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االفتتاحية

مــوضــــوع الـغــــالف

في ذكرى االستقالل

«جـامـعـة» تنفيذ الأوامـر الأمريكـية:

ثمانية و�ستون عاماً م�ضت على ا�ستقالل لبنان ،فماذا ا�ستوعب اللبنانيون،
الأموات منهم والأحياء ،امل�س�ؤولون يف الدولة �أو ال�سيا�سيون على خمتلف تنوعاتهم،
ويف خمتلف املراحل؟
ن�ب��دو ال�ي��وم ،وك� أ�ن�ن��ا م��ا زل�ن��ا جن�تر ا ألم ����س ،فكم ه��و ط�ب��اع ال�سيا�سيني غريب
وعجيب.
يف زم��ن االن �ت��داب� ،سمعنا وق��ر أ�ن��ا ع��ن �سيا�سيني ،ك��ان��وا م��ن رج��ال الفرن�سيني
اخلل�صاء ،لكنهم يف ذات احل�ين ،كانوا مي��دون خيوطهم وخطوطهم مع امل�ستعمر
الآخر؛ مع الإنكليز.
وعلى امل�ستوى العملي ،كان �سيا�سي معينّ ينام موالياً لب�شارة اخلوري ،لكنه كان
ي�ستيقظ م�ؤيداً حتى العظم لإميل �إده ،والعك�س بالعك�س.
يف زمن اال�ستقالل ما تغري �شيء ،فكميل �شمعون على �سبيل املثال ال احل�صر،
الذي �أطلق عليه يوماً فتى العروبة الأغر� ،إذ به يطلع رجل الإنكليز الأول ،ورجل
�أديب ال�شي�شكلي الأبرز ..واالثنان مربط خيلهما كان يف لندن.
اليوم ماذا تغري؟
ت�أملوا ذاك «املتع�صب» كيف �أ�صبح ميجد بقاتل ر�شيد ك��رام��ي ،الح�ظ��وا هذا
�أو ه��ؤالء الذين كانوا يوماً ال ير�ضون �إال بالثورة اال�شرتاكية و�إقامة ديكتاتورية
الربوليتاريا ،كيف هم منظرون عند �أ�ضخم ر�أ�سمال طفيلي متوح�ش يف لبنان راكم
على البلد ال�صغري و�شعبه �أكرث من  60مليار دوالر ديناً ونهب عا�صمته وم�ؤ�س�ساته.
رمب��ا ك��ان احل��ق مع الرئي�س ف ��ؤاد �شهاب ال��ذي يقدم و�صفاً دقيقاً لل�سيا�سيني
اللبنانيني فهو «مل يكن يحتقر ال�سيا�سة� ،إمنا كان يحتقر جتار ال�سيا�سة ،و�أكلة
اجلبنة الذي يعتربون ال�سيا�سة بازارات و�صفقات وميار�سون الكذب».
يقول ا�سكندر ريا�شي يف مقال له كتبه يف مطالع خم�سينيات القرن املا�ضي:
ه��ذا الف�ساد املتوا�صل منذ زم��ن بعيد ،منذ عهد ا ألت��راك ،عندما ك��ان �أه��ايل هذه
البالد ي�ستعملون كل طرق الإر�ضاء والتملق الكت�ساب عواطف �أ�سيادهم العثمانيني
وبدرجة حاذقة ووا�سعة ج��داً ،حتى ال تقول �إنهم �ألقوا درو�ساً على الأت��راك يف فن
الر�شوة واالرت�شاء واال�ستثمار».
يتابع« :ويف خالل احلرب الأوىل ،عندما حكم العثمانيون جبل لبنان مبا�شرة
بعد �أن �أل�غ��وا امتيازاته ،ر أ�ي�ن��ا ه ��ؤالء الأت��راك يف جبل لبنان عن كثب ،ي�أتوننا يف
البداية رجا ًال م�ستقيمني �إن�سانيني وينقلبون بعد حني �إىل وحو�ش كا�سرة وفا�سقني
و�سارقني حرامية  -وذلك عندما كنا نفت�ش عن اكت�ساب ر�ضاهم بكل ما عندنا من
حيل ،وبكل ما عندنا من �أ�سباب وطرق للإغراء ،وال �أريد �أن �أقول �إن الكثريات من
احل�سان كن يف ر�أ�س �أنواع ذلك الإغراء مما يجري دوماً يف كل بالد يدخلها القوي
ويحكمها فاحتاً ،ولكن ما بُولِغ فيه �أثناء احلربني الكبريتني هو �أن العدد الأكرب
من مئات احل�سان ،كن ي�صلن �إىل �أ�سرة الأ�سياد احلاكمني الأت��راك وم��ن بعدهم
الفرن�سيني والإنكليز والأ�سرتالية عن طريق احلنان الأبوي».
رمبا كان �أخرياً �ضرورياً الإ�شارة �إىل �أن لبنان اليوم خمتلف عن الأم�س ..فلبنان
الذي كان دائماً يط�أطئ الر�أ�س �أمام العدو الإ�سرائيلي منذ اغت�صاب فل�سطني عام
 ،1948هو غريه ،فلبنان مبقاومته العظيمة ا�ستطاع منذ العام � 1982أن يبد�أ من
عا�صمته العظيمة بريوت مبالحقة ال�صهيوين ويهزمه.
كان االنت�صار العظيم يف  ،2000وكان االنت�صار العظيم الذي يتحقق لأول مرة
يف تاريخ ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي يف متوز  ..2006رغم حجم التواط�ؤ املحلي
والت�آمر العربي..
اال�ستقالل الذي يحميه اليوم �شعب وجي�ش ومقاومة ..هو بالت�أكيد لي�س لبنان
ال�سم�سرة واملقاوالت والر�أ�سمال املتوح�ش والطفيلي� ..إنه لبنان املقاوم ،الذي يعرف
كيف يقاوم ويواجه وينت�صر ..وكل عام واللبنانيون بخري.

هـجـوم �شـامـل لإ�سـقـاط الـمنطـقة
ل �ي ����س م ��ا ت �ت �ع��ر���ض ل ��ه � �س��وري��ة
حالياً ،على خطورته وات�ساع جبهة
امل�شاركني فيه� ،إال ج��زءاً من هجمة
�شاملة ي�شنها ال�غ��رب اال�ستعماري،
ا ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أتباعها
مم�ث�ل ً
الأط�ل���س�ي�ين (اال��س�ت�ع�م��ار ال �ق��دمي)،
�إ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل وك�ل�ائ� �ه ��ا امل �ح �ل �ي�ين
ع�ل��ى �آب ��ار ال�ن�ف��ط وال �غ��از ال�ع��رب�ي��ة..
وال �ه��دف ي �ب��دو وا� �ض �ح �اً ل�ك��ل متابع
وحملل :ا�ستدراك الهزائم الكربى
ال �ت��ي �أُحل� �ق ��ت ب��امل �� �ش��روع الأم�ي�رك��ي
 ال���ص�ه�ي��وين يف امل�ن�ط�ق��ة ع �م��وم �اً،وعلى وجه اخل�صو�ص يف �أفغان�ستان
وال � �ع� ��راق ،ول �ب �ن��ان امل �ق��اوم��ة ،وغ��زة
الع�صية على املوت �أو اال�ست�سالم.
ه��ي ه�ج�م��ة ك�ب�رى من�سقة ي��راد
منها حتويل تلك ال�ه��زائ��م ال�شنيعة
�إىل «ن �� �ص��ر» � �س��اح��ق و� �ش��ام��ل ،حتى
ل��و ا� �س �ت��دع��ى ذل ��ك ت��دم�ير املنطقة

ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى م��ن ف�ي�ه��ا ،والتفتيت
هو �صنو التدمري ،فالأمريكي ر�أ�س
ه��ذه املنظومة اال�ستعمارية ال يرى
يف م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ال �ع��رب �ي��ة م ��ا ي�ستحق
االهتمام �سوى ما ي�سميه« :نفطنا»
و«�إ�سرائيلنا» ،ح�سب تعبري الرئي�س
الأم�يرك��ي اال�سبق ج��ورج بو�ش الأب
عام  ،1990عندما قاد «حرب حترير
الكويت» من جارها ال�شقيق العراق.
وال تخفي أ�ب��واق هذه احلملة من
امل��رت��زق��ة ال��ذي��ن يكتبون بالعربية،
التعبري ب�صراحة عن حقيقة م�شروع
�أ�سيادهم� ،إذ يكتب �أحدهم �شارحاً �أن
م��ا ي�ج��ري «ل��ن يتيح لأي ط��رف (يف
حمور املقاومة واملمانعة) �أن ي�ساعد
الآخ ��ر ،فكل منهم �سيحتاج �إىل من
ي�ساعده ويدافع عنه» ..و�آخر مل يجد
ح��رج �اً م��ن ال�ك�ت��اب��ة ع��ن �أن «حتقيق
ال �� �س�لام م��ع (ال� �ع ��دو) ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي

ال�سفري ال�سوري يو�سف �أحمد يطلب الكالم خالل اجلل�سة الأخرية للجامعة يف القاهرة

�سيكون ممكناً بعد ح��دوث التغيري
يف املنطقة ،لأن ال��دول العربية التي
تكون قد �ضربتها عوا�صف التغيري
ال ي�ع��ود ب��إم�ك��ان�ه��ا خ��و���ض ح��رب مع
إ�� �س��رائ �ي��ل ،ب ��ل ت���ض�ط��ر �إىل إ�ج� ��راء
مفاو�ضات برعاية �أم�يرك�ي��ة ،تنتهي
ب�ت��وق�ي��ع ات �ف��اق��ات � �س�لام ��ش��ام��ل بني
ال �ع��رب وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين م��ن ج�ه��ة،
و�إ�سرائيل من جهة ثانية».
هكذا ،بكل هذا الو�ضوح كتب منذ
�أي��ام �أحد املت�صهينني املعروفني ،من
ُك �ت��اب امل �ق ��االت ال�ي��وم�ي��ة يف ج��ري��دة
لبنانية معروفة بعي�شها من ح�سابات
ال���س�ف��ارة الأم�ي�رك �ي��ة ..ه��و اع�ت�راف
وخريطة طريق للأهداف املنظورة ملا
يجري يف املنطقة عموماً ،ويف �سورية
خ���ص��و��ص�اً ،وم ��ن ي���ش�ك��ك يف حقيقة
امل�ؤامرة التي تُ�شن على �سورية لي�س
عليه �سوى ق��راءة ومتابعة ما يكتبه
حمللو و ُك�ت��اب ال�صحف امل�م� َّول��ة من
ا ألم�يرك �ي�ين و�أت�ب��اع�ه��م م��ن نفطيي
اخل �ل �ي��ج ،ال��ذي��ن ك���ش�ف��ت ال �ت �ط��ورات
ال �ع��رب �ي��ة الأخ� �ي� ��رة ك ��ل أ�ق �ن �ع �ت �ه��م،
و�أظهرت حقيقة كونهم جمرد �أتباع
�أذالء ل�ل�أم�يرك �ي�ين والأط �ل �� �س �ي�ين،
ول ��و ك ��ان ذل ��ك ع �ل��ى ح �� �س��اب دي�ن�ه��م
وعروبتهم.
يف ال ��واق ��ع� ،إن ف �� �ص��ول الهجمة
ا ألم�ي�رك� �ي ��ة  -ا ألط �ل �� �س �ي��ة امل �م � َّول��ة
م��ن إ�ي � ��رادات ن�ف��ط جمل�س ال�ت�ع��اون
اخل�ل�ي�ج��ي ،ت�ت��م ب���ش�ك��ل م�ن����سّ ��ق ،مما
يوحي �أن �أ�صحابها يخو�ضون معركة
وج� � ��ود ،ب �ع��د �أن رب� �ط ��وا م���ص�يره��م
وم���ص��احل�ه��م مب�صري و أ�م ��ن الكيان
ال�صهيوين ،ال�سيما �أن حكام �أنظمة
اخل �ل �ي��ج ي���س�ت���ش�ع��رون �أن ا��س�ت�ك�م��ال
االن�سحاب الأمريكي والأطل�سي من
ال�ع��راق و�أفغان�ستان �سيرتك جميع

«الثبات»

همسات

الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

• عمل تيار �أ�سا�سي يف املعار�ضة كل جهده من �أجل
مقاطعة غ��داء رئي�س جمل�س ال��وزراء جنيب ميقاتي
الذي �أقامه على �شرف رئي�س اجلمهورية يف طرابل�س،
لكنه مل يلق �أي جتاوب.
• ��س�ي��ا��س��ي م���س�ت�ق�ب�ل��ي م �ق��رب م ��ن � �س �ع��د ال��دي��ن
احل��ري��ري ،م�صاب ب��داء ال�ه��و���س ب��ال�ع��داء ل�سورية،
تبني أ�ن��ه من �أ�صل �سوري ،و�أن��ه ذو �أ�صول مذهبية
غري املذهب امل�سجل على هويته.
• معار�ض من �أ�صل �سوري يحمل اجلن�سية الفرن�سية،
وع�ضو يف م�ؤمتر «عربي» معروف ،ويحتل مركز ًا هام ًا
يف جمل�س ا�سطنبول ،ب��د�أ التن�سيق م��ع ال�صهيوين
هرني برنار ليفي ،لكنه ي�شرتط عدم ذكر ا�سمه يف

�أي ن�شاط يقوده ليفي مبا�شرة �ضد �سورية ،لأنه بذلك
يحرقه نهائياً .يذكر �أن امل�ؤمتر «العربي» املذكور جمّد
كل ن�شاطاته منذ بدء الأحداث ال�سورية.
• ب� إ���ش��راف أ�ح��د �ضباط اجلي�ش املتقاعدين ،يتم
االت�صال بجميع العنا�صر وامل�ؤيدين لتيار �سيا�سي
لبناين معار�ض ،وكذلك باملف�صولني و«الزعالنني»،
للعمل على �إعادة متو�ضعهم داخل التيار ،و�إعطائهم
بع�ض امل�صروفات امل�ستحقة لهم ،مع العلم �أن بع�ضهم
ذهب �إىل �أحزاب وجمعيات �أخرى.
• لوحظ ظهور نائب ك�سرواين �سابق (م.ب) يف
منطقة الطريق اجلديدة عدة مرات ،حيث يجتمع مع
بع�ض امل�س�ؤولني املح�سوبني على تيار �سيا�سي لبناين

معار�ض ،ما �أدى �إىل ا�ستغراب �أهل املنطقة ،وال�س�ؤال
عما يخطَّ ط له يف امل�ستقبل القريب؟
• و�صل م�ؤخراً �إىل لبنان الع�شرات من املعار�ضني
ال�سوريني ،ال��ذي��ن تعمل ال�سفرية ا ألم�يرك�ي��ة يف
لبنان على ت�أمني احلماية لهم ،وكذلك بع�ض نواب
� 14آذار ،الذين ي�سعون لت�أمني النقل وال�سكن،
مقدّمني �سياراتهم النيابية ،و�أخرى الدبلوما�سية
التابعة لقنا�صل فخرية ل��دول �أوروب�ي��ة ،لت�سهيل
تنقل املعار�ضني ال�سوريني.
• مت ك�شف النقاب عن تدخل مبا�شر لأحد نواب
الأقلية النيابية يف �شمال لبنان ،وتورطه يف �أحداث
حم�ص ،وجتنيد مئات امل�سلحني ال�سوريني ،الذين
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بــــــروفــــــــايـــــــــل
أ�ت �ب��اع املن�سحبني يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ،من
حرا�س النفط و�سارقي ثروات ا ألم��ة ،عر�ضة
للخطر ،نتيجة ا��ش�ت��داد ع��ود حموراملقاومة
وامل�م��ان�ع��ة ،ومت��ا��س�ك��ه ومت ��دده ع�ل��ى م�ستوى
املنطقة� ،إ�ضافة �إىل �أن التطورات �أكدت امل�ؤكد؛
ب ��أن م��ا ك��ان ي�سمى حم��ور «ع��رب االع �ت��دال»
املعقود الراية ملجل�س التعاون اخلليجي ،ما هو
�إال احتياط ا�سرتاتيجي للم�شروع ال�صهيوين
الذي اغت�صب فل�سطني ،لتكون نقطة انطالق
له لل�سيطرة على كل الوطن العربي.
ل �ك��ل ه � ��ذا ،ب��ا� �ش��ر امل� �ح ��ور ا ألم�ي��رك� ��ي -
الأطل�سي  -الإ�سرائيلي  -اخلليجي هجمته
املن�سقة على جميع املواقع :نقطة البداية يف
غ��زة ال�صابرة ال�صامدة ،من خ�لال عمليات
ق�صف وق�ت��ل وت��دم�ير ي��وم��ي ينفذها ال�ع��دو
ال�صهيوين �ضد أ�ه��ل غزة ومقاوميها ،و�سط
�صمت عربي يف�ضح ان�خ��راط ال�صامتني يف
هذا املخطط.
ويف لبنان ت�سري قافلة املقاومة بعز و�شموخ،
رغم ما ن�شهده من �ضغط غربي ،عرب �سيف
املحكمة الدولية امل�سلّط عليها ،والذي يتكامل
م��ع حت��رك��ات ق ��وى ال ��راب ��ع ع���ش��ر م��ن �آذار،
التي ما ت��زال على عهدها يف تنفيذ الأوام��ر
والأجندات الأمريكية بتمويل خليجي..
أ�م � ��ا إ�ي � � ��ران ،ف � ��إن ت �ب��ا� �ش�ير ه��زمي��ة ه��ذه
ال�ه�ج�م��ة ت���ش��رق م��ن أ�ف �ق �ه��ا� ،إذ �إن �أك��ذوب��ة
اتهامها مبحاولة اغتيال ال�سفري ال�سعودي يف
وا�شنطن باءت بالف�شل ،وهي منوذج ملا يحيكه
العقل ا ألم�يرك��ي م��ن ف�تن ،يف ح�ين ترتاجع
التهديدات الأمريكية والغربية والإ�سرائيلية
�أمام �شجاعة القيادة الإيرانية وعنا�صر قوتها
ال�ع�م�لان�ي��ة ،ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ات�ه��ام�ه��ا بتطوير
��ص�ن��اع�ت�ه��ا ال� �ن ��ووي ��ة ،ل��ذل��ك ت �ب �ق��ى � �س��وري��ة
بالن�سبة �إىل املحور الأمريكي  -الإ�سرائيلي
و�أدوات� � ��ه ال�غ��رب�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ب�ي��ت الق�صيد،
ون���ص��ب �أع�ي�ن م��ؤام��رت�ه��م ،ح�ي��ث مل ي�ترك��وا
و��س�ي�ل��ة �أو �أداة �إال وا��س�ت�خ��دم��وه��ا إل��س�ق��اط
مقاومتها وممانعتها ،يف ح��رب عاملية ت�شبه
التحالف اجلهنمي ال��ذي نفذ ع��دوان متوز
 2006و�سقط حتت أ�ق��دام املقاومني ،ولي�س
ا��ض�ط��راره��م �إىل ك�شف ا ألق�ن�ع��ة يف اجلامعة
العربية� ،إال دلي ً
ال على �صعوبة معركتهم �ضد
�سورية ،وا�ستحالة انت�صارهم عليها ،وهو ما
�ست�ؤكده وقائع الأيام املقبلة.

عدنان عبد الغني

مت تدريبهم يف �أحد املخيمات اجلنوبية يف
لبنان .وكانت قوات حفظ النظام يف �سورية
اع�ت�ق�ل��ت جم�م��وع��ة م�سلحة يف حم�ص،
اعرتفت ب�ضلوع �شقيق النائب بتدريبهم،
وت�أمني كافة امل�ستلزمات ،لزعزعة الأمن
يف �سورية.
• � � �س � ��أل م ��رج ��ع دي� �ن ��ي يف ك�ن�ي���س��ة
ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة يف ل �ب �ن ��ان م �� �س �ت �غ��رب �اً:
م� ��اذا ي��ري��د رئ �ي ����س ج �م �ه��وري��ة ��س��اب��ق
م ��ن امل �� �س �ي �ح �ي�ين يف �� �س ��وري ��ة؟ ومل� ��اذا
يتدخل يف ��ش��ؤون بلدهم ويحر�ضهم
ع�ل��ى الع�صيان وال�ق�ي��ام ب��امل���ش��ارك��ة يف
امل �ظ ��اه ��رات وامل �� �س�ي�رات ال �ت��ي ت���س��يء

قاد السياسة الخارجية السورية في أصعب المراحل وأدقها

وليد المعلم ..السبعيني الشاب

مل تعرف ال�سيا�سة اخلارجية
خطت خطوات وا�سعة �أثناء وزارته
ال �� �س��وري��ة ح �ي��وي��ة مم��اث �ل��ة لتلك
وحققت �سورية اخ�تراق�اً» ملحاولة
التي بثها فيها الرجل ال�سبعيني
عزلها ،حيث متت على يدي املعلم
الذي يتميز بحيوية ال�شباب وليد
�أوثق العالقات مع تركية واململكة
امل �ع �ل��م ،ف �ه��ذا ال��رج��ل ذو اخل�ب�رة
العربية ال�سعودية ،ومت االخرتاق
الديبلوما�سية الوا�سعة ،ا�ستطاع �أن
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال� �ك� �ب�ي�ر يف ف��رن �� �س��ا
يكت�سب اح�ترام اخل�صوم من دون
ودول غ��رب �أوروب � ��ا ،م��ع احل�ف��اظ
تنازل واح��د ،وا�ستطاع �أن يكت�سب
ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ة ق��وي��ة م ��ع رو� �س �ي��ا
ثقة قيادته ب�سبب �إخال�صه الكبري
االحت ��ادي ��ة .وم �ع��روف ع�ن��ه �أي���ض�اً
ملوقعه وبالده.
دم��اث�ت��ه و��س�ع��ة م�ع��رف�ت��ه ،م��ا �سمح
هو وليد بن حمي الدين املعلم
له ب�إقامة �صداقات �شخ�صية مع
الدليمي املولود يف دم�شق يف العام
كبار ال�شخ�صيات العربية والعاملية
 ،1941من �أ�صل عربي قبلي يعود
كوزير اخلارجية ال�سعودي الأمري
ن�سبه �إىل زبيد ،وه��و دم�شقي من
��س�ع��ود ال�ف�ي���ص��ل ،وا ألم �ي��ن ال�ع��ام
ع��ائ�لات دم���ش��ق ال �ت��ي �سكنت حي
ال���س��اب��ق جل��ام�ع��ة ال ��دول العربية
املزة ،من حوا�ضر الدليم الزبيدية
عمرو مو�سى ،بالإ�ضافة �إىل عالقة
املنت�شرة يف الوطن العربية.
مم �ي��زة ج� ��داً ،م��ع رئ�ي����س ال� ��وزراء
امل �ع �ل��م ي �ق��دم من ��وذج� �اً م�ه�م�اً
الرتكي رجب طيب �أردوغان.
لقبه البع�ض ب�أنه «غروميكو» �سورية ،جلمعه بني �صالبة
عن جن��اح القطاع التعليمي ال�سوري يف تقدمي ال�شخ�صيات الفذة،
فدرا�سته االبتدائية واملتو�سطة والثانوية كانت يف املدار�س الر�سمية املوقف ،ومهارة العمل الديبلوما�سي ،وعرف يف عهده حر�صه
ال�سورية ب�ين العامني  1948و ،1960وب�ع��د ذل��ك التحق بجامعة على انتقاء الديبلوما�سيني ال�سوريني على �أ�سا�س الكفاءة فقط،
القاهرة وتخرج منها عام  1963مع بكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم ما أ�ح��دث نقلة نوعية يف ال��وزارة ،م�ستفيداً من الدعم القوي
ل�برن��اجم��ه الإ� �ص�لاح��ي ،وال�ث�ق��ة ال�ك�ب�يرة ب�شخ�صه م��ن قبل
ال�سيا�سية.
ف��ور تخرجه التحق ب ��وزارة اخل��ارج�ي��ة ال���س��وري��ة ع��ام ( ،)1964الرئي�س ب�شار الأ�سد.
ي�شكل املعلم ظاهرة يف موقعه ،فهو و�إن كان �سبعينياً ،لكنه يطلق
وعمل يف البعثات الدبلوما�سية ملحقاً يف كل من تنزانيا ،وال�سعودية،
و�إ�سبانيا و�إنكلرتا ،ويف العام  1975نال �أول منا�صبه الديبلوما�سية �صفحة خا�صة على «تويرت» وكذلك على «الفاي�س ب��وك» ،يدعو فيهما
الرفيعة عندما عني �سفرياً ل�سورية يف رومانيا ملدة خم�س �سنوات� ،إىل التوقف عن ا�ستخدام العنف ،ويحذر من تبعات ذلك على م�ستقبل
ليعود بعدها �إىل دم�شق لي�شغل من�صب مدير �إدارة التوثيق والرتجمة و�أمن �سورية ،وهي خطوة �أثارت �إعجاب الكثريين بالوزير الذي يحاول
حتى العام  ،1984ليعني بعدها مديراً لإدارة املكاتب اخلا�صة .بقي التوا�صل مع الأجيال اجلديدة على طريقتهم.
وامل�ع�ل��م على �صالبته ،يبقى رج�ل�اً ق ��ادراً على ات�خ��اذ امل��واق��ف
املعلم يف موقعه اجلديد � 6سنوات ،عاد بعدها �إىل العمل الديبلوما�سي
اخل��ارج��ي ،فعني يف العام � 1990سفرياً لبالده يف ال��والي��ات املتحدة ال�صلبة والثابتة ،ويف الوقت نف�سه ال يفقد روح الدعابة حتى يف
الأمريكية يف واحدة من اللحظات املهمة يف العالقات بني البلدين� ،أحلك الظروف ،فرناه يطلق نكتة من هنا خالل م�ؤمتر �صحايف،
و�سمحت له ال�سنوات الت�سع التي ق�ضاها يف وا�شنطن متابعة دقيقة ودعابة من هناك ال يخلو بع�ضها من ال��دالالت ال�سيا�سية كقوله
وعن قرب ملرحلة مفاو�ضات ال�سالم العربية ال�سورية مع �إ�سرائيل ،م� ؤ�خ��راً أ�ن��ه «ل��ن يخلع اجلاكيت» على املن�صة على غ��رار ما فعله
رئي�س تيار «امل�ستقبل» �سعد احلريري.
حيث لفت الأداء املتميز لل�سيد املعلم �أنظار املراقبني الدوليني.
واملعلم لي�س ديبلوما�سياً فقط ،فله  4م�ؤلفات هامة حتى الآن ،تتعلق
عاد املعلم يف العام � 2000إىل دم�شق جمدداً ،لكن هذه املرة لي�صبح
معاوناً لوزير اخلارجية ف��اروق ال�شرع ،ويف مطلع العام � 2005سمي بال�سيا�سة والديبلوما�سية باملنطقة والعامل ،هم :كتاب فل�سطني وال�سالم
نائباً لوزير اخلارجية ،ومت تكليفه ب�إدارة ملف العالقات ال�سورية – امل�سلح» الذي �أ�صدره يف العام  ،1970ثم كتاب �سورية يف مرحلة االنتداب
اللبنانية يف حلظة تاريخية يف العالقات بني البلدين ،زار خاللها من العام  1917وحتى العام  ،1948وبعده ج��زءاً ثانياً عن �سورية من
اال�ستقالل �إىل الوحدة من العام  1948وحتى العام  ،1958و�أخرياً كتاب
غالبية العوا�صم العربية ،والتقى الكثري من الزعماء العرب.
يف العام  2006عني املعلم وزيراً للخارجية ،ليحدث حراكاً كبرياً عن «العامل وال�شرق الأو�سط يف املنظور الأمريكي».
متزوج من ال�سيدة �سو�سن خياط ،وله ثالثة �أوالد ،وهم
يف ال�سيا�سة اخلارجية ل�سورية ،حيث ا�ستطاع ك�سر العزلة املفرو�ضة
عليها ،وي�شهد خ�صوم املعلم ،قبل �أ�صدقائه �أن الدبلوما�سية ال�سورية طارق و�شذى وخالد.

ل� � ��دوره� � ��م ،ول� ��وج� ��وده� ��م وع �ي �� �ش �ه��م
امل�شرتك مع باقي �أبناء �شعبهم؟
• تقوم �شركة (بلوكوت �سي�ستم) التابعة
لال�ستخبارات الأمريكية ،مبراقبة �شبكات
الإنرتنت يف �سورية ولبنان والعراق وفل�سطني،
وت�ستخدم تقنيات حديثة ،حيث ي�شرف على
هذه ال�شركة جمموعة من اللوبي ال�صهيوين،
وقد افتتحت هذه ال�شركة فروع ًا لها يف كل
من تركيا و«�إ��س��رائ�ي��ل» ،وت�ساعدها �شركة
(تليكوميك�س) يف مهماتها ،وه��ي �شركة
�سويدية تقوم بدعم لوج�ستي للمعار�ضني
ال�سوريني الذين يقيمون يف تركيا والأردن،
ويف منطقة الأ�شرفية �شرق بريوت.

• ع � ّم غ�ضب وا��س��ع يف العا�صمة الثانية ،ج��راء ا�صطحاب
تيار امل�ستقبل ملجموعات � 14آذار من �أج��ل تفقد «النازحني»
ال�سوريني �إىل منطقة وادي خالد ،خ�صو�صاً �أن بني ه�ؤالء من
كانت �أيديهم ملوثة بدماء �أهل ال�شمال على حاجز الرببارة.

• منظّ ر «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي»؛
ال�صهيوين الفرن�سي برنار
ه�ن�ري ل�ي�ف��ي ،ي�ت��اب��ع ي��وم�ي�اً،
وع� �ل ��ى ج �م �ي��ع امل �� �س �ت��وي��ات،
حتركات «الثورة» يف �سورية،
وق � ��د ق � ��ال م� � � ؤ�خ � ��ر ًا خ�ل�ال
مناظرة تلفزيونية على القناة
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ال��راب �ع��ة� ،إن
«ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ه��و تنفيذ
مل �� �ش��روع ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط
اجلديد الذي �صاغه الرئي�س الإ�سرائيلي �شمعون برييز» ،و�أ�ضاف ليفي:
«يبقى علينا ال�ساحتان يف �سورية ولبنان ليكتمل تنفيذ امل�شروع» ،وي�ساعد
ليفي يف هذه الأي��ام وزير خارجية فرن�سا ال�سابق برنار كو�شنري ،حيث
يعدان مل�ؤمتر وا�سع لـ«املعار�ضة» ال�سورية يف فرن�سا .
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جعبة األسبوع
وا�شنطن ت�سابق الوقت النت�صار ما قبل «عيد ال�شكر»

�سورية ..هدوء يف الأداء ال�سيا�سي يغيظ احللف اجلهنمي
�أوردت �صحيفة ال �غ��اردي��ان الربيطانية
قبل �أيام ،حتلي ًال للكاتب الربيطاين «ال�سرت
ك ��روك» ب ��أن «تغيري ال�ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة يُع ّد
جائزة ا�سرتاتيجية تفوق ليبيا».
وينقل ه��ذا الكاتب عن م�س�ؤول �سعودي
كبري� ،أنه �أبلغ يف �صيف  2011كبري موظفي
نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق ديك ت�شيني،
�أن امللك ال�سعودي ،ومنذ بداية الأح��داث يف
��س��وري��ة ،يعتقد �أن «تغيري ال�ن�ظ��ام ال�سوري
�سيكون م�ف�ي��داً ج��داً للم�صالح ال�سعودية»،
م �� �ش��دداً ع�ل��ى �أن «امل �ل��ك ي �ع��رف �أن ��ه �إذا ك��ان
ه�ن��اك �صعوبة بالغة يف ان�ه�ي��ار اجلمهورية
الإ�سالمية يف �إي��ران ،ف�إنه لن يُ�ضعف �إيران
�أكرث من خ�سارة �سورية».
ويف امل��و� �ض��وع ن ��وع م��ن خ��ري �ط��ة ط��ري��ق
مو�ضوعة لتحقيق ما ي�صفه «اللعبة العظيمة
 خ�سارة ��س��وري��ة» ،وي�ت��درج ب�ه��ذه اخلريطةعلى النحو الآتي:
 امل�سارعة �إىل ت�شكيل جمل�س انتقايلعلى الطريقة الليبية ،ب�صرف النظر �إذا كان
لهذا املجل�س امتداد داخلي حقيقي.
 �إدخ � � ��ال م���س�ل�ح�ين م ��درب�ي�ن م ��ن ك��لاجلن�سيات �إىل �سورية ،خ�صو�صاً من الدول
املجاورة.
 ت�صعيد احلملة الإعالمية يف خمتلفالأ��ش�ك��ال ،لت�صوير �أن �سورية ال ت�ه��د أ� فيها
اال�ضطرابات ،و�أن �أعمال التمرد تتو�سع.
 ت�سفيه وت�شويه اجل�ه��ود الإ�صالحيةللقيادة ال�سورية ،ورف�ض �أي لقاء حواري مع
النظام من قبل املعار�ضات.
 ال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى االن�ق���س��ام��ات داخ��لاجلي�ش وال�ق��وى الأمنية مبختلف الو�سائل
الإع�لام �ي��ة وامل��ال�ي��ة واالب �ت��زازي��ة ،مب��ا فيها
احلديث الدائم ولو وهمياً عن ان�شقاقات.
 ا�ستمرار عمليات القتل ،على الطريقةاجل ��زائ ��ري ��ة م �ن��ذ ب ��داي ��ة ت���س�ع�ي�ن��ات ال �ق��رن
املا�ضي.
 تو�سيع العقوبات االقت�صادية ،لتطالب���ش�ك��ل خ��ا���ص ال�ط�ب�ق��ة ال��و� �س �ط��ى ،وت��رخ��ي
بتنقلها على الطبقات الفقرية.
ورغ ��م �أن ال�ك��ات��ب ال�بري�ط��اين ي ��ؤك��د �أن
ه��ذه ال�ت�ك�ت�ي�ك��ات ت�ت�ج��ه ن�ح��و ال�ف���ش��ل  -رغ��م

اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ضخمة امل��وظ�ف��ة فيها � -إال
�أن � �س �ي��اق الأح� � ��داث وت �ط��ورات �ه��ا ي ��ؤك��د �أن
الإ��ص��رار على ا�ستهداف �سورية لن يرتاجع
ول��ن يتوقف ،ما يعني �أن املواجهة م�ستمرة
حل���س��اب��ات �أم�يرك�ي��ة خ��ال���ص��ة ،ح�سب تعبري
دبلوما�سي لبناين قدمي عمل لفرتة طويلة
يف وا�شنطن ،معيداً �إىل الأذهان حديثاً لوزير
اخلارجية الأمريكية الأ�سبق هرني كي�سنجر،
�أج� � ��راه م ��ع جم �ل��ة «دي� ��ر ��ش�ب�ي�غ��ل» يف �شهر
�شباط  ،2008حيث ��ش��دد على �أه�م�ي��ة عدم
فتح ح��وار مع �إي��ران �إال بعد فر�ض عقوبات
م�ؤملة عليها ،وت�ضييق اخلناق على �سورية،
مب��ا ي �ه��دد ال �ن �ظ��ام ف �ع�ل�اً  ،لأن �أي ان���س�ح��اب
من ال�ع��راق من دون توفري ت�سوية �سيا�سية
�سيكون بالن�سبة �إىل وا�شنطن كارثة حقيقة،
الفتاً �إىل «�أن االن�سحاب من العراق من دون
هذه الت�سوية �سيكون مبنزلة تعزيز لقدرات
ح��زب اهلل وحما�س وت�أكيد على عجز القوة
ال�غ��رب�ي��ة» ..وه�ن��ا ي�شدد كي�سنجر �أن��ه «على
بع�ض الأوروب�ي�ين �أن يفهموا �أن ه��ذه لي�ست
م�شكلة �أمريكية فقط ،و�أن مثل هذه النتيجة
�ستكون خطرة لأوروبا و�أمريكا».
ف�إذا كان ما يتم من م�ؤامرات ال�ستهداف
�سورية ،ق��د ج��رى تعهده خليجياً وحت��دي��داً
ق�ط��ري�اً ب��دع��م ت��رك��ي �أردوغ � ��اين ،م��ع تراجع
ال��دور ال�سعودي حالياً �إىل خلف الواجهة،
ب�سبب االن�ه�م��اك برتتيب البيت ال�سعودي
ال��داخ �ل��ي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ان�ه�م��اك�ه��ا مبتابعة
التطورات عند جارها اجلنوبي اليمني ،وما
ي�شهده من �أح��داث قد ت�صل �إىل مرحلة ال
تعود الريا�ض قادرة على الإم�ساك به ،حيث
�سينعك�س ب�شكل �سلبي وخطري على مملكة
ال��ذه��ب الأ�� �س ��ود ن�ف���س�ه��ا ،يف ظ��ل ال�ت�ن��اف����س
ال�شديد احلا�صل بني ما بقي من �أوالد عبد
العزيز على قيد احل�ي��اة وه��م ع�شرة �أ�شقاء
والأحفاد الذين بد أ� �صربهم ينفذ ،خ�صو�صاً
�أنهم ي��رون �أجن��ال نظراء �أهلهم يف امللكيات
والإم � ��ارات ال��وراث �ي��ة � �ص��اروا م�ل��وك�اً و�أم ��راء
و�أولياء عهد.
وب��ر�أي مراقبني بدقة لهذه التطورات،
ف��إن ال�سعودية لن متتثل لن�صيحة الرئي�س
نبيه ب��ري وال��س�ت�ن�ت��اج ال�ع�م��اد م�ي���ش��ال ع��ون
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ب ��أن دوراً للملك ال�سعودي ق��ادر على إ�ج��راء
م�صاحلة �سورية  -خليجية �أو عربية ،لأن
ال�سعودية ل��ن تخ�سر �إذا ان �ه��ارت «ال�ق�ي��ادة»
القطرية للم�ؤامرة على �سورية ،وال حتى �إذا
جنحت امل�ؤامرة على �سورية ،لأن هذا �سي�سهم
يف إ�� �ض �ع��اف إ�ي � ��ران وك ��ل م �� �ش��روع امل �ق��اوم��ة
واملمانعة.
رغ ��م ت �ع��دد أ�� �ش �ك��ال ا� �س �ت �ه��داف � �س��وري��ة،
ف ��إن دم�شق �صامدة وت�ق��وى با�ستمرار رغم
ال�شرا�سة التي تبدو عليها هجمة ا�ستهدافها
وه��ي مر�شحة للت�صاعد ،كلما اق�ت�رب عيد
امل �ي�لاد ،يف  25ك��ان��ون الأول ،وخ�صو�صاً �أن
الرئي�س الأم�يرك��ي ب ��اراك �أوب��ام��ا ،م�ضطر
وه��و املقبل على انتخابات رئا�سية �أن يقدم
للأمريكيني يف عيد ال�شكر ،ال��ذي ي�صادف
الأ�سبوع املقبل ،وحتديداً يف اخلمي�س الأخري
م��ن ت�شرين ال�ث��اين وع��داً بخري م��ا� ،أو �أقله
ت�أكيد على ن�صر م�ع�ين ،وه��و ال��ذي �أ�ضحى
ب�ط��ة ع��رج��اء تتلقى ال���ض��رب��ات امل�ت�ت��ال�ي��ة يف
�أفغان�ستان ،التي وعد بن�صر ا�سرتاتيجي فيها
يف نف�س مثل هذه املنا�سبة من العام املا�ضي،
حيث أ�ك��د على �سحب ج�ن��وده م��ن ال�ع��راق يف
نهاية  ،2011ليعزز ح�ضوره يف �أفغان�ستان،
ل �ك��ن ه��ا ه��ي الأي � ��ام ت�ع���ص��ر ث�ي��اب�ه��ا م ��ؤذن��ة
بان�سحابه من العراق دون �أي اتفاق ،يف ظل

هل ي�ستوعب ا�ستقالليو جون بولتون درو�س التاريخ؟
ي�ستهجن بريوتي خم�ضرم ت�صرف ما يطلق عليه «اال�ستقالليون الر�سالة ،وتقوم ب�إبعاد هذا الالجئ �أو ذاك عن الأرا�ضي اللبنانية.
وي��رد ه��ذا ال�سيا�سي على حت��ذي��ر ول�ي��د جنبالط ب���ش��أن حتذيره
اجل��دد»� ،أو ما �أطلقه عليهم ج��ون بولتون «ث��وار الأرز» ،حيال الأزم��ة
من منع الالجئني من حرية التعبري ال�سيا�سي ،في�ستغرب عدم فهم
ال�سورية ،مت�سائالً� :ألي�س فيهم �أحد يعترب من التاريخ؟
ويلفت البريوتي اخلبري �إىل �أنه قبل العام  ،1966كانت بريوت جنبالط ل�شروط اللجوء ال�سيا�سي ،الفتاً �إىل �أنه رغم �أنه يف ال�سابق
دائ�م�اً م�ق��راً لالجئني ال�سيا�سيني ال�سوريني ،حيث ك��ان��وا يجرون كان يتم اللجوء ال�سيا�سي من قبل بع�ض ال�سوريني �إىل لبنان ،ف�إنه كان
فيها لقاءاتهم وات�صاالتهم ،حت�ضرياً لعودتهم �إىل دم�شق بوا�سطة ممنوعاً عليهم الت�صاريح واتخاذ املواقف ال�سيا�سية العلنية �ضد دم�شق،
انقالب ما  ،وكثرياً ما كانت هذه املحاوالت تنجح ،لكن كان لبنان أ�م��ا الطبخات االنقالبية فكانت تتم وراء الكوالي�س ،وبالتعاون مع
دائماً �أول من يدفع الثمن نتيجة هذا االنقالب ال��ذي ُد ّب��ر يف ليل �أجهزة ا�ستخباراتية خمتلفة ..وكل هذه الأمور وُ�ضع حد لها منذ تقلد
من لبنان ،لأن اخل�شية عند ال�سلطة اجلديدة� ،أن ي�ست�ضيف البلد الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد احلكم يف �سورية ،والتي تكر�ست نهائياً
ال�صغري ،انقالبيني ج��دداً ،يطبخون نف�سهم طبختهم ،لهذا ن��ادراً يف اتفاق الطائف ،الذي �أكد على مادة ميثاقية �أن لبنان لن يكون ممراً
ما جند عهداً يف �سورية منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،مل يغلق وال مقراً للت�آمر على �سورية ..فهل ي�ستوعب ا�ستقالليو جون بولتون
احلدود مع لبنان ،فكانت بع�ض العهود �أو احلكومات اللبنانية تفهم الدرو�س جيداً؟

خ�سائر فادحة ت�شري معلوماتها الر�سمية �إىل
�أقل من خم�سة �آالف قتيل و�أكرث من � 20ألف
ج��ري��ح بينهم أ�ك�ث�ر م��ن خم�سة �آالف مقعد
ب�شكل دائ ��م ،ون�ح��و �أرب �ع��ة �آالف م���ش��وه ،أ�م��ا
و�ضعه يف �أفغان�ستان ف�إن الطائرات ال تتوقف
عن نقل جثامني القتلى الأمريكيني.
وعليه تت�ضح أ�ه ��داف الت�صعيد املتعدد
ال��ر�ؤو���س عربياً وت��رك�ي�اً وغ��رب�ي�اً و�أم�يرك�ي�اً،
لأن م ��ا ب �ع��د ال �� �ص �م��ود ال �� �س ��وري وه��زمي��ة
امل�ؤامرة عليها لي�س كما قبلها ،فعلى الر�ؤو�س
احلامية �أن تدفع الثمن ..والثمن لن يكون
ب�سيطاً بالت�أكيد.
وبهذا �صعدت وا�شنطن دفعة واحدة �ضد
إ�ي ��ران ول�ب�ن��ان و��س��وري��ة� ،صعدت �ضد إ�ي��ران
م��ن خ�ل�ال ف�برك��ة وك��ذب��ة حم��اول��ة اغ�ت�ي��ال
ال�سفري ال�سعودي يف وا�شنطن ،ثم التقرير
الكاذب للوكالة الدولية للطاقة الذرية و�ضد
لبنان من خالل حتريك وا�ستح�ضار املحكمة
ال��دول�ي��ة ومت��وي�ل�ه��ا ،و��ض��د فل�سطني بوقف
امل���س��اع��دات ال��زه�ي��دة ال�ت��ي تقدمها لل�سلطة
ب�سبب حماولة انت�سابها �إىل الأمم املتحدة
ك��دول��ة ك��ام�ل��ة ال�ع���ض��وي��ة ،وم��ن ث��م اع�ت�راف
اليون�سكو بها بهذه ال�صفة.
وت��راف��ق ه��ذا الت�صعيد بت�صعيد تركي
بالعودة �إىل التهديد باملنطقة العازلة ،لكن
�أردوغ��ان تلقى من الداخل الرتكي ما �أقلقه
و أ�خ ��اف ��ه ،ف �ع��اد �إىل ال �� �ص��راخ م �ه��دداً بقطع
الكهرباء ،وكان الت�صعيد اخلليجي والعربي
م��ن خ�لال �شاهد ال��زور التاريخي اجلامعة
العربية ،يف البداية و�ضعت اجلامعة مبادرة
�صيغت للقطري بطريقة ا�ستفزازية ل�سورية،
و�شكلت جلنة تر�أ�سها القطري رمز االنق�سام
يف ه ��ذه ال � �ظ ��روف ،وت � � ��رددت م �ع �ل��وم��ات يف
ه��ذا ال�صدد �أن خ�براء �سيا�سيني �أمريكيني
وفرن�سيني ،كان يتابعهم ب�شكل دائم جيفري
فيلتمان وب��رن��ار ه�نري ليفي و��ض�ع��وا �شكل
ال �� �ص �ي��اغ��ة اال� �س �ت �ف��زازي��ة ،ل�ت�ج�ع��ل دم���ش��ق
ترف�ضها ،لكن القيادة ال�سورية �أ�سقطت من
يدهم �أي حجة ،بالقبول بهذه املبادرة.
وهنا ح��اول الأم�يرك��ي والغربي �أن يفتح
كل �أوك��ار الدبابري يف وجه �سورية ،فتدخلت
وا�شنطن حمر�ضة ال��زم��ر التخريبية بعدم
�إلقاء ال�سالح ،ال بل تفيد املعلومات �أن �أموا ًال

خليجية وم�ساعدات �أمريكية ك�برى قدمت
ل�ل�م�ع��ار��ض��ات وامل���س�ل�ح�ين م��ن �أج ��ل ت� أ�ج�ي��ج
�أعمال القتل والنهب.
ويف امل �ح��اوالت أ�ي �� �ض �اً �أن وف��د امل�ع��ار��ض��ة
ال �� �س��وري��ة ال��داخ �ل �ي��ة �إىل دم ���ش��ق مل يكتف
مبهاجمته م��ن ق�ب��ل م�ع��ار��ض��ات ا�سطنبول
وب��رن��ار ه�ن�ري ل�ي�ف��ي ،ب�ل��د ب��ذل��ت حم ��اوالت
�إغرائية كربى جلعله ين�ضم �إىل معار�ضات
ا�سطنبول وبرنار هرني ليفي ،وال�س�ؤال الآن،
ملاذا مل يعد بع�ض املعار�ضني الداخليني �إىل
دم�شق حتى الآن ،حيث ت��رددت معلومات �أن
بع�ضهم قد يك�شف عن هول الإغ��راءات التي
قدمت لهم ،لأن يلتحقوا مبعار�ضة الفرن�سي
من �أ�صل �سوري برهان غليون.
وال�ل�اف ��ت �أي �� �ض �اً �أن جم�ل����س اجل��ام�ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة � �س ��ارع وق �ب��ل ان �ت �ه��اء م�ه�ل��ة الـ15
يوماً امل�ق��ررة للبت مب�ساعي وجهود اللجنة
العربية يف �سورية بعد أ�ق��ل م��ن ع�شرة �أي��ام
�إىل االجتماع ،لإع�لان نعيها لهذه اجلامعة،
من خالل تعليقها ع�ضوية �أول دولة م�ؤ�س�سة
للجامعة العربية وه��ي �سورية ،حيث حمل
البيان ال��ذي أ�ع�ل��ن والدة ه��ذه اجلامعة عام
 ،1945ا�سم اجلمهورية العربية ال�سورية �أول
ا��س��م ،ويف وق��ت ك��ان��ت دول جمل�س ال�ت�ع��اون،
م��ا ت��زال م�شيخات يطلق عليها اال�ستعمار
الإن �ك �ل �ي��زي ا� �س��م «امل �� �ش �ي �خ��ات امل�ت���ص��احل��ة»
با�ستثناء ال�سعودية.
وكما �أكدت املعلومات الدقيقة ،ف�إن تعليق
ع���ض��وي��ة ��س��وري��ة يف اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ج��اء
�ضمن خمطط �سبق �أن مت التو�صل �إليه يف
فندق فور�سيزن يف م�صر يف  10/16ولي�س
يف مقر اجلامعة العربية ،علماً �أن هذا القرار
يحتاج �إىل �إجماع و�إىل قمة عربية ح�سب ما
ين�ص امليثاق والنظام الداخلي لهذه امل�ؤ�س�سة،
مع العلم �أن كلمة �سر �أمريكية خرجت علناً
�إىل ع��رب وا�شنطن قبل يومني من اجتماع
جمل�س اجلامعة تدعو �إىل عزل �سورية.
ب��اخ�ت���ص��ار ،ث�م��ة حقيقة ك�شفتها الأي ��ام
املا�ضية التي �أعقبت ال�ق��رار امل�سخ للجامعة
العربية ،وهي �أن وا�شنطن تقود حلفاً ي�ضم
�أنظمة عربية بقيادة م�شيخة قطر �إىل جانب
تركيا ،على �أن احلقيقة الأكرث و�ضوحاً ،هي
�أن الواليات املتحدة تعمل ب�شكل دائم لإعطاء
و� �ض��خ ج��رع��ات �إ��ض��اف�ي��ة مل�ج�م��وع��ات�ه��ا ،كلما
�شعرت �أن ان�سحابها من العراق اقرتب ،وكلما
�شعرت �أن �سورية تتقدم وحتقق انت�صارات
حا�سمة على جمموعات التخريب والعمالة،
وكلما �شعرت �أن عربها مربكون ..وي��زدادون
خوفاً من الغد.
ثمة حقيقة �أخرى ،وهي �أن �سورية تتميز
يف �أدائ �ه��ا ب�ه��دوء �سيا�سي يغيظ ك��ل احللف
اجلهنمي ،وه��ذا بحد ذات��ه ي��دل على الثقة
وال �ق ��درة ع�ل��ى ��ص��د ال�ه�ج�م��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة
اجل ��دي ��دة ،و�أن � �س��وري��ة ب�ق�ي��ادت�ه��ا وجي�شها
و�شعبها العظيم �ستنتهي �إىل ن�صر حا�سم
و أ�ك � �ي ��د ،ي���ش�ك��ل إ�� �ض ��اف ��ة ن��وع �ي��ة �إىل خ�ي��ار
العروبة احلقيقية والأ�صيلة ،ولنهج املقاومة
واملمانعة..
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داود �أوغلو :املنطقة العازلة «تع�سكر» الأزمة ..وتهدد مبئات �آالف القتلى

تركيا تف�ضـّــل �سيا�سة ال�صوت العايل على «اليد الطويلة» فـي �سورية
�أنقرة  -الثبات
يف �أنقرة ،حيث مقر احلكومة الرتكية ،تبدو خماطر
الغو�ص يف الأزمة ال�سورية �أكرب بكثري مما تبدو عليه يف
ا�سطنبول ،حيث تقيم معظم «املعار�ضة ال�سورية».
فبني �أم�ن�ي��ات الثانية ،وم�صالح الأوىل ف��ارق كبري،
ميكن لأي مراقب �أن يقر�أه من زوايا ت�صريحات وت�صرفات
الفريقني .فعندما حمل فريق «املجل�س الوطني» معه -
من ا�سطنبول �إىل �أنقرة  -ملفاته اال�سرتاتيجية ولوائح
مطالبه م��ن وزي��ر اخلارجية ال�ترك��ي �أح�م��د داود �أوغلو
عندما ا�ستدعاهم على عَجل للقاء يف مقر وزارة اخلارجية
ت�لاه ع�شاء ،ك��ان يف ذه��ن «املعار�ضني» �أنهم �آت��ون لقطف
ث�م��ار م �ق��ررات ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وث �م��ار الغ�ضب
الرتكي من مهاجمة مقراتها الديبلوما�سية يف دم�شق
وحلب والالذقية و�إحراق العلم الرتكي ودو�سه يف �شوارع
�سورية الغا�ضبة من الت�آمر املتمادي عليها وعلى �أمنها.

غ�ي�ر �أن ه � ��ؤالء � �ص��دم��وا ب � ��أن ال ��وزي ��ر ال�ت�رك��ي ك��ان
يريدهم فقط لل�صورة ،وك�أنه يريد �أن يبعث بر�سالة �إىل
القيادة ال�سورية من خالل ا�ستقبالهم ،من دون �أن يلتفت
�إىل امل�ضمون .فال هو �أجاب بنعم على مطلب االعرتاف
بهم كـ«ممثلني لل�شعب ال�سوري» وال هو قبل ب�إن�شاء مكتب
لهم يف �أنقرة ،ف�أجابهم بـ«رمبا ..لكن يف ا�سطنبول» مبا
يف ذلك من رمزية ب�إبعاد �أي قرار حمتمل عن العا�صمة
وما قد ت�ضفيه من �صبغة رمزية على «التمثيل» املعار�ض
يف تركيا� .أما اللطمة الأقوى التي تعر�ض لها املعار�ضون
الذين أ�ت��وا بالئحة مطالب كبرية توقعوا تنفيذها ومل
ينالوا منها �شيئاً واح��داً  -اللهم ع�شاء فاخراً مبقايي�س
وزارة اخلارجية الرتكية املتق�شفة عموماً -فكانت عندما
فتح �أع�ضاء املجل�س حمافظهم و أ�خ��رج��وا منها خريطة
للحدود بني البلدين ملناق�شة تفا�صيل «املنطقة العازلة»
التي يريدون فر�ضها داخل احلدود ال�سورية .بع�ض من
يطلقون على �أنف�سهم ا�سم «معار�ضني» كانوا قد ا�ستبقوا

اللقاء ب�إ�شاعة ،مفادها �أن الأتراك يتناق�شون مع املعار�ضة
ح��ول املنطقة ال�ع��ازل��ة ،و�أن الأت� ��راك يطرحونها بعمق
 5كيلومرتات وه��م يريدونها بعمق  ،30مبا يوحي �أن
االتفاق قد مت على املبد أ� وتبقى التفا�صيل .لكن ل��داود
�أوغلو ر�أي �اً آ�خ��ر ،فهو فاج�أ «�ضيوفه» بالقول �إن املنطقة
العازلة من �ش�أنها �أن «تع�سكر» الو�ضع ال�سوري ..ونحن ال
نريد ذلك ،فالتجربة الليبية وا�ضحة ،وثمنها يف �سورية
مئات الآف ال�ضحايا..
ب�ق��ي أ�ع �� �ض��اء ال��وف��د «امل �ع��ار���ض» غ�ي�ر م���ص��دق�ين ما
ي�سمعونه ،فاملعلومات الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي ح��دت بهم �إىل
الت�صريح كانت وا�ضحة «الأت��راك يتناق�شون مع الإدارة
الأمريكية بالفعل ح��ول املنطقة العازلة ،والأمريكيون
يريدون من �أنقرة �أن تفر�ضها بعمق  30كيلومرتاً� ،أما
تركيا فتقرتح فتح حدودها و�إن�شاء منطقة «�إن�سانية» يف
حال تطورت الأمور مل�ساعدة النازحني املحتملني.
وت�ق��ول م���ص��ادر تركية متابعة� ،إن أ�ن �ق��رة تف�ضل �أن

متار�س �سيا�سة ال�صوت العايل مع �سورية ،على �سيا�سة
ال�ي��د الطويلة داخ�ل�ه��ا ،ففي الأوىل تك�سب وال تخ�سر،
ويف الثانية تخاطر بيدها يف وكر الدبابري ،ولهذا تقوم
مبناورات حم�سوبة ،دون �أن تغفل امل�صادر املعاين الكبرية
وراء الت�أجيل تلو الت�أجيل الذي يطاول الزيارة التي �أعلن
عنها رئي�س ال� ��وزراء ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ� ��ان �إىل
خميمات الالجئني ال�سوريني الذين تتناق�ص �أعدادهم
يوماً بعد يوم.
تركيا تناور وحتاور ،فهي ال تريد �أن تتعقد الأمور يف
�سورية ،وما تزال تراهن على حلول للأزمة لأنها  -وكما
يقول حمللون فيها  -ال تريد مغامرات غري حم�سوبة،
لأن ف�شل هذه املغامرات �سيجعل الأمور تذهب يف منحى
لن تكون تركيا معه يف م�أمن من التداعيات ال�سلبية.
م��ع ه��ذا ،ثمة م��ن ي� أ�م��ل داخ��ل «امل�ع��ار��ض��ة» ب ��أن ي��زور
�أردوغ� ��ان املخيمات ويعلن ع��ن «ع�ق��وب��ات» قبل �أن تفرغ
املخيمات من �ساكنيها..

�إحداها احتمال االن�ضمام �إىل جمموعة «الربيك�س»

�أوراق قــوة �ســوريــة رد ًا عـلى «القـنــابـــل الــدخـــانـيــــة»
يف  13أ�ي�ل��ول املن�صرم ،جمع رئي�س وزراء
قطر ووزير خارجيتها حمد بن جا�سم ،رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،ووزراء
اخل��ارج�ي��ة ال �ع��رب ،و�أب�ل�غ�ه��م ب�شكل مفاجىء
ا��س�ت�لام قطر رئ��ا��س��ة ال ��دورة الـ 136للأمانة
العامة جلامعة الدول العربية بدال من «دولة
فل�سطني» ،على �أن تتوالها الأخ�يرة يف الدورة
املقبلة ..امتع�ض عبا�س ووزير خارجيته ،لكن
حمد �أقنعهما ،ملمّحاً �إىل ات�خ��اذ دول��ة قطر
قراراً بتمويل ال�سلطة الفل�سطينية يف الأ�شهر
الأربعة املقبلة ،و�سط متلمل العديد من ر�ؤ�ساء
وف��ود العربية ..ويف �سيطرة خليجية مل تنته
ف�صو ًال على مرافق اجلامعة الهامة ،ا�ستكمل
هذا القرار بانتزاع  3منا�صب هامة من �سفراء
وموظفني م�صريني ك�ب��ار ،لتناط بكويتيني،
ال�سيما �أن الكويت ه�دّدت بتجميد ح�صتها يف
متويل اجلامعة �إذا مل يلبّ طلبها!..
ه�ك��ذا �سيطرت دول جمل�س ال�ت�ع��اون على
مفا�صل اجلامعة العربية ،ب�إيعاز من وا�شنطن،
التي كانت قد انتزعت نبيل العربي من من�صب
وزير اخلارجية امل�صري ،وعملت لتثبيته ك�أمني
ع��ام للجامعة ال�ع��رب�ي��ة ي�ع�م��ل «غ ��بّ ال�ط�ل��ب»
الأمريكي والغربي ..لتبد أ� مرحلة متقدمة يف
«احلرب  -امل�ؤامرة» على �سورية.
وان�صافاً للتاريخ ،يجب �أن يتذكر اجلميع
دور �سورية يف ت�أ�سي�س جامعة ال��دول العربية،
حيث تداعت بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
ع ��ام  ،1944م��ع �أرب ��ع دول ع��رب�ي��ة ه��ي لبنان
وم�صر والعراق والأردن� ،إىل اجتماع يف مدينة
الإ�سكندرية ،للتباحث يف و�ضع العامل العربي،
مت �ه �ي��داً ل�ع�م��ل ع��رب��ي م �� �ش�ترك ،و� �ص��و ًال �إىل
«الوحدة العربية» ،حيث �صدر ما عُرف حينها
بـ«بروتوكول الإ�سكندرية» ،ومهّد الجتماعات

ج ��رت ع �ل��ى م ��دى ع� ��ام ،ح �ي��ث و ّق �ع ��ت ال ��دول
اخلم�س التي ذكرناها يف � 22آذار « 1945ميثاق
اجلامعة العربية».
ان�ضمت ال�سعودية واليمن الحقاً �إىل الدول
املوقعة على الربوتوكول ،لتك ّر �سبحة ال��دول
العربية ،ومن اجلدير التذكري ب�أن دولة قطر
التي يحاول الغرب تن�صيبها لـ«قيادة» العامل
ال�ع��رب��ي ،ان�ضمت �إىل جامعة ال��دول العربية
يف �أيلول � ،1971أي بعد �أكرث من عقدين على
توقيع امليثاق الت�أ�سي�سي.
قمم «امل�ضافات العربية»
 36ق �م��ة ع��رب �ي��ة ُع � �ق ��دت ..ول � ��وال قمة
اخلرطوم عام  ،1968التي �أعلن فيها الرئي�س
ال��راح��ل ج�م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر الءات ال�ع��رب
ال�ث�لاث« :ال �صلح ،ال تفاو�ض ،ال اع�تراف»،
والقمة العربية يف بريوت عام  ،2002والتي
وق��ف فيها ال��رئ�ي����س ال�ل�ب�ن��اين امل �ق��اوم إ�م�ي��ل
حل��ود وقفة تاريخية ،وفر�ض �إدراج بند حق
العودة للفل�سطينيني �إىل وطنهم فل�سطني،
لأمكننا ال�ق��ول �إن قمم ال�ع��رب ك��ان��ت عبارة
ع��ن «م�ضافات» ف��ارغ��ة امل�ضمون ،ال ب��ل �إنها
�أمعنت يف تفتيت الأمة العربية ،ومل ت�ستطع
��ش�ي�ئ�اً ب�ف�ع��ل ال �ت ��آم��ر وال �ت��دخ�لات الأج�ن�ب�ي��ة
ح�ي��ال ق�ضية ال�ع��رب امل��رك��زي��ة فل�سطني� ،أو
يف االعتداءات الإ�سرائيلية على لبنان� ،أو يف
الت�صرّف حيال االحتالل الأمريكي للعراق.
ثغرات تناق�ض امليثاق
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ت �ع�تري ق ��ررات
 2011/11/12ثغرا ت تناق�ض ميثاق اجلامعة

مئات الآالف من املواطنني ال�سوريني يحتجون على قرار جامعة الدول العربية

العربية يف املواد ( )8و( )12و( ،)18التي ت�شري
�إىل �أن القرار بتعليق ع�ضوية دولة من الدول
الأع�ضاء يتم عرب اجتماع للقمة العربية على
م�ستوى ال��ر�ؤ��س��اء ،ف�ه��ذا ق��رار �سيادي يحتاج
�إىل �إجماع من الدول الأع�ضاء ،كما �أن ميثاق
اجلامعة ين�ص على احرتام نظام احلكم القائم
يف الدول الأع�ضاء.
وت�صديقاً للآية الكرمية} :الأع��راب �أ�ش ّد
كفراً ونفاقاً و أ�ج��در �أال يعلموا ح��دود ما �أنزل
اهلل على ر�سوله واهلل عليم حكيم{ ،فقد نفّذ
وزراء بع�ض «الأعراب» املهمة الأمريكية ،فبعد
م��ا �أف���ش�ل��وا امل �ب��ادرة ،رغ��م ال�ت�ج��اوب ال���س��وري،
ان�ضم وزير خارجية ال�سعودية �سعود الفي�صل
بطلب منه �إىل اجتماع املبادرة العربية ،وجاء
حمد بن جا�سم ببيان مطبوع �سلفاً ،وا�ستُقبل
برهان غليون يف الفندق الذي يقيم فيه الوزراء
العرب ،وطبعاً ا�ستفز مندوب �سورية �إىل �أق�صى

ال��درج��ات خ�لال اجلل�سة ،وه�ك��ذا �ضرب نبيل
ال �ع��رب��ي مب�ط��رق�ت��ه م�ع�ل�ن�اً ان �ت �ه��اء اجل�ل���س��ة..
وذهابا �إىل م�ؤمتر �صحفي ب�صحافة من لون
واحد ،بينما قطع البث الف�ضائي خالل امل�ؤمتر
ال�صحايف ل�سفري �سورية عند املقاطع احل�سا�سة
التي تك�شف تفا�صيل اجلل�سة ،حيث هدّد حمد
وزي ��ر اجل��زائ��ر ب ��أن «ال ��دور ج��اي عليكن» �إذا
اعرت�ضتم على القرارات!
�أوراق �سورية كثرية
ي�ج��زم امل��راق �ب��ون �أن ه��ذا ك�ل��ه ع�ب��ارة
عن «قنابل دخانية» ،لتغطية وتعوي�ض
ان�سحاب اجلي�ش الأم�يرك��ي امل�ه��زوم من
ال� �ع ��راق ،ول �ه��ذا � �ص � ّع��دت أ�م�ي�رك ��ا جت��اه
�سورية و�إيران ،و�أن الوقت املتبقي جلالء
امل� ��ؤام ��رة ع��ن � �س��وري��ة ال ي�ت�ع��دى الـ45

يوماً� ،أي نهاية هذا العام ،وهو التاريخ
الذي حدد مبوجبه ب��اراك �أوباما موعد
ع� ��ودة ج �ن��ود االح �ت�ل�ال الأم�ي�رك ��ي من
ال �ع��راق �إىل ب�ل�اده��م ،ومي �ك��ن �أن ميتد
يف �أ�سو�أ الأح��وال �إىل ال�سنة املقبلة قبل
االن �ت �خ��اب��ات الأم�ي�رك� �ي ��ة ..وم ��ا ت��وجُّ ��ه
وزير خارجية قطر �إىل اجلي�ش ال�سوري
لإخ �ل ��اء ال �� �س��اح��ة � �س ��وى �إف �ل�ا�� ��س م��ن
حماوالت زرع ال�شقاق يف اجلي�ش العربي
ال�سوري ،الذي ي�شكّل مع ال�شعب والقيادة
«الثالوث الذهبي ال�سوري».
�إىل ذلك ،هنالك الكثري من الأوراق
التي مل تلعبها �سورية بعد قبل الو�صول
�إىل م�ط�ل��ب ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري الأخ�ي�ر
ب ��إع�لان التعبئة ال�ع��ام��ة ،والتمني على
الرئي�س الأ�سد ارتداء البزة الع�سكرية..
فاحلكمة والدبلوما�سية ل��دى القيادة
ال� ��� �س ��وري ��ة ،وال� �ت ��ي ت �� �س �ت �خ��دم أ�� �س �ل��وب
«الإ��س�ف�ن�ج��ة» الم�ت���ص��ا���ص ال���ض��رب��ات ال
ت � ّدخ��ر ج �ه��داً يف ت��وج�ي��ه ر��س��ائ��ل ح��ازم��ة
على ل�سان رئي�س الدبلوما�سية ال�سورية
ول �ي ��د امل �ع �ل��م ،ت� � ؤ�ك ��د ق��وت �ه��ا ال���ش�ع�ب�ي��ة
والع�سكرية وال�سيا�سية ،وه��ي تعرف �أن
ال�ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري ال�غ��رب��ي يف ��س��وري��ة
«�أ��ض�غ��اث �أح�ل�ام» ،م��روراً ب�سيناريوهات
ق ��د ت �� �ص��ل �إىل ال �ت �ل��وي��ح ب��ال �ع �م��ل على
ان�ضمام اجلمهـورية العربيـة ال�سـوريـة
�إىل جممـوعـة دول «ال�بري �ك ����س» ،التي
ت�ضم رو�سيا وال�صني والهند والربازيل
وجنوب �أفريقيا ..وحتى حينه لكل حادث
حديث..
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لبنانيات

خـديـعــة النـ�سبـيـة فـي قـانــون االنـتـخــاب
ال دمي �ق��راط �ي��ة ب ��دون ان �ت �خ��اب��ات ح��رة يقولون ما ال ي�ضمرون ،ويفعلون بعك�س «�إلغاء» مناوئيها ال�سيا�سيني وخ�صومها من
و�شفافة ونزيهة رّ
تعب تعبرياً �صحيحاً عن ما يقولون.
الأحزاب الأخرى ،ولي�س �أدل على ذلك �إال �أن
تطلعات ال�شعب وتوجهاته ال�سيا�سية ،ومن
و�إذا در� �س �ن��ا ط�ب�ي�ع��ة وب �ن �ي��ة الأح � ��زاب تلك الأح��زاب مبعظمها مار�ست االغتياالت
مهمة قانون االنتخاب ،وه��و حجر الزاوية ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،جن��د �أن الأح � ��زاب العلمانية ال ال�سيا�سية يف وق��ت م��ن الأوق� ��ات وافتخرت
يف �أي ن �ظ��ام دمي �ق��راط��ي� ،أن ي � ؤ�م��ن ق��درة ت�خ�ت�ل��ف ع��ن ال�ط��ائ�ف�ي��ة ب �� �ش��يء ،والأح � ��زاب ب �ق �ي��ام �ه��ا ب ��ذل ��ك ،ك �م��ا م��ار� �س��ت االق �ت �ت��ال
للمواطن على امل�ساءلة واملحا�سبة ،وال ي�سمح املطالبة بالنظام الن�سبي ال تختلف عن تلك واالح�تراب الداخلي ،الذي �شهد حرب الكل
للنائب باعتباره زبوناً يف �سوق �سيا�سي مباح املطالبة ب��الأك�ثري ،والأح��زاب املنخرطة يف �ضد الكل.
ف�ي��ه ك��ل ��ش��يء  -مب��ا ف�ي��ه ال�ضمري  -للبيع حمور املقاومة ال تختلف يف بنيتها وثقافتها
وت � ��ؤك� ��د امل �م ��ار� �س ��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال �ت��ي
وال�شراء.
ال�سيا�سية وت�صرفاتها عن تلك املنخرطة يف � �ش �ه��دن��اه��ا خ�ل��ال ف�ت��رة م ��ا ب �ع��د احل� ��رب،
وت� �ط ��رح ع �ل��ى ب �� �س��اط ال �ب �ح��ث ال �ي��وم امل�شروع املقابل.
وخ�صو�صاً بعد خ��روج ال�سوريني من لبنان،
م�شروع ق��ان��ون االنتخاب اللبناين ،متهيداً
�صفات م�شرتكة ،وثقافة �سيا�سية واحدة �أن الفكر الإلغائي والإق�صائي مل ي��زل من
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ج��ري ع��ام تتعدد �شعاراتها و�ألوانها واجلوهر واحد:
فكر الأح ��زاب وق��ادت�ه��ا ،بدليل �أن معظمها
 ،2013وحتاول الأحزاب والكتل طرح م�شروع
�أوالً� :إذا �أردن��ا �أن نقيّم اخلطاب الذي ح��اول اال�ستعانة ب��اخل��ارج ل�سحق خ�صومه
ق��ان��ون االنتخاب مبكراً م��ن �أج��ل التخل�ص يدعو �إىل نظام انتخابي ن�سبي بذريعة �أنه ال��داخ�ل�ي�ين� ،أو م��ن �أج ��ل «�إل �غ��اء» الآخ ��ر يف
من «ع��رف» لبناين ق��دمي ،يقوم على �إق��رار الأكرث عدالة و�صحة للتمثيل ،ف�إن الأحزاب الوطن واجتثاثه.
قانون االنتخاب ع�شية االنتخابات مبا�شرة ،املطالبة به بغالبيتها العظمى تعتمد نظاماً
�أم � ��ا داخ �ل �ي �اً ب�ي�ن امل� �ح ��ازب�ي�ن ،ف �ح��دث
و«ا�ستثنائيا وملرة واحدة فقط».
انتخابياً داخلياً أ�ك�ثري�اً ،ما يعني �أن هناك وال ح ��رج ،ف�سطوة ال�ف�ك��ر ا إلل �غ��ائ��ي تنت�شر
وق��د ط��رح��ت بع�ض الأح ��زاب اعتماد ازدواج �ي ��ة وا��ض�ح��ة يف ن�ظ��رة الأح � ��زاب �إىل كالأخطبوط داخل الأحزاب ،عمودياً و�أفقياً،
م �ب��د�أ ال�ت�م�ث�ي��ل ال�ن���س�ب��ي ،ك �ن �ظ��ام ي ��ؤم��ن النظام االنتخابي الأمثل ،وكيف توفق تلك ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر ،جن��د �أن كل
�صحة التمثيل وع��دال�ت��ه ومي�ن��ع تهمي�ش الأح � ��زاب ب�ي�ن اع �ت �م��اده��ا ال �ن �ظ��ام الأك�ث�ري حم��ازب يرتقي ب�سلم امل�س�ؤولية لي�صل �إىل
الفئات اللبنانية املختلفة ،وبالرغم ،من داخ�ل�ي�اً ،ومطالبتها بالنظام الن�سبي على م��وق��ع ق�ي��ادي ،يعتمد م�ب��د�أ الإل �غ��اء امل��زدوج
اعتقادي ال�شخ�صي �أن النظام الن�سبي هو �صعيد الوطن؟
فيقوم مبحاربة وت�شويه �سمعة م��ن �سبقه
الأم �ث��ل للبنان لأ��س�ب��اب ع��دي��دة ال جمال
ث��ان�ي�اً� :سيادة الفكر ا إلل�غ��ائ��ي :ال �شك يف امل��رك��ز ،وحم��اول��ة �إق���ص��اء ك��ل م��ن ت�سوّل
ل��ذك��ره��ا الآن� ،إال �أن ال���ش��ك ي���س��اورن��ا يف �أن الأح ��زاب اللبنانية ه��ي م ��ر�آة للمجتمع له نف�سه «الطموح» للرتقي والو�صول �إىل
�إم�ك��ان�ي��ة حتقيق ه��ذه الأه � ��داف امل��رج��وة اللبناين ب�شكل خا�ص والعربي ب�شكل عام ،مركز قيادي يف احلزب و�أحياناً حتى لو يكن
من �أي قانون انتخابي� ،سواء كان �أكرثياً ال ��ذي ي���س��وده ال�ف�ك��ر ا إلل �غ��ائ��ي ،ف��الأح��زاب يناف�سه على من�صبه نف�سه ،وت�صبح حماولة
�أم ن�سبياً ،خ�صو�صاً بعدما و�صلت الأحزاب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م ��ا ان �ف �ك��ت ت �ق ��وم ب��امل �م��ار� �س��ات ال�ق���ض��اء ع�ل��ى ذل��ك «ال �ع��دو» ال��داخ�ل��ي �أه��م
والطبقة ال�سيا�سية اللبنانية مبجملها �إىل الإلغائية ،مع «الآخر» يف الوطن ويف الداخل بكثري و�أكرث �إحلاحاً من «اخل�صم» اخلارجي
«�أزم��ة م�صداقية» هائلة حتتاج �إىل عقود احلزبي.
من الأحزاب الأخرى.
ثالثاً :التهمي�ش ال�شامل :يطالب ممثلو
و�أجيال عديدة قادمة للتخل�ص منها ،فهم
ل �ط��امل��ا ح ��اول ��ت الأح � � � ��زاب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة

ا ألح � ��زاب وال�ك�ت��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�ن�ظ��ام انتخابي
راب� �ع� �اً :ي �ت �ح��دث ا ألح� � ��زاب ع��ن ت ��داول
ن�سبي ،من �أجل ما يقولون �إنه �إزالة التهمي�ش لل�سلطة ي��ري��دون من النظام االنتخابي �أن
الذي تعانيه فئات من اللبنانيني ،ونحن هنا يحققه ،ولكن الأح ��زاب اللبنانية ال ت�شهد
�سن�شري �إىل فئتني تعانيان من تهمي�ش �أكيد تداو ًال داخلياً حقيقياً لل�سلطة داخلها ،وحتى
داخل الأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية وهما املر�أة الأحزاب التي تدّعي عدم الوراثة ال�سيا�سية،
وال�شباب ،هذا ناهيك عن فئات عديدة �أخرى حتولت �إىل �أحزاب داخل الأحزاب ،وتعر�ضت
تتعر�ض للتهمي�ش ،بحيث نرى �أن هناك فئة الن �� �ش �ق��اق��ات ك �ث�ي�رة ب���س�ب��ب ف �ق��دان احل����س
�أقلوية ت�سيطر على مقدرات احلزب وقراراته ال��دمي�ق��راط��ي ل��دى حم��ازب�ي�ه��ا وق�ي��ادي�ي�ه��ا،
وتلغي �صوت الأكرثية.
م��ا يجعل ت��داول ال�سلطة أ�م��راً يبدو وك�أنه
بالن�سبة ل�ل�م��ر�أة وال�ت��ي مت� ّث��ل م��ا يربو خ���س��ارة �شخ�صية لل�شخ�ص ال�ق��اب����ض على
على خم�سني يف املئة من املجتمع اللبناين ،نا�صية القرار احلزبي منذ عقود ،فيعرقله
يعي�ش معظم الأحزاب ال�سيا�سية اليوم تكاذباً �أو ين�شق عن احلزب وي�ؤ�س�س حزباً جديداً.
حقيقياً بني ما يعلنونه وما ي�ؤمنون به� ،أو
يف ال �ن �ه��اي��ة ،ن �ح��ن ن� ��ؤم ��ن �أن امل��دخ��ل
ما يطبقونه ،فال جند �أن الأحزاب ال�سيا�سية ال�صحيح ل�ب�ن��اء جمتمع ق ��ادر ع�ل��ى تطوير
وحتى تلك التي تطالب بعدالة التمثيل من نف�سه وحتقيق مواطنيته التامة ،هو نظام
خ�لال النظام الن�سبي ،على �سبيل امل�ث��ال ال انتخابي ع��ادل ،يجعل الإن�سان مواطناً ،له
احل�صر� ،أن يف هيكلياتها القيادية ن�ساء ،و�إن قيمة يف م�ي��زان ال�سيا�سة بغ�ض النظر عن
وج��دن فبطريقة �شكلية ك��دي�ك��ور لتجميل دي�ن��ه �أو طائفته وم��ذه�ب��ه ،ون�ظ��ام التمثيل
�صورة �أحزابهن ،ال بل �إن الأب�سط من ذلك ال ال�ن���س�ب��ي ق��د ي �ك��ون ا ألم �ث��ل وا أل� �ص �ل��ح لهذا
يتحقق ،فال جند على �سبيل املثال �أن ر�ؤ�ساء الأم ��ر ،ول�ك��ن �أي أ�م��ل ُي��رج��ى بدميقراطية
الأحزاب �أو الكتل ينتدبون امر�أة لتمثيلهم يف ن �ن �� �ش��ده��ا م ��ن أ�ح� � � ��زاب غ�ي�ر دمي �ق��راط �ي��ة
املنا�سبات االجتماعية �أو ال�سيا�سية.
بجوهرها وم�ضمونها و�أفعالها ،و�أي عدالة
وك �م��ا ال�ن���س��اء ي�ت��م ا� �س �ت �خ��دام ال���ش�ب��اب ترجتى من �أحزاب فقدت كل معايري العدالة
ال �ل �ب �ن��اين امل �ن �خ��رط يف الأح � � � ��زاب� ،أدوات وا إلن �� �ص ��اف .ب��اخ�ت���ص��ار« :ف��اق��د ال �� �ش��يء ال
للتجيي�ش واملظاهرات� ،أو يف ت�أمني احل�شد يعطيه» ،و�أي نظام انتخابي ينبثق من هذه
الكمي خلطاب الزعيم �أو مهرجان �سيا�سي الطبقة ال�سيا�سية احلالية ،مهما كان نوعه،
يعقده احلزب� ،أما الأدوار القيادية ،فتحفظ ال ي�ع�وّل عليه للتغيري وال�سري بلبنان �إىل
ل�ل���ش�ي��ب وال �ك �ه��ول ال��ذي��ن ق��دم��وا و�أع �ط��وا دولة عادلة قوية ع�صرية.
�أف���ض��ل م��ا عندهم لن�صل �إىل احل��ال ال��ذي
ليلى نقوال الرحباين
و�صل �إليه الوطن اليوم.

مـــواقف
• حركة النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون� ،أكدت �أن املعركة الأ�سا�سية يف مواجهة
الأمريكيني هي يف �سورية ،وعلى كل القوى الوطنية والقومية �أن تندفع للعمل من
�أجل جامعة عربية مقاومة عمادها ال�شعب املقاوم العربي ،ال �أنظمة االرتهان لوزارة
اخلارجية الأمريكية ،وعلى �سورية �أن تدعو �إىل م�ؤمتر ت�أ�سي�سي للقوى املجاهدة
واملقاومة العربية من �أجل �إن�شاء جامعة عربية راف�ضة لفيلتمان و�أ�شباهه ،وللم�شروع
الأمريكي ال�صهيوين على الأر�ض العربية.
• جتمع العلماء امل�سلمني علّق على قرار جتميد ع�ضوية �سورية يف اجلامعة العربية،
بالقول :يحق للمواطن العربي �أن ي�س�أل اليوم عن ال�سبب الذي حتولت معه هذه
الدول �إىل دول قادرة على اتخاذ قرارات على هذا امل�ستوى ،و�أين كانت هذه الدول
عندما غزت القوات الأمريكية العراق ،وارتكبت جمازر ذهب �ضحيتها �أكرث من
مليون عراقي! وهل ال�شعب العراقي ال ي�ست�أهل مواقف كتلك التي اتخذوها اليوم؟
ويف لبنان ن�س�أل� :أين كانت هذه الدول يف العام 1982؛ عندما دخل اجلي�ش ال�صهيوين
�أول عا�صمة عربية بعد القد�س ،وذهب الآالف من ال�شعب اللبناين والفل�سطيني
�ضحايا ذاك العدوان؟ �أمل يكن ردهم يف حرب متوز �أن املقاومة مغامرة ،ودفعوا
الأم��وال ال�ستكمال العدوان حتى ت�صفية املقاومة؟ أ�ي��ن كانت هذه ال��دول عندما
ق�صف الكيان ال�صهيوين غزة وهدمت بيوتها على ر�ؤو�س �أهلها؟
• حزب االحت��اد ا�ستغرب من الدرك الذي و�صل �إليه العمل الر�سمي العربي؛ من
تخ ٍّل عن �أمن العرب القومي ،يف وقت يحتاج العرب �إىل �أعلى درجات الت�ضامن
ملواجهة ما يحاك على الأمة من خماطر امل�شروع الغربي ال�صهيوين ،الذي ي�سعى �إىل
تفكيك وحدة املجتمعات الوطنية مل�صلحة الكيان ال�صهيوين ويهودية دولته .ورف�ض
احلزب م�ضمون قرار جامعة الدول العربية ،حميّي ًا املوقف اللبناين يف اجلامعة،
والذي رف�ض م�ضمون القرار ،و�أكد على حقيقة الت�ضامن العربي بني لبنان و�سورية.
• ح��رك��ة الأم��ة دان��ت دع��وة جامعة ال��دول العربية �سحب �سفرائها من �سوريا،
وحتري�ضها على اجلي�ش العربي ال�سوري ،ودعوته للتمرد على قيادته ال�سيا�سية،

لن�شر الفو�ضى وتعميم االنق�سام الداخلي يف �سورية.
واعتربت احلركة �أنه كان حري ًا باجلامعة دعوة الدول العربية لإغالق ال�سفارات
الإ�سرائيلية وط��رد ال�سفراء ال�صهاينة ،والعمل على �إزال��ة القواعد الع�سكرية
الأمريكية املنت�شرة يف املدن وال�صحاري العربية.

• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �شددت على �ضرورة حت�صني ال�ساحة اللبنانية
�سيا�سي ًا و�أمني ًا واجتماعي ًا واقت�صادياً ،ملواجهة م�شروع الفتنة والتحري�ض الطائفي
واملذهبي ،وك��ي ال يكون لبنان مم��ر ًا لل�سيا�سات وامل ��ؤام��رات الأجنبية ،ال �سيما
الأمريكية ،الهادفة �إىل الت�صويب على املقاومة وعلى �سورية ،عن طريق زج الوطن
يف م�شاريع م�شبوهة تخدم العدو ال�صهيوين وامل�شروع الأمريكي ب�شكل مبا�شر.
واعتربت اجلبهة �أن انتخابات نقابة حمامي ال�شمال ،وجناح الأكرثية يف الفوز،
�أظهر تراجع ًا وا�ضح ًا حل�ضور حزب امل�ستقبل وانح�سار ت�أثريه يف ال�شارع الطرابل�سي
مل�صلحة امل�شروع العروبي والإ�سالمي املقاوم.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان دان القرار الالم�س�ؤول الذي
اتخذته جامعة الدول العربية ،والقا�ضي بتعليق ع�ضوية �سورية ،وفر�ض عقوبات
�سيا�سية واقت�صادية عليها .ولفت اللقاء �إىل �أن هذا القرار هو قرار �أمريكي -
�أوروب��ي بامتياز ،يهدف �إىل �إ�ضعاف �سورية ودوره��ا املمانع واملقاوم للأعا�صري
ال�صهيونية املتوالية على منطقتنا.
و�أكد اللقاء �أن �سورية تتعر�ض اليوم لهجمة غربية �شر�سة من �أجل فك حتالفها
اال�سرتاتيجي مع اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية ،ومن �أجل وقف دعمها للمقاومة يف
لبنان وفل�سطني ،و�إغالق مكاتب حما�س واجلهاد والف�صائل الفل�سطينية املجاهدة
املوجودة يف دم�شق.
وا�ستغرب اللقاء عدم اتخاذ جامعة ال��دول العربية �أي ق��رار مماثل يف ما يتعلق
بالو�ضع يف اليمن والبحرين� ،سيما �أن النظامني فيهما يفتكان ب�شعبيهما ،وميار�سان
بحقهما �أ�شد �صنوف القتل والفتك والقمع والتعذيب والتنكيل �أمام مر�آى العامل
�أجمع وم�سمعه.

• رابطة ال�شغيلة اعتربت �أن قرار اجلامعة العربية تعليق ع�ضوية �سورية� ،إمنا هو
قرار �أمريكي ينتهك ميثاق ونظام اجلامعة ،نفذته الأنظمة التابعة لوا�شنطن ،يف
حماولة يائ�سة ملحا�صرة النظام الوطني والقومي املقاوم يف �سورية ،الذي �أ�سهم يف
�إف�شال امل�شروع الأمريكي ال�شرق �أو�سطي التفتيتي ،عرب حتالفه اال�سرتاتيجي مع
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ودعمه املقاومة امل�سلحة �ضد االحتالل ال�صهيوين
والأمريكي يف لبنان والعراق ،وفل�سطني .ور�أت الرابطة �أن حماولة رفع الغطاء
العربي عن �سورية� ،إمنا هو بغر�ض ا�ستجالب التدخل الدويل ،و�إحراج كل من رو�سيا
وال�صني ،وتعبيد الطريق �أمام ا�ست�صدار قرار عن جمل�س الأمن ،يتيح حللف الناتو
التدخل الع�سكري يف �سورية كما ،ح�صل يف ليبيا.

• التنظيم القومي النا�صري يف لبنان ،دان القرار ال�صادر عن جامعة الدول
العربية بحق �سورية ،وال��ذي �أت��ى تنفيذ ًا للأوامر الأمريكية ال�صهيونية ،وك�شف
ارتهان عرب اخلليج لأ�سيادهم ،بحجة الدفاع عن ال�شعب ال�سوري ،وال�شعب ال�سوري
ال�شقيق يقول كلمته كل يوم عرب م�سرياته املليونية يف جميع املحافظات ال�سورية؛ �أنه
مع قيادته احلكيمة يف مواجهة ع�صابات القتل والإجرام والتخريب الداخلي التي
تنفذ �أجندات �أمريكية �صهيونية يف ا�ستهداف �أمن وا�ستقرار �سورية ،ال ل�شيء �إال
لوقوف �سورية �إىل جانب املقاومة العربية يف لبنان والعراق وفل�سطني ،ولتم�سكها
بق�ضايا �أمتها العادلة.

• هيئة علماء لبنان ر�أت �أنه مبا �أن الهدف هو �أن تدفع �سورية ثمن املمانعة واملقاومة
وق�ضية فل�سطني والعالقة مع اجلمهورية الإ�سالمية ،كان القرار الذي اتخذه وزراء
اخلارجية العرب بحق �سورية ،وال��ذي اتخذته اجلامعة العربية مبا�شرة لزيادة
ال�ضغط على النظام يف �سورية ،وحما�صرته لال�ست�سالم والإذعان لأمريكا واالحتاد
الأوروبي ،من �أجل م�ستقبل �أمن �إ�سرائيل ،لكن رغم ذلك كله ،ف�إن �سورية املمانعة
بقيادة الرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد ،وجي�شها العربي الأب��ي� ،ستخرج من املحنة
متعافية قوية متما�سكة ،لأن املقاومة املنت�صرة على �إ�سرائيل والثورة الإ�سالمية
املنت�صرة على �أمريكا و�أحرار و�شرفاء العامل �إىل جانبها.
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يجنح نحو احليادية و�صيد الغنائم بانتظار نتائج التطورات

جـنـبـالط يـ�سـتـمـر واقـفــ ًا عـلى ر�أ�س الـتـلــة

يف ن�ف����س ال��وق��ت ال ��ذي ل��ن ي�ت�رك فيه
�إىل أ�ي ��ن ي�ت�ج��ه ول �ي��د ج�ن�ب�لاط يف ظل
ال �ت �ط��ورات ال��راه �ن��ة ال �ت��ي تعي�شها املنطقة احلكومة امليقاتية ،و�إن ك��ان �سيميز نهجه
العربية ع�م��وم�اً ،ول�ب�ن��ان و��س��وري��ة على وجه مبواقف �أقرب �إىل جماعة �14آذار ،خ�صو�صاً
م��ن م���س��ائ��ل مت��وي��ل امل �ح �ك �م��ة ،وال �ع�لاق��ات
اخل�صو�ص؟
ي� � ؤ�ك ��د ا� �ش�ت�راك ��ي ق � ��دمي� ،أن ج�ن�ب�لاط ال�ع��رب�ي��ة  -ال�ع��رب�ي��ة ،وال�ت�ع�ي�ي�ن��ات الإداري� ��ة
�سيبقى ،كما جاء يف «الثبات» ،على ر�أ�س التلة ،وقانون االنتخابات وغريها..
لكنه يف ��ش��أن ال��دع��وة �إىل احل��وار التي
يوجه منها ر�سائل يف كل االجتاهات ،بانتظار
م��ا ��س�ت��ؤول �إل �ي��ه امل�خ��ا��ض��ات ال�ت��ي تع�صف يف يعمل يف �سبيلها رئي�س جمل�س النواب نبيه
املنطقة ،الفتاً �إىل �أن جنبالط ما يزال يدير ب��ري ،فلن ي�أخذ موقفاً وا�ضحاً بالقبول �أو
�أذنيه �إىل اجلميع ،لكنه ما فتئ �أكرث ا�ستماعاً الرف�ض ،لأنه ال يريد �أن يتجه بالعالقة مع
�إىل ال �ع��زي��ز «ج �ي��ف» ،و�إن � �ص��ار �أك�ث�ر ح ��ذراً الرئي�س ب��ري ،على النحو ال��ذي ذه��ب �إليه
ومته ًال من الو�شو�شات التي قادته يف ال�سابق �سعد الدين احلريري ،يف �إعالنه «امل�ستقبلي»
�إىل �أن ي���ض��ع وج �ه��ه م�ق��اب��ل ج ��دار م���س��دود ،التويرتي ملا بعد العام  ،2013كما �أن��ه يجد
وب��ال �ت��ايل ،بح�سب اال� �ش�تراك��ي ال �ق��دمي ،لن يف م��وق �ع��ه ال ��راه ��ن يف احل �ك��وم��ة ف��ر��ص��ة
ن��رى مواقف جنبالطية وا�ضحة من جممل ه��ام��ة ،ق��د ال ت�ت�ك��رر ل��ه يف ح�ك��وم��ة �أخ ��رى،
على م�ستوى تقدمي اخلدمات وامل�ساعدات،
اال�ستحقاقات املحلية والإقليمية.
النائب وليد جنبالط والرئي�س �سعد الدين احلريري
ف�ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل�ح�ل��ي� ،سيتجه رئي�س خ�صو�صاً �أن وزراءه ي�شغلون حقائب هامة
احل � ��زب ال �ت �ق��دم��ي اال�� �ش�ت�راك ��ي يف غ���ض��ون ود� �س �م��ة خ��دم��ات �ي �اً ،ه ��ي وزارات الأ� �ش �غ��ال
ال���ش�ه��ري��ن امل�ق�ب�ل�ين ن �ح��و م ��واق ��ف ح �ي��ادي��ة ،وال�ش�ؤون االجتماعية واملهجرين ،وقد يلج�أ �إن مل مي��د ي ��ده �إىل ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات الأخ� ��رى ،بن جرب ،و�صديق رجب طيب �أردوغان نبيل
ت�ؤكد ا�ستقالله التام عن الأغلبية اجلديدة� ،أي وزي��ر من وزرائ��ه الثالثة �إىل اتباع نهج خ�صو�صاً �إذا ما طرحت �أ�سماء للتعيني من ال �ع��رب��ي ،ك��ان��ت يف ج��زئ�ه��ا الأه� ��م م��ن بنات
ل�ك��ن م��ن دون �أن ي���ص�ب��ح ع�ن���ص��راً ف��اع�ل�اً يف غ ��ازي العري�ضي ب��امل�ق��اط�ع��ة� ،إذا مل تتوفر ال�شوف �أو �إقليم اخلروب �أو عاليه.
�أف �ك ��اره ،دون �أن ين�سى �أي �� �ض �اً ال��دع��وة �إىل
أ�م��ا �إق�ل�ي�م�ي�اً ،فجنبالط امل�غ��رد ال��دائ��م ملكيات و�إمارات د�ستورية.
املعار�ضة اجلديدة ،وقد ر�أينا هذا الت�صرف يف االعتمادات الالزمة لوزارته.
كما �أن احلكومة امليقاتية م�ضطرة �إىل ب��ال��دمي �ق��راط �ي��ة� � ،س �ي �ب �ق��ى ع �ل��ى �إع �ج��اب��ه
َب� ْي��د �أن اال��ش�تراك��ي ال�ق��دمي ي��ذ ّك��ر ب��أن
االنتخابات الطالبية يف الي�سوعية ،و�سرناها
يف غ���ض��ون ال���س��اع��ات امل�ق�ب�ل��ة يف االن�ت�خ��اب��ات التعامل مع ال�شغور الإداري الهائل� ،أي �أنها بفرو�سية امللك ال�سعودي ،و�شهامة الأم�ير جنبالط االب��ن يف حلظة م��ا ق��د ي�ستح�ضر
ال �ط�لاب �ي��ة يف اجل��ام �ع��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة ،حيث �ستجد نف�سها م�ضطرة �إىل �إج��راء تعيينات القطري ،و�شباب امللك الأردين� ،إ�ضافة �إىل ال�ت���ض�ح�ي��ات امل���ش�ترك��ة م��ع الفل�سطينيني،
�سيخو�ض ال�ط�لاب املح�سوبون عليه املعركة ولو على جرعات ،وبالتايل ف�إن املوقع الذي �إعجابه بدميقراطية م�صطفى عبد اجلليل ،وامل � �ع ��ارك ال �ك�ب�رى امل �� �ش�ترك��ة م ��ع اجل�ي����ش
ب���ص�ف��ة م���س�ت�ق�ل�ين ،وح �ي ��ادي�ي�ن ،وب �ع��ده��ا يف يج�سده جنبالط يف هذه احلكومة� ،سيجعل لكنه �سيبقى على ن�صائحه وا�ستنتاجاته ب�أن ال�ع��رب��ي ال���س��وري ،فيعود �إىل «ال�ب��وري�ف��اج»،
كل التعيينات الدرزية املرتقبة من ن�صيبه ،املبادرة العربية التي يقودها حمد بن جا�سم ح �ي��ث ُول � ��دت يف م �ط �ل��ع ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات من
انتخابات اجلامعة الأمريكية  -اللبنانية.

� 14آذار تتلقى ثالث �ضربات
فــي يــوم �شمــالـي واحـــد
يف الوقت ال��ذي كانت جمموعة «� 14آذار» تتلقى ال�صدمات يف منطقة
وادي خالد� ،أثناء توجه نواب وقيادات كان من بينهم ندمي اجلميل ،وفار�س
�سعيد ،وكارلو�س �إده ،لتفقد �أحوال «النازحني ال�سوريني» الذين تبني �أنهم
قلة قليلة ج��داً ،وال يتجاوزون الأرب�ع�ين عائلة ،بع�ضهم �سوريون يحملون
اجلن�سية اللبنانية ،تلقوا يف مكان �شمايل �آخر �ضربتني قا�سيتني:
الأوىل :يف االن�ت�خ��اب��ات التكميلية لنقابة حم��ام��ي طرابل�س ،الختيار
ع�ضوين ملجل�س النقابة ،والتي �أف�ضت �إىل فوز املر�شح املحامي عبد القادر
الرتيكي (من حزب االحتاد) ،واملدعوم من قوى � 8آذار ،واملر�شح �أ�سعد موراين
املدعوم من قوى «� 14آذار».
ق��د ت�ب��دو ه��ذه النتيجة متعادلة يف ال�شكل ب�ين امل�ع��ار��ض��ة وا ألك�ثري��ة
اجلديدة ،لكنها يف املحتوى وامل�ضمون تعترب هدفاً قاتالً ،لأن الرتيكي ابن
طرابل�س هزم املر�شح الأزرق الطرابل�سي �أي�ضاً ،علماً �أن فوز املر�شح موراين
ما كان ليفوز لوال منحه �أ�صوات من بع�ض القوى املح�سوبة على الأكرثية،
و�إن كانت قليلة ،لكن هذه الأ�صوات لو �صبت على مر�شح التيار الوطني احلر
منري داود ،لكانت النتيجة خمتلفة.
الثانية :تلقتها القوى «امل�ستقبلية والقواتية» يف انتخابات نقابة �أطباء
الأ�سنان يف ال�شمال ،حيث فازت املر�شحة امل�ستقلة راحيل الدويهي مبن�صب
النقيب ،على ح�ساب مر�شح القوات اللبنانية �أنطوان �سعادة بفارق  52طبيباً،
رغم كل احل�شد ال��ذي ت�أمن للأخري واملر�شحني ،وبينهم امل�ستقبلي طوين
�شاهني ،الذي ان�سحب مل�صلحة �سعادة ..علماً �أن اتفاقاً كان بني «امل�ستقبل»
و«ال �ق��وات» يق�ضي بالعمل ب�شتى الو�سائل لقطع الطريق على الدكتورة
الدويهي ،ومنعها من الفوز ب�أي و�سيلة� ،إذ �إن الدويهي كانت حتتاج �أو ًال �إىل
ع�ضوية جمل�س النقابة ،وه��و ما اجتازته بنجاح ..وم��ن ثم هزمت مر�شح
القوات وامل�ستقبل على مركز ر�أ�س النقابة.
فمبارك جناح املحامي عبد القادر الرتيكي وجناح الدكتورة الدويهي.

ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي اجل�ب�ه��ة ال�ع��رب�ي��ة امل���ش��ارك��ة
يف ال �ث��ورة الفل�سطينية ،ال �ت��ي ت �ب��و�أ مركز
�أم��ان �ت �ه��ا ال �ع��ام��ة ال��راح��ل ك �م��ال ج�ن�ب�لاط،
والت�ضحيات امل�شرتكة مع احلركة الوطنية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة واجل� �ي� �� ��ش ال� �ع ��رب ��ي ال �� �س ��وري
واملقاومة الفل�سطينية يف مواجهة االجتياح
الإ�سرائيلي عام  ،1982ومن بعدها �إ�سقاط
اتفاق � 17أي��ار يف العام  ..1984لكن ال�س�ؤال
الذي �سيطرحه اجلميع :هل �سيبقى الغزل
ال ��ذي ي��وج�ه��ه ��س�ع��د ال��دي��ن احل��ري��ري من
م�ق��ر �إق��ام�ت��ه ع�ل��ى ال�ت��وي�تر �إىل جنبالط؟
وماذا �سيفعل �أكرم �شهيب ب�ش�أن املخطوفني
ال�سوريني؟ وكيف �سي�س�أل الوزير وائل وهبة
�أب��و ف��اع��ور وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ع��دن��ان من�صور
ب���ش��أن م��وق��ف لبنان م��ن ��س��وري��ة يف اجتماع
جمل�س وزراء اخل��ارج�ي��ة ال �ع��رب..؟ ث��م هل
�سيظل جنبالط على موقفه ب���ش��أن حرية
تعبري ما �أطلق عليه «الالجئون ال�سوريون
ال�سيا�سيون» �إىل لبنان؟ رمبا مل ينتبه �إىل
�أن الالجئ ال�سيا�سي عليه �أن يتقيد ب�شروط
اللجوء ..لو ي�س�أل عبد احلليم خ��دام :ملاذا
ُم�ن��ع يف ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة ع��ن ال�ت���ص��اري��ح يف
باري�س..؟!
باخت�صار ..جنبالط ب��ر�أي اال�شرتاكي
ال �ق��دمي ،م��ا���ض يف وق��وف��ه على ر أ�� ��س التلة،
حتى مطلع العام اجلديد على الأقل.

عبد اهلل ال�صفدي

الأقـلـيـة تـحــاول زعـزعــة الأمـن �شـمـــا ًال
من يراقب حتركات بع�ض مكونات ما تبقى
م ��ن ف��ري��ق ال ��راب ��ع ع���ش��ر م ��ن �آذار وم�ل�ح�ق��ات�ه��م
و�سلوكهم يف ال�شارع ال�شمايل ،يظهر �أمامه ومن
دون �أي ال �ت �ب��ا���س ،أ�ن �ه��م ي���س�ع��ون �إىل ج��ر بع�ض
املناطق ال�شمالية ،وحتديداً الطرابل�سية �إىل فتنة
م��ذه�ب�ي��ة ،ك�م��ا أ�ن�ه��م ي �ك��ررون حم��اول��ة �إق��ام��ة ب��ؤر
�أمنية يف املناطق احل��دودي��ة ال�شمالية  -ال�شرقية
لالنق�ضا�ض على �سورية .وقد �شن الفريق املذكور
ح��رب�اً دعائية ت�ستهدف احلكومة واجل�ي����ش ،عرب
حماولة تو�صيفهما أ�م��ام ال��ر�أي العام على �أنهما
ي�ن�ف��ذان �أج �ن��دة دم���ش�ق�ي��ة ،وي �� �ش��ارك��ان ال�سلطات
ال�سورية يف «االع �ت��داء على حقوق ا إلن���س��ان» ،من
خالل منعهما �إقامة املخيم الوهمي لـ«الالجئني
القادمني من �سورية».
ل�ق��د ت��رج��م ه��ذا ال���س�ل��وك ال�ف�ت�ن��وي للفريق
امل��ذك��ور م��ن خ�لال ت�سيري التظاهرات املتكررة يف
� �ش��وارع ب��اب ال�ت�ب��ان��ة وال�ق�ب��ة القريبتني م��ن جبل
حم�سن ،و�إط�ل�اق ال�شتائم يف ح��ق الرئي�س ب�شار
الأ�سد ،يف حماولة ال�ستفزاز ال�شارع العلوي الذي ال
يزال يحافظ على ان�ضباطه حتى ال�ساعة.
ويف �إط��ار ت�سعري االحتقان يف ال�شمال �أي�ضاً،
�أتت «الزيارة التفقدية» التي قام بها نواب الأقلية
«للنازحني ال�سوريني» يف ق��رى ع�ك��ار ،التي �أعلن

�أهلها وفعلياتها �أنها مل ت�شهد راهناً �أي حركة نزوح
تذكر ،و�أن غالبية ال�سوريني املوجودين فيها هم
من املقيمني� ،أو من هم يف �ضيافة �أقاربهم لي�س �إال.
ويف ه��ذا ال�سياق ،أ�ك��د م�صدر وا��س��ع االط�لاع
�أن ال��و��ض��ع ع�ل��ى احل� ��دود ال���ش�م��ال�ي��ة  -ال�شرقية
ب��ات م�ضبوطاً يف �شكل ك��ام��ل ،م��ن خ�لال التعاون
والتن�سيق بني اجلي�شني اللبناين وال�سوري.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ه ��ذه امل �م��ار� �س��ات ال�ف�ت�ن��وي��ة
واال�ستفزازية «ل�ل�آذاري�ين» ،عمد بع�ض �أن�صارهم
�إىل زعزعة الأم��ن يف مدينة امليناء ،عرب حماولة
ا��س�ت�ه��داف رئ�ي����س جمل�س ق �ي��ادة ح��رك��ة التوحيد
ا إل��س�لام��ي ال�شيخ ه��ا��ش��م م�ن�ق��ارة ،واالدع� ��اء ب��أن��ه
يعتدي على ح��رم��ات امل�ب��اين ال�سكنية م��ن خالل
تركيب كامريات املراقبة اخلا�صة ب�أمنه ،غري �أن
جت��اوب م�ن�ق��ارة م��ع اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ،ون��زع تلك
ال �ك��ام�ي�رات ،ف� �وّت ال�ف��ر��ص��ة ع�ل��ى «امل�ستقبليني»
الفتعال م�شكلة �أمنية.
يذكر �أن هذه االدع��اءات وهذه املمار�سات �أتت
بعد ذهاب منقارة �إىل �سورية ،و�إلقائه خطباً م�ؤيدة
للمقاومة ودم�شق يف اجلماهري التي احت�شدت يف
خمتلف املدن ال�سورية ت�أييداً للرئي�س ب�شار الأ�سد.
�إن هذه املمار�سات املذكورة تندرج يف حماوالت
�إي �ه��ام ال ��ر�أي ال�ع��ام امل�ح�ل��ي وال ��دويل ب ��أن �سورية

حت ��اول ت���ص��دي��ر الأزم� ��ة �إىل ل�ب�ن��ان وت�ع�م��ل على
زع��زع��ة الأم� ��ن ف �ي��ه ،ت ��ارة ع�بر ات�ه��ام�ه��ا بخطف
«معار�ضني» ،وت��ارة �أخ��رى بالإدعاء ب��أن حزب اهلل
ين�شئ خاليا يف طرابل�س لل�سيطرة عليها مل�ساندة
النظام ال�سوري.
وهنا ال بد من ط��رح ��س��ؤال :ما هي م�صلحة
�سورية يف تقوي�ض أ�م��ن دول��ة حليفة لها حكومة
و� �ش �ع �ب �اً ب �غ��ال �ب �ي �ت��ه؟ وه � ��ل ت ��دخ ��ل ط��راب �ل ����س يف
اال�سرتاتيجية القتالية حلزب اهلل يف ظل كل هذا
الو�ضع الإقليمي امللتهب ،وخ�صو�صاً بعد التهديدات
الإ�سرائيلية ملنظومة املمانعة يف املنطقة؟
ولكن على ما يبدو �أن فريق «ثورة الأرز» اعتاد
امل��راه�ن��ة على اخل ��ارج ،وارت���ض��ى لنف�سه �أن يكون
جم��رد �أداة لتنفيذ امل���ش��اري��ع اخل��ارج�ي��ة ،فمجمل
م��واق�ف��ه م�ن��ذ ع ��دوان مت��وز  2006ح�ت��ى ال�ساعة،
ال ت ��دل �إال ع�ل��ى ذل ��ك ،ف�ق��د ت��وع��د رئ�ي���س��ه �سعد
احلريري مبحا�سبة املغامرين يف مقاومة العدوان
ا إل��س��رائ�ي�ل��ي ،وال�ي��وم يعد جمهوره ب�ق��رب �سقوط
ال�ن�ظ��ام يف دم���ش��ق ،وال ي��زال متم�سكاً ب��ال��ره��ان��ات
ال�سابقة  -املتجددة ،والتي باءت كلها بالف�شل ،و�إذ
كان هذا رهانه ف�سيطول غيابه.

ح�سان احل�سن
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مقابلة
�سننت�صر ..وما يح�صل يف �سورية «بروفة» لتحوالت احلرب العاملية الثالثة

بيار رفول :ال مُ�ساومة على املبادئ ..وميقاتي قد يخ�سر االثنني مع ًا

احل ��رب حم���س��وم��ة ق�ب��ل �أن ت �ب��د�أ ،وم��ا
لتغي �ستاتيكو
يح�صل يف �سورية «مقدمات» رّ
الو�ضع ال��دويل ،عالقة التيار مع حزب اهلل
تكاملية وال ت��راج��ع ع��ن حم��ارب��ة ال�ف���س��اد،
ق�ضايا كثرية �أثارها ،من�سّ ق التيار الوطني
احل ّر الدكتور بيار رفول يف حديثه جلريدة
«الثبات» ،و�إليكم احلوار.
لفهم الأح��داث ال�سورية على حقيقتها
ب��ر�أي ال��دك�ت��ور رف��ول علينا تكبري «ال�ب��ازل»
الإقليمي بع�ض ال���ش��يء ،ا�ستهداف �سورية
ال� �ي ��وم ه ��و ا�� �س� �ت� �ه ��دافٌ ل �ل ��وج ��ود احل � � � ّر يف
امل �ن �ط �ق��ة ،ف �ب �ع��د ح� ��رب مت� ��وز ع �ل��ى ل �ب �ن��ان،
امل �ح ��اوالت م���س�ت�م�رّة لك�سر ي��د امل�م��ان�ع��ة يف
املنطقة لتطويعها بيد الغرب ،يقول« :غ�سل
زع �م��اء ال �ع��رب �أي��دي �ه��م ل �ت��دوي��ل الأح� ��داث
ال�سورية ال ي�ضيف جديداً على جديد ،عام
 2006ل�ب�ن��ان مب �ف��رده ع���س�ك��ري�اً ،ا��س�ت�ط��اع
ك�سر �إرادة �إ��س��رائ�ي��ل و�أم�يرك��ا رغ��م الغطاء
الدويل والعربي الوا�سع ،اليوم مع التغريات
الإقليمية وال��دول�ي��ة املتبدلّة ،و�ضع حمور
مم��ا كانت
املمانعة يف املنطقة �أف�ضل بكثري ّ
عليه التحالفات الدولية ع��ام  ،2006فكيف
�إذا �أ�ضيف �إل�ي��ه م��وق��ف الفاتيكان وكنائ�س
ال�شرق الأو�سط الداعمة خلطّ اال�ستقرار يف
ال�شرق الأو�سط؟»
عن �أ�سباب منعة �سورية ،يقول رف��ول:
«احل��رك��ات ال�ث��وري��ة ال�ت��ي ح�صلت يف م�صر
ول�ي�ب�ي��ا وت��ون ����س وال �ي �م��ن ان �ت �ه��ت بت�صفية
�أن �ظ �م��ة ت ��دور ب�ف�ل��ك ال �غ��رب ،ل �ه��ذا ال�سبب
هناك حم��اوالت الفتعال الأح ��داث الأمنية
يف � �س��وري��ة ل���س��رق��ة احل� ��راك ال �ع��رب��ي ،لأ ّن
�سقوط �سورية يف �أت��ون احل��روب الداخلية
يخطف املنطقة ملئة ع��ام وي�ب�رر ق�ي��ام دول��ة
يهودية يف �إ�سرائيل» .ب��ر�أي رف��ول ،الكبا�ش
ال���س��وري الأم�يرك��ي ال ي��زال م�ستمراً ،منذ
جم��يء ك��ول��ن ب ��اول �إىل دم���ش��ق ع��ام ،2003
فالتخريب الأمريكي مل يتطابق مع ح�ساب
ال�ب�ي��در ال �� �س��وري ،ي �ق��ول« :ع ��ادة التحركات
ال�شعبية تبد�أ من العا�صمة وامل��دن الكبرية،
وه��ذا الأم��ر مل يح�صل يف �سورية ،فامل�شاكل
الأمنية املفتعلة على احل��دود اللبنانية (تل
ك �ل��خ) وال �ع��راق �ي��ة (دي ��ر ال � ��زور) وال�ترك�ي��ة
(ج�سر ال���ش�غ��ور) والأردن �ي��ة (درع ��ا) زخمت
�شرعية الرئي�س الأ�سد والنظام داخلياً ومل
ت�ضعفهما ،و�إالً ،م��ا م�ع�ن��ى وق ��وف رو��س�ي��ا
وال�صني �إىل جانب نظام ال�سوري القوي».
وماذا عن م�ؤ�شر وقوف القيادات العربية
�ض ّد �سورية بهذا ال�شكل الفا�ضح؟ ير ّد من�سّ ق
التيار« :تدخل العرب ي�أتي ع��ادة بعد ف�شل
امل�ؤامرة ،هذا ما ح�صل للبنان يف حرب متوز،
موقف العرب يف �سورية هزيل� ،إذ كيف يُطلب
من اجلي�ش ال�سوري ع��دم التدخل و�إط�لاق
الر�صا�ص عليه م�ستم ٌر من قبل اجلماعات
التكفريية ،يف النهاية تعليق ع�ضوية �سورية
يف اجل��ام�ع��ة العربية ج��اء برغبة �أمريكية
الم ��ور متجهّة �إىل
وا��ض�ح��ة ،بعدما ك��ان��ت أ
احللحلة ،ولكن هذه الت�صرفات الغبية جعلت
النظام �أكرث متا�سكاً مع �شعبه ،والدليل نزول
ن�صف ال�شعب ال�سوري (حوايل  10ماليني)

سقوط سورية يخطف
المنطقة مئة عام ..ويبرر
قيام دولة يهودية في
فلسطين المحتلة

منذ �أيام ،فحاجة ال�شعب ال�سوري لال�ستقرار
كحاجته ل� إ
ل���ص�لاح��ات ،وه��ل ت�ص ّح الثانية
دون توفّر الأوىل؟ وم��اذا تنفع الإ�صالحات
وال��دم ال�سوري ي�سيل على الأر���ض و�شعبها
مهدد ب�أمنه؟
دول «الربيك�س»
ول�ك��ن ه��ل ال ��دول ال�ك�ب�يرة تعري �أهمية
ل�ل���ش�ع��وب؟ ي�ج�ي��ب رف ��ول��« :ص�م��ود ال�شعب
ال���س��وري �أ��س��ا��س��ي و� �ض��روري ع�ل��ى امل�ستوى
ال��داخ�ل��ي مت��ام �اً كتما�سك اجل�ي����ش ،ال��وع��ي
ال�شعبي �أف���ش��ل امل�خ�ط��ط ال �ت � آ�م��ري ،وقطع
فتيل الفتنة بدليل �أ ّن �أكرب تظاهرة مناه�ضة
للنظام مل تتخطّ ى � 70ألفاً ،وبدليل �أ ّن معظم
امل�شاركني فيها عدلوا عن ر�أيهم ،أل ّن النا�س
الحظت كما من�سقية �شبكة حقوق الإن�سان
املنت�شرة يف املحافظات ال�سورية �أ ّن التقني�ص
ناج ٌم عن هجوم م�سلّح ملجموعات تكفريية».
بح�سب رف��ول ال ميكن ا�ستخدام القوة
يف ��س��وري��ة ع�ل��ى �شاكلة م��ا ح�صل يف ليبيا،
احل��راك ال�سوري ب��ر�أي��ه هو «ب��روف��ة» حلرب
ع��امل�ي��ة ث��ال�ث��ة ،ف���س��وري��ة م��ع حلفائها ال�ي��وم
ي���ش�ك�ل��ون ن���ص��ف � �س �ك��ان ال� �ع ��امل ،ب � ��دءاً من
�إي��ران والعراق و�صو ًال �إىل دول الـ«بريك�س»
(ال�ب�رازي ��ل  -رو� �س �ي��ا  -ال�ه�ن��د  -ال���ص�ين -

جنوب �أفريقيا) وبالتايل هذه الدول النا�شئة
ل��ن ت�سمح ألم�يرك��ا و�أوروب � ��ا ب��إ��س�ق��اط ق��وة
حليفة لها يف ال�شرق الأو��س��ط ،لأ ّن �سورية
متلك كافة مقومات النجاح لعدم ال�سقوط
داخ�ل�ي�اً ومت�ل��ك اك�ت�ف��اء ذات �ي �اً زراع �ي �اً كفيل
بتخطّ ي العقوبات االقت�صادية ب�إنتاجها 3
ماليني طن قمح ومليون ون�صف املليون من
احلنطة».
عن م�صطلح «حرب عاملية ثالثة» يف�سّ ر
رف��ول مقاربته للحراك الإقليمي�« :سورية
م��ؤ��ش��ر اجت��اه «ب��و��ص�ل��ة» ال�ت�ح�وّل ال�ع��امل��ي يف
ال�شرق الأو� �س��ط� ،ش ّد احل�ب��ال ب�ين القوتني
�سيُح�سم ل�صالح القوى ال�صاعدة الداعمة
ل �� �س��وري��ة م �ق��اب��ل ت ��راج ��ع ال� �ق ��وى ال �ه��رم��ة
ال��داع �م��ة لإ� �س��رائ �ي��ل� ،أم�ي�رك ��ا ال �غ��ارق��ة يف
ديون قرو�ض ال�صني والهند� ،ستَ�سحب على
م�ض�ض فيتو دخول ال�صني ملنظمة التجارة
الخ�ي�رة تقر�ض الأوىل
العاملية� ،سيما و�أ ّن أ
بحوايل  3000مليار دوالر ،فكيف �إذا �أ�ضيف
على االنهيار االقت�صادي يف �أمريكا �سقوط
م��دوّي ل�لاحت��اد الأوروب ��ي م��ن دون «�ضربة
ك��فّ ؟» يتابع رف��ول حديثه جلريدة الثبات:
«ال�شعب الأمريكي مل يعد قادراً على خو�ض
م�ع��ارك خ��ارج�ي��ة ،ال�صرخات الداخلية اىل
تزايد ،ومر�شحي الكونغر�س مبجل�سيه بد�أوا
يتحدثون ع��ن � �ض��رورة «�ضب�ضبة» قواتهم
داخ��ل �أم�يرك��ا ..احل��رب رُبحتْ قبل �أن تبد�أ،
و�إ�سرائيل فقدت قدرتها الهجومية ،والغرب
املعتاد على خو�ض احلروب مع ظهور �أيّ ت�أزم
اقت�صادي ،عاج ٌز عن خو�ضها يف �سورية ،ملا
لها من انعكا�سات �إقليمية ودولية خطرية،
وبالتايل ما علينا �سوى انتظار �سقوط �أوروبا
و�أم�يرك��ا اق�ت���ص��ادي�اً ب�سبب الأزم� ��ات املالية
املتنقلة من اليونان والربتغال �إىل �إيطاليا
و�أ�سبانيا لي�أتي دور فرن�سا وبريطانيا».
الأ�سد حتدث مع اجلرنال عن
الإ�صالحات
ي� ��ؤك ��د رف � ��ول م ��ا ق��ال��ه رئ �ي ����س ت�ك� ّت��ل
التغيري والإ�صالح العماد مي�شال عون حول
الأحداث ال�سورية�« ،ستكون �سورية النموذج

النتقال ال�شرق الأو�سط اجلديد من احلالة
التي نحن فيها �إىل حالة جديدة� ،سورية
التي متلك عنا�صر التفاعل الديني املتنوّع،
متجهة مع �إ�صالحات رئي�سها ب�شار الأ�سد
اىل ت�ن�وّع �سيا�سي �أك�ي��د م��ع �إق ��رار قانوين
الأحزاب واحلريات الإعالمية».
ي�ؤكد رفول ذهاب �سورية نحو االنفتاح
االقت�صادي ،قبل ان��دالع الأزم��ة ال�سورية،
انطالقاً من كالم الرئي�س الأ�سد جلريدة
الـ« »timesوح��دي �ث��ه م�ن��ذ � �س �ن��وات مع
اجل�ن�رال ع��ون يف �أم ��ور �إ��ص�لاح�ي��ة« ،ب�شار
الأ� �س ��د رج ��ل م�ن�ف�ت��ح وم ��ؤم ��ن ب��الإ� �ص�لاح
ويريد تطوير بالده ،و�شعبه ي�ؤيده بن�سبة
كبرية».
ل �ك��ن م� � ��اذا ع ��ن � �س �ي��ا� �س��ة ال�ت���ص�ع�ي��د
الأمريكي الأخري؟ يقول رفول« :احلرب �إن
خي�ضت حم�سومة �سلفاً ل�صالح حمور �أبناء
املنطقة ،لن تكون ل�صالح �أم�يرك��ا ،رو�سيا
دخلت �إىل املنطقة �سيا�سياً ودي�ن�ي�اً ،والآن
بات للرو�س منفذاً دافئاً على بحر املتو�سط،
�أمّا ال�صني فالأحداث ل�صاحلها تلقائياً من
دون خ�سارة �أيّ جندي».
ع��ن خ�شية ال�ت�ي��ار على امل�سيحيني يف
حال �سقوط �سورية ،يعترب رفول �أ ّن اخلوف
الك�ثري��ات« ،ربيع
ت�شعر ب��ه الأق�ل�ي��ات كما أ
م�صر مل يقم به إ
الخ��وان امل�سلمون فقط،
اجلماعة كانوا جزءاً من الثورة ،فهل يحق
ل�ه��ذا اجل ��زء ب�ع��د جن��اح ال �ث��ورة ،التعرّ�ض
مل�ق��ام��ات ال���ص��وف�ي�ين لأ ّن �ه��م ال ي�ج��ارون�ه��م
ف�ك��ري�اً ..امل�سيحيون يف ال�شرق ال يخ�شون
امل�سلمني لأن�ه��م عا�شوا جنباً �إىل جنب يف
ه��ذا ال���ش��رق ،امل�سلم كما امل�سيحي يخ�شى
تنامي املنظمات الأ��ص��ول�ي��ة املتعاملة مع
ال �غ��رب ،ول�ك��ن ك�ل�ام ال�ب�ط��ري��رك ال��رو��س��ي
يف لبنان و�سورية يطمئننا ج��داً ،بت�أكيده
�إ ّن ال�ت�ع� ّر���ض للم�سيحيني يف ال���ش��رق لن
يح�صل».
ال جواب
ي��رف ����ض م�ن����سّ ��ق ال �ت �ي��ار ال�ت�ع�ل�ي��ق على
خطاب رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان يف
طرابل�س وتربيره ملوقف لبنان يف اجلامعة
العربية و�إطالقه الن�صائح للأ�سد ،قائالً:
«ال ج� ��واب» .وع � ّم��ا �إذا ك��ان��ت ع�لاق��ة التيار

التدخل العربي يأتي
دائمًا بعد فشل المؤامرات
الغربية

ب��ال��رئ�ي����س م�ي�ق��ات��ي متجهة �إىل م��زي��د من
ال�ت�ح����سّ ��ن �أو ال �ت��ده��ور ،ي��و� ضّ� ��ح رف� ��ول« :ال
مُ�ساومة على الأمور املبدئية ،نحن ال نر�ضى
با�ستمرار وجود �أ�شخا�ص فا�سدين يف احلكم
دون حما�سبة ،ال �أحد يتحدث عن ا�ستبدال
�سنّي ب��آخ��ر م�سيحي ،نحن نقول ا�ستبدلوا
ال�شخ�ص الفا�سد ب��آخ��ر م�ستقيم م��ن نف�س
الطائفة ،متاماً كما تفعلون يف مواقع مدراء
فبغ�ض
ال�ع��ام�ين م��ن ال�ط��ائ�ف��ة امل���س�ي�ح�ي��ةّ ،
النظر عن الأ�سباب واملوجبات بدلتم مدير
عام وزارتي الزراعة والأ�شغال دون معار�ضة
ال �ت �ي��ار ،ف �ل � َم امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى �أدوات النهج
ال�سابق رغم معاداتهم للحكومة ولرئي�سها؟»
��س��أل�ن��اه �إن ك��ان ال�سبب املحافظة على
��ش�ع�ب�ي�ت��ه ال���س�ن�ي��ة ،ي� ��ر ّد رف � ��ول�« :سيخ�سر
االث �ن�ي�ن م �ع �اً� ،سيخ�سر م ��ؤي��دي��ه ألن �ه��م ال
ي�ساندهم ،و�سيخ�سر ال��ذي ي�ؤيدهم ألنّهم
من عدّة خ�صومه».
املحكمة الدولية ..وقوة احلق
�س�ألنا من�سّ ق عام التيار الدكتور رفول
عمّا �إذا كانت ت�ط��ورات املنطقة املت�سارعة
تخطت رت��اب��ة املحكمة ال��دول�ي��ة؟ يجيب:
«املحكمة الدولية �أُن�ش�أت لت�شريع التدخّ ل
ال�غ��رب��ي ،بعد توجيه االت �ه��ام �إىل �سورية
وال�ضباط الأرب�ع��ة ،االتهام اليوم م�صوّب
ع �ل��ى ح ��زب اهلل ،ل �� �ض��رب ج�ب�ه��ة ل �ب �ن��ان -
� �س��وري��ة � -إي� � ��ران ب�خ�ل��ق ال�ف�ت�ن��ة ال�سنية
ال�شيعية ،ال�ي��وم م��ع انت�صار ��س��وري��ة على
حمنتها ،ل�ب�ن��ان ب�ك� ّل ف�ئ��ات��ه ي��ري��د معرفة
من قتل الرئي�س رفيق احل��ري��ري ،ولكننا
كيف نطمئن اللبنانيني من كالم القا�ضي
�أن �ط��ون �ي��و ك��ا� �س �ي��زي و�إق� � � ��راره يف �إح ��دى
درا� �س��ات��ه م��ن �أ ّن ن���ش��وء امل�ح��اك��م ال��دول�ي��ة
يكون بهدف �سيا�سي ملعاقبة ال��دول التي
تعار�ض نهج الدول الكربى ،وبالتايل ملاذا
على لبنان دفع مبالغ �ضخمة ملحكمة دولية
مت
ال تخ�ضع ل�سيادته؟ وماذا لو بعد فرتة ّ
تربئة حزب اهلل؟ �أمل يخرب العراق ب�سبب
اتهامه بوجود �أ�سلحة دمار �شامل؟ �أمل يق ّر
الرئي�س الأم�يرك��ي ج��ورج ب��و���ش (االب��ن)
بزيف هذه االدعاءات ،فمن يعوّ�ض خ�سارة
�أكرث من مليون قتيل يف العراق ،ومن يعيد
هجرة  5ماليني عراقي من بينهم مليون
م�سيحي �إىل العراق؟
ب� ��ر�أي رف ��ول «ي���س��ود ال �ع��امل منطقني،
م �ن �ط��ق ح � � ّق ال � �ق ��وة ،وم �ن �ط��ق ق� � �وّة احل ��ق،
خيار التيار ال��دائ��م ،اال�صطفاف �إىل جانب
ق � �وّة احل � �قّ� ،أم�ي�رك ��ا م�ن��ذ ��س�ق��وط االحت ��اد
ال�سوفياتي وتُخرب العامل بحروبها ،بحجّ ة
ح �ق��وق الإن �� �س��ان ،ف � أ�ي��ن ه ��ذه احل �ق��وق من
تطبيقها على �إ�سرائيل منذ  60عاماً ،نحن
ل�سنا �ض ّد ال�شعب الأمريكي وال �ض ّد ال�شعب
الأوروب� ��ي ،لكنّنا ك�شرقيني ل��ن ن�ساوم على
وجودنا احل ّر الكرمي ،وهذا ما تُقد�سّ ه �شرعة
حقوق الإن�سان وميثاق الأمم املتحدة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
لأن الـحـيــــــاة دقـــــائــــق وثـــــوان ٍ

الــوقــت الـ�ضــائــع� ..شـطـر مــن الـعـمر يـُــهــدر بــال قـيـمـة
دقات قلب املرء قائلة له
�إن احلياة دقائق وثوان
بيت �شعر يخت�صر احلديث عن قيمة
ال��وق��ت و�أه�م�ي�ت��ه يف ح�ي��اة الإن �� �س��ان ،فلو
متعّنا من حولنا جيداً ،لوجدنا �أن الكون
وم ��ا ي�ح�ت��وي��ه مي���ش��ي وف ��ق خ�ط��ة دقيقة
ونظام حمدد ،فال�شم�س ت�شرق يف ال�صباح
وتغرب عند امل�ساء ،اجلنني ال يكتمل منوه
�إال بعد ت�سعة �أ�شهر يف رحم �أمه ،الفواكه
واخل�ضار ال تثمر �إال خالل موا�سم معينة،
وهكذا دواليك� ..أي �أن احلياة كلها مبنية
على الوقت ،لكن الوعي لهذه القيمة التي
ال ت�ق��در بثمن ،ه��ي على و��ش��ك الإن��دث��ار
م��ن جمتمعنا ال�ع��رب��ي ،ال��ذي ي�ع��اين من
� �س��وء ت�ن�ظ�ي��م �أف � � ��راده لأوق ��ات� �ه ��م ،حيث
يبددونه مبا ال ينفع دون االك�ت�راث لكل
دقيقة وثانية تهدر عو�ضاً عن ا�ستغالله
يف �إح� ��داث ال�ت�ق��دم وال�ت�ط��ور يف حياتهم
وجمتمعهم ودفعهما نحو الأف�ضل.
ال �� �س �ي��دة ن��ان �� �س��ي� ،أم ل �� �س �ت��ة �أوالد
ومعلمة ل�غ��ة �أج�ن�ب�ي��ة جت�ي��ب ع�ل��ى ��س��ؤال
«كيف تق�ضني ي��وم��ك؟» ب�أنها تكر�س كل
وقتها م��ن �أج��ل بيتها وعائلتها ،فتعمل
هي وزوجها طوال النهار من �أجل ت�أمني
م���ص��اري��ف ال �ب �ي��ت� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أق���س��اط
املدار�س واجلامعات لكي يح�صل �أبنا�ؤهم
على �أف�ضل علم ،وبالتايل على م�ستقبل
جيد وواع��د ،وت�شدد نان�سي على �ضرورة
�إي�ل�اء االه�ت�م��ام بالعائلة ،فتقول« :على
ال��رغ��م م��ن �أن�ن��ي �أع�م��ل خ��ارج ال�ب�ي��ت� ،إال
�أنني �أجن��ح بالتوفيق بني عملي وواجبي
ك� ��أم وزوج� ��ة ورب ��ة م �ن��زل ،و�إن ك ��ان ذل��ك
م��ع القليل م��ن ال�صعوبة ،لكن ليت كل
الأم�ه��ات يفعلن ال�شيء ذات��ه ،ف�أنا �أع��رف
الكثري من الن�ساء اللواتي يق�ضني ن�صف
ن�ه��اره��ن ب��ال��زي��ارات وال��درد� �ش��ات ال�ت��ي ال
تنتهي ،والن�صف الآخ��ر يف املطبخ و�أم��ام
امل��راي��ا ،يهملون �أوالده��م الذين يعي�شون
يف حالة فو�ضى دائمة ،و�أنا �أ�شعر بالأ�سف
عليهن عندما �أرى ذلك».
�أم� ��ا احل� ��اج ع �ب��د اهلل (�أب � ��و حم�م��د)
البالغ م��ن العمر واح ��داً وثمانني عاماً،
فيخربنا كيف يق�ضي نهاره كمن ي�سمّع
للمعلم در�س البارحة « .يف �صباح كل يوم
�أزور ج��اري �أب��و ع��دن��ان ،نلعب ال�شطرجن
ون�شرب القهوة «على رواق» لب�ضع �ساعات،
�أذه ��ب ب�ع��ده��ا �إىل ال���س��وق ل���ش��راء بع�ض
ال بعد وجبة
امل�ستلزمات البيتية� ،أنام قلي ً
الغذاء ،ثم �أرجع �إىل بيت جاري لكي نكمل
التناف�س .هكذا �أم�ضي معظم �أيامي بني
البيت وجاري وال�سوق ،وكما تعلمني �أنا يف
عمر ال ي�سمح يل باحل�صول على وظيفة
لأ�شغل بها وقتي ،كما �أنني ق�ضيت ن�صف
عمري �أكد و �أ�شقى من �أجل ت�أمني لقمة
العي�ش يل ولعائلتي ،والآن بعدما �أ�صبح
لأوالدي ع��ائ�لات�ه��م وح�ي��ات�ه��م اخل��ا��ص��ة،
ح��ان دوري لأرت� ��اح ،وه ��ذه ه��ي الطريقة
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي �أ��س�ل��ي ب�ه��ا نف�سي ،وال�ت��ي
جتعل نهاري مير بدون �أن �أ�شعر بامللل».

احلر�ص عند ال�صغار
�أكرث منه عند الكبار
وال�ل�اف��ت يف الأم� ��ر� ،أن ��ه ع�ن��دم��ا �أخ��ذن��ا
�شريحة م��ن ال�صغار ت�ت�راوح �أع�م��اره��م بني
اخل��ام���س��ة وال�ث��ان�ي��ة ع���ش��ر ،و��ش��ري�ح��ة �أخ��رى
مم��ن ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين اخلام�سة ع�شر
واخلام�سة والع�شرين وطرحنا عليهم ال�س�ؤال
ذات ��ه ،ت�ب�ين ل�ن��ا �أن ال���ص�غ��ار ي�ح��ر��ص��ون على
وقتهم �أك�ثر من الكبار .فـ«�ساجد» ال��ذي مل
يبلغ العا�شرة بعد ،ي�أتي من املدر�سة يتناول
ط�ع��ام��ه ث��م ي�ت��وج��ه م�ب��ا��ش��رة حل��ل واج�ب��ات��ه
امل��در� �س �ي��ة ،لأن �أم ��ه ال ت�سمح ل��ه مب�شاهدة
ب ��رن ��اجم ��ه امل �ف �� �ض��ل ح �ت��ى ي �ن �ه��ي درو� � �س ��ه.
ومنار( 12ع��ام�اً) تذهب �إىل ال�ف��را���ش باكراً
بعد �أن حت�ضر حمفظتها املدر�سية لت�ستيقظ
يف ال�ي��وم ال�ت��ايل بكامل ن�شاطها ،وتخ�ص�ص
وقتاً للعب مع �إخوتها و�أ�صدقائها يف عطلة
�آخر الأ�سبوع.
وم��ن امل� ؤ���س��ف �أن الأم��ر مل يعد يقت�صر
ع�ل��ى �إ� �ض��اع��ة ال��وق��ت ف�ح���س��ب ،ب��ل ع�ل��ى ع��دم
اح�ترام��ه �أي�ضاً ،فقلما جتد من يلتزم به يف
جمتمعنا ال �ي��وم« .ي�ب�ع��د بيتي ع��ن اجلامعة
م� ��دة � �س��اع��ة» ت �ق ��ول ف � ��رح ،وه� ��ي ط��ال �ب��ة يف
�سنتها الثانية يف كلية الإع�ل�ام «و�أن ��ا �أ�ستاء
ك�ث�يراً عندما تعلمنا الإدارة �أن أ
ال��س�ت��اذ لن

يتمكن من املجيء ،بعدما نكون قد انتظرناه
م��دة ط��وي�ل��ة ،ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل حت�م��ل م�سافة
الطريق وكلفة النقل بال جدوى .مل يعد عند
النا�س اح�ترام للمواعيد ،فال�صديق تنتظره
ن�صف نهارك حتى يح�ضر ،و�إن حا�سبته على
الم��ر ب�سيط
ت��أخ��ره ي�ضحك وي�ب�ين ل��ك �أن أ
ج ��داً� ،أو يلج�أ �إىل اخ�ت�راع احل�ج��ج الواهية
ليخفف ا�ستياءك منه ،والأمثلة كثرية ،حدث
وال حرج».
الوقت نعمة ونقمة
�إذاً ،فالوقت نعمة ،لكنه قد يتحول �إىل
نقمة �إن مل ن�ستخدمه بوعي وح��ذر ،والقيام
بعك�س ذلك ال يحدث �إال الفو�ضى و ال�ضياع،
وبالتايل �إىل تراكم ال�ضغوط يف حياة الإن�سان
الذي �سرعان ما يق�ضى عليه وعلى م�ستقبله.
فالتكا�سل والإهمال �أثناء العمل ي�ؤديان �إىل
الن �ت��اج مم��ا يخلق
ت�ب��اط�ئ��ه و�إىل ت��راج��ع يف إ
م�شاكل اقت�صادية لها تبعات �سلبية �أخ��رى
كارتفاع ن�سبة البطالة والفقر وغريها من
امل�شاكل االجتماعية اخلطرية ،وع��دم �إعطاء
ال��وق��ت ال�ك��ايف لالهتمام بالعائلة ي��زي��د من
م�شاكلها ون�سبة تفككها ،بالإ�ضافة �إىل �أن عدم
تخ�صي�ص وق��ت للراحة والتفكر �أم��ر ي��ؤدي
�إىل تدهور ال�صحة اجل�سدية والنف�سية ،كما

ي�سبب اال�ستهتار يف املواعيد وقلة احرتامها
�إىل تدمري الثقة بني النا�س وت�ضرب العالقة
فيما بينهم.
مل حتن العا�شرة بعد
ت���س��ود ظ��اه��رة ت�ب��دي��د ال��وق��ت وه ��دره يف
امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ع��رب �ي��ة �أك �ث�ر م��ن غ�يره��ا من
امل�ج�ت�م�ع��ات وال �ب �ل��دان ،ف�ه�ن��اك دول و�شعوب
تقد�س الدقيقة وحتى الثانية منها ،ويذكر �أن
�أحد مقدمي الربامج العرب �أراد طرح مو�ضوع
الوقت و�أهميته يف �إحدى حلقاته ،فذهب �إىل
اليابان ليبني لنا مدى دقة ال�شعب الياباين
يف كل ما يفعله وم��دى التزامه بالوقت �إىل
حد ال ي�صدق .وق��ف عند ب��اب �إح��دى املراكز
ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي ت �ب��د�أ ب��ا��س�ت�ق�ب��ال ال��زائ��ري��ن
عند ال�ساعة العا�شرة وكانت ال�ساعة حينها
التا�سعة وثمانية وخم�سني دق�ي�ق��ة ،و�شاهد
�أح��د اليابانيني ي�ح��اول ال��دخ��ول �إىل �إح��دى
املتاجر ،لكن املوظفني الواقفني على �أبوابه
منعوه من ذلك و�أ��ش��اروا �إىل ال�ساعة �أنها مل
حتن ال�ساعة العا�شرة بعد! .واملده�ش يف دولة
اليابان �أنها نه�ضت من رك��ام احل��رب العاملية
الثانية لتتحول �إىل �إحدى كربيات االقت�صاد
العاملي بف�ضل جهود �شعبها و�إرادتهم القوية
�إىل جانب تنظيمهم الدقيق لكل ثانية متر،

بينما جند يف عاملنا العربي ا�ستنزاف للوقت
والطاقات بال ثمن ،يف ظل حتويل �شعوبنا �إىل
جمرد م�ستهلكني لي�س �إال ،رغم الإمكانيات
ال�ك�برى التي منتلكها �إن ك��ان على امل�ستوى
الإن�ت��اج��ي �أو العلمي ،فامل�ؤ�س�سات الإنتاجية
الكبرية املعروفة بعالمتها التجارية يف عاملنا
العربي لي�ست �إال عبارة عن �أ�سماء مرخ�صة
م��ن ق�ب��ل �أك�ب�ر ال���ش��رك��ات الأج�ن�ب�ي��ة .ك�م��ا ال
يوجد عندنا مركز �أبحاث واحد على امل�ستوى
العلمي ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤخر التطور والتقدم
العلمي يف بالدنا ،وي�ضطر الباحث �أن يهاجر
�إىل اخلارج لكي يثبت وي�ؤكد درا�سته ،وبالتايل
�إىل هجرة الأدمغة وخ�سارتنا للعقول النابغة.
وي ��ؤم��ن االم�يرك �ي��ون مب�ق��ول��ة «ت ��امي �إز
م��وين» «ال��وق��ت م��ال»� ،أي �أن ك��ل دقيقة متر
ب��دون عمل فعال هي تكلفة �ضائعة .وي��روي
عربي �أن �صديقاً �أم�يرك�ي�اً �أخ�ب�ره�« :إذا كان
ل��ك ��ص��دي��ق م��ن ال �غ��رب ،ووع� ��دك ب��زي��ارت��ك
ال���س��اع��ة ال���س��اد��س��ة ،ف��اف�ت��ح ب��اب م�ن��زل��ك عند
ال���س��اد��س��ة جت��ده �أم��ام��ك ي�ه��م ل��دق اجل��ر���س،
و�إن مل جتده فانظر �إىل اخل��ارج ت��راه يبحث
ع��ن م �ك��ان ل�يرك��ن � �س �ي��ارت��ه .ع�ن��د ال���س��اد��س��ة
واخلم�س دقائق� ،إن مل ي��أت فات�صل بزوجته
وعزيها لأن �صديقك قد م��ات ».واملعروف يف
الدول الغربية �أنه �إذا �أعطى الطبيب مري�ضه
موعداً للمعاينة ومل ي�أت هذا الأخري ،تر�سل
�إليه الحقاً غرامة مالية يتوجب عليه دفعها
كتعوي�ض ع��ن ال��وق��ت ال��ذي ق�ضاه الطبيب
ب��ان �ت �ظ��اره ،و�إذا ت ��أخ��ر ال�ق��ا��ض��ي ع��ن م��وع��د
ح�ضوره تعوّ�ض املحكمة ت�أخرها عن املنظور
يف ق���ض�ي�ت��ه مب�ب�ل��غ م �ع�ين م��ن امل � ��ال� .أم� ��ا يف
جمتمعاتنا ال�ع��رب�ي��ة ،ي��ذه��ب ال�شخ�ص �إىل
امل��ؤ��س���س��ات والإدارات ال�ع��ام��ة لإج ��راء بع�ض
امل�ع��ام�لات ،ينتظر النهار ب�أكمله حيث يذل
وت �� �س��اء م�ع��ام�ل�ت��ه م��ن ق�ب��ل امل��وظ �ف�ين �إن مل
ميتلك وا�سطة �أو �سند ،ويكت�شف بعد انتهائه
م��ن وج��ود �أخ�ط��اء يف �أوراق ��ه تلزمه ال��رج��وع
عدة مرات مع املزيد من الذل و�سوء املعاملة.
�إذاً ه��م ينطلقون م��ن ق��اع��دة «اون ت��امي» «يف
الوقت املحدد» ونحن ننطلق من قاعدة «�أين
تامي» «يف �أي وقت».
«الوقت كال�سيف� ،إن مل تقطعه قطعك».
ع �ب��ارة ط��امل��ا ن���س�م�ع�ه��ا ،ل�ك��ن ق�ل�م��ا نطبقها،
ولعل ه��ذا �أح��د الأ�سباب الرئي�سية للفو�ضى
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ن���ش�ه��ده��ا ال �ي ��وم ،ل��ذل��ك
فتنظيم ال��وق��ت ه��و �أف�ضل ح��ل ملعاجلة هذه
امل�شكلة ،لأنه ي�سهل على املرء حتقيق �أهدافه
ويخلق ال �ت��وازن يف حياته م��ا ب�ين الواجبات
والرغبات ،كما يجنبه من الإزدواج واالرتباك
وي��وف��ق ب�ين ��ش��ؤون العمل وحياته اخلا�صة.
اله��م من ذلك �أنه ي�ساهم يف حتقيق الذات
و أ
وال�شعور بالر�ضا وال��راح��ة النف�سية ،ويبقى
علينا �أن نعمل بقول النبي حممد �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم ال��ذي يقول« :اغتنم خم�ساً
قبل خم�س ،اغتنم حياتك قبل موتك ،واغتنم
�شبابك قبل ه��رم��ك ،و�صحتك قبل �سقمك،
وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل �شغلك».

غدير حامد

10

( العدد  )188اجلمعة  18 -ت�رشين الثاين 2011 -

عربي

التهديدات ال�صهيونية من طهران �إىل غزة ..التهويل والوقائع
تخفت حيناً وتت�صاعد حيناً �آخ��ر
التهديدات ال�صهيونية ب�شن ع��دوان
على اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
ي�ستهدف من�ش�آتها النووية املخ�ص�صة
للأغرا�ض ال�سلمية ،و�إذ تغيب ،حتت
وط � � ��أة ت� �ن ��اول ال �ت �ه��دي��د ال���ص�ه�ي��وين
و�إم� �ك ��ان ��ات ت �ن �ف �ي��ذه ،الأح� ��ادي� ��ث عن
الأ� �س �ل �ح ��ة ال� �ن ��ووي ��ة ال� �ت ��ي مي�ت�ل�ك�ه��ا
ال �� �ص �ه��اي �ن��ة ،وال� �ت ��ي ت���ش�ك��ل ت �ه��دي��داً
فعلياً ،للعاملني ال�ع��رب��ي والإ��س�لام��ي،
مي �ك ��ن م�ل�اح �ظ ��ة وج � �ه� ��ات م �ت �ع��ددة
يف ت �ن��اول ال �ت �ه��دي��دات ال �ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا
ويطلقها امل�س�ؤولون يف كيان االحتالل
ال�صهيوين.
ا�ستعدادات وم�ؤ�شرات
هناك من يعتقد �أن ال�صهاينة قد
�أك�م�ل��وا بالفعل اال� �س �ت �ع��دادات للقيام
بالعدوان على �إي��ران ،وي�ستند ه��ؤالء
بذلك �إىل كثافة الت�صريحات ،وات�ساع
م�ساحة النقا�ش حول هذا املو�ضوع يف
ك�ي��ان االح �ت�لال ،خ�صو�صاً يف و�سائل
�إع�لام��ه ،وال�ت��ي تكاد تن�شر خ�براً عن
م ��وع ��د �إق� �ل ��اع ال � �ط� ��ائ� ��رات ،م�ت�ج�ه��ة
نحو �إي��ران ،و�إىل ما بات متداو ًال عن
�صفقات ت�سلح عقدها ال�صهاينة مع
الواليات املتحدة ،وت�شمل �أ�سا�ساً التزود
بطائرات �إف  ،35وبطائرات نقل بعيدة
امل� ��دى ،مي�ك��ن �أن مت�ك��ث يف الأج � ��واء،
مل ��دة � � 15س��اع��ة م �ت��وا� �ص �ل��ة ،وم � ��زودة
مب �ع��دات ال �ك�ترون �ي��ة م �ت �ط��ورة ج ��داً.
وتعطي بع�ض التعليقات يف ال�صحف
ال�صهيونية انطباعاً بجدية التهديد
ال��ذي يطلقه امل���س��ؤول��ون ال�صهاينة،
وم��ن ذل��ك ما كتبه «�أليك�س في�شمان»
ق��ائ�لاً« :ه�ن��اك خطر يف لعبة البوكر
التي تلعبها �إ��س��رائ�ي��ل ،لأن��ك �إذا كنت
تن�شئ تهديداً وال تنوي حتقيقه ،فقد
جت��د نف�سك �أ��ض�ع��ف ك �ث�يراً مم��ا كنت
يف ال �ب��داي��ة .ح�ت��ى �أن م��ط احل�ب��ل قد
يجعلك ت��واج��ه رداً غ�ير م�ت��وق��ع من
العدو».
ك �م��ا ي �ل �ح��ظ ال �ق ��ائ �ل ��ون ب �ج��دي��ة
التهديد ،ما يرونه م�ؤ�شرات من قبل
الداعمني الغربيني الأ�سا�سيني للدولة
ال�صهيونية ،والذين ي�شاركونها الرغبة
يف � �ش��ن ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى اجل �م �ه��وري��ة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،وم ��ن ت �ل��ك امل ��ؤ� �ش ��رات:
م��ا ي�ت�ردد ع��ن ا��س�ت�ع��دادات ق��ام��ت بها
ال �ق��وات ال�بري�ط��ان�ي��ة ،جل�ه��ة حت�ضري
خ�ط��ط ال��س�ت�ه��داف �إي� ��ران ،واحل��دي��ث
الأمريكي املتزايد عن ت�أكيد التحالف
اال� �س�ترات �ي �ج��ي م ��ع ك �ي��ان االح �ت�ل�ال
ال�صهيوين ،و�ضمان �أمنه ،والت�صدي
للأخطار التي ق��د يتعر�ض لها .كما
يتوقف ه�ؤالء عن التقرير الذي �أعدته
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال ��ذري ��ة،
وال��ذي تعمد اال�ستناد �إىل معلومات
ا�ستخباراتية جلها ق��دمي وم�ع��روف،
ول�ك�ن�ه��ا ن�ظ�م��ت يف ال�ت�ق��ري��ر بطريقة
ت��وح��ي ،ب� ��أن اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة

تقرتب ب�شكل حثيث من امتالك �سالح
نووي ،وذلك بق�صد �إيجاد ح�شد دويل
��ض��د ط �ه��ران ،وت �ق��دمي ت�بري��ر م�سبق
لأي اعتداء �صهيوين عليها.
تهويل وابتزاز
وثمة من ي��رى باملقابل �أن الكيان
ال���ص�ه�ي��وين ي�شن ح��رب �اً نف�سية على
اجل�م�ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،وي���س�ع��ى يف
ال��وق��ت نف�سه �إىل �صرف الأن�ظ��ار عن
�أزم ��ات ��ه ال��داخ �ل �ي��ة امل �ت �� �ص��اع��دة ،و�إىل
ابتزاز الغرب ،واملق�صود هنا الواليات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة حت��دي��داً ،لك�سب
مزيد من امل�ساعدات ملواجهة الأزم��ة،
وحتى خللق مزيد من العقبات يف وجه
التحرك الفل�سطيني جت��اه املنظمات
الدولية.
وي�ع�ت�ق��د �أ� �ص �ح��اب ه��ذا ال � ��ر�أي� ،أن
الواليات املتحدة الأمريكية ،وب�صرف
ال �ن �ظ��ر ع ��ن �أراء ب�ع����ض ال �� �ص �ق��ور يف
الإدارة وخارجها ،ال تريد التورط يف
ح��رب ت�ق��وم ب�ه��ا دول ��ة االح �ت�لال على
اجل�م�ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة .ويجمعون
عدداً من الت�صريحات الأمريكية التي
ت���ش�ير �إىل �إم �ك��ان �إط �ل�اق ال�ت�ف��او���ض
م ��ع �إي � � � ��ران� ،أو ت �� �ص �ع �ي��د ال �� �ض �غ��وط
ال
االقت�صادية وال�سيا�سية عليها ،بدي ً
من احل��رب .مع مالحظة �أن حمللني
��ص�ه��اي�ن��ة ي �ع �ت �ق��دون �أن وا� �ش �ن �ط��ن ال
ت�ستطيع ال ��ذه ��اب ب �ع �ي��داً يف م���س� أ�ل��ة
ال�ضغوط االقت�صادية ،وي�شري ه�ؤالء
�إىل �أن ف��ر���ض ع�ق��وب��ات ع�ل��ى ت�صدير
ال��وق��ود الإي ��راين يعني ارت�ف��اع �أ�سعار
ال �ب �ن��زي��ن يف ال �ع ��امل ارت �ف ��اع �اً ك �ب�يراً
وال ي�ح�ت��اج االق�ت���ص��اد الأم�ي�رك��ي ،وال
االقت�صاد الأوروبي املتعرث ،بيقني� ،إىل
هذه ال�ضربة الآن .هذا �إىل �أن الإدارة
يف وا�شنطن ال توافق على الت�ضحية
باحتياطيها من النفط لإغراق ال�سوق
وخ�ف����ض الأ� �س �ع��ار .ف�ه��ذا االحتياطي
هو �ضمان الواليات املتحدة مل�ستقبلها

االقت�صادي ،ول��ن تتخل عنه حتى لو وا� �ش �ن �ط��ن وال� �غ ��رب ب �ق��در م ��ا تلحق
ك��ان ذل��ك م ��ؤق �ت �اً م��ن �أج ��ل �أي ��ة �أزم��ة ال�ضرر بطهران.
يف ال�شرق الأو� �س��ط» ،وه��ذا م��ا تدركه
مييل كثري من املحللني الإيرانيني
حكومة االح�ت�لال ج�ي��داً ،وتريد ثمناً وكثري من اخل�براء بال�ش�أن الإي��راين،
م��ن وا�شنطن ،ل�ق��اء ال�ق��ول ،ب�أنها قد �إىل االف�ترا���ض ب ��أن دول��ة االح�ت�لال،
�أوق �ف��ت اخل�ط��ط ،ل�شن ال �ع��دوان على ت�ق��وم بعملية تهوي�ش ال �أك�ث�ر ،و�أن�ه��ا
ط�ه��ران� ،أو حتى �إع�ف��اء وا�شنطن من ال ت���س�ت�ط�ي��ع ال �ق �ي��ام ب ��ال �ع ��دوان على
ال �ت ��ورط يف �سل�سلة ع �ق��وب��ات ،ت� ��ؤذي �إي��ران ،فهي ال متلك ممراً لطائراتها
م ��ن ن��اح �ي��ة ،وت � ��درك امل �خ��اط��ر ال�ت��ي
ينطوي عليها ال��رد الإي ��راين ،وال��ذي
و��ص�ف��ه ال �ق��ادة الإي ��ران �ي ��ون ،ب � أ�ن��ه قد
ميحو «دول��ة �إ�سرائيل» عن اخلارطة،
�أجهزة �أمن االحتالل ت�ستدعي الأ�سرى املحررين
ف���ض� ً
لا ع��ن �إ� �ش��ارات �ه��م امل �ت �ك��ررة� ،إىل
�أن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ،ال ت��ري��د �أن
دهمت ق��وات االحتالل ال�صهيوين ،يوم الأح��د املا�ضي ،منزيل الأ�سريين
تورطها دولة االحتالل يف حرب الآن،
املحررين :نائل وفخري الربغوثي ،و�سلمتهما طلبات ا�ستدعاء للمثول �أمام
وه��ي ال ت�ستطيع عملياً ،ت��رك الكيان
جهاز اال�ستخبارات ال�صهيوين يف عوفر.
ال �� �ص �ه �ي��وين ي �ت �ل �ق��ى ال � ��رد الإي� � ��راين
بالتحرك
امل�صري،
الو�سيط
الربغوثي،
وقد طالب املحرران نائل وفخري
املزلزل منفرداً.
أ�سرى
ل
ا
�ضد
ال�صهاينة،
بها
يقوم
التي
من �أج��ل وق��ف املمار�سات الإره��اب�ي��ة
وت��وج��د �إ�� �ش ��ارات ه��ام��ة والف �ت��ة يف
االحتالل.
وحكومة
حما�س،
حركة
بني
املحررين يف �صفقة التبادل الأخرية،
ال�صحف ال�صهيونية� ،إىل امل�شكالت
للمحررين
ال�صهاينة
فيها
يتعر�ض
التي
أوىل
يذكر �أن هذه لي�ست املرة ال
التي يواجهها جي�ش االح�ت�لال� ،سواء
من �سجون االح�ت�لال ،يف ال�صفقة الأخ�ي�رة ،وذل��ك يف الوقت ال��ذي ي��دور فيه
ما تعلق منها بامليزانية� ،أم مبا يو�صف
احلديث عن ال�شروع يف تنفيذ املرحلة الثانية من ال�صفقة ،والتي ت�شمل حترير
ب��ال�ت�ه��دي��د ال�ن��ا��ش��ئ ع��ن ال �ت �ح��والت يف
 550من الأ�سرى يف ال�سجون ال�صهيونية.
م���ص��ر ،وال �ت��ي �أع ��اد معها املخططون
ال�صهاينة
من
اخل�شية
يثري
ال�صهيوين،
تعمد
ويرى مراقبون �أن ال�سلوك
ال�صهاينة ،تقييم الو�ضع على احلدود
على
كبرية
ؤولية
س�
م�
يرتب
الذي
أمر
ل
ا
ال�صفقة،
التمل�ص من تنفيذ مندرجات
مع م�صر ،عدا عن انعدام الثقة الكاملة
املمار�سات
ولوقف
جهة،
من
ال�صفقة
إمتام
ل
تدخله،
الو�سيط امل�صري ،ويفر�ض
ب� إ�م�ك��ان مواجهة ح��رب �شاملة تنهمر
أخرى.
�
جهة
من
الإرهابية جتاه املحررين
فيها ال�صواريخ من جبهات عدة.

تقوي�ض غزة
ه�ن��ا ي �ط��رح ال �ع��دي��د م��ن املحللني
اح �ت �م��ال �أن ت �ك��ون غ ��زة ه��ي ال �ه��دف،
وي�ب�ن��ى التحليل يف ��س�ي��اق ي �ق��ول� ،إن
دولة االحتالل تريد تغطية �أمريكية
وا�سعة للقيام ب�شن ع��دوان كبري على
غزة ،ينتهي �إىل تغيري الو�ضع القائم
فيها متاماً ،وذلك مقابل التخلي عن
خطط توجه الطائرات نحو �إيران.
وي � � � ��دور احل� ��دي� ��ث ع� ��ن خم�ط��ط
لإع � ��ادة اح �ت�ل�ال ال �ق �ط��اع� ،أو ال�ق�ي��ام
ب� � ��إح � ��داث � �ش ��ري ��ط حم� �ت ��ل ،ي���ش�ط��ر
القطاع �إىل ن�صفني ،ما بني احل��دود
م ��ع الأرا� � �ض� ��ي امل �ح �ت �ل��ة ع� ��ام ،1948
وال �ب �ح��ر ،م��ا ي�ع�ن��ي ت�ق��وي����ض وح��دت��ه
اجلغرافية ،ويف الوقت نف�سه� ،إ�سقاط
حكومة حما�س القائمة فيه ،و�إنهاء
ق� ��درة ق ��وى امل �ق��اوم��ة ع�ل��ى احل��رك��ة،
وه� ��ذا ال �� �س �ي �ن��اري��و ب�ح���س��ب حمللني
�أق��ل كلفة من �إع��ادة احتالل القطاع
بالكامل ،ويحقق نتائج ت�شبه �إىل حد
بعيد االح�ت�لال الكامل� ،إذ �إن��ه يغري
الو�ضع القائم يف القطاع كلياً ،وهو
ما ف�شل فيه ال�صهاينة يف حربهم ما
ب�ين ع��ام��ي  2008و 2009ع�ل��ى غ��زة،
وت�غ�ي�ير ال��و��ض��ع ال�ق��ائ��م يف ال�ق�ط��اع،
يعني تغيرياً يف البيئة اال�سرتاتيجية
ال�ق��ائ�م��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،وي�خ�ل��ق و��ض�ع�اً
ال مل�ساومات خمتلفة مع ال�سلطة
قاب ً
الفل�سطينية ومع م�صر �أي�ضاً.
وي �ت �ح��دث ال���ص�ه��اي�ن��ة ع ��ن حت��ول
ق �ط��اع غ��زة �إىل ت�ه��دي��د ا�سرتاتيجي
وعن امتالك قوى املقاومة لو�سائط
قتالية �أكرث تطوراً ،ويبدو �أن م�شهد
ال��راج �م��ة ال�ت��ي ا�ستخدمتها «��س��راي��ا
ال �ق��د���س» ال � ��ذراع ال�ع���س�ك��ري حل��رك��ة
اجل� �ه ��اد الإ� � �س �ل�ام� ��ي ،يف ال� � ��رد ع�ل��ى
االعتداءات ال�صهيونية على القطاع،
قد فاقم من قلق املحتلني جتاه تطور
قدرات املقاومة.
�أياً كانت الغايات �أو الأه��داف التي
يريد ال�صهاينة حتقيقها من ت�صعيد
ال� �ت� �ه ��دي ��دات ،ب ��اجت ��اه اجل �م �ه��وري��ة
الإ�سالمية الإيرانية وقوى املقاومة،
ف� ��إن اال��س�ت�خ�لا���ص الأ��س��ا��س��ي يت�صل
بالتغري الكبري يف امل�شهد ،وال��ذي ال
ي�شكل ردع� �اً ج��دي �اً ل��دول��ة االح�ت�لال
وح �� �س��ب ،ب��ل ي���ض��ع ت �� �س��ا�ؤالت ج��دي��ة
وح�ق�ي�ق�ي��ة ح ��ول م ��دى ق��درت �ه��ا على
ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل��ك الأه � � � ��داف جت � ��اه ق��وى
املقاومة واملمانعة .وم��ن املت�صور �أنه
خ�لال ال�شهر ون�صف ال�شهر املتبقي
على ان�سحاب ال�ق��وات الأمريكية من
ال�ع��راق� ،سن�شهد الكثري من التهويل
والتهديد ،ورمب��ا التحركات الفعلية
التي توجب يقظة كاملة ،جتاه �سلوك
امل�ح��ور امل �ع��ادي ،وه��و لي�س �صهيونياً
فقط ،ولي�س �أمريكياً فقط ،كما بات
وا�ضحاً.
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خميم البداوي ..كثافة �سكانية مرتفعة ونق�ص فـي املوارد
يقدّر عدد الالجئني الفل�سطينيني
الذين جل�أوا �إىل الدول املجاورة نتيجة
نكبة  1948بنحو � 850ألفاً توزعوا على
عدة مناطق وبلدان جماورة لفل�سطني،
يتجاوز عددهم اليوم اخلم�سة ماليني
بح�سب �آخ��ر �إح�صاءات وكالة الغوث -
الأون � ��روا ،وه��ذا يعني �أن�ه��م ت�ضاعفوا
خم�س م��رات ت�ق��ري�ب�اً خل��ال  63ع��ام�اً،
وه��ذا االزدي ��اد ين�سحب على املخيمات
الفل�سطينية يف ل�ب�ن��ان ،وال �ت��ي تعاين
ب ��دوره ��ا م��ن ك�ث��اف��ة ��س�ك��ان�ي��ة مرتفعة
ن�ت�ي�ج��ة االزدي � � ��اد ال �� �س �ك��اين ع �ل��ى ذات
امل�ساحة اجلغرافية منذ �ستة عقود.
ي �ع � ّج خم �ي��م ال� �ب ��داوي ب��ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني ،ويظهر ذلك من خالل
ح��رك��ة ال �ن��ا���س ال�ك�ث�ي�ف��ة يف ال �ط��رق��ات
والأزق � ��ة ،ك��ذل��ك يف الأ� �س ��واق امل �ج��اورة
تغ�ص بالالجئني الفل�سطينيني،
التي ّ
خ���ص��و��ص�اً ت�ل��ك ال �ت��ي ت�ت�ن��ا��س��ب �أ��س�ع��ار
�سلعها مع مدخول الأ�سرة الفل�سطينية
املتوا�ضع.
ويقع خميم البداوي على تلة مطلة
على مدينة طرابل�س ترتفع  150مرتاً
ت�ق��ري�ب�اً ع��ن �سطع ال�ب�ح��ر ،وي�ب�ع��د عن
و�سط املدينة  4كلم تقريباً ،وهو املخيم
الثاين يف منطقة طرابل�س� ،أُقيم املخيم
ما بني عامي  1956 - 1955على م�ساحة
 200دومن ،و�شهد املخيم كما غريه من
امل �خ �ي �م��ات ه �ج��رة ع��ائ�ل�ات ك �ث�يرة �إىل
دول �أوروبية مثل� :أملانيا ،والدامنارك،
وال�سويد والرنوج..
ي�ق�دّر ع��دد �سكانه بـ 18624بح�سب
�آخ��ر الإح���ص��اءات ،بينما ال�ع��دد الفعلي
يتجاوز الـ�30ألفاً خ�صو�صاً بعد �أزم��ة

خم�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد ون ��زوح الآالف �إىل
خم�ي��م ال �ب ��داوي ،مم��ا �أدى ع�م�ل�ي�اً �إىل
ع ��دة م���ش��اك��ل� ،أب ��رزه ��ا :ن�ق����ص امل ��وارد
الكهربائية واملائية ب�شكل كبري ب�سبب
ال�ضغط على �شبكات املياه والكهرباء.
�إب��راه �ي��م ال�ع�ب��د ( 48ع��ام �اً) الج��ئ
ف�ل���س�ط�ي�ن��ي م��ن �أب� �ن ��اء امل �خ �ي��م ي �ق��ول:
«الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة يف املخيم م�ستتبة،

لكن النا�س يعانون الكثري من امل�شاكل
احلياتية اليومية كالبطالة والفقر،
ب�ح�ي��ث ت �ت �ج��اوز ن���س�ب��ة ال�ب�ط��ال��ة الـ60
يف امل �ئ��ة ،وه ��ذا يظهر م��ن خ�ل�ال ر�ؤي��ة
ال���ش�ب��اب املنت�شرين ب�ك�ث��اف��ة يف ��ش��وارع
املخيم دون عمل� ،إن فر�ص حياة كرمية
يف لبنان بالن�سبة لل�شباب الفل�سطيني
معدومة كما يف ب��اق��ي املخيمات ،ف�إما

�إي �ج��اد عمل ب� أ�ج��ر زه�ي��د �أو ال�ن�ج��اح يف
الهجرة �إىل �أوروب��ا �أو البقاء دون عمل،
فبدل �أن يعني ال�شاب �أهله يكون عالة
عليهم» .وي�ضيف« :ك��ذل��ك ف ��إن الآب��ار
امل��وج��ودة يف املخيم تعاين ال�شح نتيجة
الكثافة ال�سكانية واال�ستخدام الكبري
ل �ل �م �ي��اه ،وه� ��ذا ي �ن��ذر مب���ش�ك�ل��ة ك�ب�يرة
يف ال �� �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة ،وع �ل��ى الأون � ��روا

� 65ألف وحــدة ا�سـتـيطـانيـة فـي الـقــد�س� ..أين العرب؟

م��ن امل �خ��زي ان ي�خ�ت�ل��ف ال �ع��رب ع�ل��ى ت��وح�ي��د م��وق�ف�ه��م جت��اه
الغطر�سة ال�صهيونية يف فل�سطني املحتلة منذ � 63سنة ،ويتوحدوا
ع�ل��ى دول ��ة ع��رب�ي��ة اع �ت�برت قلعة ال���ص�م��ود يف م��واج�ه��ة الهمجية
ال�صهيونية والغطر�سة االمريكية طوال عقود من الزمن.
اخ�يراً ،توّحد العرب ،لي�س على «ا�سرائيل» التي تنتهك يومياً
حقوق االن�سان يف غزة وفل�سطينيها املحا�صرين منذ �سنوات ،ولي�س
على القد�س اوىل القبلتني ،كما انها لي�ست �ضد امل�شروع االمريكي
للهيمنة على ثروات املنطقة العربية واال�سالمية من خالل ال�شرق
الأو�سط اجلديد وال�سناريوهات امللحقة به ،بل على �سوريا ،قلب
ال�ع��روب��ة الناب�ض يف م��واج�ه��ة ك��ل خمططات وم���ش��اري��ع الهيمنة
ال�صهيونية االمريكية.
فقد ن�شرت وزارة اال�سكان «اال�سرائيلية» عطاءات جديدة لبناء
نحو خم�سة �آالف وحدة �سكنية يف مناطق كفار �سابا وموديعني يف
القد�س املحتلة وتو�سيع م�ستوطنات جيلو (جبل ابو غنيم) و�سج�آت
زئيف.
واك ��دت م���ص��ادر يف احل�ك��وم��ة «اال��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ان االع�ل�ان عن
هذه العطاءات يف هذا الوقت بالذات ي�صبّ يف م�صلحة احلكومة
«اال�سرائيلية» بعد موجة االحتجاجات التي قام بها امل�ستوطنون
منذ ا�سابيع.

وذكرت االذاعة «اال�سرائيلية» الر�سمية ،ان وزارة الداخلية يف الكيان ال�صهيوين ن�شرت
الثالثاء ،قرارها البدء بت�سويق الوحدات ال�سكنية يف القد�س ال�شرقية.
وت�أتي هذه العطاءات �ضمن خمطط لبناء  65الف وح��دة ا�ستيطانية حتى عام 2020
هدفها تهويد القد�س...ف�أين العرب؟

واملعنيني تدارك املو�ضوع ب�إيجاد حلول
�سريعة ل�ه��ذه امل�شكلة ،واجل��دي��ر ذك��ره
�أن املخيم ي�شهد حركة �سكانية من قبل
ع��دد كبري من العمال الأج��ان��ب ب�سبب
ت��دين ت�ك��ال�ي��ف ال���س�ك��ن ن�سبياً مقارنة
باملناطق الأخرى».
�أم��ا دالل احل��اج ( 36ع��ام �اً) عاملة
اجتماعية فتقول« :ال �شك �أن الو�ضع
االج �ت �م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي وال�ن�ف���س��ي
لأه ��ايل املخيم ��س��يء ،ف�لا ف��ر���ص عمل
م�ت��وف��رة وال �ضمانات �صحية ،وهناك
ت ��دين يف م���س�ت��وي��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ع�م��وم�اً،
وارت �ف��اع يف ال�ك�ث��اف��ة ال�سكانية ،بحيث
جتد � 8أف��راد ي�سكنون يف بيت بغرفتني
�أي مب�ع��دل � 4أف ��راد للغرفة ال��واح��دة،
وه � ��ذا ك �ل��ه ي��رت �ب��ط ب ��ازدي ��اد م�ل�ح��وظ
لأمرا�ض القلب وال�سكري وال�سرطان،
وي�أتي هذا و�سط انخفا�ض ملحوظ يف
خدمات الأونروا ال�صحية والإغاثية».
وك �م��ا يف م�ع�ظ��م م��درا���س الأون � ��روا
يف لبنان تتبع �إدارة الأون��روا الرتبوية
يف م��دار���س ال �ب��داوي �أ��س�ل��وب الرتفيع
الآيل ل �ل �� �ص �ف��وف االب � �ت ��دائ � �ي ��ة ،ك�م��ا
تتبع �سيا�سة ترفيع النخبة بالن�سبة
ل�صفوف ال�شهادات الر�سمية املتو�سطة
وال �ث��ان��وي��ة .وي �ق��ول �أب� ��و �أ�� �ش ��رف (52
ع��ام �اً) م���ش��رف ت��رب��وي�« :إن امل�ستوى
التعليمي م�ق��ارن��ة بال�سنوات ال�سابقة
ي���ش�ه��د ان �خ �ف��ا� �ض �اً م �ل �ح��وظ �اً ،وي �ع��ود
ذل��ك �إىل �سيا�سة الأون � ��روا التعليمية
بالدرجة الأوىل ،حيث الرتفيع الآيل
الذي ي�ؤدي �إىل انتقال الطالب جميعاً
وبكل م�ستوياتهم �إىل �صفوف معينة،
وح�ي�ن ي�صلون �إىل م��راح��ل مف�صلية،
ي�ت��م ت��رف�ي��ع ال�ن�خ�ب��ة م�ن�ه��م للح�صول
على نتائج مميزة يف االمتحانات ،وي�أتي
ذل��ك على ح�ساب الكثري م��ن الطالب
متو�سطي امل�ستوى».
وت� �ق ��ول وف � ��اء ( 32ع ��ام� �اً) معلمة
يف م� ��دار�� ��س الأون � � � � ��روا�« :إن احل��ال��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ت�ع�ت�بر
ال �ع��ام��ل الأب � ��رز يف ت��راج��ع امل���س�ت��وي��ات
التعليمية ،وال�ترف�ي��ع الآيل و�سيا�سة
ترفيع النخبة مبالغ فيها ،وال عالقة
ل�ه��ا ب��ال��و��ض��ع التعليمي ال�ق��ائ��م ،ولكن
ذل ��ك ال مي �ن��ع م��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى و��ض��ع
خطط ا�سرتاتيجية للنهو�ض بالو�ضع
ال�ت�رب ��وي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وع �ل��ى جميع
املعنيني التعاون على ذلك ،ومن الأمثلة
ال��وا� �ض �ح��ة ظ ��اه ��رة ع �م��ال��ة الأط� �ف ��ال
التي لها عالقة بالو�ضع االقت�صادي،
بحيث ي��دف��ع بع�ض الأه� ��ايل �أوالده ��م
للعمل وامل�ساعدة و�إن ب� أ�ج��ر �صغري يف
ت�أمني معي�شة الأ�سرة ،خ�صو�صاً الذين
ي��ر� �س �ب��ون يف � �ص �ف��وف �ه��م ،وي�ف���ض�ل��ون
الذهاب �إىل العمل ب�شكل مبكر».
ت�شرتك املخيمات الفل�سطينية يف
لبنان بالكثري من امل�شاكل التي ت�صبّ
يف معاناة ال متناهية ،وتختلف بتفاوت
حجم هذه امل�شكلة �أو تلك.

�سامر ال�سيالوي
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تداعيات تجميد الدعم األميركي لمنظمة األونيسكو
ك�شف �إعالن منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (الأوني�سكو) �أي تعليق تنفيذ
ب��رام��ج ال��وك��ال��ة التابعة لل��أمم امل�ت�ح��دة حتى
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ،ج ��راء وق ��ف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
م�ساهماتها يف املنظمة الدولية ك�إجراء عقابي
نتيجة قبولها ع�ضوية فل�سطني ،الوجه القبيح
لإدارة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما التي مل
تختلف قيد �أمنلة عن �إدارة املحافظني اجلدد
يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج دبليو
بو�ش.
امل��وق��ف الأم�ي�رك ��ي �أظ �ه��ر م ��دى التبعية
لإ�سرائيل واال�ستماتة يف الدفاع عن م�صاحلها،
ول��و ك��ان ذل��ك على ح�ساب املنطق وال�ع��دال��ة،
ف�ج��اء ال ��رد ع�ل��ى ق�ب��ول ع�ضوية فل�سطني يف
الأون�ي���س�ك��و ع�ل��ى �شكل ع�ق��اب ج�م��اع��ي وق��ا���س
ط��اول لي�س املنظمة الأممية فح�سب بل دو ًال
ك�ث�يرة يف خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ت�ستفيد من
براجمها.
 22عاماً هي عمر املحاولة امل�ستمرة ل�ضم
فل�سطني ملنظمة الأوني�سكو ع�ضواً ،وما يعنيه
ذلك من متهيد لالعرتاف بالدولة واحلفاظ
على تراثها من التهويد ،ولكن اخلطوة التي
ط��ال توقعها وترقبها ،مل حتظ بنجاح �سوى
يف الآون��ة الأخ�يرة بعد موافقة  107دول على
القرار ،يف حني اعرت�ضت  14دولة ،وامتنعت 52
دولة عن الت�صويت ،فيما �ألقت وا�شنطن قنبلة
م��وق��وت��ة ب�إعالنها ع��ن وق��ف دع��م الأوني�سكو
م��ادي �اً ،وه��و ال��دع��م ال ��ذي ي�شكل  22يف املئة
من متويل املنظمة ككل .الأم��ر الذي �سيحرم
املنظمة من مبلغ  70مليون دوالر اعتباراً من
 2011لأن وا�شنطن تدفع م�ساهمتها ع��ادة يف
نهاية ال�سنة.
يف �أع �ق��اب ال �ق��رار ،مل ي�ك��ن �أم ��ام منظمة
الأوني�سكو �سوى تعليق تنفيذ معظم براجمها
حتى نهاية العام اجلاري مبا �سيوفر عليها 35
مليون دوالر� ،ست�ستخدم يف تغطية العجز الذي
تواجهه املنظمة املقدر بنحو  65مليون دوالر.
و�صرحت �إيرينا بوكوفا ،مديرة الأوني�سكو
�أن وقف امل�ساهمة وامل�ستحقات املالية الأمريكية
«� �س��وف ي���ض�ع��ف ف�ع��ال�ي��ة ال�ي��ون���س�ك��و وي�ق��و���ض
قدرتها على بناء جمتمعات حرة ومفتوحة».
ورغم �أن املنظمة مل حتدد طبيعة الربامج
التي �سيتم تعليقها ،لكن بوكوفا لفتت �إىل �أن
التمويل امل��ايل ب�شكل ع��ام ي�ساعد الأوني�سكو
على تطوير ودع��م ب��رام��ج تعليمية وثقافية
وو�سائل إ�ع�لام ح��رة وتناف�سية يف دول عربية
وع��امل �ي��ة ك� �ث�ي�رة ،ال ��س�ي�م��ا ال �ت��ي ت �ع ��اين م��ن
��ص��راع��ات �أو ال�ت��ي ��ش�ه��دت ث ��ورات يف الأ��ش�ه��ر
الأخ �ي��رة م �ث��ل ت��ون ����س وم �� �ص��ر ،ك �م��ا �أن ه��ذه
الربامج تعمل على تعليم االالف من الفتيات
والن�ساء والأطفال ف�ض ًال عن �ضباط ال�شرطة
يف دول �أفريقية و�آ�سيوية عدة القراءة والكتابة،
وت���س��اع��ده��م ع�ل��ى حت���س�ين م���س�ت��وى عي�شهم
اجتماعياً وف�ك��ري�اً .ف�برام��ج الأوني�سكو ملحو
الأمية يف مناطق تعاين من ال�صراعات متنح
النا�س م�ه��ارات التفكري النقدي والثقة التي
يحتاجونها ملحاربة التطرف العنيف.
ه��ذا و� �س��وف ت ��أت��ي ال ��دول وامل �ن��اط��ق التي
مت��زق�ه��ا ال �� �ص��راع��ات واحل � ��روب خ���ص��و��ص�اً يف
�أفريقيا على ر�أ�س املناطق املت�ضررة من جراء
خ�ف����ض ال �ت �م��وي��ل .ف�ت��دع��م الأون �ي �� �س �ك��و ،على
�سبيل امل�ث��ال ،امل��دار���س املتنقلة يف ب�ل��دان مثل

كينيا وال�صومال� ،إ�ضافة �إىل م�ساعيها لتعزيز
امل���س��اواة ب�ين اجلن�سني يف التعليم يف البلدان
التي متار�س التمييز �ضد املر�أة.
ل�ك��ن امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة ل�ل�أون�ي���س�ك��و أ�ك ��دت
مبدئياً �أن الإج��راءات التق�شفية ال ت�ؤثر على
انعقاد اللجنة احلكومية للأوني�سكو لإنقاذ
ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف غ�ير امل ��ادي للب�شرية ،املقرر
يف بايل من � 22إىل  29ت�شرين الثاين ،لكنها
تتعلق خ���ص��و��ص�اً ب��ال�ع�ق��ود وال�ن���ش��رات و�سفر
املوظفني.
م�سوغات �سخيفة
جتدر الإ�شارة �إىل �أنها لي�ست امل��رة الأوىل
التي يظهر فيها التعنت الأمريكي �ضد املنظمة
الأمم�ي��ة ،ففي مطلع ال�سبعيينات وبعد تويل
�أحمد خمتار �إمبو ،وزير التعليم ووزير الثقافة
بال�سنغال �سابقاً ،من�صب مدير عام الأوني�سكو،
اعتربت وا�شنطن �أن الأوني�سكو منظمة معادية
لها .وال�سبب �أن �إم�ب��و تبنى �سيا�سة املدافعة
عن حق التنوع والتعدد احل�ضاري يف مواجهة
خطر العوملة الأم�يرك�ي��ة ،وف�ت��ح أ�ف��ق النقا�ش
احل��ر ح��ول ح �ق��وق الإن �� �س��ان وال �� �س�لام ،ون��زع
ال�سالح ،ووق��ف برامج الت�سلح النووي ،هادفاً
�إىل �إق��رار نظام دويل عادل ومتوازن للإعالم
وح��ري��ة احل �� �ص��ول ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ل �ك��ل من
يريد ،دون احتكارها من دولة واحدة �أو �أكرث،
م�ؤكداً التعددية الثقافية التي حترتم الهويات
الثقافية ،والتعامل مع ثقافات ال�شعوب كلها
م��ن منظور امل���س��اواة ،لذلك فهو مل يقبل �أن
تفر�ض الواليات املتحدة هيمنتها الكاملة على
الأوني�سكو بحجة �أنها تدفع  25يف املئة من
ميزانيتها.
كانت هذه الأ�سباب هي التي دفعت الواليات
املتحدة �أن تن�سحب من منظمة اليون�سكو عام
 1984ب�سبب ما اعتربته هجمات �إيديولوجية
�ضد الغرب وتلتها دول �أخرى مثل بريطانيا.
يف ه ��ذه ال �ف�ت�رة ع��ان��ت م�ن�ظ�م��ة الأون �ي �� �س �ك��و
الأمرين مادياً وتطوعت دول �أخرى لتعوي�ض
النق�ص املادي ،وكانت فرن�سا قد ا�ستغلت غياب
الواليات املتحدة و�أقرت اللغة الفرن�سية كلغة

ر�سمية للأوني�سكو ،وه��و ف��وز كبري للثقافة ال�سالم ،والق�ضاء على الفقر ،وحتقيق التنمية
وكانت معلومات ترددت عن �أن دو ًال غربية
ال�ف��رن���س�ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً �أن م�ق��ر امل�ن�ظ�م��ة يقع امل���س�ت��دام��ة ،و�إق��ام��ة ح ��وار ب�ين ال�ث�ق��اف��ات من أ�خ� ��رى � �س��وف حت ��ذو ح ��ذو ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
يف ع��ا��ص�م�ت�ه��ا ب��اري ����س .ل�ك��ن وا��ش�ن�ط��ن ع��ادت خ�لال ال�ترب�ي��ة وال�ع�ل��وم وال�ث�ق��اف��ة واالت���ص��ال و�ستوقف دع��م الأوني�سكو لتزيد من ال�ضغط
ل�ل�إن���ض�م��ام �إىل امل�ن�ظ�م��ة ع��ام  ،2003وب ��د�أت واملعلومات ،فكيف يكون االن�ضمام �إليها �أمراً على املنظمة .ولعل �أبرز ما جاء يف هذا الإطار،
حت��اول الهيمنة عليها تدريجياً �إىل �أن قررت م�ؤ�سفاً ويقو�ض ال�سعي لل�سالم؟
الإعالن عن �أن �أملانيا قررت م�سايرة وا�شنطن
�أخرياً وقف الدعم ب�شكل غري مربر.
وتبني موقفها ،لكن االئتالف احلاكم يف �أملانيا
وراء
�اء
�
ب
�
ت
�
�أم ��ا ال�ت���س��وي��غ الأم�ي�رك��ي واالخ
أخرى
�
متويل
م�صادر
نفى ع��زم احلكومة الأمل��ان�ي��ة وق��ف م�ساهمتها
القول �إن هناك قانوناً �أمريكياً �صدر يف بداية
املالية للمنظمة و أ�ب��دى اعتزامه الإف��راج عن
الت�سعينات يلزم وا�شنطن مبقاطعة املنظمات
للعامني � ،2013-2012ستواجه الأوني�سكو الدفعة اجل��دي��دة من ن�صيب �أملانيا يف متويل
الدولية التي تعرتف بالدولة الفل�سطينية ،عجزاً بقيمة  143مليون دوالر ،لذلك اقرتحت املنظمة .ور�صدت �أملانيا يف موازنة العام املقبل
فهو يدين وا�شنطن ب�أكرث مما ي�سوغ لها� .أما ب��وك��وف��ا ع��دة إ�ج � ��راءات منها إ�ن���ش��اء �صندوق مبلغاً ق��دره  10.8م�لاي�ين ي��ورو م�ساهمة يف
مقولة �إن القبول بع�ضوية فل�سطني تقو�ض عاجل لتلقي هبات امل�ؤ�س�سات والأفراد �أو زيادة ميزانية الأوني�سكو.
�أ� �س ����س ال �� �س�لام ف�ه��ي ن���ض�ح�ط��ة ب�ل�ا � �ش��ك� ،إذ الدول الأع�ضاء م�ؤقتاً مل�ساهماتها يف �صندوق
ورغم �أن دو ًال أ�خ��رى ب��االحت��اد الأوروب��ي،
تتمثل ر�سالة الأوني�سكو يف الإ��س�ه��ام يف بناء ت�شغيل املنظمة.
وعلى ر�أ�سها فرن�سا ،كانت من ال��دول املوافقة
على قبول فل�سطني ع�ضواً بالأوني�سكو� ،إال �أن
بع�ض هذه ال��دول وال�سيما �أملانيا أ�ك��دت خالل
الأي ��ام املا�ضية �أن��ه لي�س ه�ن��اك نية لديها يف
ا�ستخدام املبالغ املخ�ص�صة للأوني�سكو ك��أداة
�سيا�سية.
ع �ل �م �اً �أن �أي خ �ط��وة مم��اث �ل��ة ي �ق��وم بها
الأوروبيون �ضد الأوني�سكو كانت �ستق�صم ظهر
لدى منظمة الأوني�سكو خم�سة برامج �أ�سا�سية ت�سعى للعدالة ول�سيادة القانون وحلقوق الإن�سان ومبادئ احلرية
امل�ؤ�س�سة ال�ت��ي ت�ع��اين م��ن ق�صور م��ايل ج��راء
لتحقيقها وت�شمل ميادين عدة وهي :الرتبية والتعليم ،الأ�سا�سية .ويتبع املنظمة  191دولة ،ومقرها الرئي�سي باري�س
غياب امل�ساعدات الأمريكية الهائلة.
العلوم الطبيعية ،العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،الثقافة ،ولها �أي�ضا �أك�ثر من  50مكتباً وع��دة معاهد تدري�سية حول
ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض ،وللتغلب على ال�صعوبات
واالت�صاالت والإع�لام .كما تدعم الأوني�سكو العديد من العامل.
امل��ادي��ة ال�ت��ي ��س�ت��ؤدي ح�ت�م�اً �إىل تعليق بع�ض
امل�شاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج ت�أهيل
ميثاقها:
ين�ص
كما
أهدافها
�
أبرز
�
ومن
ب��رام��ج املنظمة ح��ول ال �ع��امل� ،أع�ل�ن��ت امل��دي��رة
وت��دري��ب امل�ع�ل�م�ين ،وب��رام��ج ال�ع�ل��وم ال�ع��امل�ي��ة ،وامل���ش��اري��ع
احلياة.
مدى
والتعلم
للجميع
اجليد
التعليم
أمني
�
ت
العامة ملنظمة الأوني�سكو عن خطط لإن�شاء
الثقافية والتاريخية ،واتفاقيات التعاون العاملي للحفاظ
التنمية
�ض
�
�
�را
�
غ
ل
أ
العلمية
وال�سيا�سات
�ارف
�
ع
�
مل
ا
ت�سخري
«� �ص �ن��دوق ط� ��وارئ م�ت�ع��دد امل��ان �ح�ي�ن» ل�ل��دول
على احل�ضارة العاملية والرتاث الطبيعي وحماية حقوق امل�ستدامة
وال�شركات والأ�شخا�ص للإ�سهام يف الربامج
الإن�سان.
امل�ستجدة
أخالقية
ل
وا
االجتماعية
التحديات
مواجهة
الأ�سا�سية التي ت�ضطلع بها املنظمة ،وجاء ذلك
ال�سالم
إحالل
�
ب
امل�ساهمة
هو
أوني�سكو
ل
ل
الرئي�سي
الهدف
ال�سالم
وثقافة
الثقافات
بني
واحلوار
الثقايف
التنوع
تعزيز
خالل حفل اختتام اجلمعية العمومية.
والأم��ن عن طريق رفع م�ستوى التعاون بني دول العامل يف  -ب�ن��اء جمتمعات م�ع��رف��ة ا�ستيعابية م��ن خ�ل�ال املعلومات
وق��ال��ت ب��وك��وف��ا « :إ�ن �ن ��ي واث �ق��ة م��ن أ�ن �ن��ا
جماالت الرتبية والتعليم والثقافة لإحالل االحرتام العاملي واالت�صال.
�سنح�صل على الكثري من الدعم من القطاع
اخل ��ا� ��ص ..أ�ع �ت �ق��د أ�ن �ن ��ا ق ��د ن �خ��رج م ��ن ه��ذا
امل��وق��ف أ�ق ��وى م��ن ذي ق�ب��ل» .وت�ن�ظ��ر بوكوفا
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في حضرة سهام الكونغرس

فلسطين واليونيسكو..
مشوار الحرج األميركي

الإع�لام��ي لل��أمم املتحدة يف القاهرة
خوال مطر الدول العربية بتقدمي دعم
م��ايل ملنظمة الأوني�سكو بعدما قامت
ال��والي��ات املتحدة ب�سحب دعمها املايل
للمنظمة ،الفتة �إىل �أنها مل تكن املرة
الأوىل التي تتخذ فيها وا�شنطن قراراً
مماثالً� ،إذ �سبق وان�سحبت من منظمات
دول �ي��ة م��ن �ضمنها الأون�ي���س�ك��و ل�ع��دة
�سنوات ،وذلك لرغبة منها يف ال�سيطرة
على امل�صادر املعلوماتية.
�إال أ�ن �ه ��ا �أك � ��دت ا� �س �ت �م��رار ب��رام��ج
املنظمة يف الفرتة املقبلة ب�شكل �أو ب�آخر
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ب�ع����ض الأن���ش�ط��ة
�ستت�أثر لبع�ض الوقت.
من جانب �آخ��ر� ،أو�ضحت امل�س�ؤولة
الأمم�ي��ة �أن منظمة الأوني�سكو تدعم
م�شروعات كثرية يف جم��االت التعليم
واملحافظة على الرتاث احل�ضاري كما
تويل اهتماماً خا�صاً بالعامل النامي.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ح���ص��ول فل�سطني
على الع�ضوية الكاملة يف الأوني�سكو،
ذكرت مطر �أن ح�صولها على الع�ضوية
ج ��اء ب�ع��د ال�ت���ص��وي��ت ال ��ذي مت ب�شكل
«دميقراطي» ،م�ؤكدة �أن الأمم املتحدة ال
متتلك �سوى احرتام القرارات ال�صادرة.
وعن مدى ت�أثري الع�ضوية التي ح�صلت
ع�ل�ي�ه��ا ف�ل���س�ط�ين يف الأون �ي �� �س �ك��و على
�أن�شطة تهويد القد�س ،قالت�« :إنه من
ال�سابق لأوان��ه معرفة ه��ذا الت�أثري �إال
�أن ع�ضوية فل�سطني يف املنظمة ت�سمح
للحكومة الفل�سطينية بطرح ق�ضاياها
و�أولوياتها و�أن ت�سعى �إىل عمل لوبي
لك�سب الأ�صوات امل�ؤيدة لها».

ح���ص�ل��ت ف�ل���س�ط�ين ع �ل��ى ع���ض��وي��ة ك��ام �ل��ة يف منظمة
الرتبية والثقافة والعلوم (اليوني�سكو) ،ع�ضوية كان
دونها �شوك القتاد كما يقال ،وخ�صو�صاً بعد �أن توج
الفيتو الأمريكي ر�أ�س جمل�س الأمن يف رمي �آخر ورقة
توت عن وجه احليادية الأمريكية يف م�سرة ما ي�سمى
(بال�سالم) والذي يتزعمها العم �سام �أو العم (�سم).
ح�صلت فل�سطني ع�ل��ى ع�ضوية ك��ام�ل��ة ،فه�ش وب�ش
الكثريون وامتقع وجه �آخرين ،ويف مقدمتهم �أمريكا
(ال�صديق اللدود للعرب) و�إ�سرائيل (العدو ال�شقيق
لبع�ضهم) فبد�أت مطرقة العقوبات حتت قو�س العدالة
الأحادية يف العامل تهدد وتلوح مبا تي�سر من �أ�صناف
التهديد والوعيد ،ويف مقدمها العقوبات االقت�صادية،
فهذه �أمريكا متتنع من دف��ع احل�صة املتوجبة عليها
م��ن ميزانية اليوني�سكو ال�ت��ي ت�ق��در ب�سبعني مليون
دوالر تقريباً ،يف حني �أن (�إ�سرائيل) �أي�ضاً تك�شر عن
نابيها وتقطع املليونني اللذين تدفعهما.
يف وقفة �سريعة نت�ساءل ملاذا اتخذت �أمريكا و�إ�سرائيل
هذا املوقف؟ ما الذي يغ�ضبهما يف �أن حت�صل فل�سطني
على ع�ضوية كاملة؟ ه��ل يكفي �أن ن�ق��ول إ�ن��ه ال�ع��داء
التاريخي مع الكيان ال�صهيوين املدعوم تلقائياً من
وا�شنطن؟ �أم �أن الأمر يتعدى ذلك؟
تكمن الإجابة يف ر�ؤية ما ميكن �أن يحققه هذا االن�ضمام
لفل�سطني وهو ان�ضمام �صادم لل�صهاينة والأمريكيني،
فبداية ال �شك يف �أن اع�ت�راف �أك�ثر م��ن ثلثي ال��دول
يف الأمم املتحدة بفل�سطني كدولة يحق لها احل�صول
على ع�ضوية اليوني�سكو هو اعرتاف �ضمني ب�أن هناك
ح�ساً دولياً متنامياً بعدالة الق�ضية الفل�سطينية ،والتي
ت��اج��ر على ظهرها ال�ق��ري��ب قبل ال�غ��ري��ب على م��دار
العقود املا�ضية ،كما يعك�س الر�ؤية الدولية �إىل اجلانب
الفل�سطيني ،وخ�صو�صاً بعد �إطالق ر�صا�صة الرحمة
على املفاو�ضات (املهرتئة) والتي كان من املعلوم �سلفاً
�أنها تتجه نحو طريق م�سدود.
نعم ،فل�سطني ع�ضو يف اليوني�سكو ،وه��ذا يحتم على
املنظمة ال��دول�ي��ة �أن ت�ق��وم ب��دوره��ا يف ح�م��اي��ة الإرث
الإن���س��اين ل��دى ال�شعب الفل�سطيني ،وال ��ذي حافظ
عليه على مدار قرون طويلة وهو يتعر�ض الآن للنهب
وال�سرقة والطم�س من قبل ع�صابات الكيان الغا�صب،
وه��ذا �أح��د الأ�سباب التي جتعل من (�إ�سرائيل) تتخذ
موقفها العدائي ،بل وت��رد بت�سخني خط اال�ستيطان
�إىل �أعلى درجاته املمكنة ،وت�صعيد خط املواجهة مع
غزة يف مرحلة تالية ،بل ورمبا اللجوء �إىل االغتياالت
ال�سيا�سية والع�سكرية يف مرحلة الحقة.
فل�سطني ع�ضو يف اليوني�سكو ،وهذا يجعل من املجتمع
ال � ��دويل ��ص�م��ام أ�م � ��ان ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه��وي��ة ال�ق��د���س
وامل�سجد الأق�صى ومعامله التاريخية والدينية ،كما
ي�ضعه يف مواجهة الت�شويه والتزوير للتاريخ الإن�ساين
يف امل�ن�ط�ق��ة ،يف ح��ال �أح���س��ن ال �ع��رب والفل�سطينيون
باخل�صو�ص ا�ستثمار هذا الإجناز.
ف�ل���س�ط�ين ع���ض��و يف ال�ي��ون�ي���س�ك��و ،وه ��و م��ا مي�ه��د لها
الطريق لدخول كافة هيئات الأمم املتحدة مما �سي�ضع
�أمريكا و�إ�سرائيل وال��دول التي �صوتت �ضد القرار يف
م�أزق احلرج ،ملعار�ضتها �أغلبية �ساحقة من دول العامل،
ب��ل �سيمكنها م��ن مقا�ضاة (�إ��س��رائ�ي��ل) �أم ��ام حمكمة
العدل الدولية عن جرائمها �ضد الإن�سانية.
�إن ع�ضوية فل�سطني عالوة على ما �سبق ت�ؤ�س�س ملرحلة
�صراع حقيقي ،ثقايف و�أيديولوجي يف املنطقة ،وعلى
ال �ع��رب م���س��ان��دة ه��ذا ال�ت�ق��دم ال�ن��وع��ي يف �أع �ل��ى هيئة
�أممية.

هناء عليان

طه العبد

إهـــانـــة لألونيــســـكـــــو
ا��س�ت��دع��ى م �� �س ��ؤول ق���س��م ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
يف م�ن�ظ�م��ة الأون �ي �� �س �ك��و �آري � ��ك ب�ي�ل�ي��ت ال���س�ف�ير
الإ�سرائيلي لدى املنظمة ،منرود بركان ،لتوبيخه
ب���س�ب��ب ك��اري �ك��ات�ير ن���ش��رت��ه ��ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ����س»
العربية طاول املنظمة بال�سوء.
و�أب �ل��غ م���س��ؤول الأون�ي���س�ك��و ب��رك��ان �أن ه��دف
اال�ستدعاء تقدمي احتجاج �شديد اللهجة ،وحني
و�صل مكان االجتماع عر�ض عليه امل�س�ؤول الدويل
ر�سماً ك��اري�ك��ات��وري�اً ن�شرته ال�صحيفة يف الرابع
من هذا ال�شهر .ويظهر يف الر�سم رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ،ووزير الدفاع �إيهود
ب ��اراك ،ي���ص��درون تعليماتهم �إىل جمموعة من
الطيارين الع�سكريني قبيل خروجهم يف مهمة
ق�صف املن�ش�آت النووية الإيرانية.
وك � �م ��ا ي �ظ �ه��ر يف ال ��ر�� �س ��م امل� � ��ذك� � ��ور ،وه ��و
ل �ل��ر� �س��ام ع �ي��ران وول �ك��وف �� �س �ك��ي� ،أن ن�ت�ن�ي��اه��و
ي� �ق ��ول ل �ل �ط �ي��اري��ن« :يف ط ��ري ��ق ع ��ودت �ك ��م م��ن
�إي � ��ران ،اق���ص�ف��وا م�ق��ر الأون�ي���س�ك��و يف رام اهلل»،

�إىل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص على
�أنها «م�صدر بال ح��دود» ،الفتة �إىل �أن
املنظمة تبنت �إر�شادات جديدة �أخرياً يف
هذا ال�ش�أن.
وا� �س �ت �� �ش �ه��دت ب��وك��وف��ا مب �ث��ال حي
لإم�ك��ان�ي��ة ال �ت �ع��اون ق��ائ�ل��ة�« :إن الأم��ر
يجدي يف �أفريقيا جداً� ،س�أكون �سعيدة
للت�ضامن مع بع�ض ال�شركات الأملانية
يف ه��ذا امل �ج��ال» ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا �أعلنت
� �ش��رك��ات �أمل ��ان �ي ��ة خ��ا� �ص��ة ع ��ن ت�ق��دمي
م�ساهمات للأوني�سكو.
على ال�صعيد العربي ،كانت الفتة
للغاية املبادرة التي قامت بها املبعوثة
اخلا�صة للأوني�سكو للتعليم الأ�سا�سي
والتعليم ال �ع��ايل ،ال�شيخة م��وزة بنت
ن��ا��ص��ر ،ح��رم أ�م�ي�ر دول��ة ق�ط��ر ،ب��زي��ادة
دعمها لربنامج الأوني�سكو الأ�سا�سي

وذل � ��ك ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ق �ب ��ول ف �ل �� �س �ط�ين ع �� �ض��واً الأون �ي �� �س �ك��و ،ف � ��إن �إ� �س��رائ �ي��ل مل ت�ق�ط��ع �صلتها
ك��ام�ل�اً يف امل �ن �ظ �م��ة ،والأن � �ب ��اء ع��ن ا� �س �ت �ع��دادات ب��امل�ن�ظ�م��ة ،وردت ب��اع �ت��دال ن�سبياً (ح�ي�ن ق��ررت
�إ� �س��رائ �ي��ل ل���ش��ن � �ض��رب��ة ع���س�ك��ري��ة � �ض��د إ�ي � ��ران .وق � ��ف ال �ت �م ��وي ��ل ل �ل �م �ن �ظ �م��ة امل � �ق� ��در مب �ل �ي��وين
وقالت ه�آرت�س�« :إن ال�سفري الإ�سرائيلي �أ�صيب دوالر) ،وق��ال �أي���ض�اً �إن �إ��س��رائ�ي��ل تتمتع بحرية
ب��ال �� �ص��دم��ة ل ��دى ع��ر���ض ال �ك��اري �ك��ات�ير �أم ��ام ��ه ،ال �� �ص �ح��اف��ة ،وال مي �ك��ن ل�ل�ح�ك��وم��ة �أن ت�سيطر
وت�سليمه ر�سالة احتجاج ر�سمية موقعة من مدير ع �ل��ى م���ض��ام�ين ال��ر� �س��وم��ات ال �ك��اري �ك��ات��وري��ة».
عام املنظمة� ،إيرينا بوكوفا».
و أ���ض��اف بوقاحة �إ�سرائيلية معهودة« :فلت�س�ألوا
وو�صف م�س�ؤول ال�شرق الأو�سط يف الأوني�سكو� ،أنتم �أنف�سكم ما هو الأم��ر ال��ذي فعلتموه ،و�أدى
خالل االجتماع ،الكاريكاتري بالتحري�ضي ،قائالً :ب�صحيفة معتدلة ،وذات م�س�ؤوليات دولية كبرية،
«�إن ر�سومات من ه��ذا النوع تهدد حياة موظفي �أن تن�شر ر�سماً كاريكاتورياً كهذا ..ميكن �أن تكون
املنظمة الذين هم ديبلوما�سيون غري م�سلحني ،امل�شكلة لديكم».
يجب على �إ�سرائيل تقدمي احلماية لهم».
ه � ��ذا ،وق� ��د �أب� �ل ��غ ب ��رك ��ان وزارة اخل��ارج �ي��ة
و�أ� � �ض � ��اف ب � � ��أن الأون �ي �� �س �ك��و ت �ت �ف �ه��م ح��ري��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ب��ال�ت��وب�ي��خ ال ��ذي ت �ل �ق��اه ،ف� أ�ب��رق��ت
ال�صحافة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،لكن احل�ك��وم��ة ملزمة الأخرية بر�سالة �سريعة �إليه ت�ضمنت رداً �ساخراً
بوقف انفعاالت وان��دف��اع��ات م��ن ه��ذا ال�ن��وع �ضد على الأوني�سكو قائلة« :ماذا يريدون يف الأوني�سكو
املنظمة الأممية.
بال�ضبط؟ �أن نر�سل �شبابنا املمتازين للدفاع عن
ووف �ق �اً ل�ه��آرت����س «ف� ��إن ال�سفري الإ��س��رائ�ي�ل��ي رجال الأوني�سكو� ،أو �أن نغلق ال�صحيفة؟ يبدو �أن
رد �أن ��ه رغ ��م ق �ب��ول ف�ل���س�ط�ين ع �� �ض��واً ك��ام�ل�اً يف بيئة عملك تذكر بحظرية احليوانات».

يف التعليم ،كرد مبا�شر على ال�صعوبات امل � � ؤ�مت� ��ر ال� �ع ��ام يف دورت � � ��ه ال �� �س��اد� �س��ة
وال�ث�لاث�ين ،ع�بر تعزيز ق�ي��ادة املنظمة
املالية التي تواجهها املنظمة.
و�أعربت ال�شيخة موزة عن �شعورها مل���س�يرة ال�ت�ع�ل�ي��م ل�ل�ج�م�ي��ع ،م��ن خ�لال
ب�ق�ل��ق خ��ا���ص م ��ن �أن ق� ��رار ال ��والي ��ات ال��دف��اع ،وال�شراكة ،والر�صد واملتابعة،
املتحدة باالمتناع ع��ن دف��ع امل�ساهمات مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على الفتيات
املالية �ستكون له عواقب خطرية و�ضارة والن�ساء ،و�سين�صب االهتمام املت�ضافر
ع�ل��ى ال�برام��ج الأ��س��ا��س�ي��ة للأوني�سكو ع�ل��ى ال �ب �ل��دان الأق ��ل من ��واً ،وال �ت��ي هي
وي���ش�ك��ل ان�ت�ك��ا��س��ة ل �� �ص�يرورة التنمية �أبعد من الو�صول �إىل أ�ه��داف التعليم
امل���س�ت��دام��ة وال �� �س�لام ،يف ال��وق��ت ال��ذي للجميع كما كان مقرراً.
و�سيُعمل على حت��دي��د �أدوات هذه
بات فيه التعاون الدويل لتحقيق جودة
املبادرة املهمة ،خالل الأ�سابيع القليلة
التعليم للجميع يف و�ضع حرج.
ودع��ت جميع ال���ش��رك��اء يف املنظمة املقبلة وبكل ال�سرعة املطلوبة ،للحد
لالن�ضمام ل�ه��ا يف ه��ذه امل �ب��ادرة ن�ظ��راً من الآثار ال�سلبية املحتملة على برامج
ل�ل�ت�ح��دي��ات امل �ق �ب �ل��ة ،خ�ل�ال ال���س�ن��وات الأون�ي���س�ك��و الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي اعتمدها
الأرب ��ع القليلة م��ن امل��وع��د امل�ستهدف امل�ؤمتر العام للدول الأع�ضاء يف دورته
عام  2015لتحقيق الأه��داف الإمنائية الأخرية بعد ال�صفعة املالية الأمريكية.
م��ن جهتها ،طالبت م��دي��رة املكتب
ل�ل�أل�ف�ي��ة ،وب�ع��د االل �ت��زام ال��ذي قطعه
ر�ؤ� � � �س � ��اء ال� � � ��دول يف ق �م ��ة الأه� � � ��داف
ال�ت�ن�م��وي��ة ل�ل�أل�ف�ي��ة يف ن �ي��وي��ورك ع��ام
 .2010وقد ذكرت �أن ال�صعوبات املالية
التي تواجهها املنظمة ت�ؤثر يف جميع
فـــرصــــة
الربامج الأ�سا�سية.
ً
ا
خا�ص
ً
ا
ترحيب
اخلطوة
والقت هذه
فسلطينية
من �أيرينا بوكوفا التي اعتربت «�أن هذا
ي� ��رى م ��راق �ب ��ون �أن ت�غ�ي�ير
م�ؤ�شر يف غاية القوة على التزام �سموها
و� �ض��ع الفل�سطينيني مبنظمة
العميق لتوفري التعليم للجميع ،والذي
الأوني�سكو من �صفة مراقب منذ
هو الأ�سا�س لبناء جمتمعات �أكرث �سالماً
عام � 1974إىل و�ضع ع�ضو كامل
وا�ستدامة ،و�ستقوم الأوني�سكو بو�ضع
بالأوني�سكو �سيتيح لهم تقدمي
كل اجلهود املطلوبة حتى ت�ضمن �أن هذا
ط �ل �ب��ات ل�ل�اع�ت�راف مب��واق��ع يف
الدعم �سيرتجم ميدانياً ب�إتاحة فر�ص
الأرا� �ض��ي الفل�سطينية املحتلة
التعليم لأكرث الفئات تهمي�شاً ،وحت�سني
�ضمن الرتاث العاملي للإن�سانية،
ن��وع�ي��ة ال�ن�ظ��م ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف ال�ب�ل��دان
�إذ ي�ع�ت��زم��ون ت��ر��ش�ي��ح ب�ي��ت حلم
الأق��ل من��واً ،و إ�ق��ام��ة �شراكات جديدة».
واحل��رم الإب��راه�ي�م��ي يف اخلليل
و� �س��وف ت��دع��م ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ال�ط��ارئ��ة
ليكونا من �ضمن الرتاث العاملي.
الربنامج وامليزانية اللذين اعتمدهما
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عربي
االنتخابات المصرية ..بين احتماالت تكرار المشهد التونسي
ودالالت التفجير السابع لخط الغاز
بعد �إجراء �أول انتخابات يف تون�س ،بعد الثورة ،ت�ستعد نف�س ال�سيا�سات التي ك��ان ينتهجها نظام ح�سني مبارك
م�صر ال�ستحقاق مم��اث��ل يف  28ن��وف�م�بر ت�شرين ال�ث��اين املخلوع ،ت�صطدم بالعديد من العقبات والعوائق النابعة
اجل��اري يف ظل توقعات مب�شاركة كثيفة النتخاب �أع�ضاء من الواقع امل�صري املختلف عن الواقع التون�سي لناحية
جمل�سي ال�شعب وال���ش��ورى ،يخفرها وج��ود قناعة عامة ق ��درة الإخ � ��وان ،وح�ل�ف��ائ�ه��م م��ن ال �ق��وى ال�ل�ي�برال�ي��ة على
لدى الناخبني امل�صريني �أن االنتخابات هذه املرة لن تكون حتقيق نتائج متكنهم من الهيمنة على جمل�سي ال�شعب
معلبة.
وال�شورى.
غ�ي�ر �أن ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات ال�ت��ون���س�ي��ة ال �ت��ي حققت
فم�صر على عك�س تون�س ،تتميز بتنوع �سكاين يحد من
فيها ح��رك��ة النه�ضة ( الإخ ��وان امل�سلمني) ف��وزاً وا�ضحاً قدرة الإخ��وان على الهيمنة ،وينبع من وجود ثقل �سكاين
بح�صولها على  ٪41م��ن الأ� �ص��وات� ،أل�ق��ت بظاللها على م�سيحي (الأقباط) الذين مييلون �إىل انتخاب قوى تنتهج
م���س��رح ال�ت��وق�ع��ات ال�ت��ي رج�ح��ت �أن يحقق ح��زب احل��ري��ة �سيا�سة وطنية وقومية وي�سارية وعلمانية ،فيما االنتخابات
والعدالة امل�صري (اال�سم اجلديد للإخوان امل�سلمني) فوزاً جتري على �أ�سا�س النظام الن�سبي يف جميع الدوائر ،ولي�س
كبرياً انطالقاً من متتعه ب��وزن �شعبي ،وق��درة تنظيمية ،على قاعدة الن�سبية والأكرثية كما جرى يف تون�س.
ودعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،و�إمكانيات مالية كبرية ،توافرت
�إىل ذلك ،فقد �شهدت م�صر الثورة خالل الأيام الأخرية
من دول خليجية على غ��رار الدعم التي حظيت به حركة أ�ح��داث �اً لها ت� أ�ث�يره��ا على جم��رى احل�م�لات االنتخابية،
النه�ضة التون�سية بتوجيه �أم�يرك��ي غربي ،حيث مل يعد وت�ؤ�شر �إىل طبيعة ال�صراع املحتدم ،والذي لن يتوقف بعد
خافياً �أن وا�شنطن تو�صلت �إىل تفاهم مع تنظيم الإخوان االنتخابات ،بل مر�شح �إىل الت�صاعد ،وهذه الأحداث تتمثل
امل�سلمني يف كل ال��دول العربية ،وبرعاية و�إ��ش��راف تركي بالآتي:
احل ��دث الأول :ا��ش�ت��داد ال���ص��راع ب�ين ال�ت�ي��ار ال��ذي
مبا ي�ؤمّن ا�ستمرار ال�سيا�سات اخلارجية ،والداخلية التي
ت�ضمن املحافظة على امل�صالح الأمريكية ،يف حال و�صول ي��دع��و �إىل ال��دول��ة امل��دن �ي��ة ،وال �ت �ي��ار الإ� �س�لام��ي ال��ذي
ي�سعى �إىل ال��دول��ة ا إل��س�لام�ي��ة ،وظهر ذل��ك م��ن خالل
الإخوان �إىل �سدة احلكم.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن اخل�ط��ة الأم�يرك�ي��ة لإج�ه��ا���ض ال�ث��ورة ال�سجال الذي احتدم حول التعديالت على مواد �إعالن
امل�صرية و�إعادة �إنتاج نظام جديد ،عرب االنتخابات يوا�صل املبادئ الد�ستورية ،وكيفية ت�شكيل اللجنة التي �ست�صوغ

الد�ستور اجلديد ،حيث يتخوف تيار الدولة املدنية من
احل��دث ال�ث��ال��ث :تعر�ض خ��ط ت�صدير ال�غ��از امل�صري
احتمال �أن يفوز الإخ ��وان ب�أغلبية معينة يف ال�برمل��ان ،الوا�صل لكيان العدو ال�صهيوين لتفجري ،هو ال�سابع من
وي�ستحوذ على كتابة الد�ستور ،ولهذا ت�صاعدت الأ�صوات نوعه منذ الثورة ،مما �أدى �إىل وقف تدفق الغاز لكل من
الداعية �إىل ك�سر هذه املعادلة عرب ت�شكيل جلنة �صياغة كيان العدو والأردن.
و�أهمية هذا التفجري تكمن يف �أنه كلما جرى �إ�صالح
الد�ستور من كل القوى والأح��زاب ال�سيا�سية املمثلة يف
ال�برمل��ان ،مب��ا ي�ضمن �صياغة د�ستور ين�سجم م��ع واق��ع �أنبوب الغاز ،يتم تفجريه جم��دداً مبا يعك�س وجود قوى
�سيا�سية منظمة ترف�ض ا�ستمرار ت��زوي��د ال�ع��دو بالغاز
التنوع امل�صري.
احل� ��دث ال� �ث ��اين :حم��اول��ة امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل�ل�ق��وات امل�صري من ناحية ،ويك�شف عن جتاهل املجل�س الع�سكري،
امل�سلحة تقنني ما مل يكن مقنناً من قبل ،من خالل �إحداث واحلكومة للإرادة ال�شعبية و�إ�صرارهما على موا�صلة �ضخ
تعديالت على مواد الد�ستور ( 9و )10تعطي املجل�س دوراً الغاز �إىل كيان العدو.
يف التدخل باحلياة ال�سيا�سية ،م�صادراً دور اللجنة التي
ويف م�ؤ�شر على م��دى النقمة ال�شعبية من ا�ستمرار
�سيوكل إ�ل�ي�ه��ا �صياغة ال��د��س�ت��ور اجل��دي��د ع�بر جعل هذه ه��ذه ال�سيا�سة ق��ال أ�ح��د م�شايخ قبيلة كبرية يف منطقة
التعديالت حاكمة ،وهو ما �أثار موجة انتقادات وا�سعة.
ال�شيخ زوي��د يف ت�صريح �صحفي�« :إن التفجري ال�سابع
وم��ا يعزز ه��ذا التوجه للمجل�س تقرير حت��دث عن �أن خل�ط��وط ن�ق��ل ال �غ��از ل��ن ي�ك��ون ا ألخ�ي��ر ،و�إن احل�ك��وم��ة،
املجل�س الع�سكري ي��رغ��ب يف �أن ي�ت��وىل ال��رئ��ا��س��ة �شخ�ص واملجل�س الع�سكري يريدان تزويد اليهود بالغاز ،وال�شعب
تتوافر فيه �صفات حمددة� ،أهمها الدراية العلمية واخلربة يريد مقاومة ه ��ؤالء الإ�سرائيليني» ،م��ؤك��داً «�أن اخلط
يف الإدارة ،واحلنكة يف ات�خ��اذ ال�ق��رار ،وال�ق��درة على �إدارة �سيُ�ستهدف مرة ثانية حتى لو �ضاعفت احلكومة �أ�سعار
االقت�صاد امل�صري ،و�إن هذا ال�شخ�ص لي�س من بني الأ�سماء الغاز».
وي �ب��دو م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ه ��ذه الأح � ��داث ��س�ي�ك��ون لها
املطروحة حالياً ،ورمبا يكون من بني �أ�ساتذة اجلامعة� ،أو
�أحد خرباء االقت�صاد البارزين ،وهذا ي�ؤ�شر �إىل �أن املجل�س ت�أثريها املبا�شر يف جمرى العملية االنتخابية.
ي�سعى �إىل جميء رئي�س ال لون �سيا�سي له ،ي�ستطيع الت�أثري
ح�سني عطوي
عليه.

ألن عيون أميركا على باب المندب والمنطقة
الصراع الخليجي يؤجج الحرب اليمنية
يبدو �أن الأو��ض��اع يف اليمن ال تتجه نحو احللحلة� ،إذ
�إن كل امل�ؤ�شرات ت�شري �إىل �أنها تتجه نحو ا�ستمرار احلروب
العبثية ،م��ع م��زي��د م��ن ال�ت�ع�ق�ي��دات وذه��اب�ه��ا يف اجت��اه��ات
خمتلفة ،ي��راد لها يف النهاية �أن تنتج بلداً مفككاً �ضعيفاً
ومنهكاً.
ولي�س ج��دي��داً ال�ق��ول �إن ال�سعودية املنهمكة بت�سوية
�أو��ض��اع�ه��ا وم�شاكلها ال��داخ�ل�ي��ة؛ م��ن ح�ي��ث ت��رت�ي��ب البيت
العائلي للأ�سرة احلاكمة ،ال تريد لهذا البلد �أن يرتاح ،عم ًال
بو�صية م�ؤ�س�س العائلة عبد العزيز ب��ن عبد الرحمن �آل
�سعود ،الذي �أو�صى بنيه باحلذر الدائم من اليمن و�ضرورة
�إ�شغالها دائماً ،انطالقاً من الكالم املن�سوب �إىل النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم« :الإميان ميان واحلكمة مينية».
عيون ال�سعودية كانت دائماً م�سلطة على اليمن ،وعليه
و�ضعت عام  1945يدها على �أرا�ض وا�سعة من هذه البالد،
منها جيزان وحائل وجن��ران وع�سري ..وم��ن �أج��ل �أن مير
اال�ستيالء على ه��ذه الأر� ��ض م��ن دون �ضجة ،وق�ـ�ّ�ع عقداً
مع الإمام با�ستئجارها ملدة خم�سني عاماً ..وحينما انتهت
هذه املرة كان الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح قد �صار
�ضعيفاً جداً ،ب�سبب مغامراته ،ومنها انقالبه على �شريكه
يف دول ��ة ال��وح��دة؛ احل ��زب اال� �ش�تراك��ي ال�ي�م�ن��ي ،وخو�ضه
ح��رب�اً �أدت �إىل �سيطرة مطلقة على اجل�ن��وب ،مب��ا ين�سبه
و�ضع اليد ،فو�سع من حلقة �أخ�صامه الداخليني� ،إ�ضافة
�إىل اختفاء قياديني مينيني بظروف غام�ضة ،ك�أن يق�ضي
�أحدهم بحادث �سري ،كـيحيى املتوكل ،وجماهد �أبو �شوارب،
وغريهما ،فاعتقد نف�سه حاكماً مطلقاً ،ال مناف�س ل��ه..
وهكذا وجد نف�سه يف �أح�ضان ال�سعودية التي متد �شريانها
املايل يف خمتلف االجتاهات القبلية ،خ�صو�صاً قبائل حا�شد
وقمتها قبيلة الأحمر التي ينتمي �إليها الرئي�س نف�سه..
وبالتايل و�أمام حالة الوهن التي �أ�صبح �صالح عليها وجد

نف�سه مرغماً عام  1995على تر�سيم احلدود مع ال�سعودية،
بعد �أن كان مطلباً مزمنا للريا�ض منذ خم�سينيات القرن
امل��ا��ض��ي ،ف�ت�ن��ازل ع��ن الأرا� �ض��ي اليمنية امل � ؤ�ج��رة ،مم��ا زاد
من النقمة الداخلية على ر�أ���س ال�سلطة ،حتى من بع�ض
القبائل املح�سوبة على ال�سعودية التي وجدت يف ذلك تناز ًال
جمانياً ،لأن هذه القبائل بدورها كانت ت�ستغل هذا الواقع،
وتبتز ال�سعودية مالياً ،وهذه الأخرية كانت تدفع م�ضطرة
ل�شراء ر�ضاها ،وعدم �إثارة مو�ضوع املقاطعات اليمنية.
و�أمام التطورات اليمنية الدموية ،دخلت وا�شنطن بقوة
على خط الأزمة من �أجل ا�ستمرار اللهيب وتفكيك اليمن
وت�شظيه ،خ�صو�صاً �أن هذا البلد متحكم بامل�ضيق ال�شمايل
ل�شبه اجل��زي��رة العربية ،وه��و م�ضيق ب��اب امل�ن��دب ،وق��ادر
على الت�أثري يف منطقة القرن الأفريقي بحكم جماورته

ألث�ي��وب�ي��ا وال �� �ص��وم��ال ..وم��ن ه�ن��ا ق��د نفهم ��س��ر احل��رك��ة
ال��دائ�م��ة جليفري فيلتمان �إىل اليمن وال���س�ع��ودي��ة ،وهو
مهند�س امل�ؤامرات والتوترات واملناطق ال�ساخنة.
ه��ل يتخلى �صالح ع��ن ال�سلطة؟ ه��ل ميكن الو�صول
�إىل ت�سوية م��ع أ�ق��رب��ائ��ه �آل ا ألح �م��ر ،خ�صو�صاً م��ع �أخيه
غ�ير ال�شقيق ،ال�ل��واء املن�شق علي حم�سن ا ألح�م��ر وزعيم
قبائل حا�شد ال�شيخ �صادق ا ألح�م��ر؟ وه��ل ميكن �أن تتفق
�أجنحة املعار�ضة املتعددة؟ وهل ميكن للمبادرة اخلليجية
�أن توفر احل��ل؟ وه��ل يوقعها �أط��راف ال�صراع؟ ال �شيء يف
الأف��ق يوحي بذلك ،لأن ال�سعودي من جهة ال يريد ذلك،
و�إال ما معنى متويله ألط��راف ال�صراع� ،أي دعمه ملح�سن
و�صادق الأحمر ،ولعلي عبد اهلل �صالح؟ وما معنى �إطالقه
العنان ل�شبكات ال�ق��اع��دة ،خ�صو�صاً ال�سعوديني م��ن �أ�صل

توا�صل امل�سريات املطالبة بتنحي الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح

ميني الذين ميتون ب�صالت قوية مع عائلة بن الدن ذات
ا أل��ص��ل احل�ضرمي� ،إ�ضافة �إىل �إطالقها �سراح موقوفني
من القاعدة يف ال�سجون ال�سعودية و�إدخالهم �إىل اليمن؟
وما معنى تزويدها جمموعات ال�سلفيني يف �صعدة بال�سالح
واملال ملواجهة احلوثيني؟
�أم��ا ا ألم�يرك��ي م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،فهو يجد فيما �أق��دم
عليه اخلليجيون ،حت��دي��داً ال�سعودية وم��ن بعدها قطر،
باب فرج لتمرير �أيديولوجية املحافظني اجلدد بالفو�ضى
اخلالقة وبناء ال�شرق الأو�سط اجلديد ،ولهذا فكل امل�ساعي
الأم�يرك�ي��ة ب��إط��ار �أن ي�ستمر فيلتمان ي�صب ال��زي��ت على
ن��ار الأزم��ة حتى تعرف كيف �ستنتهي �سنة  ،2011موعد
االن�سحاب الأمريكي من العراق..
ي�ضاف �إىل ذلك ،اجلهود املبذولة من �أكرب �شاهد زور
يف التاريخ املعا�صر ،وهو الأمم املتحدة التي يحاول موفدها
�إىل اليمن جمال بن عمر �إجناز اتفاق �أطلق عليه ا�سم «نقل
ال�سلطة» فيبدو يف حركته �ضائعاً وتائهاً بني فرتة انتقالية
ق�صرية ،وخيار دبلوما�سية التحول ،وخيار فر�ض عقوبات..
بحيث بدا يف تنقله بني �أجنحة ال�صراع كمعلمه بان كي مون
ال يعرف البحر الأبي�ض املتو�سط من املحيط الأطل�سي.
�إىل �أين تتجه اليمن �أخرياً� ،إنه ال�س�ؤال الذي �ستجيب
عليه الأي��ام املقبلة ،مع ح�سم ال�صراع بني �أجنحة العائلة
املالكة ال�سعودية بالت�سوية التي ي�شيك خيوطها امللك عبد
اهلل ..لكن �إم��ارة قطر ال تغم�ض عينها ،ألن�ه��ا ه��ي �أي�ضاً
ت��ري��د ت�سوية مينية ع�ل��ى طريقتها ،ت� ؤ�ه�ل�ه��ا لأن ت�صبح
ال�ق��ائ��دة الفعلية ملجل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ال��ذي تر�سم
خيوطه ليتحول �إىل جمل�س تعاون «ع��رب��ي» يكون بدي ًال
جلامعة «نبيل العربي».

ع�.ص.
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«مبايعة» أمير قطر وصداقة أميركا وعداء سورية
فواتير الوصول إلى السلطة في تونس
لي�س من امل�ؤكد �أن يكون زعيم حزب «حركة
ال�ن�ه���ض��ة الإ� �س�ل�ام ��ي» ،ال �ف��ائ��ز يف ان�ت�خ��اب��ات
املجل�س الت�أ�سي�سي ال�ت��ون���س��ي ،ال�شيخ را��ش��د
الغنو�شي ،قد ت�سرّع يف �إعالن مواقف ح�سا�سة
من ق�ضايا تهم اخلارج �أكرث مما تهم الداخل
التون�سي ،خ�صو�صاً يف النواحي االجتماعية
واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة ،ب �ع��د �أن ت�خ�ل����ص م ��ن ح�ك��م
زي��ن العابدين ب��ن ع�ل��ي ،والأرج ��ح �أن الزعيم
الإ�سالمي املخ�ضرم ،وجّ ه ر�سائل مق�صودة �إىل
من يهمه الأمر ،ويف اجتاهات متعددة.
قد يكون مفهوماً طم�أنة الغنو�شي ل�شريحة
وا�سعة م��ن ال�شعب التون�سي ،ح��ول م�ستقبل
التعامل مع ق�ضايا امل��ر�أة يف تون�س ،خ�صو�صاً
�أن االجت� ��اه ال�ط�ب�ي�ع��ي لل��أم��ور ي��دف��ع احلكم
اجلديد نحو اعتماد د�ستور وقوانني م�ستمدة
من ال�شريعة الإ�سالمية ،يف ظل �أكرثية �شعبية
اختارت م�شروعاً �سيا�سياً �إ�سالمياً يف انتخابات
املجل�س الت�أ�سي�سي للبالد ،لكن من ال�سقطات
التي يجوز التهاون معها �أن ي�سارع الغنو�شي
�إىل �إطالق مواقف ت�صادر امل�ستقبل ال�سيا�سي
ل�ت��ون����س يف م��رح�ل��ة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،م�ث��ل ت��أك�ي��ده
على ال���ص��داق��ة م��ع �أم�يرك��ا ،يف الأ��س�ب��وع ذات��ه
الذي عاقبت فيه الواليات املتحدة الأمريكية
منظمة «الأوني�سكو» التابعة ل�ل�أمم املتحدة،
لأنها اعرتفت بدولة فل�سطني �ضم الكيانات
الثقافية العاملية ،فهل �إر�ضاء �أمريكا �أهم من
الوفاء لق�ضية العرب الأوىل فل�سطني؟
م��ن امل ��ؤك��د �أن ر� �س��ائ��ل ال���ش�ي��خ الغنو�شي
ال�سيا�سية ت�صل �إىل �أبعد مما ميكن �أن تتفق

عليه القوى ال�سيا�سية التون�سية ،وها قد بد�أت
االعرتا�ضات الوا�سعة عليها ،فالغنو�شي الذي
مل يفوت خالل فرتة غيابه عن تون�س �أي دعوة
للم�شاركة يف امل� ؤ�مت��رات القومية والإ�سالمية
والثورية ،بدعوة من م�ؤ�س�سات النظام الليبي
ال �� �س��اب��ق ب �ق �ي��ادة م�ع�م��ر ال� �ق ��ذايف� � ،س��ارع بعد
االنتخابات التون�سية مبا�شرة �إىل زيارة �إمارة
قطر ،ودعا �أمريها حمد بن خليفة �آل ثاين �إىل
ح�ضور االجتماع الأول للمجل�س الت�أ�سي�سي
التون�سي ،ما �أث��ار ردود فعل غا�ضبة من عدد
م��ن ال �ق��وى ال�سيا�سية امل�ح�ل�ي��ة ال�ت��ي رف�ضت
لا خ��ارج�ي�اً»،
ه��ذه امل�شاركة ،واعتربتها «ت��دخ� ً
و«تدخ ًال يف ال�ش�أن الداخلي للبالد الأمر الذي
يجعل ال�سيادة الوطنية حمل �شك».
مل يكتف ال�شيخ الغنو�شي بذلك ،بل �أعلن
أ�ن��ه �سيعمل على �أن تكون تون�س «قريبة من
ال�ن�م��وذج ال�ترك��ي م��ع خ�صو�صيات تون�سية»،
وال�س�ؤال :هل النموذج «الإ�سالمي الأطل�سي»
الرتكي هو خيار ال�شعب التون�سي ،مبن فيهم
الإ�سالميون� ،أم �أن��ه ك��ان �أح��د �شروط القوى
الغربية لل�سماح بالتغيري املحدود الذي جرى
يف تون�س؟ وهل الغنو�شي هو من يقرر يف هذا
الأمر� ،أم ا�ستفتاء التون�سيني هو املرجع� ،أم �أننا
�أم��ام م�شروع �شعاره «م��ات الديكتاتور ،عا�ش
الديكتاتور»؟
وال تقت�صر اخلالفات بني القوى الفائزة
يف االنتخابات التون�سية على ق�ضية واح��دة،
ب��ل تتعداها �إىل ق�ضايا �أ�سا�سية مثل م�دّة
املرحلة االنتقالية ،وكذلك حول مدى �إم�ساك

را�شد الغنو�شي ..زعيم حركة النه�ضة اال�سالمية

القوى ال�سيا�سية املنتخبة مبقاليد ال�سلطة
املفرت�ض �أنها جديدة� ،إذ يجري احلديث عن
�إبقاء عدد من الوجوه القدمية يف احلكومة،
يف مقدمهم وزير الدفاع عبد الكرمي الزبيدي
بناء القرتاح «حزب النه�ضة» ،وكذلك احتمال
تر�شيح رئي�س ال ��وزراء امل� ؤ�ق��ت الباجي قائد
ال�سب�سي ( 84عاماً) لتويل رئا�سة الدولة يف
املرحلة االنتقالية الثانية .كما يوجد جتاذب
حول مطالبة البع�ض «بحكومة تكنوقراط»،
وك�أن املطلوب منع الأحزاب التي فازت بن�سب
متباينة يف االنتخابات بعدم ممار�سة ال�سلطة،
ولكن مل�صلحة من؟

الأخ �ط��ر يف ر��س��ائ��ل ال�شيخ الغنو�شي كان
�إعالنه ال�شهر الفائت �أن��ه �سيعرتف مبجل�س
ا�سطنبول ال�سوري املعار�ض ،و�سيقفل ال�سفارة
ال�سورية وي�سلمها لهذا املجل�س ،ا ألم��ر الذي
� �س��ارع م �� �س ��ؤول��ون يف «ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة» �إىل
اعتباره ر�أي�اً �شخ�صياً للغنو�شي ،و�أن مثل هذا
القرار ال تتخذه �إال حكومة منتخبة.
رمبا يخت�صر املنا�ضـل العمالـي التون�سي
ج �ـ�ل�ال ب �ـ��ن ب��ري �ـ��ك ال��زغ�ل�ام �ـ��ي احل��ا� �ض��ر
التون�سي بقوله ل�صحيفة لبنانية« :ال�شعب
التون�سي وجد نف�سه يتيماً حتت قيادة �شيخ
ع �م��ره أ�ك�ث�ر م��ن  80ع��ام �اً اب ��ن آ�ل ��ة ال�ن�ظ��ام

(ال �ب��اج��ي ق��ائ��د ال �� �س �ب �� �س��ي) ،وم �ع��ه ممثلو
اجلي�ش والبولي�س ،و�أي�ضاً وزراء خ�صو�صاً يف
االقت�صاد واملالية ،هم �أبناء بارون ل�ساركوزي
وكلينتون والبنك العاملي و�صندوق النقد».
واعترب «�أن عدد الأ�صوات الذي ح�صلت عليه
النه�ضة ال بد من مقاربته على �أ�سا�س الـ7
ماليني تون�سي الذين يحق لهم الت�صويت،
وبذلك يكون لـ«النه�ضة» واقعياً  20يف املئة
م��ن أ�� �ص��وات ه��ذه الكتلة ال  40يف امل �ئ��ة ،ما
يعني �أن  80يف امل�ئ��ة م��ن التون�سيني لي�سوا
م��ع «ال�ن�ه���ض��ة» .وي�ضيف« :بعك�س م��ا ي��روج
ل��ه ب ��أن ال�شعب �أو «النه�ضة» هما م��ن ف��از،
الرابح الأ�سا�سي هو الواليات املتحدة وفرن�سا
وال �ق �ط��ري��ون ،وي�ل�ت�ق��ي ه� ��ؤالء كلهم يف رم��ز
�شخ�ص واح ��د ه��و ك �م��ال اجل �ن��دوب��ي رئي�س
الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات ،وهو ابن جمتمع
الفرجة واال�ستهالك ،والذي يتمتع بعالقات
وا��س�ع��ة م��ع ا ألم�يرك�ي�ين واالحت ��اد الأوروب ��ي
ووزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة ال�سابق كولن
باول» .ويحذر من �أن الهدف هو «دفن ربيعنا
العربي الذي هو بداية �إعالن ربيع عاملي» ،يف
ظل ما �سماه« :احل�صار وال�ضغط الأمريكي
الأوروبي واخلليجي خ�صو�صاً �أنهم و�ضعوا يف
خا�صرتنا قواعد ع�سكرية يف ليبيا».
ل�ح �ب��اط ،ب��ل للقول
ل�ي����س ا ألم ��ر دع ��وة ل� إ
�إن أ�م��ام الثورات احلقيقية طريقاً طويلة من
الت�ضحيات.

عدنان �س.

انسحاب ..أو إعادة انتشار أميركي لحرب مقبلة
ل �ق��د ��ش�ك��ل اح �ت�ل�ال ال� �ق ��وات الأم�ي�رك �ي ��ة ل�ع��ا��ص�م��ة
اخلالفة الإ�سالمية بغداد ،زل��زا ًال عنيفاً مدمراً لأ�س�س
ا ألم��ن اجلماعي للأمة العربية والإ�سالمية ،وم��ا زالت
ت ��رددات ه��ذا ال��زل��زال تتحرك حتى ال�ي��وم ،وت�ه��ز الأم��ن
القومي الذي ا�ستبيح بالكامل ومتزقت مفاهيمه على كل
امل�ستويات الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
وجنح الغزو الأمريكي ب�ضرب عرى الوحدة الوطنية،
بعد �أن ح� ّل برمير احلاكم ا ألم�يرك��ي يف العراق اجلي�ش
ال�ق��دمي و��ش��رع بتفكيك الن�سيج االجتماعي والإن���س��اين
املتعاي�ش يف هذا البلد منذ مئات ال�سنني.
االن�سحاب من ال�ع��راق لي�س نهاية للوجود والنفوذ
ا ألم�ي�رك��ي يف ال �ع��راق ،ف��االت�ف��اق�ي��ة الع�سكرية الأم�ن�ي��ة
ب�ين اجلانبني� ،ستتيح لوا�شنطن ح� ّق البقاء الع�سكري
يف ال �ع��راق ،وت�سمح لها بالتدخل يف �أي وق��ت بال�ش�ؤون
العراقية ،خ�صو�صاً �إذا تعر�ض الأمن لالهتزاز .قد يقول
بع�ضهم� :إن اخل��روج من العراق �سيفتح �صفحة جديدة،
و�سي�صعب على الأمريكي �إيجاد املربر ال�سيا�سي للدخول
جم��دداً ،ولكن وا�شنطن ا�ستطاعت �إىل ح� ّد بعيد لبننة
الواقع ال�سيا�سي العراقي ،حيث ب��ات الوجود الأمريكي
ح��اج��ة لل�سيا�سيني وال �ق��وى ال�ع��راق�ي��ة ل��دع��م وتثبيت
مواقعها ال�سيا�سية وح�ضورها ال�شعبي ،الذي ا�ستطاعت

�أن تبنيه يف ظل االحتالل وت�ستمد منه قوتها.
ال�سفارة الأمريكية �أو املدينة احل�صينة يف املنطقه
اخل�ضراء التي مت بنا�ؤها بالعراق ،هي الأكرب يف العامل،
وي�ت�ج��اوز حجمها وع��دي��ده��ا وم�ه��ام�ه��ا ح��اج��ة ال��والي��ات
املتحدة لتلبية التزاماتها نحو العراق ،وهي مبنزلة مقر
قيادتها يف ال�شرق الأو�سط ،فهناك 16000من املوظفني
التابعني للحكومة الأمريكية �سيبقى بينهم 5000متعاقد
م��ع ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة العراقية ،إ���ض��اف��ة �إىل  157موظفاً
من وزارة الدفاع البنتاغون و� 763ضمن (ق��وات الدعم
اخلا�ص) و120من امل��درب�ين ،كما �سيكون لل�سفارة فروع
فاعلة يف حمافظات عدة من العراق.
م��ا �سيتم يف ال�ع��راق م��ن �إع ��ادة انت�شار ع�سكري ،قد
يخفف �أعباء ال�ضغوط املالية التي يعاين منها البنتاغون
واالقت�صاد الأمريكي برمته ،و�إع��ادة االنت�شار الع�سكري
للقوات الأم�يرك�ي��ة ق��د يكون ا�ستعداداً قتالياً للمرحلة
ال�ق��ادم��ة ،خ�صو�صاً �أن املنطقة مت��ر مبرحلة مف�صلية
�صعبة ،ق��د تعيد ر��س��م اجل�غ��راف�ي��ا ال�سيا�سية وم��وازي��ن
القوى ل�سنوات طويلة قادمة.
ومعظم القوات التي يتم �سحبها من العراق يجري
�إعادة متركزها يف حميط العراق ،فال�سعودية بات يوجد
على �أرا�ضيها �أكرث من 35000جندي �أمريكي ،بالإ�ضافة

ل�ع���ش��رات امل �ق��ات�لات احل��رب �ي��ة ،وال �ك��وي��ت ي�ت�م��رك��ز فيها
23000جندي و89طائرة مقاتلة ،هذا بالإ�ضافة لقاعدة
امل�سيلة يف قطر ،والتقديرات تقول �إن��ه يوجد يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي فقط 21قاعدة ع�سكرية .وزير
الدفاع الأمريكي قال �إن وا�شنطن �ستحافظ على انت�شارها
الع�سكري يف املنطقة ،وقال �إن لدينا �أكرث من  50000رجل
من بينهم  23000يف الكويت ،و�سنبقى هناك.
ال�ع�ق��ل اال��س�ترات�ي�ج��ي الأم�ي�رك ��ي ي�ق�ل��ل م��ن أ�ه�م�ي��ة
اخل ��روج م��ن اجل�غ��راف�ي��ا ال�ع��راق�ي��ة ،لأن �إع ��ادة االنت�شار
اجل��دي��دة ل�ل�ق��وات الأم�يرك �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة �سي�سمح لها
بتوجيه ال�ضربات لأي نقطة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
خ�لال ف�ترة ال تتجاوز �ساعة واح��دة .ويف �إط��ار التعبئة
والتح�ضري مل��ا ب�ع��د االن���س�ح��اب ومل��واج�ه��ه ع�سكرية يتم
التح�ضري لها يف املنطقة ،تقوم �أم�يرك��ا بح�شد و�إر��س��ال
امل��زي��د م��ن �سفنها وم��دم��رات�ه��ا احل��رب�ي��ة ،وت�سعى حالياً
لإقامة القواعد الع�سكرية بالإمارات والتعاقد معها من
�أجل تزويدها بالطائرات احلربية و�أكرث من 4900قنبلة
ذكية من نوع ( )JDMSق��ادرة على اخ�تراق التح�صينات
املنيعة لأي موقع ع�سكري ا�سرتاتيجي.
وكعادتها �أمريكا ترتك عمالءها مل�صريهم املجهول
م��ن الفيتنام �إىل ال �ع��راق ..ال��وف��اء ا ألم�ي�رك��ي واح ��د ال

يتغري! فاملرتجمون واملوظفون العراقيون الذين تعاونوا
م��ع االح�ت�لال ل��ن يح�صلوا على مكاف�أة نهاية اخلدمة،
ول��ن يقدم لهم أ�ي��ة �ضمانات �صحية �أو اجتماعية ،رغم
اخل��دم��ات الكبرية التي قدموها وتعري�ض حياتهم مع
عائالتهم للخطر ،خ�صو�صاً بعد االن�سحاب ،ولن يعطوا
حق اللجوء ال�سيا�سي للواليات املتحدة كما وع��دوا بها،
رغم �أنهم �سيكونون يف خطر �شديد بعد االن�سحاب ،لأن
هذا جزاء العمالء.
الأ�سئلة التي يرددها العراقيون ه��ذه الأي��ام واح��دة،
هل �سيتمكن اجلي�ش العراقي �ضبط الو�ضع الأمني ،وهل
ي�ستطيع اجلي�ش الذي بناه االحتالل من القيام مبواجهة
ع�سكرية م��ن دون �أن تتعر�ض بنيته ووح��دت��ه للتفكك
وال�شرذمة؟
وملاذا مل يتم ت�سليح اجلي�ش العراقي بالعتاد النوعي
ال��ذي ي�ستطيع �أن يحمي م��ن خ�لال��ه ال�ب�لاد ،فاجلي�ش
ال ميلك �سوى ب�ضع الع�شرات من ال��دب��اب��ات ،وال ميلك
طائرات مقاتلة نهائياً ،وال �أ�سلحة �صاروخية متطورة� ،أو
مدفعية ق��ادرة �أو �سالح دف��اع ج��وي ي�ستطيع من خالله
حماية �أجواء العراق ،وما هو امل�شهد العراقي القادم؟
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إقليمي
الملف النووي اإليراني ..الحل أو االنفجار؟
د .ن�سيب حطيط
ي���ش�ك��ل امل �ل��ف ال� �ن ��ووي الإي� � ��راين،
��س��اح��ة امل��واج�ه��ة ب�ين ال�غ��رب و�إي ��ران،
انطالقاً من النظرة الغربية للعرب
وامل�سلمني ،و� �ض��رورة بقائهم �أت�ب��اع�اً
وم�ستهلكني ،و�إبقاء بالدهم وثرواتهم
يف خ��دم��ة امل �� �س �ت �ع �م��ري��ن ،ول�ت�ح�ق�ي��ق
ه ��ذه امل �ط��ال��ب ،ال ب��د م��ن ان �ت��زاع كل
مظاهر ال�ق��وة ،ومنع التقدم العلمي
وال�ث�ق��ايف ،ل�سحق احل���ض��ارة العربية
والإ� �س�لام �ي��ة ،و�إن �ه��اء ظ��اه��رة الأم��ة
ال��واح��دة ،وت�ضييع ال�ه��وي��ة الثقافية
ل�ل�أم��ة ،وا��ص�ط�ن��اع ث�ق��اف��ات (معربة)
ل �ل �ث �ق��اف��ات ال �غ��رب �ي��ة ذات ال �� �س �ل��وك
امل �ن �ح��رف وال �� �ش ��اذ ،وت��وج �ي��ه ال �ع��رب
وامل�سلمني �إىل نقل العادات والثقافات
ال �� �س �ط �ح �ي��ة م� ��ن ال � �غ � ��رب ،ل �ت��دم�ير
البنية االجتماعية ،ومنعهم من نقل
التكنولوجيا وامل�ع��ارف العلمية ،التي
ت��ؤم��ن االكتفاء ال��ذات��ي على م�ستوى
اال��س�ت�ه�لاك والتنمية وال��دف��اع ،مما
ي�ؤهلها لتحقيق اال��س�ت�ق�لال ال��ذات��ي
وحرية القرار ،وهذا ما ي�صيب الغرب
والفرجنة باخل�سارة والت�صحر.
لقد مت ت�أ�سي�س امل���ش��روع ال�ن��ووي
الإيراين عام1960م ،يف ذروة العالقات
الإي� ��ران � �ي� ��ة م � � َع ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
الأم�يرك �ي��ة ع�ل��ى ع�ه��د ال���ش��اه حممد
ر� �ض��ا ب �ه �ل��وي ،وب �ق��ي امل �ل��ف ال �ن��ووي
الإي ��راين ملفاً �شائكاً وب��اب �اً لل�صراع
منذ العام 1979بعد انت�صار ال�ث��ورة

الإ��س�لام�ي��ة يف �إي� ��ران ،وب�ع��دم��ا كانت
�أوروب � � ��ا و�أم �ي�رك ��ا ت �� �س��اع��دان ال �� �ش��اه
لبناء املفاعل ال�ن��ووي ب�صفته حليفاً
ا� �س�ترات �ي �ج �ي �اً ،ان�ق�ل�ب��ت امل ��واق ��ف بعد
انت�صار ال �ث��ورة ،وب ��د�أ احل���ص��ار ومنع
ا�ستكمال بناء مفاعل بو�شهر النووي،
وب�ق��ي لأك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين ع��ام�اً حتى
ا�ستكمل ع�ل��ى �أي ��دي ال��رو� �س��ي ،وك��ان
ال �ه ��دف م �ن��ه �إن� �ت ��اج م ��ا ي �ع��ال��ج أ�ك�ث�ر
م��ن مليون ون�صف �إي ��راين م�صابني
ب��ال���س��رط��ان ول �ت ��أم�ين ح��اج��ات مركز
طهران للبحوث الطبية.
وبعد توقف الربنامج النووي بعد
ق �ي��ام اجل �م �ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،فقد
با�شرت �إيران عام  1984ب�إن�شاء املراكز
التالية:
• مركز للأبحاث النووية يف جامعة
طهران.
• م��رك��ز ن ��ووي ل�ل�أب�ح��اث ال��زراع�ي��ة
والطبية يف كرج.
• م � ��رك � ��ز ل �ل ��أب � � �ح � ��اث ال � �ن� ��ووي� ��ة
والتكنولوجية يف �أ�صفهان.
• م��رك��ز الأب �ح��اث يف ج��ام�ع��ة الإم ��ام
احل�سني اخلا�صة باحلر�س الثوري.
• خمترب بن حيان للأبحاث النووية.
• منجم اخلميني للأورانيوم يف يزد.
• الأب � � �ح � � ��اث ب ��وا�� �س� �ط ��ة ال�ل��اي� ��زر
وجمموعة خمتربات ابن الهيثم.
• م��رك��ز ب ��وت ��اب لأب� �ح ��اث ال �ط��اق��ة
النووية �شرق �أذربيجان.
• منجم �ساخند للأورانيوم.
• مركز أ�ب�ح��اث الفيزياء يف جامعة

مر�شد الثورة الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد علي اخلامنئي ي�ستعر�ض ثلة من احلر�س الثوري (�أ.ف.ب)

ال�شريف يف طهران.
وال�س�ؤال املطروح..
مل ��اذا ي �ج��وز ل�ف��رن���س��ا ودول �أوروب ��ا
ام�ت�لاك ال���س�لاح ال �ن��ووي الع�سكري،
وه��م �أ� �ص �ح��اب ال �ت��اري��خ اال��س�ت�ع�م��اري
واحتالل وا�ستعباد ال�شعوب ،هل حتت
نظرية �شعب اهلل املختار ،والأمم فئة
�أوىل وفئة ثانية؟

�إن �إ�سرائيل متتلك مفاعل دميونة
النووي ،وفيه �أكرث من 50قنبلة نووية
مب�ساعدة غربية و�سكوت عربي ،وهي
الدولة املغت�صبة لفل�سطني واملعتدية
دائماً على البالد العربية ،وم��ع ذلك
ي�سكت املجتمع ال��دويل والعربي عنها
ويحا�صر �إيران.
مل��اذا ت�ب��ادر فرن�سا لعر�ض قدراتها

على �إمارات اخلليج ال�صغرية ،العائمة
على النفط والغاز وال�سكان ،ليبيعها
م�ف��اع�لات ن��ووي��ة م��ع ان�ت�ف��اء احلاجة
غ �ي��اب ال �ك �ف��اءات ال�ع�ل�م�ي��ة ،م��ادام��ت
املفاعالت النووية ت�شكل خطراً على
املنطقة؟
ملاذا يبادر بع�ض( العربان) التابعني
لأم�ي�رك ��ا ل �ت��وج �ي��ه ع��دائ �ه��م للملف

الحـروب واإلفـالس والفقـر والبطـالـة ..مـهـــارة أمـيـركـيــة
بد�أت الأزم��ة املالية للنظام الر�أ�سمايل تخرج عن ال�سيطرة
بعد انهيار البور�صات والبنوك وارتفاع الديون ال�سيادية للدول
وت��راج��ع الت�صنيف االئتماين لأعتى االقت�صاديات يف العامل،
ها هي الأزمة املالية ت�ضرب بعنف �أبواب الر�ؤ�ساء واحلكومات
الغربية ،ه��ا ه��و برل�سكوين روم��ا بعد باباندريو �أثينا يرتنح
وت�سقط حكومته بعد �أن �أج�برت��ه الأزم ��ة املالية على تقدمي
ا��س�ت�ق��ال�ت��ه ،وي���ض�ط��ر ل�ل�خ��روج م��ن ال �ب��اب اخل�ل�ف��ي م��ن ق�صر
الرئا�سة ليتحا�شى احل�شود الإيطالية الغا�ضبة يف روم��ا وهي
ت�صيح «ل�صو�ص ،قتلة ،ال مافيات بعد اليوم».
ال�سيا�سات الأم�يرك�ي��ة الرعناء التي رع��ت م�صالح البنوك
وال �� �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة وم �� �ص��ان��ع ال �� �س�ل�اح ،و� �ش �ن��ت ح�م�لات�ه��ا
الع�سكرية ،ون�شرت جنودها و�سفنها لقهر ال�شعوب وفر�ض �إرادة
القطب الواحد على العامل� ،أدت �إىل انهيار االقت�صاد العاملي.
لقد متيز عام  2011بتوايل الأزم��ات ،فمن تخفي�ض وكالة
موديز الت�صنيف االئتماين للواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل
كارثة زل��زال اليابان وتداعياتها� ،إىل �أزم��ة ال��دي��ون ال�سيادية
الأوروبية ،تدحرجت ككرة الثلج وكربت �أزمة االقت�صاد العاملي
الذي تعمقت معاناته ،فمعظم احللول التي طرحتها احلكومات
�سقطت ،التق�شف امل��ايل للحكومات �سبب امل��زي��د م��ن ال��رك��ود
وت��راج��ع النمو االق�ت���ص��ادي ،وارت �ف��اع كلفة ال��دي��ون ال�سيادية
ول ��دت �أزم ��ات ج��دي��دة ،اجل�م�ي��ع ي�ت�خ��وف م��ن ت �ك��رار �سيناريو
انهيار  ،2008لكن هذه املرة ال�سلطات املالية والبنوك املركزية

غري م�ستعدة ل�ض ّخ املزيد من ال�سيولة يف الأ�سواق ،لأن جميع
احللول ا�ستنفذت ومت إ�غ�لاق �أب��واب احل��ل ،وال يبدو هناك يف
الأفق حلول مالية عجائبية ،فلم يعد هناك �سوى خمرج واحد،
أ�ح��داث كونية ك�برى حتى ال نقول ح��روب ك�برى تعيد توليد
اقت�صاد عاملي جديد ب�أ�سلوب خمتلف ،وبلورة نواة قوى دولية
جديدة وب�سيا�سات بعيدة عن ال�سيطرة املالية الأحادية اجلانب
للعامل ،املفاهيم الر�أ�سمالية مل تنتج �سوى ازدياد عدد اجلائعني
واملحتاجني وات�ساع الفجوة بني الأثرياء والفقراء يف العامل،
مما دفع �إىل متلمل العديد من زعماء الدول والذي عرب عنهم
الرئي�س ال��رو��س��ي ميدفيديف ح�ين ق��ال�« :إن ال�ع��امل مل يعد
ي�ستطيع حتمل ترف ورفاهية املجتمع الأمريكي على ح�ساب
اقت�صاديات العامل».
م��ع تعر�ض ال��والي��ات املتحدة �إىل هبوط اقت�صادي نتيجة
احلروب والإنفاق الع�سكري املذهل الذي جتاوز كل الإمكانيات،
بالإ�ضافة لأزم��ة ال��ره��ن العقاري ال��ذي فر�ض على الب�شرية
حت��دي��ات اق�ت���ص��ادي��ة مل تعرفها م��ن ق�ب��ل ،و�أدى �إىل �سقوط
منطقة اليورو يف فو�ضى ،وباتت �أزم��ة الديون ال�سيادية التي
تت�سع كل يوم وتك�شف ه�شا�شة الأ�سطورة املالية لأوروب��ا ،حيث
ارتفع ن�سبة الدين ال�سيادي لكثري من الدول الأوروبية �إىل ما
يقارب حجم الناجت املحلي العام وب��ات على حافة رك��ود عميق
مزدوج ،و�سط هذا املزيج من الت�ضخم يف الديون املحلية و�إعادة
جدولة الديون �ست�صبح عملية احلفاظ على ر�أ�س املال �أولوية

يف حالة ع��دم اال�ستقرار ،كما �ستكون ال�سيولة مهمة ج��داً مع
وجود خماطر �سيا�سية ومالية عالية مقابل فر�ص منو ه�شة،
فرنى امل�ستثمرين العامليني يهربون من البور�صات والأ�سواق
العاملية ،ويجمدون �أر�صدة مالية قيا�سية يف ال�صناديق ال�سائلة.
اجلميع يتوقع تراجع التجارة ب�شكل كبري ف�إذا مل ي�ستطيعوا
بيع منتجاتهم ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل انهيار اقت�صاديات دوليه
كربى.
ال�صني ال�ق��اط��رة �أو املنقذة �صاحبة �أك�بر احتياطي نقدي
يف العامل ال��ذي يتوقع �أن يتجاوز هذا العام  3تريليون دوالر،
باتت هي املنقذ الوحيد ال�ق��ادر على �ضخ ال�سيولة لالقت�صاد
الأمريكي والأوروب��ي ويحق لها بكل املقايي�س �أن ت�صبح ع�ضواً
يف كافة �أندية النخبة املالية واملحافل االقت�صادية امل�ؤثرة لأنها
ب�ج��دارة من �أك�ثر ال��دول ت��أث�يراً يف االقت�صاد العاملي والنظام
امل��ايل العاملي� ،إال �أن التعنت الأمريكي ما زال يحاول �إ�ضعاف
دوره ��ا وحما�صرتها لإب�ع��اده��ا ع��ن دوره ��ا ال��ري��ادي ال��ذي بات
ملحاً ،فمن ال�ضروري �أن تعطى ال�صني فر�صة ح ّق امل�شاركة يف
�صنع القرارات الرئي�سية ذات ال�صلة باالقت�صاد العاملي وتنتهي
مرحلة التفرد الأمريكي الذي غرد وحيداً لفرتة طويلة جداً،
و�سبّب الأذى ملعظم اقت�صاديات العامل ،ومل ينتج �سوى الفقر
والبطالة والأزمات.

حمرر ال�ش�ؤون الإقليمية

النووي الإي��راين ،وي�سكتون عن امللف
ال�ن��ووي الإ�سرائيلي ال�ع��دو املفرت�ض
للعرب وامل�سلمني الغت�صابه فل�سطني.
ل�ق��د ب�ق�ي��ت امل �ف��او� �ض��ات الإي��ران �ي��ة
 ال�غ��رب�ي��ة �أك�ث�ر م��ن ت���س��ع ��س�ن��وات،وق �ب �ل��ت إ�ي � � ��ران ب �� �ش��راء ال �ي��وران �ي��وم
املخ�صب الحتياجاتها ال�سلمية ،لكن
ال�غ��رب امتنع وحا�صرها باقت�صادها
وم�ع�ي���ش�ت�ه��ا ل�ي���ض�ي��ق اخل �ن��اق عليها،
مل ��ا مت �ث �ل��ه م ��ن ق ��اع ��دة حم ��وري ��ة يف
حم��ور امل�ق��اوم��ة للم�شروع الأم�يرك��ي
يف املنطقة ،و�إذا م��ا ا�ستطاعت �إي��ران
إ�ح � ��راز ال �ق��وة ال �ن��ووي��ة مم��ا يك�سبها
ح�صانة ع�سكرية ودفاعية ت�ضاف �إىل
ح�صانتها االقت�صادية والعلمية ،مما
يعطيها القدرة على ال�صمود يف وجه
الأم�يرك�ي�ين والإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ال�ه��ادف
�إىل تفتيت املنطقة ومي�ن��ع املعتدين
م��ن ��ض��رب ه��ذا امل�ح��ور امل �ق��اوم ،ال��ذي
ا�ستطاع �إف�شال وعرقلة وحتى هزمية
امل� ��� �ش ��روع الأم �ي��رك � ��ي ط � ��وال ال�ع�ق��د
الأخ�ي��ر ،وال ��ذي ��س�ي�ت��وج باالن�سحاب
الأم�يرك��ي من ال�ع��راق بعد الف�شل يف
لبنان وفل�سطني.
وي�ت���س��اءل ال�ب�ع����ض ،ه��ل �أن ال�غ��رب
�سيجر�ؤ على �ضرب إ�ي��ران ومن�ش�آتها
النووية؟
واجل ��واب :ميكن لأم�يرك��ا ارت�ك��اب
ح �م ��اق ��ة ال� �ه� �ج ��وم ن �ت �ي �ج��ة ال� �غ ��رور
واخل � ��وف ،ل�ك��ن رد إ�ي � ��ران وح�ل�ف��ائ�ه��ا
��س�ي�ك��ون ف ��وق م��ا ي�ت���ص��وره ال�ب�ع����ض،
ف��احل��رب ل�ي���س��ت ع�ل��ى ج�ب�ه��ة واح ��دة
ويف �ساحة واح��دة ،بل ميكن ا�ستخدام
خطط الأع��داء ل�ضربهم يف �ساحاتهم
وب�أ�ساليب متعددة ت�شل قدراتهم� ،إن
ا�سرتاتيجية حم��ور امل�ق��اوم��ة� ،إذا ما
تعر�ضت دول املمانعة للهجوم خا�صة
�سوريا و�إيران ،هي املواجهة اجلماعية
وال�شاملة ملنع ا�ستفراد فرقاء املقاومة
كل على حدة.
�إن إ�ث ��ارة امل�ل��ف ال �ن��ووي الإي ��راين
م � ��ن ج � ��دي � ��د ب � �ع ��د ف� ��� �ش ��ل االت � �ه � ��ام
الأم �ي��رك � ��ي امل� �ف�ب�رك ح � ��ول اغ �ت �ي��ال
ال�سفري ال�سعودي يف �أم�يرك��ا ،ي�شكل
حماولة �أمريكية لالبتزاز وال�ضغط،
لإج �ب��ار �إي� ��ران ع�ل��ى ال�ت�ف��او���ض ح��ول
ال �ع��راق وال�ت�م��دي��د ل�ق��وات االح�ت�لال،
�أو ل�ل�م���س��اوم��ة ع�ل��ى �إ� �س �ق��اط ال�ن�ظ��ام
يف ��س��وري��ة مقابل ع �ط��اءات زه�ي��دة ال
تقبلها إ�ي ��ران ،وال ميكن التنازل عن
ثوابتها ومبادئها مقابل ثمن زهيد.
ب �ع��د االن �� �س �ح��اب الأم�ي��رك� ��ي م��ن
ال � �ع ��راق�� ،س�ت�ت��و��س��ع ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة
ل �ي �ن �� �ض��م ال � �ع� ��راق إ�ل� �ي� �ه ��ا ،وت �ت��و� �س��ع
جغرافيا املقاومة وقدراتها ،لإح��داث
ال�ت��وازن على ال�ساحة العربية مقابل
إ�ت�ب��اع �أم�يرك��ا ،وك��ذل��ك على امل�ستوى
ال��دويل بالتحالف مع دول الربيك�س
( )BRICSللوقوف �أم��ام الأح��ادي��ة
الأم�ي��رك � �ي� ��ة وال �� �ص �ل ��ف الأوروب� � � � ��ي
والعنجهية الإ�سرائيلية.
www.alnnasib.com
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رأي
االزدهار العلمي في إيران ..مكرُمة إسالمية
ف� ��ر� � �ض� ��ت ع � �ل� ��ى اجل � �م � �ه� ��وري� ��ة
الإ� � �س�ل��ام � �ي� ��ة الإي � ��ران � � �ي � ��ة �أط � � ��ول
ح ��رب ت�ق�ل�ي��دي��ة يف ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي،
وحتا�صرها اليوم عقوبات اقت�صادية
� �ش��ام �ل��ة ،وت �� �س �ت �ه��دف ا� �س �ت �ق��راره��ا
ج �م��اع��ات �إره��اب �ي��ة ،وت �ه��دده��ا ق��وى
ع��امل�ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة ب��احل��رب ،وق��ائ�م��ة
�أعدائها مرعبة ،تت�صدرها الواليات
امل�ت�ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ،ع�ن��دم��ا ت��واج��ه
دول � � ��ة ك� ��ل ه � ��ذه ال� �ت� �ح ��دي ��ات ،ف�ل��ن
ن�ستغرب ل��و ت��دن��ى ن��اجت�ه��ا القومي
وت�خ�ل��ف من��وه��ا االق �ت �� �ص��ادي ،وه��ذا
هو بال�ضبط ما ت�ستهدفه العقوبات
االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �ف��رو� �ض��ة ع�ل�ي�ه��ا من
ق�ب��ل جمل�س الأم ��ن و أ�م�ي�رك��ا ودول
ال�غ��رب ،فهل حتققت �أه��داف احلرب
والإره� ��اب وال�ع�ق��وب��ات االقت�صادية؟
يبدو �أن واق��ع �إي��ران خميب لرغبات
�أعدائها ،فهي تتقدم وتنمو وتتطور،
وع�ل��ى ك��ل ال�صعد ،وال يت�سع املجال
هنا ل�سرد كل اجنازاتها ،لذا �س�أكتفي
ببع�ض امل��ؤ��ش��رات ال��دال��ة عليها ،ويف
املجالني االقت�صادي والعلمي فقط،
منها �أن �إيران ت�أتي يف املرتبة العا�شرة
ب�ين دول ال�ع��امل يف �إن�ت��اج ال�سيارات،
ح�سب �إح���ص��ائ�ي��ات املنظمة العاملية
مل�صنعي ال���س�ي��ارات ( ،)OICAوهي
ب��ذل��ك ت �ت �ف��وق ع �ل��ى دول ��ص�ن��اع�ي��ة
ك �ب��رى م �ث��ل ب��ري �ط��ان �ي��ا وال �� �س��وي��د
و�إي� �ط ��ال� �ي ��ا ورو�� �س� �ي ��ا و�أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا.
و�إي� � � ��ران �أي �� �ض �اً واح� � ��دة م ��ن �ضمن
ت���س��ع دول مت�ت�ل��ك �إم �ك ��ان ��ات تقنية
لت�صنيع �أق �م��ار �صناعية و�إط�لاق�ه��ا
�إىل م � � � � � � ��دارات ح � � � ��ول الأر� � � � � � ��ض.
وه � � ��ي الأوىل ب �ي��ن دول ال �� �ش ��رق

الأو�� � � � � �س � � � � ��ط م� � � ��ن ح� � �ي � ��ث �إن� � � �ت � � ��اج
الأدوي � � ��ة وامل �� �س �ت �ح �� �ض��رات ال�ط�ب�ي��ة.
ب ��إخ �ت �� �ص ��ار � �ش �ه ��دت ك� ��ل ق �ط��اع��ات
ال �� �ص �ن ��اع ��ة ،اخل �ف �ي �ف��ة وال �ث �ق �ي �ل��ة،
مب ��ا يف ذل � ��ك � �ص �ن��اع��ات الأ� �س �ل �ح��ة
وا�ستخراج النفط والبيرتوكيماويات
من � ��واً � �س��ري �ع �اً وم � ��ذه �ل��اً  ،وجن �ح��ت
�إي � � ��ران يف ت�ن�م�ي��ة ع�ل�اق ��ات � �ش��راك��ة
اق�ت���ص��ادي��ة وجت��اري��ة م��ع دول ع��دة.
ع�ن��دم��ا ت�ك��ون يف م�ك��ان �إي� ��ران ،ت�شن
عليك احل��رب والعمليات الإرهابية،
وتفر�ض عليك املقاطعة االقت�صادية
واحل � �م �ل�ات الإع�ل�ام� �ي ��ة ،و�أم�ي�رك ��ا
�أل ��د �أع ��دائ ��ك ،ف�لا ب��د �أن ي�ك��ون جل
اه �ت �م��ام��ك ال �ب �ق��اء يف ال ��وج ��ود ،فال
جمال لتمنية العلوم والتفوق العلمي،
بل قد يعتربه البع�ض ويف ظل هذه
الظروف ترفاً ،ثم ال نن�سى �أن خ�صوم
�إي � � ��ران واحل ��اق ��دي ��ن ع �ل��ى الإ�� �س�ل�ام

يدعون ب�أن الإ�سالم والتطور العلمي
ن�ق�ي���ض��ان ال ي �ج �ت �م �ع��ان ،ل ��و �أخ��ذن��ا
باالعتبار ه��ذا االف�ترا���ض وك��ل هذه
املعطيات حول احلالة الإيرانية ،فال
بد �أن نتوقع تخلف �إيران الإ�سالمية
يف املجال العلمي ،فهل هذا هو الواقع؟
ح��ر� �ص��ت احل �ك��وم��ة الإي ��ران �ي ��ة على
زي��ادة تخ�صي�صاتها ال�سنوية للبحث
العلمي ال�ت��ي مل ت�ت�ج��اوز بعد نهاية
احلرب املفرو�ضة عليها يف الثمانينات
 ٪0.2من الناجت القومي الإجمايل،
حيث بلغت  ٪0.65من الناجت القومي
يف 2005م ،ويف عام 2003م وبناء على
طلب جمموعة من العلماء واملفكرين
ورج ��ال دي��ن احل ��وزة الدينية �أ��ص��در
م ��ر� �ش ��د اجل� �م� �ه ��وري ��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة
توجيهاً �إىل املجل�س الأع�ل��ى للثورة
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،ي�ق���ض��ي ب �ت��وف�ير ال��دع��م
للإنتاج العلمي ،ونتيجة ذلك تكونت
م��ؤ��س���س��ة �إي � ��ران ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم.
يف جم��ال ال�ط��اق��ة ال��ذري��ة �إجن ��ازات
اجل �م �ه��وري��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة م�ع��روف��ة
للجميع ،ف�لا ح��اج��ة لتكرارها هنا،
وم ��ؤخ��راً تكلل ه��ذا ال�ن�ج��اح الباهر
يف اك� �ت� �م ��ال ك ��اف ��ة م� ��راح� ��ل �إن� �ت ��اج
ال �ط��اق��ة ال ��ذري ��ة ،مم��ا �أث � ��ار �سخط
ال� ��دول ال�ع�ظ�م��ى ال �ت��ي حت�ت�ك��ر ه��ذه
التقنيات ،ولكن ال يقت�صر التطور
العلمي النووي على توليد الطاقة،
ف �ف��ي �آواخ� � � ��ر ع� ��ام 2009م �أع �ل �ن��ت
�إي ��ران ع��ن �إن �ت��اج دوائ�ي�ن �إ�شعاعيني
 ،radio medicineه�م��ا
�ساماريون  153ورينيوم � ،186أثبتت
التجارب جناحهما يف تقليل �أوج��اع
مر�ضى ال���س��رط��ان ،كما ي�ستعمالن
يف ت �ق �ل �ي ����ص �أم � � ��را� � � ��ض ال� �ع� �ظ ��ام.
ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ال �� �ص �ع ��وب ��ات يف
احل�صول على الأج�ه��زة وامل��واد فقد
ح�ق��ق ال�ع�ل�م��اء الإي��ران �ي��ون �إجن ��ازات
مهمة ،وال�شهادة على ذلك من كونراد
هو�شيدلنجر م��ن م�ؤ�س�سة اخلاليا
اجل��ذع �ي��ة يف ه ��ارف ��ارد وم�ست�شفى
ما�ست�شو�سيت ال �ع��ام ،يف ت�صريحه
لدورية ذا �ساينت�س ،الذي �أعرب فيه
عن �إعجابه ال�شديد بقدرات العلماء
الإي ��ران � �ي �ي�ن ع �ل��ى ف �� �ص��ل ع� ��دد م��ن
اخلاليا اجلذعية اجلنينية الب�شرية

كنت أسمعت
لو ناديت حيًّا..

واحل�ي��وان�ي��ة ,وم��ن ث��م حتويلها �إىل
خ�ل�اي ��ا ب �ن �ك��ري��ا���س وق �ل ��ب وط �ح��ال
وك �ب��د ف �ع��ال��ة ،وع �ن��دم��ا ا��ص�ط�ح�ب��ه
ال�ع�ل�م��اء الإي��ران �ي��ون يف ج��ول��ة على
خم�ت�برات روي ��ان اكت�شف �أن معظم
الأج� �ه ��زة امل���س�ت�ع�م�ل��ة ف�ي�ه��ا م�صنعة
حم�ل�ي�اً ،لأن حكومة ب�ل��ده ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة الأم�ي��رك � �ي� ��ة حت �ظ ��ر ب�ي��ع
الأج�ه��زة العلمية البحثية يف جمال
الطب والعلوم البايولوجية لإيران،
وخ�ل����ص �إىل اال��س�ت�ن�ت��اج ب� ��أن علماء
�إي � ��ران ي�ل�ح�ق��ون ب��ال��رك��ب ال�ع�ل�م��ي.
ي�شمل احلظر الذي تفر�ضه الواليات
املتحدة الأمريكية على �إيران تقنيات
امل �ع �ل��وم��ات واحل��ا� �س��ب الآيل ،لكن
ذلك مل يزدها �إال �إ�صراراً وت�صميماً
ع�ل��ى ت��وف�ير اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م��ن ه��ذه
التقنيات ،مما �أثار ا�ستغراب وانزعاج
خ�صومها ،ففي ع��ام 2001م �أعلنت
ع��ن �إن� �ت ��اج �أول ح��ا� �س��ب �آيل �ضخم
 ،supercomputersوت�لاه
ح��ا��س��ب �أ��ض�خ��م يف ع��ام 2003م ،ويف
ه ��ذا ال �ع ��ام ،اك�ت�م��ل ت���ش�غ�ي��ل حا�سب
�آيل �أ� �ض �خ��م م��ن ��س��اب�ق�ي��ه ،وب �ق��درة
تبلغ  ،teraflops 89باملقارنة
ف� � ��إن ط ��اق ��ة �أ� � �س ��رع ح��ا� �س��ب �آيل يف
ال �ع��امل ه��ي ح� ��وايل �أل� �� ف ter a
 ،flopsوت�ستعمل هذه احلوا�سيب
يف التنب�ؤات اجلوية ومعاجلة �صور
الأقمار ال�صناعية والبحوث العلمية.
مل يتحقق م��ا يتمناه �أع ��داء �إي ��ران
والإ�سالم لها� ،إذ تعد �إي��ران من بني
الأوائ � ��ل يف ال �ع��امل يف ��س��رع��ة النمو
العلمي ،ويف عام 2009م كان ترتيبها
الثانية والع�شرين بني دول العامل،
م�ت�ق��دم��ة ب��ذل��ك ع�ل��ى دول رئي�سية
م�ث��ل ال ��دمن ��ارك وال�ن�م���س��ا وف�ن�ل�ن��دا
والرنويج واليونان واملك�سيك ،وكانت
الأوىل ب�ين ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة من
حيث عدد البحوث العلمية املن�شورة
يف ال� � ��دوري� � ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة امل �ح �ك �م��ة
ال �ع��امل �ي��ة ،وه ��ي ال �ي��وم ت�ت�ن��اف����س مع
ال��دول املتطورة االقت�صادية ،والتي
ب� ��د�أت ب��راجم �ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة
ق �ب ��ل �إي � � � ��ران ب �ع �� �ش ��رات ال �� �س �ن�ي�ن .
يدرك �أع��داء اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ا�ستحالة �إيقاف م�سريتها
ال �ت �ن �م��وي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،وق � ��د ت�ب�ين
للجميع �أن ال�ع�ق��وب��ات االقت�صادية
وال �ع �م �ل �ي��ات الإره ��اب� �ي ��ة وال �ت �ل��وي��ح
بالعدوان الع�سكري غري جمدية ،بل
كان لها ت�أثري عك�سي ،متثل يف ت�سريع
حتقيق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي واالع�ت�م��اد
على النف�س ،وازدياد الن�شاط البحثي
العلمي ،حتى غ��دت جتربتها ق��دوة
ل�ك��ل ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة،
والدليل النا�صع على ازده��ار العلوم
يف ظل النظام اال�سالمي ،ال��ذي هو
خري �ضمان لتوجيه الن�شاط العلمي
بعيداً عن اال�ستغالل التجاري املادي
ونحو منفعة الب�شرية جمعاء.

على ف� ّوه��ات حقول النفط وامل�ي��اه ترتبّ�ص حمم الأه��وال
على املنطقة ،التي ال ع ّد لها �أو ح�صر -ناهيكم عن تداعياتها
على العامل ب�أ�سره..
ل ��ذا دع ��وين م ��رة وح �ي��دة أ�خ��اط �ب �ك��م ع�ل��ى ه ��ذا النحو
م��ن ال�صراحة الفظّ ة  -علماً �أن�ن��ي ال �أ�ست�سيغ مثل هذه
الت�سميات وامل�صطلحات ،على الأق��ل يف �أدبياتي� :أي�اً كانت
هوية حقول النفط ..عربية �أم فار�سية ،تركية �أم كردية،
�سنية �أم �شيعية ،زيدية �أو وهابية ،حوثية �أو من الب�شتون
�ستكون ال�سبب الرئي�س يف حريق املنطقة لآجال طويلة..
لأن ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ال ت�ق�ي��م اع �ت �ب��اراً ل �ه��وي��ات وال�ق��وم�ي��ات
واالتنيات واملذاهب ..همّها الطاقة واملياه والرثوات املادية
الدفينة يف ه��ذه الأر���ض امل�شرقية  -ال ما متثله من قيم
روح�ي��ة و�إمي��ان�ي��ة  -كما و�أن�ه��ا ال تعب أ� لكيفية اال�ستيالء
عليها  -فهذا من التفا�صيل..
فما بالكم �إذا كان هناك ه ّم �آخر ال يقل ا�سرتاتيجية و�أهمية
ع��ن الأول� ،أال وه��و حتقيق ال�ت�ف��وق الإ��س��رائ�ي�ل��ي ع�ل��ى دول
املنطقة �ضماناً لدميومتها خنجراً لي�س يف اخلا�صرة العربية
فح�سب ،بل ويف ال�ضمري الإن�ساين  -الذي قلّما ت�أمل النتهاكات
وارت �ك��اب��ات واع �ت ��داءات �إ��س��رائ�ي��ل ع�ل��ى ال�شعب الفل�سطيني
ودول اجل��وار � -أو كلف نف�سه عناء �إدان��ة املمار�سات الوح�شية
بحق امل��دن�ي�ين ،ال�سيما الأط �ف��ال منهم وال���ش�ي��وخ والن�ساء!
حتى اعتداءاتها الفا�ضحة على املقد�سات الإ�سالمية منها
وامل�سيحية ،مل ت�ست�أهل موقفاً �أممياً مندداً بانتهاك حرمة
هذه املقد�سات..
ف�أمام �أي �ضمري وثنيّ �صخريّ متحجّ ر نحن؟ هذا امليت
الننت يف ر�ؤو�س حكومات الأغلبية ال�ساحقة من دول العامل،
وحتديداً يف هيئة الأمم املتحدة..
ه��ذا امل�ي��ت ..ال يحركه �أو يوقظه لال�ضطالع مبهامه �إن
جلهة وقف نزف �شالالت الدم �أو ردع تداعيات ال�شر امل�ستطري
املحدق ب�أمتنا ومب�شرقنا العزيز� ..إ ًال �أمر واحد  -هو وحدة
املوقف..
فيا عرب يف ربيعكم و�سائر الف�صول ..ترفعوا عن �أنانياتكم
ال�ت��ي ت�شكل م�ق�ت�لاً ..ف� ��إذا م��ا �أردمت امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ث��روات
�شعوبكم ،ما عليكم �إال التفاهم ولو باحلد الأدنى على الق�ضايا
التي تواجه �أمتنا بكثري من احلدة وال�شرا�سة ..ولن�أخذ العرب
مما حدث يف العراق بالأم�س وما يحدث اليوم يف ليبيا!
فلو كان املق�صود الإطاحة بالنظام فقط ..لكانت ا�ستهدفت
قوات الناتو ر�أ�س النظام يف كال البلدين �أو �أركان النظام واحداً
واحداً من غري تعري�ض البلد �إىل الدمار ال�شامل ..لت�ست�أثر
يف ما بعد هي عينها يف �إعادة بناء ما دمّر بتكاليف ال يناق�شها
فيها �إن�سان..
ت ��أك��دوا �أن العيون م�صوبة على ال �ث�روات ..والتقدميات
واال�ست�شارات لي�ست من �أجل �سواد العيون ..فهذه يف اجليب
حت�صيل حا�صل..
فنحن �أمام مافيا �أممية تقودها الواليات املتحدة الأمريكية
ب�ت��وج�ي��ه م��ن ال���ص�ه�ي��و  -ن��وران �ي��ة غ��اي�ت�ه��ا ت �ف��وق �إ��س��رائ�ي��ل
وحمايتها ..فها هي تقف �ضد ان�ضمام دولة فل�سطني �إىل هيئة
الأمم املتحدة وت�صوت �ضد انت�سابها �إىل منظمة اليون�سكو.
و�إذا م��ا ق� ّل�ب�ن��ا ب�ع����ض ��ص�ف�ح��ات ال �ت��اري��خ ن�ق��ع ع�ل��ى بع�ض
تفا�صيل ال�شر امل�ستطري ال��ذي ت�ضمره اليهودية ،وم��ن ثم
ال�صهيونية للإن�سانية ب�أ�سرها..
فيا عرب ويا م�سلمني وم�سيحيني ..ويا �شرفاء هذا ال�شرق!
�إن أ�ح��داً لن يبقى يف م�أمن من �شر ال�صهيونية العاملية،
املتعددة الوجوه والر�ؤو�س والأطراف وال�صور ..فال تخدعنكم
ال�شعارات وتعمي ب�صائركم النعم الوهمية املوعودة ،احتدوا
فجذور امل�ؤامرة ال�شيطانية تعود �إىل قرون خلت ،ولعل تاريخ
 1784كان بداية وعي بع�ض احلكومات مدى خطورة ووح�شية
تلك امل�ؤامرة� ..إنها م�ستمرة مادمنا منق�سمني على ذواتنا..
تابعني لأربابها ..هل �أ�سمعت من بهم �صمم؟ �أم �أن ال حياة
ملن �أنادي؟

على حم�سن

نبيه الأعور

ثقافة

18

( العدد  )188اجلمعة  18 -ت�رشين الثاين 2011 -

بيروتيات
مـــوازنـــة �شـــرطــة بـلـديـــة بــــريوت �ســنة 1892
يف ع���ام  1892ك��ان��ت م��وازن��ة ���ش��رط��ة ب��ل��دي��ة ب�يروت
وحتديداً عن �شهر �آذار على النحو التايل:
 600معا�ش املفت�ش �أفندي رم�ضان
 300معا�ش اجلاوي�ش حممد �أفندي فائد
 300معا�ش اجلاوي�ش �أمني �آغا ق�سطموين
 300معا�ش اجلاوي�ش مرتي �أفندي �شويرى
 300معا�ش اجلاوي�ش جنيب �أفندي فيعاين
 300معا�ش اجلاوي�ش عبد الرحيم �أفندي عانوتي
 300معا�ش اجلاوي�ش �سعيد �أفندي �سالمة
 300معا�ش اجلاوي�ش �سعيد �أفندي الآغر
 300معا�ش اجلاوي�ش ب�شارة �أفندي الزند
 300معا�ش اجلاوي�ش �سعيد �أفندي نعماين
 300معا�ش اجلاوي�ش �أحمد �أفندي العرب
 300معا�ش اجلاوي�ش �أ�سعد �أفندي عقل
 300معا�ش اجلاوي�ش احلاج خليل �آغا منيمنة
 4200فقط �أربعة �آالف ومئتني قر�ش ال غري
املبلغ املرقوم �أعاله وقدره �أربعة �آالف قر�ش و�صلنا
من �صندوق بلدية بريوت وذلك قيمة معا�شنا عن �شهر
مار�س  308وللبيان حترر هذا ال�شرح يف  31مار�س �سنة
.380
م�لاح��ظ��ة :مل ي��وق��ع أ����ص��ح��اب ال��ع�لاق��ة ع��ل��ى ه��ذه
املعاملة ب�إم�ضاءاتهم ،و�إمن��ا مهروها بخوامتهم ،وقد
كتب باخلط فوق مهر كل خامت كلمة «بنده» الرتكية،

مبنى بلدية بريوت

وترجمتها «العبد» ،وك��ان رئي�س بلدية ب�يروت يف ذلك
الزمان املرحوم حمي الدين حمادة ،وهو من وقع على
�أمر �صرف املرتبات.
عن «�أوراق لبنانية» � -شباط 1955
املياه وال�سقاء
كانت بريوت ،قبل جر مياه جعيتا �إليها ،تعتمد على
الآب���ار امل��وج��ودة يف كثري م��ن البيوت� ،إ�ضافة �إىل مياه

الكراوية التي كانت موجودة يف �شارع ب�شارة اخل��وري،
وم�صدرها نبع ماء جويف يف حملة ر�أ�س النبع.
وعندما و�صلت املياه �إىل بريوت ،بقي بع�ض الأهايل
متمنعني عن اال�شرتاك بها ،فعمدت البلدية �إىل �إن�شاء
�أحوا�ض �أو حواويز (جمع ح��اووز �أي ال��ذي يحوز املاء)
للمياه ي�ستقي منها النا�س وتقوم مقام الأ�سبلة (جمع
���س��ب��ي��ل) ال��ت��ي ك���ان ي��وق��ف��ه��ا �أه����ل اخل�ي�ر ل�����س��ق��اي��ة امل���ارة
والغرباء.
وهكذا بني ح��اووز الدحديلة يف الأ�شرفية وح��اووز

ال��والي��ة (ح��و���ض ال��ن��ي��ل) ال���ذي بقي حتى �سنة ،1930
وحاووز ال�ساعاتية كان �إىل جانب فندق (هوليداي �إن)
والذي بقي �صنبورة يتدفق ما ًء عذباً حتى عام .1943
�أم��ا البيوت التي مل ي�شرتك �أ�صحابها مبياه
نهر الكلب ،فكان �سكانها يح�صلون على حاجتهم
من املاء عن طريق ال�سقائني ،وكان ال�شباب من
ه�����ؤالء ي��ح��م��ل ع���م���وداً خ�شبياً ث��ب��ت��ت يف طرفيه
�سال�سل حديدية حتمل ك��ل منها �صفيحة من
التنك �أو �سطل معدين �أو خ�شبي ،مي��ل���ؤه باملاء
وي�صعد ب��ه �إىل ال��ب��ي��وت ال��ع��ال��ي��ة ،وك���ان ال�سقاء
بو�صوله �إىل �أول ال����زاروب �أو ال��ب��اب اخل��ارج��ي
للدار ينادي« :يا �أه��ل البيت ،د�ستور ،يا اهلل� ،أنا
ال�سقا» ،ثم يدخل بعد �أن ت�سترت الن�ساء والبنات
وي�صب املاء يف �أزيار (جمع زير) فخارية �أو �أوان
كبرية من احلديد.
وقد بقيت هذه الطريقة معتمدة جزئياً حتى �سنة
 1934عندما مت هدم قبوة احلدرة ،ف�أزيل �آخر �سبيل كان
ي�ستثمره �سقاء من �آل الن�صويل ،و�أقيمت مكانه بناية
الأ�سد املجنح (بناية �شركة ال�ضمان  -الأ�سكورانيوين)
يف �ساحة النجمة جتاه الربملان.
من «بريوتنا»

�أحمد

حتدث عن «امل�ؤامرة» ..ور ّد على «�صبية الفي�سبوك»

دريد حلام :الرئي�س الأ�سد �أول املطالبني بالإ�صالح ..و�سورية �ستبقى قوية  -ممانعة
«ح���رب» �إع�لام��ي��ة �شر�سة تواجهها ���س��وري��ة ،وميـكن
ال��ق��ـ��ول� :إن ه��ذه «احل���رب» تعترب م��ن �أق�����س��ى ،ال ب��ل من
«�أح����ط» احل��م�لات غ�ير م�سبوقة على ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة!
بحيث و�صل الأم��ر بالف�سق الإع�لام��ي اىل بث خرب عن
«م��غ��ادرة زوج��ة الرئي�س الأ���س��د �إىل لندن مع عائلتها»!
وخ�بر �آخ��ر ع��ن «اعتقال نائب الرئي�س ال�سوري ف��اروق
ال�شرع وت��ع��ذي��ب��ه»! يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت فيه ال�سورية
الأوىل ت�ستقبل وف��داً عربياً �شبابياً ريا�ضياً ،بينما كان
ال�شرع �إىل ميني الأ�سد يف و�ضع �أكليل زهر على �ضريح
اجلندي املجهول.
ولن نن�سى «فربكة» خرب ا�ستقالة ال�سفرية ال�سورية
يف باري�س ..وحاالت ان�شقاق يف اجلي�ش ال�سوري! وال�صور
امل��زي��ف��ة ال��ت��ي تبثها الف�ضائيات الإع��راب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة،
وم��ئ��ات �آالف ر�سائل الـ SMSالتي حت��رّ���ض على النظام
وتفرّق طائفياً ..و�آخ��ر «االبتكارات» املر�سومة للمرحلة
املقبلة تنحدر �إىل م�ستـوى حت�ضري من��ـ��اذج «دي��ورام��ا»
�ضخمة ل�ساحات مدن رئي�سة يف �سوريا تعدّها «اجلزيرة»
يف العا�صمة القطرية ال��دوح��ة مثل «�ساحة الأم��وي�ين»
يف دم�شق و«�ساحة العا�صي» يف حماة و«�ساحة ال�ساعة»
يف ح��ل��ب لت�صوير م�����ش��اه��د ل��ت��ظ��اه��رات �ضخمة خا�صة
مع عجزها عن الإت��ي��ان مب�شاهد «حا�سمة» من �سورية،
خ�صو�صاً يف املدن ذات الثقل احليوي!

والإع�ل�ام���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة وع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى خ��رق��ه��ا،
وه����ذا م���ا واج���ه���ه ال��ف��ن��ان ال��ك��ب�ير دري����د حلّ����ام بثقة
واعتداد بالنف�س وابت�سامة معبرّ ة ،خ�صو�صاً بعد �أن
هكذا رمى جواز �سفره
و�صلت احلملة عليه �إىل ح ّد و�صفه بـ«بوق النظام»
وو�ضعه على «ر�أ����س الئحة ال��ع��ار» ،وح���وّرت �أحاديثه
وعلى النخب ال�سورية امتدت «احلرب» ،خ�صو�صاً وت�صريحاته ففربكوا ت�صريحاً له مفاده �أن «اجلي�ش
م���ع ت���را����ص ه����ذه ال��ن��خ��ب االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����س��وري لي�ست مهمته حم��ارب��ة �إ���س��رائ��ي��ل»! وطبعاً

عكفت «امل��اك��ي��ن��ة» امل��ع��روف��ة ع��ل��ى ت�صنيفه ت�صنيفاً الأم���ة و���ض��رورة �إع����ادة ا ألم���ل ل��ه��ا ،وق���دّم م�سل�سل
مذهبياً مقيتاً!
«اخل����رب����ة» ال����ذي ي��ت��ح��دّث ب�����س��خ��ري��ة ع���ن ال��واق��ع
ال ي���ل���وي «�أب������و ث���ائ���ر» ع��ل��ى ����ش���يء ����ش����أن���ه ���ش���أن العربي اليوم ،حيث �أم�سينا «عربان» ،ر ّد على اعتبار
معظم �أب��ن��اء ال�شعب ال�����س��وري ،فـ«�سفري الطفولة ما يجري يف �سورية ا�ستكما ًال ملا ي�سمى «بالربيع
ل�ل�أمم املتحدة» ال��ذي م��زّق عام  2004ج��واز �سفره العربي» مو�ضحاً�« :أن هنالك فرقاً بني ما حدث
الدبلوما�سي بوجه هذه املنظمة الدولية التي تكيل يف ت��ون�����س وم�����ص��ر ول��ي��ب��ي��ا وم���ا ي��ج��ري يف ���س��وري��ة،
مبكيالني فعاتبته على زيارته و�أحفاده �إىل «بوابة لأن  ٪90من ال�شعب ال�سوري لديه �أم��ل بالرئي�س
فاطمة» ورميهم �أح��ج��اراً على اجلنود ال�صهاينة ،الأ�سد وبخطواته الإ�صالحية» ،كما �أن �سورية قوية
ف� ً
ضال عن اخرتاقه ح�صار غزة عام  2009يف ذروة وممانعة وفيك تنزل على ال�شارع وت�س�أل �أي مواطن
احل�صار ال�صهيوين « -امل��ب��ارك��يّ » ..ال تهمه طبعاً فيقول لك �إن الق�ضية ق�ضية ثوابت ودعم للمقاومة
فقاقيع ال�صابون الإعالمية.
يف وجه املحتل ..ولو �أن �سورية تخلت عنها وفكّت
حتالفها مع �إيران ملا كان ما يح�صل ،وهذا ما طلبه
الإ�صالح «ما بي�صري بيوم وليلة»
الغرب عرب مبعوثني �إىل الرئي�س الأ�سد».
وي��ع��ل��ن��ه��ا «حلّ�����ام» ج���ه���اراً� ،أن ه��ن��ال��ك م����ؤام���رة
كبرية على �سورية ،لذلك يدعو ال�شعب �أن يكون
واع��ي��ـ��اً ،وه��ـ��ذا «م��ا �أثبته �شبابنا ال�سوري الن�شيط
للف�ضائيات ،و�أن����ا �أق����ول جلميع ال�����س��وري�ين« :م��ا
�إل��ك��ن �إال ���س��وري��ة وارج���ع���وا ل��وع��ي��ك��م وم���ا ت��خ��رب��وا
بلدنا» ..وفيما يق ّر ب�أنه «مع مطالب املتظاهرين
الذين خرجوا بعفوية يف البداية ،لكن هنالك من
غ��ر ّر بهم وكلنا م��ع الإ���ص�لاح��ات واملطالب املحقة
و�أول��ه��م الرئي�س الأ���س��د ،ل��ك��نْ هنالك ن��ا���س ركبوا
املوجة وحملوا ال�سالح و�ضربوا وقتلوا رجال الأمن
واجلي�ش ،بينما أ����ص��در الرئي�س �إ���ص�لاح��ات رائعة
و�أكرث مما نتوقع وال�شغلة ما بت�صري بيوم وليلة».
ودريد حلاّم الذي عاد �إىل خ�شبة امل�سرح م�ؤخراً
عرب م�سرحيته (ال�سقوط) التي تتحدث عن �ضعف

�أجرى احلوار :عبد اهلل ذبيان

تو�ضيح
ن�شري لقرائنا الكرام �إىل �أنه مت الت�صرف
يف بحث ال�شيخ علي خازم عند طباعته يف
العدد ال�سابق ،والذي كان بعنوان:

االختالف واالئتالف بني �أفراد الأمة

نظرة تربوية يف �ضوء منهج �أهل البيت عليهم ال�سالم

ثقافة

19

( العدد  )188اجلمعة  18 -ت�رشين الثاين 2011 -

أ .م .د .عشتار داود

لغتي هويتي

جـــامـعـــة الــمـــوصـــــل

[]3-1

تجليــات التفــاعـل الـعـربـي  -الـغـربـي في المصطلح البالغي
ب���ع���د �أن ه��ي��م��ن��ت م�����ص��ط��ل��ح��ات ال��ن��ق��د
الغربي احلديث على ال�ساحة ،وال�سيّما بعد
ظهور مناهج البنيوية ،وم��ا بعد البنيوية،
ن���ظ���راً ل��ل��خ��دم��ة اجل��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا يف
ت���أوي��ل��ه��ا ال�����ش��م��ويل ل��ل��ن�����ص ،ب��و���ص��ف��ه ك�ل ًا
واح������داً ،جن���د ب��ع�����ض امل�����ص��ط��ل��ح��ات ت��ت أ������ص��ل
مفهومياً يف ال���ذاك���رة ال��ن��ق��دي��ة والبالغية
العربية مب�سميات �أخ��رى ،من املمكن �إع��ادة
قراءتها بر�ؤية م��زدوج��ة ،مت�� ّد اجل�سور بني
الأمن��وذج�ين النقديني  -العربي والغربي-
لي�س لأج��ل انت�صاف لأحدهما على الآخ��ر،
وك����أن���ن���ا مب���ع���رك���ة ،وع��ل��ي��ن��ا �إع���ل��ان ال��غ��ل��ب��ة
لأحدهما! و�إمنا لأجل عقد نوع من التناغم
بينهما ،على النحو ال��ذي �سنجريه ،يف هذا
ال���ب���اب ال��ت��ط��وي��ري ،ال����ذي ي�����س��ع��ى �إىل رت��ق
ال�صدع ،الذي بات يت�سع يوماً بعد يوم ،بعد
تبني معطيات نقدية هي �إما غريبة ،وتعلن
والءها التام للنظرية الغربية ،ودون ال�سعي
�إىل تعريبها ،ودون النظر �إىل التفاوت الأدبي
جغرافياً� ،أو تتطرف يف انتمائها للمعطيات
القدمية ،التي تعلن اغرتابها الزمني ،فما
ي�صلح للما�ضي ،ال ي�صلح للحا�ضر.
�إذن ،الب���د م��ن ارت���ب���اط داليل م���ا ،يلم
���ش��ت��ات ت��ق��ط��ي��ع خ��ي��ط اخل���ط���اب ،لي�ستحوذ

بذلك على �شرعيته� ،إذ «م��ن امل��ح��ال ت�صور
انف�صال نحوي ،دون �أن يكون له ن�صيب من
االن��ف�����ص��ال ال�����داليل» .فلي�س ث��م��ة انف�صال
جم����اين ال��ت��ح��ق��ق ،ف���ه���و -يف �أي ح����ال من
الأح�����وال  -ره�ي�ن ب��امل��و���ض��وع ،وال���س��ي��م��ا �إذا
كان «متعدد املراحل� ،أو متغري الأ�شكال� ،أو
مت�شعب الأجزاء ،ف�إنه يحتاج �إىل عدة جمل
�أو مفردات لب�سطه ،والإحاطة به ،وبطبيعة
احلال �سترتابط هذه اجلمل ،برباط معنوي
واح�����د ،وه����و وح����دة امل���و����ض���وع ،ال����ذي ت���دور
حوله».
بيد �أن التما�س تلك ال��وح��دة ،التي من
���ش���أن��ه��ا �أن حت��ي��ل ه���ذه الأج�����زاء ال��ت��ي تبدو
م���ت���ن���اف���رة� ،إىل ن�����س��ي��ج يف غ���اي���ة االئ���ت�ل�اف
وال���ت����آل���ف ،ي��ت��ح��ق��ق ع�ب�ر ال��ت��ق��دم ال��ق��رائ��ي،
للم�سار التطوري ملتتالية اخل��ط��اب� ،إذ «�إن
االنقطاع يقطع خيط اخلطاب� ،إال �أن هذا
اخليط ميكن -رغم اللفظ املنقطع -جربه
وو�صله مبا بعده :االنقطاع ي�صبح �إذن ،يف
هذه احلالة عن�صراً غريباً يف ج�سد يحافظ
 على الرغم من ذلك  -على وحدته».و�إذا ك���ان عن�صر االن�����س��ج��ام ال�شمويل،
امل�ستق�صى بعد تخطي التنافر ال�سطحي
مل�����ص��ط��ل��ح «االن���ق���ط���اع امل����ج��ت�رح» م���ن ج��ان

كوهن ،و�صو ًال �إىل القراءة الت�أويلية ،واحداً لتحل حمل العالقة الداللية املهدرة» :تكون حواجز ال�سنية ،ال ت�سمح ل�سياقاتها
 -1االنقطاع الداخلي اجلزئي:
الرتكيبية �أن تختلط .وهو ما �أ�شار �إليه عبد
من �أهم مقت�ضيات احلداثة ،فال منا�ص من
ف�إننا جنده حتت باب «الف�صل والو�صل» ،ال��ق��اه��ر يف ق��ول��ه« :وج��م��ل��ة حالها م��ع التي
الإ�شارة هنا ،لإمكانية حتقق «االنقطاع» عرب
الذي عُد من �أهم �أب��واب بالغة الكالم ،لأن قبلها حال اال�سم يكون غري الذي قبله� ،إال
م�سربني رئي�سني هما:
 الداخلي اجلزئي :ويتمو�ضع بني اجلمل ،ال��ق��ارئ ال��ع��رب��ي «ك���ان ي��ت��وق��ع ال��و���ص��ل حني أ�ن��ه ي�شاركه يف حكم ،ويدخل معه يف معنى،�أو ب�ي�ن الأل���ف���اظ داخ����ل اجل��م��ل��ة ال���واح���دة ،ال ي��ج��د و����ص�ل�اً  ،وي��ب��ح��ث ع��ن ال��ف�����ص��ل حني مثل �أن يكون كال اال�سمني فاعال� ،أو مفعوالً،
الذي يتجلى فيما ي�سمى بالف�صل والو�صل ي��ف��ت��ق��ده ،وك���ان يفا�ضل ب�ين راب���ط وراب���ط� ،أو م�ضافاً �إليه ،فيكون حقها العطف» .ومن
حتى ي�ستقيم ال�شكل م��ع امل�ضمون» .وه��ذا ثم ف�إن الو�صل املتحقق جراء غياب العطف
ببالغتنا العربية.
 اخل��ارج��ي ال��ك��ل��ي :ويتمو�ضع ب�ين البنى م���ا ت����ؤك���ده ك���ل ك��ت��ب ال��ب�لاغ��ة ال��ت��ي ن��ظ��رت قد يكون �أوث��ق ،وبهذا ي�صري من امل�سلّم بهالن�صية الكربى كال�صورة والفقرة واللقطة ،لهذه التقنية الأ�سلوبية ،وال�سيما «دالئ��ل «�أن قانون «الف�صل والو�صل» لعبد القاهر،
الإعجاز» لعبد القاهر اجلرجاين ،الذي لقي ���ص��ال��ح ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال�ترك��ي��ب��ي
والذي يتجلى يف التخلّ�ص.
و إ�ن��ن��ا لنجد معاجلات م�ستفي�ضة لكل فيه م�صطلح «الف�صل والو�صل» ،ا�ستقراراً للجملة العربية يف كل �أحوالها ،ولي�س على
م���ن ه���ذي���ن امل�����س��رب�ين ،يف آ�ل���ي���ات ا���ش��ت��غ��ال وات�ساعاً كبرياً.
عطف اجلمل فح�سب» .وال تكون البالغة
ال��ب�لاغ��ة ع��ل��ى رق��ع��ة ال��ن�����ص الأدب������ي ،عرب
فعلى الرغم مما يبدو على هذا امل�صطلح يف درا�ستها للو�صل قد اقت�صرت بذلك على
ا�ستثمارها للح�س القرائي ،الذي يرتهن به من اقت�صار على العطف وع��دم��ه ،ف�إنه قد العطف ،فقد ي�ؤدي غياب العطف �إىل «كمال
الرتكيب النحوي ،لتخطي التنافر البادي عالج ق�ضية وجود الو�صل عند غياب العطف االت�صال» ،كما �أن وج��ود العطف ي���ؤدي �إىل
ظاهرياً� ،أول وهلة� .إذ �سن�سعى �إىل مقاربة �أي�ضاً� ،إذ �إن��ه «ح��دد �سبب ترك العطف ب�أنه العزل بني املتعاطفات وعدم احتادها احتاداً
ت�سعى �إىل التقريب بني الر�ؤيتني العربية ي��ك��ون� ،أم����ا «ل�لات�����ص��ال �إىل ال��غ��اي��ة» ،وه��ذا تاماً ،وهي بذلك تكون قد �سبقت الأل�سنية
والغربية ،انت�صافاً للإبداع الأدبي ال �سواه ،م��ا �سمي ب��ـ«ك��م��ال االن��ف�����ص��ال» ،وح���دد �سبب احلديثة ،فيما ذهبت �إليه ب أ���ن��ه :قد «يقوم
لأنه هو الغاية من �أية مقاربة �أو ًال و�أخرياً .العطف مل��ا ه��و وا�سطة ب�ين الأم��ري��ن ،وك��ان مت��ا���س��ك ال��ن�����ص ع��ل��ى م��ا ي��ع��رف بالف�صل..
ف���ق���د «�أع����ط����ي ال���ع���ه���د ب�������أن ي��ل��ت��زم له حال بني حالني ،وهذا ما �سمي بعد ذلك مثلما يقوم على الو�صل �أو العطف».
ب���ال���ع�ل�اق���ات ال���دالل���ي���ة ،ول���ذل���ك ك��ان بـ«التو�سط بني الكمالني» ،بو�صف العطف
من ندوات املجل�س العاملي
�سبيله يف اال���س��ت��ع��م��االت امل��ج��ازي��ة� ،أن ال يحقق احت���اداً ت��ام��اً ب�ين املتعاطفات ،ف���إن
للغة العربية يف خدمة الف�صحى
ين�شئ عالقة داللية جديدة معقولة� ،أدوات العطف ال��راب��ط��ة بينها ،ال ت��ع��دو �أن

�أكرث من مئة و�سيلة �إعالمية اجتمعت لت�أ�سي�سه يف طهران

احتاد ال�صحافة واملطبوعات يف العامل الإ�سالمي� ..ضرورة حتمية
بناء على مبد�أ الهوية امل�شرتكة ،ت�برز احلاجة �إىل
وجود حالة من التن�سيق بني و�سائل الإعالم الإ�سالمية،
���ض��م��ن إ�ط�����ار م��ن��ظ��م��ة �أو م���ؤ���س�����س��ة م��ه��ن��ي��ة إ����س�لام��ي��ة،
تعمل ع��ل��ى ت��وح��ي��د امل��واق��ف ب�ين الأو����س���اط الإع�لام��ي��ة
وال�صحفية يف العامل الإ�سالمي ،خ�صو�صاً فيما يتعلق
بالعامل العربي وا إل���س�لام��ي ،و�آم���ال وتطلعات ال�شعب
الفل�سطيني .فبوجود تنظيم كهذا� ،سيكون يف مقدور
العامل الإ�سالمي مواجهة ا�سرتاتيجية التخويف من
الإ�سالم (�أو الإ�سالموفوبيا) التي تتبعها و�سائل الإعالم
الغربية يف الوقت احلا�ضر ،وامل�ساهمة يف تقارب امل�سلمني
مب��خ��ت��ل��ف م��ذاه��ب��ه��م وق��وم��ي��ات��ه��م ،وت���وف�ي�ر الأر���ض��ي��ة
الالزمة لرتبية �إعالميني و�صحفيني م�ؤهلني الكت�ساب
�شهرة ونفوذ على امل�ستوى العاملي.
ب�سبب هذه التداعيات وغريها ،ويف عا�صمة اجلمهورية
ا إل���س�لام��ي��ة ط���ه���ران��� ،ص��ادق الإع�ل�ام���ي���ون وال�����ص��ح��اف��ي��ون
ال��ع��ام��ل��ون يف و���س��ائ��ل الإع��ل��ام الإ���س�لام��ي��ة ،ع��ل��ى ت�أ�سي�س
(احتاد ال�صحافة واملطبوعات يف العامل الإ�سالمي) ،كجهة
ذات �شخ�صية حقوقية وم�ستقلة ،مقرها طهران ،ومتار�س
ن�شاطاتها لفرتة غري حمددة.
�أهداف االحتاد
�أما عن الأه��داف الرئي�سية لالحتاد الدويل لل�صحافة
واملطبوعات يف العامل الإ�سالمي ،فهي كالآتي:
 -1التعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية الإ�سالمي
وامل��ط��ب��وع��ات يف ال���ع���امل الإ���س�لام��ي��ة ،يف امل���ج���االت املهنية
وال��ف��ن��ي��ة والإخ����ب����اري����ة ،وال�������ش����ؤون ذات ال�����ص��ل��ة ب��الأخ��ب��ار
والتقارير والتحاليل وامل�صادر الب�شرية ،وت��ب��ادل الأخبار

والوحدة بني ال�شعوب واملجتمعات الإ�سالمية ،والدفاع عن
امل�سلمني حيثما كانوا يف العامل.
وظائف االحتاد

الرئي�س الإيراين د .حممود �أحمدي جناد ي�ستقبل وفداً من احتاد ال�صحافة واملطبوعات الإ�سالمية

واخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب وال�ب�رام���ج التعليمية وف���ق م��ب��ادئ
الأخوة والت�ضامن.
 -2التعاون والتن�سيق بني املطبوعات يف العامل الإ�سالمي يف
خمتلف املجاالت الثقافية والدينية وال�سيا�سية ،مع االلتزام
باحلفاظ على م�صالح الأم���ة الإ�سالمية ،و�إي�����ص��ال �أح��دث
الأخبار ذات ال�صلة بامل�سلمني والبلدان الإ�سالمية ،والت�صدي
لكافة �أنواع التمييز والإحلاد والتطرف واال�ستعمار والهجوم
الثقايف.
 -3ا�ستخدام و�سائل الإعالم يف الدفاع عن مقد�سات الأمة،
وتعريف العامل بالإ�سالم الذي يتخذ نهج احلكمة واملوعظة
احل�سنة.
 -4املحافظة على حقوق ال�شعوب والبلدان الإ�سالمية ،ودعم
ق�ضاياها العادلة يف مواجهة االح��ت�لال والهجوم الثقايف،

وتعزيز الوحدة وتقريب املذاهب والأخوة ،وال�سعي �إىل تكامل
الهوية الإ�سالمية ،والت�أكيد على مكونات الهوية الثقافية،
مع الأخذ بنظر االعتبار تعدديتها و�ضرورة تكاملها.
 -5القيام بدور فاعل يف حتقيق نظام عاملي عادل يف جمال
االت�صاالت ،مبا ي�ضمن احلفاظ على حقوق جميع الثقافات
وتطورها ،وتوفري املجال لتبيان امل��واق��ف ،و�إج���راء احل��وار
و إ�ب��داء ال��ر�أي بحُ رية تامة ،وا�ستخدام التقنيات الع�صرية،
والعمل على توطينها يف البلدان الإ�سالمية.
� -6إيجاد قاعدة للتعاون احلريف بني الإعالميني يف املجاالت
اخلربية والإعالمية ،وتعليم وتدريب املرا�سلني امل�سلمني
يف امل��ج��االت الثقافية وال�سيا�سية ،ودع��م حقوق اجلماعات
الإ�سالمية ،والتن�سيق ب�ين مطبوعات ال��ع��امل الإ�سالمي،
وال��ع��م��ل على إ�من���اء اجل��وان��ب امل��ع��ن��وي��ة ،وب��ل��ورة الت�ضامن

 -1الدفاع عن امل�صالح املهنية للمرا�سلني الإعالميني
وامل���ؤ���س�����س��ات الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ح��ق��ل الإع��ل�ام يف
املجاالت ال�سيا�سية واحلقوقية والثقافية واالجتماعية.
 -2ت��ع��زي��ز ال��ت�����ض��ام��ن امل��ه��ن��ي ب�ي�ن ا ألع�������ض���اء ،وت��ن�����س��ي��ق
ن�شاطاتهم.
� -3إج�������راء درا�����س����ات وب���ح���وث م���ن أ�ج�����ل ع���ر����ض ح��ل��ول
ومقرتحات تهدف �إىل حت�سني ظروف التوا�صل املهني بني
املطبوعات الإ�سالمية على م�ستوى النظام العاملي.
 -4تعيني من ميثل االحتاد يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري
احلكومية وال��دول��ي��ة ،مهمته ال��دف��اع ع��ن م�صالح قطاع
ال�صحافة املطبوعات يف العامل الإ�سالمي.
 -5توفري الأر���ض��ي��ة ال�لازم��ة للتعاون امل��ت��ب��ادل فيما بني
و�سائل الإع�لام يف العامل الإ�سالمي ،وبينها وبني و�سائل
الإعالم الدولية املرموقة وغري املغر�ضة.
 -6القيام بالن�شاطات التعليمية والإ�صدارات يف جماالت
االت�����ص��االت والإع��ل��ام لأع�����ض��اء االحت����اد م��ن �شخ�صيات
حقيقية وحقوقية.
 -7ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ار����ض وال�����ن�����دوات وامل���ل���ت���ق���ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة
واملهرجانات التخ�ص�صية يف خمتلف البلدان ،خ�صو�صاً
البلدان الإ�سالمية.
 -8االهتمام بت�أ�سي�س بنك معلومات بعدة لغات ،يحتوي
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ع���ن ك���اف���ة �أع�������ض���اء االحت������اد���� ،س���واء من
ال�شخ�صيات احلقيقية �أو احلقوقية.
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اغتنمي فرصتك للتخلي عن مساحيق التجميل
ميكنك �أن تنتهزي فر�صة الت�ألق بطريقة وبالتايل العنف ق��د ي�ضر اجللد فقط
اق�ت���ص��ادي��ة ،م��ن دون ال�ل�ج��وء �إىل م��راك��ز وميزق اخلاليا ،ما ي�ؤدي �إىل التهابها.
التجميل �أو ��ش��راء امل�ستح�ضرات باهظة ت� �ت� �ك ��ون ه � ��ذه ال� � ��ر�ؤو�� � ��س م� ��ن ت ��راك ��م
ال �ث �م��ن ،ف���ض�ع��ي ل�ن�ف���س��ك ج� ��دو ًال خ��ا��ص�اً ال �� �ش��وائ��ب ،وال ��زي ��وت داخ� ��ل م���س��ام��ات
بالعناية اليومية.
اجللد� ،أما الأمر املختلف فهو �أن املناطق
ف ��إذا كانت ب�شرتك تعاين م��ن اال��س�م��رار ،التي تتكون بها الر�ؤو�س البي�ضاء تكون
عليك ال�ترك�ي��ز على �أق�ن�ع��ة التفتيح ،ويف دهنية أ�ك�ثر وال تتعر�ض للهواء ب�سبب
ح��ال��ة �إ� �ص��اب��ة وج �ه��ك ب��احل �ب��وب ،ميكنك وج��وده��ا داخ��ل اجللد؛ بعك�س ال��ر�ؤو���س
اال�ستعانة باملا�سكات القاب�ضة ،وغريها ال���س��وداء ال�ت��ي تت�أك�سد وت�سبب ال�ل��ون
من و�سائل العناية ،واحر�صي على �أن ال الأ�سود ،وال يُن�صح بتاتاً ب�إزالة الر�ؤو�س
جتهدي ب�شرتك بو�ضع م�ساحيق التجميل البي�ضاء بعنف ،حيث �إن امل�سامات مغلقة
نهائياً لتعطي لها حرية التنف�س.
وبالتايل العنف ق��د ي�ضر اجللد فقط
و�إل �ي��ك م�ل�ف�اً ك��ام�ل�اً ب��ال�ع�ن��اي��ة بب�شرتك وميزق اخلاليا ،ما ي�ؤدي �إىل التهابها.
وميكنك ا�ستخدام مزيج من ق�شور القمح
ومعاجلة عيوبها بطرق طبيعية .٪100
و��س��ائ��ل «ال�ت��ون�ي��ك» ،وف��رك�ه��ا بلطف على
املناطق امل�صابة ،قبل �أن تغ�سل باملاء ،ولكي
جدول روتيني لي ًال و�صباح ًا
ت�ت�ج�ن�ب�ي�ه��ا وت�ع��اجل�ي�ه��ا ات �ب �ع��ي ال�ن���ص��ائ��ح
 - 1عند اال�ستيقاظ من ال�ن��وم ،اغ�سلي التالية:
وج�ه��ك بغ�سول ينا�سب ن��وع ب�شرتك ،مع • اب �ت �ع��دي ع��ن ت �ن��اول امل � ��أك ��والت ال�ت��ي
حتتوي على الزيوت والدهون :احللويات،
االبتعاد متاماً عن ال�صابون.
 - 2ب�ع��د ال�غ���س�ي��ل ق��وم��ي مب���س��ح وجهك املقايل ،والبطاط�س ،وا�ستبدليها بالفواكه
بقطعة مبللة من «التونر» لقب�ض امل�سام .الطازجة واخل�ضراوات.
 - 3اخل �ط��وة ال�ت��ال�ي��ة ه��ي و� �ض��ع ك��رمي • ا�شربي � 8أكواب من املاء يومياً.
م��رط��ب �أو ��ص�ب��اح��ي يف ال �� �ص �ب��اح ،ونف�س • ا��ش��رب��ي ك ��أ� �س �اً م��ن امل ��اء م��ع ق�ل�ي��ل من
الروتني يتبع لي ًال لكن با�ستخدام الكرمي الليمون يومياً.
• ا�ستخدمي ال�صابون الطبي الذي يالئم
الليلي.
م �ل �ح��وظ��ة� :أن �� �س��ب وق ��ت ل��و� �ض��ع امل��ا��س��ك ب�شرتك� ،أو يو�صيك الطبيب با�ستخدامه.
الطبيعي بعد غ�سل ال��وج��ه ،ث��م ا�ستكمال • ال ت �ق��وم��ي مب �ح��اول��ة �إزال � � ��ة ال �ب �ث��ور
اجلدول ب�شكل طبيعي� ،أي يليه التونر ثم ب�أظافرك ،ف�سوف ترتك �أثراً م�ؤذياً.
الكرمي.
نعومة ونقاء
الر�ؤو�س ال�سوداء
يو�ضح اخلرباء �أن �أف�ضل طريقة للح�صول
�إذا ك�ن��ت ت�ع��ان�ين م��ن م�شكلة ال��ر�ؤو���س ع�ل��ى ب���ش��رة ن��اع�م��ة نقية ه��ي ال�ل�ج��وء �إىل
ال���س��وداء ،ف�لا ين�صحك اخل�ب�راء بتاتاً ال�ط�ب�ي�ع��ة ،ف �ه �ن��اك ث�لاث��ة �أق �ن �ع��ة لأن� ��واع
ب�إزالتها بعنف ،حيث �إن امل�سامات مغلقة ،الب�شرة الثالثة ،فمثالً:

يغ�سل ال��وج��ه ب��امل��اء ال�ف��ات��ر ،ويو�ضع أ�ح��د
املنع�شات للب�شرة ،وه��ي ت�ستخدم ب�صفة
ي��وم �ي��ة ل �ع�ل�اج ال �ن �م ����ش ،ل� ��ذا ن �ق ��دم ل��ك
لو�سيون الفجل والليمون لإخفاء البقع:
املكونات:
 -1م �ل �ع �ق��ة � �ص �غ�ي�رة م ��ن ال �ف �ج��ل احل ��ار
املب�شور.
 -2ع�صري  2ليمونة �صغرية.
التح�ضري واال�ستعمال:
• يُنقع الفجل يف ع�صري الليمون ملدة 48
�ساعة يف حجرة دافئة ،ثم يعب�أ يف زجاجة.
• ي�ستخدم امل�ستح�ضر يف ده ��ان البقع
امل �خ��ال �ف��ة ل �ل��ون اجل �ل��د ي��وم �ي �اً ب��وا��س�ط��ة
قطعة قطن.
تفتيح الب�شرة
قناع ال�صفار والبنزوات

ال�ب���ش��رة اجل��اف��ة حت�ت��اج �إىل ع�م��ل قناع
م��رة كل �أ�سبوعني ،من قناع يتكون من
 2ملعقة ع�سل ن�ح��ل ،و 2ملعقة لنب،
وخم�س نقاط من ماء الورد.
�أم��ا بالن�سبة �إىل الب�شرة الدهنية ،فهي
ت�ت�ك��ون م��ن  2ملعقة ع���س��ل ن �ح��ل ،و10
ن �ق��اط ع���ص�ير ل�ي�م��ون ،ن���ص��ف ليمونة،
وماء ورد.
�أم��ا الب�شرة العادية ف�إنها حتتاج �إىل 2
ملعقة ع�سل نحل ،وبيا�ض بي�ضة ،وماء
الورد..

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف تشجعين طفلك على تنظيف أسنانه
ي�ع��اين كثري م��ن الأط �ف��ال م��ن م�شكلة ت�سو�س الأ��س�ن��ان،
وي��زي��د م��ن قابلية ذل��ك ه��و ت�ن��اول احلليب �أو ا�ستخدام
قنينة الر�ضاعة ليالً ،لذلك يجب على الأه��ل �أن يدركوا
�أهمية تنظيف �أ�سنان الطفل قبل النوم ،ومنعه من �شرب
�أو تناول �أي �شيء ،ما عدا امل��اء ،بعدها ،حيث يعترب و�ضع
قنينة احلليب �أو الع�صري لي�شربها الطفل ليالً ،وتر�سب
بقاياها ال�سكرية على الأ�سنان واللثة خالل �ساعات النوم
الطويلة ،من �أكرث الأم��ور �ضرراً بالأ�سنان ،وال يغفل هنا
�أث��ر انخفا�ض اللعاب وج�ف��اف الفم يف توفري بيئة �أك�ثر
خ�صوبة لنمو وتكاثر البكترييا ،ما يرفع خطر الت�سو�س
ونخر �أ�سنان الطفل ليالً.
وين�صح الأط�ب��اء ب�ضرورة ت�ن��اول امل��اء بعد �شرب احلليب
والع�صري ع�م��وم�اً ،لتنظيف ال�ف��م م��ن ب�ق��اي��اه��ا ،ويف�ضل
ا�ستخدام «املا�صة» عند �شربهما ،حتى يتم البلع مبا�شرة
مع تفادي تلوث الأ�سنان.
�أ�سلوب دفع الطفل لتنظيف �أ�سنانه
من اخلط�أ �أن يعطي الوالدان �أوامر تنظيف الفم �إىل
الطفل من دون �شرح �أهمية ذلك وفائدته� ،أو �إعطائه

خيارات وجعله ن�شاطا مرحاً ،ولتحبيب الطفل يف اتباع
ع��ادة تنظيف ا أل��س�ن��ان ،ت�شمل ع��دة نقاط ميكن للأم
اتباعها ،مثل:
 �أخ��ذ الطفل �إىل الت�سوق وامل��رور على الأرف��ف التيت�ضم خمتلف �أن��واع فر�شات ومعاجني الأ�سنان ،حتى
يختار ال�شكل الذي يف�ضله و أ�ن��واع من نكهات معجون
الأ� �س �ن��ان املنا�سبة ل�ع�م��ره ،ف��ذل��ك ��س�ي��و ّل��د ل��دي��ه حب
ا�ستخدامهما ،لأنه اختارهما.
 يجب �أن ي�شاهد الوالدين وا إلخ��وة �أثناء تنظيفهمالأ�سنان ،حتى يتبع هذه العادة من باب التقليد.
 �إدخاله مع �إخوته �أو مع �أمه �إىل احلمام و�إ�شراكه يفن�شاط تنظيفهم للأ�سنان ،ليكون �أ�شبه بن�شاط �أ�سري
حمبب يقومون به جميعا للحفاظ على النظافة.
 الطلب منه �أن يجرب نكهات املعجون التي اختارها،حتى يكت�شف الطعم املف�ضل ،والتعود على �شرائه يف
امل�ستقبل.
يف البداية ،البد من م�ساعدة ا أله��ل للطفل وتعليمه
ال�ط��ري�ق��ة ال�صحيحة لتفري�ش الأ� �س �ن��ان ،خ�صو�صاً
الأ�سنان اخللفية ،وتن�صح الأم مب�ساعدة الطفل على
تفري�شها.

قناع الع�سل باحلليب ..للن�ضارة
 اخ�ل�ط��ي ث�ل��ث م�ل�ع�ق��ة خ �م�يرة م��ع م��لءملعقتني من احلليب الطازج حتى تذوب،
ث��م �أ��ض�ي�ف��ي �إل�ي�ه�م��ا ال�ع���س��ل م��ع التقليب
اجليد.
 �أفردي املزيج على الوجه والعنق ،واتركيهملده ال تقل عن  35دقيقة.
 اغ�سلي ب�شرتك باملاء الدافئ ثم البارد،وا�ستخدميه كل �أ�سبوع.
وي �� �ص �ل��ح ه ��ذا ال �ق �ن��اع ل�ت�ن�ظ�ي��ف ال�ب���ش��رة
الدهنية والعادية واملختلطة ،وهو ينظف
ال��وج��ه مت��ام �اً ،وي���ض�ف��ي ع�ل�ي��ه التما�سك
والن�ضارة ،ومينحه احليوية ،ويعالج حب
ال�شباب ،كما يُخفي �آثار البثور عند تكراره
على املدى الطويل.
لو�سيون الكاموميل لب�شرة �صافية
امل �ك��ون��ات :ف�ن�ج��ان م��ن زه ��ور الكاموميل
اجلافة 4 ،مالعق كبرية ع�سل نحل ،كوب
ح�ل�ي��ب 8 ،م�لاع��ق ��ص�غ�يرة ح �ب��وب قلب
ال �ق �م��ح (مي �ك �ن��ك �إح �� �ض��ار ح �ب��وب ال�ق�م��ح
وغليها ثم ا�ستخال�ص قلبها وا�ستخدامه).
الطريقة:
 انقعي زه��ور الكاموميل يف ال�ل�بن عدة�ساعات ،ثم �صفيها واحتفظي بال�سائل.
 �أ�ضيفي �إليه الع�سل وحبوب قلب القمح،وي � ��رج ج �ي ��دا ث ��م ي �ح �ف��ظ يف زج ��اج ��ة يف
الثالجة وي�ستعمل ب�شكل يومي.
م �ل �ح ��وظ ��ة :مي �ك �ن��ك االح� �ت� �ف ��اظ ب� ��ه يف
الثالجة مدة �أ�سبوع قبل �أن يف�سد وتتغري
رائحته.
النم�ش وبقع ال�شم�س
�أغ �ل��ب م�ب� ّي���ض��ات ال�ب���ش��رة ق��د ت � ��ؤدي �إىل
ب�ع����ض اجل �ف��اف ،ف ��إن��ه ي�ج��ب م��راع��اة �أال
ت�ستخدم على الوجه لفرتة طويلة ،فيكفى
ا�ستخدامها مل��دة  15ـ  20دقيقة فقط ،ثم

وم��ن �أج�م��ل الأقنعة لتفتيح ل��ون الب�شرة
هو قناع �صفار البي�ض والبنزوات :ويتكون
هذا القناع من �صفار  3بي�ضات و 15نقطة
من �صبغة البنزوات و 15نقطة من زيت
ال��زي �ت��ون ،وخ�ل��ط امل�ك��ون��ات ج �ي��داً ،وده��ان
ال��وج��ه وال�ع�ن��ق ب�ف��ر��ش��اة ،ع�ل��ى �أن ي�ستمر
القناع على ال��وج��ه مل��دة ن�صف �ساعة على
الأقل ،ثم يزال بوا�سطة قطعة مبللة بزيت
ال��زي �ت��ون ،وغ���س��ل امل�ن�ط�ق��ة ح��ول العينني
مب �ح �ل��ول ال� �ب ��وري ��ك ،ث ��م يمُ �� �س��ح ال��وج��ه
والرقبة بعد ذلك مباء الورد لالنتعا�ش.
�أقنعة اللنب
ين�صح خ�براء التجميل ب�ضرورة ا�ستخدام
الو�سائل الطبيعية ب�شكل ي��وم��ي لتبيي�ض
الب�شرة ،فيمكن ا�ستعمال اللنب مع الع�سل
ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وو��ض�ع��ه ع�ل��ى ال��وج��ه مل��دة ع�شر
دقائق.
وي���ش�ير خ�ب�راء ال�ت�ج�م�ي��ل �إىل أ�ن ��ه ميكن
ا�ستخدم ملعقة من املياه ال�سائلة املوجودة
يف ال �ل�ب�ن ،وه ��ي م �ي��اه ت�ع�ل��و ع�ل�ب��ة ال �ل�بن،
وتت�شكل بعد تخمر ال�ل�بن ومتا�سكه ،مع
ق �ط��رات قليلة م��ن ع���ص�ير ال�ل�ي�م��ون ،ثم
ن�ضع امل��زي��ج ع�ل��ى ال��وج��ه ،ون�ترك��ه ن�صف
�ساعة ،ثم نغ�سل الوجه باملاء الفاتر ،وهذه
الو�صفة ت�ساعد على تفتيح الب�شرة ب�صورة
طبيعية و�سليمة وخالية من املخاطر.
ما�سك لتبيي�ض الرقبة
املقادير:
 3مالعق جل�سرين.
 1ملعقة فازلني.
 1ملعقة زيت زيتون.
�صفار بي�ضة.
ع�صري ليمونة.
معلقة �صغرية خمرية.
الطريقة:
 اخلطي امل�ق��ادي��ر كلها م��ع بع�ض و�ضعيهاعلى ال��رق�ب��ة� ،ساعتني يومياً و�ستالحظني
الفرق.
م�ل�ح��وظ��ة :مي�ك�ن��ك ا��س�ت�خ��دام ه��ذا امل��ا��س��ك
لتبيي�ض املناطق ال���س��وداء يف جميع أ�ن�ح��اء
اجل�سم.
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عملية تصغير المعدة تؤثر على جميع أفراد األسرة
ك�شفت درا��س��ة ج��دي��دة �أن �أف��راد ع��ائ�لات الأ�شخا�ص
الذين �أج��روا عمليات ت�صغري املعدة بهدف �إنقا�ص
ال ��وزن ،ق��د يخ�سرون �أي���ض�اً م��ن �أوزان �ه��م ،ويتبعون
�أنظمة غذائية �صحية �أك�ث�ر ،ومي��ار��س��ون التمارين
الريا�ضية ب�شكل �أكرب.
ووج � ��د ال �ب��اح �ث��ون ب �ع��د م��راق �ب��ة �أف� � ��راد ع��ائ �ل��ة 35
�شخ�صاً خ�ضعوا لعمليات ت�صغري امل�ع��دة ،مل��دة �سنة
ب �ع��د اجل ��راح ��ة� ،أن وزن �ه ��م ان �خ �ف ����ض مب �ع��دل 3.6
كيلوغرامات.
ك�م��ا ت�ب�ين �أن �أط �ف��ال ه��ذه ال�ع��ائ�لات ا��س�ت�ف��ادوا من
ارتباطهم الوثيق باملر�ضى ،بت�سجيلهم م�ؤ�شر كتلة
ج�سم �أقل مما هو متوقع.
وظ�ه��ر �أن الن�ساء ال�ل��وات��ي ع��ان�ين م��ن ال��وزن ال��زائ��د
واتبعن نظاماً غذائياً معيناً ب�إ�شراف طبي ،وخ�ضعن
جلراحة ت�صغري املعدة ،خ�سرن بني � ٪2إىل  ٪5من
ال ��وزن ع�ل��ى م��دى �� 12ش�ه��راً ،وخ���س��ر خ�ل�ال ال�ف�ترة
نف�سها �أفراد عائالتهن  ٪3من �أوزانهم.
وق��ال الباحثون �إن �أف��راد العائلة متكنوا من خ�سارة
ال ��وزن لأن�ه��م ��ش��ارك��وا املري�ض نظامه ال�غ��ذائ��ي بكل
ب�ساطة ،كونهم يت�شاركون معه املنزل.
مزاجك يت�أثر بعملك
اكت�شف العلماء �أن الب�شر يف �أنحاء العامل ي�ستيقظون
مبزاج جيد ،ولكنه ي�سوء ب�شكل متزايد مع مرور يوم
عملهم.
وت��و� ّ��ص��ل ع�ل�م��اء االج �ت �م��اع �إىل ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة من
خ�لال حتليل نحو  500مليون مكاتبة ق�صرية بني
م�ستخدمي �شبكة التوا�صل االجتماعي على االنرتنت
«تويرت».
وحلل الباحثون املرا�سالت الق�صرية بني  2.4مليون
م�ستخدم ل�شبكة «ت��وي�تر» على م��دى ع��ام�ين يف 84
دول��ة ،واعتمدوا يف ذلك على برنامج خا�ص لتحليل
ال�ن����ص ،وال ��ذي ي�شتمل ع�ل��ى ق��وائ��م ك�ل�م��ات وج��ذور
كلمات ذات �صلة بحاالت نف�سية معينة ..ومل ي�شمل
التحليل الأ�شخا�ص الذين �أر�سلوا �أقل من  25ر�سالة
ق�صرية يومياً.

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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وق� ��ال ال �ب��اح �ث��ون �إن ه �ن��اك ذروت �ي��ن ل�ل�أح��ا��س�ي����س
الإيجابية بالن�سبة �إىل الإن�سان يومياً ،وهما :ال�صباح
الباكر ،وقبيل منت�صف الليل ،ما يعني بح�سب العلماء
�أن مزاج الإن�سان يت�أثر خالل النهار بوظيفته ،وهذا
ما ت�ؤكده الر�سائل الكثرية الإيجابية التي يتبادلها
م�ستخدمو تويرت فيما بينهم يف عطلة نهاية الأ�سبوع.
ورغم �أن وترية املزاج الطيب يف عطلة نهاية الأ�سبوع
ت�شبه م�سارها يف أ�ي��ام العمل ح�سب معدي الدرا�سة،
�إال �أن م�ستوى حت�سن امل��زاج يرتفع دائما يف العطلة
الأ�سبوعية عنه خالل الأي��ام العادية ،وذل��ك ب�صرف
النظر ع��ن بلد م�ستخدمي «ت��وي�تر» يف �أي مكان يف
العامل.

الثالثاء ..يوم ف�شل «الرجيم»
ن�صح الأطباء وخرباء التغذية بعدم البدء يف اتباع
حمية غذائية لتخفيف ال��وزن ي��وم الثالثاء ،لأنه
�أ�سو�أ يوم يف الأ�سبوع للقيام بذلك� ،إذ �إنك �ستف�شل.
ه��ذا م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي �أج� ��راه �أح��د
املواقع املعنية بتقدمي اخلدمات املتعلقة باحلميات
ال�غ��ذائ�ي��ة ،وج ��اء ف�ي��ه �أن ال�ن���س��اء ال �ل��وات��ي ي�ب��د�أن
حميتهن الغذائية يوم الثالثاء يف�شلن على الأغلب
يف حتقيق هدفهن ب�إنقا�ص الوزن الكايف ،يف حني �أن
من يبد�أنها يومي الأح��د �أو الإثنني يخ�سرن وزناً
�أكرب.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بيت  /ثمن معاملة
1
 6ن�صف مبنى  /من �أ�سماء القرد /
وجه (بالعامية)
2
� 7أداة ن�صب  /يا للده�شة
 8مم��ار� �س��ات جت��اري��ة ي�ت�ن��اف����س فيها
3
امل�شرتون  /خوف �شديد
4
 9ك �ت��ب وب �ع ��ث وا� �س �ت �ق �ب��ل م ��ا ك�ت�ب��ه
الآخرون  /معنى
5
 10ما ي�صنع منه لب قلم الر�صا�ص /
6
متثال للعبادة �أيام اجلاهلية
7
عـــامـــودي
8
 1مم�ث��ل بلجيكي م��ن مم�ث�ل��ي أ�ف�ل�ام
9
الآك�شن � /أر���ض فيها جنائن خ�ضراء
10
يانعة
 2ح��دي��ث � � /س��وق ك �ب�ي�ر ت �ب��اع ف�ي��ه
مت�سرع
املنتجات املتنوعة والرتويج لها
�أفــقــي
 3رب��ط ب�ـ و�أع�ط��ى امل�س�ؤولية  3 /ت�صيد  /وكالة ف�ضاء
 1ب �ح�يرة اف��ري�ق�ي��ة مت�ث��ل اح��د العمل ال�سينمائي �إذا �أ�ضيف عليه  4ن�صف كلمة ق��روي  /مغارة � /أقدم
منابع النيل  /طريق وا�سعة
�صوت غري ال�صوت الأ�صلي
ودخل
 2ب � �ل� ��د ،ال � ��ذي � ��ن ي �ت �ح ��دث ��ون  4من ج�سمك ويتحكم يف باقي  5ث�ل�ث��ا ك�ل�م��ة ق ��رن � � /ش��دة اخل ��وف
االجن�ل�ي��زي��ة فيها ع��دده��م �أك�بر الأع���ض��اء  /الع��ب ك��رة برازيلي والفو�ضى النف�سية
م��ن ��س�ك��ان ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة � /صنف الأح�سن يف العامل
� 6أظلمت

و�أو�ضح اال�ستطالع �أن متبعات احلمية الغذائية ،يكن
�أكرث رغبة باملوا�صلة يف حال بد�أن بداية الأ�سبوع.
وتبينّ �أن الن�ساء اللواتي ب��د�أن يوم الأح��د خ�سرن
 3.6كيلوغرامات يف � 3أ�سابيع ،و ٪88منهن حافظن
على هذا الوزن الناق�ص ،و�أظهر اال�ستطالع �أي�ضاً
�أن أ�غ�ل��ب الن�ساء اتبعن حمية إلن�ق��ا���ص ال ��وزن 3
م��رات يف ال�سنة ،و�أغلبهن تركنه يوم اجلمعة بعد
�أ�سبوع جمهد يف العمل.
وات�ضح �أن اللواتي يبد�أن احلمية يوم ال�سبت لديهن
هدف وا�ضح يف عقولهن وتزيد �أرجحية �إلتزامهن
باحلمية حتى النهاية وحتقيق أ�ه��داف تخفي�ض
الوزن املطلوب.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 1ا ف ر و د ا ي ت 		 ا
 2ل ل 		 ط ف ي ل ي 		 و
 3م ا ع و ن 		 م �س ا 		 د
 4ر ف 		 ا �ش	 ر ع		 خ ط
 5ي ل ا ط ي ا 		 ف ت ي
 6خ 		 ر 			 ب و ا ب
ف و		 ر ع 		 ر ا م
7
� 8ض	 ر غ ا م 		 ق �س ر ه
 9ي د 		 ط و ا ف			 ن
 10م 		 ج و ز ا ل هـ ن د

� 7أعطيك وعدا  /فر�ض من فرو�ض اال�سالم
 8ق��وي وع�ظ�ي��م اجل �ب�روت  /اال� �س��م الأول ألح ��د ب��اب��وات
الفاتيكان
� 9سيارة ا�شرتك يف ت�صميمها �أدولف هتلر
 10ملك �آ�شوري �سميت با�سمه احدى �أ�شهر مالحم التاريخ
� /س�أم (معكو�سة)
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ريَ ـاضـَ ة

رجــال بــوكــير صرعوا التنين الكـوري..

انتفاضة لبنان الكروية مستمرة..

طغت العرو�ض والنتائج الرائعة ملنتخب
لبنان على كل الأحداث ال�سيا�سية والأمنية هذا
الأ�سبوع ،و�شكلت حالة التفّ حولها اللبنانيون
م��ن خمتلف �أطيافهم وم�شاربهم ال�سيا�سية
والطائفية ،وذلك بعد الفوز التاريخي ملنتخب
الأرز على �ضيفه ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي  2ـــ  1يف
اجل��ول��ة اخل��ام���س��ة ق�ب��ل الأخ �ي��رة م��ن ال ��دور
ال �ث��ال��ث ل�ل�ت���ص�ف�ي��ات الأ� �س �ي��وي��ة امل ��ؤه �ل��ة �إىل
مونديال  2014يف الربازيل.
وهو فوز جاء بعد �أي��ام قليلة على انت�صار
�آخ ��ر م��دو حققه منتخب ل�ب�ن��ان ع�ل��ى نظريه
الكويتي يف الكويت  1ـــ  ،0م��ا �أك��د �أن النتائج
النوعية الأخرية التي حققها املنتخب مل تكن
نتيجة ال�صدفة ،بل ج��اءت لثمرة عمل د�ؤوب
يف مدة ق�صرية ،وحتديداً منذ ا�ستالم املدرب
الأمل ��اين ثيو بوكري ال��ذي ل��ه اليد ال�ط��وىل يف
تغيري �شكل املنتخب اللبناين ،حيث كان يعترب
لقمة �سائغة وبات يح�سب له �ألف ح�ساب.
ال � � ��دور الأك� �ب ��ر ي �ب �ق��ى ل�ل�اع �ب�ي�ن ال��ذي��ن
وب��روح �ه��م ال�ق�ت��ال�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة وف��دائ�ي�ت�ه��م يف
امل �ب��اري��ات الأرب � ��ع ال���س��اب�ق��ة حت�ق�ق��ت ال�ن�ت��ائ��ج
ال��رائ�ع��ة م��ن ف��وز ع�ل��ى الإم � ��ارات  3ـ�ـ�ـ  1وعلى
الكويت يف الكويت  1ـــ  0وتعادل معها يف بريوت
 2ـــ  ،2بعد �أن كان املنتخب ا�ستهل الدور الثالث
بخ�سارة قا�سية  0ـــ � 6أمام كوريا بالذات.
و�أعطى ح�ضور رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان يف مدرجات املدينة الريا�ضية
زخماً كبرياً لالعبني الذين بذلوا جهداً �سخياً
يف �أر���ض امللعب ،و�أ��ص��ر الرئي�س �سليمان على
ال�ن��زول �إىل �أر���ض امللعب بعد امل�ب��ارة ومعانقة
الالعبني وتهنئتهم فرداً فرداً.
وم��ا �أ��ض�ف��ى على ال�ل�ق��اء رون �ق �اً خ��ا��ص�اً هو
ل� م��درج��ات املدينة
اجلمهور ال��رائ��ع ال��ذي م� أ
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،م�ن��ذ وق ��ت م�ب�ك��ر ب�ع��دم��ا �أع�ل�ن��ت
احل �ك��وم��ة ع��ن ت�ع�ط�ي��ل امل ��دار� ��س وامل��ؤ��س���س��ات
الر�سمية عند الظهرية ،فزحف اجلمهور الذي
بلغ زهاء � 45ألف متفرج ،وكله ثقة ب�أن منتخبه

منتخب لبنان

البطل �سريد ال�صاع �صاعني للكوريني ،ويقلب
الطاولة ،فالالعبون ��ش��رب��وا حليب ال�سباع
و�أع �ل �ن��وا �أن زم��ن ال�ه��زائ��م ولىّ  ..وج ��اء زم��ن
امل�ف��اج��آت و�أن امل�ع��ادل��ة ت�غ�يرت على اخل��ارط��ة
الآ�سيوية و�أ�صبح للبنان ال�صغري مب�ساحته..
الكبري ب��روح �أبنائه كلمة ف�صل يقولها �ساعة
ي�شاء و�أين ي�شاء..
وم��ن مكا�سب اللقاء �أم��ام ك��وري��ا ،هو ذلك
ال ��زح ��ف اجل �م ��اه�ي�ري ال �ه��ائ��ل م ��ن خم�ت�ل��ف
امل �ن��اط��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وامل �ن �ظ��ر ال ��رائ ��ع ال ��ذي
توحدت فيه احلناجر والأيدي هتافاً وت�صفيقاً
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ب �ع �ي��داً ع��ن االن �ت �م ��اءات احل��زب�ي��ة

مدرب املنتخب اللبناين بوكري

بــــــوادر الحـصــــاد تـلـــوح
«�أن ��ا م ��أخ��وذ ب � ��أداء ري ��ال م��دري��د يف الع�شر ،مقابل تلقيه �أربعة �أهداف فقط.
بداية ه��ذا املو�سم ،وبر�شلونة �أق��ل قوة
وه ��ذه الأرق � ��ام �أي� ��دت �آراء كابيللو
من املو�سم املا�ضي» ..هذا ما قاله املدير م��درب ري��ال مدريد ال�سابق وال��ذي قال
ال�ف�ن��ي ملنتخب �إن�ك�ل�ترا ف��اب�ي��و كابيللو �إن النادي امللكي يف تطور م�ستمر ،وهو
يف ت�صريح ل��ه ه��ذا امل��و��س��م ،وه��و ك�لام �أظ �ه��ر رغ�ب��ة ج��احم��ة يف ال �ع��ودة ل�سكة
يخت�صر ح��ال فريقي بر�شلونة وري��ال الأل� �ق ��اب .وق ��د ي �ت ��أت��ى ل��ه ذل ��ك ن�ه��اي��ة
مدريد يف هذه الأي��ام ..كما يتناغم مع امل��و��س��م .ور�أى كابيللو �أن «��س��ر تطور
وع ��د امل � ��درب ال�ب�رت �غ��ايل ال �ف��ذ ج��وزي��ه ري ��ال م��دري��د ي�ك�م��ن يف ج ��ودة الع�ب�ي��ه
م��وري�ن�ي��ه ،ال ��ذي �أك ��د يف ��ص�ي��ف  2010وروحهم التناف�سية� ،إنهم ميلكون بدالء
�أن م��و��س�م��ه ال �ث��اين م��ع ري� ��ال م��دري��د بنف�س قيمة الأ�سا�سيني ،فمث ًال بنزميا
الأ�سباين �سيكون مو�سم النجاح وح�صاد وهيغوين يتناوبان على اللعب يف قلب
لا يف
ال�ب�ط��والت ،وي�ب��دو �أن «ال �ن��ادي امللكي» ال�ه�ج��وم دون �أن ي�شكل ذل��ك خ�ل� ً
م�ستعد متاماً لكي يرتقي �إىل م�ستوى الفريق».
ت�ط�ل�ع��ات م��درب��ه ب�ع��دم��ا وج ��ه حت��ذي��راً
وبخ�صو�ص بر�شلونة ،ر�أى كابيللو
�شديد اللهجة للجميع ،وع�ل��ى ر�أ�سهم �أن��ه يف ال�سنوات املا�ضية ،ك��ان بر�شلونة
غرميه التقليدي بر�شلونة.
�أ�سرع يف ا�سرتجاع الكرة ..كانوا يجهزون
ظهر ريال مدريد حتى الآن ب�صورة على اخل�صم يف مناطقه ،حالياً هم �أقل
ال �ف��ري��ق ال ��ذي ال ي�ق�ه��ر� ،إن ك ��ان على قوة ،ويبدو �أنهم ي�ستغرقون وقتاً �أكرث
ال�صعيد املحلي �أو القاري ومن ناحيتي يف ال�ضغط وافتكاك الكرة ..كل هذا ال
الأداء والنتائج .وق��د جتلى ه��ذا الأم��ر ينق�ص من ج��ودة العبيهم ،فم�ستواهم
ب�ت��أه�ل��ه �إىل ال� ��دور ال �ث��اين م��ن دوري احل��ايل ال يق�صيهم م��ن املناف�سة على
�أبطال �أوروبا بفوزه على «عقدته» ليون الألقاب.
الفرن�سي  2ـــ  ،0قبل فوزه الكا�سح على
ويتفوق ال�ن��ادي امللكي على غرميه
�أو��س��ا��س��ون��ا  7ـ�ـ�ـ  1يف ال � ��دوري ،حمققاً ب��ر� �ش �ل��ون��ة م� ��ن ح �ي ��ث ال� �ن� �ق ��اط ع�ل��ى
انت�صاره العا�شر على التوايل يف جميع ال�صعيدين املحلي والأوروبي� ،إذ يت�صدر
امل�سابقات وم�سج ًال  38هدفاً يف املباريات ال ��دوري الأ��س�ب��اين ب�ف��ارق ث�لاث نقاط

عن النادي الكاتالوين ،كما �أنه الفريق
الوحيد الذي �سجل �أربعة انت�صارات من
�أرب��ع مباريات خا�ضها يف دوري �أبطال
�أوروبا حتى الآن.
و�سين�صب ت��رك�ي��ز ف��ري��ق مورينيو
يف ال�ف�ترة املقبلة على ال ��دوري املحلي
كما حال بر�شلونة وذل��ك بعد �أن �ضمن
ال�ف��ري�ق��ان ت� أ�ه�ل�ه�م��ا �إىل ال ��دور ال�ث��اين
من دوري �أبطال �أوروب��ا ،وما ي�شغل بال
ريال مدريد هو موقعة  11كانون الأول
املقبل التي جتمعه بغرميه الكاتالوين
وح�ت��ى �إن ك��ان ب��ان�ت�ظ��اره خ�لال ال�شهر
احلايل مواجهتان ال ي�ستهان بهما على
الإط�ل�اق أ�م��ام فالن�سيا وج��اره اتلتيكو
مدريد.
من امل�ؤكد �أن مورينيو متحفز متاماً
ملوقعة كانون الأول لأن��ه يريد ا�ستعادة
اعتباره من نظريه بيب غوارديوال الذي
كان قد وجّ ه للربتغايل �صفعة موجعة
امل��و��س��م امل��ا��ض��ي يف ال ��دوري ( 5ـــ  )0ثم
�أطاح به من الدور ن�صف النهائي لدوري
�أبطال �أوروبا يف طريقه �إىل اللقب.
و��س�ي���س�ع��ى م��وري �ن �ي��و ع �ل��ى الأرج� ��ح
�إىل ع��دم ت�ك��رار «جم��زرة» دوري �أبطال
�أوروبا ،التي �شهدت اعتماد النادي امللكي
على �أ�سلوب ال�شد وال�ضرب والركل يف
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وباتوا على عتبة الدور الحاسم في تصفيات المونديال

والجمهور يكسر الحواجز الطائفية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ف��رق��ت م��ا ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ين
ل���س�ن��وات ع ��دة .وب��الإم �ك��ان ال �ق��ول �إن امل �ب��اراة
�أعطت در�ساً لل�سيا�سيني ،للعمل يداً واحدة من
�أجل الوطن ،وال�سيما �أن لدى هذا ال�شعب توق
كبري لالنت�صار والفرح والتعلق ببلده..
وتغلب منتخب لبنان على م�صاعبه قبل
ال�ل�ق��اء ،وال�سيما �أن��ه خ��ا���ض امل �ب��اراة ب�صفوف
ناق�صة مع غياب ثالثة العبني �أ�سا�سيني ،هم
يو�سف حممد ،وعبا�س كنعان ب�سبب الإ�صابة
وح�سن معتوق ب�سبب الإيقاف .وت�ألق البدالء
علي ال�سعدي ووليد �إ�سماعيل يف الدفاع بعد
جناحهما يف لقاء الكويت الأ�سبوع املا�ضي.
ول� �ع ��ب ب ��وك�ي�ر �أم � � ��ام ك ��وري ��ا ب�ت���ش�ك�ي�ل�ت��ه
االعتيادية مع مراعاة الناحية الدفاعية لتاليف
غياب عبا�س كنعان والع��ب الأه�ل��ي الإم��ارات��ي
ي��و��س��ف حم �م��د ،ح�ي��ث �أ� �ش��رك ع�ل��ي ال���س�ع��دي
ورام� ��ز دي ��وب وول �ي��د �إ��س�م��اع�ي��ل وب�ل�ال �شيخ
النجارين و�أمامهم العب االرتكاز هيثم فاعور،
ويف خط الو�سط الثنائي املتنا�سق القائد ر�ضا
عنرت العب �شاندونغ ليونينغ ال�صيني وعبا�س
�أحمد عطوي ،وعلى اجلناحني ح�سن �شعيتو
لا ل�لاع��ب ع�ج�م��ان الإم��ارات��ي
ال ��ذي ح��ل ب��دي� ً
ح�سن معتوق و�أحمد زري��ق بينما كان حممود
العلي كر�أ�س حربة.

وبف�ضل حنكة ب��وك�ير ت�ب��دل �أداء منتخب
ل�ب�ن��ان و� �ص��ورت��ه ت �ب � ّد ًال ج ��ذري �اً ،وذل ��ك عقب
اخل���س��ارة �أم ��ام ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ع�ل��ى �أر��ض�ه��ا
( )6 – 0يف م���س�ت�ه��ل ال �ت �� �ص �ف �ي��ات ،ف�برغ��م
البداية املتعرثة مل يفقد العبو املنتخب الثقة
والتما�سك ،ب��ل �إن�ه��م �أك��دوا �أن لديهم الكثري
م��ن م� �ه ��ارات ال�ل�ع�ب��ة وف �ن��ون �ه��ا .وم ��ا ي�سجل
لبوكري هو منحه الثقة لعلي ال�سعدي ووليد
�إ�سماعيل اللذين ا�ضطلعا مبهمة �صعبة بعد
خروج يو�سف حممد وعبا�س كنعان م�صابني يف
املباراة الأخ�يرة أ�م��ام الكويت� .أما �أحمد زريق
وح�سن �شعيتو فلعبا من دون �أي عقدة نق�ص
�أو خوف فعو�ضا قلة اخلربة الدولية لديهما،
بالرجولية والروح القتالية العالية.
وه��ذه التوليفة �أم�ن��ت للمنتخب ح�ضوراً
ق� ��اري � �اً� �� ،س� �ي� ��ؤرخ مل��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن ع�م��ر
ال� �ك ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وال� �س �ي �م��ا ب �ع��د االل �ت �ف��اف
اجلماهريي الكبري ح��ول املنتخب وال�ق��درات
ال �ت��ي ب��ره��ن ع�ن�ه��ا الع �ب ��وه� ،إذ �أث �ب �ت��وا �أن �ه��م
ك �ط��ائ��ر ال�ف�ي�ن�ي��ق ال �ل �ب �ن��اين ق� ��ادر ع �ل��ى �صنع
ال �ك �ث�ير ..ول��و ب ��إم �ك��ان��ات قليلة وم�ت��وا��ض�ع��ة.
احتماالت املجموعة الثانية

رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان يهنئ الالعبني بالفوز التاريخي

ت�أجل احل�سم يف املجموعة الثانية اىل
اجل��ول��ة ال�ساد�سة والأخ �ي�رة يف � 29شباط

املقبل� ،إذ تت�صدر كوريا اجلنوبية بر�صيد
ع���ش��ر ن �ق��اط ( 12ـ�ـ�ـ  ،)4ب �ف��ارق الأه� ��داف

فقط �أم��ام لبنان ( 8ـــ  ،)10ورفعت الكويت
ر�صيدها �إىل  8نقاط بفوزها على الإمارات
 2ـ �ـ  ،1يف ح�ين لقيت الأخ �ي�رة خ�سارتها
اخل��ام���س��ة ع�ل��ى ال �ت ��وايل وب�ق�ي��ت م��ن دون
ر�صيد.
وي �ح �ت��اج ل �ب �ن��ان �إىل ال �ت �ع��ادل ف �ق��ط يف
مباراته القادمة مع الإمارات يف الإمارات� ،إذ
�سي�صبح ر�صيده  11نقطة ،من دون النظر
�إىل املباراة بني كوريا اجلنوبية والكويت يف
كوريا ،وحتى لو خ�سر لبنان �أمام الإمارات،
ف�سيت�أهل �إىل ال ��دور احل��ا��س��م �إذا تعادلت
كوريا مع الكويت �أو خ�سرت الكويت.
ويت�أهل �أول وثاين املجموعات اخلم�س يف
الدور الثالث �إىل الدور النهائي ،حيث توزع
املنتخبات الع�شرة على جمموعتني بواقع
خم�سة منتخبات يف كل واحدة ،وتلعب �أي�ضاً
بنظام ال��دوري من مرحلتني ذهاباً و�إياباً،
وي�ت��أه��ل الأول وال �ث��اين م��ن ك��ل جمموعة
مبا�شرة �إىل النهائيات يف الربازيل.
وي�ل�ت�ق��ي ��ص��اح�ب��ا امل��رك��زي��ن ال �ث��ال��ث يف
املجموعتني ذهاباً و�إياباً يف ملحق �آ�سيوي،
ي�ع�بر امل�ت� أ�ه��ل ف�ي��ه �إىل خ��و���ض حم�ل��ق آ�خ��ر
م��ن م �ب��ارات�ين �أي �� �ض �اً م��ع خ��ام����س �أم�يرك��ا
اجلنوبية.

فـــي األفـــق الـمــدريــــدي
مواجهة العبي بر�شلونة دون �أن ينجح يف �إيقاف التحرك وامل��زج بني اال�ستحواذ على الكرة وفن
الأرجنتيني ليونيل مي�سي وزمالئه ،وقد ظهر الهجمات املرتدة.
النادي امللكي منذ بداية املو�سم احلايل ب�أ�سلوب
وك� ��ان ل �ي��ون �أك �ث�ر َم ��ن جت � �رّع م � ��رارة جن��اح
لعب مغاير متاماً للمو�سم املا�ضي� ،إذ يقدم �أداء التكتيك املعتمد من قبل مورينيو ه��ذا املو�سم،
�شيقاً ومثرياً ي�ضاهي �أ�سلوب رج��ال غوارديوال ،بعد �أن تلقى هزميتني قا�سيتني على يد النادي
وه ��ذا م��ا حت ��دث ع�ن��ه جن��م ال�ف��ري��ق ال�برت�غ��ايل امللكي ( 4-0و )2-0يف اجلولتني الأخريتني من
كري�ستيانو رون��ال��دو ال��ذي ي�ب��دو �أك�ث�ر ارت�ي��اح�اً دوري الأب �ط ��ال ،وق��د حت��دث الع�ب��ه ال�برازي�ل��ي
بالتكتيك املعتمد هذا املو�سم واملرتكز على �سرعة ايدر�سون عن طريقة لعب ريال ،قائالً« :عندما

ريال مدريد

ي�ستحوذون على الكرة ي�صبح اللعب �سريعاً جداً،
ف�ي�م��ا ذه ��ب م��درب��ه رمي ��ي غ ��ارد �أب �ع��د م��ن ذل��ك
بقوله« :ميلك ري��ال مواهبة فردية مهمة جداً،
لكنه ميلك �أي�ضاً وجهاً جماعياً يعمل ب�شكل جيد
وينوع بطريقة التوزع يف امللعب ما ي�شكل م�شكلة
كبرية للفريق اخل�صم».
وي�ع��ول ال�ن��ادي امللكي ه��ذا املو�سم على ت�ألق
ث�لاث��ي ال�ه�ج��وم امل�ت�ن��وع يف م��واه�ب��ه وامل �ك��ون من
الفرن�سي ك��رمي بنزميا والأرجنتيني غونزالو
هيغواين وبالطبع رون��ال��دو ال��ذي ميثل املهارة
الفردية وال�سرعة والفعالية التي جتلت بت�سجيله
ه��ديف فريقه يف مرمى ليون وثالثية يف مرمى
�أو�سا�سونا ،رافعاً ر�صيده �إىل � 103أهداف يف 106
م�ب��اري��ات خا�ضها م�ن��ذ ان�ت�ق��ال��ه م��ن مان�ش�سرت
يونايتد مقابل  95مليون ي��ورو .ورف��ع رونالدو
ر�صيده �إىل  17ه��دف�اً يف  17م�ب��اراة يف خمتلف
امل�سابقات هذا املو�سم.
كما يدين ريال بت�ألقه هذا املو�سم �إىل عودة
النجم ال�برازي�ل��ي ك��اك��ا �إىل امل�ستوى ال��ذي كان
عليه ق�ب��ل مو�سمني م��ع م�ي�لان الإي �ط��ايل بعد
تعافيه من الإ�صابات التي الحقته املو�سم املا�ضي،
فيما يوا�صل الأملاين م�سعود اوزيل ت�ألقه لي�ؤمن
م��ع ك��اك��ا �صانعي �أل �ع��اب م��ن ال �ط��راز ال�ع��امل��ي يف
�صفوف الـ»مريينغي».

جالل قبطان
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كاريكاتير

هل يتذكره رجال الدولة اليوم؟
�سعدي املنال ..رجل اال�ستقالل ورا�سم العلم اللبناين
قبل �ساعات من حلول  22ت�شرين الثاين
من كل عام ،يتوجه ممثلو ر�ؤ�ساء اجلمهورية،
وجمل�س النواب ،وجمل�س ال��وزراء� ،إىل و�ضع
�أكاليل الزهور على �أ�ضرحة رجال اال�ستقالل،
ومع الأ�سف ،لكن ثمة رجل ا�ستقاليل بارز ال
ي�ؤتى على ا�سمه وال ذك��ره ،حتى �أننا ال جند
�ساحة �أو �شارعاً با�سمه يف العا�صمة ب�يروت،
عنينا به الرئي�س �سعدي املنال.
فالرئي�س املنال كان أ�ح��د النواب ال�سبعة
ال��ذي��ن ح��ا� �ص��ره��م اجل �ن��ود ال�ف��رن���س�ي��ون يف
جمل�س النواب ،وهو دخل عنوة �إىل املجل�س،
حينما ت�سلق �أح ��د ال �ن��واف��ذ ليلج منها �إىل
الداخل ،وكاد �أحد ال�سنغاليني يطعنه بحربته،
لوال البطل الريا�ضي ح�سني �سجعان ،الذي
�شق �صفوف اجلماهري املحت�شدة ودق رقبة
اجل�ن��دي ق�ب��ل �أن ي�ن��ال م��ن امل�ن�لا ،وم��ا ت��زال
النافذة يف املجل�س حتى الآن حتمل ا�سم املنال.
العلم اللبناين كما ر�سمه �سعدي املنال يف ت�شرين الثاين 1943
كما �أن البطل اال�ستقاليل ا آلخ ��ر ال��ذي
دخل من باب املجل�س الرئي�سي عنوة هو النائب ال � �ن� ��واب �� �ص�ب�ري ح� �م ��ادة اع �ت �ب ��ار اجل�ل���س��ة الأم�ك�ن��ة ..وه��و ك��ان زينة االنت�صار اللبناين
ر��ش�ي��د ب�ي���ض��ون ،ال ��ذي وجّ ��ه لكمة ق��وي��ة �إىل التاريخية �آنئذ قانونية ،رغم اقت�صارها على قبل يومني حينما انت�صر منتخب لبنان على
جندي فرن�سي حاول اعرتا�ضه� ،أما املنال ،ابن �سبعة نواب ،لأن امل�ستعمر الفرن�سي �أغلق كل منتخب كوريا اجلنوبية ..فهل يتذكر رجال
طرابل�س ال�شهباء ،الذي ال يوجد فيها �أي�ضاً ال�ط��رق��ات �إىل �ساحة النجمة ،ومنع و�صول ال��دول��ة ال�ي��وم را��س��م العلم ال�ل�ب�ن��اين ،ورج��ل
�شارع رئي�سي با�سمه� ،سوى �شارع ق�صري ،بالكاد النواب �إىل املجل�س ،فهو من توىل مهمة ر�سم اال��س�ت�ق�لال ��س�ع��دي امل �ن�لا؟ وي��ذك��رون��ه ول��و
يعرفه �أحد با�سم �سعدي املنال ،لأن معظم �أهل العلم اللبناين يف تلك اجلل�سة التاريخية ،بباقة من الزهر؟
ف�صدّق عليه النواب ال�ستة ورئي�سهم ..وهكذا
طرابل�س يعرفونه با�سم �شارع البلحة.
�أ .ز .د.
�أم ��ا امل �ن�لا ،فحينما ق��رر رئ�ي����س جمل�س يرفرف العلم الذي ر�سمه �سعدي املنال يف كل
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.
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