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البحرين.. الرياضة تفضح ظلم 
حكام الخليج لشعوبهم

لهيب المحروقات 
15يـكوي المواطن اللـبـنانـي 12
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بعد تحطم الرهان في سورية.. تخطيط للتخريب في لبنان

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ

211

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

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

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

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T

»معراب« تقود 
14 آذار.. إليصال 
جعجع إلى بعبدا



ارت������ف������ع م����ن���������س����وب احل������دي������ث ع��ن 

الأ���س��وات  وب���داأت  النيابية،  النتخابات 

ال�سيا�سية  ال���ق���وى  خم��ت��ل��ف  م���ن  ت��ع��ل��و 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ح�����ول م�������س���اري���ع ق���وان���ن 

اإليها م��ن زاوي��ة  الن��ت��خ��اب، وك��ل ينظر 

املتنوعة؛  وم�ساحله  ال�سيا�سية  مكا�سبه 

م���ن اق��ت�����س��ادي��ة وم���ال���ي���ة، ول��ك��ل ف��ري��ق 

م���ن���ظ���رون وم���داف���ع���ون ع���ن م�����س��روع��ه 

اأح��داً مل يطرح  ال�سا�سات، لكن  ميلوؤون 

م��ا ه��ي مهمة ق��ان��ون الن��ت��خ��اب، وكيف 

ي���دف���ع وي����ط����ور احل���ي���اة  اأن  ل����ه  مي���ك���ن 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وي�����س��ون وي��ح��م��ي ال��وح��دة 

الوطنية.

فتح  ال��ب��ع�����ض  اأن  امل��ذه��ل��ة  امل���ف���ارق���ة 

اخل��ارج،  م��ن  النتخابية  معكرته  ب���ازار 

اأي لبيب، فعلى  يف دلل��ة ل تخفى على 

من  احلريري  �سعد  اأطلق  املثال،  �سبيل 

�ساعات  وقبيل  الباري�سي،  اإقامته  مقر 

الدميقراطية  حا�سرة  اإىل  توجهه  من 

الن�سبية  راأي���ه يف  ال��ري��ا���ض،  ال��ع��امل؛  يف 

وك��اأن��ه  ب��دت  �سحيفته،  يف  مقابلة  ع��ر 

وكلمة  حرفاً  حرفاً  رها  ح�سّ من  هناك 

ك��ل��م��ة، واخل��ا���س��ة ال��ت��ي اأراده�����ا اأن���ه ل 

ن�سبية مع ال�ساح )اأي �ساح املقاومة(، 

اأن كل  ي��در  ال��رج��ل مل يعلم ومل  وك���اأن 

الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج���رت يف ل��ب��ن��ان منذ 

اأنه  حتى  ال�ساح،  بوجود  كانت   1992
ه���و وح��ل��ف��اءه خ��ا���ض الن��ت��خ��اب��ات ع��ام 

2005 متحالفاً مع هذا ال�ساح )احللف 
ال���رب���اع���ي(، ك��م��ا اأن����ه خ��ا���ض ان��ت��خ��اب��ات 

2009 بوجود ال�ساح، الذي مل يت�سد ل 
من قريب ول من بعيد ل�سل�سلة املهازل 

النتخابية التي ح�سلت يف هذه الدورة، 

ك��ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل ال��ن��ف��و���ض ال��وا���س��ع��ة اإىل 

وب��روت  الثانية،  وب��روت  دوائ��ر زحلة، 

على  راأ�ساً  النتائج  قلبت  والتي  الثالثة، 

عقب، ناهيك عن املليارات التي �سرفت 

يف ه���ذه الن���ت���خ���اب���ات، وال���ت���ي اع��رف��ت 

ال��ع��امل،  يف  الأوىل  الدميقراطية  دول���ة 

والتي يحمل جن�سيتها؛ اململكة العربية 

ال�����س��ع��ودي��ة، ب��اإن��ف��اق��ه��ا اأك���ر م��ن مليار 

دولر فيها.

احل���ري���ري ب��اإع��ان��ه »امل�������دوزن« عن 

يرف�ض  ل  ك��اأن��ه  وال�����س��اح«،  »الن�سبية 

يرف�ض  ما  بقدر  الن�سبية  اعتماد  مبداأ 

م��ب��داأ اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا 

ال����د�����س����ت����وري، م����ا ي���ط���رح ال���ك���ث���ر م��ن 

ر  ع��ام��ات ال���س��ت��ف��ه��ام ح���ول م��ا يح�سّ

ال�����س��وري��ة،  ال��ت��ط��ورات  للبلد ع��ل��ى وق���ع 

يف  اخل��ط��رة  موؤ�سراتها  ن�ساهد  وال��ت��ي 

ي�ساف  ال�����س��م��ال،  يف  املفتعلة  الأح����داث 

اإىل ذلك �سل�سلة املواقف الافتة لوليد 

اأي قانون غر  ال��ذي ي��رى يف  جنباط 

�سيا�سي  ا���س��ت��ه��داف  ب��اأن��ه   ،1960 ق��ان��ون 

ال��رج��ل  اأن  اإىل  ي�سر  م��ا  ل���ه،  وط��ائ��ف��ي 

اأن ي��ن��ع��زل ع��ل��ى ن��ف�����س��ه، مت��ه��ي��داً  ق����رر 

لاعتزال ال�سيا�سي، بعد  اأن ا�سطدمت 

العام  منذ  املتهورة  ومواقفه  م�ساريعه 

التي  اخلا�سرة،  املراهنات  بجدار   2000
والتي   ،2005 بعد  الأق�سى  حدها  بلغت 

يتلم�سها الآن باأ�سكال خمتلفة.

على  ���س��ت��ج��ري  ان��ت��خ��اب  ق���ان���ون  اأي 

هي  ت��ل��ك��م  2013؟  ان��ت��خ��اب��ات  اأ���س��ا���س��ه 

نية  ه���ن���اك  اأن  ي���ب���دو  ال���ت���ي ل  امل�����س��األ��ة 

حقيقة لبلورتها، لأن كل الدلئل ت�سر 

اإىل ا�ستباكات �سيا�سية ووزارية �سر�سو 

ال��ذي  الق�ساء،  ق��ان��ون  على  النهاية  يف 

باأنه  ي��وم��اً،  ب��ري  نبيه  الرئي�ض  و�سفه 

»ق�����س��اء ع��ل��ى ل��ب��ن��ان«، ع��ل��ى اأن ال��زي��ادة 

فيه �ستكون هذه املرة »بدعة« انتخابات 

من  العديد  فيها  ي��رى  التي  املغربن، 

املراقبن واملتابعن للهّم النتخابي اأنها 

لقلب  ورمب��ا  للتزوير،  م��دخ��ًا  �ستكون 

ل  ملر�سحن  كيف  اإذ  واحلقائق،  النتائج 

ي��وؤّم��ن��وا  اأن  الطائلة  ال����روات  ميلكون 

م��ن��دوب��ن لهم مل��راق��ب��ة اأق���ام الق���راع 

يف ال�����س��ف��ارات وال��ق��ن�����س��ل��ي��ات يف ب��ل��دان 

التي  ال�سمانات  هي  وم��ا  الوا�سعة!  اهلل 

يكونوا  ل��ن  ب��اأن��ه��م  للمغربن  م  ���س��ت��ق��دَّ

دين يف م�ساحلهم واأعمالهم اإذا مل  مهدَّ

يقرعوا مل�سلحة لوائح حمددة تريدها 

هذه الدولة اأو تلك؟

ف��ه��ل مي��ك��ن ح��م��اي��ة ع�����س��رات اآلف 

ي��ع��م��ل��ون يف دول  ال����ذي����ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

لوائح  �سد  اقرعوا  اإذا  العربي  اخلليج 

»امل���ك���رم���ات  يف  ول���ن���ا  1978؟  اآذار   14
ال��دمي��ق��راط��ي��ة« ال�����س��ع��ودي��ة ع���ام 2009 

وم���ل���ي���ارات���ه���ا خ���ر م���ث���ال، ن��اه��ي��ك عن 

الآن،  تبديها  التي  وال��وداع��ة  ال�سماحة 

اأه��م م��ن فتاها املدلل  لأن��ه��ا مل ت��ر بعد 

ثم  ال�سغر،  الوطن  يف  احلريري  �سعد 

العم  ب��اد  يف  باللبنانين  �سيحل  م���اذا 

»ح��ب  مل��ر���س��ح��ي  ي��ق��رع��وا  اإذا مل  ����س���ام 

احل��ي��اة« و»ث��ق��اف��ة« ال�����س��ام؟ األ���ن تكون 

وتبيي�ض  الإره���اب  بدعم  جاهزة  التهم 

الأموال..؟

ال�سيا�سية  ال��رث��رات  تكف  لو  حبذا 

عن ظهور املغربن فنركهم و�ساأنهم، 

اأمل يكف اأن جمل�ض الوزراء خف�ض وزن 

ربطة اخلبز ليبقى �سعرها 1500 لرة؟! 

لقمة  ح�ساب  على  الفذلكة  هذه  تاأملوا 

�سيا�سيو  ي��رح��م  ف��ه��ل  امل���واط���ن..  عي�ض 

م�ساريعهم  من  املغربن  لبنان  ووزراء 

الن��ت��خ��اب��ي��ة..؟ ال��ل��ه��م اح����ِم امل��غ��رب��ن 

الداخل  من طموحات واأحام �سيا�سيي 

اللبناين، ومناوراتهم النتخابية.

�أحمد �شحادة
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

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

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

معن حمّية*

النواب،  جمل�ض  يف  العامة  املناق�سة  جل�سة  انعقاد  خ��ال  و�سمعوه  اللبنانيون  راآه  ما 

ال�ستائمية  واملناكفات، واخلطب  »الإ�سكالت«  ا�ستعرا�سية مل تخُل من  اأ�سبه بحفلة  كان 

العابرة للحدود، وامل�سهد بكليته تكفل بك�سف عورات وم�ساوئ القانون النتخابي، بو�سفه 

قانوناً غر �سالح لرجمة الدميقراطية �سلوكاً وممار�سة، وغر ذي نفع لرقية احلياة 

ال�سيا�سية، وبتعبر ي�سبه القانون نف�سه، ينق�سه نظام »الفلرة« الذي يحول دون و�سول 

ل يرقى  اأن نرى م�سهداً  الطبيعي  الرملان، ولذلك، من  اإىل حتت قبة  امل�ستحقن  غر 

املمار�سة  م�ستويات  اأدن��ى  يام�ض  ول  الت�سريعية،  اأو  الرقابية  امل�سوؤولية  م�ستوى  اإىل 

الدميقراطية. 

ما ح�سل يف املجل�ض النيابي من هرج ومرج، لي�ض ممار�سة دميقراطية على الإطاق، 

باأخاقيات  التحلي  هو  الدميقراطية  املمار�سة  موجبات  اأوىل  اأن  حمقة  تعتقد  فالنا�ض 

�سيا�سية، تكر�ض مبداأ امل�ساءلة البناءة قاعدة للمحا�سبة املجدية، وهذا اأمر غاب كلياً عن 

م�سهد املناق�سات النيابية، فطغت خطب الفريق املعار�ض للحكومة، ومل تقت�سر �سهامها 

لي�ست  اأخرى  �سورية ودوًل  اللبناين، بل تعدته لتطال  ال�سيا�سي  امل�سمومة على اخل�سم 

على ود مع اأمركا والغرب ومملكات اخلليج وم�سيخاتها!

املعار�ض  الفريق  اأن  القاطع  بالدليل  لهم  فثبت  و�سمعوا،  راأوا  مبعظمهم  اللبنانيون 

للحكومة ل ميتلك ثقافة امل�ساءلة واملحا�سبة، واأن بع�ض جهابذة هذا الفريق يتحملون 

م�سوؤوليات اأ�سا�سية عن عرات البلد واأزماته املالية والقت�سادية وال�سيا�سية.

اآذار املعار�ض للحكومة، ل يت�سرف وفق »اأجندة«   14 اأن فريق  اأي�ساً  وبالرهان ثبت 

لبنانية، بل مبوجب »رو�سيتة« غربية، وعندما طرح هذا الفريق �سعار »العبور اإىل الدولة«، 

اأراد تقوي�ض مرتكزات الدولة التي �ُسيدت باإرادة اللبنانين جميعاً، وهذا يوؤكد اأن هدف 

هذا الفريق، هو النقاب على املبادئ والثوابت التي قام على اأ�سا�سها م�سروع الدولة. 

وال�سوؤال: ما هي غاية هذا الفريق من وراء حماولته »العبور اإىل الدولة«، يف حن ل 

يفتاأ ولو للحظة واحدة عن ا�ستخدام كل معاول الهدم يف بنيان الدولة وموؤ�س�ساتها؟ وماذا 

عن هوية »الدولة« التي يريد العبور اإليها وانتمائها وارتباطها؟

عود على بدء، فاإن اخلطب التي تناوب على تاوتها نواب فريق 14 اآذار ل حتتاج اإىل 

متحي�ض لتبيان مراميها، فالهدف معروف وهو ال�سعي اإىل تغير جذري يطال مبادئ 

الدولة وثوابتها حيال اأمور اأ�سا�سية حمددة، واأول الأهداف الق�ساء على املقاومة، ك�سبيل 

لإخراج لبنان من موقعه كدولة مواجهة مع عدو وحيد هو »اإ�سرائيل«، وا�ستبدال هويته 

العربية، بهوية مائعة، حتوله من بلد مقاوم اإىل بلد لقيط على اخلارطة.

مواجهات  ه��ي  اآذار   14 فريق  يخو�سها  التي  الداخلية  امل��واج��ه��ات  ك��ل  اإن  باخت�سار، 

ت�ستهدف املقاومة، وت�ستهدف خيار الدولة املقاوم، كما ت�ستهدف عزل لبنان عن حميطه، 

وجعله من�سة ل�ستهداف �سورية حا�سنة املقاومة.

هي »رو�سيتة« غربية بنكهة »التاأ�سرل«، التي يعمل مبوجبها بع�ض اللبنانين، ونحن 

لبنانية �سرفة، ل�ستطاعوا ح�سر احلكومة يف  »اأجندة«  ه��وؤلء  لدى  كانت  لو  اأنه  نعتقد 

تناأى عن  املف�سلية  املواقف  زاوي��ة، لأنها لي�ست حكومة مثالية، وهي يف بع�ض  اأكر من 

م�سوؤولياتها التاريخية، كموقف الناأي بالنف�ض عن �سورية، يف حن كانت احلدود اللبنانية 

ُت�ستخدم �سد ا�ستقرار �سورية واأمنها!

لي�ض هناك من اأمل يف اإ�سدال ال�ستارة نهائياً على امل�سهد اللبناين املمتلئ باآفات الف�ساد 

والطائفية واملذهبية، اإذا بقيت قوانن املحا�س�سة الطائفية واملذهبية هي الناظمة ل�سبه 

احلياة ال�سيا�سية يف لبنان.

املقاومة،  وحماية  ودوراً،  موقعاً  لبنان  حماية  هي  الأ�سا�ض  الوطنية  املهمة  ف��اإن  لذا 

والطائفين  التق�سمين  وتق�سي  اللبنانين  توحد  وطنية،  قوانن  اإنتاج  يتطلب  وه��ذا 

واأجنداتهم العابرة للحدود.. اإنها مهمة ملحة تبداأ بقانون النتخابات النيابية.

* مدير دائرة الإعام املركزي 
يف احلزب ال�سوري القومي الجتماعي

  همسات

المهمة الملحة.. قانون عصري لالنتخابات

النائبان جنباط واحلريري.. حتالف حتى النهاية

»القضاء والقدر« االنتخابي يحوم في 2013

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

حوري.. والخط »العروبي«
اأح�����د احل���ا����س���ري���ن ع��ل��ى كلمة  ع��ل��ق 

البقاع،  يف  ن��دوة  يف  ح��وري  عمار  النائب 

قومي  خ��ط  اإىل  بانتمائنا  نفتخر  ب��اأن��ن��ا 

ب���ال�������س���وال: »ه��ل  ال��ع��م��ال��ة،  ول��ي�����ض اإىل 

ه���ذا اخل���ط ه���و ن��ف�����س��ه ال����ذي دف��ع��ه اإىل 

اإق��ام��ة حت��ال��ف وث��ي��ق م��ع رم���وز العمالة 

وهل  لبنان؟  يف  التاريخية  الإ�سرائيلية 

اأّه��ل��ه الدخول  ال��ذي  ه��و الن��ت��م��اء نف�سه 

املباركية«  ال�ساداتية  »العروبة  بوتقة  اإىل 

اأي��ام  كوبنهاغن«  »جمموعة  تاأييده  منذ 

ال��درا���س��ة، فكان رائ���داً يف الن��ت��م��اء، وهو 

يعرف ذلك«!

الوعود تتجاوز عدد المقاعد
ي�سهد تيار امل�ستقبل نزاعات بن م�سوؤويل املناطق فيه، بعد حماولت اإعادة التنظيم 

اأحمد احلريري، ولذلك مت تكليف بع�ض الأ�سخا�ض الذين  الفا�سلة التي عمل عليها 

يعتقد احلريري املذكور اأن لديهم قدرة اإقناع خافاً لقدراته املتدنية، با�ستثناء املالية 

منها، ويعمد هوؤلء اإىل ر�سوة البع�ض بوعود تتعلق بالنتخابات النيابية املقبلة، �سرط 

اأن ميرروا املرحلة احلالية.

جنبالط: أمرك موالي
يقول مقرب من النائب وليد جنباط، اإن الأخر م�ساب بالده�سة والرتياب من 

الإذلل النف�سي الذي يتعر�ض له من مملكة اآل �سعود، رغم كل ما قدمه على امل�ستوى 

ال�سيا�سي وغر ال�سيا�سي؛ يف ما يخدم ال�سيا�سة ال�سعودية التدمرية للن�سيج اللبناين، 

مبا يتوافق مع تطلعات بعيدة عن الإن�سانية.
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العزم  اآذار عاقدة   14 تبدو قوى 

حقبتها  اإىل  ب��ق��وة  الن���ت���ق���ال  ع��ل��ى 

»اجل����ع����ج����ع����ي����ة«، ب����ع����د امل���رح���ل���ت���ن 

اللتن  و»احلريرية«  »اجلنباطية« 

وي�ستعد   .2005 العام  �سبقتاها منذ 

ح����زب »ال����ق����وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« خ��ال 

امل��ق��ب��ل��ة ل���س��ت��ق��ب��ال ممثلي  الأي�������ام 

ه���ذه ال���ق���وى، يف ل��ق��اء م��و���س��ع لها، 

 ،»2 اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه »م���ع���راب -  يف م���ا 

ح�����س��ب ت��اأك��ي��د اأك����ر م���ن ج��ه��ة من 

ه����ذه ال����ق����وى، وذل�����ك يف »ح�����س��ن« 

رئي�ض احلزب �سمر جعجع يف بلدة 

»معراب« الك�سروانية، للمرة الثانية 

ع��ل��ى ال���ت���وايل، خ���ال ق���راب���ة �سهر 

واحد.

ي��اأت��ي ن��ق��ل اج��ت��م��اع��ات ق���وى 14 

ا�ستجابة  م��وؤخ��راً،  م��ع��راب  اإىل  اآذار 

ل�»ال�سرورات الأمنية« جلعجع، بعد 

ما قيل عن حماولة اغتيال تعّر�ض 

���س��يء  اأي  ب��ال��وق��ائ��ع  ي��ث��ب��ت  ل��ه��ا، مل 

يوؤكدها، با�ستثناء ما قاله يف موؤمتره 

اأخرى  اأطرافاً  اأعطى  ما  ال�سحفي، 

حجة لقول اإن الإعان عن ح�سول 

حماولة الغتيال املذكورة، كان �سبباً 

�سرورياً لتح�سن جعجع يف معراب، 

فمن  اإل��ي��ه��ا،  اآذار   14 ق���وى  وج��ل��ب 

حتى  املزعومة   - احلادثة  تلك  دون 

�ستبقى  اآذار   14 ق��وى  ك��ان��ت   - الآن 

على  ال�سائح  احلريري  �سعد  بقيادة 

عكازين، واملتنقل عليهما بن باري�ض 

�سبباً  اأن  ومب���ا  ل��ذل��ك،  وال���ري���ا����ض. 

وج��ي��ه��اً مي��ن��ع ج��ع��ج��ع م���ن م���غ���ادرة 

بد  ف��ا  م��ع��راب،  احل�سينة«  »قلعته 

اإل��ي��ه��ا للقائه،  م��ن ج��ل��ب الآخ���ري���ن 

بحكم القناعة اأو امل�سايرة.

من  زاد  الآذاري  الن��ت��ق��ال  ه���ذا 

اع���را����ض »ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب«، ال��ذي 

ط���امل���ا ا���س��ت��ك��ى م���ن ه��ي��م��ن��ة ف��ار���ض 

الأق���رب   - ف��رجن��ي��ة  و���س��م��ر  �سعيد 

الأم��ان��ة  اأع��م��ال  على   - جعجع  اإىل 

اآذار، وعلى الدوام   14 العامة لقوى 

اأو  مت��ي��ي��ز  اأي  اأن  اجل��م��ي��ل  اآل  راأى 

تقدم حلزب »القوات« اإمنا يتّم حلى 

لذا،  وانتخابياً،  �سيا�سياً  ح�سابهم؛ 

وطاملا ح�سمت قوى 14 اآذار موقفها 

ملرحلتها  ق���ائ���داً  ج��ع��ج��ع  ل��ت��ط��وي��ب 

املقبلة، كان ل بد من وقفة كتائبية 

اع��را���س��ي��ة.. وه��ك��ذا وق���ف النائب 

ال��ن��واب،  جمل�ض  يف  اجلميل  �سامي 

ليميز ح��زب��ه ع��م��ا ت��ب��ّق��ى م��ن ق��وى 

ال�سيا�سية،  قنبلته  ويلقي  اآذار،   14
ويحرج حلفاءه بطرح الثقة بحكومة 

الرئي�ض جنيب ميقاتي، وهو مدرك 

لإع��ادة  الباب  بذلك  يفتح  اأن��ه  �سلفاً 

»جت���دي���د ����س���ب���اب« احل���ك���وم���ة ال��ت��ي 

وحلفاوؤهم  »امل�ستقبل«  ن���واب  عمل 

امل�ستحيل لت�سويه �سورتها، وللحط 

من قيمتها ودورها.

اإىل  »الآذاري«  الن��ت��ق��ال  وي��ب��دو 

م����ع����راب �����س����روري����اً ل���وق���ف »ال��ي��ت��م 

ال�����س��ي��ا���س��ي« ل���ه���ذه ال���ق���وى، ول�����س��د 

غ���ي���اب ق�����ادة ه����ذا ال��ت��ج��م��ع، ال���ذي 

ن�����س��اأ م�����س��ت��ف��ي��داً م���ن ال��ت��ج��ارة ب��دم 

اإن  اإذ  احل����ري����ري،  رف���ي���ق  ال��رئ��ي�����ض 

ق��ي��ادة  اإىل  ���س��ب��اق��اً  ك����ان  ج��ن��ب��اط 

ال�سهداء  �ساحة  يف  جتمعوا  ال��ذي��ن 

ك��ل م��ن رف�����ض الن�سمام  و���س��ت��م��وا 

اجلمهورية  رئي�ض  من  ب��دءاً  اإليهم، 

ال�����س��اب��ق ام��ي��ل حل����ود، و����س���وًل اإىل 

اأ���س��غ��ر م���واط���ن، وات��ه��م��وا ك���ل من 

خ��ال��ف��ه��م ال������راأي ب��ق��ت��ل احل���ري���ري، 

الوقت  ذل��ك  يف  جنباط  وا���س��ت��ف��اد 

ال�سهيد  اآل  مي��ث��ل  م���ن  غ��ي��اب  م���ن 

ليقود املوؤيدين، اإىل اأن اختر �سعد 

ال����دور، فتخلى له  ل��ه��ذا  احل��ري��ري 

يكرر  والآن  القيادة..  عن  جنباط 

���س��م��ر ج��ع��ج��ع ال��ت��ج��رب��ة ذات���ه���ا، اإذ 

عن  جنباط  انف�سال  من  ي�ستفيد 

هذه القوى، وم�ساركة ممثلن عنه 

وكذلك  ميقاتي،  حكومة  يف  جزئياً 

م���ن غ���ي���اب احل����ري����ري ع���ن ال��ب��اد 

فيتنطح  واأمنية«،  »�سحية  لأ�سباب 

لا�ستياء على زمام قوى 14 اآذار، 

وليتخذها �سّلماً للو�سول اإىل ماآربه 

بالر�سح ملن�سب رئا�سة اجلمهورية، 

ودخول ق�سر بعبدا عام 2014.

ج���ع���ج���ع يف خ����ط����وت����ه ه�������ذه ل 

ي��ك��ت��ف��ي ب���ت���ك���رار جت���رب���ة ج��ن��ب��اط 

يكرر  بل  الآذاري���ة،  ال�سفوف  بتقدم 

الو�سول  يف  اجلميل  ب�سر  جت��رب��ة 

ظ��روف  يف  اجلمهورية،  رئا�سة  اإىل 

اإذ  امل��رح��ل��ت��ن،  ب��ن  الت�سابه  ك��ث��رة 

ت��غ��ي��ر يف  اإن ج��ع��ج��ع راه������ن ع���ل���ى 

ت��غ��ي��راً  ���س��وري��ة، مب��ا يعك�ض  ن��ظ��ام 

على  وعمل  اللبنانية،  التوازنات  يف 

حتالفات عربية اأ�سهر عنها بزيارته 

اآخ��ر  وع���دد  وال�����س��ع��ودي��ة  اإىل م�سر 

من دوي��ات اخلليج، واأق��ام احتفاًل 

»ع����روب����ي����اً« مب��ن��ا���س��ب��ة ذك������رى ح��ل 

اإطاق  حزبه، مل يكن ينق�سه غر 

الهتافات املنادية بالوحدة العربية.. 

ل���ك���ن حت����ت ����س���ع���ار ال���ت���ح���ال���ف م��ع 

والإمريالية،  ال�ستعمارية  القوى 

و«احل���ي���اد« يف م��واج��ه��ة »اإ���س��رائ��ي��ل« 

وال�سهيونية.. لكن ح�سابات جعجع 

جاءت غر مطابقة لنتائجها، اإذ اإن 

اأول  ك��ان  م��ب��ارك  ح�سني  »�سديقه« 

و�سورية  عرو�سهم،  عن  ال�ساقطن 

)ج��ي�����س��اً و���س��ع��ب��اً وق����ائ����داً( اأف�����س��ل��ت 

املوؤامرة التي ا�ستهدفتها، وما تزال 

حم��ي��ط��ه��ا،  يف  ن���اف���ذ  دور  ���س��اح��ب��ة 

واأمثالهما  وق��ط��ر  ال�سعودية  ودور 

امل��دّوي  ف�سلهم  مع  ت��وات��راً  يراجع 

اأم���ا دع���وة جعجع لأن  ���س��وري��ة..  يف 

بذلك  ويق�سد  الإخ������وان«،  »ي��ح��ك��م 

�سداها  ف���اإن  امل�سلمن«،  »الإخ�����وان 

ك����ان غ���ر اإي���ج���اب���ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

ر�سالة  و�سلته  وقد  العربي،  ال�سارع 

اأحد  ط��رد  التي  تون�ض،  من  �سريعة 

العام  اأمينه  نائب  ال��ب��ارزة  اأح��زاب��ه��ا 

لأنه اأ�ساد بجعجع.

يف  جل���ع���ج���ع  ب���ق���ي���ت  اأوراق  اأي 

»م�����س��رت��ه ال��رئ��ا���س��ي��ة«، م��ن امل��وؤك��د 

اأما تطوير  اأنها قليلة وغر فاعلة، 

اآذار   14 ل��ق��وى  التنظيمية  احل��ال��ة 

باإن�ساء ما �سُي�سمى »املجل�ض الوطني 

ال��ذي  اآذار«،   14 وق��وى  الأرز  ل��ث��ورة 

ي�سع مل�ساته كل من النائبننْ مروان 

وال��ن��ائ��ب  ���س��م��ع��ون  ودوري  ح���م���ادة 

لن  فاإنها  ع��ط��ااهلل،  اليا�ض  ال�سابق 

ت��ع��و���ض اخل�����س��ارات ال��ت��ي ُم��ن��ي بها 

هذا الفريق منذ ولدته، ولن تعدل 

تغيرها  يف  ف�سلت  التي  ال��ت��وازن��ات 

قوى دولية واإقليمية كرى.

عدنان ال�ساحلي
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مكررًا تجربة بشير الجميل في الوصول إلى الرئاسة

»معراب« تقود 14 آذار.. إليصال جعجع إلى بعبدا

قوى 14 اآذار يف معراب ت�سامناً مع �سمر جعجع

»جوعان« يشرف على اغتيال »شعبان«
ك�����س��ف��ت ح��م��ل��ة »م�����ن اأج������ل ن�����س��رة 

����س���وري���ة«، امل���زي���د م���ن احل��ق��ائ��ق ح��ول 

ا�ست�سهاد امل�سور علي �سعبان، ومن قام 

بافتعال اجلرمية، وكيف.. 

ك�����س��ف��ت عنها  احل���ق���ائ���ق اجل����دي����دة 

وثائق قّدمها خبر املعلوماتية والأمن 

وفريق من  يون�ض،  الإلكروين؛ ماهر 

خ���راء ال��ب��ح��ث وال��ت��ق�����س��ي وال��ت��وث��ي��ق، 

وت�سر اإىل اأن جمموعة من تنظيم جند اهلل يف منطقة ال�سمال اللبناين، وحتديداً 

العملية، وباإ�سراف جنل رئي�ض حكومة قطر ووزير  يف وادي خالد، هي من نفذ 

خارجيتها جوعان بن حمد بن جا�سم، وهو الذي ميّول القناة باملال، حتت غطاء 

حمات اإعانية لبيع الغاز القطري.

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

موضوع الغالف

هل بدأت الحملة 
ضد السيدة نازك؟

امل�ستقبل،  تيار  داخ��ل  ت�سري  ب��داأت  عديدة  ت�ساوؤلت 

حول ما اإذا كانت معركة الت�سفية التي يخو�سها زعيمه 

الذي مل ينته من فرة نقاهته بعد ك�سره يف منتجعات 

اأي  اإنهاء  جبال الأل��ب، �سد ال�سيدة ن��ازك، قد بلغت حد 

نفوذ لها داخل التيار الذي ورثه عن والده.

التي ي�سنها نواب  املعركة  الت�ساوؤلت هو  و�سبب هذه 

وعلى  الركية،  الكهرباء  بواخر  على  وحلفاوؤه  امل�ستقبل 

رئي�ض  ن��ائ��ب  الإي��دي��ول��وج��ي  امل�����س��وؤول  لبنان؛  يف  وكيلها 

بعاقة  يرتبط  ال��ذي  �سومط،  �سمر  النقيب  احل��زب؛ 

قربى وثيقة مع ال�سيدة نازك احلريري، عر زوجته.

يـقــال
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الشـيخ جـبـري يــزور شـيخ األزهــر

قام ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي بزيارة �سيخ الأزهر؛ �سماحة 

الإمام الأكرب ال�سيخ اأحمد الطيب، يف م�سيخة الأزهر بالقاهرة، 

وامل�س�ؤولية  الأم��ة،  بها  متر  التي  الأزم��ات  الطرفان  تناول  حيث 

النفق  من  للخروج  حتديدًا،  الدعاة  وعلى  عاتقها،  على  امللقاة 

وبيت  فل�سطني  لتحرير  بها  البدء  يجب  التي  واخلط�ات  املظلم، 

املقد�س.

من جهة اأخرى، األقى ال�سيخ جربي كلمة خالل افتتاح م�ؤمتر 

»الأزهر.. ووحدة الأمة«، والذي ُعقد يف القاهرة برعاية �سماحة 

الإمام الأكرب.

قتلى ومعتقلون 
تونسيون في سورية

ك�سف م�سدر دبلوما�سي يف ال�سفارة التون�سية 

واملعتقلن  القتلى  املزيد من  لندن، عن وجود  يف 

بولبابة  التون�سين  واأن  ���س��وري��ة،  يف  التون�سين 

قتلوا  اجل����راي،  ه���ال، وحم��م��د  وول��ي��د  بوكل�ض، 

خال مواجهات دارت موؤخراً يف �سواحي حم�ض 

اإرهابيي  )ل �سيما يف تر معلة ودي��ر بعلبة( بن 

»اجلي�ض  ا���س��م  يقاتلون حت��ت  ال��ذي��ن  »ال��ق��اع��دة«، 

ال�����س��وري احل����ر«، وب���ن اأج���ه���زة الأم����ن واجلي�ض 

الوطني يف �سورية.

»نصيحة« القذافي 
تسّببت بقتله

اأكدت �سحيفة »اأرغومنتي نيديلي« الرو�سية، 

التي �ساركت يف احلرب على  القطرية  القوات  اأن 

ليبيا، لعبت دوراً اأ�سا�سياً يف التخل�ض من القذايف. 

وا�ستندت ال�سحيفة يف تاأكيدها هذا على معلومات 

جمعتها �سفينة جت�س�ض رو�سية كانت ترابط ق�بالة 

ال�سفينة  اأن  ال�سحيفة  وذكرت  الليبية.  ال�سواحل 

القوات  اأجراها قائد  متكنت من اعرا�ض مكاملة 

ال��ق��ط��ري��ة م���ع اأم����ر ق��ط��ر، واأخ������ره اأن����ه اأج��ه��ز 

�سخ�سياً على العقيد اجلريح، م�سيفة اأن الأمر 

اأث��ن��ى ع��ل��ى ال�����س��اب��ط ووع����ده مب��ك��اف��اأة جم��زي��ة. 

»الأم���ر«  حقد  �سبب  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

على القذايف يكمن يف اأن الرجلي�ن عندما التقيا يف 

القمة العربية يف �سرت، قال القذايف لل�سيخ حمد: 

بالرميل،  �سبيهاً  واأ�سبحت  �سمنت  لقد  اأخي  »يا 

وعلى الأغلب اأن الأريكة الفاخرة املعدة جللو�سك 

لن تت�سع ملوؤخرتك«. 

لبنانيون وأمنيون فرنسيون 
يعاينون »القليعات«

اللبناين  ال�سمال  يف  القليعات  مطار  ي��زال  ما 

ال��ذي��ن قدموا  اأن��ظ��ار املراقبين الأج��ان��ب  حم��ط 

يف  واجل��دي��د  لوج�ستياً،  امل��ط��ار  ملعاينة  لبنان  اإىل 

هذا الإط��ار اأنه و�سل اإىل لبنان منذ يومن وفد 

اإىل  و�سوله  ف��ور  ذه��ب  فرن�سي  اأم��ن��ي   - ع�سكري 

ال�سمال اللبناين ملعاينة املطار. 

امل��ل��ي�����س��ي��ات  اإح�������دى  م�������س���وؤول  اأن  ال����اف����ت 

النواب  اأح��د  و�سقيق  )م.خ(  عكار  يف  اللبنانية 

طبيب  ومعهم  ال��وف��د،  برفقة  ك��ان��ا  اللبنانين 

تيار  على  حم�سوب  حلبا،  منطقة  م��ن  لبناين 

املنطقة،  ون��اف��ذ يف  م��ع��ار���ض  ل��ب��ن��اين  ���س��ي��ا���س��ي 

اإ�سافة اإىل �سابط متقاعد برتبة عقيد، ينتمي 

اإىل التيار نف�سه.



لفرتة  ق��دمي، عمل  تركي  دبلوما�سي 

ت�ساءل  املتحدة،  الأمم  يف  طويلة موظفاً 

يف ل���ق���اء ج��م��ع��ه م���ع ب��ع�����ض م���ع���ارف���ه يف 

فرتات عمله، اأثناء مروره يف بريوت، عن 

�سر الإ�سرار العربي الر�سمي على تاأكيد 

ت�سنيف الزعيم النازي اأدولف هتلر اأنهم 

كان  واإن  ال�سعوب،  بني  الدنيا  املراتب  يف 

و�سع اليهود يف مرتبة اأدنى منهم.

ويوؤكد اأنه تلم�ض يف عمله الطويل، اأن 

احلكام العرب، خ�سو�ساً الأغنياء منهم، 

اأوط��ان��ه��م  م�سلحة  ���س��يء  يف  يهمهم  ل 

من  ���س��يء  اأي  يهمهم  ل  كما  و�سعوبهم، 

اإىل اأن ثرواتهم املالية  تاريخهم، م�سرياً 

بال�سيطرة  دائ���م  ب�سكل  م��ه��ددة  ال��ك��رى 

عليها من قبل الوليات املتحدة والغرب، 

وي���ح���دد ك��ي��ف��ي��ة ت���وزي���ع ه����ذه ال�����روات 

وال�سيطرة عليها فيقول: اإن ثمن النفط 

وال��روات املعدنية املذهلة تق�سم لهوؤلء 

احلكام على ثالثة اأثالث:

على  ي�سرف  اأن  يجب  الأول:  الثلث 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، اأي ُي��دف��ع ث��م��ن ���س��ي��ارات 

وطائرات خا�سة، وغ�سالت وبرادات..

الثلث الثاين: يجب اأن يبقى جممداً 

يف امل�سارف الأمريكية والغربية، وممنوع 

ع��ل��ي��ه��م ال���ت�������س���رف ب����ه ب������اأي ���س��ك��ل م��ن 

الأ�سكال، حتى اأن الودائع ال�سعودية على 

املثال، ل ت�سجل فوائدها، بذريعة  �سبيل 

اأن م��دي��ري  اإىل  ال���رب���ا، م�����س��رياً  حت���رمي 

م�������س���ارف ك�����رى، وم�������س���وؤول���ني ورج����ال 

اأعمال اأمريكيني وغربيني، وق�سماً كبرياً 

منهم من ال�سهاينة، يتحولون بني ليلة 

و�سحاها اإىل اأكر اأثرياء الأر�ض، لأنهم 

عن  املبالغ  ه��ذه  ي�ستغلون  كيف  يعرفون 

طريقة ا�ستغالل ونهب فوائدها.

ال��ذي ُيدفع  الأخ���ري، فهو  الثلث  اأم��ا 

العربية  ال�����س��ع��وب  ث����روات  ع���ائ���دات  م��ن 

م بني مالية الدول  النفطية، والذي يق�سَّ

وم��وازن��ات��ه��ا ال��ع��ام��ة، وح�����س�����ض امل��ل��وك 

هنا  وي�سري  احلا�سية،  واأف����راد  والأم����راء 

اإىل اأن معظم احلكام وحا�سيتهم ي�سعون 

ا���س��ت��ث��م��ارات  يف  ي�سغلونها  اأو  اأم��وال��ه��م 

ف��ه��ي  وب���ال���ت���ايل  غ���رب���ي���ة،  اأو  اأم���ريك���ي���ة 

عند  ال��ث��اين  بالثلث  لاللتحاق  مر�سحة 

اأي طارئ يف هذه الدولة اأو تلك.

ول ين�سى هذا الدبلوما�سي املخ�سرم 

اأن ي�سري اإىل اأنه عند اأي موقف تريد اأن 

ع��ن م�ساحلها،  دف��اع��اً  م��ا،  دول���ة  تتخذه 

تلقى تهديداً بتجميد اأر�سدتها، فت�سكت 

����س���اغ���رة م���ط���اأط���ئ���ة، وب���ال���ت���ايل ف��ح��ك��ام 

اآليات  يف  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  اأ�سبحوا  اخلليج 

التحرير  حركات  مع  واملواجهة  ال�سغط 

الق�سية  يخ�ض  م��ا  يف  لي�ض  وامل��ق��اوم��ة، 

جممل  يف  اإمن����ا  وح�����س��ب،  الفل�سطينية 

والوطنية،  القومية  العربية  الق�سايا 

مواجهة  اأي  يف  الأنظمة  فهذه  وبالتايل 

ال��ع��امل، ل فكاك  م��ع ح��رك��ات التحرر يف 

من اأن تكون جزءاً من الآلة ال�ستعمارية، 

وعليها دائماً اأن تلبي الأوامر وتطيعها.

ُي��ع��ل��م  اأن  وي�������س���األ ه���ن���ا: ه���ل لأح�����د 

ال�������س���ع���وب ع����ن الأم���������وال ال���ت���ي ن��ه��ب��ت��ه��ا 

اأن  بعد  اإي��ران  �ساه  املتحدة من  الوليات 

لأحد  وهل  الإ�سالمية؟  الثورة  اأ�سقطته 

التي  العراقية  الأم���وال  قيمة  يعرف  اأن 

�سادرتها بعد غزو العراق و�سقوط �سدام 

اأر�سدة ح�سني مبارك  ح�سني؟ واأين هي 

وزين العابدين بن علي ومعمر القذايف؟

����س���م���ن ه������ذا ال�������س���ي���اق ي�������س���ع ه���ذا 

اخلليجي،  الهجوم  العتيق  الدبلوما�سي 

خ�����س��و���س��اً ال�����س��ع��ودي وال���ق���ط���ري، على 

���س��وري��ة، ف��اخل��ل��ي��ج��ي��ون ب���راأي���ه ي��ن��ف��ذون 

اأوام��������ر اأم���ريك���ي���ة ل����س���ت���ه���داف دم�����س��ق 

ال��ت��ق��دم��ي، ول مفر  ال��وط��ن��ي  وال��ن��ظ��ام 

اإث���ارة الفنت  ف��اأك��ر يف  اأك��ر  التوغل  اإل 

ال���ع���رب���ي  ال�����ع�����امل  وال������س�����ط�����راب�����ات يف 

وال�سقوط يف م�ستنقعاتها، التي �سيجدون 

اأن��ف�����س��ه��م غ���ارق���ني ف��ي��ه��ا ي��ت��خ��ب��ط��ون يف 

نهاية  يف  الأم����ر  ب��ه��م  لينتهي  وح��ول��ه��ا، 

اأي���ت���ام���اً؛ ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ح�سني  امل���ط���اف 

م��ب��ارك وزي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي، لكن 

هذين الأخريين وجدا املاأوى، اإمنا حكام 

الغاز العربي براأيه �سيكون و�سعهم اأ�سبه 

واأموالهم  اإي��ران؛ تائهني م�سردين  ب�ساه 

م�سادرة عند اأ�سيادهم، ل�سيما اأن هوؤلء 

احلكام هم رع��اة الإره��اب احلقيقي بناء 

ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة الأم���ريك���ي���ني، وي��ت�����س��اءل 

هنا: األي�ض ال�سعودي هو من مّول وجهز 

القطري من  اأَول��ي�����ض  ب��ن لدن؟  اأ���س��ام��ة 

ي��وف��ر امل����الذ الآم�����ن ل��ل��ق��اع��دة، ح��ت��ى اأن 

م�سوؤولني يف احل��ر���ض الأم���ريي ه��م من 

قادة القاعدة؟

وي��ل��ف��ت ه����ذا ال��دب��ل��وم��ا���س��ي اخل��ب��ري 

الآن  املنهمكني  ووا�سنطن  الغرب  اأن  اإىل 

ي�سجلوا  اأن  ي��ري��دون  انتخابية،  مبعارك 

اأي ن�سر، بعد اأن تبنّي اأن الرئي�ض الأ�سد 

اأقوى مما ت�سوروا، فها هو وزير الدفاع 

الأم���ريك���ي ل��ي��ون ب��ان��ي��ت��ا ي���ديل ب�����س��ه��ادة 

يف ال��ك��ون��غ��ر���ض، م���وؤك���داً ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار 

للرئي�ض  ال�سوري  اجلي�ض  وولء  �سالبة 

ب�����س��ار الأ����س���د، وع����دم اإم��ك��ان��ي��ة امل��راه��ن��ة 

املوؤ�س�سة  يف  ب��ه��ا  ُي��ع��ت��ّد  ان�����س��ق��اق��ات  ع��ل��ى 

بقدراتها  ن��ّوه  التي  ال�سورية،  الع�سكرية 

وبحقيقة  الظاهر،  وبان�سباطها  الكبرية 

عن  البنتاغون  لدى  املتوافرة  املعلومات 

متا�سك اجلي�ض والتزامه التام بتعليمات 

قادته.

املعطيات  الكونغر�ض  يف  بانيتا  و�سرح 

باأن  ال�ستنتاج  اإىل  تقود  التي  والوقائع 

غالبية  ب��ت��اأي��ي��د  يتمتع  الأ���س��د  ال��رئ��ي�����ض 

وا�سحة وكبرية من ال�سعب ال�سوري، رغم 

ال�سطرابات  على  �سنة  اأك��ر من  م�سي 

والأح������داث يف ���س��وري��ة، وح��ي��ث ت��ب��نّي يف 

اأو  قبول  اأن��ه ل ميكن  البنتاغون  تقارير 

الأ�سد  ب��اأن  تقول  التي  الفر�سيات  تبني 

خ�سر من ر�سيده داخل �سورية، بل على 

اإىل  بانيتا  و�سل  وعندما  متاماً،  العك�ض 

ال�سورية،  امل��ع��ار���س��ة  اأح����وال  ال��ك��الم ع��ن 

تفككها  درج��ة  عن  ماأ�ساوية  �سورة  ق��ّدم 

وت��ن��اح��ره��ا، وع����دم ج��دارت��ه��ا ب����اأن تكون 

بدياًل مقنعاً عن نظام الرئي�ض الأ�سد.

اأن يوؤكد  الدبلوما�سي  ول ين�سى هذا 

عن  �سيفت�ض  ال��ن��ه��اي��ة  يف  الأم���ريك���ي  اأن 

ولو  انت�سار  ع��ن  اأو  لف�سله،  ف���داء  كب�ض 

اأ�سامة  ال�سحية  ك��ان  ع��ام  فقبل  وه��م��ي، 

بن لدن، فمن �سيكون هذه املرة، هل يتم 

التفتي�ض عليه يف باك�ستان اأو تورا بورا، اأم 

يف قطر اأو ال�سعودية؟

وي��خ��ل�����ض ه���ذا ال���رتك���ي ال��ع��ت��ي��ق اإىل 

احل��دي��ث ع��ن امل��غ��ام��رة ال��رتك��ي��ة، فيوؤكد 

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

يفعالنه،  ما  لديهما  يعد  مل  اأغلو،  داود 

اأغبى  اأنهما  ال��رج��الن  ه��ذان  اأث��ب��ت  فقد 

م�����س��وؤول��نينْ م���ّرا يف ت��اري��خ ت��رك��ي��ا، فبعد 

ل��ه��م��ا اإع�����ادة ت��رك��ي��ا اإىل  اأن ك���ان م��ه��ي��ئ��اً 

البوابة  من  العاملية، وحتديداً  اخلريطة 

الأ�سد  ب�سار  نظرية  على  بناء  ال�سورية، 

بت�سبيك البحار اخلم�سة، كاإحدى القوى 

الأ�سا�سية يف العامل، ها هما الآن يدفعان 

باأنقرة اإىل احل�سي�ض، وي�سرتيان املزيد 

م���ن الإرب�������اك ال�����س��ي��ا���س��ي والق��ت�����س��ادي 

والأمني، ويدفعان بالرزاين لالنف�سال، 

وهذا �سيكون مقتاًل لرتكيا قبل العراق، 

اإي��ران.. ليخل�ض اإىل القول يف  ويعاديان 

تكون  اأن  ب��دًل من  تركيا  اإن  املجال،  هذا 

»���س��ف��ر م�����س��اك��ل م��ع ج��ريان��ه��ا«، �ستكون 

والدولية،  الإقليمية  مكانتها  يف  �سفراً 

اأ�����س����ود ينتظر  ف�����اإن م�������س���رياً  وب���ال���ت���ايل 

اأردوغان - اأوغلو.

اأما ب�ساأن لبنان، فينهي بالتحذير من 

بع�ض املغامرات الطائ�سة لفلول اأ�سولية 

وه��اب��ي��ة وام����ت����دادات ���س��ع��ودي��ة وق��ط��ري��ة 

وتركية، وبع�ض الأثرياء اجلدد من الذين 

كّونوا ثرواتهم يف احلرب والعالقات مع 

»اإ�سرائيل«، لفتاً اإىل اأن ال�سعودية وقطر 

للبحث  م�سطرتني  نف�سيهما  جتدان  قد 

املتطرفني  بوؤر توتر جديدة لإخ��راج  عن 

اأمامهما  لي�ض  وبالتايل  اأرا�سيهما،  م��ن 

�سياأتي  ورمب����ا  ول��ب��ن��ان،  ال��ي��م��ن  اإل  الآن 

لبنان يف الدرجة الأوىل.

وي���وؤك���د ه��ن��ا ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال��رتك��ي 

ع��ل��ى  ان��ت�����س��ار ال��رئ��ي�����ض ب�����س��ار الأ����س���د، 

والذكي  اإ�سقاطه،  على  ال��ره��ان  وحتطم 

يف ال�����س��ي��ا���س��ة ه���و م���ن ي��ب��ا���س��ر ال��ت��ك��ي��ف 

م���ع اجل���دي���د ال����ق����ادم ق��ب��ل اأن ي��داه��م��ه 

اللبنانيني  امل�����س��وؤول��ني  فبع�ض  ال��وق��ت، 

ال����ذي����ن ك����ان����وا خ���ل���ف ال�������س���ل���وك ال���رخ���و 

يف  �سيجري  م��اذا  ف�»لننتظر  �سعار  حت��ت 

الأمريكية  الطلبات  و���س��اي��روا  ���س��وري��ة«، 

لبنان  لتحويل  وال��ق��ط��ري��ة  وال�����س��ع��ودي��ة 

وتخلوا  و�سكتوا  فتجاهلوا  من�سة،  اإىل 

حماية  يف  الد�ستورية  م�سوؤولياتهم  عن 

به،  يفاخرون  ال��ذي  اللبناين  ال�ستقرار 

ال��ي��وم ف��ر���س��ة لي�ست م��دي��دة  ي��واج��ه��ون 

الأح��داث  لأن  امل��وق��ف،  ل�ستدراك  زمنياً 

جيداً..  ي�ستوعبون  فهل  تداهمهم..  قد 

يف  احلامية  ال��روؤو���ض  بع�ض  يفهم  وه��ل 

ال��در���ض  ه��ذا  م��ن   »1978 اآذار   14« ق��وى 

ل��رتك��ي ع��ت��ي��ق ي��ف��ه��م مت��ام��اً اأب���ع���اد لعبة 

الأمم؟

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

اأفراد من البعثة الدولية يعاينون مع الأهايل اخلراب الذي خلفه امل�سلحون يف حم�ض
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بعد تحطم الرهان في سورية.. تخطيط للتخريب في لبنان

اأنقرة - الثبات

ومل  اأ�سبوعني،  منذ  تركيا  �سكتت 

ي��ع��د ال��و���س��ع ال�����س��وري ي��رتب��ع على 

قمة ت�سريحات رئي�ض وزرائها رجب 

خارجيتها  ووزي����ر  اأردوغ�������ان،  ط��ي��ب 

يعني  لكن هذا ل  اأوغلو،  داود  اأحمد 

اأن  امل���وؤك���د  اأن ت��رك��ي��ا ���س��م��ت��ت، ف��م��ن 

���س��ت�����س��در عنهما  ن���اري���ة  ت�����س��ري��ح��ات 

يف اأي وق���ت، ب��ه��دف اإب��ق��اء ت��رك��ي��ا يف 

ال�ساحة، لكن الأمر لن يتعدى ذلك 

يف امل����دى امل��ن��ظ��ور ع��ل��ى الأق������ل، كما 

للموقف  م��ت��اب��ع��ون  ي��ق��ول حم��ل��ل��ون 

الرتكي من الأزمة ال�سورية.

وت����ق����ول امل���ع���ل���وم���ات م����ن ت��رك��ي��ا، 

الرتكى  ال��ق��وم��ى  الأم���ن  جمل�ض  اأن 

����س���ي���ع���ق���د اج���ت���م���اع���ه ال�����������دوري ف��ى 

رئي�ض  ب��رئ��ا���س��ة  اجل��م��ه��وري  الق�سر 

اجل��م��ه��وري��ة ع��ب��د اهلل غ���ول الث��ن��ني 

امل���ق���ب���ل، مب�����س��ارك��ة رئ��ي�����ض ال������وزراء 

ورئ���ي�������ض الأرك����������ان وق��������ادة ال���ق���وات 

امل�����س��ل��ح��ة، والأع�����س��اء ال��دائ��م��ني فى 

املجل�ض، وهذا الجتماع �سيكون على 

الت�سعيد  م��ن  مل��زي��د  فر�سة  الأرج���ح 

���س��د ����س���وري���ة، ل��ك��ن��ه ل���ن ي��ن��ت��ج اأي���ة 

اإجراءات عملية.

ت��رك��ي��ا  اأن  وي��ج��م��ع ه������وؤلء ع��ل��ى 

»حم�����َرج�����ة« ب����ني ال����ق����ول وال���ف���ع���ل، 

ال�سورية  املعار�سة  بدعم  تقوم  فهي 

ول  ت��رف��ع��ه  ل  اأدن�����ى؛  ب��ح��د  امل�سلحة 

ت��خ��ف�����س��ه، ب���ه���دف اإب���ق���اء ح�����س��وره��ا 

وتاأكيد اإم�ساكها بالورقة الع�سكرية - 

الت�ستت  ال�سيا�سي، ي�ساعدها يف ذلك 

ال���ك���ب���ري ب����ني ����س���ف���وف امل���ع���ار����س���ني، 

وع�����دم ق��درت��ه��م ع��ل��ى الت���ف���اق على 

اأو �سيجري  ي��ج��ري  مل��ا  روؤي����ة واح����دة 

املقابل ل تبدو تركيا  يف �سورية، ويف 

حا�سرة للقيام باأي �سيء كبري؛ على 

عازلة  منطقة  فر�ض  حماولة  غ��رار 

عند احلدود مع �سورية. 

»اخلوف« هو العنوان الأكر لهذا 

يوؤكد  - كما  فاأنقرة  الرتكي،  ال��رتدد 

املحللون - تخاف من الو�سع ال�سوري 

اأكر من رغبتها يف النخراط  بقدر 

فيه، ولذلك لن تقدم على اأي خطوة 

م�����س��م��ون��ة  اإل   - ����س���غ���رت  م��ه��م��ا   -

�سمانات  ل  اأن  تعرف  وه��ي  النتائج، 

يف الو�سع ال�سوري. فرتكيا اخلائفة 

من الدور الكردي، ل ميكنها اأن ت�سع 

اأن يف  ال��رم��ال، وه��ي تعرف  راأ�سها يف 

داخ��ل��ه��ا ق��وة ك��ردي��ة ك��ب��رية تنا�سبها 

العداء، كما تخاف تركيا من و�سعها 

الدميغرايف، حيث ت�سم ماليني من 

اأ�سحاب الأ�سول العربية من الذين 

بيكو«  »�سايك�ض  اتفاقية  بها  كافاأتهم 

جماعات  وه��م  ال�سكندرون،  ل��واء  يف 

ب��ال��واق��ع  ت���زال مرتبطة ع�����س��وي��اً  م��ا 

ال�سوري.

اأما اخلوف الأكر فيكمن يف عدم 

يبدو  ل  ال���ذي  بجي�سها،  تركيا  ثقة 

) العدد 211(  اجلمعة - 27 ني�سان - 2012

تتحين الفرص للتغلب على مخاوفها

تركيا سكتت في الملف السوري.. 
لـكـنـهــا لـم تـصـمـت



راي�����ض؛ مندوبة  ���س��وزان  اأطلقته  ال���ذي  امل��وق��ف  ك��ان 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة يف الأمم امل��ت��ح��دة، غ��داة 

اإ�سدار القرار 2043، غريباً على ما اعتادت الدبلوما�سيات 

العاملية اأن تعلنه عقب ت�سويتها على قرار اأممي، فلم تكد 

ت�سّوت باملوافقة على القرار حتى نفد �سرها، وهددت 

باأنها لن توافق على متديد املهمة بعد ت�سعني يوماً.

فعادة يلجاأ مندوبو الدول بعد ت�سويتهم على قرار 

اإليه،  التو�سل  مّت  الإ���س��ادة مب��ا  اإىل  الأم���ن  م��ن جمل�ض 

اأن  اأو �سده، على  اأو ترير ت�سويتهم اإىل جانب القرار 

لكن  اتخاذه،  مّت  الذي  املوقف  الت�سريحات  تلك  تعك�ض 

م��ا ح�سل م��ع م��ن��دوب��ة ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ك��ان خمالفاً 

وخ��الل  ال��ق��رار  فقبل  املتبعة،  الدبلوما�سية  ل��الأع��راف 

امل�������س���اورات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ك���ان���ت ����س���وزان راي�������ض ت�سكك 

وتدعو  ال�سرعية،  اإط���ار  خ��ارج  بالعمل  وت��ه��دد  ب��ال��ق��رار، 

الأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب  اعتماده  اإىل 

اأي م��ن ه��ذا،  اأن����ه مل يح�سل  وب��ال��رغ��م م��ن  امل��ت��ح��دة، 

مّت  ال��ذي  القرار  ل�سالح  املتحدة  ال��ولي��ات  فقد �سوتت 

اعتماده بالإجماع، فعادت راي�ض ملهاجمته بعد الت�سويت 

الإيجابي عليه. 

 ، كل هذا يدل بو�سوح على تخبط واإرباك اأمريكينينْ

يعك�ض اقتناعاً بالعجز يف مو�سوع الأزمة ال�سورية، وهو 

اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  ال�سحفية  التقارير  ما حتدثت عنه 

م�سوؤوًل رفيعاً جداً يف الإدارة الأمريكية، اعرتف بافتقاد 

الإدارة اإىل �سيا�سة وا�سحة، اأو اأن يكون لديها ت�سور عما 

الق�سية  مع  التعامل  يف  التالية  عليه اخلطوات  �ستكون 

ال�سورية.

التخبط والإرب��اك هذه جديدة، فهي  ل تبدو حالة 

ا�ستطاعت  بعدما  خ�سو�ساً  ع��دة،  اأ�سهر  منذ  م�ستمرة 

ال��دويل حول  التحالف  اأثبت  اأن ت�سمد، وبعدما  �سورية 

الأم��ن  جمل�ض  اأب��واب  باإقفال  ومناعته  �سالبته  �سورية 

املواقف  اإىل  ال�سوري، ون�سري  النظام  اأي قرار �سد  اأم��ام 

الأمريكية املتعددة التي انعك�ست تخبطاً حمرجاً لالإدارة 

الأمريكية يف هذا املجال:

دعوة كلينتون يف ت�سرين الثاين املن�سرم اإىل اإ�سعال 

ح��رب اأه��ل��ي��ة يف ���س��وري��ة، واإع��الن��ه��ا اأن »م��ع��ار���س��ة قوية 

مة للغاية وح�سنة الت�سليح، ويف نهاية املطاف جيدة  م�سمِّ

التمويل« قد ت�ستطيع اأن تقوم بهذا الأمر.. لكنها عادت 

وحذرت يف �سباط املا�سي من خطورة اندلع حرب اأهلية 

اأخ��ذ م�سوؤولياته  اإىل  ال��دويل  يف �سورية، ودع��ت املجتمع 

ليتجنب مثل هذه النتيجة.

���س��وري��ة،  يف  امل��ع��ار���س��ة  ت�سليح  اإىل  ك��ل��ي��ن��ت��ون  دع����وة 

م�سوؤولني  اإع���الن  بعد  ل�سيما  بعد،  فيما  تراجعها  ث��م 

اأن القاعدة تدعم املعار�سة ال�سورية، وعّروا  اأمريكيني 

امل��ع��ار���س��ة  اإىل  امل��ر���س��ل  ال�����س��الح  اأن  م���ن  خ�سيتهم  ع���ن 

ال�سورية قد ي�سل اإىل اأيدي اإرهابيي القاعدة.

بالتنحي  ال�سوري  للرئي�ض  اأوباما  الرئي�ض  مطالبة 

الرئي�ض  يتنحى  لكي  ح��ان  قد  »ال��وق��ت  اأن  اأعلن  عندما 

الأ����س���د ع��ن ���س��دة احل���ك���م«، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ك��ث��ري من 

النظام  ف��ق��دان  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  واخل��ط��اب��ات  الت�سريحات 

الأ�سد  نظام  ب�سرعية  الع��رتاف  ثم  لل�سرعية،  ال�سوري 

وحكومته، و�سيادتها على الأرا�سي من خالل قرار �سادر 

عن اأعلى هيئة اأممية يف العامل، وهي جمل�ض الأمن.

عن  والإع����الن  ال�سلمي،  للحل  اأن���ان  مهمة  م��ب��ارك��ة 

دعم خطته للحل، وذلك من خالل الت�سويت ل�ساحلها 

م��وؤمت��رات  اإق��ام��ة  ال��وق��ت  نف�ض  الأم����ن، ويف  يف جمل�ض 

والإع��الن  ال�سوري،  النظام  وتهديد  �سورية«،  »اأ�سدقاء 

عدم  على  وحّثها  ال�سورية،  املعار�سة  دع��م  مباركة  ع��ن 

عن  وال�سكوت  النظام،  مع  ال�سيا�سية  بالت�سوية  القبول 

اإعالن دول اخلليج رغبتهم يف ت�سليح املعار�سة ال�سورية، 

ودعمها باملال وال�سالح والرجال، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع 

وقطر  وال�����س��ع��ودي��ة  ت��رك��ي��ا  م��ث��ل  الإق��ل��ي��م��ي��ني،  حلفائها 

والأردن، اإىل اإقامة مناطق اآمنة على حدودها امل�سرتكة 

مع �سورية، تتيح للمعار�سة ال�سورية امل�سلحة و»اجلي�ض 

ال�سوري احلر« بالتمركز الآمن.

من دون �سك، تيقن الغرب بعجزه عن اإ�سقاط النظام 

لنقل  متّهد  »�سفقة«  بوا�سطة  حتى  اأو  بالقوة،  ال�سوري 

ال�سلطة، لكن بالرغم من هذا اليقني، ل ي�ستطيع الغرب 

الت�سليم بالهزمية يف دم�سق، ملا لهذا الأمر من تداعيات 

ومن  املنطقة،  يف  ال�سرتاتيجية  م�ساحله  على  خطرية 

نتائج كارثية على �سعيد النتخابات الداخلية التي يتم 

التح�سري لها يف الوليات املتحدة الأمريكية، خ�سو�ساً 

النتخابات  ب�����س��ارك��وزي يف  الإط��اح��ة  ب���وادر  بعد ظ��ه��ور 

الفرن�سية املقبلة.

ف��ر���س��ة للجميع  ت��ب��دو  اأن�����ان  م��ه��م��ة  اأن  ل����ذا، جن���د 

لل��ت��ق��اط ال��ن��ف�����ض وال��ت��ح�����س��ري خل��ط��ة ج���دي���دة، ���س��واء 

بالإبقاء على »ال�ستاتيكو« الأمني اله�ّض، مع دعوة للحل 

التفجريات  م�سل�سل  اإىل  ال��ع��ودة  اأو  واحل����وار،  ال�سلمي 

الإرهابية، لإرباك النظام ال�سوري وت�سويره عاجزاً عن 

اأي مفاو�سات  فر�ض �سيطرته على البالد، لإحراجه يف 

واملعتمد  املرمج  الأدوار  تقا�سم  ومن خالل  م�ستقبلية، 

ب���ني ك���ل م���ن الأم���ريك���ي���ني والورب����ي����ني وع����رب اخلليج 

وتركيا، يبقي الغرب كل هذه ال�سيناريوهات متاحاً على 

تبدو  ل  بديلة،  خطة  اإىل  ال��و���س��ول  بانتظار  ال��ط��اول��ة، 

متوفرة اليوم. 
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الفشل في سورية ينعكس إرباكًا أميركيًا

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

يف  الأوىل  ال���دورة  يف  الت�سويت  نتائج  كانت  اإذا 

النتخابات الرئا�سية الفرن�سية مل حتمل مفاجاآت 

ال��دورة  اإىل  ع��را  اللذين  املر�سحنينْ  اإىل  بالن�سبة 

اأن  اإل  املقبل،  اأي��ار  من  ال�ساد�ض  يف  امل��ق��ررة  الثانية 

اجلديد فيها اأنها املرة الأوىل يف تاريخ اجلمهورية 

ال�ساعي  الرئي�ض  فيها  يحل  فرن�سا،  يف  اخلام�سة 

لتجديد وليته يف املرتبة الثانية يف الدورة الأوىل، 

الرئا�سية  املعركة  اأن   الأم��ر ل يعني  ه��ذا  ك��ان  واإذا 

يف دورتها الثانية قد ُح�سمت، اإذ اإن فرن�سوا ميرتان 

املر�سح ال�سرتاكي �سنة 1981 على �سبيل املثال حل 

يف املرتبة الثانية، وفاز بالرئا�سة يف الدورة الثانية، 

ال��دللت  م��ن  الكثري  فيها  امل��رة  ه��ذه  النتائج  لكن 

اأبرزها:

ال��ع��ام  ال�������راأي  ه���ن���اك حت�����وًل يف اجت����اه����ات  اأن 

ال��ف��رن�����س��ي، م��ن��ه��ا ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري ال�����ذي حققته 

مر�سحة اجلبهة الوطنية  الفرن�سية مارين لوبني، 

مر�سح  وحتقيق  باملئة،  الع�سرين  يقارب  ما  بنيلها 

الي�سار ميالن�سون اأكر من 11 باملئة، بعد اأن كانت 

باملئة،  خم�سة  نحو  منحته  قد  ال��راأي  ا�ستطالعات 

كانت  اأن  بعد  باملئة،   2.2 ن��ال��ت  اخل�سر  ومر�سحة 

ال���س��ت��ط��الع��ات اأع��ط��ت��ه��ا يف ال�����س��اب��ق واح����د ب��امل��ئ��ة، 

ويف  اأطل�سية  تكون  اأن  ملت  قد  فرن�سا  اأن  يعني  ما 

�ساركوزي  نيكول  مغامرات  ملت  كما  الناتو،  حلف 

ال�سيا�سية والع�سكرية.. وحتى »العاطفية«، كما اأنها 

هولند  فرن�سوا  ال���س��رتاك��ي  امل��ر���س��ح  م��ن  �ستجعل 

دقيقاً يف اختياراته اإذا ما فاز يف الدورة الثانية.

ث���م اإن ازده������ار اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة 

الأزم������ة  ع���م���ق  ع����ن  ي���ع���ّر  املتطرف”  “اليمني 
التي  ال�سحيقة  والهوة  والقت�سادية،  الجتماعية 

التي  ال�سعبية  الطبقات  م��ن  ك��ب��رياً  ج���زءاً  تف�سل 

ال�سيا�سية  ال��ن��خ��ب  ع��ن  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  تنتخب 

والأحزاب التقليدية.

اأُع��ل��ن��ت، ع��ل��ى وج���ه اب��ن  انعك�ست ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي 

امل��ه��اج��ر ال���ي���ه���ودي امل���ج���ري وامل���ه���اج���رة ال��ي��ه��ودي��ة 

ال��ي��ون��ان��ي��ة؛ ن��ي��ك��ول ���س��ارك��وزي، ال���ذي ���س��ي��ح��اول يف 

ي��ت��ح��رك يف كل  اأن  اأي�����ار   6 ال��ف��ا���س��ل��ة ع���ن  ال���ف���رتة 

اليهودي،  اللوبي  ونحو  اليمني،  نحو  الجت��اه��ات؛ 

كما مل  م�ساعدته،  اأج���ل  م��ن  اأوب��ام��ا،  �سيده  ون��ح��و 

ملدة  خليفة  ب��ن  حمد  القطري  �سديقه  اأب���داً  ين�ض 

باملليارات وم�ساعدته، لعل وع�سى �سربة حظ تنقذه 

يف اللحظة الأخرية.

�ساركوزي يتلم�ض بو�سوح �سقوطه يف الهاوية، اإذ 

تبني له مع اإعالن نتائج الدورة الأوىل اأنه ل يتمتع 

اليمني  من  ول  اليمني  من  ل  احتياطي،  مبخزون 

الوا�سع عن هولند،  التاأخر  يعو�سانه عن  الو�سط، 

يجمعها  ال��ت��ي  الأ����س���وات  ف����اإن  اأول���ي���ة  ح�سيلة  ويف 

ال��دورة الأوىل  الي�سار هي ما حققه يف  هولند من 

28.4 باملئة، ي�ساف اإليها 11 باملئة ملر�سح الي�سار، و2.2 
الي�ساريني  من  املر�سحني  وبقية  اخل�سر،  ملر�سحة 

الذين جمعوا نحو 4 باملئة، وبالتايل ينطلق هولند 

نال  فيما  الناخبني،  م��ن  باملئة   44 م��ن  اأك���ر  م��ن 

التي جزمت فور  �ساركوزي �سفعة قوية من لوبني 

اإعالن النتائج باأن احلكومة الفرن�سية املقبلة �ستكون 

ا�سرتاكية، ما يعني اأنها دعوة ملنا�سريها لعدم تاأييد 

���س��ارك��وزي، يف ال��وق��ت ال���ذي اأع��ل��ن م��ر���س��ح اليمني 

الو�سط فرن�سوا بايرو، والذي حل يف املرتبة الرابعة 

بعد لوبني وقبل لن�سون، اأن ناخبيه اأحرار يف اختيار 

من ي�ساءون.. يف الوقت الذي بداأ الي�سار فور اإعالن 

النتائج عملية توحيد �سفوفه وراء هولند..

باخت�سار، فرن�سا قد تكون اأمام مرحلة جديدة، 

من دون اأن يعني ذلك انقالباً �سيا�سياً يف ال�سيا�سات 

العربي  ال�سراع  يخ�ض  فيما  وحت��دي��داً  اخلارجية، 

كذبة  وتطورت  �سورية،  يف  والأزم���ة  الإ�سرائيلي،   -

»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، ف��ه��ولن��د ق��د ي��ك��ون ن�سخة عن 

اأكر »عقالنية«..  بالتاأكيد �ستكون  �ساركوزي، لكن 

ويف كل احلالت فاإن فرن�سا ما بعد 6 اأيار هي غري 

ما قبلها.

عبد اهلل نا�صر

نتائج الدورة األولى رفضت االلتحاق األعمى باألطلسي

فرنسا تعاقب ساركوزي

هيالري كلينتون و�سوزان راي�س.. تخّبط اإىل حني انتهاء النتخابات الأمريكية

) العدد 211(  اجلمعة - 27 ني�سان - 2012

متحم�ساً لأية مغامرة يف �سورية، ومن هنا 

الأطل�سي  ب��ال��دور  ال��ت��ل��وي��ح  تف�سري  مي��ك��ن 

التي  اجل���ارة  اإي����ران؛  تخويف  ب��ه  املق�سود 

ارت���رك؛  ت��رك��ر  ب��ق��وة، ف��الأم��ريال  يخ�ساها 

ال��ذي  الرتكية  احلربية  الأك��ادمي��ي��ة  ق��ائ��د 

ا�ستقال موؤخراً، يرى اأن احلكومة الرتكية 

ال��رتك��ي  ال�سعب  اأن��ظ��ار  ح���رف  اإىل  ت�سعى 

حملة  عر  ل�سورية،  املعادية  مواقفها  عن 

الع��ت��ق��الت ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ���س��د �سباط 

اجل��ي�����ض امل��ت��ق��اع��دي��ن، وو���س��ف حم��اولت��ه��ا 

�سورية  �سد  الع�سكري  التدخل  ل�ستجداء 

اأردوغ���ان  حتري�ض  م�ستغرباً  ب���»اخل��ي��ان��ة«، 

ح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل يف 

لي�ض  اأن��ه  تاأكيده  م��ن  ال��رغ��م  على  �سورية، 

اأن  ارت��رك  وراأى  �سورية.  التدخل يف  ب��وارد 

ال�سعودية  اإىل  ال��زي��ارة الأخ���رية لأردوغ���ان 

تاأتي يف �سياق تنفيذه للمهمة املوكلة اإليه يف 

العدوان على �سورية، لفتاً اإىل اأن اأردوغان 

ق���ب�������ض ث���م���ن دم اجل����ن����دي ال����رتك����ي م��ن 

دفعة  اآخر  �سي�ستلم  واأن��ه  وقطر،  ال�سعودية 

مهمته،  يكمل  اأن  ب��ع��د  امل��دف��وع  امل��ب��ل��غ  م��ن 

وذلك يف تكرار ملا �سبق اأن قامت به حكومة 

للعراق عام  الأمريكي  الغزو  اأردوغ��ان قبل 

ال��رتك��ي  ب��اع��ت دم اجل��ن��دي  وال��ت��ي   ،2003
6 مليارات دولر، عن طريق �سفقة  مقابل 

�سربها  وثائق  اأكدته  ما  وهو  وا�سنطن،  مع 

جمل�ض  مينع  اأن  قبل  »ويكليك�ض«،  م��وق��ع 

اأن رف�ض  بعد  ال�سفقة،  تنفيذ هذه  الأم��ة 

تدخل تركيا يف احلرب العراقية.
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لبنانيات

مـــواقف
الذي  ال�صعب  املعي�صي  الو�صع  عند  توقفت  الأم��ة  حركة   •
الثقة  اأن  واعتربت  املواطنني،  على  يوميًا  �ضغطًا  ي�ضكل  بات 

املتجددة التي نالتها احلكومة يف جمل�س النواب اإثر املناق�ضات 

حافزًا  تكون  اأن  يجب  اآذار،  العقيمة التي قادتها جماعة 14 

من  مزيد  ولبذل  املواطنني،  مل�ضاكل  احللول  لإيجاد  للوزراء 

اجلهد والعطاء، لتخفيف حدة الأزمة التي تعي�ضها البالد.

ال�ضالح  تهريب  لوقف م�ضادر  الأمنية  القوى  ودعت احلركة 

الأمنية  بالتفاقات  التزمًا  املهربني؛  ومالحقة  �ضورية،  اإىل 

املوقعة بني البلدين.

الغاز  ت�ضدير  وق��ف  م�ضر  ب��اإع��الن  احل��رك��ة  رح��ب��ت  كما 

ل�»اإ�ضرائيل«، واعتربت اأن هذا املوقف ولو تاأخر اإعالنه يبقى 

موؤ�ضرًا للتغريات العميقة التي جتري يف م�ضر ما بعد الثورة.

الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد، رئي�س حزب الحتاد،   •
راأى اأننا ن�ضهد اليوم هجمة ت�ضتهدف كل الرتاث الذي يحمل 

العربية،  القومية  وكل  الأ�ضيلة،  القيم  وكل  العروبة،  معاين 

ت�ضتهدف  اأنها  كما  العربية،  وهويتنا  مببادئنا  يتعلق  ما  وكل 

الأمة،  وق�ضية  العروبة،  ق�ضية  الفل�ضطينية؛  الق�ضية  اأي�ضًا 

م�ضر  اإل��غ��اء  ق��رار  اأن  م��راد  واأك��د  ال��ع��رب.  وق�ضية  العربية 

اتفاقية الغاز مع الكيان ال�ضهيوين، واإعادة النظر يف اتفاقية 

موقعها  اإىل  م�ضر  ل��ع��ودة  �ضحيحة  خطوة  دايفيد،  كامب 

العروبي الريادي العربي.

الوحدوي  الإ�ضالمي  اللقاء  رئي�س  غ��ن��دور؛  عمر  احل���اج   •
ا�ضتغرب �ضرعة حتّرك ماكينة الإعالم العربي - ال�ضهيوين 

جلزيرة  جن��اد  اأح��م��دي  الي���راين  الرئي�س  ب��زي��ارة  للتنديد 

ملحافظة  الداخلية  جولته  �ضمن  اخلليج،  يف  مو�ضى«  »اأب��و 

لرفع  النفطي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  فاجتمع  هرمزكان، 

للجزيرة  الي��راين  الرئي�س  زي��ارة  واعتبار  التنديد،  �ضقف 

ا�ضتفزازًا وانتهاكًا ل�ضيادة المارات. وطالب غندور ب�ضحوة 

القد�س  وتهويد  فل�ضطني  احتالل  اإزاء  اأمريكا  لعرب  مماثلة 

واأعجز من  اأ�ضغر  اأنهم  �ضبعا، مع  واحتالل اجلولن ومزارع 

ذلك.

• النائب ال�سابق في�سل الداود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال 
للجبهة  ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضو  ا�ضتقبل  العربي،  اللبناين 

ال�ضعبية - القيادة العامة وم�ضوؤولها يف لبنان رامز م�ضطفى 

»القد�س«،  ا�ضم  حمل  للداود  درع��ًا  قّدم  الذي  عماد(،  )اأب��و 

لت�ضحيات  وتقديرًا  اجلبهة،  لتاأ�ضي�س  ال�47  الذكرى  ملنا�ضبة 

اإىل  والقومية والإ�ضالمية  الوطنية  بقواه  اللبناين  ال�ضعب 

للداود  التاريخي  ال��دور  واإىل  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  جانب 

ودعمه  انطالقتها،  منذ  الفل�ضطينية  للمقاومة  احلا�ضن 

للحقوق الفل�ضطينية، وكان تاأكيد من الطرفني على مركزية 

الق�ضية القومية فل�ضطني، و�ضرورة وحدة املوقف الفل�ضطيني 

يف مواجهة امل�ضاريع الإ�ضرائيلية والأمريكية، والتي تهدف اإىل 

ت�ضفية الق�ضية الفل�ضطينية.

• العميد م�سطفى حمدان؛ اأمني الهيئة القيادية يف حركة 
اجلمهورية  �ضفرية  زار  املرابطون،   - امل�ضتقلني  النا�ضريني 

اللقاء  وبعد  اأب��ادي.  ركن  غ�ضنفر  د.  الإيرانية؛  الإ�ضالمية 

اأو  لإي��ران  ملكًا  لي�س  الإي��راين  النووي  امللف  اأن  حمدان  اأكد 

قوة لها فقط، اإمنا هو ملك لأبناء الأمة الواحدة، واأن اإيران 

ت�ضكل حمورًا اأ�ضا�ضيًا يف حمور املجابهة واملقاومة، ويف حمور 

ال�ضاعني لتحرير فل�ضطني والقد�س ال�ضريف.

• راجي احلكيم؛ رئي�س الرابطة الأهلية يف الطريق اجلديدة، 
جمل�س  جل�ضة  يف  املا�ضية  القليلة  الأي��ام  جرى  ما  اأن  اعترب 

الأطفال،  وا�ضتهزاء  ال�ضباب،  فكاهة  حمّط  اأ�ضبح  النواب، 

اإىل بع�س  كما تعليقات رّواد املقاهي، وال�ضبب يعود يف ذلك 

الرنانة  وخطاباتهم  ال��ن��واب،  جمل�س  يف  البارزين  النجوم 

ال�ضاب  ياأبى  والذي  النابي،  بالكالم  اأ�ضماعنا  اأطربت  التي 

الع�ضريني العمر من النحدار اإىل تلك امل�ضتويات.

جتاوزت العا�سمة الثانية؛ طرابل�س، حتى لآن 

ا�ستهداف  حماولة  واآخرها  لها،  ُتعّد  التي  الفتنة 

م��ق��ر ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د الإ���س��ام��ي، يف حم��ل��ة اأب��ي 

العام  اأمينها  بحكمة  ا�ستطاعت  وال��ت��ي  ���س��م��راء، 

ال�سيخ بال �سعبان، قطع الطريق على امل�سطادين 

يف مياه الفتنة، والذي اأكد اأن الإ�سكال الذي ح�سل 

ك���ان ف���ردي���اً، وه���و م����دان م��ن ال��ن��واح��ي الوطنية 

وقف  ���س��رورة  على  م�سدداً  والأخ��وي��ة،  وال�سرعية 

ثقافة الكراهية ولغة التحري�س املعتمدة من قبل 

جهات معروفة وم�سوؤولة عن رفع من�سوب التوتر 

يف طرابل�س اإىل درجة خطرية جداً.

مواقف  �سل�سلة  هناك  كانت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

الع��ت��داء  حم���اولت  ا�ستنكرت  واإ�سامية  وطنية 

منطقة  يف  الإ���س��ام��ي  التوحيد  حركة  مقر  على 

اأب���ي ���س��م��راء، ف���دان الأم����ن ال��ع��ام حل��رك��ة الأم���ة 

النا�سر جربي ما جرى يف �سوارع  ال�سيخ د. عبد 

طرابل�س من ا�ستفزازات، موؤكداً اأن حركة التوحيد 

الإ�سامي،  للعمل  حا�سنة  هي  امل�سّرف  بتاريخها 

ورك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة م��ن رك���ائ���زه يف امل��دي��ن��ة، مهيباً 

احلفاظ  الإ�سامية  ال�ساحة  يف  العاملن  بجميع 

ال�سراعات  يف  زجها  وع��دم  املدينة،  ا�ستقرار  على 

ان�����س��ق��اق  اأي  لأن  امل��ن��ط��ق��ة،  اجل���اري���ة يف  ال���ك���ربى 

ال��وق��ت،  ه��ذا  الإ���س��ام��ي��ة يف  ال�ساحة  ل��ه  تتعر�س 

الوطني  ال�سعيد  على  كربى  تداعيات  له  �ستكون 

والعربي، موؤكداً اأن امل�سلمن ال�سرفاء لن ي�سمحوا 

اأم��ن  لأن  التوحيد بطرابل�س،  ح��رك��ة  با�ستفراد 

اأحمر  خط  الإ�سامية  ال�ساحة  وا�ستقرار  ووح��دة 

لن ن�سمح بتجاوزه.

كنا  قال:  امل�سلمن،  العلماء  من جهته، جتمع 

قد حذرنا مراراً وتكراراً من اأن ال�سحن ال�سيا�سي 

التعاطي  يف  املعتمدة  والطائفية  املذهبية  واللغة 

ا�ستقرار  على  �سلباً  �ستنعك�س  ال�سوري،  ال�ساأن  مع 

لبنان  اأن م�سلحة  وبيّنا  لبنان،  الأمني يف  الو�سع 

هي يف ما ت�ساَل عليه َمن وّقع على اتفاق الطائف، 

ل��ل��ت��اآم��ر على  األ ي��ك��ون ل��ب��ن��ان مم���راً ول م��ق��راً  يف 

ال��ن��اأي  اأّي���دن���ا �سيا�سة احل��ك��وم��ة يف  ���س��وري��ة، وق���د 

يكون  اأن  �سرط  �سورية،  الأح��داث يف  بالنف�س عن 

هذا الناأي اإيجابياً، مبعنى منع التوغل من لبنان 

اأن  الظاهر  لكن  �سورية..  اإىل  الأ�سلحة  وتهريب 

�سعيه  يف  م�ستمراً  زال  ما  بلبنان  ال�سر  يريد  من 

ل��ت��وري��ط ل��ب��ن��ان مب��ا ي��ج��ري يف ���س��وري��ة، لإدخ��ال��ه 

�سرب  اإىل  تهدف  التي  الهدامة،  الفو�سى  جو  يف 

ال�ستقرار وتفتيت البلد، واإيقاع الفتنة بن اأبنائه، 

الواقع  وما ح�سل يف طرابل�س هو دليل على هذا 

ال�سيئ.

وندد لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سامية 

ر  املغرَّ يف لبنان مبحاولة العتداء من قبل بع�س 

ال�سلفي  ال��ت��ي��ار  على  حم�سوبون  ه��م  ومم��ن  ب��ه��م، 

وحزب امل�ستقبل.

وط��ال��ب ال��ل��ق��اء اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين والأج���ه���زة 

الأمنية املخت�سة بال�سرب بيد من حديد كل من 

ت�سّول له نف�سه العبث باأمن طرابل�س وال�سمال.

اجلعيد؛ رئي�س  زه��ري  ال�سيخ  دان  جانبه،  من 

يد  الع��ت��داء على  امل��ق��اوم، حم��اول��ة  العمل  جبهة 

مدعي  م��ن  وامل��وت��وري��ن  ال�سفهاء  ال�سبية  بع�س 

ن��واب  بع�س  ي�ستغلهم  ال��ذي��ن  وغ��ريه��م  ال�سلفية، 

وم��وؤام��رات��ه��م  غاياتهم  لتحقيق  امل�ستقبل  ح��زب 

امل�سبوهة.
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ال�سريكة  اللبنانية  اجلهات  اأن  يبدو 

يف �سفك الدم ال�سوري، عازمة على اإقحام 

ط��راب��ل�����س وب��ع�����س م��ن��اط��ق ال�����س��م��ال يف 

اأحكم  بعدما  خ�سو�ساً  ال�سورية،  الأزم��ة 

الأر���س،  على  �سيطرته  ال�سوري  اجلي�س 

واأ���س��ق��ط ب��ذل��ك م�����س��روع اإق���ام���ة مناطق 

عازلة يف الداخل ال�سوري.

وبعد موافقة احلكومة ال�سورية على 

خ��ط��ة امل��وف��د ال����دويل اإىل ���س��وري��ة ك��ويف 

اأن���ان، ودع���م بع�س ال��ق��وى ال��دول��ي��ة لها، 

تلوح  ب��داأت  وال�سن،  رو�سيا  ويف مقدمها 

لاأزمة  �سيا�سة  ت�سوية  مامح  الأف��ق  يف 

غالبية  اإق����رار  بعد  خ�سو�ساً  ال�����س��وري��ة، 

القوى الغربية بتما�سك اجلي�س ال�سوري 

وولئ�������ه ل���ل���وط���ن، وب���ال���ت���ايل ا���س��ت��ح��ال��ة 

اإ�سقاط �سورية.

عندها �سعرت القوى التكفريية التي 

مار�ست �ستى اأنواع الإرهاب والقتل يف حق 

وقود  جمرد  كانت  اأنها  ال�سوري،  ال�سعب 

للموؤامرة على �سورية لي�س اإل، ولن يكون 

لها اأي دور يف املرحلة املقبلة، واأنها حتماً 

احلكومة  م��ع  ت�سوية  اأي  خ���ارج  �ستكون 

التكفريين  دف��ع  ال��ذي  الأم���ر  ال�سورية، 

مناطق  ب��ع�����س  لإ���س��ع��ال  التخطيط  اإىل 

عليها، يف حم��اول��ة  وال�����س��ي��ط��رة  ال�����س��م��ال 

ال�����س��وري��ة، واإي��ج��اد دور  ب��الأزم��ة  لربطها 

املحاولة  عرب  مرتقبة  ت�سوية  اأي  يف  لهم 

املذكورة.

الأخ��ط��ر م��ن ذل��ك ه��و م�سعى ه��وؤلء 

»امل�ستقلبين«،  التكفريين، ومن خلفهم 

اإىل ع���دم اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

ال�سمال،  يف  الأم��ن��ي  الو�سع  تفجري  عرب 

وات��ه��ام ح���زب اهلل وح��ل��ف��ائ��ه ب��ذل��ك، فقد 

ب����دت م���ام���ح ه����ذا ال���ت���وج���ه م���ن خ��ال 

احل��ري��ري،  ال��دي��ن  �سعد  الرئي�س  حديث 

وال�������ذي ع�����رّب ف���ي���ه ع����ن رف�������س���ه اإج������راء 

الن��ت��خ��اب��ات يف ظ���ل ال�����س��اح، ث���م ات��ه��ام 

بع�س  بت�سليح  للمقاومة  اآذار   14 فريق 

الأف����رق����اء يف ال�����س��م��ال، لإي����ج����اد ذري��ع��ة 

اأجريت  اإذا  ل�سيما  النتخابات،  لتاأجيل 

ُيفقد  ق��د  ال���ذي  الن�سبي،  ال��ق��ان��ون  وف���ق 

فريق احلريري ثاثن باملثة من حجمه 

عمار  النائب  ح�سب  ال��راه��ن؛  التمثيلي 

حوري.

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ي���وؤك���د م�����س��در يف 

اإج���راء  ا�ستحالة  اآذار،  م��ن  الثامن  ق��وى 

الن���ت���خ���اب���ات ال���ربمل���ان���ي���ة وف����ق ال��ق��ان��ون 

األ م�����س��ل��ح��ة ل��ف��ري��ق  ال����راه����ن، م��ع��ت��رباً 

احلريري باعتماد القانون الن�سبي، الذي 

العملية  امل��ذه��ب��ي يف  ال��ت��اأث��ري  م���ن  ي��ح��د 

التمثيل،  يف  العدالة  ويحقق  النتخابية، 

الأم�������ر ال������ذي ي��ف��ق��د »ت����ي����ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

الأم�سى،  النتخابي  �ساحهم  وحلفاءه 

ويعيدهم اإىل حجمهم الطبيعي.

اأم������ا يف �����س����اأن اخل���ط���ة ال���ت���ي ت�����س��ك��ل 

الذين  »التكفريين«  ب��ن  تقاطع  نقطة 

ت�سوية  اأي  يف  لهم  مكان  اإيجاد  يحاولون 

ل���اأزم���ة ال�����س��وري��ة، و«امل�����س��ت��ق��ب��ل« ال���ذي 

النيابية،  الن��ت��خ��اب��ات  ن�سف  اإىل  ي�سعى 

فهي تف�سي اإىل توتري الو�سع الأمني يف 

ال�سمال، وبداأت تاأخذ حيز التنفيذ:

اأوًل: من خال اإثارة النعرات املذهبية 

واخلطب التحري�سية، وتنظيم احلمات 

لثنيه  اللبناين،  اجلي�س  على  الإعامية 

عن دوره يف حماية املواطنن.

ث�����ان�����ي�����اً: ع�����رب ت�������س���ي���ري ت����ظ����اه����رات 

�����س����وارع ط��راب��ل�����س �سد  ا����س���ت���ف���زازي���ة يف 

اأي ف��ري��ق اأو م��ك��ون ي��وؤي��د ن��ه��ج امل��ق��اوم��ة 

واملمانعة، لفتعال م�سكلة معه، وملحاولة 

ترهبيه اأو النق�سا�س عليه.

وهذا ما حدث الأ�سبوع الفائت، حيث 

ن��ظ��م ال��ت��ك��ف��ريي��ون »ت���ظ���اه���رة« حت��ول��ت 

اإىل ه��ج��وم ع��ل��ى م��ق��ر ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د 

اأب���ي ���س��م��راء، �سقط  الإ���س��ام��ي يف حملة 

جراءه اأربعة جرحى.

ويف هذا ال�سدد، اأبدت م�سادر حزبية 

»�سيناريو  ت��ك��رار  م��ن  خوفها  طرابل�سية 

اأبي �سمراء« يف منطقة امليناء، حيث مقر 

ال�����س��ي��خ ه��ا���س��م م��ن��ق��ارة، يف ���س��وء ت��واف��ر 

»التكفريين«  حت�سريات  عن  معلومات 

اآذار«   14« م��ك��ون��ات  بع�س  م��ع  بالتن�سيق 

للهجوم على مقر منقارة، بعدما حاولوا 

�سابقاً اإ�سعال فتيل م�سكلة معه، احتجاجاً 

املخ�س�سة  املراقبة  كامريات  وج��ود  على 

حل���م���اي���ة م����ق����ره، ب���ذري���ع���ة اأن����ه����ا ت�����س��ّور 

ال�سريعة  ينايف  ما  الطريق،  على  الن�ساء 

الإ�سامية!

اأن التن�سيق قائم بن  واأك��دت امل�سادر 

لأي  اللبنانية«  و»ال���ق���وات  »ال��وه��اب��ي��ن« 

عمل اأمني مرتقب، واأن امل�سوؤول القواتي 

الربط بن  ي�سكل حلقة  املدعو )ح. �س( 

الفريقن.

الو�سع  انفات  من  امل�سادر  وح��ذرت 

اغتيال  ال�سمال، ومن عمليات  الأمني يف 

تطاول اأفرقاء يف فريق 8 اآذار، يف حماولة 

ل�ستح�سار امل�سهد ال�سوري اإىل طرابل�س، 

واإق��ح��ام��ه��ا يف الأزم�����ة ال�����س��وري��ة.. فهل 

توؤدي »حكومة الناأي بالنف�س« دورها لواأد 

طرابل�س  �ستتحول  اأم  ال�سمال،  يف  الفتنة 

اإىل »نهر بارد« ثان، بدًل من »بابا عمرو«؟ 

ح�سان احل�سن

هل ستكون طرابلس »محرقة« االنتخابات النيابية؟

ماذا بعد االستفزازات 
المشبوهة في الشمال؟



التي  ال�ضيا�ضية  ال��ط��ب��ق��ة  تتمكن  مل 

حتى  ال���ض��ق��الل  فجر  منذ  لبنان  حكمت 

اليوم، من بلورة م�ضروع وطني جامع يرثي 

�ضياغة  من  ول  لأبنائه،  احل�ضاري  التنوع 

البالد  تنمية  ي�ضمن  اقت�ضادي  برنامج 

ويحمي م�ضتقبل مواطنيه. 

ا�ضتغلت هذه الطبقة ال�ضيا�ضية الوح�س 

فائقة  ب��رباع��ة  وا���ض��ت��خ��دم��ت��ه  ال��ط��ائ��ف��ي، 

هذه  الق��ت�����ض��ادي��ة..  م�ضاحلها  حلماية 

يوميًا  وتكرب  تت�ضخم  كانت  التي  امل�ضالح 

حتى �ضارت تتقدم على ال�ضيا�ضة واملبادئ 

للمجتمع  احل��ي��وي��ة  وامل�����ض��ال��ح  وال��ق��ي��م 

امل�ضالح  ه��ذه  متكنت  اأن  اإىل  وال��وط��ن، 

�ضياغة  من  احلاكمة  للراأ�ضمالية  الفئوية 

النظام ال�ضيا�ضي للبلد بعد اتفاق الطائف، 

ل�ضتالم  ال����رثوات  اأ���ض��ح��اب  ت��ق��ّدم  حيث 

والنيابية،  وال��وزاري��ة  احلكومية  املنا�ضب 

وبات الرثاء هو الالزمة ال�ضرورية للتقدم 

اإىل اأي موقع �ضيا�ضي يف النظام. 

اأك��رث  ب���اأن ه��ن��اك  تفيد الإح�����ض��اءات 

خط  حتت  يعي�ضون  لبناين  األ��ف   200 من 

كما  يوميًا،  دولري���ن  م��ن  اأق��ل  اأي  الفقر، 

اأورد تقرير للبنك الدويل، فهل �ضحيح اأن 

كل اللبنانيني الفقراء اأغبياء ل ي�ضتطيعون 

ل  لأن��ه��م  اأذك��ي��اء  وحكامهم  امل���ال،  ك�ضب 

اأن  حتى  ث��روات��ه��م؟  ت���زداد  كيف  يعلمون 

عندما  ال�ضحافيات  لإح��دى  قال  اأحدهم 

ت�ضاألينني عن حجم  �ضاألته عن ثروته: هل 

ثروتي قبل ال�ضوؤال اأو بعد ال�ضوؤال؟

امل���واط���ن ال��ل��ب��ن��اين ال��ي��وم ب���ات يدفع 

واأخرى  للدولة  املياه مرتني؛ واحدة  فاتورة 

ا�ضتغنى  بلد  يف  املياه،  و�ضركات  ل�ضهاريج 

التلفونية  ال��دول��ة  خ��دم��ات  ع��ن  امل��واط��ن 

يف  نعم،  اخللوية..  ال�ضركات  اإىل  وذه��ب 

توفري  وبدل  �ضرائبها،  الدولة  ت�ضتويف  بلد 

ل  ال��ط��رق��ات،  و�ضيانة  والطبابة  التعليم 

ي�ضتفيد املواطن من اأي من تلك اخلدمات، 

الباهظ،  املدر�ضي  الق�ضط  املواطن  فيدفع 

الدولة  تتبناه  ال��ذي  التعليم  م�ضتوى  لأن 

لأن  للم�ضت�ضفيات،  اأي�ضًا  ويدفع   .. م��ت��دنٍّ

لكل  ا�ضت�ضفائيًا  �ضريرًا  ت��وؤم��ن  ل  ال��دول��ة 

ولي�س  املدن  �ضوارع  متالأ  واحُلفر  مري�س، 

القرى فقط!

ي��ذه��ب  اأن  يف  اخل�����وف  ك���ل  اخل�����وف 

يف  ال�ضخ�ضي  اأم��ن��ه  ليوفر  حتى  امل��واط��ن 

امل�ضتقبل، ول ي�ضعى لتاأمني بديل عن الدولة 

والكهرباء  وال�ضيانة  والتعليم  الطبابة  يف 

واملاء فقط! 

ليحموا  ال�ضارع  اإىل  النا�س  ينزل  متى 

وطنهم،  ووح���دة  ال��ك��رمي  بالعي�س  حقهم 

وي�ضاهموا بولدة نظام �ضيا�ضي ودولة تليق 

بلبنان و�ضعبه؟!

احلكومات  مت�ضكت  مل��اذا  يعلم  اأح��د  ل 

التي تعاقبت بعد الطائف يف اإنتاج الكهرباء 

ت�ضتخدم  ومل  وامل��ازوت  اأوي��ل«  »الفيول  من 

يعطي  الغاز  ا�ضتخدام  اأن  العلم  مع  الغاز، 

األف  و320  مليارين  بحوايل  للخزينة  وفرًا 

دولر �ضنويًا، بينما تك�ضف املعلومات يف لغز 

�ضاعة  كل  يف  الدولة  خ�ضارة  اأن  الكهرباء 

كلفتها  تبلغ  الكهرباء  اإن��ت��اج  م��ن  واح���دة 

اإىل  ي�ضل  الإنتاج  وباأن  دولر،  األف   273
وتبلغ  ال�ضنة،  يف  �ضاعة  واط  كيلو   8500
اخل�ضارة ال�ضنوية ب�ضبب عدم وجود م�ضروع 

ح��واىل  امللف  ه��ذا  يف  اجل���ذري  لالإ�ضالح 

�ضتة مليارات دولر. 

ك��ارث��ة مالية  ب���ات  ال��ك��ه��رب��اء   ع��ج��ز 

و700  مليارًا  يدفعون  اللبنانيون  حقيقية، 

مليون دولر للمولدات الكهربائية اخلا�ضة، 

اإ�ضافة اإىل اأن املواطنني يتعر�ضون خل�ضائر 

الكهربائية  الأع��ط��ال  ج��راء  من  مبا�ضرة 

بحواىل املليار و500 مليون دولر.

فاإن  ال���دويل،  للبنك  درا���ض��ة  اآخ��ر  ويف 

للمولدات  يلجاأون  اللبنانيني  من  باملئة   58
اخلا�ضة..

يف  ا�ضتدانت  الدولة  اإن  يقول  البع�س 

الت�ضعينات من اأجل الإعمار، واإن حمو اآثار 

احلرب الأهلية وتاأهيل البنى التحتية التي 

دمرتها احلروب هو �ضبب هذا العجز، لكن 

ين هو  الأرقام ت�ضري اإىل اأن 90 باملئة من الدَّ

اأرباب  التي ميلكها  للم�ضارف  ُتدفع  فوائد 

من  خيالية  اأرب��اح��ًا  جنت  والتي  النظام، 

جراء هذه العمليات، واإن �ضركات املقاولت 

اأي�ضًا  اآثار احلرب ميتلكها  التي توّلت حمو 

اأرباب النظام، وبذلك يكونون قد ا�ضتدانوا 

املال من امل�ضارف التي ميلكونها، ليدفعوا 

ل�ضركات املقاولت التي ميلكونها! 

ال�ضرقة؟  من  العام  امل��ال  يحمي  من 

ي���وق���ف ال���ه���در امل���ت���م���ادي يف كل  وم����ن 

القطاعات؟ 

الفا�ضد  يكافئ  الذي  اللبناين  النظام 

واملرت�ضي اأنتج ق�ضاء كافاأ جمرمي البيئة 

من اأ�ضحاب الك�ضارات ومدمني الوزارات 

ب�400 مليون دولر من خزينة الدولة، لأن 

اأحد امل�ضوؤولني اأوقفهم ومنعهم من ت�ضويه 

يف  جباله  وقمم  لبنان  يف  الطبيعة  جمال 

ال�ضيا�ضي  النظام  �ضمري..  �ضحوة  حلظة 

ا�ضتولت  عقارية  �ضركة  اأعطى  لبنان  يف 

بغري حق على اأمالك املواطنني، وو�ضعت 

يدها على هذه العقارات اخلا�ضة مبوجب 

ومينح  ليكافئها  موؤخرًا  عاد  ر�ضمي  قرار 

من  م��رب��ع  م��رت  األ���ف   450 ال�ضركة  تلك 

ت��وازي  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة،  مدينته  واج��ه��ة 

دولر! مليار  قيمتها املالية اأكرث من 12 

�ضرقة  على  اأدم���ن  �ضيا�ضي  نظام  اإن��ه 

املمتلكات  على  التعدي  وجعل  العام،  املال 

العامة وجهة نظر.

ل اأحد يعلم ملاذا يف دولة ُيتوقع اأن يكون 

دولر  مليار   85  ،2015 ع��ام  يف  عجزها 

ب�ضبب الإعمار كما يّدعون! 

اأو  اإدارة  هناك  كانت  اإن  يعلم  اأح��د  ل 

هيئة  ه��ن��اك  ه��ل  اأو  ال��ب��الد،  يف  م�ضوؤلون 

تخطط مل�ضتقبل البالد وتنميتها؟

التي  ال��دول��ة  يعلم ما هي ه��ذه  اأح��د  ل 

نعي�س فيها؟

جهاد ال�ساين 
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ما هو ال�سر الذي جعل »قوى 14 اآذار 1978« تتحرك 

يف نغمة واح���دة، ون�سق واح���د، يف احل��دي��ث ع��ن حكومة 

حيادية اأو حكومة تكنوقراط برئا�سة جنيب ميقاتي؟

اندلع هذا احلديث ب�سكل وا�سع قبيل وخال  فجاأة 

وبعد جل�سة املناق�سة النيابية للحكومة، لكن ي�ساف اإىل 

هذا ال�سوؤال �سوؤال اآخر: هل كان رئي�س احلكومة جنيب 

ميقاتي يف هذه الأجواء؟ 

م�سادر ذات �سلة توؤكد اأن خطة كانت قد ُو�سعت بن 

اأفرقاء املعار�سة يف هذا الجت��اه، وكان يجري العمل يف 

اجتاهن، الأول باجتاه رئي�س احلكومة، والثاين باجتاه 

النائب وليد جنباط.

زي��ارات  اأن  امل�سادر  ه��ذه  توؤكد  الأول:  امل�ستوى  على 

م��ت��ك��ررة ���س��ري��ة ل��ف��وؤاد ال�����س��ن��ي��ورة ك��ان��ت حت�سل ب��اجت��اه 

ال�سراي احلكومي، وتردد اأن زائر ال�سراي طرح م�سروعاً 

لت�سكيل حكومة حيادية اأو تكنوقراط ت�ستمر حتى اإجناز 

النتخابات النيابية.

بع�س  كانت  ال��ذي  اإىل احلديث  امل�سادر  وتلفت هذه 

ل  ب��اأن��ه  قليلة،  اأ�سابيع  منذ  رددت���ه  ق��د  الإع���ام  و�سائل 

ياأت من فراغ، خ�سو�ساً جلهة نية الرئي�س ميقاتي عدم 

امتعا�س  اأث���ار  م��ا  وه��و  املقبلة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  الرت�سح 

ح��ل��ي��ف��ي��ه ال����وزي����ر حم��م��د ال�����س��ف��دي واأح����م����د ك���رام���ي، 

حتى  اأو  م�ست�ساريه  م��ن  اأح���داً  اأو  ميقاتي  اأن  خ�سو�ساً 

�سظاياها  و�سلت  التي  التكهنات،  هذه  تنف  ل  م�سادره 

لفته  ال��ذي  ب��ري،  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س  اإىل  اأي�ساً 

حكومة  رئي�س  وت�����س��رف��ات  م��واق��ف  يف  الغمو�س  اأي�����س��اً 

»كلنا للوطن.. كلنا للعمل«، مما جعله، وعلى طريقته يف 

غرز الدبابي�س، يوجه دبابي�سه اإىل احلكومة التي ت�سّيع 

احلكومة  رئي�س  وك��اأن  ب��دا  الأخ���رى، حتى  تلو  الفر�سة 

»الناأي«  �سيا�سة  فتحولت   ،1978 اآذار   14 اآلية  من  ج��زء 

على  خمتلفة؛  م�ستويات  ع��ل��ى  للمعار�سة  خ��دم��ة  اإىل 

الوقائع من  به  ال�سورية، وما حتفل  التطورات  م�ستوى 

ال�سوري،  الداخل  اإىل  تخريب وتهريب �ساح ومقاتلن 

لقانون  التنظيمية  امل��را���س��ي��م  اإ����س���دار  يف  امل��م��اط��ل��ة  اإىل 

النفط، اإىل هيئة النفط، اإىل غريها من املوا�سيع.. اإىل 

�سعر  حيث  فيها،  ج��رى  وم��ا  النيابية  اجلل�سة  كانت  اأن 

ميقاتي اأن املعار�سة يف وارد خمتلف، وهي تريد ح�سابات 

تريد  ل  بل  باحلكومة،  الإط��اح��ة  على  تقوم  ل  خمتلفة 

اأ�سواأ الحتمالت  ال�سنيورة، ويف  اإل منها، هو فوؤاد  راأ�ساً 

ميقاتي من  الرئي�س  تيقن  وهنا  احل��ري��ري،  �سعد  ع��ودة 

اإل  يحتمل  ل  ال��ذي  الفريق،  لهذا  الإلغائية  التوجهات 

نف�سه وم�ساريعه.

اأم����ا الجت�����اه ال���ث���اين، ف��ه��و ي��ت��م ع���رب ال��ن��ائ��ب ول��ي��د 

املتطرفة  الطروحات  من  يتوج�س  ب��داأ  ال��ذي  جنباط، 

ب��دوره  ب���داأ  ول��ه��ذا  امل�ستقبلين،  بع�س  قبل  م��ن  حياله 

توجيه ر�سائل نحوهم بطريقته اخلا�سة، اأبرزها تكثيف 

لقاءاته مع اجلماعة الإ�سامية، ومع اإ�سامين اآخرين، 

كاأحمد الأ�سري يف �سيدا، يف الوقت الذي كان يحاول اأن 

كانت مقفلة  والتي  ال�سعودين،  ات�ساله مع  قنوات  ميد 

اإىل اأن ت��ب��ن ل��ل��ري��ا���س ان��ه��ي��ار اخل��ط��ة ال�����س��ن��ي��وري��ة يف 

جل�سة املناق�سة العامة، ف�سارعت الريا�س اإىل الرد على 

جنباط، الذي هرول اإليها م�سرعاً للقاء �سعود الفي�سل، 

اللقاءات ل  �سعد احل��ري��ري، لكن ما ر�سح عن ه��ذه  ثم 

يف  لا�ستمرار  املختارة  ق�سر  وارث  اأزر  �سد  �سوى  يكن 

عن  يبلَّغ  ل  اأن��ه  خ�سو�ساً  �سورية،  �سد  حملته  ت�سعيد 

اإ�سقاط  الأخ��ري يف  ليذهب حتى  �سيقب�سه  ال��ذي  الثمن 

ا�ستفادة منها، لأنه بي�سة  التي يعترب الأكرث  احلكومة، 

م�ستوى  على  يريده  ما  كل  على  ويح�سل  فيها،  القبان 

الوزارات التي ي�سغلها )الأ�سغال، وال�سوؤون الجتماعية، 

واملهجرين(.

هنا تطرح امل�سادر �سوؤاًل ا�ستنتاجياً، فرتى اأن »قوى 

اآذار 1978« قد جتد نف�سها يف موقع تتوقف فيه عن   14
نف�سها  تعترب  لأنها  امليقاتية،  احلكومة  برحيل  املطالبة 

م�سادر  توجزها  اأ�سباب  لعدة  منها  ال��ك��ربى  امل�ستفيدة 

معار�سة على النحو الآتي:

والق�سائية  الأمنية  القوى  يف  الأ�سا�سية  املواقع  اأن 

حم�سوبة عليها، وهي التي عّينتها.

منها،  مت�سرراً  نف�سه  يعترب  ل  احلكومة  رئي�س  اأن 

وب��ال��ت��ايل ق��د ت��ك��ون �سعرة م��ع��اوي��ة ال��ت��ي ق��د تعيد ن�سج 

حتالفاته معها على غرار عام 2009.

حكومة تعمل وفق الطريقة امليقاتية من دون حتديد 

األوان، وفق �سيا�سة »الناأي« غري حمددة الأهداف واملعال، 

جتعل كل اأطراف املوالة يف احلكومة حتت مرمى اأ�سهم 

املعار�سة التي ت�ستغلها انتخابياً.. وهذا ما يجعل رئي�س 

تراه  ما  وفق  2013؛  انتخابات  يف  مر�سح  غري  احلكومة 

هذه امل�سادر، خ�سو�ساً اأنه ل »يزّيت« ماكينته يف ال�سمال 

لتبداأ العمل مع اقرتاب موعد النتخابات.

وليد  م��واق��ف  ان��ت��ظ��روا  الآت��ي��ة:  بالنتيجة  لنختتم 

التي  مواقفه  وتابعوا  لل�سعودية..  زيارته  بعد  جنباط 

�سيطلقها لتعرفوا ما اإذا كان »اخلري« ال�سعودي قد تدفق 

عليه.. وبعدها لكل حادث حديث.

حمرر ال�س�ؤون اللبنانية

رحت الحكومة الحيادية؟
ُُ
لماذا وكيف ط

رفت لإعادة بناء و�سط بريوت؟ من امل�ستفيد من املليارات التي �سُ

الرئي�س جنيب ميقاتيالرئي�س فوؤاد ال�سنيورة



دميقراطية ملرة واحدة مركبة 

للو�سول اإىل ال�سلطة بالن�سبة اإىل 

جماعة الإخوان الأممية.. جعجع 

عن ق�سد اأو غري ق�سد يف حمور 

تكفريي، ول ي�ستطيع طمانة 

امل�سيحيني.. حماولت تيئي�س 

النا�س �ستف�سل، لأن عمل وزراء 

التيار والتكتل ل ي�سبه ب�سيء اأعمال 

حكومات احلريرية ال�سيا�سية.

تكتل  ع�ضو  ح��اورت  »الثبات«  جريدة 

دي��ب،  حكمت  ال��ن��ائ��ب  والإ���ض��اح  التغيري 

حول اآخر امل�ضتجدات املحلية، وكان احلوار 

الآتي.

ي����وؤك����د ال���ن���ائ���ب ح��ك��م��ت دي�����ب ف�����ض��ل 

من  احلر  الوطني  التيار  وزراء  ا�ضتهداف 

دللت  ع��ن  ي��ق��ول  النيابية،  الأق��ل��ي��ة  قبل 

النواب،  ملجل�س  العامة«  »املناق�ضة  جل�ضة 

وهجوم نواب املعار�ضة على احلكومة، اإنها 

اأ�ضبه بامل�ضرحية املك�ضوفة، »كامهم هزيل 

وغ���ري ج���دي، واأ���ض��ل��وب��ه��م ممنهج وه��دف��ه 

اإط�����اق ال�����ض��ائ��ع��ات، وب���ال����»ب���روب���اغ���ان���دا« 

للت�ضوي�س  ال��وط��ن  بناء  يريد  مل��ن  امل�ضيئة 

على اإجنازاته«، وي�ضيف ديب: »يف النهاية 

ظهر للقا�ضي والداين اأن الأقلية النيابية 

كتلها  روؤ�ضاء  ل�ضان  على  الأكاذيب  تفربك 

ون��واب��ه��ا، لأن��ه��ا ت��ري��د تيئي�س ال��ن��ا���س من 

اأي����ة حم��اول��ة اإ���ض��اح��ي��ة ج��دي��ة، لإظ��ه��ار 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ن ع���ل���ى ���ض��اك��ل��ت��ه��م ف��ا���ض��ل��ن، 

وه��ذا الأم���ر ل��ن ن�ضمح ب��ه على الإط���اق، 

بكام  ُتبعرث  ول��ن  ُت�ضخف  ل��ن  فجهودنا 

فارغ ل ي�ضتند اإىل وثيقة اأو م�ضتند«.

ي�ضع ديب ا�ضت�ضرا�س الأقلية النيابية 

ل�ضعورها  ال��ت��ي��ار  وزراء  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  يف 

وزراء  عمل  ع��ن  امل��ت��اأت��ي  ال�ضديد  باخلطر 

عن  لقواعدهم  �ضيقولون  »م���اذا  التكتل، 

جن����اح اأخ�����ض��ام��ه��م ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ن؟ ومب����اذا 

امل�ضيء  كامهم  النهاية  ويف  ���ض��ي��ربرون؟ 

�ضخف  تك�ضف  ب��وق��ائ��ع  عليه  ُرد  املُ��ف��ربك 

ادعاءاتهم«.

وع�����ن ا���ض��ت��ك��م��ال ال���ه���ج���وم م����ن ق��ب��ل 

على  ع����دوان(  )ال��ن��ائ��ب  اللبنانية  ال��ق��وات 

على  احلكومة  ح�ضول  رغ��م  التيار،  وزراء 

التي  املعطيات  اأن  اإىل  دي��ب  ي�ضري  الثقة، 

اإ����ض���اب���ة امل��ع��ار���ض��ة بخيبة  مي��ل��ك��ه��ا ت���وؤك���د 

اأن��ه��ا جل�ضة  »ي��ع��ق��دون  ك��ب��رية ونكبة،  اأم���ل 

اأراد ط��رح  ال��ب��ع�����س  مل���ا ح�����ض��ل،  ت��ق��ي��ي��م��ي��ة 

لإحراجنا،  التيار  ووزراء  باحلكومة  الثقة 

فجاءته النتيجة معاك�ضة ملا ياأمل.. هربوا 

كالغزلن، وهذا الأمر م�ضحك مبٍك، لأن 

�ضواء  قامو�ضنا عمل جدي،  ال�ضيا�ضة وفق 

اأكنا داخل احلكم اأم املعار�ضة«.

تيئي�س النا�س.. وت�ضييع 

»ال�ضنكا�س«

ي��ف�����ض��ر دي����ب م��ع��ط��ي��ات��ه الأك����ي����دة عن 

بالقول:  املعار�ضة  ل��دى  نك�ضة  وج��ود 

»ال�����ض��ب��ب م����رده ل��ي�����س وج����ود اأخ��ط��اء 

كامهم  ل��ف��راغ  ب��ل  فح�ضب،  تكتيكية 

ع��م��ل��ي��ة،  م�����ض��م��ون وواق����ع����ة  اأي  م����ن 

واإط��������اق ال���ت���ه���م ج����زاف����اً وحم��اك��م��ة 

ال��ن��واي��ا رغ���م ارت���ف���اع ال�����ض��وت يخفت 

ل��و ج���اء ع��ل��ى ���ض��ا���ض��ات ال��ت��ل��ف��زة واأم���ام 

ال���ن���ا����س  لأن  ال�����ك�����ام�����ريا،  ع����د�����ض����ات 

ماآثر  اللبنانيون  ن�ضي  فهل  »قا�ضعة«، 

العامة ليتحدث  املالية  »ال�ضنيورة« يف 

ع���ن ال�����ض��ف��اف��ي��ة وامل����وازن����ة ال��ع��ام��ة؟! 

بالفعل، النا�س ت�ضحك على كامهم، 

الأمر  وه��ذا  بهم،  كل همهم م�ضاواتنا 

اإىل  ي�ضتند  كامنا  لأن  ب��ه،  نقبل  ل��ن 

وقائع ومعطيات، واتهامنا لهم يرتكز 

ملجل�س  واأحكام  ا�ضتنابات ق�ضائية  اإىل 

�ضورى الدولة«.

اإرادة  ك�ضر  دي��ب حم���اولت  ب���راأي 

 2005 ال���ت���ي���ار وال���ت���ك���ت���ل م���ن���ذ ال����ع����ام 

»يريدون  خمتلفة:  باأ�ضكال  م�ضتمرة 

امل�ضيحي  ال��ت��م��ث��ي��ل  م��ن�����ض��وب  خ��ف�����س 

لدى التيار بكل الو�ضائل املتاحة وغري 

وامل�ضيحين  اللبنانين  جل��ّر  املتاحة، 

ر  ت�ضخَّ ال�ضبب  ول��ه��ذا  ال��ت��ط��رف،  اإىل 

الإم���ك���ان���ي���ات امل����ادي����ة والإع���ام���ي���ة.. 

يف  ف�����ض��ل��وا  و2009   2005 ع���ام���ي  يف 

عازمون  وه��م  لبنان،  جبل  يف  ك�ضرها 

 .2013 ان��ت��خ��اب��ات  يف  ت���ك���راره���ا  ع��ل��ى 

الإرادة  ه��ذه  ق�ضم  على  معتادون  ه��م 

ت���ارة ب��ال��ت��خ��وي��ف وال��ت�����ض��ل��ي��ل، وط���وراً 

بالتيئي�س، ويف النهاية املطلوب اإخال 

م����وازي����ن ال����ق����وى ل�����ض��ال��ح امل��خ��ط��ط 

الأم����ريك����ي وامل�������ض���روع الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

تيار  تاأمن مكا�ضب  خارجياً، ول�ضالح 

امل�ضتقبل وملحقاته داخلياً«. 

ي��ت��اب��ع دي���ب ���ض��رح ف��ك��رت��ه: »ج��ل��ب 

الأم������وال لإ���ض��ع��اف اجل�����رال ع���ون يف 

ال�ضاحة امل�ضيحية للتاأثري على الأكرثية 

ال�ضامتة، مع تخديرها، هدفه اإقحامنا 

جهودنا  لت�ضخيف  عقيمة،  �ضجالت  يف 

الإ���ض��اح��ي��ة وم�����ض��اري��ع��ن��ا ال��ت��ن��م��وي��ة، 

والطالح  ال�ضالح  ب��ن  ي�����ض��اوون  عّلهم 

لت�ضيع امل�ضوؤوليات«.

ي����وؤك����د دي�����ب ع���ل���ى ق�������درة ال���ت���ي���ار 

والتكتل على الوقوف يف وجه الت�ضليل 

الإع����ام����ي والن�����ح�����راف ال�����ض��ي��ا���ض��ي، 

�ضتنت�ضر،  الدولة  بناء  »اإرادة  ويقول: 

النا�س �ضبعت كاماً مع�ضوًل، هناك من 

ي�ضعى لإبقاء الف�ضاد على حاله، وهناك 

من يعمل على حده ومواجهته، واإثبات 

من  موؤكد  ومنهوب  م�ضروق  لبنان  اأن 

خ���ال 13 ق����رار ق�����ض��ائ��ي، وت��ق��ري��رْي 

البنك الدويل و�ضركة »اأوراكل«، وكام 

وزير املالية حممد ال�ضفدي عن ت�ضرب 

الأموال العامة«.

الن�ضبية

عن قانون النتخابات الع�ضري املوعود 

يقول   ،2005 العام  منذ  اللبنانيون  به 

دي�����ب: »ن����وؤي����د ق���ان���ون ال��ن�����ض��ب��ي��ة واأي 

ال�ضعبي،  التمثيل  �ضحة  ُي��راع��ي  ط��رح 

مناطق  ق�ضم  على  اعتاد  البع�س  لكن 

م��ع��ي��ن��ة ب��ق��وان��ن ل ت���راع���ي ال��ت��م��ث��ي��ل 

ومترير  بالت�ضويات  ال�ضحيح  ال�ضعبي 

الوقت واملماطلة، كما ح�ضل يف قانون 

ال�ضيا�ضية  احلريرية  اأي�ضاً..  البلديات 

بداأت ت�ضويق �ضعار »ل للن�ضبية يف ظل 

ال�����ض��اح«، ف��اأي��ن ك��ان ه��ذا ال�ضاح عام 

التي  ه��ي  كم�ضروع  الن�ضبية  2005؟ 
حت��م��ي ال��ك��ل م���ن اإج���ح���اف الأك���رثي���ة، 

وهي التي حتافظ على التنوع«. 

�ضاألناه عن روؤية احلكومة لقانون 

الداخلية  »وزي���ر  اأج����اب:  الن��ت��خ��اب��ات، 

الن�ضبية،  قانون  يدر�س  �ضربل  م��روان 

م���ن ج��ه��ت��ن��ا ك��ف��ري��ق داخ�����ل احل��ك��وم��ة 

نوؤيد الن�ضبية من ناحية املبداأ، وهناك 

بالدوائر  ع��اق��ة  لها  دقيقة  تفا�ضيل 

درا�ضتها  يجب  التف�ضيلي  وب��ال�����ض��وت 

ب�����ض��ك��ل دق����ي����ق، يف م���ط���ل���ق الأح��������وال 

قبل  اأيجاباً  اأم  �ضلباً  بّتها  الأم��ور يجب 

ال���ض��ت��ح��ق��اق الن��ت��خ��اب��ي، واحل��ك��وم��ة 

�ضتاأخذ باآراء كافة مكوناتها، مبا فيهم 

املتحم�ضة  غ��ري  جنباط  كتلة  موقف 

للن�ضبية«.

ق�ضة معراب �ضرد م�ضرحي

����ض���األ���ن���ا ن���ائ���ب ب���ع���ب���دا ع����ن ا���ض��ت��ن��ك��ار 

اأح����م����د داود  وزي������ر خ���ارج���ي���ة ت���رك���ي���ا 

الهيئة  رئي�س  اغتيال  ملحاولة  اأوغ��ل��و 

�ضمري  اللبنانية  القوات  يف  التنفيذية 

ا�ضتنكار  بيان  يخرج  مل  فيما  جعجع، 

فيها  ي�ضتنكر  التكتل  قبل  م��ن  �ضكلي 

اأن  »يبدو  �ضاحكاً:  ديب  يرد  احلادثة، 

�ضبكة الت�ضامن بن الإخوان امل�ضلمن 

على ا�ضده؛ جعجع واأوغلو �ضمن حلف 

اإخ���واين اأمم��ي واح���د، وم��ن الطبيعي 

اأن تت�ضامن تركيا مع من يدعم  جداً 

امل��ن��ط��ق��ة، فجعحع  الإخ������وان يف  ح��ك��م 

منت�ضب اإىل هذا احللف كلياً، وبالتايل 

ر�ّس ال�ضفوف واج��ب«. لكن ماذا عن 

والتكتل يف حادثة معراب،  التيار  راأي 

األ ي�ضتدعي �ضجبها ولو �ضكًا؟ يجيب 

ديب: »ال�ضيناريو الذي �ُضرد، والق�ضة 

ال��ت��ي اأخ���ربه���ا جعجع ع��ل��ى الإع����ام، 

هزلية  تك�ضف  تفا�ضيل  �ضيق  ما  وك��ل 

احلادثة، نحن ي�ضريح العبارة ل ناأخذ 

مبا �ُضرد على حممل اجلد، لأنها اأ�ضبه 

من  منها  امل�ضرحي  الق�ض�ضي  بال�ضرد 

اأي �ضيء اآخر«.

بطاركة  3

مار  البطريرك  خطاب  ك��ان  اإذا  وعما 

ي��ري��ح مواقف  اجل��دي��د  ال��راع��ي  ب�ضارة 

حكمت  النائب  يقول  امل�ضرقية،  التيار 

دي��ب يف ه��ذا امل��ج��ال: »ه��ن��اك ت�ضاركية 

م���و����ض���وع���ي���ة يف اإب���������داء ال���ق���ل���ق جت���اه 

الأح��������داث ال���ت���ي حت�����ض��ل يف امل��ن��ط��ق��ة 

ب�ضكل عام، و�ضورية حتديداً، امل�ضاألة ل 

تتعلق مبوقف �ضيا�ضي عر�ضي بقدر ما 

يتعلق بوجود خطر حقيقي للجماعات 

امل�ضيحية يف هذا ال�ضرق، امل�ضاألة ل تقبل 

امل��ارون��ي��ة  البطريركية  م��وق��ف  امل����زاح، 

اجل���دي���د ي��ت�����ض��ارك ك��ل��ي��اً م���ع م��وق��ف��ي 

���ض��ي��ا���ض��ة ال���ف���ات���ي���ك���ان وال��ب��ط��ري��رك��ي��ة 

ال���رو����ض���ي���ة جت�����اه ال�������ض���رق، اأ������ض�����األ يف 

مرجعيات  كبار  م��واق��ف  ه��ل  املنا�ضبة: 

ال��دي��ن��ي��ة الأخ��اق��ي��ة جُت����اري وت��راع��ي 

مواقف ال�ضيا�ضين؟ وهل اإجماع ثاث 

بطاركة من ال�ضرق )املوارنة: الراعي، 

الأورث����وذك���������س: ه�����زمي، ال��ك��اث��ول��ي��ك: 

ن��ف�����س الجت�����اه م�ضطنع  حل����ام( ع��ل��ى 

»ربيع عربي«؟ وهل  ُي�ضمى  ملا  بالن�ضبة 

هم اأ�ضحاب م�ضلحة مادية؟ اأمل تنقل 

م��واق��ف��ه��م ه��واج�����س اأب���ن���اء رع��ي��ت��ه��م يف 

املنطقة! اإن ال�ضتخفاف باملو�ضوع كما 

وا�ضت�ضهال  امل�ضيحية،  الأق��ل��ي��ة  تفعل 

جعجع تطمن امل�ضيحين، كاأنه الناطق 

امل�ضلمن، فيهما الكثري  با�ضم الإخوان 

من العجب، فهل اجلماعات التكفريية 

التكفريية  اأف��ع��ال��ه��ا  ب��وق��ف  ل��ه  ت��اأمت��ر 

يف امل��ن��ط��ق��ة«؟ ي�����ض��ي��ف دي����ب: »وج����ود 

ال����ق����وات يف حم����ور ���ض��ل��ط��وي ل ي��ربر 

ع��ل��ى الإط����اق م�����ض��األ��ة ات��خ��اذ م��واق��ف 

بكل  الت�ضكيك  فمجرد  النوع،  هذا  من 

حمزن،  اأم��ٌر  الروحية  املرجعيات  ه��ذه 

لأن اجلميع ي�ضغر امام ال�ضتحقاقات 

امل�ضريية«.

�ضورية

ال�����ض��وري��ة  الأح���������داث  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 

يتمنى  ع���ام،  م��ن  اأك���رث  منذ  امل�ضتمرة 

دي�������ب اخل�������ري ل���ل�������ض���ع���ب ال���������ض����وري، 

واملحن  الفو�ضى  َخربرِ  »لبنان  ويقول: 

ت�ضر  املذهبية  ال�ضراعات  الفتنوية؛ 

الفو�ضى،  يف  الباد  وتغرق  بالبلدين 

نتمنى ال�ضري بالإ�ضاحات يف �ضورية، 

امل���وج���ة على  ه����ذه  اأن مت���ر  ون��ت��م��ن��ى 

وب��اأق��ل �ضرر ممكن، لأن جتربة  خ��ري 

»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« يف ل��ي��ب��ي��ا وت��ون�����س 

وم�������ض���ر وال���ي���م���ن خم��ي��ف��ة ع���ل���ى ك��ل 

توؤمن  التي  فالدميقراطية  الأ�ضعدة، 

بها جماعة »الإخوان« هي دميقراطية 

امل�����رة ال����واح����دة، ومب���ج���رد و���ض��ول��ه��م 

راأي  ك���ل  ���ض��ي��ح��ذف��ون  ال�����ض��ل��ط��ة  اإىل 

بالنظام  ي��وؤم��ن��ون  لأن��ه��م ل  خم��ال��ف، 

الدميقراطي على الإطاق«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

تجربة »الربيع العربي« 
في ليبيا وتونس ومصر 
واليمن مخيفة على كل 

األصعدة

موقف البطريركية 
المارونية الجديد تجاه 
األحداث في سورية 

يتشارك كليًا مع موقفي 
سياسة الفاتيكان 

والبطريركية الروسية 
تجاه الشرق
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 »عيد عمال، اأيا عيد عمال يا عمي، 

ي�ضتغلوا  عم  اللبنانية  ن�س  بتاقي  بكرا 

�ضاخرة  ب�ضحكة  م�ضحوبة  ال��ي��وم!«  بهل 

اأب���واب  يقولها ع��ام��ل ل��ب��ن��اين ي��ق��ف ع��ل��ى 

ال�ضنة، معرباً من  اأيار لهذه  الواحد من 

خالها عن نظرته لهذه املنا�ضبة، والتي 

العاملن  من  كبرية  �ضريحة  راأي  متثل 

يف لبنان. منا�ضبة، بدل اأن ي�ضعر العامل 

الاهثة  اأي��ادي��ه  باتت  مكرماً،  ملكاً  فيها 

ت��ن��ت��ه��زه��ا  ال���ك���رمي  ال��ع��ي�����س  ل��ق��م��ة  وراء 

وحقوقها  معاناتها  من  لت�ضتكي  فر�ضة 

�ضعبة  معي�ضية  ظ��روف  ظ��ل  يف  املن�ضية، 

يعي�ضها البلد اليوم من اأزمات اقت�ضادية 

م�ضجع  تق�س  و���ض��ي��ا���ض��ي��ة   واج��ت��م��اع��ي��ة 

اجلميع.

»ال���ع���ام���ل«، ه���ل ف��ك��ر ال���ن���ا����س ي��وم��اً 

يف م�����ض��ام��ن ه���ذه ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي حتمل 

هل  وا���ض��ت��م��رارن��ا،  بقائنا  �ضر  طياتها  يف 

ي��ق��دم��ه لنا  اإىل عظمة م��ا  ال��ت��ف��ت��وا م���رة 

من  لنا  تتاأمن  ال��ذي  اللقب،  ه��ذا  حامل 

خاله اأب�ضط الأ�ضياء التي ل نوليها اأية 

قيمة، يف حن اأن حياتنا مبعظمها قائمة 

ن��ح��ن غ��اف��ل��ون ع��ن��ه��ا، هل  ع��ل��ي��ه��ا، بينما 

احلياة  قامو�س  يف  لل�»عامل«  اأن  يعلمون 

نعم  ورم��وز؟  ومعاين  الإن�ضانية مفردات 

يعني  العامل  يعني حياة كرمية،  العامل 

راح��ة، يعني جمتمعاً  اأك��رث  تاأمن حياة  

اأ�ضمى، هذا ما  اأرقى، وطناً  اأف�ضل، جيًا 

يفرت�س اأن تعنيه الكلمة، اإل اأنها ترتجم 

يف ب��ادن��ا ع��ل��ى اأن��ه��ا ج��ه��د وك���دح وت��ع��ب، 

عرق ودماء مقابل املعاناة واحلرمان.

يوم  كل  عليها  جتل�س  التي  الكر�ضي 

م���ن ال����ذي ي�����ض��ن��ع��ه��ا ل����ك، ال��ث��ي��اب ال��ت��ي 

والفواكه  اخل�ضار  يحيكها،  من  ترتديها 

يزرعها ومن يح�ضدها،  تاأكلها من  التي 

القلم التي تكتب به، الكتاب الذي تقراأه، 

حولك،  من  وت�ضهده  ت�ضتخدمه  ما  وكل 

ك��ل��ه��ا م���ن اأي�����ن اأت�����ت وم����ن ���ض��ن��ع م���ن يا 

اأياد غلبتها  ترى؟ هي بالطبع من �ضنع 

ال�ضنن،  مر  على  والتقرحات  الت�ضققات 

ول ي��وا���ض��ي��ه��ا ���ض��وى ع���رق اجل���ب���ن، من 

اأجل حياة رغيدة يهناأ بها هو ومن حوله، 

لكن على الرغم من كل اجلهود الفكرية 

واجل�������ض���دي���ة ال���ت���ي ي���ب���ذل���ون���ه���ا لإع�����اء 

يتعر�ضون  م��ازال��وا  ح�ضارتنا،  مداميك 

لأ���ض��د اأن����واع احل��رم��ان والن��ت��ق��ا���س من 

اأب�ضط حقوقهم، حيث مازلنا ن�ضهد حتى 

ع�ضرنا هذا ما يعانيه العامل من ظروف 

عمل قا�ضية وغري مائمة.

  كيف ينظر ال�ضارع اللبناين اإىل هذا 

ا�ضت�ضراحات  العاملي، وكيف جاءت  العيد 

النا�س من العاملن وغري العاملن حول 

و�ضع العمال اليوم يف لبنان:

 رام�����ي )ع���ام���ل ت��ن��ظ��ي��ف��ات يف اأح���د 

امل��ط��اع��م(: »ل اأ���ض��م��ي��ه ع��ي��د ال��ع��م��ال، بل 

يذكرنا  ي��وم��اً  ���ض��وى  لي�س  ال��ع��م��ال،  نكبة 

وهو  ال�ضنة،  ط��وال  نعي�ضها  التي  باملاأ�ضاة 

يوم اأعمل فيه ك�ضائر الأيام«.

مطبعة  يف  »عملت  عوا�ضة:  عبداهلل 

مل���دة خ��م�����س ���ض��ن��وات، وك��ن��ت جم��ت��ه��داً يف 

عملي، لكنني قدمت ا�ضتقالتي منذ مدة 

اأن ينق�س من راتبي  لأن رب العمل قرر 

100 دولر دون اأن يقدم يل تربيراً مقنعاً، 
يف  وواق��ع  حديثاً  متزوج  اأنني  يعلم  وه��و 

الكثري من الديون، لاأ�ضف، هذا ما تلقاه 

�ضديقي  اأن  كما  خمل�ضاً،  عامًا  لكونك 

ك�ضر رجله ال�ضهر املا�ضي عندما وقع من 

اأثناء تاأديته عمله يف ال�ضوبر  على ال�ضلم 

رف من العمل دون اأن يتلقى  ماركت، ف�ضُ

�ضدهم  �ضكوى  قدمت  واإذا  تعوي�س،  اأي 

»متل قلتها«، ل اأحد يفعل لك �ضيئاً«. 

عبد علي )متزوج واأب لأربعة اأولد(: 

�ضيئاً،  يل  يعني  ل  بطيخ!  اأي���ا  عيد  »اأي���ا 

تنظيف  ال��ن��ه��ار يف  ط���وال  تعمل  زوج��ت��ي 

بيوت النا�س لت�ضد اأفواه اأولدنا اجلائعة، 

مبا اأنني عاطل عن العمل، واهلل م�ضتعد 

اأ�ضتغل ببا�س ب�س لقويل �ضغل«.

اأعلم  ���ض��ن��رتال(:  يف  )موظفة  زينب 

اأن ه��ن��اك ع��ي��داً ل��ل��ع��م��ال، ل��ك��ن ل اأع���رف 

توليه  ل  فالنا�س  بال�ضبط،  ه��و  ي��وم  اأي 

هذه الأهميه الكربى، ول اأ�ضعر اأن اأحداً 

اأعمل  ف��اأن��ا  نبذلها،  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ي��ق��در 

�ضاعات يف  الأ���ض��ب��وع، ثماين  اأي���ام يف  �ضتة 

اليوم مقابل راتب 350 األف لرية �ضهرياً، 

اأنني  اأعمل حتى يف املنا�ضبات العامة كما 

ل�ضت م�ضمونة، لكنني م�ضطرة، ففر�س 

العمل هنا �ضئيلة جداً ويف ظروف �ضعبة 

ول��و حتت  العمل  �ضخ�س  اأي  يقبل  كهذه 

اأ�ضعب ال�ضروط.

حترير  ق�ضم  يف  )ت��ع��م��ل  داود  دج���ى 

اللكرتونية(:  الن�ضرة  موقع  يف  الأخبار 

فيها  مي��ر  م��رة  اأول  �ضتكون  ال�ضنة  ه��ذه 

يل  بالن�ضبة  كعاملة،  ع��ل��ّي  ال��ع��م��ال  عيد 

اإنني  ال��ق��ول  ميكنني  جامعية  وكطالبة 

ياأخذ  منا  فكل  عملي،  يف  ج���داً  م��رت��اح��ة 

لكن  ب��ي��اخ��ذ«،  بيعطي  م��ا  ق��د  »على  حقه 

لي�س كل النا�س حمظوظن مثلي، اأعتقد 

اأن العاملن يف القطاعات العامة وبع�س 

هم  مالياً  املدعومة  اخلا�ضة  القطاعات 

الأك����رث ح��ظ��اً واحل��ا���ض��ل��ون ع��ل��ى معظم 

حقوقهم«.

كلية  ط��ال��ب��ة يف  م�����ض��ي��ك  م��ان��وي��ل��ا 

الإع�������ام: »غ��ال��ب��ي��ة ���ض��ع��ب��ن��ا ي��ع��ت��م��د على 

ال���ق���ط���اع���ات اخل���ا����ض���ة وامل���ه���ن امل�����ض��ت��ق��ل��ة 

وتظلمهم  عامليها  حتتكر  ما  كثرياً  التي 

وت�ضتغلهم اأ�ضد ا�ضتغال، ولكن يبقى لهذا 

العيد قيمة وطعم خا�س للذين يكابدون 

ويتعبون من اأجل لقمة العي�س، ولي�س ملن 

تاأتيهم الأموال من دون اأي عناء وجهد«.

ي��ع��ي�����س يف ه�����ذا ال����واق����ع امل����اأ�����ض����اوي 

ال��ط��وائ��ف  جميع  م��ن  اللبنانين  معظم 

واملراكز الجتماعية، يف ظل غياب الدولة 

واجلهات املعنية باملطالبة بحقوق العمال 

املهدورة، والتي يقرها قانون العمل الذي 

يق�ضي بتوفري �ضاعات عمل واأجور لئقة 

ال�ضمانات  تاأمن  اإىل  بالإ�ضافة  بالعمال، 

الجتماعية والتعوي�ضات يف حال الإ�ضابة 

التقاعد وغريها، فهناك  اأو  العمل  خال 

تقل  ب��روات��ب  اإ�ضافية  ���ض��اع��ات  يعمل  م��ن 

ع��ن احل���د الأدن�����ى ل���اأج���ور ال��ت��ي ���ض��ارت 

الغاء  م��وج��ات  ال�ضرائية  قدرتها  تتاآكل 

جنوين،  ب�ضكل  الرت��ف��اع  يف  ت�ضتمر  ال��ت��ي 

�ضوى من وقعوا  ح��اًل  اأ���ض��واأ منهم  ولي�س 

�ضحايا للبطالة، يق�ضون اأيامهم يبحثون 

فيه  تقل  اأ�ضبح  بلد  للعمل يف  فر�ضة  عن 

اأك��رث راح��ة يوماً  الفر�س والآم���ال بحياة 

بعد يوم.

ميلك  ل  اللبناين  ال��ع��ام��ل  ك��ان  واإذا 

ي�����ض��م��ع امل��ع��ن��ي��ون اأ������ض�����داءه، واإن  ����ض���وت���اً 

وجمتمع  وط��ن  يف  م�ضلوبة  حقوقه  كانت 

ل مي��ل��ك غ����ريه، ف��ك��ي��ف ب��غ��ري ال��ل��ب��ن��اين، 

م�����اذا ع���ن ح����ال ال��ع��ام��ل��ن يف ل��ب��ن��ان من 

ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن و����ض���وري���ن وغ����ريه����م م��ن 

يعي�ضون،  ظ��روف  ب��اأي  خمتلفة،  جن�ضيات 

ومن ال��ذي يحمي حقوقهم هم الآخ��رون 

وهم الأكرث ا�ضطهاداً، يتحملون الأعمال 

اأن يعمل بها  اللبناين نف�ضه  التي يرف�س 

ملا فيها من م�ضقة واأجر زهيد، في�ضطروا 

املعاملة  و���ض��وء  ال�ضاقة  الأع��م��ال  لتحمل 

الأحيان  العمل ويف بع�س  اأرب��اب  من قبل 

للقمع واملذلة.

مفرت�س  العام،  العمايل  الحت��اد  اإن 

�ضيا�ضي  ح��زب  ك��ل  ع��ن  م�ضتقًا  يكون  اأن 

جم��ال  يف  ي�ضتلهم  ول  �ضيا�ضية،  ف��ئ��ة  اأو 

للعمال  ال��ع��ام��ة  امل�ضلحة  ���ض��وى  ن�ضاطه 

عن  ال��دف��اع  يف  غايته  وتتحدد  لبنان،  يف 

مهنياً  م�ضتواهم  لرفع  وال�ضعي  العمال 

وتوثيق  ومعنوياً،  واقت�ضاديا  واجتماعياً، 

ب��ن الحت����ادات العمالية  ال��ت��ع��اون  ع��رى 

بينها،  التن�ضيق  وت��اأم��ن  اإل��ي��ه  املنت�ضبة 

اإىل  اإ�ضافة  واأه��داف��ه��ا،  لغاياتها  حتقيقاً 

والأن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ن  تنفيذ  على  ال�ضهر 

ال���ت���ي ت���رع���ى ع���اق���ات ال��ع��م��ل وال�����ض��ع��ي 

واقت�ضادية  عمالية  ت�ضريعات  لإ���ض��دار 

�ضمن  العمال  م�ضالح  توؤّمن  واجتماعية 

يف  وامل�ضاركة  الجتماعية  ال��ع��دال��ة  اإط���ار 

والقت�ضادية  الجتماعية  ال�ضيا�ضة  ر�ضم 

والوطنية.

 ه���ذا الحت�����اد ال����ذي ���ض��ه��د ازده������اراً 

وت��ق��دم��اً ون�����ض��اًل يف ف���رتة م��ن ال��ف��رتات 

قبل احلرب الأهلية، و�ضلت اإليه فيما بعد 

التي  والطائفية  ال�ضيا�ضية  الأح���زاب  يد 

�ضعت جلعله اأداة �ضيا�ضية تتحرك خلدمة 

اأهداف بع�س الأحزاب، فتفرخت وتولدت 

العمالية،  والنقابات  الحت���ادات  ع�ضرات 

خمتلفة  �ضيا�ضية  ج��ه��ات  اإىل  ينتمي  ك��ل 

العمالية،  احل��رك��ة  ف��ع��ال��ي��ة  اأ���ض��ع��ف  مم��ا 

فباتت الحتجاجات العمالية والتحركات 

النقابية ومواعيد ال�ضرابات واملظاهرات 

نخرها  �ضيا�ضية  اأ�ضقف  حت��ت  م�ضبوطة 

بن  الفجوات  تو�ضيع  على  تعمل  الف�ضاد، 

الطائفية  النق�ضامات  من  وتزيد  النا�س 

ال�ضتار  ت�ضدل  لكي  بينها  فيما  واملذهبية 

ع����ن امل�������ض���اك���ل الأ����ض���ا����ض���ي���ة ال���ت���ي ي��ع��اين 

ع��بء  لتتجنب  ال��ل��ب��ن��اين  امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ه��ا 

احل��ال  يبقى  متى  اإىل  ول��ك��ن  امل�ضوؤولية، 

على ما هو عليه؟

»ي�����ا ع���م���ال ل���ب���ن���ان احت���������دوا«! ك��ل��م��ة 

اأخ�����رية ن��ق��ول��ه��ا ل��ك��ل الأي������ادي ال�����ض��ري��ف��ة 

تعاين من  والتي  الوطن،  العاملة يف هذا 

خافاتكم  �ضعوا  وال�ضتخفاف..  الظلم 

ي�ضتفيد  ل  ال��ت��ي  وال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال�ضيا�ضية 

م��ن��ه��ا ���ض��وى اأ���ض��ح��اب امل���راك���ز واجل��ي��وب 

امل�����اأى ع��ل��ى ح�����ض��اب راح���ت���ك���م.. �ضعوها 

بحقوق  للمطالبة  م��ع��اً  واحت�����دوا  ج��ان��ب��اً 

ت�ضتحقونها اأ�ضد ا�ضتحقاق.. 

اأي���ه���ا ال��ع��م��ال اأف���ن���وا ال��ع��م��ر ك���داً 

واك��ت�����ض��اب��اً، واع���م���روا الأر������س، فلول 

للمتقن  اإن  ي��ب��ا���ض��اً..  اأم�����ض��ت  �ضعيكم 

عند اهلل والنا�س ثواباً، اأتقنوا يحببكم 

وا�ضتقيموا  ج��ن��اب��اً..  وي��رف��ع��ك��م  اهلل، 

يفتح اهلل اأمامكم باباً فباباً.

غدير حامد
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اأن وراء  اأم  اأهي امل�صادفات وحدها، 

ُدبِّ��ر بليل  الأكمة ما وراءه���ا، وثمة ما 

القد�س  ومغت�صبي  العرب  بع�س  بني 

م���ن ال��ي��ه��ود ال�����ص��ه��اي��ن��ة؟ م���ا ه���و �صر 

عكرمة  ال�صيخني  منع  ب��ني  ال��ت��زام��ن 

�صربي ورائد �صالح من دخول مدينة 

الأق�صى، وبني  اإىل  والو�صول  القد�س 

زي������ارة امل��ف��ت��ي امل�������ص���ري ع��ل��ي ج��م��ع��ة، 

اإىل  ك��ب��ر  اأردين  م�������ص���وؤول  ب�����ص��ح��ب��ة 

زيارات  عقب  واأي�صاً  وامل�صجد،  املدينة 

م��ت��ك��ررة مل�����ص��وؤول��ني اأردن��ي��ني ك��ب��ار اإىل 

القد�س؟

ال�����ص��ي��خ ع��ك��رم��ة ����ص���ربي ه���و اب��ن 

م��دي��ن��ة ال���ق���د����س، وخ��ط��ي��ب امل�����ص��ج��د 

الأق�������ص���ى امل�����ب�����ارك، وم���ف���ت���ي ال���دي���ار 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ����ص���اب���ق���اً، واأح������د اأب����رز 

ال��ن��ا���ص��ط��ني يف ال����دف����اع ع���ن ال��ق��د���س 

وامل��ق��د���ص��ات. وال�صيخ رائ���د ���ص��الح هو 

اب����ن ف��ل�����ص��ط��ني اأي�������ص���اً، ون��ا���ص��ط ب���ارز 

يف ال���دف���اع ع��ن م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، وق��د 

احل�صور  تثبيت  يف  ك��ب��راً  دوراً  لعب 

العربي يف املدينة، بعد اأن منعت قوات 

الغربية  الحتالل فل�صطينيي ال�صفة 

وقطاع غزة، من الو�صول اإىل القد�س، 

اإمكانية  على  ك��ث��رة  ق��ي��وداً  وف��ر���ص��ت 

الو�صول اإليها وال�صالة يف م�صجدها. 

توىل ال�صيخ �صالح تنظيم م�صرة 

فل�صطينيي  م��ن  القد�س  اإىل  البيارق 

وا�صتطاع   ،1948 املحتلة عام  الأرا�صي 

ب���ه���ذه ال���ف���ك���رة ت���اأم���ني ح�����ص��ور دائ���م 

وال��ذي��ن  امل���دي���ن���ة،  يف  للفل�صطينيني 

ت��ع��اون��وا م��ع اأه��ل��ه��ا يف ���ص��د ك��ث��ر من 

الع����ت����داءات ع��ل��ي��ه��ا، خ�����ص��و���ص��اً على 

م�صجدها املبارك. 

ال�����ص��ي��خ��ان ُي���ن���ع���ان جم�������دداً م��ن 

دخول املدينة، فهي لي�صت املرة الأوىل 

القرار  ه��ذا  مثل  فيها  يواجهان  التي 

نف�صه،  الوقت  ويف  واجلائر،  التع�صفي 

كان الأمر الأردين »غازي بن حممد« 

)ك���ب���ر م�����ص��ت�����ص��اري امل���ل���ك ع���ب���د اهلل 

والثقافية،  الدينية  لل�صوؤون  ال��ث��اين 

ي��راف��ق  للملك(  ال�صخ�صي  وامل��ب��ع��وث 

ال�����ص��ي��خ ع��ل��ي ج��م��ع��ة؛ م��ف��ت��ي ال���دي���ار 

امل�صرية، يف زيارة اإىل امل�صجد الأق�صى 

دينية  ل�صخ�صية  الأوىل  ه��ي  امل��ب��ارك، 

عربية بهذا امل�صتوى اإىل امل�صجد، منذ 

احتالله عام �صبعة و�صتني، حيث اأدى 

بح�صور  امل�صجد،  يف  ال�����ص��الة  ال�صيخ 

من  مقربني  فل�صطينيني  دي��ن  رج��ال 

اإىل  امل�صلمني  دع���ت  وال��ت��ي  ال�����ص��ل��ط��ة، 

التوجه بكثافة اإىل القد�س.

علي جمعة.. والتمهيد لالخرتاق

ال�صيخ  اأن  ت�����ص��دي��ق  ال�����ص��ع��ب  م���ن 

يف  مفاجئة  حمّية  اأ�صابته  ق��د  جمعة 

ال���دف���اع ع��ن ال��ق��د���س، ح��ت��ى ول���و وف��ق 

ال�صلطة  تتبناه  ال��ذي  البائ�س  املفهوم 

الفل�صطينية، وينافح عنه بحرارة وزير 

الأوقاف فيها ال�صيد الهبا�س. عادة ما 

خمتلفة  ن��داءات  الفل�صطينيون  يطلق 

ومتعددة الأ�صكال حول القد�س، ويظل 

كثرين،  مثل  امل�صرية،  الديار  مفتي 

خارج دائرة ال�صمع، ناهيك عن الفعل 

باأن الدفاع  اأي نوع. ومع القتناع  من 

عن القد�س ل يتطلب نداء اأ�صاًل، فلم 

اأي موقف ُي�صتّم  ل لل�صيخ جمعة  ي�صجَّ

م�صر  على  حقاً  قلق  الرجل  اأن  منه 

حرب  مواجهة  يف  وم�صجدها  القد�س 

املدينة  اإليها  تتعر�س  ال��ت��ي  التهويد 

واملقد�صات فيها منذ عقود.

ل����ن ن���خ���و����س يف دع������وة ال�����ص��ل��ط��ة 

فالهدف  القد�س،  زي��ارة  اإىل  امل�صلمني 

م��ن��ه��ا وا����ص���ح، وه���ي ب��اخ��ت�����ص��ار دع���وة 

لت�صييع القد�س، ل حلمايتها، وت�صريع 

لأب������واب ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع الح����ت����الل، ل 

حل���م���اي���ة ����ص���م���ود ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف 

القد�س ودعمهم.

اأم�������ا ����ص���ل���ة حت�����رك رج�����ل ال���دي���ن 

امل�������ص���ري، ب���ال���دع���وة، ف��ت��ق��ت�����ص��ر على 

ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ذري���ع���ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة على 

الف�صيحة ال�صيا�صية والأخالقية التي 

اأن ي��رف ل��ه جفن،  اق��رف��ه��ا م��ن دون 

الح��ت��الل  م��ن��ع  ي�صكل  اأن  دون  وم���ن 

له،  رادع���اً  القد�س من دخولها  لأب��ن��اء 

ولو اإىل حني.

لرجل  زي����ارة  جمعة  زي����ارة  �صبقت 

دي��ن اآخ��ر يدعى حبيب اجل��ف��ري، بيد 

ال�صيخ جمعة  التي يحملها  ال�صفة  اأن 

)م���ف���ت���ي ال����دي����ار امل�������ص���ري���ة(، ج��ع��ل��ت 

م��ن اخل��ط��وة ع��ل��ى ه���ذا امل�����ص��ت��وى من 

هو  منها  الهدف  اأن  وبّينت  اخلطورة، 

متهيداً  ي�صكل  كبر،  اخ��راق  حتقيق 

ال���ق���د����س حتت  اإىل  ال����زي����ارات  جل��ع��ل 

الحتالل من قبل امل�صلمني، اعتيادية، 

بل ومغطاة ب�صبه فتوى دينية.. ت�صبه 

اإىل حد بعيد ما قام به  هذه اخلطوة 

بك�صر  حينه  يف  و�صّماه  ال�صادات،  اأن��ور 

ال��ذي  الك�صر  وه���و  النف�صي،  احل��اج��ز 

اأعقبته كارثة اتفاقيات كامب ديفيد.

ع��م��ل��ي��اً، ورغ���م الح��ت��ج��اج ال��وا���ص��ع 

ع��ل��ى ال����زي����ارة، م���ن ق��ب��ل ع��ل��م��اء دي��ن 

و�صيا�صيني وقوى �صيا�صية اأي�صاً، فاإنه 

اأراده  م���ا  اأن  واق���ع���ة  ن���ك���ران  ي��ك��ن  ل 

جمعة من الزيارة قد حتقق، فالزيارة 

مت��ت، وه��ي حم��ل ج��دل الآن، وهناك 

م��ن ي��داف��ع��ون ع��ن��ه��ا، وه��ك��ذا ب���دل اأن 

بالزيارة  القيام  مبداأ  يف  البحث  يكون 

ال���ق���د����س وه����ي حم��ت��ل��ة مم��ن��وع��اً  اإىل 

باملطلق، �صار الآن حمل نقا�س، وهذا 

هو املطلوب يف هذه املرحلة ملن خطط 

واملواقف  الت�صريحات  ومقابل  ونفذ، 

�صيخ  اأن  ت��ردد  فقد  للزيارة،  الراف�صة 

ق�صاة  وقا�صي  الطيب،  اأحمد  الأزه��ر 

فل�صطني تي�صر التميمي، رّحبا بها.

عودة الدور الأردين

و���ص��ط احل��دي��ث ع��ن زي���ارة جمعة اإىل 

القد�س، غاب الركيز على الأمر الأردين 

ال��زي��ارات  الك�صف ع��ن  راف��ق��ه، لكن  ال���ذي 

الأردنيني  للم�صوؤولني  واملكثفة  املتعاقبة 

الت�صاوؤلت حول حقيقة  اأثار  اإىل القد�س، 

�صهيوين  م�صدر  ك�صف  فقد  ي��ج��ري.  م��ا 

الأردين  ال��داخ��ل��ي��ة  اأن وزي���ر  ال��ن��ق��اب ع��ن 

يف  الأق�����ص��ى  امل�صجد  زار  ال��رع��ود،  حممد 

الأ���ص��ب��وع  مطلع  املحتلة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة 

امل��ا���ص��ي. اخل��رب اأك��دت��ه م�����ص��ادر اإعالمية 

اأخ��ب��اراً عن زي��ارات  اإليه  اأردن��ي��ة، واأ�صافت 

قام بها رئي�س جمل�س النواب عبد الكرمي 

ال��دغ��م��ي، والأم�����ر ه��ا���ص��م ب��ن احل�����ص��ني، 

م�صت�صار  ث��م  الداخلية،  وزي��ر  ع��ن  ف�صاًل 

امللك الذي رافق علي جمعة.

وك���ان لف��ت��اً ل��الن��ت��ب��اه، اأن م��ن داف��ع��وا 

بّينوا  ال�صكل،  حيث  من  جمعة  زي��ارة  عن 

ت���اأ����ص���رة  ع���ل���ى  ي��ح�����ص��ل  مل  الأخ�������ر  اأن 

م���ن ���ص��ل��ط��ات الح���ت���الل، اإمن����ا مت الأم���ر 

برتيبات اأردنية، وذلك بو�صف ال�صلطات 

الأردنية م�صوؤولة عن الأوقاف الإ�صالمية 

عربة،  وادي  اتفاقية  بح�صب  القد�س،  يف 

الأم�������ر ال������ذي اح���ت���ج���ت ع��ل��ي��ه ال�����ص��ل��ط��ة 

اأم��راً  حت��ول  لكنه  حينه،  يف  الفل�صطينية 

واقعاً، على اأن هذه امل�صوؤولية الأردنية مل 

بل  واملقد�صات،  القد�س  عن  دفاعاً  تنعك�س 

�صهدت ال�صنوات الأخرة هجمة �صهيونية 

ال�صلطات  قابلتها  ال��ق��د���س،  على  �صديدة 

ال�صبيه  بال�صمت  »امل�����ص��وؤول��ة«  الأردن���ي���ة 

اأن  املبكي  امل�صحك  وم��ن  القبور،  ب�صمت 

يتذكر مدبرو زيارة جمعة، اأن عمان حتمل 

وت�صتطيع  املدينة،  يف  املقد�صات  م�صوؤولية 

اأن حت��م��ل اإل��ي��ه��ا م���ن ت�����ص��اء م���ن امل��ف��ت��ني 

ت�صريحات  وف��ق  ل��زي��ارت��ه��ا«،  »املتعط�صني 

م���دي���ر امل��ك��ت��ب الإع����الم����ي مل��ف��ت��ي ال���دي���ار 

امل�صرية.

الح��ت��الل  �صلطات  اأن  امل��ع��روف  وم���ن 

اأنها  اأو  �صكلية،  الأردنية  امل�صوؤولية  تعترب 

منع  ت�صتطيع  وه���ي  اأ����ص���اًل،  ق��ائ��م��ة  غ��ر 

لأي  بدخولها  ال�صماح  اأو  امل��دي��ن��ة،  دخ��ول 

���ص��خ�����س.. وم����ن ن��ق��ط��ة ال���ب���دء ف��ال��ك��الم 

ع��ن »ترتيبات اأردن��ي��ة« ه��و ك��ذب يف ك��ذب، 

ول��ت��ت��ف�����ص��ل ال�����ص��ل��ط��ات الأردن����ي����ة ب��ت��اأم��ني 

دخ�������ول اب������ن ال����ق����د�����س ع���ك���رم���ة ���ص��ربي 

ب��اخل��ط��اب��ة  ل���ه  اإىل م��دي��ن��ت��ه، وال�������ص���م���اح 

ال��رت��ي��ب��ات  اأن  يف م�����ص��ج��ده��ا.. احل��ق��ي��ق��ة 

ا�صتخفافاً  املائة، وكفى  �صهيونية مائة يف 

ب��ال��ع��ق��ول.. ب��ي��د اأن م��ن��ع ���ص��ربي ب��ال��ذات 

وكذلك  بالدخول،  جمعة  لعلي  وال�صماح 

مل�����ص��وؤول��ني الأردن����ي����ني، ي��ح��م��ل م��وؤ���ص��رات 

كثرة.. منع �صربي يعني اإبعاد املقد�صيني 

الذين يواجهون الحتالل وتعدياته، اإىل 

خارج مدينتهم، وزيارة جمعة كما زيارات 

امل�������ص���وؤول���ني الأردن�����ي�����ني مت���ه���د مل��خ��ط��ط 

ال��ذي  التطبيع  مو�صوع  يتجاوز  خطر، 

اأ����ص���ار اإل���ي���ه ال���ك���ث���رون، م���ع اأه��م��ي��ة تلك 

الإ�صارة.

الأي��ام  ه��ذه  ي�صتميت  الأردين  احلكم 

من اأجل ا�صتئناف التفاو�س بني ال�صلطة 

وحكومة الحتالل، ورغم ف�صل ما عرف 

ل  عمان  ف��اإن  ال�صتك�صافية،  باملفاو�صات 

ال�صغط  عرب  واأ�صا�صاً  املحاولة،  عن  تكف 

�صعار  وحت��ت  الفل�صطيني،  ال��ط��رف  على 

وكل  �صروط،  دون  من  املفاو�صات  »لتبداأ 

�صيء قابل للبحث بعد ذل��ك«.. واملق�صود 

هنا ال�صروع يف املفاو�صات بتخطي مو�صوع 

عن  ال�صلطة  تتحدث  ال���ذي  ال�صتيطان 

�صرورة جتميده، وكذلك بتخطي مو�صوع 

ال���ق���د����س، وذل�����ك ع���رب خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة، 

وحكوماته  الح��ت��الل  اأن  امل��ع��روف  ف��م��ن 

القد�س  ق�صية  اإدراج  يرف�صون  املتعاقبة 

على  ق�صايا(  الق�صية  اأ�صبحت  اأن  )بعد 

ج�����دول اأع����م����ال امل���ف���او����ص���ات، وت��ت��ح��دث 

امل���ق���رح���ات وال���ت�������ص���ورات ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة 

اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت�����ص��وي��ة، وع���ل���ى ن��ح��و �صبه 

دائم، عن ما ت�صميه »حرية الو�صول اإىل 

يتم�صك  اأو�صح:  وبكلمات  العبادة«  اأماكن 

الح����ت����الل ب��ال��ق��د���س امل����وح����دة ع��ا���ص��م��ة 

لدولة الحتالل، وي�صمن للفل�صطينيني 

اأي�صاً  وامل�صيحيني  وامل�صلمني  )وال��ع��رب 

وف����ق ال��ت�����ص��ور اجل���دي���د( ال���و����ص���ول اإىل 

امل�صاجد والكنائ�س لتاأدية ال�صلوات.

ه������ذا ال���ن�������س م�����وج�����ود يف ع�������ص���رات 

وغر  الر�صمية  ال�صهيونية  امل��ق��رح��ات 

ال���ر����ص���م���ي���ة، وه�����و اأي���������ص����ا، ول��ل��ح��ق��ي��ق��ة، 

على  واح�����د  اأردين  م���ق���رح  يف  م���وج���ود 

الأق�����ل، ُي���ع���رف ب��ا���ص��م »احل����ل ال��ب��ل��دي يف 

الديوان  رئي�س  له  رّوج  وال��ذي  القد�س«، 

امل��ل��ك��ي الأ���ص��ب��ق ع��دن��ان اأب���و ع����ودة. زي���ارة 

للم�صلمني،  بفتوى  ال�صبيهة  جمعة  علي 

ب��ع��د دع����وة ال�����ص��ل��ط��ة ال���ع���رب وامل�����ص��ل��م��ني 

املفاجئة  وال�صتفاقة  القد�س،  زي��ارة  اإىل 

توؤ�صر  املقد�صة  املدينة  يف  الأردين  للدور 

فكرة  تكري�س  يريد  خطر،  �صيناريو  اإىل 

زيارة امل�صاجد وال�صالة فيها، برغم وجود 

الح���ت���الل يف ال��ق��د���س، م���ا ي��ع��ن��ي ق��ب��وًل 

فعلياً، ومن دون اإعالن، ملا ظل ال�صهاينة 

يرددونه ويطالبون به على الدوام: تعالوا 

القد�س  لكن  ف��ق��ط..  لل�صالة  لل�صالة.. 

اإ���ص��رائ��ي��ل«، وه���ذا ن��وع من  »ه��ي عا�صمة 

التطبيع �صديد اخلطورة، والذي يتجاوز 

يحدث  ما  التطبيع،  عن  املتداول  املفهوم 

هنا هو حماولة لروي�س العقل، وجعله 

ي��ت��ق��ب��ل ف��ك��رة ت���ق���ول: اإن زي�����ارة ال��ق��د���س 

الأق�����ص��ى ممكنة،  وال�����ص��الة يف  مم��ك��ن��ة، 

الوقت  وم��ع  القيامة،  كني�صة  يف  وك��ذل��ك 

معاً،  وال�����ص��الة  الح��ت��الل  اعتياد  ي��ج��ري 

لكن برتيبات اأردنية!

م�����ا ف���ع���ل���ه ع���ل���ي ج���م���ع���ة ج���ري���ة 

ال��زي��ارة  اإىل  ا�صطحبه  م��ن  ك��ب��رة.. 

و����ص���ري���ك يف خم��ط��ط خبيث  جم����رم 

فيها،  الأم����ة  وحل��ق��وق  للقد�س  ي��دب��ر 

اأر�صاً ومقد�صات ومعنى.

�صكراً للكني�صة القبطية التي ثّبتت 

م��وق��ف��اً م�����ص��رف��اً ب��ح��ق م���ن ي��ع��ت��زم��ون 

زيارة القد�س حتت الحتالل.

نافذ �أبو ح�سنة

عـلي جـمـعـة.. والـدور األردنــي
ـط لـلـقــــدس؟

ََّّ
مــا الــذي يـخـط
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ق�������ّدم خم���ي���م ال�������ربج ال�������ص���م���ايل يف 

اجلنوب اللبناين يف ذكرى النكبة العام 

�صقطوا  �صهداء  �صتة  من  �صهيداً  املا�صي 

الرا�س،  العودة يف مارون  خالل م�صرة 

يف  امل��خ��ي��م  اأه�����ايل  ت�صييعه  يف  و����ص���ارك 

من  الكثر  فيها  ع��رّب  وطني،  مهرجان 

للت�صحية  ا���ص��ت��ع��داده��م  ع���ن  الأه������ايل 

�صبيل  يف  اأك��ب��اده��م  وب��ف��ل��ذات  بحياتهم 

ال�صهيد  كان  لقد  فل�صطني.  اإىل  العودة 

قدمها  التي  ال�صهداء  قافلة  يف  واح���داً 

امل��خ��ي��م خ����الل ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��دوان��ي��ة 

ال�����ص��ن��وات،  ع�����ص��رات  ط���وال  ال�صهيونية 

ال�صهيونية تغر  حيث كانت الطائرات 

على املخيم ب�صكل ع�صوائي، ما اأدى اإىل 

���ص��ق��وط ع�����ص��رات ال�����ص��ه��داء واجل��رح��ى، 

اأكرث  منه  اأج��زاء  تدمر  اإىل  بالإ�صافة 

من مرة.

اأم�����������ا م�������ن ال�����ن�����اح�����ي�����ة ال�������ص���ح���ي���ة 

وكالة  موا�صلة  ونتيجة  والجتماعية، 

خ��دم��ات��ه��ا،  تخفي�س  ل�����ص��ي��ا���ص��ة  ال���غ���وث 

وارت����ف����اع ق��ي��م��ة ال���ف���ات���ورة ال�����ص��ح��ي��ة يف 

يف  الأهلية  املنظمات  نظمت  فقد  لبنان، 

املخيم عدة حتركات مطلبية يف املخيمات 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وك�������ان خم���ي���م ال����ربج 

ال�����ص��م��ايل م���ن امل��خ��ي��م��ات ال��ت��ي عك�صت 

الكبرة للفل�صطينيني يف لبنان،  املعاناة 

مذكرة  واجلمعيات  الأه���ايل  ق��دم  حيث 

امل��وازن��ة  يف  العجز  لنتائج  فيها  عر�صت 

وت��خ��ل��ف ال������دول امل���ان���ح���ة ع���ن الإي���ف���اء 

ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه الون������روا، ح��ي��ث مل 

تطراأ على املوازنة اأية زيادة تن�صجم مع 

الالجئني،  حل��اج��ات  املفر�صة  ال��زي��ادة 

خ�صو�صاً يف اجلوانب ال�صحية.

اأم����را�����س ف��ق��ر ال����دم وال��ت��ال���ص��ي��م��ي��ا 

م��ن��ت�����ص��رة يف خم��ي��م ال�����ربج ال�����ص��م��ايل، 

كبر من  ع��دد  عند  املر�س  و�صل  حيث 

اإىل مراحل متقدمة وخطرة،  املر�صى 

)ال��ك��ربى(  بالتال�صيميا  امل�صابني  لأن 

»يحتاجون اإىل نقل دم دوري كل ثالثة 

ال�صحية  وال��رع��اي��ة  اأ���ص��اب��ي��ع،  اأرب��ع��ة  اأو 

ال��دم  اإعطائهم  ع��دم  وي���وؤدي  امل�صتمرة، 

يف  احل���دي���د  ت���راك���م  اإىل  دوري  ب�����ص��ك��ل 

ي����وؤدي اإىل  اأع�����ص��اء اجل�����ص��م، م��ا  جميع 

امل�صاعفات والوفاة عند �صن تراوح بني 

خم�س ع�صرة وع�صرين �صنة«، كما يقول 

الدكتور اأ�صامة �صعيد. 

وقد داأب��ت الأون��روا على اإهمال هذا 

الأون����روا  م��راك��ز  �صجالت  لأن  امل��ر���س، 

ل ت��ث��ب��ت ال���ع���دد احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ح��الت، 

نظراً  بالت�صجيل،  يهتمون  ل  واملر�صى 

الأون��روا عن تقدمي العالج  اإىل امتناع 

ال�صهرية  تكلفته  ت�صل  وال���ذي  ال���الزم، 

اإىل اأكرث من مليون لرة )666  اأحياناً 

دولر(. 

املخيم  �صكان  اأح��م��د م��ن  م��اه��ر  اأب���و 

ب��وق��ف �صيا�صة الإه��م��ال  ي��ق��ول: »احل���ل 

ال���ت���ج���اه���ل ل���ه���ذا امل����ر�����س، واله���ت���م���ام 

ب����احل����الت ال���ط���ارئ���ة ب�����ص��ك��ل اأك������رب يف 

املجتمع الفل�صطيني«. 

ع���ن���د احل����دي����ث ع����ن م���ع���ان���اة اأه�����ايل 

البيئة  اإىل  ال��ت��ط��رق  ب��د م��ن  امل��خ��ي��م، ل 

ب�صكل  توؤثر  والتي  فيها،  يعي�صون  التي 

ال�صحية،  امل�����ص��اك��ل  خم��ت��ل��ف  يف  م��ب��ا���ص��ر 

امل�صاكن  حيث  املخيمات،  داخل  خ�صو�صاً 

الأقرب اإىل اخلرائب، والتي متتد ب�صكل 

اإىل  نتيجة احل��اج��ة  ع�����ص��وائ��ي  ع��ام��ودي 

ت�صل  ال��ذي  ال�صكاين،  التزايد  ا�صتيعاب 

اإىل ثالثة  امل��خ��ي��م��ات  ب��ع�����س  ك��ث��اف��ت��ه يف 

اأف������راد ل��ل��غ��رف��ة ال����واح����دة، اإ����ص���اف���ة اإىل 

م�صاكل البنية التحتية، وتداخل �صبكات 

املياه بال�صرف ال�صحي، ل�صيما يف ف�صل 

ال�صيقة  الأزق����ة  تفي�س  ح��ي��ث  ال�����ص��ت��اء، 

التخطيط،  �صوء  نتيجة  الآ�صنة،  باملياه 

الأم���ر ال���ذي ي���وؤدي اإىل ارت��ف��اع كبر يف 

ن�صبة الرطوبة.

املخيم  يف  الفل�صطينيون  يعاين  كما 

م���ن م�����ص��ك��ل��ة اإن�����ص��ان��ي��ة ط���ارئ���ة ت��ت��ف��اق��م 

يوماً بعد ي��وم، بحيث حت��ّول دفن املوتى 

بعد  واق��ت�����ص��ادي،  اج��ت��م��اع��ي  ع���بء  اإىل 

لدفن  املخ�ص�صة  امل��ق��ربة  اأ���ص��ب��ح��ت  اأن 

يفارق  فل�صطيني  لأي  تت�صع  ل  الأم��وات 

احلياة. 

رائ������ف حم���م���د؛ م�������ص���وؤول يف اأح����د 

املخيم  �صكان  »يعاين  يقول:  الف�صائل 

من �صيق املكان املخ�ص�ص�س للمقربة، 

امل�������ص���اح���ة  اأ����ص���ب���ح���ت  اأن  ب���ع���د  وه�������ذا 

قليل  ل���ع���دد  اإل  ت��ت�����ص��ع  ل  امل��خ�����ص�����ص��ة 

وحمدود من حالت الوفاة«، وي�صيف: 

»ه��ن��اك ق��ط��ع��ة اأر�����س جم����اورة وت��ب��ذل 

ج���ه���ود ل�����ص��م��ه��ا اإىل امل���ق���ربة، ل��ك��ن ل 

نتيجة لغاية اليوم. اللجان والف�صائل 

بالتوا�صل  تقوم  املخيم  يف  والفعاليات 

مع بلدية برج ال�صمايل من اأجل اإن�صاء 

امل���وج���ودة، لكن  امل��ق��ربة  ج���دار حلماية 

م�صاحة  اإيجاد  يف  تبقى  الأب��رز  امل�صكلة 

فاعاًل من  اإ�صافية، وهذا يتطلب دوراً 

الأون������روا وم��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر، وك��اف��ة 

اجلهات املعنية«.

يجمع اأكرث من طرف على اأن الواقع 

م�صتمر،  تراجع  يف  والتعليمي  الربوي 

اإىل ارت��ف��اع م��ع��دلت ال��ف��رق التي  ن��ظ��راً 

ترافق دائماً مع انخفا�س يف م�صتويات 

بني  الن�صجام  وع��دم  جهة،  من  التعليم 

واإمكانات  املتزايدة  الربوية  املتطلبات 

الأون������روا امل��ت��وا���ص��ع��ة م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، 

الت�صرب  ظ��اه��رة  تنامي  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

للعاملنينْ  نتيجة  ه��و  وال����ذي  امل��در���ص��ي، 

معاً. 

ال��ن��ا���ص��ط الج��ت��م��اع��ي ف�����وؤاد ح�صني 

ي��ع��ّل��ق ع��ل��ى ال����واق����ع ال����رب����وي ب��ق��ول��ه: 

التعليمي  امل�����ص��ت��وى  يف  ت���راج���ع  »ه���ن���اك 

الثانويون  الطلبة  وي��ع��اين  ع���ام،  ب�صكل 

اليومي  النتقال  م�صكلة  م��ن  املخيم  يف 

اإىل خم��ي��م ال��ر���ص��ي��دي��ة، ح��ي��ث ال��ث��ان��وي��ة 

)ثانوية  املنطقة  يف  ل��الأون��روا  الوحيدة 

الأق�صى يف الر�صيدية(، ما ي�صاعف من 

اإىل غياب  ن��ظ��راً  امل�����ص��اك��ل الق��ت�����ص��ادي��ة، 

و����ص���ائ���ل ال���ن���ق���ل، وا����ص���ط���راراه���م ل��دف��ع 

األف لرة  املئتي  تكلفة مرتفعة تتخطى 

تتعدى  التكلفة  اإن  اأي  دولراً(،   150(

الواحد،  الدرا�صي  العام  يف  دولر  الأل��ف 

ثانوية  �صفوف  بفتح  يكون  احلل  لذلك 

ب���رج  يف م����دار�����س الأون�����������روا يف خم���ي���م 

ال�صمايل«.

ح�������ص���ن���ي ع����ي����د؛ ع�������ص���و يف ال��ل��ج��ن��ة 

»اإن غ��ي��اب اله��ت��م��ام  ي���ق���ول:  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

ال�صمايل  ب��رج  خميم  يف  ال�صابة  بالفئات 

يف  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  املخيمات  باقي  ويف 

اإىل  ت�صاف  وال�صراعات،  امل�صاكل  ن�صبة 

ذلك م�صكلة بطالة ال�صباب، والتي جتعل 

خيار  ف�صل  اإذا  لل�صياع  عر�صة  بع�صهم 

ال��ه��ج��رة، ل��ذل��ك يجب اإع��ط��اء دور اأك��رب 

ل��ه��وؤلء ال�����ص��ب��اب، وف��ت��ح امل��ج��ال اأمامهم 

الجتماعية  احلياة  تفعيل  يف  للم�صاركة 

يف املجتمع«.

دف�����ع امل���خ���ي���م اأث����م����ان����اً ب���اه���ظ���ة ع��ل��ى 

خمتلف امل�صتويات الوطنية والجتماعية 

اإىل  وبالن�صبة  والإن�صانية،  والقت�صادية 

كثرين منهم ل تبدو يف الأفق القريب 

العزاء  اأما  املعاناة،  اأي حلول تخفف من 

ال��وح��ي��د ف��ي��ب��ق��ى ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإل��ي��ه��م ق��رب 

امل��ح��ت��ل فل�صطني،  ال��وط��ن  امل�����ص��اف��ة م��ن 

والقدرة على تن�صق هواء اأر�صها املقد�صة.

�سامر �ل�سيالوي
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تراجع الخدمات الصحية واالجتماعية لألونروا 
يضاعف مأساة أهالي مخيم البرج الشمالي

العاملني  جتّمع  يقوم  املجتمع،  خدمة  يف  واملعلمات  املعلمون  يوؤديه  ال��ذي  الكبر  بالدور  الع��راف  من  انطالقاً 

بالأونروا بعدة حتركات مطلبية لإن�صاف املعلمني العاملني يف وكالة الغوث »الأون��روا«، طالبوا خاللها بالعمل على 

والواجبات،  احلقوق  الأن��روا يف  معلمي  م�صاواة  اللبنانية، جلهة  الدولة  مع  املواءمة  مبداأ  وتطبيق  املعلمني  اإن�صاف 

م�صاواة  اإىل  بالإ�صافة  ال��ف��راغ،  وح�ص�س  ال���دوام،  خ��ارج  العمل  و�صاعات  احل�ص�س،  تناق�س  ونظام  ال��دوام  خ�صو�صاً 

واعتماد  الإ�صافية،  الدرجات  منحهم  جلهة  الر�صمية،  املدار�س  يف  بزمالئهم  الثانوية  الأن��روا  مدار�س  يف  الأ�صاتذة 

املعاير املهنية واللتزام بنتائج المتحانات اخلطية واملقابالت جلهة التعيينات يف املواقع الأ�صا�صية يف دائرة الربية، 

بعيداً عن العتبارات ال�صيقة واملح�صوبيات.

ومن املطالب اأي�صاً مراجعة ت�صنيف بع�س الوظائف، و�صوًل اإىل رفع درجة الوظيفة، مبا ين�صجم مع املوؤهالت 

النظر يف  واإع��ادة  الربية،  دائ��رة  املناطق يف  الربوية يف  تتقاطع مع مثيالتها من الخت�صا�صات  التي  وامل�صوؤوليات 

الدرجات احلالية للمعلمني، لرفعها مبا ين�صجم مع ال�صلة املتكاملة خلطة الإ�صالح الربوي، بالإ�صافة اإىل اإجراء 

التعيينات واملناقالت للمعلمني يف حينه، وب�صفافية عالية، وتعزيز توا�صل الإدارة مع الهيئات التعليمية يف املدار�س، 

لتاأمني املزيد من الأمان الوظيفي، ولتوفر احللول املو�صوعية للم�صكالت الطارئة.

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

تحركات العاملين في األونروا دعوة إلى إنصاف المعلمين
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مفارقة البنزين

نحو  ارت��ف��ع  البنزين  �سعر  اأن  امل��ف��ارق��ة 

لبنانية منذ مطلع العام وحتى  7500 لرية 
ال�����ش��ه��ر احل�����ايل، واأت�����ى ذل���ك م���ع احل��دي��ث 

املياه  يف  للغاز  حقول  اكت�شاف  عن  امل�شتمر 

متى  ال�����ش��وؤال:  لكن  اللبنانية،  الإقليمية 

ال��غ��از  اح��ت��ي��اط��ي  م���ن  ال�����ش��ع��ب  �شي�شتفيد 

حول  الدرا�شات  �شتبقى  وهل  ه��ذا؟  الكبري 

حرب  جم��رد  الطاقة  واإن��ت��اج  الغاز  ا�شتثمار 

على ورق ورهينة الأدراج؟

نف�شه  �شيفر�ض  املحروقات  اأ�شعار  ملف 

باتت  الأ���ش��ع��ار  لأن  املقبلة،  الأي����ام  يف  ب��ق��وة 

ت��ف��وق امل��ن��ط��ق، والأه�����م اأن��ه��ا ت��ف��وق بكثري 

الذين  امل��واط��ن��ن،  ل��دى  ال�شرائية  ال��ق��درة 

ل�شياراتهم،  ا�شتخداماتهم  بتقلي�ض  ب��داأوا 

م���وؤث���ري���ن ال��ت��ن��ق��ل ع���رب ����ش���ي���ارات الأج�����رة 

ل��ك��ن ممثلي قطاع  وال��ف��ان��ات،  وال��ب��ا���ش��ات 

النقل العمومي بداأوا يعربون عن �شخطهم 

و�شجبهم للغالء الفاح�ض يف �شعر البنزين، 

الأل��ف��ي  عند  الأج���رة  تعرفة  ت�شّمر  مقابل 

لرية.

يحاول اخلرباء تربير الرتفاع الالحق 

بارتفاع  بربطه  وامل����ازوت  البنزين  باأ�شعار 

من  مرحلة  يف  لكن  ع��امل��ي��اً،  النفط  اأ���ش��ع��ار 

املراحل و�شل �شعر برميل النفط اإىل 140 

البنزين  �شفيحة  �شعر  يتجاوز  ومل  دولراً 

ال�8  اإىل ذل��ك، م��اذا عن �شريبة  األفاً.  ال�35 

األي�ض  ال�شفيحة؟  �شعر  ع��ل��ى  ل���رية  اآلف 

ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة احل���ك���وم���ة خ��ف�����ش��ه��ا، ب��ع��دم��ا 

املحروقات  اأ�شعار  ارت��ف��اع  م�شاألة  اأ�شبحت 

ت���الم�������ض اخل����ط����وط احل����م����ر اق���ت�������ش���ادي���اً 

واجتماعياً؟ وملاذا ل تتخذ الدولة خطوات 

�شريعة حلل هذه الأزمة املزمنة عرب �شراء 

ب��ا���ش��ات ل��ل��ن��ق��ل امل�������ش���رك، واإجن������از خطة 

ال�شريبة على  واإلغاء  وال�شري،  العام  للنقل 

ال�شيارات التي ت�شتهلك وقوداً ب�شرعة 250 

خف�ض  ع��ن  ف�شاًل  ال�����ش��اع��ة،  يف  كيلومرا 

ه��ام�����ض رب����ح ال�����ش��رك��ات امل�������ش���ت���وردة ل��ه��ذه 

ال�شيارات اإىل حده الأًق�شى؟

اإيرادات الدولة

ب���راأي اخل��ب��ري الق��ت�����ش��ادي عمر احل��ايف، 

اأن ي��ب��ق��ى ال��ب��ن��زي��ن امل�����ش��در  ف���اإن���ه ل ي��ج��وز 

ت��ك��ون  واأن  ال����دول����ة،  لإي���������رادات  الأ����ش���ا����ش���ي 

ال�����ش��ري��ب��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة اإح����دى 

لفتاً  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  الو�شيلة  ولي�ض  الو�شائل 

اإىل اأن احلكومة ميكنها اأن تزيد ر�شوماً على 

امل�شارف  مثل  اأرباحاً  حتقق  التي  القطاعات 

والعقارات وغريها.

ج��راء  اخلزينة  خ�شائر  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  واإذ 

خ��ف�����ض ال�����ش��ري��ب��ة ع��ل��ى ال��ب��ن��زي��ن ق���د ت��ف��وق 

ال�750 مليار دولر �شنوياً، لفت اإىل اأن املواطن 

ب���ريوت،  ال���ذي يعي�ض يف ���ش��واح��ي  ال��ل��ب��ن��اين 

األ��ف   20 نحو  �شيتكبد  العا�شمة،  يف  ويعمل 

كحد  �شيارته  لبنزين  ثمناً  الأق��ل  على  ل��رية 

اأدنى، خ�شو�شاً يف ظل زحمة ال�شري اخلانقة. 

ب�شيطة  »اإذا قمنا بعملية ح�شابية  وقال: 

ال�شهري  اللبناين  امل��واط��ن  ا�شتهالك  ملعدل 

 10 عند  امل��ع��دل  ه��ذا  باعتبار  البنزين،  مل���ادة 

الوقود  اأن كلفة  �شفائح بنزين �شهرياً، جند 

اأ�شبحت  ال�����ش��ي��ارات  اأ���ش��ح��اب  يتكبدها  ال��ت��ي 

تعادل نحو 400 األف لرية �شهرياً، اأي نحو 70 

يف املئة من احلد الأدنى لالأجور«.

النفط من  اأ�شعار  اإمكانية معاجلة  وعن 

ا�شتخدام و�شائل بديلة للنقل، اعترب  خالل 

العام،  بالنقل  اإل  يكون  »احل��ل ل  اأن  احل��ايف 

ويخفف  ال��ن��ف��ط،  على  الطلب  يخفف  لأن���ه 

ا���ش��ت��خ��دام و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل ع��ل��ى ف��ئ��ات كبرية 

النقل  »وزارة  اأن  اإىل  ولفت  املواطنن«،  من 

ه��ي امل�����ش��وؤول��ة ع��ن ه��ذا امل��و���ش��وع«، وق���ال اإن 

»وزي����ر ال��ن��ق��ل غ���ازي ال��ع��ري�����ش��ي م��ن��ذ ف��رة 

يتحدث عن حل يف هذا الإط��ار عرب و�شائل 

الإعالم، لكن حتى اليوم مل نر اأي جديد يف 

ل�»و�شع با�شات متطورة  هذا الإط��ار«، ودعا 

ال��ن��ا���ض،  لنقل  متكامل  م�����ش��روع  خ���الل  م��ن 

البعيدة  اللبنانية  امل��ن��اط��ق  ب��ن  خ�����ش��و���ش��اً 

ن�شبياً عن بع�شها«.

معاناة اللبناين

ق�شط  ت��وف��ري  م��ن  �شاأمتكن  كيف  اأع���رف  »ل 

اأدف��ع  واأن  دولراً،   250 ال��ب��ال��غ  ال�����ش��ي��ارة 

واأن��ا  ل��رية،  األ��ف   40 البنزين  تنكة  ثمن 

اأحتاج اإىل 7 تنكات بنزين على الأقل يف 

الراتب؟  من  يل  �شيتبقى  فماذا  ال�شهر، 

يف  اأركنها  اأن  الأف�شل  من  �شيكون  رمب��ا 

موقف البناية، اأو اأن اأبيعها واأ�شتفيد من 

الدين  ع��ز  ربيع  يقوله  م��ا  ه��ذا  ثمنها«، 

يف تعليق كتبه على »الفي�شبوك«، �شمن 

جمموعة »لوين بعدنا رايحن«..؟

اأما �شمر فرج فراأت اأن »البنزين من 

اليومية،  اللبنانين  اح��ت��ي��اج��ات  �شلب 

وب���ات خ��ا���ش��ع��اً جل�شع م��اف��ي��ا ال�����ش��رك��ات 

امل���������ش����ت����وردة ل���ل���م���ح���روق���ات م����ن ج��ه��ة، 

ولالرتفاع اجلنوين ل�شعر برميل النفط 

يف الأ����ش���واق ال��ع��امل��ي��ة م��ن ج��ه��ة اأخ���رى، 

برا�ض  الفلة  بتطلع  وذاك  ه��ذا  بن  وم��ا 

اللبناين كالعادة«..

واأ���ش��ف��ت لأن امل���واط���ن ت��ط��ال��ه ال��ي��وم 

م��وج��ة ال��غ��الء وارت��ف��اع الأ���ش��ع��ار ب�شبب 
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لـهـيب المحروقــات يـكـوي      المـواطـن اللـبــنـانـي
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ملف خاص

حدود  اإىل  البنزين  �شفيحة  �شعر  تخفي�ض  اإمكانية  عن  الكالم  ح��ول 

لبنانية اأو اأقل اأو اأكرث من ذلك بقليل، يرى اخلرباء اأن هذا  لرية  األف   25
الكالم �شيا�شي بامتياز؛ لل�شحك على النا�ض فقط، وهو غ�ض لهم، خ�شو�شاً 

ملن ل يعرف باأحوال اأ�شعار النفط العاملية.. فهذه جمرد حماولت للح�شول 

على �شعبية معينة، لأن الدولة اللبنانية غري قادرة على تخفي�ض الأ�شعار 

الدولة  دعمت  ف���اإذا  �شيزيد،  لديها  العجز  ك��ون  امل��ح��روق��ات،  م��واد  دع��م  اأو 

املحروقات، فاإن العجز يف املوازنة �شيزيد، وبالتايل �شيزيد الدين العام، ما 

ل��رية،   20 امل�شتقبل  يف  لتدفعها  جهة،  م��ن  ل��ريات   10 لتوفري  اأن��ه  يعني 

يف  م�شاعفة  وتدفعها  �شتعود  والبنزين  امل��ازوت  على  ال�شريبة  األغيت  واإذا 

ين الذي �شيراكم و�شيت�شاعف  امل�شتقبل، اأي اإن املواطن هو من �شيدفع الدَّ

الوقت احلا�شر  ف��اإن احلل يف  لذا  اإن ح�شل،  الدولة، وهو غباء مايل  على 

ل يكون اإل بالإبقاء على ال�شريبة على املحروقات، لأنه ل خيار اآخر اأمام 

الدولة اللبنانية.

ف���اإن الرقم  امل��رك��زي،  اأن���ه وبح�شب م��وؤ���ش��رات مديرية الإح�����ش��اء  ي��ذك��ر 

القيا�شي لأ�شعار ال�شتهالك يف لبنان ل�شهر اآذار 2012 �شّجل ارتفاعاً قدره 

واآذار   2012 اآذار  بن  الأ�شعار  ت�شّخم  م�شتوى  �شّجل  فيما  املئة،  يف   19.4
 2012 اآذار  ت�شخم الأ�شعار بن �شهري  م�شتوى  و�شجل  املئة،  يف   4  ،2011

املئة. يف  و�شباط 2012 ارتفاعا قدره 0.7 

خفض سعر البنزين

بعدما  أربعاء،  يوم  كل  من  شرًا  اللبنانيون  يتوجس 
تحول إلى محطة أسبوعية لرفع سعر صفيحة البنزين.
الواحدة  الصفيحة  بات سعر  األخيرة،  »الزودة«  بعد 
في  كسعرها  تمامًا  ليرة؛  أل��ف  األربعين  يالمس 
العاصمة الفرنسية باريس، لكن االختالف »الطفيف« 
مواطنيها خدمات  تمنح  فرنسا  أن  هو  البلدين  بين 
أنها  كما  يدفعوه،  ما  عليهم  تعّوض  عدة  مجانية 
بينما  زهيدة،  بأسعار  عام  نقل  وسائل  لهم  تتيح 
الخدمات  ثمن  يدفع  بأن  مطاَلب  المواطن  لبنان  في 
ناهيك  واالجتماعية،  والتعليمية  االستشفائية 
األغذية  أسعار  على  تضاف  التي  ال��زي��ادات  عن 
بعدما  اللبنانيين  حال  لسان  هو  فما  والمحروقات.. 
تحولت السيارة إلى هم يثقل كاهلهم بدل أن تكون 

وسيلة لتسهيل تنقالتهم؟
منذ أسابيع يتخوف اللبنانيون من االرتفاع المستمر 
على  كثيرة  صفحات  البنزين.  صفيحة  سعر  ف��ي 

االرت��ف��اع،  ب��ه��ذا  للتنديد  ُخصصت  »الفيسبوك« 
حال  في  الشارع  إلى  والنزول  بالتظاهر  وللتهديد 
وصل سعر الصفيحة إلى األربعين ألفًا. واليوم، وقعت 
تكون  وتكاد  للغاية،  التحركات ضئيلة  لكن  الواقعة، 
بعنوان  جاء  واحد  شبابي  تحرك  باستثناء  معدومة، 
»لوين رايح البنزين«؟ فهل سينتظر المواطنون وصول 
أن يعلو  ليرة قبل  ألف  الخمسين  إلى  سعر الصفيحة 
الزيادات  مع  يتأقلموا  أن  اع��ت��ادوا  هل  أم  الصوت، 
المفروضة عليهم، حتى باتوا يستغربون في حال لم 

تفرض عليهم؟!
ثمة ما يثير التساؤل والريبة حول هذا الصمت المقلق 
األسعار  من هذه  موقفه  تجاه  اللبناني  المواطن  لدى 
التي يئن تحتها، وتكوي جيبه، وال من صرخة ترتفع، 
استدراج  تحاول  والعمالية  النقابية  القطاعات  فيما 
بين  اضراباتها  وتعلق  لتحركها،  سياسية  ع��روض 

الفينة واألخرى.
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الطبقة ال�شيا�شية التي انتخبها باإرادته.. 

»ك���ن���ا ن����رى ال��ت��ط��ب��ي��ل وال���ت���زم���ري ل��ه��ذا 

النتخابات  اأي��ام  امل�شوؤول  وذاك  الزعيم 

اأمل  وخ���الف���ه���ا..  ال��ب��ل��دي��ة  اأو  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ي�����ش��ف��ق امل���واط���ن مل��ج��يء ه�����وؤلء بعدما 

انتخبهم! فاأين هم من وجعه و�شرخته 

وهو يكتوي ب�شعر �شفيحة البنزين التي 

يب�شروننا اأنها �شت�شل اإىل 50 األف لرية، 

هذا عدا عن ارتفاع الأ�شعار يف كل املواد 

الغذائية واخل�شار والفواكه«!

اأن��ن��ي ل  »�شحيح  فيقول:  رام���ي  اأم���ا 

الأ�شبوع،  خالل  كثرياً  ال�شيارة  اأ�شتخدم 

اأ�شبح  الأ�شبوع  نهاية  لكن خالل عطلة 

اأن اأخ�����ش�����ض م��ب��ل��غ��اً ك��ب��رياً من  م��ل��زم��اً 

امل����ال ل�����ش��ع��ر ال��ب��ن��زي��ن، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

امل�شاريف الأخرى.. فكيف �شاأمتكن من 

�شاأعزمها  ه��ل  خطيبتي؟  م��ع  اخل����روج 

�شائاًل:  اأ�شبوعي«؟  ب�شكل  الفالفل  على 

»ه������ل ي����ع����اين امل���������ش����وؤول����ون م��ث��ل��ن��ا م��ن 

»بالتاأكيد  ليجيب:  ال��ب��ن��زي��ن«؟  اأ���ش��ع��ار 

ومداخيلهم  روات��ب��ه��م  لن  ي�����ش��ع��رون  ل 

وما  ماذا يح�شل،  يعرفون  مرتفعة، ول 

ال����ذي ي��ع��اين م��ن��ه امل���واط���ن ال��ل��ب��ن��اين.. 

ه���م ي��ت��غ��دون يف ب��اري�����ض، وي��ت��ع�����ش��ون يف 

يف  اليخوت  على  الفجر  ويحيون  روم��ا، 

مر�شيليا«.

وكانت جتمعات �شبابية وجهت دعوات 

»الفي�شبوك« لالحتجاج على غالء  عرب 

اعت�شام  تنفيذ  م��ن  ومتكنت  ال��ب��ن��زي��ن، 

واحد فقط ل غري، �شارك فيه �شبان من 

حيث  اللبناين،  املجتمع  �شرائح  خمتلف 

ل���ش��رج��اع  بال�شعي  احل��ك��وم��ة  ط��ال��ب��وا 

اإىل  النفطية  امل�شتقات  ا���ش��ت��رياد  ق��ط��اع 

الدولة، لكي ل تبقى املحروقات حمتكرة 

من قبل ب�شع �شركات تتحكم بالأ�شعار، 

وتفر�ض �شيا�شاتها على املواطن اللبناين 

املغلوب على اأمره.

وع��دم  بالتدخل  احل��ك��وم��ة  وط��ال��ب��وا 

ال�����ش��ل��ع��ة احل��ي��وي��ة خا�شعة  ه����ذه  ت����رك 

ل�������ش���وق ال����ع����ر�����ض وال����ط����ل����ب، اإ����ش���اف���ة 

اىل و����ش���ع ���ش��ي��ا���ش��ات داع����م����ة لأ����ش���ع���ار 

وامل��ازوت،  البنزين  خ�شو�شاً  املحروقات، 

الأ���ش��واق  لتقلبات  ع��ر���ش��ة  تبقى  ل  ك��ي 

تنظيم  اإىل  دعوا  كما  والعاملية..  املحلية 

ق��ط��اع النقل امل�����ش��رك، وو���ش��ع الآل��ي��ات 

اأ�شبحت  اأي���ن  �شائلن:  ل��ه،  التنفيذية 

النقل  و���ش��ائ��ل  وت��ط��وي��ر  تفعيل  خ��ط��ط 

العام التي و�شعتها وزارة النقل؟ والأهم 

اأنهم دعوا جميع املت�شررين من �شيا�شة 

الف�شاد يف هذا القطاع احليوي والأ�شا�شي 

املعي�شي اإىل امل�شاركة يف جميع التحركات 

الحتجاجية الالحقة »يف �شبيل حتقيق 

يفي  فهل  لبنانين«،  كمواطنن  هدفنا 

هوؤلء بوعودهم، بعدما كانوا اأكدوا اأنهم 

»�شيقيمون الدنيا ولن يقعدوها« يف حال 

و�شل �شعر �شفيحة البنزين اإىل 40 األف 

لرية؟!

يف امل���ق���اب���ل، ع��ل��ت ���ش��رخ��ة اأ���ش��ح��اب 

��ه  ي��وجَّ ات���ه���ام  اأي  امل���ح���ط���ات، راف�������ش���ن 

����ش���ده���م، وم��ط��ال��ب��ن ال����دول����ة ب��اإل��غ��اء 

يف  خ�شو�شاً  ال��ب��ن��زي��ن،  ع��ل��ى  ال�شريبة 

ظ����ل ان���خ���ف���ا����ض م��ب��ي��ع��ات ال���ب���ن���زي���ن يف 

على حد  املئة،  يف   35 نحو  اإىل  املحطات 

قولهم، جراء عزوف املواطنن عن �شراء 

البنزين، اأو »تفويل« �شياراتهم.

ح�سابات الغاز

ارتفاع  امل�شتمر ح��ول  يف ظ��ل اجل��دل 

اأن  اإل  امل��واط��ن  ي�شع  ل  ال��ب��ن��زي��ن،  �شعر 

عليه  انهالت  التي  ال��وع��ود  عن  يت�شاءل 

وكانت  وال��غ��از..  النفط  على  بالتنقيب 

الدرا�شات اأكدت وجود نحو 25 تريليون 

ق��دم مكعب م��ن ال��غ��از على الأق���ل، و80 

ت��ري��ل��ي��ون ع��ل��ى الأك����رث، وم��ل��ي��ار ون�شف 

املياه  النفط اخل��ام يف  مليار برميل من 

اللبنانية.

ك��ل تريليون  ف����اإن  ب�����ش��ي��ط،  ب��ح�����ش��اب 

12 مليار  ر قيمته بنحو  قدم مكعب تقدَّ

الغاز  من  لبنان  ن�شيب  ك��ان  واإذا  دولر، 

25 تريليوناً، فاإن ثروته تقدر بنحو 300 
تريليوناً،   80 ك��ان  اإذا  اأم��ا  دولر،  مليار 

فالتقديرات تتجاوز ال�960 ملياراً.

وب��ال��ن��ظ��ر اإىل ه���ذا الح��ت��ي��اط��ي، فمن 

امل��م��ك��ن اإن�����ش��اء حم��ط��ات ل��ل��غ��از خم�ش�شة 

ل��ت��زوي��د و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل ب���ه���ذه امل������ادة، يف 

ا�شتخدام  خف�ض  اإىل  ي��رم��ي  ت��وج��ه  اإط���ار 

البنزين واملازوت اللذين ي�شكالن م�شدراً 

اأنهما  عن  ف�شاًل  املواطن،  لهموم  اأ�شا�شياً 

الحتياطات  من  طائلة  مبالغ  ي�شتنزفان 

ب��ال��ع��م��الت الأج���ن���ب���ي���ة، ب�����ش��ب��ب ع��م��ل��ي��ات 

اأكرث  وج��ود  ظل  ويف  املتنامية،  ال�شترياد 

البلد  ه��ذا  اآلية يف  األ��ف  و200  مليون  من 

ال�شغري.

تريليون  ك��ل  ف���اإن  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

اآلف   5 اإن��ت��اج  ال��غ��از يغطي  م��ن  ق��دم مكعب 

لبنان،  فاإن  وبالتايل  الكهرباء،  من  ميغاوات 

املتو�شط،  البحر  حو�ض  على  موقعه  ب�شبب 

اأن يخطط لكي ي�شبح م�شدراً  اأي�شاً  ميكنه 

خالل  م��ن  املنطقة،  يف  الكهربائية  للطاقة 

ي��وؤدي  ما  اإليها،  ينتمي  التي  الربط  �شبكات 

واإمكانية  امل����ازوت،  على  الت��ك��ال  خف�ض  اإىل 

ا�شترياد �شيارات ت�شري على الكهرباء اأي�شاً.

�شفيحة  �شعر  اإن  ال��ق��ول  يبقى  اأخ�����رياً، 

وجه  يف  ع��دة  ملفات  بتفجري  يهدد  البنزين 

احلكومة، اأبرزها ملف ال�شائقن العمومين، 

واأ����ش���ح���اب الأف��������ران وامل���خ���اب���ز، وامل����ول����دات 

الكهربائية املنت�شرة بكرثة.

  و�ضعر الغاز اأي�ضًا

جتاوز �شعر قارورة الغاز ال�25 األف، وهو 

بديلة  و���ش��ائ��ل  ع��ن  يبحث  البع�ض  جعل  م��ا 

ال�شتخدام،  اأوج���ه  وبقية  والتدفئة  للطبخ 

مواقد  ا�شتخدام  اإىل  اللبنانيون  يعود  فهل 

احلطب اأو الفحم بدياًل؟ وهل هناك اأجندة 

اإىل  لبنان  اإع����ادة  ب�����ش��رورة  تق�شي  �شيا�شية 

الع�شر احلجري بكل الو�شائل املمكنة؟!

ال����زي����ادة ال���ت���ي ط������راأت ع��ل��ى ال���غ���از اأدت 

و���ش��ت��وؤدي اإىل رف��ع �شعر امل��اأك��ولت اجل��اه��زة 

�شندوي�شات  اأ���ش��ع��ار  يف  �شيما  ل  امل��ط��اع��م،  يف 

وهي  امل�شوي..  وال��ف��روج  واللحوم  ال�شاورما 

زي��ادات لي�شت ب�شيطة، بل هي يف نظر عامة 

من  قائمة  اإىل  ت�شاف  لأن��ه��ا  ك��ب��رية،  النا�ض 

زيادات بالأ�شعار ملواد اأخرى.
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الركية  اجلمهورية  برملان  يف  النائب  ذه��ب  نوعها،  من  غريبة  واقعة  يف 

ب�شمال قرب�ض؛ عارف البريق، اإىل مقر الربملان على ظهر »حمار«، كنوع من 

م�شافة  قبيل  احلمار  النائب  وامتطى  الوقود.  اأ�شعار  ارتفاع  على  الحتجاج 

امل��واط��ن��ن،  ا�شتغراب  و���ش��ط  ال��ه��ات��ف،  يتحدث يف  وك���ان  ال��ربمل��ان،  م��ن  قليلة 

كان  فيما  معدنية،  �شيارات  لوحة  رقبته  يف  معلقاً  ك��ان  احلمار  اأن  خ�شو�شاً 

بانتظار النائب اأمام بوابة الربملان عدد من ال�شحافين وقنوات التليفزيون 

ا�شتمرار  على  احتجاجاً  بذلك  ق��ام  اإن��ه  لل�شحفين  النائب  وق��ال  الركية. 

ارتفاع اأ�شعار البنزين، وملعار�شته اأي�شاً قرار احلكومة ب�شراء �شيارات جديدة 

للوزراء.

اأما يف النم�شا، وتالفياً لرتفاع اأ�شعار البنزين ب�شكل مطرد، ظهرت موجة 

بحيث  و»ت��وي��ر«،  ك�»الفي�شبوك«  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب  جديدة 

باتت هناك جمموعات تقدم خدمة جديدة لزبائنها، وهي ت�شجع على النقل 

اجلماعي، حيث يتمكن امل�شافرون املتوجهون اإىل منطقة حمددة من التعرف 

اإليها..  والذهاب معاً  الرحلة،  انطالق  البع�ض، وحتديد موعد  بع�شهم  اإىل 

وهكذا يتمكنون من الذهاب اإىل وظائفهم واأعمالهم وق�شاء حاجاتهم باأقل 

كلفة ممكنة.

اإىل  التحول  يف  الرئي�شي  ال�شبب  ف��اإن  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذا  م��رّوج��ي  وبح�شب 

الآونة  البنزين خالل  اأ�شعار  ارتفاع  اإىل  يعود  ب�شكل خا�ض  ال�شفر اجلماعي 

ل  التي تف�شّ الفئات  اأكرث  بالذات، من  ال�شباب، والطالب  اإذ يعترب  الأخ��رية، 

الثمن،  رخي�شة  و�شيلة  كونها  اجلماعي«،  »النقل  عرب  امل��دن  داخ��ل  النتقال 

اإ�شافة اإىل اأنها تقلل من ا�شتخدام ال�شيارات اخلا�شة، وبالتايل التخفيف من 

انبعاث الغازات وتلوث البيئة.

وقد عر�شت �شركات كربى لل�شيارات، مثل »بي اأم دبليو«، عدة �شيارات تت�شع 

لأكرث من خم�شة ركاب، يتقا�شمون تكاليف وقودها، ويقوم اأحدهم بقيادتها، 

والتخلي عن  ال�شفر اجلماعي،  الراغبن يف  النم�شاوين  تزايد عدد  اأن  بعد 

اإىل ابتكار  اأن توؤدي هذه الظاهرة  ا�شتعمال �شياراتهم اخلا�شة، ومن املرجح 

مناذج جديدة من ال�شيارات تت�شع لأعداد اأكرب، وحتتاج اإىل وقود اأقل. 

الدولة  تفر�شها  التي  وال�شرائب  ال�شيارات  اأ�شعار  ارتفاع  ت�شبب  وهكذا 

النم�شاوين عن  البنزين يف تخلي الكثري من  ا�شتخدامها وزي��ادة �شعر  على 

ا�شتخدام �شياراتهم اخلا�شة، واللجوء اإىل و�شيلة اأخرى اأقل تكلفة، و�شديقة 

للبيئة يف ذات الوقت، ورمبا يكون من املفيد نقل التجربة النم�شاوية اإىل لبنان، 

حيث من املالحظ تزايد اأعداد ال�شيارات اإىل حد جامح، مقارنة بعدد ال�شكان، 

املواطن  ي�شتطيع  وبذلك  ال��ك��ربى،  امل��دن  ويف  ب��ريوت،  العا�شمة  يف  �شيما  ل 

خ�شو�شاً  فرة،  كل  البنزين  �شفيحة  على  الطارئة  الزيادات  على  اللتفاف 

اأن هذه الزيادة لن تكون الأخ��رية، كذلك قد يتمكن ال�شبان واملوظفون من 

توفري �شعر البنزين من راتبهم املحدود.

فــي أوروبـــــا
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بعد �أقل من ت�شعة �أ�شهر على توليد 

دول����ة يف ج��ن��وب �ل�������ش���ود�ن، و�ق��ت��ط��اع 

م�����ش��اح��ة رب���ع �ل��ب��اد ل�����ش��ال��ح �ل��دول��ة 

��ن��ة م���ن �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة،  �مل��ح��ت�����شَ

و»�إ����ش���ر�ئ���ي���ل« ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���ص، 

من  �حلقيقية  �الأدو�ر  تنك�شف  ب���د�أت 

ور�ء تلك �لدولة �لوليدة على �شفاف 

�الأمة �لعربية.

�أيام �أ�شئلة كثرية  لقد ُطرحت منذ 

ح���ول �ن�����ش��ي��اب �ل��ت��ن��اف��ر ب��ن �ل�����ش��ود�ن 

ب��ق��ي��ادة  �مل��ن�����ش��ق  �أم، و�جل���ن���وب  ك���دول���ة 

يتزعمها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة«  »�حل���رك���ة 

�مل��ف��او���ش��ات  �أن  ال�شيما  »���ش��ي��ل��ف��اك��ري«، 

ال���ش��ت��ك��م��ال �الت��ف��اق��ات ب��ن �ل��دول��ت��ن 

�لرئي�ص  و�أن  ج��اري��ة،  وم��ات��ز�ل  ك��ان��ت 

ع���م���ر �ل��ب�����ش��ري ك�����ان ي�����ش��ت��ع��د ل���زي���ارة 

�أن  �إال  �ل��ع��ا���ش��م��ة �جل��ن��وب��ي��ة »ج���وب���ا«. 

منطقياً  ���ش��ب��ب��اً  ي���ج���دو�  مل  �مل��ت��اب��ع��ن 

�أن  �شيما  ع�شكرياً،  �ل�شر�ع  ال�شتئناف 

�الأم�����ور و����ش��ح��ة، وت��ك��ف��ل��ه��ا �ت��ف��اق��ات، 

فيما هناك بع�ص �لتفا�شيل �لتي كانت 

�ملفاو�شات جارية ب�شاأنها، �إذ �إن �ندفاع 

�لنفط  من�شاآت  نحو  �شيلفاكري  ق��و�ت 

�لقريبة من �حل��دود من  يف »هجليج« 

دولة �جلنوب، و�حتال �ملن�شاآت، كانت 

�ل��ب��ع��ري«،  »ظ��ه��ر  ق�شمت  �ل��ت��ي  �لق�شة 

و�أع����ادت �ل��ع��اق��ات ب��ن �ل��دول��ت��ن �إىل 

خ�����ش��و���ش��اً  �ل�����ش��ف��ر،  ن��ق��ط��ة  ور�ء  م���ا 

مهما  �أن����ه  يعتقد  ك���ان  �ل��ع��امل  ك��ل  �أن 

�حلرب  تكون  فلن  �ملفاو�شات،  تعّقدت 

�ل�شود�ن  منح  بعدما  �حلل،  �إىل  �ملعرب 

�جلنوبين دولة �أر�دو� �أن ي�شتقلو� بها.

ل���ذل���ك، �ع���ت���رب �ل�������ش���ود�ن ب��ق��ي��ادة 

�أن ما جرى لي�ص  عمر ح�شن �لب�شري، 

فقط معركة �شيادة، بل معركة وطنية 

وقومية، و�أن �حتال »هجليج« ر�شالة 

�أر�د �لو�قفون ور�ء �شيلفاكري �إر�شالها، 

مبعنى �أنهم يريدون تدمري �ل�شود�ن، 

وزي�����ادة �حل���رك���ات �الن�����ش��ق��اق��ي��ة، ملزيد 

برثو�تها  �لغنية  �ل��دول��ة  تق�شيم  م��ن 

�لباطنية غري �مل�شتخَرجة حتى �الآن.

�خلرطوم  فعل  ردة  كانت  هنا،  من 

�أق�������وى مم����ا ت�������ش���ور �ل���ب���ع�������ص، ال ب��ل 

�أعلن  �ل�شود�ين  فالربملان  �لكثريون، 

�ل�����ش��ود�ن مبنزلة  ج��ن��وب  ح��ك��وم��ة  �أن 

»ع����دو« ك��ام��ل �الأو�����ش����اف، ف��ي��م��ا �أ���ش��ار 

خطاأ  �رت��ك��اب��ه  �إىل  �شخ�شياً  �ل��ب�����ش��ري 

مبنح �حلركة �ل�شعبية �جلنوبية دولة، 

كانت  �ل�شعبية  ب��احل��رك��ات  �لثقة  و�إن 

كان  �جلنوب  من  »متكينها  و�إن  خطاأ، 

خطاأ �رتكبته حكمومتنا، و�شنعمل على 

�حلركة  حكم  ب��اإن��ه��اء  �خل��ط��اأ  معاجلة 

�ل�شعبية للجنوب«.

ول��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ه���ذ� �مل���وق���ف، ف��اإن 

�ل��ب�����ش��ري ق����ال ب��ع��د حت��ري��ر »ه��ج��ل��ي��ج« 

م��ن ق���و�ت �جل��ن��وب، �ل��ت��ي ف��ق��دت نحو 

يف  �ملن�شقن  بع�ص  مع  مقاتل   1200
»ك��ردف��ان«، �إن��ه »ال تفاو�ص مع ه��وؤالء، 

ورّد �أي ع���دو�ن ه��و و�ج���ب، ون��ري��د �أن 

يكون هذ� �لدر�ص �الأخري، و�شنفّهمهم 

بحدودها  �ل�شود�نية  فاالر�ص  بالقوة، 

و�حل��رك��ة  ن��ح��ن  ت�شعنا  ل���ن  �ل��ق��دمي��ة 

�ل�شعبية، وعلى �أحدنا �أن يذهب«.

�ملنذرة   �لت�شعيد يف لهجة �لب�شري 

برياح ح��رب لن ُتبقي ول��ن ت��ذر، يبدو 

�أنها �أحرجت �أقرب �أ�شدقاء �شيلفاكري، 

�ل��ذي��ن ب�����ادرو� �إىل �ر����ش���ال م��وف��دي��ن، 

�مل���ت���ح���دة، ب��ع��د  �ل�����والي�����ات  وال ���ش��ي��م��ا 

ت�شرفات  م��ن  م�شتاءة  دول��ي��ة  م��و�ق��ف 

�جل���ن���وب���ي���ن، ف��ح��ت��ى جم��ل�����ص �الأم����ن 

�ل�������ش���اه���د ع���ل���ى �ل���ت���زوي���ر يف �ل���ف���رة 

�ملا�شية، و�لذي بد�أ ي�شتعيد جزء�ً من 

تو�زنه بعد �ملو�قف �لرو�شية �ل�شينية 

�الأخرية �ملتعلقة باالأزمة �ل�شورية، ومل 

م��ن دع���وة �لطرفن الإن��ه��اء  ُب���د�ً  يجد 

�مل��و�ج��ه��ات ف�����ور�ً، الأن��ه��ا ُت��ه��دد ب��ع��ودة 

�حلرب، مع �لتعجيل ب�شرورة �ن�شحاب 

على  »هجليج«،  من  �جلنوبية  �ل��ق��و�ت 

لاأمن  خطري  تهديد  ذل��ك  �أن  �عتبار 

و�ل�شلم �لدولين.

�شيما  وال  �ل�شود�نيون،  ف��اج��اأ  لقد 

�مل��ع��ار���ش��ة ل��ن��ظ��ام �ل��ب�����ش��ري، ك��ل �ل���دول 

�ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ري��د ���ش��ب �ل���زي���ت على 

ت�شكيات  �أعلنت  فقد  �مل�شتعلة،  �لنار 

�ل���ن���ظ���ام يف  ور�ء  وق���وف���ه���ا  �مل���ع���ار����ش���ة 

�مل���ع���رك���ة، وو����ش���ع���ت �إم���ك���ان���ات���ه���ا حتت 

ت�����ش��رف �جل��ي�����ص و�ل����ق����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة 

�ل�����ش��ود�ن��ي��ة، ف��ي��م��ا ك����ان �ل���ره���ان ب���اأن 

�ل���ت���وت���ر �ل�������ش���ي���ا����ش���ي �مل���ت���ب���وع ب��ت��وت��ر 

م���زي���د من  �إىل  ����ش���ي���وؤدي���ان  ع�����ش��ك��ري، 

�ل��ت��ب��اع��د و�جل������دل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ننْ مع 

ب�شرعية  �لت�شكيك  وب��ال��ت��ايل  �ل��ن��ظ��ام، 

�لنظام  ����ش��ق��اط  �إىل  و����ش���واًل  �حل��ك��م، 

�لذي يعاين �لكثري من �الأزمات.

حلكومة  �مل��رك��زي��ة  �خل�����ش��ي��ة  �أن  �إال 

�حل�شار  يبقى  �أن  يف  تكمن  �خل��رط��وم 

�الجت��اه،  ه��ذ�  يف  و�ل�شغط  �القت�شادي 

الإخ�����ش��اع ن��ظ��ام �ل��ب�����ش��ري، وه���و �ل��ره��ان 

 - �ل�شيا�شي  �ل�شغط  ف�شل  بعد  �الأك���رب 

�ل��ع�����ش��ك��ري، وت��ع��ت��ق��د �خل���رط���وم �أن من 

�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لعمليات  تلك  ور�ء  يقف 

�ل��والي��ات  �إال  لي�شت  �ل�����ش��ود�ن  تق�شيم 

�مل��ت��ح��دة و«�إ���ش��ر�ئ��ي��ل«، و�إال مل���اذ� حت��اول 

م�����ش��األ��ة و��شحة  �مل�����ش��او�ة يف  و����ش��ن��ط��ن 

مك�شوف فيها �ملعتدي من �ملعتدى عليه، 

وحتى قامت بتجاوز جمل�ص �المن!

والأن ال �شيء ياأتي من �لغرب ميكن 

�أن  �أن ي�شّر �لقلب، فاالأيام �ملقبلة ميكن 

تك�شف �إذ� كنا �أمام حرب مقبلة، �أم �أمام 

مفاو�شات يجري �لتمهيد لها بالنري�ن، 

كي ُيعزز كل طرف �أور�قه �لتفاو�شية.

�أن  وبغ�ص �لنظر عن كل ما ميكن 

�أن �لنظام يف �ل�شود�ن لن  يكون، يبدو 

»هجليج«،  يف  ج���رى  �ل���ذي  ب��ع��د  يقبل 

ولو  الع��ب��اً  �ل�شعبية  �حل��رك��ة  تكون  �أن 

�شغري�ً يف �جلنوب، ولذلك بد�أ �حل�شار 

على  �ل�شود�ن  �القت�شادي �جلدي من 

دول�����ة �جل����ن����وب، �ل���ت���ي ت��ع��ي�����ص خم�ص 

واليات فيها من �شلع �ل�شمال.

يون�ص عودة
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بغ�ص �لنظر عما �إذ� كان �إقد�م تنظيم �لقاعدة يف 

�ليمن على �إعان �إمارتن �إ�شاميتن يف �أبن و�شبوة، 

و�ملن�شاآت  �لع�شكرية  �ل��ق��و�ت  �شد  عملياته  وت�شعيد 

�حليوية، يندرج يف �شياق من�شق ومق�شود بن قياد�ت 

�أي��ه،  �أي  �ل�شي  �الأم��ريك��ي��ة  و�مل��خ��اب��ر�ت  �لتنظيم  ه��ذ� 

ال،  �أم  �ل�شالح  علي عبد�هلل  �ل�شابق  �ليمني  و�لرئي�ص 

�لواليات  ��شتفادة  توؤكد  و�ملعطيات  �ملوؤ�شر�ت  كل  ف��اإن 

�ملتحدة �الأمريكية، و�شالح من هذ� �لت�شعيد يف ن�شاط 

على  د�ه���م  كخطر  ت�شخيمه  على  و�لعمل  �ل��ق��اع��دة، 

�ملتحدة من �شمن خطة  �لواليات  �أم��ن  وعلى  �ليمن، 

من  جملة  حتقيق  ب��ه��دف  تنفيذها  ي��ج��ري  �أم��ريك��ي��ة 

�أمريكا يف منطقة  ��شر�تيجية  �لتي تخدم  �الأه��د�ف 

�خلليج، و�لتي ي�شكل �ليمن ج��زء�ً ال يتجز�أ منها من 

منظور هذه �ال�شر�تيجية، فما هي هذه �خلطة وما 

هي �أهد�فها؟

ب�شكل  يلحظ  موؤخر�ً  �لتطور�ت  �ملر�قب ملجريات 

لليمن،  �الأم��ريك��ي��ن  �مل�شوؤولن  زي���ار�ت  ت��و�ت��ر  و����ش��ح 

�ل��ت��دخ��ل �لع�شكري  �زدي�����اد م��ن�����ش��وب  و�مل��ر�ف��ق��ة م��ع 

�الأم���ريك���ي ب��ذري��ع��ة حم��ارب��ة �الإره�����اب، و�ل����ذي يتخذ 

�جلنود  مئات  �إر�شال  يف  �أخ��ري�ً  متعددة متثلت  �أ�شكااًل 

جنوب  يف  �لع�شكرية  �لعند  ق��اع��دة  �إىل  �الأم��ريك��ي��ن 

�ل��ي��م��ن، وق���ي���ام �ل���ط���ائ���ر�ت �الأم���ريك���ي���ة ب����دون ط��ي��ار 

بالعديد من �لغار�ت �شد �أهدف للقاعدة يف حمافظة 

�أبن �إىل جانب بدء تدريبات خفر �ل�شو�حل �أمريكية 

بتمويل  وبريطانيون  �إيطاليون  فيها  ي�شارك  مينية 

خليجي لتوفري �حلماية حلركة �ل�شفن �لتجارية على 

طول �ل�شو�حل �ليمنية �ملمتدة على طو�ل 2500 كلم.

وي��ب��دو م��ن �ل��و����ش��ح �أن ه���ذ� �ل��ت��ز�ي��د يف وت��رية 

�الأمريكين  �مل�شوؤولن  وحركة  �الأم��ريك��ي،  �لتدخل 

ي���ن���درج يف �إط�����ار خ��ط��ة �أم���ريك���ي���ة الح���ت���و�ء �ل���ث���ورة 

�ليمن  خ��روج  ملنع  �لقائم  �لنظام  وحماية  �ليمنية، 

بقائه  و�شمان  �ملتحدة،  للواليات  �لتبعية  د�ئ��رة  من 

ملتزماً باالأجندة �المريكية يف �ملنطقة.

وميكن �إجمال هذه �خلطة و�أهد�فها باالآتي:

 ت�����ش��خ��ي��م خ��ط��ر ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة، وت�����ش��وي��ره 

�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  ���ش��ارخ��اً  »ت��ه��دي��د�ً  �أن���ه ميثل  على 

�لدفاع  وزي��ر  ق��ول  حد  على  وم�شاحلها«  �الأمريكية 

�الأمريكي بانيتا، وذلك لتربير زيادة من�شوب �لتدخل 

�الأم���ريك���ي �ل��ع�����ش��ك��ري، و�الأم���ن���ي يف �ل��ي��م��ن وق��ون��ن��ة، 

وت�شريع هذ� �لتدخل عرب توقيع �تفاقيات تعاون بن 

�أمنية  قاعدة  �إىل  �ليمن  لتحويل  و�شنعاء،  و��شنطن 

�الأمريكية  �مل�شالح  حلماية  ��شر�تيجية  وع�شكرية 

�ملتمثلة ب�شمان حر��شة خط �إمد�د�ت �لنفظ و�ل�شفن 

�ل��ت��ج��اري��ة �ل��دول��ي��ة ع��رب ب���اب �مل��ن��دب، وح��م��اي��ة �أم��ن 

�لنظام  تغيري  ح�شول  م��ن  �لقلق  �ل�شعودي  �لنظام 

لل�شيا�شة  �ملعادية  �لر�ديكالية  �لقوى  ل�شالح  �ليمني 

�الأمريكية.

�الإي���ر�ين، وذل��ك يف  ��شمه �خلطر  �ختاق خطر 

�إي��ر�ن،  �شد  �ل��ع��د�ء  الإث���ارة  �الأمريكية  �شياق �خلطة 

ومت��ه��ي��د �ل��ط��ري��ق �أم�����ام �إن�����ش��اء وح����دة ����ش��ت��خ��ب��ار�ت 

�ل��ن�����ش��اط  م��ت��اب��ع��ة  يف  متخ�ش�شة  مي��ن��ي��ة  �أم���ريك���ي���ة 

�الإير�ين �ملزعوم يف �ليمن، وهو ما �شكل هدف زيارة 

م�شاعد �لرئي�ص �الأمريكي لل�شوؤون �الأمنية ومكافحة 

�الإره������اب ج���ون ب��ري��ت��ان، ول���ق���اء�ت���ه م���ع �مل�����ش��وؤول��ن 

�ليمنين، ح�شبما ذكرت م�شادر مينية.

�ليمنين  تدفع  ومذهبية  قبلية  �شر�عات  �إث��ارة 

لتغيري  �ل�شبابية  �ل��ث��ورة  مو��شلة  ع��ن  لان�شر�ف 

�ل��ن��ظ��ام، وت�����وؤدي �إىل �إ���ش��ع��اف �ل��ق��وى �مل��ع��ار���ش��ة يف 

�لقائم،  �لنظام  حماية  وبالتايل  و�جل��ن��وب،  �ل�شمال 

وتوفري �لظروف الإعادة تعوميه مع تغيري�ت �شكلية 

يف  �الأم��ريك��ي��ة  �الأج��ن��دة  �شمن  �ليمن  ب��ق��اء  ل�شمان 

�ملنطقة.

وب��امل��ق��اب��ل، ف���اإن �ل��رئ��ي�����ص �ل�����ش��اب��ق ع��ب��د�هلل �شالح 

عمد �إىل �ال�شتفادة من ت�شخيم خطر �لقاعدة وجعل 

حماربته �أولوية تطغى على �أي �أولوية �أخرى، لعرقلة 

��شتكمال تنفيذ �تفاق �ملبادرة �خلليجية لناحية �إعادة 

هيكلة �الأجهزة �الأمنية و�لع�شكرية .

و�أق���ارب���ه  �أوالده  �إق���ال���ة  دون  �حل��ي��ل��ول��ة  وب��ال��ت��ايل 

و�مل��و�ل��ن ل��ه م��ن م��ر�ك��زه��م يف ق��ي��ادة ه��ذه �الأج��ه��زة، 

�لقو�ت �جلوية حممد  قائد  وهو ما جت�شد يف رف�ص 

رب��ه من�شور  �لرئي�ص عبد  م��ن  �إق��ال��ت��ه  ق���ر�ر  �الأح��م��ر 

هادي، وحترك �جلانب �الأمريكي الإقناع هادي و�للقاء 

�حلو�ر  موؤمتر  بعد  ما  �إىل  �لهيكلية  باإرجاء  �مل�شرك 

�لوطني، و�ال�شتفتاء على �لد�شتور �جلديد، بحجة �أن 

هذه �لقياد�ت لديها خربة يف مكافحة �الإرهاب.

ويوؤ�شر ذلك �إىل حر�ص و��شنطن على حماية نظام 

�الأج��ه��زة  على  ت�شيطر  �لتي  و�ل��رم��وز  �ليمني  �حلكم 

مع  وط��ي��دة  بعاقات  و�ملرتبطة  و�لع�شكرية  �الأمنية 

�مل�شوؤولن �الأمريكين، وبالتايل فان تنحي �شالح مل 

�لتغيري  و�إجها�ص  �لثورة  الحتو�ء  خدعة  �شوى  يكن 

تخدم  �لتي  و�شيا�شاته  �حلاكم  �لنظام  على  و�حلفاظ 

�ل�شيا�شة �الأمريكية.

وم����ع ذل����ك ف����اإن ه����ذه �خل���ط���ة، و�زدي�������اد �ل��ت��دخ��ل 

ت��زي��د من  �ل��ي��م��ن،  �الأم���ريك���ي يف  �لع�شكري و�الأم���ن���ي 

�ل�شيا�شة  �شد  �ل��ع��د�ء  وتفاقم  �ليمنية،  �الأزم���ة  ح��دة 

�ل�شعبية  �لتظاهر�ت  عنه  ع��ربت  م��ا  وه��و  �الأم��ريك��ي��ة 

�الأخرية �ملنددة باأمريكا و»�إ�شر�ئيل«، �الأمر �لذي يقلق 

على  �ل��ت��ورط  يف  ت���ردد  ويجعلها  �الأم��ريك��ي��ة  �الإد�رة 

�أن ي���وؤدي ذل��ك �إىل  نطاق و����ش��ع يف �ليمن، خ��وف��اً م��ن 

��شتفز�ز �ل�شعب �ليمني، وزيادة �شعبية �لقوى �ملعادية 

لها،  �مل��وؤي��دة  �ل��ق��وى  و�إ���ش��ع��اف  �الأم��ريك��ي��ة،  لل�شيا�شة 

و��شنطن  يتهم  �ليمن  يف  كبري�ً  �جتاهاً  و�أن  خ�شو�شاً 

فز�عة  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  با�شتخد�م  �شالح  وع��ب��د�هلل 

لتربير �لتدخل �الأمريكي و�إجها�ص �لثورة �ليمنية.

ح�سني عطوي

»قوننة« التدخل العسكري خطة أميركية لحماية النظام اليمني.. ولـ

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

�لرئي�ص عمر �لب�شري خطيباً بن جنود �شود�نين بعد حترير هجليج )�أ.ف.ب.(
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فر�شت فل�شطن نف�شها بند�ً �أ�شا�شياً على �لرب�مج 

و�حلمات �لدعائية �خلا�شة باالنتخابات �لرئا�شية يف 

م�شر، بعد �أن هبط فجاأة مفتي �لديار �مل�شرية مبظلة 

�أردينة - �إ�شر�ئيلية يف �لقد�ص �ملحتلة، ما �أثار عا�شفة 

�شيا�شية مل تهد�أ ورمبا لن ت�شتكن حتى يقّدم �ملفتي 

��شتقالته، خ�شو�شاً بعد �أن دعا رئي�ص جمل�ص �ل�شعب 

�ل�شعب،  ملجل�ص  خ��ا���ش��ة  جل�شة  ب��ع��د  �ل��ك��ت��ات��ن��ي،  �شعد 

�ىل  و�لتوبة  ف���ور�ً،  �ال�شتقالة  �إىل  جمعة  علي  حممد 

�هلل، يف حن طالب �ئتاف �لقوى �الإ�شامية و83 عاملاً 

بعد  باال�شتقالة،  �ملفتي  �الأزه��ر،  يف  �جتمعو�  �إ�شامياً 

و�لتيار  �الأزه��ر  �الأخطر على  »�أن تعددت خمالفاته«.. 

�الإ���ش��ام��ي ك��ان �ن��ط��اق �مل��ق��ارن��ات ب��ن �ل��ب��اب��ا �شنود� 

زي��ارة  م��ن  رع��اي��اه��ا  منعت  �ل��ت��ي  �لقبطية،  و�لكني�شة 

�لن�شر�نية  �ملقد�شات  �أكرث  �ملقد�شات، رغم وجود  هذه 

ب��ي��ت حل���م؛ مهد  �مل��ح��ت��ل��ة، وه���ي  �أه��م��ي��ة يف فل�شطن 

�ل�شيد �مل�شيح.. ويف ظل دعو�ت ملحاكمة �شعبية للمفتي 

مبيد�ن �لتحرير، �أكملت �الإذ�عة �الإ�شر�ئيلية �الإطباق 

على �ملفتي، بعد �أن قالت �إن �لزيارة متت بالتن�شيق مع 

وز�رة �لدفاع �الإ�شر�ئيلية، وحتت حماية �أمنية وتن�شيق 

�مل��و���ش��اد �ل�شهيوين و�مل��خ��اب��ر�ت �الأردن��ي��ة،  ب��ن ج��ه��از 

و�أع��ق��ب ه���ذ� �ل��ه��ب��وط غ��ري �ال���ش��ط��ر�ري للمفتي يف 

�لقد�ص �ملحتلة �قتحام �شيا�شي �شلفي لغزة، �تخذ �شكل 

�لغفور؛  عبد  عماد  برئا�شة  مرة  الأول  �لعلنية  �لزيارة 

رئي�ص حزب �لنور.

�لع�شكري  �ملجل�ص  �أنهاها  �لرئا�شية  �ملز�يد�ت  هذه 

ب�شربة مدوية؛ بوقف ت�شدير م�شر �لغاز الإ�شر�ئيل، 

�ملوقف �لذي �شترتب عليه نتائج متعددة يف �مل�شتقبل 

�لقريب.

و����ش���ب���ق ه�����ذ� �ل����ق����ر�ر ت�����ش��ري��ح وزي������ر �خل���ارج���ي���ة 

�ل�شاأن  �إن  فيه  ق��ال  ل��ي��ربم��ان،  �إف��ي��غ��دور  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

�مل�����ش��ري �ل��د�خ��ل��ي وم���ا ي��ج��ري ه��ن��اك م���ن ت��غ��ي��ري�ت 

�لنووي  �مللف  الإ�شر�ئيل من  قلقاً  �أكرث  �أ�شبح  عميقة، 

�الإير�ين.

حممد  )�إيجا�ص(؛  للغاز  �لقاب�شة  �ل�شركة  رئي�ص 

���ش��ع��ي��ب، ق���ال �إن �ل�����ش��رك��ة و�ل��ه��ي��ئ��ة �مل�����ش��ري��ة �ل��ع��ام��ة 

�لتي  �ملتو�شط  �لتعاقد مع �شركة �شرق  �ألغيا  للبرول 

وذك���رت  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل،  �لطبيعي  �ل��غ��از  بت�شدير  ت��ق��وم 

وميلكها  يديرها  �ملتو�شط  �شرق  �شركة  �أن  معلومات 

جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�شرية، وهي �لتي تتوىل �إد�رة 

هذ� �مللف.

ي��زود  �ل��ذي  �مل�شري  �ل��غ��از  �أن��ب��وب  �أن  �ملعلوم  وم��ن 

�إ�شر�ئيل و�الأردن تعّر�ص للتفجري �أكرث من 15 مرة يف 

�إم��د�د�ت  �مل�شرين، لوقف  �ملجاهدين  �شيناء من قبل 

�الأخ��رية  دع��ت  �لفور  وعلى  الإ�شر�ئيل،  �مل�شري  �لغاز 

فا�شح  �نتهاك  ما يجري  �أن  للتدخل، معتربة  �أمريكا 

»�ل�شام«،  على  د�ه��م  وخطر  د�يفيد،  كامب  التفافية 

يف ح��ن دع���ا ن��ائ��ب �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي غ��ب��ي ج��اه��ل ب��ال��ت��اري��خ، 

والي���درك �الأح��ج��ام والي��ف��رق ب��ن دول��ة وب��ن منظمة 

�ع��ت��ب��ار م�شر منظمة  �إىل  »�ل��ه��اج��ان��ا«،  مثل  �إره��اب��ي��ة 

على  للحفاظ  جم���دد�ً،  �شيناء  �حتال  و�إىل  �إره��اب��ي��ة، 

»�مل�شالح �الإ�شر�ئيلية«.

�لتي  �مل�شتعرة  وحربها  �مل�شرية  �النتخابات  �إنها   

�إال وي�����ش��ت��خ��دم��ون��ه��ا  �مل��ت�����ش��ارع��ون و���ش��ي��ل��ة  ي����رك  ال 

يف ه���ذه �حل���رب �ل��ت��ي ب��د�أه��ا �الإخ�����و�ن ب��ع��د �نتخابات 

�لقوة حن هددو�  �ل�شعب، و�شعورهم بفائ�ص  جمل�ص 

ب�����ش��ح��ب �ل��ث��ق��ة م���ن ح��ك��وم��ة �جل����ن����زوري يف جمل�ص 

�ل�����ش��ع��ب، وت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة.. ح��ي��ن��ه��ا رف�����ص 

و�عتربها  �ل��ت��ج��اوز�ت،  ه��ذه  ب�شدة  �لع�شكري  �ملجل�ص 

مبحاولة  �الإخ���و�ن  و�تهم  �ملعقودة،  للتفاهمات  خرقاً 

عليها،  و�ل�شيطرة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  بكل  �ال�شتئثار 

لتنهي  �شليمان،  عمر  بر�شيح  �لع�شكري  �ملجل�ص  فرّد 

ج��ول��ة �ل��ت��ه��دي��د�ت �مل��ت��ب��ادل��ة وم��ع��رك��ة ع�ص �الأ���ش��اب��ع 

�النتخابات  هيئة  ��شتبعاد  خال  من  فا�شلة،  ب�شربة 

�إ�شماعيل،  �أب��و  وح��ازم  �ل�شاطر  وخ��ريت  �شليمان  عمر 

ومت �إخر�ج �لثاثة �الأقوياء من �ملعركة، ورمبا متّكن 

�لق�شاء �مل�شري بهذ� �الإجر�ء من تهدئة �ل�شارع، ونزع 

ك��ان��ت متوقعة من  د�م��ي��ة  وم��و�ج��ه��ات  ت��وت��ر�ت  فتيل 

خال هذ� �الإق�شاء للمر�شحن �ال�شتفز�زين.

ي����زد�د ���ش��ع��ور �ل��ق��وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �مل��ت��ن��اف�����ش��ة على 

�شيبلور  �ل��ذي  �حل�شم  مرحلة  بقرب  �مل�شرية  �ل�شاحة 

و�إيقاف  �ملقبلة،  لل�شنو�ت  للباد  �لقادم  �حلكم  �شورة 

جتتمع  �ل�شيا�شية  �لتيار�ت  �النتخابية..  �لدر�ما  هذة 

�ملرحلة  �مل��و�ج��ه��ة يف  و�شبل  �ل��رئ��ا���ش��ي،  �مل��ل��ف  ل��ت��ق��ارب 

�خلطري  �القت�شادي  �لو�شع  ين�شى  و�جلميع  �ملقبلة، 

م�شوؤول  ت�شريح  بعد  خ�شو�شاً  م�شر،  ب��ة  مت��ر  �ل��ذي 
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مليار دوالر قبل �ل�شيف ملنع �لتدهور �ل�شريع.

�لد�عية حممد ح�شان قال �إن �لتيار�ت �الإ�شامية 

�إ�شامي  ت�شمية مر�شح  لاتفاق على  �شتجتمع قريباً 

�لرئا�شية، يف حن عقد ممثلو  �ملعركة  و�ح��د خلو�ص 

خم�ص حمات رئا�شية �جتماعاً ناق�شو� خاله خو�ص 

من  يت�شكل  و�ح��د،  رئا�شي  بفريق  �النتخابية  �ملعركة 

رئي�ص وم�شت�شارين، ودمج �حلمات يف حملة و�حدة.

�أم����ا ح��م��ل��ة �ل���دك���ت���ور حم��م��د �ل����رب�دع����ي ف��اأع��ل��ن��ت 

م�شر،  لرئا�شة  �شباحي  حمدين  للمر�شح  ت��اأي��ي��ده��ا 

و�ع����ت����ربت����ه خ����ري ���ش��ل��ف خل����ري خ���ل���ف، وط���ل���ب���ت م��ن 

�ملر�شحن �ملنتمن للثورة �أن يعلنو� �ن�شحابهم ل�شالح 

حمدين �شباحي.

ج. �ض.

منذ �شنة و�شهرين ونّيف مل يتوقف �حلر�ك �ل�شعبي �لو��شع يف �لبحرين 

للمطالبة يف �مل�شيخة �لتي حّولها حاكمها �إىل مملكة فور ور�ثته �ل�شلطة من 

�ل�شلطات  �عتمدتها  �لتي  �لو��شعة  �لقمع  �أعمال  رغ��م  يتوقف  مل  وه��و  �أبيه، 

بلد�ن،  عدة  من  �ملرتزقة  على  �مل�شلحة  قو�تها  معظم  تقوم  �لتي  �لبحرينية 

�أعمال قتل �لبحرينين  كالهند وبنغاد�ص وباك�شتان و�الأردن.. لينخرط يف 

الحقاً ما يطلَق عليه »قو�ت درع �جلزيرة« ملجل�ص �لتعاون �خلليجي، وعمادها 

�أو�شع  لتمار�ص  وم�شفحاتها  دباباتها  �أر�شلت  �لتي  �ل�شعودية،  من  �الأ�شا�شي 

�لبحرينين  مينع  مل  ذل��ك  كل  لكن  �لبحريني،  �ل�شعب  �شد  �لقتل  عمليات 

كما  �للذين ميار�شهما �حلاكم،  و�لطغيان  �لظلم  ��شتمر�ر حتركهم �شد  من 

�ملتو��شلة  �ملطالبة  من  �لبحريني  �ل�شعب  ع�شد  ف��ّت  على  �ملر�هنة  تفلح  مل 

تقاليد  ميتلك  �ل�شعب  ه��ذ�  �أن  ذل��ك  �ل��ك��رمي��ة،  �حل��ي��اة  يف  بحقه  و�مل�شتمرة 

�ملا�شي،  �ل��ق��رن  مطالع  منذ  و�ال���ش��ت��غ��ال  �ال�شتعمار  �شد  عريقة  ن�شالية 

�ل�شيطرة  حينما ت�شدى عرب �الإ�شر�بات و�ملظاهر�ت، ولفر�ت طويلة، �شد 

. و�الحتال �لربيطانيننْ

�ل�شعودي،  �حلاكم  من  مدعومة  �لبحرينية  �ل�شلطات  من  حماولة  ويف 

مع  �أزمتها  تخطت  �أنها  الإظ��ه��ار  �ملنامة،  يف  �الأمريكية  �لع�شكرية  و�لقاعدة 

م�شابقة  ��شت�شافة  على  �أ���ش��رت  م�شتقرة،  �الأو����ش���اع  و�أن  �مل��ج��اه��د،  �ل�شعب 

»فورميا - و�ن«، لكن �ل�شعب �لبحريني فهم �أبعاد هذه �ملوؤ�مرة »�لريا�شية« 

هو  �لفورميا  م�شابقات  متعهد  ك��ون  كاملة،  �إنكليزية  بتغطية  تقوم  �لتي 

�إنكليزي، فحّولت �ملنا�شبة �إىل ر�شائل للفت �أنظار �لعامل �إىل �ملاأ�شاة �لبحرينية، 

كما  ب��االإ���ش��اح،  ومطالبن  حمتجن،  �لبحرينين  من  �الآالف  مئات  فنزل 

طالبو� �ملتعهد �لعاملي لهذ� �ل�شباق بتوقيفه.

مل ياأبه �حلاكم �لبحريني و�حلاكم �ل�شعودي وحماتهما من �الأمريكين 

�ل�شلمين  �ملحتجن  �شد  ��شتعملت  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ل��و�ق��ع،  لهذ�  و�الإنكليز 

خمتلف �أ�شكال و�أنو�ع �لقمع �لذي مل يرث، مع �الأ�شف �ل�شديد، �أجهزة �الإعام 

�أ�شار  �لغربية و�لعربية �ملحت�شدة يف مكان �ل�شباق، و�إن كان �لبع�ص منها قد 

�إىل هذ� �لو�قع، معرباً عن تقديره �أن قو�ت �لبحرين ومعظمها من �ملرتزقة 

�الأجانب و�لقو�ت �ل�شعودية لن تكون م�شتقبًا، وعلى مدى بات قريباً جد�ً، 

قادرة على حماية �لنظام �لفا�شد و�لديكتاتوري، ال بل على �لعك�ص متاماً، قد 

تكون �لتطور�ت �لبحرينية �ل�شر�رة �لتي �شتفجر �الأو�شاع يف �خلليج برمته، 

د�مية جتري يف  �لغربية عن مو�جهات  �الإع��ام  و�شائل  بع�ص  حيث حتدثت 

خمتلف مناطق �ل�شعودية، وعن �أكرث من حماولة �نقاب يف قطر، ويف هذ� 

بن  �شلمان  �لعهد  ويل  �أن  �إىل  �لبحرينية،  �ملعار�شة  يف  م�شادر  لفتت  �ل�شدد 

حمد �آل خليفة كان قد طالب يف مقالة له يف �شحيفة »نيويورك تاميز« قبل 

خال  من  عربياً  خماطبتهم  بذريعة  �ل�شهاينة،  مع  ب��احل��و�ر  عامن،  نحو 

و�شائل �الإعام �ل�شهيونية، وبالتايل فحينما يطالب هذ� �حلاكم بحو�ر من 

هذ� �لنوع، فلماذ� ال ينخرط يف حو�ر مع �شعبه، من �أجل �لو�شول �إىل �شيغة 

تطلق عملية �الإ�شاح �لدميقر�طي و�ل�شيا�شي و�الجتماعي و�القت�شادي؟!

وبر�أي هذه �مل�شادر، فاإنه �إذ� قيل �إن ويل �لعهد كان مع بد�ية �ندالع �أعمال 

�الحتجاجات قد حتاور مع �ملعار�شة ومت �لو�شول �إىل بع�ص �لنقاط، لكن تبن 

�أن ذلك مل يكن �إال حماولة لك�شب �لوقت، حيث جمع �أفر�د �الأ�شرة �حلاكمة 

�ل�شعودية،  م��ن  مبا�شر  ع�شكري  دع��م  م��ع  ق��و�ه��م،  �إ���ش��اح،  الأي  �ملعار�شن 

وتغطية كاملة من �الأمريكين و�ل�شهاينة، فمنعت �حلو�ر من �لو�شول �إىل 

�أي نتيجة، الأن بائعي �لغاز �لعربي ال يريدون �أي �إ�شاح يف بلد�نهم، حتى ال 

يتم م�شاءلتهم عن �لنهب �لو��شع خلري�ت �شعوبهم..

و�أخري�ً، فاإن �شباق »�لفورما - و�ن« �لذي �أر�دته مملكة �ل�600 كيلومر 

مربع، �أن يوؤكد على ��شتقر�رها، جاء بنتائج عك�شية، فاالإعام �لعاملي �لذي جاء 

لتغطية حدث ريا�شي عاملي و�إن بد� �الآن خافتاً، عرف �أن �للعبة �لتي يتعهدها 

�إنكليزي، لن جتمل �لوجه �لقبيح حلكام �جلزيرة، فثمة من بد�أ يتحدث ب�شكل 

و��شع عن �لقمع �لبحريني و�ل�شعودي �لوح�شي و�لدموي ل�شعب كل طلبه �أن 

�إذ�ً،  و�لغربي..  »�ل�شحري« لاأمريكي  �ل�شعار  �ألي�ص هذ�  يريد دميقر�طية.. 

�الأ�شو�ت لتطبيقها يف  �لعاجل �شتنطلق  �لقريب  �لبحرين.. ويف  فليطبق يف 

باد جند و�حلجاز �ملحكومة بالظام و�لقهر وحد �ل�شيف.

حمرر ال�ش�ؤون العربية 
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البحرين.. الرياضة تفضح ظلم حكام الخليج لشعوبهم

متظاهرون م�شريون يف ميد�ن �لتحرير رف�شاً حلكم �لع�شكر.. ولزيارة جمعة)�أ.ف.ب.(
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�ل�شعب �لبحريني مياأ �ل�شو�رع تز�مناً مع �نطاق �شباق �لفورموال و�ن )�أ.ف.ب(



يعاين الإ�شالم يف هذا الع�شر من اآفة الردة ب�شكل 

خمتلف عن الردة القدمية بعد وفاة ر�شول اهلل �شلى 

اإنكاره  البع�ض يعلن  واآل��ه و�شلم، حيث كان  اهلل عليه 

لالإ�شالم مبا�شرة وب�شكل وا�شح و�شريح، وميتنع عن 

اأما الردة  اأداء الفرو�ض العبادية واحلقوق ال�شرعية، 

احلديثة؛ فاإنها ن�شخة معا�شرة ومتقدمة من النفاق 

الذي حتدث عنه القراآن الكرمي يف �شورة »املنافقون«، 

راأيتهم تعجبك  الكرمية: {واإذا  الآي��ة  حيث يقول يف 

خ�شب  كاأنهم  لقولهم  ت�شمع  يقولوا  واإن  اأج�شامهم 

م�����ش��ن��دة ي��ح�����ش��ب��ون ك���ل ���ش��ي��ح��ة ع��ل��ي��ه��م، ه���م ال��ع��دو 

فاحذرهم قاتلهم اهلل اأنى يوؤفكون}.

م�شتوى  اإىل  الديني  الفكر  انكفاأ  الع�شر،  ه��ذا  ويف 

عرب  اجلهلة  اأو  ال�شاذجني  من  بالعامة  حتى  يليق  ل 

تهدف  التي  واملق�شودة،  وامل�شللة  ال�شخيفة  الفتاوى 

والج��ت��م��اع��ي  ال�شيا�شي  دوره  م��ن  الإ����ش���الم  لتفريغ 

والإ�شالحي الذي جاءت من اأجله الر�شالت ال�شماوية، 

وال�شلوكي،  الفكري  واخل��واء  الفراغ  من  م�شتوى  اإىل 

ح��ت��ى ���ش��ارت م�شكلة ال��ب��ع�����ض م��ن امل�����ش��ل��م��ني ال��ذي��ن 

اأو  الكبري  اإر�شاع  اإ�شدار فتاوى  العلماء  يدعون �شفة 

اأو فتاوى التكفري والذبح  جنا�شة الفاأر ميكي ماو�ض، 

م�شاكل  متجاوزين  ال��راأي،  يخالفهم  ملن  والغت�شاب 

كل الأمة واحتالل مقد�شاتها ونهب ثرواتها والهروب 

ال��ق�����ش��ور، يف كيفية ط��ول  اإىل  م��ع��اجل��ة اجل��وه��ر  م��ن 

اللحى وحلق ال�شارب واللبا�ض الق�شري و�شكل العمامة 

ال�شنة  م�شتحبات  من  بع�شها  ك��ان  واإن  التي  وغريها 

الإ�شالمية  للهوية  اإث��ب��ات��اً  ت�شكل  ل  لكنها  ال�شريفة، 

بالقلب،  واإمي��ان  و�شلوك  عقيدة  فالإ�شالم  لل�شخ�ض، 

الأعمال  على  يحا�شب  اهلل  لأن  خارجياً،  �شكاًل  ولي�ض 

يف  لكن  واملظهر،  وال�شكل  اللون  على  ولي�ض  والنيات، 

ع�شرنا احلا�شر، �شار ال�شكل يف املظهر واللفظ حاجباً 

للجوهر الديني، وحمرفاً له وخادعاً للعامة.

�شناعة  الإن��ك��ل��ي��ز يف  وقبلها  اأم��ريك��ا  ل��ق��د جن��ح��ت 

اإ�شالمية و�شخ�شيات فكرية و�شعت ال�شم يف  حركات 

فكرية  من��اذج  فاأنتجت  املديح،  يف  وال�شاللة  الد�شم، 

ومتار�ض  ا�شماً،  الإ���ش��الم  حتمل  و�شيا�شية  وع�شكرية 

يحارب  بع�شها  اإن  بل  م�شموناً،  الإ�شالم  يناق�ض  ما 

العامل  اجل��م��ه��ور  اأم���ام  ال�����ش��ورة  ولتو�شيح  الإ���ش��الم 

امل���وؤم���ن وال��ط��ي��ب ال����ذي مي��ك��ن خ���داع���ه ب��امل��ظ��اه��ر.. 

لعدم  وال���واع���ني  امل��ف��ك��ري��ن  اأم����ام  ال�����ش��ورة  ولتو�شيح 

الإلتبا�ض، فاإننا نتاول يف هذه املقالة بع�ض ال�شروحات 

املعا�شرة  الإ���ش��الم��ي��ة  احل��رك��ات  لبع�ض  وال��ت��ع��ري��ف 

اأعطت الإ�شالم �شور الدين الإرهابي واملتخلف  التي 

للتطور  واملعادي  واحل��روب،  للفنت  واملثري  واملعتدي، 

وال�����ش��الم، و���ش��ارت ���ش��ورة الإ���ش��الم رج���اًل يذبحون 

اأو وطنهم  دينهم  اأبناء  الفيديو خل�شومهم من  اأم��ام 

املالعب  يف  الن�شاء  يعدمون  اأو  ال��روؤو���ض  يقطعون  اأو 

الريا�شية اأو يفجرون الكنائ�ض )بوكو حرام والعراق(، 

وه����ذا م���ا مل ي��ف��ع��ل��ه امل�����ش��ل��م��ون الأوائ������ل وامل�����ش��ل��م��ون 

احلقيقيون.

 )CIA( الأم����ريك����ي����ة  امل����خ����اب����رات  ع���م���ل���ت  ل���ق���د 

املنظمات  �شناعة  على  والغربية  العربية  واملخابرات 

بداية  ل�شتعمالها  املمنهجة،  الإ�شالمية  واجلمعيات 

لتخريب  اأو  اأفغان�شتان  يف  ال�شوفياتي  الحت���اد  �شد 

لالإم�شاك  لزعزعتها  والإ�شالمية  العربية  الأنظمة 

وحماية  عنها  ال��دف��اع  بحجة  عليها  وال�شيطرة  بها 

ث��راوت��ه��ا ع��رب �شفقات  ملوكها وروؤ���ش��ائ��ه��ا وم�����ش��ادرة 

ال�����ش��الح، وق���د ب����داأت ه���ذه احل���رك���ات ب��ال��ظ��ه��ور منذ 

الحت��اد  غ��زو  قبل  املا�شي  ال��ق��رن  �شبيعينات  اأوا���ش��ط 

ال�شوفياتي لأفغان�شتان ومنها:

جماعة التكفري والهجرة )م�شر(.

جماعة التكفري والهجرة )اجلزائر(.

الأفغان العرب )اأفغان�شتان(.

ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة، وف���روع���ه���ا يف ال�������ش���ام وامل���غ���رب 

والعراق.

حزب العدالة والتنمية )تركيا(.

جماعة بوكوحرام )نيجرييا(.

يف  كولن  اهلل  فتح  حممد  بزعامة  كولن«،  »حركة   

تركيا.

�شلمان ر�شدي - باك�شتان )�شورية(.

واأم��ريك��ي��اً  امل��م��ول��ة خليجياً  ال��ف�����ش��ائ��ي��ات  م�����ش��اي��خ 

)القر�شاوي - العرعور..(.

م�����ش��اي��خ ووع������اظ ال�����ش��الط��ني )م�����ش��ر - م�����ش��اي��خ 

ال�شعودية - وم�شايخ عمالء لبنان..(.

وال�شرية  امل��ع��ق��دة  التحريفية  امل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  اإن 

ال�شحافيني  م��ن  اإع��الم��ي��ة  خ��الي��ا  ت�شاعدها  وال��ت��ي 

ورجال الأعمال وال�شخ�شيات الجتماعية والرتبوية 

هوية  حمو  على  تعمل  ال���الزم،  التمويل  لها  وي��وؤم��ن 

الأمة واقتالعها من جذورها، وحمو لغتها ورموزها 

ونوافذها  العنكبوتية  ال�شبكة  وت�شاهم  مقد�شاتها، 

امل��ت��ع��ددة يف »ال��ف��اي�����ش��ب��وك« و»ال���ت���وي���رت« وغ��ريه��م��ا، 

والتحريف  وال��ت��خ��ري��ب  ال��ت��وا���ش��ل  عملية  ت��اأم��ني  يف 

وال��ت�����ش��ل��ي��ل، لإي�����ش��ال الأم�����ة اإىل م��رح��ل��ة ال�����ش��دام 

بدياًل  وقومياتها،  ومذاهبها  طوائفها  بني  الداخلي 

ملا ح�شل مع  عن الغزو والحتالل الأمريكي، تكراراً 

وطنهم  من  اقتلعوا  الذين  اأمريكا  يف  احلمر  الهنود 

و�����ش����اروا غ���رب���اء ب��ع��د اإب���ادت���ه���م ع�����ش��ك��ري��اً وحم��وه��م 

الأ�شليني  ال�شكان  واإلغاء  ح�شار  مت  وهكذا  ح�شارياً، 

امل�شروقة«  الأج��ي��ال  »ق�شية  ت�شمى  وم��ا  اأ�شرتاليا  يف 

�شد  مي��ار���ض  م��ا  وه���ذا  الثانية،  العاملية  احل���رب  قبل 

ال�شعب الفل�شطيني لإبقائه يف ال�شتات حلمل جن�شيات 

اأخرى ولغات اأخرى و�شلوكيات خمتلفة عن �شلوكياته 

واأدبياته، وبعد عدة اأجيال ميكن الق�شاء على الق�شية 

عن  ب��دي��اًل  والناعم  ال��ه��ادئ  بالتذويب  الفل�شطينية 

النار واحللول العنيفة والدامية.
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اأحزابهم  اأن  الأم��ريك��ي��ون  يكت�شف  ي���وم،  بعد  ي��وم��اً 

ت��اري��خ  دول���ة يف  اأك���رب  ي��دف��ع��ون  ال�شيا�شيني  وق��ادت��ه��م 

الب�شرية اإىل حالة من التخلف القت�شادي والجتماعي 

ال�شرتاتيجي  الرتاجع  واإىل  الداخلية،  ال�شاحة  على 

النظام  منتقدو  يبحث  وح��ني  الدولية،  ال�شاحة  على 

التدهور، يجودنها متجّذرة يف تف�شي  اأ�شباب هذا  عن 

النفوذ ال�شهيوين يف معظم املوؤ�ش�شات احليوية للبالد، 

الر�شمية واخلا�شة على ال�شواء، ويكت�شفون اأن ال�شعب 

الأمريكي يتعر�ض للغنب والبتزاز على نطاق وا�شع.

وم��ا  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال�شيا�شية  ال��ل��وب��ي��ات  ن�����ش��اط  اإن 

���ش��اب��ه، ي��ت��غ��ط��ى ب��ال��ق��وان��ني ال���ت���ي ت�����ش��م��ح جل��م��اع��ات 

ال�شغط برتويج اأية ق�شية ذات م�شلحة عامة، ولكن 

دفع  ل�»اإ�شرائيل«،  تاأييده  يف  اليهودي  اللوبي  مت��ادي 

املطالبة مبحاكمة  اإىل  املتحدة  الوليات  الكثريين يف 

لدولة  العمالة  بتهمة  معهم،  وامل��ت��ع��اون��ني  اأع�����ش��ائ��ه، 

اأجنبية، واعتبارهم جمرد »خونة« ي�شعون اإىل املكا�شب 

ال�شخ�شية على ح�شاب ال�شعب الأمريكي.

ولكن ال�شهاينة ل يكتفون بالن�شاط العلني فح�شب، 

بل اإن نفوذهم يف الوليات املتحدة - كما ذكرنا �شابقاً - 

يحقق انت�شاره ويكت�شب اأهميته وفعاليته عرب اخرتاق 

التج�ش�ض،  �شبكات  واإن�����ش��اء  ال��ق��رار  �شنع  م��وؤ���ش�����ش��ات 

اأي  »ال�شيانيم«،  جماعات  جتنيد  عرب  خا�ض،  وب�شكل 

»املتطوعني« اأو »امل�شاعدين«.

تكون  مهمة  بتنفيذ  فينح�شر  امل��ت��ط��وع  ع��م��ل  اأم���ا 

الأرا���ش��ي  اأو���ش��ع على  �شرية  من عملية  �شغرياً  ج��زءاً 

الأم�����ريك�����ي�����ة، ك���ع���م���ل���ي���ات ال���ت���ف���ج���ري والغ����ت����ي����الت، 

ولكن  ذل��ك،  اإىل  وم��ا  ال�شائعات،  ون�شر  والتحري�ض، 

اأهدافها،  حقيقة  اأو  تفا�شيلها  على  يّطلع  ل  املتطوع 

وعندما ُي�شبط متلب�شاً بعمل م�شبوه، ل ميكن لقانون 

ب���اأي���ة ت��ه��م��ة م��ع��ّي��ن��ة، لأن دوره  ال��ع��ق��وب��ات حم��اك��م��ت��ه 

املحدود ل يك�شف عن طبيعة العمل امل�شاد اإىل الدرجة 

التي جتعل منه جرماً بائناً. 

يجري تنظيم املتطوعني يف خاليا نائمة ُت�شتدعى 

اآلف  ه��ذه اخل��الي��ا  وق��د ت�شم  ال��ع��ام،  ال�شتنفار  عند 

تختلف  بن�شب  اليهودية  اجلالية  اأبناء  من  الأع�شاء 

رئي�شية،  اأمريكية  مدينة  ك��ل  يف  ال�شكان  ع��دد  ح�شب 

الدوائر  داخ��ل  الهامة  املراتب  ع��ادة  الأع�شاء  ويحتل 

املطلق  ولءه����م  يعلنون  ول��ك��ن  واخل��ا���ش��ة،  الر�شمية 

ل�»دولة اإ�شرائيل«. 

ويف م��ع��ظ��م احل�����الت، ت��ع��ل��ن دوائ����ر ال���ش��ت��خ��ب��ارات 

مو�شوع  اإث��ارة  خالل  من  الطوارئ  حالة  ال�شهيونية 

ح�����ش��ا���ض ع���رب ���ش��ب��ك��ات الأخ����ب����ار، ي��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه م�شبقاً 

ال��ن��ادرة،  احل���الت  ويف  املتطوعني،  ل�شتنفار  ك��اإ���ش��ارة 

تر�شد ال�شلطات الأمنية الأمريكية بع�ض التحركات 

11اأيلول/ اأح���داث  وبعد  قبيل  ح�شل  كما  امل�شبوهة، 

اكت�شاف  يف  ي��وم��اً  تنجح  مل  ولكنها   ،2001 �شبتمرب 

الرابط الذي يجمع بينها.

عندما تقرتب الأجهزة الأمنية من اكت�شاف خيوط 

الإ�شرائيلية  التج�ش�ض  �شبكات  تتدخل  امل�شبوه،  العمل 

ل�����دى ����ش���ن���اع ال�����ق�����رار، ف��ت��ن��ت��ه��ي ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ري 

ال���ش��ت��خ��ب��ارات  ت�شتغل  م�����ربرات،  دون  وال���ش��ت��ق�����ش��اء 

الإ�شرائيلية ثقة اأجهزة الأمن الأمريكية  حتت غطاء 

معلومات  بتزويدها  ت�شليلها  على  فتعمل  التحالف، 

ملفاتها  ع��ل��ى  وحت�����ش��ل  عليها  وتتج�ش�ض  م��غ��ل��وط��ة، 

ال�����ش��ري��ة يف خم��ت��ل��ف احل���ق���ول وامل����ج����الت احل��ي��وي��ة 

الكيان  اإىل  وتنقلها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  تخ�ض  ال��ت��ي 

ال�شهيوين.

على �شعيد العمل ال�شتخباراتي، مت اعتقال العديد 

اجلا�شو�ض  اأب��رزه��م  وم��ن  ال�شهاينة،  اجلوا�شي�ض  من 

ج���ون���اث���ان ب�����ولرد ال�����ذي مت���ك���ن، م���ن خ����الل م��رك��زه 

بني  الأم��ريك��ي��ة  البحرية  ل��دى  ا�شتخبارات  ك�شابط 

كميات  »اإ�شرائيل«  اإىل  ينقل  اأن  و1985،   1981 عامي 

�شخمة من الوثائق ال�شرية التي �شاعدتها على اإرباك 

من  اليهود  هجرة  و�شّهلت  ال��ب��اردة،  احل��رب  جمريات 

رو�شيا.

يف البداية، اأنكر املو�شاد عالقته باجلا�شو�ض املعتقل، 

ولكن »اإ�شرائيل« اأحيت ذكرى اعتقاله يف متوز/يوليو 

عام 2010 يف القد�ض املحتلة، وطالبت الرئي�ض باراك 

ب��اإط��الق ���ش��راح��ه، كما منحته، وه��و يف  اأوب��ام��ا لح��ق��اً 

اأح���داث  ع�شية  دولر  م��ل��ي��ون  بقيمة  م��ك��اف��اأة  �شجنه، 

يف  عمالئها  لكافة  ت�شجيع  ك��اإ���ش��ارة  اأيلول/�شبتمرب، 

الوليات املتحدة.

واب��ت��زاز«  »ت�شخري  على  ال�شهيونية  احلركة  تعمل 

وال�شلطة،  للمال  تطمح  التي  ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد 

فثمة روؤ����ش���اء ج��م��ه��وري��ة ���ش��اب��ق��ون، وم��ر���ش��ح��ون ج��دد 

احلركة  تنا�شر  كثرية  اأخ���رى  و�شخ�شيات  للرئا�شة، 

جمل�شي  وداخل  الأمريكية،  الإدارة  داخل  ال�شهيونية 

جون  ال�شيناتور  اأب��رزه��م  وم��ن  وال�شيوخ،  الكونغر�ض 

م���اك���ني، ال����ذي حت���ول ب��ف�����ش��ل ال�����ش��ه��اي��ن��ة م���ن متهم 

باخليانة العظمى اأثناء حرب فيتنام اإىل بطل قومي، 

بتنفيذ  طوعاً  يلتزم  ال��ذي  ليربمان،  جو  وال�شيناتور 

الأجندة ال�شهيونية.

راأ���ض  ك��ان��ا على  ول��ي��ربم��ان  م��اك��ني  اأن  ال�شائع  م��ن 

م�شاعي املحافظني اجلدد لتغيري البو�شلة الأمريكية 

من احلرب الباردة اإىل »احلرب على الإرهاب«، ومازال 

الأمريكية  ال�شيا�شات  الفاعل يف توجيه  الدور  يلعبان 

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال�������ش���رق ال���و����ش���ط، مب���ا ي���خ���دم اأه�����داف 

»اإ�شرائيل« الإقليمية، ولي�ض �شدفة اأن يتابع الرجالن 

للتاأثري  كثب  عن  العربي«  »الربيع  اأح���داث  جمريات 

على نتائجها. 

ال��ن��ف��وذ  اأن  ن������درك  ال����وق����ائ����ع،  ك����ل ه�����ذه  يف ����ش���وء 

اأو  وه��م  لي�ض جم��رد  املتحدة  ال��ولي��ات  ال�شهيوين يف 

مبالغة، وت�شريحات اأرييل �شارون وبنيامني نتنياهو، 

�ُشّجلت  اأن��ه��ا  ي�شاع  وال��ت��ي  متباعدتني،  منا�شبتني  يف 

اإخ��ف��اوؤه��ا،  ميكن  ل  حقيقة  ع��ن  تك�شف  علمهما،  دون 

اأم��ريك��ا ع��اج��زون ع��ن ال�شغط على  اأن روؤ���ش��اء  وه��ي 

ال�شعب  ي�شتغفلون  ال�شهاينة  واأن  »اإ���ش��رائ��ي��ل«،  اإرادة 

الأمريكي بال ح�شيب اأو رقيب.

عدنان حممد العربي
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ي�������ش���ادف ال��ت��ا���ش��ع م���ن اأب����ري����ل ذك���رى 

���ش��ي��اد  ع��ل��ي  ا�شت�شهاد الفريق  ���ش��ن��وي��ة 

�����ش����ريازي ال����ذي ك�����ان م����ن ك���ب���ار ال���ق���ادة 

الع�شكريني الإيرانيني، والذي اغتيل اأمام 

منزله يف طهران على يد عنا�شر »منظمة 

جماهدي خلق«.

ولد علي �شياد �شريازي عام 1944م، يف 

قرية »كبود كنبد« مبدينة دركز مبحافظة 

خرا�شان الر�شوية �شمال �شرقي اإيران.

ال�شهادة  على  �شريازي  �شياد  علي  حاز 

1964 يف  1963، و�شارك عام  الثانوية عام 

وجنح  الع�شكرية،  للكلية  القبول  امتحان 

املدفعية  ف��رع  يف   1967 ع��ام  وت��خ��رج  فيه 

وان�شم اإىل اجلي�ض برتبة مالزم ثان.

وب���ع���د ت��ل��ق��ي ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 

�شرياز واأ�شفهان، انتقل اإىل فرقة تربيز، 

ومن ثم فرقة كرمان�شاه املدرعة.

ط��ه��ران  اإىل  ان��ت��ق��ل  1971م،  ع���ام  ويف 

الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  تعلم  يف  دورة  لتلقي 

الدرا�شة  ال��دورة واجلدية يف  انتهاء  وبعد 

اأ�شبح هو مدر�شاً للغة الإجنليزية.

اإي���ف���اد ع��ل��ي ���ش��ي��اد ����ش���ريازي اإىل  ومت 

ق��ب��ل اجل��ي�����ض  م���ن  1973م،  ع����ام  اأم���ريك���ا 

لإك���م���ال ت��خ�����ش�����ش��ه يف امل��دف��ع��ي��ة، وذل���ك 

ب�شبب كفاءته وحتليه بالدقة، لكي يتلقى 

دورات يف الأر�شاد اجلوي البال�شتي، وقد 

مدينة  يف  التدريبية  ال����دورة  ه��ذه  اأك��م��ل 

فورت �شيل بولية اوكالهاما بنجاح وعاد 

اإىل اإيران وهو يحمل تخ�ش�شاً جديداً.

وقام اجلي�ض بنقل علي �شياد �شريازي 

ع��ام   - امل��دف��ع��ي��ة  م��رك��ز   - اأ���ش��ف��ه��ان  اإىل 

الع�شكرية. خرباته  من  لالإفادة  1974م، 
املهام وامل�شوؤوليات: لقد ا�شطلع �شياد 

ال��ق��وى  ب����دور مم��ي��ز يف تنظيم  ����ش���ريازي 

ال��ث��ورة  ان��ت�����ش��ار  وب��ع��د  للجي�ض  ال��ث��وري��ة 

الإ�شالمية.

افتعلتها  التي  ال�شطرابات  ذروة  ويف 

القوى املناه�شة للثورة يف كرد�شتان اإيران 

�شمال  لعمليات  قائداً  اختري  1979م،  عام 

غ���رب ال��ب��الد وا���ش��ط��ل��ع ب���دور اأ���ش��ا���ش��ي يف 

تطهري منطقة كرد�شتان اإيران من وجود 

العنا�شر املناه�شة للثورة.

ب��ق��رار من  ال���رب للجي�ض  ���ش��الح  -  ق��ائ��د 

الإمام اخلميني الراحل.

الأعلى  املجل�ض  يف  ال��ث��ورة  قائد  ممثل    -

للدفاع.

ال�شنوات  ق��ادة ح��رب الثماين  -  من كبار 

ال��ت��ي ف��ر���ش��ه��ا ن��ظ��ام ���ش��دام ح�����ش��ني على 

اإيران.

العامة  الأرك����ان  يف  التفتي�ض  م�شاعد    -

للقوات امل�شلحة.

-  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الأرك�����ان ال��ع��ام��ة للقوات 

امل�شلحة.

���ش��ريازي  �شياد  اغتيل  وق��د  ���ش��ه��ادت��ه: 

يد  على  1999م،  اأب��ري��ل   10 ي��وم  �شبيحة 

جم��اه��دي  ل�»منظمة  امل�شلحة  العنا�شر 

خلق«، عندما كانوا يتنكرون يف زي عمال 

يف  ال��ك��ائ��ن  منزله  اأم���ام  وذل���ك  التنظيف، 

طهران ومبراأى اأبنائه.

����ش���ارك ال�����ش��ه��ي��د ���ش��ي��اد �����ش����ريازي يف 

امل��ق��د���ض مب��واق��ع ع�شكرية  ال��دف��اع  ف���رتة 

م�شوؤولياته  ومنها  العمليات،  خمتلف  يف 

الإم���ام يف  ال��ربي��ة، وممثل  القوة  يف قيادة 

ل�شوؤون  املجل�ض الأعلى للدفاع، وم�شاعداً 

امل�شلحة، وم�شاعد  العام للقوات  التفتي�ض 

امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  الأرك����ان  رئي�ض 

للجي�ض، وكان يفكر يف كافة تلك الأعوام 

ب��ت��ح��ق��ي��ق اأوام������ر ���ش��م��اح��ة الإم������ام ب�����ش��اأن 

اأم��راً  الوحدة واجلي�ض، وك��ان يعترب ذلك 

مقد�شاً، ومل يغفل ال�شهيد �شياد �شريازي 

ط��وال م��دة بناء نف�شه حلظة واح��دة من 

اأول وقتها، وكان  ب��اأداء ال�شالة يف  التقيد 

يعترب ذلك بف�شل �شماحة الإمام.

فال�شهيد �شياد �شريازي كان خمططاً 

ل��ل��ح��رب، وع�����ش��ك��ري��اً ي��ح��م��ل ف���ك���راً ن���رياً 

وي�����ش��ت��ع��ني م���ن خ����الل ت��وك��ل��ه ع��ل��ى اهلل 

وال��رواي��ات  والأح��ادي��ث  القراآنية  ب��الآي��ات 

يف ال�������ش���وؤون ال��ع�����ش��ك��ري��ة، وك�����ان م��ط��ي��ع��اً 

ورغ��م م�شوؤولياته  الفقيه،  ال��ويل  لأوام��ر 

مل  الرفيع،  الع�شكري  وموقعه  املختلفة 

مع  يتعامل  وك��ان  بالغرور،  مطلقاً  ي�شب 

النا�ض وكاأنه يبدو �شخ�شاً عادياً، وقد بلغ 

توا�شعه احلّد الذي قل�ّما كان من يعرفه 

واأخ�����رياً   ،٪7 بن�شبة  ح��رب��ي  م��ع��اق  ب���اأن���ه 

اأم�����ش��اه يف اجل��ه��اد يف �شبيل  وب��ع��د ع��م��ر 

ال��ذي��ن  امل�شلحني  ي��د  ع��ل��ى  ا�شت�شهد  اهلل 

كانوا يحملون عنه ذكريات مرة كعمليات 

املر�شاد.

ا�شرتاتيجياً  عمقاً  العربية   � الإيرانية  العالقات  تتخذ 

ح�شا�شاً ومهماً على �شعيد ت�شكيل الواقع اجليو�شيا�شي يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط. 

الأهمية واحل�شا�شية يف ع�شرنا هذا  تنح�شر هذه  ول 

دون غريه، بل هي متتد بامتداد الحتاد الديني والثقايف، 

الطبيعي  والتال�شق  واحل�����ش��اري،  التاريخي  والت�شابك 

واجلغرايف، بني الأمتني وال�شعبني، الإيراين والعربي. 

تعقيدات  اإىل  بالنظر  عليه  الرتكيز  ينبغي  م��ا  ولكن 

التي  العا�شفة  احل��الت  تلك  تاأثري  هو  الراهنة،  املرحلة 

ك��ل��ه، يف  ال��ع��امل  ب��ل على  ال�شقيقني،  م��رت على اجل��اري��ن 

تركيز هذه الأهمية اأحياناً اأو التخفيف منها اأحياناً اأخرى، 

العظيمة  التاريخية  ال�شيا�شية  للمنعطفات  ك��ان  حيث 

دورها الذي ل ينكر يف تكوين وت�شكيل هذه العالقة على 

مر التاريخ.

اإي��ران  اإىل  احلنيف  الإ�شالمي  الدين  دخ��ول  ك��ان  فقد 

على  التاريخية  وال��ت��ح��ولت  املنعطفات  اأه��م  ه��و  وال���ذي   �

الإطالق بالن�شبة اإىل هذا البلد � موجباً لإ�شافة عنا�شر 

جديدة اإىل ال�شخ�شية الإيرانية، تقربها اأكرث فاأكرث اإىل 

ال�شخ�شية العربية املجاورة لها، الأمر الذي اأر�شى اأ�شا�شاً 

م�شرتكاً لالثنني واأر�شية موحدة تدفعهما معاً لالنطالق 

نحو م�شري واح���د، وه��و م��ا ك��ان م��ف��ق��وداً وم��ع��دوم��اً قبل 

وقوع هذا احلدث الكبري.

عاد  م��ا  �شرعان  الديني  ال�شعيد  على  ال���ش��رتاك  ه��ذا 

تقل  ل  قد  اأخ���رى،  كثرية  حياتية  جوانب  على  لين�شحب 

الإيرانية  احلياة  اإىل  الإ�شالمي  الدين  دخول  عن  اأهمية 

العربي  ال��ت��ق��ارب  ه��ذا  اآث���ار  ن�شاهد  بتنا  حيث  ال��ي��وم��ي��ة؛ 

� الإي�����راين ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات اأخ�����رى، ك��ال��ل��غ��ة وال��ت��خ��اط��ب 

مطعمة  الفار�شية  اللغة  واأ�شبحت  والتقاليد،  وال��ع��ادات 

بالعربية ومتاأثرة بها اإىل حد كبري، بل وبرز من الإيرانيني 

كوكبة من العلماء الذين اخت�شوا باللغة العربية، واأبدعت 

اأقالمهم تكتب العربية، واأل�شنتهم تنطق وتدر�ض بها. 

العرب  موحداً جمع حوله  الدين حم��وراً  �شكل  وهكذا 

والإي���ران���ي���ني م��ع��اً، وج��ع��ل ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة 

الإ���ش��الم،  ل��واء  حت��ت  معاً  وتن�شويان  تتاآخيان  الفار�شية 

حتى كاأن بينهما عهداً طوياًل مديداً من احلب والتعاي�ض 

والوفاء.

الفل�شطينية  الق�شية  م��ن  الإي����راين  امل��وق��ف  ه��و  وه��ا 

الأ���ش��ه��اد، وه��و يقراأ  اأم���ام عيون  م��اث��اًل و�شاخ�شاً  لي���زال 

التلفزة،  و���ش��ا���ش��ات  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  ع��رب  ي��وم��ي��اً  وي�شمع 

ح��ي��ث تبنت اجل��م��ه��وري��ة الإ���ش��الم��ي��ة الإي��ران��ي��ة � مت��ام��اً 

املوقف  �، وبكل حزم و�شجاعة وو�شوح،  العربية  كال�شعوب 

الإ�شالمي والإن�شاين ال�شحيح من الحتالل ال�شهيوين 

الأق�شى  يدن�ض  طويلة  عقود  منذ  لي��زال  ال��ذي  الغا�شم 

والدماء  الفل�شطيني،  ال��رتاب  حرمات  وينتهك  ال�شريف، 

قدا�شة  اأن  ذل��ك  الفل�شطيني؛  والإن�����ش��ان  الفل�شطينية، 

تخ�ض  ل  اأن��ه��ا  كما  وح��ده��م،  ال��ع��رب  تخ�ض  ل  فل�شطني 

يجمعهما  اجلانبني  ف��اإن  وبالتايل:  وح��ده��م،  الإي��ران��ي��ني 

َهم واحد م�شرتك، وهو َهم حترير املقد�شات الإ�شالمية 

من اأ�شر الإرهاب الدويل احلا�شن للجرثومة ال�شهيونية 

� ه��ذا ال��َه��م � كفيل ب���اأن ي��ق��رب ب��ني الث��ن��ني،  امل�شمة، وه��و 

رغم كل التعقيدات وال�شغوطات والتحديات التي تفرزها 

تغييب  اإىل  اأدت  والتي  فعاًل،  ال�شائدة  الدولية  امل��ع��ادلت 

الدين واأحكام الإ�شالم عن �شدة احلكم يف كل بلدان العامل 

العربي تقريباً.

اأ�شف اإىل ذلك، اأن كثرياً من احلالت ال�شلبية الطارئة، 

اأن تقطع  ت�شتطع  الطرفني، مل  العالقة بني  �شابت  التي 

الر�شمي،  ال�شعيد  على  حتى  بينهما،  ال��ع��الق��ات  و�شائج 

ذلك  راأي��ن��ا  كما  املختلفة،  ال�شعبية  امل�شتويات  عن  ف�شاًل 

البعث  العراقية )عراق   � الإيرانية  بو�شوح خالل احلرب 

مدة  اإىل  قائمة  الر�شمية  الروابط  بقيت  حيث  و���ش��دام(، 

من احلرب، ثم قطعت، ولكنها مل تلبث طوياًل حتى عادت 

اإىل جماريها، واأما الرتباط ال�شعبي فلم تتقطع اأو�شاله 

اأبداً بني اجلانبني، حتى يف اأحلك الظروف والفرتات التي 

ه��ذا تقا�ض  ال��ع��راق��ي والإي�����راين، وع��ل��ى  ال�شعبان  بها  م��ر 

عالقات ال�شعب الإيراين ب�شائر ال�شعوب العربية اأي�شاً.

ومن هذا املنطلق، تبدو احلاجة ما�شة وملحة لتحديد 

من  منظومة  ع��رب  وتر�شيمها  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  م�شتويات 

الدوائر امل�شرتكة، التي ميكن لها اأن تتحول � يف احلا�شر، 

كما يف امل�شتقبل � اإىل مواقع متقدمة على طريق التعاون 

م�شتقبل  اإىل  يف�شي  ال��ذي  وال�شروري  واملفيد  امل�شرتك 

زاهر لالأمة الإ�شالمية ككل، ولكل �شعوب املنطقة، بحيث 

الهائلة  ال��رتك��ة  وتلك  املا�شية،  ال�شنني  اأث��ق��ال  ك��ل  ت�شع 

من املحن والآلم واملاآ�شي واحل��روب التي تكبدتها ب�شبب 

اهلل  َم��ّن  التي  ال��واف��رة  ال�شتكبارية يف خرياتها  الأط��م��اع 

تعاىل بها عليها، لت�شبح و�شيلة لل�شعادة، بدًل من كونها 

�شبياًل لل�شقاء والتخا�شم.

م�ؤمن احللبي
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إلى عبقر..
امل��زه��و  ع��ب��ق��ر ه����ذا - ح��ف��ظ��ه اهلل، راأ����ش���ه 

الّتياه.. ميا�ض كما ال�شف�شاف الفارع الطول 

»العقل«،  النعمة  الثمرة  م��ن  خل��ل��ّوه  ي�شفق 

و�شدق من قال: »ربي من وهبته العقل فماذا 

حرمته؟ ومن حرمته العقل فماذا وهبته«؟

م�شكني عبقر.. فهو نا�شب القيم واملروءة 

وال�����ش��ه��ام��ة وامل��ن��اق��ب ال���ع���داء، ن��ا���ش��ج��اً ملقامه 

»م��ع  م��ث��ل:  »ف��ا���ش��الت« م��ن  ث��ل��ة �شويحبات 

حفظ الألقاب« الرنج�شية، التعايل، الفوقية، 

حّله  يف  ت�شحبنه  وال���ربوت���وك���ول..  ال��ق�����ش��ور 

اإذا  حتى  جمال�شه..  يف  به  وحتطن  وترحاله 

ما هبط بك القدر وهاتفته ت�شعر بعهرهن يف 

نربات �شوته..

العظمة،  بهاج�ض  م�شكون  »لوي�ض«  عبقر 

التوا�شع  اإىل  م���رة  اأن�����ش��ت  اأن  ل��ه  ي�شبق  مل 

اأن الإن�شان يدنو من  واحللم، غارباً عن باله 

فمن  التوا�شع..  من  يدنو  ما  بقدر  العظمة 

يرفع نف�شه يّت�شع، ومن ي�شع نف�شه يرتفع، 

فتاج املروءة التوا�شع..

ح����رام ع��ب��ق��ر »ال���راب���ع ع�����ش��ر« ه�����ذا.. لقد 

اأطفاأت عوا�شف نف�شه الو�شيعة �شمعة العقل 

ف���ي���ه.. ف��رك��ب اجل��ه��ال��ة، ���ش��اه��ي��اً، غ���اف���اًل اأن 

اجلهل مطية �شوء من ركبها زّل ومن �شحبها 

�شّل، واأ�شبح كما العربة الفارغة كثري اجللبة 

على قلة اأدب وكيا�شة وتربية وحياء.

اأُج��ل�����ض خ��ل��ف من�شة  ع��ب��ق��ر »ال���ف���رع���ون« 

اأو  ل��ف��رادت��ه يف ع���امل..  »امل��ذه��ب��ي ل  لنتمائه 

اأن  امل�شكني  نا�شياً  الكرمي..  اأو  ال�شمح  خللقه 

يف ح��ي��اة الإن�����ش��ان م��ا ه��و اأع��ظ��م م��ن املن�شب 

األ  العبقرية،  واأ�شمى من  الك�شب  واأك��رب من 

الرجال..  فاملواقع م�شامري  الأخ��الق..  وهو 

الرجال.

اأن����ا اأ���ش��ف��ق ع��ل��ى ع��ب��ق��ر ه����ذا.. لأن��ن��ي اأرى 

واملعرفة  الأدب  خ��ي��ول  �شنابك  ب��ني  �شقوطه 

وال�������ش���رف وال���ع���ن���ف���وان ب�����ات و����ش���ي���ك���اً.. لأن 

الكربياء اأم الرذائل وفاحتة ال�شقوط.. فكيف 

وال�شفاهة  وال��غ��رور  باحلماقة  ام��ت��زج��ت  اإذا 

والتفاهةّ؟!

الأذى  ين�شى  اأن  الكرمي  اأه��ون على  ولأن��ه 

اإىل  اأ�شوقها  ن�شيحة  الإهانة..  ين�شى  اأن  من 

على  الذميم  الو�شيع  اإح��ذر  وليد..  حفيدي 

اأي��اً كان املن�شب ال��ذي ي�شغل والتاج  ال��دوام.. 

الذي ي�شع وال�شوجلان الذي يحمل، والربدة 

التي يّت�شح.. 

باقت�شاد  الحتقار  باإنفاق  عليك  وليدي.. 

اإل��ي��ه..  ك��ب��ري، ب�شبب وف���رة ع���دد امل��ح��ت��اج��ني 

ومن  واأمثاله  عبقر  على  لذع  رّد  ثّمة  فلي�ض 

ينت�شبون اإىل مدر�شته وجبلته مثل الحتقار.

ببع�ض  م��ع��رف��ة  ازددت  ك��ل��م��ا  ح���ف���ي���دي.. 

النا�ض ازددت حباً لكلبي.

ول��ي��د.. اإف��ق��ه، تعّلم واع��م��ل ب��ه��دّي وق��ول 

الإعجاب  يثريان  »�شيئان  كانط:  الفيل�شوف 

والحرتام يف نف�شي: ال�شماء ذات النجوم من 

فوقي، والقانون الأخالقي يف داخلي«.

وليد اإذا قّي�ض اهلل وعلمك اأن ت�شغل موقعاً 

بدماثة  نه  وح�شّ العقل،  مب�شابيح  فاأنره  ما، 

���ع ع��ل��ى حم��ت��اج��ي��ك ب��رح��اب��ة  الأخ������الق، وو����شّ

ال�����ش��در وع���زة ال��ن��ف�����ض.. واإي����اك ث��ّم اإي���اك اأن 

هو  فالإن�شان  ال��زم��ان..  على  بالالئمة  تنحو 

من  وف�شاده  �شالحه،  م��ن  �شالحه  ال��زم��ان، 

جمتمعك  يف  ال�شالح  اخلمري  فكن  ف�شاده.. 

ووطنك.. ول تن�شى عبقر!

نبيه الأع�ر

العالقات العربية اإليرانية.. حتمية التنسيق والتعاون

ال�شهيد �شياد �شريازي مع ال�شيد علي اخلامنئي



رجـــال حـــول الـــرسـول �

قان�صوه يف  النائب عا�صم  ك�صفه  ما  يكون  قد 

ال�صيا�صي  ال��ري��اء  ع��ن  احل��ك��وم��ة،  مناق�صة  جل�صة 

الذي  للواقع  الأمثل  النموذج  الآن،  نعي�صه  ال��ذي 

ن��ت��خ��ب��ط ب���ه وامل����ح����اولت ال��ق��ات��ل��ة ل��ت��غ��ي��ر ت��اري��خ 

2003 التقى  اأنه يف عام  اأعلن قان�صوه  اإذ  ب��روت، 

م���ع ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل رف���ي���ق احل���ري���ري وف�����وؤاد 

ال�صنيورة وم��روان حماده، وغرهم من وزراء يف 

تلك املرحلة مع نائب الرئي�س ال�صوري الفار الآن 

اإقفال  خ��دام  م��ن  خ���دام، حيث طلب  عبد احلليم 

خ��دام  رد  ف��ك��ان   ،»LBC«�وال يف«  ت��ي  »اإم  حمطتي 

اإقفال حمطتني دفعة  اأنهم ل ي�صتطيعون حتّمل 

واحدة، فكانت البداية ب�ال�»اإم.تي.يف«.

ا�صتباحة  للدللة على مدى  املثال  ن�صّوق هذا 

ال��ب��ل��د ���ص��ي��ا���ص��ي��اً واإع���ام���ي���اً واق��ت�����ص��ادي��اً، وح��ت��ى 

ت��اري��خ��ي��اً، ف��م��ط��ار ب����روت ال�����دويل اأُل���غ���ي ا�صمه 

ل��ي��ت��ح��ول اإىل م��ط��ار رف��ي��ق احل���ري���ري ال����دويل، 

اإىل  ليتحول  األ��غ��ي  اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  وجم��ّم��ع 

وم�صت�صفى  اجل��ام��ع��ي،  احل���ري���ري  رف��ي��ق  جم��م��ع 

م�صت�صفى  اإىل  حت��ّول  اجلامعي  احلكومي  ب��روت 

رفيق احلريري اجلامعي، وو�صل الأمر، كما توؤكد 

املعلومات، اإىل اأن بع�صهم طرح على جمل�س بلدية 

ال��ع��ا���ص��م��ة في�صر  ا���ص��م  ال�����ص��اب��ق، تغير  ب���روت 

لكن  احل��ري��ري«،  رفيق  مدينة   - »ب���روت  ا�صمها 

هذا الأمر لقي معار�صة وا�صعة، وكاد يتحول اإىل 

ف�صيحة، فجرت مللمته واإلغاوؤه من التداول.

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك���ان  اأن جم���ّم���ع اجل���ام���ع���ة  وم�����ع 

�صتينيات  منذ  له  طاً  وخمطَّ ماً  وم�صمَّ مطروحاً 

كلية  وكانت  فعًا،  تنفيذه  وبو�صر  املا�صي،  القرن 

املوحد،  اجلامعي  البناء  يف  ال�صروح  اأوىل  العلوم 

وه���ي ت��ع��ت��ر اأح����د اأه����م الإجن������ازات الإ���ص��اح��ي��ة 

ال�صهابية، ورمزها الرئي�س ال�صهيد ر�صيد كرامي، 

بالبلد  حتكمت  التي  ال�صيا�صية  الطفيلية  اأن  اإل 

بعد اتفاق الطائف األغت كل ذلك، وربطت الإجناز 

برفيق احلريري.

اأما ب�صاأن مطار بروت الدويل، فاإنه يوم طرح 

الرئي�س الراحل رفيق احلريري م�صروع تطويره 

على جمل�س النواب، ُطرحت العديد من الأ�صئلة 

ح���ول ال��غ��اي��ة م���ن م��ط��ار ي�����ص��ت��وع��ب ���ص��ع��ف ع��دد 

امل�صروع  ه��ذا  ف��اإن  ع��ام  وب�صكل  اللبناين،  ال�صعب 

املوافقة على  بعد  التنفيذ  اإىل  اأخذ طريقه  الذي 

تكلفة ع�صرت من 400 اإىل 485 مليون دولر، لكن 

هذه التكلفة اأخذت ترتفع �صيئاً ف�صيئاً، لت�صل اإىل 

اأكرث من مليار دولر، ما يعني اأن هناك نهباً للمال 

600 مليون دولر، كانت من ن�صيب  العام جت��اوز 

عمليات  على  الأم��ث��ل��ة  وم��ن  واأت��ب��اع��ه��م  امللتزمني 

كان  اإذ  امل��ط��ار،  مبنى  زج��اج  تلزمي  ق�صية  النهب، 

اأن يقع اللتزام على ملتزم لبناين قّدم  ُيفرت�س 

عجيبة  بقدرة  لكن  دولر،  مايني  ب�صبعة  عر�صاً 

خارقة، ر�صا اللتزام على جورج الهراوي مببلغ 12 

مليون و500 األف دولر، الذي قام بتكليف �صاحب 

الل��ت��زام،  بتنفيذ  دولر  م��اي��ني  ال�صبعة  ع��ر���س 

ك�صب خم�صة مايني  قد  ال��ه��راوي  يكون  وبذلك 

و500 األف دولر، من دون اأن ي�صرب �صربة واحدة 

ال��دول��ة  اأن خ��زي��ن��ة  ه���ذا يعني  امل��ط��ار، وط��ب��ع��اً  يف 

تعر�صت لنهب مبا�صر بقيمة هذا املبلغ.

لبروت  ج��رت  وا�صعة  نهب  عمليات  ثمة  اإذاً، 

حكمت  النائب  ق��ّدم��ه  ال��ذي  ولعل  وللبروتيني، 

النهب  مناق�صة احلكومة عن هذا  ديب يف جل�صة 

والن�صب  النهب  عمليات  عن  ب�صيطاً  مثاًل  يقّدم 

الوا�صعة التي تعر�س لها البروتيون من �صاحب 

اأن  اإىل  دي��ب  النائب  اأ���ص��ار  اإذ  ��ر«،  وع��مَّ »علَّم  �صعار 

بكلفة  التحتية  ال��ب��ن��ى  ن��ف��ذت  �صوليدير  »���ص��رك��ة 

قدرت ب� 475 مليون دولر، على اأن متتلك م�صاحة 

12800 مرت مربع وبقي للدولة 6 اآلف مرت، ويف 
األ��ف مرت مربع مقابل   79 اأخ��ذت  مرحلة لحقة 

129 مليون دولر، ومن ثم ح�صلت �صوليدير على 
اأن  اإىل  امتياز عامل رفع عامل ال�صتثمار«، لفتاً 

على  وتعاقدت  دولر،  مليار  »�صوليدير متلك 12 

ب��ي��ع اأك���رث م��ن 2 م��ل��ي��ون م��رت م��ن ه���واء منطقة 

بروت ب�صتة مليار دولر«.

وبعد، هل هناك اأب�صع من نهب عا�صمة وطن 

واأهلها؛ من و�صع اليد على املطار، اإىل املرفاأ، اإىل 

املدينة  لتغريب  ث��م حم��اول��ة  ال��ت��ج��اري،  ال��و���ص��ط 

العريقة عن اأهلها ونا�صها؟! لكن لكل ليل نهاية، 

ولكل ظلم اأجل حمتوم، ولكل ظامل ح�صاب.

�أحمد
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خرج اأهل املدائن اأفواجاً ي�صتقبلون واليهم 

اأمر املوؤمنني عمر  اجلديد الذي اختاره لهم 

ر�صي اهلل عنه.. خرجوا ت�صبقهم اأ�صواقهم اإىل 

هذا ال�صحابي اجلليل الذي �صمعوا الكثر عن 

ورعه وتقاه، و�صمعوا اأكرث عن بائه العظيم يف 

فتوحات العراق.

اأب�صروا  ال��واف��د،  املوكب  ينتظرون  هم  واإذ 

اأم��ام��ه��م رج����ًا م�����ص��ي��ئ��اً، ي��رك��ب ح���م���اراً على 

ظ��ه��ره وق���د اأ����ص���دل ال��رج��ل ���ص��اق��ي��ه، واأم�����ص��ك 

ومي�صغ  ياأكل  وه��و  وملحاً،  رغيفاً  يديه  بكلتا 

حذيفة  ���ص��ار  جمعهم،  تو�صط  وح��ني  طعامه! 

وال���ن���ا����س حم���ت�������ص���دون ح����ول����ه، وح�����ني راآه�����م 

حديثاً،  منه  ينتظرون  ك��اأن��ه��م  فيه  ي��ح��دق��ون 

ق��ال:  ث��م  فاح�صة  ن��ظ��رة  وجوههم  على  األ��ق��ى 

ال��ف��ن«.. قالوا: وم��ا مواقف  »اإي��اك��م ومواقف 

الفن يا اأب��ا عبد اهلل؟ ق��ال: »اأب���واب الأم��راء؛ 

يدخل اأحدكم على الوايل اأو الأمر، في�صدقه 

بالكذب، وميتدحه مبا لي�س فيه«.. اإنه اأ�صدق 

ت��ع��ب��ر ع��ن �صخ�صية احل��اك��م اجل���دي���د، وع��ن 

منهجه يف احلكم والولية، فحذيفة بن اليمان 

تت�صم  بطبيعة فريدة  داً  م��زوَّ رجل جاء احلياة 

ببغ�س النفاق، وبالقدرة اخلارقة على روؤيته يف 

مكامنه البعيدة، فقد تاأّدب على يدي ر�صول اهلل  

يحب  واأم���ني..  ���ص��ادق  و�صلم؛  عليه  اهلل  �صلى 

وامل��رائ��ني  امللتوين  الأق��وي��اء يف احل��ق، وميقت 

وامل���خ���ادع���ني.. ي��ق��ول: »ك����ان ال��ن��ا���س ي�����ص��األ��ون 

اخل��ر،  ع��ن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول 

وكنت اأ�صاأله عن ال�صر خمافة اأن يدركني..!

الف�صل يف  اأن دب  وب��ع��د  يف غ���زوة اخل��ن��دق، 

�صفوف كفار قري�س وحلفائهم من اليهود، اأراد 

ر�صول اهلل عليه ال�صاة وال�صام اأن يقف على 

اآخر تطورات املوقف هناك يف مع�صكر اأعدائه.. 

العوا�صف  وك��ان��ت  وره��ي��ب��اً،  مظلماً  الليل  ك��ان 

ك��ل��ه مب��ا فيه  امل��وق��ف  ت����زاأر وت�صطخب، وك���ان 

على اخلوف  يبعث  واإ���ص��رار  وعناد  من ح�صار 

ب��ل��غ مبلغاً  ق��د  امل�صني  وك���ان اجل���وع  واجل����زع، 

وعراً بني اأ�صحاب الر�صول �صلى اهلل عليه واآله 

و�صلم..

ف��م��ن مي��ل��ك اآن���ئ���ذ ال���ق���وة ل��ي��ذه��ب و���ص��ط 

خماطر حالكة اإىل مع�صكر الأعداء ويقتحمه، 

هو..  اإن��ه  اأخ��ب��اره��م؟  ليعرف  داخله  يتوغل  اأو 

اهلل  �صلى  الر�صول  دع��اه  اليمان..  بن  حذيفة 

ع��ل��ي��ه واآل�����ه و���ص��ل��م ف��ل��ّب��ى.. ك���ان اأم����ر حذيفة 

ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة ع��ج��ي��ب��اً؛ ف��ق��د ق��ط��ع امل�����ص��اف��ة بني 

امل��ع�����ص��ك��ري��ن، واخ����رتق احل�����ص��ار، وت��وغ��ل اإىل 

م��ع�����ص��ك��ر ق��ري�����س، وك���ان���ت ال���ري���ح ال��ع��ات��ي��ة قد 

الظام،  عليه  فخّيم  املع�صكر،  ن��ران  اأط��ف��اأت 

وات��خ��ذ ح��ذي��ف��ة ر���ص��ي اهلل ع��ن��ه م��ك��ان��ه و�صط 

قائد  �صفيان؛  اأب��و  وخ�صي  املحاربني..  �صفوف 

من  مبتوغلني  ال��ظ��ام  يفاجاأهم  اأن  قري�س، 

حذيفة  و�صمعه  جي�صه،  يحذر  فقام  امل�صلمني، 

ي��ق��ول ب�����ص��وت��ه امل��رت��ف��ع: »ي���ا م��ع�����ص��ر ق��ري�����س، 

ل��ي��ن��ظ��ر ك���ل م��ن��ك��م ج��ل��ي�����ص��ه، ول���ي���اأخ���ذ ب��ي��ده، 

وليعرف ا�صمه«.. يقول حذيفة: »ف�صارْعُت اإىل 

يد الرجل الذي بجواري، وقلت له: من اأنت؟ 

قال: فان بن فان«.. وهكذا اأّمن وجوده بني 

الر�صول  اإىل  حذيفة  عاد  ثم  ب�صام..  اجلي�س 

القوم  بنية  ف��اأخ��ره  وال�����ص��ام،  ال�����ص��اة  عليه 

بالرحيل، بعد اأن اأ�صابهم الهاك.

ح�صبنا اأن نعلم اأن حذيفة كان ثالث ثاثة، 

اأو خام�س خم�صة كانوا اأ�صحاب ال�صبق العظيم 

وال��ري  ه��م��دان  ويف  ال��ع��راق جميعها،  فتوح  يف 

ي��دي��ه، ويف معركة  ال��ف��ت��ح ع��ل��ى  وال��دي��ن��ور مت 

نهاوند، حيث احت�صد مئة األف مقاتل وخم�صني 

عنه(  اهلل  )ر�صي  عمر  اختار  الكفار،  من  األفاً 

مقرن،  ب��ن  النعمان  امل�صلمة  اجليو�س  لقيادة 

راأ���س  على  اإليه  ي�صر  اأن  حذيفة  اإىل  كتب  ثم 

املقاتلني  اإىل  واأر�صل عمر  الكوفة..  جي�س من 

كتابه يقول: »اإذا اجتمع امل�صلمون، فليكن على 

كل اأمر جي�صه، وليكن اأمر اجليو�س جميعها 

النعمان،  ا�صت�صهد  ف����اإذا  م��ق��رن،  ب��ن  ال��ن��ع��م��ان 

ا�صت�صهد، فجرير  فاإذا  الراية حذيفة،  فلياأخذ 

بن عبد اهلل.. 

ال��ت��ق��ى اجل��ي�����ص��ان، ون�����ص��ب ق��ت��ال ي��ف��وق كل 

اأ�صد معارك  ودارت معركة من  ت�صور ونظر، 

امل�صلمني  قائد  و�صقط  وعنفاً،  فدائية  التاريخ 

اأن  وق��ب��ل  م��ق��رن،  ب��ن  النعمان  �صقط  ق��ت��ي��ًا.. 

القائد  ك��ان  الأر���س  اإىل  امل�صلمة  الراية  تهوي 

ري��اح  بها  و���ص��اق  بيمينه،  ت�صلمها  ق��د  اجل��دي��د 

الن�صر يف عنفوان جلب وا�صتب�صال عظيم، ومل 

يكن هذا القائد �صوى حذيفة بن اليمان.. ثم 

جيو�صه  يف  املقاتلني  ���ص��وب  فر�صه  زم���ام  ل��وى 

ون�����ادى: ي��ا اأت���ب���اع حم��م��د.. ه��ا ه��ي ذي جنان 

ت��ط��ي��ل��وا عليها  ت��ت��ه��ي��اأ ل���ص��ت��ق��ب��ال��ك��م، ف��ا  اهلل 

النتظار.. هيا يا رجال بدر.. تقدموا يا اأبطال 

اخلندق واأُحد وتبوك.. وانتهى القتال بهزمية 

�صاحقة لأعداء امل�صلمني.. 

ال�صاد�س  الهجري  العام  اأي��ام  من  ي��وم  ذات 

اهلل  اإىل  و�صعدت  اهلل،  للقاء  ُدع��ي  والثاثني 

روح من اأعظم اأرواح الب�صر، ومن اأكرثها تقى..

حذيفة بن اليمان.. عدو النفاق وصديق الوضوح
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الفل�صطيني،  الأ�صر  واإحياًء ليوم  العا�صرة مللحمة جنني،  الذكرى  ملنا�صبة 

الف�صائل  ممثلو  ح�صره  حفًا  فل�صطني،  يف  الإ�صامي  اجلهاد  حركة  نظمت 

الفل�صطينية واللجان ال�صعبية وفعاليات، وح�صد جماهري من اأبناء املخيم.

كلمة حركة اجلهاد الإ�صامي األقاها القيادي ال�صيخ علي اأبو �صاهني، قال 

فيها: »هناك اأكرث من �صاهد على التداول والبحث يف م�صاريع تريد نزع البعد 

اإىل جمرد رعايا لدولة موهومة،  الاجئني، وحتويلهم  ال�صيا�صي عن ق�صية 

عر احلديث عن منحهم جوازات �صفر للدولة الفل�صطينية املزعومة، ما يعني 

�صطب حقهم يف العودة اإىل وطنهم من جهة، ونزع �صفة الاجئني عنهم من 

من  ومينعهم  اأبنائهم،  وم�صتقبل  م�صتقبلهم  يهدد  ال��ذي  الأم��ر  ثانية،  جهة 

املطالبة بحق عودتهم اإىل اأر�صهم، ويقدم خدمة جمانية للعدو ال�صهيوين«.

امللحة  الق�صايا  ومعاجلة  امل�صاريع  ه��ذه  »مواجهة  اأن  �صاهني  اأب��و  واأ���ص��اف 

الأون���روا  ا�صتثناء؛  دون  م��ن  اجلميع  م�صوؤولية  ه��ي  �صعبنا،  لأب��ن��اء  والعاجلة 

واحلكومة وف�صائل املنظمة وقوى التحالف، بل وم�صوؤولية كل واحد من اأبناء 

�صعبنا، والطريق الوحيد لذلك هي يف اإجراء حوار فل�صطيني - لبناين هادف، 

على قاعدة ما ي�صمن حقوق اجلانبني، ويزيل اأي خماوف لدى اجلانب الآخر«.

على  الفل�صطينية،  وال��ق��وى  الف�صائل  جميع  اجل��ه��اد  يف  ال��ق��ي��ادي  ودع���ا 

لبنان،  يف  �صعبنا  ق�صايا  ح��ول  فل�صطيني  وطني  موؤمتر  »عقد  اإىل  اختافها، 

من اأجل التو�صل اإىل روؤية فل�صطينية موحدة، ا�صتعداداً لأي حوار مرتقب مع 

احلكومة اللبنانية«.

»الجهاد اإلسالمي« تدعو إلى مؤتمر 
فلسطيني جامع لمعالجة قضايا 

الالجئين في لبنان



اأفادت جهات غربية مطلعة اأن الهند 

اأ�صبحت القوة العظمى الأوىل التي بداأت 

ب��دًل من  بالذهب  ال��دف��ع  ال�صهر يف  ه��ذا 

وتقدر  الإي���راين،  النفط  ل�صراء  ال���دولر 

م�صادر يف اأ�صواق النفط والذهب الدولية 

اأن ال�صني �صوف ت�صر على النهج الهندي 

عن  النظر  بغ�س  ال��ق��ري��ب،  امل�صتقبل  يف 

ال�صتياء الأمركي من اخلطوة.

وت���������ص����رتي ال�����ق�����وت�����ان ال���ع���ظ���م���ت���ان 

اإي������ران ق���راب���ة مليون  الآ���ص��ي��وي��ت��ان م���ن 

40٪ من  ت�����ص��ك��ل  ي���وم���ي���اً،  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل 

اإج��م��ايل ال�����ص��ادرات الإي��ران��ي��ة التي تبلغ 

2.5 مليون برميل يومياً، وبالتايل فهما 
مبكان  ال�صهولة  م��ن  لي�س  اأن���ه  ت��ع��ت��ران 

التخلي عن هذا الدفق النفطي الإيراين، 

ال��ت��ي تطلقها  ال��ت��ه��دي��دات  ك��ان��ت  م��ه��م��ا 

حتى  اإذ  ال��غ��رب،  يف  وح��ل��ف��اوؤه��ا  وا�صنطن 

ال��دول��ت��ني  ل��ه��ات��ني  ف��ع��ل��ي  ب��دي��ل  الآن ل 

ع��ن ال��ن��ف��ط الإي�����راين، وه��م��ا ل ت��ري��دان 

ال��ق��وي  ال�صناعي  باإنتاجهما  امل��خ��اط��رة 

ب�صبب مغامرة غربية.

جمال  يف  عظمى  دول���ة  الهند  تعتر 

الذهب، كما يعتر �صوق الذهب الهندي 

ه���و الأك������ر يف ال���ع���امل حل��ج��م��ه وق��ي��م��ة 

ال���ذه���ب ف��ي��ه، وب��ق��ي��ام��ه��ا ب��ه��ذه اخل��ط��وة 

ت�����ص��ت��ع��د ط����ه����ران ون���ي���ودل���ه���ي ل��ت��ج��اوز 

العقوبات الأمركية على البنك املركزي 

النفط  اق��ت�����ص��اد  وع��ل��ى   ،CBI الإي������راين 

الإي��راين، رغم خ�صوع الحت��اد الأوروب��ي 

م�����ص�����س،  ع���ل���ى  واإن  ال���ع���ق���وب���ات،  ل���ه���ذه 

النفط  م��ن  للغاية  ي�صتفيد  اأي�����ص��اً  لأن���ه 

الإيراين.

ا�صتخدام  ب��داأت يف  اإي���ران  اأن   حقيقة 

�صوف  النفط  مقابل  ال��ذه��ب  تلقي  اآل��ي��ة 

ب�صدة  مت�س  و�صوف  الذهب  اأ�صعار  ترفع 

ب���ال���دولر الأم����رك����ي، وه���ي خ��ط��وة من 

�صاأنها اأن توؤذي القت�صاد الأمركي الذي 

يعاين اأ�صًا من �صل�صلة اأزمات وتعرثات، 

اإي��ران  م��ن  ت�صرتي  الهند  اأن  اإىل  وي�صار 

وما  �صنوياً،  دولر  مليار   12 بقيمة  نفط 

دف��ع��ه��ا ب��ال��ذه��ب اإل م��وؤ���ص��ر اإ����ص���ايف على 

ا�صتمرار الرتفاع يف �صعر الذهب بطريقة 

ل حتمد عقباها.

التفاف على العقوبات

ق��ي��ام  اإن  غ���رب���ي���ة،  م�������ص���ادر  وت����ق����ول 

�صيتم عن طريق  بالذهب  بالدفع  الهند 

م�صرفني، اأحدهما هندي والآخر تركي، 

متلكهما احلكومة يف نيودلهي ويف اأنقرة، 

ومت اخ��ت��ي��ار ه��ذي��ن امل�����ص��رف��ني، لأن��ه��م��ا 

امل�صرفية  باملنظومة  ع��اق��ة  ميلكان  ل 

الأم����رك����ي����ة، وه����ك����ذا ف������اإن ال���ع���ق���وب���ات 

الأم��رك��ي��ة على اإي����ران، ل��ن ت��وؤث��ر �صواء 

على البنوك اأم على املدفوعات التي تتم 

الإي���راين،  النقط  �صراء  مقابل  عرهما 

عر  تريده  ما  حققت  قد  الهند  �صتكون 

اللتفاف على قرارات حليفتها وا�صنطن، 

وه����و م���ا اأغ�����ص��ب امل�����ص��وؤول��ني يف ال��ب��ي��ت 

الأبي�س اإىل حد كبر، كون الهند ت�صاعد 

اإيران على تخطي العقوبات.

اأن ال��ب��ن��ك ال��ه��ن��دي امل��ذك��ور  ع��ل��م��اً 

يف  ي���ق���ع  وال��������ذي   »UCO« ب���ن���ك  ه����و 

و�����ص����ط ك���ال���ك���وت���ا، وي���ت���ك���ون جم��ل�����س 

اإدارت������ه م���ن م��ن��دوب��ني ع���ن احل��ك��وم��ة 

ال��ه��ن��دي احلكومي  ال��ه��ن��دي��ة وال��ب��ن��ك 

 ،)reserve bank of india(

اأم����������ا ال����ب����ن����ك ال������رتك������ي ف����ه����و ب��ن��ك 

البنك  يعتر  وال��ذي   »halkbank«

ت��رك��ي��ا ومتلكه  ال�����ص��اب��ع يف ح��ج��م��ه يف 

اإىل  توجه  ولحقاً  الرتكية،  احلكومة 

طهران وفد هندي اتفق على تفا�صيل 

بالذهب،  النفط  قيمة  بح�صاب  تتعلق 

ب��ال�����ص��رع��ة  ت�����ص��ر  اأن الأم������ور  وي���ب���دو 

املطلوبة بالن�صبة لطهران.

احل��ك��وم��ة  ا���ص��ت��ع��داد  اأن  اإىل  وي�����ص��ار 

 - الهندية  الآل��ي��ة  يف  للم�صاركة  الرتكية 

الإيرانية لك�صر احلظر النفطي الأمركي 

ع��ل��ى اإي�����ران، ع���دا الإع����ان ال��رتك��ي ب��اأن 

اأنقرة لن توقف �صفقات النفط مع اإيران، 

العملي  املغزى  على  كثيفة  بظال  يلقي 

لقرار وزراء الحتاد الأوروب��ي ال�صادر يف 

حظر  بفر�س  الفائت،  الثاين  كانون   23
�صريانه  يبداأ  اأن  على  اإي��ران،  على  نفطي 

ع��ل��ى ال���ف���ور، ف�����ص��ًا ع��ن اأن���ه ي��وؤ���ص��ر اإىل 

ت��ن��ام��ي ال�����ص��رخ يف ال��ع��اق��ات ب��ني تركيا 

والحت��اد الأوروب��ي بعدما حر�صت تركيا 

الأوروبيني  عطف  ا�صتدرار  على  ل�صنوات 

من  تتمكن  ريثما  لرغباتهم،  واخل�صوع 

الن�صمام لحتادهم، لكن يتبني اليوم اأن 

القت�صادية  م�صاحلها  وفق  ت�صر  اأنقرة 

تعاونها  ج��اء  هنا  وم��ن  الأوىل،  بالدرجة 

مع الهند واإيران على ح�صاب عاقتها مع 

اأوروبا والوليات املتحدة. علماً اأن تقارير 

الأخ��رة  الآون���ة  يف  حتدثت  كانت  كثرة 

على مدى التقارب بني تركيا ووا�صنطن، 

ق���ادرون على  الأت����راك  اأن  ليتبني لح��ق��اً 

اإياء ظهورهم حللفائهم يف اأي حلظة اإذا 

ما ا�صتدعت م�صلحتهم ذلك. 

حلفاء اآخرون

ال���ق���رار الأوروب��������ي بحظر  ي���ح���دد 

ال��ن��ف��ط الإي������راين اأن ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ود 

احلالية مع اإي��ران �صوف حترتم حتى 

مطلع متوز القادم، وبعد هذا التاريخ، 

يتم اإلغاء جميع هذه العقود ويفر�س 

احلظر بالكامل، وقرر وزراء اخلارجية 

التابعة  ال��رثوات  اأي�صاً جتميد جميع 

للبنك املركزي الإيراين يف اأوروبا. 

دخ���ول  ق��ب��ل  وح���ت���ى  الآن،  ول���ك���ن 

ال��ع��ق��وب��ات ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع��د �صبعة 

ت���اأث���ره���ا  اأن  ال���وا����ص���ح  م����ن  اأ����ص���ه���ر، 

ع��ل��ى الق���ت�������ص���اد الإي��������راين ���ص��ي��ك��ون 

اأن طهران  للغاية، خ�صو�صاً  حم��دوداً 

�صفقات  اإب��رام  توا�صل  اأن  �صت�صتطيع 

ن��ف��ط��ي��ة ع����ر امل���ن���ظ���وم���ة امل�����ص��رف��ي��ة 

ال���رتك���ي���ة - ال��ه��ن��دي��ة، وع����ر ج��ه��ات 

حليفة اأخرى. 

وت���ق���ول م�����ص��ادر ا���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، 

ب��دي��ل��ة لإب�����رام  ت��رت��ي��ب��ات م��ال��ي��ة  اإن 

�صفقات نفطية والدفع مقابلها بغر 

الدولر، اأعدت بوا�صطة طاقم اإيراين 

�صينيني  م�������ص���وؤول���ني  م���ع  م�����ص��رتك 

ورو�����س يف جم���ال ال��ن��ف��ط والأ����ص���واق 

امل��ال��ي��ة، وحت��ت��ف��ظ ط��ه��ران ومو�صكو 

من  الطاقم  اإل��ي��ه  تو�صل  مب��ا  وبكني 

اتفاقيات ب�صكل �صري للغاية، حتى ل 

يتم ت�صريب تفا�صيل التفاقيات اإىل 

ال��ولي��ات املتحدة وال��دول الأوروب��ي��ة 

ال���ك���رى، وت��ع��ن��ي ه����ذه اخل���ط���وة اأن 

طريق  على  ت�صر  اأي�صاً  هي  ال�صني 

مقابل  بالذهب  ال��دف��ع  جلهة  الهند 

ال��ن��ف��ط، وه���ي ل��ن ت��ت��وان��ى ع��ن عقد 

�صاأنها  م��ن  اإي����ران  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  اأي 

الإي��راين  النفط  تبقي على كمية  اأن 

ومن  حالها  على  بكني  اإىل  ال�صادرة 

دون اأي ت�صرر.

م�ضيق هرمز اأي�ضًا

الع�صكرية  التحركات  �صعيد  على 

التي ل تزال م�صتمرة منذ اأن هددت 

اإي��ران باإغاق م�صيق هرمز يف حال 

فر�س املزيد من العقوبات عليها، فقد 

اأن تك�صر عن  ارتاأت الوليات املتحدة 

اأنيابها واأن تزيد من حدة الت�صعيد، 

فاأعلنت اأن حاملة الطائرات »يو ا�س 

لينكولن« عرت م�صيق  ابراهام  ا�س 

ه��رم��ز وب���ات���ت م���وج���ودة يف اخل��ل��ي��ج، 

وذلك يف خ�صم التوتر مع اإيران التي 

لل�صفن  ب��ال��ت��ع��ر���س  ه����ددت  اأن  ���ص��ب��ق 

الأمركية العابرة للم�صيق.

ه��ددت مطلع  قد  وكانت طهران   

ك����ان����ون ال����ث����اين ع���ق���ب م�����ن�����اورات يف 

الع�صكرية  لل�صفن  بالتعر�س  اخلليج 

ال�صفن  هذه  قامت  ما  اإذا  الأمركية 

ب��اج��ت��ي��از اخل��ل��ي��ج ب��اجت��اه ال�����ص��واح��ل 

الإيرانية.

البنتاغون  با�صم  املتحدث   وقال 

جون كربي: »اإن )يو ا�س ا�س اإبراهام 

ل��ي��ن��ك��ول��ن( اأج������رت ع����ب����وراً روت��ي��ن��ي��اً 

ال��ث��اين،  ك��ان��ون   22 ه��رم��ز يف  مل�صيق 

ب���ه���دف ق����ي����ادة ال��ع��م��ل��ي��ات الأم���ن���ي���ة 

امل�صيق  اجتياز  اأن  موؤكداً  البحرية«، 

ح�صل »من دون ح��وادث«، لكن مرور 

اأن  ه���ذه ل يعني  ال��ط��ائ��رات  ح��ام��ل��ة 

اإن��ه��ا على  ب��ل  اإي���ران ق��ررت ال�صكوت، 

�صاحة  اإىل  املناف�صة  نقلت  ي��ب��دو  م��ا 

اإىل هند�صة  ال�صر  اأخ��رى، وعملت يف 

جمموعة من ال�صفقات ت�صمن عدم 

العقوبات  مقابل  اقت�صادها  ت�صرر 

اجلديدة املفرو�صة عليها.

وي��واك��ب ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات التي 

باإمكانها حمل ما ي�صل اإىل 80 طائرة 

ومروحية، الطراد »يو ا�س ا�س كايب 

�صانت جورج« ومدمرتان.

ومن ناحيتها، اأ�صارت وزارة الدفاع 

ع�صكرية  �صفينة  اأن  اإىل  الريطانية 

يف  كانتا  فرن�صية  واأخ���رى  بريطانية 

واكبت  التي  الع�صكرية  القطع  ع��داد 

ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات الأم��رك��ي��ة ل��دى 

عبورها امل�صيق، مما ينم عن تخوف 

غ���رب���ي م���ن ت�����ص��ع��ي��د اإي������راين يف اأي 

حلظة، لذلك كانت القطع الع�صكرية 

ال��ب��ح��ري��ة الأم��رك��ي��ة وال��ري��ط��ان��ي��ة 

متر بالتزامن عر امل�صيق خوفاً من 

اأي حترك اإيراين مفاجئ. 

الدفاع  وزارة  لفتت  لها،  بيان  ويف 

ق��ط��ع  وج������ود  اأن  اإىل  ال���ري���ط���ان���ي���ة 

بحرية فرن�صية وبريطانية اإىل جانب 

الأمركية  للبحرية  تابعة  جمموعة 

بالإبقاء  ال��دويل  »اللتزام  اإىل  ي�صر 

هرمز(  م�صيق  )يف  العبور  حق  على 

متا�صياً مع القانون الدويل«.

اأن ت�صارك �صفن  العادة  وجرى يف 

حليفة غالباً يف متارين مع البحرية 

الأمركية اأو ت�صكل اأحياناً جمموعات 

بحرية م�صرتكة، ولكن يرى املحللون 

وفرن�صية  بريطانية  �صفن  وج��ود  اأن 

يبدو  ما  يوجه على  التحرك  يف هذا 

ت�صميم  ب�����ص��اأن  ط��ه��ران  اإىل  ر���ص��ال��ة 

حرية  على  احل��ف��اظ  على  الغربيني 

التحرك يف م�صيق هرمز.

عبد اهلل ال�ضفدي

إيران أبرمت عقودًا 
سرية مع دول 
حليفة لتالفي 

العقوبات

الصين وروسيا على 
خطى الهند في 

المستقبل
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عري�ضة  ق��اع��دة  ل��دي��ك  ك��ان��ت  اإذا 

م�����ن الأ�������ض������دق������اء، ف�����ا �����ض����ك اأن�����ك 

ما  لكن  وم����ؤث���رة،  حمب�بة  �ضخ�ضية 

م���دى ت���اأث���رك ع��ل��ى الآخ����ري����ن.. هل 

اآراءك ويعتربونك �ضخ�ضاً  يحرتم�ن 

مميزاً ل ميكن ال�ضتغناء عن �ضداقته 

اأو دعمه؟

الب�ضرية،  التنمية  خ����رباء  ي���ؤك��د 

ال��ت��ع��ام��ل مع  اأ����ض���ا����س  ال��ث��ق��ة ه���ي  اأن 

م�اقفهم  واإن �ضعفت  الآخرين، حتى 

بك  ي��ث��ق  ول���ك���ي  اأخ����ط����اوؤه����م،  وزادت 

التي  ال�ضروط  الآخرين، هناك بع�س 

�ض�اء مع  املعاملة،  بها  تت�ضم  اأن  يجب 

الأق��ارب والأ�ضدقاء،  اأم  العمل  زماء 

ومن اأهمها:

- تفّهمي ظروف و�ضل�كيات الآخرين 

جيداً، وتقدمي الن�ضيحة لهم دوماً.

لنف�ضك،  حتبني  م��ا  لهم  حتبي  اأن   -

وتعفي عن زلتهم.

- العتذار لهم عند اخلطاأ، و�ضكرهم 

على معروفهم اأو عند كف اأذاهم.

- اإع���ط���اء ل��ك��ل ���ض��خ�����س امل��ن��زل��ة ال��ت��ي 

حدة،  على  �ضخ�س  كل  وفهم  تنا�ضبه، 

م����ع ال����ض���ت���م���اع اجل����ي����د وق�������در ك���اف 

التحفيز  اإع���ط���اء  م��ن اله��ت��م��ام، م��ع 

والت�ضجيع املطل�ب.

مدخل اإىل الثقة بالنف�س

للثقة  م�ؤهًا  �ضخ�ضاً  تك�ين  وبذلك 

م��ن ح���ل��ك، ولكن  بها لكل  وج��دي��رة 

ال�������ض����ؤال ال���ت���ايل ه�����: ك��ي��ف ت��زرع��ني 

خ�ض��ضاً  الآخرين،  يف  بالنف�س  الثقة 

اأن كثرين يفتقدون اإىل هذه ال�ضفة 

ال��ه��ام��ة..؟ ويف ه���ذه ال��ن��ق��اط اأح���اول 

الثقة  بناء  يف  ينتج  اأن  ميكن  ما  بيان 

عند الآخرين.

- ح���اويل دائ��م��اً رب��ط��ه ب��اهلل ع��ز وجل 

باحلر�س على ا�ضتكمال اإميانه وثقته 

باهلل عز جل، وتق�ية معرفته واإميانه 

بالق�ضاء والقدر.

- اإج������راء اخ��ت��ب��ار ل��ل�����ض��خ�����س مل��ع��رف��ة 

م���ق���دار ث��ق��ت��ه ب��ن��ف�����ض��ه وم�����دى ت���ف��ر 

ع�امل الثقة ونق�ضها، مع معرفة اأثر 

البيئة التي ن�ضاأ فيها على نف�ضيته.

- اإب������راز ط��اق��ات��ه وق����درات����ه م���ع ع��دم 

املبالغة والإف��راط يف املدح امل���ؤدي اإىل 

الر�ضا باحلال التي ه� عليها.

ط��ري��ق  ه����  اخل���ط���اأ  اأن  اإىل  ي����ج���ه   -

يف  يقع  اأن  ميكن  ال��ك��ل  واأن  ال�����ض���اب 

ول  املحاولة  يعاود  واأن  اخلطاأ،  نف�س 

اخلطاأ  ا�ضثمار  باإمكانه  واأن���ه  ي��ي��اأ���س، 

وجعله يف قالب النجاحات.

من  يح�ضنه  م��ا  اإىل  ت���ج��ي��ه��ه  ي��ت��م   -

ليبدع  نف�ضه،  اإل��ي��ه  وم���ا مت��ي��ل  ع��م��ل، 

وب��ط��اق��ات��ه  بنف�ضه  ث��ق��ت��ه  فتنم�  ف��ي��ه 

وقدراته.

الأمر  بداية  اإىل جانبه يف  ال�ق�ف   -

م�ضاره  وت�ضحيح  ومراقبته  وت�جيهه 

اأوًل باأول.

 -

الهيبة  لتزول  اأحياناً،  للمغامرة  دفعه 

ويكت�ضب الثقة.

- ذكر مناذج من ال�ضلف وكيف ارتفع�ا 

با�ضتغالهم م�اهبهم وتنميتها.

ث��روة كبرة من  باأنه ميلك  - تنبيهه 

ال��ط��اق��ات وال���ق���درات وك���ل م��ن ح�له 

كذلك.

رئي�س  ف���ك��ل��ني؛  �ضم�ئيل  ي��ق���ل 

من  »اإن  للقاطرات:  »بلدوين«  �ضركة 

ال�ضهل عليك اأن تق�د الإن�ضان العادي، 

اح���رتام���ه،  ت��ك�����ض��ب  اأن  ا���ض��ت��ط��ع��ت  اإذ 

واحرتامك  تقديرك  اأمامه  واأظهرت 

لأي ميزة يت�ضف بها«.

اأم����ا الأدي������ب ال���ربي���ط���اين ال��ك��ب��ر 

»تظاهر  اأي�ضاً:  ق��ال  �ضك�ضبر  ويليام 

بف�ضيلة اإن مل تكن لديك غرها«.

امتدحي الآخرين

 

وذكر ديل كارينجي يف كتابه »كيف 

النا�س«:  يف  وت���ؤث��ر  الأ�ضدقاء  تك�ضب 

اأنها  جنت«  »اأرن�ضت  ال�ضيدة  اأخربتني 

ا�ضتخدمت خادمة كانت تعمل من قبل 

لدى �ضديقة يل، وقد اأجريت ات�ضاًل 

�ضمعة  ع��ن  منها  اأ�ضتف�ضر  لكي  معها 

ال�ضديقة  فاأخربتني  اخل��ادم��ة،  ه��ذه 

والنظام  والنظافة  الدقة  تفتقد  اأنها 

اأخ���ربت اخل��ادم��ة  يف عملها، وب���دوري 

�ضديقتي  عنها  ���ض��األ��ت  اأن��ن��ي  »ن��ي��ل��ي« 

اأثنت  التي كانت لديها من قبل، وقد 

اأن��ك طاهية  واأك��دت  عليك ومدحتك، 

رائ��ع��ة وم��رب��ي��ة اأط��ف��ال ل ن��ظ��ر لها، 

اإع���داد  يف  النظافة  تفتقدين  ولكنك 

املنزل، ولأنني يا نيلي اأرى اأنك جميلة 

وتهتمني بنظافة واأناقة مظهرك، فاأنا 

�ضينعك�س  باملظهر  اهتمامك  اأن  واثقة 

اأي�ضاً على بيتي و�ضتك�نني رائعة«.

وبالفعل بعد هذه العبارات الطيبة 

تتحلى  اأخ��رى  فتاة  اإىل  نيلي  حت�لت 

العمل  يف  والدقة  والإت��ق��ان  بالنظافة 

على عك�س ما �ضمعت من �ضديقتي.

ي��ق���ل ل���ي�����س ل������س م��دي��ر �ضجن 

كنت  »اإذا  ال���ربي���ط���اين:  ���ض��ي��ن��ج  ���ض��ي��ن��ج 

ت��ت��ع��ام��ل م���ع جم����رم ف��ه��ن��اك ط��ري��ق��ة 

اأف�����ض��ل ما  واح����دة ممكنة ل���ض��ت��خ��راج 

رجل  وك��اأن��ه  تعامله  اأن  ح��اول  بداخله، 

�ضريف نبيل لأنه �ضيزه� بهذه املعاملة، 

ب��اأن  دائ��م��اً  وي��ت��ف��اخ��ر  ل��ه��ا،  وي�ضتجيب 

هناك من يثق به«.

ال�����رائ�����ع »ح���ي���ات���ي م��ع  ك���ت���اب���ه���ا  ويف 

م��ن��زل��ت��ك« اأك������دت ال�����ض��ي��دة ج���رج��ي��ت 

اإذا منحت الإن�ضان الآخر  ليباند، اأنك 

اأروع ما بداخله،  يليق به، وهبك  مركزاً 

وقد اأوردت من�ذج لفتاة بلجيكية تدعى 

»م���اري غا�ضلة الأط��ب��اق«، وم���اري كانت 

ت��ع��م��ل خ��ادم��ة يف اأح����د ال��ف��ن��ادق، ب���داأت 

حياتها العلمية يف ق�ضم غ�ضيل الأطباق 

بالفندق، ولكن هذه الفتاة كانت دميمة 

املظهر،  �ضيئة  اجل�����ض��م،  ه��زي��ل��ة  ال���ج��ه، 

املعكرونة  اأط��ب��اق  حت��م��ل  ك��ان��ت  وبينما 

ل���ل���م����ؤل���ف���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة ج����رج���ي���ت 

ل��ي��ب��ان��ك ف���ج��ئ��ت ب��ع��ب��ارات رق��ي��ق��ة مل 

تكن ت�ضللت اإىل م�ضمعها من قبل ط�ال 

حياتها، حيث هم�ضت لها قائلة: »اأوه يا 

عزيزتي ماري، اإنني اأري بِك كن�زاً رائعة 

كامنة بداخلك«.

اأن ته�ى على الأر���س،  ك��ادت م��اري 

ما  ت�ضمع  ريثما  بالثبات،  حتلت  لكنها 

قالت  ال��ت��ي  �ضيدتها  ل�ضان  على  ي���رتدد 

اإن����ك ج��م��ي��ل��ة، وذات ج�����ض��د ر���ض��ي��ق،  ل��ه��ا 

وم��احم��ك تثر اإع��ج��اب م��ن ي���راه، اإل 

اأن��ك  ل���  بنف�ضك،  ك��ث��راً  اأن��ك ل تهتمن 

تهتمني قليًا مبظهرك.

ال���ع���ب���ارات  اأن ه����ذه  وت���ع���رتف م�����اري 

دفعت  هائلة  ق�ة  كانت مبنزلة  الب�ضيطة 

مفاهيم واأفكاراً ومعتقدات حمقاء يائ�ضة، 

مل  اإن��ه��ا  حيث  اأعماقها،  يف  را�ضخة  كانت 

تكن قد �ضمعت مبثل هذا الثناء والتقدير 

من قبل حتى من اأقرب النا�س اإليها.

خط�بتها  م��اري  اأعلنت  ما  و�ضرعان 

لب�����ن ���ض��ق��ي��ق رئ���ي�������س ط����ه����اة ال���ف���ن���دق 

واأناقتها،  الرائع  مظهرها  اأبهره  ال��ذي 

ذلك  على  وتاأكيداً  بنف�ضها،  واهتمامها 

فاإن هناك مثًا اإجنليزياً قدمياً يق�ل: 

»اأعِط للكلب ا�ضماً حقراً، ي�ضهل عليك 

�ضنقه، لكن امنحه ا�ضماً جميًا وانتظر 

ماذا �ضرتى منه«.

وذك������ر ك���اري���ن���ج���ي يف ك���ت���اب���ه م��ث��ًا 

اآخ���ر لأح���د ال���ق���ادة الأم��رك��ي��ني، حيث 

ت��ل��ق��ى خ���ط���اب���اً م���ن ال���ق���ائ���د ال��ف��رن�����ض��ي 

اأن اجلن�د  فيه  جيم�س هارب�رد يخربه 

هم  فرن�ضا،  يف  الراب�ضني  الأم��رك��ي��ني 

اأرق�����ى واأ����ض���ج���ع واأب�������ض���ل ج��ن���د ال��ع��امل، 

وب����دوره ق���ام ال��ق��ائ��د الأم���رك���ي ب��اإب��اغ 

اأ�ضارير  تهللت  وق��د  الر�ضالة،  م�ضم�ن 

ج���ن����ده ال���ذي���ن ا���ض��ت��ب��د ب��ه��م ال���ي���اأ����س، 

وتفجرت طاقات من احلي�ية والن�ضاط 

والهمة داخل كل منهم.

وه���ك���ذا م���ن ي���ري���د ال���ت���اأث���ر على 

حمبتهم،  وك�ضب  الآخ��ري��ن،  �ضخ�ضية 

التالية: »امنح  القاعدة  اأن يتبع  عليه 

ومقاماً  رفيعاً،  مكاناً  الآخر  ال�ضخ�س 

كرمياً، و�ض�ف يحيا من خاله«.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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خطوات تساعدِك في إمداد اآلخرين بالثقة

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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ال���غ���ازات عند  والآب������اء يف ح���رة م�ضكلة  الأم���ه���ات  ت��ق��ع 

الأطفال يعان�ن من مغ�س  اأن  الآب��اء  الأطفال، حينما يجد 

باملعدة، وهم ل يدرك�ن اأ�ضباب املغ�س عند الطفل، وغالباً ما 

تك�ن معاناة الأطفال نتيجة مل�ضكلة الغازات املتك�نة يف املعدة.

 

الغازات عند الأطفال • اأ�سباب 

احلليب،  تناوله  اأث��ن��اء  لله�اء  الر�ضيع  الطفل  ابتاع 

الر�ضع  الأط��ف��ال  بها  يق�م  التي  ال�ضريعة  امل�س  فعملية 

غالباً ما ت�ضجع على �ضحب الكثر من اله�اء.

حدوث ح�ضا�ضية لدى الطفل من تناول احلليب، فمن 

املعروف اأن اأغلب الأطفال الر�ضع لي�س لديهم قدرة على 

حتمل م���ادة ال��اك��ت���ز، ك��ذل��ك اأغ��ل��ب الأط��ف��ال ال��ر���ض��ع ل 

ي�ضتطيع�ن ه�ضم احلليب البقري، مما ي�ؤدي اإىل حدوث 

م�ضكلة الغازات عند الأطفال.

املهدئة ل�قت ط�يل، مما  ا�ضتعمال الطفل للم�ضا�ضة 

يرتتب عليه تراكم الغازات يف معدة الطفل.

الأطفال  عند  الغازات  م�سكلة  • ولعالج 
ينبغي جتنب امل�سببات مع مراعاة ما يلي

ال��ت��اأك��د م��ن جت�����ض��اأ ال��ط��ف��ل ع��ق��ب الن��ت��ه��اء م��ن ت��ن��اول 

ال�جبات وخال ال�جبات اأي�ضاً.

ملعرفة  ال�ضناعي؛  احلليب  تناول  عند  الطفل  مراقبة 

مدى تقبله وحتمله له، حتى ميكن تغيره اإذا ما اكت�ضفت 

الأم اأنه غر مائم للطفل اأو اأنه ي�ضبب غازات للطفل.

اله�اء  كمية  لتخفيف  العنق  ملت�ية  قنينة  ا�ضتعمال 

امل�ضح�ب اأثناء عملية الر�ضاعة.

اإخ��راج  يتمكن من  للغاية، حتى  الطفل هز خفيف  هز 

الغازات، ولتقليل من فر�ضة تعر�ضه مل�ضكلة الغازات.

مـشــكـلـة الـغــازات عـنـد األطفــال
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احتمالت  اأن  درا���ض��ة حديثة  اأك��دت 

الإ�����ض����اب����ة ب�������ض���رط���ان ب���ط���ان���ة ال���رح���م 

ال�ضيدات  ل��دى   ٪25 بن�ضبة   تنخف�س 

الاتي يتناولن اأكرث من ثاثة اأقداح 

من القه�ة ي�مياً.

األ���ف  ال���درا����ض���ة اأج����ري����ت ع��ل��ى  67  

ام��������راأة، مت���ت خ��ال��ه��ا م��ت��اب��ع��ة كمية 

م��ا ي��ت��ن��اول��ن��ه م��ن ق��ه���ة مل���دة 26 �ضنة، 

ب���ا���ض��ط��ة ت��ق��اري��ر ي��ق��دم��ن��ه��ا ك���ل اأرب���ع 

�ضن�ات عن كمية ا�ضتهاكهن لها، وقد 

ُوج���د اأي�����ض��اً ارت��ب��اط ب��ني م��ن تناولن 

وانخفا�س  الكافيني  املنزوعة  القه�ة 

ال�ضرطانات  م��ن  ال��ن���ع  بهذا  الإ���ض��اب��ة 

بن�ضبة ٪22.

اأن  اإىل  اأي�������ض���اً  ال���درا����ض���ة  وت�����ض��ر 

ع�ض�ية  مركبات  على  حتت�ي  القه�ة 

من�  فتثبط  اأك�����ض��دة،  كم�ضادات  تعمل 

تكاثرها،  ومتنع  ال�ضرطانية،  اخلايا 

ب�������ض���ب���ب ����ض���ي���ط���رت���ه���ا ع���ل���ى م�����ض��ت���ى 

الن�����ض���ل��ني وال����ض���رتوج���ني، ال��ل��ذي��ن 

اإىل  ي���ؤدي  باجل�ضم  ارتفاعهما  اأن  ثبت 

الإ�ضابة ب�ضرطان بطانة الرحم.

وُت���ع���ت���رب احل����ام����ل وامل����ر�����ض����ع م��ن 

تناول كمية  التي يحظر عليها  الفئات 

كبرة من كافيني القه�ة، مل�ضاهمته يف 

اإجها�س احلامل، وعرقلة من� جنينها، 

الر�ضاعة،  حلليب  الكافيني  ولت�ضرب 

الذي ي�ؤدي اإىل فقدان الطفل ل�ضهيته 

اإىل  تقفز  وقد  وع�ضبيته..  ن�مه  وقلة 

الذهن عند �ضماع هذا اخلرب ت�ضاوؤلت، 

م��ث��ل: م���اذا ع��ن ت��اأث��ر ال��ك��اف��ي��ني على 

تناول  مع  الن�م  ميكن  وكيف  اجل�ضم؟ 

كل هذه الكمية من القه�ة؟

ل  اجل�������ض���د  اإن  الأب������ح������اث  ت����ق�����ل 

يتخل�س من الكافيني قبل مرور خم�س 

ل  تناوله، لذا يف�ضَّ �ضاعات بعد  اأو �ضت 

اأن يك�ن اآخر قدح قه�ة تتناولينه قبل 

اأم��ا  ���ض��اع��ات.  ال��ن���م بثمان  اخل��ل���د اإىل 

ال��ق��ه���ة تعدل  ب���اأن  ال�ضائع  ال��ق���ل  ع��ن 

فهناك حقيقة  ال�ضداع،  وتخفف  املزاج 

مع  القه�ة  تناول  اأن  اإىل  ت�ضر  علمية 

�ضرعة  يف  ت�ضاعد  ال�����ض��داع  خمف�ضات 

امت�ضا�ضها.

واأخ����راً، ت���ؤك��د ال��درا���ض��ات اأن هذه 

القه�ة  ت��ن��اول  يف  ل��ل��ب��دء  دع����ة  لي�ضت 

لتعرف  ولكن  حتبينها،  تك�ين  مل  اإذا 

يف�ضد  ل  تناولها  اأن  القه�ة  عا�ضقات 

�ضحتهن.

اأ�ضار اخلرباء خال درا�ضة حديثة اإىل اأنه باإمكانك تذكر 

اأحامك عن طريق الإكثار من تناول الفيتامني »ب6«، الذي 

ي�ضاعدك اأي�ضاً على تذكرها يف ال�ضباح.

ومن املفرت�س اأن نك�ن جميعنا نحلم ب�4 اإىل 6 اأحام يف 

خ�ض��ضاً  تذكرها،  يف  ب�ضع�بة  ن�ضعر  ما  غالباً  لكننا  الليلة، 

ب�ضكل كلي.

يف  امل���ج���د  »ب6«  الفيتامني  اأن  ط�يل  وق��ت  منذ  ويعتقد 

اللح�م واحلب�ب الكاملة، واخل�ضار واملك�ضرات وامل�ز، ي�ضاعد 

ك��ان يعتمد على  ت��ذك��ر الأح����ام وو���ض���ح��ه��ا، لكن ذل��ك  على 

النظرية ولي�س على درا�ضة دقيقة.

اأج���ري���ت درا����ض���ة ���ض��غ��رة ل��ربه��ن��ة ه��ذه   2002 ال���ع���ام  ويف 

متن�عة  كميات  اأُعط�ا  جامعياً  طالباً   12 و�ضملت  النظرية، 

من الفيتامني »ب6« على مدى 5 اأيام.

واأخذ 4 من الطاب 100 ميليغرام من الفيتامني املذك�ر، 

و4 اأخذوا 250 ميليغراماً، يف حني اأعطي الباق�ن دواء وهمياً.

من  الأعلى  الكميات  تناول�ا  الذين  الأ�ضخا�س  اأن  وتبنّي 

الأح��ام  من  اأعلى  معدلت  لديهم  ظهرت  »ب6«،  الفيتامني 

ال�ا�ضحة.

ويعتقد العلماء اأن الفيتامني ه� الذي كان له هذا التاأثر، 

يدعى  ن��اق��ل ع�ضبي  اإىل  الأم��ي��ن��ي��ة  الأح��م��ا���س  ي��ح��ّ�ل  لأن����ه 

�ضروت�نني، الذي ي�قظ الدماغ خال فرتة الن�م التي تك�ن 

فيها الأحام اأكرث و�ض�حاً.

ويلفت الباحث�ن اإىل اأن الإكثار من تناول هذا الفيتامني 

من �ضاأنه اأن يحدث الأرق، ويزيد �ضغط الدم، ون�بات الهلع.

  مـنــوعــــات

القهوة تقي من سرطان الرحم

تناول الموز يذكر باألحالم
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اأفــقــي

املا�ضي القرن  يف  العربي  الأدب  عميد   / القرى  اأم   1
ما مهمة  يف  اآخر  �ضخ�س  مقام  يق�م   / وا�ضتياق  ت�ق   2
امل��ضيقي ال�ضلم  يف   / ال�ف�د  وا�ضتقبال  ار�ضال  مهمة   3

مزاح ن�ضف   / التفاف   4
التغير اأو  الطعن  يقبل  ل   / الكتفاء  حلد  اطعمه   5

متميزون  / ثني   6

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عام�دياً  اإىل   1 الأرق��ام من  ت��ضع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عام�دي 

كان اأو اأفقي 
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�ضيء  على  حزنا  مرتفع  ب�ض�ت  بكاء   7
ما / يحاول الهروب من م�ض�ؤولية

ترام ن�ضف   / مامح   8
التمكن  اأو  عليه  احل�ض�ل  �ضعب   9

منه

ك���ك��ب   / ف����  ال��ك���ن��غ  يف  رت��ب��ة   10
ي�����دور م���ع ح���رك���ة ع���ق���ارب ال�����ض��اع��ة 

عك�س ك�اكب املجم�عة ال�ضم�ضية

عـــامـــودي

يتخرج  مل  راح��ل  م�ضري  اأدي���ب   1
من اجلامعة كتب العبقريات

يف  اإث�����ر  ل���ه  ك����ان  ���ض��ي��ن��ي  ف��ي��ل�����ض���ف   2
الثقافة ال�ضينية دهرا من الزمن

ح����ادا  ال���ر����ض���ا����س  ق���ل���م  جل���ع���ل   3
)معك��ضة( / جهة اأو ق�َضم

م��ن  ن�����ض��ت��خ��رج��ه��ا  ال���ت���ي  امل��������اد   4
ال�ضناعات  يف  ون�ضتخدمها  الأر����س 

)معك��ضة(

باخل�ضارة  دع��اء   / )معك��ضة(  حرفة   5
والهاك وجاء يف �ض�رة امل�ضد

تيمن ن�ضف   6
م�ض�رة  خا�ضة  حديقة  يف  جتدها   7

ويحبها الأطفال / ندر وقل
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3
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الوجبات السريعة 
تعرضك لإلصابة 

باالكتئاب
اأ�ضارت اأحدث الأبحاث الطبية ب�ض�رة 

قاطعة اإىل اأن الإكثار من تناول ال�جبات 

ال�ضريعة واملعجنات املغلفة ي�ضهم ب�ض�رة 

كبرة يف الإ�ضابة بالكتئاب.

واأظهرت الأبحاث التي اأجريت يف هذا 

يفرط�ن  الذين  الأ�ضخا�س  اأن  ال�ضدد، 

واملعجنات  ال�ضريعة  ال�جبات  ت��ن��اول  يف 

املغلفة واحلل�يات ي�ضبح�ن اأكرث عر�ضة 

اكتئاب،  ب��ن���ب��ات  ل��اإ���ض��اب��ة   ٪51 بن�ضبة 

يتناول�نها  ال��ذي��ن  بالأ�ضخا�س  مقارنة 

غذائهم  يف  يعتمدون  م��ن  اأو  ب��اع��ت��دال، 

على الأغذية ال�ضحية.

ارتفع  اأنه كلما  الباحث�ن على  و�ضدد 

ا�ضتهاك الإن�ضان من ال�جبات ال�ضريعة 

بن�بات  الإ�ضابة  فر�س  زادت  واملعجنات، 

الكتئاب.

كما اأ�ضارت الأبحاث اإىل اأن التدخني 

ي�ضهمان  ���ض��اع��ة،   45 م��ن  اأك���رث  وال��ع��م��ل 

ب�ض�رة كبرة فى زيادة خماطر الإ�ضابة 

بن�بات الكتئاب.

انالوجلا

لنانبلل

حازمايا�ضم

مواقن�سلجر

يغرومرج

داقعاد�ضة

يربنلودج

ةياغر�سروهـ

تن�سلال

يل�ضماقلا

باحلزم  يتمتع  من  ويعني  علم  اأ�ضم   / �ضر�س   8
والق�ة / ا�ضم فعل مبعنى اأ�ضكت ممر

9 مادة م�ج�دة يف البحر وت�ضتعمل يف عاج اجلروح / 
اأديب وفيل�ض�ف فرن�ضي عا�س ع�ضر التن�ير

العمرانية  بن�ضاطاته  ا�ضتهر  بابلي عظيم  10 ملك 
ووا�ضتهر ببناء حدائق بابل املعلقة
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ب����ق����در م�����ا ����ش���غ���ل ال����ن����ا�����س ب�����اإجن�����ازات�����ه 

احليز  على  بر�شلونة  ا�شتوىل  وان��ت�����ش��ارات��ه، 

الأك����ر م��ن حت��ل��ي��ات امل��ت��اب��ع��ن وال��ن��ق��اد يف 

اأم كبوة جواد؟  النهاية؟  انك�شاراته.. هل هي 

م��اه��ي اأ����ش���ب���اب ال�����ش��ق��وط ال��ك��ب��ر؟ ه���ل ب���داأ 

تدريجياً؟  ق��درات��ه  يفقد  التاريخي  الفريق 

اإىل  حتتاج  واإج��اب��ات  ومت�شعبة،  كثرة  اأ�شئلة 

ان  والأك��ي��د  الوا�شح  لكن  ل�شردها،  مطولت 

هو،  يعد  مل  اجلميع  يعرفه  ال��ذي  بر�شلونة، 

اأقله يف الفرتة احلالية.

ت�شل�شي  اأم����ام  ال��ك��ات��ال��وين  ال���ن���ادي  ف��ق��د 

به  ت��وج  ال��ذي  الوروب���ي  اللقب  )0-1 و2-2( 

املو�شم املا�شي للمرة الثانية يف غ�شون ثاثة 

اأم��ام  خ�شارته  على  فقط  يومن  بعد  اع���وام، 

اأر�شه  2 يف  ـــ   1 ري��ال م��دري��د  ال��غ��رمي الزيل 

وب���ن ج��م��اه��ره، م��ا �شمح ل��ل��ن��ادي امل��ل��ك��ي يف 

وبالتايل  نقاط،   7 بفارق  بال�شدارة  البتعاد 

فقد »البارثا« المل »منطقيا« يف الفوز بلقب 

الدوري املحلي للمو�شم الرابع على التوايل. 

نتيجتان �شاعقتان يرى فيهما املراقبون 

بداية فرتة انحدار خ�شو�شا اذا ف�شلت ادارة 

النادي يف الحتفاظ بخدمات املدرب جو�شيب 

غ��واردي��ول ال��ذي ق��اد »ب��اوغ��ران��ا« اىل لقب 

ال����دوري ث���اث م���رات وال��ك��اأ���س املحلية م��رة 

مرات  ثاث  املحلية  ال�شوبر  والكاأ�س  واح��دة 

ال�شوبر  وك��اأ���س  مرتن  اوروب���ا  ابطال  ودوري 

الوروب����ي����ة م��رت��ن وك���اأ����س ال���ع���امل ل��ان��دي��ة 

منذ  لقبا   13 جمموعه  ما  اي  اي�شا،  مرتن 

ا�شتامه ال�شراف على الفريق عام 2008.

ان غوارديول  التقارير اىل  وت�شر بع�س 

ت�شل�شي  ع��ل��ى  ال�����ش����راف  ل����ش���ت���ام  م��ر���ش��ح 

ن��ف��ى ه���ذا الم���ر قبيل لقاء  ان���ه  ب���ال���ذات، ال 

ال��ذه��اب يف ل��ن��دن، معترا ه��ذه الخ��ب��ار من 

»ن�شج اخليال«.

وذك�����رت و���ش��ائ��ل الع�����ام ان غ���واردي���ول 

امللياردير  ت�شل�شي  ملالك  الول  الهدف  يعتر 

ال��رو���ش��ي روم����ان اب��رام��وف��ي��ت�����س ال����ذي اق��ال 

بوا�س وعن  ان��دري فيا�س  امل��درب الرتغايل 

م�شاعده اليطايل روبرتو دي ماتيو بديا له 

حتى نهاية املو�شم، لكن اغراءات ابراموفيت�س 

�شنويا  رات��ب��ا  غ���واردي���ول  مينح  لكي  امل�شتعد 

16 مليون دولر بح�شب بع�س  ق��دره ح��وايل 

ال�شاب  امل��درب  التقارير، مل تلق طريقها اىل 

الذي علق على هذه الخبار، قائا »انها من 

ن�شج اخليال«.

انتهى حلم »باوغرانا« يف ان ي�شبح اول 

فريق يحافظ على لقبه منذ ميان اليطايل 

ا�شبح  ان  ب��ع��د  وذل���ك  و1990،   1989 ع��ام��ي 

خم�س  النهائي  ن�شف  اىل  يتاأهل  فريق  اول 

اجلديد  النظام  اعتماد  منذ  متتالية  م��رات 

ان  ب��ع��د   ،1993-1992 م��و���ش��م  يف  للم�شابقة 

ا�شطدم بطموح ت�شل�شي الذي جنح يف حتقيق 

ثاأره من النادي الكاتالوين الذي كان اطاح به 

ول   .2009-2008 مو�شم  نهائي  ن�شف  م��ن 

تزال تلك املواجهة عالقة يف الذه��ان بعد ان 

�شجل اندري�س ايني�شيتا هدفا قاتا )1-1( يف 

6 ايار 2009 خال لقاء الياب يف »�شتامفورد 
لقاء  لن  النهائي  اىل  فريقه  ليقود  ب��ري��دج« 

الذهاب انتهى حينها بالتعادل ال�شلبي.

يف املقابل، حجز ت�شل�شي النكليزي مكانه 

يف نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية يف 

التي  الثانية  املرة  وهذه   .2008 تاريخه بعد 

حن   2008 بعد  النهائي  ت�شل�شي  فيها  يبلغ 

على  يونايتد،  مان�ش�شرت  مواطنه  امام  خ�شر 

مالك  وراءه  يلهث  ال��ذي  باللقب  الفوز  ام��ل 

فيما  ابراموفيت�س،  روم���ان  الرو�شي  ال��ن��ادي 

ف�شل بر�شلونة يف بلوغ املباراة النهائية للمرة 

للفوز  �شعيه  وم��وا���ش��ل��ة  ت��اري��خ��ه  يف  الثامنة 

اعوام  باللقب  )ت��وج  اخلام�شة  للمرة  باللقب 

اع��وام  وخ�شر  و2011  و2009  و2006   1992
و1994(. و1986   1961

خيارات غوارديوال

حرت اختيارات املدرب خو�شيب غوارديول 

وت�شل�شي، ففي  ال��ري��ال  م��ب��ارات��ي  امل��راق��ب��ن يف 

املباراة الأوىل ف�شل اإبقاء قلب الدفاع جرارد 

بيكيه ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دلء، م��ا ع��ر���س دف��اع 

كري�شتيانو  هجمات  ام���ام  لانك�شاف  فريقه 

رونالدو ورفاقه !؟

اأما يف مباراة ت�شل�شي فبداأ غوارديول اللقاء 

با�شراك ال�شاب ايزاك كوينكا ا�شا�شيا كما حال 

الوىل  للمرة  الت�شكيلة  اىل  ع��اد  ال���ذي  بيكيه 

منذ الفوز على ميان اليطايل )3-1( يف اياب 

الرازيلي  الظهر  جل�س  فيما  النهائي،  رب��ع 

ولعب  الح��ت��ي��اط  مقاعد  على  الفي�س  دان��ي��ال 

لعب الو�شط �شي�شك فابريغا�س ا�شا�شيا بعد ان 

جل�س على مقاعد الحتياط امام ريال مدريد 
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ة ـَ فقد لقبي إسبانيا وأوروبا في 72 ساعةرَياض

برشلونة.. االنهيار الكبير

واليقن  ال�شك  بن  دورمت��ون��د  بورو�شيا  جمهور  ت��اه 

الإمل��اين للمرة  ال��دوري  بلقب  ف��وز فريقهم  يف احتمالت 

فبعد  املو�شم،  بداية  يف  وخ�شو�شاً  التوايل،  على  الثانية 

���ش��ت ج����ولت ك����ان دورمت����ون����د م���ت���اأخ���را ب���ف���ارق 8 ن��ق��اط 

بطل  ب��داأ  واأن  ي�شبق  ومل  املت�شدر،  ميونيخ  بايرن  خلف 

للبوند�شليغا املو�شم مبثل هذه امل�شرة الباهتة.

يورغن  امل���درب  ف��ري��ق  خ�شر  ق�شرة  زمنية  ف��رتة  يف 

ـــــــ 1 وه��رت��ا برلن  ك��ل��وب 3 م��ب��اري��ات ام���ام ه��وف��ن��ه��امي 0 

 26 امل��ا���ش��ي��ن، ول��ك��ن بعد  2 يف اب واي��ل��ول  ـــ   1 وه��ان��وف��ر 

جولة اأخرى، احتفل دورمتوند بلقب البوند�شليغا للمرة 

من  مباراة   26 ا�شتمرت  ومب�شرة  تاريخه،  يف  اخلام�شة 

دون هزمية. وج��اءت ح�شيلة فريق امل��درب يورغن كلوب 

مثالية، فهو حتى املرحلة 32 فاز 23 مرة وتعادل 6 مرات 

وخ�شر 3 مباريات، ليت�شدر الرتتيب عن جدارة.

واعتلى دورمتوند ال�شدارة يف 5 �شباط املا�شي، بفوزه 

على نورمرغ 2 ـــ 0، �شمن املرحلة20، م�شتفيدا من تعرث 

ذلك  ومنذ   ،1 ـــ   1 ه��ام��ب��ورغ  م��ع  بتعادله  ميونيخ  ب��اي��رن 

احلن مل يتنازل الفريق الأ�شود والأ�شفر عن ال�شدارة. 

حطم  الفريق  ه��ذا  ان  البوند�شليغا  ت��اري��خ  و�شيذكر 

م��ن دون خ�����ش��ارة، وهو  امل��ب��اري��ات  ل��ع��دد  القيا�شي  ال��رق��م 

ي��ب��دو قريباً  الأمل����اين  ال����دوري  خ��ت��ام  م��ن  قبل مرحلتن 

ر�شيده  ان  اإذ  النقاط  لعدد  القيا�شي  الرقم  من حتطيم 

ي�شم 75 نقطة، فيما ح�شد فريق بايرن ميونيخ الذهبي 

 ،73 ـــ  و72   72 ـــ   71 مو�شمي  يف  نقطة   79 ال�شبعينات  يف 

اأملاين يتخطى حاجز  اأول فريق  وبذلك يكون دورمتوند 

الـ80 نقطة.

للمرة  »الدوبليه«  الثنائية  حتقيق  دورمتوند  وياأمل 

الأوىل يف تاريخه عندما يواجه بايرن ميونيخ يف نهائي 

كاأ�س اأملانيا يف 12 اأيار على ملعب برلن. 

وج������اء ت���ت���وي���ج دورمت�����ون�����د ر����ش���م���ي���ا ب���ال���ل���ق���ب، ق��ب��ل 

بورو�شيا  على  الفوز  بف�شل  املو�شم،  نهاية  على  جولتن 

ثماين  بفارق  ال�شدارة  يف  ليبتعد   ،0 ــ    2 مون�شنغادباخ 

نقاط اأمام بايرن ميونيخ الثاين.

وكان اأحد اأ�شباب تتويج دورمتوند باللقب، هو جناحه 

يف ح�شد النقاط احلا�شمة، حيث تغلب مرتن على بايرن 

بالنتيجة عينها )1 ــ 0 ذهابا واإياباً(، ومثلهما على �شالكه 

املركز الثالث.

اأداء هجومي

مع  املو�شم  ه��ذا  اداء هجوميا لف��ت��اً  دورمت��ون��د  ق��دم 

الياباين �شينجي كاغاوا والبولندي روبرت ليفاندوف�شكي 

والعائد ماريو غوت�شه والكرواتي ايفان بري�شيت�س. 

�شجل  فيما  امل��و���ش��م،  ه��ذا  ه��دف��ا   13 ك��اغ��اوا  و�شجل 

ان  علما  اأه���داف   5 وغوت�شه  ه��دف��اً،   20 ليفاندوف�شكي 

الأ�شابة اأعاقت م�شرته هذا املو�شم حيث مل يلعب �شوى 

14 مباراة يف الدوري. و�شجل هجوم بورو�شيا دورمتوند 
بايرن  مع  الأعلى  الر�شيد  وهو  مباراة،   32 يف  هدفا   71

ميونيخ.

ومتتع فريق املدرب كلوب بخط دفاعي �شلب يعتمد 

تتلق  ومل  ل���وف.  ي��واك��ي��م  المل����اين  املنتخب  م���درب  عليه 

�شباك الفريق �شوى 23 هدفا يف 32 مباراة.

اللقب  التي يحرز فيها دورمتوند  الثامنة  املرة  وهي 

لقبه  على  باملحافظة  ينجح  فريق  اول  وب��ات  تاريخه  يف 

منذ بايرن ميونيخ يف مو�شمي 2005 و2006. كما هي املرة 

الثانية التي ينجح فيها بورو�شيا دورمتوند يف الحتفاظ 

باللقب بعد عامي 1995 و1996. 

وعزز بورو�شيا دورمتوند موقعه يف املركز الثالث على 

لئحة الندية الكرث تتويجا يف البوند�شليغا خلف بايرن 

لقب  وب��ف��ارق   ،)9( ون��ورم��رغ  لقبا   22 �شاحب  ميونيخ 

واحد امام �شالكه �شاحب املركز الرابع.

ول ���ش��ك ان ال��ف��ري��ق ال���ش��ف��ر ط��ب��ع ال����دوري ب��ادائ��ه 

املميز، واثبت ان لقب املو�شم املا�شي مل يتحقق عن طريق 

ال�شدفة موؤكدا ا�شتمراريته، خافا لفردير برمين بطل 

.2009 بطل  وفول�شبورغ   2007 بطل  و�شتوتغارت   2004

ثنائية جديدة

اأن ال�شبب يف  يرف�س اخل��راء ما ي��ردده البع�س عن 

فوز دورمتوند باللقب هو �شعف بايرن ميونيخ، فعندما 

ت��وج ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري بلقب ال���دوري الأمل���اين اآخ��ر م��رة، 

عدد  هو  نقطة،   70 بر�شيد  املو�شم  اأنهى  فاإنه   ،2010 يف 

النقاط نف�شه الذي باإمكان الفريق حتقيقه هذا املو�شم.

بلقب  ال��ف��وز  ب��اي��رن يف  م���رة ف�شل فيها  اآخ���ر  وت��ع��ود 

 1995 عامي  اإىل  متعاقبن،  عامن  خ��ال  البوند�شليغا 

و1996، عندما توج دورمتوند باللقب يف هاذين العامن. 

ويف كل الأاح��وال يرى املراقبون ان الفريقن �شيحكمان 

املقبلة، لي�شبحا قطبا  الأعوام  البوند�شليغا يف  متغرات 
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قبل ان ي�شجل دخوله يف الدقائق الخرة.

ومي����ر لع���ب���و ب��ر���ش��ل��ون��ة وال����ن����ادي ب��ف��رتة 

م�شر  ح�شم  ع��دم  ع��ن  الناجم  الت�شكيك  م��ن 

ال��ذي ينتهي عقده احل��ايل اواخ��ر  غ��واردي��ول 

امل��و���ش��م. وت��اأت��ي ه���ذه ال�����ش��ك��وك وامل���خ���اوف من 

�شابقا  غ��واردي��ول  بها  ادىل  التي  الت�شريحات 

حيث ا�شار اىل انه يحتاج اىل املزيد من الوقت 

لكي يح�شم م�شاألة ا�شتمراره مع بر�شلونة من 

عدمه.

ويف ظل ال�شبابية التي حتيط مب�شاألة 

يف  ارتفعت  الفريق،  مع  غ��واردي��ول  بقاء 

الون����ة الخ����رة ال����ش���وات داخ���ل اروق���ة 

النادي مطالبة الخر بتقدمي احلوافز 

الازمة من اجل اقناع »بيبي« مبوا�شلة 

امل���������ش����وار، واب��������رز ه�����ذه ال������ش�����وات م��ن 

النجم  راأ�شهم  وعلى  انف�شهم  الاعبن 

 63 �شاحب  مي�شي،  ليونيل  الرجنتيني 

وال��ذي  املو�شم،  ه��ذا  م��ب��اراة   53 هدفا يف 

جديد  قيا�شي  رقم  حتطيم  فر�شة  فوت 

وهو اكر عدد من اله��داف يف امل�شابقة 

وال��ذي  واح���د  ال��ق��اري��ة الوىل يف مو�شم 

اليطايل-الرازيلي  مع  راهنا  يتقا�شمه 

جوزيه التافيني �شاحب 14 هدفا مليان 

اليطايل يف مو�شم 1963-1962.

انتفا�سة ت�سل�سي

بدوره، وا�شل ت�شل�شي انتفا�شته مع مدربه 

حل  ال��ذي  ماتيو  دي  روبرتو  اليطايل  املوقت 

ب����دل م���ن ال���رت���غ���ايل ان���دري���ه ف��ي��ا���س ب��وا���س، 

وحقق ثاأره من بر�شلونة ليبلغ النهائي للمرة 

امام  خ�شر  حن   2008 بعد  تاريخه  يف  الثانية 

الفوز  ام��ل  على  يونايتد،  مان�ش�شرت  مواطنه 

باللقب الذي يلهث وراءه مالك النادي رومان 

ابراموفيت�س.

ت�شل�شي  ب���ن  الأخ������رة  امل���واج���ه���ة  وك���ان���ت 

على  الفريقن  ب��ن  ع�شرة  الثانية  وبر�شلونة 

ع��دد  يف  ت�شل�شي  وي��ت��ف��وق  ال���ق���اري،  ال�����ش��ع��ي��د 

ت��ع��ادلت  ارب��ع��ة  م��ق��اب��ل  الن��ت�����ش��ارات بخم�شة، 

على  تفوق  الذي  لر�شلونة  انت�شارات  وثاثة 

مناف�شه النكليزي يف ثاث من اربع مواجهات 

جمعتهما يف الدوار الق�شائية )مباراتي ذهاب 

واياب(.

املجموعات  دور  يف  لت�شل�شي  الغلبة  وكانت 

على   0  1- ف��از  حيث   2007-2006 مو�شم  م��ن 

ار�شه وتعادل 2-2 يف كاتالونيا.

2006 عندما  الثاين من ن�شخة  ال��دور  ويف 

لندن  يف  ل��ف��وزه  بر�شلونة  ت��اأه��ل  اللقب،  اح��رز 

�شامويل  الكامروين  من  متاأخر  بهدف   1-2
1-1 على ار�شه، لكن ت�شل�شي  ايتو بعد تعادله 

الثاين  ال��دور  يف  مل�شلحته   2005 ح�شم موقعة 

ايابا، يف حن   2-4 1-2 ذهابا وف��وزه  خل�شارته 

يف  خ�شمه  ع��ل��ى  �شاحقا  ف���وزا  بر�شلونة  ح��ق��ق 

ربع نهائي 2000 على ار�شه 5-1 بعد التمديد 

مب�شاركة دي ماتيو مع ت�شل�شي وغوارديول مع 

كما   ،1-3 ذهابا  خ�شارته  بعد  وذل��ك  بر�شلونة 

امل��دن  ك��اأ���س  نهائي  ن�شف  يف  الفريقان  ت��واج��ه 

واملعار�س 1966 عندما فاز كل فريق -2 0 على 

فا�شلة  مبباراة  بر�شلونة  يفوز  ان  قبل  ار�شه، 

بر�شلونة. يف   0  5-

جالل قبطان

23

�شيخو�شان  انهما  علما  منازع،  دون  من  الأملانية  الكرة 

نهائي الكاأ�س اأي�شاً.

تفرغه  دورمت��ون��د يف �شدارته  ابتعاد  �شاهم يف  وم��ا 

للدوري، خافا لبايرن ميونيخ الذي حقق ن�شرا لفتا 

2-1 يف ذهاب ن�شف  على �شيفه ريال مدريد ال�شباين 

نهائي دوري ابطال اوروبا وميلك فر�شة كبرة بخو�س 

املباراة النهائية على ملعبه »اليانز ارينا«.

وما مييز انت�شار دورمتوند اجلديد عن اإجن��ازه يف 

بلقب  ث��م  لأملانيا  بطا  ت��وج  ح��ن  الت�شعينات  منت�شف 

دوري اأبطال اأووروبا عام 1997، هو اأنفاقه اأموال طائلة 

الكبار يف تلك احلقبة، ولكن هذه  على جلب الاعبن 

اخل��ط��وة ك���ادت ت���ودي ب��دورمت��ون��د اإىل الأاإف���ا����س، اأم��ا 

بايرن  غرميه  ميزانية  عن  كثرا  تقل  فميزانية  اليوم 

للكرة  �شيدا  ي�شبح  اأن  م��ن  دورمت��ون��د  متكن  ميونيخ 

الأملانية من دون منازع. 

ال��ذي يقوده كلوب، وال��ذي جنح يف  ويتاألف الفريق 

ح�شم لقب البوند�شليجا مرتن متتاليتن، من لعبن 

اأغلبهم يف  ن�شاأ  النت�شارات  �شغار ومتعط�شن لتحقيق 

دورمتوند. ومثلما فعل الفريق يف املو�شم املا�شي، عندما 

اأ�شهر  لعدة  امل��اع��ب  ع��ن  ك��اغ��اوا  الياباين  جنمه  ابتعد 

ب�شبب الإ�شابة، ا�شطر كلوب جمدداً ل�شتكمال املو�شم 

من دون جنمه غ��وت��زه، ال��ذي غ��اب عن دور الإي���اب كله 

دفع  مون�شنغادباخ،  اأم��ام  امل��ب��اراة  ويف  الإ�شابة.  ب�شبب 

الأول  كانون  منذ  الأوىل  للمرة  غويتزه  باعبه  كلوب 

بعودة  م��زدوج��ة  ال��ن��ادي  جمهور  فرحة  فكانت  املا�شي، 

جنم الكرة الأملانية اجلديد وبلقب الدوري.. 

البطاقة 

تاأ�ش�س 19 كانون الول 1909

امللعب: �شيغنال ايدونا بارك )في�شتفالن�شتاديون �شابقا، 

�شيد عام 1974( �شعته 80720 متفرج

الرئي�س: رينهارد راوبال

املدرب: يورغن كلوب

املدير الريا�شي: ميكايل ت�شورك

اللوان: ال�شفر وال�شود

ال�شجل: ال��دوري المل��اين: 8 مرات اعوام 1956 و1957 

و1963 و1995 و1996 و2002 و2011 و2012

كاأ�س املانيا: مرتان عامي 1965 و1989

و1995   1989 اع��وام  م��رات   3 الملانية:  ال�شوبر  الكاأ�س 

و1996

دوري ابطال اوروبا: مرة واحدة عام 1997

كاأ�س الكوؤو�س الوروبية: مرة واحدة عام 1966

الكاأ�س القارية »انرتكونتيننتال«: مرة واحدة عام 1997
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ف��وج��ئ م�����ش��اه��دو ق��ن��اة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة كندية 

عندما ظهر كلب �أليف �شغري على �ل�شا�شة �إىل 

جو�ر مذيع ن�شرة �لأخبار �لتي كانت ُتبث على 

�لهو�ء مبا�شرة.

�ل���ظ���ه���ور �مل���ف���اج���ئ ك����ان ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة ق��ن��اة 

�مل��ذي��ع »ليزيل  ك��ان  بينما  �أون��ت��اري��و«،  »غ��ل��وب��ل 

�لأخ��ب��ار،  ن�شرة  ت��ق��دمي  يف  منهمكاً  روب��رت�����س« 

حيث ظهر �لكلب فجاأة �إىل جو�ره، وبد� مهتماً 

بالنظر باجتاه �لكامري�.

�إىل وجود  يف بد�ية �لأم��ر، مل ينتبه �ملذيع 

�لكلب، لكنه �شرعان ما �أدركه، لكنه مل يتوقف 

عن قر�ءة �خلرب �لذي كان ب�شدده.

�إخ��ب��اري،  تقرير  عر�س  من  �لنتهاء  وبعد 

ت��وّج��ه  �لأخ���ب���ار،  �شتديو  �إىل  �ل��ك��ام��ري�  وع����ودة 

يبت�شم:  وهو  قائاًل  �مل�شاهدين  �إىل  »روبرت�س« 

»لعلكم لحظتم قبل قليل �أن كلباً قد ظهر �إىل 

جو�ري خالل قر�ءتي لالأخبار«، م�شري�ً �إىل �أن 

ذلك �لكلب يخ�س زميله مذيع �لن�شرة �جلوية 

»�ن���ت���وين ف��ارن��ي��ل«، �ل����ذي ل��ف��ت خ���الل فقرته 

�لالحقة �إىل �أنه مل يتوقع �أن يفعل كلبه ذلك، 

تلك  بعد فعلته  �لكلب  ��شم  �أن يغري  ق��رر  و�أن��ه 

�إىل »�شتورم«، �أي »عا�شفة«.

م�شوؤول �لعالقات �لعامة: �شعيد عيتاين �ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت �مل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية �لعرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد �إلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ش�ك��ل��ة ف�ي �لتوزيع �لرجاء �لت�شال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع �لأو�ئ��������������ل 
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كاريكاتير

يف و�قعة فريدة من نوعها، �شمح ق�س يف كني�شة مبدينة 

�شو�نزي؛ جنوب جزيرة ويلز يف بريطانيا، ب�شهادة كلب على 

�لزو�ج �لكن�شي ل�شاحبيه.

وذكرت حمطة �إذ�عة )بي بي �شي( �لربيطانية، �أن �لكلب 

»�شنوبي« حمل خامتْي �لزو�ج �إىل مذبح �لكني�شة، وذلك يف 

حقيبة �شغرية ُعلقت يف رقبته. 

�لقد��س،  �نتهاء  �لنباح ب�شوت عال بعد  �لكلب يف  و�شرع 

فرط  »م��ن  ذل��ك  يفعل  ب��اأن��ه  �شاحباه  و�شفه  �ل���ذي  �لأم���ر 

�شعادته«.

و�أ���ش��اف��ت �مل��ح��ط��ة �أن �ل��ق�����س ي��ع��رف �ل��ك��ل��ب م��ن��ذ ف��رتة 

»غري  �لعرو�شني  رغبة  على  ذل��ك  ب�شبب  ن��زل  و�أن��ه  طويلة، 

�لتقليدية« يف جعله �شاهد �لزو�ج.

وق��ال��ت �مل��ح��ط��ة �إن ���ش��ن��وب��ي )11 ع���ام���اً( ���ش��وف ي��ر�ف��ق 

بطبيعة �حلال �لعرو�شني خالل �شهر �لع�شل.

تّم عقد القران.. والشاهد كلب 

ك�شف موقع »�أودو �شتف« عن �خرت�ع منبه يدعى »ر�مو�س« �لأكرث �زعاجاً 

فى �لعامل حتى �للحظة، و�لذى ل ميكن �إيقافه بزر كاملعتاد.

�أم���ريك���ي ي��دع��ى »ب���اول  وي��رج��ع ف�شل �خ����رت�ع منبه »ر�م���و����س« مل��ه��ن��د���س 

�ملنبه  لخ��رت�ع  مبكر�ً  لال�شتيقاظ  حاجته  دفعته  �لذي  �شنة(،   25( �شامموت« 

ول ميكن  لل�شكوى،  �لزبون  يقرعها  �لتي  �لفنادق  �أجر��س  �شوته  ي�شبه  �لذي 

مفاتيح  لوحة  ت�شبه  لوحة  �إىل  و�لتوجه  �ل�شرير،  م��ن  بالنهو�س  �إل  �إيقافه 

�لهاتف، معلقة على �أحد جدر�ن �ملنزل، ومت�شلة عن ُبعد باملنبه، ومن ثم �إدخال 

رقم �شري خا�س ب�شاحب �ملنبه، يتم بعدها �إ�شكاته.

�خ��رت�ع على موقع  فكرة  و�شع  قد  ك��ان  ب��اول  ف��اإن  �شتف«،  »�أودو  وبح�شب 

»kickstarter.com« �ل�شهري با�شتقطاب ممويل �مل�شروعات مادياً، و�أنه 

�ل�شهر فقط، متّكن بعدها من  �ألف دولر يف �شهر ون�شف   150 ��شتطاع جمع 

�متالك �شركة خا�شة لإنتاج هذ� �ملنبه، �لذي ي�شل �شعره �إىل 350 دولر�ً.

اختراع منبه جديد 
ال يتوقف عن الرنين

اتصل بالشرطة ليبلغ أنه 
تائه في منزله

��شتنفر عمليات  ب��الغ  دي���رة«..  ب��اأي  �أدري  �أن��ا �شايع.. ما  »حلقو� علّي 

وز�رة �لد�خلية �لكويتية، ف�شارع رجال �لأمن مدعومني بدوريات �لنجدة 

كان  حيث  بهاتفه،  �ت�شال  على  ظلو�  بينما  �ملفقود،  �ملو�طن  عن  للبحث 

�لق�شرية  �ملكاملات  �ت�شالتهم مر�ت، ومن خالل  يجيبهم مرة ويتجاهل 

�إىل  فعمدو�  �شكر،  و�ق��ع حتت حالة  �أن��ه  �أيقنو�  فيها معهم،  �لتي حت��دث 

�إىل منزله وجدوه -  ��شتدر�جه ليعرفو� عنو�نه، وعندما توجهت دورية 

�آث��ار �لإف��ر�ط يف تعاطي �خلمر، فاقتادوه �إىل خمفر  كما ظنو� - يعاين 

منطقة �أبو حليفة، و�شجلو� بحقه ق�شية �شكر و�إزعاج �شلطات، لتخاذ ما 

يلزم ب�شاأنه.

طالبت باستعادة كليتها من 
مديرتها.. بعد أن طردتها من العمل

طالبت �مر�أة �أمريكية كانت قد ترّبعت بكليتها لإنقاذ حياة مديرتها، 

با�شتعادة �لكلية بعد طردها من �لعمل.

وذكرت �شحيفة »نيويورك بو�شت« �لأمريكية �أن »ديبي �شتيفن�س« )47 

عاماً(، تقّدمت ب�شكوى �إىل جلنة حقوق �لإن�شان يف نيويورك، قائلة �إنها 

��شُتغلت من قبل مديرتها »جاكي برو�شيا«.

و�أ�شارت »�شتيفن�س« �إىل �أن معاملة »برو�شيا« تغرّيت ب�شكل در�ماتيكي 

لها بعد �لتربع بالكلية، و�أنها »حتّولت بالن�شبة �إليها من �شخ�س لطيف 

�إىل جمّرد �شخ�س حقري.. �شرير«.

وقالت »�شتفن�س« �إن �شمانها �ل�شحي �شيتوقف بعد طردها من �لعمل، 

ولن تتمكن من دفع ثمن �لأدوية �ل�شرورية لها، م�شيفة: »ل �أعرف ماذ� 

�شاأفعل.. ظننت �أنني �شاأبقى يف وظيفتي �إىل حني تقاعدي«.

كلب يقتحم االستديو.. ليظهر على الشاشة بجوار المذيع


