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اقتراب زوال
الخطر ..من قطر
ما الذي دار بني الأمري القطري
والعقيد القذافـي خالل مكاملتهما
الهاتفية؟ وم��ا ه��و م��دى �صدقية
القول ب���أن قطر تعمل على �ضرب
ال�سعودية اقت�صادياً و�سيا�سياً؟
يف وق������ت ت���ل���ت���ه���ي ال�������س���ع���ودي���ة
مب�����ش��اك��ل��ه��ا امل���ت���ع���ددة وامل��ت��ن��وع��ة..
وتن�شغل م�صر ب�أزماتها ..وفـي وقت
ي��ح��اول ال��ع��راق مللمة ج��راح��ه بعد
االندحار الأمريكي ..حتاول قطر
�أن تتنطح ل����دور ك��ب�ير؛ كمعتمَد
وحيد للأمريكي يف املنطقة ..فهل
يتذكر �أح���د ق�صة ال�ضفدع ال��ذي
�أراد يوماً �أن يبتلع ثوراً؟
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االفتتاحية

ماذا أنجزت الحكومة اللبنانية
لغاية اآلن؟
�إن املرحلة التي مير بها لبنان دقيقة وح�سا�سة ،ويجب على
القيادات ال�سيا�سية التعاطي معها �ضمن الثوابث الوطنية التي
حت�صّ ن الوطن من ال��داخ��ل ،وتف�شل كل ما يُحاك ويُخطَّ ط من
م ��ؤام��رات على ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��اين ،رغ��م ك�ثرة امل�ط�ب��ات على هذه
ال�ساحة ،وت�شعّب تعقيداتها الإقليمية والدولية.
ل��ذا ن�ت���س��اءل :م��اذا فعلت احل�ك��وم��ة يف ه��ذه امل�ل�ف��ات الدقيقة
وامل�ل��حّ ��ة ،اب �ت��دا ًء م��ن لقمة العي�ش وال��و��ض��ع الإق�ت���ص��ادي امل�تردي
والف�ساد ال�ضارب �أطنابه بكل م�ؤ�س�سات الدولة ،واملع�شع�ش يف عقول
القيادات ال�سيا�سية ،التي ال ه ّم لها �إال ال�صفقات وامل�صالح الذاتية؟
ماذا فعلت احلكومة مبلفات الإ�صالح الإداري والتعيينات ،التي
�أ�صبحت جبنة يتقا�سمها �أمراء الطوائف ،واملبنية على اال�ستزالم
ومدى الربح من هذه املواقع مل�صلحة الزعيم �أو القيادي؟
نت�ساءل عن ملف زي��ادة الأج��ور ،بعدما ارتفعت الأ�سعار ب�شكل
جنوين ،والزيادة املرتقبة �أ�صبحت يف خرب كان ،لأن الغالء ق�ضى
عليها ق�ب��ل �أن ت��ول��د ،وك� ��أن ه�ن��اك ت ��آم��راً م�تراب�ط�اً ب�ين التجار
و�أ�صحاب امل�صالح االقت�صادية واملعي�شية ،وبني �أركان الدولة ،التي
�أ�صبحت دويالت ومزارع �ضمن مناطقية النفوذ واال�ستغالل!
ه��ل ت��درك احلكومة �أن امل��واط��ن ك��اد �أن يفقد الثقة بها؟ هل
ت��درك احلكومة �أن�ه��ا �أ�صبحت ال تعني امل��واط��ن ،وال ي�ع�وّل عليها
وعلى قراراتها ،لأن قراراتها بعيدة كل البعد عن هموم املواطن،
ولأن قراراتها لن تنفَّذ ،ابتدا ًء من التهرب من التحديث والإ�صالح،
خ�صو�صاً عدم تبنّي م�شروع قانون انتخابي جديد يلحظ الن�سبية،
لأن التمثيل النيابي منقو�ص جداً ،وغري �صحيح �أو عادل �أو �صادق،
بدليل ما هو عليه الواقع يف لبنان؟
الن�سبية تعطينا فر�صة �أخرى ميكن �أن ت�ؤدي �إىل متثيل �أكرث
�صحة و�أ�صدق ،و�إن املعيار الطائفي ،و�أبدية امل��ادة  ،95جعلت من
�أمراء الطوائف ا�ستغالليني انتهازيني ،ونقول :ال بد من التحرر
من ربقة القيد الطائفي ،مهما طال الزمن..
لي�س من املبالغة القول �إن املعار�ضة ال�سابقة واملواالة احلالية
يف حالة �إحباط ،وعندما حكمت هذه الأكرثية واختلفت الأماين
وال �ت �ط �ل �ع��ات م��ع امل �م��ار� �س��ات احل �ك��وم �ي��ة احل��ال �ي��ة ب��ا��ص�ط�ف��اف�ه��ا
و�صراعاتها امل�صلحية ،على ح�ساب ال��وط��ن وامل�ق��اوم��ة وال�شعب،
ت�أكَّد �أن هذه الذهنية التي تهدم الوطن� ،أ�ضعفت موقف الأكرثية،
وجعلته يف قف�ص االت�ه��ام ،رغ��م امل�ح��اوالت التي مار�سها الفريق
املعار�ض اليوم ،وم�س�ؤوليته عن الهدر يف املال العام والعجز والدين
والف�ساد واملح�سوبية والهرطقة االقت�صادية واملالية� ،أ�صبح اليوم
يف موقف قوي للدخول ملحاولة الإ��س��اءة للأكرثية ،من خاللها،
ومنها الت�شوي�ش على �سالح املقاومة ،رغ��م �إجن��ازات�ه��ا العظيمة،
ومواقفها وانت�صاراتها وحتقيقها اال�ستقرار ب�ت��وازن القوى مع
ال�ع��دو ال�صهيوين ،واالرت �ي��اح الأم�ن��ي ،وتف�شيل مقولة التوطني
والتق�سيم ،لأنها املعيار لال�ستقرار الداخلي وجمابهة كل م�ؤامرة
تع�صف بلبنان.

النائب ال�سابق في�صل �سليم الداوود
�أمني عام حركة الن�ضال اللبناين العربي

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

دور �سعــودي بعـد االن�سحـاب الأمريكي

القادة اخلليجيون على هام�ش م�ؤمترهم الذي عقد الثالثاء املا�ضي(�أ.ف.ب).

ب �ع��د ال�ف���ش��ل ال� ��ذي ُم �ن��ي ب��ه امل �� �ش��روع
ال �غ��رب��ي يف �� �س ��وري ��ة ،وب �ع ��د االن �� �س �ح��اب
ا ألم�ي�رك ��ي م��ن ال� �ع ��راق ،وال� ��ذي � �س �ي ��ؤرّخ
ملرحلة جديدة يف منطقة ال�شرق االو�سط
واخلليج ،ب�سبب الفراغ الأمني وال�سيا�سي
ال��ذي �سيرتكه ،خ�صو�صاً ملا ك��ان للوجود
ا ألم�ي�رك��ي يف ال �ع��راق م��ن ق��وة ع�سكرية
ي��رف��د ب �ه��ا احل �ل �ف��اء اخل�ل�ي�ج�ي�ين ال��ذي��ن
يرتبطون مب�صالح واتفاقيات م�شرتكة
م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،ب ��د�أت خ��ري�ط��ة ج��دي��دة يف
املنطقة يف التبلور ،وم��ن منطقة اخلليج
بالذات هذه املرة ،من خالل �إعالن الكيان
املوحد ملجل�س التعاون اخلليجي.
ل �ق��د �أت� ��ى االن �� �س �ح��اب الأم�ي�رك ��ي من
ال � �ع� ��راق ل �ي ��ؤ� �ش��ر �إىل ف �� �ش��ل الأه � � ��داف
الأمريكية من احتالل ه��ذا البلد ،فبعد
�أن ك��ان��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت �ت��وق��ع �أن
يكرّ�س احتاللها للعراق بقاءها فيه عقود
ع��دي��دة ،وحت��وي��ل ال �ع��راق �إىل م��ا ي�شبه
ال��دول��ة  -احلاجز يف وج��ه انت�شار النفوذ
ا إلي��راين يف املنطقة ،وبعد الوعود بجعله
«دول��ة دميقراطية من��وذج�ي��ة» يف ال�شرق
الأو�� �س ��طُ ،ت�ل�ه��م ال� ��دول الأخ � ��رى بتبني
ن�ظ��ام�ه��ا ومن��وذج �ه��ا ،وت���س�م��ح بتكري�س
نظرية الدومينو التي تعني وق��وع جميع

الدول يف ال�شرق الأو�سط حتت ال�سيطرة
الأمريكية ،تبدو النتيجة عك�سية اليوم،
فبعد �إنهاء الأمريكيني ما يقارب �سنوات
ت�سع من االحتالل الع�سكري املبا�شر ،يبدو
العراق دول��ة متهالكة تنخرها الطائفية
واملذهبية ،وال�صراعات الداخلية بني قوى
�سيا�سية فا�سدة.
ي�ب��دو ال �ع��راق ال�ي��وم على �شفري �أزم��ة
�سيا�سية كربى ،تغذيها الع�صبيات املذهبية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،وت �خ �ت �ل��ط ف �ي �ه��ا امل���ص��ال��ح
الإق�ل�ي�م�ي��ة ،وت��ذ ّك��ر مب��ا ح�صل يف اجلبل
اللبناين غ��داة ان�سحاب ال�صهاينة منه
عام  ،1983واملجازر التي ح�صلت آ�ن��ذاك،
وما يُحكى عن �سعي «�إ�سرائيلي» لها ،من
خالل االن�سحاب فج�أة من منطقة تغذيها
الأحقاد والع�صبيات املذهبية والطائفية.
وب� �ع ��د �إدراك اجل �م �ي��ع ب� �ع ��دم ق ��درة
التدخل الع�سكري يف �سورية� ،أو �إ�سقاط
نظام الأ�سد بالقوة ،وبعدما تبينّ �أن من
نتائج احلراك الذي ح�صل يف املنطقة عام
 ،2011ازدياد النفوذ الإيراين يف املنطقة
ب�شكل ع��ام ،ال�سيما بعد م��ا أ�ظ�ه��رت��ه من
تفوق ع�سكري وتكنولوجي ،وجن��اح غري
متوقع يف احلرب الإلكرتونية ،وبعد ف�شل
احللم الرتكي با�ستعادة دور �إمرباطوري

ك��ان قد فقده يف بداية القرن الع�شرين،
ت�برز ال�ي��وم �إىل ال��واج�ه��ة رغبة �أمريكية
�شديدة باحتواء إ�ي��ران ونفوذها املتعاظم
يف امل�ن�ط�ق��ة ب�ع��د االن �� �س �ح��اب ،وذل� ��ك من
خ�لال حماولة ا�ستعادة ال��دور ال�سعودي،
و�إعطائه دوراً ب��ارزاً يف ه��ذه العملية من
خالل ما يلي:
 حتوّل دول جمل�س التعاون اخلليجي�إىل «ك �ي��ان واح � ��د» ،تلبية ل �ل��دع��وة التي
وجهها العاهل ال�سعودي امل�ل��ك عبد اهلل
�إىل دول جم �ل ����س ال �ت �ع ��اون اخل�ل�ي�ج��ي؛
بتجاوز مرحلة التعاون �إىل االحتاد ،والتي
تبنتها دول املجل�س يف قمة جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ..و�إذا حتققت ه��ذه اخل�ط��وة،
وقام هذا الكيان اخلليجي بنجاح ،ف�سيكون
لل�سعودية �سيطرة وا�ضحة على مقرراته،
ملا لها من قوة اقت�صادية ،وب�سبب م�ساحتها
اجلغرافية التي تعطيها وزناً ال ي�ستهان به
بالن�سبة �إىل الدول ال�صغرية املحيطة بها.
 �إ�ضعاف العراق ومنعه من التحول�إىل دول��ة �إقليمية وازن��ة ،من خالل �إث��ارة
االنق�سامات املذهبية ،و�إدخ��ال��ه يف �أزم��ة
��س�ي��ا��س�ي��ة ك �ب��رى ،ع �ل��ى �أث � ��ر االن �� �س �ح��اب
الأمريكي منه ،خ�صو�صاً بعد الدور الذي
ح��اول �أن يلعبه يف الأزم ��ة ال�سورية ،من

مـــــــن هــــــــو؟

نحو عالقة متطورة وفاعلة

رئي�س حزب فاعل يف قوى � 14آذار � ،1978أ�صيب بنوبة غ�ضب و�إحباط حينما
رف�ض م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية جيفري فيلتمان تخ�صي�صه بزيارة يف
مقر �إقامته ،خالل زيارته الأخرية للبنان.
وبعد ات�صاالت وم�ساعي و�سطاء مع ال�سفرية كونيللي ،اتُّفق على لقاء يف �أحد
الفنادق الكربى يف العا�صمة ،لكن قبيل دقائق من املوعد� ،أُبلغ �أن امل�س�ؤول
الأمريكي لي�س لديه وقت للقاء به.

العالقة بني ح��زب اهلل وبكركي حققت نقلة نوعية،
من خالل الزيارة التي قام بها وفد ميثل البطريرك
امل���اروين ب�شارة بطر�س ال��راع��ي ،لأم�ين ع��ام احلزب
ال�سيد ح�سن ن�صراهلل ،وعُ لم �أن هناك مقاربة خمتلفة
للعالقة الثنائية وامللفات املطروحة قيا�س ًا �إىل مرحلة
العالقة مع البطريرك ال�سابق ن�صراهلل بطر�س �صفري.
وكما �أف���ادت امل�صادر ،ف���إن ق��راءة ال�سيد ن�صر اهلل
والبطريركية املارونية للهواج�س امل�سيحية والوطنية،
ول�سبل معاجلتها ،كانت متقاربة.
كما ا�ستقبل ال�سيد ن�صر اهلل ،رئي�س تكتل الإ�صالح
والتغيري العماد مي�شال عون ،ومت الت�أكيد خالل اللقاء
على �أهمية التن�سيق الكامل ،واعتماد �آل��ي��ات فعّالة
للمرحلة املقبلة ،وك��ذل��ك ج��رى الت�أكيد على متانة
التفاهم والتحالف القائم بني اجلانبني ،ما ي�ساعد على
حت�صني لبنان �أمام كل التحديات القائمة واملقبلة.

تنظيف «امل�ستقبل»
قال �أحد م�ست�شاري احلريري� ،إن عملية «تنظيف» الإع�لام التابع لتيار «امل�ستقبل»
�سوف يحقّق وفر ًا ماي ًا ال يُ�ستهان به ..فتمنى عليه �أحد امل�ستمعني �أن ال ي�ستخدم كلمة
«تنظيف» ،لأن ه�ؤالء خدموا احلريري وتياره ،وبالتايل لي�سوا �أو�ساخاً ،وميكن �أن ينقلبوا
اال ال يحلمون بجمعها طوال
�سيا�سياً ..فر ّد عليه :نحن جعلناهم ب�شر ًا و�أعطيناهم �أمو ً
عمرهم« ..لي�ضحكوا يف عبّهم» ،وه�ؤالء لن يكونوا قادرين على معادتنا على �أمل العودة،
لأن ال �أحد من الطرف الآخر ميكن �أن ي�ستخدمهم ،لعدم الثقة بهم ،ولقلة كفاءتهم.
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مــن الــعـــراق
خالل الو�ساطة التي كان يحاول القيام بها ،والوقوف علناً
يف وجه امل�شاريع العربية الهادفة �إىل عزل �سورية.
 م��ا ُي�ح�ك��ى ع��ن دور � �س �ع��ودي يف احل� ��راك ال�سيا�سيالعراقي امل�ستجد بعد االن�سحاب ،وذلك من خالل حتري�ض
املحافظات ذات الغالبية ال�سُّ نية على املطالبة بالتحول �إىل
�أقاليم ذات ا�ستقالل ذات��ي ،وبالتايل حتويل ال�ع��راق �إىل
دولة فيدرالية �ضعيفة مق�سّ مة على �أ�سا�س طائفي.
 ازدي��اد النفوذ ال�سعودي يف اليمن ،بعد جناح مبادرةدول جمل�س التعاون اخلليجي يف اليمن ،والتي متثلت يف
�إقناع الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح بالتنحي.
 دعم خليجي وا�ضح يف املجاالت ال�سيا�سية والأمنيةوالتنموية لكل من مملكة البحرين و�سلطنة عمان ،ويف
ذل��ك ر�سالة وا�ضحة ب��أن احل��راك ال�شعبي ممنوع يف تلك
ال��دول ،و�أنه لن يتم التهاون مع التحركات ال�شعبية التي
تتهم دول اخلليج إ�ي��ران بتغذيتها ،وبهذا ا إلع�لان حتاول
ال�سعودية ودول اخلليج ا�ستخدام �سيا�سة «الع�صا الغليظة»
جتاه التحركات ال�شعبية يف دولهم ،و�ضد كل ما يعتربونه
ت��دخ�لات خ��ارج�ي��ة  -وحت��دي��داً إ�ي��ران�ي��ة  -يف � �ش ��ؤون دول
اخلليج.
وعلى ما يبدو ،ف�إن ال�سعودية اليوم من خالل �سيا�ستها
املعلنة جتاه التحركات ال�شعبية التي ح�صلت يف اخلليج،
وم��ن خ�لال إ�ع�لان «الكيان ال��واح��د» ال��ذي ح�صل يف قمة
كجل�س ال�ت�ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ،ت�سعى لتطبق م��ع إ�ي� ��ران يف
اخلليج ما ي�شبه مبد أ� «م��ون��رو» ال��ذي اعتمدته الواليات
املتحدة ا ألم�يرك�ي��ة ع��ام  1832م��ع �أوروب ��ا ،وال��ذي انطلق
من قاعدة �أ�سا�سية مفادها �أن «�أي حماولة من قبل الدول
الأوروبية للتدخل يف �ش�ؤون القارة الأمريكية ،ت�شكّل خطراً
على �سلم و أ�م��ن الواليات املتحدة» ،ما يعني حق الواليات
املتحدة بالتحرك للدفاع لدى تهديد �سيادة �أي دولة من
دول �أمريكا الالتينية من قبل الأوروبيني ،وي�أتي يف هذا
ال�سياق ت�صريح �سعود الفي�صل حول توازن الردع النووي،
للغمز من قناة النووي الإيراين املهدد للمنطقة.
يف النهاية ،ال بد من الإ��ش��ارة �إىل �أن االحت��اد بني دول
عربية متجاورة ومتعاونة على غ��رار التعاون الأوروب ��ي،
هو أ�م��ر مرغوب ومطلوب يف ح��ال ك��ان هدفه ال�سعي �إىل
تقوية ه��ذه ال��دول اقت�صادياً و�سيا�سياً وثقافياً وعلمياً،
وال �� �س�ير ب�ه��ا ن�ح��و ال �ت �ق��دم واالل �ت �ح��اق ب��رك��ب احل �� �ض��ارة،
والتقدم التكنولوجي ،وحتقيق رفاهية �شعوبها ،أ�م��ا �إذا
كان الهدف منه تقوية نفوذ الواليات املتحدة الأمريكية
يف اخلليج ،و إ�ع�لان �سيا�سات عدائية جتاه ال��دول العربية
ا ألخ��رى ،وحماولة �إ�ضعافها ،فالأف�ضل �أال يتم ال�سري به،
لأنه �سي�ؤدي �إىل خراب ا ألم��ة ،وفقدان �سيادتها بالكامل،
بعدما فقدت الكثري من مقومات الوحدة ،خ�صو�صاً بعد
حتوّل اجلامعة العربية �إىل �أداة يف يد امل�شاريع التق�سيمية
املعدَّة للمنطقة.

ليلى نقوال الرحباين

بــــــروفــــــــايـــــــــل

عقاب صقر ..سالح إعالمي وميداني
إ�ن ��ه ا��س��م ع�ل��ى م�سمى؛ ع�ق��اب م��ن ��ص�ق��ور � 14آذار؛ يف
الإعالم كما يف امليدان.
رمبا ال يُعد عقاب �صقر من الفاعلني يف القرار ال�سيا�سي
لهذه القوى ،لكنه من دون �شك �أحد �أ�سلحتها الإعالمية
الفعالة يف «الهوبرة» ،لقدرته على �إط�لاق الكالم ب�سرعة
قيا�سية ،حتى قال البع�ض �إنه ال ي�سمع ما يقوله ،وال يفهمه
�أحياناً!
أ�م��ا ج��دي��د ال �ق��درات اخل��ا��ص��ة ل�ه��ذا ال���ش��اب ال �ق��ادم من
الأحياء الفقرية �إىل «الداون تاون» فالـ«هاي �إند» يف �أوروبا،
فهو تنفيذ امل�ؤامرات على �أنواعها ،و�آخرها ا�ستهداف �سورية
�إعالمياً وميدانياً ،من خالل �إ�شرافه املبا�شر على �صفحة
ما ت�سمى «الثورة ال�سورية» على الـ«فاي�س بوك» ،والتي يقوم
من خاللها بفربكة كبرية للوقائع ،مب�ساعدة مكتب �إنتاج
�ضخم �أقيم يف بروك�سل ،حيث يقيم حالياً بتمويل مبا�شر
من ا�ستخبارات دولة عربية ،ويقوم العاملون يف هذا املكتب
ب�إجراء عمليات مونتاج و�إنتاج لأفالم وم�شاهد ،بالإ�ضافة
�إىل البيانات وت�سمية �أيام اجلمعة بطريقة م�سرحية �أحياناً.
ومل��ا ك��ان��ت ال�سرية واج �ب �اً ،اخ �ت��ار �صقر �أن ي��ذه��ب �إىل
�أوروبا ،حيث املكان �أكرث �أماناً للحركة ،بعيداً عن �أية رقابة،
حيث يقوم بالتن�سيق املبا�شر مع حممد رح��ال؛ �أح��د �أب��رز
الذين ينادون بالتدخل الع�سكري الأجنبي وال�صراع امل�سلح
�ضد النظام والأجهزة الأمنية واملواطنني.
امل�ع�ل��وم��ات ت�ق��ول �إن �صقر مكلف ر�سمياً م��ن الرئي�س
ال���س��اب��ق ل�ل�ح�ك��وم��ة ��س�ع��د احل��ري��ري مل���س��اع��دة «امل�ج�م��وع��ة
الأوروبية يف املعار�ضة ال�سورية» ،التي تتخذ من بروك�سل
م �ق��راً ل �ه��ا ،وم��رك��ز م�ت��اب�ع��ة ي��وم�ي��ة ل� �ـ«احل ��راك ال�شعبي»
ال�سوري ،وتفا�صيل �أخرى يف �سورية ،و�إنه ي�سهم يف تنظيم
العمل الإعالمي للتن�سيقيات املنظمة للتحركات ال�شعبية
يف بع�ض امل��دن ال�سورية ،بدعم من رج��ال أ�ع�م��ال �سوريني
معار�ضني وخليجيني ..وتو�ضح هذه املعلومات �أن احلريري
يلتقي �صقر يف فرن�سا بني احلني والآخ��ر ،حيث ي�ضعه يف
�صورة التطورات ال�سورية ،عدا عن �إعداده و�إر�ساله التقرير
اليومي للحريري.
وُلد عقاب عقاب �صقر يتيماً وفقرياً ،والده ق�ضى نحبه
يف �صراع مع الع�صابات و�أمه حامل ،فخرج �إىل الدنيا وحيداً
ال ح��ول ل��ه وال ق��وة يف ح��ي «امل�صبغة» الفقري يف ال�شياح
ب�ضاحية ب�ي�روت اجل�ن��وب�ي��ة ،على بعد أ�م �ت��ار م��ن خطوط
التما�س وال�ن��ار م��ع «ال �ق��وات اللبنانية» ،حيث ك��ان اللعب
حتت مرمى القنا�صة �أمراً اعتيادياً وطبيعياً لكل ال�سكان يف
مارون م�سك ،ويف �شارع الأ�سعد ،ونقاط الـ«فور يو» امل�شتعلة
يف مواجهة عني الرمانة من جهة �أخرى.
يف ال���س��اب�ع��ة م��ن ع�م��ره ع��ا���ش رع��ب ال �غ��زو ال�صهيوين
للبنان ،وتهجّ ر من ال�ضاحية اجلنوبية �إىل الهرمل ،ثم �إىل
بدنايل ،ثم �إىل عاليه يف اجلبل ،حيث مل يكن لعمه الذي

كفله بيتاً يف املناطق الآمنة من الق�صف واحل��رب ،فتنقل
بهم يف بيوت م�ست�أجَ رة من منطقة �إىل �أخرى ،ويف العا�شرة
من عمره عا�ش مرة ثانية رعب الق�صف ال��ذي �شنته على
ال�ضاحية قوات �أمني اجلميل.
در���س �صقر املرحلة الثانوية يف امل��دار���س الر�سمية يف
ال�ضاحية ،قبل �أن ينتقل �إىل درا�سته اجلامعية ،حيث كان
اللقاء ال��ذي غ�ير م�سار حياته م��ع الدكتور �سعود امل��وىل،
ال��ذي �أُعجب بطالقة ل�سان �صقر ،وبنباهته وقدرته على
احلفظ ،وملح فيها بع�ضاً من و�صولية قد تقوده �إىل املراتب
العليا ،فتبناه فكرياً و�سيا�سياً.
ح�صل �صقر ع�ل��ى إ�ج� ��ازة يف الفل�سفة و�إج� ��ازة يف علم
االجتماع ،ودرا�سات عليا يف علم النف�س االجتماعي ودرا�سات
عليا يف علم االجتماع ال�سيا�سي ،ودرا�سات عليا يف الفل�سفة،
وك ��ان ق��د ع�م��ل م��در� �س �اً يف م�ع�ه��د ال��درا� �س��ات الإ��س�لام�ي��ة
امل�سيحية يف اجلامعة الي�سوعية.
قدمه امل��وىل �إىل بع�ض «املفكرين» يف � 14آذار؛ �سمري
فرجنية ونايلة معو�ض ،حيث عُرف بعالقته املميزة معهما،
ومن هناك ذهب �إىل جريدة «البلد» ،يكتب عموداً وبع�ض
املقاالت التي متجّ د ق��وى «الأك�ثري��ة» �آن��ذاك ،مع عالقات
�أكرث من مميزة مع الأمريكيني ،بناها خالل �إحدى رحالته
�إىل وا�شنطن ،حيث ت�ع�رّف �إىل جناح ح�م��ود؛ امل�ست�شار يف
ق��وى التحالف ال�ت��ي غ��زت ال �ع��راق ،وعميل اال�ستخبارات
الأمريكية ،وهو �شقيق امل�ست�شار الإعالمي للحريري هاين
حمود ،ومن هناك تعرّف �صقر �إىل �سعد احلريري ،حيث
ن�ش�أت بينهما عالقة مم�ي��زة ،مل يكن أ�ح��د يعرف م�صدر
متانتها.
�صقر م�ت��زوج ول��دي��ه اب�ن��ة ،وق��د وق��ف زواج ��ه ع��ائ�ق�اً يف
ع�لاق�ت��ه م��ع امل��ذي�ع��ة التلفزيونية امل�ع��روف��ة ال�ت��ي ق�ي��ل �إن
�صقر قد تزوجها �أخرياً بعيداً عن الأ�ضواء ،بعد تدبري �أمر
طالقه..

همسات
• ت��ب�ين �أن ال��ع��م��اد
م��ي�����ش��ال ع���ون حينما
ط���رح ا���س��م القا�ضي
ط����ان����ي����و�����س م�����ش��ل��ب
ل����رئ����ا�����س����ة جم��ل�����س
ال��ق�����ض��اء الأع���ل���ى ،مل
يكن يعرفه �أب��داً� ،إمنا
هذا االختيار جاء بعد
�أن �أجمعت على علمه
و�أخ�ل�اق���ه ومناقبيته
ون���زاه���ت���ه جم��م��وع��ة
ك����ب��ي�رة م�����ن رج�����ال
ال��ق�����ض��اء وال���ق���ان���ون
واملحامني.

• ه �دّد �أح��د امل�س�ؤولني يف تيار امل�ستقبل أ�م��ام �شلّته
اخلا�صة ،ب�أن ر ّد فعل عنيف �سيلج�أ �إليه �إذا ّمت تكليف
الإع�لام��ي ال�سابق وك��ات��ب خطابات احل��ري��ري با�سم
ال�سبع بالإ�شراف على �إع�لام امل�ستقبل ،فقال له �أحد
�أفراد ال�شلّة�« :ساعتها بي�شملك التنظيف».

يف لبنان ،وحتريرهم على يد �سفارة دول��ة �أوروب�ي��ة،
ال�سيما بعد اعتقال �أحد العقول املدبرة التي تبني �أنها
كانت حتظى بحماية م��ن ح��زب فاعل يف املعار�ضة..
وترتكز الأ�سئلة حول طبيعة عمل املخطوفني ،وما �إذا
كانوا �سيّاحاً �أم كانت لهم مهام �أخرى.

• ت��ت��داول جهات خمت�صة �أ�سماء �أ�شخا�ص يقفون
وراء توزيع �صواريخ يف جنوب لبنان ،بهدف اال�ستفادة
ال�سيا�سية وامل��ادي��ة ،بحيث تتهم �سورية وحلفاءها
واحلكومة اللبنانية من جانب «�إ�سرائيل» ،و�إمكانية
انتقال ذل��ك �إىل جمل�س الأم��ن ،ما يحقق غاية طاملا
كانوا ين�شدونها.

• علم �أن عدداً من �أهايل بلدة بقاعية كانت متميزة
مبواقفها الوطنية والقومية ،ويكاد ال يخلو بيت فيها
من �شهيد يف مواجهة العدو ال�صهيوين� ،أو يف خمتلف
املنا�سبات واملواجهات الوطنية ،ينوون البدء بتحرك
��ض��د ح��زب ف��اع��ل يف ق��وى � 14آذار  ،1978ا�ستطاع
بف�ضل ر�شاويه وحتري�ضه املذهبي �أن ي�صور البلدة
وك�أنها �أ�صبحت ب��ؤرة معادية ملحيطها ،بعد �أن كانت
تلعب دوراً طليعياً فيه� ،إ�ضافة �إىل حماولة ت�صويرها

• ع��ادت �إىل ا أل� �ض��واء ق�ضية خطف �سبعة �أجانب

وك��أن�ه��ا �أ��ص�ب�ح��ت م�ع��ادي��ة ل���س��وري��ة ،وه��ي ك��ان��ت على
ال��دوام ترفع العلم ال�سوري ب�صفته علم اجلمهورية
العربية املتحدة والقومية العربية.
• لوحظ �أن نائباً �سابقاً من �أ�صول �سورية ،يحمل
�صفة نائب رئي�س يف حزب رئي�سه مهاجر الآن ،يكلف
ب�ت�ق��دمي ال �ت �ع��ازي ب��ا��س��م «م�ع� ّل�م��ه» يف ب�ع����ض ال��ذي��ن
يتهمون ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة ال���س��وري��ة بقتلهم ،ليديل
بعدها بت�صريح ناري �ضد بلده الأ�صلي.
• ت�سا�ؤالت بريوتية تُطرح يف هذه الأيام ب�شكل وا�سع
ح��ول دور جن��ل ن��ائ��ب م��ن ت�ي��ار م�ع��ار���ض ،يف التعبئة
املذهبية ،خ�صو�صاً بعد �أن �صارت �شا�شات م�شبوهة
تفتح له هواءها لبث �سموم غليونية.
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جعبة األسبوع

�سورية تك�سر حلقات امل�ؤامرة ..وتتابع م�سرية الإ�صالح

كيف عر�ضت م�شيخة خليجية الر�شوى على رو�سيا؟

لعل من �أكرث ما يهز �أو�صال
احللف املعادي ل�سورية ،املمتد
من بع�ض الداخل ال�سوري
�إىل عرب «االعتدال» ،مرور ًا
بالكيان ال�صهيوين واملجن�سني
الفرن�سيني ،ك�ساركوزي
وغليون ،وانتهاء بوا�شنطن،
هو تلك الدبلوما�سية الهادئة
والباردة التي جتيد متام ًا النظر
والتطلع �إىل كامل م�ساحة
اللعبة ،وتاريخ ت�شكيلها
ومكوناتها ،فتت�رصف بحكمة
نْ
وحنكة
نادرتي ،وجتمع املزيد
من الأوراق بني يديها ،ت�صفع
بها الوجوه الكاحلة عند الأوان
الالزم.
ي��روي دبلوما�سي خليجي� ،أن ب��رودة
الدبلوما�سية ال�سورية وهدوء �أع�صابها،
�أغرت قبل عدة �أ�سابيع زعيم دبلوما�سية
�إح� ��دى امل���ش�ي�خ��ات ،لأن ي�ت�ق��دم بعر�ض
ي�سيل ل��ه ل�ع��اب ك��ل م��ن يف نف�سه رخ�ص
�أو دن � ��اءة ،ظ �ن �اً م�ن��ه �أن جت��رب��ة اخل ��دام
والغليون قابلة للتعميم ،فعر�ض 150
مليون دوالر ،وبع�ضهم يقول  250مليون
دوالر ،على حكيم الدبلوما�سية ال�سورية،
من �أج��ل �أن ين�شق عن النظام ،فما لقى
�إال ال���ص��د ،و��س�م��ع ك�لام �اً ق��ا��س�ي�اً ي�صفه
هذا الدبلوما�سي اخلليجي بقول« :كنت
�أ��س�م�ع��ت ل��و ن��ادي��ت ح �ي �اً ..ل�ك��ن ال حياة
ملن ت�ن��ادي» ،ويعترب �أن تلك احلادثة قد
تكون جزءاً من الت�سعري العدائي العربي،
خ�صو�صاً اخلليجي� ،ضد �سورية ،ورمبا
ه��ذا م��ا جعل وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�سورية
وليد املعلم يتمنى يف م�ؤمتره ال�صحفي
الأخ�ي�ر «على ال�ع��رب �أن ي�سهموا يف حل
الأزم��ة ال�سورية ،ال �أن يكونوا عبئاً على
�سورية».
ال���س�ي��ا��س��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة ع�ل��ى م��ا ي�ب��دو
�أ�ضحت تقوم على قاعدة الر�شاوى ،حيث
ي�ؤكد دبلوما�سي �أوروبي �شرقي �أن �إحدى
امل�شيخات و�صلت �إىل حد عر�ض الر�شوى
على دول��ة ك�برى م��ن وزن رو��س�ي��ا ،حيث
�أب��دت ه��ذه امل�شيخة ا�ستعدادها لتقدمي
خم�سة مليار دوالر على مو�سكو ،من �أجل
تغيري موقفها من �سورية.
وي�صف الدبلوما�سي الأوروب� ��ي هذا
ال�ت���ص��رف ب ��الأرع ��ن والأح �م ��ق وال�غ�ب��ي،
لأن � ��ه ي�ك���ش��ف ع ��ن ح�ق�ي�ق��ة واح � � ��دة؛ �أن
م�شيخات اخلليج ال تعرف حجم امل�صالح
والعالقات الدولية ،كما �أنه ينم عن فهم
قا�صر للتطورات الكربى التي ت�شهدها
املنطقة.
وب� ��ر�أي ه��ذا ال��دب�ل��وم��ا��س��ي الأوروب� ��ي
ال�شرقي� ،أن ال�سيا�سة الأم�يرك�ي��ة رغم
اخ�ف��اق��ات�ه��ا وه��زائ �م �ه��ا ،ال ت�ستطيع �أن
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�إطالق �أحد �صواريخ القوة البحرية ال�سورية خالل املناورة الأخرية

تعي�ش م��ن دون خ�ل��ق ب ��ؤر ل�ل�ت��وت��ر ،وه��و ملتهبة مب�شاكلها الداخلية على م�ستوى
امل�ب��د�أ ال��ذي عمل ونظّ ر له بريجن�سكي ،العائلة احلاكمة و��ص��راع الأج�ي��ال فيها،
الذي ر�أى �أن على وا�شنطن �أن تخلق ب�ؤر وعلى م�ستوى الواقع االجتماعي وحرية
ت��وت��ر ب�شكل دائ��م لتربير تدخلها ،لكن الر�أي والتعبري والتحرر االجتماعي.
وال�سعودية لها م�شاكلها م��ع �إي��ران
وا�شنطن ُ�صفعت يف �أكرث من منطقة من
العامل ،وو�صلت هذه ال�صفعات �إىل عقر ب�ف�ع��ل ال �ت��دخ��ل الأم�ي�رك ��ي ال� ��ذي منع
ت �ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن نحو
دارها ،ويعدد هذه ال�صفعات:
ُ�صفعت يف ال�ع��راق ب�شكل م��دوٍّ ،حيث الأف�ضل ،فيما لها م�شاكلها مع العراق
اعرتف ب�أكرث بـ 4500قتيل ،وب�أكرث من ال �ت��ي مل ت �ع��رف ك �ي��ف ت�ن���س��ج ع�لاق��ات
ع�شرين �أل��ف ج��ري��ح ،و�أك�ث�ر م��ن خم�سة ح�سنة معها ،وبقيت تخ�ضعها لأوام��ر
�آالف م�شوّه ومُقعَد من جنودها ،معترباً الأمريكي ،وم�صر ملتهبة ب�أزماتها التي
�أن هذا الرقم غري حقيقي ،وهو يقرتب تتفرع وتتعدد ،وهنا كان ال بد من البحث
م ��ن �أك �ث��ر م ��ن م �ئ��ة �أل � ��ف ق �ت �ي��ل وج ��رح عن طرف ثالث ،فكانت قطر؛ ذات العدد
وم�شوّه ،الفتاً �إىل �أن البنتاغون ال يعطي ال �� �س �ك��اين امل � �ح� ��دود ،ال � ��ذي ال ي �ت �ج��اوز
�أ�سماء املهاجرين اجل��دد وم��ن يحملون م�ل�ي��ون ون���ص��ف م�ل�ي��ون ق �ط��ري ،بينما
البطاقات اخل�ضراء «غرين كارت» الذين دخ�ل�ه��ا م��ن ال�ن�ف��ط وال �غ��از يكفي لأك�ثر
من مئة مليون ،والتي كانت يف الفرتات
يق�ضون يف احلروب.
� ُ��ص� �ف� �ع ��ت �أم� �ي ��رك � � ��ا وم� � � ��ازال� � � ��ت يف املا�ضية ق��د بنت ع�لاق��ات م��ع اجلميع:
�أفغان�ستان ،حيث ت��زداد �أرق��ام خ�سائرها ،م ��ع � �س��وري��ة و�إي � � ��ران وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
وها هي الآن تتلقى �صفعة من باك�ستان ،واملقاومة اللبنانية ،كما �أن لديها حمطة
حيث هناك خ�لاف ج��وه��ري ب�ين �إ�سالم اجلزيرة التي تبلغ ميزانيتها �أك�بر من
�آباد ووا�شنطن ،وم�ؤخراً منعت �إ�سالم �آباد ميزانية دول��ة ،وفيها �أكرب قاعدة جوية
�إم��داد ال�ق��وات الأم�يرك�ي��ة يف �أفغان�ستان �أمريكية ،ولها عالقات وا�سعة مع الكيان
ال�صهيوين.
عن طريق باك�ستان.
وه �ك��ذا � �ص��ارت امل���ش�ي�خ��ة ال���ص�غ�يرة
وا� �ش �ن �ط��ن ت �ت �ل �ق��ى ال �� �ص �ف �ع��ة ت �ل��وى
الأخ ��رى م��ن فنائها اخللفي يف �أم�يرك��ا وكيلة للأمريكي ،وفتحت �أب��واب البيت
الالتينية ،يف الوقت الذي تزداد موجات الأبي�ض �أم��ام ال��دور القطري ،الذي بد�أ
ال� �ع ��داء ال �� �ش �ع �ب��ي الأوروب� � � ��ي ل �ل��والي��ات مت��وي��ل اخل�ط��ة الأم�يرك�ي��ة م��ن خمتلف
املتحدة ،وتقوم املظاهرات �ضد قواعدها الأبواب:
م ��ن ب ��اب اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ال�ت��ي
الع�سكرية ،كما هو حا�صل يف �أملانيا على
ا�شرتت رئا�سة دورت�ه��ا التي �ستنتهي يف
�سبيل املثال ال احل�صر.
وه��ا ه��ي الآن ال���ص�ف�ع��ات يف ال��داخ��ل �آذار املقبل من �سلطة حممود عبا�س يف
الأمريكي ،حيث الأزمة املالية العا�صفة ،مقاطعة رام اهلل.
م��ن ال�ب��اب ال�ترك��ي ،حيث ك��ان ل�شلة
وت �ب��اط � ؤ� ال�ن�م��و ،ب�شكل �أن من��و ال�صني
�أ�صبح �أكرث بثالثة �أ�ضعاف من الواليات �أردوغ� � � ��ان � -أوغ� �ل ��و ن���ص�ي�ب�ه��ا م ��ن ك��رم
امل �ت �ح ��دة ،ل ��درج ��ة �أن ال �ب �ن��ك امل��رك��زي امل�شيخة ،يف نف�س الوقت الذي �أرادت هذه
ال�صيني �أنقذها عام  2008من االنهيار ال�شلة الرتكية �أن ت�ؤكد لأ�سيادها �أنها
ال تزال �أطل�سية ،وهي تريد دوراً يف هذا
املايل.
ل�ك��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال ت�ستطيع املجال يف �إطار من الأتركة اجلديدة.
ك ��ان امل �� �ش��روع الأم�ي�رك ��ي وم ��ا ي ��زال،
اال�ستمرار من دون خلق التوترات� ،إذن،
ال بد من ب�ؤر توتر تخلقها وا�شنطن وهي وق��ف ال�ه��زمي��ة وحت��وي�ل�ه��ا �إىل انت�صار،
يف طور ان�سحابها الع�سكري وهزائمها يف وذلك ال يتم �إال من خالل القلب الناب�ض
املنطقة ،وال بد من وكيل عنها يغذي هذه الذي ي�ضخ دماء املقاومة يف وجه امل�شروع
الب�ؤر ،ح�سب ر�أي الدبلوما�سي الأوروبي الأم�يرك��ي  -ال�صهيوين ،وه��و ما تولته
ال �� �ش��رق��ي ،ال� ��ذي ي ��ؤك ��د �أن ال���س�ع��ودي��ة امل�شيخة اخلليجية على �شتى امل�ستويات:

دفق مايل للزمر واجلماعات التخريبية
من من�شقني عن النظام ،كعبد احلليم
خدام ،و�أخرى مطلوبة بجرائم وجنايات
وه��ارب��ة يف دنيا اهلل الوا�سعة ،كالغليون
والق�ضماين وطيفور ..وغريهم.
وه� �ك ��ذا ت��ول��ت امل �� �ش �ي �خ��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة
متويل الإره��اب يف �سورية ،فموّلت على
ط��ري �ق��ة «�إ� �س��رائ �ي��ل» يف ل �ب �ن��ان ،حينما
اج �ت��اح اجل �ن��وب يف � 14آذار  ،1978ما
ي�سمى «جي�ش لبنان احلر» ،بقيادة الرائد
العميل �سعد ح��داد ،فكان جي�ش �سورية
احل ��ر ب �ق �ي��ادة امل���ش�ب��وه ري��ا���ض الأ� �س �ع��د،
وكان جمل�س ا�سطنبول بقيادة الفرن�سي
ب��ره��ان غليون ،وه��و م��ن �أ��ص��ول �سورية،
م��ع م��ا فيه م��ن حملة جن�سيات �أجنبية

وعربية خمتلفة ،وكما ت� ؤ�ك��د املعلومات
ف� ��إن اجل�ي����ش ال �� �س��وري ال��ردي��ف جلي�ش
�سعد ح��داد اللبناين تلقى تدريباته يف
الأردن و�أربيل ولبنان ،على يد �أمريكيني
و�أردنيني ،كما موّلت امل�شيخة متطرفني
م ��ن �أ�� �ص� �ح ��اب اخل �ب��رة يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان
والعراق ،ومت نقلهم عرب الأردن ولبنان،
وهو ما ك�شف عنه وزير الدفاع اللبناين
ف��اي��ز غ�صن ،ال��ذي �أك��د امل�ع�ل��وم��ات التي
تتحدث عن عمليات حت�صل عند بع�ض
املعابر غري ال�شرعية بني �سورية ولبنان،
ال��س�ي�م��ا يف منطقة ع��ر� �س��ال ،ح�ي��ث يتم
خ�لال�ه��ا ت�ه��ري��ب �أ��س�ل�ح��ة ودخ ��ول بع�ض
ال�ع�ن��ا��ص��ر الإره ��اب �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة لتنظيم
القاعدة على �أنهم من املعار�ضة ال�سورية.
ومهما يكن ،ف��إن التالعب اخلارجي
من مناورات عربية  -خليجية و�ضغوط
وتهديدات �أوروبية � -أمريكية ،وت�شويه
م��ن �شبكات الإع�ل�ام العربية والدولية،
ك ��اجل ��زي ��رة وال� �ع ��رب� �ي ��ة وب ��ي.ب ��ي� ��.س ��ي
وفران�س � ،24إ�ضافة بالطبع �إىل الإعالم
«الإ�سرائيلي» ،ي�ؤكد على حقيقة واحدة،
وه��ي �أن ��س��وري��ة ا�ستطاعت ال��وق��وف يف
وج ��ه امل� ��ؤام ��رة ال �ك�برى ال �ت��ي � �ص��ارت يف
حلقتها الأخ�ي��رة ..وال�ث��اب��ت �أن م�سرية
الإ�� �ص�ل�اح ب �ق �ي��ادة ال��رئ�ي����س الأ� �س ��د هي
حاجة �سورية ولي�ست �أبداً ترفاً.

�أحمد زين الدين

قـمــة «خــيــبــة الأمـــل» جتـمع
�أنقرة  -الثبات
يف �أن � �ق� ��رة ،ح ��ط ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق
ل�ل�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ��س�ع��د احل ��ري ��ري،
حام ًال معه بع�ض «امللفات ال�سورية»،
اخل �ب��ر ل �ي ����س يف ال� � ��زي� � ��ارة ،وال
يف ه��دف�ه��ا امل�ع�ل��ن� ،إمن ��ا يف الأ��س�ب��اب

احل�ق�ي�ق�ي��ة ال �ك��ام �ن��ة وراء م��ا ي�شبه
«ح ��زب امل �ع��زول�ي�ن» ،ف��ال�ط��رف��ان هما
اخل ��ا�� �س ��ر الأك� �ب� ��ر م� ��ن ال� �ت� �ط ��ورات
ال�سورية الأخ�ي�رة�� ،س��واء يف الداخل
ح �ي��ث ان �ح �� �س��ر ال �� �ض �غ��ط ال�ع���س�ك��ري
والأم �ن��ي على ال�ن�ظ��ام� ،أم يف اخل��ارج
م��ع حتلل ال�ضغط ال ��دويل ،وحت��ول
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اقـتـراب زوال الـخـطـر ..مـــن قــطـــر
يرتقب ال�ع��امل ب�سخرية غ�ير م�سبوقة
كيفية �أفول جنم دولة جُ ندت له قوة عاملية
مل ُي���ش�ه��د ل�ه��ا م�ث�ي�لاً ،ال م��ن ح�ج��م ال��دور
امل�م�ن��وح ل�ل�م�ترب�ع�ين ع�ل��ى � �س��دة امل���س��ؤول�ي��ة
فيها ،وال حتى للحجم الإعالمي من حيث
ال��دور الأخ�ط��ر ال��ذي تهدد ال��دول العربية
يف حميمها ،و�صو ًال �إىل حم��اوالت التطاول
على الذات الإلهية من بع�ض املنتفعني على
�شا�شاتها.
لقد لعبت «دول��ة» قطر ال��دور الأخطر
يف �سلم النيل من الأمة العربية ،منذ بداية
احل��راك يف دول��ة عربية م�شرقية ومغربية
وما بينهما� ،إال �أنها يف الأزمة ال�سورية كانت
تعمل بخطى حثيثة بوهم �إ�سقاط النظام
يف ��س��وري��ة قبل �إن �ه��اء االح �ت�لال الأم�يرك��ي
للعراق ،خوفاً من ارتداد العا�صفة عليها.
الآن وق ��د غ ��ادر الأم�ي�رك �ي��ون ي�ج��رون
خيبتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية من العراق،
ازدادت خم��اوف ال�شيخني حمد ب��ن خليفة
وح�م��د ب��ن ج��ا��س��م ،م��ع ظ�ه��ور وث��ائ��ق تثبت
ت��ورط �ه �م��ا م �ب��ا� �ش��رة يف ل�ع�ب��ة ا��س�ت�خ�ب��ارات
�أمريكية  -بريطانية وا�سعة النطاق ،وغري
بعيدة عنها �أ�صابع «املو�ساد» ،ورمبا الأخرية
ه��ي امل �ح��رك امل�ب��ا��ش��ر �إذا ��ص��دق��ت معلومة
جرى تناقلها يف �أروق��ة خليجية؛ �أن النظام
القطري ال ميكنه �أن يرف�ض �أي طلب له �أو
�أي �أمر ب�سببب امللفات التي ميتلكها املو�ساد،
ول ��ذل ��ك ي �ع�تري��ه خ ��وف ي �� �ص��ل �إىل درج ��ة
الرعب ،وال يرتدد يف تنفيذ �أي �شيء.
�أما اخلطر الذي علمت به ال�سعودية من
م�س�ؤولني ليبيني ارتقوا �سلم امل�س�ؤولية بعد
�أن و�ضعوا �أي��دي�ه��م على ت�سجيالت يف باب
العزيزية بني القذايف وال�شيخ حمد؛ �أمري

امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز و�أمري قطر حمد بن خليفة �آل ثاين

امل�شيخة ،وكذلك بني القذايف وحمد الثاين؛
رئي�س وزرائه ووزير خارجيته ،ولعل ذلك ما
دفع امللك ال�سعودي ليقول �إن «بالدنا مهددة
ب�أمنها وا�ستقرارها» يف افتتاح قمة جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجي ،ومكمن الأ� �س��رار كانت
يف امل�ح��ادث��ة الأوىل التي ك��ان فيها القذايف
م�ستمعاً �أك�ث�ر منه متحدثاً �إال م��ن بع�ض
التعليقات� ،إذ �إن��ه عمد �إىل ت�سجيل املكاملة،

لأن��ه مل يكن يثق ب�أمري قطر ،رغ��م خالف
االثنني مع ال�سعودية حينذاك.
ويف امل�ح��ادث��ة ي�ق��ول ح�م��د�« :إن النظام
ال �� �س �ع��ودي � �س��اق��ط ال حم ��ال ��ة ع �ل��ى ي��دي
قطر ،و�إن قطر �ستدخل يوماً �إىل القطيف
وال�شرقية وتق�سم ال�سعودية ،فالنظام هرم،
وامللك عبد اهلل م�سكني وجمرد واجهة ،وال
�أمل يف اجلي�ش ال�سعودي لإحداث تغيري».

احلــريــري بـالـم�سـ�ؤولـــني الأتــــراك
الفريق املدافع عن النظام يف �سورية �إىل ما ي�شبه الهجوم
عرب امل�ب��ادرة الرو�سية التي ت�صفها �أو��س��اط غربية ب�أنها
«تكتيكية».
الطرفان �سيخرجان من «املولد بال حم�ص» يف حال ا�ستمر
م�سار الأم ��ور على ح��ال��ه ،احل��ري��ري و�ضع «ك��ل بي�ضه» يف �سلة
�إ�سقاط النظام ال�سوري ،يخرج يومياً على «تويرت» يتوتر مع
رف��اق��ه �ضد ه��ذا ال�ن�ظ��ام وي�ت��وق��ع ل��ه ال�سقوط ،وت�ق��ول �أو��س��اط
ديبلوما�سية غربية �إن احلريري مل ي��درك بعد حقيقة الأزم��ة
التي حتوق به وتهدد م�ستقبله ال�سيا�سي ،فهو قطع كل ال�سبل
مع �سورية ،ولن ينفع هذه املرة معها اعتذاراً �أو تذلالً ،ومبا �أن
الو�ضع اللبناين احلايل ير�ضي جميع الأطراف ،وجد احلريري
نف�سه خ��ارج اللعبة الداخلية ب�شكل �شبه ك��ام��ل ،لأن ال��والي��ات
املتحدة ،ومعها فرن�سا ،مقتنعتان ب�أن وجود ميقاتي �أف�ضل من
وجود احلريري ،لأن الثاين م�شروع �صدام وتوتر دائم».
�أم��ا اجلانب ال�ترك��ي ،فقد وج��د نف�سه حما�صراً يف الداخل
واخلارج مبواقفه «املتقدمة» يف ال�ش�أن ال�سوري التي كان �ش�أنها
الإ�ضرار بالو�ضع االقت�صادي الرتكي نتيجة الإجراءات ال�سورية
الأخرية التي ردت فيها دم�شق على ما �سمته �أنقرة بـ«العقوبات»،
فتهدد م�صري ق��راب��ة مئة �أل��ف عائلة تركية تعتا�ش م��ن عمل
�شاحنات الرتانزيت التي متر عرب �سورية باجتاه البلدان العربية،
ك�م��ا ت���ض��ررت ا��س�ت�ث�م��ارات مب �ق��دار  350م�ل�ي��ون دوالر للقطاع
الرتكي اخلا�ص يف �سورية ،وقد حدت هذه التطورات باملعار�ضة

الرتكية �إىل رفع املو�ضوع �إىل الربملان ملناق�شة «الإداء املخيب يف
امللف ال�سوري وت�أثرياته ال�سلبية على تركيا»� ،أما العامل الأهم،
فهو �سيكون يف تداعيات الأزمة على احلزب احلاكم حتديداً وهل
�سيبقى يف من�أى �أم ال؟
�أم��ا الأزم��ة التي جتمع الطرفني ،فهي الرتاجع الأمريكي
الكبري يف امللف ال�سوري ،ذلك �أن وا�شنطن مل ترى يف ما ي�سمى
«املجل�س الوطني» �شريكاً فعا ًال يف �إ�سقاط النظام ،فهم ح�سب
ت�ع�ب�ير م �� �س ��ؤول ك�ب�ير يف اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة «ال ميتلكون
م�شروعاً وال ر�ؤي ��ة ..وغ�ير ممكن االع�ت�م��اد عليهم» ،وه��و ر�أي
يختلف �إىل حد ما مع الفرن�سيني الذين �سيبقون وحدهم يف
امليدان .فوا�شنطن مل ت�صدق �أن املبادرة الرو�سية طرحت حتى
تلفقتها ب�شكل الف��ت ،وه��ي مبادرة ت�ضر كثرياً باملعار�ضة التي
تعول على التدخل اخل��ارج��ي وح��ده .وم��ع امل�ستجد يف املوقف
الأم�ي�رك��ي ،ب ��د�أت قطر ب��ال�تراج��ع ،وي�ق��ول ديبلوما�سي غربي
�إن كالم وزير اخلارجية القطري عن �إحالة امللف ال�سوري �إىل
جمل�س الأمن هو تراجع بحد ذاته «فمجل�س الأمن الذي تر�أ�سه
رو�سيا اليوم ،ال ميكن �أن يقوم ب�أي مبادرة �ضد �سورية� ،سواء الآن
�أم يف امل�ستقبل».
وبهذا تكون �أن�ق��رة ب��دوره��ا قد خرجت من «امل��ول��د» بعد �أن
انتفى �أي دور لها يف امللف ال�سوري ،على الأق��ل جلهة املعاجلة
اجل ��دي ��ة ..ول �ه��ذا ق��د ن�ت��وق��ع ال�ك�ث�ير م��ن اجل�ع�ج�ع��ة ال�ترك�ي��ة
م�ستقبالً ..لكن بال طحني.

ويف مقطع �آخر يقول حمد�« :إن �أمريكا
وبريطانيا طلبتا منه تقريراً عن الو�ضع يف
ال�سعودية ،و�أعربتا عن نيتهما باخلال�ص
من النظام والإط��اح��ة به ،لكنهما يخ�شيان
م� ��ن ح �ك��م �إ�� �س�ل�ام� �ي�ي�ن غ �ي�ر م��رغ��وب�ي�ن،
ول��ذل��ك ف ��إن ق�ط��ر ت�ست�أثر الآن بالتميز،
وه��ي ا��س�ت�ط��اع��ت �أن ت�سحب االم �ت �ي��از من
ال�سعودية ،ونقل القواعد الأمريكية �إليها،
ك�م��ا ا�ستطاعت �أن تك�سر اح�ت�ك��ار وهيمنة
ال�سعودية تدريجياً ،و�أن تفر�ض نف�سها على
املنطقة العربية».
�أم ��ا ح�م��د الآخ ��ر� ،أي ح�م��د ب��ن جا�سم،
ف�ق��ال يف حم��ادث�ت��ه م��ع ال �ق��ذايف�« :إن قطر
ت�شتغل ع�ل��ى ��ض��رب ال���س�ع��ودي��ة اق�ت���ص��ادي�اً
و�سيا�سياً ،و�إن هناك ثورة �شعبية و�شيكة».
وت �ق��ول امل�ع�ل��وم��ات� ،إن ه��ذه امل�ح��ادث��ات
التي ا�ستمع �إليها م�س�ؤولون ليبيون بدقة
ق�ب��ل م�ن�ح�ه��ا ل�ل���س�ع��ودي��ة ،ه��ي ال �ت��ي ك��ان��ت
العامل الأول ال�شتباكات امليلي�شيات الليبية
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا ،و�إع �ل ��ان ب �ع ����ض امل �� �س ��ؤول�ين
عداءهم الوا�ضح لقطر ،الأمر الذي ت�سبب
ب�ت�ظ��اه��رات م�ن��اوئ��ة مل�شيخة احل �م��د ْي��ن يف
ليبيا.
ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات معطوفة ع�ل��ى ال��زي��ارة
ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا وزي ��ر الأم� ��ن الإي� � ��راين �إىل
ال�سعودية على ر�أ���س وف��د ،ومقابلة العديد
من امل�س�ؤولني ال�سعوديني ،يف مقدمهم ويل
العهد اجلديد ووزير اال�ستخبارات ،وو�ضعوا
�أمامهم الكثري من الأوراق التي عمدت بها
الواليات املتحدة �إىل افتعال حالة عداء بني
البلدين ،لي�س �أهمها اتهام �إي��ران مبحاولة
اغ �ت �ي��ال ال���س�ف�ير ال �� �س �ع��ودي يف وا��ش�ن�ط��ن،
وال ��ذي فهمت ال�سعودية حقيقة مراميه،
وكذلك الدور اخلطر الذي تلعبه قطر.
�أم��ا ب�ش�أن �سورية ،حيث الركيزة الأه��م
والأخ � �ط� ��ر ،ف �ق��د د�أب � ��ت ق �ط��ر ع �ل��ى ال��دف��ع
ب�أزمتها باجتاهات مدمرة ،لأنها ت��درك �أن
ن�ه��اي��ة الأزم ��ة ��س�ت��ؤدي �إىل اف�ت���ض��اح ال��دور

الكامل مل�س�ؤوليها و�إعالمها يف اللعبة القذرة
ال �ت��ي ���سُ ��خّ ��رت ل�ه��ا ك��ل الإم �ك��ان��ات امل��ال�ي��ة،
وخ�ب�راء ميتلكون ع �ق��و ًال � �س��وداء يف تدبري
اجل ��رمي ��ة ،وو� �ض��ع � �س �ي �ن��اري��وه��ات يتقبلها
العامة� ،سيما �أنها تحُ اك بحرفية بالغة.
ل ��ذل ��ك ،ك��ان��ت ك �ل �م��ا ت �ق��دم��ت الأم� � ��ور،
ان��دف�ع��ت ح�ق��ائ��ب ق�ط��ري��ة ل�ق�ل��ب احل�ق��ائ��ق،
و�إ�صدار الإن��ذارات والتهديد بنقل الق�ضية
�إىل جمل�س الأم ��ن ،حتى ك��ان��ت الف�ضيحة
الكربى بعد �أن تقدمت رو�سيا مب�شروعها
ك��ي تبحثه يف جمل�س الأم ��ن ،الأم ��ر ال��ذي
�أ�صاب احلمديْن بكمد �أخمد طاقة املناورة
والتمثيل لديهما� ،سيما �أن امل�شروع الرو�سي
�أطاح باالجتماع الوزاري العربي يف القاهرة،
والذي كان يعول عليه حمد  -باعتباره رئي�س
اللجنة الوزارية العربية  -لنقل الأزمة �إىل
جمل�س الأمن ،فا�ستدعى جلنته و�صرّح دون
ال�ع��ودة �إليها ب�أنها الفر�صة الأخ�ي�رة لنقل
الأم� ��ر �إىل جم�ل����س الأم � ��ن ،وه ��و م��ا ك��ان��ت
ت��ردده الواليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا
ب�أنهم يريدون طلباً عربياً لتطويق امل�شروع
ال��رو��س��ي ،وا�ستكمال مقاطعة �سورية بدل
«�إ�سرائيل» ،متهيداً لعمل ع��دواين �ضدها.
ه��ذه الف�ضيحة ال�ت��ي مل ت�صل �آذان �أم�ين
ع��ام اجلامعة العربية نبيل ال�ع��رب��ي ،كانت
مبنزلة �ضربة على ال��ر�أ���س ،قبل �أن تقطع
�سورية ،بتوقيعها «الربوتوكول» الذي ي�سمح
مل��راق �ب�ين ب��االط�ل�اع ع�ل��ى ح�ق�ي�ق��ة ال��و��ض��ع،
الطريق على خطر جديد ميكن �أن ت�سعى
�إليه قطر.
احلقيقة �أن «كابو�س» �سورية �سريافق كل
املت�آمرين حتى ي�أخذ اهلل �أمانته ،لكن قبل
ذل��ك ،ال ب��د �أن ي�شهدوا على نهاية اخلطر
ال� ��ذي ك ��ان ي ��أت ��ي م ��ن ق �ط��ر ،ال �ت��ي نفخت
بدور غري قادرة على ه�ضمه� ،سيما �أن حبل
التزوير والت�ضليل قد كُ�شف ،وما �أعلنه وزير
اخلارجية ال�سوري وليد املعلم بعد توقيع
الربوتوكول خري دليل على ذلك؛ ف�إن بع�ض
الدول كانت تريد منذ البداية تدويل الأزمة
ال�سورية ،كما �أنه بال �شك ما �أعلنته رو�سيا
على ل�سان رئي�سها املقبل فالدميري بوتني
�أن الواليات املتحدة ال تريد حلفا ًء بل �أتباعاً
(�أي عمالء) ..ي�شخّ �ص الو�ضع الذي متثله
قطر.
ال � �ش��ك �أن ن �ه��اي��ة الأزم � � ��ة ال �� �س��وري��ة
ال ت��ري��ده��ا ق �ط��ر ،لأن� �ه ��ا ال ت��ري��د اخل�ير
ل�ل���ش�ع��ب ال �� �س��وري ،وق ��د ع�ك���س��ت ذل ��ك من
خ�لال �إعالمها ال��ذي ر ّك��ز لي�س على حدث
توقيع �سورية ال�بروت��وك��ول ،لأن��ه مل يجار
ال �ط �م��وح��ات ال��دم��وي��ة ل�ل���ش�ي��خ ح �م��د ،وال
حماولته امتهان ال�سيادة الوطنية ال�سورية،
بل على تعليق معار�ضني متوّلهم امل�شيخة
�إياها ب�أن التوقيع مناورة لي�س �إال ..ولذلك،
ف��إن كل املعطيات وامل�ؤ�شرات الآنفة الذكر،
ت�ؤكد �أن نهاية الأزمة اقرتبت كثرياً ،ومعها
�سن�شهد نهاية ق�ن��وات �إعالمية �ستقاطعها
ال�شعوب ال�ع��رب�ي��ة ،كما �ستكون نهاية غري
حم�ب�ب��ة للبع�ض ل�شكل اجل��ام�ع��ة العربية
وامل�ضمون الذي �أراده «املعتوهون اجلدد»� ،إال
�أن �أهم ما �سي�شهده العرب قريباً هو «زوال
اخلطر من قطر».
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لبنانيات

هل ي�سعى الرئي�س ميقاتي لإقامة «منطقة عازلة»؟
ينتهج رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
�سيا�سة «ال��و��س�ط�ي��ة» ،ويعتربها ال�سبيل
الأجن��ع يف التعاطي مع خمتلف الق�ضايا
والتطورات املحلية والإقليمية ،و�أبرزها:
الأزم� � � ��ة ال �� �س��وري��ة ،ف �ق��د دع� ��ا م�ي�ق��ات��ي
الأف��رق��اء اللبنانيني �إىل ال�ن��أي بالنف�س
عما يحدث يف �سورية.
ل �ك��ن ي� �ب ��دو �أن ه � ��ذه «ال��و� �س �ط �ي��ة»
ي�ت�ع��ار���ض �شكلها م��ع م�ضمونها ،وت��ؤك��د
الوقائع والأح ��داث �أن ميقاتي «و�سطي»
بامتياز يف �أدائ ��ه جت��اه الق�ضايا املحقة،

ويف التعامل مع القوى املمانعة ،ومتناغم
�إىل حد كبري يف «و�سطيته» مع دور فريق
الأقلية.
ف�ب�ع��د اج�ت�راح��ه احل ��ل «ال��و��س�ط��ي»
مل�شكلة مت��وي��ل املحكمة اخلا�صة بلبنان
املخالفة للد�ستور اللبناين ،واال�ستعانة
ب�ج�م�ع�ي��ة امل �� �ص��ارف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة لتحقيق
هذه الغاية ،بعد مقاربته لها من زاوية
مذهبية وانتخابية �ضيقة� ،ضارباً بعر�ض
احلائط القوانني والأع ��راف ،بالإ�ضافة
�إىل اخ �ت��زال دور ال�سلطة التنفيذية يف

�إدارة � �ش ��ؤون ال �ب�ل�اد ،مل جت�ي��ز لرئي�س
احلكومة «و�سطيته» فتح ملف ال�شهود
ال��زور الذين �ضللوا التحقيق يف ق�ضية
اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي����س رف�ي��ق احل��ري��ري ،ومل
ين�صف ��ض�ح��اي��ا ه � ��ؤالء «ال �� �ش �ه��ود» ،ويف
طليعتهم ق��ادة الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة الذين
�أقالتهم حكومته الأوىل ،لي�صار بعدها
�إىل اعتقالهم ظلماً ملدة �أربع �سنوات ،من
دون �أي م�سوغ قانوين.
ويف �ش�أن التعاطي مع الأزمة ال�سورية،
فقد دفعت «الو�سطية» الرئي�س ميقاتي

وفد من حركة الأمة يزور ال�سفري ال�سوري يف لبنان
ق ��ام وف ��د م��ن ح��رك��ة الأم � ��ة ب��زي��ارة
لل�سفري ال�سوري يف لبنان؛ د .علي عبد
الكرمي علي ،يف مقر ال�سفارة اجلديد يف
منطقة الريزة.
وق��د أ�ك��د الوفد لل�سفري علي وقوف
احلركة �إىل جانب �سورية قيادة و�شعباً،
م�ع�ت�براً �أن املحنة ال�ت��ي مت��ر بها مماثلة
ل�ل�ح��رب ال�ك��ون�ي��ة ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ع��ام ،2006
وب��ال�ت��ايل ف ��إن ��س��وري��ة �ستخرج م��ن ه��ذه
الأزمة �أقوى من ال�سابق.

مـــواقف
• جبهة العمل املقاوم اعتربت �أن االن�سحاب الأمريكي الذليل من العراق
يثبت �صوابية خيار املقاومة ،و�أنه ال طريق مع �أي غا�صب �أو حمتل �إال
طريق القوة التي تفر�ض عليه الإذعان واخل�ضوع ،وهو احلافز لنا لبذل
املزيد من الدعم لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته ،من �أجل حت�صيل حقوقه
باحلرية ودفع االحتالل.
• جتمع العلماء امل�سلمني قال �إن العلماء تفاج�أوا بطروحات الكني�سة
الأرثوذك�سية واملارونية حول قانون االنتخابات ،والتي «نظن مع احرتامنا
وتقديرنا لهذه الطوائف الكرمية �أنها لن ت�ؤتي بنتائج �إيجابية على �صعيد
الأمن االجتماعي وال�سيا�سي يف البلد ،و�إن احلل يف �صحة التمثيل ميكن
�أن يعالج بعدة و�سائل ،ولكن ال يجوز معاجلة اخللل مل�صلحة طائفة �أو
مذهب ما ب�شكل ي�ؤدي �إىل خراب البلد ،ذلك �أن �إرجاع االنتخابات �إىل
كل طائفة على حدا ي��ؤدي �إىل و�صول املتطرفني من كل مذهب ،الأمر
الذي ي�ساهم يف ت�صعيد اخلطاب الطائفي واملذهبي ،ومن موقع حر�صنا
على وح��دة امل�سلمني التي نعتربها مقدمة لوحدة اللبنانيني م�سلمني
وم�سيحيني ،نرف�ض �أي قانون ي�ؤدي �إىل فتنة �أو خراب البلد ،وينتج من
جديد حرب ًا �أهلية ،ما ي�ؤدي لإيجاد كانتونات مذهبية وتق�سيم البلد».
• امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ن�ق��اب��ة ال�ع�م��ال ال��زراع �ي�ين يف ل�ب�ن��ان �أك��د على
�ضرورة قيام احلكومة ب�إجراء مراجعة �شاملة لل�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية ،واعتماد احللول التي ت�ؤدي �إىل �إيجاد عالجات حقيقية
للأزمة ،وعدم اال�ستمرار يف نهج العالجات ال�شكلية واالرجتالية التي
تفاقم هذه الأزمة بد ًال من حلها ،ور�أى �أن حل الأزمة يتحقق من خالل
خف�ض ال�ضرائب على ال�سلع واخل��دم��ات التي ي ��ؤدي ارتفاع �أ�سعارها
با�ستمرار �إىل زيادة كلف الإنتاج.
• جبهة العمل الإ��س�لام��ي اعتربت �أن امل��ؤام��رة التي تقودها �أمريكا
وال�صهيونية العاملية لي�ست فقط على الهالل ال�سوري اخل�صيب ،ولي�ست
فقط على العروبة ،بل هي م�ؤامرة على الإ�سالم والإن�سانية يف �آن معاً.
ولفتت اجلبهة �إىل خطورة الفتاوى ال�شرعية املطالبة بالتدخل الأجنبي

وحلف الناتو ،وخطورة الطروحات وال�شعارات التي ن��ادى بها برهان
غليون ،ورمبا هي طروحات وعناوين للك�شف مبا ال لب�س فيه عن حقيقة
وه��دف امل��ؤام��رة �ضد �سورية ،و�ضد اخليارات واملبادئ والثوابت التي
تنتهجها يف دع��م واحت�ضان املقاومة يف لبنان وفل�سطني ،ويف حلفها
اال�سرتاتيجي مع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،يف مواجهة امل�ؤامرة
ال�صهيو�-أمريكية.
• حركة الأمة رحّ بت بتوقيع الربوتوكول بني �سورية واجلامعة العربية،
ومتنت �أن يكون ذلك مدخ ًال لإر�ساء اال�ستقرار يف �سورية ،و�أن يكون
املراقبون العرب حايديني.
ورف���ض��ت احل��رك��ة م���ش��روع ال �ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي ال ��ذي أ�ع� ��ده اللقاء
الأرثوذك�سي ،معتربة إ�ي��اه مناق�ض ًا لد�ستور لبنان الذي دعا �إىل �إلغاء
الطائفية ال�سيا�سية.
• ل�ق��اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ��س�لام�ي��ة أ�ك��د �أن ان��دح��ار جي�ش
االحتالل الأمريكي عن العراق هو انت�صار للحق على الباطل ،وانت�صار
لل�شعب العراقي املكافح ولل�شعوب امل�ست�ضعفة التي اخ�ت��ارت طريق
ال�صمود واملقاومة والوحدة يف مواجهة جيو�ش الطغاة وامل�ستكربين .ولفت
اللقاء �إىل �أن هزمية �أمريكا ما كانت لتتحقق لوال الت�ضحيات اجل�سام
التي قدمها ال�شعب العراقي الأبيّ على مذبح حريته و�سيادته.
• ال�ن��ائ��ب ال�سابق ع��دن��ان عرقجي رحّ ��ب باخلطوة ال�سورية؛ بتوقيع
الربوتوكول مع اجلامعة العربية ،مذكر ًا ب�أن �سورية دائم ًا كانت وما زالت
تعمل لوحدة العرب ،و�أنها قدمت للعرب ولق�ضاياهم و�أولها فل�سطني �أكرث
من �أي دولة عربية �أخرى.
وقال عرقجي :يخطئ من يظن �أن �سورية بحاجة �إىل اجلامعة العربية ،بل
العك�س هو ال�صحيح ،وحماولة تدويل الأزمة ال�سورية ذاهبة �إىل الف�شل،
لأن �سورية قوية ب�شعبها ،وحمقة يف ق�ضاياها الوطنية ،كما �أنها ما زالت
ملتزمة يف تنفيذ جميع بنود خطة العمل العربية على �أرا�ضيها ،رغم
حماوالت �أجها�ض هذه اخلطة من قبل وا�ضعيها.

�إىل تهديد اال�ستقرار اللبناين من خالل لبنان و�سورية ،متاهياً مع �سيا�سة الدول
ق �ب��ول م���س��اع��دات إ�ي�ط��ال�ي��ة ل�ـ«ال�ن��ازح�ين الغربية وبع�ض ملحقاتها العربية.
ال �� �س��وري�ين» بقيمة � 150أل ��ف ي ��ورو عن
�أم � ��ا يف �� �ش� ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات الإداري � � ��ة
ط��ري��ق ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�إغ��اث��ة ،تنفيداً امل��رت�ق�ب��ة ،ف�ه��ل �ست�ستخدم «ال��و��س�ط�ي��ة»
لتعليمات وزير اخلارجية الإيطالية ،ومن جم��دداً للإطاحة مبر�شح تكتل التغيري
دون العودة �إىل جمل�س الوزراء ،على غرار والإ�صالح ملن�صب رئي�س جمل�س الق�ضاء
تعاطيه مع م�س�ألة متويل «املحكمة».
الأعلى بذريعة �إيجاد قا�ض «و�سطي» ،ينال
ويف هذا ال�سياق ،ت�ؤكد م�صادر متابعة تعيينه موافقة رئي�س اجلمهورية مي�شال
حلركة «النازحني»� ،أن معظم ال�سوريني �سليمان والعماد مي�شال ع��ون يف �آن؟ يف
الذين دخلوا �إىل الأرا�ضي اللبنانية عقب �ضوء انعدام هذه «الو�سطية» يف التعاطي
احلوادث ال�سورية ،هم فئتان :الأوىل من ال�ق��ان��وين م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ق��وى الأم��ن
املطلوبني للعدالة يف بالدهم ،ويحظون الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي والنائب العام
ب��رع��اي��ة م ��ن ت �ي��ار «امل �� �س �ت �ق �ب��ل» ،وال�ف�ئ��ة التمييزي القا�ضي �سعيد م�يرزا ورئي�س
ال�ث��ان�ي��ة م��وج��ودة يف ��ض�ي��اف��ة أ�ق��ارب �ه��ا يف «�شعبة املعلومات» العقيد و�سام احل�سن.
اجلانب اللبناين.
مل يطبق الرئي�س «الو�سطي» مبد�أ
ويف ه��ذا ال�صددُ ،ي�ط��رح ��س��ؤال ملح :امل �ع��ام �ل��ة ب��امل �ث��ل ك �م��ا ت �� �ص��رف م ��ع ق ��ادة
ه��ل ي���ش�ك��ل ق �ب��ول ه ��ذه «ال �ه �ب��ة» م��دخ�ل ً
ا الأجهزة الأمنية ال�سابقني والنائب العام
ل�ق�ب��ول ه�ب��ات م��ن دول �أخ ��رى ،وب��ال�ت��ايل التمييزي ال�سابق القا�ضي عدنان ع�ضوم،
ال �� �ش��روع يف إ�ق��ام��ة خم�ي��م ل �ـ «ال �ن��ازح�ين» الذين و�ضعهم بت�صرف الوزارات املخت�صة
يف عكار حتت �ستار �إن�ساين ،ليتحول �إىل غداة اغتيال احلريري ،قبل �أن ي�صدر يف
ق��اع��دة لإن�ط�لاق العمليات الإره��اب�ي��ة يف حقهم �أي قرار يدينهم.
اجتاه الأرا�ضي ال�سورية؟ ال�سيما �أن وزير
ب �ع��د ع��ر���ض ه ��ذه ال��وق��ائ��ع امل��وج��زة
ال��دف��اع اللبناين فايز غ�صن �أق��ر بوجود لأداء رئي�س احلكومة ،ال يفهم من هذه
عنا�صر �إرهابية يف لبنان حتت �ستار �أنهم «الو�سطية» غري �أنها تكري�س لنهج �سابق،
م��ن «امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة» ،الأم� ��ر ال��ذي مع تغيري ا�سم «الزعيم».
يُع ّد تدخ ً
ال يف ال�شو�ؤن ال�سورية ،وي�شكّل
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ما القا�سم امل�شرتك بني وليد جنبالط
�أج � � ��رى رئ �ي ����س ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ض��ال فيما تر�شح من جبهة اليمني الفرن�سي
ال ��وط� �ن ��ي؛ ال �ن ��ائ ��ب ول� �ي ��د ج �ن �ب�لاط ،وزي��ر املالية فالريي جي�سكار دي�ستان،
ات�صا ًال بالرئي�س الفرن�سي ال�سابق جاك وه ��و رئ�ي����س أ�ح ��د الأح� � ��زاب اليمينية
��ش�يراك ،معرباً ل��ه ع��ن ت�ضامنه معه ،ال �� �ص �غ�ي�رة ال � ��ذي ك� ��ان م �ت �ح��ال �ف �اً م��ع
«مقدراً ظروفه ال�شخ�صية والنف�سية ..الديغوليني.
وم�ستذكراً املحطات الهامة التي وقف
املفاج�أة هنا مل تكن من دي�ستان،
فيها ��ش�يراك �إىل جانب لبنان ،داعماً �إمن � ��ا م ��ن ال ��دي� �غ ��ويل ال �� �ش ��اب امل��دل��ل
ل�سيادته وا�ستقالله وحريته ،بالإ�ضافة �شرياك ،الذي �أعلن تر�شيحه للرئا�سة،
�إىل املحكمة الدولية».
ف �ك��ان �أن ح �� �ص��د ع �� �ش��رة يف امل �ئ��ة من
ُت � ��رى م ��ا ال � ��ذي ي��دف��ع ج�ن�ب�لاط الأ�� �ص ��وات ،ج�ع�ل��ت دي���س�ت��ان يف امل��رت�ب��ة
للت�ضامن مع �شرياك؟ وما هو القا�سم الأوىل ،وامل��ر��ش��ح ال�شيوعي يف املرتبة
امل�شرتك بني االثنني؟
الثانية ،ودملا�س يف املرتبة الثالثة ،بفارق
ا��ش�تراك��ي ق��دمي ي��رى �أن امل�سرية  2يف املئة عن املر�شح ال�شيوعي و�أربعة
واح � ��دة ل�ل��رج�ل�ين ت �ق��ري �ب �اً ،م��ن حيث يف املئة عن دي�ستان ،فيما حل �شرياك يف
االرتداد على حزبيهما ،واالنقالب على املرتبة اخلام�سة ،وهكذا ح�صرت الدورة
القيم وامل �ب��ادئ ،ف���ش�يراك ال��ذي ت�سلق الثانية بني دي�ستان واملر�شح ال�شيوعي،
ي��وم�اً الديغولية و��ص��ار فتاها امل��دل��ل ،و�سقط ال��دي�غ��ويل ال �ب��ارز ج��اك �شابان
و ُع�ّي�نّ وزي��راً يف عهد الرئي�س الفرن�سي دملا�س ..وتبني �أن �صفقة عقدها �شرياك
ال��دي �غ��ويل ال ��راح ��ل ج� ��ورج ب��وم�ب�ي��دو ،م��ع دي���س�ت��ان جعلته وزي� ��راً ث��م رئي�ساً
ال ��ذي ت��ويف م��ن دون �أن يكمل والي�ت��ه للحكومة يف عهد دي�ستان.
الرئا�سية ،فر�شح احلزب الديغويل �أحد
�أم ��ا ج�ن�ب�لاط ،ح�ت��ى ال ن�ق��ول عن
�أب��رز ال��رم��وز التاريخية؛ ج��اك �شابان نعيه ال���ص��ري��ح للحركة ال��وط�ن�ي��ة بعد
ومل��ا���س ،وه ��و م�ن��ا��ض��ل ب ��ارز �إىل جانب ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،ي�ك�ف��ي �أن ن���ش�ير �إىل
�شارل ديغول ،وك��ان �أح��د ق��ادة املقاومة ارت��داده عن مبادئ ونهج احل��زب الذي
الفرن�سية حينما احتلت القوات النازية �أ��س���س��ه وال� ��ده ك �م��ال ج �ن �ب�لاط ،ال��ذي
ب��اري ����س ،ون� �ظ ��راً �إىل دوره ارت �ق ��ى يف �أر�سى �أ�س�ساً ا�شرتاكية �إن�سانية ،فهاجم
هذه املقاومة ،و�أ�صبح وهو يف ال�سابعة ذاك املال املتوح�ش الذي يقتل �إن�سانية
وال�ع���ش��ري��ن م��ن ع�م��ره ب��رت�ب��ة عقيد ..الإن �� �س��ان ،و أ�ط �ل��ق � �ش �ع��اره ال���ش�ه�ير �أن
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�صراع احلكومة و�أرباب العمل والعمال على الأجور

�إفال�س �سيا�سي ومايل يتحايل لل�صرف من جيوب خاوية
هل �ستكون «عيدية» �آخ��ر العام التي ي�ن��وءان حت��ت ع��بء َد ْي��ن ع��ام ي�ق��ارب 65
�ستقدمها احل�ك��وم��ة للعمال وامل��وظ�ف�ين مليار دوالر �أم�يرك��ي ،فيما ال يتعدى
«ح��رزان��ة» ،مب��ا ين�شر ال�سعادة ب�ين �أف��راد مواطنوه الأربعة ماليني �إن�سان.
وح�سب درا�سات رقمية ،ف�إن الزيادات
عائالتهم� ،أم �أن خيبة الأم��ل التي ترافق
اللبنانيني نتيجة ال�ضائقة االجتماعية  -ال �ت��ي ط� ��ر�أت ع�ل��ى ال ��روات ��ب والأج � ��ور يف
االقت�صادية التي يعي�شونها �ستبقى قاب�ضة ل�ب�ن��ان م��ن  925ل.ل .ع ��ام 243( 1982
دوالراً)� ،إىل  500.000ل.ل .حالياً (334
على خناقهم؟
ل�ج��ر
وح �ت��ى ال ن �ك��ون ك �ث�ي�ري ال �ت �ف��ا�ؤل دوالراً) ت �ب�ين �أن احل ��د الأدن � ��ى ل� أ
ب��ال��زي��ادة امل�ن�ت�ظ��رة ،ال�ت��ي �سيعلن عنها ارتفع  91دوالراً فقط خالل  29عاماً ،يف
م��ع � �ص��دور «ال �ث �ب��ات» ،ن��ذك��ر �أن �أح ��داً حني ارتفعت الأ�سعار خ�لال ه��ذه الفرتة
مل ي �ت �ف��اج��ئ ب�ت�راج ��ع احل �ك��وم��ة عن ب���ش�ك��ل ي�ت�خ�ط��ى امل �ع �ق��ول� ،إذ ع�ل��ى �سبيل
ال� �ت� �ق ��دمي ��ات ون �� �س ��ب ال� � ��زي� � ��ادة ع�ل��ى املثال كانت �أجرة االنتقال ب�سيارة الأجرة
الرواتب والأجور التي �سبق �أن �أعطتها داخل العا�صمة  25قر�شاً ،وهي اليوم �ألفي
ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن وال � �ع � �م ��ال م� �ن ��ذ ح� ��وايل ل�يرة� ،أي مئتي �أل��ف قر�ش (ثمانية �آالف
�أ� �س �ب��وع�ي�ن ،ل�ت�غ�ط�ي��ة ج ��زء م ��ن ن�سبة �ضعف) .وهكذا �سعر الرغيف وك��ل ما له
الت�ضخم التي �أكلت مداخيلهم منذ �آخر عالقة بامل�أكل وامللب�س وامل�سكن ،وبات �شراء
زيادة ح�صلوا عليها عام  ،1996حيث مل �شقة لل�سكن حلماً ي ��راود جيل ال�شباب،
ي�شهد لبنان منذ ذلك الوقت �أي ت�صحيح ي�صرفون �سنوات غالية من �أعمارهم يف
لل��أج��ور ،با�ستثناء ال��زي��ادة املقطوعة مطاردته للعمل يف بالد الغربة الوا�سعة.
ال ينتظر اللبنانيون م��ن احلكومة
التي �أعطيت للقطاعني العام واخلا�ص
عام  2008مبعدل � 200ألف لرية ،ورفع احلالية �أن حتقق لهم العدالة الكاملة،
احلد الأدنى من � 300ألف لرية �إىل  500وه��و �أم��ر ال تدعيه وال تقدر عليه ،لكن
�ألف لرية ،يف حني �أن معدالت الت�ضخم �أقله االل�ت��زام مبا �سبق �أن �أق��رت��ه لهم يف
ترتاكم منذ  15عاماً ،من دون ا�ستدراك مر�سومها الأول (ال��ذي تراجعت عنه يف
ت ��أث�ي�ره ��ا امل ��د ّم ��ر ل �ل �ق��درة ال �� �ش��رائ �ي��ة وقت الحق) ،لت�صدر يف ال�سابع من ال�شهر
للمواطنني ،فاحلكومة ومعها كل البلد احلايل مر�سوماً �آخر يق�ضي برفع احلد

الأدنى للأجور�إىل � 600ألف لرية لبنانية
و�إع�ط��اء زي��ادة  ٪30على الأج��ر بني 500
�ألف ومليون لرية لبنانية ،على �أن ال تقل
ه��ذه ال��زي��ادة ع��ن  150أ�ل��ف ل�يرة لبنانية
وال ت��زي��د ع��ن  200أ�ل ��ف ل�ي�رة لبنانية.
و ٪20على الأجر الذي يفوق املليون لرية
لبنانية على �أن ال تتعدى ه��ذه ال��زي��ادة
 275أ�ل��ف ل�يرة لبنانية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
زيادة منح التعليم ال�سنوية من مليون �إىل
مليون وخم�سمئة �ألف لرية لبنانية ..مع
جتاهل تام لأي �إ�شارة �إىل بدل النقل ،يف
ح�ين ك��ان االحت��اد العمايل ال�ع��ام يطالب
ب��زي��ادة احل��د الأدن��ى ل�ل�أج��ور �إىل مليون
وم�ئ�ت��ي أ�ل ��ف ل�ي�رة ،م��ع ت�شطري ال��زي��ادة
( 60يف املئة على ال�شطر الأول ،و 30يف
املئة على ال�شطر الثاين ،و�أقل من  20يف
املئة على ال�شطر الثالث) ،لكنه الآن على
ما يبدو يرت�ضي بالزيادة التي تراجعت
عنها احلكومة وه��ي ثالثمئة أ�ل��ف لرية
على احلد الأدن��ى ،خ�صو�صاً �أن الهيئات
االقت�صادية توافق على ت�صحيح طفيف
�ج��ور ،ل�ك��ن �ضمن �سلة متكاملة من
لل� أ
ال �ت��داب�ير ل�ت�ح���س�ين ال �ق ��درة ال���ش��رائ�ي��ة،
وم�ن�ه��ا تفعيل ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي من
خالل �إعادة املالءة �إىل ال�صناديق الثالثة
لل�ضمان ،وتبني النقل امل�شرتك ،وحت�سني

�أداء املدر�سة الر�سمية ،مقابل حالة عامة
م��ن ال�ضعف وال �ه��زال تنتاب القطاعات
العمالية والنقابية ،جتعلها ع��اج��زة عن
إ�ل� � ��زام احل �ك��وم��ة و�أرب � � ��اب ال �ع �م��ل تلبية
مطالبها املحقة ،خ�صو�صاً �أن الدولة هي
�أكرب رب عمل يف البالد.
وه �ن��اك ��ش�ب��ه �إج �م ��اع ل ��دى خمتلف
الأو� �س��اط ب ��أن احل�ك��وم��ة ال �ي��وم �ستحدث
ت�ع��دي�لات طفيفة ع�ل��ى ه��ذا ال �ق��رار ،ويف
احل��د الأق�صى إ�ق��رار ما ت�ضمنه املر�سوم
الأول ،م��ع الأخ ��ذ ب ��ر�أي جمل�س ��ش��ورى
ال��دول��ة ال��ذي واف��ق على ال�ق��رار ،واق�ترح
تعديل ال�شطور .مع ا�ستبعاد كلي مل�شروع
وزير العمل �شربل نحا�س ،الذي يحتاج �إىل
دولة حقيقية لتحقيقه ،ولي�س �إىل مزرعة
طوائف تديرها �إقطاعات ل�صالح �أ�صحاب
امل�صارف .ويف كل حال يبقى الأمر مرهوناً
مبوافقة كل من االحت��اد العمايل وهيئة
التن�سيق النقابية على ال��زي��ادة املنتظرة،
ح�ي��ث �سيعقد م � ؤ�مت��ر ن�ق��اب��ي وط�ن��ي ي��وم
اجلمعة الت�خ��اذ ال�ق��رار بالقبول بالقرار
احل�ك��وم��ي� ،أو بال�سري يف ق��رار الإ��ض��راب
ال� �ع ��ام وال �ت �ظ��اه��ر امل� �ح ��دد ي� ��وم ال���س��اب��ع
والع�شرين من ال�شهر احلايل.

عدنان عبد الغني

وجاك �شرياك؟

حقيقة م�شروع القانون الأرثوذك�سي لالنتخابات

ه ��ؤالء ال��ذي��ن لي�س على �أج�سادهم
قمي�ص �سيغريون وجه العامل ..ف�آثر
وري ��ث ق�صر امل�خ�ت��ارة ال�ت�ح��ال��ف مع
املال املتوح�ش الذي يراكم الآن ديوناً
على لبنان تتجاوز الـ 60مليار دوالر.
ووري � � � � ��ث احل � � � ��زب ال �ت �ق ��دم ��ي
اال� � �ش �ت�راك ��ي ،مل ي �ج��د يف �أن �ظ �م��ة
اخل�ل�ي��ج ��س�ج�ن�اً ع��رب �ي �اً ك �ب�ي�راً ،ومل
يوجه �إليها كلمة «دميقراطية» فهي
ال��واح��ة ال�ت��ي ي�ت���س��اوى فيها جميع
خلق اهلل ،وت�ق��ود الن�ساء ال�سيارات
والطيارات والدبابات..
ويختم هذا اال�شرتاكي القدمي
ال�ق��ول ب ��أن م��ن ال�ق��وا��س��م امل�شرتكة
بني الرئي�س الفرن�سي ال�سابق املتهم،
ورئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي،
ه��ي ال� ��والء ل�ل�ح��ري��ري��ة ال�سيا�سية،
فكالهما ال ين�سيان ال�شريان املايل
ال��ذي ق��دم �إل�ي�ه�م��ا� ..أل�ي����س �شرياك
�أول م��ن ال�ت�ق��ط الإ� �ش��ارة ودع ��ا �إىل
حت�ق�ي��ق دويل يف اغ �ت �ي��ال ال��رئ�ي����س
رف�ي��ق احل��ري��ري ،لنكون ال�ي��وم على
�صفيح ال�سجال حول حمكمة دولية،
مل ي�سجل يف ت��اري��خ الأمم املتحدة
أ�ن �ه��ا �أن���ص�ف��ت م�ظ�ل��وم�اً� ،أو ك�شفت
جمرماً؟

فعلها �إيلي الفرزيل ..هكذا ي�ؤكد
وي� ��� �ش ��دد ه � ��ذا امل �ط �ل ��ع وامل �ت ��اب ��ع
م�ط�ل��ع وم �ت��اب��ع ل���س�يرة ن��ائ��ب رئ�ي����س
للفرزيل� ،أن نائب رئي�س جمل�س النواب
املجل�س النيابي الأ�سبق ،ليخل�ص �إىل
ال�سابق املتابع ال��دائ��م للكتاب ،بحكم
ن�ت�ي�ج��ة م �ف��اده��ا� ،أن �أك�ث�ر م��ن ي�ك��ون
تعمقه القانوين والد�ستوري وبالغته
�ضد م�شروعه االنتخابي ال��ذي �صار
اللغوية ،وطريقته احلوارية مبا فيها
يطلق عليه «امل�شروع الأرثوذك�سي» هو
من عمق معرفة و�أدلة و�أ�سانيد يجعل
الفرزيل نف�سه ،لكنه �أراد �إطالق �صوت
امل��رء يعتقد بقناعة را�سخة بكل كلمة
ع ��ال ب ��د�أ ي�ج��د � �ص��داه ،و� �ص��ار ي�ح��رج
يقولها ،لكنه لو �أخذنا ما بني الكلمات
اجل �م �ي��ع ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع����ض �أ��س��اط�ن��ة
وما بني ال�سطور ،فهي ثورة د�ستورية
الت�صرف الطائفي يف البلد.
وقانونية حقيقيه يطلقها ،لأن تنطلق
وب � ��ر�أي ه ��ذا امل �� �ص��در امل �ط �ل��ع �أن
الأكرثية اللبنانية ال�صامتة ،مببا�شرة
ال � �ف ��رزيل مل ي� ��رم ب �ح �� �ص��ة يف امل �ي��اه
ف �ع �ل �ه��ا احل �ق �ي �ق��ي ل �ت �ط��وي��ر احل �ي��اة
الرئي�س �إيلي الفرزيل
الراكدة ليحرك دوائر يرتاوح ات�ساعها
ال�سيا�سية اللبنانية و إ�خ��راج �ه��ا من
من دائرة �صغرية جداً حول البح�صة �إىل دوائر �أو�سع ف�أو�سع� ،إمنا عقلية امل��زرع��ة م��ذك��راً مبوقفه ال�شهري يوماً يف جمل�س النواب
رمى حجراً كبرياً لتبد أ� دوائر كبرية حول احلجر تت�سع وتت�سع ،ب��دع��وة رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ال��راح��ل رف�ي��ق احل��ري��ري لأن ي�سقط
ف��ال�ف��رزيل ه��و الأب�ع��د ع��ن ك��ل ال�ط��روح��ات الطائفية على �شتى دول��ة امل��زرع��ة و��ص��ارت وقفته ال�شهرية «ق��ول�ه��ا» م�ضرب مثل..
امل�ستويات ال�سيا�سية ،فهو �سليل عائلة بقاعية م�شهورة بانتماءاتها فرحل احل��ري��ري وح��ل ال��وري��ث ،وم��ا �سقطت امل��زرع��ة ،وم��ا �أتيح
الوطنية والقومية ،وعمه �أو قريبه نائب رئي�س جمل�س النواب قانون انتخاب يعرتف ب��أن كل اللبنانيني مت�ساوون يف احلقوق
ملرات عدة �أديب الفرزيل ،م�شهور مبواقفه املزعجة للطائفيني .والواجبات وبالثواب والعقاب ..فلقد مل اللبنانيون على خمتلف
الفرزيل وكما يرى هذا امل�صدر مل يرد �إطالق �صرخة ،لأنه م�ستوياتهم االجتماعية والعلمية والأخالقية �أن يكونوا جمرد
�أبعد ما يكون عن ال�صراخ ،بل �أراد �إطالق �صوت عال ،مللوك و�أمراء �أتباع لزعيم ال يفقه من �أ�صول احلياة ال�سيا�سية والد�ستورية
الطوائف يف البلد� ،أن للنا�س لكل النا�س ،حق اال�ستقاللية و�إبداء والقانونية �ألف باء القراءة ال�صحيحة..
ال��ر�أي والرت�شح واالنتخاب والفوز باملراكز النيابية وال��وزاري��ة
ويخل�ص �إىل نتيجة �أن املو�ضوع بب�ساطة هو �صوت عال لأن
وب�أي مركز �إداري ،ومن حقهم �أن ال يكونوا ذيلني ،ورافعي �أ�صابع يتم �إنتاج قانون انتخاب ع�صري وحديث ،ي�سهم يف تطوير احلياة
وملحقني لهذا الزعيم �أو ذاك الذي ال يرى �إال نف�سه ،ويظن �أنه ال�سيا�سية اللبنانية وي�ضع حداً لدولة املزرعة وال�شركة ..فهل من
خليفة ب�سمارك �أو كليمن�صو �أو �إيزنهاور ،لأنه ا�ستطاع ولأ�سباب جميب؟
خمتلفة ومتنوعة التحكم بطائفته ف�صار زعيم القبيلة والع�شرية
واملذهب ومالك ال�ش�أن والأمر و�صاحب الدولة.
�أحمد ز.د.

�أحمد �شحادة

�إىل من يعنيهم الأمر
يف لبنان« ..الوطن» ال
حيث يعم اجل��وع ال يرعى للقانون حرمة..
أ�ج� ��ل ..اخل�ب��ز ه��و ال �� �س�لام ،ه��و اال��س�ت�ق��رار وه��و
النظام ،وال �سالم مع اجلوع ..فالبطون اجلائعة
ال �آذان لها.
�إن ال�غ�ن��ى ي�شقي ال�غ�ن��ي ،وال�ب�ط��ر ي�ستتبع
البطر ولهذا قيل ليو�سف� :أجتوع وخزائن الدنيا
بيدك؟ قال�« :أخاف �أن �أ�شبع ف�أن�سى اجلوع» .ف�إىل
احلكومة رئي�ساًَ و�أع�ضاء ن�سوق هذه الن�صيحة:
الأمعاء اخلاوية ال ت�ستطيع ه�ضم الن�صائح ،وال
ت�ست�سيغ �إك�سري الكلمات الطنانة والرنانة التي ال
ت�سمن وال تغني..
ف �ل��و أ�ن �ن ��ا ن�ع�ي����ش يف ب �ل��د ت �� �س��وده ال �ع��دال��ة
وامل �� �س ��اواة وت �ك��اف � ؤ� ال �ف��ر���ص ..الت���ش�ح�ن��ا ب ��رداء
التق�شف والقناعة والب�ساطة يف العي�ش ..لكن� ،أن
نرى من حولنا الف�ساد والهدر ،وال�ضرب بالقيم
واملناقب وحتى بالقانون عر�ض احلائط من قبل
بع�ض �أويل احلل والربط ون�سكت ..فهذا حم�ض
ذ ّل وع ��ار� ..إ ّال �إذا ك�ن��ا ع�ب�ي��داً �أرق ��اء ع�ن��د ه ��ؤالء
ال�ساديني..
ف��اح��ذروا ال �ت �م��ادي يف اخل�ط�ي�ئ��ة وال�ت�ع��ام��ي
ع��ن إ�ح �ق��اق احل ��ق ..ف ��إن أ�� �س��و�أ �أن ��واع ال�ظ�ل��م هو
االدع� ��اء ب� ��أن ه�ن��اك ع� ��دالً ..ف�ه��ذا ال �ن��زر القليل
الذي تعطونه ،وك�أين بكم تعطونه من جيوبكم..
ت � أ�خ��ذون��ه �أ��ض�ع��اف�اً م�ضاعفة م��ن ق�ل��وب�ن��ا ،وم��ن
حقوق �أجيالنا املكت�سبة� ..أجل �أنتم متلكون �أيادي
ت��أخ��ذ وتفتقرون �إىل ق�ل��وب ت��رح��م� ،أال ف��اذك��روا
قدرة اهلل عليكم..
�إن رجل الدولة هو ذاك ال��ذي ي�ستمد قوته
م��ن ينبوعني اث�ن�ين ،ينبوع نف�سه املفعم بالقيم
الإن�سانية ،وينبوع ال�شعب امل��درك ملعنى احلرية
و أ�ب�ع��اده��ا ..ف�لا يحاولن أ�ح��د ا�ستعمال ال�سلطة
أ�ب ��داً حيث ال ي�ك��ون ثمة ح��اج��ة �إال �إىل العقل..
ف��الإ� �ض��راب ب��رك��ان م��ن ال� �ت� ��أمل ،ف�ه��و �أ� �ش �ب��ه ما
يكون بغ�ضبة البحر ،يلج أ� �إليه الإن�سان عندما
ي�ست�شري الإجحاف والغنب وي�سود الظلم وتبهت
�صورة العدالة ..فالعدالة وامل�ساواة هبة �إلهية،
العمل مبوجبهما �أف�ضل �أطباء الإن�سان ..فاحلكم
وال�سلطة هما م�ضمار ال��رج��ال ..وليعلم احلكام
�أنهم لي�سوا �أو�صياء على ال�شعب ،بل وك�لاء عنه
كما ينبغي� ..سئل بع�ض احلكماء من ي�صلح �أن
يكون حاكماً ق��ال« :م��ن ملك نف�سه عن ال�شهوة
والغ�ضب وا�ستعمل العدل يف حقوق اهلل تعاىل»..
يا �أ�صحاب ال�ش�أن..
لي�س املطلوب �أن ت�سعدوا النا�س ب�أموالكم..
إ�من ��ا امل�ط�ل��وب �أن ت�ن���ص�ف��وا ال�ن��ا���س ب�ح�ق��وق�ه��م..
العدالة ال تعني امل�ساواة بني النا�س �أمام �صناديق
االق�ت�راع فح�سب ،إ�من��ا الأه ��م م��ن ه��ذا التكاف�ؤ
يف ف��ر���ص ال�ع�م��ل واالن �ت��اج وال ��دخ ��ل ..ت��رى من
امل���س��ؤول ع��ن عمل النا�س ولقمة النا�س وهموم
النا�س �ألي�ست ال��دول��ة؟ ف ��إذا كانت ال��دول��ة ترى
عك�س ذلك ..فلتذهب �إىل غري رجعة ..ولي�ستظل
ال�شعب �سموات الطوائف مبا�شرة من غري و�سيط،
لطاملا با�سمها ت�سبّحون و�إىل احلكم جتيئون ومنه
با�سمها تقتلعون ..وليع�ض ال�شعب على نواجذه
�إىل �أن يق�ضي اهلل �أمراً كان مفعوالً.
فالرغيف والعلم وال�صحة حق الإن�سان ..كل
الإن�سان ..ولي�س ملكاً لطائفة �أو لدولة لت�سبغها
منّة على رعاياها متى �شاءت وا�ستح�سنت ..و�إذا
رغبت عن ذلك ،فبالهراوات و�شتى �صنوف القمع
تغدق عليهم عطاياها!
لقد خجل الزمان منّا وعنّا وا�ستحى..
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مقابلة

حــوار شـــامـــل حــول تطـــوّ ر إيــــــران..
حينما انت�صرت ال�ث��ورة الإ�سالمية
يف إ�ي��ران قبل أ�ق��ل من  33عاماً ،بقيادة
الإم� � ��ام روح اهلل امل��و� �س��وي اخل�م�ي�ن��ي،
تعرّ�ضت اجلمهورية «الفتيّة» لكل �أنواع
احل �� �ص��ار واحل � � ��روب ،وت �ك��ال �ب��ت عليها
خمتلف ال�ق��وى اال�ستكبارية و�أذن��اب�ه��ا،
تريد �أن متنع كل و�سائل التطور واملعرفة
وال �ت �ق��دم ع��ن ال���ش�ع��ب الإي � � ��راين ،لكن
الإميان باهلل والإرادة والعزم والت�صميم
أ�ج �ه �� �ض��وا خم �ت �ل��ف أ�ن� � ��واع امل � ��ؤام� ��رات،
وذل��ل ك��ل امل�صاعب ،لتت�صاعد خطوات
البناء ..ويف هذا يقول �سفري اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية يف بريوت؛ الدكتور
غ�ضنفر ركن �أبادي:

ق��رارات �ه��ا ،رغ��م ال�ضغوطات املفرو�ضة
ع�ل�ي�ه��ا ،ف��ال���ش�ع��ب الإي� � ��راين ي�ب�ق��ى �إىل
جانب قيادته يف مواقفها جتاه املقاومة
يف لبنان وفل�سطني.
�أم � ��ا ب �� �ش ��أن � �س ��وري ��ة ،ف �ق��د مت�ي��زت
مواقف دم�شق منذ حلظة انت�صار الثورة
الإ� �س�لام �ي��ة ،ب��االن�ف�ت��اح وال �ل �ق��اء �ضمن
ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة ال لب�س فيها،
وب��دع��م امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان وفل�سطني
�ضد الكيان ال�صهيوين الغا�صب ،وهو
يرتجم الآن يف التظاهرات الكربى التي
�شهدتها �سورية ،دع�م�اً للرئي�س الأ�سد

حتدٍّ  ..وانت�صار
ب�ع��د ان�ت���ص��ار ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة يف
�إيران ،قامت الكثري من الدول مبقاطعة
�إي � ��ران� ،إال ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال �ب �ل��دان،وع �ل��ى
ر�أ�� ��س ه ��ذه ال �ب �ل��دان � �س��وري��ة،ن �ظ��راً �إىل
امل �ب��ادئ امل���ش�ترك��ة ب�ين �إي� ��ران و��س��وري��ة،
وع��ام��ل امل�ق��اوم��ة يف م��واج�ه��ة االح�ت�لال
ال�صهيوين.
ع�شية ان�ت���ص��ار ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة
يف �إي � � ��ران ،م�ن�ع��ون��ا م ��ن ا� �س �ت�ي�راد حتى
الأ�سالك ال�شائكة ،بذريعة �أنها تُ�ستخدم
للأغرا�ض الع�سكرية.
قبل الثورة كانت �إي��ران ت�ستورد كل
�شيء من الغرب ،ويقوم الغرب با�ستغالل
�إيران،لكن بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية
يف �إي ��ران ،قمنا بطرد � 60أل��ف م�ست�شار
غربي ،ظنوا �أننا �سنعيدهم �إلينا ،و�أننا
ل��ن ن�ستطيع احل �ي��اة و�إدارة ال �ب�لاد من
دون�ه��م ،لكن بف�ضل اهلل ع��ز وج��ل متكنا
من موا�صلة العمل ،وها هي �إيران بف�ضل
خ �ب�رات �أب �ن��ائ �ه��ا و� �س��واع��ده��م ت�ن�ج��ح يف
نهو�ض اجلمهورية الإ�سالمية؛اقت�صادياً
وزراع�ي�اً وتكنولوجياَ ،ودخلت يف املجال
ال � �ن� ��ووي وال� �ط ��اق ��ة ال �� �س �ل �م �ي��ة ،ون �ح��ن
ال �ي��وم بلغنا �أرف ��ع درج ��ات ال �ت �ط��ور من
حت � ��ت ال � � �ب � � �ح� � ��ار�،إىل �أع� � �ل � ��ى ن �ق �ط ��ة يف
الف�ضاء،و�سرن�سل رائد ف�ضاء �إي��راين يف
رحلة ا�ستك�شاف ف�ضائية قبل �سنة .2019
بالن�سبة �إىل ال�صناعة،فنحن ننتج
��س�ن��وي�اً م�ل�ي��ون�اًوخ�م���س�م�ئ��ة �أل ��ف ��س�ي��ارة
�إنتاجاً �إيرانياً كامالً ،وقمنا ببناء معامل
لإنتاج ال�سيارات يف �أكرث من  9بلدان.
�أم ��ا ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ب�ترول،ف��رغ��م
العقوبات املفرو�ضة على �إي ��ران� ،أي�ضاً
و�صلنا �إىل اكتفاء ذات��ي ،ونقوم بت�صدير
النفط �إىل اخل��ارج ،ون�ستطيع �أن نقول
�إن �سيا�سة العقوبات كانت لها بركة على
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي��ران ،ف�أثّرت
�إيجابياً ،ونحن م��ن ب�ين ال��دول الع�شرة
الأوىل ال �ت��ي ح���ص�ل��ت ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ات
العلمية ،وح�صدت اجل��وائ��ز الدولية يف

اإلعالم العربي يسلط
عدساته على سورية..
ويزيحها عن الهزيمة
المذلة لألميركيين في
العراق

عدة جماالت علمية واقت�صادية ،و�أي�ضاً
ريا�ضية.
الو�ضع االقت�صادي جيد ،وكل يوم يف
تطور م�ستمر،وقمنا ب�إلغاء دع��م ال�سلع
م��ن ق�ب��ل ال��دول��ة ،وه ��ذا ب�ح��د ذات ��ه حت� ٍّد
كبري ،مع �أن هذه ال�سيا�سة كانت مقررة
م �ن��ذ � � 15س �ن��ة ،ل �ك��ن ال��دك �ت��ور حم�م��ود
�أح �م��دي جن��اد يتبع �سيا�سة الأخ ��ذ من
الأغ �ن �ي��اء و�إع� �ط ��اء ال �ف �ق��راء ،وتق�سيم
ال �ع��دال��ة ب�ي�ن ج�م�ي��ع �أب �ن��اء اجل�م�ه��وري��ة
الإيرانية.

إيران مستعدة إلصالح
وتطوير الكهرباء بسرعة..
ليشعر اللبنانيون بالراحة
والنور

مع حق ال�شعوب
يف تقرير م�صريها
م�سرية الثورة الإ�سالمية يف �إي��ران
متيّزت على ال��دوام بوقوفها �إىل جانب
ح ��ق ال �� �ش �ع��وب يف خ �ي��ارات �ه��ا وت �ق��ري��ر
امل�صري ،وحقها يف التحرر االقت�صادي
واالجتماعي وال�سيا�سي ،ويف منطقتنا،
كانت الق�ضية الفل�سطينية وحق ال�شعب
الفل�سطيني يف مقدمة اهتمامها ،فكان
القرار الأول للثورة املباركة� ،إلغاء �سفارة
الكيان ال�صهيوين يف ط�ه��ران ،وجعلها
��س�ف��ارة لفل�سطني ،ك�م��ا دع �م��ت و�أي ��دت
و�ساندت املقاومة يف فل�سطني ولبنان بال
تردد �أو �س�ؤال.
ويف هذا الزمن الذي يتميز بحراك
ع��رب��ي وا� �س ��ع � �ض��د الأن �ظ �م��ة احل�ل�ي�ف��ة
لوا�شنطن ،متيز املوقف الإي��راين بدعم
خ �ي��ارات ال���ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة ،ومطالبها
امل �ح �ق��ة جت � ��اه ح��ري �ت �ه��ا ،ون� �ح ��ن ن�ق��ف
�إىل ج��ان��ب خ�ي��ارات�ه��ا ،ون�ت�ع��اون م��ع كل
البلدان ،ويجب �أن تكون غالبية ال�شعب
م� ؤ�ي��دة لأي حكومة �أو ن�ظ��ام ،ونحن يف
اجل �م �ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،وب �ع��د م��رور
� 32سنة من قيام الثورة الإ�سالمية يف
�إي��ران ،م��ازال ال�شعب ينزل �إىل ال�شارع
وي�ؤيد الثورة ويقف �إىل جانبها وي�ساند

وم���س�يرة الإ� �ص�ل�اح ال�ت��ي أ�ع �ل��ن عنها..
وي�ؤكد ال�سفري �أب��ادي على ذلك بقوله:
«لقد �شاهدنا يف �سورية بعد �صدور قرار
اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة وت�ع�ل�ي��ق ع�ضويتها،
خ��روج �أك�ثر من ن�صف ال�شعب ال�سوري
معرت�ضاً على هذا القرار وملتفاً خلف
قيادته» ،ونقول للنظام ال�سوري :كونوا
مطمئنني م��ادام ال�شعب ال�سوري معكم
فال خوف عليكم من هذه امل�ؤامرة التي
تحُ ��اك ��ض��دك��م ،ون�ح��ن ن��رى �أن النظام
ال�سوري يقوم بالعديد من الإ�صالحات
داخل �سورية ،وهنا تظهر امل�ؤامرة ،فبعد
��س�ق��وط ن�ظ��ام م �ب��ارك يف م���ص��ر ،ج��اءوا
ور ّك��زوا على �سورية؛ كركن من الأركان
ال �ب��ارزة ل��دع��م امل�ق��اوم��ة �ضد االح�ت�لال
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ون �ظ��راً �إىل م��ا ي�ج��ري يف
�سورية ،فمقومات ال�ث��ورة م�ف�ق��ودة،لأن
ال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي يف � �س��وري��ة ج�ي��د،
وغالبية ال�شعب م�ؤيد للنظام ،ويوجد
�ضمان �صحي ،واكتفاء ذات��ي ،والتعليم
جم��اين ،وكثري من الأم��ور االجتماعية
ي�ح�ظ��ى ب�ه��ا ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ،ك�م��ا �أن
ال �ن �ظ��ام ال �� �س ��وري داع � ��م ل�ل�م� ؤ���س���س��ات
ال���س��وري��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،وع�ل��ى ه��ذا ف��إن
مقومات الثورة مفقودة وغري مكتملة،
ول��ذل��ك ت�ق��ف اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة
�إىل جانب القيادة ال�سورية ،نظراً �إىل

وق� ��وف غ��ال �ب �ي��ة ال �� �ش �ع��ب ال �� �س��وري مع
ال �ن �ظ��ام ،وب���س�ب��ب م��واق��ف ال �ن �ظ��ام من
الق�ضايا احليوية ،وموقفها من املقاومة
وفل�سطني.
للعقوبات «بركات»
لقد اختطت اجلمهورية الإ�سالمية
يف إ�ي ��ران منذ انت�صارها نهجاً حتررياً
وا� �س �ت �ق�لال �ي �اً ،ل�ك�ن�ه��ا �� �ش ��ددت ع �ل��ى �أن
�إ�سرائيل غدة �سرطانية يجب اقتالعها،
ي�سارع ال�سفري �أب ��ادي هنا �إىل الت�أكيد
على �أنه «بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية
يف إ�ي � ��ران� ،أك��دن��ا ع�ل��ى م �ب��د أ� ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة ال ��ش��رق�ي��ة وال غ��رب �ي��ة ،بل
جمهورية �إ�سالمية ،وعلى هذا الأ�سا�س
قمنا برتتيب عالقاتنا مع كل البلدان
يف ال �ع��امل ،و�أي���ض�اً �أك��دن��ا على مو�ضوع
االحتالل الإ�سرائيلي ،و�ضرورة مواجهة
ه��ذه ال�غ��دة ال�سرطانية ،وال��وق��وف �إىل
ج��ان��ب امل�ظ�ل��وم�ين و�أ� �ص �ح��اب احل ��ق يف
ك��ل أ�ن�ح��اء ال�ع��امل ،ودع��وة ك��ل الأط��راف
وال � �ب � �ل� ��دان يف ال � �ع� ��امل �إىل ال �ت �ك��ات��ف
وال �ت �� �ض��ام��ن واالل� �ت� �ف ��اف ح� ��ول حم��ور
املقاومة ملواجهة االحتالل الإ�سرائيلي،
ف��ال�ت���س�م�ي��ات ال �ت��ي أ�ط �ل �ق��ت (دول ع��دم
االن�ح�ي��از ،جمموعة برك�س وغريهما)
يف حد ذات��ه جيدة ،لكن املهم هو النتاج
ال �ع �م �ل��ي يف ت �ع��ام��ل ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ات
ع� �ل ��ى الأر�� � � � ��ض م� ��ع ح� ��ق ال� ��� �ش� �ع ��وب يف
حريتها ،خ�صو�صاً حرية وح��ق ال�شعب
الفل�سطيني».
وي�ضيف د� .أبادي« :بعد 32عاماً من
حتدينا للعامل ،بالتزامنا باملبادئ التي
�أعلناها ع�شية انت�صار الثورة يف �إي��ران،
ن�ؤكد �أنه بربكة �سيا�سة العقوبات ح�صلنا
على مكا�سب كثرية؛ علمياً وتكنولوجياً،
وبف�ضل هذا التقدم ا�ستطعنا ال�سيطرة
على الطائرة الأمريكية (�صن) ،املعتدية
على الأج��واء الإيرانية بعمق  250كيلو
مرت ،و�أنزلناها �ساملة على الأر���ض ،من
دون �أي خد�ش».
وي�شري د� .أبادي �إىل �أن الأمريكيني
�سكتوا ومل يعلنوا عن احلادث ملدة ع�شرة
�أيام ،ومن ثم قالوا �إنها خرجت عن املدار
و��س�ق�ط��ت ع�ل��ى الأر� � ��ض ،وب�ع��ده��ا ق��ال��وا
إ�ن�ه��ا دخ�ل��ت �إىل الأج ��واء الإي��ران�ي��ة عن
طريق اخلط�أ ،فقلنا لهم �إن احتماالت
اخلط�أ هنا لي�ست �أك�ثر من � 5أو ع�شرة
كيلومرتات ،ولي�س  250كيلو مرت! ثم
�إنها املرة الثامنة التي يعتدون بها على
إ�ي��ران ج��واً وب�ح��راً ،وق��د �أر�سلنا العديد
م ��ن امل� ��ذك� ��رات واالح� �ت� �ج ��اج ع �ل��ى ه��ذه
االع� �ت ��داءات ..ع�ن��ده��ا ا��ض�ط��ر الرئي�س
الأم�يرك��ي ب ��اراك �أوب��ام��ا لعقد م�ؤمتر
�صحفي ،معلناً �أن «الطائرة الأمريكية
�أ�صبحت حتت �سيطرة الإيرانيني ،ونحن
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وعـالقــاتـــهــا العـربيــة واإلســالمـيــة
نطلب منهم �أن ي�ع�ي��دوا ه��ذه الطائرة
إ�ل�ي�ن��ا» .ه��م يحاولون يف جمل�س الأم��ن
ال�ضغط ع�ل��ى اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة
لإعادة الطائرة ،وهذا يعترب فخراً وعزة
للجمهورية الإ�سالمية ،وهي �أن �أمريكا
مل ت���س�ت�ط��ع إ�ع� � ��ادة ال �ط ��ائ ��رة ،وع�ل�ي�ه��ا
ال �ط �ل��ب م��ن جم�ل����س الأم � ��ن إ�ع��ادت �ه��ا،
وباخت�صار :الطائرة �صارت حتت �إرادة
اجلمهورية الإ�سالمية.
ت�صميم على متابعة امل�سرية
النووية ال�سلمية
وتابع د� .أب��ادي :بف�ضل اتكالنا على
اهلل ت �ع��اىل ،ا�ستطعنا �أن ن�سيطر على
ت�ق�ن�ي�ت�ه��م ،وال� �ي ��وم و��ص�ل�ن��ا �إىل جم��ال
م �ت �ق��دم يف ال � �ن ��ووي ال �� �س �ل �م��ي ،ف�ن�ح��ن
نخ�صب ال�ي��وران�ي��وم بن�سبة  ،٪20وهم
ّ
مل ي���ص��دق��وا يف ال���س��اب��ق ،ف�سمحوا لنا
بتخ�صيب ما ن�سبته  ،٪4فقلنا لهم :ال
ن��ري��د �أن ت��زودون��ا بن�سبة  ،٪20فنحن
ب��ا� �س �ت �ط��اع �ت �ن��ا �أن ن �خ �� �ص��ب ،وخ �ل�ال
ثالثة �أ�شهر ا�ستطعنا �أن نخ�صب ،٪20
وج��اء اخل�براء واملفت�شون واطلعوا على
ه ��ذه اخل �ط��وة م��ن ج��ان��ب اجل�م�ه��وري��ة
الإ� �س�لام �ي��ة الإي ��ران� �ي ��ة ،و أ�ع �ل �ن��وا ه��ذا
الأمر ،واليوم �إيران �أ�صبحت بلداً نووياً،
رغم �أنف ال�صهاينة والأمريكيني.

وي � �ع ��ود ال �� �س �ف�ي�ر رك � ��ن أ�ب� � � ��ادي �إىل
الذاكرة التاريخية فيقول :يف عام 1951
حني كانت بريطانيا ت�سيطر على املوارد
الإي��ران �ي��ة امل�ع��دن�ي��ة وال�ن�ف�ط�ي��ة ،وعندما
ق ��ام ال���ش�ع��ب الإي� � ��راين ي�ط��ال��ب ب�ت��أم�ي��م
ال �ن �ف��ط الإي� � ��راين ق��ال��وا ل �ن��ا �إن ال�ن�ف��ط
يعرّ�ض ال�سالم ال��دويل للخطر ،واليوم
ج��اءوا بعد � 60سنة ليقولوا �إن الطاقة
النووية الإيرانية تعرّ�ض ال�سالم الدويل
للخطر ،فهم غ�ّي�رّ وا الكالم ومل يغريوا
النوايا ،فهدفهم هو ال�سيطرة على موارد
واقت�صاد ال �ع��امل ،وي��ري��دون ب�ق��اء �إح�ك��ام
قب�ضتهم.
ورغم �أننا و�صلنا �إىل املرحلة الثالثة
م��ن إ�ن �ت��اج امل ��اء ال�ث�ق�ي��ل ل�لا��س�ت�ف��ادة من
هذه الطاقة النووية ،وحتويلها �إىل خري
الب�شرية وتقدّمها ،ولي�س لأن تكون طاقة
مدمرة ت�ستعمل لتهديد وقهر ال�شعوب
ك�م��ا ه��و ح ��ال اال��س�ت�ك�ب��ار ال �ع��امل��ي ،ال��ذي
ي �ح �رّم ع�ل��ى ال���ش�ع��وب والأمم م��ا يحلله
لنف�سه ،ف�إن �إيران م�صممة على م�سريتها
النووية ال�سلمية ،من �أجل خري املجتمع
الإيراين والدول املجاورة.
وي�شري ال�سفري أ�ب��ادي هنا �إىل �أنه يف
زمن والية الرئي�س حممد خامتي� ،أوقفت
إ�ي ��ران جتاربها ال�ن��ووي��ة ،لكن ال�غ��رب مل
يوقف حملته ال�ستهداف إ�ي��ران ،وحينما
انتُخب الرئي�س د .حممود �أحمدي جناد،

ا�ست�أنفنا عمليات التخ�صيب ،رغ��م كل
تهديداتهم بالعقوبات ،وقلنا لهم :افعلوا
م��ا ت��ري��دون ،مادمنا على احل��ق ،و�ضمن
االتفاقيات الدولية ،فلن ت�ستطيعوا �أن
تفعلوا معنا �شيئاً ،فا�ستمرينا وو�صلنا
�إىل ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،م��ن دون �أن ن�خ��اف
م��ن هجمات ع�سكرية �أوع �ق��وب��ات دولية
�أو�ضربات نووية.
وي�ت��اب��ع :ك��ل ال�ع��امل يعلم �أن احل��رب
ل�ي���س��ت ح ��رب� �اً � �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ب ��ل ه ��ي ح��رب
اقت�صادية ،ففي عام  2015ت�صبح ال�صني
�أقوى بلد اقت�صادي يف العامل ،ولن يكون
ه�ن��اك �أث��ر ل�ل��والي��ات املتحدة الأمريكية
على اخلارطة االقت�صادية العاملية ،فهم
ي �ح��اول��ون يف ه ��ذه ال �ف�ت�رة امل�ت�ب�ق�ي��ة من
ال�سنني �أن يعملوا �أي �شيء لإنقاذ �أنف�سهم،
ولإنقاذ �إ�سرائيل من هذا امل�ستنقع الذي
يواجهونه.

ب�ي��د �أن ط �ه��ران رغ��م ك��ل ال��وق��ائ��ع امل ��رة ،ال
ت�ترك منا�سبة �إال وحت ��اول �أن تظهر فيها
ا�ستعدادها لأف�ضل العالقات القائمة على
ح�سن اجلوار واالحرتام املتبادل ،هنا ي�سارع
الدكتور غ�ضنفر ركن �أبادي �إىل القول:
رغ��م �أن �إي��ران البلد الوحيد يف العامل
ال ��ذي ي�ق��ف �إىل ج��ان��ب ال�ق���ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة
والإ�سالمية ب�شكل كامل ،وحتديداً الق�ضية
الأم ،وهي ق�ضية فل�سطني ،جند �أن البع�ض
يت�آمر على اجلمهورية الإ�سالمية ،ويقوم
ببع�ض الأف �ع��ال امل�خ��زي��ة جت��اه�ه��ا ،مل�صلحة
�أم�ي�رك ��ا و«�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ،ف�ه��م ي�ت�ق��رب��ون من
�أمريكا و«�إ�سرائيل» على ح�ساب اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ،وال يهم ه�ؤالء احلكام
�إال احلفاظ على �سلطتهم.
وي�ضيف :ر�أي�ن��ا ال�ث��ورات العربية التي

ت آ�مُر على �إيران
ث �م��ة ح �ق �ي �ق��ة �أك ��دت� �ه ��ا ك ��ل الأدب � �ي� ��ات
ال�سيا�سية واملواقف الر�سمية الإيرانية ،وهي
�أن طهران التي تقف بحزم وج��د وق��وة �إىل
ج��ان��ب الق�ضايا العربية والإ��س�لام�ي��ة ،ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،مل جتد من
جانب بع�ض الدول العربية �إال عقوقاً ،ي�صل
�إىل حد الت�آمر على اجلمهورية الإ�سالمية،

إيران أصبحت بلدًا نوويًا..
رغم أنف الصهاينة
واألميركيين

جبهة العمل اإلسالمي تكرّم السفير اإليراني
�أقامت جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ،غداء
تكرميياً ل�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية؛
غ�ضنفر ركن �أب��ادي« ،وف��اء جلهوده يف دعم حركات
املقاومة يف لبنان وفل�سطني».
ال
ح���ض��ر احل �ف��ل ال��رائ��د حم�م��د ��ض��ام��ن؛ ممث ً
وزي��ر الداخلية والبلديات ،والنائبان ف��ادي الأع��ور
ال النائب العماد
وكامل الرفاعي ،ورم��زي كنج ممث ً
لا قائد
مي�شال ع ��ون ،وال�ع�ق�ي��د ف� ��ؤاد ال �ه��ادي مم�ث� ً
لا امل��دي��ر ال�ع��ام
اجل�ي����ش ،وال��رائ��د أ�ن ��ور حمية مم�ث� ً
ال
لأم ��ن ال ��دول ��ة ،وال���ش�ي��خ ع�ب��د امل�ج�ي��د ع �م��ار ممث ً
الأم�ي�ن ال�ع��ام حل��زب اهلل ،وع�ضو املكتب ال�سيا�سي
حلركة أ�م��ل ح�سن قبالن ،والأب ق�سطنطني ن�صار
ال املطران اليا�س عوده ،واخلوري �سليم خملوف
ممث ً
ال املطران بول�س مطر ،وال�شيخ نزيه النقوزي
ممث ً
ال مفتي �صيدا �سليم �سو�سان ،ورئي�س جمل�س
ممث ً
االمناء يف جتمع العلماء امل�سلمني القا�ضي ال�شيخ
�أحمد الزين ،ورئي�س الهيئة الإدارية للتجمع ال�شيخ
ح�سان عبد اهلل ،وممثل مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين يف
لبنان؛ حامد اخلفاف ،و�أع�ضاء قيادة جبهة العمل
الإ�سالمي ،وح�شد من النواب والوزراء ال�سابقني.

ال�شيخ زهري اجلعيد وال�شيخ عبد النا�صر جربي ي�سلمان ال�سفري د .غ�ضنفر ركن �أبادي درع التكرمي

ح�صلت يف م�صر وال�ي�م��ن وت��ون����س وليبيا،
كانت الطريق م�سدودة أ�م��ام ه��ؤالء احلكام،
وكانت نهايتهم خمزية ،وانت�صرت �شعوبهم
التي تفكر يف حترير �أرا�ضيها من االحتالل
وال�سيطرة الغربية عليه.
وي�شدد على �أن �إيران حتر�ص على �إيجاد
�أف�ضل العالقات مع ال��دول العربية ،وتبذل
ق�صارى جهدها يف هذا املجال.
لفت الأنظار عن الهزمية
الأمريكية يف العراق
وي�ت�ط��رق �إىل الإع �ل�ام ف�ي�ق��ول :واج��ب
املحطات الإعالمية العربية ت�سليط ال�ضوء
على الف�شل الأمريكي يف العراق ،والهزمية
امل��ذل��ة للجي�ش الأم�ي�رك��ي ه �ن��اك� ،إال أ�ن�ه��م
يقومون ب��إزاح��ة عد�ساتهم عن ه��ذا احلدث
وت���س�ل�ي�ط�ه��ا ع �ل��ى � �س��وري��ة ،وع �ل��ى ال�ط��اق��ة
النووية الإيرانية ،ويحاولون اف�ترا ًء وكذباً
�أن ي�ت�ح��دث��وا ع��ن خم��اط��ره��ا ع�ل��ى ال �ع��رب،
وحم ��اول ��ة اغ �ت �ي��ال ال �� �س �ف�ير ال �� �س �ع��ودي يف
�أمريكا ،لكن م�س�ؤولني �إيرانيني زاروا اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،وع � �زّوا ،وال�ت�ق��وا ب��ويل
العهد ال�سعودي الأمري نايف ،وكل هذا يدل
على النية احل�سنة م��ن ج��ان��ب اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية جتاه جميع العرب.
بانتظار احلكومة اللبنانية
�إي ��ران �أب ��دت دائ �م �اً و�أب� ��داً ك��ل ا�ستعداد
مل�ساعدة لبنان يف �شتى امل�ج��االت ،وم��ن دون
�أي �شروط ،وب�أي�سر ال�سبل والأ�سعار� ،سواء
يف جم��ال ال�ط��اق��ة وال�ك�ه��رب��اء� ،أو يف جم��ال
التنقيب ع��ن ال�ن�ف��ط� ،أو يف �أي جم��ال من
جم ��االت ال�ب�ن��اء وال �ع �م��ران ،و إ�ن �� �ش��اء البنى
التحتية� ،أو يف امل�ساعدة على ت�سليح القوات
امل�سلحة ،لكن ما هو مدى جتاوب لبنان مع
العرو�ض الإيرانية الكرمية وال�سخية؟ يقول
ال�سفري �أبادي:
ن� ��ؤك ��د م ��رة أ�خ � ��رى ع ��ن ك ��ل ا� �س �ت �ع��داد
مل�ساعدة لبنان يف كل �شيء ،ويف �شتى النواحي،
وم��ا ن��زال ننتظر ج��واب ال��دول��ة اللبنانية،
فنحن على �أمت اال�ستعداد لإ�صالح وتطوير
الكهرباء ب�أق�صى �سرعة ،ليبداً اللبنانيون يف
غ�ضون �أ�شهر قليلة يلم�سون م��دى التطور
وال �ت �ق��دم يف ه ��ذا امل� �ج ��ال ،ف� ��إي ��ران متتلك
اخل�ب�رات وال�ت�ج��ارب ال�ت��ي ت�ؤهلها مل�ساعدة
لبنان يف كل �شيء.
ون� �ح ��ن �أخ �ب�رن� ��اه� ��م �أن � �ن� ��ا ن�ن�ت�ظ��ر
م �ن �ك��م امل ��واف �ق ��ة ح �ت��ى ن� �ب ��د أ� يف تنفيذ
ال��وع��ود التي قطعناها،لكن احلكومات
ال�ل �ب�ن��ان�ي��ة امل �ت �ع��اق �ب��ة ك��ان��ت ب�ط�ي�ئ��ة يف
التعامل مع العرو�ض والهبات الإيرانية
للبنان ،مع �أن كل ال��درا��س��ات واخلطط
جاهزة،وبانتظار البدء يف التنفيذ.
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مقــابـلــة
�أعطى ن�صيحة فـي ق�ضية متويل املحكمة ..ور�أيه بقرار القا�ضية م�شلب

حم�صن ًا عن رغبات ال�سيا�سيني ..و�أحتدّ اهم جميع ًا
ع�ضوم :ع�شت حياة متوا�ضعة لأكون ّ
جنيب ميقاتي �أخذ بال�رضورات
لتفادي املحظورات� ..أحبّذ
متويل املحكمة من خالل
املوازنة العامة ،واملحكمة
اخلا�صة بلبنان �أقرّت بوجود
م�ضللي التحقيق الدويل..
مدعي عام التمييزي ال�سابق
عدنان ع�ضوم يتحدّ ى اجلميع
ب�سريته امل�رشفة من جريدة
«الثبات» ويقول« :تذكروا
جيداً� ..سيعودون �إىل قانون
غازي كنعان».
يطلق وزير العدل الأ�سبق عدنان ع�ضوم
على �شهداء ال��زور أ�م��ام املحاكم الق�ضائية
وجل��ان التحقيق يف ق�ضية رفيق احلريري
ت�سمية م�ضللي التحقيق ،ويعترب �أ ّن تداول
ال�سيا�سيني اف �ت�راءات م�ضللي ال�ع��دال��ة يف
ق�ضية املحكمة اخل��ا��ص��ة بلبنان ك��ان��ت من
منطلق �سيا�سي ال ق��ان��وين ،يقول�« :إف��ادات
�شهود ال��زور يف لبنان أ�م��ام جلنة التحقيق
ال��دول �ي��ة يف حينها ك��ان��ت ت �ه��دف م�ساعدة
ال�ق���ض��اء ال�ل�ب�ن��اين ال احل �ل��ول م�ك��ان��ه ،لهذا
ال�سبب مل يطلب منهم ق�سم اليمني لأن��ه
ال يجوز ذلك �سوى �أمام الق�ضاء اللبناين».
يف�سر ع�ضوم فكرته «يح ّق لل�ضباط الأربعة
امل �ت �� �ض��رري��ن حم��اك �م��ة م���ض�ل�ل��ي ال �ع��دال��ة
لطرح ق�ضايا مغلوطة والإ��س��اءة لأ�شخا�ص
معينني».
�س�ألنا ع�ضوم عن ت�ضليل حممد زهري
ال�صديق ،يقول« :مل ميتثل ال�صديق �أم��ام
الق�ضاء اللبناين� ،إف��ادت��ه كانت �أم��ام جلنة
التحقيق الدولية �أوالً ،و�أمام املحق ّق الأملاين
ديتليف ميلي�س يف ب��اري����س ث��ان�ي�اً ،رغ��م �أن
نتيجة �إفادته الفرن�سية املحولة �إىل املحقق
العديل يف بريوت كانت وراء �إيقاف ال�ضباط
الأربعة» .يُعقّب ع�ضوم على إ�ف��ادة ال�صديق
الكاذبة «حاول الق�ضاء اللبناين وفق قوله،
ا� � �س �ت�رداد � �ش��اه��د امل �ل ��ك ،ال �� �ص��دي��ق ،ول�ك��ن
الق�ضاء الفرن�سي رف�ض ت�سليمه».
يلخّ �ص م��دع��ي ع��ام التمييزي ال�سابق
عدنان ع�ضوم وجهة نظره القانونية حول
ق�ضيتي ��ش�ه��ود ال� ��زور وامل�ح�ك�م��ة اخل��ا��ص��ة
بلبنان بالتايل« :حتويل دعوى التحقيق من
الق�ضاء اللبناين �إىل املحكمة الدولية كما
ين�ص عليه ال�بروت��وك��ول امل��وق��ع ب�ين الأمم
املتحدة ولبنان ،جتعل واق�ع��ة �شهادة ال��زور
من اخت�صا�ص الق�ضاء ال��دويل واملحلي يف
�آن ،لأن ملف اغتيال احلريري محُ ��ال أ�م��ام
امل�ج�ل����س ال �ع��ديل وب��ال �ت��ايل ي�ح��ق للق�ضاء
ال�ل�ب�ن��اين م�ت��اب�ع��ة امل �ل��ف ب ��أ� �ص��ول الق�ضية
وم�ت�ف��رع��ات�ه��ا» .ي ��ؤك��د ع���ض��وم �أن اجل��رمي��ة
املتالزمة بهدف ت�ضليل التحقيق وفق املادة
 133من �أ�صول املحاكمات اجلزائية ت�سمح
ب ��إ� �ض��اف��ة اجل��رائ��م امل��واك �ب��ة وامل���ض�ل�ل��ة �إىل
اجل��رمي��ة الأ��ص�ل�ي��ة بغية مالحقة م�ضللي
ال �ت �ح �ق �ي��ق»� � .س ��أل �ن��اه ع ��ن ت �ه��رب امل�ح�ك�م��ة
الدولية من حماكمتهم ،أ�ج��اب« :من و�ضع

ق��واع��د الإث� �ب ��ات والأدل� � ��ة م��ن ق���ض��اة رغ��م
خرقهم للقانون ،ا ّدع ��وا ع��دم االخت�صا�ص
ب��اجل��رائ��م ال�سابقة قبل ا�ستالمهم امللف،
بحجّ ة �أنهم �سيتابعونها �إن ح�صلت جمدداً».
ا�ستفهمنا عن تقاع�س الق�ضاء اللبناين يف
هذا املجال ،قال« :الق�ضاء اللبناين �صاحب
االخ �ت �� �ص��ا���ص الأ� �ص �ل��ي ي �ح � ّق ل��ه امل�ب��ا��ش��رة
بالتحقيق م��ع «��ش�ه��ود ال ��زور» دون انتظار
جمل�س ال��وزراء لإح��ال��ة امللف منذ الأ�سا�س
�إىل امل�ج�ل����س وال �ق �� �ض��اء ال �ع ��ديل ،ول��وج��ود
�أدل� ��ة ج��رم�ي��ة ع�م�لان�ي��ة لعملية الت�ضليل
واالفرتاء».
املحكمة �أقرّت بوجود
�شهود الزور
ي �� �س �خ��ر ع� ��� �ض ��وم م � ��ن رف � ��� ��ض ب �ع ����ض
ال���س�ي��ا��س�ي�ين امل���ض��ي بق�ضية ��ش�ه��ود ال ��زور
النتظار �أحكام النهائية للمحكمة اخلا�صة
بلبنان ،ي�ق��ول�« :إن��ه ك�لام �سيا�سي بامتياز،
وه ��ذا ال �ك�لام ه��و ب��اط��ل و ُي� ��راد ب��ه حتريف
احلق �إىل باطل ،لأنه جمرد �إخالء القا�ضي
فرن�سني �سبيل ال�ضباط الأرب�ع��ة و إ���ش��ارت��ه
�إىل عدم وجود �أدلة مقبولة ومعقولة تربر
توجيه االتهام لل�ضباط العتقالهم ،هي �إدانة
مبا�شرة للم�ضللني و�إق��رار بالوقائع املادية
املن�سوبة لهم ،وبالتايل وجود العنا�صر املادية
جل��رمي��ة الت�ضليل» .يكمل ع�ضوم حديثه
قائالً« :الناطق با�سم املحكمة الدولية �أق ّر
م ��ؤخ��راً ب��وج��ود �أ��ش�خ��ا���ص يف ل�ب�ن��ان �ضللوا
التحقيق وبالتلي ي�ح� ّق للق�ضاء اللبناين
مالحقتهم»� .س�ألناه عن �سبب �إعطاء جلنة
التحقيق ال��دويل الذريعة الدامغة للق�ضاء
اللبناين للتحقيق م��ع �شهود ال ��زور ،ق��ال:
«اال��س�ت�غ��راب يف حم� ّل��ه ،ول�ك��ن مب��ا �أين كنت
قا�ضياً يتوجّ ب عليّ دائ�م�اً اف�ترا���ض ح�سن
ال�ن� ّي��ة ل��دى ال�ق���ض��اة ،و�إ ّال �أ��ص�ب�ن��ا مب�شكلة
�أخ�لاق�ي��ة ك�ب�يرة» .يعقب ع�ضوم جمتهداً:
«لعلهم يريدون زيادة ال�شرخ يف لبنان حول
م���س��أل��ة ��ش�ه��ود ال� ��زور ،لأن ��ه ك��ان ب�إمكانهم
مقا�ضات �شهود الزور �سابقاً ومل يفعلوا».
�أحتدّ ى..
�س�ألناه :وهل قدر لبنان الدائم �أن يكون
ق�ضا�ؤه م�سي�ساً ،كما اتُهمتم �سابقاً من قبل
ب�ع����ض ال���س��ا��س��ة ،وات �ه��ام �ك��م ال �ي��وم لبع�ض
الق�ضاة؟ ير ّد الرئي�س ع�ضوم« :رغم كرهي
ال�ت�ح��دث ع��ن ال � ��ذاتُ ،ي ��ؤخ��ذ ع �ل��يّ �صدقي
و�شجاعتي� ،س�أخربك �أن معظم ال�سيا�سيني
الذين يتهمون الق�ضاء «الع�ضومي» كانوا
يف ال�سلطة ،ب�صفتي مدعياً عاماً للتمييز يف
لبنان منذ العام  1995وحلني اغتيال رفيق
احلريري ،عا�صرت معظم القادة ال�سيا�سيني،
هذه العبارات ا�ستحدثت يف ال�صراع ال�سيا�سي
بعد ع��ام  2005لتجيي�ش النا�س» .وي�ضيف
ع �� �ض��وم« :ال مم���س��ك ع �ل��ى ع��دن��ان ع���ض��وم
ليُذعن لتوجهاتهم ،احل� ّل الوحيد ب�إطالق
ال�شائعات على �شخ�صه وعهده ،ع�شت حياة
متوا�ضعة كي تكون حياتي حم�صنة وحرة

ع�ضوم ال��ذي يجل القا�ضيني طنو�س
م�شلب وال�ي����س �شبطيني ،يعترب �أن �أم��ر
ت�سمية رئ�ي����س جم�ل����س ال�ق���ض��اء الأع �ل��ى
م�س�ألة حيوية ،لكنها من اخت�صا�ص وزير
العدل �شكيب قرطباوي ،يقول« :للأمانة
رئي�سة حمكمة التمييز الع�سكرية الي�س
�شبطيني حياتها الق�ضائية �سليمة ج��داً
لوال وجود الهفوة الأخرية مب�س�ألة �إخالء
�سبيل �أربعة موقوفني يف ملف التعامل مع
�إ�سرئيل ،كما �أن رئي�س حمكمة اال�ستئناف
طنو�س م�شلب هو �أي�ضاً من الطراز الرفيع
أ�خ�لاق �ي �اً وع�ل�م�اً و�أدب� � �اً و� �س �ل��وك �اً ،وال �ي��وم
�شكيب ق��رط�ب��اوي بحكم حنكته وخربته
ال�سابقة كنقيب للمحامني الأجدر باختيار
ال�شخ�صية لهذا املوقع الهام».

م��ن رغ �ب��ات و�إرادة ال�سيا�سيني� ،أحت��داه��م
جميعاً �إن ك��ان��وا ي�ستطيعون ات�ه��ام��ي ب��أ ّي��ة
خمالفة ب�سيطة» .يكمل ع�ضوم حديثه بثقة
وح��زم« :نعم ،ي�سمونه الق�ضاء الع�ضومي،
لأ ّن الق�ضاء يف �أيامي كان مم�سوكاً بيد من
حديد ،ولأين مل �أك��ن لأ�سمح لأي ارتكابات
بعيدة عن القانون� ،أفتخر بتخريجي �أجيا ًال
من الق�ضاة داخل املعهد الق�ضائي ،واجلميع
يعرف ما هي �أخالقية وان�ضباطية عدنان
ع�ضوم يف هذا املجال» .يتابع ع�ضوم كالمه
«ب�خ���ص��و���ص رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف
القوات اللبنانية �سمري جعجع ،هدفه حتوير
م�س�ألة حماكمته القانونية �أمام احل ّق العام
لت�ضييع ارت �ك��اب��ات م�ن���س��وب��ة إ�ل �ي��ه ب� أ�ح�ك��ام
�صادرة بحقه ،مثلت احلق العام ومن واجبي
التفتي�ش ع��ن احلقيقة ..ك � ّل الق�صة �أنهم
ن�صيحة
ال ي��ري��دون قا�ضياً نزيهاً و��ص��ارم�اً كعدنان
ع�ضوم ،ومن يجهل �سريتي الق�ضائية منذ
حول اجتهاد الرئي�سني جنيب ميقاتي
ت�خ��رج��ي ط�ل�ي��ع دورت � ��ي� ،إن ك��ل ال�ترق�ي��ات
الق�ضائية التي جاءتني كانت نتيجة نزاهتي ون �ب �ي��ه ب ��ري يف م �� �س � أ�ل��ة مت��وي��ل امل�ح�ك�م��ة
وك�ف��ائ�ت��ي ،مل �أراج ��ع �سيا�سياً واح ��داً طيلة اخل��ا��ص��ة ب�ل�ب�ن��ان ،ي�ق��ول ع���ض��وم «ميقاتي
م�سريتي لأين كنت �أع�ت�بر �أن ق��وة �شخ�ص امل�ل��م بامل�سائل ع��ن ق��رب�� ،س��ار على قاعدة
�ستتهاوى جم �رّد طلبه خدمة خا�صة ،هذا ال�ضرورات تبيح املحظورات ،ومببد أ� تاليف
ه��و � �س � ّر ع���ض��وم ال ��ذي ي �ع��رف ج �ي��داً نقاط ال �� �ض��رر الأك�ب��ر ب��اخ�ت�ي��ار الأق� ��ل � �ض ��رراً».
��ض�ع��ف ال�ق���ض��اء ال �ل �ب �ن��اين ،وي �ع��رف مت��ام�اً ي�ضيف ع�ضوم «لغم املحكمة عُطّ ل تفجريه
�أن��ه يتعني على القا�ضي التق�شف يف �سلوكه يف لبنان رغ��م ع��دم قانونية بنودها ،ورغم
ع ��دم ق��ان��ون�ي��ة مت��وي��ل امل�ح�ك�م��ة ل�ب�ن��ان�ي�اً».
ل�ضبط حياته».
ين�صح ع�ضوم الأك�ثري��ة ب�ـ«��ض��رورة رف�ض
ال���س�ير ب�ت�م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة اخل��ا��ص��ة بلبنان
من خ�لال هيئة الإغ��اث��ة امل�ح��ددّة مهامها،
ب�ح��جّ ��ة الإخ� ��راج ال�ق��ان��وين ال��وح�ي��د ال��ذي
يتيح مليقاتي ال���ص��رف م��ال�ي�اً دون ال�ع��ودة
�إىل جمل�س الوزراء ،وا�ستبدال ذلك بقبول
إخالء سبيل أشخاص
احلكومة الهبة املقدمة من قبل امل�صارف
اللبنانية للحكومة وتخ�صي�صها مبا�شرة
متهمين بالتعامل مع
�ضمن موازنة الدولة �إىل املحكمة الدولية».

«إسرائيل» غير مبررة

م�شلب
ب ��ر�أي ع�ضوم ال يحق لأي ك��ان تقييم
ت�صرّف القا�ضية م�شلب حول تخلية �سبيل

املوقوفني يف ملف التعامل ،يقول« :ل�ست
م�ضطلعاً على امللف لأب��دي ر�أي��ي ب��ه ،لكن
ه�ن��اك �شيئاً غ�ير م�ع�ق��ول ،يف امل �ب��د�أ يح ّق
للقا�ضية ال�سري ب�إخالء �سبيلهم ،ولكن هل
يح ّق لها بذلك قبل �صدور احلكم ،هناك
�سبب غ�ير مفهوم وراء ق��رار م�شلب لأن��ه
�إىل جانبها هناك � 4ضباط برتبة عمداء
ي�شكلون هيئة املحكمة» .ي�ضيف ع�ضوم:
«اخلط�أ الذي تُالم عليه رغم تقديري لها
هو انزالقها يف ت�صريح تربيري لقرارها
الق�ضائي ،لأن آ�ل�ي��ة التربير بعد حتفظ
املعرت�ضني من خ�لال غثارة املو�ضوع مع
رئي�س التفتي�ش الق�ضائي ووزارة العدل
ب��و� �ض��ع ال �ي��د ع �ل��ى امل �ل ��ف» .ب � ��ر�أي ع���ض��وم
« إ�خ�لاء �سبيل �أ�شخا�ص متهمني بالتعامل
م��ع إ�� �س��رائ �ي��ل غ�ير م �ب�ررة ،خ���ص��و��ص�اً �أن
املحاكم الع�سكرية ب�إمكانها البتّ بالتمييز
ب�سرعة ق�صوى ،لأن��ه مع قبولها التمييز
ب��ال���ش�ك��ل ت���س�ت�ط�ي��ع ال�ق��ا��ض�ي��ة م���ش�ل��ب �إن
توفرت �أ�سباب النق�ض يجيز لها القانون
ن�شر ال��دع��وى و�إع� ��ادة امل�ح��اك�م��ة وميكنها
�ساعتئذ اال��س�ت�ع��ان��ة ب��امل��ادة  108لإخ�ل�اء
ال�سبيل من ناحية املبد�أ».
�سورية
يتذكر الرئي�س ع�ضوم زيارته الدم�شقية
ولقاءه الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ورغبته
ال�شديدة يف الإ��ص�لاح ع��ام  ،2004يلخ�ص
�أح��داث �سورية قائالً« :نعم هناك م�ؤامرة
و« ُن ����ص» ،و�إ ّال م��ا معنى وج��ود ه��ذا العنف
املفرط من قبل املعار�ضة ال�سورية؟ فهل
االحتجاجات التي ح�صلت بجوار املناطق
املتاخمة لدول املحيطة ب�سورية هي حم�ض
��ص��دف��ة؟ وه��ل مت��وي��ل امل�ع��ار��ض��ة ب�ك� ّل ه��ذه
الأ�سلحة املتطورة بريء»؟ ي�ضيف ع�ضوم:
«احل��ري��ات والإ� �ص�لاح��ات وال��دمي�ق��راط�ي��ة
وتطوّر الأنظمة ال تكون ب�ضرب م�ؤ�س�سات
الدولة وامل��راف��ق العامة واالع�ت��داءات على
املواطنني واجلي�ش والقوى الأمنية ،وزير
ال��دف��اع م��روان �شربل حت��دث �صراحة عن
ت�سريب لعنا�صر ال�ق��اع��دة م��ن لبنان �إىل
�سورية».
غازي كنعان
ج ّل ما يريده ع�ضوم يف ال�سيا�سة بعد
جتربته الطويلة يف �إدارات الدولة ال�سري
ب��دول��ة م��دن�ي��ة ل�ي�برال�ي��ة ،ي�ق��ول« :ال�ع��ودة
�إىل ان �ت �خ��اب ك ��ل ط��ائ �ف��ة ن��واب �ه��ا �أم� ��ر ال
ين�شئ دولة ،لي�س �صحيحاً �أ ّن هذا الوطن
ال يقوم �إ ّال على وح��دة الطوائف ،الوطن
احلقيقي يقوم على روحية املواطنة وعلى
مبد�أ الإن�سان املنتج والفاعل يف جمتمعه
من خارج القيد الطائفي ،يف لبنان طاقات
مم �ي��زة ال ن���س�ت�ف�ي��د م �ن �ه��ا ،ت��ذك��ر ج �ي��داً
��س�ي�ع��ودون �إىل ق��ان��ون م��ا ُي���س� ّم��ى «غ ��ازي
كنعان».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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بـــعــد مــــرور عــــام على االنتفــــا�ضـــة الـــتــون�ســـيــة

اينوبلي :املال الذي فـُتحت له خزائن قطر وتركيا والغرب لـ«الإ�سالميني اجلدد» ..مهول
أ�ك ��د الأم�ي�ن ال �ع��ام حل��زب االحت��اد
ال��دمي �ق��راط��ي ال��وح��دوي يف ت��ون����س؛
أ�ح �م��د إ�ي �ن��وب �ل��ي ،خ�ل�ال ح ��وار خا�ص
م��ع �صحيفة «ال �ث �ب��ات»� ،أن ال �ث��ورة يف
تون�س تكاد تكون الثورة الوحيدة التي
انطلقت بكل عفوية.
وق ��ال إ�ي �ن��وب �ل��ي :ل�ق��د ق��ام��ت ه��ذه
ال�ث��ورة م��ن أ�ج��ل ال�ك��رام��ة ،وم��ن أ�ج��ل
احلياة الكرمية ،وكانت ث��ورة اخلبز،
رغ��م �أن ه��ذه ال �ث��ورة ك��ان��ت �سباقة يف
الوطن العربي ،ويف بدايتها كانت من
ال�شعب ،لكن يف نهايتها� ،أي بعد 14
�أيار ،مل يكن ال�شعب هو الذي يتحكم
ب�ه��ا ،فقد ج��رت حم ��اوالت لاللتفاف
ع�ل��ى ه ��ذه ال� �ث ��ورة ،ب � أ�ي��اد ن��اع�م��ة من
ال�ق��وى اخل��ارج�ي��ة ،و�أق���ص��د ب��الأي��دي
الناعمة� ،أي �شيئاً م��ن الدبلوما�سية
واحلنكة ال�سيا�سة يف ق�ي��ادة ال��داخ��ل،
و�أ�صبحت الثورة التون�سية ت�سري من
خ��ارج ت��ون����س ،وال��دل�ي��ل على ذل��ك ما
أ�ف��رزت��ه بعد ذل��ك ال�ق��وى ال�سيا�سية،
وحماولة ال�سطو الإعالمي ،لت�شكيل
امل�شهد ال�سيا�سي م��ن ج��دي��د ،فهناك
ج � �ه� ��ات م �ع � ّي �ن ��ة ه� ��ي ال � �ت� ��ي مت�ت�ع��ت
باحل�ضور الإع�لام��ي يف البالد ،وكان
املحدد يف ت�سيري هذه الثورة يف اجتاه
الأه ��داف التي ت�سعى وراءه ��ا القوى
اخل� ��ارج � �ي� ��ة ،وجم� �م ��وع ��ة «الأي � � � ��ادي
الناعمة» التي حتدثنا عنها �سابقاً.
الثورة احلقيقية مل تبد�أ بعد
و�أكد �إينوبلي �أن املال الذي فُتحت
ل ��ه خ ��زائ ��ن ق �ط��ر وت��رك �ي��ا و�أم�ي�رك ��ا
وفرن�سا ،مهول ،فتكاد جتد نف�سك ،يف
�أول مرة يف تاريخ تون�س ،يف انتخابات
مبنزلة م�ضاربات بور�صة ،وبالتايل
ن�ستطيع �أن نقول �إن ال�شعب يف تون�س
بد أ� الآن ي�ستوعب ثورته التي يراد �أن
ت�سرق منه ،لكنه لن ي�سمح بذلك ،لأنه
ه��و م��ن �صنعها بنف�سه ،وه��و الوحيد
ال� �ق ��ادر ع �ل��ى ح�م��اي�ت�ه��ا م��ن الأي � ��ادي
اخلارجية ،وبالتايل ن�ستنتج �أن الثورة
احلقيقية يف تون�س مل تبد أ� بعد ،بل
هذه بداياتها ،والثورة مل ت�أخذ مداها
احلقيقي ،فنتائج االن�ت�خ��اب��ات كانت
حم�ضرة م�سبقاً ،وذلك عرب ما �أ�شرنا
ّ
إ�ل �ي��ه � �س��اب �ق �اً؛ ال�ت�ح���ض�ير الإع�ل�ام��ي
امل�ب�رم ��ج ،وت �ك��د���س امل� ��ال ال���س�ي��ا��س��ي،
وب� أ�ي��اد وجهات معينة ،وتلك اجلهات
التي لها والء لأمريكا وفرن�سا وقطر،
وحينما �أحتدث عن قطر ،ف�أنا �أحتدث
عن «الإ�سالميني اجلدد» الذين تلقوا
أ�م ��وا ًال م��ن ق�ط��ر ،وال���ش��ارع التون�سي
وبد أ� يعي خماطره.
و�أو�ضح �إينوبلي �أن حزب النه�ضة
حزب جديد على ال�ساحة ال�سيا�سية،
ب�سبب وج��ود ك ��وادره داخ��ل ال�سجن،
وح �ظ��ره ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال���س�ي��ا��س��ي من
ق �ب ��ل ال� �ن� �ظ ��ام ال� ��� �س ��اب ��ق ،ل �ك ��ن امل� ��ال

الشعب التونسي بدأ
يستوعب ثورته التي
يراد أن تسرق منه ..وهو
لن يسمح بذلك

ال���س�ي��ا��س��ي واخل �ط ��اب ال��دي �ن��ي ال��ذي
قدمه ،وخماطبة وجدان التون�سيني،
وم��ا تعر�ضت ل��ه تون�س م��ن حماربة
للإ�سالم يف زم��ن بورقيبة وب��ن علي،
وت �ع��اط��ف ال���ش�ع��ب ال�ت��ون���س��ي امل�سلم
م �ع �ه��م ،وال �� �س �ط��وة الإع�ل�ام �ي��ة ال�ت��ي
ح �ظ��ي ب �ه��ا ه ��ذا احل � ��زب ،م � ّك �ن��وه من
خ��و���ض االن�ت�خ��اب��ات ب�ق��وة ت�ك��اد ت��وازي
ق� ��وة الأح � � � ��زاب ال �ع��ري �ق��ة يف ال�ع�م��ل
ال�سيا�سي التون�سي.

��س�ت�ك��ون ج �ي��دة م��ع ال �غ��رب و�أم�ي�رك��ا
و«�إ�سرائيل» ..وكل هذا الكالم ال ميكن
�أن نحكم عليه الآن ،فرمبا تكون هذه
الت�صريحات عبارة عن ت�سويق وبطاقة
عبور لهم للو�صول �إىل ال�سلطة ،وهذا
االجت� ��اه ال ��ذي ت�سلكه ه ��ذه احل��رك��ة
ي ��دل ع�ل��ى ان �ح��راف يف ��س�ل��وك�ي��ة ه��ذا
احل��زب الإ�سالمي ،ف��إن ه��ذه احلركة
الإ��س�لام�ي��ة �إن اجت�ه��ت ن�ح��و �أم�يرك��ا
و«�إ��س��رائ�ي��ل» ،فيعني ذل��ك �أنها تخلت
عن الإ�سالم �أوالً ،وتخلت عن املبادئ
والقيم التي كانت تعلنها ثانياً ،وتخلت
عن ال�شعب ال��ذي انتخبها ثالثاً ،فما
عليها �إال �أن ت�ك��ون يف خ��ط املمانعة
واملقاومة ،وتنت�صر لق�ضية امل�سلمني
جميعاً ،وهي ق�ضية فل�سطني ،وحينها
�سوف نقول لها :هنيئاً لك ،و�سنكون
معها و�أمامها� ..أما �إذا اختارت العك�س،
فلن تبقى يف احلكم �إال �أي��ام�اً قليلة،
قبل خروجها من هذا املعرتك خالية
الوفا�ض.
النموذج الرتكي م�شوّه

الرئي�س مدعوم
ت��رك�ي��ا ل�ي���س��ت من ��وذج �اً ل�ل�إ��س�لام
احل�ق�ي�ق��ي ،وال ل�ل��ر��س��ال��ة امل�ح�م��دي��ة،
�أما عن الرئي�س التون�سي احلايل ،وال يت�صور �أح��د من امل�سلمني الذين
فر�أى اينوبلي �أنه ما كان ليكون رئي�ساً يعتقدون ب��ال�ق��ر�آن و�سنة ر��س��ول اهلل
لوال وجود حزب النه�ضة ،ودعمه له ،حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أن تكون
وق��د �صعد حزبه �إىل املرتبة الثانية هناك عالقات دبلوما�سية واجتماعية
بف�ضل ح ��زب ال�ن�ه���ض��ة ،ال ��ذي واك��ب و�سيا�سية واقت�صادية وع�سكرية مع
جناحه ،و�ساعده يف حتقيقه ،ونحن ال دول��ة الع�صابات ال�صهيونية ،فرتكيا
ننكر وطنية هذا الرجل ،الذي نا�ضل �أعطت املثال امل�شوّه للدولة الإ�سالمية،
م��ن زم��ن �ضد حكم ب��ن ع�ل��ي ،وغُ �رّب وللنظام الإ�سالمي ،وال �أعتقد �أن دولة
عن �أر�ضه ،لكن مل يكن له حزب ،وكان �إ�سالمية تتكلم با�سم الإ�سالم ،ميكن
هناك اتفاق بينه وبني النه�ضة ،وهي �أن ترفع راية الدولة ال�صهيونية على
ال�ت��ي ق��دم��ت ل��ه ق��وائ�م��ه االنتخابية� ،أر�ضها ..نعم ،النموذج الرتكي منوذج
ودعمته بالدعاية واملال للو�صول �إىل م�شوّه ،رغم جناحه االقت�صادي ،و�إذا
�سدة احلكم.
اتبعت احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية
ح ��زب ال�ن�ه���ض��ة ي �ق��ول إ�ن� ��ه ح��زب يف الوطن العربي ،اخلطى ذاتها التي
�إ�سالمي ،ومرجعيته �إ�سالمية ،لكنه ات�ب�ع�ه��ا الأت� � ��راك ،ف���س�ي�ك��ون��ون �ضمن
ي �ح ��اول �أن ُي �ظ �ه��ر ن�ف���س��ه أ�ن� ��ه ح��زب دائرة النموذج «الإ�سالمي املت�أمرك»،
إ�� �س�لام��ي م�ت�م��دن ،ي �ح�ترم ال�ق��وان�ين �أما �إذا كان يعتربون  -كما قالوا � -أن
وح�ق��وق امل ��ر�أة امل��دن�ي��ة واالجتماعية� ،أم�يرك��ا و«�إ� �س��رائ �ي��ل» هما �أم��ر واق��ع،
وي� ��� �س� �ع ��ى ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى امل �ن ��اط ��ق وي �ج��ب �أن ن �ت �ع��ام��ل م ��ع ه� ��ذا الأم� ��ر
ال�سياحية التون�سية ،و�أن برناجمه ال��واق��ع ،فنحن نقول لهم� :إن الفرق
� �س �ي �ك��ون ل� �ي�ب�رال� �ي� �اً ،و�أن ع�لاق��ات��ه بيننا وبينكم �أننا نقاتل من �أجل تغيري
ه��ذا الواقع �إىل واق��ع آ�خ��ر ،تكون فيه
فل�سطني ح ��رة ،و�شعبها ح��ر ،وك��اف��ة
ال�شعوب العربية بعيدة عن �أي تدخل
خ��ارج��ي يُفر�ض علينا بقوة ال�سالح،
و�إن هذا النموذج الرتكي ،الذي طُ بخ
النموذج التركي المصنّع خ��ارج تركيا ،جيء به �إىل تركيا حتى
أميركيًا يريدونه نموذجًا تطبقه تركيا ،وي�صبح منوذجاً يمُ رَّر
�إىل الوطن العربي كله.
يمرَّر في الوطن العربي
ك �ي �ف �م��ا ت� ��وج� ��ه «الإ� � �س �ل�ام � �ي� ��ون
اجل � � � ��دد» يف ال� ��وط� ��ن ال� �ع ��رب ��ي �إىل
االنتخابات �سيفوزون ،و�ستتوفر لهم
العنا�صر نف�سها ال�ت��ي ُو ّف ��رت لهم يف
ت��ون����س ،و��س�ط��وة الإع�ل��ام وق ��وة امل��ال

�أحمد �إينوبلي
مواليد � 21أكتوبر .1958
الأم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام حل ��زب
االحت� � � � ��اد ال ��دمي� �ق ��راط ��ي
ال��وح��دوي ،ذي التوجهات
القومية ،وهو �أحد الأحزاب
القانونية يف تون�س.
�� �ص� �ع ��د �إىل الأم � ��ان � ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ه��ذا احل� ��زب إ�ث��ر
اعتقال �أمينه العام ال�سابق
عبد الرحمن التليلي عام
.2003
در� � ��س يف ك �ل �ي��ة احل �ق��وق
والعلوم ال�سيا�سية يف تون�س،
وح�صل على �شهادة الكفاءة
مل�ه�ن��ة امل �ح��ام��اة ،وه ��و حم��ام
لدى املحاكم التون�سية منذ
مايو�/أيار .1995
يف ع� � ��ام  1992ال �ت �ح��ق
بحزب االحتاد الدميقراطي
الوحدوي.
ان� � ��� � �ض � ��م �إىل امل� �ك� �ت ��ب
ال�سيا�سي للحزب منذ ،1995
ويف �سبتمرب  2004انتُخب
أ�م �ي �ن �اً ع��ام �اً خ�ل�ف�اً للتليلي،
و أ�ع� �ي ��د ان �ت �خ��اب��ه يف م��ار���س
 2006أ�ث�ن��اء امل��ؤمت��ر الرابع
للحزب.
يف � 19أك �ت ��وب ��ر ت���ش��ري��ن
الأول  2008أ�ع �ل��ن احل��زب
تر�شيحه للإينوبلي ل�سباق
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة لعام
.2009
والتنظيمات اخل��ارج �ي��ة ،ون�ت��وق��ع �أن
يحكموا يف الوطن العربي كله.
�سورية
ال ن�ستطيع �أن ننكر على �أي �شعب
ي �ق��وم ب � ��أي ح� ��راك ��ش�ع�ب��ي ،ف � ��إذا ك��ان
احل��راك ال�شعبي يف �سورية م��ن أ�ج��ل
�إ� �ص�ل�اح �سيا�سي واج �ت �م��اع��ي ،فنحن

نقف �إىل جانبه� ،شريطة �أال يكون هذا
الإ�صالح ج�سر عبور لقوى اال�ستعمار
م��ن أ�ج��ل �أن ت�ع��ود �إىل املنطقة ،لكن
ال� ��دور وامل��وق��ع ال �� �س��وري نْ�ْي� يختلفان
عن ال��دول الأخ��رى ،ف�سورية لها دور
مهم يف املمانعة وعدم التنازل للكيان
ال�صهيوين ،وبقيت ملتزمة بالئاتها،
فاحت�ضنت املقاومة الفل�سطينية وكل
ف�صائلها ع�ل��ى خم�ت�ل��ف مرجعياتها
الفكرية والأي��دي��ول��وج�ي��ة ،ومل متيز
بينها ،بل دعمت املقاومة واحت�ضنتها
يف لبنان وال�ع��راق ،ووقفت �إىل جانب
ال���ش�ع��ب ال �ع��راق��ي ،رغ��م ال�ضغوطات
املفرو�ضة عليها ،ورغم ا�ستهدافها من
قبل قوى اال�ستعمار.
م��ا ي� ��راد ل �� �س��وري��ة ل�ي����س �إ� �س �ق��اط
النظام ،بل �إ�سقاط الدولة ودور الدولة
ال�سورية يف املقاومة واملمانعة ،وقد قام
�أع��داء الوطن العربي بانتهاز فر�صة
الفورات و«الربيع العربي» و�سخروها
للنيل من �سورية ،فما ح�صل يف تون�س
وم�صر هما ثورتان ح�صلتا يف أ�ج��واء
��ض�غ��ط وا� �س �ت �ب��داد وق �ه��ر اج�ت�م��اع��ي،
وع�ب�ر ��س�ن�ين ط��وي �ل��ة� ،أم ��ا م��ا ح�صل
يف ليبيا ف�ه��و م�ف�ت� َع��ل ،وال��دل�ي��ل على
ذل��ك ت��دخّ ��ل حلف ال�ن��ات��و ،و�أ ؤ�ك ��د لك
�أن ال�سالح القطري ُم �رِّر عرب ميناء
جرجي�س التون�سي �إىل اجلبل الغربي
يف ليبيا ،من �أج��ل �إ�سقاط طرابل�س،
وتواط�أت احلكومة االنتقالية يف تون�س
مع حلف الناتو لإ�سقاط ليبيا� .أما يف
��س��وري��ة ،ف�م��ا ي�ق��ام م��ن �سيناريوهات
ان�ت�ف��ا��ض��ة داخ �ل �ي��ة ،وت�سليح ومت��ري��ر
بع�ض الأ�سلحة والعنا�صر امل�سلحة �إىل
الداخل ال�سوري للقيام ببع�ض �أعمال
العنف ،كل هذا حتركه �سطوة الإعالم
ال�ق�ط��ري املتمثل ب�ق�ن��اة (اجل��زي��رة)،
وه � ��ذا ك �ل��ه حم ��اول ��ة لإن � �ه� ��اء ال� ��دور
ال �� �س��وري ،و إ�ن �ه��اء جي�شه ال�ع�ق��ائ��دي،
ال��ذي جُ بل على امل�ق��اوم��ة والوطنية،
و�شارك يف كل املواجهات ،ونحن عندنا
ثقة بهذه القيادة الر�شيدة ،ت�ستطيع
�أن تخرج من هذه الأزمة.
�أقول لل�شعب العربي� ،إنها مرحلة
فارقة وحارقة يف تاريخ الأمة ،و�أقول
ل �ه��م� � :س��وري��ة ه��ي خ��ط ال ��دف ��اع عن
وجود كل العرب ،و�إذا �سقطت �سورية
قلعة املقاومة واملمانعة ،ف�سوف نت�أخر
� 50سنة �إىل ال� ��وراء ..ه��ذه بالن�سبة
�إىل ال�شعب ال�ع��رب��ي ال��ذي يعتقد �أن
فل�سطني هي ق�ضيته الأوىل.
و أ�ق��ول لـ«الإ�سالميني اجل��دد»� :إذا
كنتم حاملي ل��واء الإ�سالم احلقيقي،
ف�لا ميكن �أن ت�سقطوا م��ن ح�سابكم
ف �ل �� �س �ط�ين ،و أ�ن � �ت ��م �أت �ي �ت��م ل �ت �ح��رروا
القد�س ،فلماذا ت��ري��دون �أن ت�سقطوا
�سورية وه��ي ال�سبّاقة يف ال��دف��اع عن
القد�س؟!

�أجرى احلوار :م�ؤمن احللبي
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إعـــادة الجنســية للمغــتـربــــين..
يف حماولة منها لإعادة
رعيل كبري من لبنانيي
اخلارج �إىل كنفها ،اتخذت
احلكومة اللبنانية قرارها
مبنح املغرتبني حق
ا�ستعادة اجلن�سية �إذا ما
ثبتت �صلة القربى جلهة الأب
�أو اجلد ،نا�سفة مرة جديدة
حقوق املر�أة اللبنانية مبنح
اجلن�سية لأوالدها �أو حتى
ب�إعادتها �إليهم ،مبا يثبت
مقولة �إن لبنان رمبا يكون
فقط «منبت للرجال» بينما
الن�ساء على الهام�ش..
اخل� �ط ��وة الق� ��ت ت��رح �ي �ب �اً وا� �س �ع �اً يف
الأو� �س��اط امل�سيحية ال�ت��ي وج ��دت فيها
و�سيلة ال�ستعادة ولو جزء ب�سيط من الثقل
امل�سيحي املفقود جراء هجرة الكثري من
امل�سيحيني �إىل اخلارج يف ظروف �سيا�سية
واق �ت �� �ص��ادي��ة ��ص�ع�ب��ة م �ن��ذ ال �ع��ام 1920
وح�ت��ى ال �ي��وم ،آ�م ��ال ال�سيا�سيني عقدت
على حق ه�ؤالء املغرتبني �أو «اللبنانيني
اجل � � ��دد» ب��ال �ت �� �ص��وي��ت يف االن �ت �خ��اب��ات
النيابية و�إن لي�س يف ع��ام  ،2013بينما
مرجعيات دينية م�سيحية أ�ع��رب��ت عن
غ�ب�ط�ت�ه��ا ب��ال �ق��رار ك��ون��ه ي �ح��اف��ظ على
موطئ قدم للم�سيحيني يف لبنان مهما
ط��ال اغ�تراب�ه��م ،ويبقي على ج��ذوره��م
وع�ل��ى ��ص��ورة التعددية الطائفية التي
ا�شتهر بها لبنان يف ال�شرق .مع الإ�شارة
�إىل ال�ت�راج ��ع ال �� �س �ك��اين ال� ��ذي ي�ت�ه��دد
امل�سيحيني لي�صبحوا  11يف امل�ئ��ة فقط
من �سكان لبنان يف عام  2081كما �أكدت
درا�سة حديثة لـ«الدولية للمعلومات».
ع �ل��ى ال �� �ض �ف��ة ا ألخ � � � ��رى ،ت �ع��ر���ض
ق��رار إ�ع��ادة اجلن�سية النتقادات حامية
الوطي�س ،فمنهم من اعترب �أنه ال يجوز
�إعادة اجلن�سية اللبنانية ملن تخلى عنها
ال بالعي�ش يف بالد االغرتاب،
طواعية �أم ً
ف �ق �ط��ع ��ص�ل�ت��ه ب �ل �ب �ن��ان وت �ب �ن��ى �أوالده
جن�سية و أ�ع ��راف وتقاليد دول أ�خ��رى،
و�س�أل ه��ؤالء :ملاذا نعيد اجلن�سية ملن ال
يعرف �شيئاً عن هموم لبنان وق�ضاياه،
أ�ي� ��ن ه ��م م ��ن دي� ��ون ل �ب �ن��ان ال �ت��ي تبلغ
�ستني مليار دوالر ،وم�شكالته الأمنية،
و�أزم ��ات ��ه االق�ت���ص��ادي��ة ،ومل ��اذا نعطيهم
احلق يف امل�شاركة يف القرارات ال�سيا�سية
وامل �� �ص�يري��ة ،ب�ي�ن�م��ا ه��م غ�ي�ر مطلعني
حقيقة على ما يجري لأنهم مل يعاي�شوا
الأو�ضاع عن كثب؟..
مقت�ضيات التنفيذ
مب �ع��زل ع ��ن اجل� ��دل امل���س�ت�ع��ر ح��ول
هذه الق�ضية ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن

تنفيذها على �أر�ض الواقع �سيحتاج �إىل
وقت طويل و�إىل �آليات وخطوات جبارة
لي�ست من ال�سهولة مبكان ،وقد اعتدنا
يف بلد كلبنان �أن ننتظر �سنوات طويلة
قبل تنفيذ �أي قرار حكومي مهما كانت
�أهميته �أو دقته.
هذه املرة ،هناك م�س�ؤولية �إ�ضافية
م�ترت �ب��ة ع �ل��ى ع��ات��ق م��ن ي��رغ �ب��ون يف
ا�ستعادة جن�سيتهم اللبنانية ،وتق�ضي
الآل�ي��ة ح�سبما ورد يف ق��رار احلكومة،
ب ��أن يتقدم امل�غ�ترب اللبناين ا أل��ص��ل،
��س��واء ب�صورة �شخ�صية �أم م��ن خالل
موكل قانوين له� ،إىل �إب��راز القيود يف
�سجالت الأح��وال ال�شخ�صية القدمية
املحددة يف �إح�صاء � 1921أو �إذا اكت�سب
هو �أو �أحد �أ�صوله �أو �أقاربه املذكورين
اجل �ن �� �س �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة يف ظ ��ل ق��ان��ون
اجل�ن���س�ي��ة ال �� �ص��ادر يف 1925/1/19
وال�ق��وان�ين الالحقة ل��ه ،و أ�غ�ف��ل يف ما
بعد ه��و �أو �أح��د ف��روع��ه ا�ستعادتها �أو
املطالبة بها .كما ي�ستطيع ا�ستخدام
الوثائق الر�سمية ال�صادرة عن الإدارة
�أو ال�ق���ض��اء ال�ل�ب�ن��اين امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ه �أو
ب ��أح��د �أ� �ص��ول��ه �أو �أح� ��د �أق ��ارب ��ه حتى
الدرجة الرابعة ،كما الوثائق الر�سمية
ال�صادرة عن الإدارة �أو الق�ضاء يف البلد
ال��ذي يقيم فيه امل �غ�ترب ،وال�ق�ي��ود يف
��س�ج�لات ال�ط��وائ��ف ال��دي�ن�ي��ة امل�ع�ترف
ب�ه��ا وال��وث��ائ��ق ال �� �ص��ادرة ع�ن�ه��ا ،ال�ت��ي
ت�شري �إليه و�/أو �أ�صوله و�/أو أ�ق��ارب��ه،
ووجود �أقرباء لبنانيني له يف البلدة �أو
القرية �أو احل��ي ال��ذي يدعي االنتماء
�إليه ،ودرجة القربى التي تربطه بهم،
ومتلكه حقوقاً عقارية يف لبنان ات�صلت
به بطريق الإرث عن لبناين.
وبعد ت�أمني هذه امل�ستندات القانونية
ال���ض��روري��ة ،ال ب��د م��ن رف��ع الطلب �إىل
وزارة الداخلية والبلديات� ،أو �إىل وزارة
اخلارجية واملغرتبني بوا�سطة البعثات
اللبنانية ،وم��ن املهم �أن تقدم الطلبات
�إىل ال �� �س �ف��ارات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وال ب��د هنا
من توافر العزم والإرادة ملالحقة هذه
الق�ضية ال �سيما و�أنها �سرتتب �أكالفاً
م �ع �ن��وي��ة وم� ��ادي� ��ة ،ل �ك��ن امل �ح �� �ص �ل��ة �أن
اللبناين ال��ذي فقد جن�سيته �أو تخلى
ع�ن�ه��ا جم �ب�راً ب�غ�ي��ة ال �ب �ح��ث ع��ن لقمة
العي�ش يف االغرتاب� ،سيق�سم يف النهاية
ب��ال �ق��ول « :أ�ق �� �س��م ب ��اهلل ال�ع�ظ�ي��م �أن �ن��ي
اخرتت ا�ستعادة اجلن�سية اللبنانية مبلء
�إرادتي وكامل حريتي».
انتقادات الذعة
ما �إن �صدر ال�ق��رار احلكومي ،حتى
ب��رزت انتقادات ج��ادة ل��ه ،وك��ان االنتقاد
ا ألع� �ن ��ف رمب ��ا م��ن م�ف�ت��ي ج �ب��ل ل�ب�ن��ان
ال�شيخ حممد علي اجل��وزو ال��ذي عرف
بت�صريحاته ال �ن��اري��ة ،ح�ي��ث اع�ت�بر �أن
«ق� ��ان� ��ون م �ن��ح اجل �ن �� �س �ي��ة ل�ل�م�غ�ترب�ين
اللبنانيني م�ن��ذ ع��ام  1920ه��و ق��ان��ون

مغرتبون لبنانيون يف زيارة لبلدهم الأم

يتجاوز الواقع ويقفز فوق كل الأعراف
والد�ساتري ،فاللبناين ال��ذي هاجر عام
 1920مل يكن لبنانياً بعد ،لأن لبنان مل
ينل ا�ستقالله �إال عام  ،1943قبل ذلك
ك��ان ه�ن��اك مت�صرفية جبل لبنان ومل
يكن لبنان ككيان قد ولد بعد».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة�� ،ش�ك��ك امل�ع��ار��ض��ون
ل � �ق� ��رار احل� �ك ��وم ��ة ب � � ��والء امل� �غ�ت�رب�ي�ن،
م�ع�ت�بري��ن �أن �ه��م ي��دي�ن��ون ب��والئ�ه��م �إىل
ال� ��دول ال �ت��ي احت�ضنتهم و�أ ّم� �ن ��ت لهم
ال�ع�ي����ش وال�ع�م��ل وال�ت�ع�ل�ي��م وم��ا ��ش��اك��ل،

النائب نعمة اهلل �أبي ن�صر

ال��س�ي�م��ا و�أن ك �ث�يري��ن م�ن�ه��م ي �ت �ب��و�ؤن
م�ن��ا��ص��ب �سيا�سية وع���س�ك��ري��ة و أ�م�ن�ي��ة،
وات� � �خ � ��ذوا يف �أوق� � � ��ات ك� �ث�ي�رة م��واق��ف
تتعار�ض مع �سيا�سات لبنان ،وا�ستعادة
اجل�ن���س�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق��د ت�ت�ع��ار���ض مع
طموحاتهم بب�ساطة.
وذه � ��ب امل �ع��ار� �ض��ون �إىل �أب� �ع ��د من
ذل��ك بالتعبري عن خ�شيتهم من �إمكان
ا�ستعادة اليهود الذين كانوا يعي�شون يف
لبنان وهاجروا �إىل اخلارج ومن ثم �إىل
�إ�سرائيل ،اجلن�سية اللبنانية.

تو�ضيح م�سيحي
رداً على اللغط املتوا�صل ح��ول هذا
املو�ضوع ،واالنتقادات التي انهالت على
احل �ك��وم��ة ال �ت��ي ل�ب��ت م�ط�ل�ب�اً م�سيحياً
قدمياً ،يقول النائب نعمة اهلل �أبي ن�صر
لـ«الثبات» ،هو الذي يعترب ر�أ�س احلربة
يف إ�ق � ��رار ه ��ذا ال �ق��ان��ون�« :إن ا��س�ت�ع��ادة
اجل�ن���س�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ل�م�ت�ح��دري��ن من
أ�� �ص��ل ل�ب�ن��اين ي�ج��ب �أال ي�ك��ون م�ن��ة من
�أحد ،ما جرى هو �إعادة حق طبيعي لهم،

حــقـــوق الــمـــــــــرأة
ه �ن��اك م��ن اع �ت�بر �أن ال �ق��ان��ون امل �ق�ت�رح يكر�س
الالم�ساواة بني اللبنانيني ،لأنه مينح املتحدرين من
�أ�صل لبناين جلهة اجل��د ،احلق با�ستعادة اجلن�سية،
يف ح�ين �أن القانون اللبناين يحرم امل ��ر�أة اللبنانية
املتزوجة من غري لبناين من منح جن�سيتها لأبنائها.
يف ه��ذا الإط ��ار� ،أع��رب��ت حملة «جن�سيتي ح��ق يل
ولأ��س��رت��ي» ع��ن غ�ضبها م��ن م��وق��ف احلكومة �سواء
بالت�صويت ال�سريع على القانون بينما امل��ر�أة تنادي
بحقوقها يف منح �أبنائها اجلن�سية وم��ا م��ن جميب
منذ �سنوات� ،أم لناحية التعديل الذي ح�صل عليه.
و�إذ لفتت �إىل �أن جمل�س ال��وزراء والر�ؤ�ساء برروا
ال�ت���ص��وي��ت ع �ل��ى م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ب �ه��دف �إ� �ش��راك
املغرتبني باالقت�صاد وال�سيا�سة ،نبهت �إىل �أن ذلك
ح���ص��ل يف وق ��ت ت���س��اه��م م �ئ��ات الآالف م��ن ال�ن���س��اء
اللبنانيات العامالت والفاعالت ب�شكل مبا�شر وغري
م�ب��ا��ش��ر ب��دع��م االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،لكنهن م��ا زل��ن
حم��روم��ات م��ن ح�ق�ه��ن ب��امل��واط�ن��ة ال�ك��ام�ل��ة ،ومبنح
اجلن�سية لأزواجهن و�أوالدهن.
وعن ال�سرعة يف اتخاذ القرار الأخري فيما التلك ؤ�
�سيد املوقف عندما يتعلق ا ألم��ر بحقوق اللبنانيات،

�أكدت احلملة �أنها قدمت منذ �أكرث من ثالثة �أ�شهر
م�شروع قانون لإن�صاف الن�ساء اللبنانيات �إىل رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء جن�ي��ب ميقاتي ومل ت�ت�ل� َق رداً من
معاليه.
ورغ ��م أ�ن �ه��ا � �ش��ددت ع�ل��ى ع��دم ممانعتها مبدئياً
لإقرار م�شروع قانون �إعادة اجلن�سية للمتحدرين من
�أ�صل لبناين بعد نقا�ش معمق ،باعتباره حقاً جلميع
اللبنانيني رجا ًال ون�ساء ،وذلك على الرغم من عدم
�إطالعها على انعكا�سات م�شروع القانون وتفا�صيله،
�إال �أن �ه��ا أ�ب� ��دت ا��س�ت�ن�ك��اره��ا إلع� ��ادة ح��رم��ان الن�ساء
اللبنانيات جمدداً من حقهن مبواطنة كاملة وتعديل
م�شروع القانون ليتم ا�ستثناءهن من منح اجلن�سية
وح�صر رابطة الدم من ناحية الأب فقط ،ك�أن الن�ساء
اللبنانيات ال يجري بعروقهن الدم اللبناين ،ول�سن
م�شاركات يف الإجناب وت�أ�سي�س الأ�سرة.
وم��ن امل�ع��روف �أن �سبب ه��ذا املنع عن�صري بحت
وي�ستهدف خ�صو�صاً الفل�سطينيني امل�ت��زوج�ين من
ل�ب�ن��ان�ي��ات ،ول��و ك��ان ا ألم ��ر يتعلق ب � ��أزواج �أوروب �ي�ين
و أ�م�يرك�ي�ين فقط ل��واف��ق ال �ن��واب على مت��ري��ر هكذا
قانون.
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بين غبطة وانتقادات حامية الوطيس
لأن املتحدر م��ن أ���ص��ل لبناين ي�ستعيد
جن�سية �آبائه و�أجداده ،وهذا �أمر بديهي
�إذا ما نظرنا �إىل �أحكام القانون اللبناين
ال��ذي ي�ستند على راب�ط��ة ال��دم يف منح
اجل�ن���س�ي��ة ول�ي����س ع�ل��ى راب �ط��ة الأر� ��ض
مهما طالت الإقامة عليها».
و�إذ �أم� � ��ل م� ��ن امل �ج �ل ����س ال �ن �ي��اب��ي
الإ�سراع يف إ�ق��رار اق�تراح القانون ،بعد
�أن ت�ب�ن�ت��ه احل �ك��وم��ة ب�صيغة م���ش��روع
قانون «لأنه ال يكفي �أن نتغنى مبقولة
لبنان يعي�ش بجناحيه املقيم واملغرتب،
ب��ل يقت�ضي �أن ن �ق��رن ال �ق��ول بالفعل
فن�شرك �أوالدن ��ا يف االغ�ت�راب باحلياة
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
يف ل �ب �ن��ان ،وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال ت�سهيل
مم��ار� �س��ة ح�ق�ه��م يف ا� �س �ت �ع��ادة جن�سية
�آبائهم و�أجدادهم» ،اعترب �أنه من �ش�أن
إ�ع ��ادة ال�ه��وي��ة للمغرتبني «اجتذابهم
نحو الوطن الأم ،والدفاع عن ق�ضاياه
وت�شويقهم للعودة �إليه وترغيبهم يف
ا��س�ت�ث�م��ار ط��اق��ات�ه��م امل��ادي��ة وال�ف�ك��ري��ة
والعلمية واملهنية يف قطاعات االقت�صاد
اللبناين جميعاً ،بغية �إحيائها و�إنعا�شها
والإ�سهام يف عملية اال�ستثمار والبناء
وا إلع�م��ار يف لبنان والتي ال تقوم �أو ًال
و أ�خ �ي��راً �إال ع�ل��ى � �س��واع��د اللبنانيني
مقيمني ومغرتبني».
بدوره ،ر�أى رئي�س «امل�ؤ�س�سة املارونية
لالنت�شار» ال��وزي��ر ال�سابق مي�شال �إده
�أن «م� ��ن ح ��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين امل�ن�ت���ش��ري��ن
ا�ستعادة جن�سيتهم الأ�صلية لأن قوانني
ال ��دول ال�ت��ي ه��اج��روا �إليها ك��ان��ت متنع
حتى الأم�س القريب �أن يحمل املهاجر
جن�سيته الأ�صلية مع جن�سيته يف موطنه
اجل��دي��د وخ �� �ص��و� �ص �اً يف ا ألم�يرك �ي �ت�ين
و إ�ف��ري�ق�ي��ا وبع�ض �أوروب� ��ا ،ا ألم ��ر ال��ذي
أ�ف �ق��د اللبنانيني ال���س��اع�ين وراء لقمة
العي�ش جن�سيتهم الأ�صلية .وق��د �أثرنا
املو�ضوع بعد �صدور مر�سوم التجني�س
وت �ق��دم �ن��ا مب �� �ش��روع ق ��ان ��ون ال� �س �ت �ع��ادة

اللبنانيني جن�سيتهم ،خ�صو�صاً �أن �أعداداً
كبرية من الذين جتن�سوا ال ي�ستحقون
اجلن�سية اللبنانية لأنهم غرباء .ومنذ
ذل��ك ال��وق��ت ون�ح��ن كم�ؤ�س�سة مارونية
لالنت�شار وبالتن�سيق مع بكركي نعمل يف
�سبيل �إجناز هذا املو�ضوع املحق لي�س من
أ�ج��ل امل��وارن��ة وامل�سيحيني فح�سب� ،إمنا
من �أجل جميع اللبنانيني امل�ستحقني»،
منوهاً بخطوة احلكومة الأخ�ي�رة على
�أمل �أن تنفذ �سريعاً.
أ�م � ��ا امل ��دي ��رة الإداري � � � ��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ة
املارونية لالنت�شار ال�سيدة هيام ب�ستاين،
فتقارب م�شروع قانون إ�ع��ادة اجلن�سية
ل �ل �م �غ�ت�رب�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن م� ��ن زاوي � ��ة
�سيا�سية ،وقد نفت ب�شكل قاطع �أن يكون
مل��و��ض��وع ا��س�ت�ع��ادة اجلن�سية �أي عالقة
جمل�س الوزراء يقر قانون �إعادة اجلن�سية للمغرتبني
مب�ساعدة وزارة اخلارجية يف التح�ضري
لالنتخابات املقبلة يف � ،2013أو بح�شد
امل���س�ي�ح�ي�ين ل �ت ��أم�ين م���ش��ارك��ة �أك �ب�ر يف
االن�ت�خ��اب��ات ،لأن ال�ه��دف ب��ر أ�ي�ه��ا �أ�سمى
من ذلك بكثري.
وع��ن احلملة الوا�سعة التي تديرها
امل�ؤ�س�سة ل�ضمان ت�سجيل كل املغرتبني
ال��راغ�ب�ين با�ستعادة جن�سيتهم ،والتي
ب � ��د�أت م �ن��ذ � �س �ن��وات ول �ي ����س يف ال �ف�ترة
الأخ�ي�رة فقط� ،شددت على « أ�ن�ن��ا نقوم
ب �ه��ذا ال �ع �م��ل ل�ي����س م��ن �أج� ��ل �أن ن�ع��ود
ون�صبح �أك�ثري��ة ونهيمن على الطائفة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال �ك��رمي��ة ،إ�من� ��ا م��ن �أج��ل
العي�ش امل�شرتك ،وت�صحيح اخللل و�إعادة
ال � �ت� ��وازن ،ن �ح��ن ال ن�ع�م��ل م ��ن منطلق
�سيا�سي ،ومتويلنا م�ستقل ،وك��ان ال بد
من فتح املكاتب وا�ستخدام املوظفني �إىل
م��ا هنالك م��ن م�صاريف لت�سجيل كل
من يرغب با�ستعادة جن�سيته� ..إنها املرة
الأوىل التي نعطي فيها امل�غ�ترب �شيئاً
وال نطلب منه �أن يعطي باملقابل .كل
و�إذ لفتت �إىل تدهور الوجود امل�سيحي زواجهم يف لبنان.
ما نطلبه هو �أن يح�ضر لي�سجل نف�سه يف ل �ب �ن��ان ال� ��ذي ب�ح���س��ب الإح �� �ص ��اءات
ال�ي��وم تكثف امل�ؤ�س�سة عملها إلب�لاغ
وعائلته .نحن نقول له ال نريد �أموالك احلديثة بلغ  34.96يف املئة ومن �أ�صلهم امل�غ�ترب�ين ب���ض��رورة ت�سجيل �أ�سمائهم
نريد �أن ت�سجل ا�سمك يف لبنان».
 19يف املئة موارنة بعد �أن كان ميثل  74وعائالتهم ال�ستعداة جن�سيتهم املفقودة،
يف املئة� ،أكدت �أنه «كان يجب �أن نتحرك ،وت�شدد ب�ستاين على «�أهمية التعاون مع
فنحن يف «امل�ؤ�س�سة املارونية لالنت�شار» وزارة اخلارجية واملغرتبني» فيما ت�شري
ن�ع�ن��ى ب�ن���ش��ر ال�ف�ك��ر امل���س�ي�ح��ي امل ��اروين �إىل «�أن اللبناين ال��ذي يريد �أن ي�سجل
يف ال �ع��امل ،ون �ه��دف �إىل رب ��ط امل�غ�ترب زواج��ه و�أوالده ال يتوجب عليه دفع �أي
امل � ��اروين وامل���س�ي�ح��ي خ���ص��و��ص�اً بوطنه م�صاريف ل�ق��اء امل�ع��ام�لات الإداري � ��ة� ،إذ
وكني�سته».
ا�ستطعنا نحن كم�ؤ�س�سة وبالتعاون مع
ع�ل�م�اً �أن �سبب ال�ت��ده��ور يف الأرق ��ام وزارة اخل��ارج�ي��ة التي �أ� �ص��درت تعميماً
يعود �إىل �أن عدداً كبرياً من ا ألف��راد مل �أعفت مبوجبه من الر�سوم املتوجبة على
تتحرك �سجالتهم منذ � 30أو � 40سنة ،معامالت ال��زواج وال��والدة� ،إذ �إن الكلفة
مما يعني �أن الأ�شخا�ص الذين ي�سافرون كانت  16دوالراً لفتح ملف و 23دوالراً
�أو ي �ه��اج��رون �إىل اخل� ��ارج مل ي�ق��وم��وا لت�صديق املعاملة ،ولكن من لديه عائلة
بت�سجيل زواج �ه��م وم ��ن ث��م �أوالده � ��م .كبرية �أو عليه �أن يعود �إىل ثالثة �أو �أربعة
وامل ��ؤ� �س��ف يف امل��و� �ض��وع �أن ن�سبة  75يف �أجيال لي�سجل زواجه و�أوالده �سيرتتب
امل �ئ��ة م��ن امل�سجلني يف ��س�ج��ل الأح ��وال عليه مبالغ طائلة ،ولذلك عمد معظم
ال�شخ�صية ه��م م��ن ال��ذك��ور امل�سيحيني اللبنانيني �إىل عدم الت�سجيل واالكتفاء
ال��ذي��ن ه��م غ�ير م �ت��زوج�ين ،وه ��ذا �أم��ر بجواز ال�سفر الأجنبي».
م�ستحيل �أن تبلغ هذه الن�سبة .منطقياً
وال� �ي ��وم ،ت�ع�م��ل امل � ؤ�� �س �� �س��ة امل��ارون �ي��ة
مي�ك��ن �أن ت�ك��ون الن�سبة م��ا ب�ين � 20أو لالنت�شار التي ت�أ�س�ست ع��ام � 2006إىل
 25يف املئة ،وهذا الأمر يعني �أن ه�ؤالء �شحذ جهودها لتطبيق القرار احلكومي
ال�شباب تزوجوا يف اخلارج ومل ي�سجلوا مهما كلف الأمر.

 ..ومكتومو القيد؟
بعد إ�ق��رار م�شروع قانون �إع��ادة اجلن�سية
للمغرتبني ،ع��ادت �إىل دائ��رة ال�ضوء ق�ضية
مكتومي القيد يف لبنان وهم كرث ،حيث عادت
الأ�صوات لتنادي ب�ضرورة �إن�صافهم كما فعلت
احل�ك��وم��ة �أخ�ي��راً م��ع امل�ه��اج��ري��ن ،خ�صو�صاً
و�أنهم مل يغادروا لبنان.
مكتومو ال�ق�ي��د ه��م ا ألف� ��راد اللبنانيون
غري املدون ا�سمهم يف الدوائر الر�سمية ،هم
م��واط�ن��ون لبنانيون �أه�م�ل��وا بطريقة م��ا �أو
لظروف ا�ستثنائية مثل وفاة الأهل ،احلرب،
التهجري ،ال�سجن ..ما �أدى �إىل عدم ت�سجيل
ق�ي��ده��م يف دوائ ��ر الأح� ��وال ال�شخ�صية .وال
مي �ك��ن ت �ق��دي��ر ع ��دده ��م ع �ل��ى وج ��ه ال�ي�ق�ين،
ال�سيما مع الرف�ض الدائم ل��وزارة الداخلية
التعليق على ه��ذا امل��و��ض��وع �أو حتى ال�سماح
ل ��دائ ��رة ا ألح� � ��وال ال���ش�خ���ص�ي��ة الإدالء ب ��أي
معلومات ح��ول��ه ،يف ظ��ل ج��واب �شبه وحيد
للمعنيني� :إنهم مكتومو قيد كيف تتوقعون
�أن جت � ��دوا إ�ح� ��� �ص ��اءات ع �ن �ه��م يف ال ��دوائ ��ر
الر�سمية ،ول��و ن�ستطيع �إح�صاءهم ملا ع��ادوا
مكتومي قيد؟..
ويفقد ه�ؤالء حقوقهم املدنية كامل�شاركة
يف االنتخابات ،والتعيني يف الوظائف الر�سمية
وال �ت �ع �ل��م واال� �س �ت �� �ش �ف��اء ،وح �ت��ى االع �ت��راف
مبوتهم ف�ض ًال عن امل�شكالت التي تنتج من
ع��دم امتالكهم �أوراق� �اً ثبوتية وم��ن ث��م عدم
متكنهم من ال��زواج ر�سمياً وبالتايل حرمان
�أطفالهم من هذه احلقوق �أي�ضاً ،وتعر�ضهم
لال�ستغالل وال�سجن يف كثري م��ن الأح�ي��ان
بتهمة ال�ت���ش��رد ،ال�سيما �إذا مل يجد مكتوم
القيد من يعرّف عنه.
�أط �ف��ال ،وم��راه�ق��ون وم��راه �ق��ات ،و�شبان
و� �ش��اب��ات ،ون �� �س��اء ورج � ��ال ،و� �ش �ي��وخ ،ي�ع��ان��ون
م��ن امل�شكلة نف�سها التي تعد يف ط��رف منها
م��ن �إف ��رازات احل��رب الأهلية اللبنانية التي
امتدت من العام � 1975إىل العام � ،1992أي
�أن كثريين منهم هم «�أبناء احلرب الأهلية»،
وك�ث�يري��ن منهم ول ��دوا م��ن ن���س��اء لبنانيات
ت��زوج��ن رج � ��ا ًال ي�ح�م�ل��ون ج�ن���س�ي��ات ع��رب�ي��ة
خمتلفة ،ومن ثم افرتقن عن �أزواجهن ومل
ي�سجل الأطفال ،ويف غياب قانون يعطي املر�أة
احلق مبنح جن�سيتها لأطفالها ،تتفاقم هذه
امل�شكلة �أكرث ف�أكرث.
امل�شكلة امل�ت�ج��ذرة تكمن يف �أن �أي عملية
ت�سوية لأو��ض��اع مكتومي القيد تولد �شكوكاً
يف أ�ن�ه��ا تخفي عملية جتني�س م���س�ت�ترة ،ما
يثري غ��رائ��ز تلقائية ل��دى بع�ض ال�ط��وائ��ف،
لذلك �سرعان ما تنربي الأ��ص��وات املعار�ضة
لها .احلل يف �أن تكون للدولة القدرة الكافية
على االعرتاف بحقوق الذين ال قيد لهم مع
القيام مبا يلزم من �أجل �أن يقبل املجتمع بهم.
علماً �أن مكتومي القيد يحملون بطاقة
ت�ع��ري��ف م��ن ق�ب��ل امل �خ �ت��ار ت�خ��ول�ه��م التنقل
بني املناطق اللبنانية والت�سجيل يف املدار�س
ال أ�ك�ث�ر ،أ�م��ا بقية احل�ق��وق واخل��دم��ات فهم
حمرومون منها.

�إعداد هناء عليان
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عـــربـــي
«�أنـــا» الفـ�صــائـــل ..والـمجــمـوع الــوطــنـي
مل �� �ص��ادف��ة م ��ا ،ف � ��إن ال �� �ش �ه��ر اجل � ��اري،
�أي ك��ان��ون الأول ،ي�شهد ذك��رى انطالقة
ع��دد من الف�صائل الفل�سطينية الفاعلة،
فما ب�ين بدايته ونهايته ،حتتفل ك��ل من
حما�س واجلبهة ال�شعبية وفتح ،مبنا�سبات
ت�أ�سي�سها ،وهي منا�سبات باتت حتظى لدى
الف�صائل جميعاً مبكانة ا�ستثنائية ،تتجاوز
يف قيمتها امل�ن��ا��س�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ال �ك�برى،
ولعله من املفيد التذكري �أن ذكرى انطالق
االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية ،مرت
دون �أن يتذكرها �أو يحتفل بها �أح ��د ،يف
حني حر�صت حما�س وال�شعبية حتى الآن
على مهرجانات �ضخمة ،وت�ستعد فتح ملا
مياثلهما ،وذل��ك كما ج��رت ال �ع��ادة يف كل
عام.
الف�صائل الأخ��رى لي�ست أ�ق��ل احتفاء
مبنا�سبات انطالقها ،وع��ادة يقدم املظهر
االحتفايل �صورة عن و�ضع الف�صيل املايل
�أوالً ،ومدى انت�شاره اجلماهريي ثانياً.
بداية ،من حق اجلميع �أن يحتفل على

النحو الذي يراه منا�سباً ،وله احلق �أي�ضاً يف
�أن يعترب اليوم الذي �أعلن فيه عن ت�شكيل
منظمته ،منا�سبة وطنية وقومية و�إن�سانية
ك �ب�رى ،ورمب ��ا ن�ق�ط��ة ان �ع �ط��اف يف امل���س��ار
ال�ك�ف��اح��ي الإن �� �س��اين ،ون�ق�ط��ة حت� �وّل على
طريق حتقيق الأه��داف الوطنية الكربى،
وامل�ساهمة يف ت�شكيل وعي ن�ضايل جديد،
يتجاوز احلالة الفل�سطينية «امل�سكينة».
ل �ك��ن م��ن احل ��ق �أي �� �ض �اً ال �ت �� �س��ا�ؤل عن
ان�ع�ك��ا���س ت ��ورم «الأن � ��ا» ال�ف���ص��ائ�ل�ي��ة ،على
ح �� �س��اب امل �� �ش�ترك ال��وط �ن��ي ،وك��ذل��ك عن
معنى االحتفال مبرور عقود على ت�أ�سي�س
ه��ذا الف�صيل �أو ذاك ،والأح ��رى �أن م��رور
العقود لي�س دلي ًال على الفاعلية والعافية
و�إجناز الأهداف ،بل هو جمرد �إعالن بقاء،
وال ندري �إن كان هذا هو املطلوب وح�سب.
باملنا�سبة ،مل ي�سجل لأي ف�صيل أ�ن��ه
احتفل يف ي��وم من الأي��ام بذكرى ت�أ�سي�س
منظمة التحرير الفل�سطينية� ،سواء �أكان
داخ��ل املنظمة� ،أم خارجها ،من املتم�سكني

بها� ،أم من الذين يعتربونها فائ�ضاً ،وهذا
ان�ع�ك��ا���س ل �ت��ورم ال � ��ذات ،ال ��ذي ي��دف��ع �إىل
املبالغة يف كل ح��ال .فحني ي��دور احلديث
عن املنظمة ،يكون الكالم عن امل�شرتكات،
وحني يكون ال�ش�أن متعلقاً بالف�صيل ،فلي�س
�سوى التمجيد ،وال�صوت املرتفع ،و�إطالق
�سيل م��ن ال �ك�لام ،م��ن دون حت�ف��ظ ،ل��زوم
خماطبة احل�شد امل�شدود بع�صبية حزبية
ما� ،أو القادم لأ�سباب �أخرى ،قد يكون من
بينها تزجية الوقت.
وق��د أ�ج��رى بع�ض ال��زم�لاء ا�ستق�صاء
�سريعاً بني م�شاركني يف مهرجان لف�صيل
كبري ،ومل يكن �أي منهم يعلم �شيئاً (حتى
اال��س��م) ع��ن �شهيده الأول؛ �أول �شهيد يف
ال �ث��ورة الفل�سطينية امل�ع��ا��ص��رة؛ ال�شهيد
�أحمد مو�سى الدلكي.
قدّم ال�شعب الفل�سطيني �آالف ال�شهداء
م ��ن أ�ج� � ��ل ح ��ري� �ت ��ه ،وحت � ��ت راي � � ��ات ه��ذه
الف�صائل ،ويف امل�ه��رج��ان��ات ،يتم ا�ستذكار
ال �� �ش �ه��داء ب �ط��ري �ق��ة ف �ل��وك �ل��وري��ة رت �ي �ب��ة،

�أحمد مو�سى الدلكي..
�أول �شهيد يف الثورة الفل�سطينية املعا�صرة

وين�صب التمجيد ،وكيل املديح لـ«القيادة
امللهمة» التي �أبقت الق�ضية الفل�سطينية
على قيد احلياة.
ف��إذا جاء وقت تعداد الإجن��ازات �أ�سهب
اخل �ط �ب��اء ،ح�ت��ى ل�ي�ك��اد امل ��رء ي�ت���س��اءل عن

توحيد حركة «�أبناء البلد» ..خطوة يف االجتاه ال�صحيح
�أ�صدرت الأمانة العامة املوقتة حلركة «�أبناء
البلد» النا�شطة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
عام ثمانية و�أربعني ،بياناً �أعلنت فيه عن توحيد
جناحيها ،بعد انق�سام دام ل�سنوات.
ح��رك��ة «�أب �ن��اء ال�ب�ل��د» ،منذ ن�ش�أتها وتبلورها
ك�ح��رك��ة وط�ن�ي��ة فل�سطينية ،ان �ت �م��اء وب��رن��اجم �اً
وكفاحاً� ،أكدت �أنها «جزء حي ومنا�ضل من حركة
ال�ت�ح��رر ال��وط�ن��ي الفل�سطيني ال�ع��ام��ة ،ذات بعد
قومي عربي وحدوي وا�شرتاكي».
وتعترب احلركة «التنظيم الأول والوحيد داخل
الـ 48ال��ذي �أك��د على وح��دة ال�شعب الفل�سطيني
لا نهائياً واح��داً لل�شعب
�شعباً و�أر��ض�اً ،ق�ضية وح� ً
الفل�سطيني برمته ،وعلى كامل ت��راب��ه ،يف دول��ة
علمانية دمي�ق��راط�ي��ة يعي�ش فيها أ�ي���ض�اً اليهود
ال��ذي��ن ي�ق�ب�ل��ون ه ��ذا احل ��ل ،ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب مع
�أ�صحاب هذه الأر�ض الأ�صليني  -الفل�سطينيني».
واحل ��رك ��ة ق��ام��ت وا� �س �ت �م��رت خ � ��ارج ال���س�ي��اق
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،مب�ع�ن��ى �أن �ه��ا ت��رف ����ض امل���ش��ارك��ة
يف م��ؤ��س���س��ات��ه ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ال�ك�ن�ي���س��ت ب�شكل
مبدئي ت�صويتاً وتر�شيحاً ،وه��ي ت�ؤمن بالن�ضال
اجلماهريي وال�شعبي وال�سيا�سي املمكن.
وقد تعر�ضت احلركة التي رف�ضت االع�تراف
بدولة االحتالل� ،أو الدخول يف اللعبة ال�سيا�سية
التي تتيحها ،لهزات داخلية كثرية �سببتها جممل
ع��وام��ل مرتبطة ب�ن���ش��أة ه��ذا التنظيم يف موقع
جغرايف �سيا�سي مدين تختلف مالحمه عن باقي
قطاعات ال�شعب الفل�سطيني ،يف ال�ضفة الغربية
املحتلة وقطاع غزة وال�شتات.
وقد قالت احلركة يف البيان الذي �أعلنت فيه
ت��وح�ي��د ج�ن��اح�ي�ه��ا ،م���ش�يرة �إىل م��ا تعر�ضت ل��ه:
«ن�ح��ن ج��زء م��ن ق�ط��اع فل�سطيني ف��ر��ض��ت عليه

مواطنة دولة تغت�صب �أر�ض وطنه ،مل تن�ضج فيه
حتى الآن برامج ون�ضاالت التحرير الوطني بكل
�أ�شكاله و�أبعاده كما يف باقي القطاعات ،الأمر الذي
�صعّب مهمة حركة �أبناء البلد ،وعرّ�ضها للمالحقة
الدائمة من قبل الأذرع الأمنية للكيان ال�صهيوين
وع�ل��ى ك��اف��ة امل���س�ت��وي��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ال�صعوبات
املو�ضوعية ذات ال�صلة املرتبطة بذبذبات الن�ضال
الفل�سطيني ال �ع��ام ،يف م��ده وج ��زه ،يف جناحاته
و�إخ �ف��اق��ات��ه ،ويف ان�ع�ك��ا���س ك��ل الأو� �ض ��اع العربية
والعاملية على هذا الن�ضال برمته ،نحن نعي�ش على
�أر���ض وطننا ،ويف قلب الكيان ال�صهيوين ال��ذي
اغت�صب �أر�ضنا وحرم �شعبنا من حق تقرير امل�صري
�أ�سوة بباقي �شعوب الأر�ض».
ولعل يف ه��ذا التو�صيف ما يبني مكانة هذه
احلركة ،وطبيعة الدور الكبري امللقى على عاتقها،
بو�صفها تنظيماً طليعياً «ي�سبق واق ��ع القطاع
الفل�سطيني الذي يعمل فيه يف اجلوانب ال�سيا�سية
والكفاحية املفرو�ضة حتى الآن.
واحل�ق�ي�ق��ة �أن احل��رك��ة ت�ع��ر��ض��ت الن�شقاقات
عديدة ،نتيجة ال�ضغوط الهائلة التي تعر�ضت لها،
وكان من نتائج ذلك �إعاقة دوره��ا ومنع تطورها،
يف م��واج�ه��ة ال�ق�ب��ول «ب��الأ��س��رل��ة» م��ن اجل�م��اع��ات
ال�سيا�سية الأخ��رى النا�شطة يف الأرا��ض��ي املحتلة
عام  ،48لكنها يف املقابل جنحت يف تكري�س الهوية
ال��وط �ن �ي��ة وال �ق��وم �ي��ة ،ل�ل���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف
الداخل.
وت � ��رى احل ��رك ��ة �أن ال � �ظ� ��روف امل��و� �ض��وع �ي��ة
ال�ق��ائ�م��ة ،وامل���س��ؤول�ي��ة الوطنية فر�ضت على كل
كوادرها وقياداتها من الغيورين ،املنا�ضلني ،الذين
يرابطون يف �ساحة الن�ضال ،ويرفعون عالياً ا�سم
حركة �أبناء البلد ،هذا التحرك.

وه��ي تعترب «�أن امل�ع��رك��ة الفا�صلة ب�ين حكام
�صهيون وبيننا ق��ادم��ة ال حم��ال��ة ،مالحمها من
اجل��ان��ب ال���ص�ه�ي��وين �أ��ص�ب�ح��ت ر��س�م�ي��ة ومعلنة،
حيث �أ�صبحت دول��ة الأب��ار تهايد جاثمة وفاعلة
من البحر �إىل النهر ،و�أن نقي�ضها يجب �أن ينظّ م
ويحمل امل�شروع الثوري كم�شروع �سيا�سي ،كفاحي،
ح�ق�ي�ق��ي ،ك��ي ي �ك��ون م���س�ت�ع��داً م��ع ب��اق��ي �أح��زاب �ن��ا
وح��رك��ات �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة حل �م��ل ال �ع �ل��م يف م��رح�ل�ت��ه
اال�سرتاتيجية ،مت��ام�اً كما ك��ان يف مرحلة البدء
والتبلور وال�صمود».
وجرى التوافق على �أن تبا�شر اللجنة القيادية
املوقتة ،العمل على عقد م�ؤمتر ر�سمي يف غ�ضون
�ستة �أ�شهر ،من خالل و�ضع خطة عمل تنظيمية
م��ن ق�ب��ل ال�ل�ج�ن��ة امل��و��س�ع��ة ،وت�شكيل جل��ان عمل
خمت�صة ،تقوم بعملية �إح���ص��اء و�ضبط وتو�سيع
ال�ع���ض��وي��ة ،وع�ق��د �سل�سلة م��ن الأي� ��ام ال��درا��س�ي��ة
املحلية ،املناطقية والقطرية ،لطرح ومناق�شة كل
الأوراق واالجتهادات دون قيود ،ومن القاعدة �إىل
القمة ،حيث يتمخ�ض عنها برنامج حركة �أبناء
البلد اجل��دي��د ،ال��ذي �سيُقر يف امل��ؤمت��ر الر�سمي،
�إ�ضافة النتخاب قيادة جديدة للحركة ،بناء على
الربنامج التنظيمي الذي �سيقر هو �أي�ضاً.
جناح حركة �أبناء البلد يف م�شروعها الوطني،
�سي�ضع الأح��زاب والقوى يف الأرا�ضي املحتلة عام
� ،48أمام حتد جدي ،وقد ينتج عنه �إعادة تعريف
ملعنى الكفاح الوطني ،الذي ر�آه البع�ض يف ال�سنوات
الأخ �ي��رة ،م�ق�ت���ص��راً ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف ان�ت�خ��اب��ات
الكني�ست ،واملطالبة بامل�ساواة يف ميزانيات املجال�س
املحلية.

عبد الرحمن نا�صر

م�ك��ان وج� ��وده ،ول�ع�ل��ه يعتقد للحظة� ،أن
الأه ��داف الوطنية كلها ق��د حتققت دون
علمه� ،أو �أن م��رور ال�سنوات الطويلة من
ع�م��ر الف�صيل ،يعترب ب�ح��د ذات ��ه �إجن ��ازاً،
يعادل تلك الأهداف جمتمعة.
ث�م��ة دع ��وة �إىل حت��وي��ل امل�ن��ا��س�ب��ة �إىل
عمل منتج ،يلم�سه الفل�سطينيون مبا�شرة؛
�أحدهم دعا احل�شود للقيام بحملة نظافة
يف غ��زة ،الأم��ر ذات��ه ،ي�صح ب�ش�أن املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان ،ورمبا يكون مالئماً
�صرف �أموال االحتفال على افتتاح مكتبة،
�أو حت���س�ين ال��و��ض��ع يف م��در� �س��ة ،وح �ت��ى -
ب �� �ص��راح��ة � -إط �ل��اق ح�م�ل��ة مل �ع��اجل��ة �آف ��ة
اج�ت�م��اع�ي��ة م ��ا ،ي �ب��دو ذل ��ك �أك�ث�ر أ�ه�م�ي��ة،
و أ�ك�بر أ�ث��راً من االحتفاليات التي ال تقدم
ولو �شيئاً واح��داً مفيداً ،وميكن للمرء �أن
ي�سمع خطاباتها بالعودة �إىل �أر�شيف ال�سنة
املا�ضية.

نافذ �أبو ح�سنة

�سلمية �أم م�سلحة؟
ي�ستمر الرتا�شق ال�سيا�سي بني حركتي
فتح وحما�س حول تو�صيف التوافق الذي
حدث على املقاومة و�شكلها القادم ،فقيادة
فتح ،وحتى بع�ض حما�س ،يتحدثون عن
التوافق على املقاومة ال�شعبية ال�سلمية،
بينما يتحدث ق��ادة آ�خ ��رون م��ن حما�س
ع��ن �أن ��ه مل ي�ج��ر االت �ف��اق ع�ل��ى مقاومة
لا ع �م��ا ج ��اء يف
��ش�ع�ب�ي��ة ��س�ل�م�ي��ة .وف �� �ض� ً
خطاب �إ�سماعيل هنية يف ذكرى انطالقة
ح�م��ا���س ،ف�ق��د ��ص��رح ق �ي��ادي يف احل��رك��ة،
م ��ع ت��وج��ه ال ��وف ��ود ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �إىل
القاهرة ،ب��أن حركته متم�سكة باملقاومة
امل�سلحة ،فقد قال �صالح الربدويل�« :إن
حما�س ترف�ض ا�ستبعاد خ�ي��ار املقاومة
الع�سكرية» ،م�ضيفاً «ك�م��ا أ�ن��ه مل يجر
احلديث حول ا�ستبعاد املقاومة الع�سكرية
خ�لال جل�سات احل ��وار م��ع فتح ورئي�س
ال�سلطة».
و�أ�� �ش ��ار ال�ب�ردوي ��ل �إىل وج� ��ود ت��واف��ق
وطني فل�سطيني ت�ضمنته وثيقة الوفاق
ال��وط �ن��ي ع�ل��ى �أن امل �ق��اوم��ة ح��ق م���ش��روع
يف حت ��ري ��ر ف �ل �� �س �ط�ين ،و�أن ال �ف �� �ص��ائ��ل
الفل�سطينية ت�سعى لإدارة املقاومة بال�شكل
الذي يحقق امل�صالح الفل�سطينية».
وح� ��ول ح��دي��ث رئ �ي ����س ال���س�ل�ط��ة عن
ت��واف��ق على دول��ة ب�ح��دود 1967؛ �أو��ض��ح
ال �ب��ردوي � ��ل �أن «ح� �م ��ا� ��س ت �ق �ب��ل ب��دول��ة
فل�سطينية ع �ل��ى ح� ��دود ع ��ام  1967مع
ع� � ��ودة ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ،وع� �ل ��ى ق ��اع ��دة ع��دم
التنازل �أو االع�تراف ب�إ�سرائيل» ،م�شرياً
�إىل خطاب رئي�س احلكومة الفل�سطينية
بغزة �إ�سماعيل هنية يف انطالقة احلركة
الرابعة والع�شرين ،والذي �أكد �أن «حما�س
ت��ري��د حت��ري��ر فل�سطني م��ن ال�ب�ح��ر �إىل
النهر».
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القد�س ..زهرة املدائن الغائبة عن «ربيع العرب»
افتتحت يف ال�ي��وم م��ن ال�شهر احل��ايل
دورة الألعاب العربية الـ 12يف قطر ،بحيث
حر�ص املنظمون بعر�ض �صورة منقو�صة
خلريطة فل�سطني تقت�صر على ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة دون بقية الأر�ض مبا
فيها القد�س.
�شهد العام  2011الكثري من الأحداث
العربية وال��دول�ي��ة التي �سترتك ب�صمات
ك�ب�يرة يف ال�ت��اري��خ� ،أم��ا بالن�سبة للقد�س
ف���س�ي���ش�ه��د ال �ت��اري��خ �أن ال �ع��ام  2011هو
أ�� �ش��د الأع � ��وام ف�ت�ك�اً ب�ح���ض��ارت�ه��ا العربية
والإ�سالمية م��ن خ�لال عمليات التهويد
واال��س�ت�ي�ط��ان امل�ت���س��ارع��ة يف ق�ل��ب امل��دي�ن��ة
وحمطيها .فقد و�صلت املخاطر التي تهدد
مدينة القد�س ه��ذا ال�ع��ام �إىل م�ستويات
ق �ي��ا� �س �ي��ة و� �ض �ع��ت ال ��رم ��وز الإ� �س�ل�ام �ي��ة
وامل �� �س �ي �ح �ي��ة يف م �ه��ب ري � ��اح ال�ع�ن���ص��ري��ة
ال�صهيونية التي ت�سعى �إىل فر�ض وت�شريع
��س�ي�ط��رت�ه��ا ع �ل��ى امل��دي �ن��ة ب � ��أي ��ش�ك��ل من
الأ�شكال.
منذ ع�شرات ال�سنني و�ضع ال�صهاينة
ال �ق��د���س ه��دف �اً ا��س�ترات�ي�ج�ي�اً ل �ه��م ،حيث
غ��دت حم��ور م�ؤمتراتهم املتتالية ،والتي
عقد عدد كبري منها يف القد�س يف فرتات
م�ت�لاح�ق��ة ،وق��د ق��ال ت �ي��ودور ه��رت���س��ل يف
�أح��ده��ا�« :إذا ح�صلنا ي��وم�اً ع�ل��ى القد�س
وك�ن��ت ح�ي�اً وق ��ادراً على القيام ب ��أي �شيء
ف���س��وف �أزي ��ل ك��ل م��ا ل�ي����س م�ق��د��س�اً ل��دى
ال�ي�ه��ود و� �س��وف أ�ح ��رق الآث� ��ار ال�ت��ي م �رّت
عليها ق��رون» .لذلك وم��ع تزايد املخاطر

تتعاظم التحديات على خمتلف الأ�صعدة.
�إ��س�لام�ي�اً ،تعترب مدينة ال�ق��د���س من
�أه ��م امل ��دن الإ� �س�لام �ي��ة ،لأن اهلل خ�صّ ها
مبكانة مم�ي��زة جعلتها م�ن��ارة للم�سلمني
�أي�ن�م��ا ك��ان��وا ،فهي �أوىل القبلتني وثالث
احل ��رم�ي�ن وم��دي �ن��ة الأن �ب �ي ��اء والإ�� �س ��راء
وامل�ع��راج .وانطالقاً من ه��ذه املكانة تكرب

ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا امل�سلمون من
ال���س�ع��ي ال���ص�ه�ي��وين ال ��دائ ��م �إىل ت�ه��وي��د
امل��دي �ن��ة وط ��رد �أب �ن��اء امل��دي �ن��ة املقد�سيني
م�ن��ذ ال �ع��ام  ،1967وال�ن�ي��ل م��ن املقد�سات
الإ�سالمية ،ويف مقدمتها امل�سجد الأق�صى
امل�ب��ارك ال��ذي ي�سعى امل�سلمون دائ�م�اً �إىل
حمايته واحلر�ص على ال�صالة فيه بالقدر

امل�ستطاع بالرغم من احل�صار ال�صهيوين
واحل��واج��ز ال�ت��ي ت�ضعها ق��وات االح�ت�لال
ب�ه��دف ال�ن�ي��ل م��ن ال �ع��زائ��م وال �ه �م��م� ،إىل
ع�م�ل�ي��ات اال��س�ت�ي�ط��ان امل�ك�ث�ف��ة ه��ذا ال�ع��ام،
ب�ح�ي��ث ال مي��ر �أ� �س �ب��وع دون الإع�ل��ان عن
املوافقة على �ألف م�ستوطنة هنا �أو هناك
يف حماولة لل�سيطرة على املدينة املقد�سة

الكيان ال�صهيوين�..أزمة ثقة بني القيادتني الع�سكرية وال�سيا�سية
ذكرت �صحيفة ه�آرت�س العربية عن م�صادر يف وزارة اخلارجية �أن
وزير احلرب يف كيان العدو �إيهود باراك يت�صرف بح�سا�سية الفتة مع
ال�سفراء والدبلوما�سيني «الإ�سرائيليني» مما يدل على وجود �أزمة ثقة
بني القيادة الع�سكرية والقيادة ال�سيا�سية.
وك��ان ق��د ا��ش�ترط ب��اراك ع�ل��ى العميد « إ�ي�ت��ي ب��رون» رئي�س ل��واء
الأبحاث يف اال�ستخبارات الع�سكرية « أ�م��ان» ،عدم طرح �أي موا�ضيع
�سرية داخ��ل م� ؤ�مت��ر �سفراء �إ�سرائيل الأ��س�ب��وع ال�ق��ادم عند تقدميه
مل �ح��ا� �ض��رت��ه .وع�ب��رت وزارة اخل��ارج �ي��ة ع��ن غ���ض�ب�ه��ا ال �� �ش��دي��د من
ت�صريحات ب��اراك م��ن خ�لال �إر��س��ال م��ذك��رات �إىل رئا�سة ال ��وزراء يف
الكيان ال�صهيوين ت�ستنكر فيها ما يح�صل ،وقررت الوزارة �إلغاء دعوة
رئي�س لواء الأبحاث حل�ضور امل�ؤمتر ب�سبب تعنت باراك يف قراره.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن وزارة اخلارجية توجهت �إىل ق�سم اال�ستخبارات
الع�سكرية يف اجلي�ش ب��دع��وة العميد ب��رون ال�ستعرا�ض التقديرات
الع�سكرية اال�ستخباراتية ال�سنوية أ�م��ام ال�سفراء والدبلوما�سيون
الكبار لـ«�إ�سرائيل» يف العامل� ،إال �أن اال�ستخبارات توجهت �إىل مكتب
وزير اجلي�ش لتلقي ت�صريح من الوزير الذي بدوره مل يعار�ض الطلب
لكنه و�ضع �شرط �إفراغ املحا�ضرة من فحواها ،وخ�صو�صاً فيما يتعلق
باملوا�ضيع ذات احل�سا�سية اال�ستخباراتية ،مع العلم �أن وزارة اخلارجية
تقوم بجمع معلومات �أمنية ح�سا�سة من جميع �سفاراتها يف اخلارج
ونقلها جلهاز اال�ستخبارات ووزارة اجلي�ش.
ومن املقرر و�صول �أكرث من � 120سفرياً �إ�سرائيلياً من جميع �أنحاء
العامل �إىل الكيان ال�صهيوين حل�ضور امل�ؤمتر ال�سنوي يف مقر وزارة
اخلارجية يف مدينة القد�س والذي �ستُجرى خالله نقا�شات عديدة يف

�أزمة ثقة

امللفات ال�سيا�سية والأمنية والإعالمية وا�ستعرا�ض ا�ستطالعات من
جانب م�س�ؤولني �سيا�سيني و�أمنيني.
هذا وكان �إيهود ب��اراك قد منع خالل ال�شهور املا�ضية عدة مرات
ال�ضباط من الظهور يف نقا�شات �أمنية �أمام الكني�ست ومكاتب حكومية
ب ��أع��ذار خمتلفة ،ك��ان آ�خ��ره��ا فر�ض ب��اراك ق�ي��وداً على ال�ت�ع��اون بني
جهاز اال�ستخبارات وهيئة الأم��ن القومي يف دي��وان رئي�س احلكومة،
وهذا يكن من �ش�أنه �أن يزيد من التوترات بني القيادتني الع�سكرية
وال�سيا�سية.

متهيداً لإع�لان�ه��ا عا�صمة �أب��دي��ة للكيان
الغا�صب بح�سب ال�صحف العربية.
ل��ذل��ك ،ف ��إن امل�سلمني م��دع��وون �أينما
كانوا �إىل رفع ال�صوت وتوجيه بو�صلتهم
�إىل املدينة املقد�سة واملن�سية ل��دى رجال
دي � ��ن ي� ��� �ش� � ّرع ��ون وي� �ف� �ت ��ون وي �ج �ت �ه��دون
م��ن منطلقات �سيا�سية ت�خ��دم امل���ش��اري��ع
الأمربيالية يف املنطقة ،بحيث مل يخرج
علينا �أح ��د م�ن�ه��م حل����ض امل���س�ل�م�ين على
قتال �أعداء اهلل ال�صهاينة يف القد�س وغزة
وباقي املناطق املحتلة من فل�سطني.
ع��رب �ي �اً ،وب��ال��رغ��م م��ن الأف � ��ول جت��اه
القد�س على مر ال�سنوات ،ف�إن القد�س ال
ت��زال تعي�ش يف وج ��دان ك��ل إ�ن���س��ان عربي
أ���ص�ي��ل ي ��ؤم��ن بفل�سطني م��ن ال�ب�ح��ر �إىل
ال�ن�ه��ر ،وي ��ؤم��ن ب��ال�ق��د���س عا�صمة �أب��دي��ة
لها ،لذلك فالرهان على ال�شعوب العربية
ب��ا��س�ت�ع��ادة ن�ب����ض ال �� �ش��ارع ��ض��د الهمجية
ال�صهيونية التي ت�سعى ب�شكل متوا�صل
�إىل تهويد املدينة ال�ت��ي تعترب أ�ح��د أ�ه��م
�أركان ح�ضارة الأمة العربية.
فل�سطينياً ،نحن بحاجة �إىل موقف
ف�ل���س�ط�ي�ن��ي وط �ن��ي م � ّوح��د ي � ؤ�ك��د رف����ض
العودة �إىل املفاو�ضات مع الكيان الغا�صب
وم�ق��اط�ع��ة ح�ل�ف��اء ال���س�ي��ا��س��ة ال�ع��دوان�ي��ة
التو�سعية الذين ي�صمّون �آذان�ه��م عن كل
م��ا يتعلق بالهمجية ال�صهيونية وب�ن��اء
امل�ستوطنات وجدار الف�صل العن�صري.
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال � ��دويل� ،إن امل�ج�ت�م��ع
ال � ��دويل م �ط��ال��ب ب � إ�ث �ب��ات ح��د �أدن � ��ى من
النزاهة واملو�ضوعية ،كما هو مطالب �أكرث
من �أي وقت م�ضى بال�ضغط على الكيان
ال�صهيوين وال��والي��ات املتحدة م��ن قبله،
ودف�ع�ه�م��ا �إىل اح�ت�رام ق ��رارات ال�شرعية
الدولية ذات ال�صلة بالق�ضية الفل�سطينية،
مب��ا ف�ي�ه��ا ق � ��رارات جم�ل����س الأم � ��ن ،ال�ت��ي
تعترب جميع الإج � ��راءات ال�صهيونية يف
القد�س وحميطها باطلة ،ويجب امل�ضي
ب��ا� �س �ت �خ��دام ال �� �س�ل�اح ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي �إىل
ج��ان��ب امل �ق��اوم��ة و� �ص ��و ًال �إىل االع �ت�راف
ب��ال�ق��د���س ع��ا��ص�م��ة ال���ش�ع��ب الفل�سطيني
ودولة فل�سطني ،ويجب الدفع وا�ستخدام
خمتلف الأ�ساليب لإجالء قوات االحتالل
ال �� �ص �ه �ي ��وين وت �ف �ك �ي ��ك امل �� �س �ت��وط �ن��ات،
ورح�ي��ل جميع امل�ستوطنني ع��ن الأرا��ض��ي
الفل�سطينية ،مب��ا فيها القد�س العربية
وره ��ن ب��ال�ت��و��ص��ل �إىل ح��ل ع ��ادل لق�ضية
الالجئني الفل�سطينيني.
ل��ذل��ك ،ون �ظ ��راً خل���ص��و��ص�ي��ة امل��دي�ن��ة
امل �ق��د� �س��ة ال �ت��ي ت���ش�ك��ل م� �ن ��ارة امل���س�ل�م�ين
وامل �� �س �ي �ح �ي�ي�ن ع �ل ��ى ال� ��� �س ��واء ب �ط��اب �ع �ه��ا
اال�ستثنائي ومعاملها التاريخية والدينية
امل �م �ي��زة ،وحم� � ��اوالت ال �ت �ه��وي��د وال �ق �ي��ود
امل�ف��رو��ض��ة عليها وع�ل��ى �سكانها ،يتطلب
م��ن جميع امل�ؤمنني بالعدالة ،واحل��ق �أن
ي�ت� ّوح��دوا حت��ت راي��ة ال��دف��اع ع��ن القد�س
و�ضرورة حتريرها وعودتها �إىل �أ�صحابها
ال�شرعيني.
تبقى ال�ق��د���س ال�غ��ائ�ب��ة ع��ن «ال �ث��ورات
العربية» حا�ضرة يف قلوب الذين ي�ؤمنون
ب�أن ال عزة لهذه الأمة دون القد�س.

�سامر ال�سيالوي
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عـــربـــي

مصر ما تزال في المخاض الصعب
ك��ان��ت ال�ث��ورة امل�صرية ال�ت��ي اندلعت يف 25
ي �ن��اي��ر /ك��ان��ون ال �ث��اين  2011م�ع�ج��زة يف كل
املقايي�س ،حيث تقدم ال�شباب امل�صري ملواجهة
ك ��ل �أ� �ش �ك��ال اال� �س �ت �ع �ب��اد وال �ت �خ �ل��ف وال �ق �ه��ر،
وباللحم احلي ا�ستطاع يف �أقل من  15يوماً �أن
يهز ذاك ال�صنم الراب�ض على الأر���ض ،وعلى
الأفئدة بعنف.
ه � ��ؤالء امل���ص��ري��ون ب ��دوا يف  15ي��وم �اً �أن�ه��م
م�صممون على �صنع امل�ستحيل وجنحوا ،بعد
�أن يئ�سوا وملوا من واق��ع القهر ال��ذي �أوج��ده
�أنور ال�سادات وكر�سه املخلوع ح�سني مبارك.
ال �� �ش �ب��اب امل �� �ص ��ري ��ون ال� � ��ذي مل ي� �ع ��ودوا
يتحملون البطالة والفراغ والأزمات ،والذين
مل يعودوا يحتملون الفقر ،والتعليم الرديء
والإعالم امل�ضلل ،والأرقام املزورة عن التح�سن
االقت�صادي واالجتماعي ،هبوا يريدون العودة
�إىل م�صر القومية الزاهية القائدة يف �آ�سيا
و�أفريقيا ،ال�ق��ادرة على حفظ و�صيانة لي�س
�أمنها القومي ،بل الأمن القومي العربي كله.
ه ��م مل ي� �ع ��ودوا ي�ح�ت�م�ل��ون ت �ل��ك ال � ��زالزل
الإ�سرائيلية والأمريكية على مد خط نيلهم
العظيم من املنبع �إىل امل�صب ،حيث تتق�سم �أمام
عيونهم ال���س��ودان ،وتت�شظى ليبيا ،وحت�ترق
اليمن ،فهبوا و�صنعوا يف  15يوماً ما كان يقدر
له �أن يغري وجه العامل.
مع �إرها�صات وتفاعل الثورة ،ب��د�أ �أ�صدقاء
وحلفاء النظام الدينا�صوري �ضائعني تائهني
ال يدرون ماذا يفعلون؟
الأمريكي حترك �سريعاً وحرك كل �أتباعه
و�أدوات� � ��ه م��ن االح �ت �ي��اط��ي ال��داخ �ل��ي امل���ص��ري

جنود الأمن امل�صري يعتدون بال�ضرب على �أحد املواطنني

�إىل ع��رب ال�ك��از ،ويف �أول��ه القطري املالك ملال
ه��ارون وق��ارون ،حتى �أن جماعة جون بولتون
م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ج� ��زءاً م��ن �آل��ة
خم��اب��رات ع�م��ر �سليمان � �ص��اروا م��ن جماعة
ربيع م�صر� ،أو ب��دوا ك�أنهم ي�صنعون � 14آذار
م�صري على طريقة � 14آذار  1978اللبناين..
واالن �ت �ه��ازي��ون امل���ص��ري��ون ال��ذي��ن ح��اول��وا �أن

يت�سلقوا ثورة  23يوليو  1952وي�أخذونها �إىل
احل���ض��ن ا إلن �ك �ل �ي��زي ،ث��م � �ص��اروا م��ن أ�ع �م��دة
ال�سادات ولأجلهم �أطلق ال�سادات على حكمه
امل�سخ «دولة العلم والإميان» ،وهم حتالفوا مع
مبارك من حتت الطاولة وكانوا يتفقون معه
على ح�صتهم من جمل�س ال�شعب ،ويتحالفون
م��ع جماعته يف انتخابات ال�ن�ق��اب��ات ،التحقوا

بثورة ال�شباب امل�صري بعد �أكرث من �أ�سبوع من
انطالقها ،بعد �أن وجدوا �أنها �ستطيح ال�صنم.
حت ��ال ��ف � �ص��اغ��ه ا ألم �ي��رك � ��ي ع �ل��ى ع �ج��ل،
ف�سقط ال�صنم ،و�أخذت الثورة �إىل غري مكانها
وت��وج�ه�ه��ا ،ت��وىل ال�سلطة املجل�س الع�سكري
امل�ع�ين م��ن قبل الرئي�س امل�خ�ل��وع ،خ�شية من
�أن تتحرك القوات امل�سلحة وت�سهم يف التغيري

ليبيا ..حساب المصالح فوق كل شيء والفوضى سمة المرحلة
«هي الفو�ضى ت�ضرب خمتلف �أنحاء ليبيا» ،هكذا ي�صف
املراقبون واملتابعون للتطورات الليبية ما بعد معمر القذايف،
حيث اال�شتباكات تتجدد بني الفينة والأخ��رى بني ف�صائل
«ال �ث��وار» امل�ت�ن��اح��ري��ن ع�ل��ى ك��ل � �ش��يء ،ول�ي����س ع�ل��ى ال�سلطة
وح�سب.
هم خمتلفون بوالءاتهم القبلية والع�شائرية واملناطقية،
وهم خمتلفون على الوزارات والإدارات وكل املراكز.
وهم خمتلفون حول هويتهم ودور كل منهم ،حتى �أنهم
ال يتفقون م��ع �أي «م�سلمني» ي���س�يرون ،ه��ل م��ع الوهابية،
ومع �أي وهابية ،هل هم مع قطر �أم ال�سعودية؟ وهل هم مع
القاعدة �أم الإخوان؟
ثم هناك من ال يرى ال هذا وال ذاك ،فمنهم من يتحدث
بالدولة املدنية والدولة العلمانية �أو بني وبني..
ويف ح�م��أه ه��ذا ال�سجال امل ��دوي وال���ص��راع ال��دام��ي� ،أي��ن
هو احللف الأطل�سي ،ال��ذي �أنهى مهمته الع�سكرية ب�أكرث
من مئة �ألف قتيل ومئتي �ألف جريح وخم�سني �ألف م�شوه
ومقعد.
املراقبون ي�ؤكدون �أنه ينتظر ،ويقف فاحتاً عينية وفاركاً
يديه ،ملزيد من االه�تراء واالنق�سام ليتقدم وي�أخذ قطعة
اجلبنة كاملة ،لكنه يف ذات الوقت ي�شهد �صراعاً �صامتاً بني
دوله ،ففرن�سا � -ساركوزي ،تريد ح�صة وازنة و�سريعاً �إذ مل
يعد يف�صله عن االنتخابات الرئا�سية �سوى �أقل من ثالثة
�أ�شهر ،وهو يريد �أي مك�سب ليقدمه يف حملته االنتخابية،

الإيطايل امل�أزوم بالبطالة والك�ساد والت�ضخم يريد ح�صته،
والإن�ك�ل�ي��زي ل��ن ي�ترك ال�ساحة حللفائه ال �ل��دودي��ن ،وهنا
ي�ستعد الأمريكي ليخبط قدمه على الطاولة ليقول «�أنا �أو
ال �أحد غريي» ولكم من اجلمل �أذنه ،بينما الرتكي الأطل�سي
امل�ست�ضعف يحاول �أن ي�ستعطي �شيئاً ال يجد من ي�سمعه.
ويف و�سط هذا الكوكتيل العجيب من ال�صراعات وامل�صالح،
ثمة الق�سم الأعظم من الليبيني الذي ي�شعرون �أنهم خ�سروا
كل �شيء ،حتى ما ي�سمى الثوار يف بنغازي ،ي�شعرون بالقلق
وامل �ل��ل ،ول�ه��ذا ب ��د�أو بالتدفق �إىل ال���ش��وارع اح�ت�ج��اج�اً على
�سيا�سة املجل�س الوطني ورئي�سه م�صطفى عبد اجلليل.
ومهو�سو الدميقراطية وحرية التعبري ب��د�أوا ي�شعرون
بالقلق ويخافون من القمع ف�أخذوا يتدفقون �إىل ال�شوارع
للمطالبة بحرية التعبري عن الر�أي.
والباحثون عن العمل والوظيفة ��ص��اروا يجدون الأم��ر
�صعباً ،وب��ات �أم��ام�ه��م التهمة ج��اه��زة ،منع امل��وال�ين للعهد
ال�سابق من تويل وظيفة جديدة ،وبهذا ب��د�أ الباحثون عن
العمل ولقمة العي�ش يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم.
وو�سط هذه املعمعة ثمة نوع من �صراع الأجيال ،فاملجل�س
االن�ت�ق��ايل يعمل على تهمي�ش ال�شباب وم��ن يطلقون على
�أنف�سهم ال�ث��وار ال�شباب ،وتكاد الوظائف والإدارات العامة
حت�صر مبن هو فوق الأربعني من العمر ،ولهذا بد�أ ال�شباب
يتدفقون �إىل ال�شوارع يريدون حقهم ويرف�ضون التهمي�ش..
�أمام هذا الواقع ،يقف املجل�س االنتقايل عاجزاً ،ال ميلك

�إال ال��وع��ود ،ول�ه��ذا ��ص��ار احل��ل �أم��ام رئي�سه م�صطفى عبد
اجلليل ،الهرب �إىل الأم��ام ،فتم ت�سريب نيته باال�ستقاله،
وو�صلت ه��ذه الت�سريبات ح��د ا إلع�ل�ان �أن��ه ا�ستقال فعالً،
وه��و الأم ��ر ال��ذي و�صفه امل�ت��اب�ع��ون ل�ل�ت�ط��ورات الليبية �أن��ه
جم��رد ر��س��ال��ة �أراد عبد اجلليل توجيهها حللفائه العرب
والأطل�سيني ويف الداخل الليبي.
اخل�لا� �ص��ة� ،أن ال��و��ض��ع يف ل�ي�ب�ي��ا ،ال يب�شر ب��اخل�ير وال
باال�ستقرار ،فه�شا�شة عملية إ�ع��ادة البناء ،ال تتمثل فقط،
بعدم فعل �أي �شيء ،وال يف خروج النا�س �إىل ال�شارع با�ستمرار،
�إمنا تلك املعارك اليومية ويف خمتلف الأوقات بني ملي�شيات
متناحرة على �أ�صغر التفا�صيل وعلى كل احلقوق وامل�صالح:
�إنها الفو�ضى
فو�ضى ال�سالح
فو�ضى امللي�شيات
فو�ضى الوالءات
وباخت�صار ،ليبيا تعي�ش �صراعاً م��ري��راً على ال�سلطة..
مما ي�ؤ�شر �إىل خطورة الأو�ضاع ،ويهدد فع ًال م�صري ووحدة
ليبيا.
ويف كل ذلك ثمة �س�ؤال� :أين هي جامعة الدول العربية،
التي ال ترى �سوى �سورية� ..إنه فعل الزمن العربي الرديء..
�إنه زمن حمد بن جا�سم وبرنار هرني ليفي!

عبداهلل ال�صفدي

العميق وال�ك�ب�ير ،وه�ك��ذا �شُ كلت �أول حكومة
من بقايا النظام ال�سابق ،ف�أ�سقطتها الثورة،
وكانت احلكومة الثانية ومعظم رم��وزه��ا من
ن�ف����س ال�ن�ظ��ام امل�خ�ل��وع ي�ك�ف��ي �أن ن��ذك��ر منهم
نبيل العربي امل�ست�شار ال�ق��ان��وين لل�سادات يف
زم��ن ات�ف��اق��ات كامب دايفيد ال��ذي ح��ل وزي��راً
للخارجية ،والآن حكومة اجلنزوري الذي كان
رئي�ساً حلكومة النظام املخلوع على مدى �سبع
�سنوات (.)1999 - 1992
هل �أجه�ضت ثورة �شباب م�صر� ،أم مل حتقق
�أهدافها بعد؟ وهل ما تزال يف خما�ض؟
ثمة حقيقة �أ�صبح يعرفها القا�صي والداين
هي �أن الثورة تتعر�ض للت�شويه واال�ستغالل،
فاملجل�س الع�سكري الذي توىل ال�سلطة مل يقم
ب ��أي تغيري حقيقي ،وجن��ح يف ا�ستبقاء احلكم
ال�ق��دمي ب ��أدوات��ه و�أ�شكاله وحتالفاته ال�سرية
والعلنية.
ومل يقم بو�ضع د�ستور جديد ،و�أمام ال�ضغط
�أجرى بع�ض التعديالت على د�ستور ال�سادات -
مبارك و�أجرى ا�ستفتاء عاج ًال بعيداً عن �إرادة
ال�شعب امل�صري.
وعن طريق افتعال �أحداث مدبرة يتم �إظهار
م�صر وك�أنها يف طريقها �إىل الفو�ضى ال�شاملة،
ثم �أن ال��واق��ع ال�سائد ال��راه��ن مل يبد حر�صه
على �أم��ن م�صر القومي ويتجلى ذلك عندما
انتهكت �إ�سرائيل احلدود امل�صرية وقتلت �ستة
من ال�ضباط واجلنود امل�صريني ،فلم يتحرك
املجل�س الع�سكري من �أجل حما�سبة �إ�سرائيل
ومل يتقدم حتى ب�شكوى �إىل جمل�س الأم��ن
ال ��دويل ،كما مل تتحرك أ�ي���ض�اً جامعة نبيل
ال�ع��رب��ي وح�م��د ب��ن ج��ا��س��م ،وب��دا ا ألم ��ر وك� أ�ن��ه
ر�سالة �صريحة �إىل وا�شنطن �أن نظام ح�سني
مبارك م�ستمر.
ما هو املطلوب يف ظل ما ت�شهده م�صر من
تطورات؟
املجل�س الع�سكري ي�صرخ� :إن م�صر يف خطر،
�صحيح هذا ال�صراخ وهذا ال�شعار ،لكن حينما
ت�ك��ون اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ال�ق��اه��رة يقودها
ب�أنظمتها حمد بن جا�سم لأنه ينتمي �إىل نظام
غري م�س�ؤول ميتلك مال هارون وقارون ،ي�صبح
كل �شيء يف خطر.
ثمة حقيقة ال بد �أن تقال ،وهي �أن الثورة
مل ت�صنع ب�ع��د� ،أو بتعبري �أدق مل تنجز بعد،
فكثري من الأران ��ب الآن يف م�صر تقفز خارج
أ�ق�ف��ا��ص�ه��ا ،وتلقى ك��ل امل�ق��وي��ات م��ن وا�شنطن
وعرب الكاز ،لكن الطوفان مل يبد�أ بعد ..وما
نراه من ظاهرات «دميقراطية» هو ولدنات من
�أرانب خارج �أقفا�صها..
الطوفان ال�شعبي �أو ما �أ�سماه جمال عبد
ال�ن��ا��ص��ر ال��زح��ف امل �ق��د���س ال ب��د �أن ي���ص��ل..
و�سي�صل ،لكن ال بد من احل��ذر ،فالأمريكي
ثور جريح ومنهزم ،وهو يف مرحلة ان�سحابه
وهزائمه من املنطقة ،يعمل خللق ب�ؤر التوتر
وت�أزمي الأو�ضاع وح�صر �أزمته ،ورغبات الكيان
ال�صهيوين بتحطيم اجليو�ش العربية ،الذي
هو الهم الأول والأخري ،فبعد حتطيم اجلي�ش
ال �ع��راق��ي ع ��ام  2003ع�ل��ى ي��د ا ألم�يرك �ي�ين،
هناك �أمنية �أن يطال ا ألم��ر اجلي�ش امل�صري
واجلي�ش ال�سوري ..فحذار من كل ما يجري.

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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األقاليم العراقية «مطالب دستورية» ..ولكن
يف ت�شرين الأول م��ن ال�ع��ام اجل��اري� ،أعلن
اخلطة يف خانة احلركات ال�سيا�سية والطائفية
جم�ل����س حم��اف �ظ��ة � �ص�ل�اح ال��دي��ن امل�ح��اف�ظ��ة
بح�سب اتهامات م�س�ؤويل املحافظة.
�إقليماً م�ستق ًال �إدارياً واقت�صادياً.
د��س�ت��وري�اً ،ووف��ق امل ��ادة م�ئ��ة وت�سعة ع�شرة
دي � ��اىل ،حم��اف �ظ��ة ع��راق �ي��ة أ�خ � ��رى ح�شد
«ي�ح��ق ل�ك��ل حم��اف�ظ��ة �أو أ�ك�ث�ر ت�ك��وي��ن �إقليم
جمل�سها تواقيع �ستة ع�شر من بني �أع�ضائه
بناء على طلب باال�ستفتاء عليه ،يقدم ب�إحدى
الت�سعة وال�ع���ش��ري��ن ،ب�ه��دف إ�ج� ��راء ا�ستفتاء
ط��ري�ق�ت�ين :ط�ل��ب م��ن ث�ل��ث الأع �� �ض��اء يف كل
�شعبي للمطالبة ب � إ�ع�ل�ان امل�ح��اف�ظ��ة إ�ق�ل�ي�م�اً
جمل�س م��ن جم��ال����س امل�ح��اف�ظ��ات ال�ت��ي ت��روم
م�ستقالً.
تكوين الإق�ل�ي��م» �أو طلب م��ن ع�شر الناخبني
احلكومة املركزية يف بغداد ،رف�ضت اخلطوة
يف ك��ل حم��اف�ظ��ة م��ن امل�ح��اف�ظ��ات ال �ت��ي ت��روم
و�سط عالمات ا�ستفهام كبرية حول التوقيت،
تكوين الإقليم» ،لكن الد�ستور يرف�ض �أن تقام
م�ست�شارية رئا�سة ال ��وزراء ل�ش�ؤون امل�صاحلة
الفيدرالية على �أ�سا�س عن�صري �أو طائفي.
ي�ت���س��اءل ال�ب�ع����ض� ،إذا ك��ان ال��د��س�ت��ور يحدد
الوطنية ،اعتربت �أن هناك م�شاريع لتق�سيم
بو�ضوح �إمكانية �إقامة �إقليم ،فكيف يكون الأمر
ال�ع��راق ،حم��ذرة من �أن �أي فدرلة ،ت ��ؤدي �إىل
خالفياً �إىل ه��ذا احل��د؟ ثمة من يتهم الأك��راد
ح��رب �أهلية قد ت�ستمر طويالً ،ك�لام مل يكن
وال�شيعة ب� أ�ن�ه��م ك�ت�ب��وا ال��د��س�ت��ور ع�ل��ى عجالة
بعيداً عما قاله رئي�س ال ��وزراء ن��وري املالكي
لتقا�سم ال�سلطة ،فكان إ�ق��رار مبد أ� الفدرالية
الذي كان قد حذر من مطالب ت�شكيل �أقاليم
دون ح�ساب للم�ستقبل ،حيث حتول هذا احلق
م�ستقلة ،وا��ص�ف�اً ا ألم ��ر ب��ال�ك��ارث��ة يف ال��وق��ت
�إىل �سيف بيد �أحد الأطراف ،ولكن هذا الكالم،
ال��راه��ن ،وم���ش��دداً على �أن مثل ه��ذه املطالب
�إذا وجد له واقع على الأر�ض بالن�سبة للأكراد
يجب �أن ال تتم على �أ�سا�س طائفي حتت �شعار
اجلنود الأمريكيون ع�شية ان�سحابهم من الأرا�ضي العراقية
وجتربة ال�سنوات ا ألخ�يرة يف �إقليم كرد�ستان،
الفيدرالية.
يف املقابل اعترب م�س�ؤولون عراقيون مطلب ال�ه��ا��ش�م��ي ن��ائ��ب رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة ال�ل��ذي��ن يف ال�ب�لاد ،وه��ذا لي�س ات�ه��ام�اً للرجلني ،فهو م��ن ق���ض��ائ��ي ب�ل��د وال��دج �ي��ل ب��االن�ف���ص��ال عن ف�ه��و يفتقد ال�ك�ث�ير م��ن امل��و��ض��وع�ي��ة بالن�سبة
ت�شكيل ا ألق��ال �ي��م خ�ط��وة د��س�ت��وري��ة ،كرئي�س دعيا �إىل تنفيذها ،وقد يكون يف ذلك ما يكفي ينطبق ك��ذل��ك على امل���س��ؤول�ين ال��ذي رف�ضوا حم��اف �ظ��ة � �ص�ل�اح ال ��دي ��ن واع �ت �ب��اره��ا خطة ل�ل�ط��رف ال�شيعي ،ال ��ذي �سبق ورف ����ض �إع�ل�ان
جم �ل ����س ال� �ن ��واب أ�� �س��ام��ة ال�ن�ج�ي�ف��ي وط ��ارق للداللة على حالة الفرز ال�سيا�سي – املذهبي الفكرة ،وعلى م�شهد املطالبات التي خرجت لتعطيل م�شروع �إق��ام��ة الإقليم ،وو�ضع هذه �إقليم يف مناطق اجلنوب (الب�صرة) رغم املوقع
اجل �غ��رايف ل�ه��ذه املنطقة ك��ون�ه��ا ب��واب��ة ال�ع��راق
ال �ب �ح��ري��ة ،وم ��وارده ��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة «ال�ك��اف�ي��ة
لل�صرف على �إدارت ��ه وت�ط��وي��ره وال�ن�ه��و���ض به
وحتقيق م�صالح أ�ب�ن��ائ��ه» ،وه��و �أي�ضاً ما ين�ص
عليه الد�ستور جلهة م�ؤهالت �إقامة �إقليم ما.
ق��د ت�ك��ون ا إلج��اب��ة �صعبة ع�ل��ى � �س ��ؤال :هل
كُتب الد�ستور على عجالة �أم ال ،و َم��نِ اجلهة
امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن ذل ��ك؟ يف ح�ي�ن مي�ك��ن الإج��اب��ة
ت�شري ت �ط��ورات ال��و��ض��ع يف ال�ب�ح��ري��ن �إىل ا�ستمرار ال�ت�ج��وال ،ومنع التظاهر ،حيث ا�ستجاب البحرانيون ال�سلطة نف�سها.
وب�سهولة عن املرحلة التي كتب فيها ،كتب يف
باملقابل يبدو �أن هناك �إ�صراراً من قبل قيادة الثورة
الأزم ��ة النا�شئة ع��ن موا�صلة ن�ظ��ام �آل خليفة تعنته ،لدعوات قيادات قوى املعار�ضة للتظاهر ،واالحتجاج على
ظل االحتالل ،وهنا جتدر الإ�شارة �إىل ال�سيا�سة
ورف�ضه اال�ستجابة ملطالب ال�ث��ورة ال�شعبية ال�سلمية « كافة مظاهر التمييز ،والقمع واال�ضطهاد ،والف�ساد يف على موا�صلة حتركاتها ،وعدم اال�ست�سالم� ،أو الر�ضوخ،
ال�ت��ي اعتمدها الأم�يرك��ي خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة،
بتحقيق الإ� �ص�لاح ال�سيا�سي ال��ذي يتيح �إق��ام��ة ملكية البحرين» ،باعتبارها «��ض��رورة وطنية يف ظ��ل العنف وي���س��اع��ده��ا ع�ل��ى ذل ��ك ،وج ��ود �أغ�ل�ب�ي��ة �شعبية م � ؤ�ي��دة
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ففي خ�ضم موجة
د�ستورية ت�سمح ب�ت��داول ال�سلطة م��ن جهة ،وحما�سبة الر�سمي والتعنت يف �إدارة �ش�ؤون البالد بلغة اال�ستئثار لها ،وت�شارك يف الثورة دون ت��ردد� ،أو تقاع�س ،و�أحقية
العنف التي اجتاحت البالد خالل عامي �ألفني
املطالب الإ�صالحية ،والتي ال ي�ستطيع �أحد يف العامل �أن
امل�س�ؤولني عن �أعمال القتل والتعذيب التي تعر�ض �إليها ،والتفرد».
و�ستة و�ألفني و�سبعة ،قدّم «جو بايدن» ب�صفته
وال يزال ،املواطنني مل�شاركتهم التحركات االحتجاجية،
�إن مثل هذه التطورات والأحداث ت�ؤكد الأمور الآتية :يرف�ضها ،خ�صو�صاً يف ظل موجة الإ�صالح امللغوم التي
��س�ي�ن��ات��ور ي��وم�ه��ا ،وع���ض��واً يف جل�ن��ة ال�ع�لاق��ات
واملطلبية.
� -1إن ال���س�ل�ط��ات احل��اك�م��ة يف ال�ب�ح��ري��ن ُت��وغ��ل يف جتتاح دول املنطقة بدعم �أمريكي غربي.
اخل��ارج�ي��ة مبجل�س ال�شيوخ ،اق�تراح �اً يق�ضي
ال
وزن،
أي
�
تقيم
ال
�ي
�
ه
و
�ش
�
�
�
ط
�
ب
�
ل
وا
�ع،
�
م
�
ق
�
ل
ا
�سيا�سات
والتي
البحرين،
من
الواردة
أنباء
ل
ا
من
ذلك
ويت�أكد
�ذه
�
ه
و
�ورة،
�
ث
�
ل
ا
�ادة
�
ي
�
ق
�ن
�
م
�رار
�
ص
�
�
ل
إ
ا
�ذا
�
ه
مثل
�ادام
�
م
و
ب �� �ض��رورة تق�سيم ال �ع��راق �إىل ث�ل�اث مناطق
تتمثل يف:
لتقرير جلنة التحقيق ،وال لنداءات املنظمات الدولية ،امل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة يف التحركات االحتجاجية،
بحكم ذاتي وا�سع النطاق ،وحكومة مركزية يف
 ا�ستمرار ال�سلطات الأمنية يف �سيا�ساتها القمعية و�إن نظام �آل خليفة ما يزال يراهن على النجاح يف �إخماد واملطلبية الإ�صالحية باقية ،ف�إنه ي�صعب على النظامبغداد لها �سلطات �أقل« ،تق�سيماً ناعماً» ملنع ما
والإرهابية ،وال�ضرب بعر�ض احلائط ،بنتائج ،وتو�صيات ال�ث��ورة بوا�سطة القمع الوح�شي ،لتفادي اال�ستجابة احتواء الثورة� ،أما ا�ستمراره ب�سيا�سة القمع ف�إنه يزيد
�أ�سماه يومها انزالق البالد نحو احلرب الأهلية
جل �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق يف الأح � � ��داث ال �ت��ي ��ش�ك�ل�ه��ا ال �ن �ظ��ام ،ملطالب ال�شعب والقوى ال�سيا�سية بالإ�صالح ال�سيا�سي ،من ت�أجيج الثورة ،الأم��ر ال��ذي ي�سهم يف ك�سر احل�صار
وال �ف��و� �ض��ى وال�ت�ف�ت�ي��ت ،وال �غ��ري��ب �أن جمل�س
و�أك � ��دت ��ض�ل��وع ق ��وات الأم� ��ن يف ت�ن�ف�ي��ذ �أع �م ��ال القتل مب��ا ي ��ؤ� �ش��ر �إىل �إ�� �ص ��راره ع�ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف اح�ت�ك��ار املفرو�ض عربياً ،ودول�ي�اً على ا ألح��داث ،وي�ضع النظام
ال�شيوخ �أقر االقرتاح حينها ورف�ضته �إدارة بو�ش،
�ضد املتظاهرين امل�ساملني ،وال�ق�ي��ام بتعذيب املعتقلني ال�سلطة.
يف م��وق��ف �صعب �أم ��ام ال ��ر�أي ال�ع��ام ال�ع��امل��ي ،م��ا يجعل
وب��ال�ط�ب��ع رف�ضته احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة وك��اف��ة
ال�سيا�سيني ،وب�ط��ري�ق��ة وح���ش�ي��ة ،ف��ال�ن�ظ��ام ،وب ��د ًال من
� -2إن النظام البحرين ما كان ليوا�صل هذه ال�سيا�سة حلفاءه املدافعني عنه ،والذين يوفرون الغطاء له غري
الكتل ال�سيا�سية ،عدا التحالف الكرد�ستاين.
من
يلقاه
�ذي
�
ل
ا
الغطاء
�وال
�
ل
�ان
�
س
�
�
�
ن
إ
ل
ا
حلقوق
املنافية
تنفيذ تعهده مبحا�سبة امل�س�ؤولني عن انتهاكات حقوق
إىل
�
وم�ضطرين
ال�سيا�سة،
�ذه
�
ه
موا�صلة
على
�ن
�
ي
�ادر
�
ق
يوم ا ألح��د املا�ضي انتهى الوجود الأمريكي
الإن�سان� ،أقدمت �أجهزته الأمنية الأ�سبوع الفائت على حلفائه من �أنظمة جمل�س التعاون اخلليج ،ومن ورائهم ممار�سة امل��زي��د م��ن ال�ضغوط عليه للقبول بالإ�صالح
كاحتالل ،لكن الواليات املتحدة التي كما يقول
الإيغال يف �سيا�سة القمع والإره��اب ،عرب ارتكاب جمزرة ال��والي��ات املتحدة وال ��دول الغربية ،ال�ت��ي ت�صمت على جتنباً حل�صول تداعيات أ�ك�ثر �سلبية ،خ�صو�صاً يف ظل
قادتها ،ملتزمة ب�أف�ضل العالقات مع العراق مبا
وح�شية ج��دي��دة بحق امل��واط�ن�ين يف منطقة ال�شاخورة اجلرائم التي ترتكب يف فل�سطني.
ا�ستمرار التظاهرات والتحركات ال�شعبية ،والف�شل يف
ي�ضمن م�صلحته ،ف�إن جو بايدن نائب الرئي�س
خالل ت�شييع جثمان ال�شهيد علي الق�صاب ،الذي ده�سته
أ�م��ا يف البحرين ف ��إن امل�صالح الإ�سرتاتيجية هناك وقفها واحتوائها.
اليوم ،وما يعنيه ذلك ك�إدارة و�سيا�سة خارجية،
��س�ي��ارة ل�ل���ش��رط��ة ،ح�ي��ث ه��اج��م رج ��ال الأم ��ن امل�شيعني حيث النفط فتق�ضي باحتواء الثورة عرب دف��ع النظام
وي �ب��دو م��ن ال��وا��ض��ح �أن امل�ع��ار��ض��ة تعتمد م�ث��ل ه��ذا
هو نف�سه الذي قال�« :إذا كانت الواليات املتحدة
بالآالت احلادة وال�سكاكني ،مما �أدى �إىل �سقوط ع�شرات احل��اك��م للقيام ببع�ض اال��ص�لاح��ات التجميلية ،ومنع ال�ت�ك�ت�ي��ك يف ��س�ي��ا��س�ت�ه��ا ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى امل�ح��اف�ظ��ة على
ال تقدر على و�ضع فكرة الفيدرالية يف م�سارها،
اجلرحى ،جروح بع�ضهم خطرية.
امل�ع��ار��ض��ة م��ن ال��و��ص��ول �إىل احل�ك��م لكونها ت�ق��ف �ضد �سلمية ثورتها لأج��ل توليد املزيد من ال�ضغط الدويل
فلن تكون �أمامنا فر�صة لت�سوية �سيا�سية ،ومن
تنفذ
التي
القمع
أعمال
�
وتغطية
أمريكا،
ل
التبعية
�سيا�سة
ر�ضوخ
�دم
�
ع
و
ال�سلمية،
 ا�ستمرار ال�ث��ورة ال�شعبيةامل�شروعة
ال�شعب
ملطالب
للر�ضوخ
امللكي
النظام
على
دون ذلك ،ال فر�صة يف مغادرة العراق من دون
قيادتها لإرهاب �سلطة �آل خليفة ،وجتلى ذلك بت�صعيد بحقها مع �إطالق بع�ض املواقف التي تدعو ال�سلطات �إىل بالإ�صالح.
�أن نخلِّف وراءنا فو�ضى..
ال�ت�ح��رك��ات ال�شعبية يف م��واج�ه��ة امل�م��ار��س��ات القمعية اح�ترام حقوق الإن�سان ،التي مل يعد بالإمكان ال�صمت
يبدو �أن معظم ال�سا�سة الأمريكيني يدينون
ح�سني عطوي
التع�سفية ،وحتدي �إجراءات ال�سلطات وقراراتها بفر�ض عليها ،خ�صو�صاً بعد تقرير جلنة التحقيق التي �ألفتها
مب��ذه��ب ال�ف��و��ض��ى ،بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن �أي من
�صفاتها.

البحرين ..النظام يوغل في انتهاك حقوق اإلنسان
والثورة السلمية تتواصل ..رغم القمع والمجازر
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خ�سائر تركيا ..بني الغرور والتبعية للغرب
ن�سيب حطيط
�سقط الأت ��راك يف ف��خ ال��وه��م وال�غ��رور،
با�ستعادة �أجمادهم ،وت�صرفوا كممثلني على
م�سرح �سيا�سي ال يعتليه �أحد من اخل�صوم،
وب � � ��د�أوا ب ��إع �ط��اء الأوام � � ��ر وحت��دي��د امل�ه��ل
الزمنية ل�سورية ،تنفيذاً لأوام��ر �أمريكية
ويف �سباق مع الوقت قبل �أن ي�ستفيق العرب
جم � ��دداً ل �ق �ي��ادة �أن �ف �� �س �ه��م ،وظ ��ن ال�ث�ن��ائ��ي
(�أردوغ ��ان  -غ��ول) �إمكانية ق�ي��ادة املنطقة
اع�ت�م��اداً على ق��وة تركيا ال��ذات�ي��ة مدعومة
م��ن ح�ل��ف ال�ن��ات��و و�إ��س��رائ�ي��ل ليعلنا �أنهما
�سيعمالن على ا�سرتاجتية (�صفر م�شاكل)
مع اجل�يران ،وعلى ق��وة االقت�صاد الرتكي
وع��زل اجلي�ش والأه ��م والأخ �ط��ر قيامهما
بتقدمي من��وذج �إ��س�لام��ي ح��زب��ي ي�ق��وم على
رف��ع ال�شعارات متالزماً م��ع فعل النقي�ض
يف امل �م��ار� �س��ة ،ف �ه��و م ��ع الإ� � �س �ل�ام ل�ك�ن��ه ال
ي�ستطيع �إلغاء القانون الذي مينع احلجاب
ل�ل�م��ر�أة ،وه��و (الإ� �س�لام ال�ترك��ي الر�سمي)
مع غزة لكنه حليف ا�سرتاتيجي لالحتالل
الإ�سرائيلي ،وهو مع �صفر م�شاكل لكنه يف
حلف الناتو والقواعد الع�سكرية الأمريكية
ون�شر ال��درع ال�صاروخية التي تهدد الأمن
الإق�ل�ي�م��ي وتتج�س�س ع�ل��ى �إي ��ران و��س��وري��ة
ورو�سيا وكل بلد يعادي �أمريكا و�إ�سرائيل،
�إ��س�لام يحمل العنوان واال��س��م لكنه مفرع
داخ�ل�ي�اً م��ن قيمه ومنظوماته العقائدية
وال �� �س �ل��وك �ي��ة وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ل�ي�ت�ك��ام��ل مع
الإ� �س�لام امل�ت�ط��رف وال�ت�ك�ف�يري ال �ف��ارغ من
جوهر الإ��س�لام لي�صبح الإ��س�لام ب�ين فكي
كما�شة حم��ا��ص��راً وم��ذب��وح�اً ومنتهكاً من
�أت�ب��اع �إ��س�لام مت�شدد (ال�ق��اع��دة و�أخ��وات�ه��ا)
و�إ� �س�لام متهتك (ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
و�أخواته من الأح��زاب الإ�سالمية اجلديدة
بعيد الثورات العربية).
ل �ك��ن ت��رك �ي��ا الآن ت�ع�ي����ش �إره ��ا� �ص ��ات

مرحلة جديدة ي�شوبها القلق والال�ستقرار
والعداء مع اجلريان مما �سينعك�س على كل
�أطروحات الثنائي (�أردوغان-غول) ويقلب
املعادالت وفق الأمور التالية:
 -1ال�ش�أن ال�سوري
ب�ع��دم��ا ب��ال�غ��ت ت��رك�ي��ا يف هجومها على
��س��وري��ة م�ن��ذ ب��دء الأح � ��داث و��ش�ك�ل��ت ر�أ���س
احل ��رب ��ة يف امل �� �ش��روع اخل ��ارج ��ي لإ� �س �ق��اط
ال�ن�ظ��ام ،واح�ت���ض�ن��ت امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة،
و� �س �م �ح��ت ل �ه��ا ب��االن �ط�ل�اق م ��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا
ملهاجمة اجلي�ش والقوى الأمنية ال�سورية
خمالفة قواعد تعاون اجلريان واالتفاقيات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة وال��دول �ي��ة واخ�ت�رع ��ت خم�ي�م��ات
ال�لاج �ئ�ين وح��ر� �ض��ت ال�ف�ت�ن��ة امل��ذه�ب�ي��ة يف
��س��وري��ة وامل�ن�ط�ق��ة ،ث��م ف��ر��ض��ت ال�ع�ق��وب��ات
االقت�صادية قبل الدول العربية مما جعلها
حت�صد العلقم الأمني واالقت�صادي.
خ�سارة اقت�صادية تقدر ب�أكرث من �سبعة
م �ل �ي��ارات دوالر ل�ل���س��وق ال���س��وري��ة وح��رك��ة
ال�تران��زي��ت �إىل ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،بينما مل
تخ�سر �سورية أ�ك�ثر من ن�صف مليار دوالر
و�سين�شط االقت�صاد ال�سوري الذي كان حتت
املناف�سة الرتكية.
�إذا ا�شتعلت الفتنة املذهبية يف �سورية
(�سني � -شيعي) والقومية (عربي  -كردي)
ف ��إن ال�ساحة ال�ترك�ي��ة �ستكون �أول �ساحة
تتقبل ه��ذه الفتنة وت��داع�ي��ات�ه��ا ،ح�ي��ث �إن
التنوع املذهبي وال�ق��وم��ي لل�شعب الرتكي
ي�ت�ك��ون م��ن ح��وايل  15مليون ع�ل��وي و18
مليون كردي �أي حوايل  33مليون تركي من
�أ�صل  70مليون تركي ن�صف �سكان تركيا� ،أي
�أن احلرب �ستدخل كل بيت ومنطقة تركية
لا تعي�ش ت��اري�خ�اً م��ن ال���ص��راع
وال �ت��ي �أ� �ص� ً
امل�سلح مع حزب العمال الكرد�ستاين.
�إن ال �ت��دخ��ل ال�ت�رك��ي يف ال� �ع ��راق ،بعد
ال�غ��زو الأم�يرك��ي وال ��ذي ظهر يف امل ��ؤام��رة

الرئي�س الرتكي عبد اهلل غول وامللكة الربيطانية اليزابيث

الأم�يرك�ي��ة الغ�ت�ي��ال رئي�س ال� ��وزراء ن��وري
امل��ال�ك��ي وات �ه��ام تركيا ب�ت��دري��ب املجموعات
امل���س�ل�ح��ة وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع ط ��ارق ال�ه��ا��ش�م��ي
�سي�ؤدي �إىل �أزمة و�صراع مع العراق اجلديد،
والذي ميتلك القوة لإزعاج تركيا (فالأكراد
م ��وج ��ودون يف ال �ع ��راق) ومي �ك��ن حتريكهم
باجتاه تركيا متاماً كما ي�ستطيع ال�سوريون،
وذل��ك رداً على م�ساعدة اجلي�ش ال�سوري
احل ��ر وامل���س�ل�ح�ين ال �� �س��وري�ي�ن ،و�ستخ�سر
تركيا ال�سوق العراقية �أي�ضاً و�إعادة الإعمار
الح�ت�ي��اج��ه ل�ك��ل ��ش��يء ب�ع��د ت��دم�ير ال�ع��راق
مم��ا �سي�صيب االق�ت���ص��اد ال�ترك��ي ب�ضربة
ثانية و�ست�صبح احلدود الرتكية  -العراقية
م �ت��وت��رة مت��ام �اً ك �م��ا احل � ��دود ال �� �س��وري��ة -
الرتكية.
 -2يف ال�ش�أن الإيراين
ي�ج�ه��د الأت� � ��راك والإي ��ران� �ي ��ون لإب �ق��اء
العالقات االقت�صادية والأمنية وال�سيا�سية
هادئة بني البلدين العتبارات ذاتية تخدم
م�صالح البلدين واملنطقة ،لكن بعد ن�شر
ال��درع ال�صاروخية الأم�يرك�ي��ة ونقل قيادة
العمليات ال�بري��ة حللف الناتو اىل تركيا،

توترت العالقات وانتقلت �إىل دائرة احلذر
م�صحوبة بالتهديد الإيراين بق�صف قواعد
ال ��درع ال���ص��اروخ�ي��ة �أي بق�صف الأرا� �ض��ي
الرتكية ناهيك عن املوقف الرو�سي يف هذا
االجتاه.
وخ�ل�ا�� �ص ��ة ه� � ��ذه امل � ��واق � ��ف ال�ت�رك �ي��ة
االن �ف �ع��ال �ي��ة أ�ن� �ه ��ا �� �س� �ت� ��ؤدي �إىل اع �ت �م��اد
ا�سرتاتيجية خلق امل�شاكل وت�ضخيمها ،مما
�سيغرق تركيا يف مرحلة جديدة ترتافق مع
�صعوبات داخلية �سيا�سية و�أم�ن�ي��ة� ،أب��رزه��ا
مر�ض رئي�س ال��وزراء رج��ب طيب �أردوغ��ان
وال ��ذي ي�ع��اين م��ن م��ر���ض خطري �سيمنعه
من ممار�سة مهامه خالل الأ�شهر القادمة،
و��س�ي��ؤج��ج اخل�لاف��ات داخ ��ل ح��زب ال�ع��دال��ة
والتنمية لت�أمني البديل ،و�سي�شجع اجلي�ش
الت��رك��ي وج�ن�راالت ��ه لإع � ��ادة ال�ت�م��و��ض��ع يف
امل�شهد ال�سيا�سي الرتكي ،ويحفز املعار�ضة
العلمانية ل�ت�ح��رك أ�ك�ث�ر وك��ذل��ك احل��راك
الكردي امل�سلح وال�شعبي والنيابي ،و�ستنتقل
تركيا م��ن م��وق��ع التفاخر ب�ه��دوء �ساحتها
وثبات نظامها ال�سيا�سي ،والتدخل يف �ش�ؤون
الآخ ��ري ��ن �إىل م��رح�ل��ة ال �ت��وت��ر ال��داخ �ل��ي،
وال�ت��وت��ر م��ع دول اجل ��وار ،و��س�ي��دم��ر ح��زب

العدالة والتنمية بقيادة الثنائي (�أردوغان -
غول) كل ما بنياه يف الع�شر �سنوات الأخرية
عندما ا�ستلم ال�سلطة ،وحماولة تثبيت دوره
كمر�شد روحي حلركة الإخوان امل�سلمني يف
العامل العربي و�أحزابها الوليدة بعد الثورات
العربية ،وال�ت��ي �أ�س�ست لتقدمي التنازالت
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �� �س�ير ب��امل �� �ش��روع الأم�ي�رك��ي
(ات �ف��اق �ي��ات ك��ام��ب داي �ف �ي��د وال �� �ص �ل��ح مع
�إ�سرائيل واالتفاقيات الأمنية  -الت�شريعات
والأحوال ال�شخ�صية كما يف تون�س وليبيا)..
و إ�ب�ق��اء حركة الإخ��وان امل�سلمني بعيداً عن
لوثة التنازالت والتن�صل منها �إذا واجهها
اجلمهور العام املتدين بطبعه و�سلوكياته،
وق�ط��ف ث�م��اره��ا �إذا جن�ح��ت ،لأن الإخ ��وان
امل�سلمني هم الوالد ال�شرعي لهذه الأحزاب.
لقد راهن الأت��راك على �إ�سقاط النظام
يف ��س��وري��ة ق�ب��ل االن���س�ح��اب الأم�ي�رك��ي من
ال�ع��راق وظنوا ب�أنهم �سيح�صدون اجلائزة
الكربى ،لكنهم �صدموا ب�أن �أمريكا رحلت،
والنظام ال�سوري م��ازال �صامداً ،والتدخل
اخل��ارج��ي مت �إل �غ��ا�ؤه وبقيت تركيا وحيدة
ت���ص��رخ م�ن��ادي��ة لإ� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام ،وت��دع��و
ال�ن��ات��و ،ومل يجبها أ�ح ��د ،وخ���س��رت ك��ل ما
ربحته من �سورية واملنطقة و�ستعود تركيا
�إىل موقعها الطبيعي املتحالف مع �إ�سرائيل
واملطرودة من االحتاد الأوروب��ي ،واخلادمة
حل�ل��ف ال �ن��ات��و ال ��ذي ي�ع��ام�ل�ه��ا ك�ع���ض��و من
الدرجة الثانية.
من يخادع اهلل ور�سوله ب�إ�سالم حديث
م�صنع أ�م�يرك�ي�اً و�أوروب �ي �اً ،ويف حتالف مع
املحتلني للم�سجد الأق �� �ص��ى ،وم��ن يخون
أ�م�ت��ه �سيخ�سر ال��دن�ي��ا والآخ� ��رة ،والثنائي
(�أردوغ � � � � � ��ان  -غ � ��ول ) م �� �ص�ي�ره ال �ف �� �ش��ل
واخل �� �س��ارة وال���ش�ع��ب ال�ترك��ي امل�سلم ال��ذي
مل يهزمه أ�ت��ات��ورك بعلمانيته ل��ن يهزمه
�أردوغ��ان وغول ،و�سيبقى الأتراك امل�سلمون
�أحراراً ،اليخدمون �أمريكا و�إ�سرائيل.

االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية تقرتب ..وهوالند يتقدم

�ساركوزي مثقل بالهموم واخليبات ..والف�ضائح

بعد نحو ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر �ستكون ب�لاد مئة
نوع من اجلبنة �أمام انتخاباتها الرئا�سية التي
باتت املناف�سة الرئي�سية حم�صورة فيها بني
ابن املهاجر املجري اليهودي الرئي�س احلايل
نيكوال �ساركوزي واملر�شح اال�شرتاكي فرن�سوا
هوالند ،بالإ�ضافة �إىل مر�شحني �آخرين من
�أق���ص��ى ال�ي�م�ين ك��اب�ن��ة ج ��ان م ��اري ل��وب��ن �إىل
�أق�صى الي�سار ،لكن ه ��ؤالء املر�شحني هدفهم
�إث �ب��ات ال��وج��ود يف ال ��دورة االنتخابية الأوىل
لي�س �إال.
�ساركوزي يقدم على االنتخابات الرئا�سية
لا ب��ال �ه �م��وم ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة
م �ث �ق� ً
والأخالقية ،ففرن�سا يف عهده تكر�ست ذيليتها
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،و� �ص��ارت ك �ب�يرة يف رق�ع��ة
ال�شطرجن حتركها وا�شنطن ح�سب احلاجة

والطلب ،فيما الأزمة االقت�صادية واملالية التي
ت�ضرب النظام االقت�صادي الر�أ�سمايل العاملي،
ت��دق بعنف ،منطقة ال �ي��ورو ،فتطال الأزم��ات
من بطالة وك�ساد وارتفاع املديونية ،و�إفال�س
امل�ؤ�س�سات يف جميع دولها ،التي بد�أت تفت�ش عن
املخارج فال جتدها ،يف ظل عجز وا�شنطن عن
تقدمي �أي م�ساعدة ،لأنها نف�سها تطلب العون
وامل�ساعدة ،وما يزيد الطني بلة �أمام �ساركوزي
�أن امل�ؤ�شرات االئتمانية تخف�ض ت�صنيف باري�س
التي مييل ميزانها �إىل ال�سلبية بقوة.
لهذا ي�ح��اول ��س��ارك��وزي �أن يفت�ش ع��ن �أي
ن�صر ،هو يف البداية وجده يف غزو ليبيا ،فكان
ر�أ�س احلربة يف الهجمة الأطل�سية ،لكن ها هو
الآن يجد نف�سه يف م ��أزق املناف�سة ،فحلفا�ؤه
الأوروب�ي��ون يريدون ح�صتهم �أي�ضاً ،لأن لهم

م ��آزق �ه��م ،يف ن�ف����س ال��وق��ت ال ��ذي ي�ق��ف فيهم
معلمهم الكبري يف البيت الأبي�ض رافعاً �أ�صبعه
يف وجوههم� ،أنه هو مق�سم احل�ص�ص وال�سيد
امل�ط��اع ،فيكت�شف أ�ن��ه يخ�سر الكثري ،فما كان
يتمتع به �أيام القذايف �أف�ضل بكثري من الفتات
الأم�يرك��ي ،يف بلد �أ�صبحت تتنات�شه القبائل
واملجموعات امل�سلحة والأطماع الأمريكية.
وح��اول �أن يحقق �أي مك�سب بدخوله على
خ��ط الأزم ��ة ال�سورية ،فقدم مواطنه برهان
غليون كقائد ملجل�س انتقايل ،ف�إن بهذا املجل�س
خليط من م�صالح الدول واحلركات والأطماع
امل��ال�ي��ة واجلن�سية ،ف�ح��اول �أن ي�ضعف الأ��س��د
بتحالف ا�سطنبويل غ��ري��ب ع�ج�ي��ب ،ف� ��إذا به
يكت�شف �أن االقرتاب من العرين ،يقتل �أحالم
�صاحبه.

و�ساركوزي ال��ذي ح��اول �أن ي�ستفيد من �أمام �ضغط الر�أي العام طوى هذه ال�صفحة.
�إذن اب��ن امل�ه��اج��ر امل �ج��ري ال�ي�ه��ودي ي��أت��ي
ف�ضيحة �أخالقية ملر�شح ا�شرتاكي كان رئي�ساً
للبنك ال��دويل ه��و دوف�ي��ك ك��ان ال��ذي �أدي��ن ه��ذه امل ��رة ع�ل��ى االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ،وه��و
باغت�صاب نادلة يف فندق نيويوركي ،فا�ستقال مثقل بالهموم وامل�شاكل ،يفت�ش عن �أي ن�صر،
م��ن البنك وو��ض��ع نقطة النهاية لأحالمه ليقدمه يف مواجهة املر�شح اال��ش�تراك��ي ،فال
بال�سباق �إىل ق�صر الإليزيه ،ليتبني فيما بعد يجد �سوى اخليبات ،حتى أ�ن��ه يف جم��ال �إب��راز
براءته من التهمة ،يت�ساءل الفرن�سيون حول �أ�صوله اليهودية مل ي�ستطع �أن يح�سن موقعه
ت�صابي رئي�سهم الدائم� ،إذ �إنه ما �أن انتخب يف ا�ستطالعات الر�أي ،فهو الند �أي�ضاً ،املر�شح
رئي�ساً قبل خم�س �سنوات حتى تركته زوجته اال�شرتاكي لي�س �ضد ال�صهيونية و�إ�سرائيل،
ب���س�ب��ب غ��رام �ي��ات��ه وان �ف�ل�ات��ه ،ل �ي �ت��زوج من لكنه ع�ن��د الفرن�سيني ق��د ي�ك��ون أ�ق ��ل غ ��روراً
عار�ضة الأزي��اء الإيطالية كارال بروين التي و�صلفاً وخم��ادع��ة ..و�أك�ثر واقعية يف مواجهة
�أ�صبحت عار�ضة ومغنية ومو�سيقية ،كما �أن الأزم��ات التي تع�صف مبنطقة اليورو وفرن�سا
الفرن�سيني ال ين�سون حم��اوالت��ه لتن�صيب يف �صميمها.
اب �ن��ه ال �ب �ك��ر يف امل��رح �ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة يف م��رك��ز
ع�.ص.
ح�سا�س فيه الكثري من امل��وارد املالية ،لكنه

ثقافة

19

( العدد  )193اجلمعة  23 -كانون الأول 2011 -

الدكتور محـمد بلبــول

لغتي هويتي

جـــامـعــــة مـحـمد الخـــامـــس
أكـــدال  -الـــربـــاط – المـغــــرب

اللغة العربية وقضايا التخطيط واالصطالح
ي�سري التخطيط (�أو الإع ��داد) اللغوي يف
منحيني:
 )1منحى العمل على اللغة (باملفرد).
 )2ومنحى العمل على اللغات(باجلمع).
ف� �م ��ن امل� � �ع � ��روف �أن ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال �ل �� �س��ان �ي��ة
(وال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ل �غ��وي) مي�ك��ن �أن ي�ستهدف
العمل على بنية اللغة� ،أي و�ضع قواعد معيارية
حتدد معايري اال�ستعمال ال�سليم ،ويتحقق هذا
من خالل م�ستويات ثالثة:
 م �� �س �ت��وى اخل � ��ط (ال ��ر�� �س ��م ال �ك �ت��اب��ي)ح�ين يتعلق الأم ��ر ب�ت��زوي��د اللغة مبوا�ضعات
الإمالء �أو تعديل موا�ضعات موجودة (تعديل
موا�ضعات كتابة الهمزة �أو كتابة ال�صوائت يف
العربية) �أو تغيري الألفباء كما ال�ش�أن بالن�سبة
للرتكية التي عو�ضت احلرف العربي باحلرف
الالتيني يف مطلع القرن املا�ضي.
 م�ستوى املعجم حني يتعلق الأمر بتوليدكلمات جديدة لإغناء املعجم.
 اختيار اللهجة املرجعية من بني اللهجاتالإقليمية امل�شكلة للغة.
مب� ��وازاة ه ��ذا ،ت�ت��دخ��ل ال���س�ي��ا��س��ة اللغوية
على م�ستوى العالقات بني اللغات يف �أو�ضاع
تتميز ب��ال�ت�ع��دد ال�ل�غ��وي .اخ�ت�ي��ار ل�غ��ة وطنية
م��ن ب�ين ل�غ��ات م��وج��ودة يف بلد واح ��د( ،حالة
دول �إفريقية و�أ�سيوية عديدة) تدبري الثنائية
(حالة بلجيكا) ،التمايز الوظيفي بني اللغات:
ل �غ��ة ال �ت��دري ����س ،ل �غ��ة الإع �ل ��ام� � ،س��ن ق��وان�ين
حلماية اللغة �أو اللغات.
ويرتتب على تبني الأ�ساليب احلديثة يف
التخطيط اللغوي قبول ثالثة اقت�ضاءات:
�أ -يقت�ضي التخطيط �أن اللغة تتغري( .ويطرح
ال بالن�سبة للم�شتغلني على العربية).
هذا م�شك ً
ب -العالقات بني اللغات تتغري بدورها بفعل
تغري موازين القوى.
ت -ميكن للإن�سان �أن يتدخل يف الق�ضيتني (�أ)
و(ب) ،مبعنى �أنه ميكن �أن يغري اللغة كما �أن
با�ستطاعته �أن يغري العالقات بني اللغات.
الن�شاط الإ�صطالحي
والتخطيط اللغوي
�أ�شرنا �أعاله �إىل �أن العمل على بنية اللغة
ي�شمل ثالثة ج��وان��ب :جانب اخل��ط ،وجانب
امل�ع�ج��م (ال ��ذي يعنينا أ�م ��ره يف ه��ذا الق�سم)
وجانب الأ�شكال اللهجية.
ي �ه��دف ال �ت��دخ��ل ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ع�ج��م إ�م��ا
لتنقية املعجم من الألفاظ الدخيلة و�إما لإثرائه
ب�ألفاظ تعرب عن مدلوالت جديدة ،ويتحقق هذا
�إما باالقرتا�ض �أو بتفعيل �آليات التوليد املعجمي،
وت�صب جهود امل�صطلحيني العرب يف هذا الرافد،
فمنذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر ان�برى ثلة

م��ن ع�ل�م��اء ال�ع��رب�ي��ة ل ��ردم ال �ه��وة امل�صطلحية،
نذكر منهم على �سبيل التمثيل ال احل�صر« :عبد
القادر املغربي» و«�أحمد فار�س ال�شدياق» و«رفاعة
الطهطاوي» و«�إب��راه�ي��م اليازجي» و«م�صطفى
ال�شهابي» الذين حاولوا التقيد مبنهجية تويل
عناية بامل�سموع وال تلج أ� �إىل التوليد ،باال�شتقاق
�أو املجاز �أو النحت �أو الرتكيب املزجي� ،إال عند
ال�ضرورة .وميكن ح�صر املنهجية العامة املتبعة
م��ن ق�ب��ل امل�صطلحيني ال �ع��رب الأوف �ي ��اء ل��روح
الرتاث اللغوي القدمي ،يف مبد أ� �إعطاء الأولوية
للم�صطلح الرتاثي على امل�صطلح املولد عرب �آلية
اال�شتقاق واملجاز والنحت والتعريب ،ويف جتنب
اال� �ش�تراك اللفظي وال�ت�ع��دد ال��داليل يف املجال
اال�صطالحي� .أم��ا احلداثيون منهم فاعتربوا
�أن بلوغ امل�صطلح الأمثل م�شروط بفهم ماهية
املعلومات املعجمية (غري املتجان�سة بطبيعتها)
و�آل �ي��ات توليفها لتكوين ال��وح��دات املعجمية،
واعتربوا �أن امل�صطلح كيان معجمي ت�سري عليه
القوانني ال�صرفية وال�صوتية والداللية التي
ت�سري على الكلمات اجلديدة التي تدخل املعجم
ال �ع��ام .وم�ه�م��ا ي�ك��ن م��ن أ�م ��ر ،وب���ص��رف النظر
ع��ن قيمة ج�ه��ود امل�صطلحيني ال �ع��رب ال�ت��ي ال
تنكر ،نطمح من خ�لال ه��ذه امل�ساهمة �أن نقدم
معامل ت�صور يربط العمل اال�صطالحي ب�سياق
التخطيط ال�ل�غ��وي ال ��ذي ال مي�ك��ن ف�صله عن
ال�سيا�سة اللغوية كما �سلف الذكر
وظائف امل�صطلحية
يف � � �ض ��وء م� ��ا � �س �ب��ق ذك � � ��ره ي �ع �ت�ب�ر ع�م��ل
امل���ص�ط�ل�ح��ي � �ض��رب �اً م��ن � �ض��روب ال �ت��دخ��ل يف
اللغة ،و�سنحاول هنا �أن نعدد �أمن��اط التدخل
اال� �ص �ط�ل�اح��ي وذل � ��ك ب�ف�ح���ص�ن��ا ل �ل��وظ��ائ��ف
املختلفة للم�صطلحية.
�أ -الوظيفة املعرفية :وترتبط بتطور املعارف،
وت�ق�ترن ه��ذه الوظيفة على م�ستوى �أه��داف
التخطيط بهدف حتديث اجلهاز اال�صطالحي
ل �ت��دارك ال�ن�ق����ص اال��ص�ط�لاح��ي احل��ا��ص��ل يف
جمال املعارف العلمية والتقنية.
ب -الوظيفة التوا�صلية :وجتد تطبيقها يف نقل
امل�ع��ارف والإع�ل�ام ،فتوا�صلية امل�صطلح نابعة
م��ن ك��ون��ه ي��ول��د وي�ت�ح��دد يف اخل �ط��اب العلمي
والتقني ،وتقرتن هذه الوظيفة على م�ستوى
�أهداف التخطيط اللغوي بجودة اللغة وحتديث
امل �ع �ج��م وال �� �ض �ب��ط normalisation
والتن�سيق .harmonisation
لا ع��ن ه ��ذا ،ت��وج��د وظ��ائ��ف �أخ ��رى
وف �� �ض� ً
للم�صطلحية ال تقل �أهمية ع��ن الوظيفتني
ال�سابقتني ،منها الوظيفة الرمزية والوظيفة
الهوياتية؛ فاملجموعات اللغوية التي تعاين
من اال�ضطهاد الل�ساين �أو ت�ست�شعر �أن هويتها
ال�ل���س��ان�ي��ة م� �ه ��ددة ،حت��ر���ص ع �ل��ى �أن تعك�س
امل�صطلحات التقنية هويتها و�أن ت��رم��ز �إىل
انتمائها الثقايف.
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البُعد التوا�صلي لعملية اقرتاح امل�صطلح؛ لأن
الأمر يتعلق يف نهاية املطاف بتدخل يف املعجم
ل�ضمان التوا�صل والتفاهم الفعلي للر�سائل
املتبادلة بني الفاعلني يف املجال التخ�ص�صي.
ولتحقيق ه��ذه ال�غ��اي��ة ف ��إن ال���ش��رط املنهجي
الأول ال��ذي يتعني مراعاته يتمثل يف و�صف
اال�ستعمال �أو ب��الأح��رى و�صف اال�ستعماالت
ال �ت��ي ت��رت �ب��ط ب��ال �ت �ن��وع امل���ص�ط�ل�ح��ي ووف��رت��ه
امل�ق�ترن�ين مب�ف�ه��وم م�ع�ين .واجل��دي��ر بالذكر
�أن التنوع اال�صطالحي ظاهرة طبيعية يجب
�أخذها بعني االعتبار من قبل امل�صطلحي ذلك
�أن الأمن ��اط املختلفة للخطابات املتخ�ص�صة
وت�ن��وع امل�ق��ام��ات التوا�صلية تف�ضي �إىل تنوع
ا� �ص �ط�لاح��ي مل ي �ح��ظ ب �ع��د ب��درا� �س��ة علمية
�شافية؛ فدرا�سة املظاهر التداولية والن�صية
للم�صطلحية مل ت�ب�رح مرحلتها اجلنينية.
ومع ذلك هنالك �إقرار ب�أن درا�سة امل�صطلحية،
يف ا��س�ت�ق�لال ع��ن اخل �ط��اب امل�ن�ت��ج ل�ه��ا وامل��ول��د
لتنويعاتها ،تعترب درا�سة جزئية وغري كافية
ال��س�ت�ي�ف��اء م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ل���س��اين.
فالدرا�سات امليدانية للم�صطلحات يف �أبعادها
التداولية والن�صية منعدمة بحكم �أن الدرا�سات
اجلامعية ال تقارب هذه الإ�شكاالت �إال من زاوية
نظرية خال�صة وبحكم �أن ال�سو�سيول�سانيات
مل تنكب بعد على هذا ال�صنف من املو�ضوعات
بح�سب لوي جان رو�سو (.)1995
م ��ن ن ��اف ��ل ال� �ق ��ول �أن �أم �ن �ي ��ة الأح� ��ادي� ��ة
امل���ص�ط�ل�ح�ي��ة ،امل�ت�م�ث�ل��ة يف ال���س�ع��ي �إىل و��ض��ع
م�صطلح واحد ب�إزاء مفهوم واحد ،ت�صطدم يف
املمار�سة ب�أمناط خمتلفة للتنوع امل�صطلحي.
ولتو�ضيح �أبعاد مع�ضلة التنوع اال�صطالحي
ال��ذي ي�ضرب عقيدة الأح��ادي��ة امل�صطلحية يف
ال�صميم البد من الوقوف عند ثالثة �أ�صناف
من التنوع يتعني �أخذها بعني االعتبار �أثناء
الت�صدي لو�صف اال�ستعماالت.
من ندوات املجل�س العاملي
للغة العربية يف خدمة الف�صحى

ال�شروط املنهجية للعمل امل�صطلحي
غ�ي�ر خ ��اف �أن ال�ع�م��ل امل���ص�ط�ل�ح��ي ي��رم��ي
يف امل� �ق ��ام الأول �إىل �إع � � ��داد ال �ت��وا� �ص��ل بني
املتخ�ص�صني يف م�ي��دان علمي �أو فني معني؛
ومن ثم ف�إن وا�ضع امل�صطلح ال يجب �أن يهمل

زوروا مــوقــعــنـــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

زاويـــة حــــادة

فلسطين واليونيسكو..
مشوار الحرج األميركي
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���ض��وي��ة ك ��ان دون �ه��ا � �ش��وك ال �ق �ت��اد ك �م��ا ي �ق��ال،
خ�صو�صاً بعد �أن ت �وّج الفيتو الأم�يرك��ي ر أ����س
جم �ل ����س الأم � ��ن يف رم� ��ي �آخ � ��ر ورق � ��ة ت� ��وت عن
وج��ه احليادية الأمريكية يف م�سرية ما ي�سمى
ب�ـ«ال���س�لام» ،وال�ت��ي يتزعمها العم ��س��ام� ،أو العم
(�سم).
ح�صلت فل�سطني على ع�ضوية كاملة ،فه�ش
وب ����ش ال �ك �ث�ي�رون ،وام �ت �ق��ع وج ��ه �آخ ��ري ��ن ،ويف
مقدمتهم �أم�يرك��ا (ال���ص��دي��ق ال �ل��دود للعرب)
و«�إ�سرائيل» (العدو ال�شقيق لبع�ضهم) ،فبد�أت
مطرقة العقوبات حتت قو�س العدالة الأحادية
يف ال �ع��امل ت �ه��دد وت �ل��وح مب��ا تي�سر م��ن �صنوف
ال �ت �ه��دي��د وال ��وع� �ي ��د ،ويف م �ق��دم �ه��ا ال �ع �ق��وب��ات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ف �ه��ذه أ�م�ي�رك ��ا مت�ت�ن��ع م ��ن دف��ع
احل�صة املتوجبة عليها من ميزانية اليوني�سكو،
ال �ت��ي ت �ق �دَّر ب�سبعني م�ل�ي��ون دوالر ت�ق��ري�ب�اً ،يف
حني تك�شّ ر «�إ�سرائيل» �أي�ضاً عن نابيها ،وتقطع
املليوني اللذين تدفعهما.
نْ
يف وقفة �سريعة نت�ساءل :ملاذا اتخذت �أمريكا
و« إ���س��رائ�ي��ل» ه��ذا امل��وق��ف؟ وم��ا ال��ذي يغ�ضبهما
يف �أن حت�صل فل�سطني على ع�ضوية كاملة؟ هل
يكفي �أن نقول �إن��ه العداء التاريخي مع الكيان
ال�صهيوين املدعوم تلقائياً من وا�شنطن� ،أم �أن
الأمر يتعدى ذلك؟
تكمن الإج��اب��ة يف ر�ؤي��ة م��ا ميكن �أن يحققه
ه��ذا االن�ضمام لفل�سطني ،وه��و ان�ضمام �صادم
لل�صهاينة والأم�يرك��ان ..فبداية ،ال �شك يف �أن
اع�تراف �أكرث من ثلثي ال��دول يف الأمم املتحدة
بفل�سطني كدولة يحق لها احل�صول على ع�ضوية
اليوني�سكو ،هو اع�تراف �ضمني ب�أن هناك ح�ساً
دول �ي �اً متنامياً ب�ع��دال��ة الق�ضية الفل�سطينية،
والتي تاجر على ظهرها القريب قبل الغريب،
على م��دار العقود املا�ضية ،كما يعك�س ال��ر�ؤي��ة
ال��دول �ي��ة �إىل اجل��ان��ب الفل�سطيني ،خ�صو�صاً
بعد إ�ط�ل�اق ر�صا�صة ال��رح�م��ة على املفاو�ضات
املهرتئة ،والتي كان من املعلوم �سلفاً �أنها تتجه
نحو طريق م�سدود.
ن�ع��م ،فل�سطني ع�ضو يف اليوني�سكو ،وه��ذا
يحتّم على املنظمة الدولية �أن تقوم بدورها يف
حماية الإرث الإن�ساين لدى ال�شعب الفل�سطيني،
والذي حافظ عليه على مدار قرون طويلة ،وهو
يتعر�ض الآن للنهب وال�سرقة والطم�س من قبل
ع�صابات الكيان الغا�صب ،وهذا �أحد اال�سباب التي
جتعل من «�إ�سرائيل» تتخذ موقفها العدائي ،بل
وترد 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 ،وهو ما ميهد
لها الطريق لدخول كافة هيئات الأمم املتحدة،
مم��ا �سي�ضع أ�م�يرك��ا و«�إ��س��رائ�ي��ل» وال ��دول التي
�صوّتت �ضد ال�ق��رار يف م ��أزق احل��رج ،ملعار�ضتها
�أغلبية �ساحقة من دول العامل ،بل �سيمكّنها من
مقا�ضاة «�إ�سرائيل» �أمام حمكمة العدل الدولية
عن جرائمها �ضد الإن�سانية.
�إن ع���ض��وي��ة فل�سطني ع�ل�اوة ع�ل��ى م��ا �سبق
ت�ؤ�س�س ملرحلة �صراع حقيقي ،ثقايف و�أيديولوجي
يف املنطقة وع�ل��ى ال �ع��رب م���س��ان��دة ه��ذا التقدم
النوعي يف �أعلى هيئة �أممية.

طه العبد
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عالم المرأة

زوجك في األعمال المنزلية؟
ِ
هل من الممكن أن يشاركك
ت��دخ��ل امل ��ر�أة يف دوام ��ة احل �ي��اة منذ
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال��رج��ل ق��د يعطي م��ن ال�ت�غ�ير يتطلب وق �ت �اً ،وك �م��ا �أن الع��ب
حل�ظ��ة اال��س�ت�ي�ق��اظ ��ص�ب��اح�اً ،ل�ت�ب��د�أ يف
�أقل من امل��ر�أة� ،إال �أنه ال يعطي �أقل مما كان حمل الأثقال يقوم ببناء ع�ضالته تدريجياً
تلبية ط�ل�ب��ات ال ��زوج والأوالد ال�ت��ي ال
يعطيه الرجال يف املا�ضي� ،إن الرجل يعطي عن طريق زيادة الأوزان التي يرفعها ببطء،
تنتهي ،لت�صرخ بعد �أن يفي�ض بها الكيل
بنف�س القدر الذي اعتاد الرجال �أن يعطوه ،ف�إن الرجل ميكن �أن يتغري ب�شكل تدريجي،
وجتد نف�سها ال تكل وال متل دون تقدمي
عن طريق تفهّم هذه امل�شكلة من خالل كال �إذ اخل �ط��وة الأوىل ه��ي حت�سني ال�ت��وا��ص��ل،
�أي م�ساعدة من �شريك حياتها ،لتكرر
املنظورين وب��دون �إلقاء اللوم ،ف��إن الرجال وال�ث��ان�ي��ة ه��ي مم��ار� �س��ة ال �ع�لاق��ة احلميمة
� �س ��ؤال م�ع�ظ��م ال ��زوج ��ات :مل� ��اذا تعطي
وال�ن���س��اء مي�ك��ن �أن ي�ت�ح�ف��زوا ل�ك��ي يعاجلوا ب�شكل منتظم ،وكنتيجة لذلك ف��إن الرجل
ن�صيبهم من امل�شكلة.
املر�أة دائماً ،وين�سحب الرجل وال يبايل
�سيجد الطاقة والتحفيز لكي ي�ساعدك يف
بتقدمي �أب�سط امل�ساعدات؟
وم��ن أ�ج��ل ح��ل ه��ذه امل�شكلة الأ�سا�سية� ،أعبائك حتى و�إن كانت الأعمال املنزلية.
علينا �أن ن��درك �أو ًال �أن ا ألم��ر ال يتعلق حقاً
ال �شك �أن امل�ساعدة مطلوبة لتهدئة
وي�ب�ق��ى ال �� �س ��ؤال :ك�ي��ف يتخل�ص ال��زوج
اجل� � ��و ،ب ��ل �إن � �ه ��ا ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ق��ري��ب
مبقدار ما متنحه امل��ر�أة ،ولكن ا ألم��ر يتعلق ال�شرقي من النظرة التقليدية �إىل الأعمال
الزوجني ،حيث �أ�شارت درا�سة اجتماعية
ب�شكل �أك�بر مبا حت�صل عليه امل��ر�أة من �أجل املنزلية؟ وكيف ت�ستطيع امل��ر�أة �إقناع زوجها
حديثة �إىل �أن ال�ت�ع��اون ب�ين ال��زوج�ين
�أن ت�شعر بالإ�شباع ،وبغ�ض النظر عن مقدار ب�ضرورة م�ساعدتها فى تلك الأعمال؟
عطاء املر�أة ،ف�إنها يجد توازناً �أعظم وطاقة،
يف الأع �م��ال املنزلية يعمل على تقوية
ي �ق��ول خ �ب�راء ال �ع�لاق��ات ال��زوج �ي��ة� ،إن
الروابط الزوجية وامل�شاركة الوجدانية.
وحباً يف عالقتها العاطفية بوا�سطة مقدار الطريقة هي:
�أف�ضل من التوا�صل ،وبد ًال من الرتكيز على
 ع�ل�م��ي زوج � ��ك م ��ا ه ��و م �ط �ل��وب منهلي�س �إجبار ًا
ما يفعله �أو ال يفعله الرجل ،ف�إن من احلكمة بالتحديد ،فغالباً ال يعرف الرجال ما ينبغى
الرتكيز على احتياج املر�أة لإن�صات الرجل� .أن ي�صنعوه ،مبعنى �أن��ه ال يكفي �أن تطلبي
ي�ؤكد اخل�براء �أن من واج��ب ال��زوج
وب�ي�ن�م��ا ي�ت�ع�ل��م ال ��رج ��ال ك�ي��ف ي��وف��رون منه ترتيب احلجرة ،بل يجب �أن حتددي له
م���س��اع��دة زوج �ت��ه يف الأع �م��ال املنزلية،
امل���س��ان��دة ال�ع��اط�ف�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ا��س�ت�خ��دام املهام املطلوبة منه.
م�ه��ارات العالقات اجل��دي��دة ،فحينها فقط
ما دام��ت ت�ساعده يف العمل يف اخل��ارج،
 امدحي زوج��ك عندما ي��ؤدي �أي عملوت �� �ش��ارك��ه يف م �� �ص��روف امل �ن��زل� ،إال �أن
� �س��وف ت �ب��د�أ امل� ��ر�أة يف ال���ش�ع��ور ب ��دفء أ�ك�بر م��ن الأع �م��ال املنزلية وال تنتقديه ،مثالً:
ب�ع����ض ع�ل�م��اء ال�ن�ف����س ين�صحون بعدم
وتقدير �أعظم ،وهذا الدفء والتقدير �سوف اغ �ف��ري ل��ه م��زج��ه ب�ي�ن ال�غ���س�ي��ل ا ألب �ي ����ض
�إج �ب��ار ال ��زوج ع�ل��ى ه��ذه امل���س��اع��دة ،لأن
يفتح الباب ملزيد من الرومان�سية وممار�سة وامللون.
�أف�ضل للعالقة احلميمة.
ال ��زوج بطبعه عنيد ف�ه��و ل��ن يفعل ما
 ا��ش�ك��ري زوج��ك بطريقة رومان�سية،تريد ال��زوج��ة �إذا �شعر �أن��ه جم�بر على
وب��وا��س�ط��ة ال�ت��وا��ص��ل اجل �ي��د ومم��ار��س��ة ف ��ال ��رج ��ال ك �م��ا ت �ق ��ول خ �ب�ي�رة ال �ع�ل�اق��ات
ذل� ��ك ،و أ�ف �� �ض��ل ط��ري �ق��ة ل �ل �ت �ع��اون بني
العالقة احلميمة املمتعة ب�شكل منتظم ،فلن الزوجية ي�ستمتعون ع��ادة ب��ر ؤ�ي��ة زوجاتهم
الزوجني هي تق�سيم الأعمال املنزلية،
ميثل م�ق��دار م�ساعدة ال��رج��ل ف��ى ا ألع�م��ال �سعيدات يذبن رقة و�أنوثة.
املنزلية �أي �أهمية كما اعتادت ال�شكوى.
م��ن دون �إج �ب��ار م��ن ال��زوج��ة ،ب��ل يجب
الأبناء �أي�ضاً..
وم ��ا ي�ث�ير ال���س�خ��ري��ة ،ه��و أ�ن ��ه يف تلك
على الزوجة �أن ت�شجع زوجها با�ستمرار،
بعدد
�شكل
ال�سنة،
أيام
�
يومية
أفكار
�
على
اللحظة عندما ت�شعر امل��ر�أة ب�شكل حقيقي
وتو�ضح له مدى امتنانها من جمهوده
فكرة جون جراي
ال ي �ك �ف��ي م �� �ش��ارك��ة زوج� � ��ك يف �أع� �ب ��اء
فكرة تقول� :إن الن�ساء هذه الأيام ي�شعرن بالهدوء النف�سي وتقدير ال��رج��ل لها ،ف��إن
و�إجن � ��ازات � ��ه امل �ن��زل �ي��ة ،ك �م��ا ي �ج��ب �أن
ي�سدي لك خبري العالقات الإن�سانية؛ �أن �ه ��ن ي�ع�ط�ين ال �ك �ث�ي�ر ،وي �ت��وق �ع��ن من الرجل ب�شكل طبيعي يتحفز تدريجياً لكي م�س�ؤولياتك ،بل دربي �أطفالك على امل�شاركة
تتغا�ضى الزوجة عن الأخطاء التي قد
يقع فيها الزوج ب�سبب عدم ت�أقلمه على جون جراي ،يف كتابه «الرجال من املريخ الرجال �أن يعطوا املزيد فى املقابل ،ومع يفعل امل��زي��د م��ن �أع �م��ال امل �ن��زل� ،إن ال��رج��ل �أي�ضاً ،حتى يكونوا �أزواج�اً وزوجات م�ؤهلني
ا ألع �م��ال امل�ن��زل�ي��ة ،ح�ت��ى تتجنب توتر والن�ساء من الزهرة  -كتاب الأيام � 365 -أن ذلك �أمر حقيقي� ،إال �أن هناك منظوراً ي�ستطيع �أن يفعل ك�ث�يراً م��ن أ�ع�ب��اء املنزل ،حلمل امل�س�ؤولية يف امل�ستقبل ،ويجب �أن تكون
ف�ك��رة لإث ��راء ع�لاق��ات��ك» ،وال ��ذي ُ�صمم �آخر لهذه النظرة.
و�سيقوم ب��ذل��ك ف�ع�لاً ،لكن مثل ه��ذا النوع الأعمال املوكلة �إليهم تراعي �سن كل واحد
�أع�صابه وغ�ضبه.
منهم و�إمكانياته.
ويقدّم املتخ�ص�صون بع�ض الأعمال التي
ميكن للأبناء �أن يقوموا بها كل ح�سب �سنه:
• طفل من �سن � 3إىل � 5سنوات :ميكنه
ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك
�أن يتعلم الف�صل ب�ين املالب�س امل��وج��ودة يف
�سلة الغ�سيل فيف�صل الأبي�ض عن امللون مما
ي�سهل على الأم مهمتها ،كما ميكنه �أي�ضاً �أن
يطوي الفوط �صغرية احلجم و�أن ي�ضع كل
زوج من اجلوارب (الكل�سات) املت�شابهة معاً.
حينما تتغري مالمح وجه الطفل مف�ض ًال ال�صمت واالبتعاد عن اخلجل عند الأط�ف��ال ،فالطفل اخلجول غالباً ما يكون وال��ده �أو
• طفل من �سن � 6إىل � 9سنوات :ميكنه
الآخرين� ،إذن فهناك م�شكلة يعاين منها الطفل� ،أال وهي اخلجل ،وال��دت��ه يتمتعون ب�صفة اخل�ج��ل� ،أو ق��د ي�ك��ون �أح��د �أق ��ارب الطفل
القيام بامل�ساعدة يف تنظيف امل�ن��زل ونف�ض
نتيجة
حيث مييل الطفل ل�لان�ط��واء وال���ص�م��ت ،مبتعداً ع��ن املحيطني ،يت�صف باخلجل؛ مما يرتتب عليه �أن ي�صاب الطفل باخلجل
ال�غ�ب��ار با�ستعمال الري�شة امل�ع��دة ل��ذل��ك �أو
وي�صاحب ذلك املوقف احمرار لوجه الطفل ،وحينما يتكلم يتحدث للعامل الوراثي.
الفوطة ال�صفراء ،وميكنه �أي�ضاً تعلم ترتيب
ب�صوت خافت متوارياً عن �أنظار الآخرين.
• العنف والت�شدد يف معاملة الوالدين للطفل ،فقد يكون الأ�سلوب
�سريره ور���ش النباتات وتنظيف املائدة بعد
وي�ح��اول الطفل اخل�ج��ول ال�ه��روب م��ن العالقات االجتماعية ،ال�ع�ن�ي��ف ل�ت�ع��ام��ل ال��وال��دي��ن م��ع ال�ط�ف��ل وامل��راق �ب��ة ال ��زائ ��دة عليه
تناول الطعام واحلفاظ على ترتيب غرفته.
خ�صو�صاً �إذا ما �أتى زائر �إىل املنزل ،ويتجنب امل�شاركة مع �أقرانه يف وتوجيه الأوام��ر �سبباً يف عدم ق��درة الطفل يف التوا�صل اجليد مع
• طفل من �سن � 10إىل � 13سنة :ميكنه
�ألعاب جماعية.
�أقرانه والأطفال الآخرين مما يدفع الطفل لالنطواء والبعد عن
�أن ي �ق��وم ب��و��ض��ع �أدوات امل ��ائ ��دة يف غ�سالة
ترتكز �أهم �أعرا�ض اخلجل عند الأطفال فيما يلي:
املحيطني.
ا ألط �ب��اق ك��ل يف مو�ضعه �أو �أن ي�ق��وم بغ�سل
• قلة كالم الطفل  -خ�صو�صاً � -إذا كان هناك �أفراد غرباء.
• ك�ثرة اخل�لاف��ات ب�ين ال��وال��دي��ن أ�م��ام الطفل ،ق��د تكون واح��دة
ال�صحون و�أدوات املائدة يف حالة عدم وجود
• عدم قدرة الطفل على التعامل مع الأ�صدقاء.
مما
من
أمان
ل
ا
بعدم
الطفل
ي�شعر
حيث
الطفل،
عند
اخلجل
أ�سباب
�
غ �� �س��ال��ة ،ك �م��ا مي�ك�ن��ه أ�ي �� �ض �اً ك�ن����س الأر�� ��ض
موا�صلة
على
القدرة
• �شعور الطفل بال�ضيق عند احلديث ،وعدم
واخلجل.
لالنطواء
أ
�
يلج
ثم
ومن
ً
ا
نف�سي
عليه
ؤثر
�
ي
وا��س�ت�ع�م��ال امل�ك�ن���س��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وتنظيف
احلديث.
• �شعور الطفل بالنق�ص لإ�صابته مبر�ض �أو عيب خلقي يف ج�سده،
الأحوا�ض والبانيو.
• انطواء الطفل عن املحيطني به.
�أو ل�ض�آلة قدراته و�إمكانياته املالية �أم��ام زمالئه قد تكون واحدة
• �أبناء من �سن � 14إىل ما فوق :ميكنهم
• زيادة احمرار وجهه ،وارتباكه عند التحدث مع الآخرين.
�ضمن الأ�سباب التي تدفع الطفل للخجل والبعد عن الآخرين.
تنظيف ال���س�ي��ارة و إ�ع � ��داد ب�ع����ض ال��وج�ب��ات
• ع��دم ت��واف��ر عن�صري الأم��ان والطم�أنينة ل��دي الطفل ،في�سعى
الب�سيطة وغ�سل مالب�سهم �إذا اقت�ضى الأمر،
ما هي الأ�سباب التي تدفع الأطفال للخجل؟
الطفل لتجنب التعامل واالحتكاك مع ا آلخ��ري��ن نتيجة لفقدانه
وك��ذل��ك ميكنهم رع��اي��ة �إخوتهم ال�صغار يف
معهم.
التعامل
من
خوفه
أو
�
الثقة
غياب الأم.
يرجع اخلجل عند الأطفال ملجموعة من الأ�سباب والعوامل هي • :ت��أخ��ر الطفل درا��س�ي�اً ع��ن بقية أ�ق��ران��ه ،متثل أ�ح��د الأ��س�ب��اب
• اجلينات الوراثية ،حيث تلعب العوامل الوراثية دوراً هاماً يف اجلوهرية التي جتعل الطفل ي�شعر باخلجل.
رمي اخلياط

كيف تعرفين أن طفلك يعاني من الخجل؟
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مـنــوعــــات

عصير الكرز ..للتخلص من أرق النوم
�إذا كنت تعاين من م�شاكل يف النوم ،فيمكنك
� �ش ��رب ك ��وب�ي�ن م ��ن ع �� �ص�ير ال� �ك ��رز احل��ام ����ض
ال�سحري ،حيث ك�شف الباحثون �أنه يلعب دوراً
يف تعزيز نوعية النوم وزيادة فرتته .فقد ك�شف
باحثون من �إنكلرتا� ،أنه عندما �شرب را�شدون
كوبي من ع�صري الكرز احلام�ض يومياً ،زادت
نْ
مدة نومهم  39دقيقة ،كما ارتفعت قدرتهم على
النوم بن�سبة  ،٪6ما يعني �أنهم تخل�صوا من
وقت مي�ضونه م�ستيقظني يف �أ�سرّتهم.
وراقب الباحثون عادات نوم امل�شاركني الـ22
يف ال��درا� �س��ة ،ف�سجّ لوا حت�سناً ك�ب�يراً عند من
�شربوا ع�صري الكرز ،حيث كانت ف�ترة نومهم
�أط ��ول ،ويغفون بن�سبة �أق��ل يف �ساعات النهار،
م�ق��ارن��ة م��ع ال��ذي��ن ��ش��رب��وا ع���ص�يراً آ�خ ��ر غري
الكرز.
و�أ��ش��ارت الدرا�سة �إىل �أن القدرة على النوم
ت�ستمد من امليالتونني ،وه��و م�ضاد للأك�سدة
يعمل على تنظيم دورة النوم واال�ستيقاظ.
وذكر الباحثون �أن كل كوب ع�صري كرز كان
يحتوي على ما بني  90و 100حبة كرز حام�ض،
ما ي�ؤمّن ن�سبة مهمة من امليالتونني.

الجينز أهم أسباب عقم النساء والرجال
هناك اعتقاد �سائد بني البنات �أن املالب�س ال�ضيقة هي مو�ضة ال ميكن اال�ستغناء
عنها للح�صول على «اال�ستايل» و«ال�شياكة» ،وال �شك �أن بيوت الأزياء العاملية لعبت
دوراً كبرياً يف بلورة هذه الفكرة ،وجعلت املر�أة العربية ذات املقايي�س ال�سخية تبد�أ
يف البحث عن موديالت ال تنا�سب �إال اجل�سم الفرن�سي النحيف ،وعجزت معها عن
اختيار ما ينا�سب طبيعة ج�سدها.
لكن �أ��ش��ارت �سل�سلة م��ن ال��درا��س��ات �إىل �أن ارت��داء املالب�س ال�ضيقة يف ف�ترات
املراهقة قد ي�سبب ما يُعرف بالتهابات بطانة الرحم ،وهي حالة م�ؤملة قد ت�سبب
العقم ،ونق�صان اخل�صوبة عند الن�ساء ،فال�ضغط املت�سبب ع��ن ارت ��داء املالب�س
ال�ضيقة قد ي�ؤدي �إىل جتمع وتراكم اخلاليا من بطانة الرحم يف منطقة �أخرى يف
اجل�سم ،م�سبباً االلتهاب.

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي
3

9
5
4

1

4

9

2

6

9

2

8

3
5

8

4

2

3

2
9
5
6
1
8

8

5
4
7
7
9
3

1

2
5
8

7

ال تقت�صر خطورة اجلينز واملالب�س ال�ضيقة على الن�ساء فقط ،ولكنه
ميتد �أي���ض�اً �إىل ال��رج��ال ،ب��ل وي�ه��دد م��ن خ�صوبتهم ،حيث ي�سبب �ضيقاً
بالأوعية الدموية للرجال امل�ؤدية �إىل اجلزء العلوي من اجل�سم ،وظهور
دوايل اخل�صية� ،أم��ا الن�ساء فيتعر�ضن خلطر الإ�صابة ب��دوايل ال�ساقني
واجلهاز التنا�سلي.
وح ��ذرت درا� �س��ة هندية حديثة �أج��ري��ت على  1000رج��ل م��ن خطورة
ارت ��داء بنطلونات اجلينز ال�ضيق ة على خ�صوبة ال��رج��ال ،وق��د تناولت
ال��درا��س��ة خماطر احل�ي��اة الع�صرية على خ�صوبة الرجال ،حيث �أظهرت
الدرا�سة انخفا�ض احليوانات املنوية لدى الرجال ،ب�سبب بع�ض ال�سلوكيات
الع�صرية ،ومنها ارتداء البنطلونات ال�ضيقة.

الحلويات تظهر شعر
الجسم الزائد
يبدو �أن الإف��راط يف تناول احللوى
وال �ك �ي��ك ي�ع��ر���ض ال �� �س �ي��دات لي�صبحن
م���ش�ع��رات ب �� �ص��ورة �أك �ب�ر ،م��ع وق��وع�ه��ن
فري�سة ل�ل�ت��زاي��د امل�ل�ح��وظ لل�شعر غري
املرغوب فيه يف �أجزاء كثرية من اجل�سم،
كالوجه والذراعني وال�ساقني.
ه��ذا ما تو�صلت �إليه درا�سة جديدة
اع�ت�م��دت ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج م�سح ط��ال 2000
��س�ي��دة وف �ت��اة اع �ت��دن ع�ل��ى ا إلف � ��راط يف
تناول احللوى وال�سكريات ،حتدثن عن
معاناتهن م��ن زي ��ادة ك�ب�يرة يف ال ��وزن،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�ن��ام��ي م �ع��دالت ال�شعر
غري امل��رغ��وب فيه .وتبينّ من امل�سح �أن
�سيدة م��ن ب�ين ك��ل ع�شر �سيدات تعاين
م��ن ت��زاي��د ظ�ه��ور ال�شعر غ�ير امل��رغ��وب
فيه يف الوجه واجل�سم.
ف �ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع ��وام ��ل ال ��وراث ��ة
وال� �ع ��رق وال �ب �ي �ئ��ة وال �ع �ق��اق�ير ال�ط�ب�ي��ة
وال� � �ن� � �ظ � ��ام ال � � �غ � ��ذائ � ��ي ،ف� � � � ��إن ت � �ن ��اول
ك �م �ي��ات ك �ب�يرة م��ن ال �� �س �ك��ري��ات وامل� ��واد
ال�ك��رب��وه�ي��درات�ي��ة ق��د يعمل على زي��ادة
�آلية زيادة ال�شعر غري املرغوب ،وحذروا
من �أن هذه العنا�صر الغذائية تعمل �إىل
�إحداث ارتفاع �سريع فى م�ستوى ال�سكر
يف الدم لتفرز طاقة ب�صورة �سريعة ،هو
م��ا ي��زي��د م��ن مقاومة اجل�سم للتمثيل
ال�غ��ذائ��ي ال�سليم ل�ل�أن���س��ول�ين ،ف��زي��ادة
�إف � ��راز الأن �� �س��ول�ين ت�صحبها زي� ��ادة يف
ه��رم��ون النمو ال��ذي يعمل ب��دوره على
حث املبي�ض على �إفراز كميات كبرية من
هرمون «الت�ستريون» هرمون الذكورة،
ال ��ذي ي � ��ؤدي �إىل زي� ��ادة ظ��اه��رة ظهور
ال�شعر غري املرغوب فيه.

 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ما يئ�س وما ا�ست�سلم/اجلن /طرف
الحل السابق
1
� 7سهل يف لبنان  /ي�سحب
 8خميم فل�سطيني �شهري يف لبنان
2
 9ا�سم م�ؤنث مبعنى اخلفيفة اللينة
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ال �ه��ادئ��ة  /م��دي�ن��ة أ�ث��ري��ة يف ال�ب�ق��اع
3
اللبناين مهمة
ب ن ا ت
 1ا ل ن ي ل
4
ح ط
 10دولة عربية ا�صل ا�سمها مبعنى  2ت �س م ا ن ي ا
لون اللنب لكرثة الثلوج يف جبالها /
5
 3ج ا ن ج ا ك ر و �س و
قرية يف ق�ضاء املنت بجبل لبنان
4
6
ر و ي ن ا
ن ح و
هـ ن
م د
هـ ز
 5ت
عـــامـــودي
7
�ص هـ د د م
 6ق ق
8
�س
ل ن د ن
 1و� �ص��ل درج ��ة ع��ال�ي��ة م��ن ح�سن  7ن �ش
الأداء �أو ال�صناعة  /ن�صف �صابر /
9
و د و د
 8ي ت ر ب �ص
ثلثا جبل
10
ن ا ي
 2مبعنى طريق �أو و�سيلة �أو لأجل  9ا م ا ر ا ت
م
ل ق م ة
�شيء ما  /حالة الإ�صابة مبكروب �أو  10ت ي ن
يف امل �ع �ن��ى  /ل �ق��ب اج �ت �م��اع��ي عفونة يف اجل�سم
�أفــقــي
اجنليزي  /زهر يذكر يف حتية  3ع �ك ����س ح �ل��و  /م� �ط ��رب راح ��ل  6غري متزوج
 1ان���ص��ت �� /ص��وت�ه��ا مالئكي ال�صباح
 7ي�ضعون �شيئا مكان �شيء �آخر  /مت�شابهات
�صاحب اغنية بنات املكال
وحلنها رحباين
 4ح �ي��وان ب�ح��ري ي�صنف من  4عرو�س امل�صايف اللبنانية  /قرية  8هز وخ�ض  /ثلثا �سيد  /يقر�أ لنف�سه �أو للآخرين
 9كثري وفائ�ض /ي�شبك الأ�شياء ببع�ضها
�� 2ش��اع��ر ل�ب�ن��اين م�ه�ج��ري � /أذكى املخلوقات  /وحدة العملة لبنانية وقعت �ضحية غدر املحتل
فوق العني (معكو�سة)
اللبنانية
 5ا�سم ح��رف م��ن ح��روف اللغة  10 /قرية وق�ضاء يف البقاع اللبناين عند جبل �صنني /
 3ك�ل�م��ة ت���س�ت�خ��دم ل�لا��س�ه��اب  5مت�شابهان /حب
مت�شابهان  /هجم
طاف يف املكان وبحث بنظره
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ريَ ـاضـَ ة
ان�ت�ظ��ر م���س��ؤول��و ال��ري��ا��ض��ة يف لبنان
�إجن��ازات العبينا من ال�شرق ،فجاءت من
ال �غ��رب ..ان�ت��زع��ت ال���س�ي��دات ذه�ب�ي��ة ك��رة
ال�سلة بد ًال من الرجال ..ورفعت ال�سبّاحة
كاتيا ب�شرو�ش علم لبنان يف قطر ،وهي
القادمة من الواليات املتحدة� ،أما العدّاءة
غريتا ت�سالكيان ف�صعدت من�صة التتويج
م��رت�ي�ن ،ل �ك��ن اخ�ت�ل�ف��ت ن�ك�ت�ه��ا تتويجها
م��ا ب�ين ال��ذه��ب وال�ف���ض��ة ،ووا� �ص��ل لبنان
ت�ألقه لدى اجلن�س الناعم يف املبارزة عرب
ذهبية منى �شعيتو ،فيما جاءت امليداليات
الأخ��رى منوعة بني الف�ضة والربونز يف
اجلودو واملبارزة وكرة الطاولة والفرو�سية
وال�ب�ل�ي��اردو ،م��ا يثبت �أن يف لبنان �ألعاباً
ت�ستحق الرعاية واالهتمام ،بعدما غابت
الدولة ل�سنوات عن دورها الأ�سا�سي يف دفع
عجلة الريا�ضة وم�ساعدة الريا�ضيني.
و�أك��د �إجن��از منتخب ال�سلة لل�سيدات
�أف�ضلية بطالت «بالد الأرز» على ال�ساحة
العربية ،بقيادة املدرب فيكني ا�سكدجيان
والع� �ب ��ات ف��ري��ق ان�ت�ران �ي��ك ب �ط��ل ل�ب�ن��ان
وال �ع ��رب ك��ري�ب�ي�ك��ا ع�ق��ل ون���س��ري��ن دن��دن
وناتايل مامو وناتايل �سيواجيان.
وفاز منتخب لبنان مببارياته اخلم�س
على م�صر والأردن وال�صومال والكويت
وقطر فجمع  10ن�ق��اط ،مقابل  9نقاط
مل�صر ال�ت��ي خ���س��رت م �ب��اراة واح ��دة فقط
�أم��ام لبنان ،وك��ان ر�صيد الأردن ،الفائز
بالربونزية 8 ،نقاط من ثالثة انت�صارات
على قطر وال�صومال والكويت وخ�سارتني
�أمام لبنان وم�صر.
�أما منتخب الرجال فخا�ض املجموعة
الأ�صعب �إىل جانب املغرب والأردن وتون�س،
ولكن ذلك مل يكن عذراً لنتائجه املخيبة،
حيث خرج من الدور الأول بعد خ�سارتني
�أمام تون�س والأردن وفوز على املغرب .وكان
م��درب املنتخب اللبناين غ�سان �سركي�س
يتطلع �إىل حتقيق �أول �إجن��ازات��ه يف طور
حت �� �ض�ير م�ن�ت�خ��ب الئ� ��ق ل �ب �ط��ول��ة آ�� �س �ي��ا
املقبلة يف �ضيافة لبنان وامل�ؤهلة لنهائيات
ك� أ����س ال�ع��امل  .2014وج��اء ا إلخ �ف��اق على
رغم �أن �صفوف املنتخب �ضمت املخ�ضرم
ف��ادي اخلطيب وجن��وم ال��دوري اللبناين
ال�ق��وي خ�صو�صاً العبي الريا�ضي ،بطل
�آ�سيا ،جان عبد النور و�صانع الألعاب علي
حممود ورودريك عقل� ،إ�ضافة �إىل ميغيل
مارتينيز �أح��د �أب��رز ال�صاعدين يف لبنان
وحممد �إبراهيم و�إي�ل��ي ا�سطفان وبا�سل
بوجي.
وم� ��ا زاد يف ال �ط�ي�ن ب �ل��ة ال�ف���ض�ي�ح��ة
التي متثلت ب�سحب اجل��واز اللبناين من
الالعب املجن�س �صامويل لونزو هو�سكن
و�إع��ادت��ه �إىل ب�ي�روت الت �خ��اذ الإج� ��راءات
املنا�سبة بعد ثبوت احرتافه يف �إ�سرائيل.
وذل � ��ك ب �ن ��اء ل� �ق ��رار ات �خ ��ذ م ��ن ق�ب��ل
وزي��ر ال�شباب والريا�ضة اللبناين في�صل
كرامي.
وت�ب�ين يف �سجل ه��و��س�ك��ن (� 32سنة)
ع�ب�ر امل ��واق ��ع االل �ك�ت�رون �ي��ة �أن� ��ه ل �ع��ب يف
دول عدة من �ضمنها �إ�سرائيل والواليات
املتحدة (�سياتل �سوبر �سونيك�س) وال�صني
واليونان وكرواتيا و�إيران ورو�سيا.
و�أف� � ��ادت م �� �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ل �ـ«ال �ث �ب��ات»
�أن وزارة ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة �ستقوم مع

مـشـــاركـة كــارثـيـــة لســـلة الـرجـــال
بـشــروش وتســالكيــان وشعـيـتـو
اللجنة الأومل�ب�ي��ة اللبنانية بفتح حتقيق
ح ��ول امل��و� �ض��وع ،ال ��ذي م��ر م ��رور ال �ك��رام
على االحتاد اللبناين لكرة ال�سلة ..وكان
يتعني على م��ن يعلم ب��الأم��ر يف االحت��اد
�أن يخرب بذلك لكي ال يح�صل ما ح�صل،
فال امل�ؤ�س�سة الريا�ضية الر�سمية بلغت وال
م�ؤ�س�سة الأم��ن العام بلغت ،لأن الالعب
ك��ان ي�ح�م��ل ج ��واز ��س�ف��ر ن�ظ�ي��ف م��ن دون
ت�أ�شريات دخول �إىل �إ�سرائيل وح�صل بناء
عليه على جواز للم�شاركة مع املنتخب.
و�أه��دت ال�سبّاحة كاتيا ب�شرو�ش (22
عاماً) لبنان هدية ثانية ،بعدما �ضمنت له
مكاناً يف دورة الألعاب الأوملبية عام ،2012
حيث ت�أهلت من خالل الألعاب اجلامعية
يف ال�صني �إذ حققت رقماً �أهّلها مبا�شرة
�إىل امل���ش��ارك��ة يف �أومل �ب �ي��اد ل�ن��دن يف �سباق
 400م ح��رة ق��دره  4,15,06دقائق ،علماً
�أن الرقم املطلوب للت�أهل من قبل االحتاد
الدويل لل�سباحة هو  4,18,07د.
وك�سرت ب�شرو�ش االحتكار الإفريقي
ل�ل��ذه��ب مل�ن��اف���س��ات ال���س�ب��اح��ة يف ال� ��دورة
العربية ،ونالت �شرف �أن تكون �أول �سباحة
متوجة و�أن تكون �أي�ضاً �أول ريا�ضية تهدي
لبنان ميدالية ذهبية.
و�أحرزت ب�شرو�ش املركز الأول يف �سباق
 200م ح��رة ،وتقدمت على املغربية �سارة

منتخب لبنان بكرة ال�سلة

مـيـســي ـ رونـــالــــدو..

ليونيل مي�سي ..جنم بر�شلونة

كري�ستيانو رونالدو ..جنم ريال مدريد

خل�صت معركة ال��دوري الإ�سباين
يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ،ك�م��ا ك��ان��ت احل��ال
يف �سابقه ،باملواجهة بني الأرجنتيني
ليونيل مي�سي والربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو ،والتي �ستعرف خوامتها يف
التا�سع من كانون الثاين املقبل عندما
يعلن ا�سم الفائز بلقب العب العام.
ومن املتوقع �أن يتمكن مي�سي (24
عاماً) من الظفر بلقب �أف�ضل العب
يف العامل للعام الثالث على التوايل،
�إال يف ح��ال جن��ح رون��ال��دو ال ��ذي ن��ال
ه��ذه اجلائزة املرموقة ع��ام  ،2008يف
خمالفة التوقعات با�ستقطاب �أ�صوات
املدربني وال�صحافيني.
وم��ن امل�ؤكد �أن ح��رب النجوم بني
هذين الالعبني اال�ستثنائيني ت�شكل
امل ��واد ال�لازم��ة لأي خم��رج �سينمائي
ب �� �س �ب��ب االخ � � �ت �ل��اف يف � �ش �خ �� �ص �ي��ة
ك ��ل م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ،ف�م�ي���س��ي مي�ث��ل
البطل ال�ه��ادئ ال��ذي يتمتع مبواهب
ا�ستثنائية يجريها مل�صلحة املجموعة،
ورون ��ال ��دو ال �ب �ط��ل امل �ت �ع �ج��رف ال��ذي
مي�ي��ل �إىل ا ألن��ان �ي��ة يف ط��ري�ق��ة لعبه
�سعياً خلف املجد ال�شخ�صي.
ل�ك��ن ال�لاع�ب�ين ي�ت�م�ت�ع��ان بقا�سم
م �� �ش�ترك م�ت�م�ث��ل ب�ك��ون�ه�م��ا ه��داف�ين
م��ن ال�ط��راز الرفيع ج��داً و�أرقامهما

تتحدث عن نف�سها ،لكن مي�سي خرج
م��ن امل��و��س��م مب��ا ه��و أ�ث�م��ن بكثري من
ا إلجن� � ��ازات والأرق� � ��ام ال���ش�خ���ص�ي��ة �إذ
ق��اد ب��ر��ش�ل��ون��ة للقب ال ��دوري املحلي
وم�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،متناز ًال
ل �ل ��رون ��ال ��دو ع ��ن ج ��ائ ��زة ال�تر� �ض �ي��ة
امل�ت�م�ث�ل��ة ب ��احل ��ذاء ال��ذه �ب��ي لأف���ض��ل
هداف يف البطوالت الأوروبية املحلية
ملو�سم .2011-2010
و�أنهى رونالدو ال��دوري الإ�سباين
ب��ر��ص�ي��د  40ه��دف �اً ،م �ن �ف��رداً ب��ال��رق��م
القيا�سي ل�ع��دد ا أله ��داف امل�سجلة يف
مو�سم واحد يف تاريخ «ال ليغا» والذي
كان يتقا�سمه مع مهاجم �أتلتيك بلباو
تيلمو زارا الذي حقق هذا الإجناز عام
 ،1951واملك�سيكي هوغو �سان�شيز الذي
حققه مع ريال مدريد عام .1990
وت� �ق ��دم رون� ��ال� ��دو ب� �ف ��ارق ت���س�ع��ة
أ�ه��داف على مي�سي وتفوق يف -2010
 2011على م��ا حققه م��ع مان�ش�سرت
خ�ل�ال م��و��س��م  2008-2007ع�ن��دم��ا
��س�ج��ل ح�ي�ن�ه��ا  31ه��دف �اً يف ال� ��دوري
الإنكليزي املمتاز ،وهو �سجل �أهدافه
الأرب �ع�ي�ن يف  34م �ب��اراة يف ال ��دوري،
راف �ع �اً ر��ص�ي��ده �إىل  66ه��دف �اً يف 63
م�ب��اراة خا�ضها يف ال ��دوري الإ�سباين
منذ ان�ضمامه �إىل النادي امللكي.
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في دورة األلعاب العربية
وسيدات السلة أنقذن ماء الوجه
البكري والتون�سية زينب خلف اهلل ،كما
�أ�ضافت ميدالية برونزية يف �سباق 100
فرا�شة خلف امل�صرية فريدة ه�شام عثمان
واجل��زائ��ري��ة فلة بنعا�شور ،قبل �أن حترز
ذهبية �سباق  400م حرة الإثنني.
وكما وع��دت ال�ع��داءة غريتا ت�سلكيان،
جن�ح��ت ب��االح�ت�ف��اظ بذهبية ��س�ب��اق 200
م بعدما قطعت امل�سافة يف ( 24.10ث)،
وت �ق��دم��ت ع �ل��ى ال �ع��راق �ي��ة دان � ��ة ح�سني
وال�سودانية فايزة عمر .وكانت ت�سلكيان
ف �ق��دت ذه �ب �ي��ة  100م ال �ت��ي ظ �ف��رت بها
العراقية ح�سني.
وت�ألق الأخ��وة �شعيتو يف لعبة املبارزة،
وبعدما �أحرز زين �شعيتو امليدالية الف�ضية
متكنت �شقيقته منى من �إح��راز امليدالية
الذهبية على ح�ساب امل�صنفة �سابعاً يف
العامل التون�سية �إينا�س بو بكري ،والتي
فازت عليها �شعيتو بنتيجة كبرية  15ـــ .7
ويف اجل� � ��ودو ،ج� ��اءت ث �م��ار امل �� �ش��ارك��ة
اللبنانية ع�بر ال�لاع�ب��ات ك��اري��ن �شما�س
(ف���ض�ي��ة وب��رون��زي��ة وزن حت��ت 63كلغ)
واودي � � ��ت م �ل �ك��ون (ب ��رون ��زي ��ة وزن حتت
78كلغ) ،وليا فرحات (برونزية وزن حتت
52كلغ).
وك ��ان ��ت ل �ت �ك��ون خم �ت �ل �ف��ة ل ��و � �ش��ارك
ال�ل�اع ��ب ال �ل �ب �ن��اين امل �ق �ي��م يف ال�ب�رازي ��ل

ال �ي��ا���س ن��ا� �ص �ي��ف ال � ��ذي رف ����ض االحت� ��اد
العربي م�شاركته بحجة خمالفته لوائح
امل�سابقة ،علماً �أن اللجنة املنظمة للدورة
كانت �سمحت له بامل�شاركة ،كما وافق على
م�شاركته كل من االحتاد الدويل واالحتاد
الربازيلي للعبة اللذين اعتربا �أن��ه يحق
ل�لاع��ب �أن ي�ل�ع��ب حت��ت ع�ل��م ب �ل�اده ،ول��و
خ��ا���ض ن��ا��ص�ي��ف امل�ن��اف���س��ات ل �ك��ان ح�صد
ميداليتني على الأقل يف وزن 81كلغ.
وج��اءت ميدالية الفرو�سية من النوع
ال�ف���ض��ي يف م�سابقة ال�تروي ����ض ل�ل�ف��رق،
ح�ي��ث ح��ل ال�ف��ري��ق ال�ل�ب�ن��اين ث��ان�ي�اً خلف
ن�ظ�يره القطري (ذه�ب�ي��ة) و�أم ��ام نظريه
ال �ع��راق��ي (ب��رون��زي��ة) .ك�م��ا اك�ت�ف��ى م��ازن
ب ��رج ��اوي ب��امل �ي��دال �ي��ة ال�ب�رون ��زي ��ة للعبة
ب�ل�ي��اردو ال �ك��رات الت�سع ،بعد خ�سارته يف
ن�صف النهائي �أمام الكويتي بدر العو�ضي،
وفوزه على الإماراتي علي ال�سويدي.
حتدي 2015
يعترب تنظيم لبنان ال ��دورة العربية
الثالثة ع�شرة عام  ،2015حتدياً لقدراته
التنظيمية والفنية والب�شرية.
وك��ان��ت اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة الحت��اد
ال�ل�ج��ان ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ق ��ررت يف 10

ال�سبّاحة كاتيا ب�شرو�ش

نزاع حسمه األرجنتيني بالضربة القاضية
لكن النجاح ال��ذي حققه «�سي ار »7
على ال�صعيد ال�شخ�صي مل يكتمل على
�صعيد اجلماعي بعدما خرج فريقه من
الدوري املحلي خايل الوفا�ض كما احلال
يف م�سابقة دوري �أب �ط��ال �أوروب � ��ا التي
ودعها من ن�صف النهائي على يد مي�سي
وزمالئه بالذات.
وال ي�ب��دو �أن احل��رب ب�ين الالعبني
متوجهة نحو الهدنة� ،إذ �إن �صراعهما
متوا�صل ه��ذا امل��و��س��م ،حيث يت�شاركان
� �ص��دارة ت��رت�ي��ب ه ��دايف ال� ��دوري املحلي
بر�صيد  17ه��دف �اً ل�ك��ل منهما ،ك�م��ا �أن
فريقيهما يت�شاركان �أي�ضاً �صدارة ترتيب
ال ��دوري م��ع �أف�ضلية امل��واج�ه��ة املبا�شرة
ل�بر� �ش �ل��ون��ة ،وال �ت ��ي ن��ال �ه��ا ع ��ن ج ��دارة
وا�ستحقاق بعد تغلبه ال�سبت املا�ضي على
غرميه امللكي يف عقر داره .1-3
مل ي�ج��د مي�سي ط��ري�ق��ه �إىل �شباك
احلار�س ايكر كا�سيا�س يف الـ«كال�سيكو»
الأول ل�ه��ذا امل��و��س��م لكنه ك��ان مهند�س
الهدف الأول والثالث ،فيما مر رونالدو
ب �ج��وار ه��ذه امل��وق�ع��ة دون �أن ي�ت�رك �أي
انطباع بل �إن��ه �أه��در على فريقه فر�صاً
�سهلة ك��ان��ت كفيلة ب��إع��ادت��ه �إىل �أج��واء
اللقاء.
وم � ��ن امل � ��ؤك� ��د �أن م �ي �� �س��ي ي �ت �ف��وق
ع �ل��ى رون� ��ال� ��دو مت ��ام� �اً يف م ��ا ي�خ����ص

امل��واج �ه��ات امل �ب��ا� �ش��رة ب�ي�ن�ه�م��ا م �ن��ذ �أن
ان�ضم ال�برت�غ��ايل �إىل ري��ال م��دري��د يف
�صيف � ،2009إذ �سجل الأرجنتيني 5
من الأه��داف الـ 13التي هز بها �شباك
النادي امللكي حتى الآن ،منذ قدوم «�سي
ار � »7إىل «�سانتياغو برنابيو» ،فيما
اكتفى الأخري بهدفني فقط.
والأه� � � ��م م ��ن الأه � � � ��داف والأرق� � � ��ام
ال�شخ�صية هو �أن مي�سي قاد بر�شلونة �إىل
نهائي دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا على ح�ساب
ري ��ال م��دري��د ب��ال��ذات بت�سجيله ثنائية
الفوز يف ذهاب ن�صف النهائي (.)0-2
وك � � � ��ان امل� ��و� � �س� ��م امل� ��ا� � �ض� ��ي م��و� �س��م
الـ«كال�سيكو» بامتياز �إذ تواجه الفريقان
�سبع م��رات وخ��رج بر�شلونة فائزاً ثالث
م��رات ،بينها بنتيجة �ساحقة  ،0-5فيما
حقق ري��ال ف��وزاً وحيداً يف نهائي الك�أ�س
بف�ضل هدف لرونالدو ،وانتهت املباريات
الثالث الأخرى بالتعادل.
وتظهر الأرق ��ام ال�ت�ف��وق ال�ت��ام ال��ذي
حققه مي�سي على رون��ال��دو م��ن ناحية
الإجن��ازات اجلماعية وهو ي�أمل �أن يتوج
ذلك ب�إجناز فردي من خالل االحتفاظ
ب �ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل الع ��ب يف ال �ع��امل على
ح �� �س��اب رون ��ال ��دو ال� ��ذي ي ��واج ��ه �أي �� �ض �اً
مناف�سة من العب �آخر يف بر�شلونة وهو
ت�شايف هرنانديز بعدما انح�صر ال�سباق

على جائزة كرة «فيفا» الذهبية بني هذا
الثالثي.
وكان مي�سي تفوق العام املا�ضي على
زم�ي�ل�ي��ه يف ب��ر��ش�ل��ون��ة ت���ش��ايف ه��رن��ان��دي��ز
وان��دري����س انيي�ستا يف اال��س�ت�ف�ت��اء ال��ذي
ت�شارك فيه جلنة مكونة من �صحافيني
وم ��درب ��ي وق � ��ادة  208م�ن�ت�خ��ب وط�ن��ي
من�ضوياً حتت لواء االحتاد الدويل.
وح�صل مي�سي على 65ر 22يف املئة
م ��ن الأ� � �ص ��وات م �ق��اب��ل  36.17يف امل�ئ��ة
النيي�ستا و 48.16يف املئة لت�شايف.
وك ��ان ت�ت��وي��ج مي�سي م�ف��اج��أة كبرية
بالنظر �إىل ف�شله مع منتخب ب�لاده يف
نهائيات ك�أ�س العامل يف جنوب �إفريقيا
وال�ت��ي ودع�ه��ا منتخب التانغو بخ�سارة
م��ذل��ة �أم � ��ام �أمل��ان �ي��ا  4-0يف ال � ��دور رب��ع
النهائي ،كما �أن��ه هو نف�سه ر�شح زميليه
انيي�ستا وت���ش��ايف ل�ل�ف��وز ب�ه��ذه اجل��ائ��زة،
معترباً �أن حظوظهما �أك�بر منه لأنهما
ف ��ازا ب�ك��أ���س ال �ع��امل ،يف ح�ين �أن النجم
الأرجنتيني ودع العر�س الكروي باكراً.
لكن مي�سي �سي�ستحق هذه املرة وعن
ج��دارة اجل��ائ��زة املرموقة التي �سيك�شف
النقاب عن �صاحبها يف احلفل ال�سنوي
يف زيوريخ ،يف ظل امل�ستوى املذهل الذي
قدمه املو�سم املا�ضي ويوا�صله يف املو�سم
احلايل �أي�ضاً.

العداءة غريتا ت�سلكيان

اجل��اري منح لبنان �شرف ا�ست�ضافة دورة
الألعاب العربية الثالثة ع�شرة املقررة عام
 .2015و�سبق للبنان �أن احت�ضن الدورة
العربية مرتني عامي  1957و.1997
واعترب مدير ع��ام ال�شباب والريا�ضة
زي ��د خ �ي��ام��ي �أن ل ��دى ل �ب �ن��ان «ال� �ق ��درات
ال� �ب� ��� �ش ��ري ��ة وال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة وامل �ع �ل ��وم ��ات �ي ��ة
والتنظيمية واملن�ش�آت الكاملة ال�ستقبال
احل � � ��دث ،ل��دي �ن��ا �أي� ��� �ض� �اً امل� �ط ��ار امل� � ؤ�ه ��ل
ال�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من امل�شاركني،
ولدينا �أي�ضاً من الفنادق ما يكفي ويليق
ال عن
وي��زي��د على �أع�ل��ى امل�ستويات ،ف�ض ً
املدينة اجلامعية التي تت�سع لنحو � 3آالف
�شخ�ص» .واعترب �أن املن�ش�آت موجودة «ال
نحتاج �إىل من�ش�آت ريا�ضية ج��دي��دة ،بل
�إىل ت�أهيل ما هو موجود وا�ستكمال العمل
يف امل��دي�ن�ت�ين ال��ري��ا��ض�ي�ت�ين يف ط��راب�ل����س
وب �ع �ل �ب��ك ،ف�ل��دي�ن��ا ك ��ل امل ��راف ��ق اخل��ا��ص��ة
وال�ع��ام��ة املتعلقة با�ست�ضافة البطوالت
وال �ت��دري �ب��ات ل�ل��ري��ا��ض�ي�ين امل �� �ش��ارك�ين».
وم�ضى قائالً�« :إذاً ما الذي مينع من �أن
نقدم �أف�ضل ما ميكن مادمنا منتلك كل
ه��ذه امل�ق��وم��ات ،ويبقى مو�ضوع االفتتاح
ال ��ذي ي�شكل ال �ع �ن��وان الأ��س��ا��س��ي ل�ل��دورة
مبا ي�شكل من رمزية وطنية للبلد الذي
ينظم ،وهنا �أج��زم �أن م��ا قدمته قطر يف
االف�ت�ت��اح �أب�ه��رن��ا جميعاً وك ��ان مب�ستوى
�أوملبياد حقيقي �أُلب�س على �أوملبياد عربي،
ون�ح��ن �سنذهب �إىل م�ك��ان آ�خ��ر و�سنقيم
اح�ت�ف��ا ًال لأومل�ب�ي��اد ع��رب��ي ي�صح �أن يلب�س
ع�ل��ى �أومل �ب �ي��اد ع��امل��ي» .و�أ� �ض ��اف «�سنعمل
منذ هذه اللحظة على التح�ضري الكامل
و�سيقوم وزير ال�شباب والريا�ضة بت�شكيل
جلنة حت�ضريية تبد أ� مهامها من ال�شهر
الأول لعام  2012وينتهي عملها يف ت�شرين
الأول املقبل لتح�ضري كامل امللف املتعلق
ب ��احل ��دث مت �ه �ي��داً ل��رف �ع��ه �إىل جم�ل����س

الوزراء لإعالن الهيكلية الر�سمية وو�ضع
املوازنة املنا�سبة».
وع��ن ال�شق الفني املتعلق بالريا�ضيني
اللبنانيني �أو��ض��ح خيامي «و�ستقوم ال��وزارة
وم� ��ن خ�ل��ال ج �ه��د ق� ��ام ب ��ه وزي � ��ر ال���ش�ب��اب
والريا�ضة ،برفع مبلغ امل�ساهمات من ملياري
ل�ي�رة لبنانية �إىل  10م�لاي�ين ل�ي�رة (نحو
 6,5م�ل�ي��ون دوالر) ��س�ن��وي�اً �إىل االحت ��ادات
ل�ب�ن��اء و�إع� ��داد منتخباتها وجت�ه�ي��ز �ألعابها
وت � أ�م�ين امل��درب�ين خ�لال ف�ترة �أرب ��ع �سنوات
مع تركيز على الألعاب الفردية وكرة ال�سلة
وك��رة ال�ق��دم ،وك��ل ذل��ك ال�ستنها�ض الو�ضع
الفني للريا�ضة اللبنانية» .وبالن�سبة �إىل
اجل ��وائ ��ز امل��ال �ي��ة ال �ت��ي اع �ت �م��دت يف ال ��دورة
احلالية قال «ال �شك ب�أننا �سنعتمد اجلوائز
امل��ادي��ة ل�ل�ف��ائ��زي��ن ،إ�من ��ا ب�ط��ري�ق��ة خمتلفة
و�سيكون البحث يف متويل هذا امل�شروع عرب
امل�ؤ�س�سات الكثرية حيث �سيجري العمل على
ت�أمني راع لكل بطولة» .وحت��دث �أي�ضاً عن
الريا�ضات امل�ؤهلة �إىل الأوملبياد قائالً�« :إن
اع�ت�ب��ار مناف�سات ال�سباحة و أ�ل �ع��اب القوى
واجل �م �ب��از ت� أ�ه�ي�ل�ي��ة �إىل ا ألل �ع ��اب الأومل�ب�ي��ة
�سيحفز الدول على �إ�شراك �أف�ضل ريا�ضييها
يف الدورة ،ونحن �سنعمل على �أن تكون �أكرث
الألعاب الفردية كاجلودو والتايكواندو وكرة
ال�ط��اول��ة م��ن �ضمن الريا�ضات امل��ؤه�ل��ة �إىل
الأوملبياد �أي�ضاً».
وك � ��ان ل �ب �ن��ان ت �ق��دم ع� ��ام  2004بطلب
ال�ست�ضافة ال��دورة احلادية ع�شرة يف 2007
ولكن ف��ازت بها م�صر بـ� 12صوتاً مقابل 10
�أ�صوات فكان القرار ب�أن تقام الدورة يف م�صر،
على �أن تكون من ن�صيب لبنان يف  .2011ويف
 2009طلبت قطر ا�ست�ضافة الدورة الثانية
ع�شرة فوافق لبنان على ذلك على �أن يكون
من حقه ا�ست�ضافة ن�سخة .2015
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كاريكاتير

تتويج �أف�ضل امر�أة داعية
ُت���� ّوج����ت م���ال���ي���زي���ة ك أ����ف�������ض���ل داع����ي����ة ام������ر�أة
يف ب��رن��ام��ج �إ����س�ل�ام���ي يف م��ال��ي��زي��ا م���ن ب��رام��ج
ت��ل��ف��زي��ون ال����واق����ع ،ال�����ذي ي���ه���دف �إىل تغيري
العقليات املحافظة عن دور الن�ساء يف املجتمعات
الإ�سالمية ،بعد �أن اج��ت��ازت اختبارات يف �إلقاء
ال��درو���س الدينية وجتديد اخلطاب الإ�سالمي
يف امل�ساجد.
وحَ ���ك��� َم ال�برن��ام��ج ،ال���ذي قُ����دّم يف  13حلقة
وا�سمه «�صاحلة» ،على امل�سلمات ال�شابات بناء
على معلوماتهن الدينية ،ومهاراتهن اخلطابية،
و�شخ�صياتهن.
وب��ع��د االخ��ت��ب��ارات ،ا�ستُقطبت  600م�سلمة
على الأقل ،ترتاوح �أعمارهن بني  20و 30عاماً،
اختار الربنامج ع�شر �شابات للت�صفيات النهائية
يف احللقة الأخ�ي�رة ال��ت��ي عُر�ضت يف العا�صمة
املاليزية كواالملبور يوم اجلمعة املا�ضي.
وق�� ّدم��ت كل من املت�سابقات الع�شر در���س��اً يف
تعاليم الإ�سالم اخلا�صة بالقيم الأخالقية على
امل�سرح ،و�صدر احلكم عليهن بناء على القدرة
على جذب احل�ضور لال�ستماع �إليهن.
كما اختربت قدرة املت�سابقات على ا�ستكمال
مهام متنوعة ،مثل م�ساعدة الأي��ت��ام ،وجتديد
م�سجد متداعٍ.
وكانت الفائزة امي �صوفيا �أحمد ( 25عاماً)
املتخ�ص�صة يف الدرا�سات القرانية ،تلقت تدريباً
منظماً ومكثفاً يف م�صر ،وق��ال��ت إ�ن��ه��ا ت���أم��ل �أن
ي�ساعد فوزها يف تو�سيع نطاق القبول للداعيات
يف املجتمع ،و�أن ي�شجع املزيد من الن�ساء على
االن�ضمام �إىل هذا املجال.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�شجرة «الكري�سما�س» خطر على �صحة الإن�سان
�أكدت درا�سة طبية حديثة� ،أجراها باحثون و�أطباء
�أمريكيون� ،أن �شجرة عيد امليالد «الكري�سما�س» قد
تكون م�س�ؤولة عن العديد من ال�شكاوى ال�صحية
ال��ت��ى ي��ع��اين منها بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص ،خ�صو�صاً يف
موا�سم �أعياد امليالد ،مثل �أمرا�ض التنف�س و�ضيق
ال�صدر ،وال�سعال وال�شعور باخلمول والأرق.
وقال الباحثون �إن العديد من الأ�شخا�ص ي�صابون
يف فرتة �أعياد امليالد مبا يعرف با�سم «متالزمة �شجرة
الكري�سما�س» ،والتي تنتج من تكون نوع من العفن على
فروع �أ�شجار «عيد امليالد» ،مما ي�ؤدي �إىل ن�شر اجلراثيم
وامليكروبات التي ي�ستن�شقها الإن�سان من دون علم.

و�أو�ضحت الدرا�سة التي �أجريت على ما يقارب
الـ 28ق�صا�صة م��ن �أ���ش��ج��ار عيد امل��ي�لاد ،مت�ضمنة
أ�ج���زاء م��ن الأغ�����ص��ان ،واللحاء لأن���واع متعددة من
الأ���ش��ج��ار ،أ�ن��ه��ا حت��ت��وي على  35ن��وع��اً م��ن العفن،
م�شريين �إىل �أن حواىل  70يف املائة من هذا العفن
قد ي�سبب أ�م��را���ض اجلهاز التنف�سي ،مثل ال�سعال
والكحة ،و�ضيق يف التنف�س ،و�آالم بال�صدر ،بالإ�ضافة
�إىل ح�سا�سية ال��ع�ين ،واجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة ،بخالف
ال�شعور باالرهاق ،وا�ضطرابات النوم.
و�أ������ض�����اف ال���ب���اح���ث���ون �أن «م����ت��ل�ازم����ة ���ش��ج��رة
الكري�سما�س» قد ت�ؤدي �أحياناً �إىل م�شاكل يف الرئة

مر�شح «متوفـَّى» يح�صل
على � 3760صوت ًا
فـي االنتخابات امل�صرية
طرائف وعجائب االنتخابات امل�صرية ال تنتهي ،ومنها
ح�صول مر�شح ت��ويف قبل االن��ت��خ��اب��ات على ع��دد كبري من
الأ�صوات ،رغم وفاته.
فبعد وفاة املر�شح ال�شوادفى �سعد �سليمان (� 49سنة) يف
حادث ت�صادم �سيارة بدائرة مركز ال�صاحلية اجلديدة بتاريخ
 ،2011/10/19مت �إدراج ا�سمه يف الك�شوف االنتخابية كمر�شح
فردي م�ستقل ،ليح�صل على � 3760صوتاً.

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

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

على امل��دى البعيد ،مثل الإ�صابة بالتهاب ال�شعب
الهوائية� ،أو التهاب رئوي حاد ،الفتني �إىل �أن تكوّن
العفن على �أوراق الأ�شجار يحدث ب�شكل طبيعي،
ولكنه يتفاقم يف امل��ن��اخ احل���ار ال���ذى تهيئه �أج���واء
املنازل الدافئة يف موا�سم �أعياد امليالد.
و�أو����ص���ى ا ألط���ب���اء ببع�ض اخل��ط��وات الب�سيطة
لتفادي الإ�صابة ب�أية �أعرا�ض �سابقة يف عطلة عيد
امليالد ،مثل �ضرورة ر�ش ال�شجرة باملاء يف احلديقة،
وتركها لتجف قبل �إح�ضارها �إىل الداخل ،والإ�سراع
يف �إزال��ت��ه��ا م��ن امل��ن��زل ب��ع��د ان��ت��ه��اء االح��ت��ف��ال بعيد
امليالد مبا�شرة.

قطع �أ�صابع زوجته
لأنها �أ�صرّت على �إكمال تعليمها
ال بنغالياً �إىل قطع �أ�صابع زوجته ،ب�سبب ا�ستكمالها للدرا�سة بعد
دفعت الغرية عام ً
اجلامعية من دون موافقته ،بينما هو مل يتخط ال�صف الثامن ،وقام ب�إلقاء �أ�صابعها
يف القمامة ،حتى ال يتمكن الأطباء من �إعادتها مرة �أخرى.
ويواجه رفيق اهلل �إ�سالم ( 30عاماً) ،الذي يعمل يف دولة الإمارات العربية ،عقوبة
ال�سجن مدى احلياة ،بعد �أن حذر زوجته حوا اخرت ( 21عاماً) من عقاب قا�س �إذا مل
تتخل عن درا�ستها ،لكنها �أ�صرت على ا�ستكمال م�شوارها التعليمي.
وت��روي حوا اخرت تفا�صيل الواقعة بقولها« :بعد �أن عاد �إىل بنغالدي�ش� ،أراد �أن
ال
يتناق�ش معي ،وفج�أة ع�صب عينيّ وربط يديّ  ،و�أي�ضاً قام ب�إغالق فمي بال�صق ،قائ ً
�إنه �سيعطيني بع�ض الهدايا ،لكن بد ًال من ذلك قام بقطع �أ�صابعي»!

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

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

