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االفتتاحية

نعم النتخاب مجلس شرعي جديد
بقلم املحامي الدكتور �أحمد عدنان بدر
منذ �أن انتخب بالتزكية املرحوم ال�شهيد ال�شيخ ح�سن خالد مفتياً
للجمهورية �أواخر العام  ،1966مل جتر انتخابات ع�ضوية املجل�س ال�شرعي
الإ�سالمي الأع�ل��ى� ،إال مرتني ،الأوىل يف العام  ،1974والثانية يف العام
 ،2005م�ستعيناً � -أي املجل�س ال�شرعي  -بقاعدة التمديد لواليته بد ًال من
االنتخاب.
والفارق بني العمليتني االنتخابية ،هو �أن انتخاب العام  1974ا�ستند
�إىل الهيئة الناخبة املو�سعة ،وان�ت�خ��اب ال�ع��ام  2005ا�ستند �إىل الهيئة
الناخبة ال�ضيقة ،وال�ضيقة جداً ،بالرغم من املطالبات الأهلية وال�سيا�سية
والدينية بتو�سيع الهيئة الناخبة ،و�أنه لأمر م�ؤ�سف �أن يدور راهناً النقا�ش
و«اجل ��دل» ح��ول التمديد للمجل�س احل��ايل لل�سنة الثالثة على التوايل
التي تنتهي واليته املمددة يف � ،2011/12/25أو �إج��راء انتخابات جديدة
لع�ضويته.
�إن النقا�ش و«اجل��دل» الدائرين ،يتعار�ضان بداية مع نظام ال�شورى
الإ�سالمي يف وج��وب �إج��راء االنتخابات لي�س لع�ضوية املجل�س ال�شرعي
فح�سب ،و�إمنا �أي�ضاً لكل امل�ؤ�س�سات املنبثقة عن املر�سوم اال�شرتاعي مثال
انتخاب مفتي املناطق واملجال�س الإدارية للأوقاف ..ويتعار�ضان ثانياً مع
�أج��واء التغيري واالنتفا�ضات ال�شعبية يف �أك�ثر من بلد عربي مبا يعرف
بالربيع العربي امل�ؤيد من دعاة التمديد واالنتخاب معاً.
ويتعار�ضان ثالثاً مع ن�صو�ص املر�سوم اال�شرتاعي التي توجب �إجراء
االنتخابات كل �أربع �سنوات.
ويتعار�ضان رابعاً مع الوعود التي �أطلقها املجل�س ال�شرعي يف اجتماعه
ال�شهري �صبيحة يوم ال�سبت الواقع يف .2009/11/8
بناء على ما تقدم ،نرى �أن جتري انتخابات جديدة لع�ضوية املجل�س
ال�شرعي يف موعدها بعد �إدخال التعديالت الإ�صالحية التالية على مواد
املر�سوم اال�شرتاعي:
تو�سيع الهيئة الناخبة لكل من مفتي اجلمهورية واملجل�س ال�شرعي
ومفتي املناطق وجمال�س الأوق��اف الإداري��ة وفق ت�أليفها مبوجب القرار
رقم  5تاريخ . 1967/3/2
زي��ادة ع��دد �أع�ضاء املجل�س ال�شرعي �إىل ثمانني ع�ضواً� ،سبعون عن
طريق االنتخاب والباقون يعينهم مفتي اجلمهورية ،وفرتة واليته ملدة
خم�س �سنوات وحتويل املجل�س �إىل جمل�س �شورى امل�سلمني.
ا�ستحداث مكتب تنفيذي ينتخبه جمل�س �شورى امل�سلمني من بني
�أع�ضائه مع بداية واليته تناط به ال�صالحيات الوا�سعة للمفتي ،الذي
ي�سهر على تطبيقها ب�إ�شراف ورئا�سة املفتي.
ا�ستحداث هيئة مراقبة وحما�سبة لأعمال املفتي واملفتني املحليني
وكبار موظفي الإفتاء والأوق��اف تت�ألف من �ستة ق�ضاة �شرعيني وثالثة
ق�ضاة عدليني ،يتوىل تعينهم جمل�س ال�شورى مع مطلع واليته.
�إعطاء العا�صمة ب�يروت حقها الطبيعي والقانوين بانتخاب مفتيها
املحلي من بني علمائها تطبيقاً لن�ص املادة  28من املر�سوم العدل.
التقدم مب�شروع قانون لإل�غ��اء القانون رق��م  ،2006/768ال��ذي منح
مفتي اجلمهورية �صالحية املوافقة على �إن�شاء الوقف اخلريي �أو عدمها.
�إن �� �ش��اء ب�ي��ت م ��ال امل���س�ل�م�ين بتطبيق ن�ظ��ام�ي��ه الأ� �س��ا� �س��ي وال��داخ�ل��ي
ال�صادرين يف العام  1978بد ًال من �صيغة جلان �صندوق الزكاة.
ت�ق��ري��ر ت��ول�ي��ة وق ��ف ع�ل�م��اء امل���س�ل�م�ين ب��امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة لل��أوق��اف
الإ�سالمية.

هــل تـركــت �أمــريكا الــعـراق؟ ..ولـمـــن؟
ليلى نقوال الرحباين
ب��إع�لان الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا نيته �سحب
جنوده من العراق بانتهاء ال�سنة احلالية وعدم
متديد العمل باالتفاقية الأم�ن�ي��ة املوقعة بني
ال�ب�ل��دي��ن يف ع�ه��د ال��رئ�ي����س ج ��ورج ب��و���ش ،يكون
الرئي�س الأمريكي قد وفى بوعده للأمريكيني
خ�لال حملته االنتخابية ال�سابقة ،و�أزال من
�أمامه مو�ضوعاً �إ�شكالياً ميكن �أن يثار يف وجهه
ووج��ه حزبه يف االنتخابات القادمة ،من خالل
ات �ه��ام��ه ب �ع��دم االي �ف��اء ب ��وع ��وده ،ك�م��ا مي�ك��ن له
�أن يطل على الناخبني معلناً حتقيق «انت�صار
تق�شفي» ي�سهم يف تخفيف الأعباء عن االقت�صاد
الأم�ي�رك��ي ،بعد �أن رج�ح��ت م���ص��ادر اقت�صادية
م�ستقلة �أن كلفة �إب�ق��اء ك��ل ج�ن��دي �أم�يرك��ي يف
ال �ع��راق ت� ��وازي م��ا م�ت��و��س�ط��ه م�ل�ي��ون دوالر يف
ال�سنة.
واق� �ع� �ي� �اً ،ل �ق��د �أت � ��ى اح� �ت�ل�ال �أف �غ��ان �� �س �ت��ان
وال �ع��راق م��ن قبل الأم�يرك�ي�ين مل�صلحة �إي��ران
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ف�ق��د ق�ضى الأم�يرك �ي��ون على
حكم طالبان الذي �سمح بامتداد النفوذ الإيراين
يف �آ� �س �ي��ا ال��و��س�ط��ى ،ك�م��ا �أط ��اح ��وا ب �ع��دو �إي ��ران
ال�شر�س ��ص��دام ح�سني ال��ذي �أق ��ام معها حرباً
امتدت ثماين �سنوات ،و�شكّل حاجزاً �أمام امتداد
النفوذ الإيراين يف املنطقة.
واليوم بال �شك� ،سي�ؤدي االن�سحاب الأمريكي
من العراق �إىل تقوية النفوذ الإيراين يف املنطقة
ككل ،وخ�صو�صاً بعدما ب��د�أت ال�سعودية تظهر
انكفاء وا�ضحاً يف �سيا�ستها اخلارجية من خالل
امللف ال�سوري والتطورات العربية الأخرى ،وقد
يعود ذل��ك حلاجة اململكة �إىل االلتفات لل�ش�أن
الداخلي ب�سبب اخلوف من انق�سام داخل العائلة
امل��ال�ك��ة يح�صل ب�ع��د وف��اة امل�ل��ك ،ق��د ي� ��ؤدي �إىل
تفتيت اململكة �إم��ارات متنازعة يحكم كل منها
�أمري من الأمراء الفاعلني.
ل �ك��ن ال� �ق ��ول ب� � ��أن االن �� �س �ح��اب الأم�ي�رك ��ي
«الع�سكري» من العراق هو دليل انهزام �أمريكي
وخ��روج منك�سر من املنطقة ،يبدو مغالياً نوعاً
م ��ا ،ف��الأم�ي�رك �ي��ون ال ي �ح �ت��اج��ون �إىل ب�ضعة
�آالف م��ن ال�ع���س�ك��ري�ين حل�ف��ظ م���ص��احل�ه��م يف
ال �ع��راق ،فالنفوذ الأم�يرك��ي ال�سيا�سي م�ستمر
م ��ن خ�ل�ال ح�ل�ف��ائ�ه��م يف احل �ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة

وجمل�س النواب� ،أما النفوذ االقت�صادي فتحققه
ال���ش��رك��ات النفطية و� �ش��رك��ات �إع� ��ادة الإع �م��ار،
ويبقى الت�أثري الع�سكري الذي ميكن �أن يتم من
خ�لال �إب�ق��اء ق��وة �أمريكية حتت �ستار «م��دين»،
�أو م ��ن خ �ل�ال � �ش��رك��ات الأم � ��ن اخل ��ا� ��ص ال�ت��ي
تنت�شر بكثافة يف ال �ع��راق ،وال�ت��ي ميكن لها �أن
تعمل من خ�لال القواعد العراقية ،بالإ�ضافة
�إىل امل��درب�ي�ن ال��ذي��ن ��س�ي���ش��رف��ون ع�ل��ى ت��دري��ب
وجت �ه �ي��ز اجل �ي ����ش ال �ع��راق��ي ،وال ��ذي ��ن ��س�ي�ك��ون
لهم ت� أ�ث�ير ق��وي على اجلي�ش بطبيعة احل��ال.
علماً �أن اال�سرتاتيجية الع�سكرية التي يطبقها
الأمريكيون يف العراق اليوم ،هي حتقيق ملا كان

قد �أعلن عنه روبرت غيت�س يف مقال له يف فورين
اف�ي�رز عندما حت��دث «�أن ب�ن��اء ق ��درات احللفاء
الأمنية والع�سكرية �أولويات ا�سرتاتيجية الأمن
القومي الأمريكي» ،فالواليات املتحدة وب�سبب
ت�غ�ير طبيعة ال�ت�ه��دي��دات حت�ت��اج �إىل «ت�ط��وي��ر
قدرات ال�شركاء» وم�ساعدة الدول الأخرى على
الدفاع عن �أنف�سها ،وتدريب قواتها على القتال
�إىل جانب القوات الأمريكية يف عملية م�شرتكة
على �أر�ضها� ،إذا دعت احلاجة.
وهكذا ت�ستعد �إي��ران اليوم �إىل ملء الفراغ
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ال ��ذي ق��د ي�خ� ّل�ف��ه االن���س�ح��اب
الأم�يرك��ي ،وتقارب طهران امللف العراقي من

عملية �ضد اجلي�ش االمريكي يف العراق
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• �أق�سم م�س�ؤولون يف تيار «امل�ستقبل» �أنهم �سيغادرون
«ح ��زب �آل احل ��ري ��ري»� ،إذا مت��ت �إع � ��ادة م�صطفى
علو�ش على ر�أ���س التيار يف ال�شمال ،وم��ن ثم يكون
املر�شح النيابي املميز لديه يف االنتخابات النيابية
املقبلة ،بحيث بد�أت الإع��داد للت�صفية النهائية بني
املر�شحني املحتملني للمرحلة املقبلة ،ويقول ه�ؤالء
�أن ك��ل ال��وج��وه ال�ت��ي اح�ترق��ت �شمالياً م��ن علو�ش
�إىل فتفت �إىل اجل�سر وما فوق وما حتت ،ي�ستوجب
ا�ستثناءها �إذا كان للحريريني فر�صة معقولة للفوز
يف االنتخابات.
• ا�ستهجنت م�صادر �سعودية «التفجع» الذي �أبداه
�سعد احل��ري��ري �أث �ن��اء م�شاركته يف ا�ستقبال نع�ش
ويل العهد ال�سعودي �سلطان بن عبد العزيز ،وقالت

�شخ�صية �سعودية كانت هناك �إن �أوالد �سلطان مل
يتفجعوا و�إن كانوا الأكرث حزناً.
ا�ستاءت م�صادر قيادية من قوى � 14آذار من ت�صريح
للنائب م ��روان ح�م��ادة رداً على ��س��ؤال ع��ن اجتماع
«�سيدة اجلبل» ودور امل�سيحيني يف الثورات العربية،
�إذا قال حمادة �إن الدروز لي�س لديهم عقدة الأقليات
مثل امل�سيحيني ،رغم تهنئة زميله يف «ال�شغل» فار�س
�سعيد على �إجن ��ازه ،وق��ال ال�ق�ي��ادي الـ� 14آذاري �إذ
كان حمادة يرى العقد بهذا احلجم عند امل�سيحيني
فعالً ،ملا ال يخ�ضع لعالج نف�سي للخروج من «فوبيا
االت�صاالت».
• توقفت جهات �سيا�سية �شمالية �أم��ام حدث غري
م�سبوق يف املياه البحرية املقابلة ملدينة طرابل�س� ،إذ

جال م�س�ؤول �أمني على قدر من امل�س�ؤولية على منت
يخت عائد لرجل �أعمال عربي ،وبالتحديد بالقرب من
جزيرة الأران��ب ،حيث لوحظ وك�أنها عملية ا�ستطالع
دون �أن تت�سرب الأهداف الكامنة وراء هذه اجلولة.
• كان الفتاً ت�صريح لقائد قوات الطوارئ الدولية
يف جنوب لبنان (اليونيفيل) اجلرنال الربتو �أ�سارتا،
ب�أن اجلنوب اللبناين �أ�صبح املنطقة الأكرث ا�ستقراراً
و�أماناً يف لبنان وال�شرق الأو�سط.
رئي�سة بعثة االحت��اد الأوروب ��ي يف ب�يروت �أجنيلينا
ايخهور�ست ورداً على �س�ؤال حول موقفها من رف�ض
�أم�ين ع��ام ح��زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل متويل
املحكمة الدولية ،ر�أت �أن من املهم �أن يعرث الر�ؤ�ساء
اللبنانيني على حل للتمويل.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

زاوية ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية يف �سيا�ستها اخلارجية ال�شاملة لأ�سباب
عدة ،تتعلق مبعادلة توزع القوى وال�صراع يف املنطقة ،وخ�صو�صاً
بعد تطورات «الربيع العربي» و�صعود التيارات الإ�سالمية ،وما
ه��و متوقع م��ن و��ص��ول الإخ ��وان امل�سلمني �إىل احلكم يف ك��ل من
م�صر وتون�س ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضغوط ال�شديدة التي يتعر�ض
لها احلليف ال�سوري .لذا �ستعمل على تقوية نفوذها يف العراق
وحم��اول��ة اال�ستئثار باحل�صة الأك�ب�ر م��ن الت�أثري يف ال�سيا�سات
العراقية.
�أما الأهداف التي تريد �إيران حتقيقها من �سيا�ستها التدخلية
يف العراق ومن ن�شر نفوذها يف ال�شرق الأو�سط ،فتتجلى فيما يلي:
 -1ا�ستقرار النظام :تعاين �إي��ران من حم��اوالت م�ستمرة من
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وغ�يره��ا م��ن ال ��دول ل��زع��زع��ة ا��س�ت�ق��رار النظام
الإ��س�لام��ي منذ ال�ث��ورة الإ�سالمية ع��ام  ،1979وق��د ت��زاي��دت هذه
املحاوالت خالل ال�سنوات املن�صرمة يف ظل ما عرف با�سم الثورة
اخل���ض��راء وال�ت��ي �سبقت ال �ث��ورات العربية .ل��ذا ت�سعى �إي ��ران من
خالل �سيا�ستها اخلارجية وجتميع الأوراق الإقليمية حتقيق حد
�أدنى من احل�صانة يف مواجهة الواليات املتحدة الأمريكية والغرب،
جتعل النظام الإيراين �شبيه بو�ضع النظام ال�شيوعي يف ال�صني� ،أي
بعبارة �أخرى� ،أن يكون م�سموحاً انتقاد النظام الإيراين ،ولكن لي�س
حماولة الإطاحة به.
 -2تكري�س حقها يف اال�ستفادة م��ن م��وارده��ا الطبيعية :من
الأه � ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ك�برى بالن�سبة لإي � ��ران ه��و �ضمان
�سيطرتها ع�ل��ى م��وارده��ا الطبيعية وم���ص��ادر ال�ط��اق��ة وتكري�س
حقها يف الطاقة النووية ال�سلمية ،وت�أمني التمويل والتكنولوجيا
الالزمة ال�ستغالل مواردها واحلفاظ على قدراتها .وحتاول �إيران
ا�ستغالل م��وارده��ا �إىل �أق�صى ح��د مب��ا يعود عليها بفائ�ض مايل
ي�سمح بالتخفيف من وط�أة العقوبات عليها ،كما حتاول �أن ت�ستخدم
ما لديها من �أدوات قوة ونفوذ يف العراق ك ��أوراق يف �سبيل �ضمان
�سالمة مواردها وم�صادر الطاقة لديها.
 -3تكري�س دورها الإقليمي :تقوم �إيران بتبني كل ما يلزم من
�أدوات القوة الإقليمية يف ال�ع��راق و��س��واه ،التي ت�ؤمن لها القدرة
والنفوذ للت�أثري على جميع جمريات الو�ضع الإقليمي ،كما يهم
طهران �أن ت�ستخدم كل ما ميكن لها من �أدوات القوة هذه للت�أثري
على ال�ت�ط��ورات ال�سيا�سية الإقليمية يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و�آ�سيا
الو�سطى مبا يتفق مع م�صاحلها اال�سرتاتيجية والإيديولوجية.
والنتيجة� ،إنه بعد االن�سحاب الأمريكي من العراق� ،ستعمل
�إي � ��ران ع�ل��ى �أن ي�ب�ق��ى ال �ع��راق م��وح��داً وم���س�ت�ق��راً م��ع �سيطرة
حللفائها على ال�سلطة ،ومن البديهي �أن تعد العدّة ل�سد الفراغ
اال�سرتاتيجي وحماولة ا�ستخدام البوابة العراقية «ال�صديقة»
لتعزيز نفوذها وتعزيز ق��درة حلفائها ،واحل�ف��اظ على النظام
ال�سوري قوياً متما�سكاً متكئاً على حتالفه مع قوة �إقليمية كربى
باتت على حدوده املبا�شرة الآن.

• ق�ي��ادات �شمالية و�أخ��رى بقاعية
وكذلك �صيداوية� ،أب��دت ا�ستياء من
التعاطي الفوقي لأح�م��د احل��ري��ري
ال��ذي يطلق عليه يف تلك الأو��س��اط
ا� �س��م «� �س �ي��ف م �ع �م��رة احل ��ري ��ري»
وباللهجة ال�سعودية.
الح �ظ��ت ق� �ي ��ادات م�ع�ن�ي��ة ب��ال���ش��أن
الوطني حماولة بع�ض �أق�ط��اب قوى
� 14آذار التذاكي تعليق ًا على املتوقع يف
معاجلة ق�ضية متويل املحكمة الدولية
بالرف�ض �أو الت�صويت من خالل قوله:
�إذا كان حزب اهلل يريد ح�سم الأمور
بالت�صويت ،فليطرح �أي�ض ًا مو�ضوع ال�سالح ،معتقد ًا �أنه بذلك ميكن �أن يجر �إىل
قبول مثل هذه الطروحات التي فقدت فعاليتها بالأ�سا�س ولي�س بال�شكل فقط.

محمد رعد ..السالسة والصالبة في رجل
ُي��زع��ج رئ�ي����س كتلة «ال��وف��اء
للمقاومة» النائب حممد رعد
ق�ي��ادات «�14آذار» ك�ث�يراً ،فريون
يف مواقفه «ت�شدداً» ويف �إ�صبعه
امل��رف��وع��ة «ت�ه��دي��داً» ويف لهجته
العالية «وعيداً».
ال �� �ص �ف ��ات ن �ف �� �س �ه��ا ،جت�ع��ل
ال �ن��ائ��ب حم �م��د رع� ��د حم �ب��وب �اً
يف امل�ق�ل��ب الآخ ��ر ،ف�ه��ذا ال��رج��ل
ذو ال�ت��اري��خ الن�ضايل يف العمل
ال���س�ي��ا��س��ي والإ� �س�ل�ام��ي ،يعترب
م� ��ن �أك �ث ��ر رج � � ��االت امل �ق ��اوم ��ة
«ديبلوما�سية» ،لكنه يف الوقت
نف�سه ،ال يقل عن �أي منهم ثباتاً
يف الدفاع عنها عندما تتعر�ض
ل�ل�ه�ج�م��ات واحل� �م�ل�ات .ول �ه��ذا
يربر املقربون منه التغيري الذي
ط��ر�أ على �شخ�صيته بتغيري ال�ظ��روف ،لكنهم ي�صرون على �أنه
ال�شخ�ص ذاته .ويقول �سيا�سي لبناين بارز كان على �صلة برعد:
�إن الأخري فاج�أه ب�شكل مثري للده�شة بعد احلرب الأخرية ،فهذا
الرجل الذي كنا نلتقيه ونحاوره ويلقي �أمامنا النكات ،حتول �إىل
مت�صلب يف ال��ر�أي واملوقف ،و�أ�شار �إىل �أنه التقى رعد �أكرث من
مرة قبل هذه احلرب ،والتقاه مرة بعدها لريى �أمامه �شخ�صاً
�آخر.
ولهذه الأ�سباب �أي�ضاً يكون احل��اج حممد رع��د يف مقدمة
«امل��واق��ع احل��واري��ة» ،فهو ميثل «ح��زب اهلل» يف احل��وار الوطني
منذ العام  ،2006كما �أن��ه ميثل احل��زب يف ال��زي��ارات اخلارجية
التي يقوم بها و�آخرها �إىل رو�سيا التي �شكرها رعد على الفيتو
يف جمل�س الأم��ن ح��ول ��س��وري��ة ،م ��ؤك��داً �أن احل��ل يف �سورية ال
يكون �إال �سورياً وع�بر احل��وار امل�س�ؤول بني النظام واملعار�ضة
الوطنية ال�سلمية وم�ك��ون��ات املجتمع الأه�ل��ي الأخ ��رى .وق��ال
خالل حما�ضرة يف جامعة ال�صداقة الرو�سية�« :إن املقاومة يف
لبنان ال ميكن �إال �أن تتحمل م�س�ؤوليتها الوطنية يف احلفاظ
على ال�سلم الأهلي واال�ستقرار و�صون �إجناز التحرير ومواقع
القوة» ،معترباً �أن املقاومة ال تتوهم �أب��داً �أنها ق��ادرة على حكم
البالد مبفردها حتى و�إن كانت يف موقع ال�سلطة ،فهي لن تكون
�إال �شريكاً للآخرين.
ويعترب رعد  -املعروف بـ«�أبو ح�سن»  -من �أوائل الذين عملوا
على «التثقيف ال�سيا�سي» يف احل��زب وقبله ،وه��و ميتلك قدرة
الفتة على احل��وار واال�ستماع ،خالفاً ملا يعتقده ك�ث�يرون .ولد
رعد يف حملة امل�صيطبة عام  ،1955وال��ده كان حالقاً معروفاً
وحمبوباً يف املنطقة  ،لكنه ينحدر من بلدة جباع يف �إقليم التفاح
بجنوب لبنان ،تلقى علومه االبتدائية والتكميلية يف مدار�س
بريوت ،والثانوية يف مدر�سة الرمل الظريف الر�سمية لل�صبيان،

• ثمة ت�سا�ؤالت حول وجود بع�ض نواب الأقلية يف تركيا
يف هذه الظروف ،وعما �إذا كان وجودهم لأ�سباب �سياحية
�أم لأ�سباب �أخرى ،و�أكرث ما �أثار االنتباه� ،أن اثنني من
ه��ؤالء النواب �شوهدا رغم الإع�لان عن الزلزال الذي
�ضرب �شمال �شرق تركيا يت�سوقان يف ا�سطنبول.
ا�ستغربت م�صادر ر�سمية ،تلك ال�ضجة املفتعلة حول
ما زعم �شبكة ات�صاالت تر�شي�ش ،وحماولة جعلها ملفاً
لال�شتباك ال�سيا�سي ،من خالل متو�ضع حزب الكتائب
يف هذا ال�ش�أن وحماولة جعله من احلبة غري املوجودة
ق �ب��ة .وال�ل�اف��ت يف الأم � ��ر ،دخ ��ول حم�ط��ة تلفزيونية
لبنانية تعترب نف�سها م�ؤيدة للمقاومة على هذا اخلط،
وزعمها نقل ال�شبكة �إىل قرية جماورة لرت�شي�ش ،وهو
ما يطرح عالمات ا�ستفهام حول دور هذه املحطة منذ
عدة �أ�شهر.

وت�خ��رج م��ن دار املعلمني يف بئر
ح�سن �سنة  ،1974ثم نال �شهادة
الفل�سفة اللبنانية �سنة ،1975
و�أنهى �إجازة يف الفل�سفة العامة
يف اجلامعة اللبنانية �سنة ،1980
وق��د ع�م��ل �أ� �س �ت��اذاً للفل�سفة يف
�أك �ث��ر م ��ن م��در� �س��ة ث��ان��وي��ة يف
ب �ي�روت ق�ب��ل �أن ي�ت�ف��رغ للعمل
احلزبي.
مل ي � � �ك� � ��ن حم � � �م� � ��د رع� � ��د
ي �� �س��اري �اً يف ب��داي��ات��ه ،ف �ه��و ك��ان
م�ن��ذ ب��داي��ات��ه م �ي��ا ًال �إىل العمل
الإ� �س�لام��ي ،دومن ��ا ال�ت�ف��ات �إىل
امل� ��ذه� ��ب� ،إذ در� � ��س يف م���س�ج��د
م�ن�ط�ق��ة امل���ص�ي�ط�ب��ة يف �أج � ��واء
جماعة «عباد الرحمن» ،قبل �أن
ين�ضوي يف «احتاد الطلبة» ،وهو
احت��اد كان من �أب��رز واجهات حزب الدعوة ،فكان رعد م�س�ؤوله
الإعالمي ورئي�س حترير ال�صحيفة ال�صادرة عنه ،ومع انت�صار
الثورة الإ�سالمية يف �إيران عام  ،1978كان ن�شاط رعد ال�سيا�سي
قد ب��د�أ يتبلور يف اللجان الإ�سالمية التي كانت �إح��دى قنوات
االت�صال مع الثورة الإيرانية.
ك��ان رع��د م��ن �أوائ ��ل اللبنانيني ال��ذي��ن ب ��د�أوا التوا�صل مع
اجلمهورية الإ�سالمية ،وكان من �أوائ��ل الذين دعوا �إىل التزام
خط الإمام اخلميني ،وكان ع�ضواً يف «جلنة الت�سعة» التي ت�ألفت
من � 3أع�ضاء من اللجان الإ�سالمية و� 3أع�ضاء من حركة «�أمل
 الإ�سالمية» و 3من «جتمع علماء البقاع» ،وقد ذهب هذا الوفدللقاء الإمام اخلميني الذي قال لهم« :ابد�أوا من ال�صفر وقاتلوا
�إ�سرائيل» ،وكانوا نواة حزب اهلل.
�ساهم احل��اج حممد رعد يف و�ضع النظام الداخلي للحزب،
وك��ان م��ن �أوائ ��ل الأع���ض��اء يف ق�ي��ادت��ه ،و�شغل من�صب م�س�ؤول
الإع�ل�ام فيه ،وك��ان رئي�ساً لتحرير �صحيفة «العهد» الناطقة
بل�سان احلزب ،وكان ع�ضواً يف �أول جمل�س �شورى ينتخب للحزب.
ان� ُت�خ��ب رع��د ن��ائ�ب�اً يف ك��ل املجال�س النيابية ال�ت��ي انتخبت
ب�ع��د احل ��رب الأه �ل �ي��ة وات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،ومت �ث��ل يف ال�ب�رمل��ان يف
دورات الأع��وام  1992و 1996و 2000و 2005و 2009عن املقعد
ال�شيعي يف النبطية ،و�شارك يف العديد من امل�ؤمترات الثقافية
وال�سيا�سية والفكرية من خالل ع�ضويته يف ال�شعبة اللبنانية
الحتاد برملانات الدول الإ�سالمية ،وع�ضويته يف جلان ال�صداقة
الربملانية اللبنانية الأفريقية ـ الآ�سيوية والأوروبية.
احل��اج «�أب��و ح�سن» «م�ع��روف بدماثته وتوا�ضعه وقربه من
ال �ن��ا���س ،وه��و م��ن حم�ب��ي ��س�ه��رات «ال�نرج�ي�ل��ة» و��ص��اح��ب نكتة
حا�ضرة و�سرعة البديهة ،متزوج من فاتن برغل ولديهما خم�سة
�أوالد هم :ح�سن وعبا�س وم�صطفى وفاطمة وزينب.

«الثبات» تشارك في لقاء
تأسيس اتحاد الصحافة
اإلسالمية في طهران
غادر لبنان وفد من جريدة «الثبات» برئا�سة رئي�س التحرير
عبد اهلل جربي� ،إىل عا�صمة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
طهران ،للم�شاركة يف ت�أ�سي�س احتاد ال�صحف الإ�سالمية.
وعلى هام�ش امل� ؤ�مت��ر ،ك��ان لـ«الثبات» �سل�سلة ل�ق��اءات ،فزار
وف��ده��ا وك��ال��ة اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة الإي��ران �ي��ة ل�ل�أن�ب��اء
«�إي� ��ران» ،ومبنى ق�سم البث اخل��ارج��ي يف م�ؤ�س�سة الإذاع��ة
والتلفزيون الإيراين ،واملكاتب التابعة لها ،حيث كان �إطالع
على كل ما يتعلق بال�ش�أن الإعالمي.
اجلدير بالذكر� ،أن��ه ي�شارك يف هذا اللقاء الت�أ�سي�سي �أكرث
من خم�سني دولة �إ�سالمية.
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جعبة األسبوع
املعار�ضات تقع فـي �أوحال الأوهام ..والأموال

�ســـــــــوريــة ..تـُـ�ســقـط حـلـقـــات الـمـــ�ؤامـــــرة
ث �م��ة ع �ن��وان دخ ��ل م��ع ج �ي �ف��ري فيلتمان
حينما بد�أ عمله ك�سفري يف لبنان يف الأول من
�أيلول عام  ،2004وهو القادم �إلينا من رئا�سته
القن�صلية الأمريكية يف كرد�ستان العراقية،
وق�ب�ل�ه��ا م��ن ال �� �س �ف��ارة الأم�ي�رك �ي��ة يف ال�ك�ي��ان
ال���ص�ه�ي��وين« :ال���ش�ع��وب بالن�سبة ل�ل�أم�يرك��ي
والغربي هي عدة ال�شغل» ،و�شاركه يف تفا�صيل
ه ��ذا ال �ع �ن��وان ال���س�ف�ير ال�ف��رن���س��ي ال���س��اب��ق يف
بريوت برنار اميييه..
تفا�صيل كثرية �أدخلت حتت هذا العنوان،
و��ش��ارك فيها لبنانيون وع��رب وم�ست�شرقون
منذ غزو القوات الأمريكية للعراق ،علماً �أن
اخلطة الأمريكية التي كانت ترتتب للعراق
منذ  ،2001كان ي�أتي بعدها مبا�شرة �سورية
و�إيران ولبنان ،ولهذا و�ضعت �سل�سلة �أ�سئلة يف
اجتماع ملجل�س الدفاع الأمريكي يف  11كانون
الأول عام  ،2002وهي:
كيف ن�ستهدف �سورية؟
كيف ن�ستهدف �إيران؟
وكيف ن�ستهدف حزب اهلل يف لبنان؟
�إذن ،ك��ان ال �ه��دف الأ��س��ا��س��ي ه��و ��س��وري��ة،
وموقعها ودورها ونظامها منذ البداية ،والكل
��ص��ار ي�ع��رف وي�ع�ل��م ر��س��ائ��ل وت �ه��دي��دات كولن
باول لدم�شق فور غزو العراق يف ني�سان ،2003
وكيف كان رد ب�شار الأ�سد ،ورمبا توجت ر�سائل
التهديد يف � 14شباط  2005باغتيال الرئي�س
رفيق احل��ري��ري ،وم��ا ت�لا ك��ل ذل��ك م��ن دخ��ول
على خط الأزمة والتطورات اللبنانية ،وافتعال
حتقيقات دولية ،وتعيني حمقق دويل م�شهور
بكرهه وعدائه ل�سورية ،هو ديتليف ميلي�س.
وم��ا ت�لا ذل��ك م��ن ت�ط��ورات� ،صار اجلميع
يعرفونها ،على �أن البارز فيها ،كان دائماً هو
توا�صل االغتياالت يف لبنان ،من �أجل �أن ي�سقي
الدم م�شروع املحكمة وجتهيزها ،بحيث ميكن
العودة �إىل �سابقة قدمية كان يراد من خاللها
ا�ستهداف �سورية ،و�إ�شعال فتنة وا�سعة فيها.
ف �ف��ي ال� �ع ��ام  ،1957ويف �إط� � ��ار اخل �ط��ط
اجلهنمية حللف بغداد ،التقى رئي�س ال��وزراء
ال�ب�ري� �ط ��اين ب��ال��رئ �ي ����س الأم �ي��رك � ��ي دواي � ��ت
�إيزنهاور ،وفيه و�ضعت خطة خللق فو�ضى يف
�سورية ،وم��ن �ضمنها تنفيذ �سل�سلة اغتياالت
كان منها اغتيال :عبد احلميد ال�سراج ،عفيف
ال �ب��زري ق��ائ��د ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ال���س��وري��ة يف
تلك الفرتة ،وخالد بكدا�ش أ�م�ين عام احلزب
ال�شيوعي ال�سوري.
مل ي�ت���س��ن ل�ت�ل��ك اخل �ط��ة �أن ت ��رى ال �ن��ور،
بحكم ح��ال��ة النهو�ض ال�ق��وم��ي ال�ك�برى التي
جت �ل��ت يف ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة ،وك� ��ان م��ن نتيجتها
�سقوط حلف بغداد املدوي بفعل ثورة  14متوز
 1958يف العراق والذي ا�ستبق باحلدث القومي
ال�ك�ب�ير ب ��إع�لان ال��وح��دة ب�ين ��س��وري��ة وم�صر
وق�ي��ام اجلمهورية العربية املتحدة يف مطلع
ذاك العام.
ب� ��أي ح ��ال ،مل ت�ت��وق��ف ع�م�ل�ي��ة ا��س�ت�ه��داف
� �س��وري��ة و�إي � � ��ران ول �ب �ن��ان م �ن��ذ ال �ع��ام ،2005
وب�ع��د ف�شل حلقاتها ب��ا��س�ت�ه��داف ��س��وري��ة من
خالل حماولة ربطها باغتيال الرئي�س رفيق
احلريري  -قد يكون التذكري بحقيقة ليك�س
وب��وي�ك�ي�ل�ك����س ه�ن��ا � �ض��روري �اً  -ك��ان��ت احل�ل�ق��ة
اجل��دي��دة م��ن خ�لال ح��رب مت��وز  ،2006التي

كانت يف حقيقتها حرباً �أمريكية فعلية ب��أداة
�إ�سرائيلية �ضد لبنان ومقاومته.
ومن ثم كانت ما �سمي بالثورة اخل�ضراء
�إث ��ر ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة الإي��ران �ي��ة ،و�إع ��ادة
انتخاب الرئي�س حممود �أحمدي جناد لوالية
ث��ان �ي��ة ،وم ��ا ت�ك���ش��ف ف�ي�ه��ا م��ن ف���ص��ول ت��دخ��ل
ل�ل�م�خ��اب��رات الأم�ي�رك �ي��ة « »C.I.Aم��ن �أج��ل
خلق فتنة يف اجلمهورية الإ��س�لام�ي��ة ،ت�سهم
يف زعزعة هذه الدولة الكربى ،وتنهي دورها
الطليعي يف حمور املقاومة واملمانعة واملواجهة.
�إىل ذل��ك ،قد يكون مفيداً التذكري �أي�ضاً
ب��ال �� �ص �م��ود ال ��رائ ��ع ل �غ��زة يف وج� ��ه ال� �ع ��دوان
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي يف ن�ه��اي��ة  2008وم�ط�ل��ع 2009
وتك�سر الن�صال الإ�سرائيلية على م�شارفها.
�أم� ��ام �سل�سلة ال��وق��ائ��ع ال �ت��ي ك��ان��ت ت��ؤك��د
� �ص �م��ود وت �ق ��دم حم ��ور امل �ق ��اوم ��ة وامل �م��ان �ع��ة،
وارتباك وتراجع امل�شروع الذي يعد للمنطقة،
ال ��ذي ف��وج��ئ ب��االن�ت�ف��ا��ض��ات ال�ع��رب�ي��ة يف قلب
ال��دول التي تدين بالوالء املطلق للأمريكي،
كانت خطة العودة ال�ستهداف �سورية من جهة،
وال�ستيعاب حركة االنتفا�ضات املتنامية �ضد
�أنظمة الوالء لوا�شنطن من جهة ثانية.
ع �ل��ى �أن اخل �ط��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ك��ان��ت هي
ا�ستهداف �سورية ،وال�ع��ودة بها �إىل م�شاريع
قدمية ج��داً تعود �إىل مطلع القرن املا�ضي،
ح�ي��ث ك��ان خم�ط�ط�اً �أن ت�ك��ون ق�ل��ب ال�ع��روب��ة
ال�ن��اب����ض �أرب� ��ع دول إ�ث �ن �ي��ة ،ل�ك��ن ال�ت�ط��ورات
ال �� �س��وري��ة ال �ت��ي ان �ط �ل �ق��ت ،وك��ان��ت ب �ق �ي��ادات
خمتلفة ،مثل ث��ورات� :صالح العلي� ،إبراهيم
ه�ن��ان��ون� ،سلطان با�شا الأط��ر���ش وغ�يره��م..
�أ�سقطت ه��ذا ال��وه��م ،وع�م��دت وح��دة �سورية
و�شعبها بالدم وال��ذي يبقى أ�ق��وى و أ�ك�بر من
كل امل�ؤامرات وامل�شاريع امل�شبوهة ..حتى و�إن
ك��ان املهاجر اليهودي نيكوال ��س��ارك��وزي ،قد
�أعلن يف �إطار اخلطة ال�شيطانية ،عن ا�ستعداد

فرن�سا و�أوروبا لإيواء ثالثة ماليني م�سيحي
من لبنان و�سورية ،وهو ب�أي حال لي�س كالماً
ج��دي��داً ،لأن��ه يتالقى مع امل�شروع الأمريكي
الذي جاء به املندوب الأمريكي دين براون عام
 ،1976حينما �أعلن للرئي�س �سليمان فرجنية
عن ا�ستعداد البواخر الأمريكية املوجودة يف
عر�ض البحر لنقل امل�سيحيني اللبنانيني �إىل
�أي مكان يريدونه يف ال�ع��امل ،فكان �أن �صرخ
فرجنية اجلد يف وجه براون مبا ي�شبه الطرد.
ب�أي حال ،فالف�صول الأخرية من امل�ؤامرة
�ضد �سورية ال�ت��ي ميكن الت�أكيد �أن ال�شعب
ال�سوري يف ماليينه التي نزلت �إىل ال�شوارع
ت�أييداً للإ�صالح وللرئي�س ب�شار الأ�سد قد و�أد
الفتنة وامل ��ؤام��رة ،لكن احللف امل�ع��ادي املمتد
من وا�شنطن �إىل االحتاد الأوروب��ي �إىل عرب
«االع�ت��دال» �إىل املعار�ضات ال�سورية املتنوعة
وامل�ت�ل��ون��ة مل ي�ل��ق ��س�لاح��ه ب �ع��د ،وخ���ص��و��ص�اً
أ�م ��ام خطة ال�تروي��ج ال�ترك�ي��ة  -القطرية -
الفرن�سية املتوا�صلة ،في�ستمر بالتايل منطق
ال�تروي��ج للتدخل الأجنبي يف �سورية� ،سواء
على ل�سان امل�ع��ار��ض��ات� ،أم على ل�سان بع�ض
«امل �ث �ق �ف�ين» ال ��ذي أ�غ ��واه ��م امل ��ال اخل�ل�ي�ج��ي،
واجلن�سيات الأوروب �ي��ة ،فجندوا �أنف�سهم يف
احلملة الفرن�سية  -الرتكية  -القطرية يف
حم��اول��ة يائ�سة لتفعيل الأح ��داث وحتويلها
�إىل ا��ض�ط��راب��ات أ�م�ن�ي��ة و أ�ح � ��داث ع�ن��ف بعد
انتقال ال�شبكات النا�شطة �إىل ممار�سة �أب�شع
�أن� ��واع ال�ق�ت��ل وال�ت�م��رد امل���س�ل��ح ،ح�ي��ث متكنت
ال�سلطات الأمنية ال�سورية من �إلقاء القب�ض
على �أعداد كبرية منهم ك�شفت كيفية متويلهم
وت�سليحهم ،مما �أدى �إىل انف�ضا�ض النا�س عن
هذه املعار�ضات.
�أ��س�ب��اب انف�ضا�ض النا�س ع��ن املعار�ضات
ال �� �س��وري��ة ورف �� �ض �ه��م ال �ت �ج��اوب م ��ع دع ��وات
التظاهر باتت معلومة متاماً ،بفعل انك�شاف

ارت �ب��اط الت�شكيالت امل�ع��ار��ض��ة امل�ت�ن��اح��رة يف
اخل ��ارج ب�ك��ل م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال ��دول
الأوروب �ي��ة اال�ستعمارية ،وخ�صو�صاً فرن�سا
وب ��ري �ط ��ان �ي ��ا وت �ب �ع �ي �ت �ه��ا ل �ل �م ��ال ال �ق �ط��ري
وال�سعودي وملخابرات حكومة الوهم العثماين،
مما و�سع الغالبية ال�شعبية الداعمة للدولة

واجلي�ش ،وهذه الغالبية هي القوة احلا�سمة
التي ي�سعى الرئي�س الأ�سد �إىل تو�سيع نطاق
�شراكتها يف احلياة العامة ومواكبة تطلعاتها
من خالل الإ�صالحات ،تاركاً الباب مفتوحاً
ملن ي�شاء من معار�ضي الداخل غري املرتبطني
باملخطط الأج�ن�ب��ي وال�صهيوين ،لأن يكون
��ش��ري�ك�اً ح�ق�ي�ق�ي�اً يف ��س��وري��ة اجل��دي��دة كامل
احلقوق والواجبات ،من خالل �إطالق الآليات
التنفيذية ل�ل�ق��وان�ين ال�ت��ي � �ص��درت م � ؤ�خ��راً،
وعرب م�سار احلوار الوطني الذي يرتكز حول
ال��د��س�ت��ور ،يف ح�ين تنطلق ب�ع��د ذل��ك عملية
التح�ضري لالنتخابات املحلية والت�شريعية يف
مطلع الربيع.
رمب ��ا ي �ك��ون م �ف �ي��داً الإ� � �ش ��ارة �إىل م��دى
ال �ت��راج � ��ع الأم �ي��رك � ��ي وان � �ه � �ي ��ار �أح�ل�ام ��ه
وم �� �ش��اري �ع��ه ،يف حم ��اول ��ة � �س �ح��ب ال���س�ف�ير
الأم�يرك��ي روب ��رت ف��ورد م��ن دم���ش��ق ،وال��ذي
ردت عليه �سورية مبا ينا�سب ب�سحب �سفريها
من وا�شنطن ..مما جعل الإدارة الأمريكية
ترتبك جراء ردة فعل الديبلوما�سية ال�سورية
ال�ه��ادئ��ة واحل��ا��س�م��ة ،ف�سارعت �إىل ال�تراج��ع
والإعالن �أنها مل ت�سحب فورد ،بل هو عاد �إىل
وا�شنطن يف �إجازة للراحة..
أ�خ�ي�راً ،وف��د اجلامعة العربية ال��ذي زار
دم�شق� ،سمع م��ا ينا�سب موقفه ،وخ�صو�صاً
رئي�س الوفد (القطري) ..فاحلقائق والوقائع
�أكرب من �أي تلفيق تلفزيوين ،فهل �سي�ستحي
م��وف��دو اجل��ام �ع��ة ،وي �ع �ت�برون م��ن ال��درو���س
ال�سورية القيمة.

�أحمد زين الدين

تركيا ت�سعى ل�شراء والء قبائل

«الـمجـل�س الـوطــنـي» مـر�شـح
�أنقرة  -الثبات
ت�ع�ي����ش ق �ي��ادات «امل �ع��ار� �ض��ة» ال���س��وري��ة
يف اخل��ارج أ�ج��واء من خيبة الأم��ل ،نتيجة
تفكك ال��دع��م ال ��دويل ال ��ذي ك��ان��ت توحي
به دوائ��ر ال�سفارات ووزارات اخلارجية يف
ات�صاالتها مع املعار�ضني ،الذين تلقوا كما
يقول �أح��ده��م وع��وداً ب�ـ«امل��ن وال�سلوى» يف
ح��ال هم وح��دوا �صفوفهم وان�ضووا حتت
ل ��واء «امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي» ،ال ��ذي مل يحظَ
حتى الآن �سوى باجتماعني ر�سميني ،الأول
م��ع وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ترك��ي أ�ح �م��د داود
�أوغلو عُقد يف �أنقرة ،وبلَغ �أع�ضاء املجل�س
مب ��وع ��ده ق �ب��ل � � 6س��اع��ات م ��ن ح���ص��ول��ه،
والثاين مع املجل�س االنتقايل الليبي الذي
مل يعطهم م��ا طلبوه م��ن �سفارة يتك�ؤون
عليها يف طرابل�س الغرب.

وي�ب��دو �أن ع��دم حت��رك �أي م��ن ال��دول
ال�ت��ي لعبت دوراً يف الت�شجيع على �إن�شاء
امل�ج�ل����س ،م��ن ��ش� أ�ن��ه �إح � ��داث ارت �ب��اك��ات يف
��ص�ف��وف «امل�ج�ل����س» ال ��ذي ع ��ادت خ�لاف��ات
�أطرافه الأيديولوجية وال�سيا�سية تطفوا
على ال�سطح نتيجة «اخليبة ال�سيا�سية»،
ال �ت ��ي مي �ك��ن م�لاح �ظ �ت �ه��ا ب��و� �ض��وح ل��دى
«�ضيوف �أنقرة» التي ان�شغلت عنهم برتتيب
�أو��ض��اع�ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة وح�م��اي��ة م�ستقبلها
ال ��داخ �ل ��ي ب �ع��د ال �ت �ح��رك ال �ع �ن �ي��ف وغ�ير
امل�سبوق للملف الكردي فيها ،والذي �أ�سفر
عن مقتل  26جندياً تركياً يف ثاين �أق�سى
�ضربة يتعر�ض لها اجلي�ش الرتكي يف تاريخ
�صراعه مع حزب العمال الكرد�ستاين.
وت �ت��داول �أو� �س��اط امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
ب�ق�ل��ق ب ��ال ��غ ،ات �� �ص��االت جت��ري �ه��ا ال �ق �ي��ادة
الرتكية مع قبائل �سورية يف املناطق ذات
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مــوضــــوع الـغــــالف

«ربـيـــع» الـعـرب الـمـتـ�شـظـي
ي�س�أل �صحايف لبناين خم�ضرم ،ترى يف ظل
احلديث والتحليالت عن «الثورات» العربية �أو
«الربيع» العربي ،أ�ي��ن �سيلتقي القادة العرب،
فيما لو اتفقوا على قمة عربية ..فهل تكون
القد�س؟
ويجيب بنف�سه عن �س�ؤاله ،اللقاء يف القد�س
«لي�س لأن بيارق العرب عادت ترفرف يف �أرجاء
املدينة املقد�سة ،و إ�من��ا ب�سبب جدلية التقهقر
التي حلت حمل «جدلية التطور».
وه �ن��ا ق��د ي �ك��ون ال �ك��ات��ب ال �ع��رب��ي ال�ك�ب�ير
حم�م��د ح���س�ن�ين ه�ي�ك��ل حم �ق �اً ،ورمب ��ا �أع�ط��ى
اجل��واب احلقيقي حينما أ�ك��د يف ح��وار ل��ه مع
��ص�ح�ي�ف��ة الأه� � ��رام« :ب � ��أن م��ا ي���ش�ه��ده ال�ع��امل
العربي ه��ذه الأي��ام لي�س (ربيعاً عربياً)� ،إمنا
�سايك�س بيكو جديد ،لتق�سيم العامل العربي
وتقا�سم موارده ومواقعه �ضمن م�شروع غربي
(�أوروب ��ي – أ�م�يرك��ي) و�آخ��ر تركي ،بالإ�ضافة
�إىل ن�صف م�شروع �إ�سرائيلي لإجها�ض الق�ضية
الفل�سطينية».
وي�شرح هيكل �أن�« :سايك�س – بيكو الأوىل
كانت خطاً على خريطة ي�صل من (الكاف) �إىل
(ال �ك��اف) ،ال�ك��اف يف عكا ،وال�ك��اف يف كركوك،
وبف�صل ال�شمال .ه��ذه امل��رة ،لي�س هناك خط
فا�صل� ،إمن��ا هناك مواقع متناثرة ،التق�سيم
يف امل��رة الأوىل ك��ان تق�سيماً جغرافياً وتوزيع
�أوطان ،ولكن التق�سيم هذه املرة ،تق�سيم موارد
ومواقع ،وبو�ضوح ،ف�إن ما يجري تق�سيمه الآن
هو �أو ًال النفط وفوائ�ضه ..فما نراه اليوم لي�س
جمرد ربيع تهب ن�سماته على املنطقة� ،إمنا هو
تغيري �إقليمي ودويل و�سيا�سي يتحرك ب�سرعة
ك��ا��س�ح��ة ع�ل��ى ج�ب�ه��ة ع��ري���ض��ة وي �ح��دث �آث� ��اراً
عميقة وحمفوفة باملخاطر� ..أي�ضاً».

النفط العربي �إىل �إين؟

ث�م��ة � �ش��يء ي �ح��دث يف ال �ظ��ل �أو ال�ع�ل��ن،
و�سط �إغفاءة لـ«املثقف» العربي ،الذي �أغواه
كثرياً دميقراطية اقت�صاد ال�سوق ،الغربي
�أو م��ال ال�ك��از ال�ع��رب��ي� ،أو حتى حمل هوية
مدينة العطر باري�س� ،أو مدينة ال�ضباب
لندن.
رمبا هذا الظل �أو العلن ،جعلهم ينت�شون
بعبق «ال �ث��ورات» ال�ت��ي ت�خ��رج م��ن ل��دى برنار
هرني ليفي ،فـ «الدميقراطية» قد تكون بحد
«ال�ساطور»� ،أو قد تكون بحد «الكاز» وما فيه من
خريات ،فيتحول هذا «املثقف» وذلك «الكاتب»
ب�ين ل�ي�ل��ة دم ع�ل��ى ح��اف��ة ال���ص�ح��راء ،وور��ش��ة
عطر على م��دخ��ل «ال���س��ورب��ون» �إىل م�شروع
م���س��ؤول ب��ال��وه��م� ..أو ب��ال�ثروة� ،إذ مل��اذا يبذل

�أق�صى اجلهد لرفع �سوية الوعي االجتماعي
للخروج م��ن م�ستنقع التبعية والتخلف �إىل
جمتمع الإن�ت��اج وام�ت�لاك ال �ق��درات ..ث��م مل��اذا
التعب والإره��اق ،فاملحافظون اجل��دد هم من
�أ��ص��ول مثقفة وي�سارية �أي���ض�اً ..وو�صلوا �إىل
مراكز القرار وحتديد امل�صري ..هكذا كانوا مع
ج��ورج بو�ش االب��ن وي�ستمرون مع ذي الأ�صل
الأفريقي ب��اراك �أوب��ام��ا ..وهكذا هم مع تيار
امل�ستقبل يف لبنان ..وهكذا هم �أي�ضاً موجودون
يف خمتلف املعار�ضات ال�سورية ،فلرمبا �أو هو
عندهم ك��ذل��ك �أن�ف��ع و�أف���ض��ل احل���ص��ول على
ثروة ولو من جهنم ..وحتى الرتبع على عر�ش
دويلة ،فلماذا التعب والتنظري ل�سلطة ال�شعب،
فااللتحاق بـ»دميقراطية» امل�شروع الأمريكي -

عربية فـي �شـمـــال �ســوريــة لـمحـاربـة الأكراد

للتفكك بعد خـيـبة عـدم االعــرتاف الــدويل

مقاتلون من حزب العمال الكرد�ستاين

الغالبية ال�ك��ردي��ة يف ��س��وري��ة .وي�ق��ول ه��ؤالء
�إن �أموا ًال تغدق بكرثة يف تلك املناطق ل�شراء
والء هذه القبائل التي يعد �أفرادها باملاليني،

وذلك حت�سباً لأية تطورات يف امللف الكردي.
ويقول املعار�ضون ال�سوريون �إن تركيا «فتحت
على ح�سابها» يف هذا امللف لأن �أمنها الداخلي

�أهم بكثري من �شعاراتها املعلنة ،مو�ضحاً �أن
م�س�ؤولني �أتراكاً قالوا �إن هذه اخلطوة تهدف
�إىل ت�شكيل «درع واق» يبعد اخلطر الكردي

ال�صهيوين الذي ينفذه تكفرييون ومتع�صبون
و�أ�صوليون ..يحقق �أي�ضاً املن وال�سلوى.
رمب��ا ي�صح لنا �أن نت�ساءل م��اذا ق��دم دع��اة
ح�ق��وق الإن���س��ان وال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال �ع��راق..
بب�ساطة الأرقام قدموا �أكرث من مليون قتيل،
�أكرث من ثالثة ماليني مهجر �إىل خارج بالد
ال��راف��دي��ن ون �ح��و ث�ل�اث��ة م�ل�اي�ي�ن م�ه�ج��ر يف
الداخل.
رمبا اعتقد ه�ؤالء �أن الناتو قدم �إىل ليبيا
ك��ي ُي�ن�ع��م ��ش�ع�ب�ه��ا ب��احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة
واال�ستقالل ،لكن �أي�ضاً �أين م�صري النفط� ،أمل
يعلن ذاك الآتي على «هور�س» الناتو� ،أن نفط
ليبيا �سيتم توزيعه ام�ت�ي��ازات ،وبن�سب �أذيعت
علنا  30باملئة لفرن�سا 20 ،باملئة لربيطانيا

عن حدودهم ومينع ا�ستخدام الأكراد يف �سورية
�ضد تركيا ،لكن ه�ؤالء املعار�ضني مل ي�ستطيعوا
�أن «ي��واف�ق��وا امل���س��ؤول ال�ترك��ي ال ��ر�أي» بعد �أن
مل�سوا �أن يف تركيا من يفكر بطريقة خمتلفة.
وتوقع معار�ض �سوري �أن ي�ؤدي هذا التململ
يف �صفوف املعار�ضة �إىل انق�سامات داخلية قد
ت�ب�رز �إىل ال �� �ض��وء يف �أي حل�ظ��ة ن�ت�ي�ج��ة غ�ي��اب
العامل امل�شجع على جتاوز االنق�سامات ،م�شرياً
�إىل �أن تركيبة املجل�س «م�صطنعة» وهي معر�ضة
لل�سقوط يف �أي حلظة �إذا فقدت العن�صر الذي
يجمعها وهي العداء للنظام يف �سورية .مو�ضحاً
�أن �سيطرة ال�ق�ي��ادات ذات الغالبية الإ�سالمية
الإخ��وان�ي��ة على املجل�س ق��د ت ��ؤدي بالكثري من
العلمانيني والي�ساريني والإ�سالميني املعتدلني
�إىل اخل ��روج م��ن ه��ذه ال�صيغة �إذا مل يقب�ضوا
لثمن املوعود ،خ�صو�صاً �أن رئي�س املجل�س نف�سه
«برهان غليون» هو مو�ضع �شك من قبل الغالبية
الإخ��وان �ي��ة ال �ت��ي ي�ج��اه��ر ب�ع����ض ق��ادت�ه��ا ب� أ�ن�ه��م
«يجرون حتقيقات جدية حوله» ،فيما ال يبدو
الي�سار املعار�ض ال��ذي اجتمع يف �أنطاليا را�ضياً
عن واق��ع احل��ال وه��و ي�سعى ال�ستعادة الأع�ضاء
الذين �سموا للم�شاركة يف املجل�س .وق��د �أعطي
ه ��ؤالء مهلة ق�صرية ل�ـ«االخ�ت�ي��ار» ب�ين ع�ضوية
املجل�س الوطني وع�ضوية لقاء �أنطاليا.

وح�صة ه��ذه الأخ�ي�رة أ�ق ��ل م��ن فرن�سا لأنها
أ�خ ��ذت ن�صيبها م��ن نفط ال �ع��راق – الحظوا
ال��رب��ط ب�ين ال�ع��راق وليبيا – كما �أن �إيطاليا
تطالب بحق مكت�سب ،و�إىل ذلك �أين ال�شركات
الأم�يرك �ي��ة ال�ت��ي ت�ل��ح وت��ري��د ح�صتها ..وه��ي
�ست�صل �إىل ذل��ك حتماً� ،ألي�ست وا�شنطن هي
قائدة الناتو؟
م��ا ف�ع�ل��ه ال �ن��ات��و يف ل�ي�ب�ي��ا ،ك ��ان م�ث�ل��ه يف
ال�ع��راق ،ويفعل مثله يف اليمن بقتال القبائل
وامل�صالح ،وهم يريدون مثله يف �سورية ..فما
معنى �أن يت�ساوى ال�ساطور «ال�سوري» بر�شة
العطر الباري�سية� ..إىل �أين تتجه م�صر ،و�إىل
�أي��ن تتجه تون�س ،وم��اذا يعد لـ«اخلليج» ،رمبا
كان التذكري يف املثال ال�سوداين بع�ض الإفادة..
ماذا بعد؟
باخت�صار ،ثمة هجمة �أمريكية  -غربية
وا�ضحة امل�ع��امل ،ه��ي أ�ن��ه ممنوع على ال�ث��ورات
العربية التي فاج�أت الأمريكي لأنها انطلقت
م ��ن ال �ب �ل ��دان اخل��ا� �ض �ع��ة لإرادت� � � ��ه �أن ت�ن�ع��م
بالدميقراطية والرثوة.
ه��ل يتذكر ال�ع��رب ،و«املثقفون» الراكبون
«هور�س» الدميقراطية والتغيري �أن هذا الغرب
مل يتحرك �شعرة فيه �أم��ام  -دموية وهمجية
امل���س�ت��وط�ن�ين ال���ص�ه��اي�ن��ة ��ض��د الفل�سطينيني
وقد�سهم ومقد�ساتهم.
تبقى �سورية �شوكة قا�سية ،وعلى �صمودها
وان�ت���ص��اره��ا ي�ت��وق��ف ال�ك�ث�ير م��ن ال���س�ي�ن��اري��و
العلني وال�سري ..وهي بالت�أكيد تتقدم ورمبا
�صارت يف الدقائق الأخرية من �إيقاع الهزمية
النهائية بامل�ؤامرة التي تتعر�ض لها.
�أحمد �شحادي

ال�سعودية ودعت
ويل عهدها
ودع��ت اململكة العربية ال�سعودية ويل
عهدها الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد العزيز ،يف
جنازة مهيبة تقدمها العاهل ال�سعودي امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز وكبار رجال الدولة،
ومب�شاركة عربية ودول�ي��ة رفيعة امل�ستوى،
ومتيزت مب�شاركة �سورية بوفد تر�أ�سه نائب
الرئي�س ال�سوري ف��اروق ال�شرع ،وم�شاركة
�إيرانية متثلت بوزير اخلارجية علي �أكرب
�صاحلي.
ك�م��ا ك��ان ل�ل�ب�ن��ان م���ش��ارك��ة الف�ت��ة بوفد
وزاري وديني كبري تر�أ�سه رئي�س احلكومة
جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ،ك�م��ا ��س��اف��ر �إىل ال�سعودية
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
على ر�أ�س وفد ر�سمي كبري ،حيث قدم واجب
العزاء للملك عبد اهلل بن عبد العزيز.
ك��ذل��ك أ�ب � ��رق أ�م�ي��ن ع ��ام ح��رك��ة الأم ��ة
ال�شيخ الدكتور عبد النا�صر جربي �إىل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز معزياً بالراحل الكبري.
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لبنانيات

هل من خطة ال�ستهداف �سورية من «ال�شمال»؟
ال يزال هاج�س حتويل مدينة طرابل�س
�إىل ب�ؤرة توتري ال�ستهداف �سورية وحلفائها،
قائماً ل��دى بع�ض الأف��رق��اء الطرابل�سيني،
وهذا الهاج�س مل يكن مرتكزاً على حتليالت
�أو م�ع�ل��وم��ات م�ت��داول��ة غ�ير دق�ي�ق��ة ،ب��ل من
خ�ل�ال ��س�ل��وك بع�ض ال �ن��واب «امل�ستقبليني»
و�أتباعهم يف املدينة.
فبعد ما ف�شلوا يف ا�ستفزاز أ�ه��ايل جبل
حم�سن و�إقحامهم يف �أتون فتنة مذهبية مع
جريانهم يف املناطق املجاورة ،عرب ما ي�سمى
«اعت�صامات الت�ضامن مع ال�شعب ال�سوري»،
وال�ت��ي ك��ان��ت ت�ه��دف يف عمقها �إىل ا�ستجرار
الفتنة املذهبية �إىل عا�صمة ال�شمال بعد و�أدها
يف �سورية ،جل�أوا راهناً �إىل خطة جديدة وهي
«ا�ستخدام بع�ض املناطق ال�شمالية ملواجهة
ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري» بالتن�سيق م��ع م��ا ي�سمى
«املعار�ضة ال�سورية» ،وبرعاية الإدارة الأمنية
ملا تبقى من «قوى الرابع ع�شر من �آذار».
وج� � ّل م��ا ت �ه��دف إ�ل �ي��ه ه ��ذه اخل �ط��ة ،هو

تهريب ال�سالح وع��دة التخريب �إىل الداخل
ال���س��وري ،وت��أم�ين م�لاذ �آم��ن ل�ل�إره��اب�ي�ين يف
بع�ض املناطق ال�شمالية ،حتت عنوان براق وهو
«حماية حقوق الإن�سان واحلريات العامة».
فاملطالبة بحماية «الالجئني ال�سوريني»
�أ� �ص �ب ��ح ك ��ال�ل�ازم ��ة يف خ �ط��ب ن � ��واب «ت �ي��ار
امل�ستقبل» وم���س��ؤول�ي��ه ،ب�ع��دم��ا زه�ق��وا دم��اء
ع���ش��رات ال�ع�م��ال ال���س��وري�ين الأب ��ري ��اء ،غ��داة
اغتيال الرئي�س رفيق احل��ري��ري وم��ا تبعها
من تداعيات.
ول �ك��ن اخل� �ط ��ورة يف الأم � � ��ر ،ت �ك �م��ن يف
ال���ص�خ��ب وال���ض�ج�ي��ج الإع�ل�ام �ي�ي�ن ال�ل��ذي��ن
يثريهما «امل�ستقبل» عند ا�ستدعاء الأجهزة
الأم �ن �ي��ة لأي م�شتبه ب��ه م��ن «ال�لاج �ئ�ين»،
ف �ي �ع �م��د ن ��واب ��ه وم �� �س ��ؤول �ي ��ه �إىل إ�ط �ل��اق
االت� �ه ��ام ��ات ج ��زاف� �اً يف ح ��ق ق � ��ادة ا ألج� �ه ��زة
امل��ذك��ورة ،وي�ح��اول��ون �إي�ه��ام ال��ر�أي ال�ع��ام ب��أن
الأجهزة املذكورة تنفذ تعليمات �آتية من وراء
احلدود.

وم��ن أ�ج��ل تغطية ارتكاباته وجت��اوزات��ه
الأمنية ،جل� أ� «امل�ستقبل» �إىل اعتماد �أ�سلوب
«��ض��رب�ن��ي وب�ك��ى �سبقني وا��ش�ت�ك��ى» ،فيدّعي
نوابه �أن حزب اهلل يقيم «مربعات �أمنية» يف
طرابل�س ،وق��د �أعلن النائب خالد ال�ضاهر
�أنهم على ا�ستعداد للنزول �إىل ال�شارع لإزالة
هذه «املربعات».
�إن ه��ذه االدع� ��اءات وال��رواي��ات ،مل تعد
تنطلي على أ�ح ��د ،خ�صو�صاً بعد �أن نق�ض
النائب ال�ع��ام التمييزي �سعيد م�يرزا رواي��ة
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ق��وى ا ألم ��ن ال��داخ�ل��ي ال�ل��واء
�أ�شرف ريفي «ا آلت��ي من رحم «ثورة � 14آذار»
ع ��ن خ �ط��ف م �ع��ار� �ض�ين � �س��وري�ي�ن يف ل�ب�ن��ان
وت�سليمهم لل�سلطات ال�سورية.
ف �ه��ذه االدع � � ��اءات ه��ي مب�ن��زل��ة «ق�ن��اب��ل
دخ��ان �ي��ة» حل�ج��ب ا ألن �ظ��ار ع��ن ا�ستهدافهم
ل�سورية وجلمهور امل�ق��اوم��ة ،وه��ذا م��ا ظهر
جلياً من خالل االعتداءات التي �أقدم عليها
«امل���س�ت�ق�ب��ل» وم�ل�ح�ق��ات��ه ع�ل��ى م � ؤ�ي ��دي نهج

حركة الأمة ..لقاء حواري حول الفنت الأمريكية

امل �ق��اوم��ة يف منطقتي ال��زاه��ري��ة وال �ب��داوي
و�إح � � ��راق حم��ال �ه��م ال �ت �ج��اري��ة وحت�ط�ي�م�ه��ا،
بتغطية من أ�ح��د الأجهزة التي تثري الكثري
م��ن الأ�سئلة ح��ول �شرعيته ودوره ،بذريعة
وجود «مربعات» يف طرابل�س.
و�سط ه��ذه الأج ��واء امل�شحونة ،أ�ب��دت
�إحدى اجلهات الأمنية خ�شيتها من انفالت
ال��و��ض��ع الأم �ن��ي يف ال���ش�م��ال ،ج��راء تغلغل
«امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة» يف بع�ض مناطقه،
وت �ق��دمي بع�ض ا ألط� ��راف اللبنانيني لها
املالذ وامل�ساندة والدعم اللوج�ستي ،الأمر
ال��ذي ق��د يثري حفيظة ال �ق��وات ال�سورية
ويدفعها مرغم ًة الخ�تراق احل��دود �أحياناً
مل�ل�اح �ق��ة امل� �خ ��رب�ي�ن ،دف� ��اع � �اً ع ��ن أ�م �ن �ه��ا
القومي ،بعد الهدوء الن�سبي التي ت�شهده
احل��دود ال�شمالية – ال�شرقية مع �سورية
راهناً.
يف املقابل ي�سعى رئي�س احلكومة جنيب
ميقاتي �إىل ن��زع فتيل التوتر ،م��ن خالل

أ�ق��ام��ت ح��رك��ة الأم ��ة ول �ق��اء اجل�م�ع�ي��ات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان ندوة �سيا�سية يف مركز الأمانة العامة
للحركة يف ب�ي�روت حت��ت ع �ن��وان« :الإ� �ص�ل�اح ال�سيا�سي يف
مواجهة الفنت الأمريكية» ،بح�ضور ال�شيخ الدكتور عبد
النا�صر جربي ،وممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ال�ع�ق�ي��د خ��ال��د ع��ال�ي��ة ،ومم �ث��ل ��س�ع��ادة ��س�ف�ير اجل�م�ه��وري��ة
الإ�سالمية الإيرانية ،والنائب ال�سابق بهاء الدين عيتاين،
وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والإ�سالمية.
وحتدث بها كل من النائب الدكتور علي فيا�ض والأ�ستاذ
خمائيل عو�ض والأ�ستاذ جهاد ال�ضاين.
وحت��دث ال�ن��ائ��ب علي فيا�ض ع��ن التغيري ال�ه��ام ال��ذي
�أنتجته ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة ،وق��ال �إن ه��ذه اجل�م��اه�ير التي
خرجت �إىل ال�شارع تعرب عن �ضمري الأمة ووجدانها ،و�إنه
يجب املحافظة على هذا النهو�ض ال�شعبي وتزخيمه ،لأن
الأمريكيني الذين يجهدون الحتواء هذه الثورات يعي�شون
ح��ال��ة م��ن االرت �ب��اك ال�ك�ب�ير ،وب��ات��وا ع��اج��زي��ن ع��ن فر�ض
�إرادتهم ال�سيا�سة عليها ،وطالب بتمييز ما يجري يف �سورية
ع��ن باقي ال�ساحات ،لأن ال�ه��دف ا ألم�يرك��ي م��ن الت�صعيد
املتمادي �ضد الرئي�س ب�شار الأ�سد ،هو �إ�سقاط احلكم الذي
مي�ث��ل ال�ن�ظ��ام امل�م��ان��ع وامل �ق��اوم ا ألخ�ي�ر إل��س��رائ�ي��ل يف دنيا

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• نوهت حركة الأم��ة يف اجتماعها ال��دوري برئا�سة
ال�شيخ الدكتور عبد النا�صر جربي بنجاح االنتخابات
الت�شريعية يف تون�س ،ودع��ت ال�شعب التون�سي وق��واه
ال�سيا�سية �إىل االلتزام بنتائج االنتخابات مهما كان
الفائز.
كما توقف املجتمعون عن كالم �أمني عام تيار امل�ستقبل
حول تخوينه رئي�س ال��وزراء جنيب ميقاتي ،واعتربته
خارج امل�ألوف والأع��راف ال�سيا�سية ،التي بنيت عليها
ال�ساحة الإ�سالمية ،وقالت �إنه ال يجوز تخوين بع�ضنا
البع�ض ملجرد ابتعادنا عن كر�سي امل�س�ؤولية ،ودعت �إىل
احرتام رمزية مقام رئا�سة الوزراء.

العرب ،ودعا �إىل �ضرورة التزاوج بني التغيري التحرير.
وحتدث الأ�ستاذ خمايل عو�ض ،ف�أ�شاد بالثورات العربية
يف م�صر وتون�س واليمن ،واعترب �أن هذه الثورات �سوف تكون
بداية التغيري الآتي للمنطقة ،و�أن هذه الثورات �سوف تغري
وجه املنطقة ،واعترب �أن تبادل الأ�سرى الذي مت بني العدو
الإ�سرائيلي وحما�س ،هو �أول ثمرات ه��ذا الربيع العربي
وحتدث عن �سورية و�أ�شار �إىل �ضرورة الإ�صالح ال�سيا�سي،
وقال �إن القيادة ال�سورية قامت بعملية حوار وطني وا�سع
ب�شخ�ص الرئي�س ب�شار الأ�سد ،حيث التقى مبعظم الفعاليات
يف �سورية من كل املحافظات ،و�أن الرئي�س ميتلك القناعة
والإمكانيات للتغيري الذي بات قريباً جداً،
وحتدث الأ�ستاذ جهاد ال�ضاين وقال �إن الف�ساد ال�سيا�سي
واملايل �أ�صبح ي�شكل عائقاً يف تطور ونه�ضة الأمة وي�ضعف
الوحدة الوطنية ال�ضرورية ملواجهة �إ�سرائيل.
واع �ت�بر �أن جن ��اح ال �غ��رب يف اخ �ت�راق ال��وع��ي ال �ف��ردي
واجلماعي للأمة من م�س�ؤولية هذه الأنظمة التي �سمحت
با�ستباحة وعينا ،وتركت الف�ضاء الإعالمي والثقايف للغرب
ليعث ف�ساداً يف كل ثوابت الأمة.
وقال يريدون �إ�شغال املنطقة وحرقها لتغطية ان�سحابهم
الق�سري من العراق و�أفغان�ستان.

التقريب يف وجهات النظر بني �إ�سالميي 8
و� 14آذار ،وحماولة �إقناع خمتلف الأفرقاء
بعدم حتويل طرابل�س �إىل �ساحة لت�صفية
احل�سابات الإقليمية �أو ب��ؤرة لالنق�ضا�ض
على اجلارة الأقرب.
ويف هذا ال�صدد ،مل يعوّل �أحد م�س�ؤويل
ال �ت �ي��ارات ا إل� �س�لام �ي��ة ع�ل��ى جن ��اح م�سعى
ميقاتي ،الفتاً �إىل �أن القوى املن�ضوية حتت
لواء الرابع ع�شر من �آذار ،ال تزال تراهن
على �سقوط احلكم يف �سورية ،وهي ملتزمة
«�أجندة خارجية» ت�سعى �إىل تنفيذ بنودها.
يف املح�صلة� ،أمل ي�ح��ن ال��وق��ت لبدء
م���س�يرة ال�ت�غ�ي�ير وا إل�� �ص�ل�اح احل�ق�ي�ق�ي��ة،
و�إزاح��ة جميع املرتكبني يف خمتلف �أجهزة
الدولة املدنية والق�ضائية والأمنية ،و�أما
بغري ذلك فليتوقع اللبنانيون رواية خطف
جديدة ،وتوترات �أمنية م�ستمرة.

• الحظت جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �أ ّن��ه كرث
احلديث يف الآونة الأخرية عن وجود مربعات �أمنية يف
طرابل�س وعن توزيع لل�سالح وتدريب من �أجل احتاللها
و�إرب ��اك الو�ضع الأم�ن��ي يف منطقة ال�شمال برمتها،
ويه ُّم اجلبهة �أن تلفت ال��ر�أي العام اللبناين ،وال�شارع
الطرابل�سي �إىل حقيقة الأمر وحقيقة ما يجري� ،إذ إ� ّن
الواقع على الأر���ض مُغاير متام ًا الف�تراءات و�أ�ضاليل
بع�ض املت�شدقني ،ال��ذي��ن ال ه��مَّ لهم ��س��وى ت�صويب
�سهامهم على املقاومة ،وعلى كل من يدعمها وي�ساندها
ويحت�ضنها ،واعتربت �أن احلديث عن املربعات الأمنية
وتوزيع ال�سالح يف طرابل�س �صحيح مئة باملئة ،فالهجوم
على حفل الإفطار مبنطقة عيات يف عكار �آثاره وا�ضحة
وم�سببوه معروفون ،وكذلك إ�ط�لاق النار يف منطقة
الزاهرية والتعدي على امل�صلني يف م�سجد �أبي القا�سم
�شاهد على ذلك ،واحلماية الأمنية الذاتية لرموز تيار
امل�ستقبل وبع�ض املتعاطفني معه �شكل املربعات الأمنية
التي يتحدثون عنها ،وال�سالح املنت�شر والظاهر معروف
بني �أيدي من وما هو هدفه وغاياته.
• بحث لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف
لبنان خالل اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ال�شيخ الدكتور
عبد النا�صر جربي وح�ضور العلماء ومندوبي املناطق،
�آخر التطورات الراهنة على ال�ساحة املحلية والإقليمية
والدولية ،و�صدر عن املجتمعني بيان �أكدوا فيه على حق
لبنان و�شعبه يف املقاومة ويف الدفاع عن ال�سيادة وحترير
باقي الأرا�ضي املحتلة يف مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا،

و�شدد املجتمعون على �أهمية و�ضرورة االلتفاف حول
املعادلة الثالثية الذهبية (اجلي�ش وال�شعب واملقاومة)
يف مواجهة التحديات اخلارجية والأخ �ط��ار املحدقة
بوطننا ،وخ�صو�ص ًا اخلطر ال�صهيوين.
ودع��ا اللقاء احلكومة اللبنانية �إىل �إث�ب��ات حقها يف
التنقيب عن النفط والغاز داخل مياهنا الإقليمية وعدم
التهاون بهذا ال�ش�أن والإ�سراع قدر الإمكان يف التعاقد
مع �شركات التنقيب والبدء با�ستخراج هاتني املادتني
احليويتني اللتني �ست�ساهمان حتم ًا يف �إنعا�ش االقت�صاد
اللبناين ورفد اخلزينة وحتريك اليد العاملة يف البالد.
• ا�ستقبل �أمني الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني
امل�ستقلني – املرابطون العميد م�صطفى حمدان وفد ًا
م��ن مكتب العالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي برئا�سة
الدكتور �صادق النابل�سي وق��د تباحث املجتمعون يف
الأو�ضاع العربية والوطنية.
• ت��وق��ف ال�ل�ق��اء الإ� �س�لام��ي ال��وح��دوي يف اجتماعه
الأ�سبوعي عند احلديث ال��ذي �أدىل به الأم�ين العام
حلزب اهلل �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل والذي �أ�شار
فيه �إىل املحاوالت الأمريكية حلرف الثورات العربية عن
�أهدافها و�سعيها لتكون �شريكة يف �صنع الأنظمة البديلة.
ور�أى �أن��ه من واج��ب �شعوب املنطقة �أن تتنبه للخطر
الداهم ،وهو ما حذر منه �سماحة الأمني العام ،وعلى
امل�سلمني خا�صة امل�ستهدفني يف عقيدتهم ووحدتهم
وثقافتهم �أن يكونوا �صف ًا واحد ًا كالبنيان املر�صو�ص.
• ملنا�سبة الذكرى اخلام�سة ع�شرة لت�أ�سي�س والنطالقة
رابطة �أبناء بريوت مت تخريج دفعة من املتطوعني بدورة
بريوت «�شبيبة العا�صمة» وهي كوكبة من �أبناء العا�صمة
الذين خ�ضعوا لدورة ت�أهيل لتحمل �أعباء مهام �إن�سانية
يف �أعمال الإ�سعاف والإنقاذ والإطفاء.
• و�صف ال�شيخ �أحمد القطان رئي�س جمعيّة قولنا
والعمل يف لبنان خطاب الأمني العام حلزب اهلل �سماحة
ال�سّ يد ح�سن ن�صر اهلل بالتاريخي ،وذلك لأ ّن �سماحته
تناول ك� ّل الأم��ور التي ته ّم العرب وامل�سلمني و أ�ح��رار
العامل.
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ال�سيد ن�صر اهلل ي�ضع نقاط احلقيقة على تطورات املنطقة
�إط�ل�ال ��ة �أم�ي��ن ع ��ام ح ��زب اهلل ال���س�ي��د
ح�سن ن�صر اهلل التلفزيونية� ،أع��ادت تبويب
م��واق��ف احل��زب م��ن جمموعة م��ن الق�ضايا
املحلية والإقليمية والدولية ،فكان وا�ضحاً
وحا�سماً يف جممل الق�ضايا التي طرحها،
ف�أكد �أن املنطقة ذاهبة �إىل م�صلحة ال�شعوب
وم�صلحة م���ش��روع امل �ق��اوم��ة ،و�أن امل���ش��روع
الأمريكي �سيخ�سر يف املنطقة.
وت � �ن� ��اول ال �� �س �ي��د ن �� �ص��ر اهلل ال� �ث ��ورات
العربية ف�ق��ال�« :إن الأم�يرك�ي�ين يحاولون
م �� �ص��ادرة ال� �ث ��ورات ال �ع��رب �ي��ة وح��رف �ه��ا عن
م�سارها الطبيعي» ،م�شرياً �إىل �أن��ه عندما
دخ��ل الأم�يرك �ي��ون على خ��ط ال �ث��ورات ،كان
لديهم جملة أ�ه��داف ،منها تقليل اخل�سائر،
وحت�سني �صورتهم بالعامل العربي .و�أ��ش��ار
�إىل �ضرورة التنبه والوعي ال�شعبي �إىل �أن
الإدارة ا ألم�يرك �ي��ة غ�ير �صديقة لل�شعوب
العربية.
ويف م ��و�� �ض ��وع ال� �ف�ب�رك ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
لق�ضية حم��اول��ة اغ�ت�ي��ال �إي��ران�ي��ة مزعومة
لل�سفري ال�سعودي يف وا�شنطن� ،أ�شار �إىل «�أن
الأم�يرك�ي�ين طلبوا فتح خ��ط ت��وا��ص��ل دائ��م
مع �إي��ران مبا�شرة و�سموا ج�نرا ًال �أمريكياً،
واق�ت�رح ��وا ا� �س��م اجل�ن��رال الإي� � ��راين ال��ذي
يريدون التوا�صل معه ،لكن �إيران رف�ضت».
وق��ال� :إن الرف�ض الإي ��راين �أزع��ج أ�م�يرك��ا،
فقاموا بفربكة هذه االتهامات التي تهدف
�إىل فتح احل��وار املبا�شر م��ع إ�ي ��ران التي ما
زالت ترف�ض ذلك.
وا��س�ت�ب�ع��د ح���ص��ول ح��رب �أم�يرك �ي��ة مع
إ�ي � ��ران ،لأن �أم�ي�رك��ا غ�ير ح��ا��ض��رة وك ��ل ما

ي��ري��دون ه��و �أن تتنازل �إي��ران لتتما�شى مع
امل�شروع الأمريكي.
و�أك��د �أن هناك مظلومية خا�صة ل�شعب
ال �ب �ح��ري��ن ،وم ��ا ي �ج��ري ه��و ح� ��راك �شعبي
و��س�ل�م��ي ي�ط��ال��ب ب�ح�ق��وق م���ش��روع��ة ،وعلى
النظام �أن ي�ستجيب ملطالب ال�شعب ،معترباً
�أن ال�شعب يف البحرين نف�سه ووعيه طويل.
ويف مو�ضوع �إجناز تبادل الأ�سرى �أكد ال�سيد
ن���ص��ر اهلل �أن ع�م�ل�ي��ة ت �ب��ادل الأ�� �س ��رى بني
ح��رك��ة ح�م��ا���س وال �ع��دو الإ��س��رائ�ي�ل��ي �إجن��از
�صاف للمقاومة الفل�سطينية .و�أ�شار �إىل �أن
«الإ�سرائيلي وقف �أمام�« :أنه ال العمل الأمني
ي�أتي ب�شاليط ،وال احل�صار وال احلرب ،فلم
يبق �إال التبادل».
يف املو�ضوع ال�سوري �أعلن ال�سيد ن�صر
اهلل �أن �ن��ا «ل���س�ن��ا م��ع �إ� �س �ق��اط ن �ظ��ام مم��ان��ع
وم �ق��اوم ج��اه��ز ل�ل�إ� �ص�لاح وب ��د�أ الإ� �ص�ل�اح،
و�إمن��ا نفعل ذل��ك مل�صلحة ال�شعب ال�سوري
لأن ال�ب��دي��ل ال��ذي ي��ري��ده ال�غ��رب �إم��ا نظام
م�ست�سلم للإرادة الأمريكية ،وهذا لن يكون
مل�صلحة ال�شعب وم��وق��ع ��س��وري��ة الإقليمي
والقومي� ،أو يريدون �أن ي�أخذوا �سورية �إىل
احلرب الأهلية �أو �إىل التق�سيم».
ويف م��و��ض��وع احل�ك��وم��ة اللبنانية قال
�إن»ال �ف��ري��ق ا آلخ� ��ر م�ن��ذ �أول ي ��وم ت�شكلت
احلكومة حاول �أن يقول �إنها حكومة حزب
اهلل ،لكن مل يبق املو�ضوع طويالً ،فاحلزب
احلاكم ي�شكل احلكومة ب��أول يومني يف �أي
بلد ،وبنقا�شات البيان ال��وزاري واجلل�سات
التي ح�صلت حتى اليوم تعطي انطباعاً �أن
احلكومة عبارة عن ت�شكيل لقوى �سيا�سية

ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل

أ�م� ��ا يف م��و� �ض��وع م ��واق ��ف ال�ب�ط��ري��رك
متنوعة ل�ه��ا �أول��وي��ات�ه��ا وال �ق��وى امل�شاركة
باحلكومة تقول �إنها لي�ست حكومة فريق امل � ��اروين م ��ار ب �� �ش��ارة ب�ط��ر���س ال��راع��ي ر�أى
واح ��د� ،أن ��ا �أ� �ض��م ��ص��وت��ي ل�ه��م و�أق� ��ول �إن�ه��ا �سماحته �أن «ال�ه�ج�م��ة عليه غ�ير من�صفة،
لي�ست حكومة حزب اهلل ،و�إذا حكومة حزب وه��و و�صّ ف ومل يقل �أن��ه ي�ؤيد �أو مل ي�ؤيد،
اهلل فيها هذا القدر من النقا�ش فهذا �أمر وكل كالمه لي�س فيه ت�أييد للنظام ال�سوري
مم�ت��از ،وللأ�سف �إذا ��س��ارت احلكومة �صفاً وال هو �أيد �سالح املقاومة ،بل و�صّ ف وقائع
واح� ��داً ي�ق��ول��ون �إن ح��زب اهلل ه��و احل��اك��م خارجية وتكلم ع��ن قلق يف بع�ض الأم��اك��ن،
و�إذا ح�صل نقا�ش وت�ع��دد ب��وج�ه��ات النظر وبتو�صيف ه��ذه الوقائع هناك العديد من
يتحدثون عن تناحر وه��ذا التو�صيف غري ال�ق�ي��ادات كالعماد ع��ون و�سليمان فرجنية
دق �ي��ق ،ن �ح��ن أ�م � ��ام ح �ك��وم��ة وط �ن �ي��ة متثل وح��زب الطا�شناق ك��ان��ت دائ �م �اً ت�ق��دم ق��راءة
ح ��ول ه ��ذا ال �ن��وع م��ن امل �ل �ف��ات ،وع ��ن ��س�لاح
�أغلبية نيابية و�شعبية».

املقاومة قال البطريرك �إن حزب اهلل يقول
�إن ��ه م�ق��اوم��ة ومل ي�ع��ط ر أ�ي� ��ه ،وع��ن �سورية
قال كالماً حم ّقاً ،كل �شعوب املنطقة حتتاج
حل �م��اي��ة وه � ��ذه احل �م��اي��ة ت� ��أت ��ي ب��وح��دت�ن��ا
وت�ع��اون�ن��ا و�إذا دف��ع أ�ح��د الأو� �ض��اع يف م�صر
�أو �سورية �إىل فتنة فمعه ح��ق اخل��وف على
الوجود امل�سيحي وعلى وجود كل اجلهات».
ويف مو�ضوع املحكمة الدولية ومتويلها
قال ال�سيد ن�صر اهلل «تعمدنا ال�سكوت حول
املحكمة لي�س لأنه لي�س لدينا موقف بل لأن
الفريق الآخر كان يريد جر مكونات احلكومة
�إىل تنازع ،ومو�ضوع متويل املحكمة يُح�سم
ب��احل�ك��وم��ة ع�ن��دم��ا ي�ح�ين ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب،
وموقفنا ال يحتاج �إىل حتليل ،فحزب اهلل ال
يوافق و�ضد متويل املحكمة نتيجة قراءته
ل�سلوك املحكمة وا�ستهدافاتها ،وحزب اهلل ال
يوافق على املحكمة ال جملة وتف�صيالً ،وهو
بطبيعة احلال �ضد متويل املحكمة ولكن لن
نقوم ب�سجال و�إذا �أراد �أحد �أن ميول املحكمة
من جيبته «ي�صطفل» و�إذا كان �سيمول من
خزينة املحكمة فاحلكومة �أو جمل�س النواب
يتخذان ال �ق��رار ،وعندما ن�صل �إىل نقا�شه
باحلكومة فلكل فريق حججه ،و�سنقول نحن
�ضد متويل املحكمة للأ�سباب التالية» ،ويف
�إ�شارة فيها الكثري من الداللة والو�ضوح قال
ال�سيد ن�صر اهلل ال حترجوا الرجل (يق�صد
ميقاتي) لأن ذلك �سيدفعنا لأن نقول كالماً
�سيحرجكم ،وقال لهم اقبلوا من ميقاتي ما
تقبلونه م��ن �أنف�سكم (ملمحاً �إىل الن�صي
ال�ت�رك��ي  -ال �ق �ط��ري ال ��ذي ال �ت��زم ب��ه �سعد
احلريري).

نتائج هامة لزيارة وفد «الوفاء للمقاومة» �إىل مو�سكو..
الـحـفـــاظ عـلى لبــنان وا�سـتـقـرار �ســوريــة
�شكلت زي��ارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة
و أ�ه � ��داف ه��ذه ال��زي��ارة ب � إ�ع�لان��ه� ،أن هناك
النيابة �إىل رو��س�ي��ا ،يف ه��ذا التوقيت ،حدثاً
دع ��وة وج�ه��ت م��ن جمل�س ال��دوم��ا ال��رو��س��ي
بارزاً يف جمرى التطورات املحلية والإقليمية،
لكتلة الوفاء للمقاومة منذ �أك�ثر من �سنة،
وهي جاءت على حد تعبري ال�سفري الرو�سي يف
«وكنا ننتظر الوقت املنا�سب» ،م�شرياً �إىل �أن
بريوت «�ألك�سندر زا�سبكني» «لت�شكل حدثاً يف
«م�شروع ال��زي��ارة م�شروع ق��دمي ج��اء وقتها،
العالقات الربملانية بني لبنان ورو�سيا ،وهي
وه��ذه ال��زي��ارة ت�أ�سي�سية و أ�ه ��م نقطة فيها
زيارة مربجمة منذ زمن ،وناق�ش وفد الكتلة
كانت احلفاظ على لبنان وا�ستقرار �سورية،
ق�ضايا �سيا�سية ملحة يف ال�شرق الأو�سط».
وال ��وق ��وف يف م��واج �ه��ة �أي ت��دخ��ل �أج�ن�ب��ي،
وكما ت�ؤكد م�صادر ذات �صلة ،ف�إن زيارة
ورو�سيا ت�ستطيع �أن تلعب دوراً ح�سا�ساً بهذا
وفد كتلة الوفاء للمقاومة �إىل مو�سكو ،متت
املو�ضوع».
ب�ن��اء ال��رغ�ب��ة رو��س�ي��ة ،وعليه أ�ع�ط��ت مو�سكو
ب�شكل ع ��ام ،وك�م��ا ت�شري امل �� �ص��ادر ،ف ��إن
من مباحثات وفد كتلة الوفاء للمقاومة يف رو�سيا
ل�ه��ذه ال��زي��ارة �أه�م�ي��ة ا�ستثنائية ،خ�صو�صاً
زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة �إىل مو�سكو،
بعد الفيتو الرو�سي  -ال�صيني امل�شرتك يف جمل�س الأم��ن ،مما يعني �أن رو�سيا يف هي �إ�شارة رو�سية وا�ضحة وكبرية بالتحرك نحو حمور القوى املقاومة واملمانعة
طور توجه جديد على امل�ستوى الدويل ،بحيث لن ت�سمح من الآن و�صاعداً للغرب يف املنطقة ،وخ�صو�صاً �أن املنطقة مقبلة على مرحلة جديدة بعد ان�سحاب القوات
والواليات املتحدة الأمريكية بالت�صرف املطلق يف �أي مكان من العامل ،وخ�صو�صاً يف الأمريكية من العراق ،وبالتايل ف�إن مو�سكو تتجه نحو تعزيز حتالفاتها مع هذا
ما ي�سمى املدى الإقليمي لالحتاد الرو�سي.
املحور ،علماً �أن رو�سيا أ�م��ام انتخابات رئا�سية قريبة �ستعيد فالدميري بوتني �إىل
وتبعاً لهذه امل�صادر ،ف�إن «الدب الرو�سي» قرر �أن يتحرك ،بثبات وحزم ،وهو �أبلغ رئا�سة االحتاد الرو�سي ،وهو الذي كان قد فتح �صفحة هامة يف زمن رئا�سته الأوىل
وفد كتلة الوفاء� ،أن �سورية بالن�سبة �إىل مو�سكو خط �أحمر ،ولن ي�سمح ب�إ�سقاط مع طهران ،التي تتقدم مع حمور املقاومة واملمانعة ،يف ظل تراجع �أمريكي مت�سارع
النظام ،مع ت�شجيعه على الإ�صالح واحل��وار ..وهي (�أي رو�سيا) لن ت�سمح بتكرار ع�سكرياً واقت�صادياً ،مما يجعل �أي تهور غربي و�إ�سرائيلي له تكلفة باهظة ..وباهظة
التجربة الليبية ،وخداعها مرة جديدة ،ولعله بالفيتو ال�صيني  -الرو�سي امل�شرتك جداً.
يف جمل�س الأمن الدويل قد فهم هذا الغرب املتغطر�س الر�سالة جيداً.
حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
ب ��أي ح ��ال ،ف�ق��د ك�شف �أم�ي�ن ع��ام ح��زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل حقيقة

ال�شيخ جربي :مقابلة ن�صر اهلل
ا�ستثنائية وهامة
�أ�شاد الأمني العام حلركة الأمة ال�شيخ الدكتور عبد النا�صر
ج�بري بخطاب �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ،واعتربها
ا�ستثنائية وهامة بتوقيتها يف هذه اللحظة ال�سيا�سية ،واملنطقة
ت�ضربها العوا�صف ال�سيا�سية والأمنية ،حيث بتنا على �أبواب
تغيري كبري يف مالمح اجلغرافيا ال�سيا�سية للمنطقة.
ون��وه ال�شيخ ج�بري برف�ض �سيد امل�ق��اوم��ة ل�ل�إم�لاءات
والتهديدات الأمريكية التي تتناوب الإدارة الأمريكية عليها
و�سفريتها يف بريوت ب�ش�أن متويل املحكمة الدولية ،وي�سوقها
يومي ًا املعار�ضون يف �14آذار ،واعترب �أن هذه التهديدات املتكررة
واملتنقلة ،لن تثني املقاومة عن حماية �أبنائها و�سالحها ،الذي
�سوف يظل م�شرع ًا باجتاه العدو ال�صهيوين.
ويف هذه املنا�سبة طلب ال�شيخ جربي من الرئي�س ميقاتي،
ع��دم الإذع� ��ان للمطالب الأم�يرك�ي��ة واملحافظة على وح��دة
احلكومة ودميومتها ،خلدمة م�صالح املواطنني ،الذين يئنون
حتت �أزم��ات اقت�صادية متالحقة ،واعترب متا�سك احلكومة
مدخ ًال �ضروري ًا للحفاظ على ا�ستقرار و�أمن لبنان.
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مقابلة
نخ�شى ح�صول تقا�سم خفيّ بني الدول الكربى على ال�شرق الأو�سط

ح�سن اجلوين :رف�ض متويل املحكمة لبناني ًا لي�س بحاجة �إىل تربير
مم��ا ك�شفه ال��دك�ت��ور يف القانون
بع�ض ّ
ٌ
ال� ��دويل ح���س��ن اجل ��وين جل��ري��دة «ال �ث �ب��ات»
و�إليكم احلوار.
ي�ن�ت�م��ي ال��دك �ت��ور ح���س��ن اجل � ��وين �إىل
املدر�سة القانونية التي تفيد ب ��أ ّن القوانني
ال ميكن عزلها عن م�س�ألة النزاعات ال�سائدة
يف امل�ج�ت�م��ع ،ي ��ر ّد ع�ل��ى م���س��أل��ة «م�ط��اط�ي��ة»
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت�ك��ون ع��ادة و�سيلة الجتهاد
ال �ق��وي (ال��دول��ة  -احل��اك��م) للتملّ�ص من
�أح �ك��ام �ه��ا� ،أو ال� �ت ��ذرّع ب �ب �ن��وده��ا ،ب��ال �ق��ول:
«ه �ن��اك م��در� �س �ت��ان يف ه ��ذا امل �ج ��ال ،الأوىل
تعترب �أ ّن القانون حم��اي��داً وف��وق النزاعات
وع �ل��ى اجل �م �ي��ع ت�ط�ب�ي�ق��ه ،وال �ث��ان �ي��ة ت��رب��ط
ن���ش��وء ال �ق��ان��ون ب� � أ�ح ��داث ون ��زاع ��ات م�ي��زان
القوى داخل املجتمع ،فالقانون بنية فوقية
وم � ��ر�آة حقيقية ل�ن�ف��وذ ال �ق��وى امل�ت���ص��ارع��ة
على الأر� ��ض ،أل ّن ��ه ال ي��وج��د ق��ان��ون حمايد
على الإط�ل�اق ،وب��ال�ت��ايل ال�ق��ان��ون الو�ضعي
هو دائماً �إىل جانب فريق �ض ّد آ�خ��ر» .ي�شرح
اجلوين فكرته« :يف ال�سابق �شهدت الب�شرية
ق��وان�ي�ن ت���س�م��ح ب��ال �ع �ب��ودي��ة ،ف�ه��ل ك ��ان ه��ذا
القانون يعك�س �إرادة العبد وال�سيّد معاً� ،أ ّم
�أنّه كان ميثّل �إرادة الفريق القوي؟».
الدكتور يف القانون الدويل يف اجلامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ح���س��ن اجل ��وين ي ��رى ب��ال�ث�غ��رات
املو�ضوعة داخ��ل ال�ق��وان�ين نف�سها ،خمرجاً
لبقاً لإرادة القوي ،يقول حول م�س�ألة ت�شكيل
قانون دويل فاعل وم�ؤثر على �سيادة الدول:
«القانون الدويل تطوّر م�ؤخراً ب�شكل �سريع،
هو يف الأ�سا�س من �صنيعة الدول الأوروبية
التي اكت�شفت القارة الأمريكية ،فكان دوره
ال ي�ت�ع�دّى م���س� أ�ل�ت��ي احل ��رب وال���س�ل��م ،لكن
مع التطور التقني ال�سائد� ،أ�صبح القانون
الدويل يدخل يف ك ّل �شاردة وواردة ،وت�أثريه
ينعك�س �سلباً و�إيجاباً على الأفراد كما الدول
وامل��ؤ��س���س��ات م��ن خ�ل�ال ق �ط��اع االت���ص��االت
والطب واملعرفة وال�ضرائب واالقت�صاد».
ي�ع�ت�بر اجل� ��وين �أ ّن م�ف��اه�ي��م ال �ق��ان��ون
ال��دويل يف مطلع القرن املا�ضي كانت جيدّة
رغ ��م جت���س�ي��ده��ا �إرادة ال� ��دول امل�ن�ت���ص��رة يف
احل��رب العاملية ال�ث��ان�ي��ة« ،ع��رف�ن��ا تطبيقات
مل �ب��ادئ اح�ت�رام ��س�ي��ادة ال ��دول ،وح��ق تقرير
ال���ش�ع��وب مل���ص�يره��ا حل�ين اخ �ت�لال ال �ت��وازن
الدويل و�سقوط االحتاد ال�سوفياتي».
ي��دع��و الأ� �س �ت��اذ يف ال �ق��ان��ون ال ��دويل يف
اجل��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ح �� �س��ن اجل � ��وين دول
الأع�ضاء ل��دى الأمم املتحدة للحفاظ على
مكت�سبات القانون الدويل املنبثق عن احلرب
العاملية الثانية ،لأ ّن العامل ي�شهد منذ عام
 1990هيمنة �أمريكية فجّ ة وحرباً وقحة من
قبلها على القانون ال��دويل لفر�ض �إرادت�ه��ا
عليه».
دول الأع�ضاء متوّل..
رغم فقدان م�صداقية اللبنانيني بعمل
املحكمة اخلا�صة بلبنان� ،س�ألنا اجلوين عن
ق��ان��ون�ي��ة دف��ع ل�ب�ن��ان امل�ستحقات امل��ال�ي��ة مع
ت�ب� ّن��ي بع�ض ال�ق��ان��ون�ي�ين � �ض��رورة التمويل

ورف�ض البع�ض الآخر مبد�أ التمويل؟ يجيب
اجلوين بجزم« :عندما يكون الن�ص وا�ضحاً،
ال جمال لالجتهاد ،ما يربط لبنان والأمم
املتحدة هو م�شروع اتفاق ولي�س اتفاقاً ،لأ ّن
امل���ش��روع مل ي� أ�خ��ذ باملنحى ال�ق��ان��وين ال��ذي
ين�ص عليه الد�ستور اللبناين ،واتفاقية فيينا
ّ
ل�ل�م�ع��اه��دات ال��دول �ي��ة» ،وي���ض�ي��ف« :جمل�س
ا ألم��ن نف�سه اعتمد م�شروع االتفاق نظاماً
للمحكمة اخلا�صة بلبنان (�أ��س����س املحكمة
كيفية عملها) ،وهو ال يتحدّث على الإطالق
ع��ن ات�ف��اق م��ع لبنان ب��ل ع��ن وثيقة ملحقة
ب��ال�ق��رار على �أ��س��ا���س بند الف�صل ال�سابع».
ي �ت��اب��ع اجل � ��وين � �ش��رح��ه« :ع �ن��دم��ا ُي�ن���ش��ئ

العالم يشهد منذ عام
 1990هيمنة أميركية
وقحة على القانون الدولي
لفرض إرادتها عليه

جمل�س الأم��ن حمكمة معينّة كما ح�صل يف
يوغو�سالفيا �سابقاً �أو روان��دا يطلب الأمني
العام للأمم املتحدة نظاماً لعمل املحكمة ،يف
حالة لبنان نظام املحكمة ي�ستند على م�شروع
اتفاق كان �سائداً بني لبنان والأمم املتحدة،
�أو م�سودّة اتفاق مُ�سماّة ملحقاً بح�سب تعبري
جمل�س الأمن».
الدكتور اجلوين يعترب �أ ّن جمل�س الأمن
ال��ذي �أ��ص��در وثيقة البند الف�صل ال�سابع،
�أوج��د بدي ًال لدفع لبنان م�ستحقاته املالية
( ،)٪49تقول الفقرة ب�صريح العبارة �أنّه يف
حال مل ي�ستطع لبنان متويل املحكمة ،يقوم
الأمني العام للأمم املتحدة ب�إيجاد تربعات

مالية م��ن دول الأع �� �ض��اء .وي�ت��اب��ع اجل��وين
حديثه« :يكفي لبنان �أن يبعث بر�سالة �إىل
الأم�ي�ن ال�ع��ام املتحدة «ب��ان ك��ي م��ون» يقول
فيها �إنّه غري قادر على اال�ستمرار يف متويل
املحكمة الدولية لي�صبح لبنان مب�ن��أى عن
التمويل ،ومبن�أى عن �إب��راز �سبب التمنّع».
ي�ك�م��ل اجل� ��وين ح��دي �ث��ه�« :أيّ ح��دي��ث عن
عقوبات تطال لبنان ب�سبب رف�ضه التمويل
لي�س �صحيحاً ،أل ّن �أمريكا نف�سها اليوم ال
ت��فِ بتعهداتها امل��ال�ي��ة امل�ل��زم��ة ل��دى الأمم
امل�ت�ح��دة ب�خ�لاف لبنان غ�ير امل ُ�ل��زم �أ� �ص�لاً».
�س�ألنا اجل��وين ع��ن �سبب ورود ه��ذا املخرج
القانوين اللبق للبنان وع� ّم��ا �إذا ك��ان هفوة
غ�ير م�ق���ص��ودة ل��وا��ض�ع��ي املحكمة اخلا�صة
بلبنان ،ي��ردّ« :ه��ذا امل�خ��رج ه��و ذك��اء قانوين
من قبل وا�ضعي قانون املحكمة لأنّهم �أخذوا
باحل�سبان جم��يء حكومة لبنانية راف�ضة
ال �ت �م��وي��ل ،وه ��م ب��ال �ت��ايل ي �ن �ق��ذون املحكمة
الدولية وال ي�ضعفونها».
�س�ألنا اجلوين عن مت�سّ ك الرئي�س جنيب
ميقاتي بتمويل املحكمة ،ي�ق��ول« :و�سطية
رئي�س احلكومة وخو�ضه االنتخابات النيابية
على لوائح م�ؤيدة للمحكمة الدولية تفر�ض
صال مقبو ًال مع جماهري معينّة».
عليه توا� ً
خمططّ �أمريكي � -إ�سرائيلي � -أملاين
ب� ��ر�أي اجل ��وين ال �ت��دخّ ��ل الأم�ي�رك ��ي يف
العامل العربي هو نتيجة خمطط مو�ضوع
م �ن��ذ ال �ع��ام « ،2011االت� �ف ��اق ال� ��ذي ح�صل
ب�ين الإخ� ��وان امل�سلمني وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية �أنتج منظمة القاعدة والطالبان
واحلركات الأ�صولية ذات التوجّ ه التكفريي
لتطويع ال�سنّة �أو ًال وتر�سيخ وت�سويق �صراع
احل �� �ض��ارات ث��ان �ي �اً» .يف�سّ ر اجل ��وين فكرته
الذي طرحها منذ �سقوط االحتاد ال�سوفياتي
ب��الإ��ش��ارة �إىل �أ ّن ح��رب يوغو�سالفيا كانت
بهدف �إرب ��اك فرن�سا وتقوية �أمل��ان�ي��ا و�إذالل
رو�سيا»� .س�ألنا اجلوين عن م�صلحة �أمريكا يف
تقوية �أملانيا يف �أوروبا ،يقول« :ال�سيطرة على
املتو�سط م�س�ألة حيوية بالن�سبة لأم�يرك��ا،
م ��ن ه �ن��ا ن �ف �ه��م � �س �ع��ي الإدارة الأم�ي�رك �ي��ة
�إ�ضعاف نفوذ فرن�سا ورو�سيا النوويتني يف
�شرق الأو�سط ،لأ ّن متد ّد النفوذ الأملاين على

احل � �� � �ض� ��ارات يف خ ��ان ��ة ت �� �س �ع�ي�ر م �� �ش��اع��ر
الكراهية ب�ين امل�سيحيني وامل�سلمني فقط،
ال ب�ين امل�سيحية وال �ب��وذي��ة �أو الإ��س�لام�ي��ة
والكونفو�شيو�سية ،يقول�« :شمال املتو�سط
ب��أغ�ل�ب�ي�ت��ه امل���س�ي�ح�ي��ة ي�ج��ب ت�خ��وي�ف�ه��م من
أي حديث عن عقوبات
قاطني جنوب املتو�سط ذات الأغلبية امل�سلمة
تطال لبنان بسبب رفضه ال�سنيّة ،فكان منوذج الطالبان والقاعدة هما
«البعبع» الإ�سالمي لأوروب��ا والغرب عموماً
تمويل المحكمة ليس
م��ن �أج��ل ت�بري��ر ح��روب �سيا�سية ذات طابع
صحيحًا
اقت�صادي بدءاً من �أفغان�ستان مروراً بالعراق
و�� �ص ��و ًال �إىل م ��ا ت �� �ش �ه��ده ال �ي ��وم منطقتنا
العربية».
ي��وجّ ��ه ج ��وين حت �ي��ة ع�ق�لان�ي��ة للعماد
م �ي �� �ش��ال ع � ��ون ال� � ��ذي وع � ��ي خ � �ط ��ورة ه��ذا
امل�شروع منذ بداياته ،يقول�« :ألي�س �إ�ضعاف
امل�سيحيني يف ال�شرق يخدم م�شروع تفتيت
ال�شرق الأو��س��ط ،لتربير �صراع احل�ضارات
البحر املتو�سط يعيقه وجود قواعد ع�سكرية التي هي نقي�ض فكرة ن�شوء الكيان اللبناين؟
�أم�يرك�ي��ة على �أرا��ض�ي�ه��ا وف�ق��دان�ه��ا لل�سالح �أل�ي����س �إ��ض�ع��اف امل�سيحية يف ال���ش��رق �إح��راج
ال �ن��ووي ..وب��ال�ت��ايل ر��س��م ال���ش��رق الأو� �س��ط لأوروب� � � ��ا وال �ف��ات �ي �ك��ان وال � � ��دول احل��ا��ض�ن��ة
الهام جيو�سرتاتيجياً و�أوروب ��ا وف��ق املنظار للكاثوليكية (فرن�سا  -الربتغال � -إيطاليا -
الأمريكي بد�أت بحرب يوغو�سالفيا و�إذالل ا�سبانيا) يف حو�ض املتو�سط؟».
رو�سيا مبحاكمة ميلو�سوفيت�ش».
ي�ع�ت�بر اجل ��وين �أ ّن � �ص��راع احل���ض��ارات
ال�سوفياتي
االحتاد
وفق اجلوين �سقوط
كمفهوم يتلقي م��ع اخل�ط��اب ال �ن��ازي ال��ذي
عام  ،1991حتم �إعادة تق�سيم العامل ،فبد�أوا عرفته �أمل��ان�ي��ا وال�صهيونية ال�ي��وم الداعية
يف �أوروب ��ا بتق�سيم «ي��وغ��و��س�لاف�ي��ا» متهيداً ل �ق �ي��ام دول� ��ة �إ� �س��رائ �ي��ل ،أ� ّم � ��ا م��ن ال�ن��اح�ي��ة
لالنتقال �إىل جنوب و�شرق املتو�سط ،ويقول :االق�ت���ص��ادي��ة ،ف�ح��روب الآل �ه��ة تُنقذ ال��دول
«بحر املتو�سط كان وال يزال ،و�سيبقى مركزاً الر�أ�سمالية من ركودها االقت�صادي بتربير
ل�ل�ع��امل ،و�ضمن ه��ذا الإط ��ار ب�إمكاننا فهم ب�ي��ع الأ� �س �ل �ح��ة وب �ن��اء م��ا خ��رب�ت��ه احل ��روب،
النزاع الدائم وامل�ستم ّر بني �أمريكا و�أوروب��ا ي�ست�شهد اجلوين بكالم وزير خارجية فرن�سا
من جهة �أوىل ،وبني �أمريكا ورو�سيا وال�صني امل ُ�خ���ض��رم روالن دوم ��ا ال ��ذي ينعي النفوذ
من جهة ثانية».
الفرن�سي يف املنطقة ل�سيطرة ال�صهيونية
ي �خ �� �ش��ى اجل� � � ��وين ح� ��� �ص ��ول ت �ق��ا� �س��م العاملية على مراكز القرار الفرن�سي ،قائالً:
خ�ف��يّ ب�ين ال ��دول ال �ك�برى لتقا�سم ال�شرق «ات �ف��اق الإخ ��وان امل�سلمني م��ع أ�م�يرك��ا جاء
الأو�سط «تق�سيمات �ساي�س بيكو بني فرن�سا ب�شرطني �أ�سا�سيني ،الأول حماية م�صالح
وبريطانيا ،يف مطلع القرن املا�ضي مل تكن �إ��س��رائ�ي��ل ،وال�ث��اين �إق���ص��اء ال��دور ال�سيا�سي
لتكُ�شف لوال �سقوط رو�سيا القي�صرية ون�شوء للأقليات الدينية يف ال�شرق».
االحت��اد ال�سوفياتي» .ما يعز ّز ه��ذا االجت��اه
ب��ر�أي الدكتور ج��وين هو �سكوت رو�سيا عن
�سورية
ال��ذي ح�صل يف ليبيا ،وي�ضيف« :م��ن امل ُبكر
ج��داً ت�أكيد �أو نفي ه��ذا التقا�سم ،لأ ّن��ه رمبا
ي�ستبعد اجل��وين ان��دالع ح��رب �إقليمية
تغا�ضي رو�سيا عن ليبيا ح�صل مقابل ّ
غ�ض ك �ب�ي�رة يف امل �ن �ط �ق��ة ان �ط�ل�اق �اً م ��ن ال �ب��واب��ة
نظر �أمريكي يف جورجيا وال�شي�شان».
ال�سورية ،يقول« :ال�صورة الوهمية امل�شوهّة
ي�ضع ال��دك�ت��ور اجل ��وين ت��أج�ي��ج ��ص��راع وامل ��وج � ّه ��ة ل� �ل ��ر�أي ال �ع ��ام � �ش ��يء ،وال �� �ص��ورة
احل�ق�ي�ق�ي��ة ل �ل �ق��ادة وال �� �س��ا� �س��ة � �ش��يء �آخ ��ر،
احل��رب الكونية على دم�شق متعرثة ملنعتها
الداخلية �أو ًال ولعالقاتها القدمية واجليدة
م��ع دول ذات ن�ف��وذ �إقليمي ك ��إي��ران ورو�سيا
وال�صني ثانياً ،ولوجود قيادة حكيمة متمثلة
بالرئي�س ب�شار الأ� �س��د ث��ال�ث�اً ،وب��ال�ت��ايل �إ ّن
أميركا اليوم ال تفي
�أيّ تدخّ ل خارجي على �شاكلة ليبيا �ست�ضع
�إ�سرائيل �أم��ام خطر وج��ودي حقيقي� ،سيما
بتعهداتها الملزمة لدى
و�أ ّن �إيران بلغت املعنيني منذ �سنوات قدرتها
األمم المتحدة بخالف لبنان ع�ل��ى �إط �ل�اق  11أ�ل ��ف � �ص��اروخ يف الدقيقة
الأوىل من ان��دالع احل��رب ،فكيف �إذا �أ�ضيف
غير الملزم أص ًال
�إىل ذل ��ك ت��ر��س��ان��ة ��ص��اروخ�ي��ة ك �ب�يرة ل��دى
�سورية وحزب اهلل؟».

�أجرى احلوار بول با�سيل

9

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

تحقيق
الأر�صفة تتحول �إىل مواقف �سيارات و�أماكن لعر�ض الب�ضاعة
وعلى الـمـواطـن �أن يتعلم الطريان فـي �أ�سـرع وقـت
تعني كلمة الر�صيف ،جنب الطريق
املخ�ص�ص للمارة� ،أو مكاناً مرتفعاً قلي ً
ال
على جانبي الطريق ،خم�ص�صاً ملرور امل�شاة.
لقد وج��دت الأر�صفة يف جميع �أنحاء
ال �ع ��امل م ��ن أ�ج� ��ل ح �م��اي��ة امل � ��ارة وت � أ�م�ي�ن
تنقلهم ب�سالمة وال يوجد هناك ا�ستعمال
�آخر للر�صيف.
ل� �ك ��ن يف ل� �ب� �ن ��ان ،ب ��ات ��ت لل��أر� �ص �ف��ة
ا� �س �ت �ع �م��االت أ�خ� � � ��رى ،ك �ج �ع �ل �ه��ا م��واق��ف
ل�ل���س�ي��ارات ،ح�ي��ث ن��رى �أن البع�ض يتخذ
م��ن الر�صيف م�ك��ان�اً آ�م �ن �اً ل�سياراته ،مما
�أجرب املارة تلقائياً على اتخاذ ال�شارع العام
املخ�ص�ص لعبور ال�سيارات ،مما قد يعر�ض
حياتهم للخطر.
وه �ن ��اك ال �ك �ث�ير وال �ك �ث�ي�ر م ��ن امل �ح��ال
ال �ت �ج��اري��ة� � ،س ��واء ك��ان��ت خم���ص���ص��ة لبيع
اخل�ضار �أم املالب�س �أم غريها ،باتت تعر�ض
منتجاتها �أم ��ام حمالتها ك��ي ت�صطاد من
امل� ��ارة زب��ون �اً ل �ه��ا ،م �ت �ج��اوزة ب��ذل��ك مكانها
امل�خ���ص����ص ،حمتلة ول��و ج ��زءاً ب�سيطاً من
حقوق املواطنني يف ذلك الر�صيف �أو ال�شارع.
وق��د ان�ت���ش��رت ه��ذه ال�ظ��اه��رة وب�شكل
م�ك�ث��ف أ�م� ��ام امل �ق��اه��ي وا ألم ��اك ��ن ال�ع��ام��ة،
خ�صو�صاً يف ا أل� �س��واق ال�ق��دمي��ة ( ك�سوق
�صيدا مثالً).
وه � ��ذا امل �ظ �ه��ر ب��ال �ط �ب��ع م ��زع ��ج ،فهو
يعرقل حركة امل��ارة خ�صو�صاً يف ال�شوارع
ال���ض�ي�ق��ة ،فيق�ضي امل��واط��ن ف�ت�رة �سريه
إ�م��ا بالنزول �أو بال�صعود (على الر�صيف
و�إىل ال���ش��ارع) و�إذا ك��ان ال���ش��ارع مزدحماً،
ال ميكنك �أن ت�سلم م��ن �أل�سنة ال�سائقني
ومن �شتائمهم (ام�شي عالر�صيف ..ل�شو
اخرتعو)..
م��ا ذن��ب امل��واط��ن هنا �إذا ك��ان البع�ض
يتجاوز حرمة الطريق ،رغم �أن ذلك غري
م�سموح به ،لكن ال �أحد يردعهم .و�شوارع
احلمرا وكورني�ش �صيدا و�أ�سواق طرابل�س
وغريها ،خري مثال على ذلك.

www.islamTimes.org/ar/
webmasterar@islamtimes.org
infoar@islamtimes.org

و�أ� �ض��اف ال ب��د م��ن وج ��ود ح�ل��ول كثرية
ل�ه��ذه امل�شكلة ،كتكثيف احل �م�لات اخلا�صة
من قبل جهات الرقابة ،وتفعيل دورها داخل
الأ�سواق ،وو�ضع غرامة مالية ،ورفع قيمتها
ع�ل��ى امل �خ��ال �ف�ين ،ك�م��ا مي�ك��ن �إن �� �ش��اء مم��رات
خا�صة لعربات الأط�ف��ال وكرا�سي املقعدين
وكبار ال�سن ،حتى ال يتعر�ضوا لأي نوع من
�أنواع احلوادث التي ت�سبب لهم بالوفاة ،لكن
ل� أ
ل���س��ف لي�س ه�ن��اك م��ن دول ��ة ت�خ��اف على
�أرواح النا�س �أو تهتم لهذه امل�شكلة� ،إنها فقط
تهتم بالكرا�سي والتقاط ال�صور والتكرميات.
من جهته أ�ك��د حممد �أب��و ح�سن �أن هذه
الظاهرة تدعو لال�شمئزاز وال�ضحك املمزوج
باال�ستهزاء يف نف�س الوقت ،وا�ستغرب �أن لهذه
الدرجة و�صلت قلة العقل وامل�س�ؤولية؟ �أو حتى
قلة الذوق؟ ال �أعرف كم من الوقت نحتاج كي
نتعلم �أقل حقوقنا كي نحرتم حقوق الآخرين.
لو كانت الدولة موجودة حل�سمت هذا الأمر
كما يف باقي دول العامل ب�شكل قطعي ،وهذا
ال يحتاج االنتظار ،ولو ليوم واح��د ،لأن هذه
امل�شكلة ق��د ت�سبب ب�ع��دد كبري م��ن ال�ضحايا
عندها ي�أتي يوم ال ينفع الندم فيه.
ولي�س هذا فح�سب ،بل �أ�صبح الكثري
م��ن مالكي ال���س�ي��ارات ي�ح�ج��زون الطريق
ك�أماكن لركن �سيارتهم بها دون احل�صول
على �إذن ر�سمي ،في�ضعون �سال�سل معدنية
�أو �أعمد حديدية وي�صبح املكان ملكاً لهم
وحدهم..
جتولنا يف �أحد �شوارع بريوت املكتظة
ب��ال���س�ك��ان ،البع�ض م��ن امل ��ارة مي�شي على
الر�صيف ،والبع�ض ا آلخ ��ر ات�خ��ذ ال�شارع
م �ك��ان �اً ل�ل���س�ير م �ع��ر� �ض �اً ح �ي��ات��ه ل�ل�خ�ط��ر،
اقرتبنا من �أحد املارة و�س�ألناه :ملاذا مت�شي
على ال�شارع ،ولي�س على الر�صيف؟
العرقلة عند التنزيالت
أ�ج� � ��اب :ك �م��ا ت��ري��ن م���ش�ك�ل��ة اح �ت�لال
ر� �ص �ي��ف امل �� �ش ��اة �أو ج � ��زء م �ن��ه م ��ن ق�ب��ل
�أ� �ص �ح��اب ب�ع����ض امل �ح��ال ،ب ��د�أت م��ع تو�سع
ا أل��س��واق التجارية ،خ�صو�صاً هنا يف هذه
املنطقة ،ونعاين عند الت�سوق من م�شكلة
عدم توافر امل�ساحة املنا�سبة حلركة امل�شاة
خ�صو�صاً عند ال�ت�ن��زي�لات ،وع�ل��ى ا أل��ص��ح
لقد انح�سرت ه��ذه امل�ساحة من الر�صيف
نتيجة ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ع��ر���ض الب�ضاعة
ب���ص��ورة ف�ظ�ي�ع��ة ،فتحجب ال��ر��ص�ي��ف عن
امل�شاة� ،أ�ضاف ط��ارق جويدي ( 32عاماً):
�أرى هذا امل�شهد يومياً و�أنا ذاهب �إىل عملي
وع��ائ��د منه وه��و يعيق ح��رك��ة امل���ش��اة هنا،
و أ���ض��اف �أن م�ساحة الر�صيف يف الأ�سا�س
�أقل من امل�ساحة الكافية املخ�ص�صة للم�شاة،
وخ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ال�ت��و��س��ع يف ع ��دد امل�ح��ال
وم�ساحتها ،وبالتايل �أ�صبح الر�صيف بالكاد
يكفي لعر�ض الب�ضائع ،لكن من ال�ضروري
توفري احلد الأدنى من امل�ساحة ال�ستخدام
امل�شاة ،خ�صو�صاً يف �أوقات الذروة.

وي � ��ؤك� ��د ق��ا� �س��م م�ل��اح (27عاماً)
وي �ع �م��ل م �ه �ن��د� �س �اً ،ع �ل��ى �أن تخطيط
الأ� � �س� ��واق ال �ق��دمي��ة رمب� ��ا ي �ح �ت��اج �إىل
�إعادة نظر من �أجل الو�صول �إىل حلول
تتنا�سب مع الزيادة املطردة يف �أعدادها،
وكي يتم الو�صول �إىل هذه احللول ال بد
من رفع قيمة الغرامات املالية املفرو�ضة
على املحال التجارية املخالفة ،من �أجل
��ض�م��ان ج��دي��ة االل �ت��زام ب�ق��واع��د عر�ض
وت�سويق منتجاتها.
ويقول �سامر عبد اهلل �صاحب �أحد
املحال التجارية يف منطقة ب�يروت� :إن
و��ض��ع ال�ب���ض��ائ��ع أ�م ��ام ب��اب امل�ح��ل يجب
�أن ي��راع��ي ع ��دة � �ش��روط ك �ع��دم إ�ع��اق��ة
الطريق واملحافظة على �سالمة امل�شاة
ف�لا يتعر�ض �أح��ده��م ل�لا��ص�ط��دام بها
�أو للإ�صابة ب�سببها ،لكن اخل��روج عن
الذوق وقواعد اللياقة يزيد من تخزين
الب�ضائع على امل�ساحة املخ�ص�صة ل�سري
امل�شاة.

تلوث ب�صري
ي�ضيف عبد اهلل �أن عر�ض الب�ضائع ،له
�أ�صول من �ش�أنها جذب الزبائن ال تنفريهم،
�أم��ا و��ض��ع الب�ضاعة �أم ��ام ب��اب امل�ح��ل ب�شكل
مبا�شر ،يعترب �أحد �أ�سباب التلوث الب�صري،
و�أك ��د �أن ه��ذه امل���س��ؤول�ي��ة تتحملها �أج�ه��زة
ال��رق��اب��ة املعنية وم��ع ذل��ك ي�ت�ه��رب البع�ض
منها وميار�س املخالفة.
وي�شري خليل دياب �إىل �أن للم�شاة حقهم
يف ا� �س �ت �خ��دام ال �ط��ري��ق الآم � ��ن ،ول�ي����س من
املنطقي مع االزدح��ام الذي ت�شهده الأ�سواق
�أن يتم ا�ستخدام الر�صيف لو�ضع املعرو�ضات
�أو لركن ال�سيارات ،خ�صو�صاً �أن حركة امل�شاة
يف امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تت�سم ب��ال�ط��اب��ع ال�ت�ج��اري
وت�ضم املحال التجارية الكربى ،عددها �أكرب
بكثري منها يف املناطق ال�سكنية ،مما يتطلب
تفهم �أ��ص�ح��اب ه��ذه امل �ح��ال ل�ه��ذه امل�شكلة،
وامل�ساهمة يف ت��رك الر�صيف خالياً �أو على
الأقل م�ساحة كافية للتحرك.

بع�ض احللول ملكافحة هذه الظاهرة
 تخ�صي�ص مراقبني ب�صورة دائمة ملتابعة حالة الأ�سواق ،ومدى التزاماملحالت بقواعد و�ضع الب�ضائع على الأر�صفة ،خ�صو�صاً �أن بع�ض ال�سيارات
تتجاوز القانون ،فتقف على الر�صيف ،عندها تكون امل�شكلة مزدوجة.
 و�ضع كامريات مراقبة مت�صلة بالرقابة حتى يكمن ردع املخالفنيب�شكل نهائي.
 تنظيم ح�م�لات توعية لتوعية الباعة و أ���ص�ح��اب امل�ح�لات بخطورةو�ضع ب�ضائعهم يف الطرق وعلى الأر�صفة ،جتنباً حلدوث �أي �ضرر للم�شاة
ال للحركة الكثيفة يف املمرات.
وت�سهي ً

املواطن يطري!
لقد انت�شرت يف الأ�سواق ظاهرة احتالل
ال�ب���ض��ائ��ع ألم��اك��ن ع�ب��ور �أو ��س�ير امل���ش��اة يف
�أكرث من موقع ،و�أ�صبح من ال�صعوبة �إيجاد
م���س��اح��ة م��ن ف ��رط ت�ك��د���س ال�ب���ض��ائ��ع التي
اح�ت��ل بع�ضها ك��ل �أو بع�ض ال��ر��ص�ي��ف ،و�أن
هذه امل�شكلة تت�صاعد يف وجود عائالت حتتاج
�إىل امل�ساحة املتاحة ال�ستخدامها يف ال�سري،
خ�صو�صاً يف وجود عربات الأطفال �أو مقاعد
امل�سنني �أو امل�ع��وق�ين ،وي��زي��د ال�ط�ين بلة �أن
ال��دول��ة و أ�ج �ه��زة ال��رق��اب��ة املعنية غائبة عن
تلك الظاهرة ،وال تعري املو�ضوع انتباهاً من
�أجل مكافحتها.
وهنا نت�سائل عن �سبب الالمباالة امللفتة
يف ه��ذا امل��و��ض��وع ،واجل ��واب البديهي ال��ذي
يتبادر �إىل الأذه��ان هنا� ،أنه لي�س هناك من
ي��ردع املخالفني �أو مينعهم م��ن التمادي يف
خمالفاتهم �أو يوجه �إليهم جمرد مالحظة
لثنيهم عن هذا الأمر.
�أال يكفي ما ي�شهده الر�صيف من وقوف
ال�سيارات عليه ،وافرتا�ش الباعة للمالب�س
واخل� ��� �ض ��ار ع �ل��ى ال��ر� �ص �ي��ف ،واحل �ف ��ري ��ات
املتوزعة كل ب�ضعة �أمتار ،وكل �أنواع الب�سطات
وال �ت �ج��اوزات ،ي�ب��دو أ�ن��ه يجب على امل��واط��ن
تعلم الطريان حتى ي�ستطيع عبور الطريق
�ساملاً دون �إ�صابته بقذيفة من �صاحب حمل
ا�صطدمت ب�أغرا�ضه �أو �صاحب �سيارة ظهرت
يف وج �ه��ه ف �ج ��أة ،و�إذا ا��س�ت�م��ر احل ��ال هكذا
دون خمالفات ،من امل�ؤكد أ�ن��ه �سي�أتي اليوم
ال��ذي ي�صبح فيه امل��واط��ن ط��ائ��راً حمرتفاً.
�أي��ن ال��دول��ة اللبنانية من حماية الطرقات
م��ن التعدي وال�ت�ج��اوزات التي حت��دث �أم��ام
�أنظار اجلميع و�أمام �أعني ال�شرطة؟

مالك املغربي
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عربي

الــرئي�س كان يــمزح� ..أمــا الــ�ضـمريي
ع �ن��دم��ا حت � ��دث رئ �ي ����س ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية ال���س�ي��د حم�م��ود عبا�س،
ع � ��ن وج � � ��ود ات � �ف � ��اق م � ��ع االح � �ت �ل��ال،
لتحرير ع��دد م��ن ال�سجناء ي ��وازي �أو
يفوق عدد املحررين يف �صفقة التبادل
«وف� � ��اء ا ألح� � � � ��رار» ،اف�ت�ر� ��ض ك �ث�يرون
ممن �سمعوه� ،أن الرجل يريد الظهور
مبظهر ال�ق��ادر على �أن يفعل �شيئاً هو
الآخر �أي�ضاً.
م� � ��ا �أدىل ب� � ��ه ع � �ب� ��ا�� ��س ،ج � � ��اء يف
أ�ع �ق��اب ا�ستقباله الأ� �س��رى امل�ح��رري��ن،
وا أل��س�يرات امل�ح��ررات يف مقر املقاطعة
مبدينة رام اهلل ،وه��و ك�شف ما و�صفه
بال�سر امل ��ذاع� ،أم ��ام ه� ��ؤالء جميعاً ،ما
ي�ع�ن��ي �أن امل �ق��ام مل ي �ك��ن م �ق��ام م ��زاح،
ب�ح���ض��ور حم��رري��ن وحم � ��ررات ،ك��ان��وا
فرحني بتن�سم هواء احلرية ،وينزفون
قهراً ب�سبب حقيقة �أن الآالف مازالوا
يف ال�سجون ،وبينهم مر�ضى ،وبينهم
حمكومون بامل�ؤبد ،ومنهم من جاوز يف
الأ�سر خم�سة وع�شرين عاماً .باخت�صار،
جمدداً مل تكن املنا�سبة منا�سبة مزاح،
من �أي ن��وع ،وق��د نفهم �أن الرئي�س مل
يكن يريد �أن ي�ترك امليدان للمقاومة
يف ه��ذا ال�ي��وم( ،ب�ع��د ذل��ك ب ��د�أت حملة
ال �� �ض �م�يري) ،خ���ص��و��ص�اً و�أن اجلميع
كانوا يوجهون ال�شكر لها ،وي�ؤكدون �أن
ال�سبيل لتحرير ل�ل�أ��س��رى ي�ك��ون عرب
عمليات التبادل .وهو� ،أي ال�سيد عبا�س،
�أراد �أن ي�ق��ول ل �ه ��ؤالء جميعاً :مهالً،
لي�ست امل �ق��اوم��ة ه��ي وح��ده��ا ال �ق��ادرة،
ب��ل امل�ف��او��ض��ات تفعل �أي �� �ض �اً ،وال��دل�ي��ل
ه��و ات �ف��اق م��ع االح �ت�ل�ال ،ع�ل��ى «دف�ع��ة
من الأ�سرى توازي هذه الدفعة ..لقد

وع��دوين بها بعد الإف��راج عن �شاليط،
وه��ا ق��د �أف��رج عنه ،فليفعلوا �إن كانوا
مم ��ن ي �ف��ي ب ��ال ��وع ��ود» .ه� ��ذا م ��ا ق��ال��ه
الرئي�س ،وللدقة اختتم بالقول�« :إن
كان العهد لديهم م�س�ؤوالً» ،هادفاً بهذه
اال�ستعارة� ،إىل �إظ�ه��ار لياقته اللغوية
ضال عن م�سائل �أخرى.
كاملعتاد ،ف� ً
البع�ض انطلق �إىل التحليل ف��وراً،
وكان هناك من قال� :إن نتنياهو �سيعمل
على تعزيز موقف عبا�س ،عرب �إطالق
عدد من الأ�سرى ،حتى ال تبدو حما�س
�أق � ��وى م �ن��ه يف ال �� �ش��ارع الفل�سطيني،
وكالعادة تطوع بع�ض آ�خ��ر ليقول� :إن
الأمر يت�صل مبروان الربغوثي ،ورمبا
�أحمد �سعادات �أي�ضاً ،لأن االحتالل ،ال
يريد �أن ت�سجل املقاومة �إجنازاً ،واندفع
بع�ض ثالث ،ليقيم عالئق غريبة ،بني
ك�لام ال�سيد حممود عبا�س ،وال�سلوك
املتوقع م��ن حكومة االح�ت�لال ،وكانت
تلك التعليقات والتحليالت الطريفة،
دل �ي�ل�اً آ�خ� ��ر ،ع�ل��ى ع ��دم ف�ه��م العقلية
ال�صهيونية ،التي ال تقدم هدايا لأحد،
وال يعنيها بالذات� ،أن تكاف�أ �أحداً حتى
على ما مينحه لها.
ول �ك��ن م �ه�ل�اً  ،مل ��اذا اخل��و���ض يف كل
ه ��ذا ،ي��ا ج�م��اع��ة ال��رئ�ي����س ك ��ان مي��زح،
ال أ�ك�ث�ر وال �أق ��ل ،ف�م��ا ب��ال�ك��م �أطلقتم
ال�ع�ن��ان للتعقيب والتحليل وحم��اول��ة
ف��ك ال��رم��وز والإ�� �ش ��ارات؟ ال��رج��ل ك��ان
مي ��زح ،ف�ه��ل امل� ��زاح مم �ن��وع؟ احلقيقة
أ�ن��ه ع��اد لتو�ضيح ذل��ك ولكن بطريقة
ج ��ادة ،ف�ق��د ب�ين يف م�ق��اب�ل��ة م��ع جملة
التامي الأمريكية� ،أنه كان قد اتفق مع
�إيهود �أومل��رت ،رئي�س حكومة االحتالل

ال���س��اب��ق ،ع�ل��ى إ�ط�ل�اق أ�ل �ف��ي �أ� �س�ير� ،أو تقوم بها الأجهزة الأمنية للمحررين
�أكرث ،و�أن �أوملرت وعده ب�إطالق الأ�سرى وب�ع����ض أ�ق��ارب �ه��م ،وب�ي�ن ن�ف��ي وت��أك�ي��د
بعد الإف��راج عن �شاليط ،ولكن �أومل��رت حل � ��دوث ه� ��ذه اال� � �س � �ت ��دع ��اءات ،ت�ب�ين
مل يعد يف ال�سلطة الآن! �أمل نقل لكم �أن ا ألم� ��ر م�ت���ص��ل ب��االح �ت �ف��االت ال�ت��ي
�إن الرئي�س كان ميزح؟
تقيمها الف�صائل الفل�سطينية وذوو
«عدنان ال�ضمريي» ،الناطق با�سم الأ�سرى للمحررين ،يف املدن والبلدات
أ�م��ن ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل والقرى واملخيمات الفل�سطينية ،ويدور
ال ميزح ،ولأنه كذلك ،فقد ظل �صامتاً احل��دي��ث ع��ن اق�ت�ح��ام اح�ت�ف��ال أ�ق��ام�ت��ه
منذ الإعالن عن �صفقة «وفاء الأحرار» ح��رك��ة اجل �ه��اد الإ� �س�ل�ام��ي ل�ل�م�ح��ررة،
وحتى ما بعد تنفيذها ،وعندما ظهر قاهرة ال�سعدي ،وكان طلب املقتحمني
ناطقاً ،ك�شف عن مكنوناته كلها ب�صدد �إنزال رايات احلركة ،وتكرر الأمر نف�سه
ال���ص�ف�ق��ة وان�ع�ك��ا��س��ات�ه��ا� ،أم ��ا منا�سبة مع احتفال �أقامته حما�س يف اخلليل،
الظهور لل�سيد ال�ضمريي ،ف�أخبار مت و�آخر �أقامته اجلبهة ال�شعبية يف جنني،
ت��داول �ه��ا يف ال���ض�ف��ة ،ع��ن ا��س�ت��دع��اءات والقائمة تطول.

ال � �� � �س � �ي� ��د ال� � ��� � �ض� � �م �ي��ري ،ووف � � ��ق
ت �� �ص��ري �ح��ات��ه ،اع �ت�ب�ر �أن االح �ت �ف��االت
ت���س�ت�خ��دم «خل��دم��ة أ�ج �ن ��دات �سيا�سية
ح��زب �ي��ة ،وغ��اي��ات ان �ق�لاب �ي��ة» ،م�ضيفاً
�أن ا ألم ��ر يتعلق ب�ن���ش��اط��ات حم�ظ��ورة
حل �م ��ا� ��س يف ال �� �ض �ف ��ة ،ون� �ف ��ى وج� ��ود
ا�ستدعاءات للمحررين ،دون �أن يتحدث
ع��ن ا�ستدعاء م��ن يقومون باالحتفال
من ذويهم.
وا� �ض��ح �أن ال���ض�م�يري ال مي ��زح ،بل
ي �ق��وم ب�ت��و��ض�ي��ح دوره ،ه ��و و أ�ج �ه��زت��ه
الأمنية البارعة ،لكن ما يدور يف البال
م��ن �أ�سئلة ح�ق�اً :ه��ل يقوم ال�ضمريي
ب��ذل��ك حل�ساب ال�سلطة ال�ت��ي ال تريد
�أن���ش�ط��ة حم �ظ��ورة حل�م��ا���س واجل�ب�ه��ة
ال�شعبية واجل �ه��اد وف �ت��ح يف ال�ضفة؟
�أم ل�صالح االح�ت�لال ال��ذي ي��ري��د منع
البهجة ،حتى عن �أولئك الذين �أفنوا
ال �ع �م��ر يف ال ��زن ��ازي ��ن ،وخ ��رج ��وا منها
ر�ؤو�ساً مرفوعة؟
كل �إجابة هنا حتمل �صفة �صادمة،
وال يتوجب �إبقاء مكان لال�ستغراب �أو
اال�ستهجان ،فهذا امل�ستميت يف الدفاع
عما ي�سمى بالتن�سيق الأمني ،ي�ستطيع
�أن يفعل كل �شيء .وباملنا�سبة ،من يذكر
اليوم ذلك ال�ضابط الأمني ال��ذي قال
بعد ال�شروع يف تطبيق اتفاق �أو�سلو� :إنه
م�ستعد للموت دفاعاً عن امل�ستوطنني،
لأن االت �ف��اق ي�ل��زم��ه ب��ذل��ك؟ ه� ��ؤالء ال
يحتلون يف ال��ذاك��رة �أي م�ساحة ،ثمة
الكثريون ممن نفخر بهم ويحت�شدون
يف ذاكرتنا مثل �أ�سمائنا.

نافذ �أبو ح�سنة

�إح�صــائـيـــات حـــول الأ�ســـرى فــي �ســجــون االحـتــالل
بعد �إجناز �صفقة تبادل الأ�سرى بني املقاومة
الفل�سطينية وحكومة االح �ت�لال ،وال�ت��ي حرر
مب��وج�ب�ه��ا  1027م��ن ا أل� �س��رى وا أل�� �س�ي�رات يف
�سجون االحتالل ال�صهيوين ،لوحظ �أن و�سائل
الإعالم العربية ،ظلت تتناول �أرقاماً متناق�ضة،
وغالبيتها غري �صحيحة ح��ول �أع��داد من بقوا
يف ال�سجون ال�صهيونية ،فتحدثت بع�ض هذه
الو�سائل عن ع�شرة �آالف معتقل ،وذكرت �أخرى
�أن الأ�سرى املتبقني هم  ،8500مفرت�ضة �أن هذا
هو العدد الفعلي مطروحاً من ع�شرة �آالف بعد
�إمتام ال�صفقة.
ال��واق��ع �أن ع ��دد ا أل�� �س ��رى ،ك ��ان أ�ح ��د ع�شر
�ألفاً قبل �سنني ،وتناق�ص العدد بفعل ا إلف��راج
عمن انتهت م��دة احلكم عليهم ،كما �أن بع�ض
ا إلح � �� � �ص� ��اءات ت �� �ش �م��ل امل ��وق ��وف�ي�ن يف م��راك��ز
التحقيق ،واملعتقلني الإداريني ،الذين تعتقلهم
قوات االحتالل لأ�شهر �ستة.

غ �ي��اب ا إلح� ��� �ص ��اءات ال��دق �ي �ق��ة ع��ن و��س��ائ��ل
ا إلع� �ل ��ام ،ي�ع�ك����س يف ج��ان��ب م �ن��ه �إه� �م ��ا ًال من
اجل �ه��ات الفل�سطينية امل�ع�ن�ي��ة ،ل�ه��ذه الق�ضية
الوطنية �شديدة الأهمية واحل�سا�سية ،كما يربز
من جانب �آخر غياب االهتمام اجلدي من تلك
الو�سائل بق�ضية الأ�سرى ،وي�ؤمل �أن الأمر لن
يظل كذلك بعد ال�صفقة الأخ�يرة ،وما حظيت
به من تغطية �إعالمية وا�سعة ،كما �أن الأ�سرى
امل �ح��رري��ن � �س��وف ي �ك��ون��ون � �س �ف��راء لإخ��وان �ه��م
ورف��اق �ه��م ال��ذي��ن ب �ق��وا يف ��س�ج��ون االح �ت�ل�ال،
و�سينجحون يف ت�سليط ال�ضوء على معاناتهم،
وظروفهم يف ال�سجون ال�صهيونية.
ال �ع��دد ال�ف�ع�ل��ي لل��أ� �س��رى الآن ح���س��ب ما
�أظهرته �إح�صائية فل�سطينية ر�سمية ،هو 5300
�أ�سري فل�سطيني ال يزالون يف �سجون االحتالل،
بعد �إجناز املرحلة الأوىل من �صفقة التبادل.
وقالت وزارة الأ��س��رى وامل�ح��رري��ن ،يف قطاع

غزة ،يف بيان�« :إن بني املعتقلني  62من القطاع،
و 131من فل�سطني املحتلة عام  ،48و 295من
القد�س املحتلة ،فيما باقي الأ�سرى من ال�ضفة
الغربية املحتلة ،و أ���ض��اف��ت «�أن الأ� �س�ير كرمي
يو�سف ف�ضل يون�س من فل�سطني املحتلة 1948
ت�سلم راية عميد الأ�سرى الفل�سطينيني ،وهو يف
الوقت نف�سه� ،أقدم �أ�سري يف العامل بعد �إطالق
�سراح الأ�سري نائل الربغوثي الذي كان يحمل
ه��ذا اللقب ،حيث �إن يون�س �أم�ضى يف �سجون
االح �ت�لال  29ع��ام�اً ويق�ضى حكماً بال�سجن
امل�ؤبد».
و�أ�� �ش ��ارت ال� � ��وزارة �إىل �أن ق��ائ�م��ة الأ� �س��رى
القدامى قد تراجعت من � 299أ�سرياً �إىل 126
�أ� �س�يراً ،وا إل� �ش��ارة �إىل الأ� �س��رى ال�ق��دام��ى تعني
ع ��ادة م��ن اع�ت�ق�ل��وا يف ث�م��ان�ي�ن�ي��ات وت�سعينيات
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،بينما ق��ائ�م��ة ع �م��داء ا أل� �س��رى
وهم الذين �أم�ضوا �أكرث من  20عاماً يف �سجون

االح �ت�ل�ال ق��د انخف�ضت ب�ع��د إ�مت ��ام ال�صفقة
م��ن  145أ���س�يراً �إىل  51أ�� �س�يراً ،بينهم  12من
الأرا��ض��ي الفل�سطينية املحتلة ع��ام  ،48و 4من
ال�ق��د���س ،و 7أ���س��رى م��ن غ��زة ،و 28م��ن ال�ضفة
الغربية.
و�أو�ضحت �أن قائمة الأ�سرى الذين �أم�ضوا
ما يزيد على ربع قرن يف ال�سجون انخف�ضت من
� 45أ�سرياً �إىل � 22أ�سرياً ،و�أن من بني الأ�سرى 22
نائباً من ن��واب املجل�س الت�شريعي ،و� 9أ�سريات
مل يفرج عنهن �ضمن ال�صفقة .ويدور احلديث
ع��ن �إم�ك��ان حتريرهن ،بتدخل م�صري ،خالل
الفرتة القريبة القادمة ،حيث �إن ن�ص اتفاق
ال�صفقة يتحدث عن �إطالق كافة الأ�سريات يف
ال�سجون ال�صهيونية ،فيما ال ي��زال هناك 280
ال يف �سجون االحتالل.
طف ً

عبد الرحمن نا�صر
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قيود م�ستمرة على حرية تنقل الفل�سطينيني يف لبنان

تهديدات �أمنية يومية يف عني احللوة تدفع الالجئني �إىل خارج املخيم
ت�ت�ع�ق��د ال �ق �ي��ود ا ألم �ن �ي��ة يف خميم
عني احللوة مع كل توتر ،ويدفع الثمن
�أكرث من �سبعني �ألف الجئ فل�سطيني،
يعي�شون يف �أكرث املناطق كثافة يف العامل
حت��ت وط� � ��أة ��ض�غ��ط �أم �ن��ي ك �ب�ير ه��ذه
الأيام ،يدفع بالفل�سطينيني �إىل مُغادرة
املخيم خوفاً على م�صري عائالتهم يف
ظل ت��وت��رات وتهديدات �أمنية يومية،
و آ�خ��ره��ا االن�ف�ج��ارات الأمنية امل ُتتالية
هذا الأ�سبوع.
جاء يف جل�سة اال�ستعرا�ض الدوري
ال �� �ش��ام��ل ل �ل �ب �ن��ان يف جم �ل ����س ح �ق��وق
ا إلن �� �س ��ان ت��و� �ص �ي��ات ل�ل�ب�ن��ان م ��ن ع��دة
دول ،ب��رف��ع ال �ق �ي��ود ع��ن ح��ري��ة تنقل
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ،وب���ض��رورة
حماية حقوقهم والعي�ش بكرامة حلني
عودتهم ،بعد تركيز م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين املخت�صة بحقوق الفل�سطينيني
ع�ل��ى م��و��ض��وع ال�ت�ن�ق��ل ،وم��ا ينتج عنه
من ظلم يطال �سكان املخيمات ب�شكل
خا�ص.
منذ اال��س�ت�ق�لال ح��ددت ال�سلطات
اللبنانية مناطق متنع فيها التنقل،
وال�سيما احل��دودي��ة منها ،وب�ع��د نكبة
فل�سطني وجل��وء أ�ك�ثر م��ن � 110آالف
ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �إىل ل �ب �ن��ان ،ت ��ر ّك ��زت ه��ذه
املناطق يف اجلنوب اللبناين بعد �إعالن
ال �ه��دن��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة « -ا إل� �س��رائ �ي �ل �ي��ة»
ع��ام  1949يف ج��زي��رة رود�� ��س ،وت�شدد
لبنان يف منع ت�سلل بع�ض الالجئني
الفل�سطينيني ،الذين كانوا يحاولون
العودة �إىل �شمال وطنهم املحتل ،وذلك

ال�صهيوين للبنان ،و�إق��ام��ة ال�شريط
احل� � ��دودي ،ال� ��ذي ام �ت��د ل�ي���ض��م ق��رى
واق �ع��ة يف �أق���ض�ي��ة ج��زي��ن ،وحا�صبيا،
ومرجعيون ،وبنت جبيل ،و��ص��و ًال �إىل
ال �ن��اق��ورة ،ح�ي��ث �أوج ��ب ع�ل��ى اللبناين
ال��ذي يرغب يف الو�صول �إىل هناك �أن
ي�ستح�صل ع�ل��ى ترخي�ص م�سبق من
وزارة ال��دف��اع ال��وط �ن��ي ،ب�ه��دف حفظ
ا ألم � ��ن ،ومل ي�ك��ن ي�ع�ط��ى �أي ت�صريح
للفل�سطينيني.

احتقان أمني دائم ،يفرز
قيودًا إضافية على
حركة التنقل

جتنباً لل�صدامات الع�سكرية اللبنانية
�أو الإ�سرائيلية بعد وق��وع م�آ�س كثرية
للفل�سطينيني املت�سللني ب�إطالق النار
عليهم من قوات االحتالل ال�صهيوين،
كما �أدى ذلك �إىل اعتقال بع�ضهم من
قبل قوى ا ألم��ن اللبنانية ،ثم مت نقل
الفل�سطينيني م��ن ه ��ذه امل�ن��اط��ق �إىل

خميم الر�شيدية ثم �إىل �شمال لبنان.
خ�ل�ال ال���س�ت�ي�ن��ات ،ف��ر��ض��ت �أج �ه��زة
الأم � ��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ح �ظ��راً ع �ل��ى ح��ري��ة
ح��رك��ة الفل�سطينيني ب�ي�ن امل�خ�ي�م��ات
املوزعة يف كل مناطق لبنان ،وكان على
كل فل�سطيني �أن يح�صل على �إذن خا�ص
لزيارة خميم فل�سطيني يف اجلنوب� ،إذا

كان من �سكان املخيمات الأخرى.
بعد انت�شار قواعد للفدائيني يف عام
 ،1969ظلت اخلالفات تربز بني فرتة
و�أخ��رى ح��ول حرية التنقل ،خ�صو�صاً
ل�ل�ع���س�ك��ري�ين م ��ن ال�ل�اج �ئ�ي�ن .وازداد
ات���س��اع ال��رق�ع��ة اجل�غ��راف�ي��ة امل�ح�ظ��ورة
على جميع الالجئني عقب االحتالل

امتلأت مقابر عني احللوة ..وال يوجد بديل
ي �ع��اين الفل�سطينيون يف خم�ي��م ع�ين احل�ل��وة
لالجئني الفل�سطينيني ،ال��ذي جت��اوز عدد �سكانه
ال�سبعني أ�ل��ف ن�سمة ،من م�شكلة �إن�سانية طارئة
تتفاقم يوماً بعد يوم ،بحيث حتوّل دفن املوتى �إىل
عبء اجتماعي واقت�صادي ،بعد �أن �أ�صبحت املقربة
ال تت�سع لأي فل�سطيني يُفارق احلياة.
تتزايد التحركات الفل�سطينية املطالبة ب�إيجاد
حل مل�شكلة امتالء املقابر املخ�ص�صة لدفن موتى
الفل�سطينيني يف ل�ب�ن��ان ،وخ���ص��و��ص�اً يف منطقة
� �ص �ي��دا ،ح�ي��ث ن�ظ�م��ت ال �ع��دي��د م��ن االع�ت���ص��ام��ات
املطالبة ب�إيجاد قطعة �أر�ض لدفن موتى خميمات
�صيدا يف ع�ين احل�ل��وة وامل�ي��ة وم�ي��ة ،بعد �أن توقف
الدفن يف مقربة «درب ال�سيم» ،التي مل يعد فيها
�أماكن �شاغرة ،كذلك اعرت�ض الفل�سطينيون على
م�س�ألة نقل ا ألم ��وات الفل�سطينيني من خميمات
�صيدا �إىل �سبلني ،حيث يوجد مقربة خم�ص�صة
لذلك .وطالبت تلك االعت�صامات املرجعيات املعنية
مبتابعة �أو�ضاع ال�شعب الفل�سطيني يف لبنان ت�أمني

قطعة �أر�ض جديدة لبناء مقربة لدفن املوتى.
يت�ساءل أ�ب��و �سعيد ح�سني ،أ�ح��د الجئي خميم
عني احللوة :هل �أ�صبح الظلم يلحق بالفل�سطيني
وعائلته يف مماته كما يف حياته؟ وي�ضيف�« :إذا مل
حت� ّل ه��ذه امل�شكلة �س�سي�ضطر الفل�سطينيون �إىل
دفن موتاهم يف �شوارع املخيم و�أزقته».
وبح�سب م�صادر اللجان ال�شعبية يف خميم عني
احل �ل��وة ،مل ُت�ث�م��ر اجل �ه��ود امل�ت��وا��ض�ع��ة واخل�ج��ول��ة
لبع�ض الأطراف الفل�سطينية نتائج �إيجابية ب�سبب
دخ ��ول بع�ض ال���س�م��ا��س��رة ع�ل��ى اخل��ط ورف ��ع �سعر
الأر���ض والتالعب املبا�شر من �أ�صحاب الأرا��ض��ي،
�إىل �أن و�صلت الأمور �إىل طريق م�سدودة ،و�أ�صبح
ل ��دى أ�ه � ��ايل امل �خ �ي��م ه��اج ����س اخل� ��وف ع �ل��ى دف��ن
موتاهم.
ت �ق��ول �أم إ�ب��راه �ي��م � �ص��ال��ح« :ان �ت �ظ��رن��ا ي��وم�ين
لإيجاد مكان لدفن زوجي ،ان�شغل اجلميع ب�إيجاد
ق�بر يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان م��ن امل�ف��رو���ض علينا �أن
نهتم مبرا�سيم العزاء والدفن».

خل�صت درا�سة ح��ول احتياجات الفل�سطينيني
يف لبنان قامت بها �إحدى م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان
�إىل �أ ّن معظم امل�خ�ي�م��ات ت�ع��اين الأزم� ��ات نف�سها،
وعلى ر�أ�سها م�شكلة عدم وجود �أماكن لدفن املوتى
يف ظل ازدياد الكثافة ال�سكانية يف املخيمات وجعلها،
كما و�صفها البع�ض «مقابر للأحياء».
وم��ن اجل��دي��ر ذك��ره �أن اجتماعات ع��دة عُقدَت
ل�ت��دار���س مع�ضلة وكيفية ح��ل ه��ذه الأزم� ��ة ،ومت
ت�شكيل جلنة م�ؤلفة م��ن كافة اجل�ه��ات لالت�صال
ب�أ�صحاب الأرا�ضي امل ُحاذية للمقربة ،وقد �أجنزت
اللجنة �سل�سلة من اللقاءات معهم ،وطُ لب منهم
ت�أمني كافة الأوراق الر�سمية للأر�ض وخرائطها
وخرائط امل�سح و�سعر الأر�ض ب�شكل نهائي ،وحتديد
�سعر املرت بعيداً عن �أي �سم�سرة ،وبعد �إجناز كافة
املعامالت ،قدمت اللجنة الأوراق للجهات املعنية
للعمل على ت�أمني ثمن �شراء قطعة الأر�ض للمقربة
حلل الأزم��ة ل�سكان املخيم ،وما زال االنتظار �سيد
املوقف يف هذه الأزمة.

اقت�صرت الت�ضييقات الأم�ن�ي��ة على
خميمات اجل�ن��وب منذ ات�ف��اق الطائف،
�إذ ن�شر اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ح��واج��ز على
م ��داخ �ل �ه ��ا ،و�أغ� �ل� �ق ��ت ج �م �ي��ع امل ��داخ ��ل
ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء م ��دخ ��ل واح � ��د ل �ك��ل خم�ي��م،
و�أدت ه��ذه املمار�سة �إىل الت�ضييق على
ح�ي��اة ال�لاج�ئ�ين اقت�صادياً واجتماعياً،
م��ع وج ��ود �أم �ن��ي �ضئيل ق��رب املخيمات
الأخ��رى .وا�ستخدم ذلك ك ��أداة �ضاغطة
بيد ال�سلطات اللبنانية على املخيمات
والج� �ئ� �ي� �ه ��ا .وك � � ��ان �أ�� �ش� �ه ��ر من � � ��وذج يف
 2002/7/16عندما هدد وزير الداخلية
والبلديات �إليا�س املر ب�إقفال خميم عني
احل �ل��وة ،يف حم��اول��ة ف��ر���ض اال�ستجابة
على �أهايل وم�س�ؤويل خميم عني احللوة،
�أك�ب�ر امل�خ�ي�م��ات الفل�سطينية يف لبنان
وال��ذي الي�ق��ل ع��دد �سكانه ع��ن  70أ�ل�ف�اً،
لت�سليم �أحد اللبنانيني الهاربني �إليه بعد
ارتكابه جرمية قتل عنا�صر �أمنية.
ه��ذا م��ا اع �ت�بره ��س�ك��ان امل�خ�ي��م عملياً
�إلغاء حلقهم بحرية التنقل ،وع�ّب�رّ وا عن
رف�ضهم احل��واج��ز الع�سكرية ،واحتجوا
من خالل تظاهرات وحتركات �ضاغطة،
وب���ش�ك��ل خ��ا���ص ب �ع��د �أزم � ��ة ن �ه��ر ال �ب ��ارد،
وف��ر���ض ح��واج��ز ع�سكرية م�ت���ش��ددة على
�أبواب املخيم الذي بد أ� ي�ستقبل الكثري من
�أبنائه يف الق�سم اجلديد منذ عدة �سنوات.
اح �ت �ق��ان أ�م� �ن ��ي دائ� � ��م ،ي �ف ��رز ق �ي ��وداً
�إ�ضافية على حركة تنقل  70أ�ل��ف الجئ،
وي��دف��ع الكثريين �إىل البحث ع��ن مكان
آ�خ��ر خ��وف�اً م��ن م�صري جم �ه��ول ..بر�سم
املرجعيات املعنية.

�سامر ال�سيالوي

12

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

خاص العدد

الجيل الثـالث من االنـترنت ..االقتصـــاد
االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي ،كلمة ���س��وف ت�تردد
ك��ث�يراً ع��ل��ى م�����س��ام��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين يف ال��ف�ترة
ال��ق��ادم��ة ،ال�سيما بعد تفعيل خدمة اجليل
ال��ث��ال��ث م��ن االن�ترن��ت ال��ت��ي �أطلقتها وزارة
االت�صاالت حديثاً ،يف م�سعى منها لتطوير
ال�����ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة يف ل��ب��ن��ان وف��ت��ح آ�ف���اق
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ج���دي���دة ل��ت��ك��ث��ي��ف ال��ن�����ش��اط��ات
والأعمال وتبادل املعلومات الكرتونياً.
ال�ل�اف���ت �أن وزي�����ر االت�������ص���االت ن��ي��ك��وال
���ص��ح��ن��اوي ك���ان �أول م��ن حت���دث ع��ن �أهمية
ه���ذه اخل��دم��ة اجل��دي��دة يف تنمية قطاعات
اقت�صادية م�ستحدثة� ،أو ما يعرف باالقت�صاد
ال���رق���م���ي ،وه�����و حت�����دث ع����ن �أن ذل�����ك م��ن
��ش���ن��ه �أن ي��خ��ل��ق جم����االت ج��دي��دة للتجارة
� أ
واال���س��ت��ث��م��ار ،ف�����ض�ل ًا ع��ن خ��ل��ق ف��ر���ص عمل
كثرية ،وو�سائل �إ�ضافية للتوا�صل واالت�صال
ب�سهولة وبتكاليف متدنية .فكيف �ست�ؤثر
خ��دم��ة اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث م���ن االن�ت�رن���ت على
احلد من معدالت البطالة يف لبنان ،وما هي
جماالت العمل اجلديدة التي �ستفتحها �أمام
اجلميع ،وكيف �ست�ساعد ال�شركات والإدارات
احلالية يف تطوير عملها وحتقيق مكا�سب
�أكرب مما �سينعك�س �إيجاباً على وترية النمو
االقت�صادي ككل؟
�أ�سئلة كثرية بر�سم الإج��اب��ة عنها تالياً،
لكن قبل كل �شيء ال بد من الإ���ش��ارة �إىل �أن
االقت�صاد ال��رق��م��ي يعني مم��ار���س��ة الأن�شطة
االقت�صادية يف املجال الإلكرتوين با�ستخدام

و�سائط االت�����ص��االت وتكنولوجيا املعلومات،
وه��و �أو ًال و�أخ�ي�راً ي�سهم يف تعزيز الإنتاجية
وال���ك���ف���اءة االق���ت�������ص���ادي���ة ،ال���س��ي��م��ا م���ن وراء
تخفي�ض التكاليف الإداري��ة ور�سوم االت�صال
اخل��ارج��ي ،وق��د يب�سطه البع�ض في�شري �إليه
بالتجارة االلكرتونية ،وهي عبارة عن تنفيذ
الن�شاط االقت�صادي من بيع و���ش��راء وتبادل
لل�سلع واخلدمات واملعلومات ما بني �أطراف
الن�شاط االقت�صادي عرب املجال االلكرتوين،
با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والو�سائط والأ�ساليب االلكرتونية من خالل
�إيجاد روابط فعالة ما بني �أطراف الن�شاط.
مردود عال
ي�سهم االقت�صاد الرقمي يف زي���ادة الناجت
ال��ق��وم��ي ل��ل��دول م��ن خ�ل�ال تفعيل الأن�شطة
التجارية التي تتم ممار�ستها عرب االنرتنت.
على �سبيل املثال ال احل�صر ،فمن خالل مواقع
التبادل التجاري ،تقوم �صفقات جتارية كبرية
ذات م�����ردود ع����ال ،وه����و ���س��ي�����س��م��ح للمنتجني
وامل��وردي��ن من لبنان مث ًال بعر�ض منتجاتهم
وب�ضائعهم على �شبكة االنرتنت� ،أو با�ستخدام
الو�سائط االلكرتونية ا ألخ��رى بغر�ض البيع
املبا�شر للم�ستخدمني ،وتنفيذ عملية البيع
ب��ا���س��ت��خ��دام ال��و���س��ائ��ط ا إلل���ك�ت�رون���ي���ة ،فتزيد
عمليات البيع ،ويرتفع امل���ردود وتت�سع دائ��رة
الزبائن وامل�ستفيدين.
ك��م��ا �أن خ��دم��ات اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث تفتح
�آف���اق���اً إ����ض��اف��ي��ة للعمل م��ع ك�����س��ر ح��واج��ز
الوقت وامل�سافات ،ومنها يف الطب ،كاتباع
تقنيات العالج عن بعد ،بحيث يتم الك�شف
ع��ل��ى امل��ري�����ض والإ������ش�����راف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات
جراحية معقدة جترى من خالل �شا�شات
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وع��ب�ر ت���ع���اون جم��م��وع��ة من
الأطباء يف لبنان و�أي دولة �أخرى يف العامل.
كذلك ،تتيح هذه اخلدمة لل�شركات ،توفري
ن��ف��ق��ات ك��ث�يرة ل��ل��ت��وا���ص��ل ب�ي�ن �أع�����ض��ائ��ه��ا
وعقد االجتماعات من خالل تقنية �إدارة
االجتماعات ع��ن بعد بحيث ت�ستطيع �أي
�شركة متلك فروعاً خمتلفة يف العامل �أن
تتوا�صل مع موظفيها ومدرائها يف خمتلف
�أ���ص��ق��اع الأر����ض ب�سرعة ك��ب�يرة ،وم��ن دون
حتمل نفقات عالية� ،أو �أن تعقد ال�صفقات
م��ع ���ش��رك��ات عاملية �أخ���رى ع�بر االن�ترن��ت
ف���ق���ط .أ�م����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة مل���ج���االت ال��ث��ق��اف��ة،
ف�أب�سط مثال على �أهمية اجليل الثالث من
االنرتنت يتج�سد يف �أنه ي�سمح مبا ي�سمى
«التعليم عن بعد» ،بحيث يتمكن الطالب
من تلقي كافة املحا�ضرات والتوا�صل مع
�أ�ساتذته يف خمتلف اجلامعات العاملية التي
تتبع هذه التقنية ،من دون �أن يتحمل عناء
ال�سفر �أو احل�صول على منحة جامعية وما
�شابه.
وال �شك �أن خدمة اجليل الثالث �ست�سفر
عن منو كبري يف عدد الزبائن الذين ي�ستعينون
بخدمات البيانات على هواتفهم اخللوية ،مما
�سيو�سع هذا القطاع.

سرعة
االنترنت
رغ������م الإع�����ل�����ان ع�����ن إ�ط���ل��اق
خ��دم��ات اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث ،مل ي�شعر
�����س����وى  24.6ب����امل����ئ����ة ،ف���ق���ط م��ن
م�ستخدمي االن�ترن��ت �أن ال�سرعة
لديهم حت�سنت ،وف��ق��اً ال�ستطالع
�أجرته �صفحة «لبنانيون يريدون
ت�سريع االن�ترن��ت» على في�سبوك،
التي ت�ضم � 50ألف م�ستخدم.
وك��ت��ب أ�ح����د م�����س��ت��خ��دم��ي ه��ذه
ال�صفحة «ق��ال��وا لنا �أن االن�ترن��ت
�ست�صبح �أ�سرع ابتداء من الأول من
ت�شرين الأول ،لكنهم مل يحددوا لنا
ال�سنة» .علماً �أن وزارة االت�صاالت
ت�ؤكد �أن التح�سن �سيكون تدريجياً.

فوائد كثرية
ويندرج الت�سويق والإعالن االلكرتوين يف
�إطار خدمات اجليل الثالث ،لأنه �سيجعل من
ه��ذه اخلدمات ذات ق��درة �أ�سرع على الو�صول

�إىل اجلميع يف وقت وكلفة �أقل .ومن خالل هذا
القطاع ،يتم عر�ض ال�سلع واخلدمات والرتويج
لها وال��ت��ع��ري��ف بها على �شبكة االن�ترن��ت �إم��ا
على موقع املن�ش�أة االلكرتوين� ،أو على املواقع
الأخ������رى امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب��ال��دع��اي��ة وا إلع���ل��ان،
وك���ذل���ك م���ن خ�ل�ال ط���رق حم���رك���ات ال��ب��ح��ث،
وك��ذل��ك با�ستخدام الر�سائل االلكرتونية� ،أو
ا�ستخدام خدمة الر�سائل الق�صرية على �أجهزة
االت�صاالت اخللوية ب�أ�سعار خمف�ضة عما كانت
عليه م��ن قبل ،وم��ع �ضمان �أن��ه��ا �ست�صل هذه
امل��رة �إىل �شريحة �أك�بر من امل�ستخدمني حول
ال��ع��امل ،لأن االن�ترن��ت ب��ات م��ت��وف��راً وب�أ�سعار
�أقل ،وبالتايل بات ي�ستقطب �شرائح �أو�سع من
اللبنانيني حتديداً.
وبح�سب اخلرباء ،ف�إن التجارة االلكرتونية
تقدم العديد من املزايا التي ميكن �أن ت�ستفيد
م��ن��ه��ا ال�������ش���رك���ات ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير م��ث��ل ت�����س��وي��ق
أ�ك�ثر فاعلية ،و�أرب��اح أ�ك�ثر ،فاعتماد ال�شركات
على الإن�ترن��ت يف الت�سويق ،يتيح لها عر�ض
منتجاتها وخدماتها يف خمتلف دول العامل
دون انقطاع ط��وال �ساعات اليوم وط��وال �أي��ام
ال�سنة ،م��ا يوفر لهذه ال�شركات فر�صة �أك�بر
جلني الأرب��اح� ،إ�ضافة �إىل و�صولها �إىل املزيد
من الزبائن.
ع��ل��م��اً �أن ه���ن���اك ���ش��رك��ات م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
ا إلع�لان��ات والت�سويق يف لبنان ،لكن امل�شكلة
يف ع��م��ل��ه��ا ك���ان���ت ت��ك��م��ن يف ال���ب���طء ال�����ش��دي��د
لالنرتنت ال��ذي يجعل من التوا�صل و�إر�سال
امللفات االلكرتونية مهمة �شاقة ال�سيما بعد �أن
�صنف لبنان �أخ�يراً يف املرتبة ما قبل الأخرية
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الرقمي رافعة للناتج المحلي االجمالي
من بني  172بلداً من حيث �سرعة االنرتنت،
ليحل بذلك متخلفاً عن دول مثل �أفغان�ستان
وال�سودان.
وت��ت��ي��ح ال���ت���ج���ارة االل���ك�ت�رون���ي���ة تخفي�ض
م�صاريف ال�����ش��رك��ات� ،إذ تعترب عملية إ�ع���داد
و���ص��ي��ان��ة م��واق��ع ال��ت��ج��ارة ا إلل��ك�ترون��ي��ة على
الويب �أكرث اقت�صادية من بناء �أ�سواق التجزئة
�أو �صيانة امل��ك��ات��ب .وال حت��ت��اج ال�����ش��رك��ات �إىل
الإن���ف���اق ال��ك��ب�ير ع��ل��ى الأم����ور ال�تروي��ج��ي��ة� ،أو
تركيب جت��ه��ي��زات باهظة الثمن ت�ستخدم يف
خدمة الزبائن ،وال حاجة يف ال�شركة ال�ستخدام
عدد كبري من املوظفني للقيام بعمليات اجلرد
والأعمال الإدارية� ،إذ توجد قواعد بيانات على
الإن�ت�رن���ت حتتفظ ب��ت��اري��خ عمليات ال��ب��ي��ع يف
ال�شركة و�أ�سماء الزبائن ،ويتيح ذلك ل�شخ�ص
مب���ف���رده ا����س�ت�رج���اع امل���ع���ل���وم���ات امل����وج����ودة يف
قاعدة البيانات لتفح�ص تواريخ عمليات البيع
ب�سهولة.
صال فاع ًال مع ال�شركاء
كذلك ت�ؤمن توا� ً
وال��ع��م�لاء ،ف��ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة تخت�صر
امل�سافات وتعرب احلدود ،ما يوفر طريقة فاعلة
لتبادل املعلومات مع ال�شركاء .وتوفر التجارة
الإلكرتونية فر�صة جيدة لل�شركات لال�ستفادة
من الب�ضائع واخلدمات املقدمة من ال�شركات
الأخرى.
وبح�سب اخل�براء يف االقت�صاد ،فمن �ش�أن
خ���دم���ة اجل���ي���ل ال���ث���ال���ث �أن حت����دث ت��غ��ي�يرات
اقت�صادية حقيقية يف املجتمع ،كما ح�صل يف
الكثري من ال��دول العربية ،وللمثال� ،ست�سمح
ه��ذه اخل��دم��ة خل��دم��ات ال��ب��ن��وك الإل��ك�ترون��ي��ة
بالنمو ،مما يعني القدرة على �إجن��از الأعمال
البنكية و�إدارة احل�����س��اب��ات ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية
ال�صريفة الإلكرتونية ع�بر و�سائل االت�صال
ا إلل�����ك��ت��رون�����ي�����ة ،ك���م���ا ه�����و ح���ا����ص���ل يف ق��ط��ر
والبحرين وا إلم���ارات ودول عربية ع��دة .هذا
بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل تنفيذ املهام والعمليات
املحا�سبية واملجاالت التعليمية املحا�سبية من
خ�لال احلا�سوب وخمتلف مقومات احلو�سبة
الرقمية وتطبيقات �شبكة املعلومات.
وال بد من التذكري ب�أن التجارة الإلكرتونية
ترتبط بعالقة ط��ردي��ة م��ع ع��دد م�ستخدمي

�شبكة الإن�ترن��ت ،فكلما زاد ع��دد امل�ستخدمني
ل�ل�إن�ترن��ت يف �أداء ا ألع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة� ،ساهم
ذل��ك يف انتعا�ش م�سرية ال��ت��ج��ارة واالقت�صاد
ب�شكل ع���ام وال����ذي مي��ك��ن م��ن �إمت����ام علميات
البيع وال�شراء وتبادل ال�سلع والت�سويق والبيع
الإل��ك�تروين ع�بر ال�شبكة وت�شجيع ان�سيابية
املنتجات من ب�ضائع وخدمات بني دول خمتلفة
من العامل.
توفري اجلهد والوقت
لكن ال�س�ؤال الأبرز الذي يتبادر �إىل الأذهان
ه��و :ما هي الفوائد التي يجنيها اللبنانيون
م����ن االق���ت�������ص���اد ال���رق���م���ي وت���ع���زي���ز ال���ت���ج���ارة
الإلكرتونية؟ الإجابة ت�أتي من اخل�براء على
النحو التايل� :أوالً ،توفري الوقت واجلهد� ،إذ
تفتح الأ�سواق الإلكرتونية ()e-market
ب�شكل دائ��م ط��وال اليوم وم��ن دون �أي عطلة،
وال يحتاج الزبائن لل�سفر �أو االنتظار يف طابور
ل�����ش��راء م��ن��ت��ج م��ع�ين ،ك��م��ا ل��ي�����س ع��ل��ي��ه��م نقل
ه��ذا املنتج �إىل البيت .وال يتطلب �شراء �أحد
املنتجات أ�ك�ثر من النقر على املنتج ،و�إدخ��ال
بع�ض املعلومات عن البطاقة االئتمانية.
ك��ذل��ك ه��ن��اك ح��ري��ة االخ���ت���ي���ار� ،إذ ت��وف��ر
ال��ت��ج��ارة ا إلل��ك�ترون��ي��ة ف��ر���ص��ة رائ��ع��ة ل��زي��ارة
خمتلف �أنواع املحال على الإنرتنت ،وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،فهي تزود الزبائن باملعلومات الكاملة
عن املنتجات ،ويتم كل ذلك من دون �أي �ضغوط
من الباعة.
كما ت�ؤمن خف�ض الأ�سعار� ،إذ يوجد على
ا إلن�ت�رن���ت ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي تبيع
ال�سلع ب�أ�سعار �أقل مقارنة باملتاجر التقليدية،
وذلك لأن الت�سوق على الإنرتنت يوفر الكثري
م��ن التكاليف املنفَقة يف الت�سوق ال��ع��ادي ،ما
ي�صب يف م�صلحة الزبائن.
ه��ذا على �صعيد توفري امل��ال وال��وق��ت� ،أما
على ال�صعيد املعي�شي واالج��ت��م��اع��ي� ،سيوفر
االقت�صاد الرقمي فر�ص عمل جديدة كثرية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ا ت��ق��دم ،تتمثل يف ت�صميم
و�إن����ت����اج ا إلع��ل�ان����ات ع���ن ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات،
وخدمة العمالء �إلكرتونياً ،ومراقبة الأعمال

دول رائـــــدة
ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن الدول اال�سكندينافية تقف يف طليعة الدول املتقدمة يف
جمال االقت�صاد الرقمي ،حيث حتتل �أي�سلندا الئحة ا�ستخدام الإنرتنت يف العامل� ،إذ
ي�ستخدم قرابة  60باملئة من �سكانها الإنرتنت ،ثم الرنويج يف املركز الثاين بن�صيب 49
باملئة ،وال�سويد يف املركز الثالث بـ 46باملئة .كما �أن الدول ال�صناعية الكربى ،خ�صو�صاً
الواليات املتحدة وكندا ،متتلك  75باملئة من �إجمايل م�ستخدمي الإنرتنت يف العامل،
يف الوقت الذي تتدنى فيه هذه الن�سبة للغاية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا� .أما
على �صعيد الدول النامية ،فالهند التي ا�ستطاعت على الرغم من حتدياتها االقت�صادية
املتمثلة ب�شحة املوارد وحلقة الفقر املفرغة التي تدور فيها منذ عقود ،ف�إنها ا�ستطاعت
يف غ�ضون الأعوام القليلة املا�ضية من حتقيق نتائج طيبة يف جمال االقت�صاد الرقمي،
وجنحت يف خلق العديد من فر�ص العمل ملواطنيها ،وك�سب املاليني من ال���دوالرات
من ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،و�أ�ضحت الربجميات واالت�صاالت مكوناً رئي�سياً يف هيكل
�صادراتها ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر الهند يف هذا املجال لتغدو رقماً �صعباً يف االقت�صاد
العاملي الرقمي يف امل�ستقبل املنظور.
املالية التي تتم إ�ل��ك�ترون��ي��اً ،وت��ب��ادل البيانات
إ�ل��ك�ترون��ي��اً ،وت�سليم وت��وزي��ع ال�سلع ومتابعة
الإج���راءات التجارية ،وعقد ال�صفقات و�إب��رام
العقود ،والبيع والت�سويق الإلكرتوين ،و�إجناز
م��ع��ام�لات ال��ب��ن��وك الإل���ك�ت�رون���ي���ة وال��ت���أم�ين
الإلكرتوين.
ويف جم���ال احل��ا���س��ب وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ي��وف��ر
االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي جم���االت عمل ع��دة مثل:
ت�صميم و�إن��ت��اج الربجميات ،وت�صميم و�إنتاج
�أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ،و�صيانة �أجهزة
الكمبيوتر وملحقاتها ،وت�صميم الإع�لان��ات
ع��ل��ى الإن��ت�رن����ت ،وت�����ص��م��ي��م ال�����ص��ف��ح��ات على
الإنرتنت ،وت�صميم وتنفيذ ال�شبكات وت�شغيلها
و���ص��ي��ان��ت��ه��ا ،وت��رج��م��ة ال�ب�رام���ج �إىل ال��ل��غ��ات
الأخرى.
كذلك على �سبيل املثال ،هناك فر�ص عمل
يف جمال �شركات ال�سياحة والنقل ن�ش�أت نتيجة
لتطور تكنولوجيا االت�صاالت ،ومنها ت�صميم
امل��واق��ع لل�شركات وامل�ؤ�س�سات والأم��اك��ن مثل
الدعاية للأماكن ال�سياحية ،وكذلك يف تنفيذ
�أعمال �شركات ال�سياحة وم�ؤ�س�ساتها �إلكرتونياً،

مثل حجز تذاكر الطريان والفنادق وغريها.
وق��د و�ضعت يف ال�سابق بع�ض ال��درا���س��ات
والتحليالت التي تقول ب���أن التطور الرقمي
ل�لاق��ت�����ص��اد واال����س���ت���خ���دام امل��ك��ث��ف ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات
واحل��وا���س��ي��ب يف �أداء ا ألع����م����ال ����س���ي����ؤدي �إىل
ت�����س��ري��ح امل���زي���د م���ن ال���ع���م���ال م���ن وظ��ائ��ف��ه��م
لأن الكمبيوتر ق���ادر على �أدائ��ه��ا ال��ك�ترون��ي��اً،
وه��و الأم���ر ال���ذي �سيزيد م��ن حجم البطالة
وامل�شكالت االجتماعية بالن�سبة لفئة كبرية
من النا�س .لكن يتبني اليوم �أن العك�س متاماً
ه��و ال�صحيح ،و�أن���ه يف ظ��ل البطالة املتنامية
التي ن�شهدها لي�س فقط يف الدول النامية ،بل
�أي�ضاً يف العديد من الدول الغربية والأوروبية،
ف���إن االقت�صاد الرقمي ي�سهم يف خلق وظائف
ج���دي���دة مل ت��ك��ن يف احل�����س��ب��ان ،و أ�ن�����ه يف ظل
ت����ردي الأو����ض���اع االق��ت�����ص��ادي��ة ي��ق��ب��ل ك��ث�يرون
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة االل��ك�ترون��ي��ة و�إن ب��ح��ذر كبري
بغية حتقيق الأرب��اح من خالل البيع وال�شراء
والتداول .كما �أن االقت�صاد الرقمي ي�سهم يف
خلق جماالت عمل عدة للمر�أة ولكل من يريد
العمل من املنزل �إن كان من �أ�صحاب الإعاقة
�أو الأم��را���ض الع�صبية وم��ا �شاكل .وبالتايل،
ي�ستطيع املوظف القيام ب�أعماله من حا�سبه
امل��ن��زيل م��ن دون �أن ي�ضطر �إىل ال��ذه��اب �إىل
م��رك��ز ال�����ش��رك��ة �أو امل���ؤ���س�����س��ة ،والأم�����ر ينطبق
ع��ل��ى ع��م��ل ال��ك��ث�ير م��ن امل���ؤ���س�����س��ات الإع�لام��ي��ة
ضال عن �شركات حجوزات تذاكر
والإخبارية ،ف� ً
ال�سفر والطريان.
وب��ح�����س��ب درا����س���ة �أخ��ي��رة �أج����راه����ا ال��ب��ن��ك
ال���دويل ،ف����إن مقابل ك��ل وظيفة تلغى ب�سبب
االنرتنت ،هناك  2.4وظيفة ت�ستحدث بف�ضل
ال�شبكة العنكبوتية .ك��ذل��ك ف��ق��د ل��ف��ت وزي��ر
االت�صاالت نيكوال �صحناوي �إىل «�أن درا�سات
البنك ال���دويل ت�شري �إىل �أن زي���ادة  10باملئة
يف االخ�تراق على م�ستوى احلزمة العري�ضة
الثابتة ت�ؤدي �إىل زيادة  1.32يف منو االقت�صاد،
و�أن زي�����ادة  10ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى احل��زم��ة
العري�ضة النقالة ت���ؤدي �إىل زي��ادة  1باملئة يف
النمو� ،إ�ضافة �إىل فر�ص العمل اجلديدة».
و أ�ك���د �صحناوي �أن «الطاقة التي ن�ضعها

مل��واك��ب��ة اجل��ي��ل ال�����ش��اب ه��ي مت��ام��اً يف مكانها
ال�صحيح» ،م�شدداً على «�أهمية ال�شراكة بني
ال���وزارة والقطاع اخلا�ص واجل��ام��ع��ات» .وقال
«نحن نعول كثرياً على اجليل ال�شاب لذلك كان
ال بد من ت�أهيل قطاع االت�صاالت واالنرتنت
و�صوال �إىل ت�أمني فر�ص عمل جديدة لل�شباب
ووق����ف ن��زي��ف ال��ه��ج��رة ،ون��ع��م��ل ع��ل��ى اخل���روج
م��ن جممل ه��ذا ال��و���ض��ع ،م��ع ا إل���ش��ارة �إىل �أن
االقت�صاد الرقمي م�ساحة متكننا من حتقيق
هذه الغاية وب�سرعة ا�ستثنائية».
�إذاً ،ال �شك �أن �سوق العمل اللبناين مر�شح
لأن ي���ؤم��ن ع�شرات الآالف م��ن فر�ص العمل
اجلديدة يف هذا القطاع ال��ذي يعترب الرافعة
الرئي�سة القت�صادات عاملية كثرية ،وا�ستخدام
تكنولوجيا االت�����ص��االت وامل��ع��ل��وم��ات لتح�سني
حياة الإن�����س��ان وموا�صلة ك��ل اجل��ه��ود ل�ل�إف��ادة
م��ن ن��ظ��م ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة .لكن
ال بد من التنبيه �إىل ���ض��رورة عقد اتفاقيات
�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لتفعيل
االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي لأن ال��دول��ة مب��ف��رده��ا لن
تكون قادرة على حتقيق هذا الإجناز.
التطور احل�ضاري
مي���ث���ل االق���ت�������ص���اد ال���رق���م���ي ال����ي����وم �آخ����ر
�إره����ا�����ص����ات ال���ت���ط���ور احل�������ض���اري يف ال���ع���امل
املتقدم ،فهو امليدان الذي تتدىل فيه �إجنازات
ال����ث����ورة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا أ�ك��ث��ر من
غ�يره م��ن امل��ي��ادي��ن ،وه��و ث���ورة لالنتقال من
املجتمعات التقليدية التي تعتمد على الأعمال
وال��ت��ع��ام�لات ال��ورق��ي��ة �إىل جمتمع املعلومات
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��ع��ام�لات ال��رق��م��ي��ة ب����إدخ���ال
االت�����ص��االت وتقنية املعلومات وتطبيقاتها يف
�ش�ؤون احلياة املختلفة.
لتحقيق هذه ا أله��داف ،ال بد من ا�ستكمال
البنية التحتية لالقت�صاد الرقمي من جتهيزات
و�شبكات ومراكز للبحث والتطوير ،ون�شر ثقافة
الكمبيوتر واالنرتنت وجعله يف متناول اجلميع،
ورفع �شعار «حمو �أمية الكمبيوتر واالنرتنت».
وتوفري البيئة القانونية والتنظيمية املحفزة
وامل��ن��ظ��م��ة ل�لاق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي ،ورف����ع اجل���ودة
ومت��ي��ز اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة وب أ������س��ع��ار منا�سبة،
وخلق نظام حوافز للقطاع اخلا�ص يف ا�ستخدام
االن�ت�رن���ت م���ن �أج����ل ت��ع��م��ي��م م��ف��ه��وم ال��ت��ج��ارة
االلكرتونية ولي�صبح الع��ب��اً رئي�سياً وحمركاً
لالقت�صاد الرقمي ،كما يت�ضمن ذلك الدخول
يف �شراكات �إقليمية ودولية ديناميكية يف جمال
ضال ع��ن تعزيز دور
تقنية امل��ع��ل��وم��ات .ه��ذا ف� ً
القطاع امل��ايل يف توفري وتطوير اال�ستثمارات
الذكية ور�ؤو�س الأموال املخاطرة يف هذا املجال،
و إ�ن�����ش��اء ���ص��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��اري ل��ه��ذه الر�ساميل
جلذب ال�شركات الكربى للم�ساهمة يف ت�سريع
عجلة من��و االقت�صاد اجل��دي��د .و أ�ي�����ض��اً تطوير
ر�أ�����س امل���ال ال��ب�����ش��ري املتمثل مبجتمع املعرفة
وال��ت��دري��ب والتعليم ..و�إع����ادة النظر يف هيكل
التعليم يف ال��دول��ة ،بحيث ي�صار �إىل تطويعه
ل�����ص��ال��ح االق��ت�����ص��اد ال���رق���م���ي ،وي��ت�����ض��م��ن ذل��ك
بال�ضرورة �إحياء التعليم التقني.
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عربي
أضاعت فلسطين وشتتت العرب

الجامعة العربية ..الدور األخطر
طرحت املهمة التي كلفت اجلامعة العربية
نف�سها بها يف ما يتعلق بالأزمة ال�سورية ،وهي
املهمة املخطط لها خليجياً ،ال ��دور اجلديد
امل �ن��اط ب��اجل��ام�ع��ة ال�ت��ي ت��أ��س���س��ت أ�� �ص�ل ًا حتت
عيون االحتالل الربيطاين مل�صر وغريها من
دول اخلليج ،حيث مت جمع ر ؤ���س��اء �سبع دول
عربية يف الإ��س�ك�ن��دري��ة قبل نهاية ع��ام 1944
لو�ضع �أ�س�س اجلامعة ،حيث مت اال�شرتاط على
الدول امل�شاركة �أن تكون م�ستقلة ،مبعنى �آخر،
منع الدول العربية من الو�صول �إىل �أي �شكل
من الوحدة �أو االحت��اد ،وبالتايل تكون أ�ق��رب
�إىل منتدى يخرج فيه احلا�ضرون بتو�صيات
وب�إعالنات ح�سب مكان االجتماع ،ويكفي اهلل
امل�ؤمنني �شر القتال.
وبعد �أربعة �أ�شهر ،ويف � 22آذار  1945ولدت
اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة وو ّق ��ع ميثاقها �سبع دول،
على ر�أ�سهم ملك م�صر ف��اروق ،وذل��ك ع�شية
ان ��دالع امل��واج �ه��ات ع�ل��ى �أر� ��ض فل�سطني بني
الع�صابات ال�صهيونية التي مولتها بريطانيا،
والتي وع��دت أ���ص�ل ًا بوطن لليهود على �أر���ض
فل�سطني ،ع�بر وزي��ر خارجيتها «ب�ل�ف��ور» قبل
�سنوات ،وبني ال�شعب الفل�سطيني ال��ذي قاتل
باللحم احلي.
ات� �خ ��ذت ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة م�ن��ذ
قمتها الأوىل يف «�أن���ش��ا���ص» امل�صرية 1946
اجت��اه �اً م�ل�ت�ب���س�اً ،يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع الق�ضايا
ال�ع��رب�ي��ة ،ف�ف��ي ت�ل��ك ال�ق�م��ة «ات �ف��ق» ال��زع�م��اء
ال �ع��رب ،ال��ذي��ن دع��اه��م امل�ل��ك ف ��اروق يف ظل
االح �ت�ل�ال ال�بري �ط��اين مل���ص��ر �إىل «ت�ع��ري��ب»
الق�ضية الفل�سطينية ،بحيث يعترب إ�ن�ق��اذ
ف �ل �� �س �ط�ين م �� �س ��ؤول �ي ��ة ع ��رب �ي ��ة م �� �ش�ترك��ة،

من اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية الأخري (�أ.ف.ب)

فا�ستخدمت اجلامعة العربية منذ االجتماع
الأول م�صطلحات ال تليق أ���ص�ل ًا بالق�ضية
الفل�سطينية ،ولذلك ،وبعد أ�ق��ل من عامني،
مت إ�ن �� �ش��اء ال �ك �ي��ان ال �� �ص �ه �ي��وين ع �ل��ى �أر� ��ض
فل�سطني ،وه��و م��ا �أدى �إىل موجة انقالبات
ع�سكرية �ضد الأن�ظ�م��ة املتعاملة م��ع الغرب
وال�ت��ي �أدت �سيا�ستها �إىل ت�ضييع فل�سطني،
ف�ب�رز ج �م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر يف ق�م��ة مرحلة
اال�ستعمار الذي كان رابطاً على معظم الدول
ال�ع��رب�ي��ة ،وال��س�ي�م��ا اخلليجية م�ن�ه��ا ،ف�ق��اوم
وتعر�ض ل�ضغوط هائلة ،لي�س �أقلها احلروب
املتتالية ،لأنه �أراد �أن يكون للجامعة العربية
مكانة توحيدية ب�ين ال��دول العربية ،فجاء

ال �ع��دوان ال�ث�لاث��ي ال�بري �ط��اين  -الفرن�سي
 الإ�سرائيلي على م�صر ،ل�ضرب نهج عبدالنا�صر الوحدوي عام  ،1956لكن طموحات
ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر ك��ان��ت جت�ه����ض م��ن امل �ك��ون��ات
اخلليجية للجامعة ال�ع��رب�ي��ة ،ال�ت��ي و�سعت
ت�شتيت اجلامعة و�أهدافها املرجوة من عبد
النا�صر من خالل الأم��وال النفطية� ،إىل �أن
جاء ال�سادات ونفذ ب�ضربة واحدة كل الأهداف
املو�ضوعة من قبل �إن�شاء الكيان ال�صهيوين،
وه��و االع�ت�راف بهذا الكيان وب�شرعيته على
�أر���ض فل�سطني ليكون ر أ����س ج�سر عبور بقية
الأنظمة �إىل �صلح مع ال�ع��دو ،ففتحت قطر
الباب �أمام التمثيل الإ�سرائيلي يف اخلليج.

يف ال ��واق ��ع ك ��ان ي �ج��ب االن �ت �ه��اء م��ن ه��ذا
التكوين الربيطاين جلامعة ال��دول العربية
منذ العام � 1956أثناء العدوان الثالثي ،لأن
االت �ف��اق��ات امل��وق��ع عليها م��ن ال ��دول العربية
من «دفاع م�شرتك» وغريه مل جتد طريقاً �إىل
التنفيذ ،وال�سيما �أي�ضاً يف العام  ،1967حيث
كانت م�شاركات رمزية ع�سكرية فقط من هذا
البلد �أو ذاك على اجلبهة ال�سورية �أو الأردنية
�أو امل�صرية ،واكتفاء غالبية العرب بالتنديد
وال�صراخ ،لي�س �إال.
ال�ي��وم ويف ظ��ل التغيريات اال�سرتاتيجية
لبع�ض الأنظمة النا�شئة على ع�شق الواليات
املتحدة بعدما ا�ستنفذت مهامها اال�سرتاتيجية،

وو�صول الق�ضية الفل�سطينية �إىل حد ال�ضعف
العربي املحت�ضن ،بات ال بد من دور ينهي هذه
الق�ضية بدولة م�سخ ،ترف�ضها �سورية ح�صراً
من بني اجلميع ب�صراحة وب�ق��وة ،معربة عن
ذلك باحت�ضان الف�صائل الفل�سطينية املقاومة
وتقدمي العون وكل الت�سهيالت لها.
ل�ق��د ج ��اءت «ال �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة» ب ��أه��داف
نبيلة مل تكن ق�ضية فل�سطني بعيدة عنها ،لكن
هناك من قطف الثمار ،بحيث �أعادت الأنظمة
�إنتاج نف�سها� ،إن كان يف م�صر �أو تون�س ،ون�شوء
نظام خطري يف ليبيا ،فعربت عمليات الإعدام
التي ارتكبها منا�صروه عن اجلوهر الفا�شي
املنتظر ،فيما ال ي��زال اليمن يتخبط ،وب��ات
وا��ض�ح�اً �أن حلف �شمال الأطل�سي و��ض��ع يده
الع�سكرية على ليبيا ويده ال�سيا�سية على بقية
الدول ،با�ستثناء �سورية.
وع�ل�ي��ه مت ط�ل��ب ال��راف �ع��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة من
جامعة الدول العربية ،لتكون عوامل �ضاغطة
على الدولة الوحيدة يف الوطن العربي ،التي
ت�ق��ول ب��ال�ف��م امل�ل ��آن :ال ل�ل�م���ش��روع الأم�يرك��ي
ال ��ذي ي�ضيع ف�ل���س�ط�ين ،ب�ع��د �أن ح ��اول ع��رب
اجلامعة ت�سويق فل�سطينية فل�سطني� ،أي ح�صر
الق�ضية بالفل�سطينيني ،لقتلها بعد ترويجات
يف منتدياتهم ب�أن الق�ضية �صارت عبئاً ثقيالً،
فيما �سورية تراها جوهر االنتماء العربي ،مما
يعني على املرء �أن ال ي�شيح بوجهه عن حقيقة
ال��دور املنتظر �أم�يرك�ي�اً م��ن اجلامعة العربية
لإعالن موتها بعد �أن حتقق الأه��داف ،ولذلك
ف�إن هذا املوت يجب �أن يعلن اليوم قبل الغد.

يون�س عودة

انتخابات تونس :إقبال غير مسبوق يعكس رغبة جامحة في التغيير
العبرة في القدرة على إسقاط السياسات السابقة
�شهدت تون�س �أول انتخابات عامة ،الختيار
جمل�س ت�أ�سي�سي م�ؤلف من  217ع�ضواً منذ
الإط��اح��ة بالرئي�س زي��ن العابدين بن علي،
قبل نحو ت�سعة �أ�شهر.
و�أظ �ه��رت ال�ن�ت��ائ��ج ،م��ا ك��ان متوقعاً لناحية
ت��وزي��ع م�ق��اع��د امل�ج�ل����س ال�ت� أ���س�ي���س��ي بن�سب
م�ت�ف��اوت��ة وت �ق��دم ح ��زب ال�ن�ه���ض��ة ذو امل�ي��ول
الإ�سالمية.
�إقبال غري م�سبوق
1ـ متيزت االنتخابات ب�إقبال غري م�سبوق
على �صناديق االق�ت�راع ال�ت��ي �سجلت ن�سبة
م�شاركة ،بلغت ما يقارب  ٪90من الناخبني
امل�سجلني ال�ب��ال��غ ع��دده��م 1ر 4ن��اخ��ب ،مما
ف��اج ��أ امل��راق �ب�ي�ن ال��ذي��ن ده �� �ش��وا م��ن زخ��م
امل�شاركة ،من كل الفئات العمرية.
2ـ كرثة املر�شحني الذين جتاوز عددهم الـ11
�ألف مر�شح ،وكذلك تعدد القوائم االنتخابية
التي قدرت بـ 1700الئحة.

3ـ م �ن��اف �� �س��ة �� �ش ��دي ��دة ب�ي�ن الأح � � ��زاب
الأ��س��ا��س�ي��ة ،ح��زب النه�ضة الإ��س�لام��ي،
واحلزب الدميقراطي التقدمي ،وحزب
التكتل اال� �ش�تراك��ي ،وح ��زب التجديد،
وح��زب امل�ؤمتر من أ�ج��ل الدميقراطية،
وحزب العري�ضة ال�شعبية ،وحزب املبادرة
التون�سية.
4ـ رغبة جاحمة لدى ال�شعب ب�إحداث
تغيري �سيا�سي واق�ت���ص��ادي اجتماعي،
وع��دم االكتفاء ب��الإجن��از الدميقراطي،
الذي ينظر �إليه التون�سيون كمعرب حلل
�أزماتهم االقت�صادية واالجتماعية.
5ـ �إجراء االنتخابات على �أ�سا�س قانون
ان�ت�خ��اب��ي ي�ستند �إىل ال�ن�ظ��ام الن�سبي،
ال مي� ّك��ن �أي ح��زب م��ن ال�سيطرة على
الأغلبية ،ويكر�س قاعدة الدميقراطية
ال�ت���ش��ارك�ي��ة يف إ�ع � ��ادة ��ص�ي��اغ��ة ال�ن�ظ��ام
ال�سيا�سي والقانوين يف البالد.
6ـ احل��دي��ث ع��ن ح�صول جت ��اوزات من
ق�ب��ل ح��رك��ة النه�ضة ل�ن��اح�ي��ة ممار�سة

ال�ت��أث�ير على الناخبني ع�بر دف��ع امل��ال،
وال ��دخ ��ول �إىل ح ��رم م��راك��ز االق �ت�راع
ملراقبة وت�صوير املقرتعني ،وق��د �أ�شار
�إىل ذل��ك بطريقة غري مبا�شرة ،رئي�س
الهيئة امل�ستقلة العليا لالنتخابات كمال
اجلندوبي.
الأهمية والدالالت
م��ن دون ��ش��ك ت�شكل ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات
�أه �م �ي��ة ك �ب�ي�رة ،ك ��ون امل��راه �ن�ي�ن عليها
كرث ،ف�إذا كان ال�شعب التون�سي ي�أمل يف
�أن ت�شكل االنتخابات حمطة فا�صلة يف
تاريخ بالده ،ت�ضع حداً لل�سيا�سات التي
انتهجها نظام بن علي وطنياً ،وقومياً،
واق�ت���ص��ادي�اً ،واج�ت�م��اع�ي�اً ،وال�ت��ي حولت
تون�س �إىل دولة تابعة �سيا�سياً واقت�صادياً
للغرب ،و�أدت �إىل �إفقار ال�شعب ،وتف�شي
البطالة ب�ين حملة ال���ش�ه��ادات (�أم�ث��ال
ال�شهيد بوعزيزي مفجر �شرارة الثورة)

ف ��إن ال��دول الغربية ت�سعى عرب القوى
املوالية لها التغيري ،بقاء تون�س مرتبطة
بها �سيا�سياً ،واقت�صادياً.
وي �ب��دو �أن ره��ان��ات ال �غ��رب تكمن يف �أن
حت�صل حركة النه�ضة ،وبع�ض الأحزاب
املتفرعة عن احلزب الد�ستوري احلاكم
��س��اب�ق�اً ع�ل��ى ن���س�ب��ة ع��ال�ي��ة م��ن امل�ق��اع��د
مت �ك �ن �ه��ا م ��ن ال �ت �ح �ك��م ب� �ق ��رار ت���ش�ك�ي��ل
احلكومة ،وبالتايل برناجمها ال�سيا�سي
واالقت�صادي.
وم��ا ي ��ؤك��د ه��ذا ال��ره��ان ال�غ��رب��ي تعهد
الغنو�شي باحلفاظ على موقف جيد من
ال �غ��رب ،وت��أك�ي��ده على اع�ت�م��اد النموذج
ال�ترك��ي ال��و��س�ط��ي ،ال ��ذي ه��و ب��الأ��ص��ل
على وف��اق ،وحتالف مع ال��دول الغربية
(حلف الناتو) وم�شاريعها يف املنطقة،
وال ي�ت��وان��ى الغنو�شي ع��ن الإ� �ش��ارة �إىل
�أن النموذج الرتكي هو ملهمة بقوله:
�إن كتبه ت�شكل م��رج�ع�اً حل��زب العدالة
والتنمية الرتكي.

التحديات
انطالقاً مما تقدم ،ف�إن التحديات التي تواجه
احلكومة املقبلة ،تكمن يف قدرتها على االتفاق
على ب��رن��ام��ج �سيا�سي واق�ت���ص��ادي اجتماعي،
ي�ستجيب ملطالب ال�ث��ورة ال�شعبية ،بالتنمية
احل �ق �ي �ق �ي��ة ،وت ��وف�ي�ر ف��ر���ص ع �م��ل حت ��د من
البطالة ،وتعمل على بناء دولة امل�ؤ�س�سات �إىل
جانب �صياغة الد�ستور اجلديد.
ويبدو �أن النجاح يف مواجهة هذه التحديات،
مرتبط �إىل حد بعيد مب��دى جدية احلكومة
اجل��دي��دة يف ت�غ�ي�ير ال���س�ي��ا��س��ات االق�ت���ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ن�ي��ول�ي�برال�ي��ة ،امل��رت �ك��زة �إىل
فل�سفة �صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل
ومنظمة التجارة العاملية ،وال�ت��ي �أثبتت �أنها
امل�صدر الأ�سا�سي ،لي�س فقط لأزم��ات تون�س،
و�إمنا �أي�ضاً لأزمات النظام الر�أ�سمايل الغربي،
ال ��ذي ي��واج��ه أ�ك�ب�ر �أزم ��ة اق�ت���ص��ادي��ة وم��ال�ي��ة
واجتماعية منذ �أزمة .1929
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ليبيا ..تكرار األسلوب الهمجي رسالة لكل العرب
يبدو �أن القرار الذي اتخذته �إدارة �أوباما
بتو�سيع العمل املخابراتي والأمني يف الأ�شهر
املا�ضية ،ك� أ�ن��ه بديل ع��ن احل�م�لات الع�سكرية
التي كلفت االقت�صاد الأمريكي الكثري� ،إذ بد أ�
هذا العمل يعطي نتائج �أف�ضل من ر�ؤية �سلفه
جورج بو�ش االبن الذي �أعلن احلرب املقد�سة.
�أوب��ام��ا ال ��ذي زار ال���ش��رق الأو� �س��ط و�أذاع
ر�سالة حمبة و�سالم للم�سلمني من القاهرة
وت��رك�ي��ا ،وج��دد م��ن ه�ن��اك إ�ع�ل�ان نيته �سحب
ال�ق��وات الأم�يرك�ي��ة م��ن �أفغان�ستان وال�ع��راق،
ا��س�ت�ط��اع يف ال �ع��ام اجل ��اري م��ن حتقيق م��ا مل
ت���س�ت�ط��ع اجل �ي��و���ش الأم�ي�رك �ي��ة م��ن حتقيقه
خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ،حيث متكن من
خالل املتابعة الأمنية واملخابراتية قتل ثالثة
من الذين تعتربهم من رموز العداء لأمريكا
و�سيا�ساتها يف العامل.
فهذا العام �شهد �إعالن مقتل زعيم تنظيم
القاعدة �أ�سامة بن الدن ،الذي �ألقيت جثته يف
البحر بطريقة تخالف تعاليم الإ�سالم ،وكانت
�إ�ساءة لكل القيم الإن�سانية التي طاملا تغنت بها
أ�م�يرك��ا ،والعقيد ال�ق��ذايف التي كانت الأق�م��ار
اال�صطناعية الأمريكية تالحقه وتعرف مكانه
منذ اللحظات الأوىل الن��دالع ال�ث��ورة� ،أخ�يراً
وب�ع��د � 48ساعة م��ن إ�ع�ل�ان وزي ��رة اخلارجية
الأمريكية هيالري كلينتون �ضرورة اعتقاله
وقتله ،قامت طائرات �أمريكية من دون طيار
باعرتا�ض موكبه وق�صفه ،و�أعطيت الأوام��ر
لوحدة ع�سكرية من ق��وات النخبة الفرن�سية
باعتقاله ،فقامت ب��رم��ي موكبه بقنابل غاز
�أفقدته الوعي مع جنله املعت�صم واعتقلتهم
جرحى ،و�سلمتهم ملجموعة من الثوار الليبيني

لينفذوا عملية �إهانتهم قبل قتلهم وهي ت�صيح
اهلل �أك�ب�ر ،و�أت��ى قتله بهذا الأ��س�ل��وب الهمجي
ليتناغم مع م�صلحة احلكومات الغربية التي
ت��ري��د �أن ت�ث�ب��ت �أن خ���ص��وم�ه��ا مي��وت��ون مثل
اجلبناء ،ولكن هذه املرة ب�أيدي �أهل البالد.
والثالث أ�ن��ور العولقي اليمني الأمريكي

اجلن�سية الذي ا�ستطاع الهرب والنفاذ من عدة
عمليات اغتيال ا�ستهدفته من قبل املخابرات
املركزية املتعاونة مع الأم��ن اليمني ،وق��د مت
اغتياله م��ع بع�ض مرافقيه م��ؤخ��راً بوا�سطة
طائرة من دون طيار يف اليمن.
�إن ا��س�ت�م��رار عمليات االع�ت�ق��ال التع�سفي

يف طرابل�س والقتل بدم ب��ارد ،يظهر �أن هناك
رغ�ب��ات دفينة ل��دى البع�ض لالنتقام وال�ث��أر،
وهذا ال ميكن �أن ي�ساعد على وقف حمام الدم
واال�ستقرار.
�إن االلتزام بدعوة املفو�ضية العامة حلقوق
الإن �� �س��ان ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة للتحقيق ب�ظ��روف
مقتل القذايف وجنله وم�ساعديه ،هي اخلطوة

طائرة أميركية من دون
طيار قصفت موكب
القذافي ..ووحدة من النخبة
الفرنسية قامت باعتقاله

متى ي�ستخدم هذا ال�سالح باجتاه العدو احلقيقي (�أ.ف.ب)

الأوىل التي يجب �أن يقوم بها الثوار لتدعيم
�سيا�سة م ّد الأيدي لبناء ليبيا الغد ،بعيداً عن
تدخالت القوى الغربية التي ت�صرح كل يوم
�أنها متتلك حق التدخل بال�ش�أن الليبي.
وهناك خطوة �ضرورية جداً لدعم ا�ستقرار
ووحدة ليبيا مطلوبة من الأمم املتحدة ،وهي
رفع احلظر اجلوي املفرو�ض على ليبيا ،بعد �أن
�سقطت جميع مربراته ،خوفاً من �أن ي�ستخدم

هذا القرار لت�أليب طرف ليبي على �آخر.
�إن �سيا�سية �إلغاء الآخ��ر هو منطق خطري
ال ي�ب�ن��ي الأوط � � ��ان ،وال ي� ؤ���س����س ل�ب�ن��اء ن�ظ��ام
دميقراطي ميثل كل �شرائح املجتمع الليبي.
منذ �سقوط طرابل�س وفرار العقيد القذايف
�إىل �سرت ،يحاول املجل�س االنتقايل التعامل
مع بيئة مدنية متمردة ،حيث ما زال العامل
اجلهوي والقبلي يلعب دوراً فاع ًال باخليارات
ال�ك�برى ،مما وف��ر للمعار�ضني بيئة حا�ضنة،
لديها كل عوامل القوة واال�ستمرار.
�إن العداء للقذايف الذي كان يوحد حتالف
اجلماعات املختلفة املن�ضوية حتت لواء املجل�س
االن�ت�ق��ايل مل ي�ع��د م��وج��وداً ،ول�ق��د ظ�ه��ر ه��ذا
جلياً �أثناء احتفال املجل�س االنتقايل ب�إعالن
حت��ري��ر ل�ي�ب�ي��ا ،ح�ي��ث مل ي�ع�ل��ن ع��ن تفا�صيل
املرحلة االنتقالية �أو جدولها الزمني ومل يتم
حتديد موعد لإعالن ت�شكيل حكومة انتقالية.
وي �ت �خ ��وف ال� �ك� �ث�ي�رون �أن ي �ك ��ون إ�ع�ل��ان
حترير ليبيا تكري�ساً للح�ضور الغربي ،حيث
ب��د�أت معلومات ت�تردد عن وج��ود نية للجي�ش
الأم�ي�رك��ي� ،إق��ام��ة ق��اع��دة بحرية للأ�سطول
ال�ساد�س على �شواطئ طرابل�س.
ويبدو �أن عهد املكاف�آت ور ّد اجلميل للدول
ال�غ��رب�ي��ة ق��د ب ��د أ� م��ن خ�ل�ال ت��وزي��ع ام�ت�ي��ازات
النفط الليبي ،وبن�سب �أعلنت على املل��أ من
خ�لال وك��االت الإع�ل�ام ،حيث �أعطيت (�شركة
ت ��وت ��ال ال �ف��رن �� �س �ي��ة  30ب��امل �ئ��ة) م ��ن ال�ن�ف��ط
الليبي (و 20باملئة ل�شركة بريت�ش برتوليوم
الربيطانية) ون�سبة (ل�شركة �إيني الإيطالية).

جهاد ال�ضاين

كيف تحمي بقاء «إسرائيل»؟ ..بإلغاء العروبة وتزوير اإلسالم
ق��ات��ل ال�شعب اجل��زائ��ري ون ��ال ا�ستقالله عن
ف��رن���س��ا حت��ت ��ش�ع��ار «ال �ع��روب��ة والإ� � �س�ل��ام» ،وم��ن
الوا�ضح �أن امل�شروع الغربي القائم حالياً ،ال�ستعباد
ال �ع��رب وحت��وي�ل�ه��م �إىل جم��رد ك � ّم م�ه�م��ل حتكمه
القوة الإ�سرائيلية ،املدعومة من الواليات املتحدة
الأمريكية وحلفائها الأطل�سيني� ،أول ما ي�ستهدف
العروبة والإ�سالم بالإلغاء �أو التزوير.
لو �س�ألنا �أنف�سنا كيف نحمي وجود وا�ستمرارية
الكيان ال�صهيوين يف وطننا العربي ،مباذا جنيب؟
بالت�أكيد ما كنا خرجنا ب�أجوبة تبتعد منهجاً
وا�ستهدافات عما ن�شاهده ب ��أم العني ه��ذه الأي��ام،
وعمّا �شاهده من �سبقنا ،منذ بداية ت�أهيل املنطقة
العربية لتتقّبل ت�أ�سي�س و�إع�لان الكيان الغا�صب
يف فل�سطني ،ب ��دءاً م��ن «وع��د ب�ل�ف��ور» و� �ص��و ًال �إىل
ات �ف��اق �ي��ة «��س��اي�ك����س-ب�ي�ك��و» ال �ت��ي ق���س�م��ت ال��وط��ن
العربي �إىل �أ�شتات ،امتداداً �إىل ما �سبقها ورافقها
م��ن � �ش��راء ذمم ح �ك��ام ون �خ��ب ع��رب�ي��ة يف الأق �ط��ار
املحيطة بفل�سطني ،ليكونوا «ح�ك��ام امل�ستقبل» يف
تلك الأقطار ،الذين ي�ؤدون وظيفة حرا�سة الكيان
الدخيل ،عرب �إف�شال �أي عمل جدي وفاعل لن�صرة
فل�سطني والفل�سطينيني يف البداية ،ثم لتخريب
و�إف�شال �أي حترك عربي �صادق لتحرير فل�سطني،
ويف احلد الأدن��ى ،لإف�شال �أي ردع حقيقي للعدوان

ال �� �ص �ه �ي��وين ،ف�ك�ي��ف مب���س��اع��ي �إزال � ��ة ه ��ذه ال �غ��دة
ال�سرطانية امل�سماة «�إ�سرائيل».
ك��ان احل��ل ال�غ��رب��ي ج��اه��زاً على ال� ��دوام :ن�شر
الفنت و�إبقاء العرب قبائل وع�صبيات متقاتلة ،ال
ح��ول لها وال ط��ول �سوى ال ��دوران يف فلك القوى
اخلارجية املهيمنة ،التي �أن�ش�أت «�إ�سرائيل» وتتوىل
حماية بقائها .وه��ذا ما نحن عليه ط��وال العقود
ال�سابقة ،لكن ذل��ك و�إن أ�ن�ه��ك ال �ع��رب ،خ�صو�صاً
احل �ك��ام م�ن�ه��م� ،إال �أن ��ه مل ي� ��ؤد �إىل إ�ط �ف��اء ج��ذوة
املطالبة ال�شعبية باحلق يف فل�سطني ،والإ��ص��رار
عليه ،مما �أحرج الأنظمة ال�سائرة يف ركاب امل�شروع
الغربي اال�ستعماري بعد �أن انك�شفت كل �أقنعتها،
وبانت وجوهها الكاحلة ،باعتبارها خادمة مطيعة
لال�ستعمار ،وباعتبارها كذلك ،رمز التبعية و�أداتها،
وحليفة كانت م�ضمرة لإ�سرائيل وباتت معلنة ،ال
ي�ت��ورع م�س�ؤولوها ع��ن العمل مبختلف الو�سائل،
للخال�ص من مرتتبات الق�ضية الفل�سطينية ،وال
ت�ت��ورع و��س��ائ��ل �إع�لام�ه��ا ع��ن ال��دع��وة �إىل حتالف
عربي� -إ�سرائيلي ،مما يدفعها �إىل حماولة �صياغة
العقل العربي ،مبا يجعله متقب ً
ال فكرة التخلي عن
ال التحالف مع العدو
الق�ضية الفل�سطينية ،وقاب ً
التاريخي.
�إن ما ن�شاهده ونعي�شه هذه الأي��ام ،هو ف�صول

احل��رب على العقل العربي ،حلرفه بهذا االجت��اه،
�إنها معركة �صهينة العقل العربي ،ولأن كل منحى
عروبي ال بد �أن يو�صل �إىل �شكل من �أ�شكال الوحدة
التي تهدد عرو�ش «ع��رب االع�ت��دال» وم�صاحلهم،
وت �ه ��دد امل �� �ص��ال��ح ال �غ��رب �ي��ة ويف م �ق��دم �ه��ا ال�ك�ي��ان
ال�صهيوين ،ن��رى �أن الأن�ظ�م��ة العربية املن�ضوية
حت ��ت ل� ��واء ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �غ��رب �ي��ة ،وف ��ق ال �ق��اع��دة
الزبائنية (نفط مقابل حماية) ،تعادي �أي اجتاه
نحو إ�خ ��راج املنطقة م��ن دائ ��رة التبعية للواليات
املتحدة الأمريكية وحلفائها الأطل�سيني.
هذه الأنظمة (املعتدلة) التي تتو�سع �أعدادها
حينا ،وتنقب�ض �أحياناً أ�خ��رى ،هي التي �سبق لها
�أن نا�صبت ج�م��ال عبد النا�صر ال �ع��داء ،وحاربته
بكل الو�سائل عندما رف��ع راي��ة القومية والوحدة
العربية ،خوفاً على عرو�شها املتوارثة ،وعلى ثروات
الأمة التي تنهبها ،كما �أنها رفعت يف وجهه ،م�شروع
الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي (امل ��ؤمت��ر الإ� �س�ل�ام��ي) ن�ف��اق�اً
ول�ي����س إ�مي��ان��ا ،ورف���ض�اً منها ل�ف�ك��رة ال�ع��روب��ة من
�أ�سا�سها .لكنها عندما انت�صرت الثورة الإ�سالمية
يف إ�ي ��ران ،وظهر مت�سك قادتها بق�ضية فل�سطني
وع��دائ�ه��م لهذا الكيان ال�غ��ري��ب ،نا�صبوها العداء
راف �ع�ي�ن (ن �ف��اق �اً م �ت �ك��رراً) راي ��ة ال �ع��روب��ة ،لكنهم
��س��رع��ان م��ا اكت�شفوا �أن راي ��ات ال�ع��روب��ة ال ب��د �أن

تو�صل �إىل فل�سطني ،ف�أ�سقطوها ،وه��م يحاولون
ابتداع «�إ�سالم جديد» عرب تزوير الإ�سالم باجتاه
ما �أ�سميناه يف «الثبات» �سابقاً «الإ�سالم الكالفيني»
ال��ذي يحاكي التزوير ال��ذي تعر�ضت له امل�سيحية
بتحويلها �إىل «بروت�ستانتية» فيها من اليهودية
�أك�ثر مما فيها من امل�سيحية .ه��ذا الأم��ر يتم من
خ�لال فر�ض من��وذج هجني على ال�شعب الرتكي،
متهيداً لت�صديره �إىل بالدنا ،ليتالقى مع احلالة
ال�ت�ك�ف�يري��ة ال�غ��رب�ي��ة ال���ص�ن��اع��ة ،بحيث ن�صل �إىل
«�إ�سالم» ين�ضوي حتت لواء حلف الأطل�سي وي�ضرب
ب�سيفه ،يتعاي�ش م��ع ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ويفرط
بالق�ضية الفل�سطينية�« ،إ��س�لام» مينع العرب من
الإح���س��ا���س بعروبتهم ،ويفتتح ع�ه��داً ج��دي��داً من
�أ�شكال اال�ستعمار لبالدهم ،وي�ستعيد ع�صور الفنت
ب�سل�سلة من حروب التقاتل بني امل�سلمني.
ه��ي م���ش��اري��ع ت �ع �وّد اال��س�ت�ع�م��ار ال �ق��دمي على
��ص��وغ�ه��ا ،وه ��ا ه��و اال��س�ت�ع�م��ار اجل��دي��د ين�سجها
جم � � ��دداً ،ل �ك��ن ال� �ع ��رب وامل �� �س �ل �م�ين ت � �ع ��ودوا ع�ل��ى
مواجهتها و�إف�شالها و�إ�سقاط القائمني عليها ،و�إال
ملا كانوا اليوم رغم تفرقهم ،موجودين على خارطة
العامل احلديث.

عدنان عبد الغني

16

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

إقليمي
األكــراد بيــن المواطنــة ..ومشاريــع االنفصــال
ن�سيب حطيط
مت �ث��ل ال�ق���ض�ي��ة ال �ك��ردي��ة إ�ح � ��دى ال�ق���ض��اي��ا امل�ع�ق��دة
واملتعددة ال�ساحات يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويتجاذبها
�سعي الأك��راد لتحقيق مطالبهم ورف��ع الغنب التاريخي
الالحق بهم كمواطنني داخ��ل �أوط��ان�ه��م ،وب�ين م�شاريع
االنف�صال التي ينادي بها الأك��راد ،وي�ؤججها اخلارج
اال��س�ت�ع�م��اري �ضمن منهج التفتيت وال�ت�ج��زئ��ة على
�أ�سا�س قومي وطائفي ومذهبي وف��ق م�شروع ال�شرق
الأو�سط اجلديد.
�إن ت �ع��ر���ض الأك � � ��راد ل�ل�ق�م��ع ال �ع �� �س �ك��ري رداً على
مطالبته االنف�صالية ال مينعنا م��ن ت�أييد و�إع�ط��اء
ك��ل م��واط��ن ع��رب��ي �أو م�سلم حقه يف العي�ش الكرمي
واالع�ت��راف بهويته وت ��أم�ين ح��ري��ة املعتقد وال ��ر�أي،
وحقه يف ت�أمني مقومات عي�شه وامل�شاركة ال�سيا�سية
يف منظومة ال�سيا�سية للحكم� ،إال �أننا �ضد �أي حراك
قومي �أو مذهبي �أو طائفي ي�ؤدي لالنف�صال واحلكم
الذاتي �ضمن م�شروع جتزئة ال�شرق الأو�سط ملا ي�سببه
ه��ذا امل�شروع من �إ�ضعاف الأم��ة و�سيطرة ا�ستعمارية
وت�ب��دي��د ال �ث��روات ،ب��الإ� �ض��اف��ة ل �ع��دم ق ��درة ال�ك�ي��ان��ات
والدول امل�ستحدثة من العي�ش با�ستقالليتها ،وحاجتها
الدائمة للو�صاية والرعاية الأجنبية ،ولهذا ف�إننا �ضد
�أي حراك كردي �أو غريه ي�ؤدي عن ق�صد �أو غري ق�صد
لالنف�صال.

لكن ه��ذا امل��وق��ف ال يلغي ق ��راءة امل��وق��ف ال�ك��ردي
�إن�سانياً واجتماعياً و�سيا�سياً ،وقبل حتديد �أهمية
احل ��راك �أو ع��دم��ه ال ب��د م��ن الإ�� �ض ��اءة ع�ل��ى ت��اري��خ
الق�ضية الكردية والوقائع لإي�ضاح ال�صورة ،ملجموعة
�إن�سانية يبلغ ع��دده��ا ح��واىل ثالثني مليون ك��ردي

يتوزعون على �أربع دول �أ�سا�سية هي(تركيا-العراق-
�إي��ران و�سورية) بالإ�ضافة �إىل انت�شارهم الوا�سع يف
�أكرث من ع�شرين بلداً �أوروبياً وعربياً عرب الهجرة
واللجوء والتهجري.
ويطلق الأكراد ت�سمية كرد�ستان على املنطقة التي

الطريان الرتكي يق�صف مواقع للأكراد

األزمة المالية ..وبداية نهاية الحلم األميركي
دخلت حركة «احتلوا وول �سرتيت» �أ�سبوعها
ال���س��اد���س ،ال�ت��ي ازداد ع��دد نا�شطيها ال��ذي��ن
�أقاموا خميماتهم يف «مانهاتن» ب�شارع البنوك
وت��داول الأ�سهم يف وول �سرتيت� ،إال �أن هذه
احلركة باتت تواجه ،بالإ�ضافة �إىل ال�شرطة
التي تقوم ب�ضرب نا�شطيها واعتقالهم ،عدواً
جديداً هو قدوم ف�صل ال�شتاء والربد القار�ص
الذي بد أ� يلف مدينة نيويورك هذه الأيام.
غري �أن هناك جمموعات جديدة من �أهل
ال�ن�خ�ب��ة م��ن �إع�لام �ي�ين و�أك��ادم �ي�ي�ن وط�لاب
وكوادر متخ�ص�صة يف جماالت خمتلفة ،تن�ضم
�إىل ه ��ؤالء املحتجني املطالبني ب�إ�سقاط هذا
النظام ال��ر�أ��س�م��ايل املقيت املعمول ب��ه ،ال��ذي
مل يعد ي�ستطيع اال�ستمرار يف ظ � ّل الأزم��ات
االق�ت���ص��ادي��ة امل�ت�ت��ال�ي��ة ،ال �ت��ي مل ت�ن�ت��ج �سوى
ال�ف�ق��ر وت��زاي��د أ�ع � ��داد ال�ع��اط�ل�ين ع��ن العمل
بال�شوارع ،وبالتايل ال يجوز �أن تكون ال�شركات
الكربى امل�سجلة يف وول �سرتيت �أو نظرياتها
امل�سجلة يف البور�صات العاملية ،هي التي تتحكم
بامل�سار املايل العاملي ،غري �آبهة بحجم البطالة
وكرثة املديونية ،وانعدام فر�ص العمل و�ضعف
التنمية ،وارت�ف��اع م�ستويات الت�ضخم وزي��ادة
الغالء وتف�شي الف�ساد ،يف وقت �أكد فيه رئي�س
الق�سم ال�سيا�سي ل�صحيفة «ديلي تلجراف» �أن
الواليات املتحدة الأمريكية ،مل يعد مبقدورها
حماية العامل بعد �أن بلغت ديونها  14تريليون
دوالر ،وارتفع العجز مبيزانية هذا العام فقط
 1.66تريليون دوالر ،فيما ت�ضاعف حجم
الت�ضخم مرتني يف ال�سنوات الأخرية.

ويف معلومات مذهلة� ،أن واح��داً باملئة من
� �س �ك��ان ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ي �� �س �ت �ح��وذون على
رب��ع ال��دخ��ل ال �ق��وم��ي ،بينما ت�ب�ل��غ �أر� �ص��دة 6
م�ؤ�س�سات مالية �أمريكية حوايل  60باملئة من
الناجت القومي الأمريكي ،وهي ذات امل�ؤ�س�سات
امل�س�ؤولة عن الأزمة املالية العاملية.
الن�ستطيع ال�ك�لام ع��ن الف�ساد واالقت�صاد
الأمريكي املتداعي ،بدون الكالم عن الإنفاق
امل � ��ايل ع �ل��ى احل � � ��روب ،ت �ق��ول امل �ع �ل��وم��ات �إن
جمموع النفقات الأمريكية يف حربيّ العراق
و أ�ف�غ��ان���س�ت��ان بلغت  2.5تريليون دوالر ،ومت
ت��أم�ين وت��وف�ير ه��ذا ال��رق��م الهائل م��ن خالل
عمليات االق�ترا���ض الوا�سعة التي قامت بها
الإدارة الأم�يرك �ي��ة ،و��س��وف يتحمل امل��واط��ن
الأم�يرك��ي أ�ع�ب��اء ه��ذا ال��دي��ن وف��وائ��ده لعقود
طويلة قادمة ،وتبني من خالل حتقيق �أجراه
ال�ك��ون�غ��ر���س �أن دوالراً واح ��داً ق��د �أُه ��در على
الأقل من بني كل  4دوالرات مت �إنفاقها� ،أي ما
يعادل  25باملئة من املبلغ املنفق.
بينما بلغت نفقات وزارة الدفاع الأمريكية،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ك �ل �ف��ة ال� ��وج� ��ود ال �ع �� �س �ك��ري
الأم�يرك��ي يف ال�ع��راق ف�ق��ط� ،ضعف م��ا تنفقه
احل �ك��وم��ة الأم�يرك �ي��ة ��س�ن��وي�اً ع�ل��ى ق�ط��اع��ات
ال�صحة والتعليم وال�سكن والنقل جمتمعني.
�إىل ذل��ك ،ف ��إن القطاع العقاري ال��ذي يعد
حجر الأ�سا�س لإفال�س امل�صارف الأمريكية،
يتوقع �أن يُظهر ه��ذا ال�سوق ت��راج�ع�اً بن�سبة
 4.11باملئة يف الأ�سواق الأمريكية مقارنة مع
ال�ف�ترة ال�سابقة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الثقة التي

ف �ق��دت ب�شكل ع ��ام ،وت��راج��ع زخ ��م امل�ع��اجل��ات
اجل��دي��ة جت��اه الأو� �ض��اع احلالية وامل�ستقبلية
الهادفة لتعايف االقت�صاد الأمريكي ،خ�صو�صاً
�أن ال�صورة الآن مليئة بال�ضباب ال��ذي مينع
الر�ؤية.
وعلى ال�ضفة الأطل�سية الأوروبية ،ما زالت
ت��رددات الأزم��ة التي تع�صف مبنطقة اليورو
تت�صاعد ،حيث تبني �أن العجز الأوروبي �أ�صبح
بحاجة حل��وايل تريليون ي��ورو بالإ�ضافة �إىل
متويل �ضخم من �أج��ل �إع��ادة ر�سملة البنوك
و�ضمان تغطية الديون ال�سيادية ،ويف احلقيقة
ك��ان وج��ود ال �ي��ورو حتى الآن مبنزلة ح�صن
�ضد ال�ع��وا��ص��ف ،ف�ل��وال وج ��وده لكانت ال��دول
الأوروب�ي��ة انهارت الواحدة تلو الأخ��رى حتت
ت ��أث�ير ال��دي��ون وت��ده��ور �أن�ظ�م��ة امل�� �ص��ارف ،يف
حني يتوقع �أن ي�صل عدد العاطلني عن العمل
يف �أملانيا وح��ده��ا� ،إىل مليونني يف القطاعات
التي تعتمد على الت�صدير ،يف حني فقد العامل
هذا العام حوايل �ستة مليون فر�صة عمل.
وي �ق��ول اخل �ب�راء �إن ال��دي��ون ال���س�ي��ادي��ة يف
�أوروب ��ا ،ال ت�سري ب�شكل وا�ضح نحو احل��ل ،بل
نحو املزيد من الت�أزم ،مما كان له الأثر الكبري
على الواليات املتحدة التي ال تبدو �أنها قادرة
على جتاوز �أزماتها اخلانقة يف املدى املتطور،
وب��ال�ت��ايل ف�ه��ي ك�م��ا ي�ق��در ك�ث�ير م��ن املحللني
لن ت�ستطيع مواجهة �أزمة جديدة قد تزعزع
�أركان االقت�صاد املهتز �أ�صالً.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية

ت�ضم �أج��زاء من �شمال ال�ع��راق و�شمال غ��رب إ�ي��ران
و�شمال �شرق �سورية وج�ن��وب �شرق تركيا(خريطة
رقم  )1ويتواجد الأك��راد بالإ�ضافة �إىل هذه املناطق
ب�أعداد قليلة يف جنوب غرب �أرمينيا وبع�ض مناطق
�أذربيجان ،وت�سكن الغالبية الكردية يف تركيا حواىل
خم�سة ع�شر مليون كردي ،ويف العراق حواىل خم�سة
م�لاي�ين ك��ردي ،ويف �سورية مليونان و�إي ��ران �سبعة
ماليني كردي.
وقد بد�أت الثورات الكردية �ضد ال�سلطنة العثمانية
منذ العام  1841وبلغ عهد ال�ث��ورات الكربى حوايل
اث�ن�ت��ي ع���ش��رة ث ��ورة أ�خ �م��د �آخ��ره��ا ع��ام  ،1975وق��د
ا��س�ت�غ�ل��ت إ�� �س��رائ �ي��ل ال�ق���ض�ي��ة ال �ك��ردي��ة ��ض��د ال �ع��رب،
خ���ص��و��ص�اً ك�م��ا ف�ع�ل��ت يف ج �ن��وب ال �� �س��ودان ،فقدمت
امل�ساعدات الع�سكرية والأمنية للقيادات الكردية يف
ال�ع��راق ،وق��د ك�شف ذل��ك مناحيم بيغن �صراحة عام
 1980ب ��أن �إ�سرائيل قدمت ال��دع��م ل�ل�برزاين ط��وال
ع�شر �سنوات ،و�أن ال�ب�رزاين خ�لال زي��ارات��ه املتكررة
لإ�سرائيل التقى بغولدا مائري ومو�شي ديان وايغال
�آل��ون ،وقد كتب ال�صحفي �إ�سحاق بن حورين مقا ًال
ال ن�شر بتاريخ  1987/9/11يف ملحق �صحيفة
طوي ً
معاريف ،حتدث فيه عن العالقة القوية التي كانت
تربط امل�لا م�صطفى ال�ب�رزاين والإ�سرائيليني منذ
و�صوله �إىل مطار اللد يف فل�سطني املحتلة عام 1968
وحتى وف��ات��ه مبر�ض ال�سرطان ع��ام  .1979وتعترب
ع�لاق��ة إ���س��رائ�ي��ل ب��امل�لا م�صطفى ال�ب�رزاين الفرتة
الذهبية للعالقة الكردية الإ�سرائيلية �آن��ذاك ،حيث
ق��دم��ت �إ��س��رائ�ي��ل �شتى �أن ��واع امل���س��اع��دات يف خمتلف
امل� �ج ��االت ،وت ��واج ��د ��ض�ب��اط �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ون ل�ت��دري��ب
امل�سلحني الأك��راد وخ�ص�ص �ضابط �إ�سرائيلي يرافق
املال م�صطفى ،كانت التدريبات الع�سكرية التي يقوم
بها اخل�ب�راء الع�سكريون الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون ت�ق��وم على
تهيئة الأك��راد يف حالة قيام ح��رب عربية �إ�سرائيلية
م ��ن �أج � ��ل �إب� �ع ��اد �أك �ب��ر ق� ��در مم �ك��ن م ��ن ال ��وح ��دات
الع�سكرية العراقية عن حدود اجلبهة ال�شرقية �ضد
إ���س��رائ�ي��ل ،وك��ان��ت امل���س��اع��دات تتوا�صل ل�ل�أك��راد من
خالل مبعوثي املو�ساد وخ�صو�صاً ال�سالح والذخرية
وامل��درب�ي�ن م��ن ق �ط��اع امل�ظ�ل�ي�ين ب�شكل خ��ا���ص وعلى
ر�أ��س�ه��م العقيد «ت���س��وري ��س��اغ��ي» ال��ذي ت��وىل قيادة
تنظيم �أنظمة الدفاع والهجوم للأكراد على اجلي�ش
العراقي بني  ،1974 - 1966وق��د جنح املو�ساد حتى
تاريخ  2005/6/18باال�شرتاك مع القوات الأمريكية
يف قتل  350عاملاً عراقياً و�أكرث من � 200أ�ستاذ جامعي.
وق��د ا�ستمر ه��ذا التعاون والتن�سيق بعد احتالل
العراق ،وكانت هناك زيارات �سرية �إىل �إ�سرائيل لعدد
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية منها وفيق ال�سامرائي
ومثال االلو�سي� ،إ�ضافة طبعاً للم�صافحة العلنية
التي متت يف �إيطاليا بني رئي�س احلكومة العراقية
آ�ن ��ذاك إ�ي ��اد ع�ل�اوي ووزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل��ي
�سلفيان �شالوم.
ل�ق��د دع �م��ت إ�� �س��رائ �ي��ل ق �ي��ام دول ��ة ك��ردي��ة ب�شتى
الو�سائل ،ومن بينها ت�أ�سي�س معاهد ومراكز �أمريكية
�إ�سرائيلية يف �شتى �أنحاء العامل نذرت نف�سها لت�أ�سي�س
ال��دول��ة ال�ك��ردي��ة ،ومنها معهد( )winnepوهو
�أحد �أفرع م�ؤ�س�سة ايباك اليهودية ال�شهرية ومعهد
وا�شنطن للأكراد.
حيث ميثل العراق مكانة متميزة يف الأيديولوجية
ال�صهيونية الرتباطه بن�ص ت��ورات��ي من�سوب للرب
يخاطب فيه إ�ب��راه�ي��م اخلليل عليه ال���س�لام يقول
الن�ص( :لن�سلك �أعطي هذه الأر���ض من نهر م�صر
�إىل النهر الكبري نهر الفرات).
www.alnnasib.com
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رأي
للمصداقية رجاالتها

العالقة بين اللغتين العربية والفارسية
اللغة العربية هي لغة مقدّ�سة،
ف � �ه� ��ي ل � �غ� ��ة ال� � ��دي� � ��ن وال � �ع � �ب� ��ادة
وال �� �س �ي��ا� �س��ة ،وه� ��ي ل �غ��ة ال� �ق ��ر�آن
ال� �ك ��رمي ،وال �ل �غ��ة امل �� �ش�ترك��ة لكل
ال�شعوب التي دانت للحكم العربي،
وع �ل��ى ك��ل م���س�ل��م �أن ي�ت�ع�ل��م ه��ذه
اللغة ملكانتها الدينية والعلمية،
وقد اعتز بها العرب �أ�شد االعتزاز،
وكذلك ال�شعوب التي تتحدث بها.
   واللغة العربية هي �أوىل لغات
العامل الإ�سالمي ،ولها بكثري من
ل �غ��ات ه ��ذا ال �ع ��امل � �ص�ل�ات ق��وي��ة
لا باللغة الفار�سية،
ك�صلتها م�ث� ً
فهناك عالقة وطيدة بني العربية
والفار�سية مل تكن مو�ضع �شك �أو
ت�سا�ؤل بني علماء اللغات� ،ش�أنها يف
ذلك �ش�أن العالقة بني الثقافتني
العربية والفار�سية.
�   إن ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن ال �ل �غ �ت�ين
العربية والفار�سية ،ق��دمي��ة قدم
جماورة بالد العجم لبالد العرب،
وق��د بلغت ه��ذه العالقة منتهاها
م��ن ال �ق��وة ب�ع��د �أن دخ��ل الإ� �س�لام
ب�لاد ف��ار���س وام�ت��زج��ت الثقافتان

العربية والفار�سية ،وتكونت منها
ثقافة �إ�سالمية واحدة.
   دخ��ل ال�ع��رب ب�لاد ف��ار���س عام
( 30هـ 651/م) بعد مقتل يزدجر
ال �ث ��ال ��ث يف وق� �ع ��ة ن �ه ��اون ��د ال �ت��ي
�سميت  فتح ال�ف�ت��وح ،وق��د انت�شر
الإ� �س�ل�ام يف رب ��وع إ�ي� ��ران ان�ت���ش��اراً
�سريعاً و�أ�سلم كثري من الفر�س يف
مدة وجيزة.
وب��ان �ت �� �ش��ار الإ� � �س �ل�ام ان�ت���ش��رت
ال�ع��رب�ي��ة يف أ�ن �ح��اء  ب�ل�اد ف��ار���س،
وكان الدافع الأول لإقبال الفر�س
على تعلمها ه��و الإمي ��ان ال�صادق
ب ��الإ�� �س�ل�ام ،و�أن ال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
ل�غ��ة ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي ومنبعيه
الأ� �س��ا� �س �ي�ي�ن  -ال � �ق� ��ر�آن ال �ك��رمي
واحل��دي��ث النبوي  -كما �أن اللغة
ال�ع��رب�ي��ة ل�غ��ة أ�� �ص �ح��اب ال�سلطان
ولغة املدار�س.
   وال���س��ؤال ال��ذي يطرح نف�سه،
بعد زوال اللغة البهلوية من جراء
الفتح العربي ،من �أين جاءت اللغة
ال�ف��ار��س�ي��ة احل��دي�ث��ة ال�ت��ي ظهرت
بعد انتهاء عهد ال�سيطرة العربية،

وات� �خ ��ذت� �ه ��ا ال� ��دول� ��ة ال �ف��ار� �س �ي��ة
امل�ستقلة لغة لها؟
   لقد اتخذت الدولة الفار�سية
امل�ستقلة التي قامت بامل�شرق لغة
ق��وم �ي��ة ب� ��دل ل �غ��ة ال� �ع ��رب ل�ب�ع��د
امل� �ن ��اط ��ق ال �� �ش��رق �ي��ة ع� ��ن م��رك��ز
اخل�لاف��ة العربية و�ضعف قب�ضة
ه � ��ذه اخل�ل��اف� ��ة ع �ل �ي �ه��ا ،وه� �ك ��ذا
�أظهرت اللغة الفار�سية الإ�سالمية
ال �ت��ي ا� �ش �ت��د � �س��اع��ده��ا ب �ع��د ذل��ك
وكتب بها �شعراء تزعموا النه�ضة
ال�ف��ار��س�ي��ة الأدب �ي ��ة ب�ع��د الإ� �س�لام
ك� ��ال� ��رودك� ��ي ،وظ� �ه ��رت ال �ت ��آل �ي��ف
والرتجمات بهذه اللغة.
  وال يفهم م��ن ه��ذا �أن الفر�س
ه� �ج ��روا ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب �ع��د �أن
�أ�صبحت لهم لغة ق��وم�ي��ة ،لأنهم
يف احلقيقة مل ين�صرفوا عنها يف
�أدبهم وت�آليفهم.
   ويف ال��دول��ة ال�سامانية التي
اتخذت بخارى عا�صمة لها والتي
ظ �ه��ر ف�ي�ه��ا �أول � �ش �ع��راء ال�ف��ر���س
الكبار بعد الإ�سالم وهو الرودكي،
راج ال�شعر العربي رواج� �اً ك�ب�يراً،

ومع �أن الدولة ال�سامانية فار�سية،
�إال أ�ن �ه��ا مل حت��رم الأدب العربي
من الرعاية ،كما نالت العربية يف
عهد �أحمد بن �إ�سماعيل �شيئاً من
مكانتها القدمية حتى �صارت لغة
الوثائق الر�سمية وك��ان��ت بخارى
جم �م��ع ال �ع �ل��م وال �ف �� �ض��ل ي���س�ع��ون
�إليها من �أنحاء العامل الإ�سالمي
وبها يلتقون .
   وه� � � ��ذا ك� �ل ��ه ي � � ��دل ع� �ل ��ى �أن
العربية ظلت حمتفظة مبكانتها
وان �ت �� �ش��اره��ا ح�ت��ى ب�ع��د �أن �أ��ص�ب��ح
للفر�س لغة قومية و�أدب قومي .
�   إن اللغة الفار�سية اجل��دي��دة
و�إن �أ�صبحت لغة الفر�س القومية،
�إال �أنها مع ذلك عا�شت مع العربية
ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب يف ت ��آل��ف وت�ع��اون
وتفاعل ،وق��د �أث��رت ك��ل منهما يف
الأخ��رى وتفاعلت معها ،وقد �أدت
هذه العالقات الوا�سعة بني العرب
وال �ف ��ر���س �إىل ان �ت �� �ش��ار لغتيهما
وتبادل الت�أثري فيما بينهم.

عبداهلل ال�صفدي

أسر جندي إسرائيلي آخر متى ..ال أين وكيف؟
ك �ع��ادة ال�ن�خ��ب ال���س�ي��ا��س�ي��ة واحل��زب �ي��ة،
وح �ت��ى و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
املتمر�سة يف ق��راءة العقل العربي امل�أخوذ
بتمجيد االن�ت���ص��ارات وتخليد الأجم ��اد،
ب� ��دا امل �� �ش �ه��د ال �� �س �ي��ا� �س��ي داخ � ��ل ال �ك �ي��ان
الإ�سرائيلي يف ا�ستنطاق الواقع وم�ساءلة
قياداته ونخبه عن الثمن الباهظ الذي
مت دف �ع��ه ل�ت�ح��ري��ر الأ� �س�ي�ر ��ش��ال�ي��ط من
�آ�سريه ،وهو الثمن الذي مل يعد ينكر �أحد
كونه مرتفع التكاليف بالن�سبة للحكومة
الإ�سرائيلية.
ورغ� � � � ��م خ� � � � ��روج ب � �ع � �� ��ض ال � �ك � �ت� ��اب� ��ات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ل�ل��دف��اع ع��ن م��وق��ف رئي�س
احل �ك��وم��ة ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و ،وحم��اول��ة
إ�ي�ه��ام البع�ض �أن حركة حما�س ه��ي من
ت�ن��ازل يف ال�صفقة ،م�ق��دم�اً دليلني على
ذلك ب�أن الأخرية ا�ضطرت «بف�ضل التعنت
وال�ت���ص�ل��ب الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» �إىل امل��واف�ق��ة
ا�ستثناء عدد من كبار قادتها الع�سكريني
�أو رموز الأ�سرى القياديني ،و�أنها وافقت
ع�ل��ى م �ب��د�أ إ�ب �ع��اد ن�ح��و  203أ�� �س�ي�ر ،كما
طلبت احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،رغ��م كل
ذل��ك� ،إال �أن ت�صريح رئي�س جهاز املو�ساد
ال���س��اب��ق ،م�ئ�ير داغ� ��ان ،بالثمن الباهظ
الذي تكبدته «�إ�سرائيل» يف ال�صفقة ،يلغي
كل هذه املناكفات �أو على الأقل ،يقلل من
�ش�أنها.

�أل�ي�ك����س ف�ي���ش�م��ان ،امل�ع�ل��ق ال�ع���س�ك��ري يف
�صحيفة يديعوت �أح��رون��وت الإ�سرائيلية
ب ��دا أ�ك�ث�ر ت �� �ش��ا ؤ�م �اً �إزاء ال���ص�ف�ق��ة� ،إذ مل
تعد امل�س�ألة من وجهة نظره عن الكيفية
�أو امل �ك��ان ال ��ذي مي�ك��ن لف�صائل امل�ق��اوم��ة
الفل�سطينية �أن ت�أ�سر فيها جندياً �إ�سرائيلياً
آ�خ��ر غري �شاليط ،بل عن التوقيت ،و أ�ن��ه
هذه املرة لن يكون جندياً واحداً ،بل رمبا
كان الأمر خمتلفاً و�أكرث خطورة.
وطالب في�شمان امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ب��درا� �س��ة ت��داع �ي��ات �صفقة
�شاليط ح�سب تعبريه ،الوفاء للأحرار،
بح�سب م��ا ب ��ات ي �ع��رف ،ع�ل��ى م�ك��ان��ة كل
من حركة حما�س والرئي�س الفل�سطيني
حم �م��ود ع�ب��ا���س ،وت �� �س��اءل ع��ن ��س��ر ف�شل
اجلي�ش الإ�سرائيلي يف عملية الر�صا�ص
امل�صبوب عام  2009يف �أ�سر �أحد القيادات
الكبرية حلركة حما�س ومبادلته ب�شاليط
ب ��دل ه ��ذا ال �ع��دد ال �ك �ب�ير م��ن الأ�� �س ��رى،
معترباً �أن �صفقة التبادل كانت بحاجة
لإع� ��داد وت�ع�م��ق �أك�ب�ر ،و�أن �ه��ا ن�ف��ذت على
عجل لغايات وم�آرب �أخرى.
ه ��ذه الإجن � � ��ازات وامل � � ��آرب ال���س�ي��ا��س�ي��ة
لرئي�س حكومة �إ�سرائيل بنيامني نتنياهو
ك��ان��ت حم��ط ق ��راءة ومتحي�ص م��ن قبل
امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي ل�صحيفة «�إ� �س��رائ �ي��ل
اليوم» «دان مرغليت»� ،إذ �أكد �أن اجلمهور

�أو ال�شارع الإ�سرائيلي مل يح�سن كثرياً من
نظرته �إىل قادته ال�سيا�سيني والع�سكريني
بعد ال�صفقة ،لكن نتنياهو ،وعلى ال�صعيد
ال�شعبي الداخلي ،اكت�سب نقاطاً �إ�ضافية
خففت من غلواء االحتجاجات الداخلية
امل���س�ت�ع��رة � �ض��ده ،وه��و الأم ��ر ذات ��ه ال��ذي
ا�ستفاد منه وزير حربه �إيهود باراك.
ف �ي �م��ا مل ي� �خ ��ف امل� �ح� �ل ��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي
تخوفه من تداعيات �صفقة �شاليط على
ال �ع�لاق��ة ب�ين ح��رك��ة ح�م��ا���س وم���ص��ر ما
بعد ال�ث��ورة ،يف ظل التوتر ال��ذي ت�شهده
العالقات امل�صرية الإ�سرائيلية ،وال��ذي
ح��اول نتنياهو التخفيف منه ب��الإع�لان
عن �صفقة تبادل خا�صة بني «�إ�سرائيل»
وم�صر .ال�سيما �أن العالقة بني حما�س
وم�صر ما بعد الثورة بد�أت ت�أخذ م�ؤ�شراً
ت�صاعدياً ق��د يكون ل��ه أ�ب�ع��اد مهمة على
امل�ستوى املنظور ،وبالذات بعد االنتخابات
ال�برمل��ان�ي��ة وال��رئ��ا��س�ي��ة يف م�صر ،كما مل
يخف تخوفه من �آثار ال�صفقة على ملف
امل�صاحلة الفل�سطينية بني فتح وحما�س،
واح�ت�م��ال �أن يعطي امل�ل��ف دف�ع��ة �إ�ضافية
وغ �ي�ر م �ت��وق �ع��ة ،ق ��د ت �غ�ير م ��ن م�لام��ح
امل�شهد ال�سيا�سي يف املنطقة يف القريب
العاجل.

ه�شام منوّر

ال�صفر رقم ملك بني الأرقام ..ف�أن متنحوه �إىل �أردوغان
فهذا كثري عليه ،كقولكم�« :صفر م�صداقية� ،صفر م�شكالت..
�صفر ع ��داوات» .م��ا يليق ب��ه م��ن نعوت وتو�صيف �أن��ه «ع��اد
بخفي حنني» الرجب الطيب �أردوغ��ان الذي و�ضع �سيناريو
فيلم حل�ساب «هوليود» ن�صّ ب نف�سه بط ًال من غري �أن يقا�سم
�أح��داً حتى �أدواراً ثانوية ..هذا احلامل ب�إقامة �إمرباطورية
عثمانية من �سواحل الأدرياتيك يف �أوروب��ا و�صو ًال �إىل �سور
ال�صني العظيم م��روراً بكل العامل العربي  -الأفريقي منه
والآ�سيوي.
�شمّر الرجب الطيب عن �ساعديه م�سرت�شداً بن�صح وزير
خارجيته ط��ارق�اً ب��اب �سورية بوابة العامل العربي حام ًال يف
حقيبته الديبلوما�سية الأنيقة ال�شكل الفارغة امل�ضمون ح ًال
مل�س�ألة اجلوالن ال�سوري ..يف وقت كان ينعم فيه وقيادة الكيان
الغا�صب ب�شهر مع�سول من التكاذب وال�صفقات امل�شبوهة �إذ ك ًّال
من «اجلمل بنية واجلمّال بنية».
هدف املراوغني واحد ..الطاقة ال�سيما الغاز القابع حتت
املياه الإقليمية ال�سورية واللبنانية و�صو ًال �إىل قرب�ص ..غري
�أن الرياح جتري مبا ال ت�شتهي ال�سفن ..حيث جاءت االنتكا�سة
احل ��ادّة يف ال�ع�لاق��ات الرتكية  -الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ..ج��راء حرب
الأخ�يرة على غ�زّة من ث ّم اعتدائها على «�أ�سطول احلرية».
فباءت الو�ساطة بطبيعة احل��ال بالف�شل ..لكن احللم بلعب
دور البطولة ال يزال ماث ًال �أمام النجم الطيب .ف�ش ّد الرّحل
نحو �أر���ض الكنانة ي�ش ّد على �أي��دي ث��ورة  25يناير ..م�صوباً
على �إي ��ران و��س��وري��ة ،مبعنى حلف ت��رك��ي  -م�صري مقابل
حتالف �سورية و إ�ي ��ران ..طارحاً نف�سه يف امل�ستقبل القريب
حامياً ل��دول النفط يف املنطقة �إذا ما ان�سحبت �أمريكا من
العراق و�أفغان�ستان..
فيكون مقبو ًال عند دول النفط� ،إذا ك��ان ال�شقيق العربي
الأكرب �شريكاً يقف �إىل جانبه وي�ؤمن له الغطاء..
�أردوغان يحاول ا�ست�شراف امل�ستقبل من منظور �أمريكي..
ف��ال�ت�ه��دي��د الأم�ي�رك��ي ل���س��وري��ة وال��وع�ي��د لإي� ��ران يجعالن
«الطيب» يف عجلة من �أمره لرتتيب «�أجندته» ال�سيما ما يتعلق
منها مب�س�ألة الأكراد على املربع العراقي  -الإيراين  -ال�سوري
 الرتكي..فها هو يفتح ذراعيه وقلبه و�أر���ض تركيا للدرع ال�صاروخي
الأم�يرك��ي ورادارات ��ه� ..أمقتنع يا رج��ب �أن ال�صهيو  -نورانية
��س�ت��وك��ل �إل �ي��ك أ�م ��ر �إدارة � �ش ��ؤون امل�ن�ط�ق��ة ب ��د ًال م��ن ربيبتها
«�إ�سرائيل» ما مل تكن من لدنها؟..
و�إذا كنت ك��ذل��ك� ..أمقتنع أ�ن��ت من �أن ث��ورة  25يناير التي
حطمت ال�سفارة الإ�سرائيلية على �أر�ض الكنانة �ست�سل�س الزمام
ملت�صهني و�إن بدا يف ثوب ال يحمل على الت�شكيك به لل�سذج من
املت�سلّقني على �سلّم ال�سيا�سة؟
�أنت� ..أنت من ف�ضح �أمره وك�شف زيفه و�أ�سقط ورقة التني،
وبان على حقيقته واحلمد هلل وقبل فوات الأوان..
�أردوغان ..لب�سك القفازات ،و�سكب امل�ساحيق على وجهك لن
يغريا من حقيقتك و�إن كنت خدعت بع�ضنا لبع�ض الوقت..
فكر واعترب ..ف�إيران و�سورية وفل�سطني ولبنان �أبقى و�أوفى
لك ولرتكيا يف ال�سراء وال�ضراء من �أمريكا وزبانيتها يف العامل
ويف املنطقة على وج��ه اخل�صو�ص ..فالزمن ال��ذي نامت فيه
نواطري م�صر عن ثعالبها وىل �إىل غري رجعة ..فقد ا�ستفاقت
النواطري من �سباتها ،والثعالب �آوت �إىل جحورها ،وال�شعب
باملر�صاد لكل من يحاول اال�صطياد يف املاء العكر..
فما عليك �إ ّال �أن مت ّد اليد مب�صداقية الرجل التائب والعائد
عن خطئه ،فالرجوع عن اخلط�أ ف�ضيلة..
ال جتعل من تركيا ج�سر عبور للغزاة القتلة املتجلبني بثياب
حمالن ،رافعني فوق هاماتهم القزمة �شعارات تخلب الأب�صار
وتفنت القلوب ..من حرية �إىل دميقراطية وعدالة وم�ساواة
وتطور تكنولوجي ،يف حني �أن الهدف ال يخفى على عاقل� ..إال
وهو نهب الرثوات املكد�سة يف �أر�ضنا من نفط ومعادن و�سواها..
هذا على ال�صعيد املايل واالقت�صادي� ،أما على ال�صعيد الديني
فاملطلوب �سلخ �إن�ساننا عن ثقافته وذاك��رت��ه الدينية لي�سهل
عليها توظيفه يف امل�شروع الكبري املتمثل بحماية الكيان امل�سخ.
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بيروتيات

ذكريات �أم علي �سالم عن مدر�ستها
م � ��اذا ت �ق ��ول ال �� �س �ي��دة ك �ل �ث��وم حم�م��د
ال�برب�ير �أو �أم علي ��س�لام ع��ن مدر�ستها،
وحت��دي��داً ع��ن جمعية املقا�صد ور�سالتها
لتعليم الفتاة امل�سلمة؟
تقول �أم علي �سالم:
لي�س اه�ت�م��ام امل�ق��ا��ص��د بتعليم الفتاة
امل���س�ل�م��ة وت�ث�ق�ي�ف�ه��ا ل �ت �ك��ون �أم� � �اً ��ص��احل��ة
حت�سن تربية �أبنائها وتثقيفهم وتهذيبهم
بالأمر اجلديد ،ف�إن ذلك يعود �إىل الن�صف
ال �ث��اين م��ن ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر عندما
�أ�س�ست اجلمعية �أول مدر�سة للبنات مبحلة
ال�ب���س�ط��ة ال �ت �ح �ت��ا ،ب �ج��وار احل �م��ام الآن،
وكانت �إحدى تلميذاتها يف ذلك احلني مع
رفيقاتي البريوتيات ال�صغريات اللواتي
كن يالقني مقاومة واعرتا�ضاً من معظم
الآب��اء الذين كانوا ي�ستنكفون عن �إر�سال
بناتهم �إىل املدار�س..
وم ��ن م�ع�ل��وم��ات �أم ع�ل��ي ال�ق�ي�م��ة عن
مدر�ستها الأوىل تقول� :إنني كنت طفلة ال

�أذكر كثرياً عن �أع�ضاء جمعية املقا�صد يف
ذلك احلني ،ولكني كنت �أع��رف الع�ضوين
املكلفني ب��الإ��ش��راف على مدر�ستنا ،وهما
املرحومان حممود رم�ضان و�أحمد دريان،
ال� �ل ��ذان ك��ان��ا ي �ح �� �ض��ران يف م �ع �ظ��م �أي� ��ام
الأ�سبوع �إىل املدر�سة للوقوف على �سريها
وتقدمها وتفقد �ش�ؤونها.
�أما الهيئة التعليمية التي كانت ت�شرف
على املدر�سة فكانت م�ؤلفة من الأوان����س:
ح�ل�ي�م��ة ر�� �ض ��وان(امل ��دي ��رة) ف��اط �م��ة ع�م��ار
(ال �ن��اظ��رة) وامل �ع �ل �م��ات :اخل��وج��ة حنيفة
ناعماين للقر�آن الكرمي ،فاطمة الأ�سمر،
ح�ل�ي�م��ة �إدري� �� ��س ،ف��اط�م��ة ع��ز ال��دي��ن ،أ�م��ا
العلوم الدينية ،اللغة العربية بفروعها وفن
اخلياطة والتطريز للتلميذات الكبريات.
وكانت ال�سيدة �أم علي �سالم تذكر تلك
الأيام البعيدة بتقدير ووفاء ،للتدليل على
ما كانت اجلمعية تعلقه من �آمال كبار على
تعلم الفتاة لتكون �أماً �صاحلة يف امل�ستقبل،

لتختتم ب��ال�ق��ول :ويهمني ب�ه��ذه املنا�سبة بك ال�صلح قائم مقام �صور (والد ريا�ض)،
�أن �أق��رر حقيقة هامة ،هي اهتمام جمعية عبد البديع اليايف ،معاون م�أمور حتريرات
املقا�صد بتثقيف ال�ف�ت��اة وتعليمها تعليماً ال ��وي ��ر ك � ��و ،را�� �ش ��د ب �ي �ه��م ،م ��ن ال �ت �ج��ار،
ع��ال�ي�اً ال ي�ق��ل ع��ن اهتمامها ب��ال���ش�ب��اب� ،إذ حممد على أ�ي��ا���س ،م��ن ال�ت�ج��ار ،عبد اهلل
�إنها افتتحت مدار�س عدة يف كافة الأحياء بي�ضون ع�ضو حمكمة ال�ت�ج��ارة ،رزق اهلل
البريوتية ليت�سنى لأكرب عدد من الفتيات (ط��وق��اط�ل��ي) با�شكاتب حمكمة التجارة،
ارتياد دور العلم ،كما �أنها �أتاحت لها ال�سفر ال��دك�ت��ور ن�ع��وم ب ��دور ،ج��رج��ي �صابوجني،
�إىل اخل ��ارج للتخ�ص�ص مبختلف الفنون م�صور ،ر�شيد الفاخوري حمرر ،مقاوالت
والعلوم امل�صرية ،كالطب والتدبري املنزيل بريوت ،يو�سف عز الدين با�شكاتب املحكمة
و��س��واه��ا م��ن ال�ع�ل��وم ال�ت��ي حتتاجها الفتاة ال�شرعية ،ر�شيد الأحدب ،كاتب يف املحكمة
اليوم.
ال�شرعية� ،أبو احل�سن الك�ستي كاتب �ضبط
حم�ك�م��ة ال �ب ��داي ��ة�� ،س�ع��د ال ��دي ��ن ح �م��ادة،
بيارتة نالوا �أو�سمة ال�سلطان
ق �ل��م حم�ك�م��ة ال �ت �ج��ارة ،حم �م��ود خ��وج��ه،
ع���ض��و ال�ب�ل��دي��ة ،أ�ح �م��د ال�ع��ري����س ،م�ع��اون
يف �سنة  ،1892ن��ال بع�ض ال ��ذوات من مفو�ض ال�شرطة ،عبد اهلل الرفاعي ،كاتب
أ�ب�ن��اء والي��ة ب�ي�روت �أو��س�م��ة م��ن ال�سلطان ر�سومات.
العثماين كان على النحو التايل:
ناظر ال��زراع��ة وامل�ع��ادن �سليم ملحمة،
ك ��ام ��ل ب ��ك ال �� �ص �ل��ح رئ �ي ����س حم�ك�م��ة �أحمد با�شا ال�صلح� ،سعد الدين با�شا قباين،
ا�ستئناف اجل��زاء يف طرابل�س الغرب ،ر�ضا احل� ��اج حم ��ي ال ��دي ��ن ب �ي �ه��م ،ع �ب��د ال �ق��ادر

م �ن�لا (ط��راب �ل ����س) ،خ�ل�ي��ل خ� ��وري م��دي��ر
الأم��ور الأجنبية ،ا�سكندر تويني� ،أنطوان
جن ��ار ،م��و��س��ى ف��ري��ج ،احل ��اج حم��ي ال��دي��ن
حمادة ،حممد بيهم رئي�س البلدية ،ح�سن
ب�ي�ه��م ،م�ي���ش��ال �إده ،ن�ق��وال وق�ي���ص��ر نوفل
(طرابل�س) ،ال�شيخ عبد البا�سط الفاخوري
م�ف�ت��ي ب�ي��روت ،ال���ش�ي��خ م���ص�ط�ف��ى لطفي
مفتي ط��راب�ل����س ،ال���ش�ي��خ ح�سني اجل�سر،
ال�شيخ إ���س�م��اع�ي��ل امل�غ��رب��ي ،ال�شيخ أ�ح�م��د
�شهاب الدين ال�صيادي ،ال�شيخ املفتي �أحمد
�إ�سماعيل ،عبد القادر قباين ،عبد الرحيم
ال�صلح ،املهند�س ب�شار ،يو�سف عرمان ،حنا
ال�ع��ورا ،م�صطفى الرفاعي ،نقوال نقا�ش،
ا�سكندر ح��داد قائمقام زح�ل��ة ،عبد الغني
قباين.
عن «�أوراق لبنانية»
�آذار 1955

�أحمد

من �أجل قانون انتخاب يحد من املال ال�سيا�سي ..ومينع و�صول الع�صا []3

ملاذا يعار�ض وليد جنبالط الدائرة املو�سعة والن�سبية؟

قد يكون من �أهم النتائج التي خرج بها القائد
ال��راح��ل ال�شهيد كمال جنبالط من �أزم��ة �أو فتنة
 ،1958هو �أن يخرج �إىل النطاق الأو�سع� ،إىل الوطن،
وخ���ص��و��ص�اً أ�ن ��ه �أط �ل��ق ق�ب��ل ت�سع ��س�ن��وات م��ن ه��ذه
الفتنة احلزب التقدمي اال�شرتاكي.
وعليه �أخ��ذ جنبالط الأب يركز على القيادات
ال�شابة م��ن ك��ل املناطق وم��ن ك��ل ال�ط��وائ��ف ،ب�شكل
�أهّ ��ل احل��زب منذ منت�صف �ستينيات القرن املا�ضي،
لأن يقود العمل الوطني ب�شكل عام ،وبهذه ال�صفة،
كان املجل�س ال�سيا�سي املركزي للحركة الوطنية مع
ب��داي��ة احل��رب الأه�ل�ي��ة ،وم�شروعها املرحلي للحل
ال�سيا�سي.
ا�ست�شهد كمال جنبالط يف �آذار  ،1977وخلفه
وحيده وليد جنبالط يف رئا�سة احل��زب التقدمي
اال�شرتاكي ويف رئا�سة احلركة الوطنية ،حيث التف
اجلميع حوله ميح�ضونه الدعم والت�أييد وامل�شورة.
من الي�سار اللبناين والقومي مبختلف تالوينه،
�إىل خمتلف الف�صائل الفل�سطينية ،انتهاء ب�سورية،
ودول ما �أ�صبح ي�سمى ال�صمود العربي بعد زي��ارة
ال���س��ادات �إىل القد�س ع��ام  1977وتوقيعه اتفاقية
كامب ديفيد عام  ،1979كلها كانت ال توفر �أي �شكل
من �أ�شكال الدعم والت�أييد ل�سليل البيت العريق.
ومنذ اتفاق الطائف ،وع��ودة ال�سالم �إىل لبنان،
اختار وليد جنبالط ،الرتاجع عن �أدوار وطموحات
و�أحالم كمال جنبالط وحزبه التقدمي اال�شرتاكي،
وب��د أ� التقوقع على امل�ستوى ال��درزي فقط ،بعد �أن
كان قد بد أ� من قبل والدة اتفاق الطائف التخلي عن
عدد كبري وهام من رفاق كمال جنبالط ،فلم يعد
�أي دور لفريد جربان ولعبا�س خلف ،حم�سن دلول،
ريا�ض رع��د ،ع��ادل �سيور ،وكثري كثري من الأ�سماء
التي كان لها دورها ومكانها يف مرحلة قائد احلركة

ال��وط�ن�ي��ة واجل �ب �ه��ة ال�ع��رب�ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف ال �ث��ورة
الفل�سطينية وم�ؤ�س�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي.
ح �ت��ى �أن ال ��وري ��ث ت �خ �ل��ى ع ��ن احل �ل �ف��اء من
طائفته ،فتخلى عن �آل تقي الدين ،مل�صلحة واحد
فرد من بعقلني هو مروان حممد علي حمادة على
�سبيل املثال ال احل�صر ،وتخلى عن �آل العريان يف
را�شيا ،رغم �أن �شبلي العريان كان دائماً يف جبهة
الن�ضال ال��وط�ن��ي حينما ي�ف��وز بالنيابة ،و أ�ك�ثر
من ذلك ،مل يعد للن�ضال الوطني التقدمي من
آ�ث��ار يف قامو�س وري��ث البيت اجلنبالطي ،ب�شكل
جعل بع�ض ال�ظ��رف��اء يعلق م��رة �أن ول�ي��د ف�ضل
ب�شري جنبالط على ك�م��ال جنبالط ،وجيفري
وف�ضل ثروة �آل
فيلتمان على الك�سندر �سلطانوفّ ،
احلريري على الفقراء الذين لي�س يف قمي�صهم
زر ،والذين و�صفهم والده يوماً ب�أنهم �سيغريون
وجه العامل..
وعليه ،منذ عودة موا�سم االنتخابات النيابية يف
ال�ع��ام  ،1992ك��ان لوليد جنبالط ،م��واق��ف ال متت
ب�صلة �إىل ت��راث كمال جنبالط ال�سيا�سي يف جمال
الإ�� �ص�ل�اح ال���س�ي��ا��س��ي ،ف�م� ؤ���س����س احل ��زب ال�ت�ق��دم��ي
اال�شرتاكي الذي كان يحر�ص �أن تكون جبهة الن�ضال
الوطني ممثلة لكل امل�ن��اط��ق ،حيث �إن�ه��ا منذ العام
 ،1960كانت ت�ضم نواباً من جبل لبنان ،واجلنوب
والبقاع وب�يروت ،وهكذا كنا جند النواب الراحلني:
حم�م��د ع�ب��ا���س ي��اغ��ي م��ن بعلبك ال �ه��رم��ل ،و�شبلي
العريان من البقاع الغربي ،ومعروف �سعد من �صيدا،
وف��ري��د ج�بران م��ن ب�ي�روت ،وعبد اهلل غطيمي من
بنت جبيل� ،إىل جانب �أنور اخلطيب ثم زاهر ،وبهيج
تقي الدين ،وتوفيق ع�ساف ،وعريز عون..
ول �ه��ذا ،ك�برت ال��ر ؤ�ي��ة والأح �ل�ام الوطنية عند
ك�م��ال جنبالط� ،إذ بعد �أن ك��ان يطالب بالن�سبية

ول��و ع�ل��ى م���س�ت��وى ال�ق���ض��اء ،دع��ا �إىل ج�ع��ل لبنان
دائ��رة انتخابية واح��دة واعتماد الن�سبية ،لأن��ه كان
حا�سماً ،ب� أ�ن��ه بهذا اخل�ي��ار� ،سيكون ح��راً يف اختيار
�أف�ضل عنا�صر املجتمع ،ويف التمدد ال�سيا�سي �إىل كل
املناطق اللبنانية.
وه��و الأم ��ر ال ��ذي ي ��ؤك��د ول�ي��د ج�ن�ب�لاط أ�ن ��ه ال
يريده ،حيث كان وا�ضحاً يف كل القوانني االنتخابية
ال�ت��ي اع�ت�م��دت م�ن��ذ ال �ع��ام  1992ح�ت��ى � ،2009أن��ه
ا وحم��دداً على
ال يريد �إال �أن يكون م��ؤث��راً وف��اع�ل ً
امل���س�ت��وى ال� ��درزي ف �ق��ط ،وحت ��دي ��داً ع�ل��ى م�ستوى
دائرتي ال�شوف وعاليه� ،أي على م�ستوى �أربعة نواب
دروز( ،اثنان يف ال�شوف واثنان يف عاليه) ،و�إال كيف
ميكن �أن يفهم امل��رء التخلي ع��ن ن��واب يف ال�شوف
ل�صالح ال�ق��وات اللبنانية ول�صالح دوري �شمعون
و�آل احل��ري��ري ،وك�ي��ف ميكن التخلي ع��ن ن��ائ��ب يف
عاليه ل�صالح الكتائب التي كان كل حلمها منذ العام
� 1960أن ت�ؤكد على ح�ضورها يف هذا الق�ضاء فما
ا�ستطاعت.
يف تو�سيع الدوائر االنتخابية� ،سواء على م�ستوى
امل�ح��اف�ظ��ة (امل �ح��اف �ظ��ات اخل�م����س) �أو ل�ب�ن��ان دائ��رة
انتخابية واح��دة واعتماد الن�سبية ،ويف ظل النهج
ال�سيا�سي الذي اعتمده وريث كمال جنبالط ،منذ
نهاية ثمانينات القرن املا�ضي ،يعرف �أنه لن يكون
�صانع ح��دث ،و أ�ن��ه لن يكون �صانع ل��وائ��ح ،بل �أحد
مكونات اللوائح� .أمل يرتاجع دور احلزب التقدمي
اال� �ش�تراك��ي ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��وط�ن��ي ال���ش��ام��ل� ،أمل
ينعي احلركة الوطنية اللبنانية ..رح��م اهلل كمال
جنبالط.
يف احللقة املقبلة:
الن�سبية الأكرث عدالة والأ�سهل فرزاً ونتائج

� �ص ��در ح ��دي �ث �اً ع ��ن دار ال�ن�ه���ض��ة
ال �ع��رب �ي��ة ك� �ت ��اب ب �ع �ن ��وان «ال � � ��رد ع�ل��ى
الإل �ه �ي�ين وامل ��ادي�ي�ن» ،ب���ص�ف�ح��ات 233
مل�ؤلفه الدكتور عبد املنعم جربي تناول
ف �ي��ه م �ق��ارن��ة ب�ي�ن ن �ظ��ري��ات الإل �ه �ي�ين
وامل ��ادي�ي�ن ب ��الأب ��واب وال �ف �� �ص��ول ح��ول
الإمي��ان  -اهلل  -املالئكة  -النف�س وما
تهوى أ�ه��ل ال�ه��وى  -ال��وج��ود طبيعة -
ب��راه�ين وج��ود اهلل  -العلم بيان وج��ود
اهلل  -الكون املخلوق ال ميكن �أن يكون
�أزل�ي�اً  -والعلم هو حكم الذهن اجل��ازم
املطابق للواقع �ضد اجلهل لي�شمل كل
علم حتى يدخل يف معرفة اهلل.
ال �ك �ت��اب ب��ان��ورام��ا م �ع��اريف �إمي ��اين
بوجود خالق هذا الكون داح�ض معامل
امل��ادي�ي�ن ح���س��ب امل���س�ت��وى امل �ع��ريف بلغة
الإن�سان العامل التي تتحدث يف �صفات
اهلل يف التنزيه وعدم الت�شبيه والتمثيل
وم ��ن �أراد امل�ع��رف��ة ل�ل�ح��ق ع�ل��ى ال��وج��ه
ال���ص�ح�ي��ح ف�ل�ي�ع��رف��ه ب �ب �ح��ث وحت�ق�ي��ق
م ��ن ال ��وج ��ود امل �ن �ظ��ور ،ك �م��ا ت�ك�ل��م عن
احلب والوله وال�شغف والهيام وطبائع
النفو�س والأرواح يف احل��ب �إىل احلب
املتفاين الفاين.
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ال�شيخ عبد النا�صر جربي يدعو لإ�سقاط نظام الفو�ضى العاملي
يف مداخلة �ألقيت يف امل�ؤمتر العاملي الذي �أقيم يف
مدينة بور�صة يف تركيا حتت ع�ن��وان« :ف�ضائل �أهل
البيت وم�ساهماتهم يف الأخ��وة بني امل�سلمني» ،ممث ًال
جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ،قال ال�شيخ الدكتور
عبد النا�صر جربي:
ال يخفى على �أحد �أن اهلل تبارك وتعاىل بعث النبي
الأع�ظ��م حم�م��داً �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم ،ليكون
القطب ال��ذي تتمحور عليه ال�ع��وامل ويجتمع عليه
اخللقَ } :و َم��ا أَ�رْ�سَ ْلنَاكَ �إِال رَحْ َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ{ الأنبياء
107
ف� ��الأوْىل ب� أ�ه��ل الإمي ��ان والإ� �س�ل�ام� ،أن يتمركزوا
حوله ،ومن بعده �آل بيته كما جاء عن النبي �صلى اهلل
عليه و آ�ل��ه و�سلم�« :إين ت��ارك فيكم الثقلني كتاب اهلل
و�أه��ل بيتي� ،أذك��رك��م اهلل يف �أه��ل بيتي» ،كررها النبي
�صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم ث�لاث م��رات .رواه الإم��ام
م�سلم .و�أعني هنا من �آل البيت الذرية املباركة �سواء
اجتمعت لهم الوالية الظاهرة �أي احلكم وال�سلطان مع
الباطنة �أي الطريق �إىل اهلل �أم ال ،والذرية املباركة هم
أ�ه��ل العبا ،فعن �أم امل�ؤمنني ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها ق��ال��ت« :خ��رج النبي �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم
غداة ،وعليه مِ رطٌ ُمرَحَّ ٌل من �شعر �أ�سود فجاء احل�سن
بن علي ف�أدخله ثم جاء احل�سني فدخل معه ،ثم جاءت
فاطمة ف�أدخلها ،ثم جاء علي ف�أدخله ثم قال�}:إمنا
يريد اهلل �أن يُذهب عنكم الرج�س �أهل البيت ويُطهّركم
تطهرياً{ حتى ال يدخل من اُحلق ب�أهل البيت الكرام
على ر�أي فريق كبري من علماء امل�سلمني مثل ال�صحابي
اجلليل �سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه «�سلمان منا �أهل
البيت» �أو ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أمهات
امل�ؤمنني
ين مِ ��نْ َ أ� ْن� ُف����سِ � ِه� ْم َو َ أ� ْزوَاجُ � � ُه
}ال� َّن� ِب��يُّ �أَوْلىَ ِب�المْ ُ� ؤ�ْمِ � ِن� َ
�أُ َّمهَا ُت ُه ْم َو أ�ُولُو الأرْحَ ��ا ِم َبعْ�ضُ ُه ْم َ�أوْلىَ ِب َبع ٍْ�ض فيِ ِكتَابِ
ني َوالمْ ُهَاجِ رِينَ �إِال أَ� ْن َت ْف َعلُوا �إِلىَ أَ� ْو ِليَا ِئ ُك ْم
اللهَّ ِ مِ نَ المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
َم ْعرُوفًا َك��ا َن َذ ِل��كَ فيِ ا ْل ِكتَابِ مَ�سْ طُ ورًا{ الأحزاب()6
�أو جميع امل��ؤم�ن��ون « أ�ن��ا ج��د ك��ل ت�ق��ي ،ول��و ك��ان عبداً
حب�شياً».
} ُه َو ا َّلذِي يُ�صَ لِّي َعلَ ْي ُك ْم َومَال ِئ َك ُت ُه ِليُخْ رِجَ ُك ْم مِ نَ
الظُّ ُلمَاتِ �إِلىَ النُّورِ{ الأحزاب 43
�أو غريهم من الذين حترم عليهم ال�صدقة.
وق��د �أخ ��رج الإم ��ام ال�ب�خ��اري رح�م��ه اهلل أ�ح��ادي��ث
كثرية يف مناقب �سيدنا علي بن �أب��ي طالب القر�شي
الها�شمي أ�ب��ي احل�سن ر�ضي اهلل عنه ،وي��ورد تعليقاً
ح��دي��ث  « :أ�ن ��ت م�ن��ي و أ�ن ��ا م�ن��ك ،وذك ��ره م��و��ص��و ًال يف
مو�ضع �آخر ،ويذكر �أي�ضاً قول �سيدنا عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه« :تويف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله

زاويـــة حــــادة
الرهان المطروح في عالم
العولمة ..هل تحمي

الثقافة نفسها؟

و�سلم وه��و عنه را�� ٍ�ض» يعني علياً ثم �أ�سند �أحاديث ما هي مفككة وتق�سيمها أ�ك�ثر مما هي مق�سمة على
يف ف�ضائله ر�ضي اهلل عنه كحديث« :لأعط ّ
ني الراية خلفيات مذهبية ودينية وعرقية ،لتبقى �إ�سرائيل هي
غداً رج ًال يحبه اهلل ور�سوله» كما �أخرج حديث�« :أما الأق��وى وتتحكم ال�صهيونية العاملية بالعامل ،لذلك
تر�ضى �أن تكون مني مبنزلة هارون من مو�سى..
يجب علينا �أن نتم�سك بوحدتنا أ�م��ام هذه الأخطار،
ويذكر �أي�ضاً يف باب املناقب ،مناقب ال�سيدة فاطمة وم ��ا ت�ت�ع��ر���ض ل��ه � �س��وري��ة يف ه ��ذه الأي � ��ام وال���ش�م��ال
ر�ضي اهلل عنها ويعلق ح��دي��ث« :فاطمة �سيدة ن�ساء الأفريقي واليمن هو من ه��ذا الباب ،ال ت�صدقوا ما
�أهل اجلنة» ،الذي �أ�سنده يف عالمات النبوة ثم ي�سند يطلقون من �شعارات (حرية ،دميقراطية� )..إمنا هي
حديث« :فاطمة مني فمن �أغ�ضبها �أغ�ضبني» ،كما الأيدي اخلفية لإ�سقاط النظام وحلول الفو�ضى ،ف�إذا
�أخرجه يف موا�ضع �أخرى مع �أحاديث �شتى.
ح�صل ه��ذا يف ��س��وري��ة ،ن�س�أل اهلل ال�سالمة ،فرتكيا
ونحن ال�ي��وم ينبغي علينا �أن ن� ؤ�ك��د على حمبتنا احل�ب�ي�ب��ة ل�ي���س��ت مب �ن ��أى ع��ن ه ��ذا اخل �ط��ر ،وك��ذل��ك
للنبي الأع �ظ��م �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و��س�ل��م وحمبة ك��ل املنطقة ،وتركيا فيها أ�ع ��راق خمتلفة ،ومذاهب
�آل البيت جميعاً ،وم��ن خاللهم ن�ؤكد على وحدتنا م �ت �ع��ددة ،وه��م ي�ع�م�ل��ون ل�ضربها م��ن ال��داخ��ل .وم��ا
ومتا�سكنا أ�م��ام التحديات التي تتعر�ض لها الأم��ة .الأحداث الأخرية فيها �إال �إ�شارة على هذا ،لذلك يجب
ففي ع��ام  2006خ�لال ال�ع��دوان ال�صهيو  -الأمريكي عليكم االنتباه واحلفاظ على الأمن و�سالمة �سورية،
على لبنان ،احتد اللبنانيون م�سلمون بكل مذاهبهم ف ��إن �سالمتها من �سالمتكم و�سالمتنا جميعاً ،و�إن
وم�سيحيون بكل طوائفهم حتى ا�ستطاعت املقاومة اخلراب فيها خراب لنا جميعاً وللمنطقة ،ويريدون �أن
ب �ق �ي��ادة ال���س�ي��د ح���س��ن ن���ص��ر اهلل وم���س��اع��دة ��س��وري��ة يفعلوا بحكام املنطقة كما فعلوا ب�صدام ح�سني ومعمر
ال��دك �ت��ور ب���ش��ار الأ� �س��د و��ش�ع�ب�ه��ا وك��ذل��ك ج�م�ه��وري��ة ال �ق��ذايف القتل على أ�ب���ش��ع ��ص��ورة لتحطيم ال�شعوب
�إيران الإ�سالمية وال�شعب الرتكي وال�شعوب العربية املطمئنة� ،أقول والكالم يف هذا املو�ضوع كثري والأدلة
والإ� �س�لام �ي��ة ف��ان�ت���ص��رن��ا بف�ضل اهلل ع�ل��ى ال �ع��دوان متعددة ،ولكن الوقت �ضيق ،لذلك �أجد �أن �أركز على
الإ�سرائيلي امل�ج��رم ال��ذي مل يرحم ب�شراً وال حجراً وحدتنا وتعاوننا ،منطلقني من بركات �آل بيت نبينا
امل��دع��وم ب��الآل��ة الع�سكرية الأم�يرك �ي��ة والأوروب� �ي ��ة ،حممد �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم وحبهم والتم�سك
وك��ذل��ك بالغطاء ال�سيا�سي ،و�أف�شلنا يف ذل��ك الوقت ب�ه��م ،و�إن �صدقنا اهلل يف ذل��ك ،ف��اهلل ت�ب��ارك وتعاىل
م�شروع �أمريكا ال�شرق الأو�سط اجلديد التي تكلمت ينفعنا بربكاتهم ،ويجعل منهم مدداً وعوناً يف طريق
ع�ن��ه راي ����س ع�ن��دم��ا ج ��اءت ل�ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ال �ع��دوان .النور ،الذي نعتز به يف الدنيا ونن�شر الرحمة واملحبة
واليوم ،من جديد تتعر�ض الأم��ة للفو�ضى اخلالقة يف العامل ،وننجو يوم القيامة ونُ�ساق للجنة مع النبي
التي تكلم عنها بو�ش ،واملراد منها تفكيك املنطقة �أكرث الأعظم و�آل بيته و�صحبه وخرية خلقه.
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يومية �سيا�سية م�ستقلة
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لبنان :امل�صيطبة  -بناية العرت
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لـــــلإعـــــــــــالن والإ�شـــــــــــرتاك
ال�سادة  /ق�سم الإعالنات واال�شرتاكات يف جريدة الثبات
�أرغب يف الإعالن �أو اال�شرتاك يف جملة (الثبات)
والقيمة الإعالنية �أو اال�شرتاكية قدرها..............................................����������������������������������������������������������������������������������������� :
/ /
اعتباراً من تاريخ:
اال�ســـــــم............................................................................................................................................................................................................... :
العنوان  /الدولة......................................................................................... :املدينة.............................................................................. :
هاتف. ...................................................................................................................:فاك�س.............................................................................. :
�ص.ب .................................................... :.عنوان الـمنزل (الت�سليم املبا�شر).............................................................................. :

لـــــــلأفـــــــــــــــــــــــــــراد:
ن�صف �سنوي 50 :دوالر
�ســــــــــــــــــــــنــــوي 100 :دوالر
لــلـــمــــــــ�ؤ�ســــ�ســــــــــات:
ن�صف �سنوي 75 :دوالر
�ســــــــــــــــــــــنــــوي 150 :دوالر
مــــــــــالحــــظــــــــــة:
تـقدر قيمة الإعالن
ح�سب عدد الأعمدة

ع�ن��دم��ا ك�ن��ت أ�خ �ط��ط مل���ش��روع ال�سجل الثقايف
وه ��و ع �ب��ارة ع��ن جم�ل��ة �إل �ك�ترون �ي��ة ت ��وزع ب�صيغة
«»PDFعرب ال��و��س��ائ��ط الإل �ك�ترون �ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة
�إىل م��وق��ع خ��ا���ص ب �ه��ا ،و��ض�ع��ت ب�ع����ض الإ� �ش ��ارات
ل�ل�أه��داف املختلفة لهذا الن�شاط الثقايف ،وم��ا �إن
وردت عبارة «امل�ساهمة يف حماية الثقافة العربية»
وخالل املناق�شات احلادة التي دخلت فيها مع بع�ض
الأ�صدقاء حول امل�شروع وج��دواه ،تلقاين �أحدهم
ب�صفعة كبرية وه��ي �أن الثقافة حتمي نف�سها وال
داعي لأن يحميها �أحد.
ر�أي �صديقي املثقف ك��ان �صادماً بحق ،هل �أنا
�إذاً وال �ك �ث�يرون مم��ن ��س�ب�ق��وين وال �ك �ث�يرون ممن
�سيلحقون بي نحرث يف الهواء؟
لي�س �سه ًال �أن جتد نف�سك كمثقف أ�م��ام وهم
كبري ،هو �أن��ك «�سيزيف» ال��ذي ما زال منذ دهور
ي��دح��رج �صخرة �إىل قمة اجل�ب��ل ول��ن ت�صل أ�ب ��داً،
الأم ��ر ��س�ي��ان ،ول�ك��ن ال���س��ؤال احلقيقي؟ ه��ل حقاً
حتمي الثقافة نف�سها ،ه��ل هناك �ضمن امل��و ّرث��ات
الثقافية واملوروثات منها ،ما ميكنها من �أن تكون
ع�صب ذات�ه��ا يف ا�ستنها�ض نف�سها ونه�ضة لغتها
وحت���ص�ين ك�ي��ان�ه��ا ،وخ���ص��و��ص�اً يف ع���ص��ر ال�ع��ومل��ة
الإلكرتونية املعا�صرة؟
الأمر يدعو حقاً �إىل وقفة ت�أمل ون�شاط ذهني
غ�ير اع �ت �ي��ادي ،ت �ق��ول ال��دك �ت��ورة �أن�ي���س��ة الأم�ي�ن:
«الثقافة متد جذورها يف ذهنية ت�شكل ملكية �أمة
بكاملها»� .إذاً الثقافة ه��ي نتاج فكري لأم��ة تنبع
وتتجلى منها وه ��ذا يعني �أن ب�ق��اء ث�ق��اف��ة الأم��ة
مرهون ببقاء الأم��ة نف�سها ،وم��ن هنا نقول :هل
ميكن للثقافة �أن حتمي �أم��ة �أم �أن الأم��ة هي من
حتمي ثقافتها؟
يف ال��واق��ع إ�ن��ه نظام العملة ،فالثقافة والأم��ة
وج �ه��ان لعملة واح ��دة وم��ا ي��دل ع�ل��ى وج ��ود �أم��ة
متجان�سة ،ه��و ال�ث�ق��اف��ة ال�ت��ي ت�شيع ب�ين �أبنائها
مبختلف �أمناطها (احلكاية ال�شعبية  -الق�صيدة
و�شكلها وجتريباتها -امل�سرح  -املثل ال�شعبي  -الفكر
الديني �أو جمموع التنوع الفكري الديني  -اللبا�س
منط التفكري ..وغري ذلك)
أ�ن��ا �أواف��ق �صديقي ب��أن الثقافة حتمي نف�سها،
ول�ك��ن أ�خ�ت�ل��ف م�ع��ه يف أ�ن �ه��ا حت�م��ي نف�سها ب� أ�ي��دي
�أب�ن��ائ�ه��ا ول�ي����س ب��ذات �ه��ا ،ف��ال�ث�ق��اف��ة ف�ك��ر حاملها،
وتعبري رف�ضه �أو قبوله ف��إن ترك نف�سه لتبدالت
طارئة يف فكره املت�ضع�ضع من دون تدبري وتفكري
وحتوّل اقتناعي ،ف�إن ثقافته يف خطر ووجب عليه
حمايتها� ،أو �أنه بال ثقافة �أ�صالً.
�أ�شري يف هذا ال�سياق �إىل قول �أحد وزراء هتلر
وه��و غوبلزحيث ق��ال« :ال �أع��رف لمِ َ عندما �أ�سمع
كلمة ثقافة �أحت�س�س م�سد�سي» .وكان غوبلزوزيرا
للدعاية ال�سيا�سية �آنذاك ،وانتحر يف نهاية املطاف
هو وزوجته بعد قتلهما لأبنائهما يف يوم من عام
.1945
الثقافة ي��ا �صديقي ال حتمي نف�سها ،ولكنها
ت�ساهم يف حماية حاملها ،كما �أن واجب حمايتها يقع
على عاتق حاملها ،ومن هنا تكون يف ر�أيي العالقة
جدلية ب�شكل غريب� ،إنها تكافل كيميائي من نوع
خمتلف عن الروابط التي نعرفها يف الكيمياء� ،إذا
�سقط املثقف �سقطت ثقافته لأنها مرهونة بوجوده،
و�إذا �سقطت الثقافة ي�سقط املثقف ،لأن��ه مرهون
بوجودها ،بل ت�سقط الأمة بكاملها.
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لتفادي األمراض الناتجة عن القبالت
صافحي زميالتك على الطريقة اليابانية
ثقافة املجتمعات ال�شرقية التي تت�سم
باحلب وامل��ودة بني النا�س ،تدفعهم للتعبري
ع ��ن م �� �ش��اع��ره��م ب � �ح� ��رارة ،ب�ع�ك����س ال� ��دول
الأوروب �ي��ة ال�ب��اردة ،وال �شك �أن ذل��ك يت�ضح
ب��و� �ض��وح خ�ل��ال ط��ري �ق��ة امل �� �ص��اف �ح��ة ،ف�لا
نكتفي ب��إل�ق��اء ال���س�لام ف�ق��ط ،ل�ك��ن ال ب��أ���س
م��ن امل���ص��اف�ح��ة والأح �� �ض��ان وال �ق �ب�لات بني
ال��رج��ل وال��رج��ل �أو امل ��ر�أة وامل ��ر�أة ،وجن��د �أن
املجتمع الن�سائي ال يكتفي بقبلة واحدة ،بل
ت�صل �أحياناً �إىل �أرب��ع قبالت بح�سب عادات
وتقاليد البلد.
�إف�شاء ال�سالم و�إظهار امل��ودة بني النا�س
يف جمملها � �ش��يء ج�م�ي��ل ،ل�ك�ن��ه ق��د ي�سبب
الأمرا�ض يف حالة املبالغة ،وهذا مع ت�ؤكده
تو�صيات الأطباء الذين �أ�شاروا �إىل �ضرورة
ل���ص��اب��ة
االم �ت �ن��اع ع��ن امل���ص��اف�ح��ة ت �ف��ادي �اً ل� إ
بالأمرا�ض املعدية مثل الأنفلونزا.
بديل ياباين
اقرتح باحثون �أمريكيون ا�ستبدال هذه
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف ال �� �س�ل�ام ،ب���ض��رب
امل��راف��ق �أو ات�ب��اع ال�ن�م��وذج ال�ي��اب��اين ال�شهري
وهو االنحناء.
وقدم خرباء الفريو�سات اقرتاحهم بعدم
ا�ستخدام اليدين للم�صافحة ،بل ا�ستبدالها
ب �� �ض��رب امل ��راف ��ق �أو االن �ح �ن ��اء ك �م��ا ي�ف�ع��ل
اليابانيون ،وذلك منعاً النتقال الفريو�سات
امل�سببة للأمرا�ض املعدية ،مثل تلك امل�سببة
الل �ت �ه��اب امل �ع ��دة واالن �ف �ل ��ون ��زا ،ع ��ن ط��ري��ق
الب�شرة.
وق ��ال أ�ح ��د اخل �ب�راء« :علينا الت�شجيع
على م�صافحة �آمنة عن طريق �ضرب املرافق
بد ًال من ا�ستخدام الكفني» ،م�ضيفاً �أن هذا

بالت�أكيد �سي�ساعد على خف�ض انت�شار بع�ض
الفريو�سات املعدية.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن الفريو�سات قد
تنت�شر وتنتقل عن طريق مقاب�ض الأب��واب،
والأ�سطح يف العمل ،و�أجهزة التحكم عن بعد،
حيث ميكن للفريو�سات �أن تعي�ش � 24ساعة.
�أمرا�ض خطرية
ال �ت �ح��ذي��رات ال تقت�صر ع�ل��ى درا� �س��ة
بعينها ،ولكن ت�ت��واىل حت��ذي��رات ا ألط�ب��اء
م��ن ت �ب��ادل ال �ق �ب�لات ك��دل�ي��ل ع�ل��ى امل ��ودة
وال �ت�رح � �ي ��ب ،ح �ي��ث ت �ت �ع��دد الأم� ��را�� ��ض
ال�ن��اج�م��ة ع�ن�ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً �أن �ه��ا و�سيلة
خطرية لنقل العدوى.
وعلى الرغم من التقدم العلمي املذهل
ال ��ذي ن�ع�ي���ش��ه يف ع���ص��رن��ا احل� ��ايل ،تظل
بع�ض الق�ضايا عالقة ال حل لها وال فهم
وا�ضح ،فالفريو�سات تلك الكيانات بالغة
الدقة ،والتي تغيب عنها الروح ،فال حياة
فيها ،وال نف�س يرتدد بني �أغ�شيتها ،التي
تنتقل عن طريق تبادل القبالت� ،أحد تلك
الألغاز التي مازالت حتري العلم والعلماء،
لها م��ن ال �ق��درة امل��ذه�ل��ة على ال�ن�ف��اذ �إىل
اخلاليا احلية واال�ستيالء على مقاديرها
وت�سخريها لهدف حمدد تختاره لها يقلب
موازينها ويهدد قدرتها على �أداء وظيفتها
فتظهر ع�ل��ى الإن �� �س��ان أ�ع��را���ض خمتلفة
لأمرا�ض معروفة و�أخرى غريبة.
وي�ؤكد الأطباء �أن تبادل القبالت بني
الأه��ل والأ�صدقاء �أ�سرع و�أ�سهل الو�سائل
ل�ن�ق��ل الأم� ��را�� ��ض، خ �� �ص��و� �ص �اً يف م��و��س��م
ال�شتاء ،مثل الأنفلونزا ب�أنواعها املختلفة
و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي.

فالقبالت من خالل الرزاز والنف�س
واللعاب ،تن�شر العديد من الأمرا�ض
�سريعة العدوي ي�صل عددها �إىل �أكرث
من15 مر�ضا ً ،منها الب�سيط مثل نزالت
الربد والتهابات احللق ونزالت ال�شعب
الهوائية، وم�ت��و��س��ط اخل �ط��ورة مثل
اجل��دي��ري امل��ائ��ي واحل �م��ي ال�ق��رم��زي��ة
واحل�صبة، و� �ش��دي��دة اخل �ط��ورة مثل
�أن�ف�ل��ون��زا ال�ط�ي��ور واخل�ن��ازي��ر وال��درن
واحلمي ال�شوكية و�سار�س وااللتهاب
الكبدي الفريو�سي «ب».
ف �ع��ادة التقبيل ،خ���ص��و��ص�اً لكبار
ال�سن والأطفال، قد ت�سبب م�شكالت
� �ص �ح �ي��ة خ� �ط�ي�رة ل� �ه� �م، ن� �ظ ��راً ل �ع��دم
اك�ت�م��ال من��و اجل �ه��از امل�ن��اع��ي لديهم،
ما �أدى �إىل �أن بع�ض ال��دول الآ�سيوية
تفر�ض غرامات مالية على من يقوم
بهذه العادة.

«�إتيكيت» ..لتفادي احلرج
ومب��ا �أن امل�صافحة ب�أ�شكالها باتت �أحد
العادات ال�ضارة الناقلة للأمرا�ض عن طريق
ال�ف��م �أو ا ألن ��ف ،ف�ه��ي ت�ع��د م��ن ال�سلوكيات
اخلاطئة التي يجب ات�ب��اع الإتيكيت و�آداب
اللياقة فيها ح�ف��اظ�اً على �صحتنا و�صحة
ا آلخ ��ري ��ن وجت �ن��ب الإح � ��راج م��ن ا آلخ��ري��ن
الذين ميكن �أن ميتنعوا عن ال�سالم احلار
خوفاً ووقاية لأنف�سهم ،ومن املمكن �أن نطلق
عليه ا�سم «�إتيكيت الطوارئ».
ويقدم خ�براء الإتيكيت و�آداب ال�سلوك،
ال�ن���ص��ائ��ح الت �ب��اع إ�ت�ي�ك�ي��ت ت �ب��ادل ال�ق�ب�لات
امل �� �ص��اح �ب��ة ل�ل�م���ص��اف�ح��ة ع �ن��د اخل� ��وف من
العدوى بالأمرا�ض:
 عند الإح���س��ا���س بالرغبة يف التعبري عنح��رارة اللقاء واحلفاوة �أثناء مقابلة الغري،
ف�لا داع��ي لتبادل القبالت عند الرتحيب،

ويكتفي بالتب�سم وعدم العبو�س يف وجه من
نلقاه، مع مراعاة �إلقاء النظرات الرتحيبية،
وا�ستخدام العبارات الرقيقة التي تعرب عن
امل�شاعر احلقيقية والأحا�سي�س ال�صادقة ،لأن
العالقة احلميمة بني �أفراد الأ�سرة ،ي�صعب
ف�ي�ه��ا ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ع� ��ادة ت �ب��ادل ال �ق �ب�لات،
فيمكن احلد من �أ�ضرارها عن طريق تقبيل
اجلبني بالن�سبة للأبناء، �أما الوالدان فيتم
تقبيل �أياديهما كنوع من التقدير والتكرمي
لهما واالعرتاف بعظيم ف�ضلهما.
 الإكثار من تقبيل وجوه الأطفال حديثيال � ��والدة ي�ع�ت�بر م��ن ال �ع ��ادات ال���س�ي�ئ��ة ال�ت��ي
يجب ا إلق�لاع عنها ملنع تعر�ضهم للإ�صابة
بالأمرا�ض، وع�ن��د ال��رغ�ب��ة يف التعبري عن
احلب جتاههم بتقبيلهم ،يجب االبتعاد عن
ال��وج��ه وا ألي ��دي واالك�ت�ف��اء بتقبيل الكتف.
لتجنب تبادل القبالت امل�صاحبة للم�صافحة
�أثناء لقاء الأ�صدقاء �أو الزمالء �أو الأقارب،
ميكن م��د الأذرع وتثبيتها للحظات قليلة
ملنع التقبيل، و�إذا تعذر ذل��ك ميكن املعانقة
ال�سريعة مع عدم تالم�س الأوجه.
 عند الرغبة يف العط�س ،ا�ستخدام املنديللتغطية ا ألن ��ف وال�ف��م م��ع ا��س�ت��دارة ال��ر�أ���س
بعيداً ع��ن املحيطني ،وميكن منع العط�س
بو�ضع �إ�صبع ال�سبابة �أ�سفل ا ألن��ف لرفعها
�إىل �أعلى، وعند التثا�ؤب يجب و�ضع باطن
اليد اليمني على الفم �أو ظهر اليد الي�سرى،
وم ��ا دام� ��ت ال ��درا�� �س ��ات ال�ط�ب�ي��ة �أك � ��دت �أن
العدوى بالأنفلونزا وغريها من الأمرا�ض
املمثلة ميكن انتقالها ع��ن ط��ري��ق ال�ف��م �أو
الأنف من خالل العط�س ،حيث �إن العط�سة
الواحدة تخرج الآالف من الفريو�سات.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أسباب وعالج الغيرة عند األطفال
الغرية عند الأطفال هي العامل امل�شرتك يف
الكثري من امل�شاكل التي تواجه الأم �أثناء تربية
الطفل؛ وهنا يق�صد الغرية املر�ضية التي تت�سبب
يف م�شاكل مدمرة للطفل ،وقد يكون هذا النوع
من الغرية عند الأطفال �سبباً يف �إحباط الطفل،
وت �ع��ر� �ض��ه ل�ل�ك�ث�ير م ��ن امل �� �ش �ك�لات ال�ن�ف���س�ي��ة يف
امل�ستقبل.
تعريف الغرية عند الأطفال
الغرية عند الأطفال هي حالة انفعالية ،ي�شعر
بها الطفل وي�ح��اول إ�خ�ف��اءه��ا وال تظهر �إال من
خالل �أفعال �سلوكية يقوم بها الطفل .فالغرية
عند الأط�ف��ال هي مزيج من الإح�سا�س بالف�شل
واالنفعال والغ�ضب؛ وتعد الغرية �أح��د امل�شاعر
الطبيعية املوجودة عند الإن�سان كاحلب؛ لذلك
ي�ج��ب ع�ل��ى ال��وال��دي��ن تقبل ��س�ل��وك ال�غ�يرة عند
الطفل كحقيقة واقعة �أث�ن��اء تربية الطفل ،ويف

نف�س الوقت ال بد �أال ي�سمح ال��وال��دان بزيادتها،
فوجود الغرية عند الطفل بحد معقول تعد حافز
على املناف�سة وال�ت�ف��وق ،أ�م��ا ال�غ�يرة امل�ف��رط��ة �أو
املر�ضية ت�ضر ب�شخ�صية ومنو الطفل.
�أ�سبابها
ُت �ع � ّد امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن ط�ف��ل و�آخ� ��ر وال �ت �ف��ري��ق يف
املعاملة بني ا ألط�ف��ال ،من الأ�سباب الرئي�سية يف
حدوث م�شكلة الغرية.
�ضعف ثقة الطفل بنف�سه ت�شعره ب��الإح�ب��اط
ومن ثم بالغرية.
ال�شعور بالنق�ص ل��دى الطفل يدفعه للغرية،
خ�صو�صاً �إذا كانت جوانب النق�ص ترجع لعيوب
ج�سمية �أو عقلية.
عدم �سماح الأهل للطفل ب�إظهار م�شاعر الغرية
على نحو �سليم ي�ساهم يف كبت هذه امل�شاعر ،مما
ي�ع��زز ل��دى ال�ط�ف��ل الإح���س��ا���س ب ��أن��ه م�ن�ب��وذ وغ�ير

م��رغ��وب فيه ،ف�ي��زداد لديه الإح�ب��اط وع��دم الثقة
بالنف�س.
ع �ق��اب ال�ط�ف��ل اجل���س��دي ب��ال���ض��رب �إذا أ�ظ�ه��ر
غريته نحو أ�خ�ي��ه ،مم��ا يزيد م��ن م�شاعر الطفل
ال�سلبية والتي تظهر على �شكل عداء نحو �أخيه.
الو�سائل ال�سلبية التي يتبعها الطفل للتعبري
عن الغرية:
 � �ص��راخ ال�ط�ف��ل وال�ع�ب��ث ب � أ�غ��را���ض ا آلخ��ري��ن �أو�سرقتها �أو تدمريها.
 االعتداء اجل�سدي بال�ضرب �أو القر�ص. الإزعاج و�إلقاء الطفل لل�شتائم و�إقالق الراحة. جت���س��د ال �غ�ي�رة يف ��ش�ك��ل ال�ت�ج���س����س وال��و��ش��اي��ةوالإيقاع بالآخرين بعد �سن العا�شرة.
ت�صنع الطفل احلب الزائد نحو الطفل اجلديد،
وذل��ك لإخ�ف��اء م�شاعر الغرية الدفينة حتى تتيح
الفر�صة للطفل الغيور لإي��ذاء �أخيه بال�ضرب �أو
بالع�ض.
طرق عالج الغرية �أثناء تربية الأطفال
يجب على الأمهات عند تربية الأطفال غر�س
فيهم بع�ض القيم الرتبوية التي ت�ساعد على نبذ

م�شاعر الغرية املر�ضية ،ومن هذه القيم:
 �إ�شعار الطفل بقيمته ومكانته يف الأ�سرة واملدر�سةوبني الزمالء.
 تعليم الطفل منذ ال�صغر �أن احلياة �أخذ وعطاء،و�أنه يجب على الإن�سان �أن يحرتم حقوق الآخرين.
 ت�ع��وي��د ال�ط�ف��ل ع�ل��ى امل�ن��اف���س��ة ال���ش��ري�ف��ة ب��روحريا�ضية مع الآخرين.
 -ب �ع��ث ال�ث�ق��ة يف ن�ف����س ال�ط�ف��ل وت�خ�ف�ي��ف ح��دةال�شعور بالنق�ص �أو العجز عنده.
 �إقامة العالقات بني الطفل و�أقرانه على �أ�سا�سامل�ساواة وال�ع��دل ،دون متيز �أو تف�ضيل �أح��د على
�آخر ،مهما كان جن�سه �أو �سنه �أو قدراته.
 ح��زم ا آلب ��اء فيما يتعلق مب�شاعر ال�غ�يرة لدىالطفل ،فال يجوز �إظهار القلق واالهتمام الزائد
بتلك امل�شاعر ،كما أ�ن��ه ال ينبغي �إغ�ف��ال الطفل
ال��ذي ال ينفعل وال تظهر عليه م�شاعر الغرية
مطلقاً.
 ع��دم �إهمال الطفل الكبري يف حالة والدة طفلج��دي��د ،وال ي�ج��وز إ�ع�ط��اء الطفل ال�صغري عناية
�أك�ثر مما يلزمه ،في�سبب ذل��ك غ�يرة بني الطفل
واملولود اجلديد.
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مـنــوعــــات

الضوء الصناعي وراء انتشار سرطان الثدي
�أك��د العلماء �أن ال�ضوء اال�صطناعي هو
�أحد الأ�سباب الكامنة وراء ارتفاع معدالت
الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال�ث��دي عند الن�ساء.
وق� ��ال ال �ب��اح �ث��ون� :إن ال �ن �� �س��اء ال �ل��وات��ي
يعملن يف دوام ل�ي�ل��ي ه ��نّ �أك�ث�ر عر�ضة
ل�سرطان ال�ث��دي م��ن غ�يره��نّ  ،على رغم
عدم التو�صل �إىل �إثباتات وا�ضحة يف هذا
املجال.
لكن التجارب التي �أجريت على الفئران،
�أكدت �أن التعر�ض الطويل الأمد لل�ضوء
اال�صطناعي  -خالل الليل والنهار على
حد �سواء  -قد ي�سبب ال�سرطان.
و�أظ �ه��رت ال��درا� �س��ة �أن ال�ت�ع��ر���ض الليلي
ل �ل �� �ض��وء اال� �ص �ط �ن��اع��ي م ��ن دون وج ��ود
�ضوء طبيعي البتة ،حفّز منو الأورام يف
الثدي من خالل قمع م�ستويات هرمون
امل �ي�ل�ات��ون�ي�ن الأ� �س ��ا� �س ��ي ،ك �م��ا ت �ب�ّيأنّ �أن
الفرتات املمتدة من الظلمة خالل الليل
تبط�ؤ منو هذه الأورام.
ويف�سر ذل��ك االرت�ف��اع الكبري يف �سرطان
الثدي يف ال��دول ال�صناعية ،حيث يعترب
خطر ال�ت�ع� ّر���ض ل�سرطان ال�ث��دي خم�س
مرات �أكرث مما هو يف الدول النامية.
وتوحي هذه النتائج ب�أن ازدياد اال�ستعمال
الليلي للإنارة الكهربائية� ،سواء يف املنزل
�أم يف مكان العمل ،قد يكون عام ًال مهماً
وراء �سرطان الثدي.
ف��ال �� �ض��وء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ي �ق �م��ع �إن� �ت ��اج
امليالتونني يف الدماغ ،علماً �أن امليالتونني
هو هرمون ي�ساعد يف تنظيم دورات النوم وتو�صل العلماء �إىل هذه اال�ستنتاجات
بعد حقن خاليا �سرطانية م��ن الثدي
واال�ستيقاظ عند ال�شخ�ص.
وبات معلوماً �أن العديد من الأورام تعتمد ال �ب �� �ش��ري يف ال �ف �ئ��ران ،ث��م ج ��رى �ضخ
يف منوها على مادة مغذية ا�سمها حم�ض ع �ي �ن��ات دم م��ن ن �� �س��اء ي�ت�م�ت�ع��ن ب�صحة
اللينوليك ،وه��و حم�ض ده�ن��ي �أ�سا�سي�� ،س�ل�ي�م��ة يف الأورام ال �ن��ام �ي��ة .وك��ان��ت
غ�ي�ر �أن امل�ي�لات��ون�ين ي�ع�ي��ق ق ��درة ال ��ورم العينات قد �أخ��ذت من الن�ساء يف ثالثة
على ا�ستعمال حم�ض اللينوليك كعالمة ظ��روف خمتلفة :خ�لال ال�ن�ه��ار ،خالل
الليل بعد �ساعتني من الظالم الدام�س،
للنمو.

طــريـقـة اللعـب
تو�ضع الأرق ��ام م��ن � 1إىل  9ع��ام��ودي�اً و�أف�ق�ي�اً على �أن ال
يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي كان �أو �أفقي
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السكر يضاعف
خطر اإلصابة
بمرض الزهايمر
ك�شفت درا� � � �س � � �ة ي ��اب ��ان� �ي� � ة
ا�ستمرت ملدة  11عاماً، �أن
مر�ض ال�سكري ي�ضاعف
من خطر الإ�صابة مبر�ض
الزهامير.
و�أظ � �ه � ��رت ال ��درا�� �س� �ة التي
�شملت  1000�شخ�ص فوق
�� �س� �ن ال� ��� �س� �ت�ي�ن، �أن خطر
الإ�صابة بالزهامير زاد مرة
ون�صفالعامعندهم،مقارنة
ب�أقرانهم الذين ال يعانون
خلال ً يف م�ستوي ال�سكر يف
الدم.
وف�سرتنظرياتعديدةكيف
ي�سهم ال�سكري يف الإ�صابة
بالزهامير ،ومنها مقاومة
الأن� ��� �س ��ول�ي�ن ال� �ت� �ي ت�سبب
ارت� �ف ��اع م�ستوي ال�سكر يف
الدم ،والتي ت�ؤثر �سلبي اًعلي
ق� ��درة اجل�سد علي تك�سري
بروتني ‘�أميلويد’ ،ال ��ذي
ي�ؤدي تكد�سه يف الدماغ �إىل
تدمرياخلالياالع�صبية.
بالإ�ضافة إ�ىل أ�ن مر�ض
ال� ��� �س� �ك ��ري ي�سبب ت�صلب
ال�شرايني و�أمرا�ضاً قلبية،
وه� � � ��ذا ي�سبب ان� �خ� �ف ��ا� ��ض
تدفق الدم، وبالتايل و�صول
الأوك� ��� �س� �ج�ي�ن �إىل ال ��دم ��اغ

وخ �ل�ال ال �ل �ي��ل ب �ع��د ال �ت �ع��ر���ض مل ��دة 90
دقيقة لل�ضوء اال�صطناعي ال�ساطع.
تبني �أن الدم الغني بامليالتونني امل�أخوذ
من ن�ساء ك��نّ يف الظالم الدام�س �أبط�أ
ج��داً منو الأورام� ،أم��ا ال��دم امل� أ�خ��وذ من
ن �� �س��اء ت�ع��ر��ض��ن ل�ل���ض��وء اال��ص�ط�ن��اع��ي
فاحتوى على ميالتونني ت��ال��ف وحفّز
من��و ال � ��ورم .ه �ك��ذا ،أ�ك ��د ال �ب��اح �ث��ون �أن

امل �ي�ل�ات��ون�ي�ن ي� ��ؤث ��ر ب �ق ��وة يف ال �� �س��اع��ة
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ج���س��م ال�ت��ي
تنظم دورة النوم واال�ستيقاظ وح��رارة
اجل�سم.
وت �ت��زاي��د الأدل� ��ة ال �ت��ي ت ��ؤك��د �أن �إح ��داث
اخللل يف ال�ساعة البيولوجية لل�شخ�ص
يرتبط بال�سرطان� ،إذ ميكن لهذا اخللل
�أن يحفز منو الأورام.

 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1أ�خ �ط ��أ  /ق��دح وذم ��ش�ع��را �� /س��أم
1
و�ضيق من بطء مرور الوقت.
 7للنداء  /عك�س منغلق
2
 8ال�سنة النار ال�شديدة  /مت�شابهات
 9ن�صف خروج  /توقف لعمل �شيء
3
جانبي �أثناء القيام برحلة �أ�سا�سية.
4
 10بطلة ك��أ���س ال�ع��امل ل�ك��رة القدم
 / 1998ا�ستجد و�أظهر لونا جديدا.
5
6
عـــامـــودي
7
 1ب�ط�ل��ة ك � أ����س ال �ع��امل ل �ك��رة ال �ق��دم
8
.1994
 2يقطع بالأ�سنان وخا�صة اللحم /
9
مدينة باك�ستانية.
10
� 3أ� �ش �ي��اء غ�ي�ر م�ف�ه��وم��ة �أو �صعبة
الفهم  /ي�صيبه اجلنون.
 3جم� �م ��وع ��ات م � ��ن الأوام � � � ��ر  4ف�ع��ل أ�م ��ر ي �ق��ال ع�ن��د ال �� �ص�لاة /
�أفــقــي
ل�ل�ك�م�ب�ي��وت��ر ل �ع �م��ل � �ش��يء م ��ا  /خوف مر�ضي
 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم م �ت�ل�ازم��ة االل �ت �ه��اب ال�ت�ن�ف���س��ي  5ارتفع وعال.
 / 2006ن�صف طعام
احلاد.
 6ب�ح��ر  /ف �ج��وات ب��ال�غ��ة ال�صغر يف
 2ط�ير ط��وي��ل الأرج ��ل واملنقار  4قرب  /حيث يلتقي امللتقون .اجل�سم �أو ورق النبات.
� �� /س� �ئ ��م  /ل �ت �ف �� �س�ي�ر امل �ع �ن��ى  5جم�م��وع��ة ط�ق��و���س وت�ق��ال�ي��د  7عك�س احلرب  /من ينعق.
واال�ستطراد.
حلدث ما  /احد الوالدين
 8ن���ص��ف ن �ب��ات  /م ��ا ي��و� �ض��ع على

و�أع�ضاء�أخرى.
يذكر �أنهناك ما يقر ب
من  350مليون �شخ�ص
م�صاب بال�سكري حالياً،
وتتوقع منظمة ال�صحة
العاملية �أن يت�ضاعف
العددبحلولعام 2030.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 1ا ر ث ر و ي ن 		 هـ د
 2ي 		 م ع ا ر ك		 ي ي
 3و د 		 ا 			 د ب ل 		ن
 4ن و ا ف ي ر 		 ر ن ا
ر ب 		 ق 		 ي ن ق �ص
5
 6ن 			 ا ل م ل ا ي و
 7ع ر ق ل 		 د ي م ل ر
 8ن ا ن و		 ع ن ج ر
 9ا هـ و ا ك					 �س
 10ع ن ت ر ب ن �ش	 د ا د

الأثاث حلمايته �أو لزينته فتفر�ش عليه.
 9العب ليبي يف نادي ال�شباب ال�سعودي.
 10العب وفاق �سطيف اجلزائري
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ريَ ـاضـَ ة
�أن يو�صف م��ا �شهدته مدينة مان�ش�سرت
الأحد املا�ضي بالزلزال� ،أمر ال غرابة فيه على
الإطالق ،فال�سقوط الرهيب ملان يونايتد �أمام
«ال�سيتيز» ب�سدا�سية مقابل ه��دف يتيم ،هز
كيان الفريق الأحمر وترك ارت��دادات �سرت�سم
خ��ارط��ة ط��ري��ق مل�ن��اف���س��ات امل��و� �س��م احل ��ايل يف
�إنكلرتا.
�أحل� ��ق ف��ري��ق ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور �آل ن�ه�ي��ان
الث� �ق ��ل ب �ـ«ال �� �ش �ي��اط�ين احل �م��ر» يف
اخل �� �س��ارة أ
ال��دوري االنكليزي املمتاز منذ انطالقه عام
 ،1992و�أن �ه��ى �سل�سلة ا��س�ت�م��رت  37م�ب��اراة
متوالية م��ن دون خ�سارة ليونايتد يف جميع
امل�سابقات ،كما و�ضع ح��داً مل�سل�سل انت�صارات
م�ت�ت��ال�ي��ة ل�ن�ف����س ال �ف��ري��ق يف ال � ��دوري دام 19
مباراة.
�شاهد مدرب مان�ش�سرت يونايتد الأ�سطوري
«ال �� �س�ير» ال�ي�ك����س ف�يرغ�ي���س��ون ف��ري�ق��ه يتلقى
ثاين �أ�سو�أ هزمية له يف ملعبه ،منذ تلك التي
تعر�ض لها يف العا�شر م��ن �أي�ل��ول  1927على
يد نيوكا�سل يونايتد ( )7-1يف دوري الدرجة
الأوىل ..وبعد اللقاء تلقى �سي ًال م��ن النقد،
رمبا كان الأق�سى يف م�سريته الكروية وال�سيما
�أن ��ه مل ي �ب��ادر �إىل ت �غ �ي�يرات ت�ق�ل��ل م��ن حجم
الق��ل ،بل تعامل مع مان �سيتي
اخل�سارة على أ
بغرور دفع ثمنه غالياً.
يف امل� �ق ��اب ��ل ،خ �ط ��ف م��ان �� �ش �� �س�تر ��س�ي�ت��ي
الأ�ضواء ،و�أكد فريق املدرب الإيطايل روبرتو
الم��وال الطائلة التي �أنفقها يف
مان�شيني �أن أ
املو�سمني الأخريين لن تذهب �سدى ،و�أن حلم
الفوز باللقب للمرة الأوىل منذ  1968والثالثة
يف تاريخه قد يتحول �إىل حقيقة هذا املو�سم،
خ�صو�صاً �أن فوزه الأحد مل يكن على �أي فريق،
ب��ل على يونايتد ال��ذي مل ي�سقط على �أر�ضه
�أمام جاره منذ � 10شباط .2008
�سمحت النتيجة ل�سيتي باالبتعاد  5نقاط
يف ال �� �ص��دارة ،و�أك ��دت ج��اه��زي�ت��ه يف املنا�سبات
الكربى متاماً كما فعل مع توتنهام هوت�سربز
عندما �سحقه  5ـــ  1يف امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة ،كما
ر�سمت ��ص��ورة نا�صعة ع��ن ق��وه هجومه ال��ذي
��س�ج��ل �أع �ل��ى ن�سبة �أه � ��داف يف ال � ��دوري حتى
الآن ( 33ه��دف �اً) ،ع�ل�م�اً �أن خ�م����س م�ب��اري��ات
�شهدت ت�سجيل �سيتي �أكرث من ثالث �إ�صابات
(م��ع توتنهام  5ـــ  1وم��ع �سوان�سي  4ـــ  0ومع
بالكبرين  4ـــ  0وم��ع ا�ستون فيال  4ـــ  1ومع

هل بدأ عهد مانشستر

بالوتيلي والهدف الأول

مان�ش�سرت يونايتد  6ـــ .)1
وكدليل على قوة هجوم �سيتي ف�إن �صفوف
ال �ف��ري��ق الأزرق ت �� �ض��م م �ت �� �ص��در ال �ه��داف�ين
ب ��اال�� �ش�ت�راك م ��ع واي � ��ن روين بـ� 9أه � � ��داف،
الأرجنتيني �سريخيو اغويرو ،وثاين الرتتيب
بـ� 8أهداف البو�سني ادين دزيكو.
غ�ي�رت ق�م��ة مان�ش�سرت مفاهيم تقليدية
يف ال� ��دوري الإن �ك �ل �ي��زي ،ح�ي��ث اجل�م�ي��ع ينظر
�إىل مان�ش�سرت يونايتد كمر�شح �أق��وى لإح��راز
الن �ظ��ار باتت
ال�ل�ق��ب ،لكن احل��دي��ث اختلف و أ
�شاخ�صة �إىل �سيتي كفر�س ره��ان �أول ،ال�سيما
�أن ل��دى ف��ري��ق مان�شيني تخمة جن��وم ودك��ة
بدالء مدججة بالالعبني الأكفياء.
ويف حني يفتقد يونايتد �إىل �صانع �ألعاب
من طراز رفيع ويرتبط م�ستواه ب�شكل رئي�سي
ب��واي��ن روين ،وي�ع��اين الأر��س�ن��ال ف��راغ�اً خلفه
غ �ي��اب ��س�م�ير ن���ص��ري و��س�ي���س��ك ف��اب��ري�غ��ا���س،
وت�شل�سي تفاوتاً يف �أدائ��ه ،يبدو �سيتي الأك�ثر
ا�ستقراراً بوجود العبني من ط��راز الأ�سباين
داف�ي��د �سيلفا والأرجنتيني �سريجيو اغويرو
والفرن�سي �سمري ن�صري والعاجي يايا توريه
وال �ب��و� �س �ن��ي ادي� ��ن دزي �ك��و و إ
الي � �ط ��ايل م��اري��و
بالوتيلي والأرجنتيني كارلو�س تيفيز.

دزيكو والهدف ال�ساد�س

و�أثبتت امل�ب��اراة �أم��ام يونايتد �أن بالوتيلي
( 21ع ��ام � �اً) �إذا م ��ا ت �خ �ل��ى ع ��ن ت���ص��رف��ات��ه
«امل�ج�ن��ون��ة» فب�إمكانه �أن ي��زع��زع �أف���ض��ل دف��اع
يف ال �ع��امل .وي��دي��ن �سيتي ب�ف��وزه ال�غ��ايل على
جاره اللدود �إىل الإيطايل الذي �سجل ثنائية،
وت�سبب �أي�ضاً بطرد مدافع يونايتد االيرلندي

ال�شمايل جوين ايفانز يف بداية ال�شوط الثاين،
ما مهد الطريق �أمام فريقه لهذا الفوز الكا�سح
ال ��ذي ��س��اه��م ب��ه �أي �� �ض �اً ب��دي��ل م�ه��اج��م االن�تر
ال�سابق البو�سني ادين دزيكو بت�سجيله ثنائية
�أي�ضاً.
وج ��اء ت � أ�ل��ق ب��ال��وت�ي�ل��ي �أم ��ام ي��ون��اي�ت��د بعد

��س��اع��ات قليلة ع�ل��ى ح��ادث��ة �إ� �ض��رام��ه ال �ن��ار يف
منزله عن طريق اخلط أ� عندما �أ�شعل الألعاب
النارية يف احلمام ،لي�ضيف هذه احلادثة �إىل
�سجله احل��اف��ل بـ«الن�شاطات» الغريبة ،ولعل
�أب��رزه��ا حني خ�ضع يف منت�صف �أي�ل��ول املا�ضي
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق �أم � ��ام م��دع��ي ع ��ام م��دي �ن��ة ن��اب��ويل
اجلنوبية ب�سبب عالقته املحتملة م��ع املافيا
املحلية املعروفة ب�ـ«ك��ام��ورا» .و�شرح بالوتيلي
للمدعي العام �أ�سباب اجلولة التي قام بها �إىل
معقل املافيا يف نابويل مبنطقة �سكامبيا .وعلم
�أن بالوتيلي قام بهذه اجلولة يف حزيران العام
املا�ضي برفقة زعيم الـ«كامورا» ماركو ايوريو
الذي اعتقل بتهمة تبي�ض الأم��وال �إىل جانب
ع��دد م��ن ال�ت�ه��م أ
الخ � ��رى ،وق��د زع��م مهاجم
االن�تر ال�سابق �أن��ه مل يكن يعلم حينها هوية
ايوريو.
وكان مان�ش�سرت �سيتي وجه الر�سالة الأوىل
ب��اجت��اه ج��اره مان�ش�سرت يونايتد ب�ف��وزه عليه
 1ـــ  0يف ن�صف نهائي ك� أ����س انكلرتا املو�سم
املا�ضي ،قبل �أن يرفع الك�أ�س �إث��ر تغلبه على
�ستوك �سيتي بالنتيجة ذاتها يف النهائي .بيد �أن
ال�شياطني احلمر ردوا ال�صاع �صاعني عندما
قلبوا تخلفهم  0ـــ  2يف مباراة درع املجتمع يف
مطلع املو�سم ليخرجوا فائزين  3ـــ 2يف ال�شوط
ال �ث��اين� .أم ��ا ال�ث��ال�ث��ة ف�ك��ان��ت ث��اب�ت��ة بالن�سبة
ل�سيتي ال��ذي حقق ف��وزاً تاريخياً يف ال��دوري
اجلديد  6ـــ .1

كـــأس األمــــــم األفــريـقـيــــة
م �� �ص��ر ،وال � �ك ��ام �ي�رون ،ون �ي �ج�يري��ا،
واجل ��زائ ��ر وج �ن ��وب �أف ��ري �ق �ي ��ا ..خم�سة
منتخبات تركت يف املا�ضي �أبرز الب�صمات
على بطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية ،لكنها
اليوم �ستغيب عن النهائيات املقبلة التي
حتت�ضنها غينيا اال�ستوائية والكامريون
بني  21كانون الثاين و� 12شباط املقبلني،
وذل ��ك ب�ع��د �أن �أخ�ف�ق��ت يف اج�ت�ي��از عقبة
الت�صفيات التمهيدية.
وي�ع��د منتخب م�صر �أب ��رز الغائبني
عن النهائيات وال�سيما �أن��ه ميلك الرقم
ال�ق�ي��ا��س��ي يف ع��دد م ��رات ال �ف��وز باللقب،
�إذ ت��وج ب��ه  7م��رات �أع ��وام  1957و1959
و 1986و 1998و 2006و 2008و،2010
كما حتمل م�صر الرقم القيا�سي من حيث
عدد امل�شاركات يف النهائيات التي خا�ضتها
 22مرة.
ومل ي�ك��ن �أ� �ش��د املت�شائمني يف م�صر
يتوقع �إخ �ف��اق منتخب ب�ل�اده يف الت�أهل
للبطولة ال�ت��ي اع �ت��اد ع�ل��ى ال�ت�ت��وي��ج بها
الخ�يرة،
وحمل لقبها يف الن�سخ الثالث أ
ع�ل�م�اً �أن ��ه مل ي�غ��ب ع��ن ال�ب�ط��ول��ة ط��وال
ال�سنوات الـ 43املا�ضية.
وو�صل الأمر بامل�صريني الذي فر�ضوا
ن�ف���س�ه��م الأف �� �ض��ل يف ت ��اري ��خ ال �ب �ط��ول��ة،
�إىل �إ� �ش��راك الع�ب�ين ��ش�ب��ان يف امل�ب��ارات�ين

الأخريتني بهدف حت�ضريهم للت�صفيات
امل ��ؤه �ل��ة لأومل �ب �ي��اد ل �ن��دن  ،2012وبف�شل
«الفراعنة» يف الت�أهل لنهائيات البطولة
الف��ري�ق�ي��ة ،ينتهي دور ج�ي��ل ذه�ب��ي من
إ
الالعبني امل�صريني.
وف�شل منتخب الكامريون يف الو�صول
�إىل النهائيات لأول مرة منذ  ،1994ومل
ي�شفع ملنتخب الأ� �س��ود ت��اري�خ��ه العريق،
وه��و ال ��ذي �أح ��رز ال�ل�ق��ب  4م ��رات �أع ��وام
 1984و 1988و 2000و.2002
ومل ت�ك��ن ح��ال ن�ي�ج�يري��ا �أف���ض��ل من
ال� �س��ود غ�ير امل��رو��ض��ة» و«ال�ف��راع�ن��ة»� ،إذ
« أ
ف���ش�ل��ت «ن �� �س��وره��ا» ال �ت��ي ت��وج��ت باللقب
عامي  1980و ،1994يف بلوغ النهائيات
للمرة الأوىل منذ .1998
و�أخ �ف ��ق م�ن�ت�خ��ب اجل ��زائ ��ر �أي �� �ض �اً يف
ال�ت��أه��ل ،وج��اء ث��ال�ث�اً يف جمموعته خلف
امل� �غ ��رب و�إف ��ري �ق �ي ��ا ال��و� �س �ط��ى ،وخ��ا���ض
«اخل�ضر» ت�صفيات م�ضطربة� ،إذ بد�أها
م��ع م��درب��ه املخ�ضرم راب��ح �سعدان ال��ذي
��س��رع��ان م��ا ا�ستقال بعد اجل��ول��ة الأوىل
التي ت�ع��ادل فيها على �أر��ض��ه م��ع تنزانيا
وخلفه عبد احلق بن �شيخة.
وي � �ب � ��دو �أن خ ��ري� �ط ��ة ك� � ��رة ال� �ق ��دم
الإفريقية على موعد مع تغيريات جذرية
م��ع ت��راج��ع وا��ض��ح يف م�ستوى املنتخبات

العريقة ،التي �سيطرت على �ألقاب ك�أ�س
الأمم الإفريقية طوال عقود خلت ،مقابل
�سطوع �شم�س منتخبات �أخ��رى ،ال متلك
�أي تاريخ يف البطولة التي تقام كل عامني.
مفاج�آت
ات�سمت الت�صفيات ،مب�ف��اج��آت من
العيار الثقيل ،وكانت غينيا اال�ستوائية
وال �غ��اب��ون �أول امل�ن�ت�خ�ب��ات امل�ت� أ�ه�ل��ة �إىل
النهائيات دون �أن تلعب ،كونهما البلدان
امل�ضيفان للعر�س القاري ،ثم حلقت بها
كل من �أنغوال وبوت�سوانا وبوركينا فا�سو
و�ساحل العاج وغانا وغينيا وليبيا ومايل
وال�ن�ي�ج��ر وال���س�ن�غ��ال وت��ون ����س وزام�ب�ي��ا
واملغرب وال�سودان.
واملفاج�أة الأبرز يف الت�صفيات متثلت
ب�ت��أه��ل ليبيا �إىل النهائيات ال�ت��ي تقام
ق��رع�ت�ه��ا يف  29ال���ش�ه��ر احل� ��ايل ،وذل��ك
رغ ��م �أن � �ص��وت ال��ر� �ص��ا���ص وال �ق��ذائ��ف
يف �أج ��واء ال �ب�لاد .وك ��ان منتخب ليبيا
�صاحب الإجناز الأبرز يف الت�صفيات� ،إذ
متكن من الت�أهل مع ال�سودان ك�أف�ضل
املنتخبات الثالثة التي حلت يف املركز
ال �ث ��اين ،وجن ��ح ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ا��س�ت�ه��ل
الت�صفيات حت��ت ل ��واء العقيد ال��راح��ل
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سيتي؟

العبو مان يونايتد :من دون تعليق.

جردة ح�ساب
يعكف «ال���س�ير» اليك�س فريغي�سون على
مراجع ح�ساباته ،بعدما ت�سببت اخل�سارة �أمام
ال�سيتيز يف �سقوط تاريخي ،وبفقدان ال�صدارة.
وما زاد من �أهمية املباراة� ،أنها املرة الأوىل
التي يلتقي فيها الفريقان وهما يحتالن املركز
الأول والثاين منذ عام  1968عندما توج �سيتي
باللقب املحلي ومان�ش�سرت يونايتد باللقب
الأوروبي.

وت � ؤ�ك��د امل � ؤ�� �ش��رات �أن امل��واج�ه��ة ب�ين ط��ريف
املدينة الأزرق والأحمر� ،ست�صبح مناف�سة قوية
على اللقب يف ال�سنوات املقبلة ،كما كانت احلال
بني ليفربول وايفرتون �ضمن املدينة الواحدة
يف الثمانينات.
ويف ق��راءة لأداء يونايتد ي��ؤك��د املراقبون
افتقاد الفريق ل�صانع �ألعاب من طراز برايان
روب���س��ون يف ال�ث�م��ان�ي�ن��ات �أو ب��ول اي�ن����س وب��ول
�سكولز� ،إذ تغيب تلك اخلامات عن هذا اخلط،
وه ��و يف �أم ����س احل��اج��ة �إل �ي �ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً �أن

فرحة العبي مان�ش�سرت �سيتي :م�شهد �سيتكرر كثرياً هذا املو�سم؟

للو�سط دوراً ك�ب�يراً يف تغذية ال�ه�ج��وم ال��ذي
يقوده الثعلب واين روين.
ويف ال��دف��اع ت�ب��دو خ�ط��وات ري��و فرديناند

ثقيلة و�آث ��ار الأع ��وام الـ 33وا��ض�ح��ة يف �أر���ض
امل�ل�ع��ب ،ك�م��ا ي�ب��دو ه��ذا اخل��ط م��ن دون قائد
حقيقي ،ومن خلفه حار�س ال يوحي بالثقة ،كما

ك��ان الهولندي ادوي��ن ف��ان در �سار فاال�سباين
ال�شاب دي خيا يحتاج �إىل املزيد من اخلربة.
وك� ��ان ف�يرغ�ي���س��ون ال� ��ذي �أ� �ص �ب��ح ف��ري�ق��ه
يتخلف عن جاره بفارق  5نقاط ،لكنه حافظ
على املركز الثاين م�ستفيداً من �سقوط ت�شل�سي
�أم ��ام كوينز ب��ارك ري�ن�ج��رز� ،أب ��دى خ��وف��ه من
«�أن ي�ترك ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ه��زائ��م �أث ��راً على
الالعبني» .قائالً� :إن هناك خج ًال كبرياً بني
الالعبني من الهزمية.
ومل ي�خ���س��ر م��ان���ش���س�تر ع�ل��ى �أر� �ض��ه منذ
ني�سان عام  2010عندما �سقط �أم��ام ت�شل�سي.
وك��ان��ت �أق �� �س��ى ه��زمي��ة ل�ي��ون��اي�ت��د يف ال ��دوري
املمتاز  0ـــ  5وتلقاها مرتني على يد نيوكا�سل
يونايتد يف  20ت�شرين الأول  1996وت�شل�سي يف
 3ت�شرين الأول  ،1999علماً �أن �أق�سى هزمية
ل��ه على ال�صعيد ال ��دوري ب�شكل ع��ام ك��ان��ت 0
ـ�ـ�ـ  7وم�ن��ي ب�ه��ا ث�ل�اث م ��رات� :أم ��ام بالكبرين
يف ن �ي �� �س��ان  1926وا� �س �ت ��ون ف �ي�لا يف ك��ان��ون
الأول ( 1930الهزميتان يف ال��درج��ة الأوىل)
وول�ف��ره��ام�ب�ت��ون يف ك��ان��ون الأول ( 1931يف
الدرجة الثانية).
ومل يخ�سر مان�ش�سرت يونايتد على �أر�ضه
�أم��ام مان�ش�سرت �سيتي بهذه النتيجة منذ 23
كانون الثاين ( 1926يف دوري الدرجة الأوىل
حينها).

جالل قبطان

من دون الكبار
معمر القذايف و�أنهاها مرتدياً �أل��وان علم ماالوي وحرمها من نقطتني كانتا كفيلتني
ال� �ث ��ورة ،ب�ت�ح�ق�ي��ق ن�ت��ائ��ج رائ �ع��ة متخطياً ب�صعوده على ح�ساب املنتخب العربي الذي
الظروف التي واجهته.
فاز بدوره على توغو  2ـــ .0
واح �ت �ف �ل ��ت ل �ي �ب �ي��ا اجل� ��دي� ��دة ب �ت � أ�ه��ل
وكانت الفرحة عارمة �أي�ضاً يف النيجر
منتخبها �إىل النهائيات ك�أف�ضل و�صيف بعد �أن بلغ منتخبها النهائيات للمرة الأوىل
(املجموعة الثالثة) ،وذلك رغم ا�ضطراره يف ت��اري �خ��ه ،ك �م��ا ح ��ال ب��وت �� �س��وان��ا وغ�ي�ن�ي��ا
�إىل خ��و���ض امل �ب��اري��ات امل �ق��ررة ع�ل��ى �أر��ض��ه اال�ستوائية ،لكن الأخ�يرة مل تخ�ض م�شقة
خارج البالد� ،إال �أن ذلك مل مينعه من بلوغ املباريات ،بل ت�أهلت لأنها البلد امل�ضيف.
العر�س ال�ق��اري للمرة الثالثة بعد عامي
ومل تنته الت�صفيات دون ج��دل لطاملا
 1982و.2006
�صبغ البطولة الأفريقية نتيجة الغمو�ض
ورغ ��م خ���س��ارت��ه ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ن�ق��اط يف ال�ق��وان�ين وال �ق��واع��د� ،إذ ا��ض�ط��ر االحت��اد
ال�سهلة ،ا�ستحق املنتخب املغربي االحرتام اجلنوب �أفريقي �إىل التقدم با�ستئناف �إىل
ب �ع��رو� �ض��ه ال �ق��وي��ة يف ال�ت���ص�ف�ي��ات ب�ق�ي��ادة االحت��اد الأفريقي للعبة ال��ذي منح النيجر
م��درب��ه البلجيكي �إري ��ك غ�يري�ت����س ال��ذي بطاقة الت�أهل ع��ن املجموعة ال�سابعة على
�شكّل توليفة مميزة من الالعبني ال�شباب .ح�ساب «بافانا بافانا» الذين احتفلوا وبعد
�أم��ا البطاقة الثانية فكانت من ن�صيب ت�ع��ادل�ه��م م��ع ��س�ي�يرال�ي��ون  0-0يف اجل��ول��ة
امل �ن �ت �خ��ب ال� ��� �س ��وداين ال � ��ذي ج� ��اء و� �ص �ي �ف �اً ال�ساد�سة الأخرية من الت�صفيات ،ظناً منهم
ل�ن�ظ�يره ال �غ��اين يف جم�م��وع�ت��ه ،وق ��د حقق ب�أن بطاقة هذه املجموعة �إىل النهائيات من
اله��داف ( )2+الذي
«�صقور اجلديان» نتائج جيدة يف الت�صفيات ن�صيبهم بف�ضل ف��ارق أ
وخ�سروا يف مباراة واح��دة فقط مقابل �أربع يف�صلهم ع��ن النيجر (� )2-أو حتى بفارق
انت�صارات وتعادل واحد لي�ستحقوا �أن يكونوا املواجهتني املبا�شرتني بني املنتخبني ،حيث
يف البطولة.
فازت جنوب �أفريقيا ذهاباً  0-2وخ�سرت ايابا
وان �ت��زع منتخب ت��ون����س ب�ط��اق��ة ال�ت� أ�ه��ل .2-1
الثالثة لأ�صحاب املركز الثاين ،وجاء �صعود
لكن االحتاد الأفريقي منح البطاقة �إىل
«ن�سور ق��رط��اج» �صعباً ويف اجلولة الأخ�يرة النيجر ا�ستناداً �إىل قاعدة تعادل �أك�ثر من
مب���س��اع��دة منتخب ت���ش��اد ال ��ذي ت �ع��ادل مع منتخبني ب�ع��دد ال�ن�ق��اط ،وه��ذه ك��ان��ت حال

منتخب م�صر

هذه املجموعة لأن �سيرياليون متلك �أي�ضاً
 9نقاط.
وا��س�ت�ن��اداً �إىل ه��ذه ال�ق��اع��دة ف ��إن تعادل
النيجر وج�ن��وب �أفريقيا و�سرياليون بعدد
الف��ري�ق��ي �إىل اعتماد
النقاط دف��ع االحت��اد أ
ع��دد النقاط التي ح�صلت عليها املنتخبات
ال�ث�لاث��ة م��ن م��واج�ه��ات�ه��ا امل�ب��ا��ش��رة ،فكانت
الغلبة للنيجر ال�ت��ي ح�صدت  6ن�ق��اط من
مبارياتها الأرب��ع م��ع مناف�ستيها ( 3نقاط
م��ن ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ب��ال�ف��وز عليها  0-2و3
ن�ق��اط م��ن �سرياليون ب��ال�ف��وز عليها ،)1-3
م�ق��اب��ل  5ن �ق��اط جل �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا (ث�لاث��ة

م��ن ف��وزه��ا على النيجر  0-2ونقطتان من
ت�ع��ادل�ه��ا م��ع ��س�ي�يرال�ي��ون  0-0و )0-0و5
ن�ق��اط ل�سيرياليون (نقطتان م��ن تعادلها
مع جنوب �أفريقيا مرتني وثالثة من فوزها
على النيجر  .)0-1والح�ق�اً �سحب االحت��اد
الأف ��ري� �ق ��ي اجل �ن��وب��ي اع�ت�را�� �ض ��ه ،ل�ي�غ�ي��ب
منتخبه ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل عن
نهائيات البطولة .
كما ان ت�أهل بوركينا فا�سو �إىل النهائيات
لي�س م�ضموناً لأن االحت��اد الأفريقي ،فتح
حتقيقاً بعد اعرتا�ض ناميبيا على �شرعية
�إ�شراك هرييف زينغي يف مباراة الفريقني يف

املجموعة ال�ساد�سة ،لأن هذا املدافع يحمل
اجلن�سية الكامريونية.
وب�ع�ي��داً ع��ن اخل�ي�ب��ات وامل���ش��اك��ل ،ف��إن
منتخبات مثل غانا ،الفائزة باللقب �أربع
م ��رات ،وال�ت��ي ت�ضم يف �صفوفها العبني
من طراز �سويل مونتاري وا�سامواه جيان
وان � ��دري اي � ��وو ،و� �س��اح��ل ال �ع��اج وجن�م�ه��ا
ال�ك�ب�ير دي��دي��ه دروغ� �ب ��ا ،وال���س�ن�غ��ال مع
امل��اك�ي�ن��ة التهديفية م��و��س��ى ��س��و ورفيقه
بابي�س �سي�سيه ،لن تفوت املوعد و�ستكون
موجودة يف العر�س القاري مع تر�ساناتها
الأوروبية.
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كاريكاتير

 4ن�ساء ي�ضربن �شاب ًا ورفيقته

حماكمة �سوداين ادعى �أنه «عي�سى بن مرمي»

�سجلت ق�ضية ت��ب��ادل ���ض��رب ب�ين  4ن�ساء و���ش��اب كان
يرافق فتاة يف منطقة ال�ساملية يف الكويت ،وا�ستناداً �إىل
م�صدر �أمني ،ف�إن الن�ساء الأربع ،ما �إن �شاهدن ال�شاب ي�سري
مع �صديقته يف �أحد الأماكن العامة ،حتى اقرتبن منهما
حم��اوالت م�ضايقتهما ،و�سرعان ما ح�صلت �ضجة �أذهلت
امل���ارة ال��ذي��ن �سارعوا �إىل إ�ب�ل�اغ عمليات وزارة الداخلية،
فانتقل �إىل املوقع رجال �أمن و�سيطروا على املت�شاجرين
واقتادوهم �إىل املخفر للوقوف على �أ�سباب ما ح�صل.
وقال م�صدر �أمني� :إن التحقيق مع املت�شاجرين ك�شف
�أن ال��غ�يرة ك��ان��ت �سبباً رئي�سياً يف ان��دالع��ه��ا ،حيث كانت
�إحداهم على عالقة بال�شاب وتركها دون �سبب ،وفوجئت
به يرافق غريها ،الأمر الذي دعاها و�صديقاتها �إىل تلقينه
در���س��اً ،و�سجلت ق�ضية ت��ب��ادل �ضرب �أحيلت على املباحث
للوقوف على مالب�ساتها.

بد�أت �إحدى حماكم اجلنايات باخلرطوم ،حماكمة �سوداين ادعى �أنه «عي�سى
بن مرمي» و�أنه بُعث لهذه الأمة مهدياً وجمدداً ،وا�ستمعت املحكمة لأقواله و17
من �أتباعه.
وقالت وكالة «�أنباء ال�شرق الأو�سط»� :إن ال�سوداين «�سليمان �أبو القا�سم»
يدّعي �أنه نزل من ال�سماء يف رحم امر�أة تدعى «دار ال�سالم» ولي�س له �أب �أو
�أم ،و�أنه ا�ستند يف دعوته �إىل ن�صو�ص الكتاب وال�سنة ،و�أنه ملتزم بالت�شريع
الإ�سالمي ق��و ًال وفعالً ،و�أن اهلل أ�م��ره �أن يبد�أ ر�سالته يف عام  ،1981التي
بد�أها فع ًال ب�سجن نياال يف جنوب دارفور ،و�أن اهلل قال له« :بلغ النا�س �أنك
عي�سى».
وذكر �سليمان خالل التحقيقات معه �أن له �سل�سلة «من�شورات امل�سيح» وحدد
 59كتاباً ،وقال� :إنه ح�ضر للخرطوم منذ عام  ،1995الفتاً �إىل �أنه ال ي�صلي خلف
�أئمة امل�ساجد.
و�أق���ر  17م��واط��ن��اً باتباعهم للمتهم باعتباره «عي�سى ب��ن م���رمي» ،وقُ��دّم
للمحكمة  30كتاباً �ضبطت بحوزة املتهم.

رجل ثمانيني يعود للحياة بعد دفنه ثم ميوت
بعد �أن دف��ن م�شيعو ج��ن��ازة ثمانينياً
من منطقة �إربد بالأردن ،وجد �أحد �أبنائه
رم���ق ح��ي��اة ينبعث م��ن وال�����ده ،ف أ���خ��رج��ه
مبعاونة امل�شيعني من قربه ،و�سط تهليل
وتكبري ،ث��م نقلوا ال��رج��ل يف �سيارة دفن
املوتى �إىل امل�ست�شفى ،م�ستب�شرين بعودته
للحياة ،بيد �أن ا�ستب�شارهم مل يكتمل ،وما
لبث �أن غادرها ،خالل نقله يف الطريق.
م�صدر طبي يف امل�ست�شفى� ،أو�ضح �أنه
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :مـ ــالك م ـح ـ ـ ـ ـفــوظ

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

مت �إدخال الفقيد �إىل امل�ست�شفى ،و�أظهرت
فحو�ص ق�سم الطوارئ �أنه متوفى ،ورمبا
�أن حداثة وفاته والفارق الزمني الب�سيط
م��ع موعد ال��دف��ن� ،أوه���م مَ��ن �أن��زل��وه �إىل
القرب ب�أنه حي.
وق���ال ���ش��اه��د ع��ي��ان ح�ضر ال��دف��ن �إن
«ع��ب��ارات التهليل والتكبري ���س��ادت أ�ج��واء
املقربة عقب إ�ف��ادة أ�ح��د �أبناء الفقيد �أنه
ق��د أ�م�����س��ك ب�ساعد وال����ده ،ف��وج��ده ح�� ّي��اً،

ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

فانقلب م�شهد احل��زن �إىل ف��رح ،لكنه مل
يدم طويالً».
وانتهت ق�صة الفقيد ،بعودة ذوي��ه به
من امل�ست�شفى �إىل املقربة ،ليدفن يف قربه
اجلاهز ،ولكن يف غياب جزء من م�شيعيه
ال�����س��اب��ق�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ق��د ���ص��ل��وا عليه
�صالة اجل��ن��ازة ع�صراً ،وح�ضروا مرا�سم
دفنه ال�سابقة ،لت�صبح ق�صته مدار حديث
البلدة.
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