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أوهام الكونتون المسيحي 
في »وّهابستان« لبنان

قمة سان بطرسبرغ.. 
ودبلوماسية الغاز

من هم المتورطون الحقيقيون 
بحوادث طرابلس؟ ولمصلحة من؟

الشيخ بالل شعبان: هناك 
فكر »خوارجي«.. ومن يريد 
اإللغاء سيتعرض لإللغاء
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»حفنة من األغبياء« في لبنان تقوم بما خافت منه تركيا

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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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 10 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T

الحـوار:  طـاولـة 
لـبـــنــان دولـــة 

أم وظيفة؟



العامل حلظة  ال��ق��رار يف  دوائ��ر  عملت معظم 

توقف االعمال القتالية يف 14 اآب 2006 على اإزالة 

ال  التي  االأ�سطورة  اأ�سقط  الذي  احلارثي  الواقع 

ُتقهر، والذي يوؤدي طبيعياً اإىل زوال منطق اأر�ض 

امليعاد و�سعب اهلل املختار.

على  اال�ستنتاجات  ك��ل  �سريع  ب�سكل  خل�ست 

نقطتني مركزيتني: اجلبهة الداخلية واملقاومة.

على  الطاقات  كل  تركزت  الداخلية:  اجلبهة 

اخللل  وت�سخي�ض  احل��رب،  تفا�سيل  كل  مراجعة 

ال��ع�����س��ك��ري واالأم���ن���ي واالج��ت��م��اع��ي وال�����س��ي��ا���س��ي 

واالقت�سادي والنف�سي، واأعلنوا بعد مدة ق�سرية 

م���ا ���ُس��م��ي ب��ت��ق��ري��ر »ف���ي���ن���وغ���راد«، وط���ب���ع���اً، من 

ال�سذاجة اعتبار اأن ما اأُعلن هو كل تلك املراجعات 

والدرا�سات، لكن ميكن ا�ستخال�ض فكرة مبدئية 

ال  مقالتي  والأن  والنقد،  التفكري  منهجية  على 

تعالج هذا اجلانب، اأكتفي بهذا االخت�سار.

امل����ق����اوم����ة: ال ب����د ل����»اإ����س���رائ���ي���ل« امل���ذه���ول���ة 

وامل�����س��ع��وق��ة م���ن ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ي اأ���س��ف��رت 

اأو  العدو  تكن يف ح�ساب  والتي مل  احل��رب،  عنها 

ال�سديق اأن ت�ستنفر كل االإمكانات املرتاكمة عرب 

وا�ستخدام  وتوابعها،  ال�سهيونية  احلركة  تاريخ 

ك��ل ن��ق��اط ال��ق��وة ال��ت��ي متتلكها يف ال��ع��امل ل��درء 

ال����ذي الم�����ض وج���وده���ا الأول م���رة منذ  اخل��ط��ر 

تاأ�سي�سها، فحركت كل االأوراق بادئ ذي بدء عملت 

م��ن خ��الل ماليني  املهجرين  ع���ودة  اإع��اق��ة  على 

القنابل العنقودية واالألغام، واالأهم من ذلك كان 

عرقلة االإعمار، وهذا مع االأ�سف ما قامت باإدارته 

)من غري ق�سد طبعاً حكومة ال�سنيورة!(، والذي 

مت االلتفاف عليه ب�سرعة وبذكاء حاد من خالل 

مبادرة االإيواء ودفع جزء من ثمن االأثاث والبدء 

بالبناء، وكان دعم اإيران وموقف ال�سيد ن�سر اهلل 

ا�ستكمااًل لالنت�سار وف�ساًل م�سافاً للحرب.

ب���ال���ت���وازي ك���ان ال��ع��م��ل ح��ث��ي��ث��اً ع��ل��ى خلخلة 

الوحدة الداخلية اللبنانية، والرتكيز على �سالح 

الفتنة ال�سنية - ال�سيعية، واأطلقت �سرارة االأبواق 

االإع���الم���ي���ة م���ع ث��اب��ت��ت��ني: ق��ل��ب االن��ت�����س��ار اإىل 

هزمية، من خالل البكاء على االأط��الل، وتكبري 

والتخويف  واملادية،  االقت�سادية  اخل�سائر  حجم 

م����ن ال�������س���الح وت��و���س��ي��ف��ه م����ن ج���ان���ب م��ذه��ب��ي 

اال�ستقواء على بقية الطوائف واملذاهب االأخرى، 

وكانت اإ�سارة االنطالق »ملن �سيهدى الن�سر«.

اال�ستفزاز  �سيا�سة  يتذكرون  اللبنانيني  وكل 

اآذار   14 من خالل اال�ستئثار التي مار�سها فريق 

واإق���ام���ة ���س��الة اجل��م��ع��ة يف ال�����س��راي احل��ك��وم��ي، 

وق��ت��ل اأح��م��د امل��ح��م��ود.. و����س���واًل اإىل ال��ق��راري��ن 

اأُعلنا  واللذين  اأي��ار،  من  اخلام�ض  يف  ال�سهريين 

يف الثالث م��ن اأي���ار يف امل��خ��ت��ارة، وك��ان��ت ه��ذه هي 

املقدمة املبا�سرة مل�سروع الفتنة ال�سنية - ال�سيعية 

يواكبها  وال��ت��ي  االأي���ام،  ه��ذه  يف  التي تظهر جلياً 

م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل ���س��خ��م��ة يف ك���ل ال���ع���امل ال��ع��رب��ي 

ال�سلفية  االإم��ارة  اإعالن  اإىل  واالإ�سالمي، و�سواًل 

نهر  تكتمل يف  ب��ع��دم��ا مل  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�����س��م��ال  يف 

البارد يف 2007 و2008.

الوجود  تفعيل  اإىل  االإ���س��ارة  م��ن  ب��د  ال  وهنا 

ال�����س��ل��ف��ي حت���ت م�����س��م��ي��ات ع����دي����دة، وت��غ��ط��ي��ت��ه��ا 

امل��ت��ط��رف،  اخل��ط��اب  وتبنيها  وم��ال��ي��اً،  اإع��الم��ي��اً 

ورفعها راية »الربيع العربي«، خ�سو�ساً التوظيف 

اأح���داث ���س��وري��ة، وتطوير ه��ذه ال��ظ��واه��ر اإىل  يف 

اأحزاب وجمعيات واأئمة م�ساجد، و�سواًل اإىل �سد 

اأق�سى درج��ة، عندها ينجر  اإىل  املذهبي  الع�سب 

املذهب بقده وقديده اإىل خانة التطرف، وتذوب 

كل القوى املعتدلة والليربالية يف هذا االأتون.

ت���ق���دم، وه����و االأخ���ط���ر على  اإ����س���اف���ة اإىل م���ا 

االإطالق، ت�سدير »اجلهاديني« اإىل لبنان من كل 

اجلوار والعامل، وا�ستعمال املخيمات الفل�سطينية 

لال�ستخدام  وتاطريهم  وتنظيمهم  حا�سنة  بيئة 

و�سواًل  املنا�سبة،  ال�سيا�سية  اللحظة  يف  املن�سود 

اأ�سا�سي من  اأر���ض جهاد كجزء  لبنان  اعتماد  اإىل 

بالد ال�سام، وبذلك يتحقق املخطط الذي ين�سئ 

م��ع��ادل��ة ���س��الح ال��داخ��ل م��ق��اب��ل ���س��الح امل��ق��اوم��ة، 

ومذهب مقابل مذهب، و�سورية الداعم االأ�سا�ض 

يد  على  امل��ه��زوم��ة  »اإ���س��رائ��ي��ل«  مقابل  للمقاومة 

وبذلك  املقبلة..  احل��رب  من  واملرعوبة  املقاومة، 

تتحكم القب�سة على عباءة �سيد املقاومة املتوجه 

ب�����س��دره وع��م��ام��ت��ه اإىل ال��ق��د���ض، وت�����س��ح��ب��ه اإىل 

الطريق اجلديدة، واإىل ال�سمال وعر�سال.

واأخ���ت���م ب��اخ��ت�����س��ار ���س��دي��د ي��ح��ت��اج اإىل ���س��رح 

منطق  اإن  اهلل:  ���س��اء  اإن  اآخ���ر  ح��دي��ث  يف  مف�سل 

ال��ف��و���س��ى اخل���الق���ة امل���ع���دل ب��ع��د ف�����س��ل م�����س��روع 

املحافظني اجلدد يهدف ب�سكل اأ�سا�سي اإىل اإف�سال 

من  واملمانعة  امل��ق��اوم��ة  حم��ور  ا�ستفادة  اإمكانية 

الف�سل االأمريكي، واإدخ��ال كل القوى يف املنطقة 

»اإ�سرائيل«  واإبقاء  واالح��رتاب،  ال�سراع  دوامة  يف 

مبناأى عن هذه النريان املتالطمة.

مالحظة: ُكتبت هذه املقالة قبل ت�سريحات 

ا�ستباكات  وق��ب��ل  وال�����س��اه��ر،  امل��رع��ب��ي  ال��ن��ائ��ب��ني 

العري�سة  واإق���ف���ال ح����دودي  االأخ�����رية  ط��راب��ل�����ض 

والعبودية.

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب

اأنقرة - الثبات

ي��ت�����س��اءل م���رج���ع ل��ب��ن��اين كبري 

ال��ذي يجعل »حفنة من  ال�سبب  عن 

االأغ���ب���ي���اء« يف ل��ب��ن��ان، واث���ق���ني من 

ق��درت��ه��م، ع��ل��ى ف��ع��ل م��ا خ��اف��ت منه 

دول����ة اإق��ل��ي��م��ي��ة ك���ربى م��ث��ل ت��رك��ي��ا، 

مغامرات  خو�ض  عن  اأحجمت  التي 

غ��ري حم�����س��وب��ة، خ��وف��اً ع��ل��ى نف�سها 

يف  ف����»ي���اأت���ي���ن���ا  االأوىل،  ب����ال����درج����ة 

قدرته  لالآخرين  ي�سّوق  م��ن  لبنان 

ع��ل��ى اإح�������داث ت��غ��ي��ري ا���س��رتات��ي��ج��ي 

يف ال�����س��راع ال�����س��وري، ع��رب ال��ث��غ��رة 

اللبنانية«.

يتداولها  ال��ت��ي  املعلومات  ت��ق��ول 

���س��غ��وط��اً  اإن  ل���ب���ن���ان،  يف  امل���ع���ن���ي���ون 

يف  بقوة  متاَر�ض  و�سعودية  اأمريكية 

الهدف  ه��ذا  اأج��ل حتقيق  لبنان من 

بالتدخل  ل��ل�����س��ع��ودي��ة  ي�سمح  ال����ذي 

امل��ب��ا���س��ر يف االأزم�������ة ال�������س���وري���ة من 

التدخل  ع��ن  عجزت  اأن  بعد  لبنان، 

ال��ف��ع��ال م��ن اجل��ان��ب ال��رتك��ي لعدة 

بتن�سيقها  قطر  اأن  اأولها  اعتبارات، 

اأن  ا�ستطاعت  االأت�����راك  م��ع  ال��ك��ب��ري 

اجل��ان��ب  يف  م��وط��ئ��اً  لنف�سها  جت��ع��ل 

الرتكي من احلدود مع �سورية، فيما 

اإيجاد  ال تزال ال�سعودية عاجزة عن 

املتبادل  النفور  ب�سبب  م��وؤث��رة،  اآلية 

مع االأتراك، والتقدم القطري. 

اأن  اإىل  امل����ع����ل����وم����ات  وت���������س����ري 

مع  كبرية  جهوداً  بذلوا  ال�سعوديني 

االأتراك، لكي تو�سلهم اإىل النتيجة 

ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون��ه��ا جل��ه��ة رف���ع نوعية 

وك���م���ي���ة »امل���������س����اع����دات« ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال��داخ��ل  يف  امل�سلحة  الف�سائل  اإىل 

ال�����س��وري، ول��ه��ذا مت حت��وي��ل م�سار 

ميناء  م��ن   »2 اهلل  »ل��ط��ف  ال�سفينة 

وي��ت��اب��ع  ط���راب���ل�������ض.  اإىل  م���ر����س���ني 

ونوعية  كمية  بالغ  بقلق  االأم��ن��ي��ون 

ال�������س���الح ال������ذي ظ���ه���ر يف ال�������س���ارع 

ال���ت���ط���ورات  اأع�����ق�����اب  ال�������س���م���ايل يف 

اأن  االأخ��رية، فيما يحذر املرجع من 

ا���س��ت��ب��اك��ات ط��راب��ل�����ض »عملية  ت��ك��ون 

اأخ���رى،  لتمرير خم��ط��ط��ات  اإل���ه���اء« 

���س��واء ع��ل��ى احل����دود م��ع ���س��وري��ة، اأو 

على ال�ساحل اللبناين. 

ق����رار  اإىل  امل���ع���ل���وم���ات  وت���وؤ����س���ر 

ال�����س��م��ال  بت�سخري  وا����س���ح  ���س��ع��ودي 

وهو  امل�سروع،  هذا  مل�سلحة  اللبناين 

اإىل  و���س��ل��ت  م��ع��ل��وم��ات  تنفيه  م��ا ال 

ع����دد م���ن ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

امل�ساعي  لفتتهم  ال��ذي��ن  ال��ب��ارزي��ن، 

ال�����س��ع��ودي��ة ل��ت��وف��ري ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة يف 

�سمال لبنان، جلهة ا�ستئجار طبقات 

ب��اأك��م��ل��ه��ا م���ن ب��ع�����ض امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اخلا�سة، وتزويدها مبعدات واأجهزة 

عدد  مبعاجلة  ي�سمح  مب��ا  متطورة، 

ك��ب��ري م���ن اجل���رح���ى، ي���ف���وق بكثري 

عدد اجلرحى الذي ي�سل حالياً اإىل 

امل�ست�سفيات  ت�ستقبله  وال��ذي  لبنان، 

اللبنانية. 

اأم��وااًل  اأن  اإىل  املعلومات  وت�سري 

»البنية  م�����س��روع  يف  ��ّخ��ت  ���سُ ك��ث��رية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة« ال����ذي ي��ق��ام يف ال�����س��م��ال 

املقبلة،  للمرحلة  حت�سرياً  اللبناين 

وم����ا ه����ذه ال���ت���ط���ورات االأم���ن���ي���ة اإال 

جم����رد م���وؤ����س���رات ���س��غ��رية ع��ل��ى ما 

ميكن حت�سريه.

ال��ت��ن�����س��ي��ق  اإن  امل�������س���ادر  وت���ق���ول 

امل�سلحة يف  ب��ني اجل��م��اع��ات  ال��ق��ائ��م 

ال��ق��ي��ادات  ال�����س��وري وبع�ض  ال��داخ��ل 

قريب  ت�سعيد  اإىل  يوؤ�سر  اللبنانية، 

يف ال��و���س��ع ال�����س��وري، خ�����س��و���س��اً يف 

وت�سري  لبنان،  من  القريبة  املناطق 

اإىل اأن هذه التح�سريات اللوج�ستية 

ال��ه��ارب��ني  اإىل اح����ت����واء  ت���ه���دف  ق���د 

مت  �سقق  يف  امل�سلحة  الف�سائل  م��ن 

القرى  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ا�ستئجارها 

ال�سمالية، ويف مدينة طرابل�ض.

وال ي��ب��ت��ع��د ه����ذا امل���وق���ف ك��ث��رياً 

ع��ن امل�����س��اع��ي االأم��ريك��ي��ة امل��ت��ج��ددة 

وجتهيزه  القليعات،  مطار  لتاأهيل 

ل��ي��ك��ون مب��ن��زل��ة ال�����س��ري��ان احل��ي��وي 

لل�سعب  االإن�����س��ان��ي��ة«  ل���»امل�����س��اع��دات 

ال�سوري. وتو�سح امل�سادر اأن م�ساعد 

وزيرة اخلارجية االأمريكية جيفري 

ف��ي��ل��ت��ان، ك��م��ا ال�����س��ف��رية االأم��ريك��ي��ة 

طرحا هذا املو�سوع يف اأكرث من لقاء 

خالل  كبار  لبنانيني  م�سوؤولني  مع 

»ين�ّسط  اأنه  باعتبار  املا�سية،  الفرتة 

احلياة االقت�سادية يف ال�سمال«، وهو 

م��ا ك��ررت��ه ال�����س��ف��رية االأم��ريك��ي��ة يف 

حديثها مع م�سوؤول �سمايل كبري، رد 

عليها باأن هذا االأمر »ح�سا�ض جداً«، 

وال ميكن م��روره من دون تداعيات 

كبرية.
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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

  المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

»حفنة من األغبياء« في لبنان تقوم بما خافت منه تركيا

تمـويـل سعودي لـتـحـويـل الـشـمال إلى قـاعـدة 
خلفـيــة للمقـــاتـلـيـن في ســـوريــة

م�سلحون يف ال�سمال بانتظار »�ساعة ال�سفر«

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

كل لقاء له جواب
ق���ال ���س��ف��ري ع��رب��ي على 

معرفة جيدة بالنائب وليد 

جنبالط، اإن االأخري يعي�ض 

ح���ال���ة اأ����س���ب���ه ب��االن��ف�����س��ام، 

به ثالث  التقى  اأنه  م�سيفاً 

م���رات م��وؤخ��راً، م���ّرر ���س��وؤااًل 

متكرراً خاللها، ويف كل مرة 

خمتلفاً،  ج��واب��اً  ي�سمع  ك��ان 

م���ا اأح���رج���ه اأم�����ام ���س��ل��ط��ات 

ب�������الده، ب��ح��ي��ث ك�����ان ي���اأت���ي 

اإذا كان  اجل��واب يف كل م��رة 

متاأكداً مما دّونه.

تمرد نيابي »مستقبلي«
ي�ستنكف ثالثة نواب �سماليني من »امل�ستقبل« عن تنفيذ تعليمات »القيادة العليا«، بعدما �سرت معلومات 

باأنهم م�ستبعدون عن الرت�سح لالنتخابات املقبلة، وقالوا »اإن جتربة قا�سم عبد العزيز �سوف تتكرر، الأننا 

لن نقبل اأن نكون �سحايا ل�سراع اآل احلريري فيما بينهم، واحل�س�ض التي يتقا�سمها �سعد واأحمد«.

قيادات  نحو  م��وؤخ��راً  حتركا  عكارينينْ   » »م�ستقبلينينْ نائبنينْ  اأن  لوحظ  ثانية،  جهة  من 

ومراجع اأمنية وع�سكرية و�سيا�سية معاً، وب�سكل م�ستقل.

»حسن نية« سلفية
اأر�سلت قوى �سلفية طرابل�سية اإىل جهات اأمنية ر�سائل تعلن فيها تربوؤها من اال�ستباكات 

املتوا�سلة يف طرابل�ض، مبدية ا�ستعدادها للتعاون مع االأجهزة غري املتورطة يف املعارك، خ�سو�ساً 

جلهة تزويد امل�سلحني بالذخائر وتاأمني و�سول االأ�سلحة، واأعطت تلك القوى معلومات عن 

كميات اأ�سلحة ت�سّلمتها جهة طرابل�سية كمبادرة »ح�سن نية« جتاه تعاونها يف »امل�ستقبل«.

www.athabat.net
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مل ي���ك���ن ال����ه����ج����وم ع���ل���ى اجل���ي�������ض ال���ل���ب���ن���اين، 

واالت��ه��ام��ات ال��ت��ي �سيقت ل��ه ول��ي��دة ظ��رف ط���ارئ اأو 

بالطبع  تكن  ومل  �سدفة،  ح�سل  م��ا  حل��ادث  نتيجة 

على  يعي�ض  بلد  يف  م�سحونة  واأج���واء  �سدفة  وليده 

لطاملا  بل  وتاأزمها،  وتطوراتها  ال�سورية  االأزم��ة  وقع 

كان اجلي�ض اللبناين دائماً عر�سة لهجومات �سر�سة 

من ميلي�سيات تريد اإلغاءه واإلغاء دوره، فكلما ظهرت 

القوة  بفائ�ض  �سعرت  وكلما  هناك،  اأو  هنا  ميلي�سيا 

ال��ه��ج��وم على  اإىل  اإم���ا  ع��م��دت م�سرعة  ���س��ارع��ه��ا،  يف 

يف  قوته  وتعطيل  دوره  لتقزمي  حماولة  يف  اجلي�ض، 

مناطق نفوذها، اأو حماولة ا�ستمالته ال�ستخدامه اأداة 

يف �سرب مناوئيها وخ�سومها ال�سيا�سيني يف املناطق 

االأخرى.

وه���ك���ذا، ع��ان��ى اجل��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين م��ا مل تعانيه 

وازدواج��ي��ة  نفاق  الوطن، من  اأخ��رى يف  موؤ�س�سة  اأي 

ففي  املتعددة.  �سباط مبيلي�سياته   14 فريق  امتهنها 

نف�ض الوقت الذي كانت تلك القوى تتغنى باجلي�ض 

يف  لبنان  ع��ن  ال��دف��اع  على  ق���ادراً  لت�سويره  وبقوته 

العام  ال���راأي  اأم��ام  املقاومة  الإح���راج  »اإ�سرائيل«  وج��ه 

حكومات  كانت  �سالحها،  بنزع  وللمطالبة  اللبناين، 

ال�����س��ن��ي��ورة امل��ت��ع��اق��ب��ة ت�����س��ّي��ق ع��ل��ي��ه وحت���رم���ه من 

القوى  اإن�ساء  العدد، ويتم  وزي��ادة  والتهجري  ال�سالح 

اأداة بيدها يف مواجهة  االأمنية البديلة ال�ستخدامها 

ال�سيا�سية  اأج��ن��دت��ه��ا  وتنفيذ  االآخ���ري���ن  اللبنانيني 

واالأمنية يف الوطن.

فالنفاق  �سباط،   14 م�سيحيي  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

بت�سليم  مطالبتهم  ع��ن  ي��ت��ح��دث��ون  ت��راه��م  اأك����رب؛ 

�سالح املقاومة اإىل اجلي�ض اللبناين مع اإبراز ثقتهم 

حقدهم  ُيخرجون  نف�سه  الوقت  ويف  اجلي�ض،  بهذا 

على اجلي�ض بوا�سطة منتمني �سابقني اإىل املوؤ�س�سة 

واالل��ت��ح��اق  امليلي�سوي  العمل  لوا  ف�سّ الع�سكرية، 

وطنية  موؤ�س�سة  وهيبة  ر�سانة  على  ط��رق  بقّطاع 

جمرمني  جمموعة  باأنه  اجلي�ض  ليتهموا  جامعة، 

م��ق��ون��ن��ني، وك���م���ا يف االأي�������ام ال���غ���اب���رة، ويف م��دي��ح 

مل  �سلطتها  لب�سط  ودعوتها  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

تنطِل على اأحد، وحني ف�سل هوؤالء باإحلاق اجلي�ض 

ومن  ح��روب��ه��م،  عليه  �سنوا  عقيدته،  وتغيري  بهم 

اللبناين  ال�سابقة �سد اجلي�ض  ين�سى حروب هوؤالء 

ال��ت��ي ب�����داأت ب��اغ��ت��ي��ال ���س��ب��اط��ه، وال��ت�����س��ي��ي��ق على 

وقتلهم..  احل��واج��ز،  على  وا�ستفزازهم  ع�سكرييه، 

ثم التعاون مع اجلي�ض ال�سوري - املتهم من قبلهم 

باملدفعية  اللبناين  دّك مناطق اجلي�ض  - على  االآن 

يف  بطلقات  عم�سيت،  يف  �سباطه  قتل  ث��م  الثقيلة، 

روؤو�سهم وهم اأ�سرى.

كخالد  و�سلفييه،  امل�ستقبل  تيار  هجوم  كان  واإذا 

ال�����س��اه��ر وغ����ريه، ع��ل��ى اجل��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين م��ع��روف��اً 

نظر  وجهة  من  ومنطقياً  والغايات،  امل��اآرب  ومفهوم 

�سيا�سية مكيافيللية، حيث الغاية تربر الو�سيلة، فما 

على  �سباط   14 دخ��ول م�سيحيي  غ��رّي مفهوم  ال��ذي 

خط الهجوم على اجلي�ض يف هذا الظرف بالذات؟

ق���د ُي��ف��ه��م ه��ج��وم ت��ي��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى اجلي�ض 

اللبناين يف ظل توجه هوؤالء القتطاع منطقة لبنانية 

وا�ستخدامها  وباأمنها،  بها  والتفرد  اإم��ارة  لتاأ�سي�ض 

من�سة للهجوم على �سورية، واإن يفكر تيار امل�ستقبل 

ا�سرتاتيجياً، وبح�سب الدور املر�سوم له واملطلوب منه 

اأمام  اللبناين بات عائقاً  اأن اجلي�ض  اأداوؤه، فهو يجد 

الفرز املذهبي، واأمام قدرته على اإخراج املارد املذهبي 

�سيعية   - �سنية  مذهبية  فتنة  الإ���س��ع��ال  ع��ق��ال��ه،  م��ن 

اأ�ساًل  وه��و  واملنطقة،  الوطن  ت��ذر يف  ول��ن  تبقي  لن 

التي  العوائق  بتذليل  القيام  وعليه  باإ�سعالها،  مكّلف 

لذلك،  املطلوبة،  الفو�سى  وه��ذه  الفتنة  ه��ذه  متنع 

ق��ب��ل تكفرييني  ال��ل��ب��ن��اين، م��ن  ف���اإن تكفري اجل��ي�����ض 

ال ي��وؤم��ن��ون ب��امل�����س��ارك��ة وال ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وي��ق��وم 

فكرهم على االإلغاء واالإق�ساء والق�ساء على كل فكر 

خمتلف، يبدو اأمراً طبيعياً اإذا ما عرفنا خطة هوؤالء 

وا�سرتاتيجتهم، وطموحهم باإقامة االإمارة الوهابية 

ال��ت��ي ت��ب��داأ م��ن ال�سمال وحت���اول ال��ت��م��دد م��ن هناك 

ت�ستطيع  ���س��ي��دا، حيث  اإىل  ب���ريوت و���س��واًل  ل��رتب��ط 

للمقاومة يف اجلنوب يلهيها  دائماً  اأن ت�سّكل تهديداً 

الناحية  يف  العدو  عن  اأنظارها  ويحجب  ال��داخ��ل  يف 

االأخرى.

اأما تنطح بع�ض م�سيحيي 14 �سباط للم�ساهمة يف 

الهجوم على اجلي�ض اللبناين، فال ميكن اأن ُيفهم اإال 

اأن هوؤالء يعي�سون اأحالماً بتاأ�سي�ض كونتون م�سيحي 

�سلفية يف  اإم�����ارة  اإق���ام���ة  اأن  وي��ع��ت��ق��دون  ي��ح��ك��م��ون��ه، 

ال�سمال، �ستجعل من املنطقي تاأ�سي�ض ذلك الكونتون، 

اأن  اإىل  الوهابيني �سيوؤدي  التحالف بينهم وبني  واأن 

ال  ما  لكن  كونتونه،  جلعجع  ال�سعودي  امللك  يبارك 

اإىل  ُيطمح  التي  الوهابية  االإم��ارة  اأن  ه��وؤالء،  يعرفه 

تاأ�سي�سها يف ال�سمال، �ستحاول االمتداد لربط بريوت 

ي�سّكل خا�سرة  بكونتون م�سيحي  و�سيدا، ولن تقبل 

ب��ريوت  اأو يقتطع االإم�����ارة وُي��ف��ق��د  ل���الإم���ارة،  رخ���وة 

و�سيدا العمق اال�سرتاتيجي املطلوب يف املواجهة مع 

املقاومة يف اجلنوب والبقاع. 

وما ال يدركه هوؤالء اأي�ساً، اأن نار الفتنة املذهبية 

ال�سنية - ال�سيعية التي يحاولون اإذكاءها، طمعاً منهم 

امل�سيحيني  حترق  �سوف  امل�سيحي،  كونتونهم  باإقامة 

اإ�سعاف  م��ن  القيام  يحاولون  م��ا  واإن  غ��ريه��م،  قبل 

ال��وه��اب��ي��ني، ولئال  دور اجل��ي�����ض خ��دم��ة حل��ل��ف��ائ��ه��م 

يقف عائقاً اأمام قدرتهم على تق�سيم لبنان، �سيرتك 

اأم���ام  اأم��ن��ي��اً  ويك�سفهم  ال��ري��ح،  م��ه��ب  يف  امل�سيحيني 

و�سيجعل من هجرتهم  بهم،  �ستحدق  التي  االأخطار 

احل���ل االأخ�����ري ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى وج���وده���م وح��ي��ات��ه��م، 

فقوة اجلي�ض وهيبته هي ال�سمانة الوحيدة للوجود 

امل�سيحي يف لبنان.

اأخ��ط��ر مرحلة يف  ال��ي��وم  املنطقة  تعي�ض  واق��ع��ي��اً، 

ي��ح��اك،  مل��ا  ي��ت��م التنبه  اأن  ت��اري��خ��ه��ا احل��دي��ث، ف��اإم��ا 

وت��غ��رق  ق��ات��ل��ة،  مذهبية  فتنة  يف  املنطقة  ت��دخ��ل  اأو 

تق�سيمها،  اإىل  ت����وؤدي  مذهبية  وح����روب  ف��و���س��ى  يف 

ه��ن��ا،  م��ك��ان  للم�سيحيني  ي��ك��ون  ل���ن  ال��ت��ق�����س��ي��م  ويف 

و�سيتحولون وقوداً للفتنة، وهدفاً لالنتقام.

حياتهم  يف  مف�سلية  م��رح��ل��ة  اأم����ام  امل�سيحيون 

ووجودهم يف هذا ال�سرق، فهل يتعظون وي�ستفيقون 

م�سريهم  يكون  اأو  التاريخية،  م�سوؤولياتهم  لتحمل 

م�سيحيي  م�سري  اأو  امل�سيحيني،  العراقيني  كم�سري 

القد�ض؟ اجلواب رهن وعيهم.

ليلى نقوال الرحباين
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ابستان« لبنان
ّ

أوهام الكونتون المسيحي في »وه

البطريرك ب�سارة الراعي جامعاً الزعماء امل�سيحيني يف بكركي

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

تمويل.. وتجاوب
بع�ض  اأن  غربية  ا�ستخبارية  ت��ق��اري��ر  اأف����ادت 

الدول اخلليجية وّفرت التمويل الإقامة مع�سكرات 

تدريبية يف عدد من دول االحتاد ال�سوفياتي �سابقاً 

واأوروبا ال�سرقية، ومّت نقل املتدربني على ال�سالح 

اإىل عدة دول عربية، منها تون�ض  و»ف��ن« القن�ض 

وم�سر وليبيا واليمن و�سورية. واأ�سارت التقارير 

اإىل اأن الدول اخلليجية هذه كرث احلديث موؤخراً 

واإعالمياً  لعبته مالياً  الذي  الدور احليوي  حول 

يف حت���ري���ك االح���ت���ج���اج���ات يف ال�����دول امل���ذك���ورة، 

ولقيت جتاوباً من اأطراف داخلية، كا�سفة اأن من 

جملة ما مولته الدول اخلليجية هذه، 20 مليون 

دوالر لدفع نفقات التدريب.

من »إسرائيل« إلى كردستان.. فـ سورية
بعيداً  كرد�ستان  اإىل  اأ�سلحة  تنقل  »اإ�سرائيلية«  طائرات  اأن  دقيقة  معلومات  ك�سفت 

عن االأنظار لُتنقل اإىل �سورية، وبتمويل قطري. كما توؤكد املعلومات اأن 400 مقاتل من 

تنظيم القاعدة دربتهم وا�سنطن يف دولة اأوروبية واأر�سلتهم عن طريق العراق اإىل �سورية.

»الـجـيـش الحـر« يـسـرق عـكـــــار
بداأت االأ�سوات تعلو يف عدة قرى عكارية، جراء ازدياد اأعمال ال�سرقة التي 

تتعر�ض لها البيوت، بحيث تتم �سرقة الغ�سيل، والدجاج، واملاعز واالأغنام، وكل 

ما يبيت خارج البيوت! 

اأن من يّدعي متثيل املنطقة ال يتفّوه بكلمة حول االأم��ر، الأنه بعد  املفارقة 

واأن�سار  عنا�سر  من  هم  ال�سرقة  باأعمال  يقوم  من  اأن  تبنّي  والتحري  املراقبة 

»اجلي�ض احلر«، الذي ين�سدون له الدعم والتغطية والتاأييد.

اغـتـنــام »الـفـــرص«
يقوم اأع�ساء اإحدى اجلمعيات االإ�سالمية التي تتخذ من ال�سمال اللبناين مقراً 

واالإم���ارات،  والكويت  وقطر  ال�سعودية  من  كل  �سفارات  بزيارة  اأ�سبوع،  ومنذ  لها، 

عار�سني على ال�سفراء والقنا�سل الذين ا�ستقبلوهم املعاناة التي يعي�سها النازحون 

ال�سوريون يف لبنان، طالبني الدعم املادي لتاأمني االحتياجات وتقدمي امل�ساعدات 

لالأ�سر ال�سورية، ومقدمني والء املحبة والطاعة للملوك واالأمراء.

توقعات بعودة »الهدية«
املحاكم  موظفي  جلميع  اإح�ساء  ب��اإج��راء  لبنانية  دينية  موؤ�س�سة  يف  كبري  م�سوؤول  ق��ام 

ت�سليمها  ومت  لبنان،  يف  امل�ساجد  وخطباء  االأوق��اف  وموظفي  والعلماء  والق�ساة  ال�سرعية 

مل�سوؤول كبري يف اإحدى ال�سفارات العربية، بح�سور م�سوؤول عن ملف علماء الدين يف لبنان، 

والذي كان يدفع لهم خم�س�سات �سهرية »هدية« من قبل تيار �سيا�سي لبناين معار�ض.

ـنـة«.. بين الواقع  »الـسُّ
والـتحــديــات       ]3/1[

الفينة  ب��ني  التقارير  وت��ت��ع��دد  احل��ق��ائ��ق،  م��ن  ال��ع��دي��د  تتك�سف 

التحديات يف خمتلف جوانب  العديد من مظاهر  واالأخ��رى حول 

من  اإال  مواجهتها  ميكن  ال  وال��ت��ي  وامل�ستقبلية،  املعا�سرة  احل��ي��اة 

خ���الل م��ع��رف��ة اأ���س��ب��اب ال��ت��ج��ايف ب���ني امل���ذاه���ب االإ���س��الم��ي��ة. ه��ذه 

املالحظة وحدها ت�سعنا اأمام احلقيقة كلها، تبعث فينا اال�ستغراب 

حول هذا التجايف والتنافر احلا�سل بيننا، وت�سمح لنا بطرح مزيد 

اأكرث مو�سوعية وواقعية، من خالل  االأ�سئلة الالزمة، لنكون  من 

امل��رتاك��م، وه��ذه ظاهرة  الوهمي  دواع���ي االنحياز  م��ن  اإب��ع��اد �سيء 

اإال من حترر منها بالوعي واملعرفة، وذلك  االإن�سان،  عامة يف بني 

ي�ستلزم �سجاعة كبرية!

مل  لبنان  يف  نية  ال�سُّ الطائفة  ال��زم��ن،  م��ن  عقدين  م��دار  على 

ودموي  �سيا�سي  حراك  و�سط  ُتذكر،  فاعلية  االأغلبية  لهذه  ُتعرف 

�سهده لبنان، لكنها خرجت من احلرب االأهلية بخ�سائرها ومكا�سبها 

وا�سُتهدفت  ربت  �سُ ورم��وزه��ا  فقواها  الطوائف،  من  غريها  قبل 

ب�سدة، حني تلقت حركة النا�سريني امل�ستقلني - املرابطون كربى 

ال�ساحة  املح�سوبة عليها، �سربات موجعة، كادت تخلي  التنظيمات 

اجلمهورية  مفتي  ا�ست�سهاد  ذل��ك  ت��ال  ل��ه��ا،  رم��ز  اأي  م��ن  نية  ال�سُّ

اللبنانية ال�سيخ ح�سن خالد؛ اأبرز الزعامات ال�سنية بانفجار مروع، 

دع��اة  م��ن  وال�سهيدان  ك��رام��ي،  ر�سيد  الرئي�ض  دول��ة  ا�ست�سهاد  ث��م 

ال�سيا�سي  اللبنانيني، والتقريب  ال�سا�سة  االعتدال والو�سطية عند 

ومقربوهما  رجاالتهما  حتى  واالأدي����ان،  وال��ط��وائ��ف  امل��ذاه��ب  ب��ني 

�ُسنة  �سعر  بفقدانهما  كانوا من طوائف عدة،  عليهما  واملح�سوبون 

فقد  لبنان،  يف  ال�سنية  الطائفة  مواقف  اأ�سعف  ما  باليتم،  لبنان 

ج��اءت م��ن ع��دة ن���واح، اأول��ه��ا: غياب املرجعية وال���والء اخل��ارج��ي؛ 

نية الفاعلة  خالفاً لباقي الطوائف، اإىل جانب تغييب القيادات ال�سُّ

والقوية واملوؤثرة، والالفت يف حالة الزعامات يف لبنان اأنها اأخذت 

على  حكراً  كلها  لبنان  طوائف  زعامات  فاأ�سبحت  »عائلياً«،  طابعاً 

والنفوذ  والتاريخ  وامل��ال  وال��ق��وة  ال�سطوة  متتلك  بعينها،  عائالت 

نة، اإال ما  ال�سيا�سي لتكري�ض زعاماتها الأبناء طوائفها، با�ستثناء ال�سُّ

ندر.. ومما �ساهم يف اإ�سعاف الطائفة يف لبنان )اإ�سعاف مرجعيتها 

الدينية(، اإذا جاز التعبري، اأنه يف حني تعاظمت مرجعيات امل�سيحيني 

املوارنة وال�سيعة والدروز �سيئاً ف�سيئاً، وفر�ست �سوتها وراأيها بقوة 

يف الدولة اللبنانية، ظلت املرجعية ال�سنية تراوح مكانها، وال�سبب 

خ�سو�ساً  املختلفة،  االإ�سالمية  التنظيمات  بني  العميق  انق�سامها 

التي حتمل اأفكاراً تكفريية، وم�سكلتها يف لبنان اأنهم، بحكم اللعبة 

ال�سيا�سية، حتالفوا مع اجلميع اإال مع اأنف�سهم.

القومّية  ل��واء  �ُسّني حامل  لكل ما هو  لبنان  ا�ستهداف يف  ثمة 

االأ�سعف  احللقة  اإىل  لتحويلهم  معلن  غري  اتفاق  وثمة  العربّية، 

هذا  يف  وال�سيا�سية  التاريخية  التحوالت  ك��ل  يف  دائ��م��اً  وال�سحية 

البلد.

بتطبيق  البع�ض  مطالبة  خ���الل  م��ن  وا���س��ح  اال���س��ت��ه��داف  اإن 

يف  الفل�سطينيني  جتريد  على  ين�ض  ال��ذي  الطائف،  ات��ف��اق  كامل 

من  نة  ال�سُّ بحق  ارُتكبت  التي  فاملذابح  االأ�سلحة،  من  خميماتهم 

�سوكتهم  اإ�سعاف  بهدف  ن�سيانها،  وفل�سطينيني ال ميكن  لبنانيني 

واإخراجهم  اأخرى،  اأطراف  لبنان، وتغييبهم حل�ساب  ووجودهم يف 

من اللعبة ال�سيا�سية.. وللحديث بقية.

ح�سن عمر احلّبال
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ال��ع��رب��ي��ة  اأع��������راب اجل���ام���ع���ة  اأن  ي���ب���دو 

م��ن��ه��م��ك��ون ب��ان��ق�����س��ام��ات��ه��م ب����ن ن��ظ��ري��ت��ي 

�سعة  �إىل  ن���ظ���ر�ً  و�الن�������س���ه���ار..  �الن�����س��ط��ار 

�لفيزياء  يف  ومد�ركهم  ومعارفهم  معاملهم 

�لنووية، فقد قرر حمد بن جا�سم �أن ينحاز 

على ما يبدو �إىل �الأمريكي من �أ�سل �أملاين 

�ألربت �ين�ستاين؛ �ساحب نظرية �الن�سطار، 

���س��ي��ف �حل���ري���ة  �أن �م��ت�����س��ق  ول����ذل����ك م���ن���ذ 

و�لدميقر�طية �لتي تنظر �إليها »�جلزيرة«، 

ق���اد ح���رب ب��رن��ار ه���ري ل��ي��ف��ي ع��ل��ى ليبيا، 

�الن�سطار  ح��االت  �أف��ظ��ع  �ل��ي��وم  تعي�ش  �لتي 

ت��ون�����ش،  �إىل  �ل��غ��ن��و���س��ي  و�ل��ت�����س��ظ��ي، وق�����اد 

 - �لقطرية  �لربكات  من  �ليوم  تعاين  �لتي 

�الإخ��و�ن��ي��ة �الأ���س��ول��ي��ة، و���س��ر�ع��ات عمودية 

و�أفقية تهدد وحدة �ملجتمع �لتون�سي.

ول���ت���اأك���ي���د »خ�����ط�����ورة« ���س��ح��ة ن��ظ��ري��ت��ه 

ب�»�الن�سطار«، قرر مع ن�سيبه حمد بن خليفة 

قيادة �حلملة على �سورية، فامتطى جامعة 

»�لدول« �لعربية، وطلب من �سلطة حممود 

عبا�ش »�لهالمية« �أن ير�أ�ش �جلامعة، مقابل 

�أجر ُمغر، فكان له ما �أر�د، وبد�أ حملته �سد 

ب���»�ل��وي��ل و�ل��ث��ب��ور وعظائم  ���س��وري��ة م��ه��دد�ً 

�ل���ر�أي يف �لهجوم  �الأم���ور« ك��ل م��ن يخالفه 

على �لدولة �لوطنية �ل�سورية.

ن��ظ��ري��ة  �إىل  مت�����ام�����اً  م���ن���ح���از  والأن���������ه 

»�الن�������س���ط���ار«، مت��ل��ك��ه �ل�����س��ج��اع��ة ب��اأق�����س��ى 

يبلغ  �ل���ذي  �سيخ قطر  ي��وج��ه  الأن  درج��ات��ه��ا 

ون�سف  مليون  نحو  م�سيخته  �سكان  ت��ع��د�د 

يقيمون  فيها  �ملجن�سن  م��ع  �إن�����س��ان  مليون 

كلم مربع،  �أل��ف   11 نحو  تبلغ  م�ساحة  على 

الأن يهدد وزير خارجية بلد �ملليون �ل�سهيد 

مب�سري مماثل لليبيا.

وم��ع �الأ���س��ف، ف��وزي��ر خارجية �جل��ز�ئ��ر 

مل يرد على وزي��ر خارجية دول��ة �فرت��سية 

�إطفاء  عن  �لفاح�سة،  ثرو�تها  رغم  عجزت، 

ح��ري��ق يف »م����ول« م���وؤخ���ر�ً، ق�����س��ى ع��ل��ى 18 

�الإطفائية  �مل�ساعد�ت  تاأتي  �أن  قبل  مو�طناً، 

من قاعدة م�سيلة �الأمريكية.

تتطلع  �أن  على  �عتادت  �ل�سعودية  والأن 

�إىل �الأبعد د�ئماً، ويدها ممدودة �إىل �لدول 

�لتي حتيط بها؛ لتو�سيع حدودها و�أر��سيها، 

�لفي�سل  ���س��ع��ود  ع��ب��ق��ري��ة  تفتقت  �أن  ف��ك��ان 

لكن  »�الن�����س��ه��ار«،  نظرية  �إىل  �نحيازه  ع��ن 

م�����س��ك��ل��ت��ه ه��ن��ا �أن ���س��اح��ب ه����ذه �ل��ن��ظ��ري��ة 

�أمريكي من �أ�سل �إير�ين هو �آرثر هاينمان، 

ولهذ� �سرخ رغم �هتز�زه �ل�سحي يف حلظة 

ف�سل موؤمتر ما ي�سمى »�أعد�ء �سورية« �لذي 

�ل�سورية  �ملعار�سات  عقد يف تون�ش، بتوحيد 

ومتويلها وت�سليحها..

ما بن نظريتي »�الن�سطار« و»�الن�سهار« 

ث��م��ة ق��ا���س��م م�����س��رتك و�ح���د م��وح��د، ه��و �أن 

�الأ���س��ل  ه��و  و�ح����د؛  �أ���س��ل  م��ن  �ساحبيهما 

�جلينية  �لعلوم  يف  ع��ادة  و�الأ���س��ل  �ليهودي، 

»غالب«.

رمب����ا ه��ن��ا ك����ان ن����وع م���ن �الن�����س��ط��ار �أو 

�أول  ف��م��ع  ب��ال��ع��ك�����ش،  �لعك�ش  �أو  �الن�����س��ه��ار، 

�الن�سهار  ك��ان  �لعربية،  للجامعة  �ج��ت��م��اع 

�الن�سطار  ثم  �لعرب،  �ملر�قبن  مهمة  حول 

حولها، حينما تيقنو� �أنها لن تكذب عيونها، 

�أنان،  فان�سهرو� جمدد�ً حول مر�قبي كويف 

ب��د�أو� ين�سطرون حول هذه  �أنهم  لكن يبدو 

�أن �الإعالم �ملرئي �ل�سوري  �ملهمة، خ�سو�ساً 

بقنو�ته �لف�سائية ��ستطاع �أن يف�سح �لكثري 

م���ن �الأ���س��ال��ي��ل و�الأك����اذي����ب ح����ول حقيقة 

�الأح����د�ث و�مل��وؤ�م��رة �لتي جت��ري يف �سورية 

وعليها.. ولهذ� حترك »�لعقل« �لدميقر�طي 

�خل��ف��ي يف �ل�����س��ح��ر�ء �ل��ع��رب��ي��ة، ف��ك��ان ق��ر�ر 

بحجب  �ل���ع���رب  �خل���ارج���ي���ة  وزر�ء  جم��ل�����ش 

�ل��ق��ن��و�ت �ل��ف�����س��ائ��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��وري��ة.. 

ف�سارعت �لدولة �الفرت��سية م�سيخة قطر، 

�الإع��الم  حجب  طلب  يف  �ل�سعودية  و�ململكة 

�لف�سائي �ل�سوري، خ�سو�ساً بعد �أن متكنت 

�لكثري  �لكثري  ك�سف  من  �ل�سورية  �لقنو�ت 

�أح��د�ث بابا عمرو، و�خرت�قها  يف ما يخ�ش 

»�جلزيرة«  قنو�ت  بث  ومنظومات  �الإ�سار�ت 

الآليات  وتعريتها  �إن«،  �إن  و»�سي  و»�لعربية« 

�لتزوير.

ورغ��م حم��اوالت »�جل��زي��رة« و»�لعربية« 

وقيام  �لف�سائحي،  م�سل�سلهما  ك�سف  وق��ف 

�مل��وظ��ف��ن  م���ن  ك���ب���رية  ع����دد  ب���ط���رد  �الأوىل 

لل�سورين  �أن��ه��م مي����ررون  �ع��ت��ق��دت  �ل��ذي��ن 

�أن���ه���م���ا ع��ج��زت��ا ع���ن وق��ف  ف�����س��ائ��ح��ه��ا، �إال 

حمد  ي��ج��د  مل  ول��ه��ذ�  �ل��ف�����س��ائ��ح،  م�سل�سل 

�لقطري و�سعود �لفي�سل �إال �لطلب بحجب 

ب���ث �ل��ق��ن��و�ت �ل�����س��وري��ة، خ�����س��و���س��اً بعدما 

�أخفقا  لكنهما  �حل���وال،  جم���زرة  على  ر�ه��ن��ا 

ما  حقيقة  �ل�����س��وري  �الإع���الم  ك�سف  �أن  بعد 

�لتكفري  ل�سيوخ  فتاوى  هناك  و�أن  ح�سل.. 

�ل�سعودي  �لتكفريي  �ل�سيخ  كحال  بالقتل، 

ع��ل��ي �ل��رب��ي��ع��ي، �ل���ذي غ���ّرد ع��ل��ى ح�سابه يف 

�لتويرت: »�أمريكا كرمت جندي �أمريكي يف 

لنا نحن  �لع�سر�ت، ويحق  الأن��ه قتل  �لعر�ق 

وقتلنا  �حلولة  بغزوة  نفتخر  �أن  �لوهابين 

الأطفال )...( يف �سورية و�لعر�ق«.

ترى هل هذه فتوى، �أم تعليمة تلمودية؟ 

�ليهودي  غ��ري  »قتل  �لتلمود:  تعاليم  ففي 

من �الأفعال �لتي يكافئ عليها �هلل.. و�إذ� مل 

يتمكن �ليهودي من قتلهم فو�جب عليه �أن 

يت�سبب يف هالكهم يف �أي وقت وباأي طريقة 

ممكنة«.

�إدر�ك  ك����ث����ري�ً  ل���ن���ا  ت�����س��ن��ى  ي����ك����ون  ق����د 

ودو�وي��ن  �مللوك  بائ�سن يف بالط  مهرجن 

زع���م���اء �الأر�������ش �الأق����وي����اء، ل��ك��ن ل��ي�����ش �إىل 

وزر�ء  يتحول  �أن  �لبوؤ�ش؛  من  �لدرجة  هذه 

خ��ارج��ي��ة ي��ق��ال �إن��ه��م ع����رب، ي��ن��ف��ذون بنود 

توؤكد يف  �لتي  بروتوكوالت حكماء �سهيون، 

�أن »�جل��م��ه��ور همجي  �ل��ث��اين  ب��روت��وك��ول��ه��ا 

بربري.. ويف كل منا�سبة يجب �أن تكون: ما 

يحولوها  حتى  �حل��ري��ة،  للرعاع  ي�سمن  �أن 

هي  نف�سها  و�لفو�سى  فو�سى،  �إىل  �سريعاً 

ق�سة �لهمجية و�لرببرية.. ويجب �أن يكون 

�سعارنا: كل و�سائل �لعنف و�خلديعة.. يجب 

�أن  ويتحتم  �الأ���س��ا���ش،  ه��و  �لعنف  ي��ك��ون  �أن 

�حلكومات  تلك  حكم  خم��ادع��اً  م��اك��ر�ً  يكون 

وتيجانها  عرو�سها  ت��د����ش  �أن  ترف�ش  �لتي 

حتت �أقد�م وكالء قوة جديدة«.

�الأع�����ر�ب  ي��ري��ده��ا  �إذن  ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة 

�لعربي  �الإع����الم  ع��ن  �لف�ساء  حجب  م��ن 

�ل�����س��وري، وه���ي �أن���ه ����س��ت��ط��اع ب��ج��د�رة �أن 

�مل��وؤ�م��رة  م��ن حقيقة  هامة  �أج���ز�ء  يك�سف 

ب�������س���يء ذ�ك  ي��ن��ف��ع��ّن  ����س���وري���ة، وال  ع���ل���ى 

»�ل�سهيل« �لذي ياأتي ويقدم نف�سه كخبري 

يف �الإع��الم، فينظر على �سرورة تطويره، 

وال من بع�ش دعاة �لثورية �للفظية �لذين 

�سقطو� يف �أول �لتجربة، ف�»بوؤ�ش �لفل�سفة« 

و»مر�ش �لطفولة �لي�سارية« �للذين جعال 

�لدم  �إه���د�ر  �سركاء يف جرمية  ه��وؤالء  من 

يعلمون  ال  �أو  يعلمون  وك��اأن��ه��م  �ل�����س��وري، 

����س��ت��ن��ز�ف  ت��ت��ع��ر���ش حل����رب  ����س���وري���ة  �أن 

�الأم��ريك��ي��ة  �مل����وت  ف���رق  ت��ق��وده��ا  حقيقية 

من  ع�سابات  وتنفذها  »�الإ�سر�ئيلية«،   -

�ملرتزقة متولها قطر و�ل�سعودية وتركيا، 

ف��ال��ك��ات��ب �الأم���ريك���ي ج��و���س��ت��ن ر�مي��ون��د 

�رتكاب جمزرة �حلولة يف مدينة  �أن  يرى 

عربية  �إع����الم  و���س��ائ��ل  وم�����س��ارع��ة  حم�ش 

كان  �ل�سورية،  �ل��ق��و�ت  �تهام  �إىل  وغربية 

ت��وؤدي  مروعة  حادثة  خلق  منهما  �لهدف 

�إىل حلظة �سبيهة بلحظة بنغازي، و�إطالق 

�سر�رة تدخل ع�سكري غربي يف �سورية.

جو�نب  تك�سف  �أخ��رى  �سهاد�ت  هي  وه��ا 

�ل�سورية،  �لوطنية  �ل��دول��ة  ��ستهد�ف  م��ن 

فكبري مر��سلي �لقناة �لر�بعة يف �لتلفزيون 

�ل���ربي���ط���اين؛ �آل��ي��ك�����ش ت��وم�����س��ون، ي��رف�����ش 

�لتو�سيفات �لتي �أطلقها �لغرب على �لو�سع 

مبعوث  حت��ذي��ر  ب��ع��د  خ�سو�ساً  ���س��وري��ة،  يف 

�الأمم �ملتحدة �إىل �سورية كويف عنان من �أن 

�سورية مقبلة على حرب �أهلية �ساملة.

�لر�بعة  �لقناة  بثته  �لتي  �لتقرير  وُيعد 

مر��سليها  لكبري  �لربيطاين  �لتلفزيون  يف 

�ل��ت��ق��اري��ر �لتي  �أول  ت��وم�����س��ون م��ن  �آل��ي��ك�����ش 

ل��و���س��ائ��ل �الإع���الم  �ل�����س��ارخ  خ��ال��ف��ت �لتحيز 

مع  �ل�سابقة  تقاريره  تطابق  رغ��م  �لغربية، 

�ل�����س��ي��اق �مل��ع��ه��ود �ل���ذي يتبنى ك��ل �دع����اء�ت 

وفربكات ما ت�سمى �ملعار�سة �ل�سورية.

و�أو����س���ح ت��وم�����س��ون يف ت��ق��ري��ره �أن���ه ك��ان 

ي�����س��ع��ر ب�������س���يء م����ن �خل������وف م����ن �ل��ت��وج��ه 

ب��ال��ر���س��ا���س��ات  بامل�سلحن  مليئة  ق���رى  �إىل 

و�ل�����س��ك��اك��ن، ول��دي��ه��م �ل��رغ��ب��ة و�ال���س��ت��ع��د�د 

�أن  م��ن  ت��اأك��د  �أن  وب��ع��د  لكنه  ال�ستخد�مها، 

فريق �ملر�قبن �لدولين مل يكلفو� �أنف�سهم 

عناء �لذهاب �إىل تلك �لقرى، قام با�ست�سارة 

وبعد  حم�ش،  مدينة  يف  و�ل�سرطة  �جلي�ش 

�أن تلقى مو�فقة �ل�سلطات على �لتوجه �إىل 

هناك، قام بالفعل بتلك �لزيارة.

��ستقبل  �أن��ه  �لربيطاين  �ل�سحايف  و�أك��د 

و�ل��ف��ري��ق �مل��ر�ف��ق ل��ه بكل �حل��ف��اوة و�ل��دفء 

�ل�سوري،  �لريف  من  مكان  كل  يف  �ملعتادين 

و�أجرى حو�ر�ت مهمة مع �لنا�ش.

وو���س��ف ت��وم�����س��ون �ل��و���س��ع ق��ائ��اًل: »مل 

ي��ك��ن ه��ن��اك ���س��وى ب�����س��ع��ة ج��ن��ود و���س��رط��ي 

و�حد، وال �أثر لل�سالح �لثقيل، وال �آثار ملرور 

دبابات على �لطريق«.

ون��ق��ل ك��ب��ري م��ر����س��ل��ي �ل��ق��ن��اة �ل��ر�ب��ع��ة 

�سعورهم  �ملنطقة  �أه����ايل  ع��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

�لتي  �ل��ره��ي��ب��ة  �مل��ذب��ح��ة  نتيجة  ك��ب��ري  ب���اأمل 

نفذتها جمموعات �إرهابية م�سلحة.

�أم�����ا م���ر�����س���ل ���س��ح��ي��ف��ة �الن���دب���ن���دن���ت؛ 

�لتي  �ل�سور  حقيقة  ف�سرح  كوكرب،  باتريك 

ُتن�سر ع��رب �مل��و�ق��ع �الإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ق��ن��و�ت 

مونتاج  لعمليات  تخ�سع  و�لتي  �لف�سائية، 

�لتي  �ل�سورة  �أن  م��وؤك��د�ً  بثها،  قبل  طويلة 

ت��ق��دم ل��ل��ع��امل �خل���ارج���ي ع���ن ���س��وري��ة عرب 

م��ق��اط��ع �ل��ف��ي��دي��و �ل��ت��ي ُت��ن�����س��ر ع��ل��ى م��وق��ع 

ي��وت��ي��وب ���س��ورة خم���ادع���ة، م�����س��ي��ف��اً: »على 

���س��ب��ي��ل �مل�����ث�����ال، ع���ن���دم���ا ت���ظ���ه���ر م���ظ���اه���رة 

يقوم بحذف كل  فاإن هناك من  للمعار�سة، 

�ملتظاهرين  �إط��الق  تت�سمن  �لتي  �الأج���ز�ء 

�ل�سعار�ت �ملتطرفة«.

�الع���الم  �أن  وه���ي  �أخ������ري�ً،  حقيقة  ث��م��ة 

رغم  �لت�سدي،  يف  جنح  �ل�سوري  �لف�سائي 

من  بب�ساطة  و�مل��ط��ل��وب  �مل���وؤ�م���رة..  �سر��سة 

ك��ل �إع��الم��ي عربي وح��ر يف ه��ذ� �ل��ع��امل، �أن 

�الإع���الم  ري���اء  وك�����س��ف  ف�سح  يف  دور�ً  يلعب 

�ل���ر�أ����س���م���ايل و�ل���رج���ع���ي �ل���ع���رب���ي �مل���خ���ادع، 

�أذن��اب �خليل  �لذي ال يرى �لفردو�ش �إال يف 

�الأمريكي - �ل�سهيوين.

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

حمد بن جا�سم متو�سطاً كويف �أنان ونبيل �لعربي                                                          )�أ.ف.ب.(

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

عماًل بتعاليم التلمود.. وتنفيذًا لبروتوكوالت حكماء صهيون

»عرب أميركا« يتحركون لحجب الفضاء عن اإلعالم السوري

وحدات عسكرية غربية لحماية المالذات اآلمنة

�أكدت �سحيفة »ديلي �ستار �أون �سند�ي« �لربيطانية، �أن وحد�ت من »�لقو�ت �خلا�سة« 

�ملخابر�ت  �أو   ،MI6( و�ملخابر�ت �لع�سكرية )SAS لربيطانية )�ملعروفة �خت�سار�ً با�سم�

مل�ساعدة  �ل�سورية  �الأر����س��ي  على  �الآن  م��وج��ودة  �ل�سائعة(  �لت�سمية  ح�سب  �خلارجية 

بتغطية  �ملتخ�س�سة  �سريوود،  ديبور�  �ل�سحيفة؛  مر��سلة  ذكرت  ما  وح�سب  �ملتمردين. 

�أخبار وز�رة �لدفاع �لربيطانية، فاإن وحد�ت من قو�ت �جلهازين �مل�سار �إليهما �نت�سرت 

يف �سورية، وهي مزودة باأجهزة كومبيوتر و�ت�ساالت تعمل على �الأقمار �ل�سناعية، قادرة 

�ل�سحيفة عن م�سادر يف  ونقلت  �ملوقف.  �مليد�نية ح�سب تطور  �لتطور�ت  تغطية  على 

�ملخابر�ت  وعمالء  �خلا�سة  �لقو�ت  من  وح��د�ت  »ن�سر  �إن  قولها  �لربيطانية  �حلكومة 

�ل�سحيفة،  وح�سب  مبا�سرة«.  �الأر����ش  على  يح�سل  م��ا  ملعرفة  حيوي  �أم��ر  �خل��ارج��ي��ة 

�آمنة  �سرية الإقامة مالذ�ت  �لدفاع �لربيطانية و�سعو� خططاً  فاإن م�سوؤولن يف وز�رة 

للهاربن. ون�سبت �ل�سحيفة �إىل م�سادرها قولها »�إن �إقامة مالذ�ت �آمنة �ستكون مبنزلة 

�أنها فر�سة الإنقاذ �الأرو�ح، و�ستقوم �لقو�ت �خلا�سة �لربيطانية بحماية هذه  �إال  غزو، 

�لر�سد  �الآن مهام  »�إن عنا�سر من وحدة �الت�ساالت يتولون  �لقول  و�أ�سافت  �ملناطق«. 

و�ال�ستطالع، لكن ميكنهم �مل�ساركة يف �لقتال )...( و�ستكون هذه �لقو�ت جزء�ً من قوة 

دولية ت�سم فرن�سين و�أتر�كاً، ورمبا �أمريكين �أي�ساً، حلماية �ملالذ�ت �الآمنة �ملتوقعة«.
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مل يتوقف �جلد�ل حول �إمكانية �لتدخل 

�ل��ع�����س��ك��ري �مل��ب��ا���س��ر يف ���س��وري��ة م��ن��ذ ب��د�ي��ة 

��ستبعاده  ع��دم  �ل��ي��وم، ورغ��م  �الأزم���ة وحتى 

ن��ه��ائ��ي��اً ك��خ��ي��ار مم��ك��ن يف �أي����ة حل��ظ��ة، ف���اإن 

����س���روط �ل��ت��دخ��ل �ل��ت��ي ت��ع��ّد ل��ه��ا �ل���والي���ات 

�مل���ت���ح���دة ع���ل���ى م����ر�ح����ل، مل ت��ن�����س��ج ب��ع��د؛ 

�لع�سكرين  �مل�����س��وؤول��ن  ت�سريحات  ح�سب 

بالتحديد  وه��ذ�  و��سنطن،  يف  و�ل�سيا�سين 

م��ا مي��ن��ع �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة م��ن �ل��ل��ج��وء �إىل 

�خليار �لع�سكري �لفوري، رغم �إحلاح فرن�سا 

وبلجيكا وبع�ش �لدول �لعربية.

�لدفاع  وزي��ر  رّد  �ملا�سي،  �آذ�ر  مطلع  يف 

�ل�سيناتور  �الأمريكي ليون بانيتا على دعوة 

غ��ار�ت جوية  ل�سن  ماكن  �جلمهوري جون 

���س��د ���س��وري��ة ع��ل��ى �لن�سق �ل��ل��ي��ب��ي، ب��اأن��ه ما 

مل ت�����س��اأ �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �ل��ت��دخ��ل ب�سكل 

منفرد، فثمة حت�سري�ت على �الأر�ش ينبغي 

��ستكمالها قبل �ل�سروع باحلملة �لع�سكرية، 

و�أ�����س����اف: »ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ب��ن��ي ح��ل��ف��اً م��ت��ع��دد 

�الأطر�ف، �الأمر �لذي يتطلب جهود�ً حثيثة 

فقط  عندها  �ل��وق��ت..  بع�ش  ي�ستغرق  وق��د 

ميكننا �لقيام باملهمة على �أكمل وجه«.

�لتي  �لع�سكرية  �مل��ن��اور�ت  م�سل�سل  ياأتي 

حتا�سر �سورية يف هذه �الآونة كجزء هام من 

�لتح�سري�ت �لتي حتدث عنها بانيتا، فبعد 

�الأردن،  يف  �ملتاأهب«  »�الأ�سد  مناور�ت  �نتهاء 

»ن�سر  م��ن��اور�ت  الإط���الق  �لتح�سري  ي��ج��ري 

يف  �حل���ايل  �ل�سهر  منت�سف  يف  �الأن��ا���س��ول« 

��ستكمل  قد  �ل�سهيوين  �لكيان  وكان  تركيا، 

م���ن���اور�ت م��ت��ز�م��ن��ة الخ��ت��ب��ار ق���درة �ل��ق��و�ت 

�ملجوقلة على بناء �جل�سور، وعبور �حلو�جز 

ذ�ت عالقة  �مل���ن���اور�ت  ه��ذه  �مل��ائ��ي��ة، وجميع 

بالو�سع �الإقليمي عموماً وبالو�سع �لد�خلي 

يف �سورية ب�سكل خا�ش.

مثيالتها  ع��ن  �حلالية  �مل��ن��اور�ت  تتميز 

باأنها جتمع للمرة �الأوىل �أكرث من 19 �سريكاً 

فيها  وت���وؤك���د  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول  م��ن  معظمهم 

دفاعية  ملنظومة  قيادتها  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

ب��ع�����ش �ملحللن  ي��رغ��ب  �إق��ل��ي��م��ي��ة ج���دي���دة، 

�خلليجي«  »�ل��ن��ات��و  ت�سميتها  �خل��ل��ي��ج��ي��ن 

�لذي من �ساأنه �أن ي�سمن �أمن دول �خلليج 

بح�سب  �ملتمثلة،  �خل��ارج��ي��ة  �الأخ��ط��ار  �سد 

�عتقاد قادة �خلليج، باملحور �الإير�ين، �الأمر 

ج��زء�ً  �ل�سهيوين  �ل��ك��ي��ان  م��ن  يجعل  �ل���ذي 

علنية  ب�سورة  �سو�ء  �ملنظومة  لهذه  مكماًل 

�أم �سرية.

�إن جم���رد �ل��ق��ب��ول ب���دول���ة »�إ���س��ر�ئ��ي��ل« 

ل����دول �خل��ل��ي��ج يف �أي ���س��ر�ع  ط��رف��اً ح��ل��ي��ف��اً 

ع�سكري على �مل�ستوى �الإقليمي �سد �ملحور 

�الإي�����ر�ين �ل���ذي ي�سمل ���س��وري��ة وح���زب �هلل 

�ملنطقة،  �م��ت��د�د  على  �ملقاومة  ق��وى  وبقية 

بغزو  ب���د�أت  �لتي  للهجمة  ��ستكمااًل  يعترب 

�أفغان�ستان و�لعر�ق، مرور�ً بتفتيت �لكيانات 

�ل��ع��رب��ي��ة و�الإ���س��الم��ي��ة يف ���س��ي��اق م��ا ي�سمى 

�ملنطقة  الإخ�����س��اع  متهيد�ً  �ل��ع��رب��ي،  �لربيع 

برمتها للنفوذ �ل�سهيوين - �الأمريكي.

يف هذه �الأثناء، ت�سرف مبادرة كويف عنان 

�إعالن ف�سلها، حت�سري�ً  على نهايتها وقرب 

للموجة �جلديدة من �لت�سعيد �لدبلوما�سي 

و�ل�����س��ي��ا���س��ي و�ل��ت��خ��ري��ب��ي ���س��د �حل��ك��وم��ة 

�الأمم  حتميل  �سوء  يف  خ�سو�ساً  �ل�سورية، 

�مل��ت��ح��دة ل�����س��وري��ة م�����س��وؤول��ي��ة �مل���ج���زرة �لتي 

نفذتها �أدو�ت �لقوى �لغربية و�خلليجية يف 

بلدة �حلولة يف ريف حم�ش، وتتجدد دعوة 

�لع�سكري  �ل��ت��دخ��ل  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 

بخ�سو�ش  �الأم����ن  جمل�ش  ق����ر�ر�ت  وو���س��ع 

����س���وري���ة ���س��م��ن �مل������ادة �ل�����س��اب��ع��ة، وحت��وي��ل 

�ملر�قبن �لدولين �إىل قوة »الإحالل �ل�سالم 

ون�سر �الأمن«.

ويف هذ� �ل�سياق، هددت �سفرية �لواليات 

خطو�ت  باتخاذ  �ملتحدة  �الأمم  يف  �ملتحدة 

�أحادية خارج �إطار �الأمم �ملتحدة، �إذ� �أ�سرت 

كل من رو�سيا و�ل�سن على رف�ش �لتدخل 

ت��وؤدي  م�سددة  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  �أو  �لع�سكري، 

�إىل عزل �لرئي�ش ب�سار �الأ�سد عن �ل�سلطة، 

ك��م��ا ح��ّم��ل��ت وزي����رة �خل��ارج��ي��ة �الأم��ريك��ي��ة، 

�ندالع  م�سوؤولية  رو�سيا  كلينتون،  هيالري 

ح���رب �أه��ل��ي��ة وم��ذه��ب��ي��ة، �أو ن�����س��وب ح��رب 

طرفاً  �إي��ر�ن  فيها  ت�سبح  بالوكالة  �إقليمية 

م�����س��ارك��اً يف �حل�����رب، وك����ان �مل�����س��وؤول��ون يف 

�جل��م��ه��وري��ة �الإ���س��الم��ي��ة ق���د ه�����ددو� علناً 

�سي�سع  �سورية  يف  �لع�سكري  �لتدخل  ب���اأن 

»�إ�سر�ئيل« يف د�ئرة �خلطر.

يدرك �لقادة �لع�سكريون يف و��سنطن �أن 

�لليبية  كالتجربة  �جلاهزة،  �ل�سيناريوهات 

�لو�سع  يف  حرفياً  تطبيقها  ميكن  ال  مثاًل، 

�ل�سبه يف  �أوج��ه  �ل�سوري، رغ��م وج��ود بع�ش 

كثري من �حلاالت، فقد حّذر رئي�ش �الأركان 

م��ارت��ن دميب�سي، من  �الأم��ريك��ي، �جل���ر�ل 

�تباع �لن�سق �لليبي، فرغم »�سالحية بع�ش 

ليبيا  يف  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لع�سكرية  �لعمليات 

و�إمكانية تكر�رها يف �مل�سهد �ل�سوري«، يرى 

دميب�سي، »�أن �لو�سع �ل�سوري �أكرث تعقيد�ً، 

الأن �سورية حماطة بدول �سديقة وحتتفظ 

�ل�سعيد  ع��ل��ى  ه��ام��ة  دبلوما�سية  ب��ع��الق��ات 

ت��ت��وف��ر للنظام  ���س��روط مل  �ل�����دويل، وه���ذه 

�لليبي«.

وع��ل��ي��ه، ف����اإن �ل����رتوي �الأم���ريك���ي يعود 

بتعقيد  و����س��ن��ط��ن  �ع����رت�ف  �إىل  ب��االأ���س��ا���ش 

رقعة  الت�����س��اع  وحت�سبها  �ل�����س��وري��ة،  �مل�سكلة 

�ل�سر�ع مبا يتعدى �لد�خل �ل�سوري ليطال 

معظم بلد�ن �ملنطقة، ولكن ال ينبغي �لتوهم 

ب����اأن ه����ذه �ل��ع��ق��ب��ات ���س��ت�����س��ك��ل ر�دع������اً د�ئ��م��اً 

للتدخل، بل �ستفر�ش على �لواليات �ملتحدة 

وح��ل��ف��ائ��ه��ا �ل��دول��ي��ن و�الإق��ل��ي��م��ي��ن �مل��زي��د 

لل�سري يف طريق  و�جل��ه��وزي��ة  �الإع�����د�د  م��ن 

�خليار�لع�سكري. 

ويف �ن���ت���ظ���ار ذل�����ك، ت�����س��ت��م��ر �ل��ع��م��ل��ي��ات 

�مل�سلحة لتخريب �لو�سع �لد�خلي، وتهريب 

وتثبيت  �ل�����س��وري��ة،  �مل��ع��ار���س��ة  �إىل  �ل�����س��الح 

�مل��ن��اط��ق �الآم���ن���ة ك��اأم��ر و�ق����ع ع��ل��ى م�����س��ارف 

�حلدود �ل�سورية مع تركيا ولبنان و�الأردن، 

وهذه بحد ذ�تها مرحلة من مر�حل �حلرب 

�الإقليمين،  وحلفائها  �سورية  �سد  �ملعلنة 

وم�����ا ���س��ي��ل��ي��ه��ا م����ن خ����ط����و�ت دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

وع�سكرية لي�ش �سوى ��ستمر�ر لهذه �حلرب، 

وه���ي م��ر���س��ح��ة مل��زي��د م��ن �حل���دة و�الت�����س��اع 

�أكرث منها �إىل �النح�سار و�لتهدئة.

عدنان حممد العربي

ق��ر�ر جمل�ش  �أن »�حلكومة و�سعت  �ل�����س��وري؛ ع��دن��ان حم��م��ود،  �الإع���الم  ك�سف وزي��ر 

�جلامعة �لعربية بالطلب �إىل �إد�رتي قمري عرب�سات ونايل�سات وقف بث �لقنو�ت �لف�سائية 

�سافر�ً وغري  �إطار �حلرب �الإعالمية على �سورية، معتربة هذ� �لقر�ر تعدياً  �ل�سورية يف 

م�سبوق يف تاريخ �لبث �لف�سائي على قنو�ت تلفزة وطنية، و�نتهاكاً �سارخاً حلرية �الإعالم، 

والأخالقيات �ملهنة، ولتدفق �ملعلومات ومو�ثيق �ل�سرف �الإعالمي«.

�إن  حم�������م�������ود  وق�������������ال 

»�ل����ه����دف م���ن ه����ذ� �ل���ق���ر�ر 

وحقيقة  ���س��ورة  تغييب  ه��و 

م���ا ي��ج��ري م���ن �أح������د�ث يف 

����س���وري���ة ع���ن �ل�������ر�أي �ل��ع��ام 

�ل������د�خ������ل������ي و�خل�������ارج�������ي، 

�الإرهابية  �لقنو�ت  ل�سالح 

�ل����ت����ي مت����ار�����ش ك����ل �أن�������و�ع 

�ل��ت��زي��ي��ف و�ل��ف��ربك��ة وقلب 

�ل�سورة  و�إح���الل  �حلقائق 

�لقر�ر �لذي  �الأ�سا�سي �لذي يقف ور�ء هذ�  �لبعد  �أن  �إىل  �مل�سنعة مكان �حلقيقة«، الفتاً 

و�لوقائع  بال�سورة  �ل�سورية  �لتلفزة  قنو�ت  ك�سف  هو  معروفة،  خليجية  دول  �قرتحته 

لدور بع�ش دول �خلليج، كقطر و�ل�سعودية، يف دعم �الإرهاب �لذي يقتل �ل�سعب �ل�سوري، 

وتقدمي �ملال و�ل�سالح �إىل �الإرهابين، و�ختطاف �جلامعة �لعربية وحتويلها �إىل من�سة 

ال�ستدعاء �لتدخل �خلارجي يف �سورية، وتنفيذ �أجند�ت غربية �أمريكية لتفتيت �ملنطقة 

وتق�سيمها«.

�لبث  بقو�نن  ونايل�سات  �إد�رت���ي عرب�سات  �ل��ت��ز�م  ���س��رورة  �ل��وزي��ر حممود على  و�أك��د 

�لف�سائي، و�لعقود �ملربمة مع وز�رة �الإعالم، وعدم �لر�سوخ لالإمالء�ت �ل�سيا�سية، الأن 

�سورية ع�سو موؤ�س�ش يف قمر عرب�سات �ململوك من قبل �لدول �الأع�ساء يف جامعة �لدول 

يف  و�خلا�ش  �حلكومي  �لقطاع  بن  م�سرتكة  موؤ�س�سة  هو  نايل�سات  قمر  بينما  �لعربية، 

م�سر، موؤكد�ً �أن �لقر�ر غري ملزم وغري قانوين، وين�سف �الآليات �لتي حتكم عمل جمل�ش 

وزر�ء �الإعالم �لعرب، وجمال�ش �إد�رة هذه �الأقمار.

و�أو�سح وزير �الإعالم �ل�سوري �أن قوة تاأثري �الإعالم �ل�سوري من خالل �زدياد ن�سبة 

كم�سدر  �ل�سورية  �لتلفزة  قنو�ت  على  �العتماد  و�زدي��اد  �ملنطقة،  م�ستوى  على  �مل�ساهدة 

للمعلومات، وم�سد�قية هذه �ملعلومات، كانت �سبباً �أ�سا�سياً يف حماولة حجب هذه �حلقيقة 

عن �لر�أي �لعام �أمام �ملئات من �لقنو�ت �لتحري�سية �لتي متار�ش وتقوم بنفث كل �سموم 

�لتحري�ش  �أ�سكال  كل  ومت��ار���ش  �إن�ساين،  �أو  مهني  �أو  �أخ��الق��ي  ر�دع  �أي  دون  من  �لفتنة، 

ال�ستهد�ف �لن�سيج �ملجتمعي يف �ملنطقة ب�سكل عام.

ورد�ً على �سوؤ�ل حول �لبد�ئل و�خليار�ت �لتي �ستقدمها وز�رة �الإعالم، �أو�سح �لوزير 

حممود �أن �لبد�ئل و�خليار�ت مت �تخاذها على �الأر�ش، وهناك �الآن بد�ئل موجودة و�سعات 

�الأقمار،  و�لتلفزيون، وهي موجودة على هذه  �الإذ�ع��ة  قمرية مت حجزها من قبل هيئة 

وباإمكان كل �مل�ساهدين يف �سورية و�لعامل �لعربي �عتمادها.

و�أ�سار �إىل �أن قر�ر وقف �لبث مت �قرت�حه من قبل دولة خليجية معروفة، بتقدميها 

كل �لدعم لالإرهاب �لذي تتعر�ش له �سورية، ودعم �مل�سلحن باملال و�ل�سالح، �إ�سافة �إىل 

�ل�سر�كة �الإعالمية من قبل قنو�تها مع �الإرهابين على �الأر�ش، الفتاً �إىل �أنه الأول مرة 

بارتكاب �جلرمية  يقوم  فهو  �الأر����ش،  �ملر��سل على  �الإره��اب��ي هو  يكون  �الإع���الم  يف عمل 

وي�سورها ثم يبثها �إىل هذه �لقناة.
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خالل مناور�ت »�الأ�سد �ملتاأهب« يف �الأردن

�لوزير عدنان حممود

عنا�سر من »�جلي�ش �ل�سوري �حلر« تعمد �إىل قطع �الأ�سجار يف �إحدى غابات ريف حلب

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

بين التدخل العسكري وفرص الحل السياسي

الحرب المعلنة ضد سورية وحلفائها تزداد حدة وشراسة

خـذت  ـُ
ّ
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ال�سيد  العام حل��زب اهلل  الأم��ن  �سكلت دع��وة 

ح�سن ن�سراهلل اإىل حتويل طاولة احلوار الوطني 

ل��ب��ن��ان؛ مثل  ت��اأ���س��ي�����س��ي وط��ن��ي يف  اإىل »م���وؤمت���ر 

املوؤمترات التاأ�سي�سية اجلاري العمل لإجنازها يف 

بع�ض الأقطار العربية«، �سدمة اإيجابية للبع�ض، 

ال��ن��ازف  ال��وط��ن  ال��ي��د على ج��رح  اإن��ه��ا و�سعت  اإذ 

دع��وات  مع  وتالقت  والع�سبيات،  الطائفية  من 

اللبناين  الكيان  عمرها عقود، ورافقت كل عهود 

التاأ�سي�ض  اأنها ف�سلت يف  يتفق اجلميع على  التي 

ال��ع��دل  دول���ة  للبنانين  حت��ق��ق  حقيقية،  ل��دول��ة 

وامل�ساواة، بل اإنها كانت جمرد حمطات لالقتتال 

اللبناين، كلما تعدل ميزان القوى الإقليمي، واإن 

كان البع�ض حاول ت�سميتها زوراً »حرب الآخرين 

على اأر�سنا«، فما نراه هذه الأيام يوؤكد اأن بع�ض 

ي�ستجلب  لأه��داف حملية وخارجية،  اللبنانين، 

بكامل اإرادته نار احلرب اإىل الداخل اللبناين.

فر�سة  ن�سراهلل  ال�سيد  دع���وة  �سكلت  ك��ذل��ك 

ال��وط��ن��ي من  ل��ت��ح��وي��ل ط��اول��ة احل����وار  حقيقية 

الأج���واء  لتربيد  ال�سيا�سة  اأق��ط��اب  ل��ق��اء  جم��رد 

ال�سلم  وح��م��اي��ة  ال��ل��ب��ن��اين،  ال��داخ��ل  يف  املحتقنة 

الأه���ل���ي، م��ث��ل��م��ا ح�����س��ل يف ك���ل ج��ل�����س��ات احل���وار 

منتجة  جل�سات  اإىل   ،2006 ال��ع��ام  منذ  ال�سابقة 

فاعلة،  لبنانية  ل�سخ�سيات  دع���وات  م��ع  تتالقى 

اأبرزها البطريرك املاروين ب�سارة الراعي، حت�ض 

على تو�سيع اأفق احلوار وتطوير »اتفاق الطائف« 

والتو�سل اإىل تفاهم لبناين جديد.

يف الوقت نف�سه، �سكلت دعوة »ال�سيد« �سدمة 

ا�ستمرار  على  ي�سر  ممن  الآخ��ر  للبع�ض  �سلبية 

اأقامه  ال��ذي  الوظيفي  دوره  يف  اللبناين  النظام 

ومنفذ  خ��ادم  جم��رد  لأج��ل��ه:  الفرن�سي  امل�ستعمر 

للم�ساريع اخلارجية، والغربية حتديداً.

ف��م��ن��ذ اأن ُوج����د ال��ك��ي��ان ال��ل��ب��ن��اين ك��م�����س��روع 

بيكو«    - »�سايك�ض  اإف��رازات �سفقة  وظيفي �سمن 

ال��ف��رن�����س��ي��ة - الإن��ك��ل��ي��زي��ة، ت��وا���س��ل ال�����س��راع يف 

لبنان بن دعاة التغيري املطالبن باإقامة الدولة 

القوية، مقابل مت�سك الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة 

م��ق��اب��ل حماية  عليها  ت��ع��ت��ا���ض  ام��ت��ي��ازات  ب��ف��ت��ات 

اأي  النظام واإدامة ا�ستمراره، واإيجاد بيئة تخرب 

كان  لذا  ال�سهيوين،  الكيان  �سد  جدية  مواجهة 

�سعارها مدوياً باأن »قوة لبنان يف �سعفه«، وعندما 

و�سلت تلك الطبقة )الطائفية �سكاًل والعلمانية 

بالطوائف(  تتاجر  لأن��ه��ا  حقيقة،  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

اأداء  اإىل ن��ه��اي��ة م��ط��اف��ه��ا، وف��ق��دت ال��ق��درة ع��ل��ى 

ال����دور امل��ن��اط ب��ه��ا، مل ت��ت��ورع ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة 

توابعها  م��ع  حت��دي��داً،  والفرن�سية  )الأم��ريك��ي��ة 

اأ�سفل درك ال�سعف  اخلليجية( عن اإي�سالها اإىل 

والإن���ه���اك، ع��رب احل���روب ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي دفعت 

 ،1990 عام  الطائف  موؤمتر  لعقد  مقدمة  اإليها، 

اإىل  الوظيفة   - املهمة  لنقل  م��ع��رباً  �سكل  ال��ذي 

طرف اآخر يوا�سل �سيا�سة ال�سم�سرة على ح�ساب 

ال�سيا�سية«  »املارونية  دور  ولأن  وال�سعب،  الوطن 

مل يكن قيادة النظام، بل خدمته وحمايته مقابل 

امتيازات موؤقتة، اأُزيحت لتعي�ض اإحباطاً مل ترف 

له اأجفان »الأم احلنون« ول حكام وا�سنطن.

خالل  ال�سيا�سية«  »املارونية  تهتم  مل  ومثلما 

ع���ه���ود ح��ك��م��ه��ا ب���ف���ق���راء امل����وارن����ة ال���ذي���ن ع��ان��وا 

يف  خ�سو�ساً  اللبنانين،  من  كغريهم  احل��رم��ان 

مناطق الأطراف، على الرغم من اأنها كانت تدعي 

متثيلهم، فاإن مليارت »احلريرية ال�سيا�سية« التي 

تدعي النطق با�سم »اأهل ال�سنة« يف لبنان، مل تزد 

فقراء ال�سّنة اإل فقراً وبوؤ�ساً، ومل حتاول اأو ت�سعى 

اإىل رفع امل�ستوى املعي�سي لفقراء طرابل�ض وعكار 

مل  الذين  ب��ريوت  فقراء  وحتى  و�سبعا،  وعر�سال 

باتوا  بعدما  مدينتهم،  يف  ال�سكن  باإمكانهم  يعد 

تنع�ض ح�سابات  التي  العقارية  امل�ساربات  �سحايا 

احلريرين وحلفائهم.

ه����ك����ذا، ع���ن���دم���ا ن����ع����ري ال��������دور ال���ت���اري���خ���ي 

للم�ساريع  تابعة  باعتبارها  ال�سيا�سية،  للمارونية 

امل�سيحين  اأكرث مما هي خادمة مل�سالح  الغربية 

عموماً واملوارنة خ�سو�ساً، نك�سف يف الوقت نف�سه 

حقيقة الدور الذي حتاول »احلريرية ال�سيا�سية« 

ال�سيا�سية«،  »امل��ارون��ي��ة  وراث����ة  خ���الل  م��ن  لعبه 

وبحملها امل�سروع الغربي  نف�سه، لكن مع الدعاء 

يدح�ض  ل��ب��ن��ان،  يف  ��ن��ة«  ال�����سُّ »اأه����ل  بتمثيل  زوراً 

ادعاءها هذا قول �سمري جعجع »املاأثور« خالل ما 

�سمي »ثورة الأرز«: »نحن مل نذهب اإىل الآخرين، 

هم اأتوا اإلينا«.

املعار�سة  نفهم  اأن  ميكن  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 

ال�سر�سة التي بداأ يظهرها البع�ض لدعوة ال�سيد 

ق��ان��ون  ال��ن�����س��ب��ي��ة يف  ط����رح  اأن  ف��ك��م��ا  اهلل،  ن�����س��ر 

الن��ت��خ��اب��ات ي��ف��ق��د الإق���ط���اع ال�����س��ي��ا���س��ي وامل���ايل 

فاإن رف�ض  التجيريية،  وا�سعاً من قدرته  هام�ساً 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن واق����ع ك��ون��ه��م »رع����اي����ا« يف وط��ن��ه��م، 

اجلميع  تعامل  التي  امل��واط��ن��ة،  بحق  وا�ستبداله 

ب��ع��دل وم�������س���اواة، ب���ل اإن ه���ذا ال��رف�����ض امل��ت�����س��رع 

يعرّب  ل  احلقيقية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  اإىل  ل��ل��دع��وة 

ع��ن ت��اري��خ ���س��راع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن م��ع ن��ظ��ام 1943، 

من  الآن  احلاكمة  ال�سيا�سية  الطبقة  هذه  فاأين 

كمال جنبالط ومعروف �سعد واإبراهيم قليالت 

وف������اروق امل���ق���دم وع���ب���د امل��ج��ي��د ال���راف���ع���ي، وم��ن 

انتفا�سات اللبنانين يف خمتلف مناطقهم رف�ساً 

للظلم والتهمي�ض؟ وهل ت�سقط املبادئ مبجرد اأن 

يعنيه  ال��ذي ل  النظام  قناعه؟ هذا  النظام  يغري 

اإذا بقي اللبنانيون يف اأر�سهم اأم تركوها اإىل بالد 

الغربة، ول يعنيه اإذا جاعوا اأو �سكنوا العراء، لأن 

دوره الوظيفي يف مكان اآخر.

ل��ق��د و���س��ع ال�����س��ي��د ح�����س��ن ن�����س��ر اهلل ط��اول��ة 

احلوار الوطني اأمام م�سروع جدي: »لدينا فر�سة 

لأن جنل�ض �سوياً ونتحدث اإىل بع�سنا البع�ض يف 

موؤمتر تاأ�سي�سي ي�سم عدداً معيناً من ال�سيا�سين 

واأ�ساتذة اجلامعات والق�ساة ورجال القانون، مع 

عدد معن من ممثلي النقابات والعمال.. موؤمتر 

اللبنانية  ال�����س��رائ��ح  ف��ي��ه  تتمثل  حقيقي  وط��ن��ي 

جميعاً، ليناق�سوا كيف نبني دولة«.

»الوظيفة«  لبنان  م��ن  لالنتقال  دع���وة  اإن��ه��ا 

تعمل  التي  الدولة  لبنان  اإىل  املر�سومة خارجياً، 

خلري �سعبها وا�ستقراره، وهي دعوة تلقى �سدى 

اإيجابياً لدى جميع اللبنانين، الذي يتوقون اإىل 

بناء دولة حقيقية، با�ستثناء جماعات 14 اآذار التي 

ت�سر على ال�سري يف خدمة امل�سروع الغربي واأداء 

الوظيفة  �سقطت  ف��اإذا  بها،  كلفها  التي  الوظيفة 

ب��ق��رار  اأ����س���ال  وج�����دت  لأن���ه���ا  الأدوات،  ���س��ق��ط��ت 

التبعية  روائ���ح  منهما  تفوح  خارجين،  ومت��وي��ل 

والذيلية.

وه����ي ك���ذل���ك دع�����وة حل��ف��ظ ك���رام���ة ال��وط��ن 

كل  ك��رام��ة  وت�سون  لأن��ه��ا حتمي  اأوًل،  وامل��واط��ن 

الطوائف واملذاهب اللبنانية، ومتنع ا�ستخدامها 

الوقوف  ع��ن  وتع�سمها  اخل���ارج،  قبل  م��ن  تباعاً 

يف ط���اب���ور ان���ت���ظ���ار امل���ت���غ���ريات حت��ي��ن��اً ل��ف��ر���س��ة 

من  حفنة  مقابل  ودوره���ا،  موقعها  فيها  حت�ّسن 

اأتباع  يبقى  فهل  منها..  ب��اأي  تليق  ل  المتيازات 

على  واأمثالهما  بولتون  وج��ون  فيلتمان  جيفري 

عنادهم، ولو على ح�ساب حا�سر البلد وم�ستقبله، 

موقع  اإىل  ال��ب��الد  تنقل  �سمري  وقفة  يقفون  اأم 

اأف�سل؟ لننتظر انعقاد طاولة احلوار.

عدنان ال�ساحلي
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لبنانيات

مـــواقف
• حركة الأمة دانت التفجري الذي تعر�ض له الوقف ال�شيعي 
يف بغداد، معتربة اأنه يهدد بانزالق الو�شع جمددًا نحو العنف 

الذي بات يهدد باندالع حرب اأهلية.

من جهة ثانية، دانت احلركة االإرهاب الذي يتعر�ض له العمال 

يليق  ال  االأم��ر  وهذا  للهجرة،  دفعهم  ما  لبنان،  يف  ال�شوريون 

بلبنان ووفاء اللبنانيني، الأن �شورية و�شعبها طاملا فتحوا بيوتهم 

واأهابت  الطويلة،  حمنتهم  يف  اللبنانني  ال�شتقبال  وقلوبهم 

يحاولون  فهم  ال�شوريني،  العمال  اأمن  على  احلفاظ  باجلميع 

تاأمني قوت اأهلهم وعيالهم.

ال�شهيوين  الثالثني لالجتياح  الذكرى  حزب الحت��اد، ويف   •
للبنان، راأى اأن امل�شتعمر يحاول اأن يح�شل اليوم على ما عجز 

عن حتقيقه يف االجتياحات املتالحقة ملنطقتنا، ومنها االجتياح 

ال�شهيوين للبنان يف العام 1982، حيث حا�شر العدو عا�شمتنا 

بريوت ملدة ثالثة اأ�شهر، بعدما عجز عن دخولها بفعل املقاومة.

اأن��ه  امل��راب��ط��ون راأت  امل�����س��ت��ق��ل��ن -  ال��ن��ا���س��ري��ن  ح��رك��ة   •
يخرج  اأن  ال����رديء  ال�شيا�شي  ال��زم��ن  ه���ذا  يف  امل��ع��ي��ب  م��ن 

دول��ة  ان��ت��م��اء  يف  لي�شككوا  لبنان  يف  امل��ج��رم��ون  ال��ط��ارئ��ون 

من  الكبار  على  وال��ت��ط��اول  ال��وط��ن��ي،  ك��رام��ي  عمر  الرئي�ض 

امل�شتمر  ت�شجيعه  لوال  ليحدث  كان  ما  والقتلة  املجرمني  قبل 

بعدم  تو�شل  ال���ذي  احل��ري��ري،  رف��ي��ق  ال��دي��ن  �شعد  قبل  م��ن 

الرئا�شة. �شدة  اإىل  وقاتل  جم��رم  برت�شيح  يفعل  ملا   اإدارك���ه 

• كمال �ساتيال؛ رئي�ض املوؤمتر ال�شعبي، �شدد على اأن ا�شتعادة 
من  ت�شتدعي   ،1982 عام  للبنان  ال�شهيوين  االجتياح  درو�ض 

كل اللبنانيني اإعادة توجيه البو�شلة نحو هذا العدو، واحلفاظ 

على قوة لبنان املتمثلة بثالوث »اجلي�ض وال�شعب واملقاومة«. 

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

هو الر�سيد ابن مدينة ال�سهباء؛ مدينة العروبة والكرامة، من الأ�سر 

التي تعترب من اأبرز العائالت عراقة يف لبنان، فاأبوه املرحوم عبد احلميد 

الفرن�سي  ال�ستعمار  م��ن  للتحرر  اللبناين  الوطني  الن�سال  ق��اد  ك��رام��ي 

بالتعاون مع رفاقه من القيادات الوطنية اللبنانية وال�سورية، خلف والده 

ليخطو خطاه وهو يف ريعان ال�سباب، فاأ�سهم يف �سنع »املعجزة اللبنانية«؛ 

اقت�سادياً و�سيا�سياً وثقافياً، وعندما تعر�ض اأمن لبنان للخطر جراء احلرب 

الأهلية التي �ساهم يف تاأجيجها العدو، برز �سيا�سياً على �سعيد الوطن. 

يعترب دولة الرئي�ض ال�سهيد ر�سيد كرامي، الرجل ال�سني الأوحد الذي 

حاز على الرقم القيا�سي لتوليه رئا�سة جمل�ض ال��وزراء ع�سر مرات، كانت 

الأهلية،  احل��رب  اندلعت  حن  فرجنية  �سليمان  الرئي�ض  عهد  يف  اإح��داه��ا 

واآخرها يف عهد الرئي�ض اأمن اجلميل.

نا�سل كرامي للمحافظة على �سيادة وا�ستقرار الدولة اللبنانية، حماوًل 

وامل��راف��ئ  امل��راف��ق  ع��ن  ال��ي��د  ورف���ع  ال�����س��الح  و�سحب  امليلي�سيات  ح��ل  حينها 

العامة.. جهوده هذه مل تعجب القوات اللبنانية وعلى راأ�سها املدعو �سمري 

جعجع، فاُتخذ القرار يف الغرف ال�سوداء باغتيال الزعيم ال�سني الذي بداأ 

يزعج م�سروعهم اخلبيث، وكان تنفيذ اغتياله يف اجلو بتقنية عالية. 

طائرتن  ال�سهيوين  العدو  خطف  الغتيال  قبيل  اأن��ه  ذك��ره  اجلدير 

)hhhh awker hunter( و )fouga magister(  اإىل داخل 

األي�ست هذه املدة كافية لنقل مقعد  فل�سطن املحتلة، وبقيتا عدة �ساعات، 

طوافة ال�puma املفخخ والتي اغتيل فيها كرامي؟ 

قبلها كان جعجع يتوعده ويحذره من موا�سلة �سلوكه ال�سلبي، وعلينا 

األ نن�سى عبارة جعجع امل�سهورة عقب ا�ست�سهاد كرامي: »اأخ��و.... هو قدنا 

اأمر مبنع ال�سيا�سين الذين �ساركوا يف الت�سييع  بدو يتحدانا«، وهو الذي 

من العودة اإىل منازلهم.

اأين ال�سمري الوطني؟ اأين ال�سوت العربي، وهم يجال�سون يومياً �سمري 

جعجع الذي خطط ونفذ لغتيال دولة الرئي�ض ر�سيد كرامي؟ األي�ض من 

الغريب اأن يغيبوا من كان يحاول فك النزاع اللبناين واإعادة ال�سلطة اإىل 

الدولة، واأن يفكوا اأ�سر القاتل ويجعلوه طليقاً ل حكم عليه؟

هل يعقل اأن ن�سمح ملجرم ا�ستغل دماءنا اأن يتقرب اإلينا؟ اإن معرفة هوية 

اأبيك يا دولة الرئي�ض  اأن ندعه ي�ستغل دم  املجرم دافع اإىل البتعاد عنه ل 

�سعد الدين احلريري، فكما طم�ست حقيقة اغتيال الزعيم ال�سني »كرامي«، 

من املوؤكد �ستطم�ض حقيقة معرفة من اغتال ال�سهيد رفيق احلريري، لأن 

اغتيالهما كان من �سنع واحد وب��اأداة واحدة، واحلقيقة وا�سحة واجلميع 

يعرفها، لكن هناك من يخاف الت�سويب عليها، واإن معرفة هذه احلقيقة 

يجب اأن تكون من اأولويات ال�سعب اللبناين اأجمع.

جاهدة  تعمل  خا�سة  حمكمة  له  تن�ساأ  اأن  ي�ستحق  احل��ري��ري  الرئي�ض 

ملعرفة من قتله، لكن األ ي�ستحق الرئي�ض كرامي اأن ُيعامل باملثل؟

اإننا باإطالق �سراح جعجع نكون قد قتلنا ر�سيد كرامي مرتن، نكون قد 

جتاوزنا دم ال�سهيد وعائلته من اأجل اأوهام واأحالم ل عالقة لها بالق�سية، 

بل مل�سالح انتخابية �سيا�سية ولعبة قذرة حتاك على ح�ساب دم رئي�ض وزراء 

القتل  ُتلب�ض جعجع ثوب  الأدل��ة  »ر�سيد كرامي«، وكون  الوطن  لبنان وكل 

وال�سلوع يف اغتيال دولة الرئي�ض ال�سهيد، فيجب تنفيذ حكم العدالة بحقه 

لكي يكون عربة ملن ل يعترب.

�سارة حمادة

ألنه نسر.. اغتالوه في السماء
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الرئي�ض مي�سال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة احلوار اخلام�سة التي ُعقدت يف بعبدا

مـوضـوع الـغــالف



وقعت �شركة »غرين 

غلوري« عقدًا مع ديوان 

العراقي  ال�شني  الوقف 

ل���ط���ب���اع���ة ن�������ش���خ م��ن 

القراآن الكرمي مل�شلحة 

ال��������دي��������وان، وذل�����ك 

ال�����ش��رك��ة  م��ك��ات��ب  يف 

ببريوت.

بني  التوقيع  وج��رى 

»غرين  �شركة  رئي�ض 

العراقي؛  ال�شني  الوقف  دي��وان  رئي�ض  ووكيل  بدر،  نبيل  ال�شيد  غلوري«؛ 

ال�شيخ د. حممود ال�شميدعي، الذي اعترب التوقيع فاحتة تعاون بني الوقف 

و»غرين غوري« ممثَّلة بال�شيد بدر. 

الكرمي  القراآن  بطباعة  �شركته  تقوم  اأن  كبري  ل�شرف  اأنه  بدر  واعترب 

الديوان  يوليها  التي  الكبرية  للثقة  مراآة  العقد  معتربًا  الديوان،  مل�شلحة 

ل�شركته، والتي تعرب عن عمق العالقات بني ال�شعبني اللبناين والعراقي.

ب�����س��اأن ق��ان��ون   1978 اآذار   14 ي�����س��ود جم��م��وع��ات ق���وى  ارت��ب��اك 

النتخاب، فالقوى غري املمثلة يف املجل�ض النيابي، ل ترى اإمكانية 

جمل�ض  اإىل  منها  اأي  ي�سل  لأن   ،2013 يف  املقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

و�سعيف،  حم��دود  ب�سكل  النيابي  املجل�ض  يف  املتمثلة  اأم��ا  ال��ن��واب، 

فاإنها ل ترى اأي اإمكانية لزيادة ح�ستها اإذا مل تخرج من املجل�ض 

�سعودها  نتيجة  ح�سل  الآن  وجودها  اأن  خ�سو�ساً  نهائياً،  املقبل 

التحالف  ه��ذا  يف  الأب���رز  الطرف  اأم��ا  امل�ستقبل،  تيار  »بو�سطة«  يف 

ولهذا  مغبونة،  نف�سها  فتعترب  اللبنانية«،  »القوات  وهو  م�سيحياً، 

ال��ذي  امل�سيحين  ك��ل  ح�سة  لتق�سم  ج��ي��داً  اأ�سنانها  حت�سر  فهي 

يفوزون على لوائح امل�ستقبل ووليد جنبالط، م�ستفيدة من تخوف 

الطرفن من اأي قانون انتخابي اآخر، قد يقل�ض من ح�س�سهما، 

ال�سيا�سية  احلريرية  لأن  ذلك  الن�سبية،  اعتمدت  ما  اإذا  خ�سو�ساً 

واجلنبالطية ال�سيا�سية ل ت�ستطيعان اأن حتتمالن يف ما تعتربانه 

مركز نفوذهما الطائفي - ال�سيا�سي اأي راأي اآخر، قد يقدم اأ�سلوباً 

جديداً يف العمل ال�سيا�سي والت�سريعي، ولهذا فالطرفان ب�سلوكهما 

الحتكاري على امل�ستوى ال�سيا�سي، وبنهجهما الإلغائي لأي طرف 

»القوات« غري  اآخر، يجدان نف�سيهما يف موقع ال�ستجابة ملطالب 

معظم  يعطيها  اأن  احلريري  �سعد  من  تريد  والتي   ،1960 قانون 

ب�سكل  الغربي،  والبقاع  وال�سمال  ب��ريوت  يف  امل�سيحين  املر�سحن 

ي�سبح فيه لقوات جعجع كتلة ترتاوح بن 15 و20 نائباً، وهو اأمر 

الرئي�ض  قوته  ع��ز  يف  امل��ارون��ي��ة  ال�سيا�سة  بطريرك  اإل��ي��ه  ي�سل  مل 

�سيا�سياً  وريثاً  يكون  لأن  جعجع  يوؤهل  ما  �سمعون،  كميل  الراحل 

»�سرعياً« حلزب الكتائب ولل�سيا�سية الع�سبية ال�سمعونية، وميّكنه 

بالتايل من معار�سة البطريرك املاروين ب�سارة الراعي وطروحاته 

ونهجه  العوين  التيار  وج��ه  يف  ال��وق��وف  اإىل  اإ�سافة  الإ�سالحية، 

وامل�سالح  والطوائف  املذاهب  يتجاوز  الذي  الإ�سالحي،  ال�سيا�سي 

ال�سيقة، وفق برنامج لالإ�سالح ال�سيا�سي والدميقراطي يف البالد.

النواب  عدد  ثلث  من  تقرتب  والتي  للقوات،  امل�سيحية  الكتلة 

واحلزب  امل�ستقبل  من  حللفائه  يتبقى  ما  اإىل  اإ�سافة  امل�سيحين، 

التقدمي ال�سرتاكي، جتعله احل�سان الأبي�ض ل�»14 اآذار 1978« يف 

2014، يف وقت تتقل�ض - ح�سب خطته -  النتخابات الرئا�سية يف 

ح�سة حلفائه من امل�سيحين، حتديداً حزب الكتائب، الذي ميتلك 

ثروة عقارية كربى، من خم�سة نواب اإىل نائبن فقط، ما يجعل 

اآج��اًل يف قب�سة �سمري  اأو  العتيق لآل اجلميل عاجاًل  هذا احل��زب 

1993، حينما قرر  العام  ال��ذي ي�سع عينه عليه منذ  جعجع، وهو 

ففاز  �سعادة،  ج��ورج  الراحل  احل��زب يف وجه  رئا�سة  خو�ض معركة 

عليه الأخري، وانكفاأ جعجع لي�سكل حزبه بعدها والذي حل لحقاً.

فهل ير�سى �سعد احلريري اأن تقرتب ح�سة حليفه الأ�سا�سي 

يف 14 اآذار 1978؛ �سمري جعجع، من ح�سته؟ وماذا �ستفعل القواعد 

كرمى  نيابي  طي  بحامت  احل��ري��ري  �سعد  متثل  ما  اإذا  امل�ستقبلية 

لعيون قاتل ر�سيد كرامي وجوليان وطارق �سمعون وجيهان طوين 

فرجنية؟

اأحمد �سحادة

رغ�����م رف�����ع الأف�����رق�����اء ال��ط��راب��ل�����س��ي��ن 

يف  امل�سلحن  ع��ن  ال�سيا�سي  ال��غ��ط��اء  ك��اف��ة 

ط��راب��ل�����ض، ل ت���زال امل��دي��ن��ة ت�سهد ت��ده��وراً 

خطوراً  واأ�سده  جديده  الأمني،  و�سعها  يف 

العلوية،  الطائفة  اأب��ن��اء  على  الع��ت��داء  هو 

جبل  منطقة  خ��ارج  م�ساحلهم  وا�ستهداف 

فتنة مذهبية  لإ�سعال  حم�سن، يف حماولة 

ب���ن م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ال��ط��راب��ل�����س��ي، بعد 

عجز الإدارة اخلارجية لالقتتال يف �سورية 

اإث����ارة فتنة مماثلة يف اجل��ارة  ول��ب��ن��ان ع��ن 

الأقرب، بالإ�سافة اإىل ف�سل الإدارة املذكورة 

الأرا���س��ي،  اإق��ام��ة منطقة ع��ازل��ة على  م��ن 

حماولة  لأي  ال�سوري  اجلي�ض  ت�سدي  بعد 

اأنظارها  توجيه  اإىل  دفعها  م��ا  ال��ن��وع،  م��ن 

ن��ح��و ل��ب��ن��ان ال�����س��م��ايل، م�����س��ت��غ��ل��ة ال��ت��ن��وع 

اإق��ح��ام مكوناته يف  امل��ذه��ب��ي ف��ي��ه، مل��ح��اول��ة 

تقوي�ض  اإىل  حتماً  ي��وؤدي  مذهبي،  اقتتال 

ال���س��ت��ق��رار يف ب��ع�����ض م��ن��اط��ق��ه، وب��ال��ت��ايل 

وو�سعها  ال��دول��ة،  �سلطة  ع��ن  اأمنياً  عزلها 

بيئة  ل��ت��اأم��ن  »ال��ت��ك��ف��ريي��ن«،  �سلطة  حت��ت 

يف  املتورطة  امل�سلحة  للمجموعات  حا�سنة 

ل�ستهداف  ال�����س��وري،  ال���س��ت��ق��رار  تقوي�ض 

�سورية انطالقاً من لبنان، وما يوؤكد ذلك 

ت��اب��ع��ة لل�سابط  م�����س��ارك��ة جم��م��وع��ات  ه��و 

وامل�سوؤول  الأ�سعد،  ريا�ض  املن�سق  ال�سوري 

يف تنظيم »الإخوان« اأبو يا�سر اللبابيدي يف 

ال�ستباكات الأخرية بن جبل حم�سن وباب 

التبانة، التي ما كانت لتتوقف لول عر�ض 

اأحد القادة الأمنين اأ�سماء بع�ض املتورطن 

فيها خالل اجتماع فاعليات طرابل�ض الذي 

ُعقد يف منزل الرئي�ض جنيب ميقاتي، الأمر 

الذي اأحرج »امل�ستقبل« ودفع املجتمعن اإىل 

امل�سلحن، بح�سب م�سادر  الغطاء عن  رفع 

حزبية طرابل�سية.

اإدارة  اأن  امل�سادر  توؤكد  ال�سدد  هذا  ويف 

اإىل  م��وؤخ��راً  اأوك��ل��ت  الق��ت��ت��ال يف طرابل�ض 

الأ�سعد وامل�سوؤول الأمني يف تيار »امل�ستقبل« 

العميد حمود، معتربة اأن الظهور الإعالمي 

ال���س��ت��ب��اك��ات،  خ���الل  »ال��وه��اب��ي��ن«  لبع�ض 

امل��ذه��ب��ي، من  ال�����س��راع  ت�سعري  اإىل  ي��رم��ي 

خ���الل ا���س��ت��غ��الل اخل���الف ال��ع��ق��ائ��دي بن 

اأبنائها، واإبعاد الأنظار عن اجلهات الفعلية 

املتورطة يف خمطط »عزل طرابل�ض«.

وق��د ل��وح��ظ يف الآون����ة الأخ����رية تدفق 

املزيد من »النازحن« ال�سورين الذكور اإىل 

املراقبن  ريبة بع�ض  اأث��ار  لبنان، ما  �سمال 

النزوح هذه  تكون حركة  اأن  توقعوا  الذين 

لإمداد املجموعات امل�سلحة يف طرابل�ض.

���س��اأن ع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب ال�سالح  اأم���ا يف 

اإىل �سورية عرب الأرا�سي اللبنانية، فتوؤكد 

م�سادر وا�سعة الطالع اأن عمليات التهريب 

اإدخال  اإىل  ال�سبب  عازية  موؤخراً،  تراجعت 

ال�سالح عرب البواخر. 

ح���وادث  اأن  لري���ب  مت�سل،  ���س��ي��اق  ويف 

م�سلحة  ل���»امل�����س��ت��ق��ب��ل«  اأّم���ن���ت  ط��راب��ل�����ض 

�سيا�سية قد ي�ستغلها يف م�ساألتن:

و�سع  التي  احل���وار  ط��اول��ة  ن�سف  اأوًل: 

العوائق اأمام عجلتها، فكيف ميكن اأن يعقد 

حوار على وقع اأ�سوات القنابل؟

ث���ان���ي���اً: اإظ���ه���ار احل��ك��وم��ة ع���اج���زة عن 

م��ع��اجل��ة امل��ل��ف الأم���ن���ي، وب��ال��ت��ايل اإح����راج 

ال�ستقالة،  اإىل  ودفعهم  مكوناتها،  بع�ض 

لإ�سقاط احلكومة، وهذا ما اأملح اإليه وزراء 

»التغيري والإ�سالح«.

واإدارت���ه  للم�ستقبل  م�سلحة  ل  لذلك، 

اخلارجية بعودة الهدوء اإىل طرابل�ض، ولو 

التي  اله�سة  الهدنة  وما  ذل��ك،  عك�ض  اأعلنا 

للخرق  تتعر�ض  والتي  طرابل�ض  ت�سهدها 

يومياً، اإل اأ�سبه با�سرتاحة حمارب، بانتظار 

الو�سع  ف��الي��زال  العمليات،  اأم��ر  ياأتيه  اأن 

الأم���ن���ي ق��اب��اًل ل��الن��ف��ج��ار اأي حل��ظ��ة رغ��م 

النت�سار الأمني الأخري.

ح�سان احل�سن

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

عميل.. برتبة زعيم
تتغري الأحوال من زمن اإىل زمن، لكن »�سبحان اللي بيغري وما بيتغري«.. ففي 

املا�سي عندما كان ُيطلق �سراح �سجن، مهما كانت تهمته )�سرقة اأو قتل اأو اغت�ساب 

اأو اعتداء اأوغريها من التهم(، كان املطلَق �سراحه يخرج من ال�سجن ويتوارى عن 

الأن��ظ��ار خجاًل، ول ي��زور اأح��داً ول ُي��زار، ول يظهر اإل بعد م��رور ف��رتة طويلة من 

الزمن )عل�سان ما حدا ياأ�ّسر عليه باأيدو ويئّلو: �سو.. اإميتن طلعت من احلب�ض( اأو 

فالن يقول لفالن وعلى م�سمع منه: »هيدا بعدوا طالع من احلب�ض.. ما تقرب عليه 

بي�سم�سك«.. فالنا�ض يف املا�سي كانوا ينظرون اإىل هوؤلء نظرة احتقار، ول يختلطون 

بهم لئال ت�سوء �سمعتهم، لأنهم يف نظرهم القرتاب من هوؤلء ي�سيء اإىل ال�سمعة، 

فاإذا مّر ال�سجن ال�سابق ب�سارع ما، كان النا�ض يغريون اجتاههم )م�سان ما يحطّو 

عينون بعينو(.

يف القوانن اللبنانية، ويف اأي قانون يف اأي بلد من بالد العامل، وحتى الدول غري 

املكت�سفة حتى الآن، القاتل اإما ُيحكم عليه بالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد )اأنو يا هيك يا 

هيك(، وال�سارق من �سنة اإىل ع�سر �سنوات، واملتعامل مع العدو بالإعدام.. ما يف غري 

هيك..

ت��غ��ري ال���زم���ن، ف��ح��ا���س��رن��ا غ��ري��ب ع��ج��ي��ب، ي��خ��رج ال��ع��م��ي��ل م��ن ال�����س��ج��ن م��زه��واً 

نن�سى  ول  منزله،  اإىل  ال�سجن  ب��اب  من  الأ���س��ف  وم��ع  تواكبه،  �سيارات  كالطاوو�ض؛ 

اأ�سوات فتح قناين ال�سمبانيا! اإنه زمن  اأ�سوات املفرقعات والأعرية النارية، واأحياناً 

العميل - الزعيم املفرج عنه..

واملقاومة  الن�سال  ي��ّدع��ون  م��ري��ب،  ت�سابه  م��وؤخ��راً  عنهم  امل��ف��رج  العمالء  فبن 

املخابرات  ب�سباط  والت�����س��ال  الأم����وال  بقب�ض  وي��ع��رتف��ون  طريقته(،  ح�سب  )ك��ل 

وجرمهم  ال�سهيوين  الكيان  مع  التعامل  بتهمة  عليهم  القب�ض  األقي  )م�سغليهم(، 

الق�ساء و�سجنهم، واأفرج عنهم باحتفالت وطبل وزمر، ول نن�سى الدبكة اللبنانية، 

الن��ت�����س��ارات  اأع��ظ��م  فيها  ���س��ّط��روا  ال��ذي��ن  كالفاحتن  وق��راه��م  مناطقهم  ف��دخ��ل��وا 

والبطولت.. تغرّي الزمن، ممكن، لكن يبقى العميل عميل، واملنا�سل منا�سل.. مهما 

حاولوا اللعب على امل�سميات وتغيري الواقع و»ال�سحك على النا�ض«.

امل�سحك املبكي اأن يكون بانتظار هوؤلء نواب من واجبهم مراقبة القوانين التي 

حتاكم العمالء.

تعامل  من  بغباء  بل  بذكائهم،  لي�ض  لكن  نعم،  اخرتاقنا..  يف  جنحوا  ال�سهاينة 

معهم، واأطلق �سراحهم..

احل��روب  م��ّر  على  واجل��وي��ة  وال��ربي��ة  البحرية  ب��الع��ت��داءات  ق��ام��وا  ال�سهاينة 

من  ومعلومات  معطيات  على  بناء  كانت  العتداءت  واأك��رث  لبنان،  على  الإ�سرائيلية 

قبل العمالء، فُدمرت مدن وقرى، وا�سُت�سهد مدنييون، و�سقط ع�سرات الآلف بن 

قتيل وجريح، كل ذلك بف�سل املعلومات التي اأر�سلها العميل، والعميل عميل )ما اإلوا 

�ساحب( قد يو�سي باأخيه واأبيه، ولي�ض بابن قريته فقط، لكن اأن يطلَق �سراح عميل 

بعد فرتة من احلب�ض، ف�»�سي عجيب«!

مادية،  مكا�سب  على  للح�سول  �سرقة  بعملية  القيام  ال�سارقن  كبار  اأح��د  فّكر 

وو�سع يف ذهنه اأنه اإذا األقي القب�ض عليه، �سينكر تهمة ال�سرقة، ويعلن بالفم املالآن 

وبكامل وعيه واإرادته، اأنه عميل..

)اإن  العمالة  تهمة  اأم��ا  �سنن(،  ع�سر  فيها  �سي  )اأك��رت  ال�سرقة  بتهمة  فال�سجن 

كرتت بيخود فيها تلت �سنن(. �سرنا بزمن البع�ض �سار يقول..

»هنيئاً« لل�سارق.. و»مربوك« للعميل..

�سعيد عيتاين

»غرين غلوري« توقع عقد طباعة 
المصحف الشريف

) العدد 217(  اجلمعة - 8 حزيران - 2012

يبتز المستقبل والتقدمي من أجل قانون الـ60

جعجع: األمر لي مسيحيًا في لوائحكم

الدواليب لي�ست لالإحراق فقط.. بل لها ا�ستعمالت اأخرى

من هم المتورطون الحقيقيون بحوادث 
طرابلس؟ ولمصلحة من؟



طرابل�س رهينة قلة من 

»اخلوارج«، والطرابل�سيون 

مبعظمهم يحبون احلياة.. ال بديل 

عن احلوار يف لبنان، فلبنان بلد 

التوازنات ال�سيا�سية والطوائفية، 

ومن �سيعتمد �سيا�سة االإق�ساء 

�سيتعر�س للإق�ساء.

اأمني عام حركة »التوحيد الإ�سالمي« 

يف ط��راب��ل�����ص ال�����س��ي��خ ب����الل ���س��ع��ب��ان خ�ص 

واإليكم  التايل،  باحلديث  »الثبات«  جريدة 

احلوار:

ال�سيخ  ب���راأي  طرابل�ص  يف  يح�سل  م��ا 

جديدة،  جلولة  ا�ستعداد  ه��و  �سعبان  ب��الل 

ب���راأي���ه ك��ل ف��ت��ائ��ل ت��ف��ج��ر الأزم�����ة ل ت��زال 

م��ت��وف��رة، »م��ا ي��ج��ري ال��ي��وم م��ن معاجلات 

امل���خ���رج  لأن  م���وؤق���ت���ة،  ه���دن���ة  اإل  ل��ي�����س��ت 

احلقيقي يكون باإيجاد حل جذري لالأزمة، 

التي  الطرابل�سية  ال��دم��اء  �سيالن  ووق���ف 

وحلبة  بريد  �سندوق  تكون  اأن  منها  ي��راد 

����س���راع ل��ل��م��ت�����س��ارع��ني«، وي���ق���ول ���س��ع��ب��ان: 

اأن تعود عا�سمة ال�سمال عا�سمة  »املطلوب 

ل���ب���ن���ان ال���ث���ان���ي���ة، لأن����ه����ا ك���ان���ت ول ت����زال 

ال�سيا�سي  والنفتاح  العلم  مدينة  و�ستبقى 

اأو  ال��دي��ن  النظر ع��ن  والق��ت�����س��ادي، بغ�ص 

الفرتات  ال�سيا�سي، ورغم  الراأي  اأو  املذهب 

الع�سيبة التي منر بها اليوم«.

ت�سهدها  التي  املوجة  اأن  �سعبان  يعترب 

من  اأك��رب  ه��ي  ال��ي��وم  الطرابل�سية  ال�ساحة 

مهامنا  ع��ن  ن�ستقيل  األ  »ي��ج��ب  اجل��م��ي��ع، 

ملنع  دائم وحثيث  ب�سكل  ن�سعى  نحن  طبعاً، 

ما  واأح��ب��ائ��ن��ا،  اأهلنا  بتوعية  التفجر  ه��ذا 

�سراعات  نتيجة  لي�ص  مدينتنا  يف  ي��ج��ري 

حملية اأو مناكفات بلدية، ل�سنا �سركاء مبا 

دم��اء،  م��ن  ُنقدمه  م��ا  اإل مب��ق��دار  يح�سل، 

ن��ح��ن جم���رد وق����ود وذب���ائ���ح ت��ق��دم مل�سالح 

املواجهات  ثمار هذه  يقطف  الآخرين، من 

ال�سيا�سيني  بع�ص  الأ�سف  مع  هم  الدامية، 

والدولية،  الإقليمية  والأط���راف  املحليني، 

يدركوا  ب��داأوا  النا�ص  من  كثراً  اأن  واأعتقد 

النا�ص  اأ�سف، رغم وعي كل  ذل��ك، لكن بكل 

ي�ست�سعرون  اأن��ه��م  غ��ر  امل����وؤام����رة،  حل��ج��م 

���س��يء«،  فعل  ن�ستطيع  ل  وي��ق��ول��ون  العجز 

ع��دم  يعني  ه���ذا ل  »ل��ك��ن  ���س��ع��ب��ان:  ي�سيف 

اجن��������رار ال���ب���ع�������ص يف اأت��������ون ال�������س���راع���ات 

الداخلية«.

قلة ت�سيطر على طرابل�س

يعلق ال�سيخ �سعبان على الت�سريحات 

امل��ح��ر���س��ة، وال��غ��ام��زة لإ�سعال  الإع��الم��ي��ة 

ال��ف��ت��ن��ة ب��ال��ق��ول: »ل ي��وج��د ح���رب اأه��ل��ي��ة 

يف ط���راب���ل�������ص، ه���ن���اك ج���زئ���ي���ات ���س��غ��رة 

ه��ذا  ت��دخ��ل يف  ال��ط��راب��ل�����س��ي  املجتمع  م��ن 

ال�سراع، لكن رغم كل التجيي�ص الطائفي 

يف ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ���س��ن��وات، ال��ن��ا���ص م��ل��ت تلك 

ال�����س��ع��ارات، وت���ري���د ال���وح���دة ف��ي��م��ا بينها 

والعي�ص ب�سالم«، �سعبان ل ينكر متكن قلة 

قليلة من ال�سيطرة على مدينة طرابل�ص: 

»باإمكان تفجر مدينتي طرابل�ص وبروت 

من قبل �سلة �سغرة، ل�ست بحاجة لآلف 

الأ�سخا�ص، ع�سرات الأفراد باإمكانهم ق�ص 

م�ساجع اأهل بروت ولبنان حتى، وهذا ما 

يح�سل من حني اإىل اآخر«.

امل�سلحني  خلد  يف  ي���دور  عما  �ساألناه 

ي��ح��ددون  ك���ان���وا  اإذا  وع��م��ا  يف ط��راب��ل�����ص، 

من  تعرف  اأن  تريد  النا�ص  لأن  اأهدافهم، 

ي��ع��ادون: ال��ع��ل��وي��ون، اأم ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري، 

ب��الل  ال�سيخ  ي���رد  يخالفهم؟  راأي  اأي  اأم 

للم�سهد  وجهان  »هناك  مو�سحاً:  �سعبان 

عالقة  ل��ه  ت��ن��ف��ي��ذي  الأول  ال��ط��راب��ل�����س��ي، 

ا�سطناع  الأر����ص، عرب  على  واق��ع  بفر�ص 

وج��ذب  الق��ت��ت��ال  لتربير  وهميني  اأع����داء 

الإع����������الم واإق������ح������ام اخل��������ارج ب����ال����داخ����ل، 

الواقع  تتجاوز  اأب��ع��اد  له  �سيا�سي  وال��ث��اين 

الطرابل�سي«، يف�سر �سعبان اأكرث: »م�ساكل 

طرابل�ص ُيراد منها تغير حكومة الرئي�ص 

اأخ��رى  بحكومة  والإت��ي��ان  ميقاتي،  جنيب 

قريبة من توجهات فريق املعار�سة، وهذا 

تيار  النائب يف  وا�سح  ب�سكل  اإليه  اأ�سار  ما 

امل�ستقبل نهاد امل�سنوق يف اإحدى اجلامعات، 

وق��ول��ه اإن ق��ط��ع ال��ط��رق��ات والإ���س��راب��ات 

املناطق  ك��اف��ة  لتعم  طرابل�ص  م��ن  �ستبداأ 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة.. اأم���ا ال��وج��ه الآخ����ر م��ن اإث���ارة 

ال��ع��ازل��ة يف  اإي��ج��اد املنطقة  ال��ق��الئ��ل، ه��و 

واإ�سغاله  اجلي�ص  باإ�سعاف  لبنان،  �سمال 

عن �سبط احلدود«، يكمل �سعبان مقاربته 

ال�سمالية: »التفا�سيل الأخرى من عناوين 

داخلية لي�ست اإل اأحجار �سطرجن يف خدمة 

النا�ص  لأن  اجلميع،  م��ن  الأك���رب  امل�����س��روع 

التبانة  ب��اب  م��ن  ك��ان��وا  ���س��واء  يف طرابل�ص 

ال�سيدة  ح��ي  اأم  حم�سن  جبل  اأم  القبة  اأم 

والربانية، كلها ت�سرتك فيما بينها، الفقر 

والإج��ح��اف واحل��رم��ان، وب��ال��ت��ايل الأم��ور 

التي جتمع اأكرث من الأمور التي ُتفرق«.

النا�س مّلت

الأهمية كثراً  �سعبان  ال�سيخ  يعر  ل 

من  اللبناين  اجلي�ص  ا�ستهداف  ل��دع��وات 

قبل بع�ص القادة ال�سيا�سيني، يقول: دعوة 

�ساكل  وما  احل��ر«  اللبناين  »اجلي�ص  اإن�ساء 

واقعي،  غر  طرح  الراهن،  الوقت  يف  اأقله 

لأن ق�سائي عكار وال�سنية ي�سكالن العمود 

الفقري للجي�ص اللبناين، الأجهزة الأمنية 

اأم��ن  اأو  اأو ف���رع م��ع��ل��وم��ات  اأم����ن ع���ام  م��ن 

ت�سيب،  وق��د  ُتخطئ  ق��د  جي�ص  اأو  داخ��ل��ي 

ولكن وحدة هذه املوؤ�س�سات تبقى اأقوى من 

دعوات ال�سرذمة، متاماً كال�سعب الذي مل 

يف  ولبنان  والقتتال..  وال�سرذمة  الِق�سمة 

على  ونحن  يق�سم،  اأن  من  اأ�سغر  النهاية 

م�سى احلرب اللبنانية خرِبنا جيداً اأنه يف 

هذا الوطن ل ميكن اإلغاء اأحد فيه«.

يف  يتطاحن  من  �سعبان  ال�سيخ  ب��راأي 

الداخل ل ي��دري م��اذا يريده اخل��ارج، لأن 

الآخرين بطريقة  اجلميع يخدم م�ساريع 

اأو ب��اأخ��رى، يقول: »م��ن حيث ن��دري اأو ل 

ن����دري، امل�����والة وامل��ع��ار���س��ة ت��ف��ي��د ال��ق��وى 

وخطبنا  بت�سريحاتنا  لأن���ه  الإق��ل��ي��م��ي��ة، 

احلالة  تقوي�ص  اأحياناً  نخدم  واإع��الم��ن��ا، 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ون���زي���د ال��ت�����س��ط��ر وجت��زئ��ة 

جم��ت��م��ع��ن��ا ال���ل���ب���ن���اين وال����ع����رب����ي«، ي��ت��اب��ع 

�سعبان حديثه ل�»الثبات«: »وحدها الروؤية 

الأم��رك��ي��ة  ال�����س��ر  اإدارة  مت��ن��ع  ال��وط��ن��ي��ة 

منعتنا  م���ن  ال��ن��ي��ل  ال���ك���ربى  وامل�������س���اري���ع 

الوطنية«.

فكر خوارجي

يكرر �سعبان دعوته لنبذ التقاتل بني 

خ�سو�ساً،  وامل�سلمني  عموماً  اللبنانيني 

ق���ال �سلى  اأخ�����وة،  امل��وؤم��ن��ني  ي��ق��ول: »لأن 

كفاراً  بعدي  ترجعوا  »ل  و�سلم:  عليه  اهلل 

ب��راأي��ي  ب��ع�����ص..«،  رق���اب  ي�����س��رب بع�سكم 

هناك فكر »خوارجي« اإلغائي بني امل�سلمني، 

ن��ح��ن ن���رى م���ن خ���الل ال���دي���ن ف�����س��ح��ة يف 

الفكر والعتقاد انطالقاً من قول اهلل عز 

وجل {ل اإكراه يف الدين..}، فكيف يكون 

الراأي  ال�سيا�سة؟ الختالف يف  الإك��راه يف 

�سدر  منذ  الإ���س��الم  يف  م��وج��ود  ال�سيا�سي 

الإ����س���الم وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا، والخ��ت��الف 

وتعدد الآراء ل ينزع عن الإن�سان اإن�سانيته، 

النا�ص  اإ���س��الم��ي��ت��ه،  دائ���رة  م��ن  امل�سلم  ول 

كلها ُي�سان دمها وعر�سها ومالها، لالأ�سف 

اليوم البع�ص يريد تنفيذ �سيا�سة الرئي�ص 

الأم���رك���ي ال�����س��اب��ق ج���ورج ب��و���ص ومقولة 

»من لي�ص معنا فهو �سدنا«، يكمل �سعبان 

ح��دي��ث��ه جل���ري���دة »ال���ث���ب���ات«: »ال�����س��ي��ا���س��ة 

اأري���ك���م اإل ما  ال��ف��رع��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ول ل 

ال�����س��ر مب�����س��روع  ال��ن��ا���ص يف  ت��ره��ب  اأرى، 

واحد، ومتار�ص الديكتاتورية با�سم الدين، 

وت�سادر كل راأي حر، وهذا الأمر خمالف 

ل���ل���ق���راآن ال���ك���رمي وح��ق��ي��ق��ة ال���دي���ن، لأن���ه 

النا�ص،  على  بالفكر  ال���س��ت��ك��راه  ي��ج��وز  ل 

وب��ال��ت��ايل م���ن ُي�����س��ت��ك��ره ل ���س��يء ع��ل��ي��ه«. 

العودة  »املطلوب  �سعبان:  ال�سيخ  وي�سيف 

اإىل م��ن��اب��ع دي��ن��ن��ا ال���ذي ي���رتك ل��الإن�����س��ان 

حرية اختيار الفكر والعتقاد كي ل ندخل 

ل  وك��ي  امل�����س��اد،  والتكفر  التكفر  دائ���رة 

اإىل  ي��ت��ح��ول م��ل��ي��ار و700 م��ل��ي��ون م�����س��ل��م 

مليار و700 مليون متقاتل«.

لبننة �سورية

ين�سح  ال�����س��وري��ة،  الأزم����ة  بخ�سو�ص 

من  ال�ستفادة  ال�سوريني  �سعبان،  ال�سيخ 

على  »تقاتلنا  ي��ق��ول:  اللبنانية،  التجربة 

اإلغاء  الكل  واأراد  بلدنا،  يف  عاماً   20 م��دى 

الآخ������ر، ف��ك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة وه����ن اجل��م��ي��ع 

فكما جل�ص  وامل��ج��ت��م��ع،  ال���دول���ة  وت�����س��رذم 

ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات على  ن��ه��اي��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون يف 

ط��اول��ة احل����وار واأن��ت��ج��وا ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف، 

على ال�سوريني التحاور فيما بينهم لو�سع 

وح��ده  احل���وار  لأن  ال�سيا�سي،  م�سروعهم 

باإمكانه وقف دوامة العنف يف اأي بلد، نحن 

ال�سئيل،  �سكاننا  ح��ج��م  رغ���م  كلبنانيني 

ح��وايل  وه��اج��ر  ق��ت��ي��ل،  األ���ف   200 خ�سرنا 

اإىل اخل��ارج، وتفاقم الدين  مليون لبناين 

60 مليار دولر، والنا�ص خ�سرت  العام اإىل 

مواطنتها ل�سالح الهويات املذهبية، وفقد 

العامل  م�ستوى  على  ال��ري��ادي  دوره  لبنان 

العربي والإ�سالمي، متاماً كما ُيراد اليوم 

ل�سورية«.

بح�سب �سعبان املطلوب ل�سورية لبننة 

ال�����س��راع، وال��ع��اق��ل ه��و م��ن يتعظ بغره، 

ال��ي��وم م��ن �سراع  ي��ق��ول: »اخل��ا���س��ر الأول 

ع���ام ون�����س��ف ع���ام يف ���س��وري��ة ه��و ال�سعب، 

امل�ساريع  هي  اأزمتها  من  الأول  وامل�ستفيد 

ي�ستحق  ال���ذي  ���س��وري��ة  �سعب  الأم��رك��ي��ة، 

اأي�ساً، وهذا  احلرية يريد لنف�سه الكرامة 

امل��ق��اوم��ة  �سيا�سة  م��ع  ي��ت��ع��ار���ص  ل  الأم����ر 

واملمانعة، بل هما يكمالن بع�سهما بع�ساً، 

احلرية تعزز الكرامة واملمانعة لأن العبيد 

ي��واج��ه��ون(،  ي��ق��ات��ل��ون ول  ي���ك���ّرون )ل  ل 

التنبه من  ال�سوري  ال�سعب  على  وبالتايل 

اأجندات خارجية خبيثة، لأن جل ما تريده 

�سورية  اإ�سعاف  هي  ال�سهيونية  ال�سر  اآلة 

ك�سعب وكدولة«.

وي���ق���ول ���س��ع��ب��ان: »ي����ري����دون ال���ع���ودة 

ما  وه���ذا  احل��ج��ري،  الع�سر  اإىل  ب�سورية 

ي��رف�����س��ه ك���ل ال�����س��ع��ب ال�������س���وري، ل يعني 

اأمركا ول الغرب من يحكم �سورية، املهم 

الإقليمي،  تاأثرها  دوره��ا ومن  النيل من 

وهذا ما على ال�سوريني التنبه له«.

توازن يف طرابل�س

يرف�ص  ال�سمال  اأح���داث  اإىل  بالعودة 

ق��ادرة  امل�سلحني  اإرادة  اإن  مقولة  �سعبان 

الطرابل�سيني،  على  اإرادت���ه���ا  ف��ر���ص  على 

يقول �سعبان: »ال�سورة يف عكار وطرابل�ص 

وال�����س��ن��ي��ة ل��ي�����ص ك��م��ا ي�����س��وره��ا الإع�����الم، 

ل  وجمتمعي  وفكري  �سيا�سي  تنوع  هناك 

ع��ن حم���اولت كم  �ساألناه  اإل���غ���اوؤه«،  ميكن 

�سعبان:  ال�سيخ  ي��رد  ب��ال��ق��وة؟  التنوع  ه��ذا 

»ال���ك���ل ي����درك اأن����ه ب��ال��ق��وة ل مي��ك��ن ره��ن 

اإرادة الطرابل�سيني، واملعار�سة قبل املوالة 

ت���دارك���ت ن��ت��ائ��ج ه���ذه الأع���م���ال الأم��ن��ي��ة، 

ويف  عنها،  م�سوؤوليتها  نفي  اإىل  و�سارعت 

القوى  م��وازي��ن  اأن  يعلم  اجلميع  النهاية 

املطلوب  فريق،  �سد  فريق  ل�سالح  لي�ست 

ال��ت��ن��وع ال��ت��ك��ام��ل��ي ل ال��ت��ن��وع ال��ت��ج��زي��ئ��ي 

�سيتعر�ص  يلغي  اأن  اأراد  وم��ن  الإل��غ��ائ��ي، 

ي��ت��ك��ام��ل  اأن  اأراد  وم����ن  الإل�����غ�����اء،  حل����رب 

���س��ن��ت��ف��اع��ل م��ع��ه، وت��اري��خ��ي��اً ل��ن��ت��ع��ل��م من 

الإل����غ����اء يف احل���رب  ���س��ي��ا���س��ة  اأن  جت��ارب��ن��ا 

الأهلية مل تنجح باإلغاء اأي فريق«.

ي�������س���ع ال�������س���ي���خ ����س���ع���ب���ان الأح����������داث 

فريق  كل  روؤي��ة  ك��ادر  �سمن  اأي�ساً،  الأمنية 

داخ��ل  املطلقة  الأك��رثي��ة  على  لال�ستحواذ 

امل��ج��ل�����ص ال��ن��ي��اب��ي، ي���ق���ول: »ل اأع��ت��ق��د اأن���ه 

جهة  لأي���ة  مطلقة  اأك��رثي��ة  ه��ن��اك  �سيكون 

ي��ع��ي�����ص على  ل��ب��ن��ان دوم������اً  ���س��ي��ا���س��ي��ة، لأن 

يف  لها  مكان  ل  الإل��غ��اء  و�سيا�سة  ال��ت��واف��ق، 

�ستكون ممحقة  بلدنا، ويف حال »جربناها« 

دميقراطياً  ب��ل��داً  لي�ص  فلبنان  جميعاً،  لنا 

ف��ق��ط، ه��و ب��ل��د ت��واف��ق��ي، وم���ا ح�سل عليه 

النتخابات  يف  طرابل�ص  يف  امل�ستقبل  تيار 

انتخابات  يف  الآن  بعد  يتكرر  ل��ن  النيابية 

الإعالمي  الت�سويق  لأن  ح�سلت،  اإذا   2013
النا�ص  لأخ��ذ  احل��ري��ري  رفيق  اغتيال  على 

ب��ال���»ب��و���س��ط��ة« ت��راج��ع ح��ده��ا، وال���ي���وم مع 

ت��وج��ه ال��رئ��ي�����ص جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي وال���وزي���ر 

حممد ال�سفدي اجلديدين وتكاملهما مع 

تيارات �سيا�سية اأخرى �سيمنع تيار امل�ستقبل 

من ال�ستئثار ب�28 نائباً من نواب ال�سمال«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الخاسر األول من صراع 
عام ونصف عام في 

سورية هو الشعب.. 
والمستفيد األول من 
أزمتها هي المشاريع 

األميركية

النائب نهاد المشنوق 
في إحدى الجامعات: 

قطع الطرقات 
واإلضرابات سيبدأ من 
طرابلس.. لتعم كافة 

المناطق اللبنانية
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الفي�ص  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ان  ب��ع�����ص  يتح�سر 

بوك على زمن كانت فيه »منقو�سة الزعرت 

ب�750 لرة فقط«،  ومنقو�سة اجلبنة  ب�250 

يذكر  ال���ذي  امل��واط��ن  اإن  بالقول  متندرين 

املناقي�ص  اأ���س��ع��ار  ك��ان��ت  ال��ف��رتة ح��ني  ت��ل��ك 

وربطة اخلبز رخي�سة هو »مواطن قدمي«..

يف ال��واق��ع ي��ع��اين لبنان م��ن ارت��ف��اع يف 

ق�سرة،  زمنية  ف��رتة  يف  الت�سخم  معدلت 

الأمر الذي انعك�ص ارتفاعاً يف اأ�سعار الغذاء 

وامل��ل��ب�����ص وامل�����س��ك��ن، ف��ب��ع��دم��ا ك��ان��ت اأ���س��ع��ار 

األف دولر،  ال�سقق مثاًل تبداأ من الثالثني 

ارتفعت يف غ�سون �سنوات اإىل املئة وخم�سني 

األفاً كاأقل تقدير، واجلدير بالذكر اأن لبنان 

منتجة،  منها  اأك��رث  م�ستوردة  دول��ة  ب�سفته 

يتاأثر اإىل حد كبر بارتفاع الأ�سعار العاملية، 

وخ�سو�ساً اأ�سعار املواد الغذائية والنفط.

مديرية  اأعلنت  الفائت،  ال�سهر  خ��الل 

ن�سبة  اأن  ال��ر���س��م��ي��ة  امل����رك����زي  الإح�������س���اء 

�سهراً   12 خ��الل  لبنان  يف  الأ���س��ع��ار  ت�سخم 

الإح�����س��اء  تقرير  واأو���س��ح  امل��ئ��ة،  4 يف  بلغت 

املركزي اأن م�ستوى ت�سخم الأ�سعار بني اآذار 

املئة،  يف  بلغ  4   ،2011 واآذار  املا�سي  2012 

و�سجل م�ستوى ت�سخم الأ�سعار بني �سهري 

اآذار 2012  و�سباط الذي �سبقه ارتفاعاً قدره 

يف املئة.  0.7
وقال التقرير اإن املواد الغذائية �سجلت 

0.8 يف  ق��دره  الفائت  ال�سهر  خ��الل  ارتفاعاً 

ارتفاعاً  �سجل  والتنباك  التبغ  بينما  امل��ئ��ة، 

الأل��ب�����س��ة  و���س��ج��ل��ت  امل���ئ���ة،  0.3 يف  وق������دره 

بينما  املئة  0.5 يف  بن�سبة  ارتفاعاً  والأحذية 

ارتفاعاً  وامل��ح��روق��ات  والكهرباء  امل��اء  �سجل 

بن�سبة 0.6 يف املئة.

هذا وتوقع اخلرباء اأن يرتفع م�ستوى 

يف  ال��زي��ادة  اإق���رار  بعد  الأ�سعار  يف  الت�سخم 

الأجور، وهو اأمر بداأنا نتلم�سه منذ الإعالن 

منتجات  اأ�سعار  ارتفعت  حيث  ال��زي��ادة،  عن 

ك��ث��رة، ل��ك��ن ح��اك��م م�����س��رف ل��ب��ن��ان ري��ا���ص 

ياألو  »ل��ن  امل��رك��زي  البنك  اأن  اأك���د  ���س��الم��ة، 

جهداً لكي ت�سل ن�سبة الت�سخم جمدداً اإىل 

4 يف املئة بني عامي 2012 و2013، رغم زيادة 

ت��وؤث��ر �سلباً على  اأق���رت وال��ت��ي  الأج���ور التي 

»�سعى  املئة«، وقال:  يف   3 بن�سبة  الت�سخم 

ال�ستقرار  تاأمني  اإىل  دوم��اً  لبنان  م�سرف 

اأو امل�سارف،  واحلوؤول دون تخلف احلكومة 

ال��ت��م��وي��ل  ف��ج��وة يف  اأي  ���س��د  اإىل  ع��م��د  ل���ذا 

جتنب  يف  نف�سه  الوقت  يف  وجن��ح  احلكومي 

الت�سخم«. 

م�سكلة الت�سخم دولية

الت�سخم  �سكل  ال���دويل،  امل�ستوى  على 

م�����س��ك��ل��ة ح����ادة مل ت��ت��م��ك��ن ال�����دول ال��ك��ربى 

ل��ه��ا، ففي حقبة  ح��د  وو���س��ع  م��ن مقاربتها 

�سيارة  ���س��راء  املمكن  م��ن  ك��ان  اخلم�سينات، 

باألف دولر ومنزل بحالة جيدة بنحو 5 اآلف 

والع�سرين،  احل��ادي  القرن  يف  بينما  دولر، 

حد  اإىل  وامل��ن��ازل  ال�سيارات  اأ���س��ع��ار  ارتفعت 

كبر و�سهدنا ت�سخماً كبراً يف الأ�سعار على 

مدى اخلم�سني عاماً املن�سرمة.

ع��ن��دم��ا ارت���ف���ع���ت م���ع���دلت ال��ت�����س��خ��م 

اعترب  ال�سبعينات،  يف  كبرة  م�ستويات  اإىل 

ال��ت�����س��ح��م ال���ع���دو رق����م واح����د ل��ل��م��واط��ن��ني 

ح����ول ال���ع���امل ول��ل��ب��ن��ان��ي��ني ب�����س��ك��ل خ��ا���ص، 

اأهلية دامية  كونهم كانوا يعانون من حرب 

ومنذ  اأي�ساً،  اقت�سادياً  ا�ستنزافهم  اإىل  اأدت 

ذل��ك احل��ني يخ�سى ال��ك��ث��رون م��ن ارت��ف��اع 

وفاقت  تتوقف  مل  التي  الت�سخم  م��ع��دلت 

كل التوقعات.

ارتفاع الأ�سعار

ُي�����ع�����رف ال���ت�������س���خ���م ب�����اأن�����ه الرت�����ف�����اع 

ال�سلع  لأ���س��ع��ار  ال��ع��ام  امل�����س��ت��وى  يف  امل�ستمر 

�سنوي،  ب�سكل  يقا�ص  ما  واخلدمات، وعادة 

القيمة  تقل  الت�سخم،  م�ستوى  ارتفاع  فمع 

القوة  اأن  اأي  التي متلكها،  ال�سرائية للعملة 

ال�سرائية للنقود تنخف�ص تباعاً، على �سبيل 

يف   2 بن�سبة  الت�سخم  معدل  ك��ان  اإذا  املثال، 

البالغة  اخلبز  ربطة  �سعر  ف��اإن  �سنوياً،  املئة 

1.02 دولر،  �سرتتفع لت�سبح  واح��داً  دولراً 

ارتفعت  حيث  لبنان،  يف  �سهدناه  اأم��ر  وه��و 

رب��ط��ة اخل��ب��ز م��ن الأل����ف ل���رة اإىل الأل���ف 

وخم�سمئة لرة.

فقد  للت�سخم،  ع��دة  م�ستويات  ه��ن��اك 

ي��ك��ون ���س��ري��ع��اً ع��ل��ى ن��ح��و غ���ر ع�����ادي، ويف 

اإىل  ي�����وؤدي  اأن  ال��ق�����س��وى، مي��ك��ن  احل�����الت 

اأب��رز  للبالد، ولعل  النقدي  النظام  انهيار 

حدث  م��ا  اجل��ام��ح،  الت�سخم  على  الأم��ث��ل��ة 

اأملانيا عام 1923، عندما ارتفعت الأ�سعار  يف 

بن�سبة 2500 يف املئة يف �سهر واحد!

اأم�����ا ال����رك����ود ال��ت�����س��خ��م��ي ف��ه��و م��زي��ج 

م���ن ارت����ف����اع م���ع���دلت ال��ب��ط��ال��ة وال���رك���ود 

عدد  يف  ه��ذا  ح��دث  والت�سخم،  القت�سادي 

ال�سبعينات،  خ��الل  ال�سناعية  البلدان  من 

ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ه��ن��اك جم��م��وع��ة اق��ت�����س��ادات 

اأوب��ك  رف��ع منظمة  ذل��ك مع  �سيئة، وترافق 

اأ�سعار النفط، وانعك�ص ذلك على لبنان اأي�ساً 

ب�سبب ظروف احلرب الدامية.

م�سادر الت�سخم

يف  ي��ك��م��ن  الأول  الت�سخم  م�����س��در  اإن 

العر�ص  انخفا�ص  اأو  ب�سرعة  الطلب  ارتفاع 

بنف�ص الدرجة اأو يف كالهما، فعندما يتجاوز 

منو الأجور ن�سبة زيادة الإنتاجية، اأو عندما 

ترتفع تكلفة ا�ستراد املواد الأولية كالنفط 

اأو ع��وام��ل الإن��ت��اج ك��راأ���ص امل���ال، ف��اإن موؤ�سر 

الت�سخم  وين�ساأ  ب�سرعة،  يرتفع  الت�سخم 

اأبرز  خمتلفة ومن  اقت�سادية  عوامل  بفعل 

هذه الأ�سباب:

ين�ساأ  التكاليف:  عن  نا�سئ  ت�سخم   -  

ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت�����س��خ��م ب�����س��ب��ب ارت���ف���اع 

غر  اأو  ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  يف  التكاليف 

يف  ال�سركات  اإدارات  كم�ساهمة  ال�سناعية، 

رفع رواتب واأجور منت�سبيها من العاملني، 

ول�سيما الذين يعملون يف املواقع الإنتاجية، 

وال������ذي ي���اأت���ي ب�����س��ب��ب م��ط��ال��ب��ة ال��ع��ام��ل��ني 

م��ا ينتجونه ل  اأن  الأج�����ور، يف ح��ني  ب��رف��ع 

برزت  مع�سلة  وه��ي  التكاليف،  ه��ذه  يغطي 

العمل  اأ���س��ح��اب  رف�ص  عندما  اأخ���راً  بقوة 

احلكومة  اأقرتها  التي  الأج��ور  على  الزيادة 

وحاربوها كثراً.

- ت�سخم نا�سئ عن الطلب: ين�ساأ هذا 

النوع من الت�سخم عن زيادة حجم الطلب 

من  ثابت  عر�ص  ي�ساحبه  وال��ذي  النقدي، 

ال�سلع واخلدمات، اإذ اإن ارتفاع الطلب الكلي 

ل تقابله زي���ادة يف الإن��ت��اج، مم��ا ي���وؤدي اإىل 

ارتفاع الأ�سعار.

احل�سار  ممار�سة  عن  نا�سئ  ت�سخم   -

اأخ����رى، كما ح�سل  الق��ت�����س��ادي جت��اه دول 

ل��ل��ع��راق وك���وب���ا، ول��ذل��ك ي��ن��ع��دم ال���س��ت��راد 

وال��ت�����س��دي��ر يف ح��ال��ة احل�����س��ار ال��ك��ل��ي، مما 

ال��ت�����س��خ��م،  م����ع����دلت  ارت����ف����اع  اإىل  ي�������وؤدي 

الوطنية  العملة  قيمة  انخفا�ص  وبالتايل 

وارتفاع الأ�سعار مبعدلت غر معقولة.

الق��ت�����س��اد،  ع��ل��ى  الت�سخم  اآث����ار  وم���ن 

ت���ده���ور ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ة يف ����س���وق ال�����س��رف 

تتعر�ص  حيث  املدفوعات،  ميزان  واختالل 

ال�سناعة املحلية اإىل مناف�سة �سديدة ب�سبب 

املنتجات امل�ستوردة، فينجم عن ذلك تعطيل 

يف  وانخفا�ص  البطالة  يف  وزي���ادة  للطاقات 

م�ستوى املعي�سة.

قيا�س الت�سخم

على  �سعبة  م�سكلة  ميثل  الت�سخم  قيا�ص 

و���س��ع  ي��ت��م  ب���ذل���ك،  احلكومات، وللقيام 

ع���دد م��ن ال�����س��ل��ع ال��ت��ي مت��ث��ل الق��ت�����س��اد يف 

���س��ل��ة واح������دة، ع����ادة م���ا ي�����س��ار اإل��ي��ه��ا با�سم 

ال�سلع  اأ�سعار  مقارنة  وتتم  ال�����س��وق«،  »�سلة 

واخل��دم��ات يف ه��ذه ال�سلة مع م��رور الزمن 

ومن عام اإىل اآخر، هذه النتائج تعد موؤ�سراً 

لالأ�سعار.

وع�����ادة ه���ن���اك ن���وع���ان ل��ق��ي��ا���ص اأ���س��ع��ار 

الت�سخم:

وه��و  امل�����س��ت��ه��ل��ك،  اأ���س��ع��ار  م��وؤ���س��ر  اأوًل: 

ي�����س��ت��خ��دم ع��ن��د ا���س��ت��ث��ن��اء ال��ط��اق��ة وب��ي��ان��ات 

امل�ستهلك  اأ�سعار  موؤ�سر  املوؤ�سر،  من  الغذاء 

�سلة  اأ���س��ع��ار  يف  التغيرات  متو�سط  يو�سح 

على  رئي�سي  موؤ�سر  وهو  واخلدمات،  ال�سلع 

م��ع��دل ال��ت�����س��خ��م يف ال���ب���الد، وم���ن ال��ف��ئ��ات 

وامل�سروبات،  الغذائية  امل��واد  ي�ستملها:  التي 

الإق��ام��ة والإي���ج���ارات، املالب�ص واخل��دم��ات، 

ال�سلع  الرتفيه،  الطبية،  اخلدمات  النقل، 

واخلدمات الأخرى.

ث��ان��ي��اً: م��وؤ���س��ر اأ���س��ع��ار امل��ن��ت��ج��ني، وه��و 

ال�سلع  ل�سلة  الأ�سعار  تغر  م�ستويات  يحدد 

املنتجة يف ال�سناعة، يتكون هذا املوؤ�سر من 

الالزمة  )املكونات  الدخول  اأ�سعار  جزئني: 

النهائي(.  )املنتج  اخل��رج  واأ���س��ع��ار  للمنتج( 

ع���ن���دم���ا ي����دف����ع امل���ن���ت���ج���ون اأك�������رث ل��ل�����س��ل��ع 

�سيقوموا  الأرج���ح  على  فاإنهم  واخل��دم��ات، 

بتحميل الزيادة يف التكلفة على امل�ستهلكني، 

ولذلك يعترب موؤ�سر اأ�سعار املنتجني املوؤ�سر 

وزي��ادة  ال�ستهالك،  يف  للت�سخم  الرئي�سي 

ت�سخم  اإىل  ي���وؤدي  املنتجني  اأ���س��ع��ار  م��وؤ���س��ر 

النفقات.

يف لبنان، تعترب اإدارة الإح�ساء املركزي 

عن  امل�سوؤولة  الأ�سا�سية  الوطنية  املوؤ�س�سة 

الإح�����س��اء  اإدارة  تعتمد  ال��ت�����س��خ��م،  ق��ي��ا���ص 

ال�ستهالكية،  الأ�سعار  موؤ�سر  على  املركزي 

الذي يقوم بتتبع اأ�سعار ال�سلع ال�ستهالكية 

 ،1998 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ك��ان��ون  �سهر  م��ن��ذ 

ب���ال���رغ���م م���ن ا���س��ت��خ��دام م���وؤ����س���ر الأ����س���ع���ار 

وعلمية  اإح�����س��ائ��ي��ة  اأ���س��ال��ي��ب  ال�ستهالكية 

�سحيحة، اإل اأن قيا�ساته تعاين من م�ساكل 

يف  كبر  نق�ص  اإىل  بالإ�سافة  ح��ادة،  تقنية 

�سلباً  ي��وؤث��ر  وامل��ادي��ة، مم��ا  الإن�سانية  امل���وارد 

على نوعية الإح�ساءات التي يتم اإ�سدارها، 

ك��وزارة القت�ساد  اأخرى  وقد قامت م�سادر 

اأ���س��ع��ار ال�سلة  ب���اإ����س���دار م��وؤ���س��ر  وال���ت���ج���ارة 

موؤ�سرهم  اأن  اإل  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ي��ع��اين اأي�����س��اً م��ن ���س��وائ��ب ع��دي��دة، وجت��در 

ال���دويل ل  النقد  ���س��ن��دوق  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 

ي�ستخدم اأياً من هذه الأرقام يف اإطار بياناته 

على  فقط  يعتمد  فهو  بالت�سخم،  اخلا�سة 

النقد  املركزي و�سندوق  البنك  طاقم عمل 

الدويل.

هبة �سيداين
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ك��ّرم��ت راب��ط��ة اأب��ن��اء ب���روت ح���زب ال��ن��ج��ادة 

عن  ممثل  بح�سور  و�سعبي،  ر�سمي  اح��ت��ف��ال  يف 

الرئي�ص  ال����وزراء، ودول���ة  ك��ل م��ن رئي�ص جمل�ص 

ومفتي  احلريري،  �سعد  الرئي�ص  ودول��ة  احل�ص، 

اجلمهورية اللبنانية، وجمعيات اأهلية ووطنية. 

ال��ق��راآن  م��ن  ت��الوة عطرة  م��ع  كانت  البداية 

الكرمي، ثم عدد الوزير ال�سابق ب�سارة مرهج اأبرز 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الإجنازات 

حلزب النجادة، والتي �ساهمت يف تر�سيخ عالقة 

لبنان مع حميطه العربي. 

بعدها كانت كلمة لل�سفر الفل�سطيني اأ�سرف 

دب���ور، ال���ذي ن���ّوه ب���دور ب���روت يف دع��م تواأمتها 

الفل�سطينية،  الق�سية  ملتابعة  ال�سريف  القد�ص 

اإىل مكتب  النجادة حت��ول  اأن مقر ح��زب  م��وؤك��داً 

رابطة أبناء بيروت تكرم حزب النجادة

لرعاية �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني قبل افتتاح مكاتب الأونروا. 

اأبرز حمطات �سداقته  ثم ا�ستذكر نقيب ال�سحافة؛ حممد البعلبكي، 

مع الراحل احلكيم يف اإطار الثوابت الوطنية التي حققت ا�ستقالل لبنان.

الوزير ال�سابق خالد قباين ممثاًل الرئي�ص �سعد احلريري



يف اأواخ������ر اأي������ار/ م���اي���و امل���ا����ض���ي، م���ّرت 

الذكرى الثامنة والأربعون لتاأ�ضي�س منظمة 

الأ���س��ب��وع  يف  وم����ّر  الفل�سطينية،  ال��ت��ح��ري��ر 

الأول من حزيران/ يونيو الذكرى اخلام�سة 

ل����ع����دوان ح����زي����ران ع����ام �سبعة  والأرب�����ع�����ون 

على  للعدوان  الثالثون  وال��ذك��رى  و�ستني، 

لبنان عام اثنني وثمانني، اأو ما ُيعرف بحرب 

الجتياح، ولي�س من �ضعوبة يف اإيجاد روابط 

وثيقة بني هذه الوقائع الثالث، ف�ساًل عن 

قا�سم م�سرتك اأعظمي )بلغة الريا�سيات( يف 

ما بينها اأي�ساً.

املنظمة وعدوان حزيران

ت�سكلت منظمة التحرير الفل�سطينية 

ال��ق��م��ة  م���ن  ب���ق���رار   ،1964 ع����ام  اأواخ�������ر 

العربية، على اأن هذا الت�سكل مل يكن ولو 

البع�ض وم��ازال،  ق��ال  كا  واح���دة،  للحظة 

اإن جواً  بل  ر�سمي عربي، ل  ق��رار  جم��رد 

م���ن ال���ت���ج���اذب ك����ان ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى امل��ن��اخ 

الأنظمة  ك��ل  تكن  ومل  العربي،  الر�سمي 

املنظمة،  تاأ�سي�ض  على  موافقة  العربية 

عبد  ج��م��ال  الرئي�ض  م��وق��ف  اأن  وال��رائ��ج 

النا�سر كان حا�سماً يف الدفع اإىل حت�سيل 

القرار باإن�ساء املنظمة، وقد جاء القرار يف 

ا�ستجابة لنمو م�ساعر الوطنية  احلقيقة 

اإىل  الفل�سطينيني  وتطلع  الفل�سطينية، 

اإط������الق ح��رك��ت��ه��م ال��ت��ح��رري��ة ال��وط��ن��ي��ة 

ك����ج����زء م����ن ح����رك����ة ال����ت����ح����رر ال��ع��رب��ي��ة 

اآن�������ذاك، ول��ع��ل��ه م���ن امل��ف��ي��د ال��ت��ذك��ر اأن 

امل���ي���ث���اق الأ����س���ا����س���ي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، ح��م��ل يف 

حينه ا���س��م »امل��ي��ث��اق ال��ق��وم��ي«، وح��م��ل يف 

من  جملة  على  ت�سديداً  الأ�سا�سية  بنيته 

البديهيات، يف طليعتها اأن فل�سطني جزء 

جزء  هو  �سعبها  واأن  العربي،  الوطن  من 

اأن حترير  اأك���د  ال��ع��رب��ي��ة، كما  م��ن الأم���ة 

ي�سكل  ق��وم��ي��اً  ج��ي�����س��اً  يتطلب  فل�سطني 

لي�ست  اأن��ه��ا  كما  طليعته،  الفل�سطينيون 

م�سادفة اأن انطالق ف�سائل الكفاح امل�سلح 

فقط  قليلة  اأ�سهر  بعد  وقع  الفل�سطيني، 

من ت�سكل املنظمة.

جي�ض  كتائب  بتاأ�سي�ض  املنظمة  قامت 

الوقت  ذل��ك  ويف  الفل�سطيني،  التحرير 

الح��ت��الل؛  حت��ت  كلها  فل�سطني  تكن  مل 

كانت ال�سفة الغربية لنهر الأردن، وقطاع 

غ��زة ب��اأي��دي ال��ع��رب، وال��ك��الم ع��ن حترير 

ي��ع��ن��ي حت���ري���ر فل�سطني  ك����ان  ف��ل�����س��ط��ني 

ك��ان هدفا  الأم���ر  وه���ذا   ،48 ع��ام  املحتلة 

للمنظمة وف�سائل الكفاح امل�سلح معاً.

ت��غ��ر امل�����س��ه��د ع��ل��ى ن��ح��و ك��ب��ر ج���داً 

ال�سهاينة  �سن  فقد  و���س��ت��ني،  �سبعة  ع��ام 

خالله  ا�ستكملوا  النطاق،  وا�سع  ع��دوان��اً 

احتالل فل�سطني، واحتلوا اأرا�سي عربية 

متغراً  اأن��ت��ج  م��ا  وه��و  وم�سر،  �سورية  يف 

التحرير  منظمة  واأداء  ب��ن��ي��ة  يف  ك��ب��راً 

املنظمة جزءاً  اعُتربت  لقد  الفل�سطينية. 

م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ر���س��م��ي ال��ع��رب��ي، وحتملت 

حلقت  التي  الهزمية  عن  م�سوؤولية  معه 

حملت  التي  الف�سائل  وتقدمت  بالعرب، 

اإىل ق��ي��ادت��ه��ا،  امل��ن��ظ��م��ة«  »ت���ث���وي���ر  ���س��ع��ار 

ميدان  يف  ح�سورها  م��ن  اأ�سا�سي  بتاأثر 

لقد  الح��ت��الل.  �سد  الع�سكرية  املواجهة 

الكرامة  لهذا احل�سور يف معركة  اأ�س�ست 

نحو لفت  )1968/3/21(، وطورته على 

للنظر عام ت�سعة و�ستني، يف ظل حا�سنة 

م�سرية - �سورية مميزة.

تغيرّ الهدف

لأ����س���ب���اب ع���دي���دة وم���ت���داخ���ل���ة، منها 

العربية، مل  النظم  ال�سدام مع عدد من 

التي  امل�سلحة  املنظمة، بف�سائلها  ت�ستطع 

»تثوير«  اجل��دي��دة،  بنيتها  ت�سكل  ���س��ارت 

للن�سال  طليعة  والبقاء  العربي،  ال��واق��ع 

ال���ق���وم���ي م����ن اأج������ل حت���ري���ر ف��ل�����س��ط��ني. 

وه����ك����ذا، ف���ف���ي اأع����ق����اب ح�����رب ت�����س��ري��ن/ 

وب��ع��د  امل��ن��ظ��م��ة،  ك���ان���ت   ،1973 اأوك���ت���وب���ر 

قد  ت�سكيلها،  على  �سنوات  ع�سر  من  اأق��ل 

اأ�سبحت تتبنى برناجماً يتحدث عن دولة 

فل�سطينية يف حدود الأرا�سي املحتلة، عام 

عند  العرب  بيد  كانت  التي  وه��ي   ،1967
ذكر  اأي  هناك  يعد  ومل  املنظمة،  ت�سكيل 

يف اخلطاب الر�سمي للمنظمة، لالأرا�سي 

املحتلة عام 1948.

ث��اب��رت امل��ن��ظ��م��ة، م��ع ذل���ك، ع��ل��ى اإدام���ة 

ال���س��ت��ب��اك م���ع الح����ت����الل، ان���ط���الق���اً من 

الو�سع  ه��ذا  وا�ستمر  لبنان،  يف  متو�سعها 

حتى العام 1982. يف ال�ضاد�س من حزيران/ 

الح����ت����الل  ق�������وات  ب��������داأت   ،1982 ي���ون���ي���و 

ال�سهيوين عدواناً وا�سع النطاق على لبنان، 

الأ�سا�سية  الع�سكرية  البنية  باإخراج  انتهى 

للمنظمة منه، واإخراجها �سيا�سياً اإىل مناف 

اأخرى؛  املنظمة مرة  اأخ��رى. تغرت  بعيدة 

احلديث  يف  التمييز  لزاماً  و�سار  انق�سمت، 

ع��ن��ه��ا ب���ني ���س��ي��غ��ة ر���س��م��ي��ة، واأخ������رى غر 

ر�سمية حتمل الأهداف القدمية للمنظمة.

م�ساراً  م��ذاك  الر�سمية  املنظمة  ب��داأت 

���س��ي��ا���س��ي��اً ت��ك��م��ل ب��ه امل�����س��روع ال��ق��دمي عن 

املحتلة  الأرا���س��ي  على  فل�سطينية،  دول��ة 

عام �سبعة و�ستني. ومن لبنان بالذات بداأ 

بها  يطل  مل  وطنية،  ملقاومة  اآخ���ر  م�سار 

كبراً،  ت�سجل ح�سوراً  ب��داأت  الوقت حتى 

وانت�سارات لفتة.

اأنتج امل�ساران املتوازيان، وكما هو متوقع، 

ن��ت��ائ��ج خم��ت��ل��ف��ة.. ي��ج��ب اأن ي��ك��ون وا���س��ح��اً 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب��ي  اخل���ي���ار  اأن  مت���ام���اً 

فر�سة  املنظمة  منح  املقاوم،  للخط  املنحاز 

التعامل  �ساأن  من  ك��ان  تاأ�سي�سية،  تاريخية 

ال�سارع  طرحها  التي  ال��روؤي��ة  ووف��ق  معها، 

الفل�سطيني، اإعادة ر�سم الواقع من جديد. 

�سعبية  انتفا�سة  الفل�سطينيون  اأطلق  فقد 

كبرة، عام 87، ور�سموا م�ساراً تطورياً لها، 

من �ساأنه اأن يف�سي اإىل ال�سروع يف حتقيق 

الأه��������داف ال���وط���ن���ي���ة، ل��ك��ن اخل���ي���ار ال���ذي 

ا�ستثمار  ب��اجت��اه  امل��ن��ظ��م��ة، ذه���ب  اع��ت��م��دت��ه 

الن��ت��ف��ا���س��ة ���س��ي��ا���س��ي��اً، ول��ع��ب ت��غ��ر امل��ن��اخ 

العربي الناجم عن احتالل العراق للكويت، 

وما تاله من اأحداث فر�سة مالئمة ملتابعة 

انتهى  وال���ذي  ال�سيا�سي،  ال�ستثمار  م�سار 

نف�سه  الوقت  يف  البغي�سة،  اأو�سلو  ب�سفقة 

امل��ق��اوم منجزات  ال��ذي ك��ان ي�سجل اخل��ي��ار 

كبرة. 

م�آالت

يف اأيار/ مايو 2000، جنح امل�سار املقاوم يف 

لبنان يف دحر الحتالل عن اجلنوب اللبناين 

من دون قيد اأو �سرط. ويف اأيلول/ �سبتمرب 

م���ن ال���ع���ام ن��ف�����س��ه، اأط���ل���ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 

النتفا�سة  ه��ذه  كانت  الثانية.  انتفا�ستهم 

تعبراً وا�سحاً عن �سقوط املراهنة على خيار 

الت�سوية، وبوؤ�ض البحث عن حل �سيا�سي مع 

املنظمة  ت��غ��ر  مل  ال�����س��ه��ي��وين.  الح���ت���الل 

بل ظلت م�سرة على  الر�سمي،  من خطابها 

امل�����س��ي يف ال��ت�����س��وي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، يف اإط���ار 

اتفاق اأو�سلو. وقع تغر يف بع�ض ال�سلوك، رد 

الفل�سطيني  الرمز  باغتيال  ال�سهاينة  عليه 

الأب��رز، والذي قاد حتولت املنظمة الكربى 

منذ اآواخر ال�ستينيات: يا�سر عرفات.

ع��م��ل��ي��اً، مل ي��ب��ق اخل���ي���ار امل���ق���اوم ال���ذي 

الأق�سى  انتفا�سة  يف  الفل�سطينيون  اعتمده 

م��ن دون اإجن���از، فقد ان��دح��ر الح��ت��الل عن 

ال��ت��ايل  ال���ع���ام  ويف   .2005 ع����ام  غ����زة  ق��ط��اع 

)2006( كان بع�ض ال�سهاينة هم من حتّدث 

ع���ن ت��غ��ر ح��ا���س��م، ب��ال�����س��ب��ط ع���ن »ان��ت��ه��اء 

النتائج احلا�سمة حلرب حزيران عام 1967«. 

اخليار  ال��ذي حققه  الن�سر  بعد  ه��ذا  ح��دث 

املقاوم يف مواجهة العدوان ال�سهيوين الذي 

ُيعرف ب�»حرب متوز«.

هزمية  مفاعيل  من  الكثر  انتهت  لقد 

الوهم  منها،  الأ���س��ا���ض  ويف  فعلياً،  ح��زي��ران 

ال����ذي ج���رى ب���ن���اوؤه خ���الل ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة، 

ال�����س��ه��ي��وين غر  اأن دول����ة الح���ت���الل  م���ن 

ثابتة  لديها خمططات  واأن  للهزمية،  قابلة 

ت�ستطيع تنفيذها، وحتقق من خاللها كافة 

خلف  الآن  تعي�ض  الحتالل  دولة  اأهدافها.. 

�سل�سلة من اجلدران.

ح��ق��ق امل�����س��ار امل���ق���اوم اإجن�������ازات ك��ب��رة، 

وال��ه��ج��وم ال��ه��ائ��ل ال���ذي ي��ت��ع��ر���ض ل��ه الآن، 

دليل على الأثر الكبر الذي خلفه على دولة 

الحتالل ال�سهيوين، ومل ينجز امل�سار الآخر 

يف  وال��غ��رق  التحرير،  منظمة  تدمر  �سوى 

اأوه����ام ال��ت�����س��وي��ة، وال��ت��ي ي��وا���س��ل الح��ت��الل 

معها تهويد القد�ض، وتكثيف ال�ستيطان.

الفل�سطينية  ال�سلطة  اأق��ام��ت  اأي���ام  منذ 

تاأ�سي�ض منظمة  احتفاًل فلكلورياً، يف ذكرى 

التحرير، وذلك يف الوقت الذي عاد احلديث 

الفل�سطينية،  امل�ساحلة  ملفات  حتريك  عن 

ومن بني هذه امللفات، ملف منظمة التحرير 

الفل�سطينية. 

يف احلقيقة، ل يريد اأي من اأطراف هذه 

امل�����س��احل��ة ال��ق��ي��ام ب��ت��ح��رك ج���دي، م��ن اأج��ل 

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  بناء  اإع���ادة 

اأن هذه الأط��راف ل تريد القيام  متاماً كما 

بتحرك فاعل وموثوق، من اأجل اإنهاء حالة 

الفل�سطيني.  امل�سهد  يف  القائمة  الن�����س��داد 

ينطبق  الن�سداد  مفهوم  اأن  يعترب  البع�ض 

على تعرث الت�سوية البائ�سة، والبع�ض الآخر 

يعترب اأن املفهوم نف�سه يعني الو�سع النا�سئ 

عن ا�ستمرار النق�سام.

���س��ل��ك��ه  ال���������ذي  امل�����������س�����ار  اإىل  ال�������ع�������ودة 

م��ن��ج��زات��ه  ومل�����س��وا  ط���وي���اًل،  الفل�سطينيون 

باأنف�سهم، هو القادر على اإخراجهم من حالة 

الن�سداد القائمة، ولي�ض اأي �سيء اآخر.

ن�فذ اأبو ح�سنة

ثــالث منــاسـبــات.. ومـســـاران

10

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

ب���اراك بان�سحاب  اإي��ه��ود  اأث���ار تلويح وزي���ر ح��رب الح��ت��الل 

ردود فعل فل�سطينية  الفل�سطينية،  ال�سفة  اأح��ادي اجلانب من 

�سديدة  بانتقادات  باراك  ت�سريحات  قوبلت  فبينما  و�سهيونية. 

الفل�سطينية  ال�سلطة  اعتربتها  كني�ست،  واأع�����س��اء  وزراء  م��ن 

امل��وؤق��ت��ة، وه���ي ردود  ال��دول��ة  حم��اول��ة ج��دي��دة لتكري�ض ح���دود 

وا�ستدعى  ال�ستغراب  اأث���ار  م��ا  اأن  اإل  ومتوقعة،  معروفة  فعل 

الت�ساوؤل هو �سمت رئي�ض حكومة الحتالل؛ بنيامني نتنياهو، 

»هارت�ض«  �سحيفة  دف��ع  ال��ذي  الأم���ر  الت�سريحات،  ه��ذه  ب���اإزاء 

اإىل طرح �سوؤال حول وجود تن�سيق بني الرجلني، وهو ما ت�سر 

ال�سحيفة �سمنيا اإىل تاأكيده، خ�سو�ساً مع ما تتداوله و�سائط 

اإعالم العدو ال�سهيوين من اأن بني الرجلني ان�سجاماً كبراً يف 

الق�سايا ال�سرتاتيجية.

واقعية  غر  ب��اراك  ت�سريحات  اأن  ي��رون  �سهاينة  حمللون   

اإىل تنامي  اأنها ت�سر من وجهة نظرهم  اإل  يف الوقت احل��ايل، 

بقاء احلال على  با�ستحالة  قناعات لدى قيادة دولة الحتالل، 

اإيهود  طرحها  ك��ان  التي  بامل�ساريع  ه��وؤلء  وي��ذّك��ر  عليه.  هو  ما 

اأوملرت عن الن�سحاب اأحادي اجلانب، من دون اتفاق مع ال�سلطة 

الفل�سطينية.

عـودة إلـى طروحـات 
االنـسحــاب األحــادي
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و����س���ل ع����دد اج���ت���م���اع���ات مم��ث��ل��ي دول 

الأزم��ة  بحث  اأج��ل  م��ن  العربية،  اجلامعة 

يف �سورية يف عام واحد اإىل رقم قيا�سي، مل 

ي�سله خالل 64 عاماً من التهجر والقتل 

واملجازر، التي تعر�ست لها ال�سعوب العربية 

ع��ل��ى ي��د ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين، وم���ن خلفه 

العدوان  خالل  خ�سو�ساً  الغربية،  ال��دول 

والجتياح   67 وح��رب  م�سر  على  الثالثي 

على  وال��ع��دوان   1982 للبنان  ال�سهيوين 

2008، وجمازر �سربا و�ساتيال  قطاع غزة 

وق���ان���ا.. وغ���ره���ا م���ن احل�����روب وامل���ج���ازر 

التي اتخذ بها قادة معظم الدول العربية 

موقف املتفرج معظم الأحيان.

وو�سل الأمر اليوم بتلك الجتماعات 

اإىل التدخل يف تفا�سيل �سخيفة ووقحة 

خ��الل  اأح�����د  ب���ب���ال  ت��خ��ط��ر  ومل  اآن،  يف 

من  الطلب  واآخ��ره��ا  خلت،  التي  العقود 

عرب�سات ونايل�سات وقف بث الف�سائيات 

دوراً  لعبت  التي  القنوات  تلك  ال�سورية، 

العربي  للم�ساهد  احل��ق��ي��ق��ة  اإظ���ه���ار  يف 

من خالل الربامج الثقافية وال�سيا�سية 

والفنية على مدى ع�سرات ال�سنوات. 

اأ������س�����ار اأح�����د  يف اجل����ه����ة امل����ق����اب����ل����ة، 

هناك  اأن  اإىل  ال�����س��ه��اي��ن��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 

فر�سة كبرة للعمل على اإعالن »يهودية 

القادة  به  حلم  ال��ذي  بال�سكل  اإ�سرائيل« 

ال��ع��رب م�سغولني  ك���ون  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

اليوم مبا ي�سمى »الربيع العربي«.

ال�سهيوين  الكيان  قيام  اإع��الن  منذ 

ع���ل���ى اأر��������ض ف��ل�����س��ط��ني، ���س��ع��ى ال���ق���ادة 

ال�سهاينة اإىل و�سع اأ�سا�ض ديني لكيانهم 

اأن ا���س��ت��خ��دم��وا ال��دي��ن  امل��غ��ت�����س��ب ب��ع��د 

يهود  اليهودي وحّرفوه بطريقة جتذب 

العامل اإىل ما اأ�سموه »اأر�ض امليعاد«، وقد 

الدميوغرايف داخل وخارج  العامل  �سّكل 

فل�سطني �سداً منيعاً ملنع اإعالن »يهودية 

اأن جت����اوز  ب���ع���د  ال�����دول�����ة«، خ�����س��و���س��اً 

بح�سب اجل��ه��از امل��رك��ز ل��الإح�����س��اء ع��دد 

مليون  ال�11  ال��ع��امل  يف  الفل�سطينيني 

ن�سمة معظمهم لجئون اأو نازحون خارج 

وطنهم املحتل عامي 1948 و1967. 

1948 واأم��ام م�سكلة تهجر  يف العام 

800 األف لجئ فل�سطيني، وجد املجتمع 
الدويل نف�سه م�سطراً اإىل اإيجاد خمارج 

لتوافق  �سّكل مدخاًل  ل��الأزم��ة، وه��ذا ما 

دويل على تعيني الكونت برنادوت مبعوثاً 

دولياً لبحث الو�سع يف ال�سرق الأو�سط، 

وق��د راأى الأخ���ر اأن��ه ب��دون ح��ل ق�سية 

اإىل  واإعادتهم  الفل�سطينيني  الالجئني 

ا�ستقرار  اإىل  الو�سول  ديارهم، ل ميكن 

يف امل��ن��ط��ق��ة، ورف����ع ب��ذل��ك ت��ق��ري��راً اإىل 

الأمم املتحدة يف 1948/9/16.

ع��ل��ى  ردت  ال�������س���ه���ي���ون���ي���ة  احل����رك����ة 

ت��ق��ري��ر ب���رن���ادوت ب��اغ��ت��ي��ال��ه يف ال��ق��د���ض 

واح���د  ي����وم  ب��ع��د  اأي   ،1948/9/17 يف 

الدولية،  املنظمة  اإىل  تقريره  رف��ع  من 

اأح��الم��ه��ا  ت��ق�����س��ي ع��ل��ى  ت��و���س��ي��ت��ه  لأن 

ب����اإع����الن دول�����ة ي���ه���ودي���ة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، 

وت��ع��ي��د ال��و���س��ع اإىل م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه قبل 

ب��رن��ادوت،  بتو�سية  وعماًل   ،1948 العام 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اتخذت 

ال��رق��م  ح��م��ل   1948/12/11 يف  ق������راراً 

بت�سكيل جلنة توفيق دولية،  ق�سى   194
كما  دويل،  نظام  ظل  يف  القد�ض  وو�سع 

الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  ح���ق  ق�����ررت 

تعديل  �سبيل  دي��اره��م يف  اإىل  ال��ع��ودة  يف 

اإىل  امل�ستقبل  ت��وؤدي يف  الأو���س��اع، بحيث 

ال�سالم وال�ستقرار يف فل�سطني  حتقيق 

واملنطقة.

عقود  �ستة  خ��الل  ال�سهاينة  و�سعى 

ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج����دي����دة  خ���ط���ط  و����س���ع  اإىل 

ه��دف��ه��م ب��اإع��الن ي��ه��ودي��ة ال��دول��ة يقوم 

على اإ�سقاط حق العودة كالتايل: �سطب 

ح���ق ع�����ودة ال���الج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

مناخ  واإي��ج��اد  نهائياً   1948 اأرا���س��ي  اإىل 

ع��رب��ي وغ���رب���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا ال��ه��دف، 

ال�سوء  ال�سهاينة  منح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الأخ�����س��ر ل��ت��ه��دي��د الأ����س���ا����ض ال��ق��ان��وين 

اإطار امل�سعى لإن�ساء  48، يف  لفل�سطينيي 

النواحي  ال�سافية من  اليهودية  الدولة 

والثقافية،  وال�سيا�سية  الدميوغرافية 

املتوا�سل  العن�سري  ال�سغط  من خالل 

عليهم، وحماولة تهجرهم بطرق عدة 

اأ�ساليبهم  ق��ون��ن��ة  م��رح��ل��ة  اإىل  و���س��ل��ت 

العن�سرية.

الكيان  مع  الفل�سطينية  املفاو�سات   

اإىل  اإ����س���ارات  اأي�����س��اً  حملت  ال�سهيوين، 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  مع  اأرا����ض  مبادلة 

الكثافة  مناطق  م��ن  للتخل�ض  العتيدة 

ال�سكانية العربية يف »اإ�سرائيل«، وباحلد 

الأدن����ى م��ن الأر�����ض واحل���د الأع��ل��ى من 

الرئي�ض  اإع���الن  يف  وملخ�سها  ال�سكان، 

»يريد  اأن��ه  عبا�ض  حممود  الفل�سطيني 

من الإ�سرائيليني اأن يعطوه كيلومرتاته 

اأرا���س��ي  م�ساحة  اإىل  اإ���س��ارة  يف  بالتمام، 

اإط����ار  يف  ب���ال�������س���رورة  ول��ي�����ض  ال�1967 

حدودها«.

اليوم  املطروحة  ال�سناريوهات  اأح��د 

وف��ق��اً لإدارة اأم��رك��ا و»ال�����س��رق الأو���س��ط 

اإيجاد  اخل��الق��ة«،  و»الفو�سى  اجل��دي��د« 

اإىل م��ن��اط��ق  ب��ع��ودت��ه��م  ل��الج��ئ��ني  ح���ل 

لي�ض  هنا  وال��ك��الم  الغربية،  ال�سفة  يف 

ع�����ن ك�����ل ال����الج����ئ����ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

لهم  �سيكون  ل��ب��ن��ان  لج��ئ��ي  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 

ح����ل م���ن���ف���رد، ويف وق�����ت ت��ع��ت��رب ع����ودة 

اأرا���س��ي  اإىل  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

اأي  واق��ع��ي��اً،  م�ستحيلة  الغربية  ال�سفة 

وغزة  ال�سفة  كانتونات  ق��درة  حيث  من 

ياأتي  احل��ال��ي��ني،  �سكانها  ا�ستيعاب  على 

ماليني  خم�سة  م�ستقبل  ع��ن  الت�ساوؤل 

�سيفر�ض عليهم خيار  لجئ فل�سطيني، 

من  امل��ك��ّون��ة  امل�ستقبل  دول���ة  اإىل  ال��ع��ودة 

من  وحم��روم��ة  مكتظة  �سكانية  مناطق 

امل�����وارد والإم���ك���ان���ات ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

مزيد  و�سي�سطر  الأح������وال،  اأح�����س��ن  يف 

اإىل  بالعك�ض،  ال�����س��ف��ة،  فل�سطيني  م��ن 

املتنوعة  ال�سغوط  مغادرتها حتت وطاأة 

الأ�سكال، ي�ساعدهم يف ذلك، ما ميلكونه 

من روابط عائلية واقت�سادية وقانونية 

ذل��ك  وي���ك���ون  الأردن،  م����ع   و���س��ي��ا���س��ي��ة 

مقدمة لإ�سقاط حق العودة.

وطبعاً هذا لن يح�سل يف ظل وجود 

دول املمانعة، ل�سيما �سورية التي تعترب 

من اأهم الدول املعنية بالالجئني، لذلك 

من اأهداف املوؤامرة على �سورية و�سعها 

للتعامل  فيها  م�سطرة  ت��ك��ون  ح��ال��ة  يف 

الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  م�سكلة  م���ع 

ع��ل��ى اأ���س��ا���ض امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ع����ودة ق�سم 

بالتوطني  الآخ��ر  للق�سم  حلول  واإي��ج��اد 

موجوداً  الندماج  كان  واإذا  والتعوي�ض، 

والجتماعي،  القت�سادي  امل�ستوى  على 

ف���اإن امل��ط��ل��وب وف��ق��اً للخطة الأم��رك��ي��ة 

�سيا�سي  وجتني�ض  ت��وط��ني  اإىل  حتويله 

ت�سمد  لن  لبنان  يف  احلالة  اأم��ا  نهائي، 

طوياًل اإذا جنح التواطوؤ العربي والغربي 

ع���ل���ى ����س���وري���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات��ه 

التاآمرية.

ال����ي����وم، ح�����ّول ال���ك���ي���ان ال�����س��ه��ي��وين 

جمال  اإىل  اأو�سلو  بعد  بكاملها  ال�سفة 

ا���س��ت��ي��ط��اين. ف��امل�����س��ت��وط��ن��ات امل��ت��و���س��ع��ة 

با�ستمرار اأكلت معظم الأرا�سي، وكذلك 

ال���ط���رق ال��ف��رع��ي��ة واحل���واج���ز الأم��ن��ي��ة 

ال��ك��ث��ي��ف��ة، واأب�����رزه�����ا واأك����ربه����ا اجل����دار 

التجّمعات  يف�سل  ال���ذي  ال���س��ت��ي��ط��اين 

ال�����س��ك��ن��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع���ل���ى ط���ول 

الفل�سطينية / الأردنية، كذلك فقد حّول 

الفل�سطينية  والبلدات  امل��دن  ال�سهاينة 

���س��ك��ان��ه��ا.  ع���ل���ى  م��غ��ل��ق��ة  ����س���ج���ون  اإىل 

م�ستحيلة  تكون  تكاد  اليومية  واحل��ي��اة 

يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ك��ذل��ك حم���اولت 

ط��م�����ض ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 

من  والفل�سطينية  والعربية  الإ�سالمية 

خ���الل ت��ه��وي��د ال��ق��د���ض، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الف�سل  وج�����دار  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 

العن�سري »البارتايد« والعزل واحل�سار 

واحل������واج������ز الأم����ن����ي����ة والع����ت����ق����الت 

وتخريب  و�سلب  والجتياح  والغتيالت 

املياه  على  وال�سطو  الزراعية،  الأرا���س��ي 

الفل�سطينية، حيث اأ�سارت دائرة الثقافة 

والإعالم الفل�سطينية يف تقرير لها اإىل 

كميات  ت�سحب  ال�سهيونية  ال�سركات  اأن 

كبرة من خمزون مياه ال�سفة الغربية 

واأ�سار  الفل�سطينية،  للبلديات  وتبيعها 

التقرير اإىل اأن ال�سهاينة ي�سرقون ٪85 

من  م��ك��ع��ب(  م���رت  م��ل��ي��ون   800-600(

ويقومون  الفل�سطينية،  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد 

كل  ال�سهيونية،  للم�ستوطنات  ب�سخها 

عاجزة  العربية  واجلامعة  يح�سل  ذلك 

ع��ن اإظ��ه��ار م��وق��ف ح���ازم ي��دي��ن الكيان 

ال�����س��ه��ي��وين، ب���ل اأ����س���ب���ح ه��ّم��ه��ا ال��ي��وم 

دور  لها  ك��ان  ق��ن��وات ف�سائية  ب��ث  وق��ف 

الكيان  ممار�سات  ف�سح  يف  كبر  وتاأثر 

ال�سهيوين والدعم الأمركي له خالل 

ع��ق��ود م��ن ال���زم���ن، ب��ل اأك���رث م��ن ذل��ك، 

لعبت دوراً لتاأجيج روح القومية العربية 

يف نفو�ض الأحرار.

�سامر ال�سيالوي
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غطاء غربي وعربي إلعالن »يهودية إسرائيل« وإسقاط حق العودة

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

تعرض سائحين صهاينة للضرب 
باألحذية في أسواق األردن

مبحافظة  الربة  منطقة  يف  ال�سهاينة  ال�سائحني  من  ع��دد  تعر�ض 

الكرك يف الأردن لل�سرب بالأحذية من قبل مواطنني واأ�سحاب حمال 

جتارية خالل جتوالهم يف ال�سوق. 

لبا�سهم  بطريقة  امل��واط��ن��ني  ا���س��ت��ف��زوا  ق��د  ال�سهاينة  ال�سياح  وك���ان 

وي�سعون  اليهودي  اللبا�ض  يرتدون  كانوا  اإنهم  حيث  تعاملهم،  واأ�سلوب 

اأخذ  جت��اري،  حمل  اإىل  اأحدهم  دخ��ل  وح��ني  روؤو�سهم،  على  »القلن�سوة« 

حذائه  خلع  اإىل  البائع  دفعت  ا�ستعالئية  بطريقة  البائع  م��ع  يتعامل 

و�سرب ال�سائح ال�سهيوين على راأ�سه. 

حالة  �سادت  عنه،  للدفاع  برفاقه  ال�سهيوين  ال�سائح  ا�ستعان  وحني 

الطريق  امل��ارون على  الأردنيون  املواطنون  الفو�سى، تدخل خاللها  من 

بها  وانهالو  اأحذيتهم  خلعوا  حيث  املجاورة،  التجارية  املحال  واأ�سحاب 

الهرب متوعدين  اإىل  �سارعو  الذين  ال�سهاينة؛  ال�سائحني  روؤو���ض  على 

النتقام.

بهم يف  م��رغ��وب  غ��ر  ال�سهاينة  ب��اأن  امل��و���س��وع  البائعون على  وع��ّل��ق 

الأ�سواق الأردنية، ودعوا اإىل حماربة ظاهرة ت�سوق ال�سهاينة يف الأ�سواق 

وال�سهاينة جمرد حرب على  الأردنيني  ال�سالم بني  اإن  وقالو  الأردن��ي��ة، 

ورق.

�سائحون  لها  يتعر�ض  التي  الأوىل  امل��رة  لي�ست  اأنها  ذك��ره  واجل��دي��ر 

الأع��وام  م��رات خ��الل  ع��دة  املوقف  تكرر  بل  ملثل هكذا مواقف،  �سهاينة 

الكيان  ال�سارع الأردين للتطبيع مع  املا�سية، تعبراً عن رف�ض  الثالثة 

ال�سهيوين بكل الأ�سكال.
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دخلت هذه اللعبة اإىل لبنان يف بادئ الأمر 

من خالل ناد للهواة، �ُسمي بـ»نادي نهر الكلب«، 

الكلب.  نهر  �سفاف  على  حينذاك  اأن�سىء  لأنــه 

ويف العام 2003 وقع الختيار على نهر العا�سي 

 sport« لإن�ساء مركز تدريب وناد حتت ا�سم

ل  الــعــا�ــســي  مــيــاه  اأن  خــ�ــســو�ــســاً   ،»nature
بات  مــا  و�ــســرعــان  ال�سيف،  ف�سل  خــالل  جتــف 

لبنان على �سعيد  الأول يف  النهر  العا�سي  نهر 

ممار�سة هذه الريا�سة. 

رائــداً يف  العا�سي  هناك ميزات عدة جعلت 

هذا املجال، منها غزارة مياهه على مدار ال�سنة، 

وم�ساقط  ال�ساللت  وتعدد  العالية،  ونظافته 

جماليته  عــن  ف�ساًل  جمـــراه،  متيز  التي  املــيــاه 

ورفوف البط والأ�سماك التي تقفز فوق �سطح 

مياهه بني احلني والآخر ترحيباً بزوار النهر.

وقـــد دخــلــت ريــا�ــســة الــتــجــديــف بــقــوة �سمن 

ال�سياحة البيئية التي �ساهمت يف تنمية الهرمل 

�سياحياً وبيئياً، اإذ اأ�سبح امل�سروع املنفذ الرتفيهي 

الوحيد لأبناء املنطقة، كما ا�ستقطب ال�سباب من 

ال�سركات  والعائالت، وموظفي  الأعمار  خمتلف 

اللبنانية،  املــنــاطــق  كــافــة  املـــدار�ـــس مــن  وطـــالب 

رغــبــة منهم يف خــو�ــس هـــذه الــتــجــربــة، والــذيــن 

جتاوز عددهم لغاية اليوم الـ7000 �سخ�س.

وخــــالل الـــرحـــالت عــــادة مــا يــتــم النــطــالق 

عــلــى مــن قــــوارب جتــتــاز مــ�ــســافــة 7 كــلــم خــالل 

�ــســاللت،  يف  اأيــ�ــســاً  لتمر  الــوقــت،  مــن  �ساعتني 

يــــــرتاوح ارتــفــاعــهــا بـــني مـــرت وثــمــانــيــة اأمـــتـــار، 

كاملة  لــه معرفة  مــاهــر  ريا�سي  الــقــارب  ويــقــود 

الآخرين على كيفية  بالنهر والتجديف، ليدرب 

الــتــجــديــف، ويــر�ــســدهــم اإىل الجتــــاهــــات الــتــي 

�سي�سلكونها.

وتــنــطــلــق الإر�ــــســــادات املــطــلــوبــة، بـــــدءاً من 

حلــظــة اجلــلــو�ــس يف الــــزورق املــطــاطــي وارتــــداء 

�ــســرتة الإنـــقـــاذ وخــــوذة احلــمــايــة، و�ـــســـوًل اإىل 

اأ�ـــســـلـــوب الــتــجــذيــف الـــــذي يــجــب اأن يـــكـــون يف 

والتن�سيق  الــتــعــاون  مــن  ممكن  م�ستوى  اأعــلــى 

بجذع  ال�سطدام  لتفادي  الفريق،  اأع�ساء  بني 

�سجرة اأو ج�سر حديدي، اأو احلوؤول دون انقالب 

الزورق حلظة اجتياز اأحد ال�ساللت.

مغامرة  الــتــجــربــة؛  ت�ستحق  مــغــامــرة  اإنــهــا 

اكـــتـــ�ـــســـاف املــــجــــهــــول يف عــــــامل جــــديــــد مــلــيء 

بــاملــخــاطــرة املــحــ�ــســوبــة واملــحــ�ــســنــة. ويــبــقــى اأن 

ومن  الــداخــل  مــن  �سياحاً  جتــذب  النهر  �سمعة 

الدول العربية والأوروبية كافة ملمار�سة ريا�سة 

الرافتينغ يف العا�سي.

االنتقال جوًا

تفر�سها  الـــتـــي  الــ�ــســغــوطــات  عـــن  بــعــيــداً 

الــذي  والــقــلــق  الأر�ــــس،  على  اليومية  احلــيــاة 

ال�سيا�سية  الأو�ساع  نتيجة  اللبنانيون  يعي�سه 

لبنان  �سماء  يف  تظهر  ال�سعبة،  والقت�سادية 

توخياً  طــيــاروهــا  بها  يحلق  �سراعية  طــائــرات 

عرب  تتجلى  الــتــي  احلقيقية  واملــتــعــة  لــلــراحــة 

الحتكاك املبا�سر بالطبيعة ومكوناتها.

مــغــامــرون كــر يــقــومــون مبــمــار�ــســة هــذه 

املناطق اجلبلية،  الريا�سة باحرتاف يف بع�س 

تاأمني  مــع  جتربتها،  على  الــــزوار  وي�سجعون 

اأق�سى حد، فيفرت�سون الأر�س  �سالمتهم اإىل 

ويــ�ــســرعــون بــبــ�ــســط املـــظـــالت وارتــــــداء اخلـــوذ 

ومعدات ال�سالمة العامة، لينطلقوا يف رحالت 

متتالية فوق �سماء لبنان.

الـــطـــائـــرات  عـــرب  الــــطــــران  اأن  �ــســك  ول 

الــ�ــســراعــيــة اأو املــظــالت الــطــائــرة هــو نـــوع من 

الـــريـــا�ـــســـات احلـــديـــثـــة الـــــنـــــادرة الــــوجــــود يف 

اأقيم  ب�سري،  منطقة  ففي  العربية.  منطقتنا 

تتيح  الــتــي  الــريــا�ــســة  هـــذه  نـــاد متخ�س�س يف 

للمغامر ال�ستمتاع مبناظر طبيعية وم�ساهد 

جــويــة رائـــعـــة جلــبــال لــبــنــان وتـــاللـــه وبــيــوتــه 

القرميدية، خ�سو�ساً فوق غابات الأرز. 

التجربة �سهلة للغاية، فكل ما يحتاجه املرء 

هو اعتمار اخلوذة على الراأ�س وو�سع القفازات 

وانتعال احلذاء القا�سي وربط الحزمة املتينة 

ليتوىل  ال�سراع،  عري�سة  طائرة  من  املن�سدلة 

اأن يرك�س  املــــدرب ا�ــســتــكــمــال مــا تــبــقــى. املــهــم 

املــــدرب للقفز عــنــد حــافــة اجلبل  املــغــامــر مــع 

بالوقت عينه للحفاظ على اتزان ال�سراع املنفتح 

يف الهواء، والطران عك�س اجتاه الهواء.

متوازنة  ب�سرعة  ال�سراعية  الطائرة  تعلو 

لي�س  حــيــث  مــــرت،   300 ارتــــفــــاع  اإىل  لــتــ�ــســل 

والــلــوحــات  الطبيعة  روائــــع  و�ــســف  بــالمــكــان 

والت�ساري�س التي تر�سدها العني، من ه�ساب 

الرب«،  »اأرز  اأبرزها غابة  وقمم متجاورة، لعل 

يف  جبلية  قمة  اأعلى  ال�سوداء«  »القرنة  وروؤيــة 

3800 مرت عن �سطح  اأكر من  بارتفاع  لبنان 

البحر. 

»الإقبال على ممار�سة هذه الريا�سة ينحو 

منحى املغامرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 

من  جــديــدة  �سياحية  رحلة  كونها  عــن  ف�ساًل 

نوعها يقبل عليها اللبنانيون والأ�سقاء العرب 

موؤ�س�س  قــول  حــد  على  وحما�سة«،  �سغف  بكل 

النادي رجا �سعادة.

يف الإطار عينه، تنت�سر يوماً بعد يوم ريا�سة 

لبنان،  يف  وال�سغار  الكبار  بــني  املظلي  القفز 

ملا  ممار�ستها،  على  مدمناً  اأ�سبح  مــن  ومنهم 

املغامرة  وروح  الإثــــارة  مــن  طياتها  يف  حتمل 

اللتني يتميز بهما ال�سباب اللبناين عموماً. 

�ــســخــ�ــس  اأي  فــــــــاإن  مــــــعــــــروف،  هـــــو  كــــمــــا 

من  بالقفز  املتج�سدة  الريا�سة  هــذه  ميــار�ــس 

الأول  ل�سببني،  الــطــلــق،  الـــهـــواء  يف  الــطــائــرة 

لــتــنــ�ــســيــط جـــ�ـــســـده، والــــثــــاين لــــزيــــادة نــ�ــســبــة 

»الأدريــــنــــالــــني« يف جــ�ــســمــه. اأمــــا اأبـــــرز مــواقــع 

النـــطـــالق والـــهـــبـــوط لـــهـــذه الــريــا�ــســة فهي 

لبنان. �سمال  يف  الع�سكري  حــامــات  مــطــار   يف 

بــاملــنــطــاد فــوق  اإىل ذلـــك، يــتــم تنظيم رحـــالت 

جـــبـــال لـــبـــنـــان، وهـــــي جتـــربـــة مــــن الــتــ�ــســويــق 

عادة  الرحلة  ت�ستغرق  حيث  ال�سلمي  والهدوء 

نحو 30 دقيقة.

بحرًا.. بني الغط�س وال�سباحة

 

اأم�ست ريا�سة الغو�س منت�سرة على نطاق 

وا�سع يف لبنان، ول عجب اإذا ما راأينا اأعداداً من 

ال�سواطئ  يق�سدون  والأجانب  العرب  ال�سياح 

يف  خ�سو�ساً  الريا�سة،  هذه  ملمار�سة  اللبنانية 

ومدينتي  اجلنوبيتني،  و�سيدا  �سور  مدينتي 

جبيل وجونيه �سمايل بروت، حيث يوفر عدد 

املحرتفني  اللبنانيني  الــغــوا�ــســني  مــن  كــبــر 

لتكون  الرحالت  لهذه  وامل�ستلزمات  ال�سروط 

اآمنة بامتياز.

اأعماق  اإىل  الهواية  هــذه  ال�سياح  وميــار�ــس 

اأن  علماً  مــرتاً،  و60   20 بني  تــرتاوح  متفاوتة 

خ�سو�ساً  مــرت،   200 عــن  تزيد  اأعــمــاقــاً  هناك 

لل�سائح  بــروت، وميكن  �سواطئ مدينة  قبالة 

معاينة الإ�سفنج واملخلوقات البحرية وفوارات 

املياه الكل�سية والآبار الطبيعية يف عمق املياه. 

الغطا�س  لــلــ�ــســائــح  املــنــاطــق ميــكــن  بــعــ�ــس  ويف 

ملدن  اأثرية  و�ساحات  وجــدران  اأعمدة  م�ساهدة 

اأن  بعد  ال�سنني،  اآلف  منذ  املـــاء  حتــت  غــارقــة 

ابتلعها البحر بفعل الزلزل.

 اإىل ذلــــك، بـــذل الــغــوا�ــســون الــلــبــنــانــيــون 

جـــهـــوداً لــتــطــويــر ريــا�ــســة و�ــســيــاحــة الــغــو�ــس، 

فــقــامــوا بــا�ــســتــكــ�ــســاف اأمـــاكـــن وجـــــود الــ�ــســفــن 

والــــطــــائــــرات والـــغـــوا�ـــســـات، مــثــل الــغــوا�ــســة 

الفرن�سية »�سوفلر« الغارقة يف منطقة خلدة 
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ملف خاص

كأنما بلد خيالي هو؛ بطبيعته الخالبة التي تخطف األنفاس، 
ومقوماته الجغرافية النادرة التي تتيح له أن يكون مقرًا 

لرياضات ال تخطر على بال. في لبنان، ال تقف المخاطرات عند 
حدود، لكنها تختلف في طبيعتها.. في هذه الخانة يمكن وضع 

»سياحة المغامرة« التي بدأت تنشط في ربوعه في السنوات 
األخيرة لتجذب إليها جمهورًا كبيرًا من المقيمين والسياح.
بين الرياضات المائية التي تشمل التجديف والكانوي 

كاياك والرافتينغ والتزلج المائي والغطس، والرياضات الهوائية 
كالقفز بالمظلة، والسياحة البيئية كالمشي في األودية 

والمحميات وتسلق الجبال الوعرة والتخييم، ال يمكن حصر 
المغامرة بنطاق معين، بل تتوسع سياحة المغامرات والتشويق، 
مرتكزة على األفضلية التي يتمتع بها بلد األرز في هذا المجال، 

حيث الطقس المالئم، والبيئات الطبيعية المتنوعة، والفرادة 
في توفير الخدمات والترفيه.

) العدد 217(  اجلمعة - 8 حزيران - 2012

اأنهار منا�سبة

اأ�ــســهــم انــ�ــســيــاب الأنــــهــــار الــلــبــنــانــيــة 

الــ�ــســريــعــة اجلـــريـــان، والــقــلــيــلــة الــعــمــق، 

ريا�سات  انت�سار  يف  الــطــول،  واملتو�سطة 

املائية  و»الرافت«  و»الكاياك«  »الكانوي« 

املحلية  الأنـــهـــار  فــمــوا�ــســفــات  الــنــهــريــة، 

واإبراهيم  بــروت(  )جنوبي  الأويل  مثل 

)�سمايل بروت( �ستاء، والعا�سي )�سرقي 

العاملية  املوا�سفات  اأهــم  من  هي  لبنان( 

املطلوبة لهذا النوع من الريا�سات.

ريــا�ــســة  اإىل  الــلــبــنــانــيــون  تـــعـــّرف 

ــنــوات مـــعـــدودة،  »الــرافــتــيــنــغ« قــبــل �ــس

فــاأقــبــلــوا عــلــيــهــا لــيــجــمــعــوا بـــني متعة 

بح�سن  والتمتع  والكت�ساف،  املغامرة 

الـــطـــبـــيـــعـــة، وُجــــــل مــــا تــتــطــلــبــه هـــذه 

الريا�سة: القوارب، واملالب�س اخلا�سة، 

كاخلوذة و�سرتة الإنقاذ، بالإ�سافة اإىل 

التي  اخلــفــيــف  الــــوزن  ذات  املــجــاديــف 

يحركها املتناف�سون اأو املتدربون الذين 

يرتاوح عددهم يف القارب الواحد بني 

الثنني والثمانية.



الإنكليزية  احلربية  والطائرة  بــروت،  جنوبي 

البيا�سة اجلنوبية على احلدود  قبالة منطقة 

�سونغ«  »ويــنــد  و�سفينة  املحتلة،  فل�سطني  مــع 

العاملية  الــتــي غــرقــت يف احلـــرب  الــربيــطــانــيــة 

»األي�س ب«،  ال�سحن  وباخرة   ،1914 عام  الوىل 

اللبنانية، وحتديداً  التي غرقت خالل احلرب 

مــهــمــاً  بـــحـــريـــاً  حـــيـــزاً  وجــعــلــوهــا   ،1988 عــــام 

الــبــحــريــة.. كما  املــخــلــوقــات  لعي�س  و�ــســروريــاً 

نظموا زيارات �سياحية لها لكل من يرغب من 

ال�سياح.

ففي �سور على �سبيل املثال، ي�سمح الغو�س 

تبداأ  واأعــمــدة،  اآثــار رومانية من طــرق  لروؤية 

من عمق 3 اأمتار، وت�سل اإىل 14 اأو 15 مرتاً، 

واآخر  �ساخن  مياه  نبع  هناك  اأي�ساً  �سور  ويف 

هناك  ال�سمايل  ال�ساحل  على  �سكا  ويف  بـــارد، 

اأي�ساً  ال�سمايل غني  وال�ساحل  بارد،  نبع مياه 

بالآثار، ففي جبيل هناك اآثارمتفرقة ت�ستحق 

فهناك  وعم�سيت  الــبــرتون  اأمـــا يف  املــ�ــســاهــدة، 

الكثر من املغاور.

ال�سارجي  حممد  الغوا�سني  نقيب  اأن  كما 

النادرة،  البحرية  احليوانات  ت�سوير  ا�ستطاع 

مــثــل الــ�ــســالحــف والـــدلفـــني والــفــقــمــة وكــالب 

البحر، و�سوًل اإىل اأ�سماك القر�س التي تعي�س 

يف مياه لبنان واملتو�سط، وهو يدعو اإىل ت�سجيع 

ال�سياح كثراً ما  �سياحة الغو�س التي يع�سقها 

واملنطقة  للبنان  مهماً  �سياحياً  مــورداً  �سيوؤمن 

ال�سارجي  ي�سع  كما  ال�ستفادة منه.  بد من  ل 

بكل قوة وعــزم، وهو  اإىل حتقيقه  ي�سعى  هدفاً 

اإقامة متحف يجمع املكت�سفات البحرية.

ال�سياحة البيئية

ت�ستحق  كـــثـــرة  اأمـــكـــنـــة  هـــنـــاك  لــبــنــان  يف 

ـــاف، وهـــــي لــيــ�ــســت بـــعـــيـــدة جــــــداً عــن  الكـــتـــ�ـــس

ال�سياحة  تـــزدهـــر  لـــذلـــك،  بـــــروت،  الــعــا�ــســمــة 

البيئية يف لبنان ب�سبب غناه باملعامل الطبيعية 

وال�ستمتاع  تاأملها  للزوار  يحلو  التي  الرائعة 

بــجــمــالــهــا وهـــدوئـــهـــا، ولــعــل حمــمــيــة الأرز يف 

من  عــدد  اأكــرب  تت�سمن  التي  تنورين  منطقة 

التي  »القموعة«  وغابة  البلد،  يف  الأرز  اأ�سجار 

هي  الأ�ــســجــار  مــن  خمتلفاً  نــوعــاً   42 تت�سمن 

والتاأمل  امل�سي  هواية  ملمار�سة  املواقع  اأهــم  من 

الذي  قادي�سا  وادي  اأي�ساً  وهناك  الطبيعة،  يف 

ملحبي  ميكن  وحيث  والــكــهــوف،  باملغاور  يزخر 

تــ�ــســلــق اجلـــبـــال ممــار�ــســة هــوايــتــهــم، وحممية 

وحتوي  لبنان،  يف  الأكــرب  ُتعترب  التي  ال�سوف 

توجد  واأي�ساً  املتبقية،  الأرز  اأ�سجار  عــدد  ربــع 

اأكر  اإهــدن، حيث يوجد  اأو حر�س  اإهــدن  غابة 

من 1058 نوعاً من النباتات.

وميـــكـــن الـــتـــوجـــه نــحــو حمــمــيــة الـــبـــاروك 

الرباعية  الدراجات  وركــوب  للت�سلق  الطبيعية 

لكت�ساف جمال هذه املنطقة. اأما حفرة بلعا اأو 

بالوع بلعا يف تنورين، فهو معلم تاريخي ي�ستحق 

الزيارة، ويعود عمره اإىل اآلف ال�سنوات، ويبلغ 

منا�سباً  يجعله  ما  مرتاً،  عمقه الإجمايل 255 

ملحبي ت�سلق ال�سخور والتخييم.

هذا وت�ستحوذ ريا�سة ت�سلق اجلبال وامل�سي 

يف طــبــيــعــة لــبــنــان عــلــى اهـــتـــمـــام الـــعـــديـــد من 

لتنوع  الأ�سخا�س الذين يتزايد عددهم �سنوياً 

اجلغرافية،  والت�ساري�س  الطبيعية  املــنــاظــر 

ومـــــع ارتــــفــــاع عـــــدد الــــهــــواة لـــهـــذا الــــنــــوع مــن 

التي  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تزايدت  الريا�سة 

الراغبة  للمجموعات  الرحالت  بتنظيم  ُتعنى 

حتتويه  مبــا  والتمتع  الطبيعة  ا�ستك�ساف  يف 

جبالها، ف�ساًل عن اإتاحة ت�سلق اجلبال ونزول 

يف  خميمات  واإقامة  احلبال،  بوا�سطة  الوديان 

الأنــهــار وركــوب  والــ�ــســر يف جمــرى  الطبيعة، 

القوارب املطاطية يف الأنهار.

رحــاب  اجلــبــال، ويف  اإىل  الــرحــالت  وتق�سم 

الطبيعة اإىل ثالثة م�ستويات؛ ح�سب �سعوبتها 

رحالت  بني  ووعورتها  املنطقة،  طبيعة  جلهة 

�سهلة ومتو�سطة و�سعبة.

ي�سار اإىل اأن هناك طريقاً معروفاً يف لبنان 

حمدداً عامليا ي�سمى »طريق درب اجلبل« ملحبي 

املــ�ــســي يف الــطــبــيــعــة، حــيــث اإن هــنــاك خــرائــط 

اأق�سى  من  املــرء  يقطعها  التي  املناطق  تو�سح 

اإىل  بالإ�سافة  اأق�سى جنوبه،  اإىل  لبنان  �سمال 

م�سالك اأخرى كثرة غر معروفة، ويبلغ طول 

طــريــق درب اجلــبــل 440 كــلــم، ميــر بــاأكــر من 

 600 بني  ارتفاعها  يرتاوح  وقرية،  مدينة   75
و2000 مرت.

اإعداد هناء عليان
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سفينة تاريخية
كري�ستيان  الــلــبــنــاين  الــغــوا�ــس  حــقــق   2004 الــعــام  يف 

ام  »ات�س  �سفينة  حطام  باكت�سافه  كبراً  اإجنــازاً  فرن�سي�س 

التابعة لالأ�سطول الربيطاين، بعد  امللكية  ا�س فيكتوريا« 

لبنان  من  غوا�سون  عليها  اأقــدم  كثرة  فا�سلة  حمــاولت 

والعامل. وبذلك متّكن فرن�سي�س من احلفاظ على جزئية 

مــهــمــة مــن الــتــاريــخ الــبــحــري الإنــكــلــيــزي والـــــدويل على 

هذه  اأن  خ�سو�ساً  فقدانها،  على  عاماً   118 بعد  ال�سواء، 

كونها  اإطالقها  حني  يف  عاملياً  الأوىل  ُتعد  كانت  ال�سفينة 

اأكــرب  حتمل  كانت  اأنــهــا  اأقلها  لي�س  كثرة  ممــيــزات  ت�سم 

مدافع ع�سكرية يف التاريخ كما كانت ت�ساء بالكهرباء.

اأمــا الأمـــر الأكـــر غــرابــة فهو حقيقة كونها مــا تــزال 

اإذ  ال�سنوات،  هــذه  مــرور كل  رغــم  عــامــودي،  ب�سكل  غارقة 

اإن ال�سفينة غرقت وعلقت يف الوحل، لكنها مل تقع ب�سكل 

اأفقي، بل بقيت واقفة عمودياً طوال هذه الأعوام، وهو ما 

العامل  يف  الوحيدة  كونها  ومكانتها  اأهميتها  اإىل  ي�سيف 

التي غرقت بهذا ال�سكل. 

»بعد  فرن�سي�س  يــوؤكــد  لـــ»الــثــبــات«،  خــا�ــس  حــديــث  يف 

تاأ�سي�س نادي الغو�س، كنت اأحتك بال�سيادين املحليني يف 

الأماكن  اأف�سل  عن  ل�سوؤالهم  اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

يف  كثرة  اأمــاكــن  وهــي  الريا�سة،  هــذه  ملمار�سة  واأجملها 

ال�سيادون  اأخـــربين  لل�سمال  زيــاراتــي  اإحـــدى  ويف  لبنان، 

معرفة  مــن  اأحـــد  يتمكن  مل  الــتــي  ال�سفينة  هـــذه  بق�سة 

موقعها، والتي ما تزال ت�سكل لغزاً بحرياً مل يتم الك�سف 

عنه. ف�سلبت الفكرة اهتمامي واعتربتها مبنزلة حتدٍّ يل، 

مــن �سحة  لأتــاأكــد  لندن  اإىل  توجهت  �سيء  كــل  قبل  لكن 

الأر�سيف  يف  يل  تبنّي  وبالفعل  �سمعتها،  التي  املعلومات 

الربيطاين اأن ال�سفينة امللكية غرقت يف العام 1893 قبالة 

كبر  ح�سد  من  مــراأى  على  لبنان  يف  طرابل�س  �سواطىء 

جندياً   350 من  اأكــر  متنها  على  وق�سى  ينتظرها،  كــان 

و�سابطاً بحرياً«.

وي�سيف اأن »الإنكليز قاموا بتعييني قّيماً على احلطام 

ال�سلطات الربيطانية، ومنحوين ترخي�ساً ح�سرياً  با�سم 

لــلــغــو�ــس يف احلــطــام واإجــــــراء الــبــحــوث عــلــيــه والنــتــفــاع 

اإىل  للغو�س  �سياحية  رحـــالت  اأنــظــم  فــاإنــنــي  لــذلــك  مــنــه، 

التي  القطع  عدد  اأن  علماَ  ال�سفينة،  وروؤيــة  البحر  اأعماق 

كانت  وقد  املئة،  يفوق  كبرة  اأهمية  ولها  بانت�سالها  قمنا 

للربيطانيني،  اأ�سلمها  اأن  قبل  اخلا�سة  م�ستودعاتي  يف 

متحف  يف  لعر�سها  ا�ستقدامها  يف  الكامل  احلــق  يل  لكن 

خم�س�س«.

بحري  متحف  افتتاح  على  م�سمماً  زلــت  »مــا  وتــابــع: 

الغو�س  ال�سفينة، وللحديث عن تاريخ  لعر�س موجودات 

ع�سر،  التا�سع  الــقــرن  يف  الإ�سفنج  انت�سال  منذ  لبنان  يف 

ولت�سليط ال�سوء على ثروات لبنان البحرية الهائلة، وهي 

مهمة،  بحرية  متاحف  توجد  ل  الأ�ــســف  مع  لكن  كثرة، 

اأي جهة  و�ساأعمل على اإجناز املعر�س، �سواء بالتعاون مع 

خا�سة، اأو بتمويل خا�س«.

يذكر اأن ال�سفينة دخلت يف لئحة اجلرد العام لالأبنية 

اأي  من  حمايتها  يقت�سي  مما   2011 العام  يف  التاريخية 

الــدولــة  حماية  نــطــاق  �سمن  ويجعلها  �سرقة  اأو  اعــتــداء 

اللبنانية، لأنها غارقة يف مياهنا الإقليمية.
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ُول��دت  و�إن  بعد،  �مل�صرية  �لثورة  تلد  مل 

�لذين  م��ن  �أو  �ل�صرعيني  �آبائها  م��ن  فلي�س 

الثورة  الن�سيان.  كوالي�س  يف  و�ساروا  بداأوها 

قوى:  ثالثة  �ل��د�خ��ل  يف  تتقاذفها  �مل�صرية 

�لع�صكري،  و�ملجل�س  �جل��دد«،  »�لإ�صالميون 

نتائج  على  ق��وى  وتتناف�س  �ل��ن��ظ��ام،  وبقايا 

فقد  ي�صقط،  مل  �لذي  �لنظام  وور�ث��ة  �لثورة 

�صقط مبارك ك�صخ�س، لكن منظومة �لنظام 

و�أذرعه ما ز�لت مت�صك باخلناق �مل�صري.

و�ل�صلفيون  �مل�صلمون  �لإخو�ن  ح�صد  لقد 

وهم  و�ل�����ص��ورى،  �ل�صعب  جمل�صي  �نتخابات 

�ل��ث��ورة  م��ع جم��ري��ات  ب��ح��ذر  تعاملو�  �ل��ذي��ن 

نزلو�  �لأم���ور  ن�صجت  وعندما  وفعاليتها، 

و�نكفاأ  �ل��ث��ورة،  ب��ذ�ر  وح�صدو�  �ل�صارع  �إىل 

بع�س  �لع�صكري  و�ملجل�س  �لنظام  �أن�����ص��ار 

�لوقت ل�صتيعاب �ل�صدمة وتنظيم �ل�صفوف 

�أن  خ�صو�صًا  �لرئا�صة،  �نتخابات  بانتظار 

�جل��دد«  »�لإ�صالميني  بوجه  �صورية  �صمود 

�لنظام  و�أن�صار  �لع�صكري  �ملجل�س  �صجع  قد 

على �ل�صمود ومقاومة متدد »�لإخو�ن«، ودفع 

�لرئا�صة  �نتخابات  يف  للم�صاركة  �لقوى  هذه 

وزر�ء  رئي�س  �آخ��ر  �صفيق؛  �أحمد  �للو�ء  عرب 

مل  �لثورة  �أن  بعدها  ليتبنينّ  مبارك،  عهد  يف 

تت�صرب �إىل مفا�صل �ل�صارع �مل�صري، بل هي 

بالتيار  تتمثل  منظمة  د�ئرة  د�ئرتني:  �أ�صرية 

بالقوى  تتمثل  م�صتتة  ود�ئ����رة  �لإ���ص��الم��ي، 

�أنها  �إم��ا  تبنينّ  و�لتي  و�لليرب�لية،  �لعلمانية 

�صرقة  ومتت  �حلقيقية،  �لثورة  ر�ئ��دة  كانت 

�أن  �أو  �لكبار،  قبل  من  »�لعيال«  من  �ل��ث��ورة 

هوؤلء كانو� »مطية« �أو »بربارة« لقوى د�خلية 

وخارجية ��صتغلت نزولهم �إىل �ل�صارع.

م���ن ج��ه��ة �أخ�������رى، ت���ب���نينّ �أي�������ص���ًا �أن 

»�لإ�صالميني �جلدد« ميار�صون لعبة �لتناق�س 

مع  ين�صجم  ل  ما  فيعلنون  و�لعلن،  �ل�صر  بني 

�لعمل  ميار�صون  ز�لو�  وما  �أهد�فهم،  حقيقة 

�ل�صري �ل�صيا�صي بعالنية �ملناورة �ل�صيا�صية، 

فبعدما �أعلن »�لإخو�ن« عدم نيتهم تر�صحهم 

ل��ل��رئ��ا���ص��ة، رم����و� ب��ك��ل ث��ق��ل��ه��م وق��وت��ه��م يف 

جمل�س  على  قب�صتهم  ليم�صكو�  �لرئا�صة، 

نو�  �ل�صعب و�ل�صورى ورئا�صة �جلمهورية، ليوؤمنّ

�لإط���ار  وب��ع��ده��ا  �جل��ي�����س،  على  �صيطرتهم 

�لقت�صادي.

م�صكلة »�لإخو�ن« يف م�صر ومعهم �لتيار 

وفق  دول��ة  بناء  ي�صتطيعون  ل  �أنهم  �ل�صلفي، 

�ملت�صددة،  و�لأ���ص��ول��ي��ة  �ل�صلفية  عقيدتهم 

وركائزه  �مل�صري  �ملجتمع  تركيبة  �إىل  نظرً� 

و�إذ�  وت��و�ب��ع��ه��ا(..  )�ل�صياحة  �لقت�صادية 

نحو  �ملت�صددة  �أفكارهم  عن  وتنازلو�  �صايرو� 

تاريخهم  كل  ي�صربون  فاإنهم  �ملدنية،  �لدولة 

�لعقائدي، ويخ�صرون ورقة �تهام �لآخر بعدم 

�صقطت  و�إذ�  للعلمانية،  و�لنحياز  �لتدين 

ال��ورق��ة  اأي��دي��ه��م، وه��ي  م��ن  الدينية  ال��ورق��ة 

�لوحيد ما د�مو�  و�لقوية و�صالحهم  �لأ�صا�س 

يفتقرون �إىل �لروؤيا و�لإمكانيات �لقت�صادية 

فاإنهم  و�لبطالة،  �لفقر  من  م�صر  لنت�صال 

�صيغرقون يف م�صتنقع �نهيار �لدولة، و�نقالب 

�جلمهور �لعام عليهم.. 

وحترير  فل�صطني  م��ع  ه��م  �ل�صيا�صة  يف 

ديفيد،   - كامب  �تفاقية  مع  لكنهم  �لقد�س، 

�أم��ريك��ا  م��ع  �ملتحالفني  �خلليج  ح��ك��ام  وم��ع 

�لتي  �حلاكمة  و�لعائالت  �مللكية  و�لأنظمة 

تدعم �لدميقر�طية.. فكيف ميكن ل�»�لإخو�ن« 

�ملز�وجة بني �لدين و�تفاقية كامب - ديفيد، 

ب��ني �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�مل��ل��ك��ي��ة، ب��ني �ل�����ص��ورى 

و�مللكية، بني �لور�ثة و�خلالفة..؟!

تتناف�س  ويتيمة،  �صائعة  �مل�صرية  �لثورة 

ع��ل��ى ت��ب��ن��ي��ه��ا وم�����ص��ادرت��ه��ا ق����وى د�خ��ل��ي��ة 

من  �أ���س��ل��وب  يف  �لبحريني  �حل��ك��م  يف�سل  �أن  م��ا 

و�لهرب  �ل�سلمية  �ل�سعبية  �لثورة  لإخماد  �أ�ساليبه 

من ��ستحقاق �ل�ستجابة ملطالب �ل�سعب بالإ�سالح 

�بتكار و�سائل جديدة يف  �إىل  و�لعد�لة، حتى ي�سارع 

�لهادفة  �سيا�سته  مو��سلة  على  منه  و�إمعان  �إ�سر�ر 

�إىل خنق �لثورة.

فبعد �أن وجد �أن ��سرت�تيجيته �لأمنية �لقمعية 

عرب  �ل�سعب  �سفوف  �سق  حماولة  و�أن  كافية،  غري 

�لفتنة �ملذهبية مل تنجح، قرر �حلكم �مللكي تغذية 

هذه �ل�سرت�تيجية بعنا�سر جديدة تقوم على:

ت�سمل  �ل��ت��ي  �جل��م��اع��ي  �ل��ع��ق��اب  �سيا�سة  �ع��ت��م��اد   -1
و�لطرد  �ل�سيا�سية،  و�ملحاكمات  �لتع�سفي،  �لعتقال 

من �لوظيفة، و�لتطهري �لطائفي يف وز�ر�ت �لدولة 

�لج��ت��م��اع��ي،  �لن�سيج  ���س��رب  ب��ه��دف  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

و�لنيل من �لوحدة �لوطنية �لتي تتجلى يف �لثورة، 

وحم���اول���ة م��ذه��ب��ت��ه��ا، و�إي����ج����اد ق���اع���دة �ج��ت��م��اع��ي��ة 

�لعزلة  �أت���ون  م��ن  تخرجه  �مللكي  للحكم  مذهبية 

غري  نحو  على  منها  يعاين  �لتي  �خلانقة  �ل�سعبية 

م�سبوق.

�ل�سعودية  ��ستقو�ء نظام �حلكم باملظلة �لأمنية   -2
�ل��ت��ي ي��وف��ره��ا ل��ه �لحت����اد �لأم���ن���ي ب��ن �ل�سعودية 

و�لبحرين.

وقو�ت  �جلي�ش  �ملرتزقة يف  على  �لعتماد  زي��ادة   -3
�لأمن لقمع �لثورة.

ل���ف���خ  �ل��������ث��������ورة  ���������س�������ت�������در�ج  ع�����ل�����ى  �ل�����ع�����م�����ل   -4
�ل�����س��ل��ط��ة، ع���ن���ف  ع���ل���ى  رد�ً  �ل���ع���ن���ف  �إىل   �ل���ل���ج���وء 

�ل�سلمي  �لن�سال  �ساحة  �إىل مغادرة  وبالتايل دفعها 

ل�سحق  لها  �لغطاء  وت��وف��ري  �ل�سلطة،  يعري  �ل��ذي 

لقادتها  �ع��ت��ق��ال  عملية  �أو���س��ع  تنظيم  ع��رب  �ل��ث��ورة 

ورم��وزه��ا وك��و�دره��ا، على غ��ر�ر ما فعل »بينو�سيه« 

يف ت�سيلي �سد �لثورة �ل�سلمية �لتي قادها �لليندي 

و�أو�سلته �إىل مقر �لرئا�سة، حيث قام باأكرب عملية 

ت�سفية لقادتها و�أن�سارها و�أعاد تثبيت نظام �حلكم 

�ل�سيا�سي  �ل��ت��غ��ي��ري  وم��ن��ع  �ل��ق��م��ع��ي،  �ل���س��ت��ب��د�دي 

و�لقت�سادي، و�لجتماعي.

من  ب��و���س��وح  تظهر  �ل�سرت�تيجية  ه��ذه  وم��ث��ل 

خالل �ملمار�سات �لتع�سفية و�لإرهابية �لتي تقوم بها 

�لأجهزة �لأمنية للق�ساء على �لثورة.

غري �أنه بد� من �لو��سح �أن قيادة �لثورة �أدركت 

�لأبعاد �خلطرية لهذه �ل�سرت�تيجية �لتي ينفذها 

�لثورة  �إف���ر�غ  ور�ئ��ه��ا  م��ن  وي�ستهدف  �حل��ك��م،  نظام 

وعمدت  �ل�سعب،  تعب  على  و�مل��ر�ه��ن��ة  ق��ادت��ه��ا  م��ن 

و�سمان  لإحباطها  مقابلة  ��سرت�تيجية  و�سع  �إىل 

حتقيق  �إىل  و���س��وًل  �ل��ث��ورة  ��ستمر�ر  على  �حلفاظ 

�أهد�فها.

وهذه �ل�سرت�تيجية ت�ستند �إىل:

1- �لإ����س���ر�ر ع��ل��ى رف�����ش �لجن�����ر�ر �إىل مم��ار���س��ة 
وعدم  للثورة،  �ل�سلمي  بالطابع  و�لتم�سك  �لعنف، 

�ل�سلطة  تن�سبه  �ل��ذي  �ل�سرك  يف  و�ل��وق��وع  �لتهور 

للثورة.

باعتباره  �ل�سعودية  م��ع  �لأم��ن��ي  �لحت���اد  رف�ش   -2
و�إمن���ا  �ل�����س��ع��ب،  ي��خ��دم م�سلحة  ل  ف��وق��ي��اً  �حت�����اد�ً 

�لإ�سالح وحتقيق  ملنع  �لبلدين  م�سلحة �حلكام يف 

�لعد�لة.

�أجهزة �ل�سلطة  3- توثيق �لنتهاكات �لتي ترتكبها 
�سد حقوق �لإن�سان و�لعمل على ف�سحها وتعريتها 

يف �ملوؤ�س�سات �لدولية، وهو ما �أثمر �أخري�ً �إد�نة لهذه 

�لن��ت��ه��اك��ات م��ن ق��ب��ل 60 دول���ة يف �ج��ت��م��اع جمل�ش 

حقوق �لإن�سان يف جنيف طالبت �ل�سلطة �لبحرينية 

باإعادة ح�ساباتها وحت�سن حقوق �لإن�سان.

�ل��رت�ج��ع مبو��سلة  �أو  �خل��ن��وع،  وع��دم  �ل�سمود   -4
�لثورة لتحقيق �لإ�سالح و�لعد�لة.

وك�����ان لف���ت���اً وع����ي ق�����ادة �ل���ث���ورة ع��ل��ى �خ��ت��الف 

�نتماء�تهم ل�سرت�تيجية نظام �حلكم ل�سحق �لثورة، 

م��ن خ���الل �ل�����س��ع��ار�ت �ل��ت��ي رف��ع��وه��ا �أخ�����ري�ً و�ل��ت��ي 

ركزت على رف�ش �للجوء �إىل �لعنف وعدم �لرت�جع 

�ملو�طنة  وحقوق  باحلرية  و�ملطالبة  �لإ���س��الح  عن 

�لكاملة، و�أن يكون �ل�سعب هو م�سدر �ل�سلطات.

�لثورة  قيادة  تعتمده  �ل��ذي  �لنهج  ه��ذ�  مثل  �إن 

ن��ظ��ام �حل��ك��م، وتعرية  �إح��ب��اط خمطط  �إىل  ي���وؤدي 

ب��ه، ويزيد من  �ل��ذي يقوم  �ل��دم��وي  �لعنف  وف�سح 

�لثورة  �لد�خل و�خل��ارج، ويك�سب  عزلته وماأزقه يف 

�ل��ت��اأي��ي��د و�ل���دع���م �ل���ذي حت��ت��اج��ه يف م��ع��رك��ة �حل��ق 

و�لعد�لة.

ح�سني عطوي

14

عــربــي

الثورة البحرينية في مواجهة سياسة العقاب الجماعي 

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

م�سريون يف ميد�ن �لتحرير رف�ساً لالأحكام �لق�سائية �ملخففة بحق مبارك و�بنيه و�أعو�نهم        )�أ.ف.ب.(
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بعد األحكام القضائية.. مصر إلى أين؟
ما �سدر من �أحكام بحق �أركان �لنظام �ل�سابق، �سّكل �سدمة لل�سارع �مل�سري، رغم �ملقدمة 

�لتي تالها رئي�ش �ملحكمة قبل �لنطق بها.

ومبعزل عن �ملناق�سة �لقانونية لهذه �لأحكام، وعن �لت�سكيك مب�سد�قية �لق�ساء �مل�سري 

�ملاأمول منه �أن ي�ساهم يف �أخذ م�سر قدماً بعد �حلر�ك �ل�سعبي �لذي �أطاح بالنظام �ل�سابق، فاإن 

�ملهم حالياً �أن م�سر مقبلة على �ملرحلة �لثانية من �نتخابات �لرئا�سة، و�حلا�سمة بعد و�سول 

�لأحكام  �سدور  وبعد  �سفيق،  �أحمد  �للو�ء  �حلكومة  ورئي�ش  مر�سي  حممد  �لإخ���و�ن  مر�سح 

�ل�سابق، ُيطرح �سوؤ�ل جاد حول م�سار �لثورة �مل�سرية، حيث ميكن �لقول  �أركان �لنظام  بحق 

�لنظام  بقاء  �سخ�ش ح�سني مبارك، مع  �سقوط  نتائجها هو  �لو��سح من  �لوحيد  �ل�سيء  �إن 

و�سيا�ساته �خلارجية و�لد�خلية، بالإ�سافة �إىل رفع حالة �لطو�رئ منذ �أيام قليلة م�ست.

رمب���ا ي��ذه��ب �ل��ب��ع�����ش �إىل ق����ر�ءة �ل���د�خ���ل �مل�����س��ري م��ن خ���الل �ل��ت��وق��ف ع��ن��د �لأو����س���اع 

�لنا�ش، و�خلوف من  �لأعمال وعامة  ُجّل رجال  �سوء�ً، ويخ�سى منها  �لتي تزد�د  �لقت�سادية 

هذ� �ل�سيف �مل�سّلط »�جلوع«، بالإ�سافة �إىل �خلوف من �أن يحكم �لإخو�ن ويذهبو� مب�سر �إىل 

»�إمارة �إ�سالمية« يخ�سى فيها �لعلمانيون و�لأقباط و�لقوميون وغريهم.

هذ� �لتلهي بقر�ءة �لد�خل يبعد عن حقيقة �لأ�سباب، ويخبئ �لالعب �لأ�سا�سي يف �ل�ساحة 

و�ملجل�ش  جهة،  من  �مل�سري  �ل�سعب  وك��ل  �ل��ث��ورة  �سباب  بن  �مل�سكلة  يجعل  بحيث  �مل�سرية، 

�لع�سكري من جهة �أخرى.

وملعرفة �لو�قع يجب �للتفات �إىل بع�ش �لأمور:

- �أهمية م�سر �جليو�سيا�سية.

- �أهمية م�سر �ل�سرت�تيجية يف مو�سوع �ل�سر�ع �لعربي - »�لإ�سر�ئيلي«.

�لإرباك �لأمريكي ومعه كل �لغرب.

- �خل�سية »�لإ�سر�ئيلية« من تغرّي حقيقي يف م�سر.

- عودة �حلرب �لباردة بن �لأمريكي و�لرو�سي و�ل�سيني.

�لتوقف  يتطلب  م�سر  مب�سري  �لتفكري  �إن  �ل��ق��ول  ميكن  �لتفا�سيل،  يف  �ل��دخ��ول  وقبل 

 - �لعربي  �ل�سر�ع  ب��د�ي��ة  منذ  �مل�سري  للو�قع  ق���ر�ءة  م��ع  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ملو�سوعات  عند 

»�لإ�سر�ئيلي«، حيث �تفافية كامب ديفيد �لتي �عتربها �لأمريكي �إجناز�ً �سخماً حتقق �أمن 

�إىل �سبكة  �لعربية �لكربى، وحتويلها  �لدولة  »�لإ�سر�ئيلي« من خالل حتييد م�سر؛  �لكيان 

�أمان له، وهذ� ل يعني غ�ش �لنظر عن جمريات �لد�خل �مل�سري من �لعمل على د�ستور جديد 

�مل�سري،  �لقت�ساد  لبناء  جديدة  �أ�س�س�ش  على  �مل�سري  �لنظام  موؤ�س�سات  خالله  من  تنطلق 

يف  �لفعالة  م�ساركتها  خ��الل  من  �آ�سيا  ويف  �أفريقيا،  يف  �أ�سا�سياً  لعباً  لتكون  مب�سر  و�ل��ع��ودة 

�ملنتظمات �لقارية مع ما متلك من مقدر�ت على �ل�سعد �ملختلفة.

من �لو��سح �أن �لغرب �لذي ��ستفاد لعقود طويلة من �إخماد دور م�سر لتحقيق م�سلحته، 

لن يجل�ش مكتوف �لأيدي �أمام �حلر�ك �ل�سعبي �لذي �نطلق، فهو �إن ذهب بليونة، من خالل 

�أنه ما  �إل  �ل�سعبية، وكانت �لنتخابات للربملان و�لرئا�سة،  �لتحركات  �لتناهي �لظاهري، مع 

ز�ل مم�سكاً مبفا�سل �لنظام �مل�سري، وو�هم من يظن �أن �لأمريكي �سيرتك �سعب م�سر ليقرر 

ما ي�ساء، وكذلك »�لإ�سر�ئيلي« وكل �لغرب �لو�قف خلفها، خ�سو�ساً مع حتلل �لو�سع �لعربي، 

حيث �إن كل نظام من�سغل مب�ساحله، وبالتايل �سري�هن �لغرب على ��ست�سالم �مل�سرين لالأمر 

�لو�قع، وبالتايل يعود لالإم�ساك بالنظام �جلديد ب�»�لطرق �لدميقر�طية«.

�سالح نور الدين

مـصــر.. الـثــورة الـضــائــعــــة
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عبد  �لرئي�ش  و�أت���ى  �سالح  �لرئي�ش  ذه��ب 

يتغري!  مل  و�ح��د  �ليمني  و�مل�سهد  �ل��ه��ادي 

�ن���ق�������س���ام وت���ق���ات���ل ي���غ���ذي���ه �خل�������ارج ب���امل���ال 

�لإقليمية و�ل��دول��ي��ة ما  �ل��ق��وى  و�ل�����س��الح، 

ز�لت تلعب �لدور نف�سه، رمبا بات �ليمنيون 

ي��ف��ه��م��ون �ل���ي���وم مل����اذ� ه���ذ� �لإ�����س����ر�ر على 

بنى  وت��دم��ري  و���س��رذم��ت��ه،  �جلي�ش  تفكيك 

�لدولة وتفكيك �لن�سيج �لجتماعي للبالد، 

بعد �أن كانو� يت�ساألون عن هذ� �لربيع �لذي 

و�لتجويع  و�لت�سريد  �لقتل  ه��ذ�  ك��ل  وّل��د 

و�نهيار �لإد�ر�ت �لعامة و�ملوؤ�س�سات.

رغ���م رح��ي��ل �ل��رئ��ي�����ش ���س��ال��ح ع��ن �ل�سلطة 

م�ستمر،  و�لفو�سى  �لعنف  �أن  �إل  �سكلياً، 

ومل يبَق متما�سكاً يف �لبالد �سوى �لأجهزة 

بقيادة  �لإره���اب،  مبكافحة  �ملعنية  �لأمنية 

�أخوة �لرئي�ش �ل�سابق و�أقربائه؛ و�ملرتبطة 

يقال  وفاعلة،  ق��ادرة  دولية  عمليات  بغرف 

�إنها تاأمتر من �لبنتاغون �لأمريكي �لذي 

يخطط لعملياتها ويحدد �أهد�فها، وُتخرب 

�ل��رئ��ي�����ش �لأم����ريك����ي �أوب����ام����ا ق��ب��ل ���س��رب 

وتدمري �أي ه��دف، ه��ذه �لأج��ه��زة ل تنهار 

لأنها د�ئماً جتد من ميدها باملال و�ل�سالح 

وعو�مل �لقوة.

�حلوثين  من  �ل�سعودية  حكام  حماية  هل 

و�ل����ق����اع����دة يف �ل���ي���م���ن �ل������ذي ط���امل���ا ل��ق��ب 

و�ملجتمع  �لدولة  تفكيك  توجب  بال�سعيد، 

يف �ل���ي���م���ن وجت����وي����ع �أه����ل����ه؟ �ل��ت��ح��ري�����ش 

�لتدخل  من  ملزيد  لالأمريكين  �ل�سعودي 

�لع�سكري ت�ساعد بعد ن�سر ت�سجيل �سريط 

عدن  يف  �ل�سعودي  �لقن�سل  لنائب  م�سجل 

جماعة  خطفته  �ل���ذي  �خل��ال��دي  �هلل  عبد 

�هلل  عبد  �مللك  فيه  ودع��ا  �ل�سريعة،  �أن�سار 

بالإ�سر�ع و�لعمل على �إنقاذه باأي ثمن.

جن����اح ج��م��اع��ة �أن�������س���ار �ل�����س��ري��ع��ة يف �إث���ب���ات 

ومتكنهم  ج��غ��ر�ف��ي��اً،  �ل�سمود  على  ق��درت��ه��م 

�ل�سمال،  �إىل  �جل��ن��وب  م��ن  �مل��ع��رك��ة  نقل  م��ن 

و�لع�سكرية  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  �أه���م  و�خ����رت�ق 

من  �ل��ك��ث��ري  �إىل  �أدت  حت�����س��ي��ن��اً،  و�أك����ره����ا 

�ل��ت��خ��وف��ات يف �ل��ب��الد، ودف��ع��ت �لأو����س���اع �إىل 

�ملزيد من �لتاأزم.

من �جلنوب �إىل �سنعاء مل تهد�أ �لعمليات 

�لن��ت��ح��اري��ة و�ل��ت��ف��ج��ري�ت، و���س��الل �ل��دم 

�أق�سى  �إىل  و�سل  حتى  يجف،  مل  �ليمني 

�أن  ب���ع���د  �ل�������س���م���ال يف حم���اف���ظ���ة ����س���ع���دة، 

�نتحاري  يقودها  مفخخة  �سيارة  �قتحمت 

�إحدى مد�ر�ش مدينة �جلوف، ما �أدى �إىل 

18 قتياًل من �لأطفال، وع��دد من  �سقوط 

�جلرحى.

و����س���ب���ق ت��ف��ج��ري ����س���ع���دة �ن���ف���ج���ار م���ي���د�ن 

�ل�����س��ب��ع��ن - �ل����ذي وق���ع يف ع��ي��د �ل��وح��دة، 

و�سقط فيه �أكر من 100 قتيل من �جلنود 

و370 جريحاً - �لذي ك�سف مدى �لخرت�ق 

�حلا�سل يف �أجهزة �لأمن وه�سا�سة �لو�سع 

�ل�سيا�سي، حيث باتت دماء عنا�سر �جلي�ش 

�ليمني مباحة يف عملية ت�سفية ح�سابات. 

كل  ور�ء  و����س��ح��ة  �لأم���ريك���ي���ة  �لأ����س���اب���ع 

�لنتحارية  �لتفجري�ت  من  تخريبي  عمل 

�لد�مية و�ملريبة يف �آن، �حل�سور �لأمريكي 

يجعل  �ليمنية  �لتفا�سيل  كل  يف  �لطاغي 

�لبالد وكاأنها  باتت حمتلة وحتت و�ساية 

بحاجة  بتنا  ورمب���ا  معلنة،  غ��ري  �أم��ريك��ي��ة 

لن���ت���ز�ع ����س��ت��ق��الل �ل��ي��م��ن م���ن �ل��و���س��اي��ة 

�لدولية.

�حل���ي���اة  �إىل  �م���ت���د  �لأم�����ريك�����ي  �ل���ت���خ���ري���ب 

�حلو�ر  عملية  �نطالق  مع  للبالد  �ل�سيا�سية 

�لأم��ريك��ي  �ل�سفري  ت��دخ��ل  �أن  بعد  �ل��وط��ن��ي، 

معلناً  �حل����و�ر،  لتعطيل  ���س��اف��ر  ب�سكل  ف���ورد 

و�أن �حل�سم  �ل�سريعة،  �أن�سار  ح��و�ر مع  �أن ل 

�لت�سريح  وك���ان  �ل����رد،  ه��و  وح���ده  �لع�سكري 

ك��اف��ي��اً ح��ت��ى ي��ع��ل��ن �ل��رئ��ي�����ش �لن��ت��ق��ايل عبد 

�حلو�ر  من  �ل�سريعة  �أن�سار  ��ستبعاد  �لهادي 

�لوطني �ملزمع عقده بح�سور جماعة �حلر�ك 

�سعدة  يف  و�حلوثين  �ل�سمال  يف  �لنف�سايل 

وباقي �لأطر�ف �ليمنية.

ب��دون  ب��ط��ائ��ر�ت  ي��ع��د �لأم���ريك���ي يق�سف  مل 

طيار، بل دخل �سالح �جلو �لأمريكي مبا�سرة 

يف ق�����س��ف م��و�ق��ع �أن�����س��ار �ل�����س��ري��ع��ة، وب����د�أت 

�لأر��سي  تدخل  �لأمريكية  �خلا�سة  �لقو�ت 

�ل��ي��م��ن��ي��ة، وت���ق���ي���م م�������الذ�ت �آم����ن����ة لإط�����الق 

�لطائر�ت بدون طيار، وتقيم �لكمائن وتغتال 

يف  �ملوجودة  �لبحرية  �لبو�رج  حتى  �لقياد�ت، 

�لبحر �لعربي، ق�سفت ب�سو�ريخ »كروز« مدن 

�أبن ومنطقة �سقرة حتديد�ً، كل هذ� �لعنف 

�ليمنية  �ل�����س��ل��ط��ات  ب���ن  ب��ال��ت��و�ط��وؤ  ي��ج��ري 

و�لأمريكين و�ل�سعودين.

ب��ع��د ت�����س��ري��ح��ات �ل�����س��ف��ري �لأم���ريك���ي ف���ورد 

و�ل��رئ��ي�����ش �جل���دي���د ب������د�أت ج��م��اع��ة �أن�����س��ار 

�ل�����س��ري��ع��ة ت����و�ج����ه ح�����رب �إب��������ادة ع��ن��ي��ف��ة مل 

تو�جهها من قبل بر�ً وبحر�ً وجو�ً، ��ستهدفت 

نقل  على  و�أج��ربت��ه��ا  وقياد�تها  مو�قعها  ك��ل 

قيادة عملياتها وعتادها و�أ�سلحتها من مدينة 

قلعة  تعترب  �ل��ت��ي  ج��ع��ار  مدينة  �إىل  زجن��ب��ار 

جماعة �أن�سار �ل�سريعة.

جهاد ال�ساين

ع�صر�ت  يوميًا  توقع  �لتي  خة  �ملفخنّ �ل�صيار�ت  �إيقاع  على 

�أج��ه��زة  ت��دي��ره��ا  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل�صعب  م��ن  �ل�صحايا 

�صاللهم  على  �لتكفرييني  ت�صتخدم  متنوعة،  ��صتخبار�تية 

بالد  يف  �ل�صيا�صية  �لنق�صامات  تتعاظم  �ملعركة،  يف  وق��ودً� 

و�لأمني،  �ل�صيا�صي  منها  متعددة،  عناوين  حتت  �لر�فدين 

تر�بط  يف  و�ل���دويل؛   - و�لإقليمي  �ملحلي  �لنتقايل  ومنها 

غريب.

�إل �أن �لأغرب هو رف�س قطاع و��صع من �ل�صا�صة �لعر�قيني 

�لتفكك،  يف  ماثلة  تز�ل  ل  �لتي  �لدرو�س  من  �ل�صتفادة  من 

وكاأن �ملطلوب لدى هذ� �لفريق هو تنفيذ �ملخطط �لذي ُير�صم 

حالة  يف  ليظل  للعر�ق،  �ملعادية  �لدو�ئر  يف  �ملنطقة  مل�صتقبل 

�صر�ع �جتماعي تناحري.

و�لتي  �ل�صر�ع �حلكومي،  �نعكا�س  �لتحذير�ت من  بد�أت 

نوري  حكومة  �إ�صقاط  �أج��ل  من  ترت�صم  تكتالت  فيه  ت�صارك 

�ملالكي على �لن�صيج �لجتماعي، بحيت تندلع �أقله �صر�عات 

�لذي  �لعر�قي  �لتكوين  �لت�صرذم يف  ع�صائرية، ترفع من�صوب 

غزته �لروح �لنف�صالية �ملرعية من �جليو�س �لأمريكية �لتي 

�لعام  مطلع  وغادرته  عامًا،  ع�صر  �أحد  قبل  �لعر�ق  �جتاحت 

�جلاري، تاركة ور�ءها �إرثًا ثقياًل من �لنق�صام و�لدمار و�لدم 

�لذي لو فتحت له �أقنية لكان يو�زي دجلة و�لفر�ت.

ق��د ي��ك��ون �ل��ع��م��ل لإ���ص��ق��اط ح��ك��وم��ة ن���وري �مل��ال��ك��ي من 

�ملالكي  �صيا�صة  ترف�س  �صيا�صية  جهة  لأينّ  �لطبيعي  �حل��ق 

�صمن  وذل��ك  ع��ام،  ب�صكل  �حلكومي  و�لأد�ء  خا�س  ب�صكل 

يتطلع  لي��ز�ل  �ل��ذي  �لدميقر�طي  للعمل  �حلقيقي  �لنتظام 

و�أ�صقطت  �لأمريكية  �لدبابات  دخلت  منذ  �لعر�قيون  �إليه 

بعد  وما  �لحتالل  �صنو�ت  مدى  وعلى  ح�صني،  �م  �صدنّ حكم 

�ندحار �لقو�ت �لأمريكية، لكن �إذ� جرى ��صتعر��س �لتوقيت 

يف  �ملرء  يرتينّث  قد  ذلك،  ور�ء  �لكامنة  �ل�صيا�صية  و�لأ�صباب 

�حلكم على نو�يا �لأفرقاء �ل�صيا�صيني و�أهد�فهم. 

�أن �ملالكي �صخ�صيًا وغد�ة �ن�صحاب  �أوًل،  ويف �ملعطيات: 

�لإطاحة  رف�س  جهارً�  �أعلن  بغد�د،  من  �لأمريكية  �لقو�ت 

بالنظام يف �صورية، وو�جهت حكومته قر�ر�ت جمل�س �جلامعة 

ظ �أحيانًا. �لعربية �ملعادية ل�صورية بالرف�س حينًا وبالتحفنّ

ثانيًا: �إ�صر�ر حكومة �ملالكي على مالحقة طارق �لها�صمي؛ 

�أن�صاره  م��ن  وجمموعة  ط��ه  ل��ت��ورنّ �ل��ع��ر�ق��ي،  �لرئي�س  ن��ائ��ب 

ق�صية  ومعروفة  �لعر�ق،  يف  �لإرهابية  �لأعمال  يف  ومر�فقيه 

هروب �لها�صمي ومن يوؤمن له �حلماية و�لغطاء �لدوليني.

ثالثًا: حماولة رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان 

زرع �ل�صقاق �ملذهبي يف �لعر�ق، على خلفية �ملطالبة بت�صليم 

ى �إىل توتر �لعالقات بني �لبلدين،  �لها�صمي للمحاكمة، ما �أدنّ

رتقها  �لإ�صالمي عمار �حلكيم  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  وحاول 

خالل زيارته �ل�صهر �ملا�صي �إىل تركيا ولقائه �أردوغان.

�أج��ل  م��ن  ل�صتثمارها  �لبع�س  �ن��دف��ع  �ملعطيات،  ه��ذه 

�إ�صقاط حكومة �ملالكي، وقاد �حلملة رئي�س �لقائمة �لعر�قية 

�ملخابر�ت  مع  �لوطيدة  ب�صالته  يتباهى  �لذي  عالوي،  �إياد 

حققتها  جناحات  من  رون  �ملت�صرنّ �إليه  و�ن�صمنّ  �لأمريكية، 

�صهرين،  قبل  �لعربية  �لقمة  ��صت�صافة  يف  �ملالكي  حكومة 

درجة  على  دولية  موؤمتر�ت  لحت�صان  بغد�د  �إع��ادة  وكذلك 

عالية من �لأهمية مثل �جتماع �لدول )5+1( و�إير�ن وغريها، 

ف�صل  على  تر�هن  كانت  �صيا�صية  لقوى  مفاجاأة  ل  �صكنّ وه��ذ� 

ب�صرورة  جم��اه��ر�ت��ه  ع��ن  ف�صاًل  ذل���ك،  حتقيق  يف  �ملالكي 

�لتعاون مع �إير�ن.

�حلايل  �لو�قع  يف  �لأه��م  �أن  يبقى  �ملعطيات،  هذه  ورغم 

هو �ل�صر�ع على ��صتقطاب نو�ب لتاأمني �لعدد �لكايف و�لبالغ 

164 نائبًا لإ�صقاط �حلكومة برملانيًا، ويبدو �أن بع�س �لألعيب 
متاَر�س  ب��د�أت  بالقتل  �لتهديد�ت  بل  ل  �لدميقر�طية،  غري 

�صد بع�س �لنو�ب، ل �صيما من �لقائمة �لعر�قية �لتي يقودها 

عالوي �إذ� رف�صو� �لتوقيع على �لعري�صة.

بات  �ملالكي  وج��ود  من  �ملت�صررين  عدد  ف��اإن  �لو�قع،  يف 

ل حجمًا ل ُي�صتهان به، لكنه مل ي�صل بعد �إىل ثلثي �لعدد  ي�صكنّ

�ملطلوب.

غري  �لعر�قية  �ل�صيا�صية  �لطبقة  فاإن  �أي�صًا،  �لو�قع  ويف 

بقوة  �ل�صاغطة  �لقب�صة  من  �لتملنّ�س  على  �لآن  حتى  ق��ادرة 

�أننّ �لرقابة �لأمريكية  �أعناق �لكثريين، وتوؤكد �ملعلومات  على 

�لر�صاوى  فيما  �صارية،  تز�ل  ل  �لعر�قي  �ملركزي  �لبنك  على 

ة ول�صان. باتت على كل �صفنّ

مليون   500 مبلغ  بر�صد  وقطر  �ل�صعودية  �لبع�س  ويتهم 

دولر لالإطاحة باملالكي، وفتح �لعر�ق على �لفو�صى �مل�صتمرة، 

ثالثة  نائب  لكل  ُي��دف��ع  بحيث  �مل��رك��زي،  للمخطط  تنفيذً� 

�لتي  �لثقة  وهي  �ملالكي،  �لثقة من  �صحبه  ثمن  دولر  ماليني 

لتز�ل متما�صكة �إىل حدنّ ما و�صط دعو�ت للجلو�س على طاولة 

�لجتماع �لوطني.

و�لالفت، �أن �إذ�عة نروجية ��صمها »ر�ديو �و�صنت«، نقلت 

عن م�صادر دبلوما�صية غربية �أن �ل�صعودية �أجنزت خطو�ت 

يف  حلفائها  مع  بالتن�صيق  �ل�صيا�صي  م�صروعها  من  كبرية 

�ملالكي  حكومة  لإ�صقاط  كردية  و�أط��ر�ف  �لعر�قية  �لقائمة 

وتفكيك �لتحالف �لوطني �لعر�قي.

�إننّ �ملخاوف تزد�د من دفع �لعر�ق �إىل فر�غ �صيا�صي يتيح 

جمددً� �لنتعا�س �أمام �لإرهاب، �لذي تر�جع ن�صبيًا، لي�صبح 

د �لبع�س يف �ملطالبة به  �لعر�ق يف مهبنّ �لتق�صيم �لذي مل يرتدنّ

جهارً� وكاأنه �حللنّ �لأمثل.

يون�س عودة

التدخل األميركي - السعودي يسبح في الدم اليمني

w w w . a t h a b a t . n e t
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األصابع السعودية تعبث في العراق فاإن  �لفائز،  عن  �لنظر  وبغ�س  وخارجية، 

�مل�صري،  �ل�صعب  �صيح�صدها  �خل�صارة 

�ل��ن��ظ��ام  ت��ي��ار  ب���ني  ي����دور  لأن �لن��ق�����ص��ام 

و�لتيار �لإ�صالمي من جهة، وبني �لنق�صام 

بوجود  و�مل�صلمني،  �لأق��ب��اط  بني  �لطائفي 

�ل�صاحة،  على  �لقطري   - �صعودي  تناف�س 

»�إ�صر�ئيلي«  تدخل خمابر�تي  مع  بالتز�من 

زرعه  مما  بالتاأكيد  �صي�صتفيد  �لأمريكي   -

ديفيد،  كامب  بعد  �ملا�صية  �لعقود  ط��و�ل 

د�ئرة  �إىل  تاأخري عودتها  �أو  لإخر�ج م�صر 

�ل�صر�ع �لعربي - »�لإ�صر�ئيلي«، خ�صو�صًا 

�إرب��اك  يف  ينجح  قد  �لأمريكي  �مل�صروع  �أن 

�جلي�س �ل�صوري و��صتدر�جه �إىل �لد�خل، ما 

من  تخل�صه  بعد  �لإ�صر�ئيلي  �لعدو  �صرييح 

�أكرب جي�صني عربيني )�مل�صري و�ل�صوري(، 

و�إبعادهم عن �حلدود، وحتويلهم �إىل قو�ت 

�لتو�زن  ي�صتعيد  لعله  د�خلي،  و�أمن  �صرطة 

حركات  تنامي  بعد  �ملفقود  �ل�صرت�تيجي 

عن  وعجزه  وفل�صطني،  لبنان  يف  �ملقاومة 

ح�صار �لقوة �لع�صكرية و�ل�صيا�صية �ملتنامية 

�إىل  �لعر�ق  �ن�صمام  و�خل��وف من  لإي��ر�ن، 

هذه �ملنظومة �ل�صيا�صية و�لع�صكرية.

�صتكون  �مل�صرية  �لرئا�صية  �لنتخابات 

�لثورة  من  �لثالثة  �ملرحلة  �إع��الن  مبنزلة 

�مل�صرية �لتي مل تكتمل بعد، فاإما �ل�صتقر�ر 

�لأخ��وة  يجتاز  �أن  دعائنا  مع  �لفو�صى،  �أو 

�مل�صريون هذ� �ملنعطف، وقلقنا �لكبري من 

��صتدر�ج م�صر �إىل �صاحة �ل�صر�ع �لأهلي 

�مل�صلح؛ متامًا كما يف ليبيا و�صورية، بانتظار 

من  للفارين  ملجاأ  �إىل  �لأردن  يتحول  �أن 

�لقاعدة و�لالجئني �لفل�صطينيني، ليتم بناء 

�لوطن �لبديل ب�صكل هادئ، كاأحد �ل�صروط 

»�لإ�صر�ئيلي«،   - �مل�صري  �ل�صر�ع  حلل 

وتوطني �لفل�صطينيني يف �لأردن.

�لإخ������و�ن،  �أو  ���ص��ف��ي��ق  ���ص��ي��ف��وز  ف��ه��ل 

�لفتنة  �أو  �مل�����ص��ري،  �ل�صعب  �صيفوز  �أو 

�لد�خلية؟

www.alnnasib.com

د. ن�سيب حطيط



م�����رة ج����دي����دة ح���ائ���ك ال�������س���ج���اد الإي�������راين 

خ�سمه  يغرق  اأناته،  وطول  ب�سطارته  املعروف 

حتى  م��رب��ح��ة  م��ف��او���س��ات  ليعقد  بالتفا�سيل 

ل��و ف�سلت، اجل��ان��ب الإي���راين ال��ذي اأ���س��ر على 

عقد املفاو�سات يف بغداد مع جمموعة )1+5(، 

الإيراين ت�سجيل عّدة نقاط  املفاو�ض  ا�ستطاع 

يف مرمى اخل�سم قبل اأن تنطلق املفاو�سات. 

1- عاقبت اإيران اجلانب الرتكي الذي كان 
ي��زه��و ب��ت��ح��ول��ه اإىل لع���ب اإق��ل��ي��م��ي ك��ب��ر بعد 

جناحه يف اإقناع اجلانبني بعقد هذه املفاو�سات 

يف ا�سطنبول، واأتى هذا العقاب رداً على ات�ساع 

واأزم��ت��ه��ا  ال�����س��وري��ة  بالق�سية  اخل����اف  رق��ع��ة 

امل�ستمرة، والتدخات الرتكية ال�سلبية يف هذا 

امللف املتماهي مع املوقف القطري وال�سعودي.

2- جن��ح��ت ط���ه���ران ب��ان��ت��زاع م��وق��ف دويل 
واإب��راز  بغداد،  يف  ال�سيا�سي  بح�سورها  يعرتف 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اح���ت���واء اخل���اف���ات ال��ع��راق��ي��ة - 

الإي��ران��ي��ة ال��ق��دمي��ة، وك��ان الج��ت��م��اع يف بغداد 

اإع����ان����اً ����س���ارخ���اً ع���ن ب����دء ع��ه��د ج���دي���د من 

العاقات الثنائية باعرتاف وح�سور دويل. 

اإىل  ال��دول��ي��ني  املفت�سني  دخ���ول  رف�ست   -3
»ف��ردو«  موقع  اإىل  اأو  النووية  بار�سني  من�ساأة 

النووي قرب قم.

تخ�سيب  ع����دم  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة  رف�����س��ت   -4
ط��ورت  اأن  ب��ع��د   ،٪20 ن�سبة  ف���وق  ال��ي��وران��ي��وم 

اإيران اجليل الرابع من اأجهزة الطرد املركزي، 

وهي من النوع املتفوق واملواكب لأعلى املعاير 

ال��ع��ل��م��ي��ة، وك���ان���ت اإي������ران ق���د اأجن�����زت معجزة 

الك���ت���ف���اء ال���ذات���ي يف جم����ال ���س��ن��اع��ة ال��وق��ود 

قبل  م�����س��غ��وط��ة  و���س��ف��ائ��ح  تخ�سيباً  ال���ن���ووي 

مبا�سرتها املفاو�سات.

5- اأع��ل��ن��ت ب��ن��اء حم��ط��ة ن��ووي��ة ج��دي��دة يف 
نقل  ورف�ست  اأي�ساً،  رو�سيا  مب�ساعدة  بو�سهر 

اليورانيوم املخ�سب اإىل خارج اأرا�سيها.

م��ف��او���س��ات  اإىل  ذه��ب��ت   )1+5( جم��م��وع��ة 

ب���غ���داد، وه���ي م�����س��اب��ة ب��الرت��ب��اك والرت���ي���اب 

ن��ت��ي��ج��ة ت�����س��ج��ي��ل اإي������ران ه����ذه ال���ن���ق���اط، قبل 

اأنها لن تتمكن  املفاو�سات، واعتربت  انطاق 

م��ن حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة، واأن���ه���ا خ�سرت 

متثيلها  م�ستوى  فخف�ست  �سلفاً،  املفاو�سات 

م�ستوى  اإىل  خ��ارج��ي��ة  وزراء  م�����س��ت��وى  م���ن 

م�����س��اع��دي��ن وم��وظ��ف��ني يف وزارات���ه���م، بحجة 

بغداد،  ال����وزراء يف  �سامة  �سمان  ق��درة  ع��دم 

املفاو�سني  اأن  الإي��راين  وبطبيعة احل��ال فهم 

ل ميلكون التفوي�ض املطلوب لتخاذ قرارات 

ح��ا���س��م��ة، ك��ان��ت الأو����س���اط ال��دول��ي��ة اأ���س��اع��ت 

اإمكانية اتخاذها يف هذا الجتماع، رغم حاجة 

الطرفني ال�سيا�سية اإىل بلورة اتفاق ما.

رئي�ض  جليلي  �سعيد  اإن  ت��ق��ول  امل��ع��ل��وم��ات 

الو�سع  اإدراج  اق��رتح  املفاو�ض  الإي��راين  الوفد 

ال�سوري يف جدول الأعمال لأهميته الإقليمية، 

لكن الوفد الأمركي رف�ض احلديث من خارج 

جدول الأعمال، تقول املعلومات عندها ح�سلت 

م�����س��ادة ك��ام��ي��ة ب��ني ال��وف��د ال��رو���س��ي وال��وف��د 

اأث���ره���ا برتحيل  الأم���رك���ي، مت الت���ف���اق ع��ل��ى 

ج��م��ي��ع اخل����اف����ات اإىل الج���ت���م���اع امل��ق��ب��ل يف 

مو�سكو يومي 17 و18 حزيران، وتقول امل�سادر 

للتفاو�ض  �سمناً  م�ستعدة  اإي���ران  اإن  ال��دول��ي��ة 

 ٪20 بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب  ح�سر  ح��ول 

لكن مقابل اأي ثمن؟

املقبلة  للمفاوا�سات  مكاناً  مو�سكو  اختيار 

واحلا�سن  الراعي  الرو�سي  ال��دور  لتاأكيد  اأت��ى 

ل��ل��م�����س��روع ال���ن���ووي الإي�����راين ال�����س��ل��م��ي، وه��ذا 

الختيار لن يكون بعيداً عن ح�سابات الطرفني 

�سلة  يف  اإدراجها  و�سرورة  ال�سورية،  امل�ساألة  يف 

طهران  تريد  الغربي،   – الإي���راين  التفاو�ض 

ق��ب�����ض ال��ث��م��ن ان��ف��راج��اً يف ال��و���س��ع ال�����س��وري، 

وا�ستقراراً للمنطقة مقابل اأي تنازل قد تقدمه 

يف ملفها النووي.

ي����رتدد اأن م��ف��او���س��ات م��و���س��ك��و امل��ق��ب��ل��ة من 

الطويلة بني  الهدنة  نوعاً من  تنتج  اأن  املمكن 

الطرفان  اإليها  يحتاج  رمب��ا  هدنة  الطرفني، 

لديهما،  الأول���وي���ات  ب��رتت��ي��ب  تتعلق  لأ���س��ب��اب 

اأن تكون هناك حماية ورعاية  اإيران  كما تريد 

و�سمانة رو�سية لأي توافق اأو اتفاق قد يح�سل.

بات  ���س��يء واح���د  اإىل مو�سكو،  ب��غ��داد..  م��ن 

اإن ال��دور الإي��راين الإقليمي يتنامى  م��وؤك��داً.. 

ويتقدم، واإن نفوذ طهران رمبا ما عاد بحاجة 

لعتبارات  وي��وؤك��ده  ليدعمه  ن��ووي  �ساح  اإىل 

العقود  اإي��ران يف  امتلكتها  جيو�سيا�سية عديدة 

املا�سية:

البحرية  باملعابر  التحكم  على  قدرتها   -1
اإم��دادات النفط العاملية  التي متر من خالها 

مب�سيق هرمز.

2- ح�������س���وره���ا اجل���ي���و ب��ول��ت��ي��ك امل��ت��ن��ام��ي 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل وال��ت��اأث��ر يف بيئات 

اأفغان�ستان  اإىل  باك�ستان  م��ن  ع��دي��دة  �سعبية 

اإىل  و���س��وًل  واخلليج  ال��ع��راق  اإىل  فاأندوني�سيا 

لبنان. 

والعلمية  التكنولوجية  قدرتها  ت�ساعد   -3
يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، ب��ع��د اأن اح��ت��ل��ت امل��رت��ب��ة 

اخلام�سة يف جمال البحث العلمي على ال�سعيد 

اإن��زال الطائرة الأمركية  ال��دويل، ورمب��ا كان 

بدون طيار وال�سيطرة عليها الكرتونياً، ثم فك 

اإي��ران،  داخل  وت�سنيعها  بها  اخلا�سة  ال�سيفرة 

دليل وا�سح على هذا التفوق العلمي.

ج. �ض.

مو�سكو - الثبات

بوجه جاف وجبني مقطب، افتتح بوتني الثاين القمة 

الرو�سية - الأوروبية يف �سان بطر�سربغ، رغم علمه اأن هذه 

القمة حتظى بكثر من الهتمام والرتقب، ل�ست�سراف 

ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة  م��ع��امل  م���ن  تك�سفه  اأن  م���ا مي��ك��ن 

اجلديدة لرو�سيا، يف الولية اجلديدة لفادمير بوتني.

قبيل  توقعاتهم  ي��رك��زون  كانوا  الأوروب��ي��ون  املحللون 

القمة على م�ساألة املبادلت التجارية مع رو�سيا، واحتمال 

جلوء مو�سكو اإىل توجيه ر�سائل حتذيرية قوية و�سديدة 

اإىل الغرب، لكن بقفازات خمملية، وخ�سو�ساً جلهة تبعية 

ال��ذي تزداد  الوقت  للناتو، يف  العمياء  الأوروب���ي  الحت��اد 

جلهة  وخ�سو�ساً  الطاقة  جم��ال  يف  ملو�سكو  تبعيته  فيه 

الغاز.

�سيعتمد  ب��وت��ني  اأن  امل��ح��ل��ل��ني  م��ن  ك��ث��ر  راأى  وه��ن��ا 

»دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال����غ����از«، ل��ل��ج��م ت��ط��ل��ع��ات ح��ل��ف ���س��م��ال 

الأطل�سي التمدد اإىل اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة 

ودول حلف وار�سو ال�سابق.. وعليه وبكثر من اللهجة 

اأكد  بالنف�ض،  والثقة  الهدوء  ب�سلوفان  املغلفة  القوية 

القومي  لأمنها  وتهديداً  حتر�ساً  حتتمل  مو�سكو ل  اأن 

ملحاولت  ذلك من دللت عميقة  يعني  والوطني، مبا 

ال�ساروخي  ال��درع  ن�سر  الأطل�سيني  واأتباعها  وا�سنطن 

فلدى  وبالتايل،  الرو�سي،  لاحتاد  امل��ج��اورة  ال��دول  يف 

القيادة الرو�سية الو�سائل والأ�ساليب والإمكانيات التي 

ميكنها من ردع هذه التهديدات من جهة، ومواجهتها 

اق��ت�����س��ادي��ا  ف��اع��ل��ة وم���وؤث���رة  مب��ا ينا�سبها م��ن و���س��ائ��ل 

�سمنها  من  والتي  ثانية،  جهة  من  وع�سكرياً  و�سيا�سياً 

حتريك »ديبلوما�سية الغاز«. 

واإذا ما كانت الدول الغربية، حاولت ح�سر الهتمام 

�سبيهة  بطر�سربغ  �سان  قمة  لتكون  ال�سورية،  ب��الأزم��ة 

تغطيه  اآخ��ر  اأو  ب�سكل  اأ�سهمت  التي   ،2006 مت��وز  بقمة 

احلرب ال�سهيونية الوا�سعة على املقاومة ولبنان، التي 

العتبار  اللبناين  املقاوم  باإعادة  رو�سيا،  منها  ا�ستفادت 

الأمركية  احل��رب  و�سائل  دّم��ر  ال��ذي  الرو�سي  لل�ساح 

للو�سائل  ال���روح  اأع���اد  وب��ال��ت��ايل  ال�سهيونية،  الغربية 

هذه  القمة  فاإن  وبالتايل  الرو�سية،  الع�سكرية  الردعية 

الر�سائل  لتبليغ  كبر  جهد  اإىل  بحاجة  تكن  مل  امل���رة 

الرو�سية، فبوتني كان حري�ساً على اأن تبدو هذه القمة 

ناجحة، ولو بحد اأدنى، وخ�سو�ساً جلهة تبليغ الر�سائل 

بجولة  ا�ستبقها  ول��ه��ذا  مت���ام���اً،  ال��وا���س��ح��ة  ال��رو���س��ي��ة 

اأوروبية، يف توقيت ح�سا�ض جداً، ليوؤكد املوقف الرو�سي 

منطقة  يف  ال���ك���ربى  حليفته  م���ن  ف��ي��ه  ل��ب�����ض  ل  ال����ذي 

امل�سوؤولني  ت�سريحات  اإن  اإذ  دم�سق،  الأو���س��ط؛  ال�سرق 

ك��ان��ت ق��د م���اأت الدنيا زع��ي��ق��اً، بال�سغط  الأوروب���ي���ني، 

للتدخل  اأممية  دعوة  لتعديل موقفها من  على مو�سكو 

من  ثم  برلني  من  بوتني  فاأطلق  �سورية،  يف  الع�سكري 

اأي  على  الطريق  قطعت  ديبلوما�سية  هجمة  ب��اري�����ض، 

م�ساع اأوروبية لإقناع رو�سيا بالتخلي عن موقفها املعطل 

لأي قرار يف جمل�ض الأمن �سد �سورية، م�ستعمًا لهجة 

حازمة وحادة برف�ض اأي تدخل ع�سكري يف �سورية، حتى 

ولو كان جمرد تفكر بالأمر، يف الوقت الذي حر�ست 

فيه ديبلوما�سية لفروف على ت�سريب حم�سر لقاء مع 

بديل من  الأمركية، حول  م�سوؤول كبر يف اخلارجية 

داخل النظام للرئي�ض ب�سار الأ�سد، اأوقع الرعب والفزع 

اأعلم  ع��رق��اً، حينما  ت�سبب  ال��ذي  امل�سوؤول  ه��ذا  قلب  يف 

مبوقف مو�سكو.

اإب��ع��اد قمة  بوتني يف  ع��ام، فقد جنح فادمير  ب�سكل 

واح��دة  نقطة  ت�سمنت  واإن  �سورية،  عن  بطر�سربغ  �سان 

اأف�سل فر�سة متاحة، ودور  اأن��ان ما تزال  اأن خطة  توؤكد 

رو���س��ي��ا يف ه���ذا امل��ج��ال ك��م��ا ���س��ددت امل��ف��و���س��ة الأوروب���ي���ة 

لل�سوؤون اخلارجية كاثرين اآ�ستون حا�سماً وموؤثراً.

الذي  ن�سابها  الأم��ور يف  نف�سه،  بوتني  و�سع  وق��د 

تريده مو�سكو حينما مل يتطرق يف كلمته الفتتاحية 

ب��اإ���س��ارة  مكتفياً  ال�����س��وري��ة،  الأزم����ة  اإىل  بالتف�سيل 

الدولية  الق�سايا  م��ن  »واح���دة  باأنها  اإليها  ب�سيطة 

املتعددة التي يجري التباحث يف �ساأنها«.. م�سدداً على 

اأن الأمن وال�سلم الدوليني حتفه كثر من املخاطر، 

التي ميكن تربيدها يف العمل امل�سرتك.. وقد يكون 

ب��وت��ني مع  ع��ق��ده  ال���ذي  امل�سرتك  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 

رئ��ي�����ض الحت����اد الأوروب������ي »ه���رم���ان ف���ان روم��ب��وي« 

ل��ه ك��ث��ر م��ن ال�����دللت، ح��ي��ث مل ي��ت��ط��رق الرئي�ض 

باحلديث  مكتفياً  بتاتاً،  ال�سوري  امللف  اإىل  الرو�سي 

»اأن  الرو�سية - الأوروب���ي���ة، م��ع��ت��رباً:  ال��ع��اق��ات  ع��ن 

ح��واج��ز  ه��ن��اك  دام  م��ا  م�ستحيل  احلقيقي  ال��ت��ع��اون 

اإلغاء نظام التاأ�سرات  اإ�سارة اإىل  اأمام مواطنينا«، يف 

الحت��اد  دول  بني  واملعتمد  مو�سكو،  به  تطالب  التي 

الأوروب���ي، لأن��ه ل بد من »مقاربة برغماتية �سبيهة 

بو�سط الأعمال من دون اأي �سور منطية اإيديولوجية 

اأو خافه«.

ديبلوما�سيون  ال���ذي ط��رح��ه  ال�����س��وؤال  ف���اإن  اأخ����راً، 

غ���رب���ي���ون، ب�����اأن ه����ذا الج���ت���م���اع، ك����ان ف��ر���س��ة ل��ل��غ��رب 

للتعرف على بوتني اجلديد، الذي عاد ليقود ال�سيا�سة 

اخلارجية لباده، فهل تعّرفوا عليه جيداً؟

ورمب�����ا ك����ان ال�����رد ال��ب��ل��ي��غ م���ن اأح�����د ال�����س��ح��اف��ي��ني 

الفرن�سي  الرئي�ض  اأن  ي��ب��دو  املخ�سرمني،  الغربيني 

اجلديد فرن�سوا هولند، والأملانية مركل، والإنكليزي 

اأذي��اًل يف  يكونوا  بعد كيف ل  ي�ستوعبوا  كامرون، مل 

ال�سيا�سة الدولية؟
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من بغداد إلى موسكو.. الموقف اإليراني الصلب واحد

املفاو�ض الإيراين �شعيد جليلي وكاثرين اأ�شتون يف بغداد
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 49 اأح��م��د �سفيق  امل��ر���س��ح  ي��ن��ال  اأن  مل يكن غ��ري��ب��اً 

»اإ�سرائيل«،  يف  ي�سكنون  م�سرياً   68 اأ�سل  من  �سوتاً 

ف��ال��رج��ل ه��و امل��ر���س��ح املف�سل ل��دى ق���ادة »اإ���س��رائ��ي��ل« 

ال���ذي���ن مل ي��خ��ج��ل��وا م���ن امل��ج��اه��رة ب���ذل���ك، ويعترب 

التي  ال�سربات  اأق�سى  من  الإع���ادة  دورة  اإىل  و�سوله 

تتعر�ض لها الثورة امل�سرية، اإذ ُيظهر هذا اأن موؤيدي 

و�سوله – علناً و�سراً – ميتلكون القدرة على التاأثر 

بالتعاون مع املجل�ض الأعلى للقوات امل�سلحة احلاكم. 

ي��ت��ح��در �سفيق م��ن ع��ائ��ل��ة »ق��ط��اع ع����ام«، ف��وال��ده 

املهند�ض حممد �سفيق كان وكيل وزارة الري امل�سري 

وزوجته املتوفاة عزة ابنة توفيق عبد الفتاح؛ الوزير 

جناة  ووالدته  والعمل،  الجتماعية  لل�سوؤون  الأ�سبق 

طبيب  اأول  با�سا  علوي  حممد  ال��دك��ت��ور  ابنة  علوي 

ب�ساح  �سابطاً  عمل  حممد  و�سقيقه  م�سر،  يف  رم��د 

ومدير  جامعات  ع��دة  يف  دك��ت��ور  الآن  وه��و  املدفعية، 

املركز القومي لدرا�سات ال�سرق الأو�سط.

و�سهرته  زك��ي  �سفيق  حممد  اأح��م��د  ال��ف��ري��ق  ول��د 

  1941 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين   25 يف  �سفيق  اأح��م��د 

مب�سر   اجل���دي���دة ،  القاهرة   مبنطقة   الكوربة    يف 

الإبراهمية   - مبا�سر  قطيفة  ملنطقة  اأ�سوله  وترجع 

عمدة  اإبراهيم  زكي  جده  وك��ان  ال�سرقية،  مبحافظة 

احلال  مي�سورة  عائلة  يف  ن�ساأ  مبا�سر،  قطيفة  قرية 

درو���س��ه يف مدر�سة م�سر  تلقى  اأف���راد،   5 م��ن  مكونة 

اجلديدة الثانوية والتحق بالكلية اجلوية، تخرج عام 

1961 من الكلية اجلوية.
ال��ه��رم  ب����داأ �سفيق ���س��ع��ود  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات،  اأوائ�����ل  يف 

الفعلي، ففي ذلك احلني، ُعني فجاأة مديراً جلمعية 

القوة  ل�سباط  �سكن  ل��ت��اأم��ني  ت��ه��دف  ك��ان��ت  تعاونية 

اجلوية التي كان �سفيق جزءاً منها. 

تقدم  باغ  �سلطان يف  امل�سري ع�سا  النائب  وذك��ر 

تاأ�س�ست   1982 ب��ت��اري��خ  اأن����ه  �سفيق  ت��ر���س��ي��ح  ب��ع��د  ب��ه 

اجلمعية التعاونية لبناء امل�ساكن لل�سباط الطيارين 

القوات اجلوية، وذلك بغر�ض توفر امل�ساكن لل�سباب 

وتقدمت  احل��ي��اة،  اأع��ب��اء  على  وم�ساعدتهم  ال�سباط 

اجلمعية بطلب �سراء م�ساحة �سا�سعة من الأرا�سي يف 

منطقة فايد مبحافظة الإ�سماعيلية، فقامت اللجنة 

ب�سعر  ثمنها  بتقدير  ال��دول��ة  اأرا���س��ي  لت�سعر  العليا 

املرت 8 جنيهات يف امل�ساحة املتميزة منها، وعقب ذلك 

اإدارة  لرئا�سة جمل�ض  �سفيق  اأحمد  باللواء  الدفع  مت 

اتخذه  ق��رار  اأول  اجلمعية يف ظ��روف غام�سة، فكان 

هو بيع م�ساحة 40238 مرتاً مربعاً  لل�سقيقني عاء 

بواقع  اأي  جنيه،  األ��ف  ثاثني  مببلغ  مبارك  وجمال 

�سعر املرت اأقل من 75 قر�ساً، وربط �سلطان بني اإهداء 

وع��اء مبارك،  املخلوع جمال  لنجلي  الأر���ض  قطعة 

و���س��رع��ة ���س��ع��وده ك��ال�����س��اروخ وال���دف���ع ب��ه يف اأخ��ط��ر 

الأماكن، كما �سبق الدفع به يف رئا�سة اجلمعية، حيث 

متت ترقيته مبا�سرة اإىل رتبة فريق، ثم رئي�ض اأركان 

القوات اجلوية، ليظل اأطول فرتة يف هذا املن�سب يف 

تاريخ القوات اجلوية، ثم وزيراً للطران، ثم رئي�ساً 

للوزراء، ثم مر�سحاً لرئا�سة اجلمهورية.

املخلوع  الرئي�ض  كلفه   2011 الثاين  كانون   29 يف 

ا�ستقالة  بعد  بت�سكيل حكومة جديدة  مبارك  ح�سني 

ح��ك��وم��ة اأح���م���د ن��ظ��ي��ف ك��م��ح��اول��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ح��رك��ة 

وبعد  الوا�سعة،  ال�سعبية  والح��ت��ج��اج��ات  امل��ظ��اه��رات 

ت��ن��ح��ي م��ب��ارك ع��ن احل��ك��م وت�����س��ل��م امل��ج��ل�����ض الأع��ل��ى 

اأن  اإل  حكومته،  �سقطت  لل�سلطة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 

لت�سير  حكومته  عمل  ا�ستمرار  قرر  الأعلى  املجل�ض 

الأعمال، وذلك حتى يتم ت�سكيل حكومة جديدة، ويف 

الأعلى  للمجل�ض  با�ستقالته  تقدم   2011 اآذار   3 ي��وم 

للقوات امل�سلحة وذلك قبل يوم واحد من مظاهرات 

م��ل��ي��ون��ي��ة دع���ت ل��ه��ا ع���دة ح��رك��ات ���س��ب��اب��ي��ة م��ن اأج��ل 

نظام  بقايا  من  اعتربوها  والتي  بحكومته  الإطاحة 

مبارك.

ت���زوج �سفيق ب��ع��زة ع��ب��د ال��ف��ت��اح اب��ن��ة ت��وف��ي��ق عبد 

امل�سري رفعت اجلمال  �سقيق اجلا�سو�ض  الفتاح وهو 

ث��اث  واأجن����ب منها  ال��ه��ج��ان،  ب��راأف��ت  ا�ستهر  ال���ذي 

 33 واأم��رة  35 عاماً،  38 عاماً، ومي  فتيات: �سرين 

اأح��ف��اد، ولقد توفيت زوج��ت��ه يف ني�سان   6 ع��ام��اً، ول��ه 

املا�سي بعد �سراع مرير مع املر�ض.

ي�سهد الع�سر احلديث اآفات ل حت�سى، تطال كل 

تعيد  اأن  ُيفرت�ض  التي  الب�سري  الن�ساط  جمالت 

و�سعادتها  باأمنها  الحتفاظ  مع  املجتمعات،  اإنتاج 

احل�سارة  قدمته  ما  رغ��م  ولكن  الكرمي.  وعي�سها 

الغربية على �سعيد التطور التكنولوجي والعلمي 

امل�ستويات،  ك��ل  على  والإب���داع���ي  الثقايف  والإن��ت��اج 

ت��ت��ف��اق��م احل������روب ال���ع���دوان���ي���ة، وي��ن��ت�����س��ر ال��ف��ق��ر 

واملزمنة،  اخلبيثة  الأم��را���ض  وتتف�سى  وامل��ج��اع��ة، 

وغر ذلك من الظواهر ال�سلبية التي تازم احلياة 

الع�سرية يف كل اأنحاء املعمورة ب�سكل ل �سابق له يف 

تاريخ الب�سرية.

ن���ت�������س���اءل: م����ن امل���������س����وؤول ع����ن ه������ذه الآف�������ات 

والنقائ�ض؟ وهل جاءت بفعل اأخطاء ب�سرية؟ واإن 

كانت كذلك، فهل بالإمكان ت�سحيح امل�سار باإ�ساح 

النا�ض؟  حياة  على  ال�سلبية  اآث���اره  واإزال����ة  اخل��ط��اأ 

هذه اأ�سئلة ت�سل ب�ساطتها اإىل حد الرباءة، ورمبا 

ال�����س��ذاج��ة، لأن م�����س��ك��ات ال��ع�����س��ر احل���دي���ث، هي 

مو�سع بحث علمي وفل�سفي وعقائدي واجتماعي 

بالغ التعقيد، ول ميكن بالتايل معاجلتها بالنوايا 

احل�سنة وعبارات احلنني اإىل املا�سي ال�سعيد.

هذا ما يوؤمن به معظم النا�ض، الب�سطاء منهم 

اأتفق  اإىل ذلك، ولكني ل  والعلماء والباحثون وما 

مع هذا التوجه يف النظر اإىل مع�سات احل�سارة 

ت��ع��رف«، ل �سمح  ب��اب »خ��ال��ف  احلديثة، لي�ض م��ن 

اهلل، ولكن من اإمياين باأن مفاهيم اجلمال واحلق 

والإبداع هي من �سفات الب�ساطة والت�سهيل ولي�ض 

التعقيد والتع�سر.

يعالج  كيف  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ا�ستعر�سنا،  فلو 

علماء القت�ساد والإنتاج الزراعي وعلماء الجتماع 

ع�سية  الظاهرة  بطبيعتها  تبدو  م�سكلة  وغرهم، 

على احلل، كانعدام الأمن الغذائي يف جمتمع معني، 

لوجدنا اأن احللول املطروحة هي اأكرث تعقيداً من 

ب��دًل من  اإىل تعميق الأزم��ة  امل�سكلة ذاتها، وت��وؤدي 

والت�سحر  كاجلفاف  املناخية  التبدلت  تخفيفها: 

بوترة  ال�سكاين  والنمو  الأر�����ض،  ح���رارة  وارت��ف��اع 

اأعلى من توفر الغذاء، وهيمنة احلياة املدينية على 

حياة الأرياف، وتخلف الو�سائل الزراعية وعجزها 

عن اإنتاج القيمة الفائ�سة واملناف�سة يف ال�سوق، وما 

اإىل ذلك من التعقيدات والأحاجي.

اأو  ي�ساهم يف احلل  اأن  الب�سيط  للفاح  ل يحق 

اأ�سعار  برفع  حله  يجد  فاجلفاف  منه،  ال�ستفادة 

والو�سائل  اأر�سهم،  من  الفاحني  وتهجر  املياه 

البدائية لاإنتاج الزراعي تختفي ل�سالح التقنيات 

احل��دي��ث��ة وال��ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ي، وال��ن��ت��ي��ج��ة تتمثل 

يف ه���اك ���س��غ��ار امل���زارع���ني، وان��ت��ع��ا���ض ال�����س��رك��ات 

الح��ت��ك��اري��ة ال���ك���ربى، ال��ت��ي ل مت��ل��ك امل�����س��اح��ات 

ال�سا�سعة من الأرا�سي اخل�سبة فح�سب، بل متلك 

البذار وحتتكرها.

روح  باأهميتها  وت��ع��ادل  وح��ي��اة،  روح  ه��ي  ال��ب��ذار 

اأن تتملك  ي��ت��خ��ي��ل  ك���ان  ف��م��ن  ال��ب�����س��ر وح��ي��ات��ه��م، 

تهبها  التي  احلياة  احتكار  حق  اخلا�سة  ال�سركات 

ف��ق��راً  املجتمعات  اأك���رث  اإن  م��ن��ة؟  ب���دون  الطبيعة 

واأكرثها معاناة لفقدان اأمنها الغذائي، هي الدول 

حيث  الكربى،  الزراعية  امل�ساريع  فيها  تكرث  التي 

وُيعامل  الأر�����ض،  وُت�ستغل  امل��ي��اه،  م�����س��ادر  حُتتكر 

ال�سكان املحليون معاملة العبيد.

اأم��ا احلل احلقيقي فيكمن يف متكني كل عائلة 

على اإنتاج »مونة ال�سنة«، على م�ساحة �سغرة من 

الأر�����ض، مت��ام��اً كما زرع اأج��دادن��ا حتى زم��ن غر 

وفعالية  ب�ساطة  اأك���رث  اآخ���ر  ح��ل  ثمة  فهل  بعيد، 

الختاف  اإن  لل�سعوب؟  الغذائي  الأم���ن  ل�سمان 

يف التوجه لي�ض تقنياً بقدر ما هو موقف ح�ساري 

وثقايف مغاير.

ع. العربي
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روائح الفساد والمحاباة آلل مبارك ما تزال تالحقه

أحمد شفيق.. مرشح قطاع عام

بــــــروفــــــــايـــــــــل
خطة أنان.. إلى أين؟

اأن��ان؛  عليه خطة  تكون  اأن  ع�ساه  م��اذا 

العربية  املتحدة واجلامعة  الأمم  مبعوث 

من  ينتظرها  م�سر  واأي  دم�سق؟..  اإىل 

ال��ت��ي حت���ول دون  اأو الأط������راف  ال���ط���رف 

جناح مهمة رجل حم�سه املجتمع الدويل 

تتعرث  بخطته  ف���اإذا  ون��ه��اراً  ج��ه��اراً  ثقته 

يف اأك����رث م���ن م��ك��ان وم����وق����ع؟! ال��وق��ائ��ع 

امليدانية الأليمة هي غر ما ن�سمعه من 

اأك��رث من حمفل  اأروق��ة ال�سيا�سة يف  على 

ومكان..

ال�سيد كويف اأنان عليك بالتفتي�ض خارج 

يف  والعراقيل  الع�سّي  ي�سع  عّمن  �سورية 

يدركها  اأن  قبل  »احل���ل«  اخل��ط��ة  دوال��ي��ب 

ال�سام  ب���اد  م��ن  وت��خ��رج  ال��ذري��ع  الف�سل 

»ب��ُخ��ّف��ي ح��ن��ني«، وه����ذا م��ا ل ن��ت��م��ن��اه ول 

ن�ستهيه ملهمتك الإن�سانية ولنبل �سخ�سك 

الذي نقدر.

ميدك  اأن  خطتك  على  ي��غ��ار  م��ن  على 

امل�ستعر، الذي  املاء لإطفاء احلريق  بدلء 

اأك���رث م��ن منطقة،  ط���اول دم���اء بريئة يف 

ب���دل اأن مي���ّد اأي������ادي ال���ه���دم وال��ت��خ��ري��ب 

وال��ف��ت��ن��ة مب���ق���وم���ات واآل����ي����ات ت�����س��اه��م يف 

ت�سعر اللهب واإزهاق املزيد من الأرواح.

العرقلة  ت�سمر  التي  الأط���راف  بع�ض 

ل بل متار�ض العرقلة اأ�سفرت عن وجهها، 

ج������راء ع��م��ل��ي��ة ط�����رد ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ني 

والبع�ض  اأرا���س��ي��ه��ا..  على  م��ن  ال�سوريني 

الآخ�����ر مل ي���زل ي��دف��ن راأ����س���ه يف ال��رم��ال 

ب��دوره  فهو  والأق��ن��ع��ة..  للرباقع  املحرقة 

م��ك�����س��وف ل��ل��م��اأ، ل��ك��ن يف ف��م ب��ع�����ض ه��ذا 

فاختنق �سوتهم،  يبدو،  ما  ماء على  امل��اأ 

الأط������راف  ت��ل��ك  اإىل  ي�������س���رون  ف����راح����وا 

بالتلميح ولي�ض بالت�سريح..

خ�سو�ساً  يعلم،  ال��غ��رب  اأن����ان..  ال�سيد 

اأمركا وعلى وجه التحديد »البنتاغون«، 

���س��رب  ����س���وري���ة  ال��ع�����س��ك��ري يف  احل����ل  اأن 

الإدارات  ت��ع��ودن��اه يف  ال���ذي  م��ن اجل��ن��ون 

فوق  عوامل  اأن  غر  ال�سابقة،  الأمركية 

احل��ال��ي��ة  الإدارة  ب�������اإرادة  مت�����س��ك  ال���ع���ادة 

وت��ث��ن��ي��ه��ا ع���ن ا���س��ت��خ��دام ال���ق���وة، يف ه��ذا 

اأن  الدقيق واحل��رج، وال��ذي ميكن  الوقت 

يتفاقم اأكرث فاأكرث، ليت�سبب رمبا بحرب 

العوامل  تفاقم  اإىل  اإ�سافة  ثالثة..  كونية 

القت�سادية واملالية وما خّلفته من بطالة 

�سيد  ر  يح�سّ زم��ن  يف  اقت�سادي..  ورك���ود 

على  ثانية  ل��ولي��ة  نف�سه  الأبي�ض  البيت 

ع��ر���ض ال��ن��ظ��ام ال��راأ���س��م��ايل؛ ه���ذا النظام 

ال��ذي ب��داأ يتهاوى يف اأك��رث من دول��ة على 

ال���رغ���م م���ن ال��ع��ق��اق��ر وامل�����س��ك��ن��ات ال��ت��ي 

ال�سقوط  ك��ج��رع��ات لإن���ق���اذه م��ن  ت��ع��ط��ى 

واملوت املحّتم..

ال�����س��ي��د »اأن�����������ان«.. ع��ل��ي��ك مب�����س��ارح��ة 

الأط������راف ال��ت��ي حت����اول ت��ع��ط��ي��ل خطتك 

مهمته  على  ي��غ��ار  ال���ذي  الو�سيط  ب��ج��راأة 

و�سمعته وما�سيه املفعم بالنجاحات.. فقد 

ر�سيناً  واقعياً  مو�سوعياً  رج��ًا  عرفناك 

ل يفت�ض عن دور، اإمنا الأدوار تفت�ض عنه 

وعليه ول يليق به وفيه غرالنجاح..

لكنها  اأنان مهمتك �سعبة جداً،  ال�سيد 

غ���ر م�����س��ت��ح��ي��ل��ة! ال���ن���ج���اح ال��ل��غ��ز يكمن 

اأق���واًل  ي�سدقوك  ب���اأن  املعنيني  ط��وي��ة  يف 

مقرونة بالأفعال.

نبيه الأعور
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ثقافة

بيروتيات

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

وت�����س��ت��م��ر ال��رج��ي��ل��ة يف اج��ت��ي��اح م��ن��ازل 

ب����روت وم��ط��اع��م��ه��ا واأح��ي��ائ��ه��ا، ح��ت��ى ب��ات 

ياألف  امل���األ���وف..  على  خ��ارج��اً  اأم����راً  غيابها 

ياألفون  كما  مت��ام��اً  الرجيلة  ال��ب��روت��ي��ون 

اأي ع��ادة يومية اأخ��رى، حتى باتت ج��زءاً ال 

يتجزاأ من حياة الكثر منهم، ن�ساء ورجااًل 

على اختالف اأعمارهم.

وفيما تو�سف باأنها »ف�سة خلق« و»ت�سلية 

الرجيلة  حتولت  القلب«،  عن  الهم  لتزيح 

ال��ك��ث��ر من  ي��وم��ي��ة يف ح���ي���اة  اإىل حم��ط��ة 

اأرجيلة« خالل  »را���س  االأ���س��ر، فال غنى عن 

ما  ���س��ي��ئ��اً  ف����اإن  واإال  ال�����س��ه��رة،  اأو يف  ال��ن��ه��ار 

وقد  كعادتها،  تكون  ول��ن  اجلل�سة  �سينق�س 

مع  خ�سو�ساً  ���س��ه��اًل،  حت�سرها  اأم���ر  ب���ات 

يف  الرجيلة  »دي��ل��ي��ف��ري«  خ��دم��ات  انت�سار 

ال�سخ�س  منزل  اإىل  لت�سل  ب��روت،  ���س��وارع 

اأك��ر، بينما يرتاوح  بغ�سون ع�سر دقائق ال 

�سعرها بني 3 اإىل 5 اآالف لرة على اختالف 

االأحياء.

وتتبارى هذه املتاجر يف جذب االهتمام 

اإليها من خالل عرو�سها املتنوعة على التبغ 

اأو امل�ستورد والذي  املع�سل امل�سنع من لبنان 

يدخل يف ت�سنيعه التفاح والعنب واحلام�س 

والكرز وغرها، كما اأن اأ�سحاب تلك املتاجر 

عملية  يف  ال��ن��اري��ة  ال����دراج����ات  ي�ستعملون 

اأكرب  اإىل  وللو�سول  للوقت  ك�سباً  التو�سيل 

اعرتا�سات  كانت  مهما  ال��زب��ائ��ن،  م��ن  ع��دد 

امل����ارة م��ن ت��ط��اي��ر اجل���م���رات ع��ل��ى الطريق 

اأثناء عملية التو�سيل. 

ال���ذي���ن  ن�����س��ب��ة  اإن  ل���ل���ق���ول  ح���اج���ة  وال 

ي�����س��رب��ون ال��رج��ي��ل��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة وح��ده��ا 

ه��ي يف ارت���ف���اع م�����س��ط��رد، يف ال��وق��ت ال��ذي 

العائلة  رب  على  حكراً  الرجيلة  فيه  كانت 

اأ���س��ب��ح��ت يف  امل��ن��زل، لكنها  وال��را���س��دي��ن يف 

كافة  اأم��ام اجلميع من  م�سرعة  ه��ذا  يومنا 

»التنباك«  ا�ستبدال  بعد  ال�سيما  االأع��م��ار، 

احلاد الطعم، باملع�سل ذي املذاقات والنكهات 

املحببة املختلفة.

���س��اح��ب حمل  ن��ا���س��ر؛  اأح��م��د  وبح�سب 

للراجيل يف منطقة احلمراء، فاإن اأكر من 

ال�سبت  اأي���ام  حمله  م��ن  تخرج  نرجيلة  مئة 

واالآحاد والعطالت، اأما بقية االأيام فيتدنى 

هذا العدد، هذا وتكر طلبيات الزبائن بعد 

الظهر، وت�سل ذروتها عند امل�ساء.

حتى يف املقاهي واملطاعم باتت الرجيلة 

الرفيق  هي  بل  عنها،  غنى  ال  ملحة  حاجة 

حفل  حتى  اأو  �سهرة  اأو  ن��زه��ة  الأي���ة  ال��دائ��م 

زف����اف، ح��ي��ث ت��ع��ب��ق ه���ذه االأم���اك���ن ب��روائ��ح 

ودخان االأنواع املختلفة، من راأ�س التفاحتني 

والعنب والنعناع والدراق اإىل اآخر الت�سميات 

مثل الورد والكرز واحلام�س والبطيخ!

وح����ول ���س��ر ان��ت�����س��ار ت��دخ��ني ال��رج��ي��ل��ة 

ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��ذي��رات امل��ت��وا���س��ل��ة التي 

االجتماعية  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  نبذ  اإىل  ت��دع��و 

العديد  يجمع  لالإن�سان،  امل�سرة  وال�سحية 

من املدخنني على اأن الرجيلة، هي الو�سيلة 

والعائلة،  النا�س  ت�سلي  التي  اليوم  الوحيدة 

اأق��ل كلفة من غرها، عدا  اأنها  اأ�سا�س  على 

وتن�سيهم  واالأ�سدقاء  االأ�سحاب  اأنها جتمع 

الراأ�س  »تعباأ  فهي  وامل�ساكل  الهموم  بع�س 

اأف�سل  رائحتها  اأن  كما  االأع�����س��اب«،  وتريح 

بكثر من رائحة التبغ يف ال�سجائر.

بطعم الفاكهة

مثل  ال��ف��اك��ه��ة  امل��دخ��ن��ني  ب��ع�����س  يعتمد 

اال�ستمتاع  اأج��ل  من  والكرز  والعنب  التفاح 

النوع  الأن هذا  امل��اء،  بالنكهة يف  واالإح�سا�س 

يرى  االآخ���ر  والبع�س  ال�سدر،  على  خفيف 

ب��اإ���س��اف��ة ع�����س��ر ال���رم���ان وال�����ورد يف امل���اء، 

���س��ك��اًل اإ���س��اف��ي��اً ل��ل��ط��ع��م وال���رائ���ح���ة، وب���ات 

ه��ن��اك اأ����س���ح���اب اخ��ت�����س��ا���س يف ال��رج��ي��ل��ة 

لت�سبح  ومذاقها  اأ�سكالها  يف  يتفنون  ممن 

االأن��ان��ا���س  اأك�����واز  م��ن  ال��رج��ي��ل��ة م�سنوعة 

باله  على  خطر  فالبع�س  البطيخ،  وبطون 

فكرة ا�ستبدال زجاجة الرجيلة بالبطيخة، 

ون���ف���ذه���ا ل��ت��ن��ج��ح ف���ك���رة حت���وي���ل ال��ف��اك��ه��ة 

اإىل نرجيلة، ويتم ا�ستعمال ثمار  الطبيعية 

م��ت��ع��ددة ل��ه��ذا ال��غ��ر���س، واأ���س��ب��ح��ت اأك����واز 

وال�سمام  االأن��ان��ا���س  م��ن  متوفرة  الرجيلة 

وجوز الهند والبوملي والربتقال والليمون 

احلام�س واملانغو.

ك��ي��ف��ي��ة ط��ري��ق��ة ع��م��ل نرجيلة   وح����ول 

الفاكهة جيداً  الطبيعية، يتم حفر  الفواكه 

الثلج  البارد مع  املاء  من الو�سط ثم يو�سع 

والتبغ  وال�سينية  العمود  وي�سع  املب�سور، 

واجل����م����رة، وي����ب����داأ ال����زب����ون ب���اأخ���ذ ال��ن��ف�����س 

واال�ستمتاع بطعم الفاكهة الطبيعي واملنظر 

ال��غ��ري��ب اجل��م��ي��ل غ��ر امل���األ���وف، اأم����ا �سعر 

نرجيلة الفواكه فقد ي�سل اإىل 10 دوالرات.

منع التدخني

بعد اإقرار قانون مينع التدخني يف االأماكن 

لن  اأن��ه��م  الرجيلة  مدمنو  ي��وؤك��د  ال��ع��ام��ة، 

ي��ت��خ��ل��وا ع��ن��ه��ا م��ه��م��ا اأق�����رت احل��ك��وم��ة من 

بغ�س  ال��ي��وم��ي  متنف�سهم  الأن���ه���ا  ق���وان���ني، 

ال��ن��ظ��ر ع���ن ك���ل م���ا ي�����رتدد ع���ن م�����س��اره��ا 

ال�سحية، وكونها اأكر �سرراً من ال�سيجارة 

العادية، بينما يرتفع �سوت اأ�سحاب املطاعم 

واملقاهي الأن بيع الراجيل بات يدر عليهم 

اأرباحاً يومية ال ميكن اقتطاعها.

الرجيلة  اع��ت��ب��ار  امل��دخ��ن��ون  وي��رف�����س 

ول��ي��دة ال��ب��ط��ال��ة، ف��ه��ي - واإن ك��ان��ت ت��راف��ق 

ال��ع��م��ل - فهي  جل�سات م��ن ه��و ع��اط��ل ع��ن 

ال��وق��ت،  تقطيع  و���س��ائ��ل  م��ن  و�سيلة  تعترب 

وترافق ال�سباب العاملني يف اأوقات فراغهم، 

للرجيلة  املكر�س  الوقت  اإن  لهم  فبالن�سبة 

هو وقت »مقد�س« يجب احرتامه.

تدخني  على  الفتيات  اإقبال  ظاهرة  اأم��ا 

فباتت  العامة  االأم��اك��ن  يف  حتى  الرجيلة 

منت�سرة بكرة ومل تعد م�ستغربة كما كانت 

يف املا�سي!

 22« �سهى  الرجيلة تقول  وعن تدخني 

عاماً«: ال اأع��رف ملاذا »اأوؤرج��ل«، ولكن اأ�سعر 

اأ�سبحت  نف�سية..  االأح���ي���ان  بع�س  ب��راح��ة 

الرجيلة بالن�سبة يل عادة كما يقول املثل: 

دخن عليها تنجلي«.

فتقول:  عاماً«   22« هيام  �سديقتها  اأم��ا 

اأدخنها  فاأنا  اإدم��ان،  يل  بالن�سبة  »الرجيلة 

من اأربع اإىل خم�س مرات يومياً«، وت�سيف: 

اأ�سرتي، الأن اجلميع  اأم��ام  »اأدخ��ن الرجيلة 

يف البيت يحب الرجيلة مبا يف ذلك والدي، 

اأن  اأمتنى  ذل��ك!  م�سكلة يف  ل��دي  توجد  وال 

م�سارها،  عن  �سمعته  ما  ب�سبب  عنها  اأقلع 

ولكن ال اأ�ستطيع«.

ويوجد اختالف وا�سح يف نظرة ال�سباب 

وال���رج���ال ل��ت��دخ��ني امل����راأة ل��ل��رج��ي��ل��ة، ففي 

اأو  زوجته  اأو  بناته  البع�س  ي�سطحب  حني 

�سقيقته اإىل املقهى لتدخينها اأو ي�ساركها بها 

يف البيت، يعترب البع�س االآخر اأن هذا االأمر 

عيب ويحط من قيمة الفتاة.

 ���س��ام��ر ي��ع��ت��رب اأن���ن���ا »م���ا زل��ن��ا جمتمعاً 

�سرقياً يرف�س عادة تدخني الفتاة الرجيلة 

اأمام والدها حياء وخفراً، كما  ال�سيجارة  اأو 

التي  ال�سيئة  ال���ع���ادات  م��ن  غ��ره��ا  ي��رف�����س 

براأيه ت�سيء اإىل الفتاة، واإىل اأهلها اأي�ساً«. 

التي تعمل يف حمل لالألب�سة  اأم��ا منى، 

يف ف����ردان غ��ال��ب��اً م��ا ي��ع��اين م��ن االك��ت��ظ��اظ 

وال�����س��ج��ي��ج، ف��رتف�����س ه���ذه ال��ن��ظ��رة ال��ت��ي 

ال  امل���راأة  »اأن  وتعترب  بالعن�سرية  و�سفتها 

الرجيلة  بتدخينها  واأنها  الرجل،  عن  تقل 

الكبرة  ال�سغوط  ن�سيان  حت��اول  امل�ساء  يف 

اأثناء يوم عمل طويل كما  التي تعاين منها 

يعاين الرجل ورمبا اأكر«.

نرجيلة املا�ضي

ل���ط���امل���ا ارت���ب���ط���ت ال���رج���ي���ل���ة مب��ق��اه��ي 

كانت  ال�����س��اب��ق  يف  لكنها  ال��ق��دمي��ة،  ب����روت 

تكاد تقت�سر على الرجال يف املقاهي، وعلى 

التنباك باأ�سكاله املحلية وامل�ستوردة ال �سيما 

ب��ات��ت ال  ال��ي��وم فنكهاتها  اأم���ا  م��ن اخل��ل��ي��ج، 

حت�سى.

ويف امل���ا����س���ي، ك����ان ل��ت��دخ��ني ال��رج��ي��ل��ة 

اأن���ه ال يجوز  اآداب����ه وق��وان��ي��ن��ه، ومنها م��ث��اًل 

راأ���س الطاولة  اأن ت�سع الرجيلة على  اأب��داً 

يف املقاهي، فهذا يعني اأنك تتحدى اجلميع 

ينف�س  اأن  الأح��د  يجوز  ال  كما  وتتجاهلهم، 

هذا  الأن  الرجيلة،  �سحن  على  �سيجارته 

يعني االحتقار ملن يدخنها، اأما اإذا اأراد املرء 

فيجب  اآخ���ر،  �سخ�س  اإىل  نرجيلته  ت�سليم 

عليه طي اخلرطوم وت�سليمه اإىل ال�سخ�س 

الذي يطلب اأن ي�ساركه يف تدخني الرجيلة 

احرتاماً، وبالن�سبة ملن يطلب الرجيلة من 

جلي�سه، فعليه �سربه بخفة على كتفه اأو يده 

الإعالمه بذلك.

واخ��ت��ل��ف��ت اأن������واع ال��ت��ن��ب��اك ال��ت��ي ك��ان��ت 

م�����وج�����ودة يف م���ق���اه���ي ب�������روت ال���ق���دمي���ة 

للغاية  عادي  نوع  فهناك  وغرها،  كالقجاز 

ي�سمى »ال��ط��ع�����س« وه��و اأرخ�����س ���س��ع��راً، اأم��ا 

اأجود اأنواع التنباك فهو »التنباك العجمي« 

ال����ذي ي����زرع وي�����س��ن��ع يف اإي�����ران وه���و غ��ايل 

ال��ث��م��ن، ل��ك��ن��ه اأط���ي���ب واأج������ود م���ن االأن�����واع 

 االأخ�������رى وك����ان����وا ي���ت���ف���اخ���رون ب��ت��دخ��ي��ن��ه.

اأي�ساً يف لبنان، خ�سو�ساً يف  التنباك  ويزرع 

ي�ستورد  كما  وال�����س��م��ال،  اجل��ن��وب  منطقتي 

ل��ب��ن��ان اأن���واع���اً اأخ����رى م��ن ���س��وري��ة وم�سر 

)املع�سل(.

هنا مرت�ضى

النرجيلة.. فشة خلق »البيروتيين« بعد نهار عصيب
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ي�����س��ع��ى ج����الل ����س���رمي يف ك��ت��اب��ه 

مكتبة  عن  وال�سادر  وقيود«،  »اإرادات 

ت��وث��ي��ق ما  اإىل  ال��ن��خ��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 

وال��ذي  ال�سهر،  املعتقل  ه��ذا  �سهده 

احتاللها  اإب����ان  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اأن�����س��اأت��ه 

 �1985 ع���ام���ي  ب����ني  ل���ب���ن���ان  ج���ن���وب���ّي 

علمية  درا�سة  ذلك  ودرا�سة  2000م، 
تكون �سهادة عن مرحلة مهّمة.

اأ���س��راً  ك��ون��ه  اإىل  امل��وؤل��ف  ي�ستند 

ويوّظف  اخليام،  معتقل  من  حم��ّرراً 

م��ق��اب��الت معّمقة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ذل���ك، 

م��ع ع��دد م��ن االأ���س��رى امل��ح��ّرري��ن من 

بالتقنّيات  مت�سّلحاً  نف�سه،  املعتقل 

وامل����راح����ل ال���ت���ي ي�����س��ت��ل��زم��ه��ا جم��ال 

االنرتوبولوجيا،  وهو  اأال  �سه،  تخ�سّ

م���ا اأن���ت���ج ه����ذا ال��ب��ح��ث وج��ع��ل��ه ي��رى 

النور، وقد ُق�ّسم الكتاب، بعد املقّدمة، 

ح�سب الت�سل�سل االآتي:

»بناء  عنوان  حتت  االأول:  املبحث   -1
ذاك����رة امل���ك���ان«، وف��ي��ه اإع�����ادة تركيب 

ل��ل��م��راح��ل ال��زم��ن��ّي��ة ال��ت��ي م���ّر فيها 

املعتقل خالل تاريخه.

فيه  ال��ث��اين:ي�����س��ت��ع��ر���س  امل��ب��ح��ث   -2
وتقنيات  التحقيق  اأ���س��ال��ي��ب  امل��وؤل��ف 

يتبعها  ال��ت��ي  واال�ستنطاق  التعذيب 

ال�������س���ّج���ان���ون، وم�����ا ي�������دور يف ع���امل 

الزنازين االإفرادية.

الثالث: وهو حتت عنوان  املبحث   -3
عر�س  ف��ي��ه  ال��ق��ي��ود«  ت��ق��اوم  »اإرادات 

اليومّية للمعتقلني  لتفا�سيل احلياة 

داخل الزنازين اجلماعّية.

وت����ل����ي ه������ذه امل����ب����اح����ث ال���ث���الث 

التي  املالحق  من  وجمموعة  خامتة 

ت��خ��دم ال��ب��ح��ث« ول��ع��ّل اأه��م��ه��ا امللحق 

معجم  مب��ن��زل��ة  ه���و  وال������ذي  االأّول 

للم�سطلحات املتداولة بني املعتقلني.

»إرادات وقيود« 
دراسة انتروبولوجية 

في معتقل الخيام



جذب  يف  ال�سمراء  ال��ق��ارة  ت�ستمر 

ال��ط��ام��ع��ة، لي�س فقط  ال����دول  اأن��ظ��ار 

جل��ه��ة ا���س��ت��ث��م��ار ث��روات��ه��ا وم���وارده���ا 

لكونها  ب��ل  ال��الم��ت��ن��اه��ي��ة،  الطبيعية 

ت�����س��ك��ل ����س���وق���اً ����س���خ���م���اً ال���س��ت��ق��ب��ال 

الب�سائع واخلدمات وروؤو�س االأموال، 

االإع���الن  امل�ستغرب  م��ن  لي�س  ل��ذل��ك 

االأمركي االأخر عن اإ�سدار م�سروع 

زيادة  اإىل  الكونغر�س يرمي  قانون يف 

ح���ج���م ال���������س����ادرات االأم����رك����ي����ة اإىل 

العقد  خالل  اأ�سعاف  بثالثة  اأفريقيا 

املقبل.

االأم���رك���ي���ة  اخل���ط���وة  اأن  ال���الف���ت 

ال�سني  قبل  من  كبر  بتوج�س  قوبلت 

االأمركيني  مناف�سة  من  تخ�سى  التي 

ل��ه��ا يف ال�����س��وق االأف���ري���ق���ي���ة، ومب��ج��رد 

�سماع بكني بالنباأ االأمركي، حتى بداأت 

م�ساريع  �سل�سلة  بت�سريع  جهتها  م��ن 

مع  الثنائي  التعاون  تعزيز  اإىل  ترمي 

دول عدة يف اأفريقيا.

التفوق  لتكري�س  منهما  م�سعى  يف 

واالن������ف������ت������اح ع����ل����ى خم���ت���ل���ف اأن�����ح�����اء 

ال�سينية  اال�ستثمارات  اأخ���ذت  ال��ع��امل، 

واالأمركية تتدفق اإىل القارة ال�سمراء 

ل��ال���س��ت��ح��واذ على  ب��ي��ن��ه��م��ا  ���س��ب��اق  يف 

واالتفاقات  التحالفات  م��ن  ق��در  اأك��رب 

ال����دول االأف��ري��ق��ي��ة، وق���د ا�ستملت  م��ع 

جم��االت  على  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  املناف�سة 

اال�ستثمارات  تعزيز  اأقلها  لي�س  ع��دة، 

رج��ال  وحتفيز  ال��ت��ج��اري��ة،  والعمليات 

ال�سوق  دخ���ول  على  املحليني  االأع��م��ال 

قدر  تخ�سي�س  عن  ف�ساًل  االأفريقية، 

والغذائية  املالية  امل�ساعدات  من  كبر 

ال�ستمالتها  ال��ق��ارة  يف  ال����دول  لبع�س 

وتوقيع العقود معها.

ومي����ك����ن م���الح���ظ���ة ال������ف������ارق ب��ني 

املتحدة يف ما خ�س  وال��والي��ات  ال�سني 

التعامل مع اأفريقيا من خالل التوقف 

ع��ن��د امل�����س��اع��دات ال��ع��ي��ن��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة، 

ف��ق��د ح��ر���س��ت وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى ���س��راء 

ال��ت��ح��ال��ف��ات االأف���ري���ق���ي���ة ع���رب ت��ق��دمي 

لبع�س  والهبات  امل�ساعدات  من  حفنة 

تتكل  ب��داأت  التي  االأفريقية  احلكومات 

ع��ل��ي��ه��ا وت��خ�����س��ى ت��وق��ف��ه��ا، ف��ه��ي ت���ارة 

االأم��را���س  م��ن  للحد  امل�ساعدات  تقدم 

اأخرى  واالأوبئة كاملالريا وال�سل، وتارة 

ملكافحة  خم�س�سة  ال��ه��ب��ات  اأن  ت��زع��م 

االإره������اب واحل�����روب االأه���ل���ي���ة، فتبعث 

احلكام  بع�س  اإىل  امل��ال��ي��ة  بامل�ساعدات 

اأو  بينهم،  م��ا  يف  يتقا�سمونها  ال��ذي��ن 

ل��ت��اأج��ي��ج  ال�����س��الح  ل�����س��راء  ي�ستغلونها 

احلروب والفنت االأهلية.

م�ساراً  ال�سني  اتبعت  امل��ق��اب��ل،  يف 

الهبات  تقدم  اأن  من  فبداًل  خمتلفاً، 

اإىل حتفيز  ع��م��دت  ال��ك��ث��رة،  وامل��ن��ح 

اال���س��ت��ث��م��ارات واف��ت��ت��ح��ت جم��م��وع��ة 

تدير  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من 

عمليات جتارية واقت�سادية وعمرانية 

خمتلفة يف اأفريقيا انطالقاً من املثل 

تعطي  اأن  »ب��داًل من  القائل  ال�سيني 

الفقر �سمكة اأعطه �سنارة وعلمه اأن 

ي�سطاد«.

وع��رب ه��ذه اخل��ط��وة، تفوقت بكني 

ع��ل��ى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة م��ن��ذ ���س��ن��وات 

لت�سبح اأبرز �سريكة جتارية يف اأفريقيا 

ول��ت��ح��ق��ق م��وط��ئ ق���دم ل��ه��ا م���ن خ��الل 

جمموعة كبرة من ال�سركات ال�سينية 

العاملة يف قطاعات خمتلفة يف اأفريقيا.

ا�ضرتاتيجية جديدة

ال���ي���وم، ي��ب��دو اأن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

اأن  م������ت������اأخ������ر،  ب�����وق�����ت  واإن  اأدرك��������������ت 

نافعة،  غ��ر  اأفريقيا  يف  ا�سرتاتيجيتها 

واأن الهبات النقدية والعينية لن ت�سيف 

اإىل مركزها يف القارة ولن تعزز التبادالت 

لن  اأن��ه��ا  كما  ال��ق��ارة،  دول  م��ع  التجارية 

املعي�سية  االأو�����س����اع  حت�����س��ني  يف  ت�����س��ه��م 

اإعالنها  وياأتي  لالأفارقة،  واالقت�سادية 

اإىل  االأخ��ر عن وج��وب تعزيز �سادراتها 

اأفريقيا وم�ساعفتها ثالث مرات مبنزلة 

اإخطار باأنها تنوي تغير خطتها وت�سعى 

اإىل الفوز يف املعركة مع ال�سني.

وك����ان����ت جم���م���وع���ة م����ن ال�����ن�����واب يف 

ال��ك��ون��غ��ر���س االأم���رك���ي ت��ق��دم��وا اأخ����راً 

مب�سروع قانون جتاري جديد من اإعداد 

احل���زب���ني اجل���م���ه���وري وال���دمي���ق���راط���ي 

ب�����س��ك��ل م�����س��رتك، وذل�����ك ل���زي���ادة حجم 

ال�سادرات االأمركية اإىل اأفريقيا بثالثة 

اأ���س��ع��اف خ���الل ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل، وي��رم��ي 

قانون  اإىل جانب م�سروع  الت�سريع،  هذا 

مرتبط فيه يف جمل�س ال�سيوخ، اإىل ك�سب 

جتارية  اآف���اق  وفتح  ج��دي��دة  عمل  فر�س 

اأفريقيا  يف  ال  االقت�ساد،  تدعم  ج��دي��دة 

فح�سب، بل يف الواليات املتحدة اأي�ساً.

وت���زام���ن اإ�����س����دار م�����س��روع ال��ق��ان��ون 

ه���ذا م��ع اإر����س���ال بعثة جت��اري��ة اأم��رك��ي��ة 

اإىل اأف��ري��ق��ي��ا ب��ق��ي��ادة ع���دد م���ن اأع�����س��اء 

ه���ذه  اأن  االأرج��������ح  ال���ك���ون���غ���ر����س، وع���ل���ى 

ال��ب��ع��ث��ات ���س��ت��زداد وت��رت��ه��ا يف االأ���س��ه��ر 

ال���ق���ادم���ة ل��ت��ه��ي��ئ��ة االأر�����س����ي����ة ال���الزم���ة 

لتحفيز التعاون وال�سراكة، كذلك، ينوي 

ع�سرات  ا�ست�سافة  االأم��رك��ي��ون  ال��ن��واب 

رجال االأعمال االأفارقة واإبرام اتفاقيات 

����س���راك���ة م��ع��ه��م وا����س���ت���غ���الل خ��ربات��ه��م 

عرب  ال�سخمة  االأفريقية  ال�سوق  لولوج 

جمموعة من ال�سلع واخلدمات.

مواجهة ال�ضني

ال�سيني  ال��غ��زو  مل��واج��ه��ة  يف حم��اول��ة 

االإدارة  ت����ب����ذل  االأف����ري����ق����ي����ة،   ل����ل����ق����ارة 

لال�ستثمار  جهدها  ق�سارى  االأم��رك��ي��ة 

اأبرزها:  اأفريقيا  يف  متعددة  قطاعات  يف 

ال��ط��اق��ة، وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال���زراع���ة، 

يرحب  جهتهم،  من  واملياه،  واالت�ساالت، 

ال���ق���ادة االأف����ارق����ة ب���زي���ادة اال���س��ت��ث��م��ارات 

�ساأن ذلك  اأن من  وي��وؤك��دون  االأم��رك��ي��ة، 

ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وا���س��ت��ح��داث 

ال���ك���ث���ر م����ن ف����ر�����س ال���ع���م���ل ل��ل�����س��ب��اب 

االأفريقي.

االأمركية  ترمي هذه اخلطوات  وال 

اإىل م��ن��اف�����س��ة ال�����س��ني ف��ح�����س��ب، ب��ل اإىل 

اال�ستفادة من عجلة النمو االقت�سادي يف 

االقت�ساد  فيه  اأفريقيا، يف وقت يرتاجع 

يف ال���دول االأوروب��ي��ة وال��والي��ات املتحدة 

اإح�����س��اءات  فبح�سب  درام��ات��ي��ك��ي،  ب�سكل 

ال����������دويل، ويف ح��ني  ال���ن���ق���د  �����س����ن����دوق 

الو�سع  ت���ردي  م��ن  خمتلفة  دول  ت��ع��اين 

االق��ت�����س��ادي وم���ن و���س��ول��ه��ا اإىل ح��اف��ة 

اأنظمة  �سبعة  اأن  املتوقع  م��ن  االإف��ال���س، 

ع�سرة  اأ���س��ل  م��ن  اأفريقيا  يف  اقت�سادية 

اأنظمة يف العامل، �ست�سهد منواً مت�سارعاً 

يف العقد املقبل.

وب��ي��ن��م��ا حت�����اول ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

اال�ستفادة من الفر�س االقت�سادية التي 

تقدمها اأفريقيا، تعر�س ال�سني بدورها 

دع��م��ه��ا يف جم����ال ال��ت��ن��م��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة 

اإىل  االآن  ان�سمت  اأنها  كما  التجارة،  اإىل 

اجل���ه���ات امل���ان���ح���ة م��ث��ل ال��ب��ن��ك ال����دويل 

التحتية  البنية  حت�سني  يف  للم�ساعدة 

حت�����س��ني  الأن  االأف����ري����ق����ي����ة،  ال�����ق�����ارة  يف 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ن ���س��اأن��ه دف���ع عجلة 

اال���س��ت��ث��م��ارات يف ال��ق��ارة وحت��ف��ي��ز رج��ال 

على  ال�سينيني  وامل�ستثمرين  االأع��م��ال 

ول����وج ال�����س��وق االأف��ري��ق��ي��ة ب�����س��ه��ول��ة، ال 

مثل  امل�ساعدات،  من  النوع  ه��ذا  اأن  �سك 

ي�ساهم  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  امل�����س��اع��دات  ج��م��ي��ع 

العوا�سم  يف  ال�سيني  ال��ن��ف��وذ  تقوية  يف 

االأف����ري����ق����ي����ة، اأم������ا اجل����ان����ب االإي���ج���اب���ي 

يف ه���ذا امل���ج���ال، ف��ه��و اأن ه���ذه امل�����س��اري��ع 

على  اأف��ري��ق��ي��ا  ق���درة  حت�سني  يف  ت�ساهم 

للحدود  ع��اب��رة  جت��اري��ة  بعمليات  القيام 

 وج��������ذب اال�����س����ت����ث����م����ارات اخل����ارج����ي����ة.

ل��ك��ن م��ع زي����ادة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى االأ����س���واق 

اأي  اإىل  الت�ساوؤل:  من  بد  ال  االأفريقية، 

االقت�سادية  ال�سيناريوهات  تعترب  مدى 

ح��د يجب  اأي  واإىل  اأف��ري��ق��ي��ا،  واع����دة يف 

ال�سركات  االأم��رك��ي��ون  ال��ن��واب  يحث  اأن 

االأم���رك���ي���ة ع��ل��ى ع��ق��د ���س��ف��ق��ات عمل 

جديدة يف اأفريقيا؟

حما�س اأمريكي

ل��ه��ذه  اأن وا���س��ن��ط��ن م��ت��ح��م�����س��ة  ���س��ك  ال 

امل�ساريع ب�سبب وجود فر�س مهمة ميكن 

االأمركية،  ال�سركات  منها  ت�ستفيد  اأن 

االأم��رك��ي��ون  ال�سيا�سيون  يتحرك  لكن 

ال�سيا�سية  خ�سومتهم  خلفية  على  اأي�ساً 

ال�سيا�سيني  ه����وؤالء  اأن  ي��ب��دو  ب��ك��ني،  م��ع 

م��ق��ت��ن��ع��ون ب������اأن زي��������ادة اال����س���ت���ث���م���ارات 

الواليات  ت�ساعد  اأفريقيا  االقت�سادية يف 

االأنظمة  يف  نفوذها  تعزيز  على  املتحدة 

مقابل  اأفريقيا  يف  النا�سئة  االقت�سادية 

تراجع نفوذ ال�سني.

ل��ك��ن ي��ج��ب اأن ي��ت��ذك��ر ال�����س��ي��ا���س��ي��ون 

ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون اإق��ن��اع رج���ال االأع��م��ال 

اأفريقيا  اأن  االأفريقية،  االأ�سواق  بدخول 

التزال تواجه حتديات اقت�سادية كثرة، 

االإم��دادات  اإىل  ال�سناعة  اإذ يفتقر قطاع 

ال��ع��ج��ز يف البنى  ي�����وؤدي  ال��ك��اف��ي��ة، وق���د 

التحتية اإىل تاأخر امل�ساريع اإىل اأجل غر 

االأفريقية  احلكومات  جميع  يف  م�سمى، 

جميع  امل�ستفحل  الف�ساد  يعيق  تقريباً، 

امل����ج����االت، ب������دءاً م���ن ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة 

ه��ذه  اأن  �سحيح  ال��ت��ن��م��ي��ة،  اإىل  و����س���واًل 

من  اأك���ر  مت�سارعاً  من���واً  ت�سهد  ال��ق��ارة 

الطبقة  اأن  اإال  ال��ع��امل،  اآخ��ر يف  اأي مكان 

 2 االآن  حتى  ت�سكل  االأفريقية  الو�سطى 

ال�سكان،  ع��دد  جمموع  من  فقط  املئة  يف 

وحت���م���ل م�����س��اري��ع اأف��ري��ق��ي��ا ح��ت��ى االآن 

وقد  قليلة.  ومكا�سب  ك��ربى  جم��ازف��ات 

بعدما  املرير  الواقع  هذا  ال�سني  اأدرك��ت 

ت���اأخ���رت م�����س��اري��ع ال�����س��رك��ات اخل��ارج��ي��ة 

ب�����س��ب��ب قلق  اأن���غ���وال  اإىل  ن��ي��ج��ري��ا  م���ن 

مع  القانونية  اخلالفات  اأو  امل�ستثمرين 

احلكومات امل�سيفة واملثرة للم�ساكل.

وت�سعر وا�سنطن بالقلق من اإجنازات 

ال�سني يف اأفريقيا، وها هي حتث القطاع 

االأمركي على تخطي خماوفه  اخلا�س 

االأرب���اح  الأن  اال�ستثمارات،  يف  وامل�ساركة 

اأكرب بكثر من املخاطر.

امل�������س���اري���ع  اأن  امل�����ع�����روف  م�����ن  ل���ك���ن 

القيام  ح��ول  اأ���س��ا���س��اً  تتمحور  ال��ت��ج��اري��ة 

تنفيذ  امل��ن��ا���س��ب��ة، ال مي��ك��ن  ب���اخل���ي���ارات 

امل�����س��اري��ع يف ك��ل م��ك��ان يف ال��وق��ت نف�سه، 

تريد  الأنها  اأفريقيا  يف  موجودة  ال�سني 

ال�سركات  والأن  املوارد القت�سادها  تاأمني 

ال�����س��ي��ن��ي��ة ت���واج���ه م�����س��اع��ب ك���ث���رة يف 

االأ������س�����واق امل�����س��ت��ق��رة وامل�����زده�����رة، حيث 

املبتكرة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ي��رت��ف��ع 

اأخ��رى، يخطئ  بعبارة  العالية،  واجل��ودة 

اأن اال���س��ت��ث��م��ار االق��ت�����س��ادي  م���ن ي��ظ��ن 

اإىل  ح�����س��راً  ي��رم��ي  اأفريقيا  يف  ال�سيني 

التفوق على الواليات املتحدة، حتى االآن، 

االأ�سواق  اإىل  االأمركية  ال�سركات  دخلت 

فر�س  وج����ود  ت�سمن  ال��ت��ي  االأف��ري��ق��ي��ة 

مهمة. 

با�ستباق  حمقة  وا�سنطن  ت��ك��ون  ق��د 

ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���واع���دة 

واملتزايدة وامل�ساعدة يف ت�سهيلها، غر اأن 

حجم اال�ستثمارات التي يقوم بها القطاع 

يتاأثر  لن  اأفريقيا  يف  االأمركي  اخلا�س 

بدعوات وا�سنطن اإىل امل�ساركة، بل بحجم 

ال��ف��ر���س احل��ق��ي��ق��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ظ��روف 

ال�������س���وق، ول����ن ي�����درك رج�����ال االأع���م���ال 

اإال  االأفريقي  ال�سوق  اأهمية  االأمركيون 

واملنافع  االأرب���اح  بيدهم  يلم�سون  عندما 

التي قد تدرها امل�ساريع هناك.

هـ. �س.
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�إىل  يتبادر  �ل�صالونات،  زو�ج  عن  نتحدث  عندما 

»عايزة  م�صل�صل  يف  �صربي  هند  �صورة  ف��ور�ً  �لذهن 

�جتوز«، و�لذي �صّور �لبنات »متكالبات« على �لزو�ج، 

�ل��ذه��ن��ي��ة �لتي  �ل�����ص��ورة  ب���اأي ع��ري�����س.. ه���ذه  يقبلن 

كونها �مل�صل�صل لدى �لبع�س، �صربت بعر�س �حلائط 

�ل�����ص��ورة �ل��و�ق��ع��ي��ة، �ل��ت��ي م��ن خ��ال��ه��ا ي��ت��م �خ��ت��ي��ار 

تبنى على  و���ص��روط  م��ع��اي��ر  �حل��ي��اة �صمن  ���ص��ري��ك 

�لتكافوؤ، وتزيد من قيمة �ملر�أة وال تنق�صها.

تقليدية  �ل��زي��ج��ات بخلطة  ه���ذه  ت��ت��م  م��ا  غ��ال��ب��اً 

�أو  �جل���ار�ت  �أو  �لعائلة  �صديقات  �إح���دى  طريق  ع��ن 

�الأقارب، فاجلميع يحاول �إيجاد �لعري�س �ملنا�صب بكل 

�الإجباري  �لعر�س  طابور  لتمرير  و�ل�صبل  �لو�صائل 

م��ن �ل��ع��ر�ئ�����س ع��ل��ى �ل�����ص��ب��اب �ل��ر�غ��ب��ن يف �ل����زو�ج، 

�لطاحمن و�لطامعن يف �لعثور على »بنت �حلال« 

يف �أق����رب وق���ت وب��اأ���ص��ه��ل �ل��ط��رق �مل��وث��وق ب��ه��ا، حيث 

للح�صول  �لكافية  �لثقة  �ل�صالونات  زو�ج  يجدون يف 

�ملميز�ت  ببع�س  تتمتع  طيبة  �أ���ص��رة  م��ن  زوج��ة  على 

�لتي يبحث عنها.

»اأتيكيت« الزيارة

�لعري�س  مع  ناجحة  لقاء  بتجربة  تتمتعي  وك��ي 

�مل��ج��ه��ول«، ه��ن��اك بع�س  ل��ل��م��رة �الأوىل »�مل��وع��د م��ع 

هذ�  خ��ال  مر�عاتها  يجب  �لتي  »�الأتيكيت«  �أ���ص��ول 

�للقاء تقرتحها عليك �صحيفة »�لثبات«، �أهمها:

حتلي بالذوق

لقد  و�ل��ذه��ن،  �لعقل  ومتفتحة  �صريحة  ك��وين 

�صديقاتك  �أو  و�ل���دت���ك  ج�����ار�ت  �إح�����دى  ب���ك  ف��ك��رت 

تردي  فا  �ل�صخ�س،  لهذ�  �ملنا�صبة  �لزوجة  لتكوين 

على لفتتها �للطيفة وثقتها باأخاقك بت�صرف ميكن 

ي�صيء لك �أو لها �أو لعائلتك.

بينك  م��ا  �صيئاً  �أن جت��دي  ج��ه��دك  ق�صار  ح���اويل 

�ل�صر�حة ال  �نتبهي الأن  ع، لكن  �ملتوقَّ �لعري�س  وبن 

تعني �لتمادي �أو حماولة �لتقليل من �صاأن �الآخرين، 

�إذ� مل تكوين مهتمة باأمره ومل يرث �إعجابك حاويل 

�لت�صرف  يكفي  بل  �ملزيف،  �هتمامك  ُتظهري  ال  �أن 

�البت�صامة  وه��ي  �الجتماعية،  �ملجاملة  باأ�صا�صيات 

�ل�صادقة �الإجابة �ملخت�صرة، �أو طرح �أ�صئلة عامة.

�أ�صئلة  ب��ط��رح  �ل��ل��ب��اق��ات  �خت�صا�صيو  ين�صح  وال 

مرتبه  ح��ول  �أ�صئلة  �أو  �صابقة  خطوبة  ح��ول  خا�صة 

ودخله �ملادي خال هذ� �للقاء.

جتنبي اجلدل

�أي  �أو   حتدثي عن كل �صيء، كال�صيا�صة و�لدين، 

مو�صوع جديل بحذر، من دون �الإ�صهاب قدر �الإمكان، 

و�بتعدي متاماً عن �جلدل، فاللقاء �الأول ال يتحول 

خمتلفان  �أنكما  ملجرد  �لوطي�س  حامية  مناق�صة  �إىل 

يف وجهة �لنظر.

�أن��ك��م��ا ت��خ��ت��ل��ف��ان يف وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر،  �إذ� ���ص��ع��رت 

فاالأف�صل �أن تهملي �ملو�صوع، وتغري م�صار �حلديث 

حتى  قليًا  ب��اخل��روج  تعتذري  �أو  �آخ��ر،  مو�صوع  �إىل 

تهد�أ �الأجو�ء.

ركزي مع ال�شخ�ص

�آخ��ر،  �صخ�س  �أي  م��ن  �أك��رث  �لعري�س  رك��زي على 

�صتتزوجينه  �لنهاية  يف  الأن��ك  �صقيقته،  �أو  كو�لدته 

هو، لذ� حاويل �لرتكيز على كامه ومظهره �لعام، 

مثًا  �لعام،  ذوقه  �ال�صتف�صار عن  وطبيعته، وحاويل 

يف �الألو�ن، �أنو�ع �ل�صيار�ت، �ملطاعم، �لهو�يات، �لكتب، 

فر�صتك  ف��ه��ذه  ع��ن��ك،  �مل��زي��د  يعلم  �أن  ل��ه  و��صمحي 

ملعرفة غو�ر �صخ�صيتك.

ويحذرك �الخت�صا�صيون من �لتحدث كثر�ً عن 

�لوقت  �للقاء، فقد ي�صيع  �لذي رتب لكما  �ل�صخ�س 

�صدى بهذه �لطريقة.

اأح�صني الت�صرف

عائلتك،  م��ن��زل  �الأول يف  �ل��ل��ق��اء  ي��ت��م  م��ا  غ��ال��ب��اً 

�أو منزل �أحد  �آخ��ر، مثل مطعم،  �إذ� مت يف مكان  لكن 

�الأ�صدقاء خال �إحدى �ملنا�صبات، فحاويل �أن تقللي 

م��ن ن��ظ��ر�ت��ك �ل��ه��ائ��م��ة ح���ول �الأ���ص��خ��ا���س �ملحيطن 

بكما، كذلك ال تكوين �جتماعية �أكرث من �لازم مع 

�ملعارف و�الأ�صدقاء �لذين قد ت�صادفينهم.

وال تن�صي �أن �ل�صحك ب�صوت مرتفع يف �الأماكن 

»ظريفة«،  �صحكتك  ك��ان��ت  مهما  م��رف��و���س،  �لعامة 

�صيئاً  �نطباعاً  تعطي  ال  حتى  لنف�صك  بها  �حتفظي 

عنك، على �الأقل حتى ُتعجبا ببع�صكم �لبع�س.

�الأوىل، لذلك  بالدرجة  �للقاء عائلياً  ُيعترب هذ� 

�أن��ك  ت��وؤك��د  باملنا�صبة،  تليق  ثياياً  ت��رت��دي  �أن  ل  يف�صَّ

بالذوق  وتتمتعن  ع�صرية  �لت�صرف،  ح��رة  �إن�صانة 

و�للياقة و�الأناقة و�للباقة �أي�صاً.

�الإع��ج��اب  �إىل  تتو�صا  مل  �إذ�  �لنهاية،  يف 

�لرجل  ب�صوء عن  للتحدث  د�عي  �ملتبادل، فا 

�للقاء  برتتيب  قام  �ل��ذي  فال�صخ�س  وعائلته، 

�لعديد  ول��ع��ل  �ل��ط��رف��ن،  �أم���ر  ب��ا �صك يهمه 

�أ�صو�أ  من �الأ�صخا�س ال يعرفون �أن هذ� ُيعترب 

و�لتي  �الإط��اق،  على  �الجتماعية  �لت�صرفات 

جتنبي  وب��ال��ت��ايل  �لنميمة،  ب���اب  حت��ت  ت��ن��درج 

خلط �لزيت باملاء، تكفي كلمة »مع �الأ�صف، مل 

يحدث ن�صيب«.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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ُي��ع��ت��رب م��ر���س �ل��ت��ي��ف��ود �أح���د �الأم���ر�����س �لتي 

في�صاب  �ل�����ص��ي��ف،  ف�صل  يف  �الأط���ف���ال  ب��ن  تنت�صر 

�لطفل عن طريق بكتريا »�صاملونيا تيفي«، و�لتي 

�أو �ل��ط��ع��ام غر  �أو �مل���اء �مل��ل��وث،  ت��ك��ون يف �ل��ط��ع��ام 

�ملطهي جيد�ً، كما يزد�د �نت�صار �لتيفود يف �الأماكن 

�لتي ال تتو�فر فيها عو�مل �لنظافة.

�الإ�صابة • �أ�صباب 
من �أهم �مل�صببات الإ�صابة �لطفل بالتيفود هي تناول 

�خ��رت�ق  �إىل  ي���وؤدي  م��ا  �مل��ل��وث،  �أو  �لفا�صد  �لطعام 

فت�صري يف  �لطفل،  �أمعاء  ملر�س  �مل�صببة  �لبكتريا 

وبعد  و�ل��ط��ح��ال،  �لكبد  �إىل  ت�صل  حتى  �ل��دم  تيار 

تكاثرها ت�صري مرة �أخ��رى يف تيار �ل��دم، ما يوؤدي 

�إىل ظهور �الأعر��س �مل�صاحبة ملر�س �لتيفود. 

�الإ�صابة • �أعر��س 
�رتفاع م�صتمر يف درجة �حلر�رة، حتى ت�صل �إىل 39 

�رتفاع درج��ة �حل��ر�رة  40- درج��ة مئوية، وي�صتمر 
�إىل ما بن 6 �إىل 10 �أيام.

�ل�صعور بنوبات من �لق�صعريرة و�لعرق.

فقد�ن �ل�صهية لتناول �لطعام.

�الإ�صابة باالإ�صهال.

�ل�صعور ب�صعف عام يف �جل�صم.

�آالم باملعدة و�آالم يف �لر�أ�س.

ظهور طفح جلدي وردي �للون.

�لتيفود عدوى  �نتقال  • طرق 
- تناول طعام ملوث وفا�صد.

- �الت�صال �ملبا�صر مع �لطفل �مل�صاب بالتيفود.

- �نتقال �لعدوى من ف�صات �الإن�صان �لتي حتتوي 

على بكتريا �إىل �لطعام عن طريق �لذباب.

بالتيفود �الإ�صابة  • م�صاعفات 
- قرحة يف جد�ر �الأمعاء.

- زيادة �صربات �لقلب.

- �لتهاب يف �ملخ.

- ��صطر�بات نف�صية مثل �لهذيان.

- �لتهاب رئوي.

- �لتهاب ع�صلة �لقلب.

�لتيفود حمى  • عاج 
يجب �لتاأكد من �إ�صابة �لطفل بالتيفود، وذلك عن 

طريق حتليل �لدم �أو من بر�ز �لطفل، وعند �لتاأكد 

من �إ�صابته بالتيفود يجب ��صت�صارة �لطبيب.

هناك عدة ن�صائح ت�صاعد على �صرعة �صفاء �لطفل:

- �لر�حة �لتامة و�البتعاد عن م�صادر �لتلوث.

- تناول �أطعمة �صهلة �له�صم.

تناول  يف  �لطبيب  قبل  من  �ملحدد  باملدة  �ل��ت��ز�م   -

�لدو�ء، حيث قد تختفي �أعر��س �ملر�س لكن يظل 

�لطفل حامًا للميكروب.

 

�الإ�صابة بالتيفود لتجنب  �لوقاية  • طرق 
- �حلر�س على �لتغذية �ل�صليمة للطفل.

- �الهتمام بنظافة �لطعام و�ملاء.

�لطفل  بتعويد  �ل�صخ�صية  بالنظافة  �الهتمام   -

على غ�صل ي��دي��ه، ووج��ه��ه ع��دة م���ر�ت ي��وم��ي��اً قبل 

تناوله �لطعام.

�ل��ل��ن م��ن �لبكتريا، وذل���ك عن  �ل��ت��اأك��د م��ن خلو 

طريق �لتاأكد من غليانه جيد�ً.

�لتنبيه على �لطفل بعدم تناول �الأطعمة �ل�صريعة 

�أو �أي �أطعمة خارج �ملنزل.

تخزين �لطعام جيد�ً، وتناول �الأطعمة �لطازجة.

غ�صل �لفو�كه و�خل�صرو�ت جيد�ً.

أسباب إصابة الطفل بالتيفود

100 صفة 
تميزك عن آدم

�صفة؛  ب�100  �ل��رج��ل  ع��ن  �مل�����ر�أة  تتميز 

من  �الآخ��ر  و�لبع�س  علمي،  �صند  له  بع�صها 

متابعات �حلياة �ليومية.

من بن ه��ذه �الأم���ور، �أن �مل��ر�أة ت�صتطيع 

�حلفاظ على ثقتها بنف�صها وال تبدو مرتبكة 

�إىل  حتى عندما تكون يف موقف تفتقر فيه 

�ملعلومات، وكذلك قدرتها على �كت�صاف �ملدن 

دون  من  حتى  �إليها،  ت�صافر  �لتي  �جل��دي��دة 

تخطيط م�صبق.

�لن�صاء  �أن  ح��دي��ث��ة  در�����ص���ة  �أث��ب��ت��ت  وق���د 

�أف�صل من �لرجال يف �مل�صاربة يف �لبور�صة، 

�إد�رة  ع��ل��ى  ب���ال���ق���درة  ي��ت��م��ي��زن  �أن���ه���ن  ك��م��ا 

بن  �جلمع  على  قدرتهن  ب�صبب  �ملوظفن، 

�لقوة و�ل�صلوك �للطيف.

بها  تتميز  �ل��ت��ي  �صفة  �ل�100  ب��ن  وم��ن 

�ل��ن�����ص��اء، ق��درت��ه��ن ع��ل��ى ق���ول ع���ب���ار�ت مثل 

»حبيبي« ل�صريك �حلياة.

هن  �لن�صاء  �أن  �أي�����ص��اً  �لتجربة  و�أث��ب��ت��ت 

�الأف�����ص��ل يف ���ص��ن��اع��ة �ل�����ص��ي��ار�ت، و�ل��دل��ي��ل 

�صركة  با�صم  �ملتحدث  ت�صريحات  ذل��ك  على 

»ب���ور����س« �ل�����ص��ه��رة يف الي���ب���زغ، و�ل����ذي ذك��ر 

فرع  يف  �خلبر�ت  و�لفتيات  �لن�صاء  ع��دد  �أن 

هند�صة �مليكاترونيات �أكرث يف �مل�صنع.

يكذبن  �لن�صاء  �أن  �إىل  �لدر��صات  وت�صر 

�أقل من �لرجال، ورمبا يكون هذ� هو �ل�صبب 

يف �أن كذبهن نادر�ً ما ُيك�صف.

و�لن�صاء �أكرث قدرة على حتمل �ل�صغوط، 

ت�صاعدهن  �ل��ت��ي  �الأن��وث��ة  ه��رم��ون��ات  ب�صبب 

ع��ل��ى �حل���ف���اظ ع��ل��ى ث��ب��ات��ه��ن ح��ت��ى و���ص��ط 

بكفاءة يف  و�أد�ء عملهن  �ل�صديدة،  �ل�صغوط 

و�صط �ل�صغوط.

كيف  يعرفن  �لن�صاء  �إن  �خل��رب�ء  ويقول 

على  د�ئ��م��اً  ويحر�صن  �ل��ن��وم،  قيمة  ي��ق��درن 

�حل�����ص��ول ع��ل��ى �ل��ق�����ص��ط �ل���و�ف���ر م��ن �ل��ن��وم 

يومياً؛ بعك�س �لرجال، كما �أن �ملر�أة حتتفظ 

ب�����ص��ع��ره��ا ب��ال��ك��ام��ل وه����ي يف �ل��ث��اث��ن من 

عمرها، يف حن يبد�أ �لرجل بفقد �صعره.
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ُتعد �أمر��س �لعظام من �أكرث �الإ�صابات �صيوعاً 

�إىل  �الأط��ف��ال  فيتعر�س  و�الأط���ف���ال،  �لن�صاء  ب��ن 

من  مفر  فا  �ل�صيد�ت  �أم��ا  �لعظام،  لن  م�صاكل 

ه�صا�صة �لعظام بعد عمر �الأربعن.

�ملتعلقة  �الأخ��رى  �مل�صاكل  �إىل بع�س  باالإ�صافة 

من   ٪66 �أن  �إىل  �الأط��ب��اء  ي�صر  حيث  ب��ال��ع��ظ��ام، 

�ملر�هقن و29٪ من �ملر�هقات لديهم نق�س ن�صبي 

يف كثافة �لعظام، و�أن موؤ�صر كتلة �جل�صم و�لطول 

وعمر  �ل��و�ل��دي��ن،  يف  �لعظام  به�صا�صة  و�الإ���ص��اب��ة 

�لبلوغ يف �الإناث من �أهم �ملوؤ�صر�ت �لتي ت�صر �إىل 

�ال�صتعد�د لهذ� �ملر�س يف �ملر�هقن.

�لعظام يو�صح جر�حو  على م�صكات  وتعقيباً 

�ل��ع��ظ��ام و�ل��ك�����ص��ور �أن ���ص��ح��ة �ل��ع��ظ��ام ت��ك��م��ن يف 

�مل�صرقة  بال�صم�س  نتمتع  لبنان  ففي  »�ل�صم�س«، 

مر�س  جن��د  ذل��ك  وم��ع  �ل�صنة،  ف�صول  جميع  يف 

ل���ن �ل��ع��ظ��ام ل����دى �الأط����ف����ال وه�����ص��ا���ص��ة �ل��ع��ظ��ام 

و�ل��دول  �أوروب���ا  �صمال  دول  بعك�س  �ل�صيد�ت،  بن 

�ال���ص��ك��ن��دي��ن��اف��ي��ة �مل��ح��روم��ة م���ن �ل�����ص��م�����س، حيث 

طريق  عن  �ال�صطناعية،  بال�صم�س  ي�صتبدلونها 

يف  فايلوت«  »�الل��رت�  م�صابيح  باإ�صاءة  �ال�صتعانة 

�ملد�ر�س ليتعر�س لها �الأطفال، ويلب�صون نظار�ت 

خ��ا���ص��ة حل��م��اي��ة �ل���ع���ن، و�ل��ق��ط��ع �ل�����ص��ف��ل��ي��ة من 

ح�صة  عليها  ويطلقون  فقط،  �لد�خلية  �ملاب�س 

ذل��ك ال  مل��دة �صاعة و�ح��دة، وبالرغم من  �ل�صم�س 

جند لديهم ه�صا�صة �أو لن عظام!

ف�صعوبنا غالباً  فاالأمر خمتلف،  �أما يف بادنا 

الأج�صامنا  ي��ح��دث  وم���ا  �ل�صم�س،  م��ن  ت��خ��اف  م��ا 

�أي  ع��ن  �ل�صوء  عند حجب  م��ا يحدث مت��ام��اً  ه��و 

نظر�ً  مي��وت،  �أن  �إىل  ي��وم  بعد  يوماً  فيذبل  نبات، 

بالقوة  الإم���د�ده  �ل�صم�س،  �إىل  �جلمة  حاجته  �إىل 

و�حلياة.

وي�����ص��ر �الأط���ب���اء �إىل �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��ر���س �إىل 

على  للح�صول  مبا�صرة،  ب�صورة  �ل�صم�س  �أ�صعة 

لل�صم�س  �جل��ل��د  خ��ال��ه��ا  يتعر�س  ق��وي��ة  ع��ظ��ام 

ب�صورة مبا�صرة، حيث خلق �هلل �صبحانه وتعاىل 

فيتامن )د( يف �صورة غر ن�صطة حتت �جللد، 

يتحول  فايلوت«  »�الل��رت�  الأ�صعة  تعر�صه  وعند 

فيتامن )د( �ملوجود يف دهون �لطبقة �لد�خلية 

�إىل  مبا�صرة  ويذهب  ن�صطة،  �صورة  �إىل  للجلد 

�ل��دم �ل��ذي ب��دوره يعمل على تقوية �لعظام عن 

�إىل  ث��م  �الأم��ع��اء،  م��ن  �لكال�صيوم  زي���ادة  طريقة 

�لعظم لتقويه.

�الأمهات  تعامل  طريقة  �لطباء  بع�س  وينتقد 

مع �الأطفال �ل�صغار يف ما يتعلق باملاب�س، فعندما 

ماب�س  �صنو�ت   3 ُتلب�س طفلها �لبالغ من �لعمر 

ك��ث��رة حت��ت��وي ع��ل��ى ب��ن��ط��ل��ون ط��وي��ل و»ج��اك��ي��ت« 

ذلك  يحرم  ج�صمه،  من  �صيء  يظهر  وال  باأكمام، 

�لطفل من �لتعر�س الأ�صعة �ل�صم�س، ما قد يوؤدي 

�أن �الأوالد  �إ�صابته بلن �لعظام، ولذلك جند  �إىل 

باهتمام  يحظون  وال  �ل�����ص��و�رع  يف  يلعبون  �ل��ذي��ن 

�أهلهم هم �الأكرث �صحة، رغم عدم �رتد�ئهم الأي 

�أك���و�م  على  يلعبون  �ل��وق��ت  معظم  فهم  ماب�س، 

�لرمل نهار�ً، لذلك جندهم �أكرث �صحة، رغم �صوء 

بالكامل  يومهم  ق�صاء  �إىل  نظر�ً  �أحياناً،  �لتغذية 

ينعك�س  �الأم��ر  وه��ذ�  مبا�صرة،  ب�صورة  �ل�صم�س  يف 

على ن�صارة �لوجه �أي�صاً.

يفيد  �ل��ع��ظ��ام  به�صا�صة  �ل��ن�����ص��اء  �إ���ص��اب��ة  وع���ن 

، لكنها تزيد  �الأطباء باأن �له�صا�صة ت�صيب �جلن�صننْ

�لهرمونات  لقلة  �الأرب��ع��ن،  �صن  بعد  �مل���ر�أة  ل��دى 

�لرجل  ل��دى  ت�صتمر  لكنها  �مل���ر�أة،  ل��دى  �جلن�صية 

ل��ف��رتة �أط����ول، ل��ذل��ك ت�صتمر �أك���رث ل���دى �مل����ر�أة؛ 

نتيجة �الختاف يف تغر �لهرمونات بينهما.

�مل������ر�أة ع��ل��ى �صحة  �أن حت��اف��ظ  �مل��م��ك��ن  وم����ن 

عظامها، من خال �صن مبكر جد�ً، و�لوقاية خر 

من �لعاج، ومبا �أن �لعاج رخي�س ويف متناول يد 

�أ�صلوب  �صمن  �ل�صم�س  تكون  �أن  بد  فا  �جلميع، 

�حل��ي��اة، ف���امل���ر�أة �ل��ت��ي حت��ر���س م��ن �صغرها على 

�خل���وف منها  وع���دم  �ل�صم�س  ب��اأ���ص��ع��ة  �ال���ص��ت��م��ت��اع 

�صتنجب طفلة عظامها قوية وتنمو ب�صكل �صليم، 

دون  م��ن  بعده  وم��ا  �الأرب��ع��ن  تبلغ عمر  وبالتايل 

ه�صا�صة �أبد�ً.

�صيد�ت  �أن  �إىل  �النتباه  ولفت  �الإ���ص��ارة  وتبقى 

�جليل �حلايل يف حاجة �إىل �لتوعية لرتبية جيل 

�أو  �لغذ�ئية  ب�صورته  �لكال�صيوم  وتناول  �صحيح، 

�لتعر�س  ع��ن  �أب����د�ً  يغنون  ال  �لغذ�ئية  �مل��ك��م��ات 

الأ�صعة �ل�صم�س بن �حلن و�الآخر.

  مـنــوعــــات
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مربح  / �لقدمية  �خلليج  �صفن  من   3

)مبعرثة( / ��صم حلم م�صوي معلق �أ�صله تركي �أحد   4
/ ير�ع مبعرثة �أ�صحية  ذبح   5

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �الأرق��ام من  تو�صع 
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دولة  من   / �لفاحن  مز�رع   6
خليجية.

�أ�صدر �أزيز� / �صحايف يف موؤ�ص�صة   7
�إخبارية ي�صافر كثر�

�إذ� تعدى �ثنن �صاع )معكو�صة( /   8
وحدة وزن

�لديار �مل�صرية  �صلطان  �ل�صرك�صي   9
يف ع�صر �ملماليك بنى قلعة م�صهورة يف 

�ال�صكندرية.

و�ملنتخب  �لهال  نادي  قائد   10
�ل�صعودي �صابقاً

عـــامـــودي

فاز بدوري �أبطال  جز�ئري  العب   1
�أوروبا مع فريق بورتو �لربتغايل

�الأحر�ر ديون ال بد من  على  داللهي   2
�صد�دها / من مهنته �ل�صقاية.

�لعامل  كاأ�س  ��صت�صافت  �لتي  �لبلد   3
�جلنة. �أقد�مها  حتت   /  2006

 / ما يف غيابه  �صخ�س  �صوء� عن  تكلم   4
ح�صل على / مت�صابهان

جيب   / �لعمل  �أد�ء  وموجه  مر�قب   5
�لتمام يف �لريا�صيات

�لو�صطى  �أمركا  يف  عريقة  ح�صارة   6
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�لقدم لكرة  �لتون�صي  �ملنتخب  لقب   7
بريطانية. جزيرة   8

�لربيع بد�ية  �صهر   / ��صطوري  طر   9
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بتحقيق  مطالباً  لبنان  منتخب  �سيكون 

����س���ل���ة �أه���������د�ف يف م����ب����ار�ت����ه �مل���ق���ب���ل���ة �أم�����ام 

ت����د�رك  �لأه�������د�ف  ه����ذه  �أول  �أوزب���ك�������س���ت���ان، 

�أمام  �ل�سابقة  �ملبار�ة  �لتي برزت يف  �لأخطاء 

قطر، وهي مهمة تقع على عاتق �ملدير �لفني 

�إذ�  �لفوز  �لأمل��اين ثيو بوكري، كذلك حتقيق 

ما �أر�د لعبو »منتخب �لأرز« �ملناف�سة بجدية 

ع��ل��ى �إح�����دى �ل��ب��ط��اق��ات �مل���وؤه���ل���ة مل��ون��دي��ال 

�ل���ر�زي���ل، وه���و ه���دف م�����س��روع ب��ع��د �أن بلغ 

�ل��دور �حلا�سم لأول مرة يف تاريخه..  لبنان 

وبالإ�سافة �إىل ذلك �سيكون �ملنتخب مطالباً 

بالتخل�ص من »عقدة ذنب« �ملبار�ة �أمام قطر، 

حيث �أهدى �سيفه �لفوز بخطاأ دفاعي لر�مز 

�لنف�سية  �ل�����س��غ��وط  م���ن  و�ل��ت��ح��رر  دي�����وب، 

�ملعيار  ت�سكل  مبار�ة  يف  �لإعالمي،  و�ل�سحن 

�حل��ق��ي��ق��ي ل��ق��ي��ا���ص ق���در�ت���ه و�إم��ك��ان��ات��ه على 

مقارعة مناف�سيه يف �ملجموعة �لأوىل �سمن 

لنهائيات  و�مل��وؤه��ل  �حلا�سم  �ل���دور  ت�سفيات 

كاأ�ص �لعامل �ملقبلة يف �لر�زيل عام 2014.

�لفني  �مل��دي��ر  �سوب  �لأن��ظ��ار  و�ستت�سلط 

�إل��ي��ه م�سبطة  �أن ت��وج��ه��ت  ث��ي��و ب��وك��ري ب��ع��د 

�ت��ه��ام��ات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ل��ق��اء ق��ط��ر، فبع�ص 

للت�سكيلة  �خ��ت��ي��ار�ت��ه  ����س��ت��غ��رب  �مل���ر�ق���ب���ن 

�أك��ر من لع��ب غريباً  ب��د�  �لأ�سا�سية، حيث 

�لذي  دي��وب  �سيما  �لأ�سا�سي، ول  عن مركزه 

لعب على �جلانب �لأمين، يف حن �أن مركزه 

عينه مل  �لوقت  ويف  دف��اع،  قلب  هو  �لأ�سلي 

ي����رز ح�����س��ن دق���ي���ق ق���در�ت���ه �حل��ق��ي��ق��ي��ة يف 

خط �لو�سط بعد �أن �أ�سند �إليه بوكري مهمة 

تختلف عن مهمته �لأ�سا�سية كظهري �أي�سر. 

عبا�ص  م��ن  �أف�سل  �أد�ء  �جلمهور  و�نتظر 

ع���ط���وي وحم���م���د غ������د�ر ب��و���س��ف��ه��م��ا لع��ب��ن 

�للبناين  �ملنتخب  خطوط  لكن  خم�سرمن، 

ب���دت م��ت��ب��اع��دة، م��ا خ��ل��ف م��ت��اع��ب يف �سفوف 

�ل��ف��ري��ق ع��ل��ى م�����س��ت��وى ت��ن��ظ��ي��م �ل��ل��ع��ب وب��ن��اء 

�لهجمات.  

و�نتقد بع�سهم بوكري لغياب ��سرت�تيجية 

و��سحة لديه، ول �سيما �أن �لكرة كانت بحوزة 

�ملنتخب �لقطري معظم فرت�ت �ملبار�ة، فيما 

ب��د� �ل��ه��ج��وم ع��اج��ز�ً ع��ن �خ���رت�ق �لو�سائط 

»�ل��ع��ن��اب��ي��ة«، ك��م��ا �أن خ��ط �ل��و���س��ط �أخ��ف��ق يف 

�سناعة �لهجمات ومتوين �خلط �لأمامي.

كان  لبنان  منتخب  �أن  �مل��ر�ق��ب��ون  وي��رى 

بعيد�ً عن م�ستو�ه يف �لدور �لثالث حن لعب 

دور �حل�سان �لأ�سود �لقادر بجر�أته على قلب 

�لتوقعات بال�ستناد �إىل �لنتائج �لتي حققها 

ع��ن��دم��ا ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �لإم�������ار�ت 3-1 وك��وري��ا 

�جلنوبية 2-1 يف بريوت، وهزم �لكويت 1 – 

�لكويت. يف   ،0

بدائل بوكري

بعيد�ً من رزمة �لنتقاد�ت �لتي �ن�سبت 

على ب��وك��ري بعد م��ب��ار�ة ق��ط��ر، ي��رى ق�سم 

من �ملر�قبن �أن �لأخري يف و�سع ل يح�سد 

عليه، خ�سو�ساً يف غياب قائد فريقه ر�سا 

�ل�سيني  لياونينغ  ���س��ان��دون��غ  لع��ب  عنرت 

�لعلي  حممود  و�مل��ه��اج��م  �لإ���س��اب��ة،  ب�سبب 

�ل������ذي ي��خ�����س��ع ل���ل���ع���الج ح���ال���ي���اً يف ق��ط��ر 

�ل��رب��اط  �إج���ر�ئ���ه عملية ج��ر�ح��ي��ة يف  ب��ع��د 

�ل�سليبي.

لبنان  بلوغ  رئي�سياً يف  ولعب عنرت دور�ً 

هذه �ملرحلة، ول �سيما �أن لديه ح�ص �لقيادة 

�إد�رة �لعمليات يف و�سط  و�خلرة يف كيفية 

�مل��ل��ع��ب، �أم���ا �ل��ع��ل��ي ف��ه��و ه���د�ف م��ن ط��ر�ز 

ويباغت  �مل��رم��ى  طريق  ج��ي��د�ً  يعرف  رفيع 

�خلطوط �لدفاعية يف كثري من �ملر�ت.

�ملبالغة  ينبغي  ل  ب��اأن��ه  �لبع�ص  وي��وؤك��د 

�أم����ام منتخبات  ل��ب��ن��ان وق���در�ت���ه  ب��ح��ظ��وظ 

نهائيات  ل��ب��ل��وغ  �سخمة  م���و�زن���ات  ر���س��دت 

�لطويل  و�ل��ب��اع  �مل��ون��دي��ال، ولديها �خل��رة 

يف ت�سفيات كاأ�ص �لعامل، ف�ساًل عن بلوغها 

�ل��ن��ه��ائ��ي��ات يف �أك����ر م���ن م��ن��ا���س��ب��ة ك��ك��وري��ا 

�جل��ن��وب��ي��ة و�إي������ر�ن، يف ح��ن مل ي�����س��ل �إىل 

ج��ي��وب لع��ب��ي م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان ح��ت��ى �لآن 

تاأهلهم  �ملالية �لتي وعدو� بها بعد  �ملكافاآت 

�إىل هذ� �لدور!

�أور�ق��اً مهمة  وميلك »�لثعلب �لأمل��اين« 

ق�����ادرة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �ل��ن��ت��ائ��ج �لإي��ج��اب��ي��ة 

�ل���ت���ي حت��ق��ق��ت يف �ل���ف���رتة �مل��ا���س��ي��ة، وه��و 

�مل��و�ج��ه��ة  يف  ���س��ك  دون  م��ن  �سي�ستخدمها 

�لقادمة �مام �أوزبك�ستان، حيث من �ملتوقع 

دف��اع  قلب  �ملنتخب  �سفوف  �إىل  ي��ع��ود  �أن 

�ل�����س��ف��اء ع��ل��ي �ل�����س��ع��دي ���س��اح��ب �لإ���س��اب��ة 

�ل��دور  يف  �جلنوبية  ك��وري��ا  �أم���ام  �ل�سهرية 

�ل�سابق، وباإمكان بوكري �لإفادة من قدر�ت 

ظ��ه��ري �لنجمة �لأمي����ن ع��ل��ي ح��م��ام �ل��ذي 

برهن عن طاقات مميزة هذ� �ملو�سم، و�سبق 

لبوكري �أن �ختره يف لقاء�ت ودية �سابقة.

خط  م��ن  �أف�سل  �أد�ء  �جلمهور  وينتظر 

�أ�سماء لمعة يف  �لدفاع �للبناين �لذي ي�سم 

لعب  حممد  يو�سف  �ملنتخب  قائد  مقدمها 

�لأه��ل��ي �لإم���ار�ت���ي و�أف�����س��ل لع��ب يف لبنان 

ب���الل ���س��ي��خ �ل��ن��ج��اري��ن، ويف �ل��و���س��ط هناك 

كانيا�ص  �سنة( لع��ب   19( ن��ادر مطر  �ل�ساب 

�لإ�سباين �لقادر على ت�سكيل ثنائي جيد مع 

�إ�سافة  �لإم��ار�ت��ي،  عبا�ص عطوي لعب دبي 

�إىل �أحمد زريق وهيثم فاعور.

�لفر�سة  ب��وك��ري  يعطي  ق��د  �لهجوم  ويف 

لزكريا �سر�رة �ملحرتف مع �أف �سي كو�لملبور 

�ملاليزي، �إىل جانب �ملهاجمن ح�سن معتوق 

لعب عجمان �لإمار�تي وحممد غد�ر لعب 

كيالنتان �ملاليزي.

�لأف�سلية  �سيمنح  بوكري  �أن  �ملوؤكد  ومن 

�ل��ك��ف��اءة ع��ل��ى م�ستوى  �أ���س��ح��اب  ل��الع��ب��ن 

ميتاز  �ملناف�ص  �لفريق  لأن  �لبدنية،  �للياقة 

بتحركات لعبيه �ل�سريعة و�لبنية �جل�سدية 

�ل�ستعر��ص  يعرف  ل  منتخب  وهو  �لقوية، 

يف �ل��ل��ع��ب، مي��ت��از لع��ب��وه ب��اجل��دي��ة وه���دوء 

من  �لأوروب��ي��ن  كثري�ً  وي�سبهون  �لأع�ساب، 

وتطبيق  �لفنية  بالتعليمات  �لتقيد  ح��ي��ث 

�خلطط.

اأوزبك�ستان للتعوي�ض

لتجاوز  �ساعية  �ملبار�ة  �أوزبك�ستان  تدخل 

خ�سارتها �أمام �إير�ن 0 - 1 يف باختاكور، وهذ� 

للخروج  ثقلها  بكل  �سرتمي  �أن��ه��ا  يعني  م��ا 

بنقاط لقائها مع لبنان، وهو ما يرتب �أعباء 

ناحية  م��ن  �سيما  ول  �لأرز«،  »منتخب  على 

�إيقاعه  وفر�ص  �لأوزبكي،  �لندفاع  ��ستيعاب 

على �ملبار�ة.

وع��ل��ى رغ���م خ�����س��ارت��ه��ا �أم�����ام �إي������ر�ن مل 

�لإطالق،  على  �سهلة  لقمة  �أوزبك�ستان  تكن 

يف  �ل����ف����وز  �ن���ت���زع���ت  �لأوىل  �أن  و�ل���دل���ي���ل 

ر�سا  حممد  بو��سطة  �ل�سائع  ب��دل  �لوقت 

�ل��ذي  �لأوزب��ك��ي  �ملنتخب  وح��رم  خلعتري، 

هدف  من  �لعامل،  كاأ�ص  �إىل  بعد  يتاأهل  مل 

عندما  �مل��ب��ار�ة  م��ن   75 �لدقيقة  يف  �سحيح 

�ج��ت��ازت ك��رة �ودي���ل �ح��م��دوف خ��ط �ملرمى 

هدف  �ل�سيوف  ي�سجل  �أن  قبل  �لإي����ر�ين، 

�أن  �ل���ف���وز يف �ل��ل��ح��ظ��ات �لأخ��������رية، ع��ل��م��اً 

�أوزبك�ستان خا�ست �ملبار�ة بغياب خم�سة من 

�أبرز لعبيها ب�سبب �لإيقاف، بينهم �سريفر 

جيباروف �أف�سل لعب يف �آ�سيا مرتن. 

وت�����س��ب��ب��ت �خل�������س���ارة �أم�������ام �إي���������ر�ن، يف 

�إق��ال��ة �مل����درب �لأوزب���ك���ي ف���ادمي �ب��ر�م��وف، 

جالل  مري  �ل�سابق  �ل��دويل  �لنجم  وتعين 

قا�سيموف بدًل منه، ومن بن �لعو�مل �لتي 

�لفرتة  �أوزبك�ستان  تلعب يف م�سلحة  ل  قد 

�ل��ق�����س��رية �ل���ت���ي مي��ل��ك��ه��ا �مل������درب �جل��دي��د 

ت�سلم  �أن  بعد  لبنان،  مل��ب��ار�ة  فريقه  لإع���د�د 

من�سبه �لثالثاء �ملا�سي.

على  �أ�سرف  عاماً(   42( قا�سيموف  وك��ان 

جنم  وي��ع��ت��ر  و2010،   2009 ب��ن  �مل��ن��ت��خ��ب 

باختاكور �ل�سابق من �أبرز �لالعبن يف تاريخ 

دولية(. مبار�ة   67 يف  هدفاً  �أوزبك�ستان )31 

وق���دم���ت �أوزب��ك�����س��ت��ان ع��رو���س��اً ق��وي��ة يف 

�لدور �لثالث �لذي �أنهته يف �سد�رة �ملجموعة 

�لثالثة ب�16 نقطة، وكانت نتيجتها يف �جلولة 

بطلة  �ليابان  على  بتغلبها  م��وؤث��رة  �لأخ���رية 

�آ�سيا )10 نقاط(.

يف  �ل�70  �مل����رك����ز  �أوزب���ك�������س���ت���ان  وحت���ت���ل 

خط  لع���ب  لعبيها  �أب����رز  �ل��ف��ي��ف��ا،  ت�سنيف 

�ل��و���س��ط �مل���ح���رتف يف �ل�����س��ارق��ة �لإم���ار�ت���ي 

تيمور كابادزه )30 عاماً(، ومهاجم نافباكور 

�لدفاع  �سادرين )23 عاماً( و�ساعد  �لك�سندر 

�إب����ر�ه����ي����م رح���ي���م���وف لع�����ب ل��وك��وم��وت��ي��ف 

ح��ي��دروف  بيك  وع��زي��ز  ع��ام��اً(   27( ط�سقند 

عاماً(   26( �لإم��ار�ت��ي  �ل�سباب  و�سط  لع��ب 

 23( �أوليت�سيف  �أويبيك  باختاكور  ومهاجم 

عاماً( وزمياله يف �لهجوم �سفعت �سالوموف 

نا�سيموف  وباهودير  عاماً(   26 )بونيودكور، 

)نيفيت�سي، 26 عاماً(، بالإ�سافة �إىل �سريفر 

جيباروف.

ومت��ل��ك �أوزب��ك�����س��ت��ان م��ي��زة لف��ت��ة، �إذ �إن 

�لثالث،  �ل���دور  ك��ان �لأق���وى يف  خ��ط دفاعها 

حيث تلقت �سباكه هدفاً و�حد�ً فقط يف �ست 

�ملو�جهة  ي��وؤرق بوكري يف  �أم��ر  مباريات، وهو 

عن  �ملن�سق  �لبلد  ه��ذ�  �أم��ام  �لقادمة  �لقوية 

�لحتاد �ل�سوفياتي.
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�لأوروب��ي��ة  �لأمم  كاأ�ص  مناف�سات  ت�سكل  ل 

�لقادمة �سر�عاً بن �لدول �ملناف�سة فح�سب، بل 

�للقب مناف�سة من  �ل�سباق على  ترز يف ثنايا 

لإثبات  �مل�ساركة  �ملنتخبات  �آخر بن جنوم  نوع 

�لذ�ت وفر�ص �لوجود على �ل�ساحة �لأوروبية، 

�لنهائيات،  ت�سارك يف  �لتي  �لأ�سماء  �أب��رز  ومن 

لعبي  �أغ��ل��ى  رون��ال��دو  كري�ستيانو  �ل��رت��غ��ايل 

�لعامل، و�سانع �ألعاب �ملنتخب �لإ�سباين ت�سايف 

وهد�ف �ملنتخب �لهولندي روبن فان بري�سي 

وق���ائ���د �مل��ن��ت��خ��ب �لإي����ط����ايل وح���ار����ص م��رم��اه 

ج��ان��ل��وي��ج��ي ب��وف��ون وه����د�ف �ل�����س��وي��د زلت���ان 

�بر�هيموفيت�ص ومهاجم فرن�سا كرمي بنزميا.

ظ��روف  »�ل��ث��ب��ات«  ت�ستعر�ص  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

�لأمم  ك����اأ�����ص  ل���ل���ت���األ���ق يف  �مل���وؤه���ل���ن  �ل���ن���ج���وم 

�لأوروبية يف بولند� و�أوكر�نيا:

كري�ستيانو رونالدو 

ي���اأم���ل �ل���رت���غ���ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 

ودع  �أن  بعد  ب��الده،  منتخب  جمهور  م�ساحلة 

خايل   2010 �أفريقيا  جنوب  مونديال  نهائيات 

�لوفا�ص بعد خروجه من �لدور �لثاين على يد 

�ملنتخب �لإ�سباين )1-0(.

وي����درك رون���ال���دو ح��ج��م �مل�����س��وؤول��ي��ة �مللقاة 

ع��ل��ي��ه، وه����و ت�����ذوق م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����الده ���س��دة 

��سطر  �لت�سفيات عندما  من  �عتبار�ً  �ملناف�سة 

�لرتغاليون خلو�ص �مللحق �لأوروبي من �أجل 

�لتاأهل �إىل �لنهائيات �لأوروبية.

و���س��ت��ك��ون �سفة �ل��الع��ب �ل���ذي ت��األ��ق على 

�لدولية  �ل�ساحة  على  وف�سل  �لأن��دي��ة  �سعيد 

م���رت�ف���ق���ة م���ع رون����ال����دو ح��ت��ى �إ����س���ع���ار �آخ����ر، 

خ�سو�ساً �أنه مل يقدم �أي�ساً �سيئاً يذكر يف كاأ�ص 

�أوروبا 2008 حن ودع منتخب بالده من �لدور 

ربع �لنهائي، وهو �سيكون يف �لبطولة �حلالية، 

�أمام �متحان جديد يخو�سه مبعنويات مرتفعة 

بعد �أن جنح وفريقه ريال مدريد باخلروج من 

�لإ�سباين  �ل��دوري  بلقب  و�لفوز  بر�سلونة  ظل 

للمرة �لأوىل يف �أربعة مو��سم.

 و���س��ي�����س��ع��ى رون����ال����دو ج���اه���د�ً ل��ك��ي ي��ق��ول 

لن  �ملهمة  لكن  �ل��ق��اري��ة،  �ل�ساحة  على  كلمته 

جمموعة  �سمن  �لأول  �ل���دور  يف  �سهلة  ت��ك��ون 

ت�سم ثالثة �أبطال �سابقن هم �أملانيا وهولند� 

و�لدمنارك.

روبني فان بري�سي

ي���دخ���ل م��ه��اج��م �لأر�����س����ن����ال روب�����ن ف��ان 

مرتفعة  مبعنويات  �لقارية  �لبطولة  بري�سي 

جد�ً، بعد �ملو�سم �ل�ستثنائي �لذي قدمه مع 

�ل���دوري  ت��وج بلقب ه���د�ف  �لأر���س��ن��ال، حيث 

�لإنكليزي )30 هدفاً يف 38 مبار�ة( ما �ساهم 

يف �إح�����ر�زه ج��ائ��زة �أف�����س��ل لع���ب يف �ل���دوري 

�ملمتاز.

وفر�ص فان بري�سي نف�سه من �أبرز جنوم 

�لقارة �لعجوز خالل �ملو�سم �ملن�سرم، و��سعاً 

�ل��ت��ي حرمته من  �مل��ت��ك��ررة  �لإ���س��اب��ات  خلفه 

�مل�ساركة يف �أكر من 25 مبار�ة خالل مو�سم 

وهو  �لإنكليزي،  �ل���دوري  من   2011-2010
�إىل  تاألقه  ينقل  �أن  عينيه  ن�سب  �لآن  ي�سع 

�لنجم  نف�سه  ف��ر���ص  ع��ر  �ل��دول��ي��ة  �ل�ساحة 

�أن �كتفى بت�سجيل  �ملطلق ملنتخب بالده بعد 

�أفريقيا  و�ح��د خ��الل مونديال جنوب  ه��دف 

�إىل  »�لرتقاليون«  فيه  و�سل  �ل��ذي   2010
�لنهائي قبل �أن يخ�سرو� �أمام �لإ�سبان )1-0 

بعد �لتمديد(.

 2012 و�أوكر�نيا  و�ستكون نهائيات بولند� 

�ل��ب��ط��ول��ة �ل���ك���رى �ل���ر�ب���ع���ة ل���ف���ان ب��ري���س��ي 

�سمن  ك��ان  �أن  بعد  �ل��ه��ول��ن��دي،  �ملنتخب  م��ع 

�لت�سكيلة �لتي خا�ست �أي�ساً نهائيات مونديال 

هذه  ي�سعى  لكنه   ،2008 �أوروبا  وكاأ�ص   2006
�ملرة لال�ستفادة من �لن�سوج �لذي و�سل �إليه، 

�ل��ذي  �ملنتخب  يف  م��وؤث��ر�ً  عن�سر�ً  يكون  لكي 

مارفييك  ف��ان  ب��ريت  �مل��درب  بقيادة  �سيعتمد 

�سيدخل  م��ا  �مل��ق��دم��ة،  وح��ي��د يف  على مهاجم 

جنم �لأر�سنال يف مناف�سة مع هد�ف �لدوري 

�لأمل�����اين ي���ان ك��ال���ص ه��ون��ت��ي��الر �ل���ذي تفوق 

 12 ت�سجيله  خ��الل  م��ن  �لت�سفيات  يف  عليه 

�أم��ا يف حال قرر فان  6 ل��الأول،  هدفاً، مقابل 

ف�سي�سطر  معاً  �لالعبن  �إ���س��ر�ك  مارفييك 

فان بري�سي �إىل �للعب كجناح �أمين �أو مهاجم 

م�ساند، وهما مركز�ن ل يحبذهما ومل يعتد 

من  لكن  �لأر���س��ن��ال،  فريقه  يف  �سغلهما  على 

�ملرجح �أن يكون فان بري�سي �ملهاجم �لأ�سا�سي 

�ل��دور  �لثالث يف  ب��الده  مباريات منتخب  يف 

�لأول �أمام �لدمنارك و�أملانيا و�لرتغال.

ت�سايف 

�لقلب  ك��ال��ع��ادة  ه��رن��ان��دي��ز  ت�سايف  �سيكون 

يكون  �أن  �إىل  �ل�ساعي  �إ�سبانيا  ملنتخب  �لناب�ص 

ك��اأ���ص   - �أوروب�����ا  ك��اأ���ص  بثالثية  ي��ت��وج  م��ن  �أول 

�ل��ع��امل - ك��اأ���ص �أوروب�����ا ع��ن��دم��ا ي��خ��و���ص غمار 

نهائيات بولند� و�أوكر�نيا.

�حليوي  بالدور  �لت�سكيك  باإمكانه  �أح��د  ل 

�أو  �ملنتخب  م��ع  ك��ان  �إن  ت�سايف  ب��ه  ي��ق��وم  �ل���ذي 

فريقه بر�سلونة، ول ميكن حتديد �أهمية هذ� 

و�ل�سل�سة  �لب�سيطة  بتمرير�ته  �لفذ  �لالعب 

به،  يتمتع  �ل���ذي  �ل��ذك��اء  ب��ل  وح�سب،  و�ملتقنة 

وهو �لذي �ساهم يف قيادة �إ�سبانيا �إىل لقب كاأ�ص 

1964 وبر�سلونة �إىل  �أوروبا للمرة �لأوىل منذ 

�لظفر ب�ستة �ألقاب عام 2009 و20 لقباً منذ �أن 

بد�أ م�سو�ره مع �لنادي عام 2007.

ول ي��ع��ت��ر لع����ب �ل���و����س���ط، �ل�����ذي ي��ق��وم 

من  �أك���ر  منذ  بر�سلونة  يف  �لأل��ع��اب  ب�سناعة 

ع��ق��د م���ن �ل����زم����ن، جم����رد مم���ر ج��ي��د ل��ل��ك��رة 

�لثاقبة وخياله يف  روؤيته  فاإىل جانب  فح�سب، 

خارقة  ج��ه��ود�ً  يبذل  ت�سايف  ف��اإن  �مللعب،  و�سط 

وي�ستطيع  �أي�ساً  �لدفاعي  بالو�جب  ول يرتدد 

�أن ي�سغل �أي مركز يف و�سط �مللعب، وهو قارئ 

ما  ود�ئماً  قوية  بت�سديد�ت  للعبة وميتاز  جيد 

يجيد  ل��ف��ري��ق��ه،  �لأه�����د�ف  م��ن  بكثري  ي�ساهم 

�ل��ت��اأث��ري  وي�ستطيع  �ل��ث��اب��ت��ة،  �ل��ك��ر�ت  ت�سديد 

ك��ث��ري�ً ع��ل��ى زم��الئ��ه �أك����ان يف ب��ر���س��ل��ون��ة �أم يف 

منتخب بالده.

�لإ���س��ب��اين  �ملنتخب  حم���رك  ت�����س��ايف  يعتر 

�أو  �ل��ك��رة  م��ا يخ�سر  ون���ادر�ً  بامتياز  قائد  وه��و 

يف  جوهرياً  دور�ً  لعب  خاطئة،  بتمريرة  يقوم 

�لعامل  بكاأ�ص  �لفوز  لتحقيق حلم  ب��الده  قيادة 

�أن »ل فوريا  للمرة �لأوىل يف تاريخها، موؤكد�ً 

روخا« تخل�ص من �سفة �ملنتخب �ملر�سح �لذي 

يخيب �آمال منا�سريه يف �لنهاية، وباأنه �أ�سبح 

�لنهاية كما  �لذهاب حتى  �لقادر على  �ملنتخب 

بكاأ�ص  ت��وج  عندما  عامن   2008 يف  �أي�ساً  فعل 

�أوروبا للمرة �لأوىل منذ 1964.

كرمي بنزميا

�أوروب��ا  كاأ�ص  نهائيات  بنزميا  ك��رمي  يدخل 

2012 وهو �سخ�ص خمتلف متاماً عما كان عليه 
من  �أخ���ري�ً  متكن  �أن  بعد   2010 �أو   2008 يف 

فر�ص نف�سه مع فريقه ريال مدريد �لإ�سباين 

�ل��ن��ادي  ف��وز  يف  �أ�سا�سياً  دور�ً  لعبه  خ��الل  م��ن 

�مللكي بلقب �لدوري �ملحلي.

خري  ي��ك��ون  �أن  عينيه  ن�سب  بنزميا  ي�سع 

خلف ملهاجمن من طر�ز تيريي هرني ود�فيد 

تريزيغيه، عندما يخو�ص غمار كاأ�ص �أوروبا مع 

مهاجم  ح��ال  كما  �ل�ساعي،  �لفرن�سي  �ملنتخب 

�أوروب��ا  كاأ�ص  خيبة  تعوي�ص  �إىل  �ل�سابق،  ليون 

.2010 �أفريقيا  جنوب  ومونديال   2008
�لفرن�سية  �لت�سكيلة  �سمن  بنزميا  ك��ان 

�ل��ت��ي ودع����ت ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����ص �أوروب�������ا 2008 

جمموعتها  �أن��ه��ت  �أن  بعد  �لأول  �ل���دور  م��ن 

رميون  �مل��درب  لكن  و�إ�سبانيا،  هولند�  خلف 

دوم��ي��ن��ي��ك ����س��ت��ب��ع��ده ع���ن �ل��ت�����س��ك��ي��ل��ة �ل��ت��ي 

خ��ا���س��ت م���ون���دي���ال ج���ن���وب �أف��ري��ق��ي��ا 2010 

ق����دم خ��دم��ة للمهاجم  �إن����ه  �ل���ق���ول  ومي��ك��ن 

وذل��ك  ح��ال��ي��اً،  ع��ام��اً  �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 24 

خ����ا�����ص جت��رب��ة  »�ل������دي������وك«  م��ن��ت��خ��ب  لأن 

�لقارة �لأفريقية  �أول مونديال يف  مريرة يف 

�لأول  �ل��دور  �ملبكر من  لي�ص ب�سبب �خل��روج 

يف  ع�سفت  �لتي  �مل�ساكل  ب�سبب  بل  وح�سب، 

زميلهم  بعد طرد  مع�سكره وع�سيان لعبيه 

باإمكان  ولكن  �مل���درب،  ل�ستمه  �نيلكا  نيكول 

بنزميا �أن يعو�ص ما فاته و�ل�سري على خطى 

قيادة  يف  �ساهما  �للذين  وتريزيغيه  ه��رني 

فرن�سا �إىل لقب مونديال 1998 وكاأ�ص �أوروبا 

بولند�  نهائيات  �إىل  �سيدخل  وه��و   ،2000
و�أوكر�نيا يف فرتة كروية مثالية بالن�سبة له، 

لأنه و�سل �إىل مرحلة �لن�سوج �لذي ترجمه 

مع  �ملن�سرم  �ملو�سم  خ��الل  طريقة  باأف�سل 

ريال مدريد بت�سجيله 32 هدفاً يف 52 مبار�ة 

يف  ه��دف��اً   21 بينها  �مل�سابقات،  جميع  �سمن 

�لدوري و7 يف دوري �أبطال �أوروبا.

جانلويجي بوفون 

يدخل �حلار�ص �لفذ جانلويجي بوفون �إىل 

�أم��ام مهمة جديدة  �أوروب���ا وه��و  كاأ�ص  نهائيات 

متمثلة بارتد�ئه �سارة قائد �ملنتخب �لإيطايل 

ي�سعه  ما  كانافارو،  فابيو  �ملد�فع  �عتز�ل  بعد 

�أب��رز  �أي�����س��اً  �أم���ام مهمة م��زدوج��ة ك��ون��ه ميثل 

�إىل جانب  �زور�«  »�سكو�در�  �خل��رة يف  عنا�سر 

زميله يف يوفنتو�ص �ندريا بريلو.

يف  ف��ات��ه  م��ا  تعوي�ص  �إىل  »ج��ي��ج��ي«  ي�سعى 

تعر�ص  ح��ن   2010 �أفريقيا  جنوب  م��ون��دي��ال 

ملنتخب  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  يف  ظ��ه��ره  يف  لإ���س��اب��ة 

�أم����ام �ل���ب���ار�غ���و�ي )1-1( م��ا ����س��ط��ره  ب����الده 

عن  و�لبتعاد  �لأخرين  �ملبار�تن  عن  للغياب 

�ملالعب حتى كانون �لثاين 2011 بعد خ�سوعه 

عملية جر�حية.

�أوروب���ا  ك��اأ���ص  �إىل نهائيات  ب��وف��ون  وي��دخ��ل 

�لتي قد ت�سكل م�ساركته �لأخرية مع »�لزوري« 

ك���ون���ه ي��ب��ل��غ �ل���ر�ب���ع���ة و�ل���ث���الث���ن م���ن ع��م��ره، 

مب��ع��ن��وي��ات م��رت��ف��ع��ة ب��ع��د �أن ���س��اه��م يف �إع����ادة 

�إىل  بقيادته  �لتتويج  ملن�سة  يوفنتو�ص  فريقه 

�لأوىل منذ  ل��ل��م��رة  �لإي���ط���ايل  �ل�����دوري  ل��ق��ب 

2003، و�سيعول عليه �ملدرب ت�سيز�ري بر�نديلي 
�ملنتخب خالل نهائيات  �لثقل يف  ليكون مركز 

بولند� و�أوكر�نيا، لأنه �أكر �لعنا�سر خرة يف 

ت�سكيلة تغيب عنها �لأ�سماء �لرنانة �لتي قادت 

بالدها �إىل لقب مونديال 2006.

من �ملوؤكد �أن بوفون ي�سكل �سمام �لأمان يف 

�ملنتخب �لوطني لي�ص ب�سبب مركزه وح�سب بل 

ب�سبب قدرته �لقيادية، ومل ياأت �ختيار حار�ص 

للتاريخ  �ل���دويل  �لحت���اد  قبل  م��ن  يوفنتو�ص 

و�لإح�������س���اء�ت يف ك���رة �ل��ق��دم ك��اأف�����س��ل ح��ار���ص 

مرمى يف �لعامل خالل �لعقدين �لأخريين من 

فر�غ لأن »جيجي« هو ملهم »�لزوري«.

زالتان ابراهيموفيت�ض

�ل���دوري �لإي��ط��ايل،  ق��دم مو�سماً ج��ي��د�ً يف 

لكنه خرج  28 هدفاً،  بر�سيد  توج هد�فاً  حيث 

ما   ،2003 منذ  �لأوىل  للمرة  �ل��وف��ا���ص  خ��ايل 

�أ�سعره باخليبة، وهو ياأمل �لتعوي�ص يف »يورو 

.»2012
م��ن �ل��الع��ب��ن �مل��وه��وب��ن �ل��ذي��ن جنحو� 

بك�سب حمبة �آلف �مل�سجعن حول �لعامل، لكن 

�لمتحانات  ف�سل يف  ما  غالباً  �أن��ه  عليه  يوؤخذ 

على  للتاألق  بفر�سته  �أنه حظي  علماً  �لكرى، 

�ل�����س��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ب��ع��د �أن ���س��ارك م��ع منتخب 

كاأ�ص  م��ن  ن�سختن  ويف  م��ون��دي��ال��ن  يف  ب���الده 

غمار  �لأن��دي��ة  �سعيد  على  خا�ص  كما  �أوروب����ا، 

دوري �أبطال �أوروبا يف 10 مو��سم على �لتو�يل.

على  جيدة  حلظات  �بر�هيموفيت�ص  عا�ص 

�سعيدي �ملنتخب وم�سابقة دوري �أبطال �أوروبا، 

لكنه غالباً ما يف�سل يف تقدمي �أف�سل م�ستوياته 

ويف  عليه،  من�سبة  �لعامل  �أن��ظ��ار  تكون  عندما 

حن �أن معدله �لت�سجيلي على �سعيد �لدوري 

�مل��ح��ل��ي ه���و �أك����ر م���ن ه���دف )ب��ق��ل��ي��ل( يف كل 

مبار�تن، فمعدله على �ل�سعيد �لأوروبي �أقل 

من هدف يف كل ثالث مباريات.

وكان �لدور ن�سف �لنهائي �مل�سو�ر �لأبعد 

�أوروب��ا،  �أبطال  دوري  يف  �ل�سويدي  للمهاجم 

وح��ق��ق ه���ذ� �لأم����ر م���رة و�ح����دة ف��ق��ط، فيما 

�أف�سل نتيجة له مع �ملنتخب و�سوله �إىل ربع 

منتقدوه  وي��رى   ،2004 �أوروب���ا  ك��اأ���ص  نهائي 

ب��اأن��ه ل ي��ق��دم �أي ���س��يء ي��ذك��ر ع��ن��دم��ا يكون 

فريقه باأم�ص �حلاجة �إليه، لكن، وكما يقول 

فريغي�سون،  �ليك�ص  �ل�سكوتلندي  �مل���درب 

�ل��دوري  بلقب  �لفوز  هي  �لأ�سعب  �ملهمة  �إن 

�مل��ح��ل��ي وق���د مت��ك��ن »�ب�����ر�« م��ن حت��ق��ي��ق ه��ذ� 

ث��الث  �لآن يف  ح��ت��ى  م��ن��ا���س��ب��ات   7 �لأم�����ر يف 

ف��رق خمتلفة،  �أرب��ع��ة  بطولت خمتلفة وم��ع 

ك��م��ا ك���ان لع��ب��اً يف ف��ري��ق ج��وف��ن��ت��و���ص �ل��ذي 

2005 و2006 قبل  �ل��دوري عامي  توج بلقب 

توج  كما  بالنتائج،  لتالعبه  منهما  يجرد  �أن 

�لإيطايل  للدوري  هد�فاً  �ل�سويدي  �ملهاجم 

م��رت��ن يف �مل��و����س��م �لأرب���ع���ة �لأخ����رية )م��رة 

مع �لإن��رت و�أخ���رى مع م��ي��الن(، كما �ختري 

مرتن من قبل �لحتاد �لقاري للعبة �سمن 

�أف�سل  ون��ال جائزة  �أوروب��ي��ة،  ت�سكيلة  �أف�سل 

3 مر�ت و�أف�سل  �ل��دوري �لإيطايل  لعب يف 

لعب �سويدي 6 مر�ت.

م�سعود اأوزيل

يخو�ص �سانع �ألعاب منتخب �أملانيا م�سعود 

�أ�سابيع  بعد  مرفوعة  ب��ر�أ���ص  �لنهائيات  �أوزي���ل 

ع��ل��ى ت��ت��وي��ج��ه ب��ط��اًل ل���ل���دوري �لإ����س���ب���اين مع 

ف��ري��ق��ه ري���ال م��دري��د �إث���ر م��ع��رك��ة ���س��اري��ة مع 

�لغرمي �لتاريخي بر�سلونة.

�سي�سعى �أوزيل جمدد�ً �إىل �إثبات نف�سه باأنه 

�أن ين�سي �جلمهور �لأملاين لعب �لو�سط  قادر 

يخو�ص  عندما  ب��الك،  ميكايل  ق�سر�ً  �ملعتزل 

�لنهائيات �لقارية لأول مرة يف م�سريته. 

وي����رى �ل��ب��ع�����ص ب���اأن���ه ق����ادر ع��ل��ى �لرت���ق���اء 

�مل��رك��ز  ه���ذ�  يف  �سبقوه  م��ن  ك��ب��ار  م�ستوى  �إىل 

ول  وب��الك،  و�ندريا�ص مولر  ها�سلر  كتوما�ص 

يتمتعون  �ل��ذي  �لألعاب  �أن��ه من �سانعي  �سيما 

�لأخ�سر،  �مل�ستطيل  د�خل  ثاقبة  وروؤية  بخيال 

وي�ستطيع �أن يقلب جمرى �أي مبار�ة يف حلظة.

جالل قبطان
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كأس األمم األوروبيـة لكرة القدم )بـولندا وأوكرانيــا 2012(

من يكسب حرب النجوم في »يورو 2012«؟



ن���ادل يف مطعم يف مدينة هيو�سنت الأم��رك��ي��ة، ح��ن ت��رك ل��ه زب��ون  ُذه���ل 

بق�سي�ساً بقيمة 5 اآلف دولر، على الرغم من اأن كلفة وجبة الغداء التي تناولها 

فقط. دولراً  مع زوجته بلغت 27 

وقال »غريغ روبار« الذي يعمل يف مطعم »داميكوز« منذ 16 عاماً: اإن ثنائياً 

يرتدد دائماً اإىل املطعم علم اأن »روبار« فقد �سيارته يف عا�سفة �سربت املنطقة 

موؤخراً، فاأعطياه مغلفاً يحتوي على 5 اآلف دولر كبق�سي�ش.

واأ�ساف »روبار« اأن الرجل قال له: »�سناأتي اإىل هنا جمدداً، لكننا لن نعطيك 

البق�سي�ش يف املرات املقبلة«، واأن الرجل تابع: »هذا لك لت�سرتي �سيارة جيدة«.

وقال »روبار« اإنه �سعيد جداً لكرم الزبونن، فيما اأثنت �ساحبة املطعم على 

عمله، وقالت اإنه ي�ستحق هذا املبلغ.

رف�ش ق�ساة حمكمة بريطانية ال�سماح ملتهم بح�سور اإحدى 

»���س��ورت«،  ي��رت��دي  ك��ان  اأن���ه  جل�سات حماكمته، لأن��ه��م لح��ظ��وا 

فرجع اإىل منزله ثم عاد اإليهم مرتدياً تنورة وبلوزة ن�سائيتن!

ا�ست�ساط  كان  عاماً(   47( تيبتون  ديفيد  ُيدعى  الذي  املتهم 

غ�سباً بعد اأن اأمر الق�ساة بطرده من مبنى املحكمة، ا�ستناداً اإىل 

كون مالب�سه »ل تليق يف ح�سرة ممثلي العدالة«.

تيبتون  فاجاأ  احتجاجه،  عن  والتعبر  التحدي  من  وكنوع 

اللون،  حمراء  تنورة  مرتدياً  لحقاً  اإليهم  ع��اد  عندما  الق�ساة 

وبلوزة ن�سائية م�سنوعة من قما�ش احلرير.

والطريف يف الأمر هو اأن الق�ساة مل ياأمروا بطرد تيبتون 

مرة ثانية لدى عودته، بل قرروا ال�ستمرار يف اإج��راءات جل�سة 

ال���س��ت��م��اع، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال��ده�����س��ة ب���دت وا���س��ح��ة على 

وجوههم جميعاً.

وكان تيبتون اأُحيل اإىل املحاكمة بتهمة التبول متعمداً على 

�سلة حتمل فيها �سديقته ال�سابقة كلبها الأليف.

وبعد انتهاء جل�سة ال�ستماع من دون اأن يتطرق الق�ساة اإىل 

م�ساألة املالب�ش الن�سائية، قال تيبتون اإنه اأراد من وراء ذلك اأن 

يعبرّ عن ا�ستيائه اإزاء طرده من املحكمة على اأ�سا�ش اأن اللوائح 

املحاكمة وهم  للرجال ح�سور جل�سات  اأن��ه ل يجوز  على  تن�ش 

مرتدون �سراويل ق�سرة، واأ�ساف متهكماً: »�سحيح اأن اللوائح 

حتظر على الرجال احل�سور ب�سراويل ق�سرة، لكنها ل حتظر 

عليهم احل�سور بتنانر وبلوزات«!

م�سوؤول العالقات العامة: �سعيد عيتاين ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بروت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ش: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��س�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�سال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

»شـــورت« رفضـت المحكـمــــة دخــولــه بـ
فعـــاد إليهـــا بـتـنـــورة وبـــلــوزة نســائيـتـــين

ل رجل اأمركي رقماً قيا�سياً جديداً ببقائه 25 �ساعة متوا�سلة على منت دولب  �سجرّ

مالهي.

قد   ،1994 ال��ع��ام  منذ  اأجنلو�ش  لو�ش  �سرطة  يف  عن�سر  وه��و  مارتينيز،  غا�ش  وك��ان 

ب��ارك« يف منطقة  »با�سيفيك  130 قدماً يف حديقة  ارتفاعه  البالغ  اعتلى دولب املالهي 

�سانتا مونيكا عند ال�ساعة 7:30 من �سباح اخلمي�ش، وبقي حتى ال�ساعة 8:30 من �سباح 

اجلمعة.

 2011 ل يف العام  وبذلك يكون مارتينيز ك�سر الرقم القيا�سي القدمي الذي كان �ُسجرّ

الفائت يف ايرلندا، وهو 24 �ساعة و30 دقيقة.

ومل ي�سمح للرجل خالل ال�ساعات ال�25 التي كان فيها على منت الدولب بالنوم، لكن 

كان ُي�سمح له بالدخول اإىل احلمام ملدة 5 دقائق كل �ساعة.

بقي 25 ساعة متواصلة 
على متن دوالب مالهي

دخل المستشفى بعد 
»عضه«  قيام 4 سيدات بـ

على مدار 30 دقيقة
امل�ست�سفى،  ال�سينية  احلكومة  يف  م�سوؤول  دخ��ل 

بعدما قامت اأربع �سيدات بع�سه وخد�سه باأظافرهن، 

مقتل  م��ع  بها  تعامل  التي  الطريقة  م��ن  لغ�سبهن 

»ي��اجن�����س��ي��ان« يف مقاطعة  اأق��ارب��ه��ن يف مدينة  اأح���د 

»�سن�سي« و�سط ال�سن.

وذك��رت اإح��دى ال�سحف اأن الن�ساء قلن اإن نائب 

مدير مكتب الأمن العام يف املقاطعة؛ �سوجن هايهو، 

املتهمن يف طعن قريبهن  للغاية مع  كان مت�ساهاًل 

وقتله.

من  اثنتن  على  القب�ش  ال�سرطة  األ��ق��ت  وق��د   

ال�����س��ي��دات الأرب������ع، ف��ي��م��ا مت الإف������راج ع��ن الث��ن��ت��ن 

والتي  عليه،  املجني  وال���دة  بينهما  م��ن  الأخ��ري��ن، 

تعاين عدم انتظام يف دقات القلب.

من جهتها، قالت م�سادر يف حكومة »ياجن�سيان«، 

الأرب��ع  ال�سيدات  وخد�سات  ع�سات  ل  حتمرّ �سوجن  اإن 

واإهانته  واإنهن وا�سلن �سربه  30 دقيقة،  على مدار 

حتى بعد نقله اإىل امل�ست�سفى.

وك���ان ق��ري��ب ال�����س��ي��دات الأرب����ع، وي��دع��ى ت�ساجن، 

تعر�سه لطعنات  بعد  املا�سي  �سبتمب  �سهر  ُقتل  قد 

اإدان��ة من قاموا بقتله،  اأحد ال�سوارع، ومتت  عدة يف 

القب�ش عليه بتهمة  با�ستثناء �سخ�ش واحد مل يتم 

اأثار  اإحل��اق ال�سرر ب�سخ�ش«، الأم��ر الذي  »حماولة 

غ�سب عائلته التي طالبت من دون جدوى مبحاكمة 

جديدة.

تناوال طعامًا بـ27 دوالرًا
ودفعا 5 آالف دوالر بقشيشًا
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