
FRIDAY 11 MAY - 2012 

�ل�سعر: 1000 ل.ل. - 15 ل.�س. ي�وم�ي��ة �صي��ا�ص�ي��ة م�صت�ق�ل�ة - ت��ص�در موؤقت�اً �أ�ص�ب�وع�ي�اً - ت�اأ�ص��ص�ت عام 1908

السنة الخامسة  - الجمعة - 20 جمادى اآلخرة 1433هـ / 11 أيار 2012 م. w w w . a t h a b a t . n e t

قاعات السينما في بيروت 
أطفأت أنوارها إلى غير رجعة

»الربيع العربي« المزعوم 
يصيب حكام الخليج 

بحّمى اإلصالحات

غليون يزور السعودية لوقف 
الدعم عن »الجيش الحر«
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جنبالط يتحالف انتخابيًا مع »القوات«.. والضحايا كتائبيون

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ

213

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

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

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

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net
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7 أيار..
يوم جديد 
لسورية



ال�سلطة،  وت�����داول  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  واح����ة  م��ن 

بكامل  املجتمع  ن�سف  فيه  يتمتع  ال��ذي  البلد  من 

ال�سيارة  تقود  امل��راأة  حيث  املجتمع،  بناء  يف  طاقته 

الريا�ض  امل��ن��ط��اد، م��ن مدينة  وال��ط��ائ��رة.. وح��ت��ى 

ال�����س��ع��ود(،  اآل  اإىل  )ن�����س��ب��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ع��ا���س��م��ة 

االنتخابية  املعركة  احل��ري��ري  ال��دي��ن  �سعد  افتتح 

املنطقة  بتاريخ  و�سليع  خبري  والأن���ه   ،2013 لعام 

»اللعبة  واأ�سول  لبنان،  تاريخ  خ�سو�ساً  احلديث، 

ال��دي��ن  �سعد  ال�سيخ  اف��ت��ت��ح  ف��ي��ه،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة« 

اأ�سكال  كل  راف�ساً  االنتخابية،  املعركة  احل��ري��ري 

ظل  يف  خ�سو�ساً  الن�سبية،  ت�سببها  التي  االإل��غ��اء 

ال�سالح.

الدين  �سعد  جمع  االأزرق،  التيار  مهرجان  يف 

احل���ري���ري »ال�����س��م��وات ب��ال��ق��ب��وات«، ف��ت��ح��دث عن 

اأيار  اأي��ار، وذكرى ال�سابع من  �سهداء ال�ساد�ض من 

واللبنانية،  ال�سورية  ال�ساحتني  ووح���دة   ،2008
وجاء على »ال�سما الزرقا« و»14 اآذار 1978«..

اإليها  ي��دخ��ل  كيف  ي��ع��رف  مل  �سريعة  عناوين 

�سّكل  وم��ن  ل��ه،  وم��ن كتب  الأن���ه  ي��خ��رج منها،  وال 

الذين  امل�ست�سارين  وط��اق��م  احل����روف،  خم���ارج  ل��ه 

ا�ستمعوا اإليه، كلهم يف اخلارج منذ �سنة ونيف.

االأزرق  التيار  »�سيخ«  يف  الثورية  البالغة  قمة 

»ال�سعب  ب��اأن  �سلفاً  املعد  كانت حينما ختم خطابه 

يريد اإ�سقاط النظام«، من دون اأن يحدد اأي نظام 

ال�سيا�سية،  املمار�سات  بديل، لكن ما و�سح من كل 

اأن هّم احلريري الوحيد اأن ال تقوم عائلة يف لبنان، 

تيار،  اأو  ي��ق��وم ح��زب  واأن ال  ب���ريوت،  وحت��دي��داً يف 

مبناق�سته، فبعد �ساحة ال�سهداء يف »الداون تاون«، 

ال �ساحة يف لبنان، وبعد ثقافة ووعي االيدولوجيا 

له  تعني  م��اذا  اإذ  ت��ق��ّدم،  وال  ح�سارة  ال  الوهابية، 

اأنفا�سه، والذي قد  �ساركوزي  اأن لفظ  بعد  فرن�سا 

تقوده مغامراته املالية والعاطفية وال�سيا�سية اإىل 

املخملية يف االليزيه، وبعد  ال�سجن، بعد وقاحاته 

اأن اأنقذ الزهامير �سلفه جاك �سرياك من الركون 

خ��ل��ف ق�����س��ب��ان ال���زن���زان���ة، ف��ال��ت��ج��رب��ة ال���رائ���دة يف 

»واحات ال�سحراء العربية«، وحتديداً يف ال�سعودية 

وق���ط���ر، ه���ي خ��ال���س��ة وزب������دة وج���وه���ر »ال���دم���ى 

اأكرث  ال�سعودية  ال�سجون  ملا كان يف  واإال  قراطية«، 

القطرية  ال�سجون  راأي، ويف  �سجني  األ��ف  من مئة 

من  بع�سهم  �سيا�سي،  �سجني  األ���ف   15 م��ن  اأك���رث 

اأق��رب��اء ال�سيخ احل��اك��م ال��ذي��ن ال ي��ق��رون ل��ه منط 

نهب و�سرقة البالد على طريقة »جمهوريات« املوز 

يف اأمريكا الالتينية �سابقاً!

ال��ذي��ن  ت��ق��ري��ب��اً  ال��ث��الث��ة  االآالف  ب��اخ��ت�����س��ار، 

ح�����س��دوا يف و���س��ط ب����ريوت، مل ي��رك��وا امل��ه��رج��ان 

اأم��ا  وامل�ساكل..  الفو�سى  فيه  فحفلت  مرتاحني، 

ف��ع��ّ�وا يف جمال�سهم اخل��ا���س��ة عن  »ال��ق��ي��ادي��ون« 

���س��وء ه��ذا امل��ه��رج��ان؛ تنظيماً وح�����س��داً، وخ��ط��اب��اً، 

حتى اأن اأحدهم، وهو من اأقرب املقربني ل�»القائد 

وف���وؤاد  »ه��ل��ك��ن��ا..  غ�سب:  حلظة  يف  ق��ال  االأزرق«، 

�سيم�سح العائلة يف ظل هذا االأداء«.

اأما وليد جنبالط، الذي ترّحم على »�سهداء« 

القوات اللبنانية وحزب الكتائب الذين ا�ست�سهدوا 

دفاعاً عن لبنان؛ ح�سب قناعاتهم، فلم ياأت على ذكر 

�سهداء �س�ا و�ساتيال، وال على �سهداء حلفائه يف 

احلركة الوطنية الذين كانوا يقاتلون دفاعاً عنه، 

اأجل �سياغة جتربة دميقراطية  وبداًل منه، ومن 

الوطنية  للحركة  املرحلي  »البيان  ج�سدها  رائ��دة 

�سيا�سية  اإ���س��الح��ات  م��ن  ت�سّمن  وم��ا  اللبنانية«، 

ن��وع��ي��ة، م��ن �سمنها ق��ان��ون ان��ت��خ��اب ع��ل��ى اأ���س��ا���ض 

الن�سبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة، لكن وليد 

الوطنية، ينعى  الذي نعى يوماً احلركة  جنبالط 

اأي�ساً كل تاريخ وتراث كمال جنبالط االإ�سالحي، 

وما عاد يهمه اإال اأن يبقى »�سيخاً« اأو »بيكاً« على ما 

ن�سبتة 55 يف املئة من الدروز يف ال�سوف وعاليه.

الرئي�سي  املقر  اأن  يتذكر  جنبالط  وليد  ليت 

اللبنانية،  حلزبه يف بريوت بنته احلركة الوطنية 

ال��ت��ي ك��ان��ت ق���د اأط��ل��ق��ت ب��ق��ي��ادة ك��م��ال جنبالط 

م�����س��روع االإ����س���الح ال�����س��ي��ا���س��ي، ال���ذي يحفظ حق 

اجلميع يف التمثيل، مبن فيهم الذين ترحم على 

منهم  ق�سى  وال��ذي��ن  االأهلية،  احل��رب  يف  موتاهم 

م��ن ك���ان ي��رف�����ض ه���ذا امل�����س��روع م��ن اأج����ل »ل��ب��ن��ان 

ال���ف���ي���درايل«، ل��ك��ن م��ن ت���ن���ادي.. ف��غ���ة ر���س��ا من 

�سعرُة  والثمانني ومل تخط  ال�ساد�سة  ملك جتاوز 

االإ�سالح  �سهداء  واأب��ق��ى من كل  اأع��ز  راأ���َس��ه،  �سيب 

كل  لكن  ح��ي��اً..  ناديت  لو  اأ�سمعت  كنت  لبنان..  يف 

ذلك ال يهم، فوريث ق�سر املختارة يف كلمته، كان 

ملّح  بع�سهم  �سرعاتها،  تفاوتت  للهجوم،  م��روح��ة 

اإليهم تلميحاً، كاإ�سارته اإىل من يقف خلف مي�سال 

ال���ذي جعله  ق��ائ��ده،  ي��وف��ر اجلي�ض وال  ع���ون، ومل 

اأن احل�سة  جنبالط يف مرمى نريان ل�سانه، على 

ال��ك���ى ك��ان��ت ل�سيد ال��راب��ي��ة، ال����ذي وج���ه اإل��ي��ه 

عباراته التي ذّكرتنا بانطالقة ل�سانه يف احتفاالت 

14 اآذار 2005، و2006 و2007.. التي و�سفها �سابقاً 
ب�»حلظات التخلي«.

جنبالط الذي ما ُعرف مرة اأنه و�سطي، اأعلن 

مت�سكه باملعادلة اجلديدة الو�سيطة التي جتمعه 

ميقاتي،  وجنيب  �سليمان  مي�سال  الرئي�سني  مع 

ب�»التقدمي«  �سيح�سل  م��اذا  يعلمنا  اأن  دون  م��ن 

وال  حزبه،  ا�سم  يحملهما  اللذين  و»اال�سراكي« 

حتى دون اأن يعلمنا ما اإذا كانت و�سطيته اجلديدة 

الدولية«،  »اال�سراكية  عن  التخلي  اإىل  �ستقوده 

اأن خطابه جاء  اأك��رث ما �سايقه  ورمب��ا قد يكون 

قبل اإعالن نتائج االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية، 

ف��ه��و ل��و ك���ان واث��ق��اً ب��ف��وز ف��رن�����س��وا ه��والن��د على 

اأطلق  لرمبا  ���س��ارك��وزي،  نيكوال  امل��ج��ري  املهاجر 

ب��ع�����ض ال��ع��ن��ان ل��ل�����س��ان��ه ���س��د خ��ائ��ن ال��دي��غ��ول��ي��ة 

الراحل عن االإليزيه.

�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

تعمل الواليات املتحدة االأمريكية على خط واحد مع الق�سايا 

الق�سايا  ه��ذه  كانت  �سواء  االأوىل،  العاملية  احل��رب  منذ  العربية 

ك��ل دول��ة عربية على ح��دة، وه��ذا اخل��ط هو  اأو تخ�ض  م�سركة 

اأن  معروفاً  اأ�سبح  حتى  وتّبنيه،  ال�سهيوين،  الكيان  ع��دوان  دعم 

ال�سيا�سة  هند�سة  يف  االأه���م  االأم��ريك��ي��ة  ال��والي��ة  ه��و  الكيان  ه��ذا 

الدولية لوا�سنطن، مقابل تهمي�ض الق�سية الفل�سطينية كق�سية 

االأنظمة  معظم  على  ا�ستهالكي  منط  وفر�ض  م�سركة،  عربية 

والغاز  النفط  ياأتي  التي  الطبيعية  ال��رثوات  ال�ستنزاف  العربية، 

اإنتاجي  اقت�سادي  باعتماد  دولة  الأي  ال�سماح  وعدم  مقدمتها،  يف 

تكافوؤ  اأو  اجتماعية،  عدالة  اأو  ذات��ي  اكتفاء  حتقيق  على  ي�ساعد 

فر�ض، اأو ا�ستقالل وطني حقيقي، وقد زيد على ذلك منذ انتهاء 

مبنهجية  العمل  ال�سوفياتي  االحت���اد  و���س��ق��وط  ال��ب��اردة  احل���رب 

لتفتيت  عربية،  دول��ة  كل  واإب��رازه��ا يف  االإثنيات،  الإظهار  وا�سحة 

االإثنيات، من دينية وعرقية  لتعدد هذه  ن�سيجها املجتمعي وفقاً 

على  اأعيننا من��وذج��اً  اأم���ام  ال�����س��ودان  وي��ب��دو  ومذهبية وج��ه��وي��ة، 

الو�سع يف  كما هو  اأخ��رى،  دواًل عربية  ت�سمل  قد  جتزئة جديدة 

ي�سري  وكما  والتفكيك،  الت�سع�سع  من  ملزيد  املر�سح  ال�سومال، 

االأمر الواقع يف العراق، مبا عليه الو�سع يف كرد�ستان، ثم الو�سع 

القلق بني �سمال وجنوب، واحلالة احلرجة يف ليبيا بني  اليمني 

�سرق وغرب، مبا يذّكر مبا ح�سل قبل قرن من الزمان بتطبيق 

اتفاقية »�سايك�ض - بيكو«، وكاأن »الربيع العربي« الذي تفاءلنا به 

اأف��راداً وجمتمعات،  والكرامة؛  للحرية  كن�سدان  تون�ض  من  ب��دءاً 

قابل  نظام  انتاج  اإع���ادة  ل�سالح  حمتواه  وجتويف  ا�ستيعابه  يتم 

للتدجني من جديد يف منظومة الفلك االأمريكي.

بكل  اكتوى  وال��ذي  العربي،  الف�سيف�ساء  لكل  النموذج  لبنان 

اأ���س��ك��ال ال��ن��زاع��ات وال��ف��ن، وخ���رج اأب���ن���اوؤه ب��اإج��م��اع وط��ن��ي خليار 

من  املحتلة  اأر�سهم  من  االأك���  اجل��زء  حترير  وحققوا  املقاومة، 

اللبنانية  ال�سيا�سة  بو�سلة  ت�سويب  وحاولوا  ال�سهيوين،  الكيان 

ل�سالح الق�سية الوطنية اجلامعة، فكانت لهم وا�سنطن باملر�ساد، 

مل��ا خل��ي��اره��م امل��ق��اوم م��ن ت��اأث��ري �سلبي على ت��ل اأب��ي��ب، وق��د كانت 

بارزة يف االأيام االأخرية احلركة اجلديدة مل�ساعد وزيرة اخلارجية 

ات�ساالته  م��روح��ة  م��ن  و���ّس��ع  اإذ  فيلتمان،  جيفريي  االأم��ريك��ي��ة 

ال�سيا�سية، م�سحوبة باإبراز اإعالمي الفت، وتدّخل �سافر يف �سوؤون 

لبنان الداخلية، والتجاوز املق�سود لل�سلطة اللبنانية بزيارة وادي 

خالد، حمر�ساً على �سورية التي يتعامل معها الغرب مبنطق ثاأري 

الأنها دعمت اخليار اللبناين االإجماعي بخيار املقاومة، وو�سع حد 

للعدوان ال�سهيوين، االأمر الذي يوؤكد اأن حمور اهتمام وا�سنطن 

يهم  اأم���ر  اأي  وال  اأب��ن��ائ��ه،  ح��ري��ة  وال  ا�ستقالله،  وال  لبنان،  لي�ض 

الدائم  العمل  ح��ول  اأمريكا  اهتمامات  تتمحور  اإمن��ا  اللبنانيني، 

فل�سطني  يف  اال�ستيطانية  لل�سهيونية  واالأم���ان  االأم��ن  لتحقيق 

ال�سليبة، وهذا ينطبق على لبنان، وعلى النظام العربي كله.

لذلك، لن ي�ساورنا اي وهم حيال املوقف االأمريكي، واملوقف 

الغربي عموماً، من ق�سايانا الوطنية والقومية، فهو موقف لي�ض 

فيه مل�ساحلنا اأي اعتبار، والواهم احلقيقي هو من يراهن عليه.

الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد

رئي�ض حزب االحتاد

  همسات

وهم الرهان على أميركا

الرئي�ض �سعد احلريري والنائب وليد جنبالط

الحريري يطلق حملته االنتخابية من »واحة الديمقراطية«

جنبالط يرفض النسبية من 
مقر الحركة الوطنية

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

»المستقبل« يشرف على 
افتتاح مكاتب »الثورة«

اأ�سرف »تيار امل�ستقبل« يف �سمال لبنان على فتح 

مكتب ملا ي�سمى »الهيئة العامة للثورة ال�سورية« 

- من�سقية طرابل�ض ال�سام، والذي ين�سق مع اأربع 

التوجه،  معروفة  اإ���س��الم��ي  �سعار  ذات  جمعيات 

وجمعية قطرية تابعة الأحد اأمراء م�سيخة قطر، 

وتتعاطى اأعمال االإغاثة يف ال�سمال اللبناين منذ 

مع  اتفاقاً  اأبرمت  �سورية، وقد  االأح��داث يف  بدء 

ال�سليب  وم��ع  خا�سة،  لبنانية  م�ست�سفيات  ع��دة 

االأح���م���ر ال��ل��ب��ن��اين، ل��ن��ق��ل اجل���رح���ى وامل�����س��اب��ني 

ال�سوريني القادمني من �سورية اإىل �سمال لبنان.

»حرية سيادة استقالل«.. وليبرمان
ع�سو  االأم����ريك����ي  ال���ي���ه���ودي  زار  اأن  ب��ع��د 

جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ االأم���ريك���ي؛ ج��و ل��ي���م��ان، 

مطار القليعات يف عكار �سمايل لبنان، واجتمع 

اللبنانية  ال���ق���وات  م�����س��وؤويل  اأح����د  م��ن��زل  يف 

اآذار، ثم   14 ق���وى  م��ن  ب���»ق��ي��ادي��ني«  ع��ك��ار  يف 

تفرد  ثم  العكارية،  البلديات  روؤو���س��اء  ببع�ض 

بلقاء مع نازحني وبع�ض امل�سلحني ال�سوريني 

ب��زوال  اإياهم  مطمئناً  املنطقة،  يف  املوجودين 

النطام يف بلدهم.. �ساأل اأحد روؤ�ساء البلديات 

املح�سوبة على التيار الوطني احلر: »اأين هم 

الذين �سرعونا بالو�ساية ال�سورية؟ ها هم اأنف�سهم اليوم ي�سّوقون للو�ساية 

االأمريكية! اأين بات �سعار »حرية �سيادة ا�ستقالل«؟!
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الغ���ت���ي���ال  االأوىل  ال���ل���ح���ظ���ات  يف 

معرفة  من  وبالرغم  جنبالط،  كمال 

ل��وال��ده،  احلقيقي  بالقاتل  جنبالط 

ك���م���ا ك�������س���ف ي�����وم�����اً ق����ائ����د ال�������س���رط���ة 

اأبو  ع�سام  العميد  االأ�سبق؛  الق�سائية 

»�ساعة  ت��ك��ون  اأن  جنبالط  ق��رر  زك���ي، 

ال��ت��خ��ل��ي« ورغ��ب��ة ال��ث��اأر ل��دي��ه موجهة 

من  به  ق��ام  مبا  فقام  امل�سيحيني،  �سد 

اأن ا�ستعاد  اإىل  جمازر وتنكيل بحقهم، 

2005، فا�ستفاق  ذاكرته فجاأة بعد عام 

�سوب  �سهامه  موجهاً  وال���ده،  دم  على 

ثم  منهم،  بالثاأر  ومطالباً  ال�سوريني، 

اأيار،   7 اأح��داث  عاد ففقدها ثانية بعد 

ال��ت��ي اأت����ت رد ف��ع��ل ع��ل��ى م���ا اق��رف��ت��ه 

اإىل  املقاومة،  �سد  حتري�ض  من  ي��داه 

اأن هّبت العا�سفة الدولية على �سورية 

جمدداً، فا�ستيقظ جنبالط من �ساعة 

تخلٍّ ليدخل يف اأخرى جمدداً!

اجلنبالطية  احل��رك��ة  اأن  ال��الف��ت 

وت��ق��ل��ب��ات��ه��ا ال��ك��ث��رية، وك����رثة »���س��اع��ات 

ال��ت��خ��ل��ي« ل��دي��ه، وال��ت��ي ت��ت��وج ���س��روراً 

منها  ُي�ستثنى  ال  وه��ن��اك،  ه��ن��ا  وق��ت��اًل 

اإال اجلي�ض اللبناين، فمهما كان  فقط 

م��وق��ف ال��ل��ح��ظ��ة ل��دي��ه، يبقى ال��ع��داء 

يف  ال��وح��ي��د  ال��ث��اب��ت  اللبناين  للجي�ض 

احلركة اجلنبالطية.

ل���ط���امل���ا ك������ره ج���ن���ب���الط اجل��ي�����ض 

ال���ل���ب���ن���اين، وب����ال����غ يف حت���ي���ة اجل��ي�����ض 

االتفاق  مّت  فحني  با�ستمرار،  ال�سوري 

اإىل  امليلي�سيات  اأ���س��ل��ح��ة  ت�سليم  ع��ل��ى 

الطائف،  اتفاق  بعد  اللبناين  اجلي�ض 

ط����رف����ان اث����ن����ان رف�������س���ا ه�����ذا االأم������ر؛ 

اأ�سلحتها،  باعت  التي  اللبنانية  القوات 

اأن ي�سلمها اإىل  ل  وجنبالط الذي ف�سّ

وحمّيياً  اإي��اه  حمّيياً  ال�سوري،  اجلي�ض 

مع  املعركة  ح�سم  له  و�ساكراً  �سهداءه، 

»هذا« اجلي�ض اللبناين.

ي��ك��ره ج��ن��ب��الط اجلي�ض  ب��ال��ط��ب��ع، 

ك��ي��ف  ي��ن�����س��ى  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال  الأن������ه 

اأح���ب���ط ل���ه حم��اول��ت��ه ال��ت��ق�����س��ي��م��ي��ة يف 

اأثبت هذا اجلي�ض  الغرب، وكيف  �سوق 

وطنيته وحافظ على عقيدته القتالية 

يف  احلا�سلة  ال��ت��ط��ورات  ك��ل  خ�سم  يف 

اأن  ال��ي��وم  جلنبالط  وك��ي��ف  املنطقة.. 

يغ�ّض النظر عن قيام اجلي�ض اللبناين 

الت�سييق  بالرغم من كل حم��اوالت   -

عليه التي قامت بها حكومات امل�ستقبل 

واحل��ف��اظ  االأم���ن  ب�سبط   - املتعاقبة 

خمطط  واإف�سال  االأه��ل��ي،  ال�سلم  على 

ال�سمال  لها يف  ُيعّد  ك��ان  التي  االإم���ارة 

انطالقاً من نهر البارد، واأخرياً قيامه 

اإىل  امل��ه��رب��ة  االأ���س��ل��ح��ة  ب��واخ��ر  بك�سف 

�سورية..؟

ويف فهم العداء اجلنبالطي، ن�سري 

اإىل واقعتني تاريخيتني:

اأح��د  ع���نّي ج��ن��ب��الط  االأوىل، ح��ني 

ال�����س��ب��اط ال������دروز رئ��ي�����س��اً ل���الأرك���ان، 

من  ك��ان  فما  لي�سكره،  االأخ��ري  فذهب 

يخلع  اأن  م��ن��ه  ط��ل��ب  اأن  اإال  ج��ن��ب��الط 

بزته الع�سكرية حني ياأتي اإليه للزيارة.

 ،1982 العام  اإىل  الثانية فتعود  اأما 

اآالف  �سحيتها  راح  ح���رب  اإث����ر  وع��ل��ى 

املواطنني، ودمرت مئات القرى، وكانت 

وال��دول��ي��ة،  االإقليمية  تداعياتها  لها 

ح��ي��ث رح��ل��ت ال���ق���وات االأط��ل�����س��ي��ة عن 

يَر  مل  اأي���ار..   17 اتفاق  و�سقط  لبنان، 

واحدة  ق�سية  اإال  جنبالط  وليد  فيها 

قد  »ه���ا  م���ع���دودة:  بكلمات  اخت�سرها 

ال�سيحة  كانت  تلك  ب�سري«..  يا  عدنا 

االأوىل التي اأطلقها يف ق�سر املري ب�سري 

يف بيت الدين حني احتفل بانت�ساره يف 

الق�سر  ان��ت��زاع  معلناً  اجل��ب��ل«،  »ح���رب 

لب�سري  ث���اأراً  ال�سهابي  ب�سري  امل��ري  م��ن 

ج��ن��ب��الط. ومل ت��ت��وق��ف ن���زع���ة ال���ث���اأر 

ل��دي��ه ي��وم��ه��ا ع��ن��د ه���ذا احل���د، ب��ل راح 

االأرا���س��ي  ال���س��ت��ع��ادة  �سبل  ع��ن  يبحث 

التي انتزعها ب�سري ال�سهابي من ب�سري 

�سهل  اإىل  اأن��ظ��اره  فامتدت  جنبالط، 

العديد من العقارات  البقاع، م�ستملكاً 

طريق  ع��ن  وباحثاً  الغربي،  البقاع  يف 

اآم�����اًل، رمب����ا، يف  ت�سله ب����وادي ال��ت��ي��م، 

حتقيق حلم طاملا �سعى ب�سري جنبالط 

راأ���ض  على  نف�سه  ي��رى  اأن  لتحقيقه؛ 

 اإمارة ت�سم دروز امل�سرق العربي جميعاً.

من خالل تلك الوقائع، ميكن اأن ُتفهم 

احلركة اجلنبالطية املكوكية، وعداوؤه 

ال���ث���اب���ت ل��ل��ج��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين، ب��ن��زع��ت��ه 

ج��ن��ب��الط،  ب�����س��ري  �سخ�سية  ل��ت��ق��ّم�����ض 

لهذا،  يحكمها..  درزي��ة  باإمارة  احل��امل 

ت��ت��ك�����س��ر على  ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ  ك���ل  اإن 

ع��ت��ب��ة ه�����ذا احل����ل����م، ال������ذي ي��ت�����س��اط��ر 

وج��ع��ج��ع ف���ي���ه.. ه����ذا احل����امل ب���اإم���ارة 

بحكم  الطامع  وذاك  يحكمها،  درزي���ة 

بكونتون  املطالبة  ل��ه  يبيح  »اإخ����واين« 

م�سيحي، وتبقى تلك االأحالم واالأوهام 

ال��وط��ن من  منه  ي��ع��اين  م��ا  لكل  �سبباً 

ماآ�ٍض. 

بالفعل، يبدو خمزياً تبادل التحيات 

اإىل »ال�سهداء« بني القوات  - االأخري - 

م�سهد  يف  ج��ن��ب��الط،  وول��ي��د  اللبنانية 

ك��اأن االث��ن��نينْ كانا  ال��ع��ارف  يوحي لغري 

يف خ���ن���دق واح�����د ي���ق���ات���الن ���س��د ع��دو 

خ��ارج��ي ���س��ّب��ب ك��ل ه����وؤالء »ال�����س��ه��داء«، 

ال��ذاك��رة  ف��اق��د  اللبناين  ال�سعب  وك���اأن 

وال يعرف اأن هوؤالء »ال�سهداء« املتباكني 

على �سهادتهم �سقطوا يف حروب جعجع 

االثنان  ك��ان  حني  العبثية،  جنبالط   -

االإ�سرائيليني  خ��دم��ة  ع��ل��ى  يتناف�سان 

يف  اع��ت��م��اد  اأوراق  وت���ق���دمي  اجل���ب���ل،  يف 

لالإ�سرائيلي  ي��وؤّم��ن  اأن  ي�ستطيع  َم���ن 

م�����س��ل��ح��ت��ه اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال���ك����ى، 

ليح�سل على »ُفتات كونتون« يحكمه.

ذلك  اأن  يتحدث  االإع���الم  ك��ان  واإن 

من  جنبالطي  ا�ستياء  ظ��ل  يف  ح�سل 

واالإ�سالح،  التغيري  تكتل  رئي�ض  كالم 

وال���������ذي ج������اء رد ف���ع���ل دف�����اع�����ي ع��ن 

اجلنبالطيون  مت��ادى  بعدما  النف�ض، 

احلر  الوطني  التيار  على  الهجوم  يف 

من  جنبالط  ي�ستاء  فلماذا  ورئي�سه، 

ف��م��ه��ن��ة »تبليط  ال��ع��م��اد ع����ون؟  ك���الم 

م��ن مهنة  بكثري  اأرق���ى  ال��ب��ح��ر« مهنة 

»زب�������ال يف ن����ي����وي����ورك« ال���ت���ي مت��ن��اه��ا 

وفاء  يكون  قد  والتي  ي��وم��اً،  جنبالط 

نابعاً  االآن،  لغاية  لفيلتمان  جنبالط 

اإال  هي  فما  االأمنية،  تلك  حتقيق  من 

اأيام حتى �سارع فيلتمان لتلبية النداء؛ 

زائراً ومبادراً: جلبت لك معي البدلة 

من نيويورك.

ليلى نقوال الرحباين
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حقد جنبالط المتمادي ضد الجيش ورموزه.. لماذا؟

قائد اجلي�ض اللبناين العماد جان قهوجي

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

الوزراء بين.. وبين
ب��ني  ق���ائ���م���اً  زال اخل������الف  م����ا 

ووزراء  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ض  وزراء 

ع���ون يف حكومة  م��ي�����س��ال  ال��ع��م��اد 

الرئي�ض ميقاتي حول اختيار ا�سم 

وتعيينه،  االأع��ل��ى،  الق�ساء  رئي�ض 

اجلل�سات  برزت اخلالفات يف  وقد 

وانق�سم  ال���وزراء،  ملجل�ض  االأخ���رية 

ال��������وزراء ال���ب���اق���ون ب���ني ال��رئ��ي�����ض 

التقدمي  احل��زب  )وزراء  �سليمان 

تريثوا  واآخ��رون  ميقاتي(،  ووزراء 

اأرج��اأ  م��ا  والت�سويت،  االختيار  يف 

التعيني اإىل وقت اآخر.

يـقــال

مسلحون سوريون يتدربون في كوسوفو
ال�سهيوين  واللوبي  اجل��دد  املحافظني  بل�سان  الناطقة  االأمريكية،  نيوز«  »فوك�ض  قناة  ك�سفت 

اإىل جتربة ما  اإىل كو�سوفو، لالطالع  بزيارة  �سوريني يقومون  اأن معار�سني  املتحدة،  الواليات  يف 

ُي�سمى »جي�ض حترير كو�سوفو« الذي اأن�ساأته ومولته و�سلحته وكالة املخابرات املركزية االأمريكية، 

ع��اودوا  ثم  اإرهابية،  منظمة  يعت�ونه  كانوا  اأن  بعد  االأطل�سي،  واحللف  ال�يطانية،  واملخابرات 

االعراف به، رغم اإدانتهم لعمليات التطهري العرقي وا�سعة النطاق يف تلك احلقبة. ويوؤكد م�سدر 

م�سوؤول يف ما ي�سمى »اجلي�ض ال�سوري احلر« من تركيا، اأن ما ال يقل عن مئة م�سلح من عنا�سره 

موجودون فعاًل يف كو�سوفو منذ اأ�سابيع، بهدف »التدريب على ال�سالح التكتيكات الع�سكرية اخلا�سة 

بحرب الع�سابات، ال �سيما عمليات اختطاف رجال االأمن واجلي�ض وت�سفيتهم«. واأكدت هذه امل�سادر 

اأن واحدة من تكتيكات التدريب التي يتلقاها امل�سلحون هي »الطرق املثلى يف تطهري املدن واملناطق 

ال�سكنية املختلطة من اأن�سار ال�سلطة )تطهري عرقي وطائفي(، اإمنا تتم دون عمليات قتل وا�سحة اأو 

فا�سحة«. وك�سفت هذه امل�سادر اأن معظم امل�سلحني الذين يتدربون يف كو�سوفو االآن »يدينون بالوالء 

لنوفل الدواليبي واالإخوان وال�سعودية، ولي�ض ل�هان غليون واملجل�ض الوطني ال�سوري«.

مزيد من فضائح السادات
ال�سفري  تركها  قد  كان  االأوىل،  للمرة  ُتن�سر  دبلوما�سية  وثيقة  اليوم«  »رو�سيا  �سبكة  ن�سرت 

اأر�سيفه  يف   )1974  -  1970 ال��ق��اه��رة  يف  مو�سكو  )�سفري  ف��ي��ن��وغ��رادوف  ف��الدمي��ري  ال�سوفييتي 

ال�سخ�سي، من دون اأن يتم ن�سرها يف ذلك الوقت. الوثيقة التي تلقي ال�سوء على اأ�سرار حرب 

ت�سرين االأول/ اأكتوبر 1973، هي عبارة عن مذكرة كان اأعدها ال�سفري الراحل ليقدمها اإىل املكتب 

ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي ال�سوفييتي واحلكومة ال�سوفييتية يف كانون الثاين/ يناير1975 فور 

بعد وفاته. ويتبني  اإال  النقاب  ُيك�سف عنها  بعد تركه من�سبه ك�سفري، ومل  اإىل مو�سكو،  عودته 

اأجل  اأثناء احل��رب، من  �سورية  ال�سادات خان  اأن  اليوم«،  »رو�سيا  التي ح�سلت عليها  املذكرة  من 

جندي  وخم�سمائة  األفني  بحياة  احل��رب  ه��ذه  يف  مائري  غولدا  �سحت  بينما  اأم��ريك��ا،  وّد  ك�سب 

على  الهيمنة  يف  االأمريكيني  لرغبات  اإر�ساء  جفن،  لها  يرف  اأن  دون  من  اإ�سرائيليني  و�سابط 

ال�سرق االأو�سط. كما تك�سف مذكرة ال�سفري الذي التقى هرني كي�سنجر يف القاهرة، اأن الرئي�ض 

عبور  تنفيذ  وت�سميم،  اإ�سرار  �سابق  وعن  لالإ�سرائيليني،  �سمح  ال�سادات  اأن��ور  االأ�سبق  امل�سري 

م�ساد »الدفر�سوار« لغايات �سيا�سية ح�سراً، وطلب من امللك االأردين عدم امل�ساركة يف احلرب.

»بي بي سي«..  الـ
وتراجع المهنية

»ب���ي بي  ق��ن��اة  اأن  الح��ظ��ت ج��ه��ات ر�سمية 

املهنية  م��ن  الكثري  فقدت  ال�يطانية  �سي« 

ال�سحافية على امل�ستوى االإخباري االنحيازي 

يف تدبيج االأخبار، واالأكرث على م�ستوى اإدارة 

وبطلب  املحطة،  اأن  كما  ال�سيا�سية،  ال�امج 

من قوى 14 اآذار، اأ�سقطت بع�ض ال�سخ�سيات 

التي كانت ت�ست�سيفها على امل�ستوى التحليلي 

وال�����س��ي��ا���س��ي، ب�����س��ب��ب ق��درت��ه��ا ع��ل��ى االإق���ن���اع 

واإف�������س���ال اأه������داف احل��ل��ق��ات امل��وج��ه��ة �سمن 

الرويج للم�سروع الغربي.

14 آذار يستفسرون 
عن »معلمهم« الجديد

جيفري  بهم  التقى  مم��ن  ع��دد  ا�ستو�سح 

وه��ل  من�سبه،  يف  �سيخلفه  ع��ّم��ن  ف��ي��ل��ت��م��ان، 

التي  نف�سها  »ال��ف��ّذة«  ال��ق��درات  لديه  �ستكون 

اآذار..   14 ق��وى  اإدارة  يف  فيلتمان  بها  يتمتع 

اللبنانيني،  غ��ري  م��ن  امل��ت��اب��ع��ني  اأح����د  وع��ّل��ق 

حني  م��ت��ّوج  م��ل��ك  وك��اأن��ه  ي�سعر  فيلتمان  اأن 

يلتقي قوى 14 اآذار، واأن اأولئك لديهم �سعور 

بالدونية املطلقة جتاهه.

اتصاالت مكثفة بغليون 
لمعرفة مصير الهولنديين

ك�سف م�سدر دبلوما�سي يف ال�سفارة 

ال��ه��ول��ن��دي��ة يف ب���اري�������ض، اخ��ت��ف��اء ع��دد 

�سورية  يف  الهولنديني  امل��واط��ن��ني  م��ن 

عمرو«  »بابا  حي  معارك  من  اأي��ام  قبل 

الدبلوما�سي:  امل�سدر  وق��ال  االأخ���رية. 

»ن�����ع�����م، ه����ن����اك ع������دد م�����ن امل���واط���ن���ني 

لكن  �سورية،  يف  املفقودين  الهولنديني 

دق��ي��ق حتى  ال��ع��دد على نحو  اأع���رف  ال 

باأنه  اجل���زم  اأ�ستطيع  اأن��ن��ي  رغ��م  االآن، 

اأكرث من اثنني، واأقل من خم�سة«. 

واأق����������ر امل���������س����در ب��������اأن ال�������س���ل���ط���ات 

الهولندية »عّتمت على االأمر ومل ترثه 

على  احل�سول  حت��اول  لكنها  اإع��الم��ي��اً، 

يف  هولنديني  مفقودين  عن  معلومات 

���س��وري��ة، م���ن خ���الل ات�����س��االت مكثفة 

برئي�ض املجل�ض الوطني ال�سوري برهان 

غ��ل��ي��ون، وم��ع��ار���س��ني ���س��وري��ني اآخ��ري��ن 

لهم �سالت بامل�سلحني يف مدينة حم�ض 

وما حولها«.

) �لعدد 213(  �جلمعة - 11 �أيار - 2012



مع  خ��ا���ص  ل��ق��اء  يف  �أوروب����ي  دبلوما�سي  ي�ستغرب 

�ل��ذي��ن  ج���د�ً  �مل��ق��رب��ن  �للبنانين  �أ���س��دق��ائ��ه  بع�ص 

�لتقى بهم خالل فرتة عمله �لطويلة يف لبنان، كيف 

�أنه  مع  حطاماً،  يكونو�  �أن  �إال  يريدون  ال  �لعرب  �أن 

�لعامل..  �قت�سادية يف  قوة  �أكرب  يكونو�  �أن  باإمكانهم 

كما �أن باإمكانهم �أن يكونو� �لقوة �لع�سكرية �لثالثة.. 

�أن يكونو� على ر�سيف  �أنهم قررو�  �لو��سح  لكن من 

�الأح��د�ث.. وحتى خارج روح  �أو على هام�ص  �لتاريخ، 

�لع�سر.

هو  �لدبلوما�سي،  ه��ذ�  ي�ستغربه  ما  �أ�سد  �أن  على 

�لتعبري بن مزدوجن   - »�الأع���ر�ب«  ه��وؤالء  �أن  كيف 

للدبلوما�سي -  م�ستعدون د�ئماً للتفريط بكل مكامن 

يفرطون  ال  فهم  �سعوبهم،  ل��دى  تتوفر  �لتي  �ل��ق��وة 

بانت�سار�تهم،  �أي�ساً  ب��ل  وح�سب،  �لهائلة  ب��ال��رو�ت 

وبكل مكامن �لقوة.

وي�����س��األ حم��دث��ي��ه: ه��ل الأح���د �أن ي�����س��رح يل كيف 

�حت�سد كل هوؤالء �لعرب للعد�ء ملقاومة حزب �هلل بعد 

�نت�سارها �لنادر يف تاريخ �ل�سر�ع �لعربي - �الإ�سر�ئيلي 

�أن ي�سرح �سر هذ�  2006؟ وه��ل الأح��د  يف ح��رب مت��وز 

�لتاآمر على دم�سق، وكيف �أن �ملليار�ت �لنفطية ُت�سرف 

�أج��ل هز �لنظام يف �سورية، و�ل��ذي وح��ده يف هذ�  من 

لتل  »ال لال�ست�سالم  �الأق��ل  يقول على  �لعربي  �لعامل 

�أبيب«، ويوفر �لدعم للمقاومات �لعربية.

وي�سدد هذ� �لدبلوما�سي، وفق معلوماته، على �أن 

�لغرب �لذي �أ�سبح غرباً �أمريكياً، قد ال يعلم �أحد �أنه 

و�ال�ستمر�ر  �لبقاء  و�أ�سباب  �لدعم  كل  يوفر  من  هو 

لكل �أ�سكال �الإرهاب، �لذي يقوم منذ مطلع ثمانينات 

»�لقاعدة«،  �أو  »�الإ���س��الم«،  �ملا�سي حتت عنو�ن  �لقرن 

�أو �أي ��سم �آخر.

وي�سحك هذ� �لدبلوما�سي حن ُيقال له: ها هو 

�ملتحدة، ثم  �ل��والي��ات  �رت��د لي�سرب يف  ق��د  �الإره���اب 

بال�سوؤ�ل: هل تت�سورون  �أوروب��ا، فريد  �ل�سعودية ويف 

�ل��والي��ات �ملتحدة يف  2001 كانت  �أي��ل��ول   11 �أن��ه ل��وال 

زي��ادة  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  و�ل��ي��م��ن،  و�ل��ع��ر�ق  �أفغان�ستان 

قو�عدها يف �خلليج؟ وي�سيف: هل الحظتم �أي عملية 

ويتابع:  »�إ�سر�ئيل«؟  �ملتطرفة �سد  �الأ�سوليات  لهذه 

هل �نتبه �أحد لهذ� �لتناغم �لذي يكاد �أن يكون كاماًل 

وخمططاً له بن �لواليات �ملتحدة و�إ�سر�ئيل و�لغرب 

وحكام  �سعود  �آل  خ�سو�ساً  �أمريكا،  وع��رب  �الأمريكي 

قياد�ت  معظم  �أن  م��وؤك��د�ً  ل�سورية؟  �ل��ع��د�ء  يف  قطر 

�حل���ر����ص �الأم���ريك���ي يف �ل���دوح���ة ه���م م���ن �ل��ق��اع��دة، 

ي�سرف  من  هو  �سلطان  بن  بندر  �ل�سعودي  و�الأم���ري 

تام  بعلم  لها،  �الأم��و�ل  �لقاعدة، وتوفري  على متويل 

من وز�رتي �لدفاع و�خلارجية �ل�سعوديتن.

وحينما يقال له �إن �الإرهاب من �لقاعدة و�جلماعات 

�سربت  كما  �ل��ع��ر�ق،  يف  �الأم��ريك��ي��ن  ���س��رب  �ملتطرفة 

م�سيفاً:  �لها�سمي؟  ط��ارق  ع��ن  وم���اذ�  ي�ساأل:  �لنا�ص، 

للقار�ت،  �لعابرة  �لعمالقة  �ل�سركات  �أن  تعتقدون  هل 

كم  كثري�ً  يهمها  �ملتحدة،  �لواليات  على  تهيمن  و�لتي 

ُيقتل م��ن �الأم��ريك��ي��ن و�جل��ن��ود و�ل��غ��رب��ي��ن، رغ��م كل 

�الإن�سان.. وحتى �حليو�ن؟ وي�ستدرك:  �سعار�ت حقوق 

فهل  �ل��ي��اب��ان،  على  ذري��ت��ن  قنبلتن  �سربت  و��سنطن 

فيتنام.. ويف غري مكان يف  وُه��زم��ت يف  لها جفن؟  رف 

كتلة  �إنها  �ل�سالم؟..  حتب  �أ�سبحت  هل  لكن  �لعامل.. 

من �لعدو�نية و�لكر�هية �سد �ل�سعوب!

�أح���ز�ب  م��ن  �ل�سيا�سي  �الإ����س���الم  ي�سمى  م��ا  وع���ن 

�ل��ع��رب يف ظ����روف تاريخية  �أط��ل��ت ع��ل��ى  وج��م��اع��ات 

خم��ت��ل��ف��ة، ي��ل��ف��ت ه����ذ� �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي �إىل �ل��ظ��روف 

عام  �نطلقو�  ف�»�الإخو�ن«  بها،  قامت  �لتي  �لتاريخية 

�لر�ف�سة  �لعربية  �حل��رك��ة  ����س��ت��دت  �أن  بعد   ،1928
خ�سو�ساً  وم�ساريعه،  و�إفر�ز�ته  �جلديد،  لال�ستعمار 

�تفاقيات �سايك�ص - بيكو، ووعد بلفور، فن�سي �لعرب 

�ل�سيخ حممد  �أم��ث��ال  م��ن  �الإ���س��الم��ي  �لتنوير  رم��وز 

عبده، ورفاعة �لطهطاوي، وعبد �لرحمن �لكو�كبي، 

وج��م��ال �ل��دي��ن �الأف���غ���اين وع��ب��د �ل���ق���ادر �جل��ز�ئ��ري 

�إاّل  �ليوم  يتحدثون  �لق�سام وغريهم وال  �لدين  وعز 

باالإخو�ن و�لقاعدة و�أمثالهما..

�لوهابية وت�سلط  ن�سوء �حلركة  ويقول: الحظو� 

�آل �سعود.. والحظو� �أن »�الإخو�ن« تعاونو� مع �ل�ساد�ت 

بعد عبد �لنا�سر، ومل ي�ساركو� يف �نتفا�سة م�سر �إال 

قبيل �سقوط مبارك، موؤكد�ً على توقيعهم �تفاقيات 

مع و��سنطن، كما هو حالهم يف تون�ص وتركيا.

قد تكون هذه �ل�سهادة من دبلوما�سي غربي يجيد 

معرفة �ملنطقة وتطور�تها �لتاريخية، فيها من �لعرب 

ما يكفي للداللة على حلف �لتاآمر على �سورية، وتعيد 

�أنه بعد توقيع �تفاقية كامب د�يفيد عام  �إىل �الأذهان 

�ملوؤ�مرة  �أولهما:  �ملنطقة،  طبعا  حدثان  ثمة   1978
 1979 �ل��ع��ام  منذ  �سورية  لها  تعر�ست  �لتي  �لو��سعة 

يف  �أفغان�ستان  يف  �لقاعدة  حركة  ون�سوء   ،1984 حتى 

نف�ص ذ�ك �لتاريخ، وثانيهما �أنه يف �لعام 1980 ك�سفت 

لبناين  �سخ�ص  مع  �أجريت  �لتي  �ل�سورية  �لتحقيقات 

يدعى �أبو علي زعيرت، وعبد �لرحمن �مللقب ب�»�لعر�ج«، 

كيف كانت تتم عمليات تهريب �الأ�سلحة و�إي�سالها �إىل 

�سورية، باإ�سر�ف �سباط �إ�سر�ئيلين وجمموعة حر��ص 

�أح���د�ث  خ���الل  للمخربن  ت�سلَّم  ك��ان��ت  وك��ي��ف  �الأرز، 

�لثمانينات يف �سورية..

وم���ق���اب���الت  حت��ق��ي��ق��ات  حم���ا����س���ر  ح������ال،  �أي  يف 

تاآمرت ونفذت  �لتي  �لزمر  �لعديد من  �سحافية مع 

غاية  يف  �لتطابق  توؤكد  �سورية،  يف  �إجر�مية  �أع��م��ااًل 

و�أهد�ف �ملوؤ�مرة �لتي تتعر�ص لها �سورية �الآن.

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

�لرئي�ص �الأ�سد يقر�أ �لفاحتة �أمام ن�سب �جلندي �ملجهول

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

تطابق األهداف األميركية - اإلسرائيلية - العربية في سورية

اأنقرة - الثبات 

لرعاتها  جديتها  �إثبات  يف  جديدة  مرة  �ل�سورية«  »�ملعار�سة  ف�سلت 

�ل�ساحة  يف  فعلياً  �لتاأثري  على  قدرتها  �إثبات  يف  ف�سلت  كما  ومموليها، 

�خل��ارج��ي��ة، �أو ح��ت��ى يف �ل�����س��اح��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل�����س��وري��ة، ح��ي��ث ال تظهر 

�إ���س��ط��ن��ب��ول، على �الأر����ص  �أي���ة م��الم��ح ق��وة للمجل�ص �ل��وط��ن��ي، وم��ق��ره 

م�سلحة  جلماعات  هو  �الآن  حتى  �لوحيد  �لتاأثري  �أن  يبدو  �إذ  �ل�سورية، 

خمتلفة �النتماء�ت و�الجتاهات؛ تبعاً مل�سدر �لدعم �لذي �رتفع �سعودياً 

و�نخف�ص تركياً وقطرياً.

�أي��ام  ��سطنبول  يف  �نعقد  �ل���ذي  »�لتنظيمي«  �الج��ت��م��اع  ف�سل  فقد 

�إىل �سيغة جتمع  �ملا�سية يف �لو�سول  �جلمعة و�ل�سبت و�الأح��د ما قبل 

فقط  لي�ص  و�ل�سبب  �ل��وط��ن��ي،  �ملجل�ص  �سقف  حت��ت  »�مل��ع��ار���س��ات«  ه��ذه 

�ل�سر�عات �خلفية بن  �ملعار�سات، بل يف  �أف��ر�د هذه  �لتجاذبات بن  يف 

مموليها ود�عميها، ويف طليعتهم �ل�سعودية وقطر وتركيا.

�أن  ب��رن��اجم��اً ميكن  �مل��ع��ار���س��ات وت��ط��رح  �أن تتوحد ه��ذه  وب���داًل م��ن 

تتناق�ص حوله مع �لنظام، �أو حتى مع �لدول �ملناه�سة لهذ� �لنظام، كانت 

�مل�ساعد�ت،  »كعكة«  �سعياً القت�سام  �ملزيد منها،  �إىل تفريخ  �الأم��ور تتجه 

يتنازعون  رف��اق��ه  �أن  م��ن  ي�سكو  �ل��ذي  �ملعار�سن،  �أح��د  يقول  م��ا  ح�سب 

على �مل�ساعد�ت �لتي تتدفق على �ملعار�سات من بع�ص �لدول �خلليجية، 

ال�ستثمارها يف م�ساريعهم �خلا�سة، م�سري�ً �إىل �أن هذه �مل�ساعد�ت تذهب 

�لعط�سى ملعا�سي �خل��ارج، يف حن منت طبقة جديدة من  �إىل �جليوب 

»�مل�ستثمرين« يف �مللف �ل�سوري؛ باإعالن ت�سكيالت معار�سة جتوب على 

�لدول طلباً للدعم �ملادي.

غليون،  برهان  �لوطني؛  �ملجل�ص  رئي�ص  �أن  �سوري  معار�ص  ويك�سف 

�أ�سبوعن، و»�لتي جاءت بعد جهود طويلة  ز�ر �ل�سعودية �سر�ً منذ نحو 

�جلي�ص  ت�سليح  بعدم  غليون  طالب  عندما  �إح��ر�ج��اً  وز�دت  وحم��رج��ة.. 

وع��دم  �لفو�سى  بحجة  �مل�سلحة،  للكتائب  �أو  ل��ه  دع��م  �أي  ووق��ف  �حل��ر، 

معار�سون  ويقول  �ملجل�ص«.  الإم��رة  خ�سوعها  وع��دم  �ل��ق��ي��اد�ت،  و�سوح 

�آخرون �إن غليون يريد ح�سر �لتدفق �ملايل باملجل�ص، للتمكن من فر�ص 

»هيبته« على بقية �أطر�ف هذه �ملعار�سة - �مل�سلحة وغري �مل�سلحة - من 

�أجل �ل�سغط عليها لالن�سمام �إىل �سفوف �ملجل�ص �لذي ي�سيطر عليه 

»�الإخ��و�ن«. غري �أن �لالفت �أن �مل�سوؤولن �ل�سعودين �لذين �لتقى بهم 

دعم  عن  حت��دث  غليون  �أن  رغ��م  م�ساعد�ت،  �أي��ة  تقدميهم  نفو�  غليون 

�إم��رة  �الآن حتت  وتعمل  �حل��ر«  »�جلي�ص  �ن�سقت عن  م�سلحة  ق��وة  تناله 

قيادي لبناين يرتبط بال�سعودية.

ي�سمى  م��ا  فبعد  و�ل��ربمل��ان��ات،  و�حل��ك��وم��ات  �ملجال�ص  تفريخ  وت��و����س��ل 

»برملاناً  �أي�����س��اً  م��ع��روف��ون  غ��ري  معار�سون  �أط��ل��ق  �النتقالية«،  ب�»�حلكومة 

»جي�سها«  للمعار�سة  فبات  �ل�سابقة،  �لهيئات  من  ب��اأي  يرتبط  ال  �نتقالياً« 

و�أخ���ري�ً  وبرملاناتها..  �لتنفيذية  وجمل�ساها  وحكوماتها  و»ميلي�سياتها« 

�إنه  ملا قالت  لتاأليف »خيمة ما«  �ملعار�سات عن �جت��اه  �إح��دى  ما قالت عنه 

�حلر�ك �لثوري.

ويقول معار�ص �سوري يف وثيقة بعث بها �إىل عدد من �مل�سوؤولن، �إنه 

من  »�ملخزية  بلده  وقفة  على  فعاتبه  غربي،  ب�سيا�سي  فرتة  منذ  �لتقى 

ي�سمى  ملا  تاأييد�ً  �الأخ��ري  رد  فكان  �ل�سورية«،  للثورة  �لعون  تقدمي  عدم 

»�لثورة«، وقال: »�خليار �ملعرو�ص �ليوم هو �أن نغرّي نظاماً ظلم »بع�ص« 

�سعبه بنظام لي�ص فقط �سيظلم �أكر من هذ� �لنظام، لكنه �سيكون وباء 

عن  كلم   200 تبعد  منطقة  يف  كاملة  �ملنطقة  يف  ��ستقر�ر  ع��دم  وب���وؤرة 

�سو�حل �أوروبا.. ولي�ص منطقة نائية كاأفغان�ستان و�ل�سومال«!

أموال »المساعدات« تفّرخ برلمانًا انتقاليًا بعد الحكومة االنتقالية

غليون يزور السعودية لوقف الدعم عن »الجيش الحر«
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�ل��د���س��ت��ور  م���ع  �أول حت����دٍّ  �ل�������س���وري���ون يف  �أث���ب���ت 

مهما  �ل�سعاب  مو�جهة  على  ق���ادرون  �أن��ه��م  �جل��دي��د، 

كا�ستحقاق  �لت�سريعية  �النتخابات  ف��اإج��ر�ء  عظمت، 

�الأه���م،  �ل��ت��ح��دي  ك���ان  دمي��ق��ر�ط��ي،  و�سعبي  �سيا�سي 

ج  �مل��روَّ و�لرتهيب  �لقتل  �أن��ه ح�سل يف مو�جهة  �سيما 

�إىل �جل����ارة �خلبيثة  �أوروب�����ا،  �إىل  و����س��ن��ط��ن،  ل��ه م��ن 

�ل�سيا�سة تركيا، عرب رجب �أردوغان، و�سواًل �إىل عرب 

م�ستعربن متثلو� يف �ل�سعودية وقطر؛ كاأب�سع �لوجوه 

يف زرع �لفنت.

يف �ل����و�ق����ع، مت���ّك���ن �ل�������س���وري���ون ب���اإق���د�م���ه���م على 

و���س��ائ��ل  تناقلتها  �ل��ت��ي  �ل��روح��ي��ة  ب��ت��ل��ك  �الن��ت��خ��اب��ات 

�مل�ستوى  على  خم�سة  حت��دي��ات  تطويع  م��ن  �الإع����الم، 

�لدويل، بغ�ص �لنظر عن بع�ص �الأخطاء �لتي ميكن 

�أن حت�سل يف �أية �نتخابات يف �لعامل، حتى لو مل يكن 

فيه �أية �سغوط �أمنية و�سيا�سية و�قت�سادية.

ولذلك، فاإن �لر�سالة �لتي �أر�دها �ل�سعب �ل�سوري 

�أن ت�سل، هي �أن �النتخابات لي�ست فقط عملية �ختيار 

ممثلن عنهم ملجل�ص �ل�سعب، بل هي �نتخابات �سيا�سية 

بامتياز؛ تر�سحاً و�قرت�عاً.. ال بل حتدياً ملا ي�سر عامة 

�ل�سورين على ت�سميته »موؤ�مرة«، ولذلك فاإن �إ�سر�ر 

�لرئي�ص ب�سار �الأ�سد على �إجر�ء �النتخابات يف �ملوعد 

فقط  لي�ص  �لتحديات،  �أول  ك��ان  �مل��ح��دد،  �لد�ستوري 

�ل��دويل، بل حتى لعدم  جلهة عدم �خل�سوع لل�سغط 

�لتاأثر مطلقاً باحلرب �لنف�سية �ملتعاظمة على �سورية، 

�لتفجري�ت  يف  �ملتمثل  �مل��ي��د�ين  �ل�سغط  ج��ان��ب  �إىل 

�الآثمة �لتي �سبقت �لعملية �النتخابية ب�ساعات، علها 

بد�ية  وتكون  �النتخابات  فتتاأجل  �لعزمية،  من  تنال 

�لهزمية.

�لواليات �ملتحدة حاولت منذ �للحظة �الأوىل، عرب 

�النتخابية  �مل�ساألة  ت�سّخف  �أن  �أوب��ام��ا،  ب��ار�ك  رئي�سها 

ك����اأوىل �ل��ر���س��ا���س��ات ع��ل��ى �ال���س��ت��ح��ق��اق �ل��د���س��ت��وري، 

و�عتبار �إجر�ء �النتخابات »مهزلة«.

�أن »�مل��ه��زل��ة« �الأم��ريك��ي��ة يف ت��وزي��ع �الأو���س��اف  �إال 

وم���ن���ح ����س���ه���اد�ت �ل��ع��م��ال��ة حت���ت م�����س��م��ي��ات �حل��ري��ة 

�إن  �إذ  م��ط��ل��ق��ي��ه��ا،  ن��ح��ر  �إىل  ُردت  و�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة، 

�النتخابات، ورغم حتريك ع�سابة هنا و�أخرى هناك، 

�ملو�طن  روحية  عك�ص  �إق��ب��ااًل  �مل��دن  غالبية  �سهدت يف 

�ل�سوري يف �لتحدي �ل�سيا�سي من حيث �إ�سر�ره على 

�أن �ل�سيا�سة �الأمريكية خ�سم غري �سريف، ومتغول يف 

عدو�نيته، ولذلك قرر �ل�سوريون باإ�سر�ر �ملقارعة عرب 

�ل�سلطة  تكوين  يف  �حلقيقية  �لدميقر�طية  �لعملية 

�ل��ت��ي ي��ري��د، ول��ي�����ص ت��ل��ك �ل��ت��ي ت��رع��اه��ا و����س��ن��ط��ن يف 

موؤمتر�ت خارج �الأر�ص �ل�سورية، حيث توزِّع �ملنا�سب 

�سعبه  دم���اء  على  ول��و  �ل�سلطة،  �سهوة  �أ���س��ح��اب  على 

وتدمري بنيان �لوطن، وبالتو�زي مع تكر�ر �لناطقن 

�الأمريكين �أن �النتخابات لي�ست حرة ولي�ست نزيهة، 

الأنهم خ�سرو� يف رهاناتهم كما �لتاأثري يف �النتخابات.

حتقيقه  �ل�سوريون  �أر�د  �ل��ذي  �ل��ث��اين  و�ل��ت��ح��دي 

ت��دم��ري �سمعة نيكوال  ع��ل��ي��ه، ه��و  وف�����ازو� يف ره��ان��ه��م 

ب�سبب  �لفرن�سية  �ل��رئ��ا���س��ة  خ�سر  �ل���ذي  ���س��ارك��وزي، 

»مهازله �ل�سنيعة« يف �الإد�رة �ل�سيا�سية لبالده د�خلياً 

�مل�ستوى  على  الإد�رت���ه  �ملو�قف  �آخ��ر  لتكون  وخارجياً، 

�لدويل ب�ساأن �النتخابات �ل�سورية و�عتبارها »مهزلة 

لفرن�سا  �ملقبلة  �الإد�رة  ت��وري��ث  يريد  وك��اأن��ه  �سنيعة«، 

هوالند  فرن�سو�  غ��رمي��ه  م��ن  �سمع  �أن  بعد  ع����د�و�ت، 

�لدولية، ومبعنى  لل�سيا�سة  �ستكون  لديه  �الأولوية  �أن 

�آخر، فاإن هوالند �ملعروف ب�سخ�سيته �ملر�وغة، �سيبدل 

طبعت  �لتي  �خلارجية  لل�سيا�سة  �الأع��وج  �لبنيان  من 

�ملرحلة �ل�ساركوزية، �الأمر �لذي �سينعك�ص حتماً على 

�لقارة �الأوروبية، �لتي تعاين من م�سكالت �قت�سادية، 

�لتحاقها  ب�سبب  قارة عاجزة،  ب�سببها  �أ�سبحت  و�لتي 

بال�سيا�سة �الأمريكية.

ول�����ذل�����ك، ف�������اإن �ل������والي������ات �مل���ت���ح���دة و�أع����و�ن����ه����ا 

�النبطاحين، كربيطانيا و�أملانيا، �أول �ملبادرين لدعوة 

هوالند للقاء، يف حماولة الحتو�ئه وتلقينه �لبو�سلة 

من  تنتابهم  �ل��ت��ي  �مل��خ��اوف  ب�سبب  ي��ري��دون��ه��ا،  �ل��ت��ي 

مترد �لفرن�سين حتت ظالل »�ال�سرت�كية« من حتت 

�لقب�سة �الأمريكية، وهو بكل �الأحو�ل ديدن �لي�سار.

كانو�  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �ل��ع��رب��ي؛  �مل�ستوى  على  �أم���ا 

�أ�سهر،  ث��الث��ة  خ��الل  �ست�سقط  ���س��وري��ة  �أن  يعتقدون 

وحددو� مو�عيد حتمية الحت�سار �لنظام، باتو� وكاأن 

�النتخابات  �أن  �أدرك��و�  بعدما  �لطري«،  »روؤو�سهم  على 

�ل��ت��ي ج��م��ع��و� ل��ه��ا �مل�����ال، و�أر����س���ل���وه م���ع �ل�����س��الح ملنع 

ح�����س��ول��ه��ا ب���ال���دم �ل�������س���وري، ���س��ت��ح�����س��ل ح��ت��م��اً، ول��ن 

�لقاعدة  جمموعات  �إر�سال  وال  �ملتفجر�ت،  ال  توقفها 

م��ن �ل���ع���ر�ق، خ�����س��و���س��اً م��ن ق��ب��ل �ل�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر، 

�لعربي  �ل���دم  �إ���س��ال��ة  يف  �مل��ت��ورط��ن  �أك���ر  باعتبارهما 

�ل�سوري. 

ول�����ذل�����ك ف��������اإن �الت�����ه�����ام�����ات ب�����ن �ل���ع�������س���ريت���ن 

يف  حالياً  ول��و  عهدها،  �سابقة  �إىل  ع��ادت  �خلليجيتن 

�إىل  ع��ادت  بينهما  �لعالقة  وك��اأن  و�لت�سريب،  �خلفاء 

�إ�سعاله  �ستعيد  �ل��ذي  �ل��رم��اد«،  حتت  »�جلمر  مرحلة 

ريح ب�سيطة �ستهب قريباً.

»�مل��ج��ه��ري��ة« �مل�سماة قطر  �ل��دول��ة  ب���ادرت  ول��ذل��ك 

يف  دم�سق  نب�ص  جل�ص  عربية  �سخ�سية  تو�سيط  �إىل 

�إمكانية �إعادة و�سل »حب �لورد« عرب ر�سالة فحو�ها، 

�إذ� كانت دم�سق تقبل بتوزيع طائفي لل�سلطة، بحيث 

وتعلن  �مل�سلمن،  �الإخ��و�ن  من  �حلكومة  رئي�ص  يكون 

تلزمها  للمعار�سة  موؤمتر  ��ستقبال  عن  بعدها  قطر 

�لنظام  مع  �إيجاباً  و�لتفاعل  �حل��و�ر،  بقبول  �لدوحة 

مع �لتاأكيد على وقف �الإرهاب.

للرتهات  رف�����س��اً  ك��ان��ت  �ل�����س��وري��ة  �الإج���اب���ة  �أن  �إال 

�سعد  ��ستقبال  �فتعال  �إىل  �لدوحة  دفع  ما  �لقطرية، 

دفعه  بعد  لبنان،  �لثاين  بلده  عن  �ملتو�ري  �حلريري 

�إىل خطاب ت�سعريي مبنا�سبة 7 �أيار.

قطر لي�ست وحدها تبحث عن خمرج، فال�سعودية 

�ل��ت��ي ت���رى يف م�����س��ي��خ��ة �آل ث���اين ���س��ري��ك��اً غ���ري ودي 

��ستعد�دها  عن  تعرب  ر�سائل  تر�سل  ب��د�أت  وم�سارب، 

للت�سحية بالوزير �سعود �لفي�سل، باعتباره »خمرتع« 

لفتح  �ال�ستعد�د  و�إب��د�ء  �سورية،  �لت�سليح يف  م�سطلح 

�لنظام  ���س��ق��وط  �أن  �أي��ق��ن��ت  �أن  ب��ع��د  ج��دي��دة،  �سفحة 

م�ستحيل، و�أن �لتغيري لن يحدث كما ت�ستهي �أمريكا 

وحلفاوؤها.

وبن �أمريكا و�أوروب��ا و�لعرب، تبقى تركيا �الأكر 

�سياعاً، ولذلك، فاإن �لتخبط �سمة �ل�سيا�سة �لرتكية 

�ل��ت��ي ُي��ع��رب عنها رج��ب �أردوغ�����ان، م��ن خ��الل زي���ار�ت 

خم��ي��م��ات �ل��الج��ئ��ن، و�ل��ت��ي �أر�ده�����ا �أن ت��ت��ح��ول �إىل 

�سورية،  على  �العتد�ء�ت  منها  تنطلق  �آمنة«  »مناطق 

ب�»بدء ع�سر جديد  �إىل جمرد متنيات  لكنها حتولت 

يف �سورية عاجاًل �أم �آجاًل«، و�ال�ستمر�ر با�ستقبال من 

يريد من �ل�سورين.

جميد�ً  ي��وم��اً  تاريخهم  يف  �ل�سوريون  �سجل  لقد 

ب�سرب �أح��د ج��ذور �مل��وؤ�م��رة يوم �ل�سابع من �أي��ار عام 

�أن  بالرتحيب  ج��دي��رة  تاريخية  م�سادفة   ..2012
يكون يف �ليوم نف�سه �سقوط �أحد �أعد�ء �سورية و�الأمة 

�لعربية؛ نيكوال �ساركوزي، وكذلك يوم تن�سيب رئي�ص 

جانب  �إىل  �إال  يكون  ل��ن  �أن��ه  ج��ه��ار�ً  �أعلنها  رو�سيا  يف 

�سورية، و�سيو�جه �ل�سيا�سة �الأمريكية يف �لعامل.

يون�س عودة
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موضوع الغالف

ناخبون �سوريون يدلون باأ�سو�تهم )�أ.ف.ب.(

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

7 أيار.. يوم جديد لسورية

�لتي جعلتها منذ غياب  ب�سيخوختها،  ت�سعر  �أوروب��ا فعاًل  ب��د�أت  هل 

1968، تتحول �إىل جمرد  �أو�خ��ر عام  �سارل ديغول عن �مل�سرح �ل�سيا�سي 

يف  �لديغولية  رم��وز  بع�ص  �أن  خ�سو�ساً  �ملتحدة؟  للواليات  تابع  �أو  ذيل 

�أ�سهمو� يف هذ� �ل�سقوط �ملروع �لذي جعل كولن باول بعد غزو  فرن�سا 

�لعر�ق، ي�سري بو�سوح �إىل �أوروبا �لعجوز، وكاأنه يدعوها �إىل توقيع �سك 

�لتبعية �الأبدية، �لذي جعل خائن �لديغولية �الأول جاك �سري�ك، �أول من 

يعلن ��ست�سالمه ووالءه، علماً �أن و��سنطن منذ نهاية �لعام 2001 بد�أت 

و�سيطرة  �مل�سرفية،  �ل�سرية  من  و�حلد  �ل�سريبية«،  »�جلنات  مبر�قبة 

�الق��ت�����س��ادي��ة،  �ل���ق���ر�ر�ت  ع��ل��ى  �الأم���ريك���ي  بامل�سمون  �ل�سيا�سي  �ل��ق��ر�ر 

و�إخ�ساع �لقر�ر �القت�سادي للقر�ر �الأمني، �إىل �إعطاء �حلرية للتحرك 

�أنحاء �لعامل، خ�سو�ساً يف �ل�سرق �الأو�سط؛  �لع�سكري �الأمريكي يف كل 

م�سدر �لطاقة �الأ�سا�سي.

�ل�ستن  �ل��ذك��رى  ومبنا�سبة   ،2004 ع��ام  ح��زي��ر�ن  من  �ل�ساد�ص  منذ 

»�لنور  م��وؤمت��ر  و�أوروب����ا يف  فرن�سا  ق��ررت  �ل��ن��ازي��ة،  م��ن  فرن�سا  لتحرير 

حكومة  رئي�سة  �سيا�سة  �نتهاج  �أو  الأمريكا،  �لنهائي  �ال�ست�سالم  ماندي« 

رونالد  �سيا�سة  فلك  يف  تكون  ب��اأن  تات�سر،  مارغريت  �لر�حلة  بريطانيا 

�أزم��ات  ينعك�ص  ب��د�أ  وه��و  نهائي،  ب�سكل  �ل�سوق  �قت�ساد  و�عتماد  ويغان، 

�ل�سن  با�ستثناء  �لعامل،  دول  �أوروب��ا، ومعظم  و�قت�سادية يف  �جتماعية 

م�سطردْين..  ومن��و�ً  تقدماً  حتقق  كانت  �لتي  �لربيك�ص،  ودول  ورو�سيا 

�أنه مل يعد  �أكد  �أن �نفجرت �الأزمة �ملالية و�القت�سادية �لعاملية، ما  �إىل 

�ل�سركات  تقاوم  �لتي  �ملتوح�سة،  �لليرب�لية  ب�سيا�سة  �ال�ستمر�ر  ممكناً 

و�الحتكار�ت �لعابرة للقار�ت حماوالت �لتخلي عنها، فاأخذت تولع مزيد�ً 

�أوروب��ا تنتف�ص على �لعبودية  من �الأزم��ات و�حل��روب.. ما جعل �سعوب 

بالتخل�ص من  ب��د�أت  قد  �أمريكا  و�سعوب  دول  كانت  �أن  بعد  �الأمريكية، 

و�لت�سيلي  و�الأرجنتن  وفنزويال  �لرب�زيل  كحال  �الأمريكية،  �لهيمنة 

ونيكار�غو�..

ها هي رياح �لتغيري تلفح بقوة وجه فرن�سا، فيطري �سايلوك �ملجري 

�القت�سادي؛  ميرت�ن  فرن�سو�  م�ست�سار  مكانه  ليحل  �ساركوزي،  نيكوال 

�ملر�هنة على تغيري جذري يف منط  و�إذ� كان ال ميكن  فرن�سو� هوالند، 

بالتاأكيد ذياًل  �أن باري�ص لن تكون  �إال  �ل�سيا�سية �ال�سرت�كية يف فرن�سا، 

�لذي  �لوقت  نف�ص  و�ساركوزي، يف  كانت يف عهدْي �سري�ك  كما  �أمريكياً 

�سكلت نتائج �النتخابات �لت�سريعية �ليونانية �سدمة لليمن �ليوناين، 

وللحزب �ال�سرت�كي، �للذين يحكمان بالد �الإغريق منذ عقود، يف وقت 

يتمكن  وقد  مذهاًل،  تقدماً  �جل��دد  و�لنازيون  �لر�ديكايل  �لي�سار  حقق 

�ليونانية �جلديدة، وبذلك تفتتح  ت�سكيل �حلكومة  �ملن�سود من  �لي�سار 

�أوروب��ا ال ميكن �لتكهن �الآن مبدى �ت�ساعها، و�إن كانت  بد�ية تغيري يف 

بع�ص �لدالئل �لتي جتري يف عدة دول �أوروبية ت�سري �إىل �أن كرة �لثلج 

�سد �الأمريكي بد�أت تكرب، فاأرمينيا �ملو�جهة لرتكيا �الأطل�سية وحليفة 

مو�سكو، حقق �حلزب �حلاكم فيها فوز�ً كبري�ً، ويف �سربيا، حقق حزب 

�سلوبو�ن ميلو�سوفتي�ص �ملعادي لو��سنطن نتائج باهرة، جعلته هو �لذي 

�أب���رز مكونات �الحت��اد  �إح���دى  �لتي كانت  �ل��دول��ة  يقرر م��ن يحكم ه��ذه 

�ليوغو�ساليف �سابقاً.

يف  ��سرت�كية  حكومة  تقلع  �أن  �إمكانية  �إىل  �لتوقعات  ت�سري  فيما 

�إىل تر�جع وتقهقر  �لذي ت�سري �ال�ستطالعات  �لوقت  بلجيكا، يف نف�ص 

�أجن��ي��ال م��ريك��ل، م��ا يجعل  �إح����دى ح��ل��ي��ف��ات و����س��ن��ط��ن، وه���ي  �سعبية 

جديد�ً  ت��ط��ور�ً  حتمل  �ل�سنة  ون�سف  �سنة  نحو  بعد  �ملقبلة  �النتخابات 

موعد  حتى  �ل�سمود  مريكل  ��ستطاعت  م��ا  �إذ�  �لثالث  �ل��ر�ي��خ  ب��الد  يف 

�النتخابات.

و�إذ� كانت �ليونان عاقبت �لد�عن �إىل مزيد من �لفقر و�لتق�سف، و�إذ� 

كانت �أوروب��ا ب�سكل عام تتجه �إىل �لتغيري.. فال ميكن �إغفال �أن قي�سر 

رو�سيا �جلديد »بوتن« يعود للمرة �لثالثة �إىل �لكرملن، لكنه هذه �ملرة 

�أكر قدرة و�سالبة وم�سروعه �لكبري �أور��سيا �لكبرية و�لقادرة.

عبد اهلل نا�صر

أوروبــــا تـتـجـــــه نــحـو الـتـغـيـــير
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لبنانيات

مـــواقف
• ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي؛ املن�سق العام جلبهة 
جمل�س  واأع�ساء  ا�ستقبل  لبنان،  يف  الإ�سالمي  العمل 

القيادة، ال�سفري ال�سوري يف لبنان؛ د. علي عبد الكرمي 

علي، بح�سور النائب د. كامل الرفاعي، وقد مت التداول 

يف اآخر امل�ستجدات التي متر بها املنطقة.

وقد اأكد ال�سيخ جربي على الوقوف اإىل جانب ال�سعب 

بني  الداخلية  الفتنة  ورف�س  معه،  والت�سامن  ال�سوري، 

ال��واح��د، وعلى حرمة  وال��وط��ن  ال��واح��د  ال�سف  اأب��ن��اء 

اأن  معتربًا  الداخلي،  التقاتل  وحرمة  ال��دم��اء،  �سفك 

اإىل  يقف  واملعطاء  ال�سقيق  ال�سوري  ال�سعب  اأك��ري��ة 

جانب الإ�سالحات ال�ساملة، ويرف�س الفتنة والفو�سى 

واخلراب والتدمري، ويرف�س منطق التكفري الغريب عن 

�ساحتنا و�ساحة الدعوة الإ�سالمية.

الإ�سالح  �سفينة  اأن  اإىل  علي  ال�سفري  اأ�سار  من جهته، 

احلقيقي بداأت يف �سورية، واأن انتخابات جمل�س ال�سعب 

الدميقراطية  نحو  املطلوب  الطموح  مب�ستوى  �ستكون 

الذي  ال�سوري  ال��دم  على  حر�سه  م��وؤك��دًا  والتعددية، 

ي�سقط دون مقابل، يف الوقت الذي تعمل »اإ�سرائيل« ليل 

وتهجري  امل�ستوطنات،  وبناء  القد�س،  تهويد  على  نهار 

ما تبقى من ال�سعب الفل�سطيني من اأر�سه، اأمام مراأى 

وم�سمع العامل اأجمع.

• جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ا�ستقبل يف مركزه 
برئا�سة  باك�ستان،  امل�سلمني يف  وفدًا من جمل�س وحدة 

اأن  راأى  ال��ذي  نا�سر،  رج��ا  ال�سيخ  املجل�س  ع��ام  اأم��ني 

الوحدة املتمثلة يف لبنان؛ اأر�س املقاومة، هي النموذج 

الأمثل لكل العامل الإ�سالمي، مذكرًا اأنه يف حرب 2006، 

كان اأبناء امل�سلمني يف باك�ستان موجودين يف ال�ساحات 

يتظاهرون �سد اأمريكا و»اإ�سرائيل«، ول فرق بني ال�سنة 

اأنه  ومنوهًا  املقاومة،  خلف  جميعًا  كانوا  بل  وال�سيعة، 

يتمّكن  لن  وال�سيعة  ال�سنة  العلماء  من  العقالء  بوجود 

اأحد من اإيقاع الفتنة بينهم، معتربًا اأن خطوة تاأ�سي�س 

ت�ساهم يف  ال�سام هي خطوة جبارة  احتاد علماء بالد 

دعم خط الوحدة.

نيكول  اأن  راأى  عرقجي  ع��دن��ان  ال�سابق  النائب   •
من  عقابه  ون��ال  اأعماله،  �سر  يف  �سقط  �ساركوزي 

من  فخرج  امللتوية،  �سيا�ساته  على  الفرن�سي  ال�سعب 

الليزيه مهزومًا ذلياًل، فقد مار�س ال�سيا�سة ب�سكل ل 

اأخالقي، وكان الكذب و�سيلته الدائمة لتحقيق ماآربه 

داخليًا وخارجيًا، والكل يذكر كيف انفتح يف مرحلة 

من املراحل على العرب من البوابة ال�سورية، ليتبني 

لحقًا اأنه كان ي�سعى لعقود مالية مع عدد من الدول 

العربية، وملّا حرمه الأمريكيون منها، حتّول اإىل راأ�س 

حربة التدخل الع�سكري، جالبًا لفرن�سا والفرن�سيني 

الأزمات املالية بدًل من الرفاه الذي وعد به.

ال�سعبية  اجلبهة  من  وف��دًا  ا�ستقبل  عرقجي  وك��ان 

لتحرير فل�سطني - القيادة العامة، برئا�سة اأبو عماد 

وتقدير  وف��اء  درع  ل��ه  ق��ّدم  ال��ذي  م�سطفى،  رام��ز 

ملواقفه القومية والوطنية.

والأمنية  الق�سائية  الأجهزة  الأمة طالبت  حركة   •
ب�سرورة متابعة التحقيقات يف باخرة ال�سالح، حتى 

اإىل  العمليات  ه��ذه  يف  امل�ساركني  جميع  �سوق  يتّم 

جمل�س  انتخابات  باإجراء  احلركة  ورحبت  العدالة. 

ال�سعب ال�سوري، متمنية اأن تكون مدخاًل للم�ساحلة 

مبزيد  �سورية  لتنعم  ال�سيا�سي،  والإ�سالح  الوطنية 

من ال�ستقرار والأمن، وتعود كما كانت دائمًا ح�سن 

الأمة واملدافع عن حقوق العرب، وحامي املقاومة يف 

فل�سطني ولبنان.

وطالبت احلركة احلكومة اللبنانية ب�سرورة الإ�سراع 

وعدم التاأخري يف اإ�سدار قانون النتخابات، واأن يتم 

املقبلة،  النتخابات  يف  الن�سبية  بنظام  العمل  اإقرار 

كما ن�س الد�ستور بعد اتفاق الطائف.

ال�سيا�سي  الو�سع  ي�سهد  اأن  �سيا�سية  اأو���س��اط  تتوقع 

امل��ق��ب��ل��ة، بعد  امل��رح��ل��ة  ال�سخونة يف  م��ن  م��زي��داً  ال��ل��ب��ن��اين 

�سدور قرار اأمريكي باإ�سعال جبهة اال�ستعداد لالنتخابات 

يف  االأك��ري��ة  على  احل�سول  اأج���ل  م��ن  املقبلة،  الربملانية 

ما  على  �سورية«  يف  »التغيري  ملواكبة  ج��دي��دة،  م��رة  لبنان 

وزي��رة  م�ساعد  فيلتمان  جيفري  التقوا  م�����س��وؤول��ون  نقل 

اخلارجية االأمريكية الذي زار لبنان موؤخراً لهذه الغاية.

وي��ق��ول م��رج��ع لبناين ك��ب��ري: اإن ال��ت��دخ��ل االأم��ريك��ي 

من �ساأنه هز اال�ستقرار القائم، وهذا ال ي�سب يف م�سلحة 

اأحد يف املرحلة املقبلة، حمذراً من اأن عدم وعي »املعادالت 

ال��داخ��ل  يوؤ�س�س حل��رب طاحنة يف  ق��د  ودق��ت��ه��ا  ال��ق��ائ��م��ة« 

خطاأ  اإىل  وينبه  ف��ي��ه،  اال���س��ت��ق��رار  اأ���س��ا���س  ت��ه��دد  اللبناين 

عليهم  ���س��ريت��د  ال�����س��وري  ال��و���س��ع  اأن  ب��االع��ت��ق��اد  البع�س 

املواجهة مع  لي�ست وحدها يف ميدان  �سورية  الأن  اإيجاباً، 

وا�سعاً  لبنانياً  فريقاً  يواجهوا  اأن  ه��وؤالء  على  بل  ه���وؤالء، 

ا�ستعداده  واأظ��ه��رت  وح�سوره،  قدرته  االنتخابات  اأثبتت 

للقتال دفاعاً عن لبنان ووحدته، يف مواجهة م�ساريع تريد 

االأنظمة،  بع�س  على  للم�ساغبة  من�سة  لبنان  ا�ستخدام 

ال�سوري  الدعم  اأن  على  م�سدداً  �سورية،  يف  النظام  ومنها 

خل��ي��ار امل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان وامل��ن��ط��ق��ة، ي��ج��ع��ل م��ن دم�سق 

»حليفاً طبيعياً« الأ�سحاب هذا اخليار يف مواجهة اخليار 

االأمريكي، الذي اأثبت ف�سله يف كل املواجهات ال�سابقة.

وليد  ال��ن��ائ��ب  م�سلحة  م��ن  ل��ي�����س  اأن  امل��رج��ع  وي����رى 

بعد كل ما  اخل��ي��ار،  ه��ذا  اإىل  االن�سمام جم��دداً  جنبالط 

قام به من اأجل االنتقال بلبنان من االقتتال اإىل احلوار، 

قد  �ساخنة  �سجاالت  م��ن  االآن  ي��ج��ري  م��ا  اأن  اإىل  م�سريا 

يربهن على وجود »نوايا مبيته« تدفع بالو�سع اإىل االأ�سواأ.

يت�سرب  ما  بع�س  مع  اللبناين،  املرجع  كالم  ويتناغم 

من معلومات عن �سغوط هائلة متار�سها االإدارة االأمريكية 

على امل�سوؤولني اللبنانيني ال�سيا�سيني واالأمنيني، من اأجل 

توريط لبنان اأكر يف امللف ال�سوري. 

وحت���دث امل��رج��ع ع��ن ���س��غ��وط��ات ك��ب��رية مت��ار���س على 

اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ن اأج���ل ثنيه ع��ن ال��ت�����س��دد يف �سبط 

يدخلون  ال��ذي��ن  امل�سلحني  معاملة  و»حت�����س��ني«  احل����دود، 

م�سوؤولني  اأن  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  وت�سري  اأرا���س��ي��ه،  اإىل 

اأمريكيني، ويف مقدمهم فيلتمان كانوا على ات�سال مبا�سر 

مع م�سوؤولني، بغية االإفراج عن بع�س العنا�سر اللبنانية 

وال�سورية املتورطة يف عمليات اأمنية.

اإن هذه ال�سغوط ترتافق مع وعود  املعلومات  وتقول 

باالنتخابات  ال��ف��وز  اأج���ل  م��ن  وامل���ايل  ال�سيا�سي  ب��ال��دع��م 

املقبلة و»اإعادة الو�سع اىل �سكته«، م�سرية اإىل اأن »ن�سائح« 

اأجل التحالف مع قائد القوات  اإىل جنبالط من  اأ�سديت 

اجلبل  يف  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  يف  جعجع  �سمري  اللبنانية 

وال�سوف، وتقول املعلومات اأي�ساً اإن جنبالط اأبدى جتاوباً 

عربية  مراجع  من  و�سلته  التي  الن�سائح  هذه  مع  كبرياً 

التحالف،  ه��ذا  �سحايا  من  �سيكون  وبالتايل  واأم��ريك��ي��ة، 

النواب الكتائبيون يف لوائح عاليه وبعبدا، وتكري�س للواقع 

ال�����س��وف، ح��ي��ث �سيرت�سح ج��ن��ب��الط ع��ل��ى الئ��ح��ة غري  يف 

مكتملة مع النائب جورج عدوان على اأن يتعاون انتخابياً 

عن  االآن  لغاية  يف�سح  اأن  دون  م��ن  امل�ستقبل،  ل��وائ��ح  م��ع 

»يبحث  امل��و���س��وع  اأن  باعتبار  ال��ك��ام��ل،  التحالف  اإمكانية 

قانون  اإق����رار  منع  يف  جنبالط  جن��اح  بانتظار  حينه«  يف 

اآذار..  ل�8  االأف�سلية  يعطي  اآخ��ر  قانون  اأي  وال  الن�سبية، 

ومن هنا فقط ميكن تف�سري الهجوم العنيف الذي ي�سنه 

النائب مي�سال عون على جنبالط.. وال�سكوت الذي ال يقل 

»عنفاً« حلزب اهلل.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية

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

كرت الت�ساوؤالت حول زيارة م�ساعدة 

وزي������ر اخل���ارج���ي���ة االأم����ريك����ي����ة ج��ي��ف��ري 

وما هو هدفها  للبنان،  االأخ��رية  فيلتمان 

الرئي�س، فهل هي من اأجل اإقامة مناطق 

عازلة يف ال�سمال، وبالتايل ت�سهيل حركة 

ان��ط��الق��اً  ���س��وري��ة  ال���س��ت��ه��داف  امل�سلحني 

من لبنان، اأو حلث احلكومة على تطبيق 

العقوبات االأمريكية على دم�سق، اأو للحد 

مع  وال�سيا�سي  االقت�سادي  التعاطي  من 

اأو لل�سغط على احلكومة الإجراء  اإي��ران، 

االنتخابات النيابية وفق القانون ال�سابق؟ 

وليد  بالنائب  االأول  لقاءه  خ�س�س  ومل��اذا 

جنبالط؟ 

االطالع،  وا�سعة  عربية  اأو�ساط  توؤكد 

اأن احل��ي��ز االأك�����رب م���ن ل��ق��اء ف��ي��ل��ت��م��ان - 

اإي��ج��اد  كيفية  يف  للبحث  ك���ان  ج��ن��ب��الط، 

ذري���ع���ة ل��ق��ط��ع ع��الق��ة االأخ�����ري م���ع ح��زب 

اهلل، وبالتايل خروج وزرائه من احلكومة، 

يف حم����اول����ة ل���ع���زل احل�������زب، ا���س��ت��ك��م��ااًل 

ال����س���ت���ه���داف حم�����ور امل���م���ان���ع���ة، يف ���س��وء 

ا�ستمرار احلرب على �سورية.

وو�����س����ع����ت امل���������س����ادر ك������الم »رئ���ي�������س 

اال����س���رتاك���ي« ال����ذي رد ف��ي��ه ع��ل��ى ال��ع��م��اد 

مي�سال ع��ون، وع��ربرّ من خالله عن عتبه 

على من اعتربهم »الذين يطلقون العنان 

يف نب�س القبور«، قا�سداً بذلك حزب اهلل 

ب��داي��ة  مب��ن��زل��ة  اأن���ه  ي�سميه،  اأن  دون  م��ن 

اال�ستدارة اجلنبالطية اجلديدة.

اأن م���واق���ف رئ��ي�����س��ي  امل�������س���ادر  وت�����رى 

اجل���م���ه���وري���ة م��ي�����س��ال ���س��ل��ي��م��ان وجن��ي��ب 

م��ي��ق��ات��ي ل����ن ت���ك���ون ب���ع���ي���دة ع����ن م��وق��ف 

ج��ن��ب��الط يف ����س���اأن اإ����س���ق���اط احل��ك��وم��ة، 

وا���س��ع��ة رف�������س ���س��ل��ي��م��ان ال��ت��وق��ي��ع على 

مر�سوم 8900 مليار لرية، و�سعي ميقاتي 

ال��ت��غ��ي��ري  وزراء  م�������س���اري���ع  ع���رق���ل���ة  اإىل 

اأجل �سل  ال�سياق عينه، من  واالإ�سالح يف 

يد احلكومة، واالإ�سراع يف نعيها.

�سدد  فيلتمان  اأن  االأو���س��اط  وك�سفت 

اإي�سال  املذكور على �سرورة  اللقاء  خالل 

وفق  اآذار«،   14« فريق  من  نيابية  غالبية 

��ن و���س��ول اأك��ري��ة من  ق��ان��ون جديد ي��وؤمرّ

اإي��ه��ام  م��ن خ��الل��ه  وي��ت��م  اآذار،   14 ف��ري��ق 

ال����راأي ال��ع��ام ب��اأن��ه خمتلف ع��ن ال��ق��ان��ون 

ال�سابق، وقد يدفع هذا »التغيري« �سليمان 

ال��ق��ان��ون  امل���واف���ق���ة ع��ل��ى  اإىل  وم��ي��ق��ات��ي 

املذكور.

ف��ري��ق  رف�������س  اأن  االأو������س�����اط  وت������رى 

على  الراهنة  احلكومة  اإ�سراف  احلريري 

االآنف  املخطط  االنتخابات، هو جزء من 

الذكر.

جنبالط  وزراء  ا�ستقالة  ت�ستبعد  ومل 

م����ن احل���ك���وم���ة يف وق�����ت ق����ري����ب، ت��ل��ي��ه��ا 

ا�ستقالة وزارء ميقاتي و�سليمان يف خطوة 

من�سقة.

وع����ن ال���و����س���ع االأم����ن����ي يف ال�����س��م��ال، 

واحل���دي���ث ع���ن اإق���ام���ة مم����رات اإن�����س��ان��ي��ة 

االأو�ساط  اللبنانية، حذرت  االأرا�سي  على 

ان��ف��ج��ار ال��و���س��ع يف �سمال  ال��ع��رب��ي��ة م���ن 

ل��ب��ن��ان، وم���ن حم��اول��ة اإق��ام��ة ب���وؤر اأمنية 

ل��الن��ق�����س��ا���س ع��ل��ى ����س���وري���ة، ب��ع��د ف�سل 

امل���ج���م���وع���ات امل�����س��ل��ح��ة م����ن اإق���ام���ت���ه���ا يف 

الداخل ال�سوري، معتربة اأن احلملة التي 

على  اللبنانيني  االأف���رق���اء  بع�س  ي�سنها 

اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ت��اأت��ي يف ه���ذا االإط����ار، 

عن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ثني  منها  وي��راد 

الوطنية،  الوحدة  دورها يف احلفاظ على 

حتت تاأثري اإثارة النعرات املذهبية.

واأك�������دت االأو������س�����اط م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة 

ال�سورية، ويف طليعتها  املوؤ�س�سات  متا�سك 

القوات امل�سلحة، وت�سميمها على اجتثاث 

ظاهرة االإره��اب، مرجحة يف الوقت عينه 

اإىل  وال�سالح  االإرهابيني  تدفق  ا�ستمرار 

�سورية، والفتة اإىل اأن هذا االأمر مرتبط 

بثالثة اأمور:

امل������ايل  ال������دع������م  ا�����س����ت����م����رار  اأواًل: 

واللوج�ستي للمجموعات امل�سلحة.

الت�سليل  ح��م��الت  ا���س��ت��م��رار  ث��ان��ي��اً: 

االإعالمي، وتغطية اجلرائم.

ثالثاً: ا�ستمرار التحري�س املذهبي.

امل��وف��د  م�سعى  اأن  امل�����س��ادر  واع���ت���ربت 

العربي والدويل اإىل �سورية كويف اأنان، هو 

الإيجاد ت�سوية لالأزمة، بعد اقتناع املجتمع 

الدويل با�ستحالة �سقوط �سورية، م�سرية 

يف الوقت عينه اإىل اأن احلكومة ال�سورية 

ما كانت لتوافق على خطة اأنان، وبالتايل 

�سحب اجلي�س من املدن، لوال تاأكدها من 

اجتثاث معظم املجموعات االإرهابية.

وختمت امل�سادر بالقول: »لقد اهتزت 

�سورية.. لكنها لن تقع«. 

ح�شان احل�شن

ماذا طلب فيلتمان خالل زيارته للبنان؟

) �لعدد 213(  �جلمعة - 11 �أيار - 2012

النائب وليد جنبالط مرحباً بجيفري فيلتمان

جنبالط يتحالف انتخابيًا 
مع »القوات«.. والضحايا كتائبيون



قد ال يحمل »التوا�سع« الكبري الذي اأظهره النائب 

لكن  ج��دي��د،  اأي  فيلتمان  جيفري  اأم���ام  ح��رب  بطر�س 

دوران���ه���ا،  ���س��رع��ة  امل���روح���ة يف  ي��ف��وق��ون  ل��ب��ن��ان  �سيا�سيي 

رفيعي  �سوريني  �سيوفاً  نن�سى  ال  القريبة  ال��ذاك��رة  ويف 

امل�����س��ت��وى، ك���ان���وا ب��ا���س��ت��م��رار خ��ط��ب��اء يف ذك����رى رح��ي��ل 

ال�ست  اأن  حتى   ،2003 عام  حتى  معو�س  رينيه  الرئي�س 

نائلة اأ�سهرت عداءها لالإمربيالية االأمريكية، ورف�سها 

حل�سار العراق ثم احتالله.

اأم����ا ول��ي��د ج��ن��ب��الط ف��ت��ح��ت��ار اأي����ن ت��ق��ف م��روح��ت��ه، 

وعلى اأي �سرعة ب�سكل يذكرنا؛ يف بدايات عهد االنتداب 

ال��ف��رن�����س��ي، حينما ك��ان��ت اأروق����ة ال�����س��راي ال��ك��ب��رية تعج 

مراكب  م�ساريف  »وبلغت  التاأييد،  الإث��ب��ات  بالفر�سان 

اإنكليزية  املليون ون�سف مليون لرية  الفر�سان ما يفوق 

– خ��رج راح - تعوي�ساً عن  ف��ار���س  األ��ف  اأخ��ذه��ا تقريباً 

ان��زع��اج��ه��م يف امل��ج��يء اإىل ب����ريوت م��ن ال�����س��وف، وك��ان 

ي�سادف اأن كل فار�س كان ياأتي اأكر من خم�س اإىل ع�سر 

مرات يف املواكب الدرزية املتتابعة التي ظلت اأربعة اأ�سهر 

امل�سيو  وك���ان  وتهليل«،  بهزيج  ي��وم��ي��اً  ب���ريوت  اإىل  ت��اأت��ي 

عدد  يح�سي  ب��اأن  »يكتفي  ال�سهري  امل�ست�سرق  مر�سييه 

تتبدل  االأ�سماء  الوجوه، وكانت  يتبني  اأن  دون  الفر�سان 

مر�سييه  م�سيو  ي��ع��رف  ف��ال  امل��الب�����س،  ك��ان��ت  كما  يومياً 

باالأم�س، عادوا  الذين ج��اءوا  اأكر  اأن  اأو يتجاهل عمداً 

اليوم«.

ماذا تغري بني االأم�س واليوم بالن�سبة اإىل انقالبات 

�صيا�صيينا؟

ال�سعودية  من  احلريري  �سعد  اع��ت��ذارات  نن�سى  هل 

اأم ق�سة  اإنكاره اأي اتفاق مع حزب اهلل يف الريا�س،  بعد 

ال�سهود الزور الذين هزوا عالقة العائلة مع �سورية، اأم 

االأ�سد يف دم�سق بعد ذات �سحور  ب�سار  النوم على �سرير 

رم�ساين؟

رمب����ا ك��ان��ت االإ�����س����ارة م��ف��ي��دة اإىل ن��ائ��ب اجل��م��اع��ة 

االإ�سالمية �سابقاً خالد �ساهر، الذي كان �سديقاً للوزير 

االنتخابات  ب��ه يف  ف���اإذا  اإي��ل��ي حبيقة،  ال��راح��ل  وال��ن��ائ��ب 

التالية يتحالف مع قوى ي�سارية، الأن اجلماعة رف�ست 

تر�سيحه ليكون يف 2009 نائباً وركناً من اأركان امل�ستقبل 

ي��ت��ذك��ر ق��ب��ل �سنتني النائب  اأح���د  امل��ت��ط��رف��ني.. ث��م ه��ل 

�سعد  االأزرق  الزعيم  يد  وتقبيله  البريوتي عمار حوري 

احلريري؟ وماذا عن االأزرق االآخر النائب حممد قباين 

للحركة  املركزي  ال�سيا�سي  املجل�س  يف  ع�سواً  كان  الذي 

الرئي�س  كتلة  يف  ونائباً  االأهلية،  احل��رب  اإب��ان  الوطنية 

اإىل  لينقلب  ب��ريوت،  يف  الئحته  على  ومر�سحاً  احل�س، 

اللون االأزرق اخلال�س، مر�سحاً �سد �سمري لبنان، ونائباً 

بداًل منه!

وحتى ال نن�سى ماذا ب�ساأن فوؤاد ال�سنيورة؛ »الزعيم« 

ال�سيا�سية،  احل��ري��ري��ة  وري���ث  ي��ك��ون  الأن  االآن  ال��ط��م��وح 

والذي عند اأي نقا�س يف زمن احلريري االأب، كانت كلمة 

الرئي�س الراحل الوحيدة: »�سكوت يا فوؤاد«.. في�سمت.

بعيد،  زم��ن  منذ  لبنان  �سيا�سيي  يف  تغري  م��اذا 

حتى قبل اأن ياأتي اأهلنا اإىل الوجود »فعندما قررت 

احلكومة العثمانية و�سع اتفاق القائمقاميتني حيز 

الزعماء  بني  اخلالفات  قامت   ،1841 عام  التنفيذ 

وحت��دي��د  ال��ق��ائ��م��ق��ام��ني  اخ��ت��ي��ار  ح���ول  اللبنانيني 

الدويلتني،  حدود  ر�سم  ويف  منهما،  كل  �سالحيات 

كل  ينا�سر  اخل��الف��ات،  ه��ذه  يف  القنا�سل  ��ل  وت��دخرّ

منهم الفريق املن�سوي حتت لواء دويلته«.

ويف عهد املت�سرفية مل يتغري �سيء، ويقول ا�سكندر 

عندما  االأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  خ���الل  »ويف  ري��ا���س��ي: 

امتيازاته،  األ��غ��وا  اأن  بعد  لبنان  جبل  العثمانيون  حكم 

راأي���ن���ا ه�����وؤالء االأت������راك ع���ن ك��ث��ب، ي��اأت��ون��ن��ا يف ال��ب��داي��ة 

وحو�س  اإىل  حني  بعد  وينقلبون  اإن�سانيني،  م�ستقيمني 

ك��ا���س��رة وف��ا���س��ق��ني و���س��ارق��ني ح��رام��ي��ة - ع��ن��دم��ا نفت�س 

ما  وبكل  حيل،  من  عندنا  ما  بكل  ر�ساهم  اكت�ساب  عن 

اأن  اأقول  اأن  اأريد  اأ�سباب وطرق لالإغراء، وال  عندنا من 

الكثريات من احل�سان كن يف راأ�س اأن��واع ذلك االإغ��راء.. 

لكن ما بولغ به اأثناء احلربني الكبريتني، هو اأن العدد 

اأ�سرة االأ�سياد  اإىل  االأكرب من مئات احل�سان، كن ي�سلن 

واالإنكليز  الفرن�سيني  بعدهم  وم��ن  االأت���راك  احلاكمني 

واالأ�سرتالية عن طريق احلنان االأبوي«.

وماذا بعد؟

والنائب  ع��ط��ااهلل  اليا�س  ال�سابق  النائب  نذكر  ه��ل 

ديكتاتورية  اأج��ل  و»ن�سالهما« من  وهبي،  اأم��ني  احل��ايل 

الربوليتاريا، فاإذا بهما اأحد رموز الدفاع عن الليربالية 

املتوح�سة واقت�ساد ال�سوق..!

ال تن�سوا اأن هناك من ُيربح املواطنني جميل ومكارم 

على احلركة  يوماً  اأو مروا  كانوا  باأنهم  واالأحياء  املوتى 

ال�سلح  اأكرب رموز  االآن من  ف��اإذا بهم  العربية،  القومية 

واال�ست�سالم اأمام العدو االإ�سرائيلي..

ف��ه��ل ن��ق��ول رح���م اهلل ال��ت��اري��خ ال��وط��ن��ي اأو ال��رج��ال 

ودفاع  زمن ندمي اجلميل  نفعل يف  وم��اذا  الوطنيني..؟ 

�سمري جعجع عن االإخوان؟!

م�ؤمن احللبي

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

»تواضع« حرب أمام فيلتمان
سيرة سياسية لبنانية »من أيام زمان«

 ،1988 اأي��ار عام  اإذاع��ة النور يف التا�سع من  انطلقت 

اإىل �سوت  ال��ف��رتة حت��ت��اج  امل��ق��اوم��ة يف تلك  ك��ان��ت  حيث 

معلومات عن  وين�سر  اأهدافها،  ويدافع عن  عنها،  يعربرّ 

ج لعالقتها ودورها يف املجتمع  عملياتها اجلهادية، ويرورّ

وت�سديها لالحتالل االإ�سرائيلي يف اجلنوب، اأو يف البقاع 

اأن منت االإذاعة  اإىل  اأيار،  الغربي، فكانت االنطالقة يف 

مع الزمن، و�سارت ت�سعر بدورها االأ�سا�سي والفاعل يف 

التوا�سل مع جمهور املقاومة.

ال�سيد يو�سف نور الدين؛ نائب املدير العام لالإذاعة، 

حدثنا عن ر�سالة اإذاعة النور فقال:

ر�سالة االإذاعة هي ر�سالة ال�سيا�سي امللتزم بالق�سية 

االإمي��ان��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة م��ن ح��ي��ث ال�����س��راع م��ع ال��ع��دو 

وك�سف  ال��ع��امل��ي،  واال���س��ت��ك��ب��ار  وال�سهاينة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اال�ستكبار يف  ال�سوء على حركات  وت�سليط   امل��وؤام��رات، 

لبنان واملنطقة ب�سكل عام. 

الدعوة  اأواًل  ق��ائ��اًل:  اأه��داف��ه��ا، ف�سرح  اأه��م  اأم��ا ع��ن 

وامل�ساهمة  االأدي���ان،  واح���رتام  واالأخ���الق،  الف�سيلة  اإىل 

يف بناء جمتمع اأ�سيل برتاثه، وعزيز بحا�سره، وحررّ يف 

م�ستقبله.

واملفاهيم  القيم  ن�سر  اإىل  بدورها  االإذاع���ة  ت�سعى  و 

ومفاهيمها،  ومبادئها  ال�سماوية  الر�ساالت  من  النابعة 

الوحدة  وم��ن��اخ   ، الوطنينينْ وال�سيادة  االن��ت��م��اء  وتعزيز 

اإحياء  اإىل  باالإ�سافة  اللبنانيني،  بني  امل�سرتك  والعي�س 

وتاريخية  فيه من معامل ح�سارية  ما  واإب���راز  ال��رتاث، 

واآث�������ار وف����ن����ون، وت���ع���زي���ز ���س��ب��ل ال���ت���وا����س���ل احل�����س��اري 

املختلفة،  واالأدي����ان  واملجتمعات  االأف����راد  ب��ني  وال��ث��ق��ايف 

وال�سيا�سية  االجتماعية  امل��ج��االت  يف  املجتمع  وتنمية 

والثقافية،  الرتبوية  والتنموية  والعلمية  واالقت�سادية 

للحياة،  ال��ن��ظ��رة  ن  اجل��م��ه��ور مب��ا يح�سِّ ع��ن  وال��رتف��ي��ه 

ويبعث على االأمل والتفاوؤل.

و�سرح نور الدين قائاًل: عملت االإذاع��ة على التنوع 

وامل��ذاه��ب، وجميع  االأطياف  كل  براجمها، فخاطبت  يف 

يف  اأو  لبنان  يف  ���س��واء  وك��ب��اراً،  ���س��غ��اراً  املجتمع؛  �سرائح 

ه��ذا اجل��دار  اأن تخرتق  فا�ستطاعت  ال��ع��امل اخل��ارج��ي، 

ال���ذي ك��ان م��ن اأه���م ال��ع��وام��ل يف ح�سار االإذاع�����ة، التي 

ا�ستطاعت اأن ت�سل اإىل قلوب النا�س.

االنتفا�سة يف  ���س��ورة  نقل  االإذاع����ة يف  دور  ع��ن  اأم���ا 

فل�سطني، فتحدث قائاًل: من الطبيعي اأن االإذاعة كان 

لها دور كبري يف التوا�سل مع ال�سعب الفل�سطيني، الذي 

الق�سية  اأعيننا على  جاهد بكل ما عنده، ونحن فتحنا 

الفل�سطينية وعلى املجاهدين الفل�سطينيني وحركاتهم 

الن�سالية يف وجه العدو االإ�سرائيلي، لذلك  كان هناك 

توا�سل طبيعي بالدعم املعنوي والو�سول اإىل االأهداف، 

وا�ستطاعت املقاومة بن�سالها وعملياتها اأن تتوا�سل مع 

لها  ال�سفة، وكان  اأو  �سواء يف غزة  الفل�سطيني،  ال�سعب 

وك��ان  املعنويات،  رف��ع  حيث  م��ن  متبادل  وتفاعل  ت��اأث��ري 

لالنتفا�سة تاأثري كبري على املقاومة، والعك�س �سحيح.

 اأما عن دور االإذاعة يف حرب متوز فقال ال�سيد نور 

بالرغم  كبري،  دور  لالإذاعة  كان  متوز  حرب  يف  الدين: 

من اأن العدو ال�سهيوين ا�ستهدفها منذ اليوم االأول يف 

ر املبنى االأ�سا�سي، لكن  �سربه و�سرب حمطات البث، ودمرّ

االإذاع��ة مل تتوقف عن البث ولو حلظة واح��دة، وبقيت 

���س��ام��دة يف وج���ه ال���ع���دوان ال��غ��ا���س��ب، وك���ان ل��ه��ا ت��اأث��ري 

واجلمهور  املجاهدين  والتوا�سل مع  العمليات  كبري يف 

واالأهل والنازحني الذين انت�سروا يف بقاع لبنان و�سورية 

ووا���س��ع  يف  ب�سكل كبري  ال��دور  ه��ذا  وانعك�س  وغريهما، 

جميع اأنحاء الدول، خ�سو�ساً فل�سطني، التي �سرعان ما 

حملت هذا االنت�سار ورفعت لواءه يف غزة، وا�ستطاعت 

لبنان  انت�سار  فكان  االإ�سرائيلي،  العدو  �سوكة  تك�سر  اأن 

وفل�سطني تواأمني يف وجه العدو االإ�سرائيلي.

ولتميز االإذاع��ة وقفة خا�سة مع ال�سيد نور الدين، 

فقال:  �سغرية  بكلمة  االإذاع����ة  يف  العاملني  م  ك���ررّ حيث 

اليوم  االإذاع��ة منذ  املقاومة موجودة يف قلب  كانت روح 

العاملون يف  التي يحملها  ال��روح  ه��ذه  وم��ازال��ت  االأول، 

اأنهم يجاهدون ويقامون يف  االإذاع��ة، هم يف �سعور دائم 

براجمهم  ويطلقون  اإذاع���ي،  عمل  اأي  ويف  برنامج،  اأي 

واأع��م��ال��ه��م االإذاع���ي���ة ن��ريان��ا يف وج��ه ال��ع��دو، ويطلقون 

�سياء يف طريق املجاهدين، لذلك هذا التفاين يف العمل 

له تاأثري كبري على روحيته، الذي يجعل االإن�سان يتعب 

ال��و���س��ول نحو  اأج���ل  وي�سهر ويعطي ك��ل م��ا ع��ن��ده م��ن 

االأف�سل يف عطائه، وهذا عامل اأ�سا�سي يف هذا املجال.

يف  الفني  امل�ستوى  عن  نغفل  اأن  ميكننا  وال  وت��اب��ع: 

موؤثر  ب�سكل  اأنف�سنا  ر  ن��ط��ورّ اأن  ا�ستطعنا  فقد  االإذاع����ة، 

وفاعل، وكنا حري�سني على اأي نقطة تطور العمل، وهي 

اأو يف  امل�ساركة مثاًل يف مهرجانات االإذاع��ات يف القاهرة 

العربية،  االإذاع���ات  احت��اد  يف  الفاعل  واحل�سور  تون�س، 

وكنا ناجحني منذ م�ساركتنا من اليوم االأول، ومن اأجل 

اللجان  النجاح كنا ن�ستفيد من تقييم  الثبات على هذا 

ومن امل�ساركة حتى نطور من اأعمالنا.

ومازالت  تتقدم،  مازالت  النور  اإذاع��ة  قائاًل:  وختم 

ت�سعد ال�سلم درجات وتت�سع اآفاقها، ناأمل اأن تبقى هذه 

الروحية واحلما�س موجودين لدى العاملني والقيرّمني 

املكان  نف�سه يف  االإن�����س��ان  ي��رى  م��ا  ف��دائ��م��اً  العمل،  على 

املنا�سب، وي�سعى نحو االأف�سل..

اأجرت احل�ار: مالك املغربي

إذاعة النور.. صوت المقاومة منذ أربعة وعشرين عامًا
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ال�ست نايلة معورّ�س

ال�سيد يو�سف نور الدين.. نائب مدير اإذاعة النور

النائب عمار حوري يندفع لتقبيل يد الرئي�س �سعد 

احلريري.. واالأخري يرف�س



التغيري ح�صل، لكن الإ�صالح 

ل يزال متعرثًا، لأنه بحاجة 

اإىل اأكرثية نيابية فعلية.. 

الأمور عالقة ومعلقة بانتظار 

النتخابات النيابية.. زيارة 

ليربمان معيبة بحق اللبنانيني، 

واأمريكا تتدخل يف ال�صاردة 

والواردة.. العماد عون خربط 

م�رشوع الكبار، ومواجهته 

لك�رشه يف املناطق امل�صيحية 

بداأت.. 

جريدة »الثبات« التقت 

ع�صو تكتل التغيري والإ�صالح؛ 

النائب �صليم �صلهب، وكان 

هذا احلوار: 

ال ي�ؤيد النائب �سليم �سلهب الكالم 

ال����ذي ي��ق���ل اإن االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 

�سعد  النائبني  ك��الم  ف��راأي��ه  انطلقت، 

احل���ري���ري وول��ي��د ج��ن��ب��الط ال��غ��رائ��زي 

�سمن  ي��ن��درج  املن�سرم  االأ���س��ب���ع  نهاية 

���س��ي��اق حت�����س��ر ال���ع���دة.. ي��ق���ل: هناك 

ال�سف�ف وتهيئة االأج�اء  م�سعى لر�ص 

املنا�سبة لهم، ومع االأ�سف هناك حماوالت 

عبارة  ا�ستخدام  مثل  الع�اطف،  الإث���ارة 

اأو  و»ن��ك���ن  للحريري،  م�سرية«  »�سنة 

النا�ص  لتخ�يف  جل��ن��ب��الط،  ن��ك���ن«  ال 

واالإي����ح����اء ب��اأن��ه��م امل���ن���ق���ذون االأب���ط���ال، 

ولطم�ص كل اأعمالهم ال�سيئة.. وي�سيف 

�سلهب: يرف�س�ن خماطبة عق�ل النا�ص 

ل��ف��ق��دان��ه��م االأ����س���ل����ب اجل����اد امل��ن��ط��ق��ي، 

م����ا ي����ري����دون����ه ف���ق���ط االح����ت����م����اء خ��ل��ف 

مل�ساريعهم  مرتا�ساً  ال�ستخدامه  ال�سعب 

امل�����س��ب���ه��ة، ف��ج��ن��ب��الط ي�����س��ع��ى ك��ع��ادت��ه 

الدروز  طائفة  لدى  اإح�سا�ص  اإيجاد  اإىل 

باأنها م�ستهدفة، لت�سر وراءه انتخابياً، 

ولترير �سرقة اإرادة امل�سيحيني انتخابياً 

يف بع�ص املناطق«. 

براأي النائب املتني، �سقف احلريري 

عايل النرة يع�د اإىل �سع�ر االأخر باأنه 

بعيد عن النا�ص، يق�ل: »يجب اأال نن�سى 

اأن اخلطاب من اخلارج مل�ؤيديه يتطلب 

جهداً م�ساعفاً، فالعام امل�سري بح�سب 

اأك��ر مما ه�  �س�رية  ق�له م�ّجه جتاه 

م�سره  الأن  وذل���ك  ل��ب��ن��ان،  اإىل  م���ج��ه 

�سلهب  ويتابع  امل��ح��ك«.  على  ال�سخ�سي 

ح��دي��ث��ه »اإن ك���ان م��ن م����ؤي���دي اإ���س��ق��اط 

اللبناين دميقراطياً، فنحن من  النظام 

اأوائل الداعني له، فالطائف منذ اإقراره 

ي��اأخ��ذ ال��ب��ل��د م��ن م����اأزق اإىل اآخ����ر، وه��� 

ي�سعب  وبالتايل  ومهرتئ،  فا�سل  نظام 

ت�سليحه«.

����س���األ���ن���ا ���س��ل��ه��ب ع����ن ك�����الم ال��ع��م��اد 

م���ي�������س���ال ع������ن يف ذك������رى ع�����دت����ه م��ن 

م��ن��ف��اه ال��ب��اري�����س��ي، واع��ت��ب��ار اخل��ط��اب، 

ب��ح�����س��ب ال���ب���ع�������ص، ت�������س���ع���ي���دي���اً جت���اه 

ج��ن��ب��الط، ي��ج��ي��ب ���س��ل��ه��ب: »اجل�����رال 

خ���اط���ب ع���ق����ل امل��ح��ت�����س��دي��ن يف ���س��اح��ة 

عم�ماً،  اللبنانيني  كما   ،»platea«�ال

انفتاحه على اجلميع  انطالقة  متذكراً 

جنبالط  ي�سف  اأمل   ..2005 العام  منذ 

ي�سعى  اأمل  ب���ال����»ت�������س����ن���ام���ي«؟  ع����دت���ه 

ع�دته  لعرقلة  وحلفاوؤه  امل�ستقبل  تيار 

اإىل لبنان قبل االنتخابات؟ اأمل  ج�سدياً 

احلك�مة  داخ���ل  متثيله  ع��ل��ى  ي�سّيق�ا 

الرئي�ص حل�د على  بتف�سيلهم م�ساركة 

م�����س��ارك��ت��ه؟ حم���ارب���ة اجل�����رال وت��ي��اره 

ميكن  ال  وب��ال��ت��ايل  قبلهم،  م��ن  ممنهج 

هج�ماً  ه��ذه  االإق�����س��اء  م�اجهة  اعتبار 

»مل  �سلهب:  وي�سيف  االآخ���ري���ن«.  على 

ا�ستخدام هذه  الفريق االآخر من  يتعلم 

االأ����س���ال���ي���ب، الأن���ه���ا ت��ف��ي��د اجل�����رال وال 

التكتل  ح���از   2005 ال��ع��ام  ف��ف��ي  ت�����س��ره، 

على 21 نائباً، ويف العام 2009 حاز على 

اأخ�سامنا  ال��ع��ب��ارة:  ب�سريح  نائباً،   27
ال�سيا�سي�ن ال ميلك�ن حداً اأدنى من اأي 

عرقلة  فقط  هدفهم  �سيا�سي،  م�سروع 

ديناميكية التيار، الأن يف متدده خربطة 

وعرقلة  امل��ح��ل��ي��ة،  اخل��ا���س��ة  مل�ساريعهم 

مل�سالح اأو�سيائهم اخلارجية«.

فيلتمان.. وليربمان

مي���ي���ز ���س��ل��ه��ب ب����ني ح�������راك ن��ائ��ب 

م�����س��اع��د وزي����رة اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي��ة 

ل�س�ؤون ال�سرق االأدنى؛ جيفري فيلتمان، 

وع�������س���� ال���ك����ن���غ���ر����ص االأم�����رك�����ي ج��� 

ليرمان، يق�ل ح�ل زيارتهما االأخرة 

االإدارة  داخل  م�ظف  »فيلتمان  للبنان: 

جمل�ص  يف  �سيخ  وليرمان  االأم��رك��ي��ة، 

اإداري�����ة  ���س��ل��ط��ة  االأول مي��ل��ك  ال�����س��ي���خ، 

تنفيذية بالن�سبة اإىل دولته، والثاين ال 

يتمتع باأية �سفة فعلية على االأر�ص«. 

ي��ف�����س��ر ���س��ل��ه��ب ف���ك���رت���ه جل���ري���دة 

ال  لبنان  اإىل  م��ع��اً  جميئهما  »ال��ث��ب��ات«: 

ع��ل��ى نف�ص  ���س���ي��اً  ي��ع��م��الن  اأن��ه��م��ا  يعني 

م�سروع  خدمة  يف  يك�نان  قد  امل��س�ع، 

واحد، لكن االأدوار قد تختلف، ففيلتمان 

املخ�ل ر�سمياً نقل روؤية دولته للبنانيني 

ت�����س��ه��ل م��ه��ام��ه خل�����س���ع م��ع��ظ��م ال���ذي 

التقى بهم لالأوامر اخلارجية، يف وجهه 

اأنا�ص »�سهلني« وقد خرهم جيداً، رغم 

ك�نه مل ي�ستطع جمعهم كلهم يف مكان 

واح�����د. ي��ت���ق��ف ���س��ل��ه��ب ق��ل��ي��اًل وي��ت��اب��ع 

اإليهم بقدر  فكرته: فيلتمان مل ي�ستمع 

ما اأبلغهم التعليمات، اأما ليرمان الذي 

مل يلتق ال�سيا�سيني، نحن كن�اب ناأ�سف 

حلراكه غر مقب�ل يف ال�سمال، ونخجل 

من م�قف حك�متنا الغائب، فمنذ متى 

ي�س�ل  اأن  اأجنبية  دول���ة  لنائب  ُي�سمح 

ويج�ل يف الدولة من دون اإذن مبا�سر؟ 

هل ُي�سمح يل كنائب عن املجل�ص النيابي 

ملعاينة  اأم���رك���ا  اإىل  ال��ت���ج��ه  ال��ل��ب��ن��اين 

ملعرفة  املك�سيك  م��ع  احل��دودي��ة  املناطق 

م���ا ي��ح�����س��ل ع���ن ك��ث��ب م���ن ت��ه��ري��ب بني 

البلدين؟ هل ياأذن�ن يل بذلك من دون 

اأخذ م�افقة االإدارة االأمركية؟

اللبنانية  احلك�مة  �سلهب،  بح�سب 

ال���دول���ة يف  ت��ق��اع�����ص  تتحمل م�����س���ؤول��ي��ة 

ممار�سة �سيادتها، يق�ل: نحن جمرون 

ك����ن�����اب ت��ك��ت��ل ع���ل���ى م���الح���ق���ة اأع���م���ال 

احل��ك���م��ة رغ����م م�����س��ارك��ت��ن��ا يف احل��ك��م، 

وم�ساواتنا  الإح��راج��ن��ا  اإف�سالنا  م�سعى 

النائب  بهم جاٍر على قدم و�ساق، ي�سرح 

�سلهب فكرته: »التغير اجلذري ح�سل، 

باالإ�سالح  ي�ؤمن�ن  الذين  واالأ�سخا�ص 

بداأوا، لكن البداية ال تعني ال��س�ل اإىل 

ال�سعب،  ويتمناه  نتمناه  الذي  االإ�سالح 

�سعد احلريري  اأواف��ق  اأنا  ال�سبب  ولهذا 

ع��ل��ى اع���ت���ب���ار ه����ذه ال�����س��ن��ة م�����س��ري��ة، 

براأينا  وال��ك��ام��ل  االأخ���ر  االإ���س��الح  الأن 

يف  لت�جهاتنا  ال�سعب  م�ساندة  يتطلب 

م���ؤخ��راً  ع���ن  والعماد   ،2013 انتخابات 

ف�سل اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني على 

ال�زير �سربل نحا�ص، الأن  ال�سر بروؤية 

لي�ست جلانبك  فعلياً  النيابية  االأكرية 

يف عملية بناء الدولة، وبالتايل االإ�سالح 

ب�ترة  عملياً  يبداأ  واجل��ذري  احلقيقي 

�سريعة بعد انتخابات 2013«.

�سليمان.. والد�ستور

ع����ن ح����ال����ة ال����ت�����ت����ر ال����ت����ي ت��رب��ط 

اجلرال ع�ن بالرئي�ص مي�سال �سليمان، 

يق�ل:  التفاهم،  �س�ء  على  �سلهب  ي�ؤكد 

ي��رف�����ص رئ��ي�����ص اجل��م��ه���ري��ة مم��ار���س��ة 

امل��ادة  وتطبيق  الد�ست�رية  �سالحياته 

ال��د���س��ت���ر ال��ل��ب��ن��اين م��ن جهة،  م��ن   58
وي��ق��ح��م ن��ف�����س��ه يف ���س��الح��ي��ات ال������زراء 

التعيينات من جهة  التدخل يف  ويطلب 

كان  كيف  �سليمان جيداً  اأت��ذّك��ر  اأخ���رى، 

ي�����س��ر ب��ي��ده اإىل ال��د���س��ت���ر امل����ج����د يف 

غ��رف��ة اال���س��ت��ق��ب��االت، ل��ي���ؤك��د يل رغبته 

يف ت��ط��ب��ي��ق ال���د����س���ت����ر م����ع ك����ل ف��ك��رة 

للحظات  �سلهب  يت�قف  اإليها؛  اأت��ط��رق 

وي�����س��األ: »اأي����ن اأن����ت اأي��ه��ا ال��رئ��ي�����ص من 

مَل  عليه؟  تدلني  كنت  ال���ذي  ال��د���س��ت���ر 

لي�ست كيدية لنطبق  م���اده  ُتطبقه؟  ال 

ع���ن بع�سها  ال���ط���رف  ون��غ�����ص  ب��ع�����س��ه��ا 

االآخ��������ر«؟ وي�����س��ي��ف ���س��ل��ه��ب: »م�����س��ك��ل��ة 

تطبيق القان�ن ال تنح�سر مع الرئي�ص 

�سليمان فقط، الرئي�ص ميقاتي مطالب 

يتمتع  �سخ�ص  هناك  الد�ست�ر،  بتنفيذ 

ب�ظيفتني، هل هذا االأمر قان�ين«؟

ات��ف��اق  اإىل  ���س��ل��ه��ب  ال���ن���ائ���ب  ي���ع����د 

امل��اأزوم،  امل�سيحي  ال�اقع  ل�سرح  الطائف 

يق�ل: »هناك اعتقاد لدى البع�ص يفيد 

باأن امل�سيحيني خ�سروا احلرب، وبالتايل 

هناك ا�ست�سهال واعتياد على ه�سم هذه 

احل��ق���ق واق��ت�����س��ام��ه��ا ب��ني ال��ق���ى غر 

امل�����س��ي��ح��ي��ة، ف��ج��اءت ع�����دة ال��ع��م��اد ع���ن 

القدمية،  املعادلة  كل  لتخربط  املظفرة 

فت�سرر الكثرون، فهم مل ولن يه�سم�ا 

�سعبياً  امل�سح�بة  حركته  االإط��الق  على 

ونيابياً باأكر تكتل حقيقي يف البلد«. 

�ساألناه عن قب�ل اجلميع باجلرال 

اأوح��داً  وزعيماً  للجمه�رية  رئي�ساً  ع�ن 

�سلهب  يجيب  م�اقفه،  بتغير  قبل  اإن 

م���ف�������س���راً: »ه����ن����اك الع����ب�����ن حم��ل��ي���ن 

ي���ري���دون االح���ت���ف���اظ مب���اق��ع��ه��م اأم����ام 

االم���ت���داد واالن��ف��ال���ص ال��ع���ين، وه��ن��اك 

ميار�س�ن  واإقليمي�ن  دول��ي���ن  الع��ب���ن 

ال���دمي���اغ����ج���ي���ة وال���غ����غ���ائ���ي���ة، ���س��رط 

الداخل  ال  لكن  اأهدافهم،  اإىل  ال��س�ل 

وال اخل�������ارج ق������ادر ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل م��ع 

ولن  �سحقي  باإمكانكم  تق�ل  �سخ�سية 

ت����اأخ����ذوا ت����ق���ي���ع���ي«! ي�����س��ي��ف ���س��ل��ه��ب: 

الفتنة  لبنان من  ع���ن حمى  »اجل���رال 

الفل�سطينيني،  ت�طني  م�سروع  واأوق��ف 

ك���ل ال���ك���الم ع���ن و���س��ط��ي��ني وحم��اي��دي��ن 

لتقزمي  تكتله  الن�اب من  »نت�ص«  هدفه 

ح�س�ره، اأنا واحد من االأ�سخا�ص الذي 

ت�ا�سل معهم االأمركيني مبا�سرة قبل 

العام 2009 طالبني مني اأن اأك�ن و�سطياً 

�سلهب:  النائب  ويق�ل  اجل���رال«.  �سد 

يتعاط�ن  ال  االأم���رك���ي����ن  »ب�����س��راح��ة، 

التفا�سيل فح�سب بل يقحم�ن اأنف�سهم 

اأنهم  لدرجة  وقحني  وه��م  �سيء،  كل  يف 

اأخروين اأن هناك الكثرين ممن ر�س�ا 

بفكرة ال��سطية«.

احلراك العربي

ال  ال��ع��رب��ي،  امل�سهد  اإىل  بالن�سبة 

ي�����س��ع��ر ال��ن��ائ��ب ���س��ل��ه��ب ب��االط��م��ئ��ن��ان 

باجلملة  ي�ساأل  فيه،  االأح���داث  لتتابع 

قة يف ت�ن�ص وليبيا  عن االأهداف املحقَّ

وم�����س��ر وال��ي��م��ن؟ ي�����س��األ ع��ن ال����روؤى 

وامل�������س���اري���ع واال����س���ت���ق���رار.. وي���ق����ل: 

وتعبئة  اإدراك  وق��ل��ة  ت��خ��ب��ط  »ه���ن���اك 

التحديات  ق��در  على  لي�ست  اإعالمية 

���س���ري��ة فبعد  اأم����ا يف  وال���ط���م����ح���ات، 

االأح���داث  على  و�سهرين  �سنة  م�سي 

ف��ي��ه��ا، اأث���ب���ت ال���ن���ظ���ام ق����ت���ه، واأث���ب���ت 

ب��راأي��ي  ال�سعبية..  �سرعيته  الرئي�ص 

حلني  اأم��ن��ي��اً  معلقة  �ستبقى  املنطقة 

االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة االأم���رك���ي���ة 

�سي�سطر  حينها  يف  الأن���ه   ،2013 ع��ام 

االأم����رك����ي�����ن ال��ت��ع��اط��ي م���ع م��ي��زان 

على  نف�سها  ���س��ت��ف��ر���ص  ال��ت��ي  ال���ق����ى 

البيع  االأر���ص، واالأمركي�ن يجيدون 

التاأقلم  وال�سراء جيداً، وق��ادرون على 

اأنها  على  وت�س�يقها  االنتكا�سات  م��ع 

ب��ل��د ك��ب��ر ي�ستطيع  ان��ت�����س��ارات، ف��ه��م 

حتمل بع�ص االأخطاء«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

منذ متى ُيسمح لنائب 
دولة أجنبية أن يصول 
ويجول في الدولة من 

دون إذن مباشر؟

المنطقة ستبقى معلقة 
أمنيًا لحين االنتخابات 
الرئاسية األميركية 

عام 2013.. حينها 
سيضطر األميركيون 

التعاطي مع ميزان 
القوى التي ستفرض 

نفسها على األرض
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�ساالت الكري�ستال، �سهرزاد، فين��ص، 

�سرتاند،  ال�ساروال،  م�نرتيال،  احلمراء، 

اأبرز  اأ�سماء  االل��دورادو، البيكاديللي، كلها 

يف  اك��ت��ظ��ت  ال��ت��ي  ب���روت  يف  ال�سينما  دور 

اأب�اب  وباتت  بامل�ساهدين،  االأي��ام اخل�ايل 

بعد  ال��ي���م  م������س��دة  منها  االأك���ر  الق�سم 

اأن هجرها رواده����ا وحم��ب���ه��ا ودخ��ل��ت يف 

غياهب الن�سيان.

الط�ابر  كانت  ال�ستينات،  يف بروت 

ت�����س��ط��ف اأم�����ام اأك�������س���اك ب��ي��ع ال���ت���ذاك���ر يف 

����س���االت ال�����س��ي��ن��م��ا ك��ل��م��ا اأع���ل���ن ع���ن فيلم 

ج���دي���د.. ك��ان��ت ه���ذه ال�����س��االت حم��ط��ات 

�سكلت  ك���ن��ه��ا  ل��ل��ع��ائ��الت،  رئي�سية  ج���ذب 

اأ�سا�سياً من مك�نات ثقافة املجتمع،  جزءاً 

كان احل�س�ر ال�سينمائي طق�ساً اجتماعياً 

ال�ساالت،  اإىل  فالت�جه  املميزة  نكهته  له 

حدثاً  يعتر  ك��ان  ال��ع��ط��ل،  يف  وخ�س��ساً 

معنى،  م��ن  الكلمة  تعنيه  م��ا  ب��ك��ل  ج��ل��اًل 

بعينها،  �سريحة  على  ينح�سر  ال  واالأم���ر 

واإمن�����ا ي��ن�����س��ح��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب�����دءاً من 

ال��ط��الب وال��ع�����س��اق و����س����اًل اإىل ال��ع��م��ال 

وامل�ظفني والعائالت.

 ك����ان ج��م��ه���ر ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ب��روت��ي 

مك�ناً من كل الفئات، بحيث كانت كل فئة 

تعر على ما يلبي حاجتها واأذواق��ه��ا من 

بل  واالأج��ن��ب��ي��ة،  العربية  االأف���الم  �سناعة 

ملتابعة  بينها  فيما  تتبارى  ال�ساالت  كانت 

وم�اكبة كل ما ه� جديد، فمعظم االأفالم 

امل��ه��م��ة ك��ان��ت ت��ع��ر���ص يف ����س���االت ب���روت 

كرى  ع�ا�سم  يف  عر�سها  م��ع  بالتزامن 

مثل ب��اري�����ص وب��رل��ني وال��ق��اه��رة، وال��ذي��ن 

ا�ستثمار االأفالم  اأو  ا�ستئجار  اإىل  يبادرون 

اإال  ذل��ك  يفعل�ا  مل  املنتجة  ال�سركات  من 

االأف���الم  ه��ذه  اأن  امل�سبق،  اإدراك��ه��م  ب�سبب 

���س��ت��ع���د ع��ل��ي��ه��م ب��ح�����س��ي��ل��ة م�����س��ج��ع��ة من 

االأرباح ك�ن اجلمه�ر البروتي ال�سباق يف 

تذوق الفن ال�سابع.

ل��ك��ن ك��م��ا ه���� وا�����س����ح، ف�����اإن امل�����س��ه��د 

كثرة  ظروف  نتيجة  الي�م،  للغاية  تبدل 

ومل  ال�سينما،  بح�س�ر  النا�ص  اهتمام  قل 

حمفزة  ال�سينمائي  ال��ع��ر���ص  مهنة  ت��ع��د 

للن�ساط املايل، ف�سارت ال�ساالت القدمية 

وال��ع��ري��ق��ة يف ���س��ارع احل��م��راء اأو ح��ت��ى يف 

و���س��ط ب�����روت، جم���رد اآث�����ار م��ه��دم��ة، اأو  

اأماكن خاوية، اأب�اب دور ال�سينما هذه اإما 

غبار  عليها  ت��راك��م  كبرة  باأقفال  اأغلقت 

مهملة  عر�ص  دور  اإىل  حت�لت  اأو  االأي���ام، 

قدمية  واأمركية  هندية  اأف��الم��اً  تعر�ص 

مقابل اأ�سعار تذاكر زهيدة، اأماًل يف جذب 

اأو  امل��ارة،  املتطفلني من  اأو  املتعبني  بع�ص 

اأن��ه��ا حت���ل��ت اإىل م��راك��ز جت��اري��ة وم��ق��اٍه 

ال�ساالت  اأم���ا  ب��ال��ه��دم،  اأم��اك��ن م��ه��ددة  اأو 

احلديثة فعددها قليل للغاية وهي تقت�سر 

على جمه�ر حمدد من ال�سبان اليافعني.

�ضينما املا�ضي

بالع�دة اإىل ما�سي ال�سينما يف بروت، 

ال��ذي  ال�سبعيني  اهلل،  عبد  �سميح  يتذكر 

ب��اأمل  ال�سينما،  كلل يف  ب��ال  ع��ام��اً   44 عمل 

اأ�سماه »الع�سر الذهبي« لهذه  وح�سرة ما 

ال�ساالت، ويق�ل عبد اهلل الذي بداأ عمله 

يف ال�سينما الأول مرة عام 1959 يف �سينما 

»روك�سي« يف و�سط بروت كم�ساعد م�سغل 

اأف��الم: »كنا نعر�ص اأح��دث االأف��الم، وكان 

كبر،  ح��د  اإىل  ال�سينما  يع�سق�ن  النا�ص 

للعائالت،  خا�سة  اأي���ام  هناك  كانت  حتى 

ومن �سدة االإقبال واالإزدحام، كانت هناك 

تذاكر تباع يف ال�س�ق ال�س�داء«.

وي�������س���ي���ف: »ك����ان����ت امل���ق���اع���د مت��ت��الأ 

وامل�����س��اه��دون  رائ��ع��ة،  اأج�����اء  باحل�س�ر يف 

الفيلم،  بدء  و�سغف  ب�لع  ينتظرون  كان�ا 

بالن�سيد  تبداأ  االأف��الم  معظم  كانت  حيث 

ال��ل��ب��ن��اين اأو مب�����س��اه��د ط��ب��ي��ع��ي��ة خ��الب��ة، 

الطق��ص االجتماعية  اأحد  ال�سينما  كانت 

عبد  ي��زال  وال  للنا�ص«،  املحببة  والعائلية 

ال�����س��ن  يف  ت��ق��دم��ه  ورغ����م  االآن  ح��ت��ى  اهلل 

ي��ح��ف��ظ ع���ن ظ��ه��ر ق��ل��ب اأ���س��م��اء ع�����س��رات 

االأف�������الم ال��ع��رب��ي��ة واأف�������الم رع�����اة ال��ب��ق��ر 

الهندية  واالأفالم  االأمركية  )الكاوب�ي( 

 واأ�سماء ممثليها التي كانت تعر�ص اآنذاك.

ح���ال  اإىل  ب���اأ����س���ى  ي��ن��ظ��ر  اهلل  ع���ب���د  ل���ك���ن 

»ك��ل �سيء  وي��ق���ل:  االأي����ام،  ال�سينما ه��ذه 

باأبخ�ص  تباع  باتت  واالأف���الم  ال��ي���م،  تغر 

املرء  وبا�ستطاعة  الطرقات،  على  االأثمان 

م�ساهدتها وه� جال�ص على اأريكة ومرتاح 

يف منزله، مل تعد هناك متعة يف الذهاب 

اإىل ال�سينما«.

ال���ف�������س���ائ���ي���ات  »ظ�����ه������ر  اأن  وراأى 

املتخ�س�سة بعر�ص اآخر اإ�سدارات االأفالم 

واالأق���را����ص  دي.(  يف.  )ال�����دي.  واأج���ه���زة 

انكما�ص  يف  حا�سماً  دوراً  لعبت  امل��دجم��ة، 

دور ال�سينما التي تراجع عملها ثم اأغلقت 

اأب�������اب م��ع��ظ��م��ه��ا ب�����س��ب��ب خ�����س��ائ��ر خلفها 

متابعاً:  ال������اردات«،  وقلة  االإق��ب��ال  �سعف 

يقف�ن يف طاب�ر  النا�ص  ك��ان  زم��ان  »اأي���ام 

ط���ي��ل ع��ل��ى اأم����ل احل�����س���ل ع��ل��ى ت��ذك��رة 

دخ�ل واحدة، حني كانت ال�سينمات يف اأوج 

وممتعة  جميلة  اأف��الم��اً  تعر�ص  عطائها 

ح��ت��ى ���س��اع��ة م���ت���اأخ���رة م���ن ال��ل��ي��ل، ك��ان��ت 

تختلف  التذاكر  واأ�سعار  ودرج��ات  املقاعد 

اأم����ا ال���ي����م فقد  اأخ������رى،  م���ن درج����ة اإىل 

ال�سينما يف ع�سر  ودخ��ل��ت  احل���ال  ت��غ��رت 

االنقرا�ص والن�سيان«.

ويق�ل �سعيد املالح )42 عاماً(، الذي 

ال�سينما  �ساالت  ارت��ي��اد  على  ي�اظب  ك��ان 

ع��ن��دم��ا ك���ان يف ال��ع�����س��ري��ن��ات م��ن ال��ع��م��ر: 

عن  بحثاً  ال�سينما  دور  بني  اأجت���ل  »كنت 

اأجد مت�سعاً  الي�م فال  اأما  اأف��الم جديدة، 

�سا�سة  على  فيلماً  اأ�ساهد  كي  ال�قت  من 

»احلياة  يتابع  اأن  قبل  التلفاز يف منزيل«، 

تغرت وتغر كل �سيء معها«، واأو�سح اأنه 

ال�سينما مع رفاقه  ارتاد �سالة  اأنه  يتذكر 

الآخر مرة منذ اأكر من ع�سرين عاماً.

وت����اب����ع وه������� ي���ت���ح���دث ع����ن ���س��ي��ن��م��ا 

االإل��دورادو التي حت�لت اإىل �سالة عر�ص 

ل��ل��م��الب�����ص، »ك����ان اأب����ي ي��ح��ك��ي ع���ن اأف���الم 

يحكي  وك���ان  ه��ن��ا،  عر�ست  عاملية  �سهرة 

عن �س�ر »كيغك دوغال�ص« و»ج�ن واين« 

و»اأميتاب  و»برو�سلي«  �سافاال�ص«  و»تيلي 

بات�سان« وغرهم«.

تراجع الإقبال

ي����ع����زو ال���ب���ع�������ص ت�����راج�����ع االإق�����ب�����ال 

اأهمها:  م��ن  اأ���س��ب��اب،  ل��ع��دة  ال�سينما  على 

لالأفالم  اخلا�سة  التلفزي�نات  ا���س��ت��راد 

قبل عر�سها يف ال�ساالت، وهذا ما يعتر 

على حق�ق  وال��ت��ع��دي  القر�سنة  ب��اب  م��ن 

امتالك  دون  بعر�سها  ال�سينمات  اأ�سحاب 

حق�ق ذلك، يف ال�قت الذي كانت يف هذه 

ال�ساالت، تدفع اآالف الدوالرات لل�سركات 

التي متتلكها، مقابل عر�سها وا�ستثمارها 

ال�سكاوى  رف��ع  م��ن  بالرغم  �ساالتهم،  يف 

ال�اقع  وهذا  املعنية،  للجهات  والتظلمات 

اأك��ر من خم�سة  ت�سريد  اإىل  اأدى  املظلم، 

اآالف عامل، كان�ا يعمل�ن يف دور ال�سينما، 

عدا اخل�سارات املرتاكمة التي و�سلت حد 

االإفال�ص.

يف م��ق��اب��ل ذل�����ك، ظ���ه���رت يف االآون�����ة 

االأخرة دور �سينما داخل املراكز التجارية 

ال�����س��خ��م��ة، يف حم��اول��ة جل���ذب اجلمه�ر 

االأف��الم احلديثة عن�سر  ت�ستقطب  ال��ذي 

ال�سباب منه على وجه اخل�س��ص، لكن ال 

تتمتع هذه ال�ساالت بنكهة قاعات ال�سينما 

ال���ب���روت���ي���ة ال����ق����دمي����ة، وه�����ي ت��ن��ح�����س��ر 

بال�سبان والطالب فقط.

يف ه��ذا االإط����ار، ي��ق���ل م��دي��ر �سينما 

احل����م����راء ���س��اب��ق��اً ع��ب��د ال���ك���رمي دمي����ن 

ال�سينما  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ع��ي��ة  ورئ��ي�����ص 

اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��ع���ائ��ق  ع���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

اخلا�سة  العر�ص  �ساالت  واإق��ف��ال  انهيار 

بهذه ال�سناعة: »اإن امل�ساكل عديدة، ومن 

اأهمها االأ�سرار التي اأحلقتها التلفزي�نات 

اعتره  ال��ذي  االأخ��ر  ال�سيما  والفيدي�، 

اخلا�سة  االأف���الم  ف��اأك��ر  م�سيبة،  ن�سف 

املحال قبل عر�سها  انت�سرت يف  بالفيدي� 

يف ال�������س���االت، ون�����س��ب��ة ال���ت���اأث���ر ت��ت��ع��دى 

تن�سره  مب��ا  ق���رن��ت  م��ا  اإذا  امل��ئ��ة  يف  ال�30 

ال��ت��ل��ف��زي���ن��ات، اإ���س��اف��ة اإىل االخ��رتاع��ات 

االأخ���������رى ال���ت���ي ط��������راأت ع���ل���ى ال�����س��اح��ة 

واالإنرتنت  الك�مبي�تر  مثل  ال�سينمائية 

وغ����ر ذل�����ك، وه�����ذا م���ا ي��ع��ت��ر م�����س��ارب��ة 

االأف��الم  اإباحة  ناحية  من  م�سروعة  غر 

ال��ت��ي ت��ب��اع ب��ال�����س���ق ق��ب��ل ال��ع��ر���ص االأول 

بال�سينما«.

فرحات  ح�سن  املتقاعد  النقيب  اأم���ا 

»ال��ك���ل��ي��زي��ه«  ل�سينما  م��دي��راً  ك���ان  ال���ذي 

يف ���س��ارع احل���م���راء، ف��ت��ح��دث ع��ن ج���ان��ب 

اأن  اإىل  م�������س���راً  وجت���ل���ي���ات���ه���ا،  امل�����س��ك��ل��ة 

ب�سبب  كان  م�سى،  فيما  ال�سينما  »ازده��ار 

ع���دة ع���ام��ل جم��ت��م��ع��ة، اأب���رزه���ا االإق��ب��ال 

اجل���م���اه���ري ع��ل��ي��ه��ا، ف�����س��اًل ع���ن اإق��ب��ال 

ه��ذا  يف  اأم���ال��ه��م  ���س��خ  ع��ل��ى  امل�ستثمرين 

اأما الي�م فاإن االأح���ال من �سيئ  القطاع، 

اأدى اإىل حت�يل معظم  اأ�س�اأ، وه� ما  اإىل 

وم�ست�دعات  متاجر  اإىل  العر�ص  �ساالت 

فلم  ال�سينمائية،  اأب���اب��ه��ا  قفلت  ب��ع��دم��ا 

�سينما  ت���اري���خ  ع���ن  ���س��يء  اأي  ن�����س��م��ع  ن��ع��د 

»ال���ك����ل���ي���زي���ه« و»ال�������س���رتان���د« و»م���ن��ت��ي 

ك���ارل����« و»ال����ري����ف�����يل« و»ال���ك���اب���ي���ت����ل«.. 

وتط�ل الئحة االأ�سماء، ويف راأ�ص العقبات 

وم��ن  واالإن�������ارة،  ال��ك��ه��رب��اء  م�سكلة  ت��ق��ب��ع 

ي�ساب  ظلمتها  يف  احلمراء  منطقة  ي��رى 

منارة  املا�سي  يف  كانت  بعدما  بال�سدمة 

االأف��الم  اأبطال  و�س�ر  االأفي�سات  باأ�س�اء 

اإىل  ال��ت���ج��ه  على  يحر�س�ن  ك��ان���ا  مم��ن 

بروت للرتويج الأفالمهم.

عبد اهلل ال�سفدي
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عـمــداء جــدد 
�ن�����������س�����م �أرب��������ع��������ة �أ�������س������رى 

فل�سطينيني اإىل قائمة »عمداء 

الأ�سرى«، وهو م�سطلح ُيطلقه 

م�سى  من  على  الفل�سطينيون 

وم��ا  ع��ام��اً،   20 اعتقالهم  ع��ل��ى 

يزيد ب�سكل متوا�سل، يف �سجون 

الح����ت����ال ال�����س��ه��ي��وين، وب���ذا 

 63 اإىل  ال��ع��م��داء  قائمة  ترتفع 

اأ�سرياً. 

الإح�ساء  دائ��رة  وقال مدير 

ب�������وزارة الأ�����س����رى وامل���ح���رري���ن 

عبد  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف 

ه����وؤلء  اإن  ف����روان����ة،  ال��ن��ا���س��ر 

ج���زء م��ن ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة ت�سم 

ق��ب��ل  اع���ُت���ق���ل���وا  اأ������س�����رياً   120
ال�سلطة  وقيام  اأو�سلو،  اتفاقية 

الفل�سطينية عام 1994.

واأ�ساف فروانة اأنه قد م�سى على اأقل واحد منهم 18 عاماً وما يزيد، واأن 23 اأ�سرياً منهم قد م�سى 

على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد، وهوؤلء ُيطلق عليهم م�سطلح »جرنالت ال�سرب«، وُيعترب الأ�سري »كرمي 

يون�س« من الأرا�سي املحتلة عام 1948 واملعتقل منذ قرابة 30 عاماً، هو عميد الأ�سرى واأقدمهم جميعاً.

الفل�سطينيون  الأ���س��رى  ي��وا���س��ل 

مفتوحاً  اإ�سراباً  الحتال،  �سجون  يف 

عن الطعام.. مل ُت�سعف من عزميتهم 

القمع  عمليات  ف��ي��ه  ال���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 

ال��وح�����س��ي ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا اجل����ادون 

ومعهم  الإ����س���راب،  لك�سر  ال�سهاينة 

نيل  ع��ل��ى  امل�����س��ري��ن  امل��ع��ت��ق��ل��ني  اإرادة 

اإرادت��ه��م  وف��ر���س  امل�سروعة،  حقوقهم 

ع��ل��ى ال�����س��ج��ان، راف�������س���ني حم����اولت 

الل���ت���ف���اف ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ه��م، وت��روي��ج 

الأكاذيب لبث الفرقة بني �سفوفهم.

وقد اأكدت اللجنة املركزية لقيادة 

الإ����س���راب يف ب��ي��ان اأ���س��درت��ه اأوا���س��ط 

الأ���س��ب��وع اجل����اري، اأن��ه��ا »ت��رف�����س كل 

وا�ستثمار  مبطالبهم،  العبث  اأ���س��ك��ال 

اإ�سرابهم وا�ستخدام اأمعائهم اخلاوية 

الثالث  اأ�سبوعه  دخل  الذي  وجوعهم، 

لتحقيق ماآرب �سخ�سية اأو حزبية لهذا 

الأ�سري - غري امل�سرب - اأو ذاك، بغ�س 

النظر عن موقعة يف حزبه وتنظيمه«، 

واعتربت هذا الأمر »خيانة وطعنه يف 

الظهر وتاآمراً على اإ�سراب الأ�سرى«.

»اإن  ب��ي��ان��ه��ا:  ال��ل��ج��ن��ة يف  وق���ال���ت 

الأ������س�����رى مي������رون مب���رح���ل���ة خ��ط��رة 

وح�����س��ا���س��ة وي���ج���ازف���ون م���ن خ��ال��ه��ا 

وتعاهدوا  كرامتهم،  مقابل  بحياتهم 

يوقفوا  األ  الأمي����ان  ب��اأوث��ق  مق�سمني 

اإ���س��راب��ه��م دون م��ط��ال��ب��ه��م، واأه��م��ه��ا: 

بزيارات  وال�سماح  العزل  �سيا�سة  اإنهاء 

غزة واملمنوعني«.

من  و�سلنا  »م��ا  اأن  اللجنة  وبّينت 

ممن  اأك���ر  اأو  ل�سان  على  ت�سريحات 

ي��ن�����س��ب��ون لأن��ف�����س��ه��م م���واق���ع خمتلفة 

اأن  وي��زع��م��ون  �سرعية،  وغ��ري  وك��اذب��ة 

ت�سمى  وم���ا  ال�����س��ج��ون  م�سلحة  اإدارة 

ن�سبة  على  وافقت  قد  »جباي«  بلجنة 

معينة م��ن م��ط��ال��ب��ن��ا، ك��ل ذل���ك ك��ذب 

هذه  يف  �سن�سميها  وحم��اول��ة  ���س��ري��ح، 

املرحلة جاهلة، لالتفاف على اإ�سراب 

ونقول  فل�سطيني،  اأ���س��ري   1600 اأك��ر 

معركتنا،  يف  فل�سطينيون  اإن��ن��ا  ه��ن��ا: 

النوع  العادلة ونرف�س هذا  ومطالبنا 

الرخي�س من البتذال والت�سول«.

اإىل  الأنباء  وك��الت  اللجنة  ودعت 

التحقق من كل ما ي�سلها قبل ن�سره، 

وح����ذرت يف ب��ي��ان��ه��ا م��ن اأن����ه »يف ح��ال 

والعابثني  امل�ستثمرين  بع�س  اإ���س��رار 

اللجنة  ف��اإن  واإ�ساعاتهم،  عبثهم  على 

ب��اأ���س��م��ائ��ه��ا،  الأم�����ور  بت�سمية  ���س��ت��ق��وم 

وو�سع النقاط على احل��روف، وف�سح 

ال��ت��اآم��ر على  نف�سه  ل��ه  ت�سّول  م��ن  ك��ل 

الأم����ع����اء اخل���اوي���ة وم�����س��ري وك��رام��ة 

الأ�سرى«.

وق���ال زي���اد اأب���و ع��ني؛ وك��ي��ل وزارة 

حكومة  يف  واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون 

اهلل:  رام  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 

ال�����س��ج��ون  م�����س��ل��ح��ة  ق��دم��ت��ه  م���ا  »اإن 

مطالب  على  ردود  م��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الأ���س��رى لإن��ه��اء اإ���س��راب امل��ئ��ات منهم 

عن الطعام هي ردود �سلبية ول تخدم 

ق�سية الأ�سرى باعتبارها مل ت�ستجب 

ل��ل��ق�����س��اي��ا امل����رك����زي����ة ال���ت���ي ي��ن��ا���س��ل 

العزل  اإنهاء  �سبيلها، وهي  الأ�سرى يف 

الن���ف���رادي وال�����س��م��اح ب���زي���ارة اأ���س��رى 

قطاع غزة والتعليم اجلامعي«.

م�����ن ج����ان����ب����ه، اع����ت����رب ع���ط���ا اهلل 

اأب����و ال�����س��ب��ح؛ وزي����ر ����س���وؤون الأ����س���رى 

مت  ما  اأن  غ��زة،  حكومة  يف  واملحررين 

الإع���ام عن  ت��داول��ه يف بع�س و�سائل 

الإ�سرائيلية  ال�سجون  اإدارة  »ا�ستجابة 

جل��زء كبري م��ن مطالب الأ���س��رى، ل 

ل��ل��رم��اد يف ال��ع��ي��ون«،  ي��ع��دو ك��ون��ه ذراً 

وممنهجة  وا�سحة  حماولة  يف  وذل��ك 

ل���ال���ت���ف���اف ع���ل���ى م���ط���ال���ب الأ�����س����رى 

من  اأك��ر  منذ  الطعام  ع��ن  امل�سربني 

ع�����س��ري��ن ي���وم���اً. واأك����د اأب���و ال�����س��ب��ح اأن 

جميع  حتقيق  على  ي�سرون  الأ���س��رى 

م��ط��ال��ب��ه��م ال���ت���ي اأع��ل��ن��وه��ا م��ن��ذ ب��دء 

اإ���س��راب��ه��م ع��ن ال��ط��ع��ام، وع��ل��ى راأ�سها 

ب�سكل  النفرادي  العزل  �سيا�سة  اإنهاء 

كامل، وال�سماح بالزيارات لأهايل غزة 

اإكمال  يف  الأ���س��رى  وح��ق  واملمنوعني، 

التعليم اجلامعي والثانوي.

الأ�سرى يف خطر

ا���س��ت��م��رار الأ����س���رى يف اإ���س��راب��ه��م 

يجعل منهم جميعاً �سهداء حمتملني، 

ال��ك��ث��ريي��ن مم���ن دخ��ل��وا  اأن  ل���س��ي��م��ا 

الإ�����س����راب ع���ان���وا ل���وق���ت ط���وي���ل من 

الإه������م������ال ال���ط���ب���ي امل���ت���ع���م���د، وق�����ال 

وزي����ر ����س���وؤون الأ�����س����رى يف احل��ك��وم��ة 

ع��ي�����س��ى  اهلل؛  رام  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

قراقع: »اإن على احلكومة الإ�سرائيلية 

امل�سربني  الأ�سرى  ملطالب  ال�ستجابة 

تكون  فاإنها  واإل  املقبلني،  اليومني  يف 

حكمت عليهم بالإعدام«.

اأ�سرى  ثمانية  اأن  قراقع  واأو�سح 

م�����س��رب��ني ع����ن ال���ط���ع���ام م���ن���ذ ن��ح��و 

و»اأي  ���س��دي��د«،  خ��ط��ر  »يف  ي��وم��اً   70
���س��اع��ة ق���د حت��م��ل اأن���ب���اء غ���ري ���س��ارة 

عن اأح��ده��م«، واأ���س��اف: »الأ���س��رى ل 

وه��م يف خطر  امل���اء،  ���س��وى  يتناولون 

���س��وى  اأم���ام���ه���م  ي���ب���ق  ����س���دي���د، ومل 

ت�����س��ارع  مل  واإذا  امل��ح��ت��وم��ة،  ال��ن��ه��اي��ة 

احلكومة الإ�سرائيلية اإىل ال�ستجابة 

اأ���س��درت  ق��د  ت��ك��ون  ف��اإن��ه��ا  ملطالبهم، 

بالقول:  وتابع  باملوت«،  حكماً  عليهم 

ال�سلطات  »اإن جلنة ع�سكرية �سكلتها 

اإ���س��راب  م��ع  للتعامل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

لل�سجون  زي������ارات  جت����ري  الأ�����س����رى 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ل��ت��ق��ي جل����ان الإ����س���راب 

ل��ع��ر���س م��وق��ف��ه��ا م���ن م��ط��ال��ب��ه��م«. 

واأردف: »اإن الردود الإ�سرائيلية على 

خ�سو�ساً  بالتاأجيل،  تت�سم  املطالب 

اإن��ه��اء  وه��م��ا   ، ال��رئ��ي�����س��ي��نينْ للطلبنينْ 

العزل وال�سماح لعائات اأ�سرى قطاع 

املوقف  اأن  ب��زي��ارت��ه��م«، واع��ت��رب  غ��زة 

الأ�سرى  اإىل  يعود  ذل��ك  من  النهائي 

اأنف�سهم.

يوقفوا  مل  ال�سهاينة  اجل���ادون 

ح���م���ات ال��ق��م��ع ال�����س��دي��د ل��اأ���س��رى 

الح�����ت�����ال،  �����س����ج����ون  الأب�������ط�������ال يف 

ال�سهيونية  ال���وح���دة  اق��ت��ح��م��ت  ف��ق��د 

املتخ�س�سة باقتحام ال�سجون، وامل�سماة 

معتقل  يف   12 رق��م  الق�سم  »م��ت�����س��ادا«، 

»ع���وف���ر«، وده��م��ت ث���اث غ���رف داخ��ل 

الق�سم، وعبثت مبحتويات الأ�سرى.

وق�����ال الأ����س���ري حم��م��د اأب�����و اأن�����س 

الوحدة دهمت  اإن  ال�سجن،  داخ��ل  من 

ال��ق�����س��م م���ن ال���ب���اب الأم����ن����ي، وق��ام��ت 

واأخرجت  الغرفة رقم واحد،  باقتحام 

الغ�سيل، وم��ن ثم  اإىل غرفة  الأ���س��رى 

اأخ��رج��ت الأ���س��رى م��ن الغرفتني رقم 

الأج����زاء  يف  وو���س��ع��ت��ه��م  و)12(،   )6(

العلوية للق�سم. واأ�ساف اأنه بعد اإفراغ 

الق�سم  الكهرباء عن  الغرف، مت قطع 

ك��ام��ًا، الأم���ر ال��ذي ا�ستفز الأ���س��رى، 

الذين احتجوا على عمليات القتحام، 

ف���ي���م���ا ه����دده����م اجل���������ادون ب��ت��وق��ي��ع 

عقوبات قا�سية بحقهم جميعاً.

واأك������د اأ�����س����رى ح���رك���ة ح��م��ا���س يف 

اإدارة  اأن  ال�����س��ح��راوي،  ال��ن��ق��ب  �سجن 

م�����س��ل��ح��ة ال�����س��ج��ن ع���زل���ت ���س��ت��ة من 

الطعام  عن  امل�سربني  احلركة  اأ�سرى 

لي�س  اأنه  انفرادية، معلنني  زنازين  يف 

ن�سرتد  اأن  »اإم���ا  خيارين،  اإل  اأمامهم 

ج��دران  ب��ني  بكرامة  ونعي�س  حقوقنا 

اأو  ال�������س���ج���ون مت���ه���ي���ًدا ل���ت���ح���ري���رن���ا، 

فال�سهادة واملوت، لعل العامل ي�ستيقظ 

على وقع اجلرمية«.

وق����ال اأ����س���رى احل���رك���ة يف ر���س��ال��ة 

مت���ك���ن���وا م����ن ت�����س��ري��ب��ه��ا م����ن داخ����ل 

�سجنهم، يوم ال�سبت )5 اأيار( احلايل، 

»اإن اإدارة �سجن النقب قامت مب�سادرة 

ك��اف��ة مم��ت��ل��ك��ات الأ����س���رى امل�����س��رب��ني، 

ال�سرب  واأواين  ذلك ماب�سهم  مبا يف 

اخلا�سة بهم، كما مت عزل �ستة اأ�سرى 

م��ن��ه��م يف زن���ازي���ن الن����ف����رادي، وذل��ك 

امللح  م��ن  قليلة  كميات  �سبط  بحجة 

بحوزتهم«.

و�سدد اأ�سرى احلركة يف ر�سالتهم، 

ع��ن  امل�������س���رب���ني  زم����اءه����م  اأن  ع���ل���ى 

املذل  التفتي�س  اإىل  الطعام يتعر�سون 

ال�سجن  اإدارة  تبحث  حيث  وال��ع��اري، 

ع���ن امل��ل��ح ال����ذي ق��ال��ت ال��ر���س��ال��ة اإن���ه 

»اأ�سبح ي�سكل خطراً على اأمن م�سلحة 

ال�سجون«.

ر�سالتهم،  اأ�سرى حما�س يف  واأف��اد 

حما�س،  اأ�سرى  ومنع   9 باإغاق ق�سم 

م���ن  م���ع���ظ���م���ه���م  ه�������م يف  وال��������ذي��������ن 

النزهة  اإىل  اخل����روج  م��ن  الإداري������ني، 

تبقى  من  وتهديد  )الفورة(،  اليومية 

يف الق�سم باإجراءات غري م�سبوقة، من 

احل��الت  ع�سرات  لوجود  م��راع��اة  دون 

املر�سية ال�سعبة فيه.

امل����ئ����ات م����ن الأ������س�����رى الأب����ط����ال 

ال�ستمرار يف معركتهم  م�سرون على 

الر�سائل  ووف��ق  مطالبهم،  نيل  حتى 

التي يتم ت�سريبها من داخل ال�سجون، 

ف���اإن الأ����س���رى امل�����س��رب��ني ع��ن الطعام 

ال�سهداء،  ع��داد  يف  اأنف�سهم  يعتربون 

ويوؤكدون اأنهم لن يرتاجعوا.

عبد الرحمن نا�سر

األسرى يواصلون إضرابهم.. وُيفشلون االلتفاف على مطالبهم
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الطعام،  امل�ستمر عن  الأ�سرى  اإ�سراب  وجد 

فل�سطني،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  ك���ب���رياً  ����س���دى 

املحررون  الأ�سرى  �سرع  فقد  اأي�ساً.  وخارجها 

يف غزة يف اإ�سراب ت�سامني عن الطعام، وت�سهد 

اأنحاء خمتلفة من ال�سفة اإ�سرابات ت�سامنية 

امل��ح��ررون،  اأق��ام��ه��ا الأ���س��رى  يف خ��ي��ام اعت�سام 

نفذ  كما  الح��ت��ال.  �سجون  الأ���س��رى يف  وذوو 

اإ���س��راب��اً  وتون�س  الأردن  يف  ع��رب  مت�سامنون 

عن الطعام، دعماً ل�سمود الأ�سرى يف ال�سجون 

ال�سهيونية.

ودع�������ا ال���ع�������س���و يف امل���ج���ل�������س ال��ت�����س��ري��ع��ي 

الفل�سطيني، واملبعد عن القد�س؛ اأحمد عطون، 

حول  اللتفاف  اإىل  كله  الفل�سطيني  املجتمع 

واملنا�سرة  الدعم  كل  وتوفري  الأ�سرى،  ق�سية 

لها.

وقال: »اإن معركة احلركة الأ�سرية يف هذه 

م�سلحة  رد  اأن  اإىل  م�����س��رياً  م��ف��ت��وح��ة«،  امل���رة 

ال�سجون على مطالب الأ�سرى جاء لالتفاف 

على مطالبهم العادلة. 

من جانبهم قال اأع�ساء عرب يف الكني�ست، 

بعد زيارتهم لاأ�سرى يف ال�سجون ال�سهيونية: 

ل��اإ���س��راب«،  �سين�سمون  الأ����س���رى  اآلف  »اإن 

واأ�سافوا اأنهم مل�سوا اإ�سرار الأ�سرى على اإكمال 

املعركة حتى النهاية، م�سريين اإىل اأن »الو�سع 

العا�سفة، ويف  قبل  ما  ه��دوء  هو  القائم حالياً 

حال وقع �سهداء داخل ال�سجون، ف�ستكون هذه 

ال�سرارة لانتفا�سة الفل�سطينية الثالثة«.

الأمم  ل���دى  الفل�سطيني  ال�����س��ف��ري  واأب���ل���غ 

اأن  الأم����ن،  جمل�س  من�سور،  ري��ا���س  امل��ت��ح��دة؛ 

اإىل  ُنقلوا  الطعام  عن  م�سربني  اأ�سرى  ع�سرة 

اإىل  ر�سالة  وق��ال يف  امل�ست�سفى يف حال خطرة، 

الرئي�س الدوري ملجل�س الأمن �سفري اأذربيجان 

اغ�����س��ن م��ه��دي��ي��ف: اإن ح���ي���اة ع����دد ك��ب��ري من 

الطعام  عن  امل�سربني  الفل�سطينيني  الأ�سرى 

منذ ما بني 59 اإىل 67 يوماً اأ�سبحت يف خطر.. 

واأ�سار خ�سو�ساً اإىل بال ذياب وثائر حاحلة 

امل�سربنينْ عن الطعام منذ 29 �سباط/ فرباير 

كبري  »نق�س  من  يعانيان  اإنهما  وق��ال  املا�سي، 

يف ال�����وزن، وت���وت���ر ع�����س��ب��ي، ون��ق�����س يف امل��ي��اه، 

وانخفا�س يف �سغط ال�سرايني«.

اتساع حمالت التضامن مع األسرى المضربين

) �لعدد 213(  �جلمعة - 11 �أيار - 2012

كرمي يون�س.. عميد الأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجون الحتال ال�سهيوين



ت����اأت����ي ف���ع���ال���ي���ات اإح�����ي�����اء ذك����رى 

الأمريكية  والإدارة  العام،  النكبة هذا 

م��ن��ه��م��ك��ة يف ال��ع��ب��ث ب���اأم���ن امل��ن��ط��ق��ة، 

خ�سو�ساً يف �سورية، بحجة الدفاع عن 

ما ي�سمى »الثورة ال�سورية« وما ترتب 

اإىل جل��وء عدد  اأدت  عنها من فو�سى 

م��ن ال��ع��ائ��ات ال�����س��وري��ة اإىل احل��دود 

العائات  تلك  وال��رتك��ي��ة،  اللبنانية 

التي جلاأت ب�سكل موؤقت نتيجة اإرهاب 

ال��ع�����س��اب��ات امل�����س��ل��ح��ة ب��ان��ت��ظ��ار ع���ودة 

ال�ستقرار اإىل مناطقهم يف �سورية.

 ويظهر ال�ستخدام الإن�ساين املزيف 

حل���ال���ة ال��ل��ج��وء ه����ذه ب�����س��ك��ل ف���اق���ع من 

ال���دول  بع�س  وم���ن  الأم��ريك��ي��ة  الإدراة 

اإمكاناتها  الغربية والعربية التي كّر�ست 

الع�سابات  وت�سليح  النا�س  بحياة  للعبث 

امل�����س��ل��ح��ة، وك����ان اآخ����ر ه����ذه ال��ن�����س��اط��ات 

ال������زي������ارات ال����ت����ي ق������ام ب���ه���ا امل��ب��ع��وث��ني 

لبنان  بني  يتنقلون  الذين  الأمريكيني 

الاجئني  ي�ساندون  اأنهم  بادعاء  وتركيا 

م��ن م��وق��ع ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان، 

الفل�سطيني  ال�سعب  تنا�سوا فيه  يف وقت 

ال���اج���ئ م��ن��ذ 64 ع���ام���اً ن��ت��ي��ج��ة جم���ازر 

الع�سابات ال�سهيونية التي مت ت�سليحها 

الأم���ريك���ي���ة  الإدارات  ي���د  ع��ل��ى  اأي�������س���اً 

ن�سمع  ال���وق���ت، ول  ذل���ك  وال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ال��ي��وم اأي����ة م��واق��ف م��ن ه���ذه الأط����راف 

ال�سهيوين  الح��ت��ال  ت��دي��ن مم��ار���س��ات 

اإرهابية  بعمليات  يومي  ب�سكل  امل�ستمرة 

ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  املدنيني  �سد 

ال�ستيطان  ع��م��ل��ي��ات  ك��ذل��ك  وال��ق��ط��اع، 

القمع  وح��الت  القد�س  وتهويد  املمنهج 

والن��ت��ه��اك��ات امل�����س��ت��م��رة ب��ح��ق الأ����س���رى 

واجلدار العازل.. وغري ذلك، مل يلتفت 

منذ  امل�ستمرة  امل��ع��ان��اة  حجم  اإىل  ه���وؤلء 

ع���ام���اً ل�����س��ع��ب ي���ق���ّدر ع����دد لج��ئ��ي��ه   64
ن�����س��م��ة، تنا�سى  ب�����س��ب��ع��ة م��اي��ني  ال���ي���وم 

خّلفتها  التي  املخيمات  ع�سرات  اجلميع 

القائمة  اجل��دي��دة  القدمية  حتالفاتهم 

ع��ل��ى امل�����س��ال��ح الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

 64 النا�س وحقوقهم منذ  العابثة بحياة 

عاماً. 

ك����ل ع������ام، وم�����ع ب����داي����ة ���س��ه��ر اأي�����ار 

��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون وامل�����س��ان��دون  ي��ت��ح�����سّ

والعامل  لبنان  يف  الفل�سطينية  للق�سية 

لإحياء ذكرى »النكبة«، تلك الكلمة التي 

اللغوية  الناحية  من  مقت�سرة  اأ�سبحت 

ع��ل��ى ت��ف�����س��ري م��رت��ب��ط ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر 

مبعاناة ال�سعب الفل�سطيني الذي ُهِجر 

من اأر�سه ق�سراً بعد »عملية ا�ستيطانية 

م����وؤمل����ة« ك��م��ا ي���ق���ول ال���ك���ات���ب ال��ي��ه��ودي 

ال�سعب  »اخ��رتاع  كتابه  �ساند يف  �سلومو 

ال��ي��ه��ودي«، ال���ذي ي�سيف ف��ي��ه: »ول��دت 

فظيعة  كارثة  خلق  خ��ال  من  اإ�سرائيل 

لل�سكان املحليني«.

الفل�سطينية  ال���ق���رى  ع����دد  جت�����اوز 

ال��ت��ي ه��ّج��ر اأه��ل��ه��ا خ���ال ال��ن��ك��ب��ة 530 

فل�سطني،  ���س��م��ال  ي��ق��ع  معظمها  ق��ري��ة 

وخ�����س��و���س��اً م����دن ع��ك��ا وح��ي��ف��ا وي���اف���ا، 

اأ�سماء  لبنان  يف  الفل�سطينيون  ويطلق 

اأحياء وزواريب  واملدن على  القرى  تلك 

امل��خ��ي��م��ات وال��ت��ج��ّم��ع��ات، وك���ذل���ك على 

مدار�س الأونروا. 

����س���ارف اأب����و اإب���راه���ي���م الأ����س���وح على 

ال�سبعني عاماً، ويقول: »قتلت الع�سابات 

ورجال  �سباب  من  الع�سرات  ال�سهيونية 

ون�ساء قريتي تر�سيحا يف هجوم �ساندهم 

القرية  اأخلو  اأن  بعد  الربيطانيون  فيه 

من جنودهم، ليت�سنى لأفراد الع�سابات 

ال��دخ��ول وال��ت��م��ك��ن م��ن ق��ت��ل اأك���رب ع��دد 

ويتابع:  وال��رج��ال«،  ال�سباب  من  ممكن 

»اأخ��رج��ن��ا ج��دي م��ن ال��ق��ري��ة خ��وف��اً من 

بعد  لبنان  اإىل  وو�سلنا  القتل،  عمليات 

اأن  قبل  اجلنوب  مكثنا يف  يومني، حيث 

جدوى،  دون  القرية  اإىل  العودة  نحاول 

وكان هناك تاأكيدات بجهوزية اجليو�س 

العربية وا�ستعدادها ل�سرتداد الأرا�سي 

يبدو  لكن  للمجازر،  والن��ت��ق��ام  املحتلة 

اأن امل����وؤام����رة ك��ان��ت حم��اك��ة ع��ل��ى اأع��ل��ى 

الفل�سطينيني  دف����ع  مم���ا  امل�����س��ت��وي��ات، 

لح���ق���اً ل���ل���م���ب���ادرة وال����ب����دء ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 

الفدائية، انطاقاً من خمتلف احلدود 

العديد  يف  ���س��ارك��ت  وق���د  فل�سطني،  م��ع 

م��ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ق��ب��ل الإع�����ان عن 

يف  الفدائي  للعمل  الر�سمية  النطاقة 

اأوا�سط ال�ستينات«.

اأي�����ار  ف��ل�����س��ط��ني )15  ن��ك��ب��ة  ب���ع���د 

 110 حوايل  لبنان  اإىل  و�سل   ،)1948
من   ٪14 ن��ح��و  ���س��ك��ل��وا  لج����ئ،  اآلف 

 750( ع��ام  ب�سكل  الاجئني  جم��م��وع 

64 عاماً ت�ساعف  األف لج��ئ(، خال 

م��رات  اأرب���ع  لبنان  يف  الاجئني  ع��دد 

األف لجئ )الأون��روا   444 لي�سل اإىل 

 .)2010
ي��ع��ي�����س 68٪ م���ن لج��ئ��ي ل��ب��ن��ان يف 

منت�سرين  جت��ّم��ع��اً  و21  خم��ي��م��اً   12
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف الأرا�������س������ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

وف��ق��اً ل��ل��ت��ايل: يف ب���ريوت ه��ن��اك خميم 

م����ار ال��ي��ا���س )الأ����س���غ���ر(، وجت��ّم��ع��ات: 

والغربي،  الداعوق  �سربا،  ال�ساليهات، 

يف ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ه��ن��اك خم��ي��م��ات: ب��رج 

�سيدا  يف  و�سبية،  �ساتيا  ال��رباج��ن��ة، 

ه��ن��اك خم��ي��م��ا ع��ني احل��ل��وة )الأك����رب( 

وامل��ي��ة وم��ي��ة، وجت��ّم��ع��ات: ال��ربك�����س��ات، 

ال�سكة، اأوزو واملدينة ال�سناعية، اإ�سافة 

ال�ساحل  على  الزينة  وادي  جتّمع  اإىل 

ب���ني ب����ريوت و����س���ي���دا، يف ���س��ور ه��ن��اك 

خم��ي��م��ات: ال��ب�����س، ال�����ربج ال�����س��م��ايل، 

الر�سيدية، وجتّمعات: كفربدا، العر�س، 

�سربيحا،  القا�سمية،  الوا�سطة،  العّب، 

ال���ربغ���ل���ي���ة، ال��ع��ي��ت��ان��ي��ة، ج���ل ال��ب��ح��ر، 

املع�سوق، ويف طرابل�س خميما البداوي 

ون���ه���ر ال����ب����ارد )م����دم����ر ح����ال����ي����اً(، ويف 

)وي��ف��ل(،  ه��ن��اك خميم اجلليل  ال��ب��ق��اع 

وجتمعات: بر اليا�س و�سعدنايل، ويعي�س 

32٪ من الاجئني الفل�سطينيني خارج 
امل��خ��ي��م��ات وال��ت��ج��ّم��ع��ات م��ع��ظ��م��ه��م يف 

معظم   ت�سّكلت  وق��د  ب���ريوت،  العا�سمة 

الفل�سطينيني  عمل  ب�سبب  التجّمعات 

بالزراعة اأو التجارة.

من  ع��ام��اً(   75( اإ�سماعيل  علي  اأم 

الكثري  »ح�سر  ت��ق��ول:  ة  الب�سّ ق��ري��ة 

وب�������داأوا  ال���ق���ري���ة  اإىل  ال���ع���م���اء  م����ن 

ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  امل��ج��ازر  اأخ��ب��ار  بن�سر 

م��رّوع،  ب�سكل  ال�سهيونية  الع�سابات 

للمغادرة  تتح�سر  ال��ع��ائ��ات  وب����داأت 

املجازر  وق��ف  يتم  حتى  م��وؤق��ت  ب�سكل 

ير�سلون  كانوا  الذين  ال�سهاينة  وردع 

ثم  الأه������ايل  ل���رتوي���ع  اأوًل  ال��ع��م��اء 

ي��ق��وم��ون ب��ه��ج��وم ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ق��ري��ة 

اأن���واع  خمتلف  م�ستخدمني  امل��ع��ن��ي��ة، 

الأ�سلحة املتطورة.. وهكذا«، وت�سيف: 

�سدر،  برحابة  اللبنانيون  »ا�ستقبلنا 

العائات  اأح��د  عند  اأننا مكثنا  واأذك��ر 

ن�سكن  اأن  قبل  اأي���ام  ع��دة  النبطية  يف 

اأبوابها  فتحت  التي  امل��دار���س  اأح��د  يف 

ل�ستقبال الاجئني الفل�سطينيني«.

�سعيد  ���س��ب��ح��ي��ة  وت���ق���ول احل���اج���ة 

منطقة  اإىل  »و���س��ل��ن��ا  ع����ام����اً(:   77(

التال،  بني  يومني  م�سري  بعد  �سور 

والأط��ف��ال  الن�ساء  من  ك��ان  ومعظمنا 

الرجال  من  كبري  عدد  ا�ست�سهاد  بعد 

عمليات  يف  منهم  ال��ك��ث��ري  وم�����س��ارك��ة 

ال���دف���اع وحم���اول���ة ال���ع���ودة ل���س��رتداد 

اإىل  اأدت  ال��ع��ت��اد  ق��ل��ة  ل��ك��ن  ال���ق���ري���ة، 

فوالدي  ال�سهداء،  من  مزيد  �سقوط 

���س��وى بندقية  ي��ك��ن مي��ل��ك  م��ث��ًا مل 

وت�سيف  ف���ق���ط«،  ر���س��ا���س��ات  وب�����س��ع 

كنت اأ�سمع والدي يقول: »اإن الأنظمة 

العربية اأر�سلت اآلف البنادق لكنها مل 

تر�سل الر�سا�سات..«.

�سامر ال�سيالوي
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في الذكرى الرابعة والستين للجوء
فلسطينيون يتذكرون »النكبة«

الجئة: األنظمة العربية 
أرسلت البنادق لكنها لم 

ترسل الرصاصات

بعد �سل�سلة من التحركات اجلماهريية، اتخذت اإدارة الأونروا وق�سم ال�سحة يف لبنان، قراراً بزيادة م�ساهمتها يف تكلفة 

العمليات ال�ست�سفائية بن�سبة 50٪، وقد ثّمن الفل�سطينيون على خمتلف امل�ستويات اخلطوة الإيجابية، واأكدوا يف بيانات 

م�سرتكة اأن التقدميات غري كافية، خ�سو�ساً يف ظل احلالة القت�سادية ال�سعبة لاجئني الفل�سطينيني، ودعوا الأونروا 

العمل  اإىل  بالإ�سافة  والدائمة،  واملزمنة  الع�سال  بالأمرا�س  للم�سابني  الكامل  ال��دواء  ثمن  وتوفري  العمل  ل�ستمرار 

ال�سحي  ال�سمان  وتوفري  الخت�سا�سات،  كافة  فيه  تتوفر  م�ست�سفى  لبناء  الأم��وال  لتوفري  للمانحني  نداء  توجيه  على 

الكامل وبن�سبة 100٪ لأ�سحاب الأمرا�س امل�ستع�سية، واإعطاء املزيد من اجلهد ملعاجلة ال�سحة البيئية يف املخيمات كافة، 

مبا فيه تنظيم �سبكة الكهرباء واملياه وتوفري مياه ال�سفة وحت�سني رعاية الأم والطفل، وتو�سيع دائرة الإر�ساد الوقائي 

من الأمرا�س، كذلك العمل على م�ساعفة الليايل ال�سريرية يف امل�ست�سفيات وزيادة حجم اأطباء الخت�سا�س يف عيادات 

الأونروا، وتعزيز الرقابة على جودة اخلدمات ال�سحية.

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

األونروا ترفع مستوى خدماتها الصحية في المستشفيات
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هواية منت�شرة

ي���ع���ت���ر ����ص���ي���د �ل����ط����ي����ور م�����ن �أك�����ر 

ولي�س  اللبنانيني،  بني  انت�شاراً  الهوايات 

ال�شائع  اللبناين  املثل  اأدل على ذلك من 

الذي يقول »هدية ال�شبي ملا يكرب �شاعة 

وبارودة«. 

بيت  اأي  ي��خ��ل��و  ال  ي���ك���اد  ال����واق����ع،  يف 

لبناين، ال �شيما يف اجلبال واالأرياف، من 

يحفظ  حمرتف  �شياد  اأو  �شيد  بندقية 

م��وا���ش��م ال��ط��ي��ور وم��ق��او���ش��ه��ا ع��ن ظهر 

ال��ف��ري وال�شمن  ق��ل��ب، ف��ه��ن��اك م��وا���ش��م 

وال��رتغ��ل وال�����وروار وال��ك��ي��خ��ن وامل��ط��وق 

واحل����ج����ل، ودج�������اج االأر���������س وال���ع���اب���ور 

وع�����ش��ف��ور ال��ت��ني، وغ��ره��ا م��ن امل��وا���ش��م 

���ش��م��اء  اإن  اإذ  ح�����ش��ره��ا،  مي��ك��ن  ال  ال��ت��ي 

كبرة  الأع��داد  خ�شبة  بيئة  ت�شكل  لبنان 

ومتنوعة من الطيور.

ورغم اأن بع�س ال�شيادين املحرتفني 

بطريقة  ومي��ار���ش��ون��ه  ال�شيد  يقّد�شون 

الطيور  �شيد  ع��ن  كاالمتناع  ح�شارية، 

اأو الطيور  اأو املهددة باالنقرا�س  النادرة 

اأثناء التنا�شل واالإبا�شة، اأو حتى الطيور 

غر ال�شاحلة للأكل. 

املحرتفني،  ال�شيادين  اإىل  بالن�شبة 

فاإن ال�شيد ال يكون ملجرد ال�شيد فقط 

واإط������لق االأع������رة ال���ن���اري���ة يف ال���ه���واء، 

بها  يتقيدون  ���ش��واب��ط  جملة  ه��ن��اك  ب��ل 

م��ن ت��ل��ق��اء اأن��ف�����ش��ه��م، ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

القوانني ال�شادرة عن اجلهات الر�شمية 

ف��اإن  االأ���ش��ف،  م��ع  لكن  اخل�شو�س،  بهذا 

يتقيدون  ال  ال��ي��وم  »ال�����ش��ي��ادي��ن«  معظم 

باأية �شوابط ومعاير، بل جل اهتمامهم 

منذ  ال�شيد  رح���لت  بتنظيم  حم�����ش��ور 

�شاعات ال�شباح االأوىل للت�شلية ومت�شية 

الوقت وممار�شة هواية الرماية واإطلق 

النار يف الهواء، وهوؤالء عادة ما يتبارون 

جلمع اأكرب عدد من الطيور واخلراطي�س 

الفارغة خلل النهار، بغ�س النظر عما 

اإذا كانت هذه الطيور �شغرة احلجم اأو 

وبح�شب  ل��لأك��ل.  غ��ر �شاحلة  اأو  ن���ادرة 

القاطنني يف مناطق قريبة من مقاو�س 

ال�����ش��ي��د، »يف ب��ع�����س االأح���ي���ان ي��ت��وا���ش��ل 

الفجر  م��ن  كثيفة  ب�شورة  ال��ن��ار  اإط���لق 

اأن��ه يف  وحتى ال��غ��روب، يخال امل��رء معها 

الغزارة  ه��ذه  حتمله  ما  مع  قتال،  جبهة 

ال�شيادين  على  خماطر  من  الع�شوائية 

ن�شمع  ك��ث��رة  ح���االت  يف  حيث  اأنف�شهم، 

�شيارات االإ�شعاف وهي حت�شر اإىل املكان 

مل�����ش��اع��دة اأح����د امل�����ش��اب��ني.. ويف م��وا���ش��م 

اأن �شفوفاً  هجرة الطيور غالباً ما نرى 

الع�شكر،  �شفوف  ت�شبه  ال�شيادين  م��ن 

ت��ن��ت�����ش��ر ع���ل���ى ت���ل���ك ال����ط����رق����ات، ح��ي��ث 

ب�شناديق  املدججة  »رجناتهم«  ي�شفون 

ال��ط��ي��ور، وهنا  اخل��رط��و���س واآالت ج��ذب 

ت���ب���داأ امل���ج���زرة ال���ك���ربى؛ ع��ن��دم��ا يتلقى 

ع�شفور �شغر طلقات عدة دفعة واحدة، 

ف��ي��ت��ن��اث��ر اأ����ش���لء يف اجل�����و، ع��ل��ى اإي���ق���اع 

���ش��ي��ح��ات »ال��ن�����ش��ر« ورائ���ح���ة ال���ب���ارود«، 

بيتحرك  ���ش��ي  اأي  »مابيفلت  باخت�شار 

»ما  بيتاكل«،  وم��ا  بيتاكل  »اللي  باجلو«، 

املهم  ال��ط��ري��دة،  يلموا  خ��اط��رن  بيكلفوا 

رموها، وثبتوا اأنن قب�شايات«.

افتقدوا  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  اأب��ن��اء  اأن  كما 

اأ�����ش����راب ال���ط���ي���ور، ال ���ش��ي��م��ا ال�����ش��ن��ون��و 

والوروار التي كانت متلأ اجلو ب�شراخها 

امل��ح��ب��ب، م��ب�����ّش��رة ب��ق��دوم رب��ي��ع ك��ل ع��ام، 

اإليها قراميد املنازل القدمية  كما حنت 

ت�شكل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العتيقة،  و�شبابيكها 

امل����اأوى ل��ه��ا.. غ��اب��ت ه���ذه ال��ط��ي��ور عنها 

الوادعة  والقرى  البلدات  معها  وفقدت 

جزءاً من رونقها وحيويتها.

اإ�شابات ال�شيادين

اإىل �شرعة  االأم����ر حت���ّول  ال���واق���ع،  يف 

التي  اأك��ر، حيث باتت رح��لت ال�شيد  ال 

الرجولة  الإثبات  و�شيلة  ال�شبان  ينظمها 

ال�شيد  اأن  احلقيقة  لكن  القلب،  وق�شاوة 

الع�شوائي ال يهدد الطيور فقط، بل اأي�شاً 

ال�شيادين املحرتفني، اإذ تبني االإح�شاءات 

هذه  على  واملتطفلني  ال�شيد  »ه���واة«  اأن 

�شنوياً  اإ���ش��اب��ة  ب�300  يت�شببون  ال��ه��واي��ة 

ال�شلح،  م��ع  اخل��ربة  قليلي  تعامل  ج��راء 

ت��ن��ظ��ي��م الإع���لن���ات  اأي  وال����لف����ت غ���ي���اب 

�شوارعنا.  جت��ت��اح  ال��ت��ي  وال��ب��ن��ادق  ال�شيد 

على  احل�شول  ال�شيد  ي�شتوجب  نظرياً، 

عند  الرخ�شة  ه��ذه  اإب��راز  ويجب  رخ�شة، 

�شراء بندقية ال�شيد، لكن اأحداً ال يطبق 

هذه القاعدة، وتوجد يف ال�شوق اللبنانية 

البنادق الرخي�شة من �شنع �شيني  اليوم 
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ملف خاص

من املخالفات التي ميكن ت�شجيلها ب�شهولة:

- اإطلق النار على اأ�شغر الع�شافر.

- البدء بال�شيد عند الفجر، واملتابعة حتى بعد الغروب.

اأن  النار عليها، مع العلم  معظم ال�شيادين يعترب الطيور اجل��وارح طرائد، فيطلقون 

القانون الدويل يحميها ومينع �شيدها، ومن هذه الطيور العقاب وال�شقر والن�شر والباز..

اأخطر ما يف ال�شيد االأ�شاليب امللتوية التي ي�شتعملها بع�س ال�شيادين منها: ق�شبان 

اأ�شواتاً  ت�شتعمل  م�شجلة  �شرائط  ال�شغرة،  الع�شافر  خمتلف  فيها  يعلق  التي  الدبق 

اأنواراً  اآليات ت�شلط  املغردة و�شيدها، كال�شمن والقربة واحل�شون والفري،  جلذب الطيور 

قوية اأثناء الليل فتجذب الطيور املهاجرة.

اأو هاوياً، على و�شائل  اإن كان حمرتفاً  اللبناين،  وتن�شحب االأ�شاليب اخلا�شة لل�شياد 

التي  البيت بح�شب الطريقة  اإىل �شنع اخلرطو�س بنف�شه يف  �شيده، حيث يعمد بع�شهم 

يرتاح لل�شطياد بها وبقوة اخلرطو�شة، واإن كان البع�س يدعمها اإىل حد كبر يتحول فيه 

الع�شفور اإىل اأ�شلء متطايرة. 

مخالفات عديدة

ما أن يحين موسم هجرة الطيور التي تغطي سماء لبنان بأسرابها 
فوهات  مطلقين  الصيادون  يستنفر  حتى  لألنفاس،  الخاطفة 
بنادقهم باتجاه السماء، ضاربين قانون تنظيم الصيد البري عرض 
التي  البيئية  وباللوائح  العشوائي،  الصيد  يمنع  والذي  الحائط، 
تمنع منعًا باتًا صيد بعض أنواع العصافير، وبذلك تحّول لبنان إلى 
مصيدة لهذه الطيور التي يتربص بها الصيادون، مهددين أنواعًا 

نادرة منها، ومهددة أصاًل باالنقراض.

غّطت  حيث  بيروت،  سماء  البواشق  من  أسرابًا  زّينت  أيام  منذ 
بأجنحتها وتنظيمها الفائق زرقة السماء، ورغم أن مشهد الطيور 
ال  لبيروت  وداع  أغنية  في  لحناجرها  العنان  أطلقت  التي  الجارحة 
لم  األسف،  مع  األسراب،  أن هذه  إال  الخالق،  تمجيد  يستحق سوى 
تسلم من رصاصات »القناصين«، الذين كمنوا لها في أماكن عدة، 
مستخدمين أساليب ملتوية لالحتيال على القانون، في ظل غياب 
الرقابة الصارمة، ومستهزئين بضباط منع الصيد العشوائي، ألنه 

على حد قولهم »حاميها حراميها«..
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احل�شول  اجلميع  على  لت�شّهل  رو�شي  اأو 

ع��ل��ى ال��و���ش��ي��ل��ة مل��م��ار���ش��ة ه����ذه ال��ه��واي��ة، 

وكذلك بنادق بريتا باهظة الثمن، والتي 

ال ي�شتطيع الكثرون اقتناوؤها.

ويف هذا االإطار، اأظهرت نتائج درا�شة 

جمعية »حماية الطبيعة يف لبنان«، اأن 56 

اأق��ل من  ال�شيادين ينفقون  املئة من  يف 

األفي دوالر، 23 يف املئة ينفق ما بني 200 

اإىل 600 دوالر، و49 يف املئة ينفق اأقل من 

20 دوالراً، واأن 36 يف املئة من ال�شيادين 
يف   10 ال�شيد،  يف  البندقية  ي�شتعملون 

مع  ال�شوتية  املاكينات  ي�شتعملون  املئة 

الدبق،  ي�شتعملون  املئة  البندقية، و3 يف 

من  املئة  يف   7 فيما  واالأف��خ��اخ،  امل�شائد 

ال�شيد  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  ال�شيادين 

ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ل��ع��ي�����س ي��ح��ق��ق��ون م���ا قيمته 

ك��م��دخ��ول  امل��و���ش��م،  يف  دوالر  األ����ف   15
ه��وؤالء  املئة من  6 يف  بينما  ال�شيد،  من 

املو�شم،  يف  دوالر  األ��ف  يحقق  ال�شيادين 

ال�شيادين  ه����وؤالء  م��ن  االآخ����ر  وال��ق�����ش��م 

يحقق 150 دوالراً يف املو�شم.

غياب القوانني

580 منذ  الرقم  القانون  اإق��رار  رغم 

العام 2004، والذي ينظم عملية ال�شيد 

الرّبي يف لبنان، ويف ظل تاأخر �شدور اأي 

مرا�شيم تطبيقية له، ال يزال قانون منع 

اأن  اإال   ،1995 ال��ع��ام  منذ  ���ش��اري��اً  ال�شيد 

هذا الواقع مل يلجم رغبة هواة ال�شيد، 

علماً  م��رغ��وب،  ممنوع  ك��ل  اأن  خ�شو�شاً 

للعام  العائد  القدمي  ال�شيد  قانون  اأن 

على  بال�شيد  ال�شماح  على  ين�س   1952
مرحلتني، االأوىل بني 15 اآب و15 �شباط، 

والثانية بني 1 ني�شان و31 اأيار، للطيور 

املهاجرة، لكن القانون اجلديد مل يحدد 

البيئة  ل��وزي��ر  ت��رك  ولقد  معينة،  مهلة 

ال�شيد  اف��ت��ت��اح م��و���ش��م  ت���اري���خ  حت��دي��د 

بال�شيد  ي�شمح  التي  واالأوق��ات  وانتهائه 

خللها، وذلك بناء على اقرتاح املجل�س 

االأعلى لل�شيد الربي.

وين�س قانون تنظيم ال�شيد ال�شادر 

ع��ل��ى منع  ح��ال��ي��اً  وامل��ع��ت��م��د   2004 ع����ام 

ال�����ش��ي��د م��ن��ع��اً ب���ات���اً يف امل�����دن وال���ق���رى 

وحم������لت ال���ت���ن���زه واحل�����دائ�����ق ال��ع��ام��ة 

امل�شنفة  واالأماكن  الطبيعية  واملحميات 

ت��راث��ي��اً، ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ال ت��ق��ل ع��ن 500 

العبادة  ودور  ال�شكن  حم��لت  م��ن  م��رت 

واملن�شاآت العامة واخلا�شة. 

بوا�شطة  ال�شيد  القانون،  مينع  كما 

ال����ب����وم وال����دب����ق وال�������ش���ب���اك وامل�����ش��اي��د 

واالأ�شراك والطيور العائمة اال�شطناعية 

املحبو�س  وال�شيد  والطعم  والطبيعية 

واالأن������وار ال��ك��ا���ش��ف��ة، م��ن��ع��اً ب���ات���اً، ومينع 

ال�شيد بوا�شطة ال�شموم والغاز والدخان 

ي�شر  الواقع  لكن  الكهربائية،  واالآالت 

اإىل غر ذلك. 

اإذاً، القانون يقول اإن ال�شيد يف لبنان 

يطبَّق،  ال  املنع  ه��ذا  لكن  حالياً،  ممنوع 

عملياً،  تطبيقه  ميكن  ال  احلقيقة  ويف 

بل اإن الدرا�شات ت�شر اإىل اأن 92 يف املئة 

من اللبنانيني ال يعرفون بوجود قانون 

�شيد يف لبنان، 

ويف ظل قانون من دون اأ�شنان ال يعلم 

ع��ن��ه ال��ك��ث��رون، ت��ق��ع ال��ط��ي��ور مبختلف 

يف  ل��دوره��ا  النا�س  جهل  فري�شة  اأنواعها 

املئة  69.3 يف  اأن  البيئي، والدليل  النظام 

م���ن مم��ار���ش��ي ال�����ش��ي��د ب����داأوه����ا يف عمر 

يرتاوح بني 11 و18 �شنة، اإذ اإن االآباء غالباً 

ما يرغبون بتعليم هذه الهواية الأبنائهم، 

تخولهم  ال  ���ش��غ��رة  ���ش��ن  يف  ك���ان���وا  واإن 

 28.4 مبمار�شته  بداأ  فيما  ال�شلح،  حمل 

يف املئة حني مل تكن اأعمارهم قد تخطت 

�ل�11 �شنة، علماً اأن 73 يف املئة من هوؤالء 

ميار�شون ال�شيد كهواية.

جتارة.. واأرباح

اأ�شلحة  جت��ار  ي��ب��دو  االآخ���ر،  املقلب  على 

االأوائ���ل  امل�شتفيدين  وم�شتلزماته  ال�شيد 

م��ن ه��ذا ال��و���ش��ع ال��ك��ارث��ي، وه��م يحاولون 

ا�شتغلل املو�شم واإنفاق ب�شاعتهم باأي ثمن، 

دون ح�شيب  كان من  ال�شلح الأي  ويبيعون 

على  ال�����ش��ي��د  ع���دة  تقت�شر  وال  رق���ي���ب،  اأو 

لتطال  تتعداها  اإمنا  واخلرطو�س،  البارودة 

للرجال،  فقط  لي�شت  وث��ي��اب  اإك�����ش�����ش��وارات 

بل للأوالد والفتيات اللواتي بنت يقتحمن 

ع���امل ال�����ش��ي��د ال����ربي وي���ذه���ن يف رح���لت 

لل�شيد، وبع�شهن بنت من املحرتفات.

وجتدر االإ�شارة اإىل اإن هواية ال�شيد 

املدنية،  لل�شياحة  االأب���رز  العنوان  باتت 

اأو  م��ت��ج��راً  ميلك  م��ن  ك��ل  يتكل  وعليها 

امل��ن��اط��ق  يف  م��ط��ع��م��اً  اأو  ف��ن��دق��اً  اأو  ف��رن��اً 

املناطق  كل  من  لل�شياديني  امل�شتقطبة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وي�����ش��ت��ف��ي��د اأ����ش���ح���اب ه��ذه 

اإىل  الهواة  ال�شيادين  املرافق من تدفق 

ح��د ك��ب��ر، ل��ذل��ك ه��م ي��ع��ار���ش��ون ق��رار 

كونه  ب�شرامة،  وتطبيقه  ال�شيد  منع 

�شيحرمهم من هذه العائدات.

ه����ذا وُت����ع����ّد ال���ط���ي���ور يف ل��ب��ن��ان من 

االأكلت الفاخرة، وهي على قائمة اأغلى 

ال��وج��ب��ات يف معظم امل��ط��اع��م، وع���ادة ما 

ع�شر  من  �شل�شة  يف  الع�شافر  تنقع 

�شيها على  يتم  ث��م  ال��رم��ان واالأع�����ش��اب، 

االأطباق  ي�شرتي هذه  وي��ربر من  النار. 

ا�شطياد  امل��ح��زن  »م���ن  ب��ال��ق��ول  فعلتهم 

طعمها  ل��ك��ن  ع�����ش��وائ��ي،  ب�شكل  ال��ط��ي��ور 

ي�شتنكر  م��ن  عليهم  ي��رد  بينما  ل��ذي��ذ«، 

�شيد الطيور بكافة اأ�شكاله بالقول: »بلد 

ما يف طر ما يف خر«..

اإعداد هناء عليان
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يعد �شيد الطيور الكبرة املهاجرة خطر داهم على العديد من االأ�شناف، 

مثل اللقلق االأبي�س والبجع العملق الذي مل يبق منه على امل�شتوى العاملي 

عبورها  عند  كثيف  نار  الإط��لق  عر�شة  والبجع  اللقلق  وطيور  القليل،  اإال 

االأجواء اللبنانية، في�شقط منها ما ي�شقط، ويكمل ترحاله ما جنا منها، علماً 

اأن هذه الطيور الكبرة ال تفيد بعد نفقها باأي �شيء، فهي غر �شاحلة للأكل 

ال�شياد،  اإ�شباع رغبة  �شوى  فاإن �شيدها ال فائدة منه  وبالتايل  وال للرتبية، 

اجلاهل الأهمية هذه الطيور على امل�شتوى البيئي.

يف هذا االإط��ار، �شاء القدر اأن تطر بجعة يف �شماء لبنان، وحتديداً فوق 

ال�شاحل اللبناين يف مو�شم الهجرة �شمن �شرب كبر، اإال اأن حظها كان �شيئاً 

للغاية الأنها اأ�شيبت بطلقة بندقية طائ�شة من �شياد مل يعباأ بالقوانني املانعة 

واأ�شابت  ي�شلح للأكل،  البجع ال  اأن حلم  املهاجرة، خ�شو�شاً  الطيور  ل�شيد 

اإىل وقوعها وظلت  اأدى  البجعة فاأعطبته، مما  اأحد جناحي  النارية  الطلقة 

مت�شي جارة جناحها امل�شاب اإىل اأن اأم�شك بها �شياد اأ�شماك من �شيدا يدعى 

اأن تعاود  اأم��ل  اإ�شابتها، على  اإىل مداواتها من  �شارع  ال��ذي  ب�شر،  اأب��و ح�شن 

الطران اإىل حيث كانت تنوي برفقة ال�شرب قبل اإ�شابتها.

ب��رت اجل��ن��اح فلم تعد تتمكن من  اإىل ح��د  ب��ال��غ��ة،  ك��ان��ت  االإ���ش��اب��ة  اأن  اإال 

اأ�شمى  اإن��ه  ب�شر  يقول  املدلل.  االأليف  حيوانه  اإىل  حتولت  لكنها  ال��ط��ران، 

20 كيلوغراماً،  �شنوات، ووزنها  العمر خم�س  تبلغ من  البجعة »كركر«، وهي 

الفتاً اإىل اأنها تنام يف م�شمكة ميلكها.

الأن��ه  ويومياته  حياته  م��ن  ج���زءاً  اأ�شبحت  اأن��ه��ا  يو�شح  بها،  علقته  ع��ن 

االأطفال، الذين ياأتون  اأ�شدقاء يزورونها، خ�شو�شاً  تعود عليها، واأ�شبح لها 

نهاية  عطلة  يف  �شيما  ال  التذكارية  ال�شور  واأخ���ذ  عليها،  للتفرج  با�شتمرار 

»كركر« ثلث وجبات  اأنه يطعم  ب�شر  االأعياد. وي�شيف  االأ�شبوع ومنا�شبات 

من ال�شمك يومياً، ال تقل الواحدة منها عن 3 كلغ �شمك، م�شراً اإىل اأنه اطلع 

على حياة البجع والعادات التي متار�شها حتى يعرف كيف يتعامل معها.

ولي�س ب�شر وحده من يرعى »كركر«، اإذ يهتم ولده ح�شن بها اأي�شاً، ويقول 

امتنانها من  وتعر عن  ترد اجلميل  فهي  الرعاية،  لتلك  »كركر« ممتنة  اإن 

خلل الدفاع عنه اأمام اأي �شخ�س تراه ي�شرخ عليه، فتهاجمه ب�شرا�شة ظانة 

اأنه يف خطر، وهذا االأمر، بح�شبه، يدل على الوفاء ملن اهتم بها و�شاعدها يف 

حمنتها.

البجعة كركر
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لبنان.. والطيور المهاجرة
اأخ�����رى جل��م��ع��ي��ة »ح��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة يف لبنان«، وال��ت��ي  ن��ت��ائ��ج درا����ش���ة  اأظ���ه���رت 

مهدد  الطيور  من  اأن���واع   8 كل  اأ�شل  من  واح���داً  يف لبنان، اأن  الطيور  على  اأجرتها 

باالنقرا�س عاملياً. واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن اأكر من 40 يف املئة من الطيور املهاجرة 

فوق لبنان قد تناق�شت نتيجة ال�شيد الع�شوائي اجلائر، واعتماد االأفخاخ وامل�شايد 

لبنان اإ�شدار  يف  لل�شيد الربي«  االأع��ل��ى  »املجل�س  على  يحتم  ما  الت�شجيل،  واآالت 

يحدد  ب�شكل  املقبل  العام  يف  املو�شم  فتح  لقانون ال�شيد، ليتم  التطبيقية  القرارات 

موا�شم واأماكن ال�شيد والطرائد امل�شموح بها مبا ي�شمن ا�شتدامة الهواية والطيور 

والطبيعة، كي ال يتحول ال�شيد اإىل فعل اإبادة للطيور التي لها دور بيئي بالغ الفائدة 

واالأهمية، واأو�شحت اأنه �شجل يف لبنان حتى اليوم وجود 374 نوعاً من الطيور منها 

56 منها ثبت بقاوؤها الدائم فيه فيما ت�شمل الئحة الطيور  بينما  فيه،  تتوالد   134
املهاجرة والطيور ال�شتوية نحو 246 نوعاً.

اأب��رز  اأح��د  كونه  الطيور،  اإىل  بالن�شبة  اأهمية لبنان عاملياً  اإىل  الدرا�شة  ولفتت 

دول  فوق  التي متر  واأفريقيا  اأوروب��ا  بني  ما  املهاجرة  الطيور  االآالف من  حمطات 

غرب اآ�شيا حيث متثل �شماء لبنان اأحد اأهم م�شارات الطيور العاملية خلل هجرتها 

�ل�صنوية.



ال ميلك من يتابع امل�شهد ال�شيا�شي امل�شري اإال �شعورًا 

يف  العنف  ه��ذا  كل  مل��اذا  �الت�شا�ؤل:  �االرت��ب��اك  باحلرية 

اجلي�ش  جنود  رمي  على  املحتجون  ي�شّر  �ملاذا  ال�شوارع؟ 

باحلجارة �حما�شرة �زارة الدفاع؟ �ماهو ال�شبب املبا�شر 

لهذه االحتجاجات، �مل يبَق للجولة االأ�ىل من االنتخابات 

الرئا�شية �شوى اأقل من ثالث اأ�شابيع؛ هل كل ذلك غ�شبًا 

على ا�شتبعاد حازم اأبو اإ�شماعيل من االنتخابات؟

�ما  �االح��ت�����ش��اد؟  التظاهر  ه��ذا  يوميًا  يتكرر  مل���اذا 

هل  �شخ�شيًا؟  ال�شارع  اإىل  ا�شماعيل  اأبو  نز�ل  �شبب  هو 

حل�شوره  تاأكيدَا  اأم  ال�شلفية،  القوى  ع�شب  �شد  اأجل  من 

لظهور  التوقيت  هذا  اختيار  �مل��اذا  �ال�شعبي؟  ال�شيا�شي 

امللثمني  النبلة  رم���اة  م��ن  م��وح��د  ب��زي  منظمة  ملي�شيا 

الذين يرتد�ن اخلوذة على الراأ�ش �يحملون حقائب على 

ظهورهم مع نظارات �شوداء؟ ما الهدف من �راء ذلك؟

ملاذا ردد املتظاهر�ن »يا اأ�باما.. يا اأ�باما.. كل �احد 

الظواهري  اأمي��ن  �شقيق  ن��ز�ل  مع  تزامنًا  اأ�شامة«،  فينا 

�ان�شمامه اإىل املتظاهرين؟ هل اقرتبنا من حلظة اإعالن 

الرئي�ش.. اأ� من الفو�شى اخلالقة؟

املواطن امل�شري ي�شاأل: ملاذا كل هذا العنف الدموي؟ 

املر�شحني  م��ن  اأح���دًا  اأن  يعتقد  اأح��د  ال  امل�شتفيد؟  �م��ن 

حملته  يف  ال��دم��اء  ه���ذه  ا�شتثمار  ع��ل��ى  ق���ادر  للرئا�شة 

االنتخابية.

ال�شلطة  ع��ن  �شيتخلى  اأن��ه  اأع��ل��ن  الع�شكري  املجل�ش 

فما هو مربر  الد�شتور،  �فق  للبالد  رئي�ش  انتخاب  حلظة 

�شفك هذه الدماء؟ 

املارة،  القاهرة من  املا�شية خلت �شوارع  يوم اجلمعة 

م�شرية  اأط��راف  دعت  اأن  بعد  اأنفا�شها،  م�شر  �حب�شت 

تهيئة  يف  �شاهم  اجلميع  ج��دي��دة..  مليونية  اإىل  عديدة 

مناخات الفو�شى �العنف، �لعبوا د�رًا يف حتري�ش النا�ش، 

لكن يف �شبيحة اليوم التايل، بعد اأن �شقط ال�شهداء �ُجرح 

�شارع  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة  ع��ادت  االأ�شخا�ش،  مئات 

كل  اإزالة  العبا�شية، �متت  املاأمون �حميط منطقة  خليفة 

اإىل  القاهرة  �شوارع  حولت  كانت  التي  الفو�شى  مظاهر 

ميادين حرب اأهلية.

اخلوف يكمن يف اأن ي�شتمر ما يجري حتى بعد انتخاب 

ال�شلطة  حتكم  باتت  التي  الثنائية  اإىل  نظرًا  الرئي�ش، 

الذين  امل�شلمون  �االإخ���وان  الع�شكري  املجل�ش  م�شر.  يف 

مل  الد�شتورية،  �املوؤ�ش�شات  امل�شري،  ال�شارع  يحكمون 

�املناف�شة،  لل�شراع  قواعد  على  اللحظة  حتى  يتوافقوا 

التي يجب  للمواجهة  يتمكنوا من ر�شم حد�د  �بالتايل مل 

من  �ب��ات  الوطنية،  م�شر  م�شلحة  مظلة  حتت  تبقى  اأن 

خاللها  من  يتفقوا  طريق  خارطة  ير�شموا  اأن  ال�شر�ري 

على حكم البالد.

ا�شتمرار  �شمان  هاج�ش  تعي�ش  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

�انتخاب  االنتقالية  امل��رح��ل��ة  بعد  ال�شيا�شي،  ن��ف��وذه��ا 

الرئي�ش حلماية ما تعتربه »م�شالح اجلي�ش«، �ا�شتقاللية 

ال�شيا�شية،  ال�شلطة  ع��ن  املالية  �م��وارده��ا  موؤ�ش�شاتها 

ك�شامن  التاريخي  د�ره���ا  لعب  ا�شتمرار  م��ن  �ت��اأك��ده��ا 

امل�شلمون  �االإخ��وان  ال�شيا�شية،  �حياتها  م�شر  ال�شتقرار 

اأنف�شهم بعد فوزهم باالأغلبية يف جمل�ش ال�شعب  يعترب�ن 

من  الد�شتورية،  املوؤ�ش�شات  جميع  ح�شم  على  ق��ادري��ن 

خالل االحتكام ل�شناديق االقرتاع، �بالتايل لديهم �شعور 

املوؤ�ش�شة  خ�شوع  فر�ش  من  متّكنهم  التي  القوة  بفائ�ش 

يكون  اأن  �بالتايل  الد�شتورية،  للموؤ�ش�شات  الع�شكرية 

�ياأمتر  املقبلة،  �احلكومة  الرئي�ش  �شلطة  حتت  اجلي�ش 

باأ�امرهم ال العك�ش.

باملخاطر،  حمفوفة  م��ازال��ت  ال�شلطة  انتقال  عملية 

�ال�شائكة،  االأ�شا�شية  الق�شايا  هذه  ح�شم  عدم  اإىل  نظرًا 

�عدم ر�شم خطوط عري�شة للتعامل بني هذه القوى.. لكن 

االنتخابات يجب بكل االأحوال اأن جتري يف موعدها، حتى 

ال تدخل البالد يف اأتون من الفو�شى �النار، �لن ي�شتطيع 

اأحد اإيقافها اإذا ما اندلعت.

الرئي�ش القادم تنتظره هموم ترتاكم يوميًا؛ من اإعادة 

االقت�شادي  امللف  اإىل  ت�شدعت،  التي  الوطنية  اللحمة 

املثقل بالعجز، اإىل اإعادة ر�شم د�ر م�شر الد�يل �العربي، 

�تركيا،  الإيران  االإقليمي  الد�ر  تنامي  مع  �شتتعامل  �كيف 

اإىل ملف النيل �التهديد االأثيوبي امل�شتمر باإقامة ال�شد�د، 

اإىل تق�شيم ال�شودان �احل�شور ال�شهيوين يف اجلنوب، اإىل 

�التهديدات  تطورات،  من  يجري  �ما  ال�شرقية  حد�دها 

االإ�شرائيلية اليومية مل�شر..

كل اال�شتطالعات التي جتريها املوؤ�ش�شات املوثوق بها 

�زير  مو�شى  عمر�  باأن  تفيد  الرئا�شية،  االنتخابات  حول 

عامًا،   50 ال�شابق  النظام  خدم  الذي  االأ�شبق  اخلارجية 

مازال يف مقدمة املر�شحني، �يتبعه عبد املنعم اأبو الفتوح.

عمر�  �شيكون  االأ�شا�شيني  الطرفني  خيار  اأن  يبد� 

مو�شى على االأرجح، اأ�اًل الأن تقدمه يف ال�شن لن ي�شاعده 

املجل�ش  على  خالله  من  ي�شغط  نفوذ  حمور  ت�شكيل  على 

اأ�  ح��زب  اإىل  ينتمي  ال  الأن��ه  ثانيًا  �االإخ����وان،  الع�شكري 

الد�لة،  موؤ�ش�شات  داخل  ليزرعها  منظمة  اجتماعية  كتلة 

اإىل  نظرًا  ثالثًا  بال�شلطة،  االإم�شاك  خاللها  من  ليتمكن 

الدعم االأمريكي �ال�شعودي الكبري الذي يتمتع به. 

لنظرية  جن��اح��ًا  ه��و  مو�شى  عمر�  ف��وز  �شيكون  رمب��ا 

تاأجيل ح�شم ال�شراع على الرئا�شة مل�شلحة اأحد الطرفني 

القوتني  بني  القائم  ال�شديد  القوى  توازن  اإىل  نظرًا  االآن، 

البارزتني، �هذا االأمر �شي�شمح يف دخول الطرفني بهدنة 

املقبلة،  املرحلة  يف  نفوذهما  تعزيز  على  خاللها  يعمالن 

ا�شتقطابه  �حما�لة  امل�شري،  العام  ال��راأي  على  �التاأثري 

ا�شتعدادًا حل�شم املعركة يف االنتخابات املقبلة.

جهاد ال�ضاين
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هل اقتربت مصر من لحظة إعالن الرئيس.. أو من الفوضى؟

ال��وط��ن الأم،  ال�����س��ودان ع��ن  ان��ف�����س��ال ج��ن��وب   منذ 

دخل  �سلفاكري،  برئا�سة  اجل��دي��دة  دول��ت��ه  ولدة  واإع���ان 

ال�سابقة،  املراحل  اأكرث خطورة من كل  ال�سودان مرحلة 

الت�سليم  اأن  ال�سودان من  �سمال  �ساد يف  الذي  فالعتقاد 

بن�سوء دولة يف اجلنوب �سي�سع نهاية للحرب التي دامت 

وا�ستطراداً  و�سعبه،  ال�سودان  ق��درات  وا�ستنزفت  عقوداً، 

�سيخلق مناخاً من الأمن وال�ستقرار وال�سام لنطاق 

ق��ط��ار ال��ت��ن��م��ي��ة وا���س��ت��غ��ال ث�����روات ال�������س���ودان ال��ه��ائ��ل��ة 

يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم والزده�������ار الق��ت�����س��ادي وال��ع��دال��ة 

الجتماعية، هذا العتقاد تبدد مع عودة ال�سراع امل�سلح 

يف اأبيي، ومن ثم يف هجليج، وال�سراعات يف منطقة النيل 

حلقة  �سوى  يكن  مل  اجلنوب  انف�سال  اأن  وتاأكد  الأزرق، 

م��ن ح��ل��ق��ات امل��خ��ط��ط الإ���س��رائ��ي��ل��ي الأم���ريك���ي لتفكيك 

وحدة ال�سودان، وتق�سيمه اإىل اأربع دول، وجعلها مرتبطة 

ل�»اإ�سرائيل« والدول الغربية ال�ستعمارية  بفلك التبعية 

ال��ط��ام��ع��ة يف ث������روات ال�������س���ودان، ال��ن��ف��ط��ي��ة وامل��ع��دن��ي��ة 

والزراعية واحليوانية.

وم��ا ي��وؤك��د ذل��ك اأن دول���ة اجل��ن��وب ال��ول��ي��دة حتولت 

وال�سراعات  ال�سطرابات  لإث��ارة  اإ�سرائيلية  قاعدة  اإىل 

مل��وا���س��ل��ة ح���رب ا���س��ت��ن��زاف ال�����س��ودان اق��ت�����س��ادي��اً لإن��ه��اك��ه 

ومنعه من ال�ستقرار وا�ستثمار ثرواته.

دولة  دفع  وراء  كانت  »اإ�سرائيل«  اأ�سابع  فان  ولذلك 

ت�سهيل  وع��دم  احل��دودي��ة،  ال�سراعات  لفتعال  اجل��ن��وب 

النفطية  هجليج  مدينة  واحتال  التفاو�ض،  عرب  حلها 

قبل اأن ي�ستعيدها اجلي�ض ال�سودان.

ه��ذا  م���ن  احل��ق��ي��ق��ي��ة  امل�����س��ت��ف��ي��دة  ه���ي   ف�»اإ�سرائيل« 

التوتر، بل اإنها ت�سجع وحتر�ض رئي�ض اجلنوب �سلفاكري 

ع��ل��ى دخ����ول احل����رب ح��ت��ى ت��ع��زز ن��ف��وذه��ا يف ال�����س��ودان، 

دولية،  �سام  حفظ  ق��وات  بغطاء  خا�سة  ق��وات  وت��دخ��ل 

ال�����س��ودان ل�ستكمال  ت��دخ��ل��ه��ا يف  ب��ه��دف رف���ع م�����س��ت��وى 

وال�سرق  الغرب  انف�سالية يف  دوي��ات  باإقامة  خمططها 

مناطق  يف  واحل���روب  ال�سراعات  تغذية  عرب  وال�سمال، 

احل�����دود، وحت��ري�����ض اجل��م��اع��ات الن��ف�����س��ال��ي��ة، وت��وف��ري 

ليبداأ  ال�سودان،  يف  القاعدة  تنظيم  لتغلغل  املواتي  املناخ 

ن�ساطه الإرهابي على غرار ما يفعل يف �سورية يف �سياق 

الوظيفة املعطاة له يف خدمة امل�سروع الأمريكي ال�سرق 

اأو�سطي القائم على اإحداث الفو�سى وال�سطراب واإثارة 

الفتنة، كمدخل لتحقيق هذا امل�سروع التفتيتي للمنطقة، 

تهديداً  ت�سكل  قوية  دول��ة  لن�سوء  اإمكانية  اأي  وحتطيم 

ل���»اإ���س��رائ��ي��ل« وامل�����س��روع ال��غ��رب��ي ال���س��ت��ع��م��اري، وت�سعى 

»اإ�سرائيل« من وراء هذا املخطط اإىل الإم�ساك باخلا�سرة 

اجلنوبية للوطن العربي، والتحكم باأمن م�سر، الدولة 

العربية الكربى، التي تخاف »اإ�سرائيل« من عودتها اإىل 

دورها العربي، واخلروج من اأ�سر اتفاقيات كامب ديفيد، 

ولذلك تعمل على اإبقائها خا�سعة ومكبلة بقيود التبعية 

ملنعها من  واملائي  باأمنها القت�سادي  التحكم  من خال 

التحرر وال�ستقال عن اأمريكا و»اإ�سرائيل«.

والتدخل الإ�سرائيلي يف ال�سودان قدمي قدم م�سكلة 

»اإ�سرائيل« يف  اأ�سهمت  �سماله، حيث  مع  ال�سودان  جنوب 

دعم جنوب ال�سودان بال�ساح وحتري�سه على النف�سال 

منذ عقود.

اأن انف�سال جنوب ال�سودان كان مبنزلة  وبدا وا�سحاً 

�سعت  طاملا  ال��ذي  حللمها  وحتقيق  ل�»اإ�سرائيل«،  انت�سار 

اإل���ي���ه، ول���ه���ذا ك��ان��ت اأول دول����ة ت��ع��رف ب���دول���ة اجل��ن��وب 

ب��زي��ارة  �سلفاكري  وق���ام  الن��ف�����س��ال،  على  ال�ستفتاء  بعد 

واقت�سادية  اأمنية  اتفاقيات  �سل�سلة  وتوقيع  »اإ�سرائيل« 

معها، والتفاق بني اجلانبني باأن تقوم »اإ�سرائيل« بت�سليح 

امل�سادة للدبابات وال�سواريخ ودبابات  اجلنوب بالأ�سلحة 

وطائرات جماناً مقابل اإعطاء »اإ�سرائيل« حق ال�ستثمار يف 

النفط والزراعة واملياه، مبا يجعل دولة اجلنوب تابعة يف 

كل املجالت ل�«اإ�سرائيل«، وحتت و�سايتها املبا�سرة، الأمر 

بتقوي�ض  يهدد  ال�سودان  على  كبرياً  خطراً  ي�سكل  ال��ذي 

وحدته �سمن خطة اإ�سرائيلية اأمريكية و�سعت ل�ستكمال 

منعه  عرب  ال�سودان  ا�ستنزاف  على  وتقوم  املخطط،  هذا 

من ا�ستغال ثرواته النفطية، واإثارة ال�سراعات القبلية 

بني مكونات ال�سعب ال�سوداين، والتدخل الع�سكري بغطاء 

قواعد  اإقامة  على  والعمل  الدولية،  ال�سام  قوات حفظ 

عليها،  املتنازع  النفط  حقول  على  وال�ستياء  ع�سكرية 

حلرمان ال�سودان من ال�ستفادة منها.

اإ�سرائيلية  ق��اع��دة  اجل��ن��وب  دول���ة  اأ���س��ب��ح��ت  وه��ك��ذا 

ملوا�سلة  »اإ�سرائيل«  بيد  واألعوبة  ال�سودان،  يف  متقدمة 

خمططها لتدمري قوة ال�سودان وتفكيك جمتمعه وبنيان 

دولته، وال�ستياء على ثرواته الهائلة، والتحكم مبنابع 

بالن�سبة  اأهمية كربى  يعنيه ذلك من  النيل، وما  النهر 

ل�»اإ�سرائيل« لناحية تاأمني املياه التي حتتاج اإليها، وابتزاز 

م�سر والتحكم بقرارها ال�سيا�سي.

وقد ك�سفت امل��داولت الأخ��رية يف جمل�ض الأمن عن 

ا�ستنزاف  »اإ�سرائيل« من  به  تقوم  ملا  توجه غربي مكمل 

لل�سودان، متثل يف حماولة فر�ض عقوبات على اخلرطوم 

جمل�ض  ب��ق��رار  الل��ت��زام  ترف�سان  اأنهما  بذريعة  وج��وب��ا 

على  اخلناق  ت�سييق  بهدف  وذل��ك  القتال،  وق��ف  الأم��ن 

اإ�سرائيلياً،  ال�سودان، فيما دولة اجلنوب يجري متويلها 

وغربياً ب�سمان ثرواتها النفطية.

املعار�سة  ب�سبب  الف�سل  لقت  املحاولة  هذه  اأن  غري 

الرو�سية وال�سينية، مما يوؤ�سر اإىل اأن قرار مو�سكو وبكني 

باإ�سقاط الهيمنة الأمريكية الغربية على القرار الدويل، 

مناطق  ك��ل  على  وين�سحب  ب��ل  ب�سورية،  فقط  يتعلق  ل 

ال�سراع يف العامل، خ�سو�ساً اأن لل�سني ا�ستثمارات نفطية 

و»اإ�سرائيل«  اأمريكا  وت�سعى  ال�سودان،  وجنوب  �سمال  يف 

اإىل ال�سيطرة عليها وحرمان ال�سني منها.

ح�ضني عطوي

التوتر بين شمال وجنوب السودان.. والدور اإلسرائيلي

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

ال�سعب امل�سري يهّب من جديد للدفاع عن ثورته )اأ.ف.ب.(
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  ملاذا اختار مفتي الديار امل�سرية ال�سيخ علي 

جمعة زيارة بيت املقد�ض يف هذا الوقت بالذات؟ 

وملاذا اختار العبور �ساغراً على حواجز الحتال 

45 ع��ام��اً، هو عمر  وحت��ت راي��ات��ه، بعد �سرب دام 

وقوع املدينة حتت الحتال؟ اإذا كان الأمر لنيل 

الأج��ر والربكة، فاإن زي��ارة مكة املكرمة واملدينة 

دنيوياًً،  اأم��راً  الغاية  اإذا كانت  اأم��ا  اأج��دى،  املنورة 

فاحلديث يختلف.

عندما زار الرئي�ض امل�سري الأ�سبق اأنور ال�سادات 

القد�ض املحتلة، �سج العرب وامل�سلمون بالعرا�ض 

وال�سكوى رف�ساً لتلك الزيارة، واعتربوها خطوة 

املركزية؛ ق�سية فل�سطني  العرب  خيانية لق�سية 

املغت�سبة من قبل املحتلني ال�سهاينة، ومع مرور 

اأج��ل ذاتها،  ال��زي��ارة مل تكن من  اأن  ال��وق��ت، تبني 

»اتفاقية  يف  للدخول  �سرورية  مقدمة  كانت  ب��ل 

العار« امل�سوؤومة، املعروفة باتفاقية »كامب ديفيد«، 

التي فتحت الباب وا�سعاً اأمام كل املفرطني باحلق 

لكي  ال�سهداء،  ودماء  والتاريخ  وبالكرامة  العربي 

يندفعوا اإىل اإ�سهار عاقاتهم بالعدو ال�سهيوين، 

ما اأتاح املجال لرفع العلم الإ�سرائيلي يف اأكرث من 

عا�سمة عربية، وهذا بدوره فتح املجال اأمام »عرب 

العتدال« ليطلقوا باكورة م�ساريعهم للتخلي عن 

فل�سطني والعراف بالكيان ال�سهيوين الدخيل، 

ع���رب م���ا ���س��م��ي يف ذل���ك ال���وق���ت »م���ب���ادرة الأم���ري 

اأعلنت يف  التي  ال�سعودي فيما بعد( فهد«،  )امللك 

قمة فا�ض يف املغرب، و�سكلت بدورها غطاء عربياً 

و�سوًل   ،1982 ع��ام  للبنان  ال�سهيوين  لاجتياح 

اإىل اح��ت��ال ع��ا���س��م��ت��ه ب����ريوت، وط����رد امل��ق��اوم��ة 

العرب  لبنان، وت�ستيتها يف باد  الفل�سطينية من 

بهذا  الع��راف  على  لإجبارها  متهيداً  الوا�سعة، 

على  النهيار  ه��ذا  يقت�سر  ومل  وم�ساملته،  ال��ع��دو 

املوقف العربي الذي ندفع ثمنه حتى يومنا هذا، 

العرب وفل�سطني،  لأ�سدقاء  اإحراجاً  �سكل  اإنه  بل 

ويفتحوا  امل��ل��ك،  م��ن  اأك��رث  ملكيني  ل�سنا  ليقولوا 

ل�سفارات  واأفريقيا  والغرب  ال�سرق  يف  عوا�سمهم 

العدو و�سركاته.

املفتي جمعة، �سهدنا حملة  واليوم، مع زيارة 

من�سقة يف هذا الجتاه، لكن يبدو اأن اأحداً �سغط 

لتاأجيل باقي ف�سولها، فما اأن دخل ال�سيخ جمعة 

اإىل بيت املقد�ض م�سلياً يف اأوىل القبلتني وثالث 

احل��رم��ني، يف ظ��ل ح���راب الح��ت��ال وع�����س��اك��ره، 

حتى �سرب لاإعام خرب ا�ستعداد جمموعة من 

ل��زي��ارة  البحرينيني«  والأع���م���ال  ال��دي��ن  »رج����ال 

ف�سائية  �سارعت  لفتة،  خطوة  ويف  ثم  القد�ض، 

ال��زي��ارة،  نقا�ض ح��ول  ب��ث حلقة  اإىل  »اجل��زي��رة« 

ف��ع��ل خيانة  ن��ظ��ر ول��ي�����ض  اإىل وج��ه��ة  ل��ت��ح��ول��ه��ا 

اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  وفل�سطني،  ب��ال��ق��د���ض  وت��ف��ري��ط 

امل�ساألة »مو�سع خاف« بني العرب، واأن ل موقفاً 

د »اجلزيرة«  موحداً برف�سها، وكان وا�سحاً تق�سّ

فيما  �سورياً،  للزيارة  الراف�ض  ال�سيخ  يكون  اأن 

اأو���س��ل��و«،  »ج��م��اع��ة  م��ن  فل�سطينياً  عنها  امل��داف��ع 

وكاأن املطلوب جعل الظاهرة م�سل�سًا متوا�سًا، 

ع��ن��د حد  ووق��ف��ه  ع��ن �سبطه  م��ع��ار���س��وه  يعجز 

تعاليم  ي����زّورون  امل��ف��رط��ني  اأن  خ�سو�ساً  م��ع��ني، 

مثلما  اخليانات،  هذه  لتربير  الإ�سامي  الدين 

»اأُفتي« لل�سادات �سابقاً با�ستعمال ن�ض قرءاين يف 

غري مو�سعه، بالقول {واإن جنحوا لل�سلم فاجنح 

يوماً  العدو مل يجنح  اأن هذا  نرى  لها}، ونحن 

الفل�سطينيني  يقتل  ي��زال  وما  للحق،  ول  لل�سلم 

منهم  وي�سلبها  اأرا�سيهم  من  ويطردهم  يومياً، 

ويدمر مزارعهم واأرزاقهم.

املحتلة  امل��ق��د���س��ات  زائ����رو  عليه  ي��ق��دم  م��ا  اإن 

ه��و ت��روي��ج خ��ب��ي��ث لأف���ك���ار ال��ت��ط��ب��ي��ع م��ع ال��ع��دو 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وج��ع��ل الإن�����س��ان ال��ع��رب��ي م��ع��ت��اداً 

التعاي�ض م��ع ه��ذا الح��ت��ال، والإق����رار به،  على 

واخل�سوع لأمره الواقع.. لكن الأخطر هو و�سع 

اأك��رث  »ع��م��ام��ة« ل��ه��ذا ال��ف��ع��ل اخل��ي��اين، في�سبح 

ق��ب��وًل واأو���س��ع ان��ت�����س��اراً، م��ا ي��وؤك��د تف�سي ظاهرة 

امل�سيحية  ن�����س��ق  ع��ل��ى  امل��ت�����س��ه��ي��ن��ني«،  »امل�����س��ل��م��ني 

الكني�سة  اأن��ت��ج��ت  ال��ت��ي  ال��ل��وث��ري��ة،  ال��ك��ال��ف��ي��ن��ي��ة 

الإجنيلية املتهودة يف عودتها اإىل العهد القدمي، 

بناء  ب��اإع��ادة  املطالبة  يف  الكني�سة  ه��ذه  وم��زاي��دة 

الأق�سى،  امل�سجد  اأنقا�ض  على  امل��زع��وم،  الهيكل 

ي��زوره حمرراً  اإىل من  ال��ذي يحتاج  هذا امل�سجد 

وال�ست�سام  ل��ل��خ��ذلن  ع��ن��وان��اً  ول��ي�����ض  وف���احت���اً، 

»ادع����اء  ال���ق���ول  ���س��ت��ى، يف�سحها  ع��ن��اوي��ن  حت���ت 

الأخ��ري  امل��اذ  هو  بالدين،  التجارة  اأو  الوطنية، 

لاأوغاد«، فمن يعجز عن ن�سرة فل�سطني ب�سيفه 

الأدن��ى، ل ي�ستحق  اأو مبوقفه يف احلد  اأو ماله، 

زيارة مقد�ساتها.

عدنان ال�ساحلي

مت���ّر دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة يف ه���ذه الأي�����ام ب��ح��ّم��ى ال��ت��ع��دي��ات 

الد�ستورية والإ�ساحات القت�سادية وال�سيا�سية، ظّناً من حكامها 

الربيع  ي�سمى  ما  موجة  ويتفادون  ال�ستقرار،  يدعمون  بهذا  اأنهم 

العربي، غري اأن هذه ال�سحوة املتاأخرة لن تغري م�سار الأحداث ما 

دام احلكام، ومعهم املحللون ال�سيا�سيون، يجهلون حقيقة اأن الربيع 

املزعوم لي�ض �سوى ا�ستكمال للهجمة ال�سهيونية - الأمريكية التي 

مع  يتنا�سب  مب��ا  ترتيبها  واإع����ادة  كياناتهم،  ك��ل  تفكيك  ت�ستهدف 

الطموحات التو�سعية لدولة »اإ�سرائيل«. 

اخلليج،  دول  وم�سر، جل��اأت  تون�ض  الحتجاجات يف  ان��دلع  اإث��ر 

كان  اح��رازي��ة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  اإىل  ال�سعودية،  اململكة  خ�سو�ساً 

حمورها، توظيف اأعداد كبرية من ال�سباب يف اأجهزة الأمن، وزيادة 

من  وغريها  الع�سائر،  وزع��م��اء  املعدومة  للفئات  املالية  العطاءات 

التي  ال�سعبية  النقمة  امت�سا�ض  �ساأنها  من  التي  الآنية  اخلطوات 

واجهت الرئي�سني علي زين العابدين وح�سني مبارك. 

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د الإ����س���اح���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وع����د ح���ك���ام اخل��ل��ي��ج 

با�ست�سدار قوانني جديدة تعطي قوى املعار�سة مزيداً من املكت�سبات 

وحق  املدنية،  واجلمعيات  الأح��زاب  ت�سكيل  فيها  مبا  الدميقراطية 

قطر  اأم���ري  وع��د  كما  ذل���ك،  اإىل  وم��ا  ال�سحافة،  وح��ري��ة  التظاهر، 

باإجراء انتخابات حمدودة بعد اأعوام معدودة.

العربي«، دعم  »الربيع  اأك��رث تعبرياً عن خوفهم من  ويف خطوة 

ع�سكرياً  بع�سهم،  و���س��اه��م  ال�سعبية،  الح��ت��ج��اج��ات  اخلليج  ح��ك��ام 

الآخر  البع�ض  ليبيا، وت�سدد  الناتو �سد  واإعامياً، يف حرب  ومالياً 

يف دعم املعار�سة ال�سورية، ولكن مع تزايد التململ ال�سعبي داخلياً، 

الغربية جلر  ال�سغوط  وتنامي  والبحرين،  ال�سعودية  يف  خ�سو�ساً 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإىل ا�ستعداء اإيران والتورط يف حرب 

�سدها، يبقى احلكام يف حالة من القلق ال�سديد على م�سريهم. 

حتاول الدوائر ال�سهيونية ا�ستغال قلق حكام اخلليج، واإقناعهم 

اإىل مواجهة  العربي  الربيع  اأن خا�سهم لن يتحقق بدون حتويل 

�سيعية - �سنية تن�سغل فيها جميع احلركات الإ�سامية على النطاق 

املت�سددين  لل�سلفيني  امللحوظ  ال�سعود  ولكن  الأو���س��ع،  الإقليمي 

معهم  التعامل  اإىل  اخلليج  حكام  معظم  دف��ع  اجل��دد  والإ�ساميني 

بحذر �سديد خمافة انق�سا�سهم على ال�سلطة، با�ستثناء اأمري قطر 

الذي يدعم ال�سلفيني يف كل الأقطار.

يوؤمل  اأخ���رى  حلول  ع��ن  خا�ض  ب�سكل  ال�سعودية  تبحث  ول��ه��ذا 

اقت�سادية  ب��اإج��راءات  ال�سعبي  التململ  امت�سا�ض  جهة  م��ن  منها 

اأكرث �سموًل، ومن جهة اأخرى حتويل الأنظار اإىل اخلطر اخلارجي 

املزعوم من خال تدعيم حمور اإقليمي يف مواجهة املحور الإيراين، 

تقل خماطر  اأن  ال��دول  اإمكانات  ال�سعودية من خال ح�سد  وتاأمل 

وتبعات العتماد على احلركات الإ�سامية يف ت�سكيل جبهة ال�سراع 

ال�سني ال�سيعي.  

يبحث حكام دول جمل�ض التعاون اخلليجي ال�ست خال ال�سهر 

اإن�ساء  وكذلك  ال�سعودية،  اإليه  دع��ت  ال��ذي  الحت��اد  اإن�ساء  اجل��اري 

دولر،  تريليون   1.4 بقيمة  م�سركة  خليجية  اقت�سادية  منطقة 

ومناق�سة م�ساألة تعزيز التعاون والتن�سيق يف جمال الدفاع وال�سيا�سة 

رد على جميع  خ��ري  الحت���اد  اإق��ام��ة  اأن  ال�سعودية  وت���رى  الأم��ن��ي��ة، 

الحتجاجات  م��ن  البحرين  ت�سهده  م��ا  م��ع  خ�سو�ساً  ال��ت��ح��دي��ات، 

اإىل مناطق  يائ�سة منع ت�سديرها  ال�سعودية  التي حتاول  ال�سعبية، 

وجود الطائفة ال�سيعية عرب حدودها مع البحرين. 

ي���رى امل��راق��ب��ون اأن ال��دع��وة لإن�����س��اء الحت����اد ت��ب��دو منطقية يف 

ل���دول جمل�ض  ن���رى ك��ي��ف مي��ك��ن  اأن  ظ��اه��ره��ا، ول��ك��ن م��ن ال�سعب 

متدد  من  ُيخ�سى  جهة  فمن  تكتل،  يف  تتحد  اأن  اخلليجي  التعاون 

النفوذ ال�سعودي على ح�ساب بقية الدول الأع�ساء، ومن جهة اأخرى، 

كل  على  اإي��ران  معادية جتاه  �سيا�سة  فر�ض  ال�سعودية  ت�ستطيع  لن 

اأع�ساء املجل�ض، حيث تتبنى عمان ودبي وقطر يف كثري من الأحيان 

�سيا�سات اأكرث ت�ساحلاً مع طهران. 

امت�سا�ض  بهدف  الإ�ساحية  وال�سيا�سات  الإج��راءات  جميع  اإن 

املنطقة هدفها  البينية بني دول  واإ�سعال احلروب  ال�سعبية،  النقمة 

الوحيد حماية احلكام والأنظمة، ولي�ض مواجهة اخلطر احلقيقي، 

ف��الإ���س��اح ���س��رورة يف ك��ل زم��ان وم��ك��ان، ول يكون رداً على موجة 

بالتحديد لتدمري  امل��زع��وم ج��اء  ال��رب��ي��ع  ه��ذا  اإن  ال��ع��رب��ي،  ال��رب��ي��ع 

العربي  العاملني  بلدان  وتفتيت  ا�ستثناء،  با  القائمة  الكيانات  كل 

والإ�سامي ل�سالح التمدد ال�سهيوين.

كذلك  ب��ل  فح�سب،  احل��ك��ام  اإدراك  ع��ن  احلقيقة  ه��ذه  تغيب  ل 

املعار�سة،  ق��وى  نف�سها  ت�سمي  التي  ال�سيا�سية،  الأح���زاب  تتجاهل 

وغ��ي��اب  احل��اك��م��ة،  الطبقة  وتع�سف  املعي�سية،  الأو����س���اع  ت���ردي  اأن 

�سد  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��اآخ��ذ  م��ن  �سابه  وم��ا  الدميقراطية 

ا�ستحقت  ق��د  ك��ان��ت  ث���ورة  لقيام  ���س��روط مو�سوعية  ه��ي  الأن��ظ��م��ة، 

منذ عقود طويلة، ولكن غياب القيادة الواعية واملخل�سة حال دون 

قيامها. 

اإن عجز بع�ض قوى املعار�سة عن قيادة النا�ض، وا�ستعداد بع�سها 

الآخر لرتكاب الكبائر يف �سبيل الو�سول اإىل احلكم، وا�ستماتة احلكام 

احلاليني بالحتفاظ مبا لديهم من امتيازات وا�ستئثار بال�سلطة، كل 

هذا ي�سمح لأعداء الأمة توظيف الحتجاجات ال�سعبية ل�ساحلهم، 

ثم  باأنف�سهم،  زرعوهم  قد  كانوا  الذين  الف�ساد،  روؤو���ض  في�سقطون 

ي�ستبدلونهم باآخرين هم اأكرث جهًا، وطواعية، وا�ستعداداً لتنفيذ 

خمططاتهم املر�سومة لعموم املنطقة.

عدنان حممد العربي
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الإي��ران��ي��ة  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  اأب����رزت 

وقاعدته  النظام  ق��وة  اال�ستكمالية  دورتها  يف 

ال�����س��ع��ب��ي��ة واجل������راأة يف ال��ن��ق��د، وم���ن ظ��واه��ر 

النتخابات الإيرانية:

ح�����س��ر امل��ن��اف�����س��ة ب����ن ت����ي����ارات حم��اف��ظ��ة 

ت�سرتك بالوالء للثورة واملر�سد، وتنق�سم بن 

املعتدلن،  واملحافظن  املت�سددين  املحافظن 

اإىل تيار حمافظ غري منظم، وهم  باالإ�سافة 

امل�ستقلون.

وال�سيا�سية  االنتخابية  املنظومة  ت��راج��ع 

ال���ت���ي حت��ت�����س��ن ال��رئ��ي�����س االإي�������راين حم��م��ود 

اأحمدي جناد.

عدم التزام الناخبن باللوائح الكاملة حتى 

ولو اأو�سى بها بع�س رجال الدين، الأن الناخب 

املر�سحن،  بن  املفا�سلة  حق  اأُعطي  االإي��رين 

م��������ادام اجل���م���ي���ع م���ل���ت���زم���ن ب���خ���ط ال����ث����ورة، 

اأن  للناخب  ي�سمح  مم��ا  ع��ق��ائ��دي��اً  وم��ل��ت��زم��ن 

يقرر خياره  دون االلتزام باالإر�سادات املتعددة 

لرجال الدين، ما عدا اإيحاءات املر�سد االأعلى 

بل  االأ�سخا�س،  تفا�سيل  يف  يتدخل  مل  ال��ذي 

بالعناوين العامة.

 خ�سارة حوايل 200 نائب من اأ�سل288 عدد 

التجديد لهم،  ال�سابق، وعدم  الربملان  اأع�ساء 

مما يعني التغيري الهادئ وفق ما اأراده ال�سعب 

ب��دي��ًا ع��ن  امل��ظ��اه��رات امل��ع��ار���س��ة، كما حدث 

ظهور  وع��دم  اجلمهورية،  رئا�سة  انتخابات  يف 

حراك �سعبي يف ال�سوارع.

لقد اأُ�س�ست هذه االنتخابات ملرحلة جديدة 

الداخلي،  الواقع  يراعي  االإي��راين  الداخل  يف 

االإقليمية  االأح����داث  م��ع  للتاأقلم  يوؤهله  مم��ا 

والدولية اجلديدة، وملواجهة احل�سار الغربي 

باالإ�سافة  جهة،  م��ن  الع�سكرية  والتهديدات 

وحاجاته  االإي����راين  ال�سعب  م�سالح  حلماية 

املعي�سية من جهة اأخرى، �سمن مبادئ القدرة 

االأ�سا�سية، وهذه املعادلة الثاثية تفر�س على 

���س��رورة  وال�سعب  ال��ث��ورة   ومنظومة  ال��ق��ي��ادة 

التكامل وال�سرب واملواجهة، ولقد اأ�س�س املر�سد 

الثاثية  ل��ه��ذه  خامنئي  علي  ال�سيد  االأع��ل��ى 

من خال الفتوى التي ال جتيز اإنتاج القنبلة 

للمفاو�سات  اأ�س�ست  والتي  االإيرانية،  النووية 

يف  وت�ستكمل  تركيا  يف   )5+1( جمموعة  م��ع 

ك��وة يف جدار  ال�سهر، مما فتح  العراق يف ه��ذا 

ت����وؤدي اإىل رف��ع  اأن  امل��ف��او���س��ات وال��ت��ي مي��ك��ن 

جزئي للعقوبات وتخفيف للح�سار على اإيران 

االق��ت�����س��ادي، ويخفف من  الو�سع  ي��ري��ح  مم��ا 

ال�سربة  اإمكانية  اأي�ساً  يلغي  ما  وه��ذا  القلق 

�سواء  واأ�سرارها،  الع�سكرية مع كل تداعياتها 

يف اإيران اأم املحيط االإقليمي اأم الذين يقومون 

بها، وبالتايل فقد حققت هذه الفتوى ما يلي:

ل��ق��د ف��ر���س��ت ال���ف���ت���وى ن��ف�����س��ه��ا اأك�����ر من 

للمفاو�سات  مركزي  كاأ�سا�س  الدويل  القانون 

ب��دي��ًا ع��ن االت��ف��اق��ي��ات وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة، 

مما يعطي الفكر االإ�سامي امل�سداقية والوزن 

املعنوي، وي�ستعيد ما اأهدره  بع�س االإ�سامين 

التكفريين عرب الفتاوى ال�ساذجة واملنحرفة، 

و�ستان بن »الفتوى النووية« وفتاوى »اإر�ساع 

الكبري« اأو »م�ساجعة الزوجة امليتة«.

لقد ا�ستطاعت الفتوى اأن توؤ�س�س للمرحلة 

واالأم���ن  واالق��ت�����س��اد  ال�سيا�سة  يف  االن��ت��ق��ال��ي��ة 

منظومة  وعلى  اأواًل،  االإي���راين  امل�ستوى  على 

االأو����س���اع  يف هذه  وت��ه��دئ��ة  ث��ان��ي��اً،  حتالفاتها 

املرحلة بانتظار تبلور امل�سهد ال�سيا�سي الدويل 

اجلديد بعد تقدم الثنائي الرو�سي - ال�سيني، 

امل�سروع  وف�سل  الربيك�س  جمموعة  وتاأ�سي�س 

االأمريكي يف �سورية، وعدم و�سوح ما �ستوؤول 

اإليه االأو�ساع يف الدول العربية التي مل يزهر 

»ال���رب���ي���ع« ف��ي��ه��ا ب��ع��د، ب���ل ت�����س��رب��ه��ا ع��وا���س��ف 

اخلريف وتت�ساقط من منظوماتها ال�سيا�سية 

واحلزبية االأوراق ال�سفراء وغريها، و�سحيح 

���س��ق��ط��وا، ول��ك��ن مل ت��ول��د اأن��ظ��م��ة  اأن ح��ك��ام��اً 

جديدة بعد!

ل���ق���د اأظ�����ه�����رت االن����ت����خ����اب����ات االإي����ران����ي����ة 

حفظ  االأ����س���ا����س؛  ع��ن��وان��ه��ا  �سيا�سية  م��رح��ل��ة 

م��ك��ت�����س��ب��ات ال�����ث�����ورة واإجن�����ازات�����ه�����ا ال���ن���ووي���ة 

لرتتيب  والتح�سري  واالقت�سادية،  والعلمية 

االقت�سادية  ال��ث��غ��رات  و�سد  ال��داخ��ل��ي  الو�سع 

ن��واف��ذ  ت�سكل  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

ل��ل��ت��دخ��ل االأج��ن��ب��ي م���ن خ���ال ا���س��ت��غ��ال اأي 

حت����رك م��ط��ل��ب��ي ���س��ع��ب��ي ����س���ادق وح���رف���ه عن 

قبل  م��ن  واالأم��ن��ي  ال�سيا�سي  بعنوان  م�����س��اره، 

من  لاقت�سا�س  الغربية  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة 

اإي������ران ال���ث���ورة ال��ت��ي ���س��ك��ل��ت وم����ازال����ت عقبة 

وال��ع��امل،  املنطقة  االأم��ريك��ي يف  امل�سروع  اأم���ام 

ودعمت حركات املقاومة يف الباد االإ�سامية 

اإبقاء  اأمريكا و»اإ�سرائيل« وحتاول  املحتلة من 

االإ����س���ام احل���رك���ي االأ���س��ي��ل غ���ري امل��ه��ج��ن اأو 

العربي  العقل  اأف�سد  وال��ذي   اأمريكياً،  امل�سنع 

واالإ�سامي وعمل على �سناعة ال�سيخ واملفتي 

وامل����وؤم����ن امل�����س��ل��م ب���وج���وب ال��ط��اع��ة ال��ع��م��ي��اء 

الأمريكا وعدم املقاومة.

واث��ق��ة من  امل�ستقبل  ب��اجت��اه  اإي���ران تخطو 

وحتالفاتها  الذاتية  وال��ق��وة  العقائدي  الفكر 

الدولية والتفاف ال�سعب حول القيادة.

www.alnnasib.com
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اأوروب��ا  ليقود  جديد  من  ع��اد  الفرن�سي  الناخب 

اأن  الكثريون  يعتقد  حديثة،  �سيا�سية  جتربة  نحو 

هذه التجربة لن تبقى داخل اأ�سوار القارة العجوز، 

كله،  ال��ع��امل  اإىل  التغيري  ه��ذا  اأث���ار  �سيمتد  ورمب���ا 

يف  مف�سلية  ك��ان��ت  الفرن�سية  الرئا�سة  انتخابات 

ظ��ل اأو����س���اع دول��ي��ة م��ع��ق��دة للغاية وب��رئ��ي�����س غري 

ا�ستثنائي.

لرئي�س  وداع��اً  يكن  مل  هوالند  فرن�سوا  انت�سار 

االأثرياء و�سقوطاً مدوياً ل�ساركوزي فقط، بل كان 

الفرن�سي  اليمن  �سيطرة  بانتهاء  اإع��ان  مبنزلة 

على احلكم طوال �سبعة ع�سر عاماً، واإيذاناً بنهاية 

الدولة الفرن�سية التي حتمي م�سالح االأغنياء، وال 

الدولة  ه��ذه  كرهت  وطاملا  الفقراء،  بهموم  تبايل 

امل��ه��اج��ري��ن االأج���ان���ب، وت�����س��ادم��ت ب��دم��وي��ة وعنف 

معهم يف االأحياء الفقرية.

اأر�ست احلقبة ال�ساركوزية نهجاً ت�سادمياً وعنيفاً 

املهاجرون  فبات  فرن�سا،  تاألفه  مل  املهاجرين  مع 

العدو رقم واحد، ورمبا كان �سعود اليمن املتطرف 

يف االنتخابات  التي مثلته زعيمة اجلبهة الوطنية 

التعبئة  ل�سيا�سة  انعكا�س طبيعي  مارين لوبان هو 

والتحري�س التي مار�سته الدولة �سد املهاجرين.

جديداً  واقعاً  اأر�ست  االنتخابات  االأح���وال،  بكل   

�سوت  اأن  وه��و  الفرن�سية،  الرتكيبة  يف  وم��ت��غ��رياً 

رقماً  بات  عموماً،  واملهاجرين  خ�سو�ساً،  امل�سلمن 

�سناديق  ويف  الفرن�سين  حياة  يف  وم��وؤث��راً  �سعباً 

ل��وب��ي م�سلم  ه��ن��اك م��ام��ح  اأن  وب����دا  االق�������رتاع، 

ال�سيا�سية  التكتات  على  اإيقاعه  فر�س  على  ق��ادر 

والوقوف  الإر�سائه  باتت م�سطرة  التي  الفرن�سية 

اإليه يف  راأيه يف املحطات املهمة، الأنها بحاجة  عند 

ي�ستطيع  لن  اأح��داً  اأن  وا�سحاً  واأ�سبح  االنتخابات، 

بعد اليوم من تهمي�س هذه احلالة اأو جتاوزها.

هوالند  فرن�سوا  يتمكن  اأن  الفرن�سيون  ي��اأم��ل 

الثورة  �ساغتها  التي  اجلمهورية  قيم  اإع���ادة  م��ن 

اأن  بعد  وامل�����س��اواة(   - )ال��ع��دال��ة  ق��دمي��اً  الفرن�سية 

املتقلبة  البهلوانية  �سيا�ساته  عرب  �ساركوزي  �سوه 

الكثري من القيم الفرن�سية، ورمبا كانت املمار�سات 

ال�سخ�سية املتعالية ل�ساركوزي هي التي اأبعدته عن 

احلكم، حتى بات اأكر الروؤ�ساء الفرن�سين عدميي 

ال�سعبية.

امل��ه��م��ات امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د 

وثمامنئة  م��ل��ي��ون��ن  يح�سن  ب���ات  ب��ل��د  يف  ك��ث��رية، 

األ����ف ع��اط��ل ع���ن ال��ع��م��ل، وه���والن���د ي��ن��وي ف��ر���س 

املئة  يف   75 اإىل  ت�سل  ق��د  االأغ��ن��ي��اء  ع��ل��ى  �سريبة 

يورو  مليون  دخلهم  يتجاوز  الذين  االأغنياء  على 

قطاع  يف  �سخ�س  األ��ف   60 بتوظيف  ووع��د  �سنوياً، 

ال��رتب��ي��ة يف غ�����س��ون خم�س ���س��ن��وات، ب��ع��د ال���رتدي 

ال��رتب��ي��ة يف  اأ���س��اب وزارة  ال���ذي  واالإه��م��ال الكبري 

الت�سويت  ح��ق  باإعطاء  وع��د  كما  ���س��ارك��وزي،  عهد 

املحلية،  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال�سرعين  للمهاجرين 

ومن الوعود التي اأطلقها الرئي�س اجلديد، حتويل 

اأوروبا  �ستعم  �ساعدة،  �سيا�سية  اإىل حركة  انتخابه 

ورمبا العامل لتحفيز �سعوبها على التغيري..

التفاعل االأوروبي مع هذا االنت�سار كان �سريعاً، 

تراجع  حيث  اليونانية،  االنتخابات  على  وانعك�س 

ع���دد ن����واب ح��زب��ن ك��ان��ا ي�����س��ك��ان ح��م��اي��ة خلطة 

الت�ساوؤل  وب��داأ  اليونان،  لدعم  االأوروب��ي��ة  التق�سف 

يزداد عن مدى تاأثري فوز االإ�سرتاكين يف فرن�سا 

ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات االأمل��ان��ي��ة يف ال��ع��ام ال���ق���ادم، وه��ل 

مع  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  م��ريك��ل  اجن��ي��ا  �ستتعاون 

تاأثري  اخل��وف من  اأ�سرية  دائماً  �ستكون  اأم  هوالند 

االأملانية  املعار�سة  على  الفرن�سية  االإ�سرتاكية  فوز 

)االإ���س��رتاك��ي��ة - اخل�����س��راء(، ف��ه��ل ���س��رى قريباً 

القوى  هذه  �ستتعامل  وكيف  االإ�سرتاكية؟  اأوروب��ا 

اجلديدة مع العوملة واملطالبات االأمريكية التي ال 

تنتهي مبزيد من التنازالت بامل�سالح الوطنية؟

اإن����ه �سيهتم يف  ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي ال����ذي ق���ال 

ال�������س���وؤون ال��دول��ي��ة ب��ه��ذه امل��رح��ل��ة، ���س��ت��ك��ون اأوىل 

الفرن�سية  ال��ق��وات  �سحب  هي  اخلارجية،  مهماته 

العاملة يف اأفغان�ستان قبل نهاية العام  2012.

املو�سوع  مقارية  اإىل  يدعو  اجل��دي��د  والرئي�س 

ال��ت��ف��او���س املبا�سر  اإط����ار ق��ائ��م ع��ل��ى  االإي�����راين يف 

وعدم انزالق العامل اإىل مواجهات م�سلحة جديدة، 

الربيك�س  جمموعة  م��ع  امل��وق��ف  ه��ذا  يف  ويتاقى 

ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث ي��ن��وي ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د تطوير 

ع��اق��ات ف��رن�����س��ا م��ع رو���س��ي��ا وال�����س��ن، وال��رئ��ي�����س 

اجل��دي��د ي��دع��و اإىل م��ق��ارب��ة اأك���ر اع��ت��دااًل للملف 

الفل�سطيني واإعطاء الفل�سطينين دولتهم املوعودة 

ح�سب قرارات االأمم املتحدة.

وب��داأ  فرن�سا،  م��ن  يزحف  ب��داأ  دويل  متغري  ثمة 

فرن�سا  ���س��ي��ا���س��ات  يف  عميق  تغيري  م��ام��ح  يظهر 

العديد  يف  اليوم  يطرح  الذي  وال�سوؤال  اخلارجية، 

ه��والن��د  �سيتمكن  ه���ل  االأوروب�����ي�����ة،  ال���دوائ���ر  م���ن 

ومريكل من جتاوز خافاتهما االإيدولوجية، وبدء 

بناء عاقات ترتكز على اأ�سا�س قوي مع عودة ظهور 

اليورو  دي��ون منطقة  اأزم��ة  ب�ساأن  خم��اوف جديدة 

واحتماالت عودة االقت�ساد االأوروبي للركود؟

ج. �ض.
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ع���اد ال��ي�����س��ار م��ع ف��ران�����س��وا ه��والن��د اإىل احل��ك��م يف 

العودة قد  لكن هذه  17 عاماً،  دام  بعد غياب  فرن�سا، 

تكون غري موفقة يف امللفات الداخلية التي يتبع معها 

هوالند �سيا�سات متناق�سة، ح�سب ما يقول خ�سومه. 

اأما يف ال�سيا�سة اخلارجية، فهو لن يختلف كثرياً عن 

�سيا�سات الرئي�س نيكوال �ساركوزي، الذي قدم خدمات 

التي  وعنجهيته  الطائ�سة  ب�سيا�ساته  لهوالند  جليلة 

ه بن »العنجهية«،  اأبعدت عنه ال�سعب الفرن�سي، فخريرّ

و»الديبلوما�سية الرخوة« التي ميثلها هوالند.

اآن��ه  اجل��دي��د  الفرن�سي  الرئي�س  �سعف  نقاط  م��ن 

مل يكن يوماً من البارزين، بل عا�س يف الظل مطواًل 

قبل اأن ينطلق فجاأة يف اأواخر العام 2011، لي�سبح يف 

فرن�سوا  ال�سابق  الرئي�س  عا�س يف ظل  فهو  الواجهة، 

ليونيل جو�سبان،  احل��زب  زعيم  ظ��ل  ث��م يف  م��ي��رتام، 

اال�سرتاكية  ال�سابقة  املر�سحة  امراأته؛  ظل  يف  وحتى 

اأو تخلت عنه -  التي تخلى عنها -  �سيغولن روي��ال، 

ال�سابق  الرئي�س  اأمام  الثانية  ال��دورة  ع�سية خ�سارتها 

نيكوال �ساركوزي.

ة االأوىل عندما  لكن احلظ خدم هوالند كثرياً؛ املررّ

والثانية  احل���زب،  رئ��ا���س��ة  اإىل  جو�سبان  خ���روج  دف��ع��ه 

ع��ن��دم��ا اأب��ع��د دوم��ن��ي��ك ���س��رتاو���س م��ن ال��رت���س��ح عن 

احلزب اال�سرتاكي للرئا�سة، وكان االأقوى، فانتخبته 

اأن���ه مي��ث��ل م��ا يطلق عليها  ال��ق��اع��دة احل��زب��ي��ة، رغ���م 

االأوىل  مناف�سته  على  وف���از  ال��رخ��وة«،  »اال���س��رتاك��ي��ة 

»االأب  ُيعترب  ال��ذي  ديلور،  ابنة جاك  اوب��ري؛  مارتن 

الروحي« لهوالند.

مدينة  يف   ،1954 اآب   12 يف  هوالند  فران�سوا  ُول��د 

�سكنية  مدينة  يف  طفولته  اأم�سى  الفرن�سية.  روان 

يف  در���س  حيث  »بوا - غيوم«،  ا�سمها  روان  من  بالقرب 

�سال «  يف  دي ال  بابتي�ست  ت�سمى » جان  داخلية  مدر�سة 

يف  ثانوية   با�ستور   املدر�سة  يف  ذل��ك  بعد  در���س  روان. 

باري�س،  اإىل كلية احلقوق يف  نويي �سور�سن ، وان�سم 

تخرج  ثم  وم��ن  القانون،  يف  �سهادة  على  ح�سل  حيث 

من الكلية الوطنية لاإدارة عام 1980.

الديني،  االرتباط  اإىل  ميله  ُيعرف عن هوالند  ال 

ف يف اأواخر 1970 اإىل �سيغولن  وال الر�سمي، فهو تعررّ

روي������ال؛ خ���ال درا���س��ت��ه ال��ك��ل��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل������اإدارة، 

فجمعته معها عاقة طويلة من دون زواج، واأجنبوا 

اأط��ف��ال ه��م: طوما�س )28 �سنة(، وه��و حم��ام،  اأرب��ع��ة 

وكليمن�س )27 �سنة(، وهي طالبة يف الطب، وجوليان 

وهي  �سنة(   20( وف��ل��ورا  �سينمائي،  وه��و  �سنة(،   26(

الثانية  اجلولة  ي��وم  م�ساء  انف�سالهما  اأعلن  طالبة. 

خ�سرتها  التي  ال�سنة  يف  الت�سريعية  االنتخابات  من 

رويال اأمام �ساركوزي يف العام 2007.

با�سم  ر���س��م��ي��ا  م��ت��ح��دث��اً  ه��والن��د  اخ��ت��ري   1995 يف 

احلزب اال�سرتاكي، ويف 1997 فاز يف انتخابات احلزب، 

الفرن�سي،  اال�سرتاكي  للحزب  عام  اأمن  اأول  لي�سبح 

وب��ق��ي ك��ذل��ك مل��دة 11 ع��ام��اً. ويف ع��ام 2008، وخ��ال 

رويال  احل��زب عقب هزمية  عاناها  التي  ال�سدة  وقت 

اأمام �ساركوزي يف االنتخابات الرئا�سية عام 2007، مل 

ذلك  بعد  وات�سح  لهوالند،  وا�سح  ظهور  هناك  يكن 

اأنه كان على عاقة عاطفية ب�سحافية تدعى فالريي 

تريويلر، وكانت تعمل مرا�سلة ملجلة »باري�س مات�س«، 

بن  بعدها  ح��دث  ال��ذي  باالن�سقاق  ه��ذا  ت�سبب  وق��د 

هوالند و�سريكته رويال، ما اأوقع حرجاً كبرياً للحزب 

لفرتة طويلة. لكن يف اأيار عام 2011 وقعت ف�سيحة 

اأخ����رى ه���زت احل����زب ب�����س��دة، وغ��ط��ت ع��ل��ى ف�سيحة 

القب�س على  األقي  االأوىل، وكان ذلك عندما  هوالند 

عندما  �سرتاو�س،  دومنيك  باحلزب؛  الواعد  القيادي 

ك���ان يف م��دي��ن��ة ن���ي���وي���ورك، اإث����ر ات��ه��ام��ات مب��ح��اول��ة 

اأف�سل  اأن��ه  ه��والن��د  ي��رون يف  العديد  ف��ب��داأ  اغت�ساب، 

رهان متاح خلو�س انتخابات الرئا�سية 2012، وهكذا 

كان.

اأن  باكراً  االأ�سرار عن حياته، فك�سف  اإخفاء  جتنرّب 

م��ن م��وؤي��دي »اجل��زائ��ر فرن�سية«،  ك��ان ميينياً  وال���ده 

ه اأحد، كما ابتزرّ اللوبي اليهودي فرن�سوا  حتى ال يبتزرّ

ه« ح���ول ع��اق��ت��ه م��ع اجل���رال  م��ي��رتان ب�سبب »����س���ررّ

رئي�س  اأول  ه��و  ه��والن��د  اإن  ُي��ق��ال  اأي�ساً  لذلك  بيتان، 

ل��ل��ح��زب اال���س��رتاك��ي لي�س م��دي��ن��اً يف ���س��ع��وده للوبي 

اليهودي القوي داخل احلزب.

ت��ق��ع م��دي��ن��ة اأ���س��ف��ه��ان يف ق��ل��ب اإي�����ران، وع��ل��ى ُبعد 

االإيرانيون  ويلقب  العا�سمة،  طهران  جنوب  كم   414
ال��ع��امل، حيث  اأي ن�سف  ب���»ن��ي��م ج��ه��ان«  امل��دي��ن��ة  ه���ذه 

املنتظمة،  االأرب��ع��ة  وف�سولها  املعتدل  مبناخها  تتميز 

ال�سمايل على مناطق ف�سيحة، مما  وتنفتح يف اجل��زء 

اأف�سحت املجال لهبوب الرياح الباردة نحو املدينة، واأما 

املناطق  بهما  فتحيط  والغربية،  اجلنوبية  الناحيتان 

وال�سرقية  ال�سمالية  ال��ن��اح��ي��ت��ان  وتت�سل  اجل��ب��ل��ي��ة، 

ب��ال�����س��ه��ول، وع��ل��ي��ه ف���اإن اأ���س��ف��ه��ان ت�سهد اخ��ت��اف��اً يف 

درجات احلرارة يف الف�سول املختلفة، واأن نهر »زاينده 

رود« هو اأهم نهر يجري و�سط اإيران، ليغطي منطقة 

فريوي  كم،   360 اأ�سفهان طولها  وا�سعة يف حمافظة 

االأرا�سي الواقعة فيها. 

تعترب مدينة اأ�سفهان منطقة جبلية ن�سبياً، ويبلغ 

البحر،  م�����س��ت��وى  ف���وق  1500 م��رت  ارت��ف��اع��ه��ا ح���وايل 

اإىل اجلنوب  الغربي  ال�سمال  فيها اجلبال من  ومتتد 

ال�سرقي.

تاريخ اأ�ضفهان احل�ضاري

دخول االإ�سام وانت�ساره يف اأ�سفهان وتاأثري الثقافة 

دفع  االإيرانين،  الفنانن  وج��ود  وكذلك  االإ�سامية، 

اإىل تكوين اإحدى اأجمل املدن الدينية يف العامل، والتي 

وامل��دار���س..  وامل���اآذن  كامل�ساجد  ثقافية  مظاهر  �سمت 

الرابع  )ال��ق��رن  البويهي  العهد  يف  اأ�سفهان  وحتولت 

الهجري( اإىل عا�سمة مهمة للعلوم والثقافة والفنون، 

وذلك بف�سل العامل االأديب ال�ساحب بن عباد، فتوجه 

اأنحاء املعمورة، ويف  اإليها العلماء والفنانون من �ستى 

 21 اإن�ساء �سور حول املدينة بلغ طوله  ذلك الوقت مت 

األف قدم.

ال�ضناعات اليدوية الأ�ضفهانية

مي��ك��ن اع��ت��ب��ار اأ���س��ف��ه��ان م��رك��ز ال��ف��ن��ون ال��ي��دوي��ة 

وال���رتاث���ي���ة االإي���ران���ي���ة، م���ن دون اأي����ة م��ب��ال��غ��ة، حيث 

اآث����اراً فنية منقطعة  م��ت االأي����دي امل��ب��دع��ة الأه��ل��ه��ا  ق��درّ

النظري طوال القرون املختلفة، نتيجة ذوقهم الرفيع 

واإح�سا�سهم املرهف، اأما الفنون التقليدية وال�سناعات 

للفنون  امتداد  فهي  املعا�سرة،  االأ�سفهانية  اليدوية 

ال�����س��ائ��دة يف ال��ع�����س��ر ال�����س��ف��وي وي��ب��دع��ه��ا االأ���س��ات��ذة 

من  وع�ساقه  الفن  ه��واة  باإعجاب  فتحظي  البارعون، 

داخل اإيران وخارجها.

ومن اأبرز هذه ال�سناعات واأهمها، النقر على املعادن 

واالأواين، ر�سوم املنمنمات )مينياتور(، فن القي�ساين، 

ال�سياغة،  القما�س،  على  الطبع  ال��ذه��ب��ي،  التطريز 

واأنواع  الف�سية  والزخارف  التذهيب  اخل�سب،  تطعيم 

حياكة  خ�سو�ساً  والن�سيج،  والتطريز  اخلياطة  فنون 

ال�سجاد اليدوي الفاخر.

اأبرز معامل اأ�ضفهان

���س��اح��ة »ن��ق�����س ج���ه���ان«؛ م��ي��دان االإم�����ام اخلميني: 

160 م��رتاً، وحولها  512 م��رتاً، وعر�سها  يبلغ طولها 

حوانيت مت�ساوية احلجم وال�سكل يف طابقن، وحتيط 

الفريدة، وه��ي عبارة عن ق�سر  االأث��ري��ة  االأم��اك��ن  بها 

ال�سيخ  )عايل قابو(، م�سجد االإمام اخلميني، م�سجد 

لطف اهلل العاملي وبوابة ال�سوق امل�سهورة ب�»قي�سرية«، 

وتقام فيها �ساة اجلمعة يف كل اأ�سبوع، كما تعد مركزاً 

ل�سراء ال�سناعات اليدوية.

اآت�سكاه »بيت النار«: يقع جبل »اآت�سكاه« على بعد 7 

حوايل  البحر  �سطح  عن  ويرتفع  اأ�سفهان،  غربي  كم 

اأن�سئ على قمته معبد للزراد�ستين  1680 مرتاً، وقد 
يف العهد ال�سا�ساين مت بناوؤه با�ستخدام طوابيق طينية 

قائماً  النار  الإ�سعال  اخلا�س  املكان  ي��زال  وال  �سخمة، 

بن االأنقا�س املوجودة يف اأعلى اجلبل، ويعد هذا البناء 

من االأماكن املعدودة والنادرة التي يعود تاريخها اإىل 

ما قبل االإ�سام.

االأماكن  من  هي  املهتزتان«:  »املنارتان  منارجنبان 

االأث���ري���ة امل�����س��ه��ورة يف اإي�����ران وال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 5 

منارتن  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء  وي�ستمل  اأ���س��ف��ه��ان،  غ��رب��ي  ك��م 

اإىل فرتة  االإي��وان واملقربة  بناء  تاريخ  واإي���وان. ويعود 

عالية من  قيمة  البناء  ولهذا  املغولية،  ال�سالة  حكم 

اإذا هزت اإحدى  اأنه  حيث الفن املعماري، فمن ميزاته 

املنارة  يف  حم�سو�سة  وحركة  اهتزاز  يحدث  املنارتن، 

الثانية ويف كل البناء.

اع��ت��ربت  اليون�سكو  منظمة  اأن  ُي��ذك��ر  اخل���ت���ام،  يف 

مدينة اأ�سفهان من املدن ال�سبع التاريخية يف العامل، 

وطاملا اأكدت �سرورة احلفاظ على ن�سيجها العمراين.
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فرنسوا هوالند.. رجل »الدبلوماسية الرخوة«
القرارات المشبوهةبــــــروفــــــــايـــــــــل

ُي��ب��دي »حم��ب��و« ���س��وري��ة ال ب��ل »حم��ب��و« الرئي�س 

ال�����س��ادرة  ل��ل��ق��رارات  ال��ع��ارم  ارتياحهم  االأ���س��د  ب�سار 

عن جمل�س االأمن، وهم متفائلون بحل االأزمة كما 

ال  الدولية  ال��ق��رارات  فطباخو  ويتمنون،  ي�ستهون 

يربطون  هم  اإذ  القرتافاتهم،  الرتويج  يف  يتاونون 

رب��ط��اً م�����س��ريي��اً ب��ن ال��ق��راري��ن 1559 ال���ذي اأخ���رج 

�سورية من لبنان والقرار 2043 الذي �سيخرج نظام 

الرئي�س ب�سار االأ�سد من �سورية.

اأجل.. فمن �ساركوزي الراحل عن عر�س االليزيه. 

»ال��دومن��ا« الغيور  اأحفاد  اأح��د  اأردوغ���ان  اإىل الرجب 

على ال�سعب ال�سوري، ال�ساعي بكليته اإىل ا�ستحداث 

املمرات ملعاجلة »املرارات« االإن�سانية، لكن بدفر�سوار 

م�سمر خبيث ي�ستهدف �سورية »جغرافية ونظاماً« 

���س  اإىل »احل���م���د« ���س��ابرّ ال��زي��ت ع��ل��ى ال��ن��ار وامل��ح��ررّ

�سحن  اء  ج��ررّ النظام  تقوي�س  على  وال��دائ��م  الدائب 

النفو�س ال�سريرة و�سحذ الهمم الواهنة، اإىل »�سعود« 

اأجل  من  نحبه  ق�سى  ال��ذي  املليك  االأب..  امل��رح��وم 

»�سعود«  واإ���س��ام��ه..  بعروبته  ب���اراً  �سهيداً  الق�سية 

وجميع  باملال  ها  ومدرّ املعار�سة  ت�سليح  اإىل  الداعي 

وامل���وؤام���رة  م�ستعرة  ال��ن��ار  لتبقى  ال�����س��م��ود  و���س��ائ��ل 

امل�سروع  يد  وو�سع  »الن�سر«  حتقيق  حتى  م�ستمرة 

ال�سهيوين على �سورية، من ثمرّ على املنطقة.. هذا 

لي�س  ومتزيق  وتق�سيم  تفتيت  اإىل  الهادف  امل�سروع 

امل�سخ  الكيان  ج��وار  دول  جميع  بل  فح�سب،  �سورية 

»اإ�سرائيل«.

واأردوغ��ان  واأمثاله  �ساركوزي  على  نعتب  نحن ال 

واأق���ران���ه.. اإمن���ا ال��ع��ت��ب ال��ع��ت��ب ع��ل��ى رج����االت دول��ة 

نقول  الق�سية،  على  يتواطوؤن  ع��رب  اأنهم  يزعمون 

الق�سية ونعني من خالها �سورية.. ف�سرب �سورية 

اآخر  الأنها  ال�سميم،  املركزية يف  للق�سية  هو �سرب 

معاقلها..

ج��رارة  جيو�س  طليعة  ه��م  زرق���اء  قبعة  ثاثمئة 

اأط��ل�����س��ي��ة وغ���ري اأط��ل�����س��ي��ة ���س��ت��غ��زو امل��ن��ط��ق��ة، اإن مل 

وال��ذه��اب  امل���وؤام���رة..  ف��اآج��ًا لتحقيق  ع��اج��ًا  يكن 

بالنظام - املدين - يف �سورية واملجيء بنظام يتماهى 

باإقامة  ال�سهيونية..  واأط��م��اع  وتطلعات  ويتما�سى 

ليهناأ كل  النيل  اإىل  الفرات  الكربى« من  »اإ�سرائيل 

وا�سحق  ا�سكول،  وليفي  غوريون  وب��ن  هرتزل  م��ن: 

من  وغريهم  ياهو..  والننت  منري  وغولدا  �سامري 

اأ�سحاب االأحام والروؤى التلمودية..

ياحمد بن جا�سم..  ومل��اذا  الفي�سل،  �سعود  يا  ملاذا 

العاملي  امل�ستوى  على  امل��رم��وق��ن  ال��دول��ة  رج��ل��ي  ي��ا 

ملاذا  والب�سرية؟..  الب�سر  اأعمى  ال��ذي  احلقد،  هذا 

االأمريكية   - الغربية  الدميقراطية  اإىل  تلجاأون  ال 

نظام  فلت�سقطوا  امل��ربزي��ن..  جهابزتها  م��ن  واأن��ت��م 

ال�سعب،  جمل�س  يف  عينه  ب�����س��ار  وال��رئ��ي�����س  االأ����س���د 

م��ادم��ت��م واث���ق���ن م���ن غ��ل��ب��ة واأك����ري����ة امل��ع��ار���س��ة! 

ولتوفروا على �سورية �سفك املزيد من دماء االأبرياء 

باالإن�سان  ة  ال��ب��اررّ البيا�س  النا�سعة  اأي��ادي��ك��م  وعلى 

الزكية  بالدماء  التلوث  م��ن  اأي�ساً  امل��زي��د  ال�سوري 

املهروقة على مذبح الوطن العروبي الذي ما بخل 

يوماً يف ن�سرة احلق ببذل الغايل والنفي�س.

االأمم  �سائر  ويا  عاربة  ويا  يا عرب  ال�سوري  الوطن 

االأطل�سية  للهمجية  وم�سرحاً  اآخ��راً..  عراقاً  يكون  لن 

من  ور�سي  غ�سب  من  غ�سب  جديد،  من  م�سرقنا  يف 

ر�سي..

تقدم  �سعبها  والتجني على  التعدي  باب  اأمن  ترى: 

درع��ا  وال��ب��وؤر يف  االأح��ي��اء  بع�س  ���س��رب  على  ال�سلطات 

وحم�س واإدلب وغريها من املدن والد�ساكر ال�سورية؟

كان  اأي���اً  ال�����س��وري��ة..  ب��االأزم��ة  ���س��وؤال بر�سم املهتمن 

جوابكم.. تف�سلوا وعاجلوا االأ�سباب ال النتائج فح�سب.

نبيه الأعور

أصفهان.. »نصف العالم«
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مت���ّي���ز ال���ت���اري���خ ال���ب���روت���ي يف م����راح����ل م��ع��ي��ن��ة، 

يتحلون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  قب�ضاي(  )جمع  بالقب�ضايات 

اأو  اأ�ضل كلمة »قب�ضاي«  اإن  باملروءة وال�ضجاعة، وقيل 

واخل�ضن،  الغليظ،  اخل��ال  ومعناها  ت��رك��ي،  »ق��ب��اداي« 

اإىل  يعود  ذل��ك  ولعل  قا�ضي(،  غليظ،  اأي  قبا  )ي��ق��ال: 

العائلة  على  فيه  ال�ضيطرة  كانت  ي��وم  ال��زم��ان،  ق��دمي 

الأم  – اأخ  نفوذ اخل��ال  كان  وبالتايل  الأم،  اأي  للمراأة، 

– كبراً، ومن هنا ا�ضتعمال القبا�ضايات للفظ اخلال 
اإىل  وي�ضار  غ��ال،  اخل��ال  وقيل:  الغر،  عند خماطبة 

اأبو  كان  ولو  حتى:  بالغلبة،  وتهديده  اخل�ضم  حتدي 

زيد خاله، ل�ضهرة اأبي زيد الهاليل باملرجلة.

وُتلفظ القاف األفاً م�ضخمة مبلء الفم، وقيل اإن 

القب�ضاي من القب�ضة: من مي�ضك بال�ضيء ثم يدعه، 

اأو الراعي احل�ضن التدبر.

ويقال عن القب�ضايا اإنه »مروتلي« و�ضاحب نخوة، 

بالرتكية  تعني  وه���ذه  ويل،  م����روءة  ال��ك��ل��م��ت��ن:  م��ن 

الن�ضبة اأي �ضاحب املروءة: ا�ضم جامع ملحا�ضن الطباع، 

وم�ضدرها الهمة العالية والنخوة الطبيعية، والفرق 

بينها وبن العقل، اأن العقل ياأمر باأنفع الأ�ضياء، وهي 

امل��روءة  اإن  وق��ال��وا  والثناء،  التجّمل  يوجب  مبا  تاأمر 

امل��رات، ودالة  امل��رات، جالبة لأن��واع  جامعة لأ�ضباب 

الأخ���الق،  حما�ضن  على  باعثة  الأع����راق،  م��ك��ارم  على 

ول  املحامد،  ل�ضوارد  جامعة  الفرايد،  لقاليد  ناظمة 

���ض��يء يحمل ���ض��الح اأم���ر ال��ف��رد، وي��ب��ع��ث ع��ل��ى ال��ذك��ر 

اإل وهو مندرج يف نظامها،  املمات واملحيا،  اجلميل يف 

ومرتبط باأحكامها.

وقيل اإن املروءة ُجمعت يف الآية الكرمية {اإن اهلل 

ياأمر بالعدل والإح�ضان واإيتاء ذي القربى وينهي عن 

ت��ذك��رون}،  لعلكم  يعظكم  والبغي  واملنكر  الفح�ضاء 

النا�س  عامل  »من  ال�ضريف  احلديث  يف  ُجمعت  واإنها 

فلم  وحدثهم  يخلفهم،  فلم  ووع��ده��م  يظلمهم،  فلم 

عدالته،  وظ��ه��رت  م��روءت��ه،  كملت  م��ن  فهو  يكذبهم، 

ووجبت اأخوته، وحرمت غيبته«، كما قيل اإنها العفاف، 

اخلالف،  وقّلة  الإن�ضاف،  وتوخي  بالكفاف،  والر�ضى 

ل�ضانه،  �ضدق  الرجل  م��روءة  الب�ضري:  احل�ضن  ق��ال 

زمانه،  وبذل معروفه لأهل  اإخوانه،  واحتمال عرثات 

وكف الأذى عن اأباعده وجرانه.

ب��روت،  يف  القب�ضايات  م��ي��زة  ال�ضفات  ه��ذه  ك��ان��ت 

با�ضمها  ال��ن��اط��ق  زع��ي��م��ه��ا؛  منطقة  اأو  ح��ي  ل��ك��ل  وك���ان 

متفقون  الأحياء  وزعماء  �ضكانها،  م�ضالح  عن  واملدافع 

التقّيد  وج��وب  وعلى  التعامل،  اأ�ضول  على  بينهم  فيما 

ذل��ك بن  ف��رق يف  والتقاليد الجتماعية، ل  ب��الأع��راف 

قب�ضاي  بن  اأو  الأ�ضرفية،  وقب�ضاي  الب�ضطة  قب�ضاي 

واإغاثة  وال�ضهامة  ف��امل��روءة  م�ضيحي،  وقب�ضاي  م�ضلم 

امل��ل��ه��وف وال��دف��اع ع��ن ال��ع��ر���س وامل���ال وم��ب��ادئ ال�ضرف 

وح�ضن املعاملة وعدم العتداء.. كلها اأمور ي�ضرتك فيها 

اجلميع؛ من دون متييز يف الدين اأو املذهب اأو املحلة.

كان  فمهما  اخل��ارج��ي،  مبظهره  القب�ضاي  ام��ت��از 

فقراً، فهو كان حري�ضاً على مظهره ولبا�ضه، يرتدي 

اأح�ضن اأنواع »ال�ضايات« للخنابيز ال�ضيفية من احلرير 

اأما يف ال�ضتاء فاخلنباز من  اأو ال�ضت ك��روزه،  الألج��ة 

اجل����وخ ال��ب��ن��ي امل���ح���روق، وال�������ض���روال م��ن اجل����وخ، مع 

�ضرتة من اجلوخ الكحلي، وُي�ضرتط اأن تكون قبة هذه 

الأخرة من املخمل الأ�ضود، ويجب اأن تكون ال�ضدرية 

القما�س الك�ضمر الغايل، اأزرارها م�ضغولة باليد عند 

على  يحر�س  بع�ضهم  وك��ان  احل��ري��ر،  �ضوق  يف  العقاد 

البوط  واح��ت��ذاء  الأب��ن��و���س،  )الب�ضتون(  الع�ضا  حمل 

ال�ضبان، فكانت  الأكرثية، خ�ضو�ضاً  اأما  ملاع،  من جلد 

حتتذي )امل�ضاية( العربية احلمراء.

اأم����ا ال�����ض��م��ل��ة ف��ك��ان��ت ع��ري�����ض��ة ي���دل ط��ول��ه��ا على 

خنجر  ���ض��الح��ه:  فيها  ي�ضع  لأن���ه  �ضاحبها،  وج��اه��ة 

ال�ضانت  )وك���ان  ب��اأك��رة  م�ضد�س  اأو  �ضغر،  يطقان  اأو 

ي�ضع اخلراطي�س يف منديل  بينما  املف�ضل(  اتيان هو 

حريري يحمله يف جيب �ضرتته، ما يدل على اأن حمل 

ال�ضالح كان للزينة وا�ضتكماًل ملظاهر الرجولة، ولي�س 

القب�ضايات  تاريخ  يف  ي�ضجل  ومل  ال��ع��دوان،  اأو  للقتل 

العر�س  بق�ضايا  يتعلق  بع�ضها  فردية  ح��وادث  �ضوى 

وال�ضرف، وبع�ضها لأ�ضباب وطنية.

اإىل  و�ضيته  �ضهرته  ات�ضعت  م��ن  القب�ضايات  م��ن 

خارج لبنان، وكان بع�ضهم يتقن لغة اأجنبية اأو اأكرث/ 

فاأحمد البواب كان يتقن الفرن�ضية والرتكية/ وكذلك 

عبيدو النكدار.

ال�صفات:

متثبتن  بالرجولة،  متم�ضكن  كانوا  القب�ضايات 

باحلفاظ على الكرامة، حمافظن على الوقار والهيبة 

والرزانة، يف م�ضيتهم وجلو�ضهم وقعودهم وكالمهم، 

الكلمات،  بع�س  ومي��ّط��ون  الأل��ف��اظ،  بع�س  يفّخمون 

معينة  عبارات  م�ضامراتهم  يف  بينهم  فيما  ويتبادلون 

اأ�ضابعهم،  روؤو���س  ف��اإذا م�ضوا، فعلى  يحر�ضون عليها، 

واإذا جل�ضوا و�ضعوا رجاًل على رجل بو�ضع معن، واإذا 

التي  وال�ضدرية  الك�ضمر  ال�ضال  على  لب�ضوا حر�ضوا 

يرتكون زراً منها اأو زرين مفتوحن؛ دليل الفتوة.

كان  اأن��ه  اإل  وخ�ضونته،  القب�ضاي  �ضجاعة  ورغ��م 

يحر�س على املحافظة على الأعرا�س واحلرمات، فاإذا 

ر اإىل التوجه اإىل بيت �ضديق اأو قريب، اأنف من  ا�ضطُّ

ون��ادى، وظهره  البيت  عن  بعيداً  الباب، فوقف  ط��رق 

ق�ضدته  واإذا  بكنيته،  البيت  �ضاحب  البيت،  ب��اب  اإىل 

امراأة لغاية اأو حاجة، خاطبها من دون اأن ينظر اإليها، 

واإذا مرت امراأة قرب مكان جلو�ضه، حتا�ضى القاعدون 

وامتنعوا عن الإ�ضارة اإليها باأية كلمة اأو اإ�ضارة.

وال��ق��ب�����ض��اي ف����وق ك���ل ذل����ك، ك��ب��ر ال���ق���وم �ضيدهم 

فوجد  اإل��ي��ه  ُه��رع  باأحدهم م�ضيبة،  اأمّل���ت  اإذا  وخ��ادم��ه��م، 

واإذا فقدت  لها،  تاأمن حل  و�ضاعده على  حاّللها عنده، 

عائلة معيلها، كان املعيل املجهول والأب الرحوم، ويقال 

اإن لقب »بيهم« الذي ُعرف به فرع من عائلة العيتاين، 

وخم�س  الزوجة  من  موؤلفة  فقرة  عائلته  اأن  اإىل  يعود 

ب���ن���ات، ف��ق��دت م��ع��ي��ل��ه��ا، ف��ت��ك��ف��ل اب����ن ال��ع��ي��ت��اين بق�ضاء 

حوائجهم والإنفاق عليهم، حتى قالوا عنه اإنه »اأباهم - 

بيهم«.

يقال »ابن البلد« و»ابن املحلة« مثلما يعتر ابن كل 

مدينة عربية يف �ضورية وم�ضر واجلزائر وبغداد، ابن 

مدينته على اأنه ابن حّيه وحملته، فاأبو عبد البروتي 

هو نف�ضه اأبو �ضياح الدم�ضقي واملعلم زينهم امل�ضري.

يف كل حملة، مقهى هو مركز اجتماع قب�ضاياتها، 

من مقهى امليدان يف دم�ضق، اإىل قهوة املتوكل على اهلل، 

احلاج �ضعيد �ضديف يف الب�ضطة، ومقهى املزرعة، حيث 

اخلمري  بطربو�ضه  امل��ج��دلين  �ضليبا  املعلم  يجل�س 

اأهلي  وجل�ضته الوقورة و�ضوته الأج�س، يتحلق حوله 

املزرعة، يوؤركلون و»ي�ضولفون«.

ب��غ��داد واحل��راف��ي�����س يف  ومثلما ك���ان ال��ع��ي��ارون يف 

ب��روت  ك���ان رج���ال  امل��ق��اوم��ة ال�ضعبية،  م�����ض��ر، رج���ال 

ال��وط��ن  ع��ن  ل��ل��دف��اع  الأول  الن�ضف  يف  وقب�ضاياتها 

وال��ت�����ض��دي ل��ه��ج��م��ات الأع�������داء، ف��ق��د ه���ّب���وا مل�����ض��اع��دة 

املحا�ضرين يف عكا من قبل ال�ضليبين، على ما اأ�ضار 

»اأي��ام  كتابه  يف  الأه���ل  �ضيد  العزيز  عبد  الكاتب  اإل��ي��ه 

�ضالح الدين«، وتوجهوا اإليها يف بط�ضة انتحارية، كما 

ذكر اأبو ميامة املقد�ضي يف كتاب الرو�ضتن.

يف احللقة املقبلة:

مواقف م�ضهورة لقب�ضايات بروت

عن »بروتنا«

اأحمد
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افتتح وزير ال�ضياحة فادي عبود، ممثاًل باأمن ذبيان، 

عر�س  »ق��ان��ا  حطيط  رج���اء  الت�ضكيلية  الفنانة  معر�س 

ال��ق��دا���ض��ة وال�����ض��ه��ادة« يف ال��ق��اع��ة ال��زج��اج��ي��ة - احل��م��را، 

عبد  النائب  قانا«  �ضهداء  تخليد  »جلنة  رئي�س  بح�ضور 

»اي���دال«؛  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  �ضالح،  املجيد 

نبيل عيتاين، ومدير الدرا�ضات يف وزارة الإعالم؛ خ�ضر 

 - اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  ال��ف��ن��ون يف  وم��دي��ر معهد  م��اج��د، 

الفرع الأول؛ اأكرم قان�ضو، ومدير الفرع الثاين؛ اأنطوان 

�ضربل، وفاعليات.

�ضالح:  املجيد  عبد  النائب  ق��ال  الوطني  الن�ضيد  بعد 

ي�ضاهد  ومن  قانا،  يف  اجل��راح  اأعماق  ومن  عاماً،   16 منذ 

مرة  كم  عاطفية..  باإعاقة  ي�ضاب  ال�ضهداء،  اأ�ضر  وي�ضاحب 

املغم�س بدماء  وال��رتاب  الأطفال  اأط��الل قامات  بكينا على 

الأ�ضف  وم��ع  العامل،  �ضمر  ه��زت  دقائق  ع�ضرة  ال�ضهداء.. 

ال�ضديد جراح قانا العميقة التي ل ي�ضتطيع الو�ضول اإليها 

اإل اأ�ضحاب القلوب الرحيمة يف هذا الوطن، ويف هذا العامل.

اأع��ادن��ا اإىل عمق  واأ���ض��اف: نفتتح ه��ذا املعر�س ال��ذي 

اجلرح، ت�ضنع وتعجن األواناً ومتد يدها اإىل جرة اأحزاننا 

وحلمنا، ونحن نر�ضى اأن نرى اأج�ضادنا م�ضظاة يف لوحات 

حتفر يف الزمن، وتبقى ذاك��رة قانا م�ضتعلة، رغم كل ما 

ينتابها من اأعالم اأ�ضفر انق�ضم على ذاته.

فقال:  عبود  الوزير  با�ضم  كلمة  ذبيان  األقى  ثم 

اإمنا ميثل عماًل  اإن العمل الذي نحتفل بافتتاحه، 

مميزاً �ضارخا يخرج من قلوبنا ثورة تلم�ضه حوا�ضنا 

العمل..  وجلمال  التنفيذ  ولدقة  املو�ضوع  لأهمية 

حطيط،  رج��اء  ال�ضيدة  عمل  ونقدر  »ن�ضكر  وتابع: 

والإم��ك��ان��ي��ة يف  ال��ق��درة  لديهم  م��ن  ون�ضجع جميع 

الطريقة  ه��ذه  يف  لأن��ه  مماثلة،  ب��اأع��م��ال  امل�ضاهمة 

وهذا النهج يكون �ضرف بناء الأوطان«.

القدا�ضة  »قانا  حطيط:  الفنانة  قالت  ب��دوره��ا 

وال�������ض���ه���ادة، ح��ك��ي��ت ع���ن ق��ان��ا امل��ا���ض��ي ال��ت��ي ك��ان��ت 

وعلى  املعجزة،  وعلى  امل�ضيح،  قدا�ضة  على  ال�ضاهدة 

والتي  املا�ضي،  يف  امل�ضيح  لل�ضيد  الب�ضرية  الر�ضالة 

كانت بداية

من قانا، اأ�ضبحت قانا يف الزمن احلا�ضر �ضاهدة 

على املجازر الإ�ضرائيلية التي حلت يف 1996 و2006، 

لقد �ضورت بع�س امل�ضاهد من املجزرة باألوان قا�ضية 

لترز فظاعات املجزرة.

وختمت: »قانا ال�ضاهدة على القدا�ضة وال�ضهيدة 

التحرر  ع��ل��ى  وال�����ض��اه��دة  و2006،   1996 ال��ع��ام  يف 

املا�ضي  ق���راءة  اإن��ه��ا  ال�ضهداء،  وب��دم��اء  ب��الأق��ح��وان، 

وتدوين احلا�ضر وا�ضت�ضراف للم�ضتقبل«.

افتتاح معرض »قانا عرس القداسة والشهادة«

زعامات بروتية يف اأحد الأعياد يف م�ضجد العمري الكبر خالل اأربعينيات القرن املا�ضي
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ح���ت���ى وق�����ت ق����ري����ب، ك����ان����ت ال���ي���خ���وت 

الفاخرة والطائرات اخلا�ضة، متثل اأق�ضى 

ط���م���وح���ات اأ����ض���ح���اب ال�������رثوات ال��ط��ائ��ل��ة، 

ثرواتهم  تبديد  باإمكانهم  ب��ات  اليوم  لكن 

ع��ل��ى و���ض��ي��ل��ة ن��ق��ل اأك���رث رف��اه��ي��ة وت���ط���وراً، 

ال��غ��وا���ض��ات اخل��ا���ض��ة، ف��ق��د ���ض��رع��ت �ضركة 

ب�ضناعة  الأم��رك��ي��ة،  للغوا�ضات  اأ����س«  »ي��و 

التي  اخلا�ضة  الغوا�ضات  م��ن  جمموعتها 

ت�����ض��ت��ه��دف الأث����ري����اء ف��ق��ط، وم����ن ب���ن ما 

يت�ضمنه اأ�ضطولها، الغوا�ضة �ضياتل 1000، 

ال�ضخمة  36 مرتاً، و�ضقيقتها  وهي بطول 

وب�ضعرها  م���رتاً   65 ب��ط��ول   1000 فينك�س 

الأ�ضخم البالغ 80 مليون دولر فقط، لكن 

اأثرياء  �ضعرها املرتفع مل مينع الكثر من 

بخرق  حلمهم  حتقيق  من  وال��ع��امل  العرب 

عوامل  اإىل  والتعرف  البحار،  اأعماق  عباب 

الكلفة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ���ض��اح��رة بغ�س  ب��ح��ري��ة 

مناطق  يف  املجاعة  لإنهاء  تكفي  تكاد  التي 

عدة.

ع��ر ه��ذه ال��غ��وا���ض��ات امل��ج��ه��زة ب��اأح��دث 

الأث��ري��اء  �ضيكون  وال��دي��ك��ورات،  املفرو�ضات 

ع��ل��ى م��وع��د م���ع ع��ج��ائ��ب اأع���م���اق ال��ب��ح��ار، 

الوا�ضعة  ال��زج��اج��ي��ة  ال��ن��واف��ذ  خ��الل  فمن 

من  �ضيتمكنون  اخل��ا���ض��ة،  غ��وا���ض��ت��ه��م  يف 

الب�ضرية،  ولي�س  »البحرية«  احليتان  روؤي��ة 

والتعرف اإىل اأندر اأنواع الأ�ضماك والرثوات 

البحرية.

وال��ي��خ��وت  ال��ط��ائ��رات  ب��ع��د مت��ل��ك  اإذاً، 

واجلزر اخلا�ضة، باتت عن الأثرياء اليوم 

يت�ضابقون  وه��م  اخلا�ضة  ال��غ��وا���ض��ات  على 

ل�ضرائها. 

يتناف�س اأثرياء العامل اليوم على اقتناء 

الغو�س  لهم  تتيح  ب��ه��م،  خا�ضة  غ��وا���ض��ات 

اإىل ع���وامل  وال���ت���ع���رف  ال��ب��ح��ار  اأع���م���اق  يف 

بعيدة عن اخليال، مع ذلك، يرف�س  كانت 

الكثرون من اأ�ضحاب الغوا�ضات العرتاف 

ب�ضرائها، رمبا لأن �ضعرها الفاح�س �ضيجلب 

الأنظار الطامعة اإليهم وهم بغنى عنها، ويف 

هذا الإطار يوؤكد رئي�س ال�ضركة الأمركية 

ال�ضريك  وموؤ�ض�ضها  للغوا�ضات،  اأ���س«  »ي��و 

برو�س جونز، اأن معظم الزبائن ي�ضرتطون 

الك�ضف  بعدم  وتعهد  �ضرية  اتفاقية  توقيع 

عن اأ�ضمائهم، ويلفت جونز اإىل اأنه كان قد 

جمع زبائن موؤكدين لغوا�ضاته قبل البدء 

يف �ضناعتها، وبينهم م�ضرتون من منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط.

 ،1993 عام  تاأ�ض�ضت  قد  ال�ضركة  وكانت 

 80 م��ن  اأك���رث  ب��ن��اء  يف  الآن  و�ضاهمت حتى 

غ��وا���ض��ة، وك��ان��ت م��ع��ظ��م ه���ذه ال��غ��وا���ض��ات 

مبنية لأغرا�س البحث العلمي اأو غوا�ضات 

لكنها  ال�ضياحية،  ال�ضناعة  ل�ضالح  رك��اب 

اليوم باتت جتذب الأثرياء لمتالكها.

غوا�صة فاخرة

�ضخ�ضية  غوا�ضة  اإن��ت��اج  فكرة  خطرت 

ف��اخ��رة يف ذه��ن ج��ون��ز، حينما ك��ان يختر 

�ضانت  جزيرة  يف  جديدة  �ضياحية  غوا�ضة 

 ،1990 ع����ام  ال��ك��اري��ب��ي  ال��ب��ح��ر  م���ارت���ن يف 

وق��ت  ح��ت��ى  �ضيعمل  اأن���ه  ي��وم��ه��ا  فلمعرفته 

متاأخر، دعا زوجته لرتافقه وتتناول الغداء 

معه على الغوا�ضة، وما كان منه حينها اإل 

ليتناول  الأعماق  اإىل  بالغوا�ضة  اأن غط�س 

وجبتهما حتت املاء.

وبينما كانت الغوا�ضات املعدة لأغرا�س 

�ضيقة  ق��م��رات  ع��ن  ع��ب��ارة  العلمي  البحث 

حم�������ض���وة ب���ال���ت���ج���ه���ي���زات، وال����غ����وا�����ض����ات 

اأدنى  ولو  داخلها  الع�ضكرية ل تقدم ملن يف 

ملحة عن احلياة البحرية خارجها، ارتاأى اأن 

ي�ضمم غوا�ضة فاخرة ت�ضبه غرف الفنادق، 

وتكون قادرة على اجتذاب اهتمام الأثرياء 

ت��ب��ن م���ن تعليقات  ف��ق��د  ج�����داً، وب��ال��ف��ع��ل 

�ضركته  باإنتاج  املهتمن  امل�ضرتين  اأن  جونز 

جتمعهم �ضفة واحدة: كلهم اأثرياء جداً.

اأنه يرف�س اخلو�س يف الأ�ضماء،  ورغم 

طلبات  تلبية  »ن��ح��اول  يقول:  جونز  اأن  اإل 

ك�����ل اأمن���������اط ع���م���الئ���ن���ا امل���ح���ت���م���ل���ن م��ن 

الدول  زعماء  اإىل  الأثرياء،  العرب  ال�ضيوخ 

املتطورة،  التقنية  ال�ضناعة  ومليارديرات 

واح��د  ���ض��يء  ه����وؤلء يجمعهم  ك��ل  اأن  غ��ر 

عملياً، وهو حر�ضهم ال�ضديد على ال�ضرية«.

بيل غيت�س يف  �ضريك  األ���ن  ب��ول  وك���ان 

قد  »مايكرو�ضوفت«،  اإمراطورية  تاأ�ضي�س 

ا�ضرتى اأخراً غوا�ضة قادرة على ا�ضتيعاب 

ع�ضرة ركاب، يقال اإنها تر�ضو داخل �ضفينته 

ال��ع��م��الق��ة »اأوك��ت��وب��ا���س« ع��ل��ى غ���رار اأف���الم 

اإبرومافيت�س  رومان  وميلك  بوند،  جيم�س 

تت�ضع  غوا�ضة  املعروف  الرو�ضي  امللياردير 

ل�ضخ�ضن فقط.

جذب الأثرياء

اهتمام  تلقى  التي  الغوا�ضات  اأب��رز  من 

الأث���ري���اء، غ��وا���ض��ة »���ض��ي��ات��ل«، وه���ي تعمل 

مب���ح���رك���ي دي�������زل ت����رب����و ب���ح���ري���ن ح��ن 

اإىل  امل��اء، فيما تتحول  الإب��ح��ار على �ضطح 

القابلة  ال��ب��ط��اري��ة  امل���اأخ���وذة م��ن  ال��ط��اق��ة 

الأع��م��اق  يف  الغو�س  ح��ن  ال�ضحن  لإع���ادة 

حتى عمق 305 اأمتار حتت �ضطح البحر، اأي 

اأنها على �ضطح البحر تعمل ب�ضكل مطابق 

لطريقة عمل اليخت، مع اأن الغوا�ضة اأثقل 
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للمحيطات،  عابر  م��دى  ذات  لكنها  عقدة، 

مما ي�ضمح ملالكها بالإبحار اإىل اأي مكان يف 

العامل عملياً.

يتوقف  الغط�س،  �ضاعة  حت��ن  عندما 

حم����رك����ا ال������دي������زل وت����ت����ح����ول ال���غ���وا����ض���ة 

ل��ل��م��ح��رك��ات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، وم�����ن ح��ج��رة 

القبطان ميكن احل�ضول على روؤية ممتازة 

اأم��ام��ي،  لبيئة الأع��م��اق م��ن خ��الل منظار 

وف��ي��م��ا ي��ك��ون ال��ق��ب��ط��ان م��ن�����ض��غ��اًل ب��ق��ي��ادة 

ي�ضتمتع  اأن  م��ال��ك��ه��ا  ي�ضتطيع  ال��غ��وا���ض��ة، 

الغوا�ضة  بالرفاهية املرتفة داخل حجرات 

ولوحات  الأقم�ضة  باأغلى  املفرو�ضة  الأنيقة 

اأن���واع  خ�ضب امل��اه��وج��اين الأح���م���ر واأرق�����ى 

ه��واء  بتكييف  وامل����زودة  الطبيعية  اجل��ل��ود 

�ضاء  واإن  ب��ال��رط��وب��ة،  حتكم  ون��ظ��ام  �ضامل 

اأخ�ضائي  يكلف  اأن  ي�ضتطيع  املدلل  الزبون 

الديكور الداخلي الذي يرغب به لت�ضميم 

الأثاث الداخلي حلجرات الغوا�ضة.

موا�صفات خا�صة

يوؤكد جونز اأنه »مهما كان العمق الذي 

الهواء  الغوا�ضة، يبقى �ضغط  اإليه  تغط�س 

داخ����ل ح���ج���رات ال���رك���اب مم���اث���اًل ل�ضغط 

ال���ه���واء ع��ن��د ال�����ض��ط��ح، وب��ال��ت��ايل ل يعاين 

ال��رك��اب م��ن اأي���ة اأع��را���س بدنية م��ن تلك 

التي ي�ضببها تغر ال�ضغط عند الغوا�ضن، 

وهكذا ي�ضتطيع نزيل الغوا�ضة اأن يبقى بها 

الزمن، مثلما  ي�ضاء من  امل��اء قدر ما  حتت 

ب��اأي  والغط�س  الطفو  الغوا�ضة  ت�ضتطيع 

اأي �ضوابط«، وتت�ضمن  تواتر و�ضرعة دون 

ال��غ��وا���ض��ة ن��ظ��ام��ن م��ت��ط��وري��ن، اأح��ده��م��ا 

م���رك���زي ل��ل��ت��ك��ي��ي��ف، واآخ�����ر ل��دع��م احل��ي��اة، 

اأ���ض��ا���ض��ي، ي��ت��م ت��خ��زي��ن الأوك�����ض��ج��ن  ب�ضكل 

هيكل  خ��ارج  ال�ضغط  عالية  اأ�ضطوانات  يف 

ال�����ض��غ��ط ل��ل��غ��وا���ض��ة، وي�����ض��خ اإىل ح��ج��رات 

ثابتة  ن�ضبة  على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  ال��رك��اب 
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يف امل��ئ��ة، كما ي�ضفى ال��ه��واء م��ن غ��از ثاين 

عر  التنف�س،  عن  الناجت  الكربون  اأك�ضيد 

يف  كيماوية موجودة  على حبيبات  متريره 

وتوجد  لمت�ضا�ضه،  الت�ضفية  نظام  داخ��ل 

اأن��ظ��م��ة تدفئة وت��ري��د ون��زع  يف ال��غ��وا���ض��ة 

احل��اج��ة،  ح�����ض��ب  ي��ت��م �ضبطها  ل��ل��رط��وب��ة، 

�ضياتل  ط���راز  يحمل  امل���ث���ال،  �ضبيل  وع��ل��ى 

لبقائها  الأوك�ضجن  م��ن  يكفي  م��ا   1000
اأ�ضابيع  لأك��رث من ثالثة  امل��اء  �ضطح  حتت 

متوا�ضلة دون اأن تطفو.

ق��ام��ت   ،1000 ����ض���ي���ات���ل  ج���ان���ب  واإىل 

ال�ضركة باإنتاج عدة طرازات من الغوا�ضات 

م�ضممة  وه��ي   ،650 ترايتون  بينها،  وم��ن 

لإن���زال���ه���ا وا���ض��ت��ع��ادت��ه��ا م���ن ع��ل��ى ال��ي��خ��وت 

ال�ضخمة، وتتمتع هذه الغوا�ضة التي تت�ضع 

ل�ضخ�ضن باملقدرة على الغط�س لعمق 200 

مرت، وهناك نوماد 1000 التي يبلغ طولها 

فاخر مياثل يف  داخلي  بت�ضميم  مرتاً   20
الغوا�ضة  ومبقدور  خا�ضة،  طائرة  احلجم 

وهي ال�ضياحية الأوىل التي تعمل بالديزل 

ح�ضب  راك��ب��اً  اأو36   24 ا�ضتيعاب  والكهرباء 

التق�ضيم الداخلي.

بطولها   1000 فينك�س  ال��غ��وا���ض��ة  اأم���ا 

65 م�����رتاً وامل�������ض���اح���ة الإج��م��ال��ي��ة  ال���ب���ال���غ 

حل��ج��رات��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة امل��وزع��ة ع��ل��ى اأرب��ع��ة 

طوابق، فهي متثل اأق�ضى ما ميكن اأن تبلغه 

و�ضيلة نقل خا�ضة من رفاهية وتطور.

وت�����ض��ت��ه��دف ال�����ض��رك��ة الأم��رك��ي��ة منذ 

حملتها  يف  ال��ع��رب  الأث���ري���اء   2007 ال��ع��ام 

ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  دول  ���ض��م��ن  الت�ضويقية 

وذلك لأن الدول العربية كانت الأقل تاأثراً 

تعمد  بينما  العاملية،  القت�ضادية  ب��الأزم��ة 

على  احل���زام  ت�ضييق  اإىل  الأخ����رى  ال���دول 

م�ضاريفها، من هنا، كان توجه ال�ضركة اإىل 

متكنت  وق��د  �ضواها،  دون  العربية  البلدان 

بالفعل من اإيجاد زبائن كرث مل تف�ضح عن 

اأ�ضمائهم.

طموحات اأخرى

اإ������س،  »ي�����و  ����ض���رك���ة  ت����ن����وي  ذل�������ك،  اإىل 

من  لأب��ع��د  مب�ضاريعها  امل�ضي  للغوا�ضات 

بناء  ال��غ��وا���ض��ات اخل��ا���ض��ة، وذل���ك بخطط 

طابق  ذات  غاط�ضة،  ن�ضف  عائمة  م�ضاكن 

ملن  يوفر  ب�ضكل  ب��امل��اء،  باأكمله  مغمور  اأول 

ينزل اإليه فر�ضة م�ضاهدة احلياة البحرية 

م��ن ال��ن��واف��ذ ال��ب��ان��ورام��ي��ة ع��ل��ى ج��وان��ب��ه، 

حتت  �ضياحية  ومنتجعات  لفنادق  اإ���ض��اف��ة 

البحر.

وقد وقعت ال�ضركة فعاًل مذكرة تفاهم 

الغاط�ضة  الأجزاء  لت�ضميم وهند�ضة  اأولية 

ينتظر  امل��اء  حتت  �ضياحي  منتجع  اأول  من 

اأ����ض���ه���ر ع����ق����ارات م��دي��ن��ة ل���س  اأن ي�����ض��ب��ح 

فيغا�س، ويت�ضمن 500 غرفة حتت املاء بعد 

توا�ضل  كما  �ضناعية،  بحرة  داخ��ل  بنائه 

منتجع  اأول  لبناء  اخلطط  و�ضع  ال�ضركة 

�ضياحي دائم مبني على قاع البحر يف جزر 

الباهاما�س.

هنا مرت�ضى
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يف  الطالبية  ال�ضبابية  اللجنة  نظمت 

حركة الأمة، بالتعاون مع جمعية »اأم النور«، 

ندوة بعنوان: »خماطر املخدرات.. وحماية 

ال��ن��ا���ض��ئ��ة«، ح�����ض��ره��ا ح�����ض��د م���ن ال��ط��الب 

العا�ضمة،  مدار�س  خمتلف  من  والطالبات 

وقد حتدثت فيها ال�ضيدة رانيا ال�ضيخ حول 

خماطر املخدرات، وال�ضبل الواجب اتباعها 

باتت  التي  الآف��ة  النا�ضئة من هذه  حلماية 

تطرق كل البيوت يف لبنان، ما يهدد �ضالمة 

املجتمع وقدرة ال�ضباب على الإنتاج والبذل 

ب��الأه��ل  ال�ضيخ  ال�ضيدة  واأه��اب��ت  وال��ع��ط��اء. 

متابعتهم  و����ض���رورة  ب���اأولده���م،  اله��ت��م��ام 

ال��ي��وم��ي��ة. اأولده������م  ت��ف��ا���ض��ي��ل ح��ي��اة   لأدق 

ب���ع���د ذل�����ك ب������داأ الأ�����ض����ت����اذ ن���اج���ي م��ن�����ض��ور 

الإدم��ان،  خطورة  مدى  �ضارحاً  حما�ضرته، 

وان���ع���ك���ا����س اآث��������اره ال�����ض��ل��ب��ي��ة ع���ل���ى ال���ف���رد 

واملجتمع.

ويف ختام الندوة مت تقدمي درع لالأ�ضتاذ 

مل�ضاهماته يف توعية  ناجي من�ضور، تقديراً 

النا�ضئة.

حركة األمة تنظم ندوة تحت 
عنوان »مخاطر المخدرات.. 

وحماية الناشئة«

ناجي من�ضور �ضارحاً خماطر اآفة املخدرات



ي��ن�����ص��ح خ����ر�ء ع��ل��م �الج���ت���م���اع ك���ل �أم 

ب�صرورة �لتقرب من �لبنت يف �صن �ملر�هقة، 

لتقرتب �إىل عالقة �ل�صد�قة، حيث ت�صارك 

�الأم �بنتها يف �لعديد من �الأم��ور، لذ� على 

كل �أم �أن تبذل جمهود�ً م�صاعفاً للح�صول 

على ثقة �بنتها �لغالية. 

�ل��ف��ت��اة  �أن  وي�������ص���رح ع��ل��م��اء �الج���ت���م���اع 

مت�����ر ب����ع����دة م�����ر�ح�����ل ت�����وؤث�����ر ع���ل���ى ���ص��ك��ل 

ع���الق���ت���ه���ا ب����و�ل����دت����ه����ا؛ ف���ع���ن���دم���ا ت���ك���ون 

���ص��غ��رة مت���ر مب��رح��ل��ة �ل��ت��وح��د م���ع �الأم، 

مالب�صها  ف��رتت��دي  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر،  ف��ت��ق��ل��ده��ا 

وك��اأن��ه��ا  مثلها  وت��ت��ح��دث  و�ك�����ص�����ص��و�ر�ت��ه��ا، 

منها،  م�صغرة  ن�صخة  ت��ك��ون  �أن  يف  ت��رغ��ب 

�أم���ا يف �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ال��ي��ة، و�خل��ا���ص��ة بفرتة 

يف  وت��ب��د�أ  مدّر�صتها  مع  فتتوحد  �لدر��صة، 

تقليدها، وتكون لديها �لرغبة يف �أن ت�صبح 

يوماً ما مدّر�صة مثلها، ورمبا تتحدث معها 

يف �أمور ال تذكرها لو�لدتها.

�الأ���ص��دق��اء،  دور  ي��اأت��ي  �ل��ب��ل��وغ  �صن  ويف 

فتيات  �صت  �أو  خم�س  من  جمموعة  ف��رى 

ي��ق��م��ن ب��ت��ك��وي��ن جم��م��وع��ة »���ص��ل��ة«، وت��ك��ون 

ل��دي��ه��ن �ل��ق��ن��اع��ة ب��اأن��ه��ن ���ص��ي��ب��ق��ن د�ئ���م���اً 

���ص��دي��ق��ات ط����و�ل �ل��ع��م��ر، ف��ت��ك��ون لديهن 

�أح����الم و�أف���ك���ار م�����ص��رتك��ة، وب��ال��ت��ايل يكون 

الآر�ئ���ه���ن وزن ُي��ع��ت��ّد ب���ه �أك����ر م���ن ���ص��وت 

�الأ����ص���رة، ك��م��ا ت��ب��د�أ م��رح��ل��ة �مل��ر�ه��ق��ة، مبا 

ف��ي��ه��ا م���ن رغ��ب��ة يف �خل�����روج و�الخ���ت���الط 

بينما  م��ن ح��ول��ه��ا،  �ل��ع��امل  �إىل  و�ل��ت��ع��رف 

�لبنت  على  �لقلق  م��ن  ح��ال��ة  �لبيت  ت�صود 

�ل�صغرة �لتي �أ�صبحت فتاة مر�هقة، وهنا 

يف  رغبة  لديها  فالبنت  �ل�����ص��د�م..  يحدث 

�النطالق، و�الأم لديها رغبة يف �لتحكم يف 

حياتها، بد�فع �خلوف عليها، فاإن ��صتطاعا 

�صتتح�صن  �ل��ط��ري��ق  ن�صف  يف  يتقابال  �أن 

هذه  �أن  خ�صو�صاً  �ل�صد�م،  ويقل  �لعالقة 

�ل�صن ي�صوبها نوع من �حلما�س يف �لكالم، 

وبع�س من  �ل��ذ�ت،  �لبحث عن  وحالة من 

غ�صب  من  يزيد  ما  �لت�صرفات،  يف  �لعنف 

�ل�صغرة،  تر�ها طفلتها  ماز�لت  �لتي  �الأم 

ورمبا يوؤدي ذلك يف بد�ية جديدة لعالقة 

و16  �ل�15  �صن  مع  خ�صو�صاً  باأبيها،  �لبنت 

�صنة، الأن تلك �لعالقة يختفي بها �لتحدي 

�لذي قد تت�صف به عالقتها بو�لدتها.

تلك  يف  �أن���ه  �الج��ت��م��اع  علماء  وي�صيف 

تكون  وقد  �لفتاة،  �صخ�صية  تتكون  �ملرحلة 

لو�لدتها،  مماثلة  غر  �ل�صخ�صية  �صماتها 

وهنا ي�صعب �لو�صول �إىل مرحلة �ل�صد�قة، 

فعادة �أي �إن�صان ي�صادق من يتو�فق معه من 

حيث �ل�صمات و�الهتمامات و�لطباع، بينما 

ال ي�صرتيح كثر�ً يف م�صاحبة من يختلف 

يظل  و�بنتها  �الأم  بن  �ل�صيء  ونف�س  عنه، 

د�ئماً و�أبد�ً �حلب بينهما، لكنهما ال تكونان 

���ص��دي��ق��ت��ن، ف��ن��ج��د �الأم �ل��ت��ي ل��ه��ا �ب��ن��ت��ان 

�أو ث��الث ت�صعر ب���اأن �إح��د�ه��ن ه��ي �الأق���رب 

�إليها، رغم حبها لهن جميعاً، ويرجع ذلك 

�ل�صخ�صيات، فتكون تلك �البنة  �إىل تو�فق 

�إليها كثر�ً وت�صاركها  �صديقة لها تتحدث 

�الأم  على  لي�س  ل��ذ�  �الأن�صطة،  كثر من  يف 

عدم  عبء  نف�صها  حتى  �أو  �بنتها  حتّمل  �أن 

وجود �صد�قة قوية بينها وبن �بنتها.

وي�صر علماء �الجتماع �إىل �أن �ل�صد�قة 

خمتلفة متاماً عن �مل�صاعر، فال تن�صاأ �إال من 

تو�فق يف �ل�صمات و�لطباع بن �الأ�صخا�س، 

قد  �لالحقة  �ملرحلة  يف  �أن��ه  �إىل  باالإ�صافة 

ي��ب��د�أ �ل�����ص��د�م يف �ل��رت�ج��ع، وحت���دث حالة 

من �لتفاهم، وهذ� يف حالة عمل �لطرفن، 

�الختالف  فكرة  تقّبل  على  �الأم،  خ�صو�صاً 

بينهما، حتى و�إن كان يف �أغلب �الأمور.

وين�صح علماء �الجتماع كل �أم باأن تبد�أ 

مع �بنتها منذ نعومة �أظافرها مب�صاركتها 

يف �أم��ور ع��دة، وب��اأن يكون هناك ح��و�ر د�ئم 

و�مل�����ص��ارح��ة،  �ملكا�صفة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  بينهما، 

مبكرة،  ف��رتة  يف  ثقتها  ج��ذب  على  وتعمل 

حتى �إذ� �صّبت �البنة جتد �أمها �إىل جو�رها 

تقوم  �أن  ق��ب��ل  ومتفهمة  ح��ن��ون��ة  ���ص��دي��ق��ة 

�لفتاة الأي  ف��اإذ� ما تعر�صت  �مل��وّج��ه،  ب��دور 

�أم��ه��ا  ت�����ص��ارح  خمتلفة  م��و�ق��ف  �أو  تقلبات 

الأي  ول��ي�����س  ف��ي��ه��ا  لثقتها  ب��ه��ا،  وت�����ص��ت��ع��ن 

�أن حت��ّدث  �الأم كذلك  �آخ���ر.. وعلى  �ل��ت��ز�م 

�ب��ن��ت��ه��ا ب��ن��ف�����س ع��ق��ل��ي��ة �ل�����ص��اب��ة �ل�����ص��غ��رة، 

ل��دي��ه��ا،  �ل��ث��ق��ة  م���ن  �أر���ص��ي��ة  ح��ت��ى تكت�صب 

مثلها  فتاة  ما  يوماً  كانت  �أنها  تتذكر  و�أن 

ومرت مبو�قف وجتارب م�صابهة، وكم كانت 

�لنف�صي  �ل��دع��م  نف�س  على  حت�صل  �أن  ت��وّد 

و�إذ�  �أن تقدمه �ليوم البنتها..  �لذي عليها 

�صيئ  م��وق��ف  �إىل  �ل�����ص��اب��ة  �ل��ف��ت��اة  تعر�صت 

فعلى  م���ا،  ف��ع��ل  �أو  ت�����ص��رف  �أخ���ط���اأت يف  �أو 

بحكمة  وتت�صرف  بال�صر  تتحلى  �أن  �الأم 

خالل تلك �ملو�قف، �لتي �صوف تتكرر حتى 

يف  �لتعامل  خرة  �ل�صغرة  �بنتها  تكت�صب 

�ملو�قف، ومع �الأ�صخا�س �ملختلفن، فتعمل 

على  �مل��رح��ل��ة  تلك  خ��الل  و�ل�صديقة  �الأم 

�لت�صحيح و�مل�صاعدة من دون فر�س قر�رها 

يف �آن و�ح����د، م��ن خ���الل �ل�����ص��ع��ور ب��االأم��ان 

�لذي ي�صل �إىل �البنة عن طريق عمل �الأم 

�لدوؤوبة على حفظ �أ�صر�رها، وم�صاركتها يف 

جميع �أوقاتها �ملُرة منها قبل �حللوة، حتى 

تبني ج�صر�ً من �لثقة يجعل �ل�صابة تروي 

الأمها كل ما تتعر�س له من م�صاكل، بل وال 

ترتدد يف �أن تعرتف باأخطائها، ماد�مت تثق 

باأن �أمها ال تريد �لتحكم يف حياتها بقدر ما 

ترغب يف مد يد �لعون لت�صاعدها كي تاأخذ 

بنف�صها �لقر�ر �ل�صحيح، وال تعود �إىل نف�س 

�خلطاأ عن قناعة ولي�س عن رهبة.

ويف �خل��ت��ام، ق��د ي��ب��دو �حل��دي��ث �صهاًل، 

�أن  ل���ذ� ع��ل��ى �الأم  �ل��ت��ط��ب��ي��ق ���ص��ع��ب،  ل��ك��ن 

ن�صب  ت�صع  و�أن  �أفعالها،  ردود  يف  تتحكم 

�أهمية �حلفاظ على �صكل �لعالقة،  عينيها 

�ملو�قف  �أم��ا  �لطويل،  �مل��دى  على  خ�صو�صاً 

�ل��ي��وم��ي��ة �ل���ت���ي مت���ر ����ص���ري���ع���اً، ف�����اإن ���ص��وء 

�الأم  �صلطة  ����ص��ت��خ��د�م  �أو  ف��ي��ه��ا  �ل��ت�����ص��رف 

و�ل�صباب  �ملر�هقة  �صن  يف  ال�صيما  خاللها، 

مع  �لتعامل  �أن  كما  عك�صية،  بنتائج  ت��اأت��ي 

ل��ه،  تنتبه  �أن  ي��ج��ب  ه���ام  �أم����ر  ���ص��دي��ق��ات��ه��ا 

وتتعامل معه بحر�س وح�صا�صية، فتتعرف 

م��ت��زن  ر�أي  ل��ه��ا  وي���ك���ون  ���ص��دي��ق��ات��ه��ا،  �إىل 

ف��ي��ه��ن، وت��ع��م��ل ع��ل��ى �أن ت���ك���ون ع��الق��ت��ه��ا 

�أن  دون  من  لكن  طيبة،  بهن  �صخ�صياً  هي 

�صيت�صبب  ف��ذل��ك  خ�صو�صيتهن،  تقتحم 

بامللل،  وُي�صعر �صديقاتها  �بنتها،  �إح��ر�ج  يف 

مرنة  تكون  �أن  يجب  �ملتزنة  �لعالقة  لكن 

ومعتدلة يف �آن و�حد.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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احرصي على صداقة ابنتك.. واكسبي ثقتها

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

»د«  فيتامن  ف��و�ئ��د  على  �مل�صتمرة  �ل��ت��اأك��ي��د�ت  ظ��ل  يف 

و�أهميته ل�صحة �لطفل، تاأتي �لعديد من �لتحذير�ت ب�صاأن 

نق�صانه، حيث ت�صر �لعديد من �لدر��صات �لعلمية �إىل �أن 

هناك �أ�صر�ر�ً بالغة قد حتدث للطفل و�الإن�صان ب�صكل عام 

�إذ� ما تعر�س لنق�صان يف فيتامن »د«.

�لنقاط  يف  »د«  فيتامن  نق�س  خماطر  �أه��م  وتتلخ�س 

�لتالية:

وجلطات وق�صور يف �لقلب. قلبية  الأزمات  • �لتعر�س 

�لع�صالت. قوة  • �نخفا�س 
• قلة �لن�صاط �حلركي، و�الإ�صابة باأمر��س �له�صا�صة 

ولن �لعظام.

و�لكاآبة. �لنف�صية  باالأمر��س  • �الإ�صابة 
معدالت �الإ�صابة بق�صور �لفقر�ت و�لعنق. • زيادة 
و�لكبد. �الأمعاء  باأمر��س  �الإ�صابة  ن�صبة  • �رتفاع 

�ل��ق��ول��ون  ب�����ص��رط��ان  �الإ����ص���اب���ة  م���ع���دالت  • زي������ادة 
و�لرو�صتات.

مخاطر نقص فيتامين »د« عند األطفال
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مغازلة النساء في العمل 
تعود إلى الملل

علماء  م��ن  �أج���ر�ه���ا جم��م��وع��ة  ح��دي��ث��ة  علمية  در����ص��ة  ك�صفت 

�لعمل  يف  �صديقاتهم  م��غ��ازل��ة  �إىل  مييلون  �ل��رج��ال  �أن  �لنف�س، 

ب�صبب �صعورهم بامللل �ل�صديد من مهام وظيفتهم، باالإ�صافة �إىل 

�فتقارهم �إىل �حل�س �لعاطفي.

�لرجال  �أن  �صخ�س،   200 �أجريت على  �لتي  �لدر��صة  و�أظهرت 

ر�صا عن وظائفهم، وهم  �أقل  �لن�صاء هم  يع�صقون مغازلة  �لذين 

�أن  ه��ي  �ل��ع��م��ل، فاحلقيقة  �أوق����ات  ب��امل��ل��ل، خ�صو�صاً  ���ص��ع��ور�ً  �أك���ر 

�أك��ر  ه��ي  ب��ل  �لعاطفي،  و�ل�صلوك  �ل�صغف  على  ت��دل  ال  �مل��غ��ازل��ة 

تعبر�ً عن �ل�صاأم و�ل�صجر.

و�أكد �لباحثون �أن �لرجال �لذين يقومون مبغازلة �صديقاتهم 

يف �لعمل هم �أقل فهماً ل�»�لذكاء �لعاطفي«، و�أقل �إح�صا�صاً مب�صاعر 

�الآخرين، وال ي�صتطيعون �ل�صيطرة على م�صاعرهم، م�صرين �إىل 

مبغازلة  يقمن  �لالئي  �لن�صاء  �أن  �أك��دت  �صابقة  در��صات  هناك  �أن 

زمالئهن من �لرجال يف مكان �لعمل هن �أكر �صعادة يف وظائفهن.

�أن  �ع��ت��ق��دو�  �الأ���ص��خ��ا���س  م��ن  �لعديد  �إن  �لنف�س  علماء  وق���ال 

�مل��غ��ازل��ة ه��ي �أق�����ص��ر �ل��ط��رق لتح�صن ف��ر���س ك��ث��ر م��ن �ل��رج��ال 

�إىل  م�صرين  بالعمل،  منا�صبة  ترقية  على  �حل�صول  يف  و�لن�صاء 

�أن �لدر��صة وجدت �لعك�س متاماً، الأن �الأ�صخا�س �لذين يقومون 

باملغازلة هم �أ�صو�أ �أد�ء يف �لعمل، و�أقل ر�صا عن وظائفهم.



�لتي  �ل�صاحرة  بالعالجات  �لطبيعة  متتلئ 

�حل�صار�ت  جميع  يف  قدمياً  �الأطباء  ��صتخدمها 

»�ل��ق��رف��ة«  وُت���ع���ّد  و�ل����ت����د�وي،  �لتجميل  ب��غ��ر���س 

لفو�ئدها  ��صُتخدمت،  �لتي  �الأع�����ص��اب  �أب���رز  م��ن 

�ملتعددة.

على �صبيل �ملثال، ��صتخدم �لطبيب �ليوناين 

لعالج  ده��ان��اً  �ل��ق��رف��ة  زي��ت  �����س«  »دي�صكوريد�س 

مفيد  وه��و  للبثور،  �خل��ل  وم��ع  و�لنم�س،  �لكلف 

�صر�باً  يوؤخذ  و�لقروح، كما كان  »�لقوباء«  لعالج 

ل��ع��الج �ل�����ص��ع��ال، وي��ن��ّق��ي �ل�����ص��در وي��ق��وي �مل��ع��دة، 

ويدر �لبول و�لطمث، وُي�صتخدم مع �لتن لبخات 

و�صماد�ت �صد ل�صع �لعقرب.

�لقرفة  مغلي  »�إن  �خل��ر�ء قدمياً:  ق��ال  كما 

و�ل��زك��ام،  �ل���رد  �أم��ر����س  �صد  ن��اف��ع  بالزجنبيل 

وم�صروب �لقرفة يفجر �خلر�ريج �صريعاً ويعالج 

حاالت قروح �ملجاري �لبولية«.

ك��م��ا ق���ام �ل��ي��اب��ان��ي��ون ب��در����ص��ة ت��اأث��ر �مل��رك��ب 

�ل��رئ��ي�����ص��ي يف زي����ت �ل��ق��رف��ة ك��م��ه��دئ وم�����ص��ّك��ن، 

و�أثبتو� تاأثر هذ� �ملرّكب كمادة مهدئة وم�صكنة، 

و�حلمى،  �ل��دم  ل�صغط  تخفي�صه  �إىل  باالإ�صافة 

�صد  ت��اأث��ر  لها  �لقرفة  خال�صة  �أن  �أث��ب��ت��و�  كما 

�أنو�ع من �لبكتريا من �لفطور.

�ل��ق��رف��ة حتتوي  �أن ق�����ص��ور  وي���وؤك���د �خل����ر�ء 

 ،٪4 �إىل  ن�صبتها  ت�صل  حيث  ط��ي��ارة،  زي��وت  على 

ُيعرف  مركب  للزيت  �ملكونة  �ملركبات  �أه��م  وم��ن 

�إل��ي��ه  ُي��ع��زى  �ل���ذي  وه���و  »�صينمالدهيد«،  ب��ا���ص��م 

�أك���ر �ل��ت��اأث��ر�ت �ل��دو�ئ��ي��ة، ك��م��ا ُي��ع��ت��ر مركب 

�ليوجينول �ملركب �لثاين يف �لزيت، و�لذي ُيعزى 

�إليه �لتاأثر �ملهدئ، وتوجد مركبات �أخرى �أقل 

�أهمية من �ملرّكبن �ل�صابقن.

مادة طبية

و����ص��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ت�صتعمل  �ل��ق��رف��ة  �أن  ك��م��ا 

�لعامل،  م�صتوى  على  �لتو�بل  �أه��م  من  ك��و�ح��دة 

كما تدخل يف �صناعة كثر من �مل�صتح�صر�ت.

�إىل   2 �لقرفة مبعدل  ُي�صتعمل م�صروب مغلي   -

و�آالم  و�ل�صعال  �ل���رد  حل���االت  يومياً  �أك���و�ب   3

�لرحم، وع�صر �لبول و�لعادة �ل�صهرية.

- ُي�����ص��ت��ع��م��ل م�����ص��ح��وق �ل��ق��رف��ة م���ع �ل��زجن��ب��ي��ل 

�لتخمة  حلاالت  ممتاز  �صاخن  كم�صروب  و�لهيل 

و�نتفاخات �ملعدة و�ملغ�س �ملعوي و�صعف �ل�صهية.

8 ج��ر�م م��ن م�صحوق  �إىل   2 ب��ن  م��ا  ُي�صتعمل   -

�لقرفة مغلياً مع �ل�صكر لتقوية �ملعدة.

- ُي�صتعمل منقوع �لقرفة مبعدل 2 �إىل 8 جر�مات 

م���ع 500 م���ل م����اء ل��ت��ن�����ص��ي��ط �ل������دورة �ل��دم��وي��ة 

و�الأمعاء و�الإدر�ر، ومكافحة �لرد وفتح �ل�صهية.

- ُي�����ص��ت��ع��م��ل زي����ت �ل��ق��رف��ة مب���ع���دل ق���ط���رة �إىل 

قطرتن كمادة مطهرة.

- ُت�صتعمل �صبغة �لقرفة مبعدل 4 �إىل 8 جر�مات 

لتقوية �لقلب وتن�صيط �لريا�صين و�ل�صباحن.

�إىل  ت�����ص��اف  ف��ه��ي  �ل��ت��و�ب��ل  ك��اأ���ص��ه��ر  ُت�صتعمل   -

�لطعام الإك�صابه نكهة ور�ئحة طيبة، كما ت�صاف 

�إىل بع�س �مل�صروبات و�حللويات و�لعطور.

�مللح  م��ع  مبزجها  �ل��ق��رف��ة  م�صحوق  ُي�صتعمل   -

و�ل��ب�����ص��ل ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ل��ب��خ��ات ل���ع���الج و���ص��ق��وط 

�ل�صعر  �أماكن  فوق  �للبخة  بو�صع  وذلك  �ل�صعر، 

�ل�صعيف �أو �ملت�صاقط.

مكافح للكولي�سرتول

ذ�ت  �لقرفة  �أن  در����ص��ة علمية ج��دي��دة  �أك���دت 

ت�صتخدم  �أ�صبحت  �ملطبخ  يف  �جلميلة  �لر�ئحة 

�جل�صم،  يف  �ل�صار  �لكولي�صرتول  ملكافحة  حالياً 

حيث ميكن تناول ن�صف معلقة قرفة يومياً، وملدة 

�لكول�صرتول  ن�صبة  تنخف�س  حتى  �أ�صابيع،  �صتة 

�إىل حو�يل ٪30.

وق��د �أف����ادت �ل��در����ص��ة �أن م��ن ف��و�ئ��د �لقرفة 

�أي�صاً �مل�صاعدة على عالج ��صطر�بات �له�صم، كما 

�أنها تعمل على تن�صيط وتقويه �جل�صم، خ�صو�صاًَ 

يف ف�صل �ل�صتاء و�لرد �ل�صديد، �إ�صافة �إىل �أنها 

مطهر لالأمعاء ومانع للعفونة و�اللتهابات.

وث���ب���ت �أن �ل��ق��رف��ة م�����ص��اد ق����وي ل��الأك�����ص��دة 

ولبع�س  للعفونة  �مل�صببة  و�لفطريات  و�لبكرتيا 

�لفرو�صات، مو�صحن �أنها نوعان: �الأول �لقرفة 

�لعادية، و�لثاين �لقرفة �خل�صبية، و�لنوع �الأول 

يباع م�صحوقاً، �أما �لثاين في�صمى »�لد�ر �صيني«، 

ويباع على �صكل ق�صور رقيقة.

�صئيلة  مبقادير  باإ�صافتها  �خل��ر�ء  وين�صح 

�ملفرومة  �للحوم  خ�صو�صاً  �الأطعمة،  من  لكثر 

و�مل��خ��ب��وز�ت و�حل��ل��وي��ات، الأن��ه��ا حتفظها، وف��وق 

ذلك جتعل لها نكهة طيبة.

تتميز  �ل��ت��ي  �لعطرية  �الأع�����ص��اب  م��ن  لقرفة 

من  يعانون  ملن  خ�صو�صاً  �الإيجابية،  بتاأثر�تها 

فعااًل  ت��اأث��ر�ً  لها  �أن  �إال  �ل���دم،  �ل�صكر يف  �رت��ف��اع 

كذلك يف بع�س �لفو�ئد �ل�صحية �جليدة.

تنظيم  يف  ت�صاهم  �لقرفة  �أن  �الأطباء  ويوؤكد 

�جل���ه���از �ل��ه�����ص��م��ي ووظ���ائ���ف���ه، وحت�����ّد م���ن �أمل 

�الأنف،  �حتقان  و�ملفا�صل، تخفف من  �لع�صالت 

ولها تاأثر جيد وقوي يف �لق�صاء على �لبكرتيا 

وتق�صي عليها.

ب�سرة جميلة

ال تقت�صر فو�ئد �لقرفة على ر�ئحتها �جليدة 

بخ�صائ�س  تتمتع  ب��ل  ف��ق��ط،  �ل��ع��ذب  وم��ذ�ق��ه��ا 

الإع��ادة �حليوية  مثالية  من�صطة ومرطبة ،  وهي 

�إىل �لب�صرة �ملرهقة �جلافة.

ويذكر خر�ء �لتغذية �أن زيت �لقرفة يت�صدر 

�ل�صاحبة،  حيث  �لب�صرة  �لعالج يف حاالت  قائمة 

�إ�صر�قة  مينحها  مم��ا  �ل��دم��وي��ة،  �ل���دورة  ين�صط 

عملية  يف  �أي�صاً  �لقرفة  ت�صتخدم  كما  وحيوية ، 

جتديد خاليا �جللد و�إز�لة �لرو��صب �لتي ت�صد 

�مل�صام . 

�أي�صاً كعالج للجلد  كما ي�صتخدم هذ� �لزيت 

من حروق �ل�صم�س، ال�صيما خالل ف�صل �ل�صيف، 

وي��ف��ي��د زي���ت �ل��ق��رف��ة ك��ذل��ك يف ت��ق��وي��ة �الأ���ص��ن��ان 

و�للثة، و�إ�صفاء �للمعان عليها.

  مـنــوعــــات
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اأفــقــي

�صديد حب   / �لليل  يف  قائم   1
و�جنلرت� وويلز ��صكتلند�  من  تتكون   2
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بان  مورينيو  ج��وزي��ه  �أك��د   2010 �صيف 

اال�صباين  م��دري��د  ري���ال  م��ع  ال��ث��اين  مو�صمه 

وبعد  بالبطوالت..  التتويج  مو�صم  �صيكون 

ع���ام���ن ب���ال���ت���م���ام وال���ك���م���ال ج������اءت ب�����ص��ائ��ر 

الذي  االإ�صباين  ال���دوري  لقب  عرب  احل�صاد 

دخل خزائن النادي امللكي للمرة االوىل منذ 

.2008
ت���وج ال��ري��ال اأخ����راً ب��ط��ا الإ���ص��ب��ان��ي��ا مع 

املدرب الرباغماتي �صاحب الكاريزما، والذي 

يختلف ب�صاأن طباعه احلادة كرث، لكن ال اأحد 

ينكر عليه قدراته وكفاءته، ورمب��ا ال يوجد 

اأحد يف العامل ي�صاهيه حالياً يف موقعه، وهو 

الذي اأنهى بحنكته فرتة �صعبة عا�صها فريقه 

اكتفى  ان  بعد  ال�صابقة  الثاثة  امل��وا���ص��م  يف 

بالبقاء يف ظل بر�صلونة، الذي فر�ض نف�صه 

لقبا  ب�13  بتتويجه  ال��ع��امل،  يف  فريق  اف�صل 

خو�صيب  ا�صتلم  ان  منذ  ممكنا   18 ا�صل  من 

غوارديوال اال�صراف على الفريق عام 2008.

اأكد مورينيو عمليا اأنه اأحد اأجراأ املدربن 

يف التاريخ احل��دي��ث. م��ن اأب���رز ق��رارات��ه هذا 

املو�صم نقل الظهر االأمين �صرجيو رامو�ض 

اإىل مركز قلب الدفاع، ومنحه الثقة الكاملة 

للمهاجم الفرن�صي كرمي بنزميا الذي اأثبت 

ان����ه م���ن ب���ن اف�����ص��ل امل��ه��اج��م��ن يف ال��ع��امل 

ح��ال��ي��اً. ك��م��ا رك���ز م��وري��ن��ي��و ع��ل��ى نقطة ثقل 

الفريق املتمثلة يف قوته الهجومية ال�صاربة 

رون��ال��دو،  كري�صتيانو  الثاثي:  م��ن  املوؤلفة 

ك����رمي ب��ن��زمي��ا، غ���ون���زال���و ه��ي��غ��واي��ن.. خط 

املقدمة الرهيب الذي �صجل ما يقارب 75% 

املو�صم. ومن  ه��ذا  امللكي  النادي  اأه��داف  من 

اأ�صل 117 هدفاً �صجلها ريال مدريد بعد 37 

مرحلة م��ن ال���دوري اال���ص��ب��اين، ك��ان ن�صيب 

ل��رون��ال��دو و22  87 ه��دف��اً )45  الثاثي  ه��ذا 

لهيغواين و20 لبنزميا(.

وم�����ن ب����ن امل����ف����ارق����ات ال���ت���ي حت���ف���ل ب��ه��ا 

بعاقة  مو�صمه  ب���داأ  ان��ه  م��وري��ن��ي��و،  م�صرة 

م���ت���وت���رة م����ع ج���م���ه���ور ن����ادي����ه ال������ذي ق��اب��ل��ه 

الثاين  ب�صفرات اال�صتهجان يف نهاية كانون 

على  ب��رن��اب��ي��و،  �صانتياغو  ا���ص��ت��اد  يف  امل��ا���ص��ي 

خلفية التكتيك الدفاعي الذي اأدى خل�صارة 

نهائي  رب��ع  2 يف   -  1 بر�صلونة  ام���ام  ال��ري��ال 

ك��اأ���ض اإ���ص��ب��ان��ي��ا. واأع��ق��ب ذل���ك ان��ت��ق��ادات من 

مورينيو  لكن  عينه.  لل�صبب  ملدربه  رامو�ض 

�صحك اأخرا وطويًا بعد ان اجتاز اأكرث من 

»قطوع«..

اأغ��ل��ب  يف  م��ت��وت��رة  ال��ع��اق��ة  ك��ان��ت  واإذا 

فان  وال�صحافين،  مورينيو  ب��ن  االأح��ي��ان 

االإع��ام��ي��ن  نف�ض  ان  ه��ي  الثانية  امل��ف��ارق��ة 

املرات  بع�ض  �صجال معه يف  دخلوا يف  الذين 

ك��ان��وا اأول م��ن م��دح��ه يف خ��ت��ام امل��و���ص��م بعد 

اجنازه التاريخي !

مورينيو  ري���ال  جن��اح  املكا�صب،  �صلة  ويف 

يف و�صع حد الحتكار غرميه بر�صلونة للقب 

جديدة  حقبة  عن  معلنا  اال�صباين،  ال��دوري 

قد ت�صهد انحدار النادي الكاتالوين خ�صو�صا 

بعد قرار مدربه خو�صيب غوارديوال بالرحيل 

يف نهاية املو�صم.

وق���د ج���اء ل��ق��ب ال������دوري ل��ي��ع��و���ض على 

اأوروب���ا حيث  اأب��ط��ال  ال��ري��ال خيبته يف دوري 

خ����رج م���ن ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ي���د ب��اي��رن 

ميونيخ االأملاين ب�صربات الرتجيح )3 – 1(. 

و�صتكون امل�صابقة االأوروبية االأم هدفا رئي�صياً 

ع��ل��ى روزن����ام����ة م��وري��ن��ي��و يف امل��و���ص��م امل��ق��ب��ل 

م��درب  اأول  ي�صبح  الأن  االأخ���ر  ي�صعى  حيث 

بعد فوزه  ف��رق خمتلفة،   3 اللقب مع  يحرز 

واالإن��رت   ،2004 عام  الربتغايل  بورتو  مع  به 

االإيطايل عام 2010.

ال��ري��ال حافلة  ت��ب��دو جعبة  وب���االأرق���ام 

ه��ذا امل��و���ص��م: 117 ه��دف��اً يف 37 م��ب��اراة.. 

االأبي�ض  الفريق  ه��ج��وم  اأه���داف  جم��م��وع 

االأق�����وى ه���ذا امل��و���ص��م، وه���و رق���م تخطى 

ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ص��ي ال�����ص��اب��ق وال��ب��ال��غ 107 

 –  1989 مو�صم  يف  امللكي  للنادي  اأه���داف 

تلقتها  ال��ت��ي  االأه����داف  ع��دد  اأم���ا   .1990
ان  يعني  ما  31 هدفاً.  فهو  الريال  �صباك 

 .)27( بر�صلونة  خلف  ال��ث��اين  ه��و  دف��اع��ه 

ويف ح����ال ف����وز ري�����ال م���دري���د ع��ل��ى ري���ال 

م��اي��ورك��ا االأح���د يف امل��رح��ل��ة االأخ����رة من 

الليغا فان �صيده �صي�صبح 100 نقطة، وهو 

رقم قيا�صي الفت يف تاريخ كرة القدم..

وي����رى امل���راق���ب���ون ان م�����ص��األ��ة ال��ث��ب��ات 

ري��ال مدريد  كفة  ترجيح  دورا يف  �صتلعب 

�صيوا�صل  مورينيو  الن  املقبل،  املو�صم  يف 

ب��ر���ص��ل��ون��ة  ان  ح����ن  يف  م���ع���ه  م���������ص����واره 

االح��ت��ي��اط  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  ت��غ��ي��را  �صي�صهد 

برتقية فيانوفا اىل من�صب املدرب. كما 

ال��ن��ادي  �صربة  ب��ان  املتابعن  بع�ض  ي��رى 

ال��ك��ات��ال��وين امل��ت��م��ث��ل��ة ب���ق���رار غ���واردي���وال 

بالرحيل، قد تفتح الباب امام ريال مدريد 

الربتغايل جوزيه مورينيو  بقيادة مدربه 

املقبلة وذلك  املوا�صم  احتكاره يف  ليفر�ض 

اجل  من  الوقت  اىل  بحاجة  مناف�صه  الن 

اجلديد  التدريبي  اال���ص��ل��وب  م��ع  التاأقلم 

الذي �صيطبقه خليفة غوارديوال م�صاعده 

تيتو فيانوفا.. ويلف الغمو�ض �صخ�صية 

االأخ������ر واال����ص���ل���وب ال�����ذي ���ص��ي��ط��ب��ق��ه يف 

اليه  النادي جلاأت  ادارة  ان  بر�صلونة رغم 

النه ميثل بح�صب راأيها امتدادا لا�صلوب 

ال����ذي ط��ب��ق��ه غ����واردي����وال م��ن��ذ ا���ص��ت��ام��ه 

مهامه، خ�صو�صا انه كان طرفا يف االلقاب 

ال�13 التي احرزها »بيب« مع »باوغرانا« 

تتويجه  ح��ال  14 يف  اىل  �صرفعها  وال��ت��ي 

اتلتيك  ح�صاب  على  املحلية  الكاأ�ض  بلقب 

22

ة ـَ »موسم الحصاد«..         ومورينيو يفكر في المستقبلرَياض مدريد تحتفل بـ

الدوري  بلقب  الفوز  ال�صفاء حلم  حول فريق 

للمرة االأوىل اإىل حقيقة وازدانت خزائنه يف وطى 

 80 نحو  بعد  املرموقة،  بالكاأ�ض  اأخ��راً  امل�صيطبة 

فريقه  الم�����ض  ال���ذي  ال��ن��ادي  تاأ�صي�ض  على  ع��ام��اً 

االأول اللقب من دون ان ينجح يف خطفه، يف اأكرث 

من منا�صبة، حتى الت�صق به لقب الو�صيف مرارا 

وتكرارا خ�صو�صا يف حقبة الت�صعينات.

ويجمع املراقبون على اأحقية ال�صفاء يف لقب 

ه���ذا امل��و���ص��م الأن����ه ك���ان االأك����رث ث��ب��ات��اً م��ن جميع 

النواحي االإدارية والفنية واملعنوية.

فعلى امل�صتوى االإداري، يعرف النادي البروتي 

امل�صتوى  ع��ل��ى  �صيما  وال  ن��ظ��ره،  ق��ل  ا���ص��ت��ق��راراً 

امل��ادي، يف ظل رعاية رئي�ض جمل�ض االمناء بهيج 

برئا�صة  االإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  و�صهر  حمزة،  اأب��و 

ع�صام ال�صايغ.

اكرم  العراقي  امل��درب  ا�صتقدام  ف��ان  فنياً،  اأم��ا 

�صلمان ار�صى ا�صتقرارا فنيا يف الفريق، الذي يعول 

على جمموعة ممتازة ممن لديهم اخلربة الكبرة 

ال�صعدي  ع��ل��ي  وامل���داف���ع  ال�صمد  زي���اد  ك��احل��ار���ض 

وقائد الفريق خ�صر �صامة واملهاجم النيجري 

نغو او�صينا �صامويل واملغربي طارق العمراتي.

اأي تعديل على  البروتي  الفريق  ومل يجر 

نغو  النيجري  على  فاأبقى  االجنبين  العبيه 

اأو�صينا �صامويل واملغربي طارق العمراتي، ولكن 

فريق املدرب اأكرم �صلمان ا�صتعاد خدمات العبه 

عامر خان العائد من االغرتاب. واالأخر �صكل 

اإ�صافة اإىل ت�صكيلة الفريق التي تعج بالاعبن 

اجليدين يف جممل اخلطوط.

اأخطاء  تفادى  ال�صفاء  ان  القول  وباالإمكان 

اأ�صاع  حن  املا�صية،  االأخ���رة  املوا�صم  وث��غ��رات 

غياب الرتكيز لدى العبيه يف االأمتار االأخرة 

ف��ر���ص��ة اإح�����راز ال��ل��ق��ب، ف�����ص��ا ع���ن ت��راخ��ي��ه��م 

يف ب��ع�����ض امل���ب���اري���ات. واوج����د امل����درب ال��ع��راق��ي 

ال���ت���وازن امل��ط��ل��وب بن  اأك����رم �صلمان  امل��خ�����ص��رم 

خ���ط���وط ال���ف���ري���ق، ف�����ص��ا ع���ن م�����ص��اه��م��ت��ه يف 

توفر االن�صباط يف �صفوفهم، وهو الذي كانت 

اأ���ص��رف على  ل��ب��ن��ان ح��ن  ل��ه جت��رب��ة �صابقة يف 

بلقبي  بالفوز  جهوده  وتكللت  �صور،  الت�صامن 

قبل   ،2001  ����  2000 م��و���ص��م  وال��ك��اأ���ض  ال����دوري 

ويحرمه  اجلنوبي  ال��ن��ادي  االحت���اد  يعاقب  اأن 

املنتخب  تدريب  على  �صلمان  واأ�صرف  اللقبن. 

العراقي مرات عدة، وكانت له ب�صمات اإيجابية 

على العديد من الفرق العراقية واخلليجية.

وب������االأرق������ام ام���ت���ل���ك ال�������ص���ف���اء اأق�������وى خ��ط 

ه��ج��وم )50 ه��دف��ا يف 22 م��ب��اراة( واأق���وى دف��اع 

النجمة وال��ع��ه��د )16 ه��دف��اً(،  ب��اال���ص��رتاك م��ع 

النجمة  ام��ام  واح���دة  م��ب��اراة  �صوى  ومل يخ�صر 

يف املرحلة الثانية. وتوج مهاجم الفريق ال�صاب 

حممد حيدر بلقب هداف الدوري ب�12 اإ�صابة. 

وع���ربت االح��ت��ف��االت ال��ت��ي ف��ج��ره��ا جمهور 

النادي يف بروت واملناطق عن فرحة انتظرتها 

طويا قاعدة هذا النادي العريق الذي عرفت 

اأ���ص��د عامة  �صفوفه الع��ب��ن ك��ب��ارا م��ن ط���راز 

اأبو دياب  و�صمر العود وتوفيق كرنيب وغ�صان 

وك��م��ي��ل ح��ي��در واأ���ص��ع��د ق��ل��وط و���ص��ع��د ح��اوي 

وهاين عبد الفتاح وقا�صم حمزة و�صاهن فرزان 

وحم��م��ود �صعد و���ص��ب��ل ه��رم��و���ض وع��ل��ي �صربا 

وع��دن��ان احل��ري��ري وول��ي��د زي���ن ال��دي��ن ونبيه 

و�صندباد  حيدر  وب�صام  حمود  وعدنان  اجل��ردي 

البحري ور�صا ح�صن ووليد دحروج.

اإال  تتويجه  يف  تاأخر  ال�صفاء  ان  رغم  وعلى 

النادي  لهذا  يحفظ  اللبنانية  الكرة  تاريخ  ان 

ج��م��ي��ا ك��ب��را وه���و حم��اف��ظ��ت��ه ع��ل��ى الن�صاط 

اآذار   16 ال��ك��روي يف ع��ز احل���رب بف�صل دورت���ي 

ملعبه  ع��ل��ى  ينظمهما  ك���ان  ال��ل��ت��ن  واالأ���ص��ح��ى 

كرة  �صكل ع�صب  واالأخ���ر  امل�صيطبة،  وط��ى  يف 

القدم اللبنانية ايام احلرب، مع امللعب البلدي 

يف الطريق اجلديدة. 

الت�شكيلة الكاملة

حل��را���ص��ة امل���رم���ى: زي����اد ال�����ص��م��د )34 ع��ام��اً( 
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بلباو، كما ان م�صواره التدريبي اخذ نف�ض 

منحى م�صوار غوارديوال كونه كان م�صاعد 

ث���م م�صاعد  ال���ردي���ف  ال��ف��ري��ق  امل�����درب يف 

املدرب يف الفريق االول.

ان  البع�ض  ي��رج��ح  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 

غ��واردي��وال  ب��ن  االنتقالية  امل��رح��ل��ة  ت��ك��ون 

كيف  م��ع��رف��ة  وي��ب��ق��ى  �صل�صلة  وف��ي��ان��وف��ا 

املواجهة بن االخر ومدرب  �صتكون عليه 

بدايتها  ان  امل��وؤك��د  واالم���ر  مورينيو،  ري��ال 

مل تكن �صل�صلة على االطاق الن الرجلن 

ت��واج��ه��ا ب���االي���دي ال�����ص��ي��ف امل��ا���ص��ي خ��ال 

مواجهة الفريقن يف م�صابقة كاأ�ض ال�صوبر 

املحلية.

فريقه  تتويج  على  معدودة  دقائق  بعد 

ريال مدريد بلقب الدوري اال�صباين للمرة 

والثانية والثاثن يف تاريخه اال�صطوري، 

باملو�صم  ال��ت��ف��ك��ر  ال��ربت��غ��ايل  امل����درب  ب����داأ 

امل���ق���ب���ل، ب��ع��د ان ع���و����ض اخ���ف���اق م��و���ص��م��ه 

لقب  وحقق  برنابيو«  »�صانتياغو  يف  االول 

بورتو  بعد  خمتلفة  دول  ارب���ع  يف  ال���دوري 

االن��ك��ل��ي��زي  وت�����ص��ل�����ص��ي  و2004(   2003(

)2005 و2006(، واالنرت االيطايل )2009 

ذلك  يحقق  م��درب  ثالث  لي�صبح  و2010( 

ب��ع��د ال��ن��م�����ص��وي ارن�����ص��ت ه��اب��ل واالي��ط��ايل 

ج���ي���وف���اين ت�����راب�����ات�����وين.. ام�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة 

بقاء  ح���ول  حت���وم  ف��ال�����ص��ك��وك  للم�صتقبل، 

�صفوف  يف  هيغواين  غونزالو  االرجنتيني 

النادي امللكي املو�صم املقبل خ�صو�صا بعد ان 

فقد مكانه مل�صلحة الفرن�صي كرمي بنزميا، 

وت��ت��ح��دث ال�����ص��ح��ف اال���ص��ب��ان��ي��ة ع��ن رغبة 

مهاجم  خدمات  على  باحل�صول  مورينيو 

زالتان  ال�صويدي  النجم  االيطايل  ميان 

ابراهيموفيت�ض يف حال رحيل هيغواين.

ريال مدريد

اأ�ص�ض عام 1902.

امللعب: ا�صتاد �صانتياغو برنابيو.

املدرب: جوزيه مورينيو.

االجن������ازات: ال�����دوري اال���ص��ب��اين 32 م��رة 

اأعوام 32 و33 و54 و55 و57 و58 و61 و62 و63 

و64 و65 و67 و68 و69 و72 و75 و76 و78 و79 

و80 و86 و87 و88 و89 و90 و95 و97 و2001 

ا�صبانيا  وكاأ�ض  و2012  و2008  و2007  و2003 

و1908  و1907  و1906   1905 اأع���وام  م��رة   18

و1962  و1947  و1946  و1936  و1934  و1917 

و1989  و1982  و1980  و1975  و1974  و1970 

مر�ت   9 اأوروب���ا  اأبطال  ودوري  و2011  و1993 

اأع��وام 56 و57 و58 و59 و60 و66 و98 و2000 

و2002 وكاأ�ض االحتاد االأوروبي عامي 85 و86.

الت�صكيلة الكاملة: ايكر كا�صيا�ض واأنطزنيو 

اأدان )حلرا�صة املرمى( ريكاردو كارفاليو وبيبي 

و�صرجيو رامو�ض ومار�صيللو وفابيو كوينرتاو 

والفارو اربيليوا وراوول البيول ورافايل فاران 

)ل���ل���دف���اع( ن�����وري ���ص��اه��ن و����ص���ام���ي خ�����ص��رة 

وم�صعود اأوزيل وكاكا وا�صتيبان غرانرو وخابي 

كاليخون  وخو�صيه  التينتوب  وحميد  الون�صو 

وال���ص��ان��ا دي�����ارا وان���خ���ل دي م���اري���ا )ل��ل��و���ص��ط( 

كري�صتيانو رونالدو وغونزالو هيغوين وكرمي 

بنزميا )للهجوم(.

هدافو الريال يف الدوري

هدفاً.  45 رونالدو  كري�صتيانو   -  1
هدفاً.  22 هيغواين  غونزالو   -  2

هدفاً.  20 بنزميا  كرمي   -  3

الأكرث خو�شًا للمباريات 

دقيقة.  3264 رونالدو  كري�صتيانو   -  1
دقيقة.  3240 كا�صيا�ض  ايكر   -  2
دقيقة.  3053 األون�صو  خابي   -  3

جالل قبطان

23

وحم��م��د ال�����درة )26 ع���ام���اً( ور����ص���وان 

ك�صاب )28 عاماً(.

للدفاع: طارق العمراتي )33 عاماً( 

وابراهيم خر الدين )28 عاماً( وعلي 

ال�صعدي )26 عاماً( ونور من�صور )23 

ع���ام���اً( وحم��م��د ق���رح���اين )31 ع��ام��اً( 

الدر  وعبا�ض  عاماً(   35( امل��ري  وعماد 

)19 عاماً(.

ل��ل��و���ص��ط: ع��ام��ر خ����ان )29 ع��ام��اً( 

وع���م���ر ع��وي�����ص��ة )23 ع���ام���اً( وحم��م��د 

ف��اع��ور )24 ع��ام��اً( واأح��م��د ج��ل��ول )20 

عاماً( وحمزة عبود )28 عاماً( وخ�صر 

�صامة )28 عاماً( وحممد باوين )25 

عاماً( وهيثم عطوي )22 عاماً(.

ع��ام��اً(   33( ق���دورة  رام���ي  للهجوم: 

وقا�صم عوايل )19 عاماً( وحممد زين 

�صامويل  واأوت�صينا  ع��ام��اً(   24( طحان 

عاماً(   23( حيدر  وحممد  ع��ام��ا(   23(

ع���ام���اً( وروين  ال��زغ��ب��ي )26  وحم��م��ود 

عازار )27 عاماً(.

اجلهاز الفني

مدير الفريق: يو�صف بعلبكي.

املدير الفني: اأكرم �صلمان.

املدرب: غ�صان اأبو ذياب.

مدرب حرا�ض املرمى: جهاد حمجوب.

طبيب الفريق: حممود قليات.

معالج فيزيائي: طارق عنداري.

م���������ص����وؤول ال���ت���ج���ه���ي���زات: ول���ي���د اب���و 

جماهد.

م�شوار ال�شفاء يف الدوري

املرحلة االوىل: ال�صفاء - العهد )2 - 0(.

املرحلة الثانية: ال�صفاء - النجمة )0 - 1(.

ال�صفاء   - �صيدا  االأهلي  الثالثة:  املرحلة 

.)4 - 0(

ال�صفاء   - �صور  ال�صام  الرابعة:  املرحلة 

.)3 - 2(

 2( االأن�صار   - ال�صفاء  اخلام�صة:  املرحلة 

.)2 -

ال�صفاء )0   - ال�صاد�صة: طرابل�ض  املرحلة 

 .)0 -

امل���رح���ل���ة ال�����ص��اب��ع��ة: ال��ت�����ص��ام��ن ����ص���ور - 

ال�صفاء )1 - 3(.

املرحلة الثامنة: ال�صفاء - �صباب ال�صاحل 

.)0 - 3(

 - عاليه  االهلي  االخ��اء  التا�صعة:  املرحلة 

ال�صفاء )0 - 1(.

املرحلة العا�صرة: ال�صفاء - املربة )2 - 0(.

امل���رح���ل���ة احل����ادي����ة ع�������ص���رة: ال��را���ص��ي��ن��غ - 

ال�صفاء )2 - 3(.

االأهلي   - ال�صفاء  ع�صرة:  الثانية  املرحلة 

�صيدا )5 - 0(.

ال�صام   - ال�صفاء  ع�صرة:  الثالثة  املرحلة 

�صور )3 - 1(.

ال�صفاء   - امل��ربة  ع�صرة:  الرابعة  املرحلة 

.)3 - 1(

امل���رح���ل���ة اخل���ام�������ص���ة ع�������ص���ر: ال�������ص���ف���اء - 

الرا�صينغ )0 - 0(.

امل���رح���ل���ة ال�����ص��اد���ص��ة ع�������ص���رة: ال�����ص��ف��اء - 

الت�صامن �صور )5 - 2(.

امل���رح���ل���ة ال�����ص��اب��ع��ة ع�������ص���رة: ال�������ص���ف���اء - 

طرابل�ض )2 - 1(.

االخاء   - ال�صفاء  ع�صرة:  الثامنة  املرحلة 

االهلي عاليه )2 - 1(.

املرحلة التا�صعة ع�صرة: االن�صار - ال�صفاء 

.)3 - 1(

 -  1( ال�صفاء   - العهد  الع�صرون:  املرحلة 

.)1
امل���رح���ل���ة احل����ادي����ة وال���ع�������ص���رون: ���ص��ب��اب 

ال�صاحل - ال�صفاء )0 – 2(.

امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����ص��رون: ال��ن��ج��م��ة - 

.)1  - ال�صفاء )0 

الرتتيب النهائي

1- ال�صفاء 55 نقطة
2- النجمة 51 نقطة

3- العهد 48 نقطة
4- االأن�صار41 نقطة.

5- االخاء االأهلي عاليه 28 نقطة
6- �صباب ال�صاحل 27 نقطة

7- طرابل�ض 24 نقطة
8- الرا�صينغ 23 نقطة

9- ال�صام �صور 21 نقطة
10- الت�صامن �صور 20 نقطة

11- املربة 13 نقطة
12- االأهلي �صيدا 10 نقطة

»موسم الحصاد«..         ومورينيو يفكر في المستقبل مدريد تحتفل بـ

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

فريق ال�صفاء يحتفل باللقب للمرة االأوىل لعام 2012

العبي الريال يحتفلون مع جوزيه مورينيوفريق ريال مدريد
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��صطرت �إد�رة مدر�صة �أمريكية �إىل ف�صل تلميذ 

ثالثة  مل��دة  �لدر��صة  من  �أع���و�م   6 �لعمر  من  يبلغ 

�أيام، عقاباً على ما �عتربته »حتر�صاً جن�صياً«.

وقد �أثارت ق�صة �لولد �لأمريكي، �لذي مل ُيك�صف 

عن ��صمه، جدًل و��صعاً يف �ملدونات �لإلكرتونية، حيث 

»�أورور�«  مدينة  يف  �ب��ت��د�ئ��ي��ة  م��در���ص��ة  �إد�رة  �تهمت 

بعدما  �جلن�صي،  بالتحر�ش  �لولد  ك��ول��ور�دو،  بولية 

�أغنية  �ل��در����ص��ة  يف  زم��ي��الت��ه  �إح����دى  بح�صور  غ��ن��ى 

تت�صمن كلمات »�أنا مثري و�أدرك ذلك«.

ويعار�ش و�لد� �لطفل هذ� �لقر�ر، �إذ ل يجد�ن 

�إج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  ي��دع��و  �صيئاً  طفلهما  �صلوك  يف 

كهذه، وقالت �لأم �إن هذه لي�صت �ملرة �لأوىل �لتي 

يعاَقب فيها �بنها على �أد�ء »�أغاين �لكبار«.

�أن��ه��ا  �مل��در���ص��ة  �إد�رة  �أو���ص��ح��ت  جهتها  م��ن 

�تخذت هذه �خلطوة متا�صياً مع تعليمات وز�رة 

�ل��ت��ع��ل��ي��م، و�ل��ت��ي تن�ش ع��ل��ى وق���ف »�ل��ت��ح��ر���ش 

�إد�رة  �جل��ن�����ص��ي ب��ال��ك��الم«، وم��ع��اق��ب��ت��ه، وت����رى 

ُي�صتثنى  �أل  ينبغي  �ل��ق��اع��دة  ه��ذه  �أن  �مل��در���ص��ة 

���ص��ن��و�ت، و�إل   6 �لأط���ف���ال يف ع��م��ر  منها ح��ت��ى 

ف��اإن��ه��م ���ص��ي��ت��ع��ودون ع��ل��ى ه����ذ� �ل�����ص��ل��وك غري 

يبلغ  عندما  منه  �صي�صدر  �ل��ذي  وم��ا  �ل��الئ��ق، 

�ل�15 �صنة؟! 

حول  �آر�ئها  يف  �ملنتديات  �نق�صمت  بدورها، 

هذ� �لأمر بني موؤيدة ومعار�صة للعقاب، ومع 

ذلك يجمع معظمهم على �أن �صيغة »�لتحر�ش 

�جلن�صي« غري منا�صبة لو�صف ت�صرفات �لولد.

�صد  ق�صائية  دع��وى  تيغيمان«  »كينلي  �لأمريكية  رفعت 

�صركة »�صاوثو�صت �آيرلينز« للطري�ن، ب�صبب رف�ش موظفيها 

وزن��ه��ا  ب�صبب  �ل��ط��ائ��رة،  �إىل  بال�صعود  ل��ه��ا  �ل�����ص��م��اح  جم����دد�ً 

�لز�ئد.

وظ���ه���ر �����ص���م ت��ي��غ��ي��م��ان )31 ع���ام���اً( �مل��ق��ي��م��ة يف م��دي��ن��ة 

�أمريكية  �صحف  عناوين  يف  »لويزيانا«  بولية  »نيو�أورلينز« 

ي�صمح موظف  �مل��ا���ص��ي، عندما مل  �ل��ع��ام  رب��ي��ع  م��رة يف  لأول 

بدخول  وو�ل��دت��ه��ا  ل�»كينلي«  �آي��رلي��ن��ز«  »���ص��اوث��و���ص��ت  �صركة 

�لطائرة �إل �ذ� دفعت �ملر�أة �صعر تذكرة �أخرى، ب�صبب بد�نتها! 

نوفمرب/  يف  �ل�صركة  ه��ذه  م��ع   »كينلي«  ق�صة  وت��ك��ررت 

�مل��ر�أة متكنت من  �أن  �لرغم من  �ملا�صي، على  �لثاين  ت�صرين 

كلغ. تقليل وزنها 55 كلغ، لي�صل وزنها �إىل 130 

وب��ع��د ه��ذي��ن �حل��دث��ني �ل��ل��ذي��ن �آث�����ار� ���ص��ج��ة و����ص��ع��ة يف 

للل�صيدة  ر�صمي  باعتذ�ر  �ل��ط��ري�ن  �صركة  تقدمت  �ملجتمع، 

ت��ي��غ��ي��م��ان، وم��ن��ذ ذل���ك �حل���ني ��صتقلت �مل�����ر�أة ط���ائ���ر�ت ه��ذه 

�ل�صركة �أكرث من مرة، بيد �أنها هذه �ملرة عرثت على موظف 

متعّنت مل يتخلَّ عن موقفه من وزنها.

�إثارة م�صاألة  �إنه كان يتعني على �ل�صركة  وقالت تيغيمان 

�إىل  �ل�صعود  �ل��ت��ذك��رة، ولي�ش قبل  ���ص��ر�ء  �ل��ز�ئ��د عند  �ل���وزن 

�لطائرة، كما �عتربت �أن معدل وزن �مل�صافر موؤ�صر ذ�تي.

�آيرلينز«  »�صاوثو�صت  با�صم  ناطقة  رف�صت  جهتها،  من 

قو�عد  �أن  �إىل  م�صرية  �ل�صركة،  مقا�صاة  تيغيمان  حم��اولت 

��صتعمال خدمات �ل�صركة من�صورة على موقعها �لإلكرتوين.

م�صوؤول �لعالقات �لعامة: �صعيد عيتاين �ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت �مل�صيطبة - �صارع عثمان بن عفان - بناية �لعرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ش: 01/368256 -  بريد �إلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ص�ك��ل��ة ف�ي �لتوزيع �لرجاء �لت�صال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع �لأو�ئ��������������ل 
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كاريكاتير

بسبب وزنها الزائد ُمنعت من الصعود إلى الطائرة 

رو�صيا،  و�صط  ك���ريوف؛  مدينة  م��ن  رو���ص��ي  �صاب  ي��و�ج��ه 

لتهامه  ���ص��ن��و�ت،  خم�ش  �إىل  ت�صل  ق��د  مل��دة  بال�صجن  حكماً 

تركه  �ل��ذي  �صائقه  تاأخر  على  �حتجاجاً  »ب��ا���ش«  باختطاف 

وتوجه �إىل �صوبر ماركت قريب.

�ملتهم كان قد ركب  �إن  �ملحلية  �ل�صرطة  وق��ال م�صدر يف 

»�ل��ب��ا���ش« ل��ي��اًل وه���و خم��م��ور ليقله �إىل م��ن��زل��ه، ومل���ا ت��اأخ��ر 

�ل�صائق قرر �أن يقودها بنف�صه، غري �أنها توقفت بعد م�صافة 

قليلة، نتيجة خروجها عن �مل�صار، ما �أدى �إىل توقف و�صول 

�لكهرباء �إىل حمركها.

ل باإلقاء �لقب�ش على �ل�صاب  وقام �صائق �حلافلة و�ملح�صّ

مرتكب �حل��ادث، �لذي مل ي�صفر عن �إ�صابة �أي من �لركاب، 

�أم����ام ح��رك��ة �مل���رور  �إغ����الق �ل��ط��ري��ق  و�إن ك���ان ق��د ت�صبب يف 

�إفاقته  بعد  �عرتف  حيث  لل�صرطة،  و�صلموه  �لوقت،  لبع�ش 

من �ل�صكر بقيادة �ل�صيارة بهدف رغبته يف �لعودة �إىل �ملنزل.

اختطف الحافلة ليعود إلى منزله

فاتورة كهرباء بـ73 ألف دوالر
فوجئ مو�طن �أردين بقيمة فاتورة كهرباء »خيالية« ملنزله �لكائن يف �لعا�صمة عمان، وقد ت�صلمها عن �صهر 

�آذ�ر/ مار�ش �ملا�صي، حيث بلغت قيمتها 52196 دينار�ً )ما يعادل 73.200 �ألف دولر �أمريكي(.

�أمام قيمة �لفاتورة �ل�صادمة، �صارع �ملو�طن ملر�جعة �صركة �لكهرباء، ليتلقى �صدمة �أخرى، وفق قوله، متثلت 

مبوقف �ل�صركة باأن عليه »�لدفع ثم �ملر�جعة«!

وت�صاءل �ملو�طن عن مو�صوعية مثل هذ� �ملوقف، مع كون �ملبلغ بهذ� �لقدر �ل�صخم. ويقول �صاحب �لفاتورة: 

هل يعقل بحكم �ملنطق �أن ت�صتهلك �ل�صقة �لتي �أقيم فيها مثل هذه �لقيمة، �لتي قد ت�صل �إىل ما يقارب فاتورة 

م�صنع؟

وي�صيف �أنه لو قام باإ�صاءة منزله ليل نهار بكل حمتوياته و�أجهزته �لكهربائية، فاإنه ل يعقل �أن ت�صل �لفاتورة 

�إىل تلك �لقيمة �لباهظة.

تف�صيالت  ف��اإن  لها،  �لكبرية  �لقيمة  �إىل  فبالإ�صافة  عجيبة،  مفارقات  مت�صمنة  �لفاتورة  ج��اءت  ذل��ك،  �إىل 

�لفاتورة حملت �لكثري من عالمات �ل�صتفهام، ذلك �أن قيمة ر�صم �لنفايات، وفق �لفاتورة، تبلغ 1452 دينار�ً!

عمره 6 سنوات.. ومتهم بالتحرش الجنسي


