللاأجللري  بيوتهم  يلللوؤجلللرون 

يجنون  كونهم  بيوتهم،  الأجنبيات يف 

مللنللهللم مللبللالللغ اأكللللر ملللن امللللللال، وهلللذا 

نللللوع ملللن اجللل�للسللع يللجللب اأن جنلللد له 

حلللللاًل، كللللون اللللعلللديلللد ملللن الللعللائللالت 

الفل�سطينية تبحث عن بيوت ومنازل 

اأن  علللبلللداهلل  ويللللوؤكللللد  جلللللللدوى«،  دون 

اليوم  �سكان خميم ماراليا�ض  »معظم 

من غري الفل�سطينيني«.

لي�ست  املخيم  يف  ال�سحية  احلالة 

اأف�سل حاًل من باقي املخيمات، اإذ اإنه 

يوجد يف املخيم عيادة واحدة لالأونروا 

تفتح من ال�ساعة ال�سابعة اإىل ال�ساعة 

موظفني  ع�سرة  من  وتتاألف  الثانية، 

يت�سمنهم طبيب �سحة عام، وطبيب 

اأ�لللسلللنلللان، وطللبلليللب نلل�للسللائللي يلللللداوم كل 

يقارب  ما  العيادة  ت�ستقبل  يوماً،   15
اللللواحلللد،  الللليلللوم  يف  مللريلل�للسللاً   60-40
الأكرب  العدد  ال�سحة  طبيب  ويعاين 

مللن املللر�للسللى، ويللنللتللقللد اأهللللايل خميم 

الفل�سطينيني  لللالجللئللني  مللاراللليللا�للض 

وجمعية  الأونلللللروا  تق�سري  لبنان  يف 

الهالل الأحمر الفل�سطيني جتاههم، 

ويقول �سليمان  مو�سى: »اإن تقدميات 

الفل�سطيني  الأحللمللر  الهالل  جمعية 

يف املللخلليللم تللكللاد تللكللون غللري مللوجللودة، 

وهلللنلللاك حللاجللة لإنلل�للسللاء قلل�للسللم خللا�للض 

كبرية  حاجة  هناك  كذلك  للطوارئ، 

وزيلللللادة يف م�ستوى  اإ�للسللعللاف  للل�للسلليللارة 

الالجئني  حلاجات  تلبية  التقدميات 

امللللللتلللللزايلللللدة«، وقلللللد واجللللهللللت جللمللعلليللة 

الهالل موجة من النتقادات موؤخراً 

املخيم  اأبناء  من  العديد  تعر�ض  بعد 

حلللللالت مللر�للسلليللة اأو ظللللروف طللارئللة 

م�ساعدة  اأي  اجلمعية  تللقللدم  اأن  دون 

يف املللو�للسللوع خلل�للسللو�للسللاً اأثلللنلللاء الللللليللل، 

عللدة  امل�ست�سفيات  اأقللللرب  تبعد  حلليللث 

اأن مركز  ذكره  كيلومرتات، واجلدير 

اللللهلللالل كللللان ملللركلللزاً �للسللحلليللاً كللامللاًل 

ومرفق  جراحية  عمليات  فيه  جتللري 

باأق�سام كاملة )ق�سم اجلراحة، وق�سم 

اأن  اإل  والللطللوارئ(  اخلا�سة  العيادات 

اإدارة املركز قررت اإقفاله وحتويله اإىل 

يللقللدم خللدمللات متوا�سعة جللداً  مللركللز 

بللالللرغللم مللن اعللرتا�للض اأهلللايل املخيم 

اإىل  اجلمعية  دفللع  ا�ستطاعوا  الللذيللن 

اإبقاء عيادة عادية ل تفي بالغر�ض.

مللع الللتللمللدد اللل�للسللكللاين الللعللام �سهد 

املللخلليللم حللركللة عللمللرانلليللة وا�للسللعللة، كما 

املوؤ�س�سات الجتماعية  العديد من  اأن 

متركزت فيه، ومنها: عيادة الأونروا، 

واللللللهلللللالل الأحلللللملللللر الللفللللل�للسللطلليللنللي، 

واللللللللروجللللللليلللللللة للللللللتلللعللللللليلللم املللللهللللنللللي، 

والروجية للمعوقني، ورو�سة غ�سان 

وال�سمود،  املهني،  والتدريب  كنفاين، 

التنمية الإن�سانية،  والإنعا�ض، ومركز 

والللل�لللسلللوؤون الجللتللمللاعلليللة لللللللل»م.ت.ف«، 

عللمللللليللة الللتللمللّركللز هلللذه �للسللاعللفللت من 

حيث  علللام،  ب�سكل  ال�سكانية  الكثافة 

املخيم  داخللل  منزًل  املوظفون  ل  يف�سّ

يكون قريباً من مكان العمل.

يف  يللوجللد  الللرتبللوي  ال�سعيد  على 

ومتو�سطة  ابتدائية  مللدر�للسللة  املخيم 

واحدة وهي مدر�سة الكابري، يرتاوح 

400-450 طالباً  عدد طالبها ما بني 

ماراليا�ض،  اأبناء خميم  معظمهم من 

فل�سطينيني  طلللالب  اإىل  بللالإ�للسللافللة 

من مناطق اأخرى كالأوزاعي وطريق 

اجلديدة و�سربا، وقد مت العمل على 

وحت�سينها  الللكللابللري  مدر�سة  تو�سيع 

الطالب  عدد  ت�ستوعب  اأن  لت�ستطيع 

رو�سة  رو�ستان:  يوجد  كما  املتزايد، 

غ�سان كنفاين، والإنعا�ض. 

ويلللقلللول الأ�لللسلللتلللاذ اأحلللملللد: »هللنللاك 

تراجع ملحوظ يف امل�ستوى التعليمي 

اأهللمللهللا: �سعف الللوعللي  اأ�للسللبللاب  لللعللدة 

لدى الأهللايل وارتفاع معدلت الفقر 

اإخللللللراج  اإىل  بلللللالأهلللللايل  تلللدفلللع  اللللتلللي 

اأولدهلللم من املللدار�للض واإيللجللاد فر�سة 

التفكري  اأ�ساليب  تغيري  كذلك  عمل، 

اأ�سبحوا يفكرون  لدى ال�سباب، حيث 

مبا�سرة بال�سفر والهجرة«.

يلللوجلللد يف امللللخللليلللم جللللنلللة �للسللعللبلليللة 

واحدة تقوم بدور جيد ن�سبياً بح�سب 

اأبلللللو خلللاللللد ملللعلللروف اللللللذي يلل�للسلليللف: 

»بللللذلللللت اللللللجللنللة جللللهللللوداً كلللبلللرية يف 

حت�سني اأو�ساع املخيم، خ�سو�ساً على 

بعد  التحتية  البنية  حت�سني  م�ستوى 

اأن كانت املجاري ل ت�ستوعب الأمطار 

الكهرباء  تللاأمللني  كللذلللك مت  الللغللزيللرة، 

واملاء ب�سكل معقول، لكن تبقى هناك 

اجلهود  ولت�سافر  للعمل  اأكرب  حاجة 

من اأجل حت�سني اأو�ساع املخيم«.

بني  والللتللعللاون  امللل�للسللرتك  التعاي�ض 

الف�سائل جيد، وتلعب مراكز املنظمات 

اللللوعلللي  رفلللللع  يف  دوراً  فللليللله  الأهللللللليلللة 

بالكثري من الق�سايا التي مت�ض احلياة 

اليومية، ي�ستكي الأهايل من عدة اأمور 

اأبلللرزهلللا: الللرطللوبللة املللرتللفللعللة وانللعللدام 

و�سائل التهوية يف املنازل والأزقة نظراً 

بع�ض،  على  بع�سها  البيوت  لكتظاظ 

املرتفعة  البطالة  معدلت  عن  ناهيك 

م�ساألة  ال�سباب  عمل  فللر�للض  وانللعللدام 

�سديدة التعقيد.

يتاألف  املخيم  كللان  عللامللاً   63 منذ 

ملللن 50 خلليللمللة فلللقلللط، ومللللع بلللدايلللات 

احللللللللللرب الأهللللللللللليلللللة جللللللللاأ علللللللدد مللن 

الفل�سطينيني اإىل املخيم قادمني من 

العا�سمة وخميماتها يف �ساتيال وبرج 

الرباجنة هاربني من جحيم املعارك، 

كللبللري يف  ارتلللفلللاع  اإىل  ذللللك  اأدى  وقلللد 

املخيمات  اأ�سغر  يف  ال�سكانية  الكثافة 

الللفللللل�للسللطلليللنلليللة وتللغلليللري يف الللرتكلليللب 

ال�سكاين للمخيم.

اليوم  الفقراء  ومع موجات توافد 

�ستتغري  هل  اجلن�سيات،  خمتلف  من 

ال�سكانية  الرتكيبة  جديد  من  اليوم 

الوطنية  الهوية  للمخيم على ح�ساب 

الفل�سطينية؟

�سامر ال�سيالوي

11

مأوى عمال وفقراء بيروت
نصف سكان مخيم مارالياس من غير الفلسطينيين
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ملفات باجلملة

مل تكد امل�شت�شفيات يف لبنان تعلن عن 

اإىل  املنت�شبني  املر�شى  ا�شتقبالها  امتناع 

االجتماعي  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق 

اإ�شرابهم  عن  ممثلوها  يعدل  اأن  )قبل 

بعد لقاء وزير ال�شحة(، حتى نفذ اأ�شاتذة 

التعليم الثانوي اإ�شراباً، مطالبني بردم 

ال��ه��وة ب��ني روات��ب��ه��م وروات����ب االأ���ش��ات��ذة 

اجلامعني، الذين ح�شلوا على عالوات، 

مهددين بالت�شعيد.. يف حني نفذ عمال 

وم�شتخدمو موؤ�ش�شة الكهرباء اعت�شاماً 

اإق������رار االع���ت���م���ادات  ب��ال��ن��ظ��ر اإىل ع����دم 

اخلا�شة بالرواتب، وحدد عمال القطاع 

ال��ن��ف��ط��ي م���وع���داً الإ���ش��راب��ه��م، ق��ب��ل اأن 

ي���ع���ودوا ب���دوره���م وي��ع��ل��ن��وا ع��ن اإل��غ��ائ��ه. 

وك��ان��ت االإ����ش���راب���ات ب����داأت م��ع اإ���ش��راب 

املحامني املطالبني بتعيني رئي�س ملجل�س 

الق�شاء االأعلى.

لوهلة بدا اأن جدران البالد تتداعى 

و�شط  رك��ام��اً،  لبنان  لي�شتحيل  تباعاً 

من  واأنينهم  املواطنني  �شراخ  ت�شاعد 

اأن بع�س  واق��ع م��ردي للغاية. ورغ��م 

األغته  اأو  اإ���ش��راب��ه��ا  علقت  ال��ق��ط��اع��ات 

انفجار  اأن  اإال  مرتقبة،  بحلول  اأم���اًل 

اآن  يف  القطاعات  االأو���ش��اع يف خمتلف 

واح���د ق���دم ���ش��ورة وا���ش��ح��ة ع��ن ح��ال 

ع��دو،  وال  حبيب  ت�شر  ال  ال��ت��ي  ال��ب��ل��د 

اأن البع�س ت�شاءل عن �شبب فتح  علماً 

كان  اإذا  وما  باجلملة،  امللفات  كل هذه 

جنيب  حكومة  ك�شر  ذل��ك  من  الهدف 

مع  ت��زام��ن��ت  اأن��ه��ا  خ�شو�شاً  ميقاتي، 

رئي�س احلكومة جنيب  اال�شتباك بني 

والتغيري«  االإ���ش��الح  و»تكتل  ميقاتي 

ي��ت��م  اأن  ال���ك���ه���رب���اء، ق���ب���ل  ب���ن���د  ح�����ول 

التو�شل اإىل ت�شوية للملف.

موجة كا�سحة

التي  اال���ش��راب��ات  مل��وج��ة  اخت�شار  يف 

ع��م��ت ال���ب���الد، ن���ّف���ذت راب���ط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال���ث���ان���وي ال��ر���ش��م��ي يف ل��ب��ن��ان اإ����ش���راب���اً 

التعليم  موقع  على  للحفاظ  حتذيرياً، 

كان  كما  والوظيفي  ال��رب��وي  ال��ث��ان��وي 

املعيد  ���ش��ت درج����ات م��ع  اأي  ال�����ش��اب��ق،  يف 

ل��ق��اء  امل��ع��ط��اة  امل��ئ��ة  اجل���ام���ع���ي، و60 يف 

ال���زي���ادة يف ���ش��اع��ات ال��ع��م��ل م��ن��ذ ال��ع��ام 

اإقرار حقوق االأ�شاتذة  1966، وذلك بعد 
اجلامعيني.

بدورهم، اأطلق حمامو لبنان �شرخة 

مدوية رف�شاً للواقع، وتوقفوا عن العمل 

وامتنعوا عن ح�شور اجلل�شات، احتجاجاً 

الق�شاء  ملجل�س  رئي�س  تعيني  ع��دم  على 

االأعلى، واأعلن نقيب املحامني نهاد جرب 

اأن����ه يف ح���ال مل ي��ع��ني جم��ل�����س ال�����وزراء 

املحامني  نقابتي  ف��اإن  للمجل�س،  رئي�شاً 

يف طرابل�س وبريوت �شتجتمعان لتقرير 

اخلطوات الت�شعيدية. 

�شكيب  العدل  وزير  اأعلن  من جهته، 

ا���ش��م قا�شي لتويل  اأن���ه رف��ع  ق��رط��ب��اوي 

اإىل جمل�س  ال��ق�����ش��اء  رئ��ا���ش��ي��ة جم��ل�����س 

ال����وزراء، اآم���اًل ال��و���ش��ول اإىل ات��ف��اق الأن 

امل���و����ش���وع ي��ح��ت��اج اإىل ت���واف���ق ل��ي��م��ر يف 

جمل�س الوزراء.

ك��ذل��ك اأع���ل���ن ال��ع��ام��ل��ون يف ال��ق��ط��اع 

النفطي االإ�شراب ثالثة اأيام يف 2 و3 و4 

ني�شان احتجاجاً على عدم تعديل جدول 

تركيب االأ�شعار الذي م�شى عليه �شنوات 

ي��ع��دل��وا  اأن  ت��ع��دي��ل ق��ب��ل  ع���دة م��ن دون 

اأن اأرك����ان  ع���ن ف��ك��رة االإ�����ش����راب، ع��ل��م��اً 

املحطات  اأ�شحاب  م��ن  الثالثة  القطاع 

وال�����ش��ه��اري��ج و���ش��رك��ات ال��ت��وزي��ع ك��ان��وا 

نفذوا اإ�شراباً للغاية عينها يف 15 اآذار.

يف  العاملني  اآالف  نفذ  جهتهم،  م��ن 

امل�شت�شفيات اخلا�شة جتمعاً اأمام ال�شراي 

مطالبني  البي�شاء  باأثوابهم  احلكومي 

بتعديل التعرفات اال�شت�شفائية يف �شوء 

����ش���دور م���ر����ش���وم ت��ع��ي��ني احل����د االأدن�����ى 

بالتزامن  املعي�شة،  لالأجور وزيادة غالء 

ا�شتقبال  ع���ن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ت��وق��ف  م���ع 

الطارئة،  للحاالت  اإال  ال�شمان  مر�شى 

ل���ك���ن امل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات اخل����ا�����ش����ة ع�����ادت 

جل�شة  بعد  ال�شمان  مر�شى  ال�شتقبال 

علي  ال�����ش��ح��ة  ب��وزي��ر  ممثليهم  ج��م��ع��ت 

ح�شن خليل، على اأمل حلحلة االأمور.

ك�������ذل�������ك ق�������������ررت ن������ق������اب������ة ع����م����ال 

وم�����ش��ت��خ��دم��ي م��وؤ���ش�����ش��ة ك��ه��رب��اء لبنان 

االع���ت�������ش���ام وال���ت���وق���ف ع����ن ال���ع���م���ل يف 

حتى  ك��اف��ة،  واأق�����ش��ام��ه��ا  املوؤ�ش�شة  دوائ���ر 

من  املطلوبة  االع��ت��م��ادات  على  املوافقة 

ق��ب��ل امل���راج���ع امل��خ��ت�����ش��ة ل���دف���ع روات����ب 

العمال وامل�شتخدمني، من خالل �شرف 

ديوناً  تعترب  التي  ال��الزم��ة  االع��ت��م��ادات 

اأن تدفعها  ال��دول��ة  ع��ل��ى  ي��ج��ب  مم��ت��ازة 

كاأولوية مطلقة.

ق��ررت احت��ادات  التحركات،  اآخ��ر  ويف 

ال�����ربي تنفيذ  ال��ن��ق��ل  ون���ق���اب���ات ق���ط���اع 

ن��ي�����ش��ان،   19 وال���ت���ظ���اه���ر يف  االإ������ش�����راب 

تتعلق  ال���ت���ي  امل���ط���ال���ب  ت��وح��ي��د  يف ظ���ل 

والفانات  ال�شياحية  ال�شيارات  باأ�شحاب 

وال�شهاريج،  وال�شاحنات  واالأوتوبي�شات 

و�شددت االحتادات على »املطلب االأ�شا�س 

�شفيحتي  ل�����ش��ع��ر  ���ش��ق��ف  حت���دي���د  وه����و 

 20 ب���  وامل���ازوت  األ��ف ل.ل،  ب�25  البنزين 

األف ل.ل«، وطالبوا ب�»اإعادة النظر فوراً 

بالن�شبة  العائلية  التعوي�شات  قيمة  يف 

اإىل م��ال��ك��ي ال�����ش��ي��ارات ال��ع��م��وم��ي��ة، مبا 

يتنا�شب مع ما هو مقرر لل�شائقني غري 

���ش��رورة  ع��ن  ف�شاًل  واالأج�����راء،  املالكني 

ب��اإق��رار  القا�شي  احل��ك��وم��ة  ق���رار  تنفيذ 

خطة للنقل«.

حق م�سروع

يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ي��ق��ول ال��ب��اح��ث يف 

جم����ال ح���ق���وق االإن�������ش���ان؛ ع��ل��ي ا���ش��رب، 

ال���ع���ام ه���و حق  ���ش��ك��ل��ه  اإن االإ�����ش����راب يف 

م�������ش���روع وم���ك���ف���ول وم���ع���رف ب���ه على 

امل�شتوى العاملي، اإال اأن البنية التنظيمية 

ه���ي امل��ع��ي��ار االأ���ش��ا���ش��ي ال����ذي ت��ق��ا���س به 

احل��رك��ات  »اأن  م�شيفاً  �شرعيته،  درج���ة 

التي  الظروف  وليدة  تعد  االحتجاجية 

تعاين منها اأطراف معينة«.

ل�شل�شلة   درا���ش��ة  اأقمنا  »اإذا  واأردف: 

ال�����ش��ط��ح  ال���ت���ي ط��ف��ت اإىل  االإ�����ش����راب����ات 

باأن  اأواًل  االع��راف  موؤخراً، يجب علينا 

ظ��روف  ا�شتغلت  املعنية  اجل��ه��ات  بع�س 

ما  وه��و  ال�شخ�شية،  مل�شاحلها  ال��ع��م��ال 

يف  االعت�شامات  منحى  تغيري  اإىل  اأدى 

اإىل اجلهة اخلاطئة،  االأحيان  كثري من 

ل��ت�����ش��ب��ح جم�����رد م�����زاي�����دات ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

واتهامها  احلكومي  االأداء  على  النقاط 

املطروحة  الق�شايا  اأن  علماً  بال�شعف، 

تعود اإىل �شنوات كثرية خلت، ومل تتمكن 

احلكومات املتعاقبة من اإيجاد اأي حلول 

اأو ت�شويات لها«.

واعترب ا�شرب »اأن لكل فعل ردة فعل، 

ال�شعف  غالباً  يفرزه  فاالإ�شراب  لذلك 

اإذ  احل��ك��وم��ي��ة،  االإدارة  ع��ل��ى  امل��ح�����ش��وب 
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ملف خاص

اأن الغرب الذي �شرع االإ�شرابات كان يحرمها يف املا�شي، فقد  الالفت 

ال��دول  يف  ب�شدة  عليها  ويعاقب  القانون  بن�س  حمرمة  االإ���ش��راب��ات  كانت 

ع�شر،  التا�شع  القرن  منت�شف  حتى  طويلة  لفرة  كذلك  وظلت  الغربية، 

حيث مت االعراف بحق الطبقة العاملة يف حرية التجمع واالإ�شراب، فقد 

واأقرته   ،1871 ع��ام  العمل  عن  باالإ�شراب  حقهم  للعمال  بريطانيا  اأق��رت 

العمايل يف  اأ�شبح االإ�شراب  1866، وهكذا  1864، وبلجيكا عام  فرن�شا عام 

الدول الراأ�شمالية حقاً م�شروعاً ومعرفاً به.

ُيذكر اأن بع�س االإ�شرابات يف اخلارج يف ال�شنوات االأخرية كلفت الدول 

اإ�شراب عمال حمطات  نتيجة  اخل�شائر  بلغت  فرن�شا  ففي  كثرية،  خ�شائر 

الوقود يف اأواخر عام 2010، نحو ثالثة مليارات يورو، مبا يقدر بنحو 400 

مليون يورو يومياً.

ويف بريطانيا اأغلقت اآالف املدار�س اأبوابها وتعطلت خدمات عديدة مثل 

املحاكم ومراكز التوظيف نتيجة اإ�شراب موظفي احلكومة والقطاع العام 

عن العمل احتجاجاً على خطط خف�س معا�شات التقاعد العام الفائت.

وب��االن��ت��ق��ال اإىل ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ف��ف��ي م�����ش��ر اأك����د ع���دد م��ن اخل���رباء 

االقت�شاديني اأن االإ�شرابات كبدت االقت�شاد امل�شري خ�شائر يومية و�شلت 

اإىل 300 مليون دوالر، فيما تراجع معدل النمو حتى و�شل اإىل معدل ناق�س 

4.3 يف املئة، واأدى هذا اإىل جلوء م�شر اإىل االقرا�س اخلارجي، الذي و�شل 
اإىل 92 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل الذي بلغ 1366 مليار جنيه.

وال�شناعات  وال��ت��ج��ارة  لل�شناعة  التون�شي  االحت���اد  اأع��ل��ن  تون�س  ويف 

يورو  مليون   200 قيمتها  خ�شائر  َتكّبد  التون�شي  االقت�شاد  اأن  التقليدية 

جراء االعت�شامات واالإ�شرابات التي �شهدتها البالد.

تاريخ اإلضرابات
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قبل أعوام قليلة مضت، حلت على لبنان »لعنة« التفجيرات واالغتياالت 
والحوادث األمنية المتفرقة التي هزت استقراره وحولته إلى بركان 
أمني غاضب.. اليوم، تغيب مشاهد القتل والسيارات المفخخة، لتحل 
والتحركات  المنهارة  والمباني  المعيشية  االضطرابات  أخبار  محلها 
المطلبية، حتى بات باإلمكان توصيف العام 2012 بأنه عام الكوارث 

االجتماعية بامتياز.
في الواقع، فاقت الكوارث الصحية والمعيشية التي ألّمت بلبنان في 
اآلونة األخيرة كل التوقعات، فمع انكشاف فضائح الفساد الغذائي 
من  ع��دد  عبر  ترجمت  التي  المطلبية  الملفات  ُفتحت  وال��دوائ��ي، 
االضرابات، ما جعل البالد تسير إلى الهاوية بخطوات ثابتة، في حين 
ال يكاد يمر أسبوع من دون سماع أخبار عن مبان وجدران منهارة في 
مناطق متفرقة، وهناك من يتحدث عن »عيون الحساد« التي أصابت 

لبنان في مقتل فحولته من جنة سياحية إلى كرة نار ملتهبة.



يعترب من يعلن االإ�شراب اأنه لن يتمكن 

م��ن حت�شيل حقوقه م��ن ه��ذه االأخ��رية 

اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شغط«،  اإال عن طريق 

يعد  واالع��ت�����ش��ام��ات  »ملف االإ�شرابات 

ب�شكل عام �شائكاً ومت�شعباً، خ�شو�شاً بعد 

املا�شي  يف  امل�شوؤولة  اجلهات  هم�شت  اأن 

مطالب العمال ل�شنوات، وتركت امل�شاكل 

ع��واق��ب  اإىل  لت�شل  ت��راك��م  واالأزم������ات 

وخيمة«.

وت��اب��ع: »يف ال��ع��م��وم، ي��رج��ع اخل��رباء 

اأ�شا�شيني:  دافعني  اإىل  االإ�شراب  اأ�شباب 

اأولهما عدم متكن احلكومة من تقدمي 

حلول فعالة وجذرية، اأما الدافع الثاين 

امل�شوؤولة  اجل��ه��ات  ه�شا�شة  اإىل  ف��ريج��ع 

وت��ق��اع�����ش��ه��ا ع��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع االأو����ش���اع 

العمالية بجدية، لذلك فاإن االإ�شرابات 

لها تاأثريات اإيجابية و�شلبية على حقوق 

جهة،  من  العمل  تعطل  اإنها  اإذ  العمال، 

وترمي اإىل حماية احلقوق واملطالبة بها 

من جهة اأخرى«.

اأن  االإن�شان  حقوق  يف  النا�شط  واأك��د 

التفاو�س عادة، عك�س  ي�شتبق  االحتجاج 

املفاو�شات  تنطلق  التي  الغربية  ال��دول 

لتليها احلركات االعت�شامية.

اأم����ا اخل��ب��ري االق��ت�����ش��ادي ف����وؤاد اأب��ي 

املحركة  »ال��دواف��ع  اأن  اإىل  في�شري  ن���ادر 

من  م��زي��ج  ه��ي  االحتجاجية  للحركات 

االأ����ش���ب���اب االق��ت�����ش��ادي��ة وال�����ش��و���ش��ي��و - 

���ش��ي��ا���ش��ي��ة«، ك��ا���ش��ف��اً يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق اأن 

نعي�شها  ال��ت��ي  من االإ�شرابات  »ك���ث���رياً 

ال����ي����وم ت���ك���ون ن��ت��ي��ج��ة زي��������ادة ���ش��غ��وط 

ال��دخ��ل  وان��خ��ف��ا���س  املعي�شية  ال��ظ��روف 

الفردي والقدرة ال�شرائية للعامل، وهو 

ما تربزه مطالب الطبقة العمالية التي 

ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ال���زي���ادة يف االأج�����ور وامل��ن��ح 

اإ����ش���دار ن�شو�س  ال���ع���الوات،  ال��ع��ائ��ل��ي��ة، 

حقوقهم  وتكفل  العمال  حتمي  قانونية 

ورواتبهم..«.

وي�شيف: »اأنا ال اأنفي اأن االعت�شام اأو 

االإ�شراب قد ينجم عن ف�شل ال�شيا�شات 

اأح���ّم���ل ه��ذه  اأن���ن���ي ال  اإال  االق��ت�����ش��ادي��ة، 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات ك��ذل��ك ك��ام��ل امل�����ش��وؤول��ي��ات، 

وميكن القول اليوم اإن هناك اأزمة ثقيلة 

ه��ي من  الو�شية  واجل��ه��ات  العمال  ب��ني 

اإه��م��ال  ع��ن  ثقة جنمت  اأزم���ة  �شك  دون 

احلقوق وعدم وجود منرب للدفاع عنها 

مم��ا ي��دف��ع ب��ه��م اإىل اخ��ت��ي��ار االإ����ش���راب 

لطرح ان�شغاالتهم«.

وح������ذر اأب������ي ن������ادر م����ن ا���ش��ت��م��راري��ة 

االأو�������ش������اع ع���ل���ى م����ا ه����ي ع���ل���ي���ه، الأن���ه���ا 

وبب�شاطة �شتعك�س �شورة �شلبية الأو�شاع 

ال��ع��م��ل، م��ا ���ش��ي��وؤدي اإىل ع���زوف ال���دول 

االأجنبية عن اال�شتثمار يف لبنان، بعدما 

ك���ان ي��ع��د قبلة ج��ي��دة ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات يف 

االآونة االأخرية، كونه من الدول العربية 

م�شكالت  اأو  ث����ورات  ت��ع��ري��ه��ا  مل  ال��ت��ي 

اأم���ن���ي���ة، ف�����ش��اًل ع���ن ال��ت�����ش��ه��ي��الت ال��ت��ي 

للم�شتثمرين  اللبنانية  الدولة  تقدمها 

ُتعّد  التي  امل�شرفية  واحلرية  االأج��ان��ب، 

عامل جذب لهم.

وع�����ن ال��ت��ح��ل��ي��ل االج���ت���م���اع���ي ل��ه��ذه 

ال���ظ���اه���رة، ت����رى ال��ب��اح��ث��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

احل�����رك�����ات  »ه���������ذه  اأن  ح�������رب  ����ش���ام���ي���ة 

االحتجاجية كانت متوقعة ل�شبب ب�شيط 

ه��و اأن ل��ب��ن��ان خ���رج م��ن م��رح��ل��ة اخ��ت��الل 

االأو�����ش����اع االأم���ن���ي���ة، ل��ذل��ك ف��ق��د اأح����دث 

املواطن قطيعة بينه وبني التفكري فيها، 

امل�شاكل  اإىل  ان�����ش��غ��االت��ه  ج��ل  انتقلت  ب��ل 

االجتماعية التي كانت موؤجلة يف املا�شي«.

ال���������ش����ي����ا�����ش����ات  »اأن  واع���������ت���������ربت 

االقت�شادية« تعد من بني العوامل التي 

ق��ط��اع��ات،  ع���دة  يف  حركت االإ�شرابات 

واأفرزت ا�شتقطاباً اجتماعياً، م�شرية اإىل 

اأن »املجتمع احلايل قد �شار طبقياً على 

اأ�شا�س عالمات الرثاء الفاح�س امل�شجلة 

م��ع��ي��ن��ة، يف ح���ني تتخبط  ل����دى ط��ب��ق��ة 

ط��ب��ق��ة ال��ع��م��ال، وال��ت��ي مت��ث��ل االأغ��ل��ب��ي��ة 

يف م�����ش��اك��ل اق��ت�����ش��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة مل 

املحللة  واأك���دت  ب��ع��د«.  حلول  لها  توجد 

ي�شتفيدوا  مل  العمال  »اأن  االجتماعية 

من زيادة االأجور التي اأعلن عنها يف وقت 

�شابق، الأن م�شتوى الغالء ارتفع وطاول 

واالإي��ج��ارات  الغذائية  وامل���واد  اخل��دم��ات 

انتقال االإ�شرابات  مرجحة  �شاكل«،  وما 

ال�شنة  خ��الل  القطاعات  من  املزيد  اإىل 

اجلارية وحتى املقبلة.

املعار�شون  يرى  مقابل،  �شعيد  على 

حل��رك��ة اال����ش���راب���ات االأخ������رية، اأن����ه »ال 

املوظفني واالأج��راء  اأح��د يف حق  يجادل 

وال����ع����م����ال يف ال�����دف�����اع ع����ن م��ك��ا���ش��ب��ه��م 

وام����ت����ي����ازات����ه����م وخم���ت���ل���ف ح���ق���وق���ه���م، 

وممار�شة كافة احلقوق املكفولة لهم من 

بهذه احلقوق،  املطالبة  القانون يف  قبل 

املطالبة  ت�شطدم  ح��ني  العمل  م��ا  لكن 

بهذه احلقوق مع حقوق طبقات و�شرائح 

اأخ�����رى م���ن امل��ج��ت��م��ع؟ م���ا ال��ع��م��ل حني 

ب��ه��ذه احل��ق��وق جم��رد  امل��ط��ال��ب��ة  ت�شبح 

تعطيل مل�شالح املواطنني واإ�شرار متعمد 

ب��ه��م م���ن خ���الل االإ�����ش����راب واالن��ق��ط��اع 

هذه  تعطي  حني  العمل  ما  العمل؟  عن 

اأن يعبث  االإ����ش���راب���ات ذري��ع��ة مل��ن ي��ري��د 

باأمن هذا البلد وا�شتقراره؟ هنا اإذاً يقع 

ن��وع من اال�شطدام بني حق وح��ق، حق 

امل��وظ��ف يف امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��ه م��ن خ��الل 

اال�شتفادة  امل��واط��ن يف  االإ����ش���راب، وح��ق 

من املرافق واخلدمات املكفولة له اأي�شاً 

امل�شوغات  ك��ان��ت  ومهما  ال��ق��وان��ني،  بكل 

امل�شربني،  ه��وؤالء  دفعت  التي  واالأ�شباب 

وم��ه��م��ا ك���ان���ت ���ش��رع��ي��ة االإ�����ش����راب من 

االآث��ار  اأن  �شك  ف��ال  القانونية،  الناحية 

هذا  على  امل��رت��ب��ة  واخل�����ش��ائ��ر  ال�شلبية 

االأمر تفوق مبراحل ما قد يرتب عليه 

املحدودة،  الفئوية  واملنافع  امل�شالح  من 

����ش���واء ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االق���ت�������ش���ادي اأم 

االجتماعي اأم النف�شي«.

وي���ت���اب���ع ه���������وؤالء: »اأم���������ام ك����ل ه���ذه 

ال��ت��داع��ي��ات ن��ت�����ش��اءل ب��ك��ل ح��ي��ادي��ة: ما 

اخليار ال�شحيح اأمام املوظفني للمطالبة 

ب��ح��ق��وق��ه��م؟ ه���ل ي��ك��ون االإ�����ش����راب عن 

العمل حاًل حقيقياً وجمدياً للم�شكالت 

العالقة التي يتعر�شون لها؟ وهل توؤدي 

االإ�شرابات فعاًل اإىل حلول تر�شي جميع 

االأط������راف؟ وه���ل ه��ن��اك ب��دي��ل م�����ش��روع 

اأو  �شرر  اأي  عليه  يرتب  ال  ل��الإ���ش��راب 

يخلف وراءه اأي نوع من اخل�شائر؟ وهل 

االإ���ش��راب  من  املتحققة  امل�شالح  ت��وازي 

االأ�شرار الناجتة عنه«؟

اإعداد هناء عليان
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أزمة ثقة بين الموظفين واإلدارات المسؤولة

لبنان 2012.. عام اإلضرابات بامتياز

w w w . a t h a b a t . n e t

عليها  �شادق  التي  الدولية  العمل  اتفاقيات  يف  مكفول  االإ���ش��راب  حق 

لبنان، وي�شري الباحثون اإىل اأن االإ�شراب يق�شد به امتناع العمال جماعياً، 

نتيجة  العمل  عقود  مبقت�شى  عليهم  الواجب  العمل  عن  موؤقتاً  امتناعاً 

منازعات العمل التي حتدث بينهم وبني اأ�شحاب العمل وبنية الرجوع اإىل 

العمل بعد ح�شمها، واالإ�شراب قد يكون له بواعث مهنية يقوم به العمال 

للمطالبة بحقوقهم املهنية، كزيادة االأجور، اأو تخفي�س عدد �شاعات العمل، 

اإىل  باالإ�شافة  املواطنني،  جميع  وي�شمل  اقت�شادياً  االإ�شراب  يكون  ورمب��ا 

ال�شريبة،  كفر�س  حكومية،  اقت�شادية  اإج��راءات  على  لالحتجاج  العمال، 

ورمبا يكون تعبرياً عن موقف �شيا�شي، لكن ما ي�شعرنا بالقلق اأن ا�شتخدام 

لل�شاأن  املتابع  اأن  لدرجة  و�شريعة،  غريبة  بطريقة  ينت�شر  ب��داأ  احل��ق  ه��ذا 

املحلي يتوقع اأنه كل يوم يوجد اإ�شراب جلهة ما!

اتفاقيات العمل
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جمهوريتي  يف  ال�سودانيون  يتطّلع  ال��ذي  الوقت  يف 

ال��ذي  ال��ن��زاع  وق��ف  اإىل  بينهما،  وم��ا  ال�سمال واجل��ن��وب 

من  خوفاً  م�سّلحة،  ا�ستباكات  اآخ��ر  اإىل  حني  من  ي�سهد 

امتداد النار يف اله�سيم الياب�س، ن�سمع من بعيد دعوات 

لقرع طبول احلرب بني اأبناء اجللدة الواحدة، مع ارتفاع 

اإّن  النفطية، حيث  ال��روة  على خلفية  ال�سجاالت  نربة 

االآبار تقع حتت �سيطرة اجلنوب املن�سّق قبل ت�سعة اأ�سهر، 

فيما اخلالف على ن�سبة العمولة التي يتقا�ساها ال�سمال 

االأم كحق الإمرار ونقل النفط امل�سدر عرب اأرا�سيه.

وق���د و���س��ل ات��ه��ام رئ��ي�����س دول���ة اجل��ن��وب ال�����س��وداين 

ب�سرقة  الب�سري«  »عمر  برئا�سة  ال�����س��ودان  ك��ري«  »�سيلفا 

النفط وبيعه بعد ف�سل االتفاق على الر�سوم، حتى و�سل 

اإّن اإغ��الق حقول النفط وال�سيما حقل  به االأم��ر للقول 

ال�سرقة،  م��ن  الب�سري  مل��ن��ع  ال��وح��ي��د  ه��و احل���ّل  »ب���ال���وج« 

يف وق���ت ت��ت��زاي��د امل�����س��اك��ل ل���دى اجل��ن��وب ال���ذي يتخّبط 

يف م�����س��ك��الت م���ت���ع���ّددة، ���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة واأم��ن��ي��ة 

الهوة،  ات�ساع  ذروة يف  بلغت  االأخ��رية  وه��ذه  واجتماعية، 

اأن وقف  يعني  ما  �سائكة،  قبلية  انعك�ست �سدامات  وقد 

���س��ّخ ال��ن��ف��ط يعني خ�����س��ارة 98 يف امل��ئ��ة م��ن دخ���ل دول��ة 

اجلنوب التي مل تر�س بعد على بّر �سيا�سي وا�سح �سوى 

مّد اأذرع  االأخطبوط ال�سهيوين - االإ�سرائيلي اإليها.

متاثل  م�سكالت  اأي�ساً  ُيعاين  ال�سمال  ف��اإن  باملقابل، 

ا�ستداد املعار�سة، لكنه يتميز  بع�س ما يف اجلنوب مثل 

اأك���ر، بحيث  ع��ن اجل��ن��وب ب��اأن��ه م�ستهدف م��ن ال��غ��رب 

فيه،  الغرب  من  بتمويل  التمّرد  على  حتري�س  يجري 

وكذلك يف املناطق على احلدود مع اجلنوب.

املتحدة  ال���والي���ات  م��ق��دم��ه��م  ويف  ال��غ��رب��ي��ني  اأّن  اإاّل 

انف�ساله،  يخ�سون من انزالق اجلنوب الذي كانوا وراء 

اأّن  �سيما  ال�سمال،  م��ع  ذات��ه  االآن  يف  م�سّلح  ���س��راع  نحو 

دولته التزال طرّية العود وميكن اأن تتفّكك ب�سرعة.

م�ستمرة  تبقى  احل��ب��ال  ���س��ّد  عملية  ف����اإّن  ول���ذل���ك، 

اإىل حني  اأو  م�سّمى،  اأج��ل غري  اإىل  التفاو�س  يف عملية 

املهددين  ال�سطرين  ب��ني  ح��ّل  اإىل  ل  التو�سّ فيه  ميكن 

االآت��ي  الوح�س  ف��م  يف  �سائغة  �سطائر  اأرب���ع  ي�سبحا  ب��اأن 

عن  النفط  ويبلع  والياب�س  االأخ�����س��ر  لياأكل  بعيد  م��ن 

املجاعة  فم  واأهلها يف  ال�سودان  اأر���س  ويبقى  اأبيه،  ُبكرة 

ال��ن��زاع��ات م�ستمرة   واإب��ق��اء  اإذك���اء  والتخّلف، م��ن خ��الل 

حتت عناوين تختلف يومياً.

وعليه، اإن ال�سراع امل�سّلح بني ال�سمال االأم واجلنوب 

املن�سّق كوليد عاق، يزيد من احتماالت حاالت التاأّزم اأو 

حدوث اأزمات اإن�سانية يدفع ثمنها االأبناء جميعاً، ف�ساًل 

عن االأم، اأي العائلة ال�سودانية باأكملها، بحيث متتّد اإىل 

جهات ال�سودان كلها.

اأو ه��روب من والي��ة النيل  ولقد ب��داأت موجة ن��زوح 

االأزرق على احلدود مع اجلنوب باجتاه اأثيوبيا بت�سجيع 

املذهبي  ال�سراع  تاأجيج  التي تريد  الغربية،  ال��دول  من 

اللجوء  لطلب  الهاربني  بني  اأج���واء  واإ�ساعة  والعرقي، 

ال�سيا�سي يف اأثيوبيا بحجة العنف والق�سف امل�ستمر.

ويكت�سف الباحثون الذي يزورون والية دارفور، التي 

وكذلك  فرن�سا،  م�ساحة  اجلغرافية  م�ساحتها  تتجاوز 

ب��ع��ث��ات غ��رب��ي��ة بينها دخ��الء  اأّن  والي���ة ج��ن��وب ك��ردف��ان 

على  املناطق  تلك  قبائل  ي�سجعون  ا�ستخبارات  وعمالء 

النزاعات، من خالل التالعب بالتاريخ والتحري�س على 

اال�ستئثار بالروات لبع�س القبائل وتاأليب قبائل اأخرى 

على عدم القبول بذلك.

ل��الأمم املتحدة  م��ن��دوب��ون تابعون  اأح��ي��ان��اً  وي��ع��رف 

ب��اأن  االأزم���ة  وراء  م��ن يقف  ي��ح��ددوا  اأن  دون  بخال�سات 

تاأتي  ثم  للغاية، ومن  �سيئة  كردفان  االأو�ساع يف جنوب 

تقارير م�سبقة ال�سنع على حتميل امل�سوؤولية للحكومة 

تق�سف جتمعات  اأن��ه��ا  ب��ح��ج��ة  اخل���رط���وم،  امل��رك��زي��ة يف 

التي ترتكب منذ  ام��ت��داداً جلرائم احل��رب  وتعترب ذلك 

اأن  دون  القتل،  ملجرد  يقتل  طرفاً  هناك  وك��اأن  �سنوات، 

للطرف  امل�سبقة  االأح��ك��ام  ذات  التقارير  وا�سعو  ي�ستمع 

امل��ت��ه��م، اأو ال����ذي ي����راد ات��ه��ام��ه م���ن اأ���س��ح��اب امل�����س��روع 

التق�سيمي يف ال�سودان.

واملالحظ اأّن التح�سريات املعادية  ل�سرذمة ال�سودان 

مل ت��ت��وق��ف م��ن��ذ اإ�����س����دار امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة 

دفاعه  وزي��ر  ث��م  وم��ن  الب�سري«،  »عمر  بحق  »اأوك��ام��ب��و« 

كمجرمني ب��ح��ق االإن�����س��ان��ي��ة واإع�����ادة جت��دي��د ذل���ك بعد 

انف�سال اجلنوب.

اإعدادها  ولعّل واحدة من التح�سريات االأخرية بداأ 

يف ال��ك��ون��غ��ر���س االأم����ريك����ي، م���ن خ����الل ط��ل��ب ال��ن��ائ��ب 

العن�سري »فرانك ولف«، وحتت الذرائع االإن�سانية التي 

خ�سومها  اتهام  خ��الل  من  وا�سنطن  ت�ستظّلها  ما  ع��ادة 

بالتدريج بجرائم التطهري العرقي والقتل واالغت�ساب 

وما اإىل ذلك، وقوام امل�سروع اجلديد ال�سغط على الدول 

ب�سحب االعراف بنظام عمر الب�سري.

ال�سراع يف ال�سودان لي�س اإن�سانياً اأو من اأجل خدمة 

يف  يحمل  �سيا�سي  �سراع  هو  اإّن��ا  واالإن�سانية،  االإن�سان 

ال�سيطرة  اأهدافه  اأهم  اإن�سانية  اأوجه  طّياته نزاعات لها 

لكن  ال�سيا�سية،  ال�سيطرة  ث��م  الباطنية  ال���روات  على 

على ما يظهر، فاإّن توازن الرعب من اإ�سعال النار يجعل 

من الطرفني املتنازعني اإبقاء النزاع يف حالة الالحرب 

والال�سلم اإىل اأجل غري م�سمى.

يون�س عودة
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السودان.. غول الغرب يقرع طبول الحرب

ال�ساطر بعد اجتماع ماراتوين  حمل تر�سيح خريت 

���س��اع��ات، ر�سائل   8 اأك���ر م��ن  ا�ستمر  االإخ����وان  ل�����س��ورى 

باجتاه  االأوىل  م��ت��ع��ددة،  ب��اجت��اه��ات  متنوعة  وحت��دي��ات 

ال�سلفيني، حيث مت �سحب الب�ساط االإ�سالمي من حتت 

كان  ال��ذي  الرئا�سي  املر�سح  اإ�سماعيل؛  اأب��و  ح��ازم  اأرج��ل 

االنتخابية  حملته  وك��ان��ت  كاملة،  بحرية  عليه  يتمدد 

وب��ره��ن��ت ع��ن ه��ذا من  املر�سحني،  ب��ني  االأن�����س��ط  ُتعترب 

خالل عرو�س القوة التي ر�سمها اأن�ساره يف ال�سارع اأثناء 

وبعد تقدمي اأوراق تر�سيحه الر�سمية للجان املخت�سة.

الداخل احلزبي؛ من  باجتاه  كانت  الثانية  الر�سالة 

ق��ي��ادات االإخ���وان، وم��ا يعني  اإىل  الفتوح  اأب��و  املنعم  عبد 

اإن كل من  تقول  وا�سحة  ر�سالة  التنظيمي، يف  الع�سب 

كانت  مهما  عنها  وي��خ��رج  احل���زب  ق����رارات  على  يتمرد 

االأ���س��ب��اب، ���س��وف ُي�����س��ط��ب م��ن امل��ع��ادل��ة، وي��ت��م اإع��دام��ه 

اإن���ذار  مبنزلة  فكانت  الثالثة  ال��ر���س��ال��ة  اأم���ا  �سيا�سياً.. 

ال�سيا�سية  الع�سكري واالأحزاب والقوى  وحتدٍّ للمجل�س 

امل�سرية، حيث قالت للجميع: »ك�س ملك.. القرار لنا«.

م�سر،  يف  ال��رئ��ا���س��ة  اأوراق  خ��ل��ط  ال�����س��اط��ر  ت��ر���س��ي��ح 

وامل�����س��ري��ون ي��ت�����س��األ��ون ع��ن اآخ���ر وع���د قطعه االإخ����وان 

ك��ان��ت وع��دت  اأن  ب��ع��د  ع��ن��ه  �ستتخلى  امل�����س��ل��م��ون، وم��ت��ى 

باالأم�س القريب بعدم املناف�سة على مقعد الرئا�سة حتى 

واللجنة  والتنفذية  الت�سريعة  ال�سلطة  احتكار  يتم  ال 

التاأ�سي�سية للد�ستور بيد االإخوان، لكن هناك من ي�سرخ 

الكتلة  �سيفتت  الر�سيح  ه��ذا  ب��اأن  االإ�سالمي  التيار  يف 

اإ�سالمني هم:  اأربعة مر�سحني  االإ�سالمية الناخبة بني 

حممد العّوا وعبد املنعم اأبو الفتوح وحازم اأبو اإ�سماعيل، 

وتقدمي  باالعرا�س  االإخوانية  االأ�سوات  بع�س  وب��داأت 

ق���ال: »ال  ال���ذي  ال��ه��ل��ب��اوي،  ك��م��ال  ا�ستقاالتها، واأه��م��ه��م 

اإع��ادة  يف  االأم��ل  اأنتم  قياداتكم،  لكم  تقوله  ما  ت�سدقوا 

�سباب من  اأربعة  قدم  قد  وك��ان  ر�سدها«..  اإىل  اجلماعة 

احتجاجاً  اجل��م��اع��ة،  م��ن  ا�ستقاالتهم  االإخ����وان  ق��ي��ادات 

اإن��ه  يقولون  املعر�سون  ال�ساطر.  خ��ريت  تر�سيح  على 

قرار اأهوج، و�سيذكر التاريخ رف�سهم الأبو الفتوح انتقاماً 

لتمرده، وتعبرياً عن �سلفهم احلزبي.

اأخرياً قرر االإخوان املواجهة من خالل دخول خريت 

ومطور  راع��ي  املليونري  الرئا�سي،  ال�سباق  اإىل  ال�ساطر 

برنامج االإخوان االقت�سادي الذي يقول عنه امل�سوؤولون 

االأمريكيون والقطريون الذين التقاهم موؤخراً ب�ساحب 

املرنة،  الناجحة والروؤية الع�سرية  العقلية االقت�سادية 

الذي ميكن التعامل معه.

هناك تكهنات عديدة اأطلقها العديد من ال�سيا�سيني 

ال�سمني  التاأمر  حد  اإىل  توافق  وج��ود  ح��ول  امل�سريني 

بني املجل�س الع�سكري واالإخ��وان حول تر�سيح ال�ساطر، 

جميعهم ربطوا بني اإعالن توقيت تر�سيح ال�ساطر وبني 

ال�ساطر وحممد مر�سي؛  ال��ذي جمع  االأخ��ري  االجتماع 

رئ��ي�����س ح���زب احل��ري��ة وال���ع���دال���ة، م��ع ق���ي���ادات املجل�س 

التي  الق�سايا  عن  �ساماًل  عفواً  اأ�سدر  الذي  الع�سكري، 

ق�سية  1992 يف  ع��ام  اأث��ره��ا  على  و�ُسجن  اُت��ه��م  اأن  �سبق 

»�سل�سبيل« بتهمة غ�سل االأموال، ثم يف ق�سية ملي�سيات 

جامعة االأزهر عام2007، ومل يخرج من ال�سجن اإال بعد 

اإخراجه  بعد  االإخ���وان  �سيتمكن  فهل  يناير،  ث��ورة  قيام 

اأ�سطورة  اإىل  ويتحول  الق�سر،  اإىل  اإدخاله  ال�سجن  من 

الرئي�س الذي خرج من ال�سجن اإىل الق�سر؟

اإال اأن ه��ن��اك ظ��اه��رة ب����رزت جم����دداً ح���ول دع���وات 

تتحدث عن طلبات تقدمت بها بع�س االأحزاب والقوى 

ح�سني  حممد  امل�سري  لر�سيح  امل�سرية  وال�سخ�سيات 

وحفاظاً  املدينة،  للدولة  اإن��ق��اذاً  مل�سر،  رئي�ساً  طنطاوي 

القيم  على  وللتاأكيد  الدينية،  الدولة  خطر  من  عليها 

للبالد  يحفظ  مب��ا  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  الوطنية  وال��ث��واب��ت 

تعددها الثقايف والعقائدي كما قالوا، ومل توؤكد م�سادر 

امل�سري هذه املعلومات اأو تنفيها، فهل بداأت نذر املواجهه 

املفتوحه بني املجل�س الع�سكري واالإخوان بالظهور؟

مل يذكر التاريخ اأن وادي النيل جنح اأحد يف تق�سيمه 

اأو  �سرذمته، فم�سر اأمة واح��دة مل يقدر اأحد اأن يفرق 

اليوم:  يت�ساءل  البع�س  ال��زم��ان،  م��ر  على  اأبنائها  ب��ني 

هل هناك من يريد اال�ستبداد يف م�سر، وتدمري بنيتها 

الفو�س  معمعة  يف  واإدخ��ال��ه��ا  واالجتماعية،  ال�سيا�سية 

املدمرة؟ كر احلديث يف م�سر عن اإمكانية حدوث بع�س 

اأح��داث  وق��وع  �سيناريو  فيتحقق  املتوقعة،  غ��ري  االأم���ور 

اجلهادية  ال��ت��ي��ارات  فلول  فيها  ليتهم  وعنيفة،  دم��وي��ة 

ال��ق��دمي��ة، وال��ت��ي ي����ردد اأن��ه��ا م���ازال���ت تتبنى خ��ي��ارات 

العنف امل�سلح، واأنها مازالت غري موؤمنة بجدوى اإقامة 

الدولة االإ�سالمية من خالل العمل ال�سيا�سي ال�سلمي، 

يدفع  اأن  ميكن  ال��ذي  الفو�سى  �سيناريو  يبداأ  وبالتايل 

احلكم  على  واال�ستيالء  قب�ستهم  ت�سديد  اإىل  الع�سكر 

ن��ه��ائ��ي��اً، حت��ت ح��ج��ة حم��اول��ة ا���س��ت��ع��ادة االأم����ن وت�سيري 

عمليات  يتبعها  عرفية  اأح��ك��ام  وف��ر���س  ال��ب��الد،  ���س��وؤون 

قمع واعتقال حتاكي ليايل مظلمة كانت قد مرت على 

األقي القب�س  االإخ��وان امل�سلمني يف العهد املا�سي، حيث 

على 15000 نا�سط يف ليلة واحدة، ومت �سجنهم ل�سنوات 

طويلة، فهل ي�سطر اجلي�س لتنفيذ نف�س ال�سيناريو؟

جهاد ال�ضاين 

االأمري متعب بن عبد اهلل يقبل يد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

خيرت الشاطر.. من السجن إلى الترشح لرئاسة مصر
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مر�سح االإخوان امل�سلمني لرئا�سة م�سر حممد خريت ال�ساطر

اآلية ع�سكرية مدمرة اإثر قذيفة ا�ستهدفتها )اأ. ف. ب(



زي���ارة وزي���رة اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة اإىل 

مدرجه  تكن  مل  وال��ت��ي  املفاجئة  ال�سعودية 

على جدول االأعمال، كانت مف�سلية ومهمة 

التي  ب��امل��وا���س��ي��ع  وح��اف��ل��ة  توقيتها  يف  ج���داً 

حمطة  و�ست�سكل  بها،  وال��ت��داول  اإثارتها  مت 

ال�سعودية،  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��الق��ات  يف  ب����ارزة 

درع  اإقامة  كان  الزيارة  لهذه  االأول  العنوان 

دفاعي �ساروخي يغطي كل منطقة اخلليج، 

والأجل ذلك �ستقوم هيالري كلينتون بزيارة 

ال��درع  لت�سويق  ال�ستة  اخلليج  دول  عوا�سم 

ال�����س��اروخ��ي،  ل��ل��درع  ام���ت���داداً  ال���ذي �سيكون 

الذي ا�ستكمل يف اأمريكا واأوروبا واآ�سيا وبداأ 

اأمريكا  تاأمل  حيث  تركيا،  يف  لبنائه  العمل 

اخلليج  اأنظمة  طماأنة  يف  ال���درع  ي�ساهم  اأن 

وت��ق��ل��ي�����س رغ��ب��ة ب��ع�����س ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة يف 

ام��ت��الك ���س��الح ن���ووي ت��ع��ار���س��ه »اإ���س��رائ��ي��ل« 

وتخافه، الدرع ال�ساروخي االأمريكي لي�ست 

اأن مت طرحها  �سبق  ب��ل  ال��ي��وم،  ول��ي��دة  فكرة 

وقبل   ،1990 ع��ام  منا�سبة منذ  اأك��ر من  يف 

حتاكي  تدريبات  االأمريكيون  اأج��رى  عامني 

عابرة  بالي�ستية  �سواريخ  ل�سقوط  هجمات 

للقارات يف منطقة اخلليج.

وب���ط���رح م�����س��األ��ة ال�����درع ال�����س��اروخ��ي يف 

اخل���ل���ي���ج ت���ك���ون ك��ل��ي��ن��ت��ون ن��ق��ل��ت م��ن��ظ��وم��ة 

اإىل  الثنائي  امل�ستوى  من  االأمنية  العالقات 

م�ستوى التن�سيق الدويل واالإقليمي العميق، 

اإقامة  خ��الل  من  جديدة  لتفاهمات  ممهدة 

اأول منظمة ع�سكرية للتعاون اال�سراتيجي 

التعاون  املتحدة ودول جمل�س  الواليات  بني 

انت�سار  بعد  ما  ملرحلة  للتح�سري  اخلليجي 

�سورية وبروز اإيران النووية كالعب اإقليمي 

الدولية  التكتالت  لظهور  وا�ستعداداً  كبري، 

اجلديدة )دول الربيك�س مثاًل( هذا التعاون 

ال������ذي ���س��ي��ك��ون م����دخ����اًل ل���ل���ح���رب ال����ب����اردة 

اجلديدة، التي ظهرت اأوىل مالحمها العام 

ال�سيني  الرو�سي  الفيتو  خ��الل  من  املا�سي 

املزدوج يف جمل�س االأمن، ورمبا يكون متهيداً 

هذا  الأن  اجلديد  االإقليمي  التمحور  ملرحلة 

الدرع ال�ساروخي اجلديد �سيكون يف مواجهة 

ورمبا  االإيرانية،  ال�ساروخية  القدرة  تطور 

كان اأحد اأهدافه ال�سغط والتهويل النف�سي 

النفطي  اخل��ل��ي��ج  دول  واإب���ق���اء  اإي�����ران،  ع��ل��ى 

يف ح���ال ذع���ر الب���ت���زازه���ا م��ال��ي��اً و���س��ي��ا���س��ي��اً، 

العالقات  ان��ت��ق��ال  يف  ال���درع  ه��ذا  و�سي�ساهم 

االإ�سرائيلية اخلليجية من م�ستوى  التن�سيق 

يف  الكاملة  ال�سراكة  مرحلة  اإىل  ال�سيا�سي 

امل�سرك  والع�سكري  االأم��ن��ي  العمل  جم��ال 

بني »اإ�سرائيل« ودول اخلليج واأمريكا، و�سيتم 

ربط االأنظمة ال�ساروخية العاملة يف املنطقة 

ال�ساروخي  ال��درع  مع  والتكامل  بع�سها  مع 

العدو  على  االت��ف��اق  مت  اأن  بعد  االإ�سرائيلي 

كلينتون  روؤي���ة  لتنفيذ  ومت��ه��ي��داً  امل�����س��رك، 

اأن تدافع  اأم��ة  اأن��ه ال ميكن الأي  التي تعتقد 

م�����س��احل��ه��ا مب��ف��رده��ا،  نف�سها وحت��م��ي  ع���ن 

ليديروا  �سركائها،  على  االعتماد  عليها  واأن 

ومن  ف��ع��ااًل،  �ساروخياً  نظاماً  لها  وي�سغلوا 

املهمة  بهذه   للقيام  »اإ�سرائيل«  من  اأخل�س 

وا�سحة  اأمريكية  حماولة  هناك  الدفاعية، 

قدراتهم  وي�سنعوا  يبنوا  اأن  من  العرب  ملنع 

ال��ذات��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��دف��اع��ي��ة  الت�سليحية 

وم�ساحلهم  و�سعبهم  اأر���س��ه��م  ع��ن  ل��ت��داف��ع 

املحيطات،  وراء  من  تاأتي  التي  القوات  �سد 

م��وارده��ا  ع��ل��ى  وت�����س��ي��ط��ر  ث��راوات��ه��ا  لتنهب 

اأم����ام ع�����س��ر التحالف  ب��ت��ن��ا  واأر����س���ه���ا، ف��ه��ل 

و»اإ�سرائيل«  اأم��ريك��ا  بني  العميق  الع�سكري 

�سورية  �سد  عربي  ك��ان  ال��ذي  اخلليج  ودول 

واإيران وحزب اهلل.

 وك���ان���ت ه���ذه ال���زي���ارة م��ن��ا���س��ب��ة الإب���الغ 

ق�����راراً  اأن ه���ن���اك  ال�����س��ع��ودي��ني  امل�������س���وؤول���ني 

ب���االن���ف���ت���اح ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي على  اأم���ريك���ي���اً 

مع  املحادثات  ا�ستئناف  خ��الل  من  ط��ه��ران، 

دول )5+1( حول الربنامج النووي االإيراين 

اأم���ريك���ا ورو���س��ي��ا  ن��ي�����س��ان مب�����س��ارك��ة   13 يف 

وال�سني وبريطانيا واأملانيا وفرن�سا.

ال�سعوديني  من  كلينتون  طلبت  كما 

اإعطاء مبادرة عنان يف �سورية كل الدعم، 

عن  ال��دع��م  من�سوب  منع  اأو  وتخفي�س 

الدعم  وخ�سو�ساً  ال�����س��وري��ة،  امل��ع��ار���س��ة 

امل�ستجد  املوقف  ه��ذا  وياأتي  الت�سليحي، 

بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الدقيقة  امل��راج��ع��ة  بعد 

ال�سيا�سي  للم�سهد  االأم��ريك��ي��ة  ال��دوائ��ر 

ال��ع��رب��ي اجل���دي���د، ال��ت��ي اأن��ت��ج��ت��ه ث���ورات 

امل�سهد  ق��درة هذا  الربيع العربي وم��دى 

على حماية امل�سالح الغربية، والتحوالت 

�سمود  اأنتجها  التي  واالإقليمية  الدولية 

ال�سمود  ال�سورية، هذا  والقيادة  اجلي�س 

�ساهم ب�سكل كبري بتغيري موازين القوى 

ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ظ��ل��ت ثابتة 

طيلة العقود املا�سية، ولقد بداأت دالالت 

بعد  و�سوحاً  ت��زداد  العاملي  التحول  ه��ذا 

مل�سروع  ال��ت�����س��دي  يف  رو���س��ي��ا  اأن جن��ح��ت 

ال���ردع ال�����س��اروخ��ي االأم��ريك��ي يف اأوروب���ا 

ال�سرقية.

من  مزيداً  القادمة  املرحلة  حتمل  رمب��ا 

القطرية،  ال�سعودية  العالقات  يف  التدهور 

ال�����س��ع��ودي��ة طلبت م����راراً من  اأن ك��ان��ت  ب��ع��د 

امل�سبوهني،  بع�س  م��ن حت��رك��ات  احل��د  قطر 

الذين يقومون باأعمال مت�س االأمن الوطني 

ال�سعودية  اإن  املعلومات  وت��ق��ول  ال�����س��ع��ودي، 

مررت قبل اأ�سابيع ر�سالة من خالل اأكادميي 

الزيارة  اآداب  والتزام  االأ�سل  �سعودي  قطري 

�سيا�سي  ن�ساط  اأي  مم��ار���س��ة  اأو  دع��م  وع���دم 

داعم لالإخوان امل�سلمني على اأرا�سيها، وكان 

ر�سائل  باإي�سال  ي��ق��وم  ال��ق��ط��ري  االأك��ادمي��ي 

العودة  �سلمان  لل�سيخ  القطرية  القيادة  من 

املمنوع من ال�سفر.

وتقوم قطر بتوزيع االأموال وامل�ساعدات 

اجلماعات  وبع�س  امل�سلمني  االإخ����وان  على 

االأخ������رى ب����دون ح�����س��اب، وت���ب���دو وا���س��ن��ط��ن 

ال��دور القطري يف  غري منزعجة نهائياً من 

تعمل  ال��ت��ي  ال���دول  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سعودية 

ال�����س��رخ،  لتعميق  ومت��وي��ل��ي��اً  اإع��الم��ي��اً  ق��ط��ر 

وتعمم الفو�س فيها من �سورية اإىل اأريريا 

وال�����س��وم��ال وال��ي��م��ن وم�����س��ر وغ���ريه���ا من 

الدول.

حمرر ال�ش�ؤون العربية

بني  امل��ت��ب��ادل��ة  الكالمية  امل��ن��او���س��ات  تهدئة  رغ��م 

»االإخ�������وان امل�����س��ل��م��ني« و���س��ل��ط��ات دب����ي، ف����اإن جم��رد 

ال�سيا�سية  التبدالت  ال�سطح، يف خ�سم  اإىل  ظهورها 

ال��ع��رب��ي واالإ���س��الم��ي، ينبئ  ب��ال��ع��امل��نينْ  ال��ت��ي تع�سف 

وال��رق��ب  ال��ري��ب��ة  ت�سودها  ج��دي��دة  مرحلة  ب��ب��داي��ة 

وبني  النفطية  اخلليج  دول  ح��ك��ام  ب��ني  ال��ع��الق��ة  يف 

حركات »االإ�سالم ال�سيا�سي«. ومما يفاقم هذا القلق 

عتبات  اإىل  امل�سلمني«  »االإخ����وان  و���س��ول  اخلليجي، 

تناول  مع  املرافق  اإفريقيا  و�سمال  احلكم يف م�سر 

اإع��الم��ه��م مل�����س��األ��ة احل��ي��اة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف اأنظمة 

احلكم ال�سائدة. 

التدخل  عدم  التزامها  »اجلماعة«  اإع��الن  فرغم 

العلني ب�سوؤون احلكم، ال يغيب عن بال حكام اخلليج 

لهم  اأن  يوؤكد  ال�سري  امل�سلمني«  »االإخ���وان  تاريخ  اأن 

وال  الكتمان،  ط��ي  يف  ظلت  ع��دي��دة  �سيا�سية  ملفات 

يتم التداول فيها اإال يف الدوائر املغلقة، وعليه، فاإن 

التهم التي يلقيها ال�سيا�سيون واملفكرون اخلليجيون 

من وقت اإىل اآخر �سد اجلماعة، ت�ستند اإىل خماوف 

تتوفر  ال�سلطة عندما  انق�سا�سها على  احتمال  من 

ال�سروط املالئمة.

ل��ط��امل��ا وّظ����ف ح��ك��ام اخل��ل��ي��ج ح��رك��ات »االإ����س���الم 

ال�سيا�سي«، ومن �سمنهم جماعة االإخوان امل�سلمني، 

وحماية  ال�سيا�سية،  اأنظمتهم  عن  الدفاع  مهمات  يف 

م�ساحلهم املحلية واالإقليمية، ومقابل الدعم املايل 

غ��ري امل���ح���دود، ن��ّف��ذت ه���ذه احل���رك���ات حل�����س��اب دول 

اخلليج الكثري من امل�ساريع ال�سيا�سية على امل�ستوى 

يف  النا�سري  امل��د  مواجهة  راأ���س��ه��ا  وعلى  االإقليمي، 

خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�سي، واحلد من نفوذ 

والت�سييق  املنطقة،  يف  ال�سابق  ال�سوفييتي  االحت��اد 

على حركات التحرر القومية، والي�سارية عموماً.

ومع ذلك يبقى اخلوف من اأن ينقلب ال�سحر على 

ال�ساحر، وهذا ما يف�سر حاالت التعاون والتباعد بني 

دول اخلليج و»حركات االإ�سالم ال�سيا�سي«، التي توالت 

على مدى ت�سعة عقود، وتبدلت بح�سب تغري الظروف 

اخلليج  ب��ل��دان  ت��خ��وي��ف  ظ��ل  يف  وال���ي���وم،  ال�سيا�سية. 

من  خليجية  خ�سية  ثمة  االإيرانية،  القوة  تنامي  من 

احتمال قيام عالقات حتالفية بني ايران وبني جماعة 

االإخوان امل�سلمني، وغريها من احلركات ال�سلفية.

ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل���نينْ  يف  االأخ��������رية  االأح���������داث  اإن 

واالإ����س���الم���ي، خ�����س��و���س��اً ���س��ع��ود ح��رك��ات »االإ����س���الم 

اأمريكية، وم�ساندة  ال�سلطة مبباركة  اإىل  ال�سيا�سي« 

قطرية غري حم��دودة، جتعل الرهان االإي��راين على 

التقرب من االإخوان امل�سلمني رهاناً خا�سراً، ومن هذا 

املنطق ا�ستطاع بع�س حكام اخلليج اأن يطمئنوا حكام 

دولة االإمارات واأقنعوهم بالراجع عن حملتهم �سد 

االإخوان امل�سلمني، بعد اأن و�سلت االتهامات املتبادلة 

كوابتهما  ع��ن  ال��ط��رف��ان  فيه  ك�سف  خطري  ح��د  اإىل 

الدفينة، ونوايا كل منهما جتاه االآخر. 

فمن اأجل فهم حركة االإخ��وان امل�سلمني وكيفية 

اأن ن�ستعر�س  تعاملها الظريف مع االآخ��ر، من املفيد 

االإخ��وان  العالقة بني  تاريخ تطور  �سريعة عن  ملحة 

امل�سلمني ودول اخلليج. 

من املعروف اأن احلركات التابعة جلماعة االإخوان 

امل�سلمني هي االأقدم يف حياة اجلزيرة العربية، وتعود 

اآل  اإىل جتمع »االإخ��وان« الذي رعاه و�سكله  اأ�سولها 

�سعود ع�سية انتهاء احلرب العاملية االأوىل، ثم �سرعان 

ن��زواًل عند رغبة  اأع�سائه  اأم��روا بحّله ومالحقة  ما 

بريطانيا ب�سرورة عدم التزام اململكة باإعادة اخلالفة 

االإ�سالمية بعد �سقوطها يف تركيا.

ومع انت�سار اأفكار االإخوان يف م�سر، اأ�س�س ال�سيخ 

عام  ر���س��م��ي��اً   امل�سلمني  االإخ����وان  ح��رك��ة  البنا  ح�سن 

اآل �سعود م�سلحة  العزيز  عبد  امللك  وارتاأى   ،1928
يف توثيق العالقة مع البنا، طاملا التزم االأخري بعدم 

تاأ�سي�س فرع للجماعة يف ال�سعودية، لكن بعد رحيل 

اجلماعة  على  املر�سدين  من  املتعاقبون  ع��ّزز  البنا، 

وجود حركتهم يف اجلزيرة العربية. 

ثم  ف��ك��ري  كتيار  امل�سلمني  االإخ����وان  ت��واج��د  ب���داأ 

ك��ب��ري يف م��ع��ظ��م دول  ن��ف��وذ  ت��ن��ظ��ي��م ذي  اإىل  حت���ول 

الربية  موؤ�س�سات  ف�سيطرت اجلماعة على  اخلليج، 

وال��ت��ع��ل��ي��م، وم����ن خ����الل م���وا����س���م احل����ج وال��ع��م��رة 

وقد  ج���دد،  اأع�����س��اء  ا�ستقطاب  اجلماعة  ا�ستطاعت 

فيه  ���س��ارك   1971 ع��ام  يف  تنظيمياً  م��وؤمت��راً  ع��ق��دت 

اأع�ساء من البحرين واالإمارات والكويت.

يف  امل�سلمني  االإخ���وان  دور  اأن  الح��ظ��وا  املتابعون 

على  االأوق�����ات  معظم  يف  يقت�سر  ك���ان  اخل��ل��ي��ج  دول 

حت�����س��ي��ل االأم������وال م��ق��اب��ل ت��ن��ف��ي��ذ رغ���ب���ات احل��ك��ام، 

اليوم  لكن  ال�سلطة،  نحو  املك�سوف  ال�سعي  وحتا�سي 

تراهن هذه الدول، خ�سو�ساً قطر وال�سعودية، على 

تقوية  امل�سلمني، من خالل  االإخ��وان  كبح طموحات 

التيارات ال�سلفية االأخ��رى، اإال اأن االإخ��وان امل�سلمني 

ال��والي��ات  م��ع  للتعامل  وا�سحاً  مياًل  ي��ب��دون  ال��ذي��ن 

املتحدة، �ستفوت عليهم فر�س الرغيب والرهيب.

ل��ي�����س ث���م���ة م����ا ي�����س��م��ن اأال ي���ر����س���خ االإخ�������وان 

اال�سطفاف  يف  ط��رف��اً  �ستجعلهم  التي  لل�سغوطات 

املذهبي بني ال�سنة وال�سيعة على امل�ستوى االإقليمي، 

االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  ل����ه  ت��خ��ط��ط  ال������ذي  ب��ال�����س��ك��ل 

تاريخ  لكن  العك�س،  نتمنى  تاأكيد  بكل  وحلفاوؤها.. 

اجلماعة - كما يقول اأحد املهتمني ب�سوؤون احلركات 

وي�ساء  �سديقاً،  وال  ع���دواً  يطمئن  ال   - االإ�سالمية 

البع�س اأن يرّبر �سيا�سات االإخوان امل�سلمني الراهنة 

ب��اأن��ه��ا ن����وع م���ن احل��ن��ك��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة اأو اخل����ربة يف 

نعتقد  لكننا  وي�سيف:  املتناق�سات،  على  التالعب 

اأن هذه ال�سيا�سات لي�ست اأكر من انتهازية مفرطة 

يغطيها االدعاء  بالرباغماتية.

عدنان حممد العربي
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ت�صاعد احلرب  ومع  الثانية،  العاملية  انتهاء احلرب  بعد 

الباردة بني املع�صكرين الغربي وال�صرقي، ظهرت يف امل�صهد 

باندونغ  م�ؤمتر  يف  االنحياز  ع��دم  حركة  ال��دويل  ال�صيا�صي 

بلغراد عام1961، وكان  اأول م�ؤمتر لها يف  عام1955، وعقد 

الهدف من تاأ�صي�صها قيام ق�ة عاملية ثالثة تلتزم احلياد بني 

املنت�صبني  حق�ق  يحفظ  مبا  والغربي،  ال�صرقي  املع�صكرين 

اإىل  دع���ا  وق���د  ال�صيا�صية،  وال�����ص��ي��ط��رة  امل�����ص��ادرة  م��ن  اإل��ي��ه��ا 

والرئي�س  النا�صر  عبد  ج��م��ال  الرئي�س  م��ن  ك��ل  تاأ�صي�صها 

الي�غ�صاليف تيت� واالأندوني�صي اأحمد �ص�كارن�، وبعد انهيار 

االأمريكية  االإدارة  و�صيطرة   1990 عام  ال�ص�فياتي  االحت��اد 

ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ال��دول��ي��ة ك��ق��ط��ب اأوح�����د، وع������دة  م�����ص��اري��ع 

اال�صتعمار واالحتالل بعد انتهاء هذه املرحلة يف ال�صتينات 

ا�صتقاللها  امل��ح��ت��ل��ة  ال���ب���الد  امل��ا���ص��ي، واإح������راز  ال���ق���رن  م���ن 

حقبة  ام��ت��دت  فلقد  واالإ���ص��ب��ان،  واالإنكليز  الفرن�صيني  م��ن 

االح��ت��الل االأم��ريك��ي وال��ق���ة ال���اح��دة ط����ال عقدين من 

واحلركات  ال��دول  بع�س  اإال  ي�صمد يف وجهها  ال��زم��ن، ومل 

اأمريكا الالتينية  اإي��ران و�ص�رية وبع�س دول  املقاومة مثل 

ل��ب��ن��ان وفل�صطني وال���ع���راق وغ��ريه��ا  امل��ق��اوم��ة يف  وح��رك��ات 

وا�صتباحت اأمريكا العامل وم�ؤ�ص�صاته الدولية.

نتيجة ال�صم�د التاريخي لهذه الدول وحركات املقاومة، 

ال�ص�فياتي  االحت��اد  انهيار  تداعيات  من  رو�صيا  تعايف  وبعد 

»الربيك�س«  جمم�عة  ت�صكلت  والت�صرذم،  التق�صيم  ونتائج 

وال��ت��ي ت�صم ك��ل م��ن )رو���ص��ي��ا وال�����ص��ني وال��ربازي��ل والهند 

وج���ن����ب اأف���ري���ق���ي���ا(، وال���ت���ي مت��ت��ل��ك مم���ي���زات وخ�����ص��ائ�����س 

ا�صتثنائية ومنها:

ت�صكل40٪ من جمم�ع  ال��دول  ال�صكانية لهذه  الكتلة  اإن 

ال�صكان يف العامل.

من  متثل٪27  للمجم�عة  االقت�صادية  الق�ة  اإن 

الناجت االإجمايل العاملي.

اأو  اإن الق�ات الع�صكرية والن�وية لهذه املجم�عة ت�ازي 

تتف�ق على ق�ات النات� والتحالف الغربي.

ال��دويل  البنك  مب�اجهة  للتنمية  بنك  بتاأ�صي�س  ال��ب��دء 

حلماية الدول من ال�صيطرة ال�صيا�صية االأمريكية.

ال��دول  و�صيادة  ال��دويل  للقان�ن  والعدالة  احلياة  اإع���ادة 

االأمريكية،  االإم���الءات  عن  بعيداً  القان�نية،  املعايري  وف��ق 

وجمل�س  االأم��ن  جمل�س  مثل  الدولية  امل�ؤ�ص�صات  ال�صتعادة 

ح��ق���ق االإن�������ص���ان وحم��ك��م��ة ال���ع���دل ال��دول��ي��ة وغ���ريه���ا من 

امل�ؤ�ص�صات التي وجدت حلماية املظل�مني والدول ال�صعيفة 

وحت�لت اإىل اأ�صلحة خادعة بيد اأمريكا.

امتالك جمم�عة )الربيك�س BRiCS( للق�ة الن�وية  يف 

اأكرثمن دولة، مما ي�ؤدي اإىل الت�ازن الن�وي العاملي.

الطبيعية  وال���رثوات  ال���دول  لهذه  اجلي��صيا�صي  امل���ق��ع 

وامل�صاحة اجلغرافية.

اإعالناً عن مرحلة  اإن ظه�ر جمم�عة الربيك�س، ي�صكل 

االأق��ط��اب  منظ�مة  على  ترتكز  الدولية  لل�صيا�صة  ج��دي��دة 

االأمريكي،  ال���اح��د(  )القطب  ملنظ�مة  واإ�صقاطاً  املتعددة، 

جديد  دويل  لتجمع  ن����اة  مت��ث��ل  ال��ربي��ك�����س  جم��م���ع��ة  واإن 

�صين�صم اإليه مبا�صرة اأو غري مبا�صر وفق منهجية التعاون 

)رو�صيا  مثل  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  متعددة  دول  التحالف  اأو 

ي�صمن  مب��ا  الالتينية،  اأم��ريك��ا  ودول  وال���ع���راق..(  واإي����ران 

ال����دويل، وي��ك��ب��ح ج��م��اح الهيمنة االأم��ريك��ي��ة على  ال���ت����ازن 

العامل، ويحمي الدول ال�صعيفة ويحبط امل�صروع االأمريكي 

لل�صيطرة على العامل القائم على التق�صيم واإثارة النزاعات 

االإثنية والق�مية والطائفية واملذهبية.

اإن �صم�د التحالف االإيراين- ال�ص�ري يف االأزمة ال�ص�رية 

اأمام الهج�م الدويل املختبئ وراء االإ�صالح والدميقراطية، 

قد فتح االأب�اب للقيادتني الرو�صية وال�صينية لتجاوز عقدة 

احل��دود  خ��ارج  ال�صيا�صي  بالتمدد  والبدء  وال���ردد،  اخل���ف 

وا�صتعادة دورهما ال�صيا�صي على م�صت�ى جمل�س االأمن حتت 

مظلة الق�ة االقت�صادية، خ�ص��صاً ال�صينية التي تدين لها 

ال����دوالرات، وحت��ت مظلة  ب���اآالف الريلي�نات م��ن  اأم��ريك��ا 

ال�صيا�صي  ال��ق��رار  حماية  ت�صتطيع  كبرية  ع�صكرية  حماية 

منظ�مة  وف��ق  االع��ت��داءات  على  وال���رد  التهديدات  وتنفيذ 

تالزم القرار والقدرة على الرد.

حتت  وانح�صار،  اأف���ل  اإىل  وتابعيه  االأمريكي  الع�صر  اإن 

يف  الع�صكري  والف�صل  واالقت�صادية،  املالية  االأزم���ات  وط��اأة 

�ص�رية  يف  النظام  اإ�صقاط  عن  والعجز  والعراق  اأفغان�صتان 

من  اإال  امل��ق��اوم��ة  وح��رك��ات  الإي����ران  الع�صكرية  ال�صربة  اأو 

اإىل مع�صكر  ان��ح��ازت  ال��ت��ي  ح��رك��ة حما�س  اإغ����راوؤه مثل  مت 

والتي  وعنا�صرها،  قيادتها  من  بع�صاً  اإال  العرب،  املعتدلني 

خ��رج��ت م��ن )امل���ل��د ب��ال ح��م�����س( وان�����ص��اق��ت وراء اخل���داع 

القطري فح�صدت الف�صل.

لقد اأثبت حم�ر املقاومة واملمانعة، اأن ال �صيء م�صتحيل 

وال�صم�د  وال��ت�����ص��دي  امل��ق��اوم��ة  واأن  ال���ع���دوان،  م���اج��ه��ة  يف 

وخ�صر  اأذالء،  وخ��رج���ا  املحتل�ن  فانهزم  ث��م��اره،  اأعطى  قد 

عزة  املقاوم�ن  ورب��ح  واالإغ����راء،  املفاو�صات  على  املراهن�ن 

وكرامة، بل واأكرث من ذلك.. هزمية للمحتلني.
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الدورة  لرو�صيا بالغالبية من  انتخاب فالدميري ب�تني رئي�صاً  اإع��ادة  مع 

�صيا�صاته  تاأييد  الرو�صي قرر م�ا�صلة  ال�صعب  اأن  امل�ؤكد  اأ�صبح من  االأوىل، 

التي طبقت على مدى العقد املا�صي، ودعم تنفيذ برناجمه اجلديد الذي 

طرحه للعقد املقبل.

الع�صر  ال�صن�ات  يف  رو�صيا  �صتنتهجها  التي  ال�صيا�صات  ماهية  فاإن  وعليه 

ب�تني  به  تقدم  ال��ذي  الطم�ح  الربنامج  من  عليها  ي�صتدل  اإمن��ا  القادمة، 

واأظهر فيه العزم على حتقيق نقلة ن�عية يف ق�ة رو�صيا على كل امل�صت�يات، 

ي�صتكمل من خاللها اإعادة بناء االإمرباط�رية الرو�صية، مع جتاوز ومعاجلة 

اإىل تق�ي�س وتفكيك االإمرباط�رية  املا�صي  اأدت يف  التي  الثغرات  و�صد كل 

ال�ص�فياتية، وتهديد وحدة رو�صيا وحت�يلها اإىل دولة تابعة للغرب.

وي�صتند ب�تني يف �صعيه لتحقيق ذلك اإىل جناحاته الكبرية التي حققها 

عقب ت�صلمه احلكم من الرئي�س ال�صابق ب�ري�س يلت�صني، ومتثلت باالآتي:

- اإحباط خمطط تفكيك رو�صيا وتعزيز دور الدولة املركزية.

- اإنعا�س االقت�صاد، وحتقيق معدالت من� مرتفعة على مدار ال�صن�ات الع�صر 

املا�صية.

- اإعادة تعزيز املجمع ال�صناعي الع�صكري وتق�ية اجلي�س الرو�صي.

- ا�صتعادة مكانة رو�صيا الدولية ك�احدة من الدول الكربى الرئي�صة املقررة 

يف ال�صاحة الدولية.

 وي�صعى ب�تني اإىل املراكمة على هذه االإجنازات املحققة لتنفيذ برناجمه 

امل�صت�يات  على  املتقدمة  ال���دول  م�صاف  اإىل  برو�صيا  ل��الرت��ق��اء  اجل��دي��د 

جماالت  يف  املحقق  التقدم  مب���ازاة  لت�صبح  العلمية،  والتقنية  االقت�صادية 

ال�صناعات الع�صكرية، والف�صاء، والطاقة الن�وية.

 ( غ��ري م�صب�ق  ب�صكل  رو���ص��ي��ا  ت�صليح  ب��اإع��ادة  وع��د  ق��د  ب���ت��ني  ك��ان  واإذا 

مل�اجهة  ���ص��روري��اً  ذل��ك  باعتبار  وب��ح��ري��ة(،  وج���ي��ة  برية  متط�رة  باأ�صلحة 

�صيا�صة ال�اليات املتحدة وحلف �صمايل االأطل�صي، والرد على ن�صرهما الدرع 

اإ�صقاط  ال�صاروخية يف اأوروب��ا، التي تهدد االأمن الق�مي لرو�صيا، وبالتايل 

التعددية  اإىل غري رجعة، وتكري�س نظام دويل يق�م على  الغربية  الهيمنة 

العلمي،  التط�ر  على  يعتمد  متط�ر  ج��دي��د  اقت�صاد  ب��ن��اء  ف���اإن  القطبية، 

وامتالك التقنية الكاملة يف جماالت ال�صناعات املدنية يعترب ال�جه االآخر 

املهم يف برنامج ب�تني الذي ي�صكل النجاح فيه االأ�صا�س الذي يجعل االقت�صاد 

الرو�صي قادراً على املناف�صة، فمن املعروف اأن ك�صر احتكار التقنية من قبل 

الدول الغربية ه� املفتاح االأ�صا�صي لتط�ر اأي بلد وجعله م�صتقاًل اقت�صادياً.

ل��ب��ن��اء بنية حتتية حديثه  ب���ت��ني و���ص��ع خ��ط��ة  ب��ل���غ ذل���ك ق���رر  والأج����ل 

ب�ص�رة  االبتكارية  الناحية  من  االقت�صاد  لتط�ير  واجلامعات  للمعاهد، 

م�صتقرة عرب تزويد االقت�صاد باأفكار جديدة، ومنتجات لالأبحاث النظرية 

وم���ظ��ف��ني ق��ادري��ن ع��ل��ى و���ص��ع ت��ق��ن��ي��ات، وح�����ص��ب ب���ت��ني اإذا ق��ام��ت رو�صيا 

بذلك  فاإنها  التناف�س،  على  القادر  ال�طني  االقت�صاد  ف��روع  يف  باال�صتثمار 

حتل املهمة االجتماعية الكربى، وهي خلق وتط�ير الطبقة االإبداعية من 

االخت�صا�صيني، واإن�صاء امل�اقع احلديثة لتطبيق اأفكارهم.

اأم���ا اجل��ان��ب االآخ���ر ال���ذي ي��رى فيه ب���ت��ني م�����ص��دراً م��ن م�صادر تنمية 

اقت�صاد رو�صيا، فه� العمل لتاأمني البنية التحتية املتط�رة التي ت�صل اإىل 

اأرا�صي البالد ال�صا�صعة البعيدة عن املدن، جلعلها �صاحلة للبناء واال�صتثمار 
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وزيادة املردود لالأرا�صي الزراعية اخل�صبة، وحت�صني م�صت�ى معي�صة عمال 

املنتجني  النم� ومت�يل  ورفع معدالت  الزراعة  الزراعي، فتحديث  القطاع 

الزراعيني املحليني، ه� ال�صبيل لتحقيق االأمن الزراعي، واالأمن الغذائي، 

امليزانية  يف  وللت�ازن  واالجتماعي،  االقت�صادي  لال�صتقرار  اأ�صا�صي  و�صرط 

وق�ة العملة.

اأن الدول املجاورة لرو�صيا كانت جزءاً من االحتاد ال�ص�فياتي  ومعروف 

ال�صابق، و�صكلت مع جمه�ريات اأوروبا ال�صرقية ال�صابقة ق�ام االإمرباط�رية 

ال�ص�فياتية، وبالتايل فاإن حتقيق هذا الهدف ي�صكل لي�س فقط تعزيزاً لق�ة 

رو�صيا االإقليمية، واإمنا اأي�صاً لق�تها يف ال�صاحة الدولية، وه� ما جعل الدول 

الغربية تنظر اإىل هذه اخلط�ة كم�ؤ�صر على اأن رو�صيا ترغب يف التح�ل اإىل 

دولة عظمى مهيمنة، وه� ما عار�صه الرئي�س مدفيديف الذي حتدث عن 

“جمال امل�صالح املميزة” الذي �صتدافع عنه بالده مهما كان الثمن غالياً.
واإذا كان البع�س نظر اإىل االحتاد االأورا�صي كجزء من طم�حات ب�تني 

االإقليمية غري الدولية، فاإن ذلك ال ميكن ف�صله عن حلمه االإمرباط�ري 

لبعث االحتاد ال�ص�فياتي ب�صيغة جديدة متط�رة، وا�صتعادة احل�ص�ر الق�ي 

على احللبة الدولية، والذي عرب عنه اأخرياً بال�ق�ف بحزم �صد اأي تدخل 

غربي يف �ص�ؤون �ص�رية الداخلية، وذلك ل��صع حد للهيمنة الغربية، التي 

تقف القيادة ال�ص�رية اأي�صاً �صدها.

ح�سني عطوي
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حقوق الإن�سان يف الغرب

للغربيني الي�م ملف اأ�ص�د واأيٍد �ص�داء 

يف جم���ال ح���ق����ق االإن���������ص����ان، وم����ع ذل��ك 

ي���ري���دون اأن ي��ع��ل��م���ا ال��ع��امل االإ���ص��الم��ي 

م��ا ه��ي ح��ق���ق االإن�����ص��ان وم���ا ه��ي حق�ق 

اأ�صعل�ا  الذين  لل�صالم!  ويدع�هم  امل��راأه 

�صنة حربني عامليتني  يف غ�ص�ن ع�صرين 

وقتل�ا املاليني من الب�صر، والذين �صنع�ا 

الب�صر،  اآالف  بها  وقتل�ا  الذريه  القنبله 

وال���ذي���ن ارت��ك��ب���ا يف اأف��ري��ق��ي��ا واأم���ريك���ا 

الالتينيه واآ�صيا كل هذه اجلرائم وقتل�ا 

تن�صي  ال  ه��ذه  وجرائمهم  ه��ن��اك،  الب�صر 

الربيطانيني يف  اأح��د  ين�صى  – ل��ن  اأب���داً 

ال  و  اجل��زائ��ر،  يف  الفرن�صيني  وال  الهند، 

غ��ريه��م يف ال��ب��ل��دان االأخ����رى – وال��ذي��ن 

واأمّدوه باالأ�صلحة  حر�ص�ا �صدام ح�صني 

الكيمياوية اأ�صبح�ا االآن �صرطه ت�صيطر 

على االأ�صلحه الكيمياوية يف العامل! كما 

اأن اأكرب املهربني ي�صبح�ن م�ص�ؤولني  ل� 

عن مكافحه التهريب!

االنتهازيه با�سم 

حقوق الإن�سان

االأج��������ه��������زه االإع������الم������ي������ه ال���ت���اب���ع���ه 

ال�اقع  والتابعة يف  واأمريكا،  لل�صهي�نيه 

وغالباً  الدوليني  الناهبني  للراأ�صماليني 

م���ا ت���ك����ن و����ص���ائ���ل االإع�������الم م��ل��ك��اً ل��ه��م، 

ويتظاهرون  ال��ي���م،  الب�صريه  ي��خ��دع���ن 

اأنهم  واحل��ال  الدميقراطية  عن  بالدفاع 

يكذب�ن مئة يف املئة، ويتظاهرون بالدفاع 

يتحدث�ن  بينما هم  االإن�صان،  عن حق�ق 

ب��خ��الف ال����اق���ع م��ئ��ة يف امل��ئ��ة وي��ك��ذب���ن 

بالكامل.

 ال�صيء الذي ال تفكر به هذه ال�صركات 

وال��ك��ارت��الت ال��دول��ي��ه وال تعري ل��ه اأدن��ى 

اح������رام ه���� ح���ق����ق ال�����ص��ع���ب وح��ق���ق 

االإن�صان.

قيم املجتمع االأمريكي

م���ا ت��ت�����ص���رون »ال��ق��ي��م االأم���ريك���ي���ة«؟ 

م��ب��ادئ معينة على  االأم��ريك��ي���ن  ي��ط��رح 

اأن���ه���ا امل���ب���ادئ االأم���ريك���ي���ة وي��ق���ل���ن هي 

مبادئ عامليه �صاملة.

امل���ب���ادئ ه���ي ح��ري��ه االإن�������ص���ان وح��ري��ه 

االإن�صان  وحق�ق  االإن�صان  وكرامه  الفكر، 

اأمريكية،  ذل��ك، هل هذه مبادئ  اإىل  وما 

هل هذه هي خ�صائ�س املجتمع االأمريكي 

ال�����ي������م، وه������ل ه������ذه ����ص���م���ات احل���ك����م���ة 

األي�صت  ال���ق��ت احل��ا���ص��ر؟  االأم��ريك��ي��ة يف 

ه����ذه احل��ك���م��ه ه���ي ال��ت��ي اأب������ادت ���ص��ك��ان 

اأمريكا االأ�صليني، األي�صت هي التي اأبادت 

ال��ه��ن���د احل��م��ر، األ��ي�����ص��ت ه���ذه احل��ك���م��ة 

اأخ��ذت  التي  هي  فيها  امل���ؤث��رة  والعنا�صر 

م���الي���ني االأف�����ارق�����ة م���ن داخ�����ل ب��ي���ت��ه��م 

لت�صتعبدهم، واختطفت بناتهم وفتيانهم 

يف  ط�يلة  ل�صنني  معهم  وتعاملت  ل��ل��رّق، 

االأعمال  اأكرث  الفجائع؟ من  اأفظع  اإط��ار 

الفنيه ماأ�صاوية الي�م عمل عن�انه )ك�خ 

ر ح��ي��اه ال����رق يف  ال��ع��م ت�����م( ال����ذي ي�����ص���ِّ

اأمريكا، وه� عمل ال يزال حياً رغم م�صي 

عليه، هذه هي  عام  املئتني  يقرب من  ما 

االأم��ريك��ي��ة  واحل��ك���م��ة  اأم���ريك���ا  حقيقه 

ال��ذي عر�صه النظام  ال��ن��م���ذج  وه��ذا ه��� 

فيه حريه  لي�س  العامل..  على  االأمريكي 

لالإن�صان، وال م�صاواة بني اأبناء الب�صر. 

تعمل�ن  ال  الت����زال�����ن  م�������ص���اواه؟  اأي����ة 

بامل�صاواة ب��ني االأ���ص���د واالأب��ي�����س، الي��زال 

العرق االأحمر اإىل الي�م يعّد لديكم نقطة 

���ص��ع��ف ل���دى ال�����ص��خ�����س ع��ن��د ال��ت���ظ��ي��ف 

االأمريكية  امل��ب��ادئ  اإن  ويق�ل�ن  االإداري 

ت�صمح�ا  حتى  اأن��ت��م  فمن  �صاملة،  عاملية 

الأنف�صكم ب��صع مبادئ عاملية �صاملة لكل 

يق�ل  ال���ذي  ه��ذا  منطق  اأي  االإن�صانية؟ 

اإن م��ب��ادءن��ا م��ب��ادئ ع��امل��ي��ة ���ص��ام��ل��ة وم��ن 

نق�صفه  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��امل  يف  يقبلها  مل 

بالقنابل، هل هذا منطق �صعب حر؟ هل 

هذا منطق حك�مة ت�ؤمن بكرامة االإن�صان 

حقاً؟ هكذا يكذب�ن على الب�صريه؟

اأوروبا اأكرب منتهك 

حلقوق الإن�سان

احل��ك���م��ات االأورب����ي����ة ارت��ك��ب��ت ط����ال 

ال���ق���رن االأخ�����ري اأك����رب واأك�����رث ان��ت��ه��اك��ات 

حق�ق االإن�صان، وحتى ل� نظرنا للم�صاألة 

ف��ي��م��ا يتعلق مب��ا ق��ب��ل امل��ئ��ة ع���ام االأخ���ري 

املئة �صنة  لكان االأمر كذلك، ويف غ�ص�ن 

االأخ��رية على االأق��ل، اأ�صعل ه�ؤالء ال�صادة 

االأورب����ي�����ن ح��رب��ني ع��امل��ي��ت��ني زاخ��رت��ني 

ب���امل���ف���ا����ص���د، اإ�����ص����ع����ال ح����رب����ني ع��امل��ي��ت��ني 

االأع���ام  اإىل ع�صرات  اأم��ر يع�د  طاحنتني 

املا�صية، و لكن حتى يف الزمن الراهن، من 

اأوجد م�صانع االأ�صلحة الكيمياوية  الذي 

اأف��رزت��ه م��ن فجائع؟  ال��ع��راق بكل م��ا  يف 

اأن�صاأ  الذي  من  نف�صها،  االأوربيه  البلدان 

التاأ�صي�صات الن�وية الإنتاج قنبلة ذرية يف 

العراق من اأجل تهديد املنطقه برمتها؟ 

اإن��ه��ا ال��ب��ل��دان االأورب��ي��ة، م��ن ال��ذي ميّهد 

ترتكب  وه��ي  »اإ�صرائيل«  جلرائم  ي��رّبر  و 

االأوربية  البلدان  ه��ذه  ي�مياً؟  جرائمها 

نف�صها.

موؤمن احللبي

ال نريد هنا اأن نعطي �ص�رة ماأ�صاوية 

�ص�داوية عن ال�اقع العربي واالإ�صالمي 

امل�صهد  ه�  املطلق  العجز  وك��اأن  الراهن، 

ال��ن��ه��ائ��ي ال��ط��اغ��ي ح��ال��ي��اً، ك��م��ا ال نريد 

اأي�صاً اأن ن�ص�ر اأعداء هذه االأمة وكاأنهم 

ال��ق��در احل��ت��م��ي امل��ف��رو���س ع��ل��ى �صع�ب 

وح�صارات عاملنا يف الع�صر احلايل، واإمنا 

الراهن  العاملي  لل�اقع  نعطي  اأن  نريد 

�ص�رته ال�اقعية ال�صحيحة لكي نتمكن 

م��ن اإجن���از ���ص��روط امل���اج��ه��ة والت�صدي 

القائل  والعقلي  العلمي  املنطق  بح�صب 

باأن النتائج تاأتي تبعاً ملقدماتها.. 

ومما ال �صك فيه اأن م�اجهة احلقائق 

ال���اق��ع��ي��ة، وت��ق��دي��ر ح��ج��م وق����ة ال��ع��دو 

حتقيق  اأ�صباب  اأه��م  م��ن  هما  احلقيقية 

الن�صر احلا�صم يف ميدان امل�اجهة.. 

ونحن عندما نتحدث هنا عن �صرورة 

نرف�س  ف��اإن��ن��ا  االأ���ص��ي��اء،  واق��ع��ي��ة  تقدير 

ب�����ص��دة م��ن��ط��ق ال��ت��خ���ي��ف واال���ص��ت�����ص��الم 

ي�صتخدمه  ال����ذي  النف�صية  وال��ه��زمي��ة 

اأ���ص��ح��اب ال��ن��ف���ذ وال��ق���ة يف اأي جمتمع 

يف  بنف�صه،  املجتمع  ه��ذا  ثقة  لتق�ي�س 

حم���اول���ة م���ن ه������ؤالء امل��ت�����ص��ل��ط��ي��ني اإىل 

فر�س اأمرهم ال�اقع على النا�س.. وهي 

احلكام  من  الطغاة  داأب  قدمية  �صيا�صة 

حكمهم  �صرعية  يف  ي�صتندون  ال  ال��ذي��ن 

والدعم  التاأييد  منطق  اإىل  و�صلطتهم 

بل  واجلماهريي،  ال�صعبي  واالحت�صان 

هي قدمية ِقَدم التاريخ نف�صه.

ه���ذه  اإزاء  االأم���������ة  م�����ن  وامل����ط����ل�����ب 

ال�صيا�صات واالأ�صاليب اأن ال ت�صمح للذعر 

بل  عليها..  بال�صيطرة  والرعب  والهلع 

يجب اأن نك�ن اأق�ياء، واأعزاء باهلل تعاىل، 

تعاىل: { ق���ل��ه  ال���ق���راآن  م��ع  ن���ردد  واأن 

ال��ذي��ن ق���ال ل��ه��م ال��ن��ا���س اإن ال��ن��ا���س قد 

اإمي��ان��اً  ف��زاده��م  فاخ�ص�هم  لكم  جمع�ا 

وقال�ا ح�صبنا اهلل ونعم ال�كيل}..

اأه��م  م��ن  اأن  نعتقد  ه��ن��ا، نحن  م��ن 

وقتنا  يف  واملف�صلية  امللحة  الق�صايا 

احل������ايل ه����ي ق�����ص��ي��ة حت���ري���ر ال�����ذات 

وال���ذه���ن���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة واالإ����ص���الم���ي���ة � 

ان���ط���الق���اً م���ن ال���ف���رد، وو�����ص�����اًل اإىل 

� من عالقات  الدولة والنظام احلاكم 

املتبادلة  واالتهامات  والرف�س  النبذ 

عالقات  اإىل  املتبادل  والنفي  والنفي 

االن��ت��ق��ال  اإىل  نطمح  ح��ي��ث  ال��ت��ك��ام��ل، 

م���ن ع����دم االع�������راف ب��ح��ق االأف������راد 

ق��ي��ام  اإىل  االخ���ت���الف  وامل����اط���ن���ني يف 

اأو�����ص����ع دائ�������رة م����ن االع��������راف ب��ح��ق 

ال���ع���رب���ي  االخ�����ت�����الف يف االج����ت����م����اع 

واالإ�صالمي؛ ذلك الأن اأج�اء اخلالف 

االأر�صية  ت�صكل  احلقيقة  يف  وال�صقاق 

الحت�صان  ال�صاحلة  والبيئة  اخل�صبة 

وم�جبات  اأ�صباب  وا�صتحداث  وتربية 

االأمة،  بهذه  النف�صية  الهزمية  اإحل��اق 

فما مل نتقبل وج�د اختالفات طبيعية 

ب���ني اأط����ي����اف ال�����ص��ع���ب االإ���ص��الم��ي��ة 

وت����ج���ه���ات���ه���ا، وم�����ا مل ن�����ص��م��ح ل��ه��ذه 

اإيجابي،  ب�صكل  بالعي�س  االخ��ت��الف��ات 

ه����ادئ، وم��ط��م��ئ��ن، وم���ا مل ن���ف��ر لها 

على  املنفتحة  ال�صلمية  الن�صاأة  اأج���اء 

وما  االآخ����ر،  ل���ج���د  واملتقبلة  االآخ����ر، 

مل ن������ص��ع دائ����رة االحت����اد واالن�����ص��ج��ام 

� واحلال  اأب��داً  يف �صف�ف االأم��ة، فاإننا 

م��ن تخطي  نتمكن  ل��ن  ���ص���ف   � ه���ذه 

اأزم��ت��ن��ا ال��ك��ربى، اأع��ن��ي: اأزم���ة �صيادة 

وا�صعة  اال�صت�صالم يف �صفحات  منطق 

وم�صتقبلنا،  وت��اري��خ��ن��ا  ح��ي��ات��ن��ا  م���ن 

اإىل  الهادفة  التخ�يف  �صيا�صات  بفعل 

رمينا اأكرث فاأكرث يف اأح�صان التخاذل 

وال��ق��ع���د وال��ر���ص��ا ب��ح��ك���م��ات اجل���ر 

والظلم والف�صاد، ال�صائدة يف غري دولة 

من الدول العربية واالإ�صالمية، حتى 

يف ع�صر ما ُي�صمى ب� )الربيع العربي(.

علي حم�سن

القضاء الحق..
احل���ق.. ه��� اأ���ص��ا���س جميع االأدي�����ان، ه��� ما 

ِم��َن  َط��اِئ��َف��َت��اِن  ال��ك��رمي {َواإِْن  ال���ق���راآن  اأك����ده 

َبَغْت  ْن  َف��اإِ َبْيَنُهَما  ِلُح�ا  َفاأَ�صْ اْقَتَتُل�ا  امْلُ�ؤِْمِننَي 

اإِْحَداُهَما َعلَى االأُْخَرى َفَقاِتُل�ا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى 

ِلُح�ا َبْيَنُهَما  ِ َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ�صْ َتِفيَء اإِىَل اأَْمِر اهللَّ

امْلُْق�ِصِطنَي}،  ُيِحبُّ   َ اهللَّ اإِنَّ  َواأَْق�ِصُط�ا  ِباْلَعْدِل 

فاحلق ه� اأمر دائم، فما كان حقاً ي�ماً يبقى 

ح��ق��اً اأب����داً اأم���ا ال��ق���ة ف��اأم��ر وق��ت��ي ي��ت��غ��رّي مع 

الظروف..

وعليه فاإن التطلع اإىل العدالة ي�صع احرام 

اأ�صا�صياً  ه��دف��اً  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة  ال��ف��رد يف 

ون��ه��ائ��ي��اً ل��ل��ق��ان���ن.. ف��ال��ع��دال��ة اأ���ص��م��ى م���ا يف 

احلكم.. يلجاأ اإليها اخلائف واملقه�ر واملظل�م.. 

ف��ال ت������ص��دوا اأب���اب��ه��ا ب���ج��ه ه�����ؤالء حت��ت اأي 

ذريعة اأو اأي م�صمى �صيا�صي كان اأم طائفي..

فما نراه الي�م يف لبنان البلد »الدميقراطي«، 

فيما  الف��ت،  ب�صكل  وت��راج��ع  تتقهقر  ال�صيا�صة 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة ت��ت��ق��ّدم ب��خ��ط��ى واث��ق��ة م�����ص��ف��رة عن 

وج��ه��ه��ا، ال ب���ل ع���ن م�����ص��روع��ه��ا.. ه���� ن��ام������س 

تراجع  فكل  ف���راغ���اً..  تقبل  ال  ال���ذي  الطبيعة 

للحياة ال�صيا�صية، ي�افق تراجعاً للحياة املدنية، 

فحني ي�صعف التمثيل ال�صيا�صي، يق�ى التمثيل 

مكان  اآل��ي��اً  يحتل  ال��روح��ي  فالهرم  ال��ط��ائ��ف��ي.. 

ال��ه��رم ال��زم��ن��ي امل��ف��ت��ق��د.. ف��اأن��ت ال ت��خ��رج من 

ف��اإالم  امل��ح��راب..  يف  نف�صك  لتجد  اإاّل  املجل�س، 

هذا الراجع والعبث مب�صائر النا�س ومقدرات 

ال�طن.. اأين نحن من احرام الد�صت�ر تطبيقاً 

يف  ال�صلطات  ف�صل  من  نحن  اأي��ن  وممار�صة..؟ 

اجلمه�رية التي تزعم لنف�صها النظام الربملاين 

الدميقراطي احلّر..؟

وها  ال��ق�����ص��اء..  هيبة  ب��ق��اء  على  ن�صر  دائ��م��اً 

ن��ح��ن ال��ي���م ن�����ص��ّر ون����ؤك���د اأك����رث م��ن اأي وق��ت 

ب��ي��د رج��ل  »ال������ص��اي��ة« ه��ي  م�����ص��ى، الأن �صلطة 

اإ�صافة اإىل اأنه ع�صامي يتحّدر من عائلة جبلية 

كل  قبل  قان�ن  رج��ل  فه�  مبناقبيتها..  عرفت 

�صيء.. لذا نعّ�ل على ال�زير قرطباوي.. و�صع 

ال�صيف يف م��صع ال�صيف وو�صع الندى يف م�قع 

الندى..

بناء  عليه  يق�م  �صيء  كالعدل  هناك  فلي�س 

االأمم وت�صف� به احلياة.. فاإذا ما �صادت العدالة 

���ص��اد ال�����ص��الم، و����ص���ادت ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وا���ص��ت��ق��رت 

النف��س..

اإرادات ق�ية �صلبة  اإىل  لبنان بحاجة  اأج��ل.. 

متزلفني،  غري  اأح���رار  م�اطنني  اإىل  تلني..  ال 

ال�طن  مذبح  على  حياتهم  وقف�ا  رج��االت  اإىل 

وق�صاياه..

النبل  تعّلم  نعيد  اأن  علينا  ال�اقع  حيال هذا 

وكرامة االإن�صان يف ممار�صة ال�صيا�صة، واأن نع�د 

واإىل  احل��ري��ة،  عن  املجرد  التعبري  اح��رام  اإىل 

الت�صجيع عليه.. 

ارفع�ا  اأن  ال�صيا�صيني،  اإىل  نت�جه  هنا  م��ن 

اأياديكم - وما اأكرثها - عن الق�صاة كي ي�صتقيم 

والت�صفي  احلقد  �صيا�صة  عن  وك��ف��ّ�ا  الق�صاء.. 

بني  وامل�����ص��اواة  ال��ع��دال��ة  لتتحقق  واملحا�ص�صة، 

�صائر اأبناء ال�طن.. 

معايل ال�زير.. بتنا نخاف اأن يتح�ل القان�ن 

يف لبنان مطّية طّيعة للق�ة واجلربوت اأو مغزاًل 

يحيك اأكفان احلق والعدل! اأو اأن تتحقق نب�ءة 

يف  م�صن�قاً  العدل  �ص�هد  »اإن  ف��اخ���ري:  خليل 

ق�صر العدل فقل: مات ال�صعب«، هذا ما نرباأ به 

اأن يح�صل يف عهدكم ب�زارة العدل.

نبيه الأعور
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رجـــال حـــول
الـــرسـول �

ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة امل��ت��وح�����ش��ة يف 

ل���ب���ن���ان، مل ت��ك��ت��ف ب��ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى قلب 

التجاري«  ب�»الو�شط  اأو ما يعرف  العا�شمة 

وا����ش���ت���اب���ه م����ن اأ����ش���ح���اب���ه احل��ق��ي��ق��ي��ن، 

ب������روت وع���ائ���ات  ب��ت��ه��م��ي�����ش  ت��ك��ت��ف  ومل 

و�شخ�شيات �شيا�شية لها تاريخها يف املعرتك 

والقومي،  الوطني  الن�شال  اأو  ال�شيا�شي، 

مواقعهم  مبختلف  ال��ن��ا���ش  ا�شتهدفت  ب��ل 

اإنه  اإذ  والإن�شانية،  والجتماعية  الطبقية 

والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأزم�����ات  اأم����ام 

جعلت  املتوح�شة،  الليربالية  ولدتها  التي 

البناء  اأو  ال�شتماك  عن  عاجزاً  البروتي 

اإىل  يتجه  لأن  م�شطراً  فكان  مدينته،  يف 

خارج بروت لل�شكن والإقامة والعمل.

واأم���������ام م�������ش���اع���ب وت���ك���ال���ي���ف احل���ي���اة 

ال��ب��اه��ظ��ة، وت��ف��اق��م الأزم������ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

و���ش��ي��ل الإغ�����������راءات، ا���ش��ط��ر ال��ك��ث��ر من 

والتوزع  اأماكهم ومنازلهم،  لبيع  البيارتة 

يف الأم���اك���ن ال��ق��ري��ب��ة وال��ب��ع��ي��دة م��ن وع��ن 

ب��������روت، ف���ك���ان���ت ب�������روت ب����ذل����ك ت�����ش��ه��د 

ومنظمة،  قانونية  تهجر  عمليات  اأو���ش��ع 

ال��ت��ف��ك��ك  اأو�����ش����ع ع��م��ل��ي��ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

يلحظها  ل  قد  التي  والجتماعي،  الأ�شري 

النا�ش يف الظروف الراهنة، لكن خطورتها 

�شتربز يف امل�شتقبل.

وع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، اأ���ش��ب��ح امل����رء ي��رى 

اأح���ي���اء ب��روت��ي��ة يف ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��اط��ق، 

احل�شر،  ل  املثال،  �شبيل  على  هناك  ف�شار 

يف  بروتيون،  ي�شكنها  اأي  بروتية،  اأح��ي��اء 

والناعمة  وب�شامون،  وعرمون،  ال�شويفات، 

وما بعدها..

وعلى هذا النحو، �شار النا�ش يرون يف 

اأم  نيابية  كانت  �شواء  النتخابية  املنا�شبات 

بلدية اأم اختيارية، مواكب املر�شحن تتوزع 

يف كل الأمكنة ومراكز التجمعات البروتية 

للتاأييد، مع مزيد من الوعود تنتهي  طلباً 

بانتهاء املو�شم النتخابي.

اأن هذا  كله،  ذل��ك  الأخطر من  اأن  على 

املتعمد يتجلى يف  اأو غر  املتعمد  التهجر 

اجتاهن:

ال���وا����ش���ع،  ال��ت��ه��ج��ر  ه�����ذا  اأن  الأول: 

اأهم مكونات الوحدة الوطنية  اأحد  ي�شرب 

والعي�ش امل�شرتك، مبا ي�شبه نوعاً من الفرز 

ال�شكاين، حيث اإن امل�شيحي يتوجه يف �شكنه 

يتجه  وامل�شلم  اأماكن حم��ددة،  اإىل  اجلديد 

ت�شهد  بحيث  حم����ددة،  اأخ����رى  اأم��اك��ن  اإىل 

اأك�����رب ع��م��ل��ي��ة ن�����ش��ف ل��ل��ت��اآل��ف الج��ت��م��اع��ي 

وال��وط��ن��ي ال���ذي طبع ب���روت واأه��ل��ه��ا على 

جملدات  عنها  يحكى  وال��ت��ي  ال��ت��اري��خ،  م��ّر 

عن �شرة احلب والتاآلف الجتماعي الذي 

ك���ان ي��ط��ب��ع ح��ي��اة ال��ب��روت��ي��ن و���ش��رت��ه��م 

بوحدتهم وت�شامنهم وعي�شهم الواحد.

وال��ث��اين وه��و الأخ��ط��ر: اأن ه��ذا الواقع 

ال�شكني اجلديد، بداأ يدمر احلياة الأ�شرية، 

واح��دة مكونة  عائلة  اإننا �شرنا جند  حيث 

م���ن اأرب���ع���ة اأ����ش���ق���اء، ت����وزع يف ع���دة اأم��ك��ن��ة، 

يف  يقطن  واح����داً  جت��د  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى 

دير  يف  وثالثاً  الناعمة،  يف  وثانياً  ب�شامون، 

التباعد  قوبل ورابعاً يف برجا.. وهكذا يتم 

ب��ن اأب��ن��اء الأ���ش��رة ال��واح��دة ال��ذي��ن مل تعد 

جتمعهم �شوى منا�شبات الأعياد والأحزان، 

وبراأي علماء الجتماع بعد جيل اأو جيلن، 

قد جتد اأبناء العمومة واأولدهم ل يعرفون 

ك��ث��ر من  الآن  وت�����روى  ب��ع�����ش��اً،  ب��ع�����ش��ه��م 

الأحاديث والأمثلة عن هذا الواقع، فروى 

بعد  ت��ب��ن  �شخ�شن،  ب��ن  ���ش��ر  ح���ادث  اأن 

اأن  احل����ادث،  ع��ن  للك�شف  اخل��ب��ر  ج���اء  اأن 

يعرفان  ل  عمومة  اأب��ن��اء  هما  املت�شادمن 

بع�شهما.

وي���رى ع��امل اج��ت��م��اع ب��روت��ي، اأن لهذه 

الأ�����ش����ب����اب، ب����داأن����ا ن�����ش��ه��د ت���ك���اث���ر وت��ن��ام��ي 

اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف ب�����روت، م���ن اأج���ل 

الأ�شرية  والروابط  العاقات  على  احلفاظ 

اخلطر  اأن  على  البروتية،  والجتماعية 

الليربالية  ه���ذه  ه��و دخ����ول  ه��ن��ا،  الأم����ر  يف 

امل��ت��وح�����ش��ة ع��ل��ى خ���ط ه����ذه اجل��م��ع��ي��ات يف 

حم��اول��ة ل��ت��دج��ي��ن��ه��ا، وج��ع��ل��ه��ا حت��ت رحمة 

�شطوتها ال�شيا�شية والقت�شادية.

وب������راأي اأح����د الأ���ش��خ��ا���ش ال���ب���ارزي���ن يف 

اجلمعيات  بع�ش  ف��اإن  العائلية،  التجمعات 

العائلية حتاول اأن تواجه الإغراءات للموجة 

املتوح�شة، لكن اخلطر يف الأمر  ال�شيا�شية 

اأو  رئي�شها  اأو  م��ا،  قاومت جمعية  ما  اإذا  اأن��ه 

ال�شيا�شة  تلجاأ  الإغ���راءات  اأبنائها هذه  اأح��د 

لبع�ش  ال��ت��ه��دي��دات  ت��وج��ي��ه  اإىل  امل��ت��وح�����ش��ة 

الكربى  واأع��م��ال��ه��م  م�شاحلهم  يف  رم��وزه��ا 

وموؤ�ش�شاتهم، فت�شيق اخلناق عليهم باأ�شكال 

خمتلفة.

النهج  ه��ذا  متى  اإىل  يبقى  ال�شوؤال  لكن 

اخل���ط���ر وامل����دم����ر اج��ت��م��اع��ي��اً و���ش��ي��ا���ش��ي��اً، 

�شار  البروتين،  ا�شتهداف  اأن  وخ�شو�شاً 

يطاول اأي�شاً الأموات منهم.. وهذا ما يطرح 

العديد من الأ�شئلة حول مقربة ال�شنطية يف 

و�شط بروت ورفات الأموات فيها.. وهو ما 

�شنحاول الإ�شاءة عليه.

وللبحث تتمة..

�أحمد
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اأب��ا بكر  اإذا ذكر  كان عمر بن اخلطاب 

قال: »اأبو بكر �شّيُدنا واأعتق �شّيَدنا«، يعني 

باًل )ر�شي اهلل عنهم اأجمعن(.

هذا الرجل ال�شديد ال�شمرة، النحيف 

ال��ن��اح��ل، امل��ف��رط ال��ط��ول، مل يكن ي�شمع 

كلمات املدح والثناء توّجه اإليه، اإل ويحني 

راأ�شه ويغ�ش طرفه، ويقول وعرباته على 

كنت  حب�شي..  اأن���ا  »اإمن���ا  ت�شيل:  وجنتيه 

بالأم�ش عبداً«.

مئات املاين من الب�شر عرب القرون 

ا�شمه،  وحفظوا  ب��اًل،  عرفوا  والأج��ي��ال 

اأعظم  ع��رف��وا  كما  دوره؛ مت��ام��اً  وع��رف��وا 

خ��ل��ي��ف��ت��ن يف الإ�����ش����ام: اأب����ا ب��ك��ر وع��م��ر، 

الذي ل يزال يحبو  واإن��ك لت�شاأل الطفل 

يف �شنوات درا�شته الأوىل يف اأي بقعة من 

بال  هو  من  م�شلمون:  يقطنها  الأر���ش 

الر�شول  م��وؤذن  اإن��ه  فيجيبك:  احلب�شي؟ 

الذي  العبد  واإن��ه  ال�شاة وال�شام،  عليه 

امل�شتعرة  ب��احل��ج��ارة  ي��ع��ذب��ه  ���ش��ّي��ده  ك���ان 

لرده عن دينه، فيقول: »اأَحد.. اأَحد..«.

ب������داأت اأن����ب����اء حم��م��د ع��ل��ي��ه ال�����ش��اة 

النا�ش  اأخ��ذ  ح��ن  �شمعه  ت��ن��ادي  وال�شام 

يف مكة يتناقلونها، وحن كان ي�شغي اإىل 

اأحاديث �شاداته واأ�شيافهم، �شيما اأمية بن 

خلف؛ اأحد �شيوخ بني جمح القبيلة التي 

كان بال اأحد عبيدها.

كانت اأذن بال تلتقط من بن كلمات 

ال��غ��ي��ظ امل��ج��ن��ون، ال�����ش��ف��ات ال��ت��ي ت�شور 

اأنها  يح�ش  وك��ان  الدين اجلديد،  له هذا 

�شفات جديدة على هذه البيئة التي يعي�ش 

خال  من  تلتقط  اأذن��ه  كانت  كما  فيها.. 

امل��ت��وع��دة اعرتافهم  ال��راع��دة  اأح��ادي��ث��ه��م 

ب�شرف حممد و�شدقه واأمانته..!

ذات يوم، يب�شر بال بن رباح نور اهلل، 

رنينه،  اخل���ّرة  روح���ه  اأع��م��اق  يف  وي�شمع 

فيذهب اإىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم، وي�شلم.. ول يلبث خرب اإ�شامه اأن 

اأ�شياده  الأر���ش بروؤو�ش  يذيع، حتى دارت 

ي�شلم  احلب�شي  عبدهم  ج��م��ح..  بني  م��ن 

ويتبع حممداً..!

اأم��ّي��ة لنف�شه: وم���ع ه���ذا فا  وي��ق��ول 

تغرب  ل��ن  ال��ي��وم  ه���ذا  �شم�ش  اإن  ب���اأ����ش.. 

الآب��ق  العبد  ه��ذا  اإ�شام  معها  ويغرب  اإل 

)العبد(.

اأم����ا ب���ال ف��ق��د ك���ان ل��ه م��وق��ف لي�ش 

الإ�شام  كان  واإن  وح��ده،  لاإ�شام  �شرفاً 

اأحق به، لكنه �شرف لاإن�شانية جميعاً..

التعذيب  األ�����وان  ���ش��م��د لأق�����ش��ى  ل��ق��د 

�شمود الربار العظام، فاأعطى در�شاً بليغاً 

للذين يف زمانه، ويف كل زمان، فحواه اأن 

يباعان مبلء  و�شيادته ل  ال�شمر  حرّية 

الأر�ش ذهباً، ول مبلئها عذاباً..

و�شخره،  احلميم  ذوب  يف  ب��ال  ظ��ل 

وجعلوا  اأق���ام���وه،  الأ���ش��ي��ل  ح��ان  اإذا  حتى 

اأن  �شبيانهم  اأم����روا  ث��م  ح��ب��ًا،  عنقه  يف 

وبال  و�شوارعها،  مكة  به جبال  يطوفوا 

ل ي��ل��ه��ج ل�����ش��ان��ه ب��غ��ر ن�����ش��ي��ده امل��ق��د���ش: 

»اأَحد.. اأَحد«.

وجت����يء ال���غ���داة وت���ق���رتب ال��ظ��ه��رة، 

�شابر  وه��و  الرم�شاء،  اإىل  ب��ال  وي��وؤخ��ذ 

اإليهم  وي��ذه��ب  ث��اب��ت،  ���ش��ام��د  حمت�شب، 

يعذبونه،  وه��و  ال�شديق  بكر  اأب���و  �شيدنا 

يقول  اأن  رج���ًا  »اأت��ق��ت��ل��ون  ب��ه��م:  وي�شيح 

اأم��ّي��ة بن خلف:  رب��ي اهلل«؟ ثم ي�شيح يف 

خذ اأكرث من ثمنه واتركه حراً.. ولأنهم 

كانوا من التجار، فقد اأدركوا اأن بيعه اأربح 

الذي  بكر،  لهم من موته.. فباعوه لأب��ي 

ح���ّرره م��ن ف���وره، واأخ���ذ ب��ال مكانه بن 

الرجال الأحرار.. فانطلق �شيدنا اأبو بكر 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  اإىل  ب�شاحبه 

واآله و�شلم، يب�شره بتحريره..

ب��ع��د ه��ج��رة ال��ر���ش��ول وامل�����ش��ل��م��ن اإىل 

الر�شول  �شّرع  فيها،  وا�شتقرارهم  املدينة، 

لل�شاة اأذانها.. فمن يكون املوؤذن لل�شاة 

خم�ش مرات كل يوم، وت�شدح عرب الأفق 

ت��ك��ب��رات��ه وت��ه��ل��ي��ات��ه؟ اإن���ه ب���ال، ال��ذي 

�شاح منذ ثاث ع�شرة �شنة والعذاب يهّده 

وي�شويه اأن: »اهلل اأَحد..اأَحد«.

ويدخلها  مكة،  وُتفتح  الأي��ام  مت�شي 

ع�شرة  راأ���ش  على  مكرّباً  �شاكراً  الر�شول 

الكعبة  اإىل  امل�شلمن، ويتوجه  اآلف من 

ي��وؤذن  اأن  ف��اأم��ره  ب��ال،  معه  م�شطحباً 

بامل�شلمن.

ب��ال مع ر�شول اهلل �شلى اهلل  عا�ش 

امل�شاهد  معه  ي�شهد  و���ش��ل��م،  واآل���ه  عليه 

ك��ل��ه��ا، ي����وؤذن ل��ل�����ش��اة، وي��ح��ي��ي ويحمي 

�شعائر هذا الدين العظيم الذي اأخرجه 

اإىل  ال��رق  النور، ومن  الظلمات اىل  من 

احلرّية..

ولأخ��ي��ه  لنف�شه  يخطب  ي��وم��اً  ذه��ب 

زوجتن فقال لأبيهما: »اأنا بال، وهذا 

�شالن  كنا  احلب�شة..  من  عبدان  اأخ��ي، 

فهدانا اهلل.. وكنا عبدين فاأعتقنا اهلل.. 

متنعونا  واإن  هلل..  فاحلمد  تزّوجونا  اإن 

فاهلل اأكرب«.

ذه���ب ال��ر���ش��ول اإىل ال��رف��ي��ق الأع��ل��ى 

امل�شلمن  باأمر  ونه�ش  مر�شياً،  را�شياً 

ال�����ش��دي��ق،  ب��ك��ر  اأب����و  ب��ع��ده خليفته  م���ن 

فذهب بال اإىل خليفة ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم، يقول له: يا خليفة 

ر�شول اهلل.. اإين �شمعت ر�شول اهلل �شلى 

اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م ي��ق��ول: »اأف�����ش��ل عمل 

له  فقال  اهلل«..  �شبيل  يف  اجلهاد  ملوؤمن 

اأردت  اأبو بكر: فما ت�شاء يا بال؟ قال: 

اأم����وت..  ح��ت��ى  اهلل  �شبيل  يف  اأراب�����ط  اأن 

اأبو بكر: ومن يوؤذن لنا؟ قال بال  قال 

وعيناه تفي�شان من الدمع، اإين ل اأوؤذن 

اأب��و بكر: بل  لأح��د بعد ر�شول اهلل، ق��ال 

اإن  اب��ق واأذن لنا ي��ا ب���ال.. ق��ال ب���ال: 

اأعتقَتني لأك��ون لك، فليكن لك ما  كنت 

فدعني  هلل،  اأعتقتني  كنَت  واإن  ت��ري��د.. 

وم���ا اأع��ت��ق��ت��ن��ي ل����ه.. ق���ال اأب����و ب��ك��ر: بل 

اأعتقتك هلل يا بال..

ب�����ش��وت��ه  ب���������الأذان  ي�������ش���دح  ي���ع���د  ومل 

ال�شجي املَهيب، ذلك اأنه مل ينطق يف اأذانه 

»اأ�شهد اأن حممداً ر�شول اهلل« حتى جتي�ش 

ب��ه ال���دم���وع، فيختفي ���ش��وت��ه حت��ت وق��ع 

اأ�شاه، وت�شيح بالكلمات دموعه وعرباته.

اأم���ر  زار  اأي�����ام  ل���ه  اأذان  اآخ����ر  وك����ان 

اأن  اإليه  املوؤمنن عمر، وتو�شل امل�شلمون 

�شاة  لهم  ي���وؤذن  اأن  على  ب���اًل  يحمل 

اأمر املوؤمنن باًل، وقد  واح��دة، فدعا 

اأن يوؤذن لها،  حان وقت ال�شاة، ورجاه 

ال�شحابة  ف��ب��ك��ى  واأّذن..  ب���ال  و���ش��ع��د 

الذين كانوا اأدركوا ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم، وبال يوؤذن له.. بكوا 

اأب��داً.. وكان عمر  كما مل يبكوا من قبل 

اأ�شدهم بكاء..

ومات بال يف ال�شام مرابطاً يف �شبيل 

اهلل كما اأراد.

بالل بن رباح.. الساخر من األهوال
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���ش��دم��ة ك��ب��رة اأ���ش��اب��ت ق���رى ك��ث��رة 

يف ال��ه��ن��د ب��ع��د ال���ت���ق���اري���ر ال���ت���ي حت��دث��ت 

ع���ن ان��ت��ح��ار م���ا ي��زي��د ع���ن 1500 م����زارع 

ال�شنوات  خ��ال  كات�شيغاري  مقاطعة  يف 

ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، وه���و م���ا ج��ع��ل ال��ن��ا���ش 

تتخوف من »وباء النتحار«، والأمر الأ�شد 

اإياماً هو اأن حالت النتحار الهائلة هذه 

لي�شت اإل جزءاً ب�شيطاً من جمموع حالت 

النتحار التي ارتكبها مزارعون هنود منذ 

للبيانات  وطبقاً  ال��ي��وم،  وحتى   1997 ع��ام 

األ��ف م��زارع   160 اأك��رث م��ن  الر�شمية ف��اإن 

انتحروا يف الهند منذ العام 1997.

بعد �شماع هذه الأنباء هناك من يخ�شى 

انتقال هذه الظاهرة اإىل لبنان ب�شبب تردي 

املزارعن  ومعاناة  الزراعي  القطاع  اأو�شاع 

امل�شتمرة من اخل�شائر الفادحة.

حالهم كحالنا

توؤكد التقارير الهندية اأن من اأ�شباب 

ان��ت�����ش��ار وب����اء الن���ت���ح���ار ب���ن امل���زارع���ن: 

ارتفاع  اإىل  بالإ�شافة  املديونية،  ارت��ف��اع  

ال�شلع  اأ�شعار  وانخفا�ش  الإن��ت��اج  تكاليف 

ال����زراع����ي����ة، وت�������ردي ع����وام����ل ال��ط��ق�����ش، 

وغياب دعم الدولة، و�شيطرة الكارتيات 

وال�شركات على ال�شوق، بحيث جتتمع كل 

هذه العوامل لتزيد من ياأ�ش املزارع الذي 

يرى اأنه اأمام دْين كبر ل جمال لإيفائه، 

رغ���م ك��ل اجل��ه��ود ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي يبذلها، 

امل��زارع  على  بحذافره  ينطبق  اأم��ر  وه��و 

اأم��ل  بريق  ب��اآخ��ر  يتم�شك  ال��ذي  اللبناين 

يكون م�شره  اأن  م��ن  خ��وف��اً  ال��ي��وم  لديه 

كم�شر املزارع الهندي.

وج��وه  على  ال��وج��وم  يخيم  لبنان،  يف 

املزارعن الذين ل يحققون ما يكفي من 

لتاأمن  اأو  ال��زراع��ة  اأرب��اح لا�شتمرار يف 

ح��اج��ي��ات��ه��م، م���ا ي��دف��ع ب��ال��ك��ث��ري��ن اإىل 

التخلي عن هذه املهنة املتوارثة، ل�شيما 

بال�شباب  يدفع  كما  اللبنانية،  القرى  يف 

اإىل اإياء ظهورهم للزراعة، على الرغم 

لتاأمن  تكفي  ل  اإن��ه��ا  اإذ  اأه��م��ي��ت��ه��ا،  م��ن 

اأب�شط متطلبات احلياة.

ورغ���م ك��ل م��ا حت���اول ال��دول��ة القيام 

ب��ه ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي يف لبنان 

وحت��ف��ي��ز الإن����ت����اج، ي��ب��ق��ى ال���واق���ع ���ش��ي��ئ��اً 

ن�شف  متتلك  ل  اأخ��رى  دول  مع  مقارنة 

والأرا���ش��ي  والطبيعية  البيئية  املقومات 

اخل�شبة ومياه الري التي ميلكها لبنان.

وحت��ق��ق ال���زراع���ة اأق���ل م��ن خم�شة يف 

امل��ئ��ة م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل، وهو 

ب��ال��ن��ظ��ر اإىل مم��ي��زات  رق����م ف��ق��ر ج�����داً 

ال���رتب���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة والأو������ش�����اع ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

واملناخية ككل، فعلى من تقع امل�شوؤولية؟

معوقات كثرية

العام  يف  الأخ���رة  الإح�شائية  بح�شب 

ال��ذي��ن  امل���زارع���ن  ن�شبة  اأن  ت��ب��ن  امل��ا���ش��ي، 

ي��ت��م��ت��ع��ون ب�������ش���م���ان ���ش��ح��ي واج���ت���م���اع���ي 

اإج��م��ايل  م��ن  ف��ق��ط  امل��ئ��ة  يف   24 ي�شكلون 

امل������زارع������ن، ك���م���ا ل مت���ث���ل الع����ت����م����ادات 

اخلا�شة بالزراعة اأكرث من 0.6 يف املئة من 

م�شروع  يف  ال���واردة  الإجمالية  العتمادات 

2012، وه��ن��اك جم��م��وع��ة ع��وائ��ق  م���وازن���ة 

اأقلها  حتد من منو القطاع الزراعي، لي�ش 

للمزارعن،  الازم  الدعم احلكومي  غياب 

وت��اأم��ن ال��ب��ذور وت�شويق الإن��ت��اج ال��زراع��ي 

واأ�شحاب  الو�شطاء  ي�شتمر  بل  يجب،  كما 

ال�شركات با�شتغال عرق املزارعن وب�شراء 

ب��اأ���ش��ع��ار خمف�شة  ال����زراع����ي  حم�����ش��ول��ه��م 

اأرباحاً  لهم  يحقق  الذي  بال�شعر  ليبيعونه 

وفرة على مراأى من عيون املعنين.

ال��زراع��ة  ت��وؤّم��ن وزارة  اإىل ذل��ك، ل 

م����ا ي��ك��ف��ي م����ن ق����رو�����ش وت�����ش��ل��ي��ف��ات 

ل��ل��م��زارع��ن ل��ل��ن��ه��و���ش ب��ع��م��ل��ه��م، كما 

ب��ج��زء ب�شيط  ت��ع��و���ش ع��ل��ي��ه��م ول���و  ل 

ع��وام��ل  ج���راء  موا�شمهم  خ�����ش��ارة  ع��ن 

الأوب��ئ��ة  اأح��د  ظهور  اأو  القا�شية  امل��ن��اخ 

ال���زراع���ي���ة، اأم����ا امل�����ش��ارف ف��ه��ي ت��دي��ر 

ب��اع��ت��ب��اره  ال��ق��ط��اع  ظ��ه��ره��ا اإىل ه����ذا 

األ���ف م��رة قبل  ع��ايل املخاطر وت���رتدد 

منح القرو�ش اإىل املزارعن مهما كان 

امل�شروع الذي يتقدمون به.

ال���ت���ق���ري���ر  اأورد  ث����ان����ي����ة،  ج���ه���ة  م�����ن 

الق��ت�����ش��ادي ال����ذي ت��ع��ده ���ش��ن��وي��اً غ��رف��ة 

ب��روت  يف  وال��زراع��ة  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة 

ال��ت��ي  امل�������ش���اك���ل  اأب�������رز  اأن  ل���ب���ن���ان  وج���ب���ل 

ي��ع��ان��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي، ه���ي ارت��ف��اع 

عمالة  م��ن  عنا�شرها  بكل  الإن��ت��اج  كلفة 

ا�شتخدام الآلت  وري ونقل وت��ديّن ن�شبة 

احل��دي��ث��ة، ي�����ش��اف اإل��ي��ه��ا م�����ش��اك��ل تتعلق 

بامللكية العقارية و�شعف الإر�شاد الزراعي 

والتعاونيات، وغياب الدعم املبا�شر وغر 

القطاع  اأن  اأي�شاً  التقرير  واأورد  املبا�شر، 

�شعف  يف  ت�شهم  فو�شى  ت�شوده  ال��زراع��ي 

ج����ودة الإن����ت����اج، ي��واك��ب��ه��ا ���ش��ع��ف ب��ن��ي��وي 

ال���زراع���ي،  الت�شليف  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��اً  ينعك�ش 

ونق�ش فادح يف اجلهاز الب�شري ي�شل اإىل 

وزارة  موازنة  �شاآلة  اأن  كما  املئة،  يف   75
ال���زراع���ة ال��ب��ال��غ��ة 39 م��ل��ي��ار ل���رة فقط، 

وم�شاريف  روات��ب  ملياراً   31 من �شمنها 

اإداري��ة، ت�شر اإىل غياب ال�شتثمارات عن 

اأن  علماً  ال��ق��ط��اع،  ل��ه��ذا  التحتية  البنية 

ميزانية وزارة الزراعة ل ت�شكل �شوى 3.9 

يف املئة من ميزانية الدولة، ومن امل�شاكل 

ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  ال��ت��ي يعانيها  الأخ����رى 

احليازات الزراعية ال�شغرة، فهناك نحو 

 248 األف �شخ�ش حائزون على نحو   195
األ���ف ه��ك��ت��ار، و75 يف امل��ئ��ة م��ن امل��زارع��ن 

ي�����ش��ت��غ��ل��ون ح����ي����ازات زراع����ي����ة م�����ش��اح��ت��ه��ا 

احل��ي��ازات  ون�شبة  واح���د،  هكتار  م��ن  اأق���ل 

ال���زراع���ي���ة ال��ت��ي ت��ت��ك��ون م���ن اأرا������ش تقل 

املئة،  35 يف  5 دومن��ات هي  م�شاحتها عن 

وهي متثل 9 يف املئة من امل�شاحة املزروعة.

اأما عن قيمة الإنتاج الزراعي يف لبنان 

فهي تبلغ 1.2 مليار دولر اأمركي مقارنة 

2.5 مليار  اأك���رث م��ن  ب��ف��ات��ورة غ���ذاء تبلغ 

 1.3 ب��اأك��رث م��ن  دولر، مم��ا يعك�ش ع��ج��زاً 

مليار دولر بح�شب التقرير.

 وع������ن ن�������ش���ب���ة الأرا��������ش�������ي امل��ت��ب��ق��ي��ة 

وال�����ش��احل��ة ل��ل��زراع��ة ي�شر اخل���رباء اإىل 

واأ�شبحت �شئيلة  اأنها يف تدهور م�شتمر، 

الهائل  ال��ع��ق��اري  التو�شع  اأم���ام  لبنان  يف 

الذي ن�شهده اليوم.

ال���زراع���ة  وزارة  م��ه��ام  ت�����ش��ل��م��ه  وم��ن��ذ 

على  ح�شن  احل���اج  ح�شن  ال��وزي��ر  يعمل 

منذ  املهم�ش  القطاع  هذا  اأو�شاع  حت�شن 

ثاثن عاماً، موؤكداً اأن الو�شع لن يتغر 

خطة  و�شع  قد  وه��و  و�شحاها،  ليلة  بن 

خما�شية لإ�شاحه وهي الآن يف منت�شف 

ال��ت��ي حتمل  ال��ط��ري��ق.. وت��ت��ح��دث خطته 

بالقطاع  النهو�ش  »ا�شرتاتيجية  ع��ن��وان 

الزراعي« عن اأبعاد ثاثة لتنمية القطاع 

البيئي  اأوًل،  القت�شادي  البعد  الزراعي: 

ثانياً، والجتماعي ثالثاً. 

ال��ب��ع��د الق��ت�����ش��ادي بح�شب  ي��ت��ط��ل��ب 

توفر  من  ميكن  »نظاماً  ال�شرتاتيجية، 

من  وف���راً  ج���زءاً  تلبي  زراع��ي��ة  منتجات 

تناف�شية  ق����درة  ول��ه��ا  ال��داخ��ل��ي،  ال��ط��ل��ب 

)كلفة اإنتاج منا�شبة وجودة عالية( متكنها 

واخلارجية  الداخلية  الأ���ش��واق  ول��وج  من 

ب�����ش��ك��ل ي���وؤم���ن اإن���ت���اج ك��م��ي��ات واف���ي���ة من 

ال�����ش��ل��ع واخل�����دم�����ات، ا���ش��ت��ع��م��ال ر���ش��ي��د 

للموارد املتاحة، اعتماد الأ�شناف املطلوبة 

ل��اأ���ش��واق ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، وم��ن 

املتوقع اأن يوؤدي تفعيل البعد القت�شادي 

اإىل ت��وف��ر ف��ر���ش ال��ع��م��ل، من���و ال��دخ��ل 

الزراعي وزيادة حجمه يف الدخل الوطني، 

ت��ق��ل��ي�����ش ال���ف���ات���ورة ال��غ��ذائ��ي��ة وب��ال��ت��ايل 

عدم  الزراعي،  التجاري  امليزان  يف  العجز 

توريث الأجيال القادمة تكاليف مرتفعة.

الرتكيز  اأ�شبح  فقد  البيئي  البعد  اأم��ا 

اأه��م��ي��ت��ه م��ل��ح��اً ملجابهة ع���دة ج��وان��ب  ع��ل��ى 

الذي  العمراين  النمو  منها:  مهمة  �شلبية 

املحدودة  الزراعية  الرقعة  تقل�ش  اإىل  اأدى 

الناجت  للت�شحر  املتزايدة  املخاطر  اأ�شا�شاً، 

الغابات  م�شاحات  ت��راج��ع  امل��ن��اخ،  تغر  م��ن 

وتقل�ش الغطاء النباتي، ال�شتخدام املفرط 

وال�شواطئ  الأن��ه��ار  مياه  تلوث  ال��ري،  ملياه 

البحرية والرتبة واملياه اجلوفية )كيميائي 

وح��ي��وي(، ال��ت��ل��وث ال��غ��ذائ��ي وت��اأث��ره على 

�شحة الإن�شان.

امل�شاهمة  الج��ت��م��اع��ي  البعد  وي��ت��ن��اول 

ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  تطوير  مب�شتطاع  ال��ت��ي 

امل��ت��وازن  الإمن�����اء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  حتقيقها 

و�شوء  الفقر  حماربة  ومنها:  املناطق  بن 

التغذية، توفر مفهوم الأمن الغذائي من 

حيث الكمية والنوعية والأ�شعار، احلد من 

الهجرة الريفية، تعزيز دور املراأة وال�شباب 

يف التنمية الريفية.

عبد�هلل �ل�صفدي
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أرقـــام زراعــيــــة
ي��ب��ل��غ ح��ج��م ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 

األ��ف  و200  املليون  اللبناين  ال��زراع��ي  القطاع 

امل��ئ��ة من  25 يف  ي���وازي نحو  اأي مب��ا  م��واط��ن، 

اإجمايل ال�شعب اللبناين، الأمر الذي ي�شتدعي 

ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا ال���ق���ط���اع مب����ا ي��ل��ب��ي ط��م��وح��ات 

فقطاع  ال��ع��ري�����ش��ة،  ال�شريحة  ه���ذه  وح��اج��ات 

20 و30 يف املئة من  الزراعة م��ازال ي�شغل بن 

الزراعية  الأرا���ش��ي  بينما  العاملن،  اإج��م��ايل 

لبنان  م�شاحة  رب���ع  م��ن  اأك���رث  مت��ث��ل  امل�شتغلة 

الإجمالية، اأو 277 األف هكتار، منها 142 األفاً مروية، وي�شتورد لبنان اأكرث من 82 يف املئة، من حاجاته الغذائية.

وعلى م�شتوى الإنتاج ت�شكل الأرا�شي املزروعة قمحاً ما يوازي ال�52800 هكتار، ال�شعر 15750 هكتاراً، واحلم�ش 1800 هكتار، 

اللوبيا 1420 هكتاراً، فول اأخ�شر 1845 هكتاراً، امللفوف 1950 هكتاراً، خيار ومقتي 3100 هكتار، كو�شا 1600 هكتار، بامية 1238 

تفاح  هكتاراً،   167636 احلم�شيات  هكتار،   1800 ب�شل  هكتار،   20100 بطاطا  هكتاراً،   1550 بطيخ  هكتاراً،   4060 بندورة  هكتاراً، 

3550 هكتاراً، خوخ وجنارك 2016 هكتاراً، لوز  8100 هكتار، دراق  6397 هكتاراً، كرز  3050 هكتاراً، م�شم�ش  اإجا�ش  10100 هكتار، 
هكتار.  58600 زيتون  هكتاراً،   2990 موز  هكتار،   10500 كرمة  هكتاراً،   6250

منتجات لبنانية
والبطاطا  كالتفاح  والزراعية  الغذائية  المنتجات  من  العديد  لبنان  يصدر 
والعنب والزيت وغيرها من المواد المصنوعة من أصل نباتي وحيواني كالمربيات 
واألوروبية  العربية  البلدان  من  العديد  إلى  والمكسرات،  والمجففات  واألجبان 
وبلدان الشرق األقصى وأستراليا وأميركا وهذه المنتجات اللبنانية تلقى رواجًا 

وإقبااًل كثيفْين، لكن ال بد من دعمها والترويج لها على مستوى عال.



ال��رث��رة م��ن اأك���ر ال��ع���دات ال��ت��ي تلج�أ 

القريب  م��ع  وامل��ن��زل،  العمل  يف  ح��واء  اإليه� 

وال��غ��ري��ب ويف و���ص���ئ��ل امل��وا���ص��ات، ال تكف 

يعر�صه�  ال���ذي  االأم���ر  مطلق�ً،  ال��ك��ام  ع��ن 

كلم�ته�  ب�����ص��ب��ب  امل�����ص���ك��ل  م���ن  ال��ك��ث��ر  اإىل 

ت�صعل  التي  الل�ص�ن  وزالت  املح�صوبة،  غ��ر 

احلرائق اأحي�ن�ً.

ال��ذي  ال�صمت  ي���أت��ي  ال��رث��رة  وبعك�س 

اجل�ذبية،  م��ن  وه���ل��ة  بريق�ً  ل��ل��م��راأة  يعطي 

ل��ت��ن��ط��ب��ق احل��ك��م��ة ال��ق���ئ��ل��ة »ال�����ص��ك��وت من 

ذهب«، وقد اأكدت درا�صة اأن املراأة التي تعتمد 

مبداأ ال�صمت، تكون اأكر قوة وج�ذبية يف كل 

ت�صرف�ته� وتع�ماته� مع االآخرين.

ولو اأدرك��ت امل��راأة قيمة مقولة »ال�صكوت 

ت�صرف�ته�،  ك��ل  يف  به�  لت�صلحت  ذه��ب«  م��ن 

واأح�������رزت جن����ح����ً ووط������دت ث��ق��ة واح�����رام 

اجلميع.

الرجل ال يحب الرثثارة

ال�����ص��م��ت  اأن  ي�����رون  ع��ل��م���ء االج���ت���م����ع 

م��رت��ب��ط ب����حل���ذر، وك��اه��م��� و���ص��ي��ل��ة ق��وي��ة 

ومع  ع���م��ة،  احل��ي���ة  يف  النج�ح  على  ت�ص�عد 

عندم�  اأنه  مبعنى  خ�صو�ص�ً،  العمر  �صريك 

ت���ك���ون امل�������راأة ح�����ذرة يف ك���ل ك��ل��م��ة ت��ق��ول��ه��� 

ل����اآخ����ري����ن، ت��ك�����ص��ب اح���رام���ه���� ل��ن��ف�����ص��ه��� 

واحرامهم له�.

ال��ت��ي تطبق  امل�����راأة  اإن  ال��ع��ل��م���ء  وي��ق��ول 

تفكر  اإمن���  تغ�صب،  عندم�  ال�صمت  اأ�صلوب 

ملي�ً قبل ح�صول ردة فعله� املف�جئة، وهكذا 

احلبكة  يف  اأك���ر  وت��رك��ز  نف�صه�  يف  تتحكم 

االآخر،  الطرف  النق��س مع  املنطقية ملحور 

انفع�لية  بطريقة  ب���ل��ك��ام  ب���داأت  اإذا  لكن 

ف�����ص��ت��رث��ر ب��غ��ر ه�����دى، وت���ق���ع يف اأخ���ط����ء 

وت�صدر عنه� األف�ظ قد تندم عليه� الحق�ً.

واأ�����ص�����ر اخ��ت�����ص������ص��ي��و ع��ل��م االج��ت��م���ع 

م�  يف  اأك���ر  تت�صح  ال�����ص��م��ت  قيمة  اأن  اإىل 

ف�لن�ص�ء  واح��رام،  وق�ر  للمراأة من  تعطيه 

الت�صلية  جلل�ص�ت  بحبهن  معروف�ت  ع�مة 

والدرد�صة والقيل والق�ل واإلق�ء ال�ص�ئع�ت، 

ال��رج���ل حم��ب���ت للرثرة  وه����وؤالء يف نظر 

وغ��ر ج��دي��رات بحب واح����رام اأزواج��ه��ن، 

تتكلم  اأك���ر مم���  ت�صتمع  ال��ت��ي  امل����راأة  بينم� 

وجتيد فن ال�صمت والرد بكلم�ت مقت�صبة 

وم��ت��ق��ن��ة، ه���ي ال���ت���ي ت��ث��ر ان���ت���ب����ه ال��رج��ل 

منه�  التقرب  وي��ح���ول  غمو�صه�،  ويجذبه 

لفك غمو�صه� واكت�ص�ف اأ�صراره�.

الغ�م�صة  امل�����راأة  اأن  ال��ع��ل��م���ء  اأك����د  ك��م��� 

به  ت�صعر  م���  الأن��ه��� تخبئ  ال��رج��ل،  يف�صله� 

اأو عن  نف�صه�  ب���أي معلوم�ت عن  ت��ديل  وال 

االآخ���ري���ن، ف��ي��ن��ج��ذب ن��ح��وه��� الأن���ه يجده� 

االآخ��ري��ن،  على  ت���أث��راً  واأك���ر  ثقة  مو�صع 

وي�����رى ف��ي��ه��� م�����ص��ت��ودع���ً اأم���ي���ن����ً الأ�����ص����راره 

لنف�صه�،  ب��ه���  �صتحتفظ  الأن��ه���  وم�����ص���ك��ل��ه، 

ي�صمت  ال��ت��ي  ال��ك��ام  ك��ث��رة  امل�����راأة  بعك�س 

اأن  اأم���م��ه��� ال��رج��ل وي��ت��ه��رب منه� خم���ف��ة 

تف�صي اأ�صراره اأم�م االآخرين.

انتبهي

ال�����ص��م��ت خ�����ص��ل��ة ح��م��ي��دة،  اأن  ���ص��ح��ي��ح 

و���ص��ف��ة ت��ع��ل��ي م���ن ����ص����أن امل������راأة، ل��ك��ن يجب 

يف  خمتلف  ب�صكل  املفهوم  ه��ذا  م��ع  التع�مل 

ال��زوج���ن  ال��زوج��ي��ة، حتى ال ي�ص�ب  احل��ي���ة 

ب�مللل، ف�أحي�ن�ً ت�صيء الزوجة الفهم اأحي�ن�ً، 

اإغاق�ً حمكم�ً، وت�صبح ك�الآلة  فتغلق فمه� 

امل�صكني  ال��رج��ل  وي��دخ��ل  بيته�،  يف  ال�صم�ء 

بكلمة  يحلم  وه��و  منهك�ً،  متعب�ً  امل��ن��زل  اإىل 

فتمحو  قلبه،  �صغ�ف  مت�س  رقيقة  لطيفة 

اإال  اأم�مه  اأث��ر للتعب، لكنه ال يجد  عنه كل 

وه��ي �ص�متة،  الطع�م  ل��ه  ت�صع  اآل��ي��ة  ام���راأة 

وت�أكل معه وهي �ص�متة، ال ي�صمع اإال �صرير 

اأ�صن�نه� وقت امل�صغ، ثم تقوم لغ�صل االأطب�ق، 

واإذا  االأخ���رى،  البيت  ���ص��وؤون  اإىل  وتن�صرف 

ن��ط��ق��ت ن��ط��ق��ت ب��ب��ي���ن م�صهب ع��ن ح���ج���ت 

البيت ومتطلب�ته..

وي��وؤك��د خ���راء ال��ع��اق���ت ال��زوج��ي��ة اأن��ه 

ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س، ه��ن���ك ف��ري��ق م���ن ال��ن�����ص���ء 

اأن ك�����ص��ب ق��ل��ب ال���رج���ل وج��ذب��ه  ي��ع��ت��ق��دن 

ب�إط�لة احلديث واالإطن�ب  وا�صتم�لته تكون 

البيت  اإىل  ال���رج���ل  ف��ي��دخ��ل  ال����رواي�����ت،  يف 

ت�فهة،  ع�ملية  اأنب�ء  وك�لة  اإىل  يدخل  وك�أنه 

ف��ه��ي ت�����ص��ت��ق��ب��ل��ه ويف راأ����ص���ه���� م��ل��ي��ون خ��ر، 

واخل����دم���ة  االأوالد  اأخ���ب����ر  ���ص��رد  يف  وت���ب���داأ 

واالأ�صدق�ء،  والتليفون  والبق�ل  واجل��ران 

نراه�  راأ�صه�  يف  وتزاحمه�  االأخ��ب���ر  ولكرة 

تق�س اخلر وال تكمله، بل تنتقل اإىل خر 

ث����ن وث����ل���ث، ف��ت��ت��داخ��ل االأخ���ب����ر وت�����ص���رب 

الق�ص�س، فيتع�صر على الزوج اأن يفهم خراً 

واح����داً، وك��ل ذل��ك ينتج عنه ���ص��داع مزمن 

ال��زوج مري�ص�ً، في�صت�صلم  اإث��ره  يرمتي على 

اإخب�رية جديدة، وكا  للنوم هرب�ً من نوبة 

احلي�ة  على  ب�لغة  خ��ط��ورة  له�  ال�صورتني 

الزوجية.

ب���أن تكون واعية  وين�صح اخل��راء امل��راأة 

وتختر  املن��صبة  االأوق�����ت  وت��ع��رف  وذك��ي��ة، 

املواقف، فهن�ك مواقف حتت�ج اإىل اإيج�ز يف 

اأو  مرهق�ً،  متعب�ً  الرجل  يكون  ك���أن  الكام، 

تقدر  اأن  فعليه�  مهم،  ب�أمر  من�صغًا  يكون 

موقفه وتوجز له احلديث.. وهن�ك مواقف 

اإذا ك�ن الزوج  اإطن�ب يف احلديث  حتت�ج اإىل 

ق��د اأخ���ذ ق�صط�ً م��ن ال��راح��ة، وع��ن��ده وق��ت، 

مغزى  ذا  حديث�ً  تخت�ر  اأن  امل���راأة  على  وهن� 

جت����ذب زوج���ه���� ب���ه ل��ل��دخ��ول يف م��ن���ق�����ص���ت 

االجتم�عية  االآراء  معه  تتب�دل  واأن  مفيدة، 

واالقت�ص�دية وال�صي��صية.

وي�صر خراء احلي�ة االأ�صرية اإىل املراأة 

الذكية هي التي تعرف طبيعة عمل زوجه�، 

م�صكاته  يف  ت�ص�ركه  اأن  وعليه�  وتتفهمه، 

من��صبة،  ح��ل��واًل  م��ع��ه  ت�صع  واأن  ال��ع��م��ل��ي��ة، 

زوجه� يف هواي�ته،  ت�ص�رك  اأن  اأي�ص�ً  وعليه� 

وتو�صع ثق�فته� يف كل م� يحبه زوجه� حتى 

يجد طعم�ً حلديثه�.

قالوا يف ال�صمت

وال تقت�صر فوائد ال�صمت للمراأة فقط، 

ب���ل اإن���ه���� ن��ق��ط��ة ق����وة ل��ل��رج��ل اأي�������ص����ً، وم��ن 

االأقوال ال�صهرة عن ال�صمت وقوته:

- ق�ل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: »من ك�ن 

اأو  ي��وؤم��ن ب���هلل وال��ي��وم االآخ���ر فليقل خ���راً 

لي�صمت«.

- وق�ل علي ابن اأبي ط�لب كرم اهلل وجهه: 

العقل نق�س الكام«، وق�ل: »بكرة  »اإذا مت 

ال�صمت تكون الهيبة«.

واإن  اأقللت منه نفع،  اإن  ك���ل��دواء  »ال��ك��ام   -

اأكرت منه قتل«. عمرو بن الع��س

اإذا افتخر  ب��ن��ي  ل��ول��ده: )ي����  ل��ق��م���ن  - ق����ل 

اأنت بح�صن  الن��س بح�صن كامهم ف�فتخر 

�صمتك(.

- »بلغن� اأن احلكمة ع�صرة اأجزاء، ت�صع منه� 

وهب  الن��س«.  عزلة  يف  والع��صر  ب�ل�صمت، 

ابن الورد.

اأن يفكر يف  اأحدكم الكام فعليه  اأراد  »اإذا   -

كامه، ف�إن ظهرت امل�صلحة تكلم، واإن �صك 

مل يتكلم حتى تظهر«. االإم�م ال�ص�فعي.

ال��ك��ام«.  ف��ن��ون  م��ن  ف��ن عظيم  »ال�صمت   -

وليم هرنيت.

لي�صمعن�  ال�صمت  ل��زوم  من  اأحي�ن�ً  »الب��د   -

االآخرون«. جا�صكو.

الكام حني  يتوقف عن  اأن  ب�ملرء  »يجدر   -

اأن  دون  من  موافق�ً  راأ�صه  اإليه  امل�صتمع  يهز 

يقول �صيئ�ً«. هرني كي�صنجر.

- »لن تكون متحدث�ً جيداً حتى تتعلم كيف 

حت�صن االإ�صغ�ء«. كري�صتوفر موريل.

- »ال��ك��ام تفكر ب���ل��ف��ع��ل.. وال��ت��ف��ك��ر ك��ام 

ب�لقوة«. اأر�صطو.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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رع�ية  اإىل  املدر�صة  يف  االأطف�ل  يحت�ج 

املعدية،  االأم��را���س  لتجنب  دائمة  �صحية 

اإمي�ن�ً مبقولة »الوق�ية خر من العاج«، 

وه��ن���ك ك��ث��ر م��ن االأم���را����س امل��ع��دي��ة قد 

خم�لطتهم  اأث��ن���ء  االأط��ف���ل  له�  يتعر�س 

املدر�صة،  يف  اأو  الرو�صة  دور  يف  زم��اءه��م 

ومن اأهم هذه االأمرا�س:

- اجل����دري امل���ئ��ي: وي��ع��د اجل����دري امل���ئ��ي 

ع��ن طريق  ينتقل  معد  ف��رو���ص��ي  م��ر���س 

ال�صع�ل اأو االت�ص�ل املب��صر مع ال�صوائل.

- احل�صبة: هو مر�س فرو�صي قد يكون 

ال�صع�ل  طريق  عن  ينتقل  م�ص�عف�ت،  له 

يحمل  ���ص��خ�����س  ق��ب��ل  م���ن  ال��ع��ط������س  اأو 

الفرو�س.

- االأنفلونزا: وهو مر�س معٍد ينتقل عن 

�صخ�س  عط��س  اأو  ل�صع�ل  ال���رذاذ  طريق 

م�ص�ب ب�لفرو�س.

- قمل ال��راأ���س )ح�����ص��رات ال�����ص��ع��ر(: وهي 

عب�رة عن ح�صرة �صغرة جداً تعي�س على 

فروة الراأ�س، حيث ت�صع بي�صه� وميكن اأن 

تنتقل ب�صهولة بني �صعر الراأ�س.

اإر�شادات للوقاية 

من االأمرا�ض املعدية يف املدر�شة

الط�زجة  االأطعمة  وتنظيف  غ�صل  من  الت�أكد   -

جيداً التي توؤكل نيئة، مثل: اخل�ص�ر والفواكه.

- جتنب تن�ول االأغذية املك�صوفة املعر�صة للغب�ر 

والذب�ب اأو احل�صرات.

- غ�صل الطفل ليديه ب�مل�ء وال�ص�بون قبل وبعد 

ا�صتعم�ل دورات املي�ه.

- العن�ية بنظ�فة دورات املي�ه واملغ��صل وامل�ص�رب 

وتوفر ال�صرف ال�صحي ال�صليم.

- االهتم�م بغ�صل يد الطفل قبل وبعد االأكل.

- تهوية ال�صفوف يف املدار�س واالأم�كن املزدحمة 

فر�صة  لتقليل  ال���رد،  اأي����م  يف  حتى  جيد  ب�صكل 

انتق�ل العدوى.

- ال��ت��خ��ل�����س ال�����ص��ل��ي��م م���ن ال��ق��م���م��ة وم��ك���ف��ح��ة 

الذب�ب، والتقيد ب�لنظ�فة الع�مة.

اإ���ص���ب��ة الطفل  اإب���اغ م��در���س الف�صل يف ح���ل   -

مبر�س معد.

- اإباغ املدر�صة اأهل الطفل يف ح�ل اأ�صيب بوعكة 

اأو مر�س الأخذ االحتي�ط الازم.

األمراض المعدية لألطفال في المدرسة.. والوقاية منها
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اأن االإن�����ص���ن  اإىل  اأ����ص����رت درا����ص���ة ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة 

اأكر عر�صة  الذي مير مب�ص�عر احلزن واالأ�صى، هو 

ل��اإ���ص���ب��ة ب����الأم���را����س امل��ع��دي��ة، وال���ت���ي ق���د تنتهي 

ب�لوف�ة، وذلك وفق�ً لدرا�ص�ت وتق�رير طبية اأظهرت 

ق��درة  �صعف  على  النف�صية  ال�صدم�ت  ت���أث��ر  م��دى 

االأمرا�س  حم�ربة  على  واملن�عية  اجل�صدية  االإن�ص�ن 

املعدية.

وق������ل ال��ب���ح��ث��ون اإن ال�����ص��غ��ط ال��ن��ف�����ص��ي ال���ذي 

يتعر�س له االإن�ص�ن جراء �صدمة ع�طفية اأو فقدان 

اأحد االأحبة، يوؤثر تبع�ً على اجله�ز املن�عي، ويفقده 

اأق��ل مق�ومة  اإىل حد كبر، مم� يجعل اجل�صم  ق��واه 

لاأمرا�س البكترية املعدية.

تف�صر  ال���درا����ص���ة  ت��ل��ك  اأن  ال��ب���ح��ث��ون  واأ�����ص�����ف 

اأزواج��ه��م  وف����ة الن�ص�ء وال��رج���ل االأرام����ل بعد وف����ة 

الأن  قليلة،  �ص�ع�ت  اأو  اأي����م  بعد  مب��صرة  وزوج���ت��ه��م 

�صديدة  توقف  ح�لة  يف  اأ�صبح  ق��د  املن�عي  جه�زهم 

اأف��ق��دت��ه ق���واه وم��ن���ع��ت��ه ���ص��د االإ���ص���ب��ة ب���الأم��را���س، 

نتيجة م�ص�عر احلزن التي اأ�ص�بتهم.

واأ�ص�ر الب�حثون اإىل اأن هن�ك بع�س ال�صخ�صي�ت 

والع�طفية  النف�صية  ال�صدم�ت  اأث��رت  التي  املعروفة 

بهم، مثل رئي�س الوزراء الريط�ين االأ�صبق جيم�س 

مبر�س  ح�لته  ت�صخي�س  بعد  ت��ويف  ال���ذي  ك���اله���ن، 

92 ع�م�ً يف  االلته�ب الرئوي، وتويف عن عمر ين�هز 

زوجته  وف�ة  من  فقط  اأي�م  ع�م 1995، وذلك بعد 10 

اأودري، التي توفيت عن عمر 67 ع�م�ً.

ك��س  ج��وين  ال�صهر  واملو�صيقي  املغني  لقي  كم� 

حتفه عن عمر ن�هز 71 ع�م�ً، ب�صبب م�ص�عف�ت ملر�س 

ال�صكر يف ع�م 2003، وقيل اآنذاك اإن وف�ته ك�نت حزن�ً 

على فراق زوجته التي توفيت قبله ب�أربعة اأ�صهر.

ووجد الب�حثون اأن زي�دة معدالت التوتر واالكتئ�ب 

ال��ن���ج��م��ة ع��ن احل���زن واالأ����ص���ى، ت��ت��ع���ر���س م��ع وظيفة 

االأمرا�س  امل�صوؤولة عن مك�فحة  البي�ص�ء  الدم  خاي� 

واالإ�ص�ب�ت البكترية، مثل االإ�ص�بة ب�اللته�ب الرئوي، 

ال�صن،  كب�ر  اأك��ر عند  يكون  الت�أثر  اأن  اإىل  م�صرين 

اإنت�ج الهرمون الذي  اأج�ص�دهم تفقد القدرة على  الأن 

يح�رب االأمرا�س املعدية.

  مـنــوعــــات

الحزن يضعف الجهاز المناعي
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اأفــقــي

حي�ته  ط��وال  االن�ص�ن  يرافق   / ق�صر  ط�ل  كلم�  ال��ذي  هو   1
ويراه ولكنه ال ي�صتطيع اأن مي�صكه

ب�لفرن�صية �صكرا   / ال�ص�طئ  قرب  �صحلة  م�ص�حة   2
من  الوجه  يعري  م�   / ت�أكله  اأن  ت�صتطيع  وال  منه  ت�أكل   3

لون عند اخلوف

4 مدينة فل�صطينبة �صم�لية / ركزت على خم�رج الكام لو�صوحه

طــريـقـة اللعـب

واأفقي�ً  9 ع�مودي�ً  اإىل   1 االأرق���م من  تو�صع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجت�ه ع�مودي 

ك�ن اأو اأفقي 

الحل السابق
12345678910

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ن��ع��م   / واأدم����������ه  ق��ط��ع��ه   / اأوى  اأب������ن   5
ب�لفرن�صية

�صرب  / االأمر(  )ب�صيغة  تكلم   6
الريد  يف  به�  املرغوب  غر  الر�ص�ئل   7

االلكروين / ن�صف باغ

النه�ر  ويف  مرات  ثاث  الليل  يف  نراه   8
مرة واحدة

 / ال�صبكة  يف  االأفقي  اخل��ط  ه��ذا  رق��م   9
تعلم  ي��ري��د  م��ن  مي�ر�صه�  هندية  ري��صة 

قوة الركيز

10 كلم� اأخذت منه كر واإذا و�صعت فيه 
�صغر / برج ال يعي�س فيه اإال اثن�ن

عـــامـــودي

قلوب ثاثة  له  بحري  حيوان   1
ال��َق��رن��ّي���ت  ف�صيلة  م��ن  ي��ط��ب��خ،  ن��ب���ت   2

ك�لب�زالء / مدة زمنية )معكو�صة(

3 نب�ت توؤخذ جذوره وتغلى وت�صرب مردة 
خ��صة يف رم�ص�ن / بني معنى الكام

ومت�صي  نلب�صه�   / واال�صه�ب  للتف�صر   4
وتقف ولكن لي�س له� اأرجل

ال���راب���ع  ح�����روف   4 م���ن  ف���ك��ه��ة  ا����ص���م   5
ا���ص��ي��وي  ح���ي���وان  ا����ص���م  واالأول  وال����ث�����ين 

مفر�س / بو�صة

م�ء م�صقط   / بع�س  فوق  و�صع   6

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

اللبنانيون هم 
األكثر عرضة 

ألمراض القلب 
ملنظمة  ت��ق��ري��ر  اأ����ص����ر 

اأن  اإىل  الع�ملية،  ال�صحة 

جممل  م���ن   ٪84 ن�����ص��ب��ة 

تعود  ل��ب��ن���ن  ال��وف��ي���ت يف 

غ��ر  االأم���������را����������س  اإىل 

ت��ت�����ص��ب��ب  اإذ  ال���������ص�����ري����ة، 

واالأوعية  القلب  اأمرا�س 

 ،٪45 ب��ن�����ص��ب��ة  ال���دم���وي���ة 

 ،٪2 بن�صبة  ال�صكري  وداء 

ال�����ص��رط���ن��ي��ة  واالأورام 

واأم���را����س   ،٪19 ب��ن�����ص��ب��ة 

بن�صبة  التنف�صي  اجل��ه���ز 

.٪5
وُي����ع����ت����ر ال���ت���دخ���ني 

وال���ن���ظ����م ال���غ���ذائ���ي غر 

ال�����ص��ح��ي وق���ل���ة احل��رك��ة 

البدنية، من اأبرز عوامل 

اخل���ط���ر ال���ت���ي ت���زي���د من 

االإ�ص�بة بتلك االأمرا�س.

واأو����ص���ح ال��ت��ق��ري��ر اأن 

���ص��ك���ن  م����ن   ٪39 ن�����ص��ب��ة 

ارتف�ع  من  يع�نون  لبن�ن 

����ص���غ���ط ال����������دم، ون�����ص��ب��ة 

ارت������ف�������ع  م�������ن   ٪11.5
م���ع���دل ال�����ص��ك��ر يف ال����دم، 

يف  زي���������دة  م����ن  و٪61.8 

م��ن  و٪27.4  ال������������وزن، 

من  ال�صمنة، ون�صبة ٪47 

ق���ل���ة احل����رك����ة ال��ب��دن��ي��ة، 

ال��ت��دخ��ني  م����ن  و٪36.8 

ب�صكل يومي.

ني�سحهطةكم

بونينينح

ودوةدافو

خحانارود

ذفانهعب�ضا

نوزاتمميل

�سلمتيليوع

رتتام�سق

ي�سعبيا

ةرهزلاناد

امل�ء / من �صهور ال�صنة 7 مليء ب�لثقوب ولكنه مي�صك 
8 مكن املكفوفني من القراءة )معكو�صة( / ف�كهة 

ت�صمى ب�الجنليزية ا�صم� يعني ا�ص�بع

اأغ� ثلث�   / ق�رة   9
و�صع  ولكنه  ال�صوي�س  لقن�ة  الفرن�صيون  بن�ه   10
يف مين�ء نيويورك / ال�صيء الذي ال ميكن تن�وله 

يف وجبة اإفط�ر اأو ع�ص�ء
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القلق يزيد من حاسة الشم
اأكد ب�حثون اأمركيون اأن القلق يزيد من ح��صة ال�صم عند االإن�ص�ن، عندم� يكون حم�ط�ً بخطر م�، وق�ل الب�حثون اإن الروائح حتفز ردات فعل ع�طفية 

قوية عند الب�صر، واكت�ص�ف رائحة ب�صعة قد يوؤ�صر اإىل وجود خطر مواد �ص�مة، وعمد الب�حثون اإىل تعري�س 14 را�صداً لثاثة اأنواع من الروائح، وطلبوا منهم 

اكت�ص�ف وجوده� داخل اآلة ت�صوير ب�لرنني املغن�طي�صي، وعمدوا خال الت�صوير اإىل قي��س قدرة الب�صرة على نقل الكهرب�ء، وهو موؤ�صر اإىل قي��س معدل الت�أثر. 

وُطلب من امل�ص�ركني بعد ا�صتم�م الروائح حتديد ن�صبة قلقهم، كم� مت حتليل ال�صور التي تلقته� اأدمغتهم، وتبني يف البحث اأن ارتف�ع معدالت القلق تزامن 

مع قدرة امل�ص�ركني على حتديد الروائح ال�صلبية بدقة، م� ي�صر اإىل وجود حدة يف ال�صم عند االأ�صخ��س القلقني من خطر اأو تهديد م� يتعلق بتلك احل��صة.



عن  حديثهم  يف  ال�سن  كبار  ي�سرت�سل 

اأيام  القدم..  الأي��ام اخلوايل لكرة  ذكريات 

بيليه وبيكنباور وبو�سكا�ش ودي �ستيفانو.. 

اأن زمنهم ك��ان الأج��م��ل يف رحلة  ي��وؤك��دون 

على  اهلل  وي�سكرون  العاملية..  ال��ق��دم  ك��رة 

اأنهم عرفوا هذه املرحلة وتابعوا تفا�سيلها 

بجيل  الأ�سطوانة  تتكرر  واليوم  املمتعة.. 

ج��دي��د، ���س��ب��اب ه��ذ الأي�����ام ي��ع��ي�����س��ون زم��ن 

تاريخ  �سيذكره  وال��ذي  الفريد،  بر�سلونة 

ك���رة ال��ق��دم ط���وي���ًا، ف��ري��ق خ����ارج ع�سره 

وزم���ن���ه، ي��ط��رب امل���اي���ن ب��ف��ن��ون لعبيه 

وم��ه��ارات��ه��م.. وم���ن م��ن��ا ل جت��ذب��ه األ��ع��اب 

مي�سي وكزايف والفي�ش واإينيي�ستا وغريهم 

والذي  الذهبي،  الفريق  قائمة  اأ�سماء  من 

دخل التاريخ من اأو�سع الأبواب؟

ويف دوري اأبطال اأوروبا يبدو بر�سلونة 

هذا العام م�سمماً على الحتفاظ باللقب، 

اأمام ميان برهن ذلك، موؤكداً تفوقه على 

خرج  ورمب���ا  امل�سابقة،  يف  ال��ع��ري��ق  الأخ���ري 

ال��ف��ري��ق الإي��ط��ايل ح��ام��ل اللقب 7 م��رات 

باأقل اخل�سائر بعد تعادله ذهاباً وخ�سارته 

اإياباً.  3  ���  1
بر�سلونة  ف��وز  على  الكبرية  والإ�سافة 

ك��ان��ت دخ����ول جن���م ال��ف��ري��ق الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

اأوروب��ا  اأبطال  دوري  تاريخ  مي�سي  ليونيل 

بعد اأن اأ�سبح اأف�سل هداف يف مو�سم واحد 

بعد اأن رفع ر�سيده اإىل 14 هدفاً، وهو كان 

يتقا�سم منذ املو�سم املا�سي الرقم القيا�سي 

ال�سابق )12 هدفاً( مع الهولندي رود فان 

ني�ستلروي عندما كان لعباً مع مان�س�سرت 

يونايتد الإنكليزي )2002 ���� 2003(. ورفع 

دوري  يف  ه���دف���اً   51 اإىل  ر���س��ي��ده  م��ي�����س��ي 

اأبطال اأوروبا فتقدم على الفرن�سي تيريي 

�سوى  عليه  يتفوق  يعد  ومل   ،)50( ه��ري 

هدفاً(   71( غونزالي�ش  راوول  الإ���س��ب��اين 

مي�سي  اأن  علماً   ،)56( ني�ستلروي  وف���ان 

الثاثة  املوا�سم  يف  للم�سابقة  ه��داف��اً  ت��وج 

الأخرية، كما اأن مي�سي �سجل 58 هدفاً يف 

امل�سابقات  خمتلف  يف  خا�سها  مباراة   46
هذا املو�سم.

و�سجل الأرجنتيني ليونيل مي�سي )11 

و41 من �سربتي جزاء( واندري�ش ايني�ستا 

)53( اأه�����داف ب��ر���س��ل��ون��ة ح��ام��ل ال��ل��ق��ب 4 

مرات اآخرها العام املا�سي، ليبلغ بر�سلونة 

ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��م��رة اخل��ام�����س��ة على 

امل�سجل  القيا�سي  الإجن��از  معادًل  التوايل 

ب��ا���س��م غ���رمي���ه ري�����ال م���دري���د ب���ن 1956 

و1960.

اأف�����س��ل من  بر�سلونة  ك��ان  وب���الأرق���ام 

ميان يف كل �سيء، اإذ ا�ستحوذ على الكرة 

بن  م���رة   21 ���س��دد  ال���ذي   %  61 بن�سبة 

اخل�سبات الثاث اأ�ساب يف هز ال�سباك 3 

الرائع على  مرات، وعزز بر�سلونة �سجله 

النهائي  رب���ع  ال����دور  يف  ن��و  ك��ام��ب  ملعبه 

م��ب��اراة، فيما   14 يف  ف���وزاً   12 حيث حقق 

ع���ج���ز ال���ف���ري���ق الإي�����ط�����ايل ع����ن جت��ري��د 

الإ�سبان من اللقب وانتزاع تعادل اإيجابي 

على غرار مباراة الفريقن يف ذهاب الدور 

الأول عندما اأرغم بر�سلونة على التعادل 

.2  ���  2
الفريقن  بن  الرابعة  املواجهة  وه��ذه 

الأول  ال��دور  لقائيهما يف  بعد  املو�سم  ه��ذا 

 3 2 يف بر�سلونة وف��از الأخ��ري   ���  2 )تعادل 

الأربعاء  الذهاب  ومباراة  ميانو(  يف   2  ���

بينهما  ع�سرة  اخلام�سة  اأنها  كما  املا�سي. 

القاري، وقد حقق بر�سلونة  ال�سعيد  على 

تعادلت   5 مقابل  انت�سارات   6 الآن  حتى 

و4 ه��زائ��م واأك���ره���ا ق�����س��اوة ع��ل��ى ال��ن��ادي 

 1994 ع��ام  امل�سابقة  نهائي  يف  الكاتالوين 

بعد  باللقب  الإي��ط��ايل  الفريق  ت��وج  ح��ن 

برباعية  التوقعات  جلميع  وخ��اف��اً  ف��وزه 

علماً  اأثينا،  اليونانية  العا�سمة  يف  نظيفة 

الكاأ�ش  يف  اأي�����س��اً  مناف�سه  على  ت��ف��وق  اأن���ه 

عليه  بالفوز   1989 عام  الأوروبية  ال�سوبر 

اإياباً يف  يف ميانو قبل اأن يتعادل   0   ���  1
بر�سلونة 1 ��� 1.
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ة ـَ إنه زمن برشلونة الجميلرَياض

�سيذكر جمهور ريال مدريد طويًا ما قدمه ثاثي 

فريقه الهجومي هذا املو�سم: كري�ستيانو رونالدو، كرمي 

بنزميا، غونزالو هيغواين.. خط املقدمة الرهيب الذي 

قرب فريقه من الرقم القيا�سي لعدد الأهداف امل�سجلة 

يف مو�سم واحد، بعدما �سجل ما يقارب 75٪ من اأهداف 

النادي امللكي هذا املو�سم.

 31 ري��ال مدريد بعد  100 ه��دف �سجلها  اأ�سل  وم��ن 

مرحلة من الدوري الإ�سباين، كان ن�سيب هذا الثاثي 

اآخر التجليات فكانت يف مرمى اأو�سا�سونا،  اأما  74 هدفاً، 
ح��ي��ث ���س��ج��ل ال���ث���اث���ي ال���ره���ي���ب الأه��������داف اخل��م�����س��ة 

ريال مدريد  2 وبنزميا(، ليخرج  )رونالدو2 وهيغواين 

فائزاً 5 ��� 1.

الدوري  الذي يت�سدر ترتيب هدايف  ويقف رونالدو 

الإ�سباين ب�37 هدفاً على بعد ثاثة اأهداف من معادلة 

رقمه القيا�سي يف املو�سم املا�سي )40 هدفاً(، وهو يت�سدر 

ترتيب الهدافن بفارق هدف واحد اأمام مي�سي )36(.

ول ي��ن��ح�����س��ر مت��ي��ز رون���ال���دو يف ال�����س��ق ال��ت��ه��دي��ف��ي 

ف��ح�����س��ب، ب���ل ي���ت���ع���داه اإىل ك���م ك��ب��ري م���ن ال��ت��م��ري��رات 

احل��ا���س��م��ة، وال��ق��ذائ��ف ال��ي�����س��اري��ة ال��رائ��ع��ة، وع��ل��ى رغ��م 

وال��ب��ط��ولت  الأل��ق��اب  على  ال�����س��راع  يف  مي�سي  اأ�سبقية 

الفريد،  تاألقه  لرونالدو  املراقبون  ي�سجل  املو�سم،  هذا 

راأ���ش احلربة،  ولي�ش  ي�سغل مركز اجلناح،  اأن��ه  ول�سيما 

وهذا العدد الكبري من الأهداف لاعب يف مركزه، وهو 

اإجناز من الوجهة الفنية.

يف املقابل، يخو�ش مي�سي حرباً �سرو�ساً مع رونالدو، 

مبارياته  يف  ه��دف��اً   13 �سجل  اإذ  الأرق�����ام،  يف  وي��ج��اري��ه 

ال��دوري  يف  ه��دف��اً   36 اإىل  ر�سيده  راف��ع��اً  الأخ����رية،  ال�7 

الكاتالوين  ال��ن��ادي  من  لع��ب  اأول  لي�سبح  املو�سم  ه��ذا 

ي�سجل هذا الكم من الأه��داف يف الدوري املحلي خال 

مو�سم واحد، متفوقاً على الرقم القيا�سي الذي �سجله 

هذا  لي�سيف   ،1997-1996 مو�سم  رون��ال��دو  الربازيلي 

الإجناز اإىل ذلك الذي حققه قبل 15 يوماً حن اأ�سبح 

اأف�سل هداف يف تاريخ ناديه بتفوقه بفارق هدفن )234 

هدفاً، اأ�سبح الآن 236( على الأ�سطورة �سيزار رودريغيز.

بدوره يقدم الفرن�سي كرمي بنزميا م�ستويات رائعة 

هذا املو�سم، وهو �سجل الأ�سبوع املا�سي خم�سة اأهداف: 

يف  ومثلهما  الليغا،  يف  �سو�سييداد  ري��ال  مرمى  يف  اثنان 

مرمى اأبويل �سمن دوري اأبطال اأوروبا، قبل اأن يختتم 

اأ�سبوعه ال�سبت املا�سي بهدف يف مرمى اأو�سا�سونا، ورفع 

28 منذ  اإىل  اأهدافه  ر�سيد  الريال  9 يف �سفوف  الرقم 

الذي  الهداف  واق��رتب  ال���دوري(،  املو�سم )17 يف  بداية 

الأوروب���ي���ة  الأمم  ك��اأ���ش  يف  »ال���دي���وك«  ج��م��ه��ور  ينتظر 

املقبلة، من رقمه ال�سابق مع ليون حن �سجل 31 هدفاً 

يف مو�سم 20007 ��� 2008.

وي�����س��غ��ل ب��ن��زمي��ا ال�������رواق الأمي�������ن، ل��ك��ن��ه ي��ن��خ��رط 

تدريجياً يف اللعب مبركز املهاجم ال�سريح، ما ي�ساعف 

م�سعود  الأمل����اين  م��ع  ثنائياً  ي�سكل  وه��و  خ��ط��ورت��ه،  م��ن 

اأوزي����ل ال���ذي يعو�ش ف��راغ��ه يف م��رك��ز اجل��ن��اح الأمي���ن، 

وي�سكل خري م�ساند للثاثي الرهيب يف مقدمة النادي 

امللكي.
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�سراع هوائي بن اإبراهيموفيت�ش واحلار�ش فالديز



ال��ع��م��اق��ن طابعاً  واك��ت�����س��ت م��واج��ه��ة 

مم���ي���زاً ل��ل��غ��اي��ة ل���ع���دة اأ����س���ب���اب، واأب����رزه����ا 

اأن��ه��ا جت��م��ع ب��ن ع���دة لع��ب��ن م��ن ميان 

راأ�سهم  وعلى  بر�سلونة  ال�سابق  وفريقهم 

ال��ذي  اإبراهيموفيت�ش  زلت���ان  ال�����س��وي��دي 

داف������ع ع����ن األ���������وان ال�����ن�����ادي ال���ك���ات���ال���وين 

ب��دا  الأخ����ري  ل��ك��ن   ،2010  �������  2009 م��و���س��م 

دفاع  �سيفرة  فك  عن  عاجزاً  اللقاء  خال 

ب��ر���س��ل��ون��ة ف���ارمت���ى ب���ن اأح�����س��ان ب��وي��ول 

ورفاقه، وانربى بعد املباراة ليتهم احلكام 

مب�����س��اي��رة ب��ر���س��ل��ون��ة، ق��ائ��ًا »ب�����داأُت اأف��ه��م 

م��اذا يعني م��درب ري��ال مدريد الربتغايل 

جوزيه مورينيو عندما ينتقد اأداء احلكام 

لقد  نو،  كامب  بر�سلونة يف  لدى مواجهة 

راأيت الأمور باأم العن«.

ع���ل���ى  رد  غ������������واردي������������ول  اأن  ب�����ي�����د 

فريقه  ف���وز  اأن  م���وؤك���داً  اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ش 

»���س��اأدع  ب��ق��ول��ه  ج���دل  اأو  ���س��ك  اأي  يقبل  ل 

لكن  ت�سريحاته،  يحلل  اإبراهيموفيت�ش 

ي��ب��دو يل ب��اأن��ه اأ���س��ب��ح ���س��دي��ق��اً مل��وري��ن��ي��و«، 

اإىل  بر�سلونة  ت��اأه��ل  ب���اأن  ق���ال  »اإذا  وت��اب��ع 

فهذا  احل��ك��م  بف�سل  ج��اء  النهائي  ن�سف 

هذا  نبلغ  ب��اأن��ن��ا  لنا  رد  اأف�����س��ل  لكن  راأي����ه، 

الدور للمرة اخلام�سة على التوايل، نحن 

نتكلم على اأر�ش امللعب«.

ودخل بر�سلونة املباراة مبعنويات عالية 

بعد فوزه امل�ستحق على اأتلتيك بلباو مفاجاأة 

 ��� م�سابقة الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« 2 

املحلي، حيث  الدوري  يف  املا�سي،  ال�سبت   0
يحتل امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��ارق 6 ن��ق��اط خلف 

غرميه التقليدي ريال مدريد املت�سدر.

واأعطى الفوز جرعة معنويات لاعبي 

ال��ربث��ا ق��ب��ل م��ب��ارات��ه��م م��ع ���س��اراغ��و���س��ا يف 

ال��دوري، والتي تتخللها  ال�31 من  املرحلة 

مواجهة �سعبة لريال مدريد مع فالن�سيا 

الأحد، ويف حال تعر الريال وفاز بر�سلونة 

فقط،  نقاط  ث��اث  اإىل  ال��ف��ارق  �سيتقل�ش 

 22 اأن املواجهة بن الفريقن يف  ما يعني 

اجلاري يف »نو كامب« �ستكون حا�سمة.

اأما ميان، الذي فقد نقطتن ثمينتن 

 1 ��� بتعادله املخيب اأمام م�سيفه كاتانيا 1 

املحلي  ال���دوري  يف  اأي�����س��اً  امل��ا���س��ي،  ال�سبت 

م����ا ق��ل�����ش ال����ف����ارق ب��ي��ن��ه وب�����ن م���ط���ارده 

املبا�سر جوفنتو�ش اإىل نقطتن، ف�سيتفرغ 

�سهًا  لقاء  املحلي، حيث يخو�ش  للدوري 

ال�سبت مع فيورنتينا، فيما يواجه و�سيفه 

جوفنتو�ش بالريمو يف اليوم عينه.

اآخر النتائج

الأربعاء 28 اآذار: ميان ��� بر�سلونة 0 ��� 0 

)دوري اأبطال اأوروبا(.

اتلتيك بلباو   ��� اآذار: بر�سلونة   24 ال�سبت 

)الدوري(.  0  ���  2
الثاثاء 3 ني�سان: بر�سلونة �� ميان 3 ��� 1 

)دوري اأبطال اأوروبا(.

املباريات املقبلة

بر�سلونة   ��� �ساراغو�سا  ني�سان:   7 ال�سبت 

)الدوري(.

خيتايف   ��� بر�سلونة  ني�سان:   10 الثاثاء 

)الدوري(.

بر�سلونة   ��� ليفانتي  ني�سان:   14 ال�سبت 

)الدوري(

23

متيزاً  هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني  يقل  ول 

اأو�سا�سونا �سجل هيغواين هدفه  عن زميليه، واأمام 

املئة  وبه تخطى حاجز  املو�سم،  الليغا هذا  ال�20 يف 

101 هدف  اإذ �سار ر�سيده  هدف مع ري��ال مدريد، 

من  ق��ادم��اً  امللكي  ال��ن��ادي  �سفوف  اإىل  جميئه  منذ 

.2007  ��� ريفر بايت يف مو�سم 2006 

ول يجادل اأحد يف خيار املدير الفني لريال مدريد 

باإ�سراك املهاجمن الثاثة �سوياً يف  جوزيه مورينيو 

اخلط الأمامي للفريق، ول�سيما اأن الأرقام هي خري 

مل  التي  الع�سر  املباريات  ففي  ال�سياق،  ه��ذا  يف  دليل 

الثاثي  يبداأ  املو�سم، مل  ري��ال مدريد هذا  يفز فيها 

الرهيب املباراة يف الت�سكيل الأ�سا�سي �سوى يف مباراة 

اإ�سبانيا، حيث  واحدة كانت يف ذهاب ربع نهائي كاأ�ش 

خ�سر الريال اأمام غرميه بر�سلونة 1 ��� 2.

وحمل فوز الريال على م�سيفه اأو�سا�سونا  5 ��� 1 

الرقم 1500 يف تاريخ م�ساركته يف الدوري الإ�سباين، 

وبهذا الرقم بات ريال مدريد اأول ناد اإ�سباين يحقق 

هذا الإجناز. 

ولعب الريال يف الدرجة الأوىل 81 مو�سماً �سجل 

 981 وح��ق��ق  م��ب��اراة   2564 يف  ه��دف��اً   5385 خالها 

انت�ساراً على اأر�سه مقابل 519 خارج قواعده.

وح��ق��ق ت��ام��ي��ذ امل�����درب ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه 

املو�سم،  ه��ذا  الليغا  يف   25 رق��م  فوزهم  مورينيو 

�سدارتهم  ل��ي��ع��ززوا  ه��دف   100 �سجلوا  اأن  بعد 

اللقب  حامل  عن  نقاط  �ست  بفارق  نقطة   78 ب� 

والغرمي التقليدي بر�سلونة.

هدافو الريال يف الدوري

– كري�ستيانو رونالدو 37 هدفاً.  1
هدفاً.  20 هيغواين  – غونزالو   2

– كرمي بنزميا 17 هدفاً.  3

الأكرث خو�ضًا للمباريات

2700 دقيقة. كا�سيا�ش  – اإيكر   1
دقيقة.  2634 رونالدو  – كري�ستيانو   2

2572 دقيقة. األون�سو  – خابي   3

اآخر النتائج

 5  ���  1 ري��ال مدريد   ��� اأو�سا�سونا  اآذار:   31 ال�سبت 

)الدوري(.

 3  ���  0 م��دري��د  ري���ال   ��� اأب��وي��ل  اآذار:   27 ال��ث��اث��اء 

)دوري اأبطال اأوروبا(.

ال�سبت 24 اآذار: ريال مدريد ��� ريال �سو�سييداد 5 

��� 1 )الدوري(.

املباريات املقبلة

الأحد 8 ني�سان: ريال مدريد ��� فالن�سيا )الدوري(.

الأربعاء 11 ني�سان: اأتلتيكو مدريد ��� ريال مدريد 

)الدوري(.

ال�����س��ب��ت 14 ن��ي�����س��ان: ري�����ال م���دري���د ������� خ��ي��خ��ون 

)الدوري(

جالل قبطان
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كاريكاتير

اأول  اأن  الربيطانية،  اأوك�سف�رد  جامعة  يف  علماء  اأعلن 

�سيارة من دون �سائق �ستك�ن جاهزة لال�ستخدام يف �س�ارع 

اململكة املتحدة، يف غ�س�ن االأ�سابيع القليلة املقبلة.

ال�سيارة هي من�ذج معدل عن اجليب الع�سكرية )وايلد 

االأبعاد  العلماء بربجمتها بخارطة ثالثية  و�سيق�م  كات(، 

عـــن الـــطـــرق حـــ�ل مــديــنــة اأوكــ�ــســفــ�رد وبـــلـــدة وود�ــســتــ�ك 

املجاورة.

احلك�مة  من  الطلب  اأوك�سف�رد  جامعة  علماء  ويعتزم 

من  اجلديدة  ال�سيارة  ا�ستخدام  على  امل�افقة  الربيطانية 

دون �سائق على الطرق املفت�حة يف ال�سهرين املقبلني.

من  �سل�سلة  ت�ستخدم  االأوتــ�مــاتــيــكــيــة  الــ�ــســيــارة  هـــذه 

الليزر،  واأ�سعة  الكامريات  ذلــك  يف  مبا  اال�ست�سعار،  اأجهزة 

لتحديد مكانها عند ال�سري على الطرق العامة، والتعرف 

اإىل ال�سيارات االأخرى، واتخاذ االإجــراءات املطل�بة اإذا لزم 

االأمر، لتجنب اال�سطدام بها.

ق�سم  رئي�س  ني�من؛  بــ�ل  الربوف�س�ر  اإىل  ُن�سب  وقــد 

الروب�تات املتنقلة يف جامعة اأوك�سف�رد، ق�له »اإن ال�سيارة 

االأوت�ماتيكية اأجرت بنجاح االأ�سب�ع املا�سي اأول رحلة على 

طريق خا�س، ونريد ا�ستخدامها على الطرق العادية التي 

ي�ستعملها النا�س ي�مياً«.

واأ�ساف ني�من اأن اأحد اأع�ساء فريق البحث �سيك�ن يف 

ال�سيارة خالل االختبار للتحكم بها يف حالة الط�ارئ.

ال�سرطة  برجال  البحرين،  يف  يعي�س  ك�يتي  رجــل  ا�ستنجد 

وه�  ال�سرطة  فا�ستدعى  مرعباً،  كاب��ساً  راأى  اأن  بعد  الإنــقــاذه، 

ي�سرخ طالباً للم�ساعدة »قبل اأن يتعر�س لل�سنق«.

عــلــى الــفــ�ر هــرعــت الــ�ــســرطــة و�ــســيــارة االإ�ــســعــاف اإىل منزل 

الــرجــل عن  اأخــربهــم  املــنــزل،  اإىل  الــرجــل، لكن عندما و�ــســلــ�ا 

الكاب��س املرعب الذي �ساهده.

اإن االتــ�ــســال بــخــدمــة الـــطـــ�ارئ كـــان ال�سبيل  وقـــال الــرجــل 

من  �سببه  عما  معتذراً  امل�ساعدة،  على  للح�س�ل  اأمامه  ال�حيد 

اإزعاج، وم�ؤكداً اأنه كاب��س مرعب، فيما مل يتم ذكر اأي تفا�سيل 

عن احللم!

أول سيارة بال سائق

اأ�سابت الده�سة »فريد بينيت«؛ مالك معطم يف ني�زيلندا، عندما وجد اأن مطعمه الذي يقدم وجبات تايالندية، 

غادر  اإال عندما  ذلــك،  وراء  ال�سر  »بينيت«  يــدرك  التايالنديني، ومل  دون  الني�زيلنديني من  باإقبال كبري من  يحظى 

�ساوث  يف  نل�س�ن  مبدينة  ال�اقع  املطعم،  الفتة  على  ي�سعه  جديداً  ا�سماً  عليه  اقــرتح  كان  الــذي  التايالندي  الطاهي 

اآيالند.

لـ»بينيت« كذب الطاهي التايالندي الذي اأخربه اأن ما كتبه على الالفتة يعني »اأهاًل.. ونتمنى  وقد تبنينّ م�ؤخراً 

ا�سم  مطعمك  على  اأطلقت  ملــاذا  »بينيت«:  اإىل  هه  وجنّ �س�ؤال  اأول  كــان  اجلديد،  الطاهي  و�سل  فعندما  ثانية«،  روؤيتكم 

»ابتعدوا وال تع�دوا«!

ح »بينيت« بحزن خالل مقابلة �سحفية قائاًل: »اأود اأن اأعتذر للتايالنديني عن االإ�ساءة اإليهم.. وه� ماحدث  وقد �سرنّ

بالفعل«، وقام بتغيري ا�سم املطعم لي�سبح » فيكت�ري تاي« اأي »التايالندي�ن املنت�سرون«.

مطعم »ابتعدوا وال تعودوا« 
يـحـظـــى بــإقبـــال كـبـــير

حلم بكابوس مرعب
عاماً(  فاتصل بالشرطة للنجدة  58( ماثي�س�ن  كارولني  ت�ستخدم 

�ساعقاً كهربائياً للمخ، يتم التحكم فيه عن 

بعد بجهاز »رمي�ت كنرتول«، للتخل�س من 

اآالم 200 ن�بة �سداع ت�سيبها ي�مياً.

ُتــعــرف بني  لــنــدن  حــالــة كــارولــني املقيمة يف 

تاأثريه  ب�سبب  االنتحار«،  »�سداع  با�سم  االأطــبــاء 

اجلن�ين على املر�سى، حيث تعاين كارولني من 

هذا ال�سداع العنق�دي املزمن منذ ثماين �سن�ات، 

فقد بداأت عندما كانت يف رحلة مع زوجها وابنتها 

يف الي�نان، وللتخل�س من اآالمه جربت 15 ن�عاً 

خمتلفاً من العالج، لكن ف�سلت كل طرق العالج، 

قبل اللج�ء اإىل ال�ساعق.

ــــت عــمــلــيــة الــ�ــســعــق الــكــهــربــائــي  وقــــد متنّ

بـــزراعـــة �ــســنــدوق بــحــجــم عــلــبــة الــثــقــاب يف 

للمخ،  كــهــربــائــيــة  نب�سة  لــري�ــســل  �ــســدرهــا؛ 

تاأثري  لــه  كــان  بــــاالأمل، ممــا  �سع�ر  اأي  متنع 

�ــســحــري عــلــى احلــالــة، حــيــث اإنــهــا ال تعاين 

االآن مـــن اأكــــر مـــن نــ�بــتــي �ـــســـداع يــ�مــيــاً، 

النتيجة  هـــذه  ولـــذلـــك و�ــســف اجلـــراحـــ�ن 

اأن  اإىل  م�سريين  حقيقية«،  »معجزة  باأنها 

اأعمالها،  اأداء  على  ت�ؤثر  كانت  ال�سداع  اآالم 

وجتــعــلــهــا عـــاجـــزة عـــن فــعــل اأي �ــســيء حتى 

تنتهى اآالمه.

وقال طبيبها اخلا�س؛ الدكت�ر »ماجنيت 

الع�سبية:  االأمـــرا�ـــس  ا�ــســتــ�ــســاري  مـــاثـــرو«؛ 

»كــثــري مـــن الــنــ�ــســاء املــريــ�ــســات قــلــن اإنــهــن 

يف�سلن اأن يتحملن اآالم ال�الدة كل ي�م بداًل 

من اآالم هذه االأن�اع من ال�سداع«، الأن االأمل 

ي�سبح �سديداً جداً على املر�سى، واإن احلالة 

�سخ�ساً  ت�سيب  كــارولــني  منها  تعاين  التى 

واحداً فقط من كل 15 ملي�ناً.

ح االأطباء اأن هذا الن�ع من ال�سداع  ويرجنّ

رمبا �سببه التهاب يف الع�سب اخلام�س باملخ، 

�سديدة  كهربائية  اآالم  حـــدوث  ي�سبب  ممــا 

ت�سيب ال�جه كله، وي�ستمر االأمل لعدة ث�ان، 

ويختفي بعدها ثم يع�د جمدداً.

للتخلص من الصداع.. صاعق كهربائي خاص بالمخ 


