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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
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مللدخللًا  �شّكلت  �أزمللللات  �أحلليللان  ُتللنللتللج يف  �للبنانيني  حللللو�ر�ت  كللانللت  كللمللا 

النق�شامات و�أزمللللات كلللرى، كللانللت �أيلل�للشللاً يف �أحلليللان �أخلللرى مللدخللًا حللول 

و�شام ووفللاق.. ويف كل �حلاالت ثمة حقيقة ال بد من �العرت�ف بها، وهي 

�أن �حلديث �لد�ئم و�لت�شديد با�شتمر�ر على �لعمل من �أجل �حلو�ر له معنى 

و�حد، وهو �أن هناك �أزمة يجب حلها.

خمتلف  يف  حللو�ر�تللهللم  »جتللللارب«  �أو  »عللمللللليللات«  مللن  كثري  يف  �للبنانيون 

�ملر�حل و�الأزمنة، كانو� بحاجة مع �الأ�شف �ل�شديد �إىل رعاية �أجنبية. 

هكذ� كانو� يف زمن �لقائمقاميتني ثم يف زمن �ملت�شرفية.

وهكذ� يف �الأزمللات �لوطنية �لكرى، على نحو ما جرى يف �لعام 1958، 

ويف نهاية �حلرب �الأهلية 1975 - 1989، و�لذي �أنتج �تفاق �لطائف.

باخت�شار: لقد �كتوى �للبنانيون من تكر�ر �الأ�شئلة مع جتارب �حلو�ر:

هل نحن �أمام هدوء موؤقت �أم طويل؟

هل نحن �أمام هدنة �أم �أمام ��شتقر�ر؟

هذه �الأ�شئلة تبدو م�شروعة �أمام كل جتارب �حلو�ر �ملريرة �لتي �شهدها 

لبنان منذ معارك �ال�شتقال حتى �ليوم، و�لتي غالباً ما كانت تف�شي �إىل 

نتائج �شلبية، و�شلت يف مر�حل معينة �إىل حد تهديد �لكيان بحد ذ�ته، بيد 

�أن ذلك ال يعني �أن كل جتارب �حلو�ر كانت �شلبية �أو غري جمدية.

�حلللو�ر  بف�شل  �ال�شتقال  دولللة  �إىل  �لو�شول  �أمكن   ،1943 �لعام  ففي 

�ملعمق �لذي �أجر�ه �للبنانيون، �شو�ء �شر�ً �أم علناً، فاأنتج �مليثاق �لوطني غري 

�ملكتوب �لذي ميكن �لقول �إنه كان خا�شة جتربة ��شتمرت نحو �شبع �شنو�ت 

)1936 - 1943(، حيث �إن �ملقوالت �لوطنية �ملتناق�شة، و�لتي كانت تتج�شد 

�مل�شلمني  1920، ومت�شك  قام عام  �لذي  �لكيان  �مل�شيحيني يف تدعيم  بللاإر�دة 

بانتمائهم �لع�شوي ل�شورية و�لعروبة من جهة ثانية، جتلى �شيغة وطنية 

�ل�شديد  �الأ�شف  مع  �للبنانيون  ي�شتطع  مل  �لللذي  �لوطني  بامليثاق  جت�شدت 

 ،1975  ،1969  ،1958( �لاحقة  �لوطنية  �الأزمللات  �شل�شلة  فكانت  تطويره، 

.)..2005
�حلو�ر،  جل�شات  �إىل  بري  نبيه  �لرئي�س  مبادرة  كانت   ،2006 �آذ�ر   2 يف 

�إثر �غتيال �لرئي�س رفيق  �لتي �أمكنها �أن تلجم �لتوتر �لكبري �لذي ح�شل 

�حلريري، لكنها مل ت�شتطع �أن ت�شع حد�ً ملفاعيل �الأزمة �لتي ما نز�ل نعي�س 

يف ظل تد�عياتها �خلطرية، �لتي يحاول �ل�شيا�شيون �للبنانيون �أن يدخلوها 

�أي  عن  بعيد�ً  �ل�شيا�شية،  �ملكا�شب  �أو  �خلا�شة  �مل�شالح  نفق  يف  مللرة  كل  يف 

م�شلحة وطنية..

فهل ميكن �أن نن�شى كيف �أن ق�شماً من هوؤالء �ل�شيا�شيني كان ير�هن على 

عدو�ن متوز من �أجل �ل�شيطرة �لكاملة على �لباد؟! وهل ميكن �أن يتجاهل 

من  �ل�شورية  �لتطور�ت  على  ير�هنون  �شيا�شييهم  من  ق�شماً  �أن  �للبنانيون 

�أجل �أن يفر�شو� ما عجز عنه �لعدو »�الإ�شر�ئيلي«؟

يف بيان �أول حكومة ��شتقالية، و�لذي �عتر روح �مليثاق �لوطني، تاأكيد 

على �أن لبنان لن يكون ممر�ً وال مقر�ً لا�شتعمار �شد �شقيقاته �لعربيات، 

ثم يف وثيقة �لوفاق �لوطني يف �لطائف �أن لبنان يجب �أن يكون على �أف�شل 

�لعاقات �ملميزة مع �شورية، وتكر�س ذلك يف مقدمة �لد�شتور.

فهل يرعوي �ل�شيا�شيون �لذين ال يرون �أبعد من �أنوفهم؟

�أن  لللو يعلمو�  �لللدو�للليللب يف و�دي خللالللد.. حبذ�  يللوفللرو� حللرق  لللو  حبذ� 

زو�ريب �لطريق �جلديدة لن تكون م�شاعاً متو�رثاً.

حبذ� لو يفهمون جيد�ً ما ُكتب على مدخل �ل�شر�ي: »لو د�مت لغريك 

ما و�شلت �إليك«.

»الثبات«

ح�شورها  و�لوقائع  �حلقائق  فر�شت 

علللللى �للشللاحللة �حلللللو�ر �للللللبللنللاين، وتقدمت 

دعللللللو�ت �لللتللهللدئللة وحلللفلللظ �الأمللللللن ودعلللم 

�جلللليللل�لللس �للللوطلللنلللي و�للللتلللمللل�لللشلللك بللاتللفللاق 

عما  بالنف�س«  »�لللنللاأي  و�شيا�شة  �لطائف، 

يلللجلللري د�خلللللل �لللشلللوريلللة، وتلللكلللر�لللس رفلل�للس 

�لللل�لللشلللملللاح بلللاإقلللاملللة مللنللطللقللة عللللازلللللة علللللى 

حللللدودهللللا ملللع للللبلللنلللان، الأنللللله للليلل�للس مللقللر�ً 

يقول  )هللكللذ�  عليها  للتخريب  ممللر�ً  وال 

�أ�شقط  1943(، ما  �لطائف وميثاق  �تفاق 

�آذ�ر بكل  »�أجللنللدة« قللوى �لللر�بللع ع�شر من 

وتفجري  تللوتللري  عللنللا�للشللر  مللن  حملته  مللا 

منها  ف�شواًل  �شهدنا  �للبنانية،  لل�شاحة 

موؤخر�ً يف طر�بل�س وعكار.

�لللقللوى قللد رف�شت فكرة  وكللانللت هللذه 

�لدعوة �إىل �نعقاد طاولة �حلو�ر مبا�شرة، 

بعد �أن دعا �إليها �لرئي�س مي�شال �شليمان، 

تلك  للتجاوب مع  عالياً  �شقفاً  و��شرتطت 

جنيب  �لرئي�س  حكومة  �إ�شقاط  �لللدعللوة: 

�أو  حيادية  بحكومة  و��شتبد�لها  ميقاتي، 

»حزب  �شاح  ونللزع  »تكنوقر�ط«،  حكومة 

�هلل« بحجة �أن ال حو�ر ممكناً يف ظل وجود 

�للبنانية،  �الأطللللر�ف  �أحلللد  يللد  �للل�للشللاح يف 

و�الأغرب من كل ذلك، جرى ربط �حلو�ر 

بانتظار ح�شم �ملعركة يف �لد�خل �ل�شوري، 

�ل�شوري،  �لنظام  �شقوط  بعد  �حلللو�ر  الأن 

كما قال فار�س �شعيد يف حديث تلفزيوين، 

يللكللون »يف ظللل ظلللروف �أكلللر نلل�للشللجللاً من 

�أجلللل مللفللاو�للشللات مريحة مللع »حلللزب �هلل« 

ز�لو�  ما  �آذ�ر   14 فرموز  �شاحه«،  لي�شّلم 

ميّنون �لنف�س بالدخول �إىل دم�شق دخول 

�لفاحتني.

�مل�شتقبل«  »تلليللار  حقل  ح�شابات  �أن  �إال 

بيدر  ح�شابات  تطابق  مل  جعجع  و�شمري 

و�ملنطقة،  لبنان  يف  �ملت�شارعة  �لللتللطللور�ت 

خافاتها  على  تغلبت  �مليقاتية  فاحلكومة 

�الإعاقة  مطب  وعللرت  �شبابها،  و��شتعادت 

�ملالية �لذي كان ُمعد�ً لي�شيب فيها مقتًا.

�للشللاح  نلللللزع  �إىل  �لللللدعللللوة  �أن  حللللني  يف 

�أوىل،  جهة  من  �شدقيتها  خ�شرت  �ملقاومة 

�أنللو�ع �ل�شاح يف  �أمام �النت�شار �لو��شع لكل 

تكاد�ن  �للتان  �ملنطقتان  وعللكللار؛  طر�بل�س 

�لللدولللة  علللللى �شلطة  تلل�للشللبللحللان خللارجللتللني 

�للللللبللنللانلليللة، تللهلليللئللة خلللطللة حتللويلللللهللمللا �إىل 

�شورية،  مللع  �حللللدود  على  عللازلللة«  »منطقة 

يف  �مل�شاركة  يريد  من  لكل  حا�شنة  لت�شكل 

�للللعلللدو�ن علللللى �للشللوريللة، وتللقللدمي كللل �أنلللو�ع 

�لقتل  ين�شرون  �لللذيللن  للم�شلحني  �لللدعللم 

و�لللتللخللريللب يف ربللوعللهللا، وملللن جللهللة ثانية، 

�الأمني  �أ�شيبت ب�شربة قا�شمة عندما دعا 

�إىل  �لعام حلزب �هلل �ل�شيد ح�شن ن�شر�هلل 

دولللة حقيقية يف  �إقللامللة  �لبحث يف م�شروع 

لللبللنللان، بلللداًل مللن �لللبللحللث يف نللتللائللج �الأزملللة 

�للبنانية �لتي من مظاهرها وجود مقاومة 

م�شلحة �إىل جانب �لدولة.

يف  �لنظام  �شقوط  ينتظر  كللان  مللن  �أملللا 

ل�شاحله،  لبنان  يف  �لو�شع  ليح�شم  �شورية 

وللليللتللكللرم بللعللدهللا علللللى »حلللزب �هلل« بللانللتللز�ع 

�لللتللطللور�ت �مليد�نية  فلللاإن  بللهللدوء،  �للشللاحلله 

�إن  �إذ  �لللعللكلل�للس،  �أكلللللدت حلل�للشللول  �للشللوريللة  يف 

�مل�شلحني  بحق  و�الأمللنللي  �لع�شكري  �حل�شم 

�ملدعومني من �خلارج و�لقادمني من بع�س 

دوللللله، يللتللم بللوتللرية مللتلل�للشللارعللة، حلليللث ينفذ 

�جلي�س �لعربي �ل�شوري جر�حات مو�شعية 

�لتي  �لتخريب  عنا�شر  فيها  يبرت  عميقة، 

�ل�شوريني  بحق  و�لتفجري  �لقتل  متللار�للس 

�الآمنني، ولي�س �آخر هذه �لعمليات تنظيف 

�مل�شلحة  �ملللجللمللوعللات  ملللن  حللملل�للس  مللديللنللة 

�لتابعة للمال �لقطري و�ل�شعودي، و�ملدربة 

حلف  جيو�س  بع�س  �أيلللدي  على  و�مل�شلحة 

»�للللنلللاتلللو« د�خللللل تللركلليللا وغلللريهلللا، حللتللى �أن 

�جللليلل�للس �للللعلللربلللي �لللل�لللشلللوري فلللاجلللاأ �لللذيللن 

يعملون على ��شتغال حدود �لدول �ملجاورة 

ل�شورية لدعم �ملعار�شات �ل�شورية �مل�شلحة، 

ي�شك  كل من  �لنار ومطاردة  باإطاق  فبد�أ 

باأمره �إذ� ما �قرتب من تلك �حلدود، وبات 

�أ�شحاب �الأوهام �خلا�شرة مطاَردين، بعد �أن 

كانو� يحلمون باأنهم يركبون قاطرة �إ�شقاط 

�لدولة �ل�شورية.

وهللكللذ�، ويف ظللل هللذه �ملللتللغللري�ت، جللاءت 

�مل�شجعة  علللبلللد�هلل  �للل�للشللعللودي  �مللللللك  دعللللوة 

للللللللحلللو�ر بلللني �للللللبللنللانلليللني، ملللع �لللتلل�للشللجلليللع 

�لتوجه،  لهذ�  عموماً  و�لغربي  �الأمللريكللي 

منعاً المتد�د �لنار �إىل لبنان، حيث م�شالح 

�لكثريين ت�شبح مهددة، وهذ� ما �أ�شقط يف 

�حلللو�ر  يف  ف�شاركو�  �آذ�ر،   14 جماعة  �أيللدي 

�لللذي  جعجع  �شمري  با�شتثناء  حمللرجللني، 

»ُح�شر يف �لز�وية«، هو وخطابه �لتحري�شي، 

رمبا ليتمعن يف ت�شريحات ومو�قف �لنائب 

وللليللد جللنللبللاط �ملللتللجللددة: »ملللا يللجللري يف 

�شورية لعبة �أمم، و�الأزمة �ل�شورية �أكر منا 

وال ن�شتطيع �لتاأثري فيها.. �حلكومة باقية 

وهي �أف�شل من �لفر�غ، و�شاح »حزب �هلل« 

حمى �لبلد وحرر �أر�شه«.

�نعقاد طاولة �حلللو�ر بني  من هنا جللاء 

�لللفللاعلللللة،  �للللللبللنللانلليللة  �ل�شيا�شية  �الأطلللللر�ف 

ر�ودت  �لتي  �الأوهلللام  من  هائًا  كماً  ليزيل 

ُغللذيللت  مهما  ت�شتطيع  ال  و�لللتللي  �لللبللعلل�للس، 

باملال وو�شائل �الإعللام �أن تغري من حقائق 

�لو�قع �لذي يقول �إن تو�زنات جديدة ُتر�شم 

�لغرب  ل�شالح  بالقطع  لي�شت  �ملنطقة،  يف 

و�أتباعه.

عدنان ال�ساحلي
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  المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

طاولة الحوار: نجاح للتهدئة.. و»تعويم« للحكومة
سقط »أجندة« 14 آذار

ُ
أولويات لبنان ت

�لرئي�س مي�شال �شليمان مرتئ�شاً طاولة �حلو�ر يف بعبد� �الثنني �ملا�شي
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تغيير وجهة 
استخدام السالح

تللر�للشللد جللهللات �أمللنلليللة حللركللة 

�لللشلللابلللقلللني يف حلللزب  مللل�لللشلللوؤوللللني 

بلللللللدة  يف  علللللللللللملللللاين، حتلللللللديلللللللد�ً 

�ل�شاح  بتهريب  يقوم  عر�شال؛ 

وتاأمني �ملاذ�ت ملقاتيلن �شوريني 

بتغطية  وت�شليحهم  معار�شني، 

من تيار �شيا�شي لبناين معار�س، 

�مل�شتخدمة  �الأ�للشلللللحللة  �أن  علللللمللاً 

كللانللت خمللّزنللة علللللى �عللتللبللار �أنللهللا 

�شاح جلهة مقاومة وطنية.

السعودية.. و»فتاوى المستقبل«
خال  تلقى  قللبللاين  ر�شيد  حممد  �ل�شيخ  �جلمهورية  مفتي  �أن  �مل�شتقبل«  »تلليللار  ُي�شيع 

��شتقباله �ل�شفري �ل�شعودي، بطلب من �الأخري �الأ�شبوع �ملا�شي، ر�شالة �شديدة �لو�شوح حول 

ق�شية تثري لغطاً منذ فرتة، فيما قالت م�شادر �أخرى يف �لتيار نف�شه �إن �ل�شفري �ل�شعودي كان 

يحاول من �لزيارة ن�شف »فتوى« �لنائب حممد كبارة بتحرمي �ل�شاة خلف �ملفتي، و�لتاأكيد 

على �ملفتني حل�شور �جتماع قباين، وال عاقة لل�شعودية بل»فتاوى �مل�شتقبل«.

دعوة إلى االنشقاق
�جلمعة  خطبة  �مل�شلني خال  لبنان، حّم�س  �شمال  م�شجد يف مدينة طر�بل�س  �إمللام 

�الأخرية على �لتحري�س �ملذهبي، وب�شكل علني، ز�عماً �أن دولة �مللي�شيات يف لبنان �نت�شرت 

�جلي�س  �أفللر�د  ومطالبة  عالياً  �ل�شوت  رفللع  �إىل  بامل�شلني  �أدى  ما  �ملوؤ�ش�شات،  دولللة  على 

�للبناين يف �ل�شمال �إىل �الن�شقاق وت�شكيل ما ي�شمى »�جلي�س �للبناين �حلر«.
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مبو�ز�ة طاولة �حلو�ر �لوطني �لتي ُعقدت 

�آذ�ر مرغمة،   14 �إليها قوى  بعبد� وذهبت  يف 

على  للل  تللوؤجَّ �أو  ُتلغى  �أن  ومتنياتها  نيتها  ويف 

�أقل تقدير، يبقى �لو�شع يف �ل�شمال �للبناين 

�لتي مل توفر جهد�ً  �لتوتريية  �لقوى  رهني 

ملللن �أجلللللل حتلل�للشللري مللنللطللقللة �أمللنلليللة تللرتللبللط 

ع�شوياً بالو�شع �ل�شوري.

�لتجارية  �ملللحللال  �إحلللر�ق  عمليات  ولي�شت 

و�خلطف �لتي يحاول �لفريق نف�شه �أن ي�شبغ 

�ملذهبي، وهو يعمل بد�أب على  �لطابع  عليها 

ذلك، �إال برهاناً و��شحاً على �مل�شعى �ملدبَّر يف 

مو��شلة حت�شري �مليد�ن ل�شاعة �ل�شفر �لتي 

تنتظر �الإ�شارة الإ�شعال �ملنطقة.

�أن �لو�شع �ل�شوري يلقي بثقله على  �لو��شح 

تلك �لقوى �الإقليمية، مثل تركيا، و�لعربية مثل 

قطر و�ل�شعودية، و�لدولية �لتي تدور يف �لفلك 

�إقللنللاع  يف  �لف�شل  بعد  ال�شيما  �أيلل�للشللاً،  �الأمللريكللي 

�لعامل مب�شوؤولية �شورية �لدولة عن �ملجازر �لتي 

�رُتكبت يف »�حلولة« و�ل�شومرية وتلد�و، والحقاً 

يف ريلللف حلللللب وغلللريهلللا، رغلللم �حلللملللللة �لللو��للشللعللة 

و�لللتللي  و�الإعلللاملللي،  �ل�شيا�شي  �مللل�للشللتللويللنينْ  علللللى 

جندت لها تلك �لقوى �الآالف �ملوؤلفة من �ملو�قع 

�ملحلية  �لللتللفلللللزيللونلليللة  و�ملللحللطللات  �الإلللكللرتونلليللة 

و�لعربية و�الإقليمية و�لدولية.

وال  �للشللوريللة  ت�شتثمرها  مل  معلومات  وتفيد 

�إعامها كر�هني د�مغة على بر�ءة �جلي�س من 

دم �أهلللل �حلللولللة، �أنللله بللعللد �للشللاة �جلللمللعللة )يللوم 

�ل�شاعة،  ون�شف  �شاعة  بحو�ىل  �ملجزرة(  �رتكاب 

مت ��شتهد�ف موقع ع�شكري يف تلد�و �لقريبة من 

عملية متويه للم�شلحني �لذين جرى جتهيزهم 

م�شبقاً، وهم ثاث جمموعات: �ملجموعة �الأوىل 

�لللعللكللا�للس«، و�لثانية  بللا�للشللم »جمللمللوعللة  مللعللروفللة 

»جمموعة �حلاق«، و�لثالثة »جمموعة �لبكور«، 

وهذه �ملجموعة �الأكر، وكانت ت�شم حو�ىل 300 

بربع  �حلللولللة  على  �لللهللجللوم  بللدء  وقبيل  م�شلح، 

�إن  �أخبار تقول  بللد�أت قناة »�جلزيرة« ببث  �شاعة 

يكن  مل  بينما  �ملنطقة،  يف  تلللدور  عنيفة  مللعللارك 

هناك طلقة و�حدة بعد.

�لع�شكرية  �ملللو�قللع  على  �لهجوم  بللد�أ  وعندما 

�للللقلللريلللبلللة، وقلللعلللت خللل�لللشلللارة كلللبلللرية يف �للشللفللوف 

�ل�شابط  مللن  مللللوؤ�زرة  طلبو�  �لللذيللن  �ملهاجمني 

�ملن�شق عبد �لر�زق طا�س، �لذي �أر�شل نحو 300 

م�شلح، بينهم م�شلحون من جن�شيات غري �شورية، 

موقع  على  فا�شتولو�  حديثة،  باأ�شلحة  جمهزين 

تلد�و، فجرت ت�شفية �لع�شكريني بعد ت�شويرهم، 

�إىل �حلللولللة، حيث جللرت ت�شفية كل  ثللم دخلللللو� 

�نق�شمو�  ثم  و�للل�للشللو�رع،  �ملباين  يف  �شادفهم  من 

تلللوزعلللت وحتلل�للشللنللت  �إىل جمللمللوعللتللني، و�حللللللدة 

�خلللروج  من  �ل�شكان  من  �شلم  من  ملنع  باملباين، 

�إذ� جاءت فرق �ملر�قبني، فيما غرّيت �ملجموعات 

�الأخرى ماب�شها، و��شتقبلت �ملر�قبني على �أنها 

مللن �الأهلللللايل، ولللذلللك لللوحللظ �أنللله مل يللكللن بني 

�مل�شتقبلني كالعادة؛ ال ن�شاء وال �شيب وال فتيان.

وحينما  وقطر،  �ل�شعودية  فاإن  �ملقابل،  يف 

فعل  من  �أنها  على  �ملذبحة  ت�شويق  يف  ف�شلتا 

جنود �لنظام، جلاأتا جمدد�ً �إىل توتري �لو�شع 

يف �ل�شمال، علماً �أن هناك �تفاقاً م�شبقاً بعدم 

نلل�للشللاط ملللللحللوظ لل�شفري  �لللتللوتللري مبلللللو�ز�ة 

يف  �ملعار�شة  قللوى  �للشللر�ذم  للملمة  �ل�شعودي، 

�شللية  جمموعات  �إىل  حتولت  �لتي  �ل�شمال، 

�أن هناك  تعمل كل وفق م�شاحلها، خ�شو�شاً 

تلللبلللادل �تللهللامللات بللاخللليللانللة و�للشللرقللة »�أملللللو�ل 

�لثورة �ل�شورية«، وو�شعها يف ح�شابات خا�شة.

وتقول �ملعلومات، �إن ما يجري يف �ل�شمال 

بني تلك �ملجموعات، هو �متد�د ملا ي�شود من 

ت�شمى  وملللا  �للل�للشللوريللني،  للم�شلحني  تلل�للشللرذم 

يعمل حل�شابه،  كل فريق  بللد�أ  �لتي  �ملعار�شة، 

تتنازع  دول  مللن  �خلللارجللي  �رتللبللاطلله  وح�شب 

على �ال�شتقطاب، و�إن جميعها هدفها تدمري 

�شورية ولبنان معاً.

ولعل �ال�شت�شهاد مبا قاله وليد جنباط، 

ي�شح  �ملذكورين،  �لفريقني  عا�شر  �أنلله  �شيما 

�شر�حة  �أعلللللنللهللا  �أنللله  �شيما  �حللللاللللة،  هلللذه  يف 

»�إن �الأحللد�ث �الأمنية �ملتاحقة  عندما قال: 

منها  �لرئي�شي  �لللهللدف  �أن  تثبت  �ل�شمال  يف 

�إىل  �لللبللاد  وجللر  �ل�شمال،  �إ�للشللعللال جبهة  هللو 

عن  �لوحيد  �لبديل  وهللو  و�لللتللوتللر،  �القتتال 

ب�شكل م�شتغرب بع�س  �لللذي ترف�شه  �حلللو�ر 

�لقوى �ل�شيا�شية«.

هذ� �لكام يعك�س �لفهم �لو��شح ملا يجري 

يف �للل�للشللمللال، و�أهلللللللد�ف �للللذيلللن يللقللفللون ور�ء 

�الأحد�ث، �لتي ُترتجم باإحر�ق حمال ومنازل 

�لللهللويللة، كما �خلطف الحللقللاً، مللن قوى  على 

تاأمتر من �آل �شعود، �لذي �أعطى ويل �أمرهم 

مللكللونللات  لبع�س  �حلللللو�ر  بللحلل�للشللور  تعليمات 

ُتعطى  �أخللرى  تعليمات  كانت  فيما  �آذ�ر«،   14«

باإ�شعال �لنار، مع �إبقائها حتت �ل�شيطرة، من 

�أجللل �لتاأثري على �حلللو�ر، ورمبللا ن�شفه حني 

��شتمر  �إذ�  �الأمريكية، خ�شو�شاً  �ل�شاعة  تدق 

�لف�شل يف حتقيق �لتدخل �لع�شكري �خلارجي 

و�جتثاث �مل�شلحني؛ كما ح�شل يف حم�س.

يون�س عودة
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إطـالق الـنــار إلجـهــاض الـحـوار

م�شلحون يف حم�س يعتدون على منازل �ملو�طنني

فشل السعودية وقطر في 
التسويق لمذبحة الحولة 
أدى إلى توتير األوضاع 

مجددًا في الشمال
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»الجهاد« في سورية!
ع�شر�ت  �أن  �لللكللويللتلليللة،  »�لللقللبلل�للس«  �شحيفة  ك�شفت 

�ملللو�طللنللني �لللكللويللتلليللني علللرو� �حلللللدود �لللرتكلليللة نحو 

ما  جانب  �إىل  »�جلهاد«  عمليات  يف  للم�شاركة  �شورية، 

�جلي�س  قللو�ت  �شد  �حللللر«،  �ل�شوري  بل«�جلي�س  يعرف 

�ل�شادر  عددها  يف  �ل�شحيفة  ونقلت  �ل�شوري.  �لعربي 

من  مقربة  م�شادر  عن  حللزيللر�ن،  11يونيو/  بتاريخ 

هلللللوؤالء �مللللو�طلللنلللني �لللكللويللتلليللني �مللللوجلللوديلللن حللاللليللاً يف 

ت�شتقبلهم  �ل�شوري �حلر«  »�جلي�س  �أن مكاتب  �شورية، 

�إىل جانب جماعات كبرية من �ل�شعوديني و�جلز�ئريني 

حت�شباً  �شورية  هويات  ت�شليمهم  ويتم  و�لباك�شتانيني، 

الأي طارئ، ومن ثم يتم ت�شليحهم وتوزيعهم على فرق 

يف �شتى �ملحافظات.

يـقــال

شروط إماراتية خطيرة
تبني �أن من �أحد �شروط دولة �الإمار�ت مل�شاعدة جهاز �أمني لبناين، قيام 

�جلهاز �ملذكور بتزويد دولة �الإمار�ت ب�شجات �أمنية عن كل لبناين ت�شّكك 

بوالئه دولة �آل نهيان، ليتم ت�شليمها الحقاً �إىل �لواليات �ملتحدة وقوى 14 

�آذ�ر، ال�شيما من طائفة »معّينة«. 

كانت  �للبنانيني  ترحيل  عمليات  �أن  �مل�شادر  بع�س  ك�شفت  جهتها،  من 

نتيجة تقارير �أمنية قّدمها جهاز لبناين �لهوية �إىل نظريه �الإمار�تي.

ال ينفع الندم
قال �أحد م�شوؤويل قو�ت جعجع، �إن �حلو�ر �لوطني �لذي قاطعه جعجع 

كانت نتائجه مفاجئة للقو�ت، �لتي ندمت على عدم �مل�شاركة، فقد كان ميكن 

لها ��شتثمار �لنتائج ل�شاحلها، ولو بالت�شليل �ملعتمد.

محاوالت ابتزاز
�لتهديد  عر  �شيا�شي،  فريق  من  �بتز�ز  ملحاولة  دينية  �شخ�شية  تتعر�س 

بن�شر �شور للمرجعية �ملذكورة وهي على �إحدى �ل�شو�طىء مباب�س �ل�شباحة.

فترة استراحة
بعد �أن عقدت بع�س �جلمعيات و�الأحز�ب �الإ�شامية يف لبنان عدة 

�جتماعات تن�شيقية فيما بينها، للبحث يف عدة ملفات ح�شا�شة تتعلق 

بالتطور�ت �الأخرية �لتي ت�شهدها مدينتينْ بريوت وطر�بل�س، �جتمعت 

جمعية خريية �إ�شامية تتخذ من بريوت مقر�ً رئي�شياً لها، و�تخذت 

ل معها  قر�ر�ً حا�شماً بعدم �ملو�جهة مع �جلمعيات �الأخرى، �لتي ي�شجَّ

�أن مير  �إىل  �لتكفريية،  �لفتاوى  و�إ�شد�ر  �مل�شاحنات  تاريخ طويل من 

»قطوع« هذه �الأحد�ث، فت�شح �ل�شورة �أكر.

هل يصمد؟
مع  �للشللد�قللتلله  خلللال  وملللن  �آذ�ر،   14 فللريللق  ي�شعى 

جنيب  �حلكومة  رئي�س  على  لل�شغط  �لللكللرى،  �لللدول 

��شتقالته خال جل�شات  و�إرغامه على تقدمي  ميقاتي، 

حكومة  رئي�س  تللقللّدم  حيث  �للبناين،  �لوطني  �حللللو�ر 

�أ�شبق باقرت�ح ت�شكيل حكومة »حيادية«، مبباركة دولية، 

ت�شرف على �النتخابات �لنيابية �ملقبلة يف 2013، على �أن 

يكون رئي�س �حلكومة �ملقبلة �أحد �ل�شباط �ملتقاعدين، 

�أن  على  �ملدنيني،  من  �ل�شاح  �شحب  �أي�شاً  �قللرتح  كما 

يقوم �جلي�س �للبناين ب�شر�ئه من �جلميع.

في خندق واحد
م�شاجد  �أحللد  �إمللام  �لتميمي؛  �هلل  عبد  �ملعمم  �أ�للشللاد 

�لقناة  على  مبا�شر  حللو�ر  خللال  حم�س،  يف  �لوهابيني 

�إ�شر�ئيل«،  بل»دولة  �لثانية،  »�الإ�شر�ئيلية«  �لتلفزيونية 

ر�ف�شاً �أي عد�وة معها، وموؤكد�ً �أنها مل تكن ولن تكون 

عدوة لل�شلفيني �أبد�ً، و�أنهم يقاتلون »جنباً �إىل جنب يف 

معركة و�حدة جتاه نف�س �الأهد�ف«! من دون �أن ين�شى 

»ف�شيلته« �إعان عد�وته �ل�شر�شة حلزب �هلل.

المرض يصيب العائلة.. بالجملة
ويل  �أن  لللل»�لللثللبللات«،  �لطبية  �مللل�للشللادر  بع�س  ذكلللرت 

حالياً  �ملوجود  �لعزيز،  عبد  بن  نايف  �ل�شعودي  �لعهد 

يف  و�أنلله  مبدئياً،  �لنطق  فقد  قد  للعاج،  �لباد  خللارج 

بتعزيز  �أبللنللاوؤه  يقوم  �أن  ��شتدعت  حرجة،  �شحية  حالة 

مو�قعهم يف �حلكم. كذلك ��شتد �ملر�س �لذي يعاين منه 

جدية  خمللاوف  و�شط  �لفي�شل،  �شعود  �خلارجية  وزيللر 

من �إ�شابته بال�شلل.. �أما �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

فهو يف حالة �شرود ذهني، وال يعي ماذ� يدور حوله.

من جهة �أخرى، نقلت وكالة �أنباء »�بنا« �لبحرينية 

تطور�ت  على  مقبلة  �ل�شعودية  �ل�شاحة  �أن  �خلللا�للشللة، 

ومفاجاآت مهمة ومف�شلية.

فبركات غير مسبوقة
ُعللقللد �جللتللمللاع يف عللا�للشللمللة »علللربللليلللة«، �للشللم �للشللبللاطللاً 

��للشللتللخللبللار�تلليللني مللن �للل�للشللعللوديللة وقللطللر وملل�للشللر وليبيا 

و�ملغرب، وفرن�شا وبريطانيا و�أملانيا و�أمريكا، ومن بني 

ل �إليها �ملجتمعون �إ�شافة �إىل قطع  �لقر�ر�ت �لتي تو�شّ

�ل�شورية على قمري »عرب�شات«  �لقنو�ت �لف�شائية  بث 

و�أجنبية  �شات«، حت�شري قنو�ت ف�شائية عربية  و»نايل 

بل»�شقوط  لللاإيللهللام  م�شبوقة،  غللري  �إعللاملليللة  حلللمللات 

دملل�للشللق« بلليللد »�جللليلل�للس �حللللللر«، وبللللث ملل�للشللاهللد فلليللديللو 

�ملللو�للشللوع، علللللى غللللر�ر ما  للرة م�شبقاً حلللول هلللذ�  حملل�للشّ

ح�شل  يف مدينة طر�بل�س �لغرب، حيث ُفركت م�شاهد 

ل�شقوطها قبل دخول »�لثو�ر« �إليها.
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ال�شوري ب�شار  اإعالن الرئي�س  مل يكن 

رب��ح معركة  ع��ن  اأ�شابيع  ع��دة  الأ���ش��د قبل 

الف�شاء بعد ربح معركة الأر�س من عدم، 

الوقائع  اأو جمرد �شعار فقط، فقد جاءت 

يف الأي������ام الأخ������رة ل��ت��وؤك��د ح��ق��ائ��ق ه��ذه 

امليدانية  تفا�شيلها  نعي�س  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة 

الآن، ب��ع��د اإع����الن ج��ام��ع��ة ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي 

البث  وق��ف  امل�شبوه،  ال��دوح��ة  اجتماع  اإث��ر 

لُيك�شف  ال�شورية،  القنوات  عن  الف�شائي 

��ر لها  ع���ن ���ش��ي��ن��اري��وه��ات خ��ط��رة ي��ح�����شّ

احللف املعادي ل�شورية.

ووف����ق����اً ل���ل���م���ع���ل���وم���ات، ف������اإن ل���ق���اءات 

والدوحة  باري�س  من  كل  يف  ُعقدت  �شرية 

وا����ش���ط���ن���ب���ول، �����ش����ارك ف��ي��ه��ا م�������ش���وؤول���ون 

و���ش��ب��اط وخم����اب����رات غ��رب��ي��ون واأت������راك 

وق���ط���ري���ون و����ش���ع���ودي���ون، ت���ق���رر خ��الل��ه��ا 

ت�شكيل خاليا عمل �شرية، تكون كل خلية 

عبارة عن غرفة عمليات �شوداء، تتوىل كل 

التخريب  مهمة  اخت�شا�شها  �شمن  منها 

املزيد  بث  مع  الدولة،  واإنهاك  �شورية،  يف 

من الأكاذيب والفربكات الإعالمية، ومن 

اأو ال��غ��رف ال�����ش��ري��ة: خلية  ه���ذه اخل��الي��ا 

واخللية  الدبلوما�شية،  واخللية  الإع��الم، 

ال��ق��ان��ون��ي��ة، واخل��ل��ي��ة الأم���ن���ي���ة، واخل��ل��ي��ة 

الهند�شية.

وت��ف��ي��د امل��ع��ل��وم��ات اأن م��ي��زان��ي��ة ك��ربى 

ُر�شدت لكل خلية من هذه اخلاليا، بحيث 

ت��ت��ج��اوز م��ي��زان��ي��ة ك��ل واح����دة يف م���دة 25 

تعهدت  دولر،  مليون  ال�400  فقط،  يوماً 

ق��ط��ر وال�����ش��ع��ودي��ة ب��ت��وف��ره��ا، ك��م��ا ُو���ش��ع 

واخت�شا�شيون  خ��رباء  خلية  كل  بت�شرف 

يف جمالت عدة، اأبرزها: احلرب النف�شية، 

واحل���رب الإع��الم��ي��ة، وب��ث اأخ��ب��ار عاجلة 

والقوى  اجلي�س  يف  ك��ربى  ان�شقاقات  عن 

امل��زي��د من  وارت��ك��اب  ال�����ش��وري��ة،  النظامية 

ال�شورية  النظامية  القوات  لتهام  املجازر 

بها.

كما ا�شتح�شر لزوم هذه اخلاليا عدد 

عمليات  وب���داأت  ل��الأ���ش��وات،  املقّلدين  م��ن 

تدريبهم باإ�شراف اخت�شا�شيني اأمركيني 

و�شهاينة، من اأجل بث ات�شالت مفربكة 

كبار  ���ش��وري��ني  �شباط  اأو  �شخ�شيات  ب��ني 

وعمليات  املعنويات  انهيار  عن  يتحدثون 

فرار كبرة، فيما تتوىل اخللية الهند�شية 

ال��ع��م��ل ال�����ش��ري��ع ع��ل��ى ا���ش��ت��ح�����ش��ار ���ش��ور 

فوتوغرافية واأفالم فيديو ل�شاحات عامة 

يف العا�شمة واملدن ال�شورية الكربى، من 

وميادين  ل�شاحات  ت�شاميم  اإن�����ش��اء  اأج���ل 

ت��ك��ون ن�شخة طبق الأ���ش��ل ع��ن تلك  ت��ك��اد 

امل���وج���ودة يف امل����دن ال�����ش��وري��ة، وق���د اأُجن���ز 

اأم��اك��ن  م���وج���ودة يف  وه���ي  ف��ع��اًل،  بع�شها 

�شرية يف كل من قطر وال�شعودية وتركيا، 

�شاعة  اإع����الن  ح��ني  ا�شتعمالها  اأج���ل  م��ن 

ال�شفر.

ال��ع��رة ال��ك��ربى ال��ت��ي ب��ق��ي��ت يف وج��ه 

يف  متثلت  الأ�شالع  املتعددة  املوؤامرة  هذه 

الذي وجد  التلفزيوين،  ال�شوري  الإع��الم 

مذهل  ب�شكل  ت��ط��ور  اأن���ه  املجتمعون  ف��ي��ه 

اأن  ال�شورية، وا�شتطاع  وخميف يف الأزم��ة 

الف�شائيات  ف��ربك��ات  م��ن  الكثر  يف�شح 

ال��ق��ط��ري��ة وال�����ش��ع��ودي��ة وال��غ��رب��ي��ة، ول��ه��ذا 

��خ��ذ ق����رار م��ن��ع ال��ف�����ش��اء ع��ن��ه��ا، وكلفت  اتُّ

تنفيذه،  على  للعمل  وال��ري��ا���س  ال��دوح��ة 

فكان القرار يف اجتماع الدوحة مبنع البث 

الف�شائي عن القنوات ال�شورية، خ�شو�شاً 

ال�شورية،  ال�شورية، والإخبارية  الف�شائية 

وقناة الدنيا.

م��ن ال��وا���ش��ح اأن ���ش��وري��ة اأدرك����ت ه��ذه 

تفا�شيلها،  م��ن  بكثر  اجل��دي��دة  امل��وؤام��رة 

وت��ف��ي��د امل��ع��ط��ي��ات امل���ت���واف���رة اأن ال��رئ��ي�����س 

الأ���ش��د اأب��ل��غ اأن���ان اأث��ن��اء لقائه م��وؤخ��راً يف 

دم�شق ر�شالة وا�شحة متاماً ل لب�س فيها، 

وه���ي اأن دم�����ش��ق ل���ن ت�����ش��م��ح ل��ل��م��ت��اآم��ري��ن 

على ���ش��وري��ة ودوره����ا ال��وط��ن��ي وال��ق��وم��ي، 

م�����ش��اري��ع��ه��م وخم��ط��ط��ات��ه��م،  اأن مي�����رروا 

ول����ن ت�����ش��م��ح ب��ت��و���ش��ع ب�����وؤر ال���ت���وت���ر ال��ت��ي 

من  الدوليني،  املراقبني  بانت�شار  ت�شتظل 

اأج����ل ارت���ك���اب امل��زي��د م��ن ال��ف��ظ��ائ��ع، وه��ي 

�شتتخذ اخلطوات املنا�شبة اأمنياً وع�شكرياً 

و���ش��ي��ا���ش��ي��اً م���ن اأج����ل ���ش��رب الإره���اب���ي���ني 

معهم  يقف  من  مع  م�شاريعهم  واإجها�س 

ووراءهم.

ب����اأي ح����ال، ف��ح�����ش��ب امل��ه��ل��ة ال��دول��ي��ة، 

اأن��ان  ك��ويف  ال���دويل  املبعوث  مهمة  تنتهي 

الواحد والع�شرين من �شهر  يف �شورية يف 

مت���وز امل��ق��ب��ل، ل��ك��ن ت��داع��ي��ات ال�����ش��راع يف 

�شورية وعليها اأ�شابت مهمته بال�شيخوخة 

املبكرة، فبعد زيارته الأخرة ل�شورية، عاد 

م�شت�شلماً،  وب��دا  الأم���ن  جمل�س  اإىل  اأن���ان 

وبالتايل فمهمته بحاجة اإىل عملية اإنقاذ 

ات�شال  جمموعة  اإن�����ش��اء  ف��اق��رح  عاجلة، 

اخلم�س  ال��دول  من  موؤلفة  �شورية،  ح��ول 

الدائمة الع�شوية يف جمل�س الأمن، ودول 

اأخرى يف املنطقة.

ال�شوؤال هو: ملاذا مّت احلكم دولياً على 

حلظة  اإىل  و�شلت  اأن��ه��ا  على  اأن���ان  مهمة 

ت�شتنفد  اأن  قبل  حتى  املبكرة،  ال�شيخوخة 

وقتها املمنوح لها دولياً؟ الإجابة الدولية، 

اإىل  اأن��ان عينه، تعزو ذلك  اإجابة  و�شمنها 

ف�شله يف وقف العنف، لكن الرو�س لديهم 

جمموعة  اأن  وه��ي  خمتلفة،  نظر  وج��ه��ة 

عرب  �شجعت  �شورية«  »اأ�شدقاء  ي�شمى  ما 

العنف  ا���ش��ت��دام��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ار���ش��ة  ت�شليح 

وت�������ش���ع���ي���ده، خ�������ش���و����ش���اً يف ظ����ل م��ه��م��ة 

اأن�������ان، وال����ه����دف م���ن ذل����ك دف����ع احل���دث 

الو�شع  ت�شبه  نقطة  اإىل  لي�شل  ال�شوري 

البو�شنة  جم��زرت��ي  بعد  يوغو�شالفيا  يف 

و�شربرينيت�شا ما بني 1995 و1998، حيث 

من  ع�شكرياً  الأطل�شي  ت��دخ��ل  حينها  مّت 

خارج جمل�س الأمن.

ارتكبت  امل��ع��ل��وم��ات،  ول��ذل��ك، وح�����ش��ب 

ال��ع�����ش��اب��ات الإره���اب���ي���ة جم���زرت���ي احل���ول 

من  غ��ره��ا  �شيفتعلون  ورمب���ا  وال��ق��ن��ي��رب، 

اأجل توفر اأر�شية التدخل الأطل�شي، لكن 

الرئي�س فالدمير  لقاء  �شواء يف  الرو�س، 

ب��وت��ني م��ع ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي ف��ران�����ش��وا 

���ش��رغ��ي  اأو وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة  ه����ولن����د، 

كلينتون،  ه��ي��الري  نظرته  م��ع  لف���روف 

اأكدوا اأن الو�شع يف �شورية خمتلف، نظراً 

الع�شكرية  ال�شوري  اجلي�س  اإمكانات  اإىل 

املهمة، يف وقت �شافر لفروف اإىل طهران، 

ل��ب��ح��ث امل����وؤمت����ر ال������دويل ح����ول ���ش��وري��ة، 

اإن���ه »م��ن  وال����ذي ق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 

ت�شتغل فر�شة  الإيرانية لن  امل�شاركة  دون 

الق�شية  ب�����ش��اأن  ال��ب��ّن��اء  ال����دويل  ال��ت��اأث��ر 

ال�شورية بال�شكل الأمثل«.

ال��غ��رب،  يف  بعناية  الإ���ش��غ��اء  وي��ج��ري 

الفرن�شية،  اخل��ارج��ي��ة  يف  م�����ش��وؤول  ح�شب 

ي��ت��ح��دث��ون عن  ال��رو���س حينما  ك���الم  اإىل 

وحجمه،  ال�����ش��وري  اجلي�س  ت�شلح  نوعية 

اجلي�س  ق���درات  مت��ام��اً  ت��ع��رف  رو�شيا  لأن 

اأي  اإن  ث��م  واإمكانياته..  ال�شوري  العربي 

تدخل اأطل�شي يف �شورية املقاومة واملمانعة 

لن يكون باأي حال من الأحوال نزهة.. اأمل 

اإن املنطقة كلها  يقل الرئي�س الأ�شد يوماً 

الذي قد يغر  الكبر  املخا�س  �شتكون يف 

وجهها.. رمبا اأي�شاً وجه العامل؟

املعلومات  حتمله  ما  يكون  قد  اأخ���راً، 

ع���ن ان�����ش��ق��اق��ات امل��ع��ار���ش��ني وامل�����ش��ل��ح��ني 

ب��داأت  التي  والكبرة  ال�شغرة  واحل���روب 

ال��درو���س  م��ن  ال��ك��ث��ر  فيها  بينهم،  ت���دور 

ك��ل من  اأن يعيها  ي��ف��ر���س  ال��ت��ي  وال��ع��رب 

يحمل بني كتفيه راأ�شاً.

ه�����ل ي���ن���ف���ع ح����دي����ث ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 

ال�������ش���ع���ودي���ة امل�����ه�����زوزة وال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 

كل  بالطبع  ومعهما  امل���اأزوم���ة،  القطرية 

هذه الدبلوما�شية العربية املرجرجة عن 

ميثاق الأمم املتحدة والف�شل ال�شابع؟

اإىل نتائج  ق��ل��ي��اًل  ك���ل ه�����وؤلء  ع���اد  ل���و 

اج��ت��م��اع��ات ���ش��ن��غ��ه��اي، ول���و ا���ش��ت��م��ع��وا اإىل 

الع�شرين  جمموعة  اجتماع  ب���اأن  ال�شني 

ذكر  ت��اأت��ي على  ل��ن  اأي���ام،  بعد  املك�شيك  يف 

�شورية، رمبا فهموا دور ومكانة �شورية.

للمعار�شات  الأخ���ر  اللقاء  يكون  ق��د 

ال�����ش��وري��ة يف اخل�����ارج، وال����ذي ان��ت��ه��ى اإىل 

ان��ت��خ��اب امل��خ��اب��رات��ي ال���ك���ردي »ال�����ش��ي��دا«، 

الذي مل يعرف �شورية منذ ربع قرن، بدًل 

اأ�شل  الفرن�شية من  املخابرات  من عن�شر 

�شوري برهان غليون، فيه بع�س الإجابة، 

لأن املجتمعني يف جل�شاتهم املقفلة ا�شتبكوا 

كما توؤكد املعلومات بالكوؤو�س وال�شحون، 

و�شار كل واحد يطالب بتعوي�شات »نهاية 

اأن م��ل��ي��ارات  ت����اأك����دوا  اخل����دم����ة«، لأن���ه���م 

النظام،  لإ�شقاط  ُر�شدت  التي  ال��دولرات 

مما  اأق��وى  ال�شوري  فالنظام  هباء،  ذهبت 

ا�شتطيبوا  ال��ذي  البلهاء  ه���وؤلء  يت�شوره 

الإق����ام����ة يف ف���ن���ادق ب��اري�����س وا���ش��ط��ن��ب��ول 

يف  الدواليب  بحرق  ا�شتلذوا  اأو  والدوحة، 

وادي خالد وطرابل�س وعر�شال، اأو انت�شوا 

بحرق مكتب �شاكر الربجاوي يف الطريق 

اجلديدة.

اأحمد زين الدين
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موضوع الغالف

من اآثار الفو�شى التي ميولها عرب اأمركا

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

مهمة أنان تبلغ »الشيخوخة« المبكرة

خطة جــديـدة لـتـخـريب ســوريــة

ُو���ش��ع للتنفيذ  ال��ت��خ��ري��ب اجل��دي��د  ق���رار  اأن  ُع��ل��م 

القنوات  ريثما تتح�شر  وذل��ك  15 و25 ح��زي��ران،  بني 

املعادية يف قطر وال�شعودية وتركيا ولبنان، بالإ�شافة 

اإىل قنوات متتلكها بع�س املعار�شات ال�شورية، يف بع�س 

العوا�شم العربية اأو الأوروبية اأو الإقليمية، لأن تقوم 

اجتاهات،  عدة  موزعة يف  وهي  لها،  املر�شومة  باملهمة 

منها:

وحتمل  ال�شورية،  القنوات  با�شم  البث  تتوىل  حمطات   -

ت��ب��دو وك��اأن  ���ش��ارات��ه��ا ورم��وزه��ا وف��وا���ش��ل��ه��ا، بحيث  نف�س 

امل��ح��ط��ات الأ���ش��ل��ي��ة ق��د ان��ق��ل��ب��ت ���ش��د ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة، 

واأ�شبحت مع ما ي�شمى ب�»الثورة ال�شورية«.

- تتوىل كل املحطات املنخرطة يف املخطط، وفق �شور بداأ 

العمل على حت�شرها وبع�شها اأُجنز فعاًل، فربكة وتزوير 

رت  ُح�شّ التي  امليادين  تلك  اأو  ال�شاحة  هذه  يف  مظاهرات 

ت�شاميمها وجم�شماتها يف قطر وال�شعودية.

جرى  جم�شمات  وف��ق  مفربكة  ملظاهرات  �شور  عر�س   -

ووزارت���ي  اجلمهوري  للق�شر  وهمي  ل�شقوط  حت�شرها 

الدفاع والداخلية، ومراكز اأمنية ومراكز حمافظات.

ان�شقاقات يف �شفوف اجلي�س والقوى  اأخبار كاذبة عن  - بث 

الأمنية.

- بث اأخبار كاذبة عن مغادرة م�شوؤولني �شوريني، بدءاً من 

الرئي�س، وانتهاء بقيادات و�شطية و�شغرى �شورية.

ووف���ق���اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، ف����اإن ال��غ��اي��ة امل��ن�����ش��ودة م���ن ه��ذا 

ال�شيناريو، انهيار مهمة كويف اأنان.

اأنان جاهز لالإعالن عن  اأجمع املخططون، فاإن  وكما 

ف�شل مهمته، وهو اإذا مل يقبل بالثمن املغري الذي توفره 

له قطر وال�شعودية، فاإن هناك من الف�شائح التي ميكن 

الك�شف عنها يف م�شرة الرجل، ما يجعله ير�شخ، كما اأن 

اأمني عام الأمم املتحدة بان كي مون جاهز لالإعالن عن 

ف�شل هذه املهمة، ذلك لأن امللفات الف�شائحية لهذا الرجل 

يحركه  ال���ذي  الأم���رك���ي،  ي��د  يف  �شخيفة  األ��ع��وب��ة  جتعله 

ح�شب �شهواته واأهوائه.

اأقرب اإىل الحت�شار،  اأنان �شارت  اأن مهمة  وبهذا يبدو 

ولهذا بداأت هذه املجموعة الدولية – العربية، التي بينها، 

كما توؤكد املعلومات، �شهاينة، ا�شتح�شار جتارب منها: و�شع 

يوغو�شالفيا يف العام 1998، وو�شع ليبيا يف العام 2011.
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اأنقرة - الثبات

جن��ح ال��ت��ي��ار »ال��ق��ط��ري - ال���رك���ي« يف 

ملجل�س  رئي�شاً  �شيدا  البا�شط  عبد  فر�س 

ا���ش��ط��ن��ب��ول، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل��ع��ار���ش��ة 

ال�������ش���دي���دة ال���ت���ي اأب����داه����ا احل�������ذرون من 

ال�����ش��ي��ط��رة »الإخ�����وان�����ي�����ة« امل��ط��ل��ق��ة ع��ل��ى 

مقدرات املجل�س، الذي بات يتحكم مبعظم 

الأموال املخ�ش�شة ملحاربة النظام ال�شوري 

من قبل الدول النفطية والغرب.

ي����ق����ول م���ع���ار����س �����ش����وري م����ن ���ش��ك��ان 

الآخ��ر  ال��وج��ه  ي�شكل  �شيدا  اإن  ا�شطنبول، 

غليون،  برهان  للمجل�س  ال�شابق  للرئي�س 

يف  بدوائر  مرتبطان  اأكادمييان  فكالهما 

طويل،  زم��ن  منذ  الغربية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 

كما اأنهما »طّيعان« جداً لإرادة »الإخوان«، 

على  اإ�شافية  مبيزة  يتمتع  �شيدا  كان  واإن 

ان��ق��ي��اده  ل�شال�شة  امل��ج��ال  ه���ذا  غ��ل��ي��ون يف 

غليون«،  فعل  كما  نف�شه  ت�شديقه  و»ع��دم 

على حد تعبر املعار�س.

نال  ال��ذي  للمجل�س  رئي�شاً  �شيدا  وبتعيني 

ال�شعودي(  التحفظ  )رغ��م  النفطية  »املباركة« 

وال��رك��ي��ة والأم��رك��ي��ة، ي��ك��ون »الإخ������وان« قد 

املجل�س،  هذا  على  بالكامل  �شيطرتهم  اأحكموا 

ال���ذي ي��اأم��ل��ون اأن ي��ك��ون ن���واة »ال���دول���ة« التي 

باإ�شقاط  م��راده��م  حتقق  اإذا  اإن�شاءها  يزمعون 

النظام يف �شورية، ف�شيدا الكردي الذي ل يتمتع 

باحلد الأدنى من ال�شعبية يف اأو�شاط ال�شوريني 

�شورية  خ���ارج  واملقيم   - منهم  الأك����راد  حتى   -

اأك��ر  »الإخ����وان«  يجعل  ال�شنني،  ع�شرات  منذ 

قدرة على ت�شير اأمور املجل�س واملعار�شة نحو 

الأهلية«  ب�»احلرب  املتمثلة  اجلديدة  خياراتهم 

عن  عجزهم  بعد  ب�شدة،  الآن  يريدونها  التي 

�شخ�شية  ذي  رئي�س  ووج���ود  ال��ن��ظ��ام،  اإ���ش��ق��اط 

ب��ال��ذات ل  ال��وق��ت  قوية - وم�شيحي - يف ه��ذا 

يتالءم مع رغبات »الإخ��وان« الذين ما يزالون 

ي�����ش��رون ع��ل��ى حم��م��د ف�����اروق ط��ي��ف��ور رئ��ي�����ش��اً 

للمجل�س.

وتقول م�شادر يف ا�شطنبول، اإن جماعة 

»امل��ج��ل�����س« ق���د ح�����ش��م��وا خ��ي��اره��م بتعزيز 

حل�شد  ���ش��وري��ة  داخ���ل  الطائفي  الن��ق�����ش��ام 

حيلة  ف�شلت  اأن  بعد  ال��ت��اأي��ي��د،  م��ن  امل��زي��د 

ال�شلمية،  وال��ت��ظ��اه��رات  »ال��دمي��ق��راط��ي��ة« 

التي يحمل امل�شاركون فيها بنادق اأمركية 

اجلي�س  من  »غنموها  جداً  حديثة  ال�شنع 

مثياًل  ي��وم��اً  يحمل  ال���ذي مل  ال�����ش��وري«، 

لها، وتقول املعلومات اإن الأتراك قد زادوا 

التدريبات  حجم  من  الأخ���رة  املرحلة  يف 

الطريق  فتحوا  كما  للمن�شقني،  والت�شليح 

وا���ش��ع��اً اأم�����ام م����رور »امل��ت��ط��وع��ني ال��ع��رب« 

وبع�س  وليبيا،  وال��ك��وي��ت  ال�شعودية  م��ن 

ال�شوري،  اجلي�س  ملحاربة  الفل�شطينيني، 

اأن الثغرة التي ما تزال توؤرقهم، هي  غر 

بال�شيطرة  يحلمون  التي  حم�س،  مدينة 

لتكون  ث��ان��ي��ة«،  »ب��ن��غ��ازي  واإع��الن��ه��ا  عليها 

منطلقاً لعملياتهم ودولتهم املزعومة.

وت�شر هذه املعلومات اإىل اأن �شخ�شية 

ل���ب���ن���ان���ي���ة ك����ب����رة ق����دم����ت »ال���ن�������ش���ي���ح���ة« 

باعتماد حم�س  وال�شعوديني  لالأمركيني 

م���رك���زاً ل��ل��م��ع��ار���ش��ة ب����دًل م��ن اإدل�����ب، لأن 

���ش��ق��وط��ه��ا ب��ي��ده��م مت��ث��ل ن�����ش��راً م��ع��ن��وي��اً 

اإىل قربها اجلغرايف من  بالإ�شافة  كبراً، 

لبنان واملناطق التي ي�شيطر عليها موؤيدو 

ال�����ش��ع��ودي��ة يف ل��ب��ن��ان. وت��ق��ول امل�����ش��ادر اإن 

بابا  �شقوط  قبل  ُق��ّدم��ت  الن�شيحة  ه��ذه 

عمرو بيد القوات امل�شلحة ال�شورية، واأعيد 

خطة  تنفيذ  ب���دء  ب��ع��ي��د  عليها  ال��ت�����ش��دي��د 

التي �شكلت فر�شة مهمة للم�شلحني  اأنان 

لإعادة تعزيز وجودهم يف اأحياء اأخرى من 

لبنان  اأن ما عرب من  اإىل  حم�س، م�شرة 

خالل الفرة املا�شية ي�شكل »نقلة نوعية« 

ما  اأن  اإىل  يوؤ�شر  م��ا  ه���وؤلء،  اإىل  بالن�شبة 

بط من �شالح يف ال�شفينة »لطف اهلل2«  �شُ

لبنان  اإىل  دخ��ل  ما  في�س  من  ك��ان غي�شاً 

احل��دود  عرب  �شورية  اإىل  منه  يت�شلل  وم��ا 

ال�شمالية، وجرود عر�شال حتديداً.

نة«.. بين الواقع  »السُّ
والتحديات )3/2(

�شكلت وثيقة الطائف اإحدى مواثيق الوفاق الوطني البديلة 

الأهلّية  احل���رب  اأن��ه��ت  وال��ت��ي   ،1943 ل��ع��ام  الوطني  امليثاق  ع��ن 

�شيا�شّياً جديداً �شّحح اخللل يف الّتوازن  اللبنانّية و�شّكلت عقداً 

الّرئا�شات  مواقع  تثبيت  مع  الّطوائف  متثيل  واأع��اد  الّطائفي، 

ال���ّث���الث ل��ل��ّط��وائ��ف ال��ك��ربى يف ت��رت��ي��ب ال�����ّش��ل��م ال��ه��رم��ي ملوقع 

�شالحّيات  من  بع�س  واأعطيت  ال�ّشيا�شي،  الّنظام  يف  الّطوائف 

رئا�شة اجلمهورّية اإىل جمل�س الوزراء جمتمعاً، وعرّبت الوثيقة 

عن �شراكة �شورية �شعودّية م�شرّية يف مواكبة القرار ال�شيا�شي 

وكّر�شت ثوابت من اأهّمها هوّية لبنان العربّية والعالقة املمّيزة 

مع �شورية وحّق املقاومة يف الّتحرير.

جاءت احلريرّية كما يحلو للبع�س ت�شميتها ن�شبة للّرئي�س 

ال�ّشهيد رفيق احلريري الذي مّثل حقبة �شيا�شّية طويلة و�شغل 

العالقات  اأثمرت  اللبنانّية،  احلكومات  لأغلب  الرئي�س  من�شب 

لبنان  مل�شتقبل  بالن�شبة  امل�شرية توافقاً  ال�شعودية -   - ال�شورية 

اأمركّية  بوعود   ،1978 عام  للجنوب  الإ�شرائيلي  الحتالل  بعد 

واأوروبّية واكبت اّتفاق الّطائف بتنفيذ القرار 425، وباإنهاء هذا 

الحتالل يف اجلنوب، وم�شاعدة لبنان يف جتهيز جي�شه، ثم اإعادة 

اإعماره بدعم من دول الّنفط اخلليجّية.

���ش��ّك��ل ال���ّدع���م ال�����ّش��وري مل��وق��ع رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة، وحت��دي��داً 

للّرئي�س رفيق احلريري، �شلطة القرار على احلكومة وتهمي�شاً 

املقاوم يف  العروبي  اخل��ّط  فيها  الأخ��رى، مبا  ال�شيا�شّية  للقوى 

الّطائفة ال�شنّية، فولد يف جمل�س الوزراء حما�ش�شة بني حركة 

قاد  وامل�شتقبل، حلف ثالثي  ال�شراكي  الّتقّدمي  واحلزب  اأمل 

ا�شتقراراً  لبنان  خاللها  ع��ا���س  حقبة  طيلة  ال�شيا�شّية  احل��ي��اة 

�شوري  ع�شكري  بدعم  اللبناين  اجلي�س  وحظي  واأمنّياً،  �شيا�شّياً 

من خالل تقدمي هبات ع�شكرّية له �شكلت اأحد ركائز جتهيزاته.

ت�����ش��اع��دت وت���رة ع��م��ل��ّي��ات امل��ق��اوم��ة م��ع رف�����س »اإ���ش��رائ��ي��ل« 

اأن حتّرر  املقاومة  وا�شتطاعت  اللبناين،  الن�شحاب من اجلنوب 

اميل حلود يف  العماد  املقاوم  للرئي�س  اأ�شا�شي  دور  الأر���س وبرز 

ورفع  اجلي�س  �شفوف  وتوحيد  للمقاومة  املطلق  الّدعم  توفر 

اإىل جانب تر�شيخ العقيدة القتالية �شد  هيمنة امليلي�شيات عنه 

العدّو الإ�شرائيلي وبالبعد الوطني البعيد عن الطائفّية.

واع��دة  ثقافة  احل��ري��ري  رفيق  ال�ّشهيد  الّرئي�س  دول��ة  �شّكل 

وا�شتعادة  امليلي�شيات  وث��ق��اف��ة  الأه��ل��ّي��ة  احل���رب  مظاهر  لإن��ه��اء 

اخلروج  ت�شتطع  مل  ثقافته  اأّن  غر  وحقوقها،  الّدولة  م�شروع 

دائ��رة  وم��ن  الطائف  لوثيقة  ال�ّشيا�شي  ال�شتهداف  دائ���رة  م��ن 

حتت  ال�شيا�شي  تكوينها  م��ن  ج���زءاً  اأ�شبحت  ال��ت��ي  املحا�ش�شة 

�شعار حفظ الّتوازنات يف منفعة ال�ّشلطة، مما جعل الّدولة تعود 

املذهبّية واملالّية، ف�شقطت بذلك  امليلي�شيات  اإىل هيمنة  جمّدداً 

اأوهام ا�شتعادة م�شروع الّدولة ليبداأ ال�ّشبح املخيف ملردود زيادة 

العجز املايل الذي عجز الرئي�س احلريري عن اإعطاء تربيرات 

واملحا�ش�شة  ال��ف�����ش��اد  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��ع��ج��ز  ه���ذا  لأ���ش��ب��اب  مقنعة 

والهدر.

الو�شط  اإعمار  رغم  الطائف  اأن مرحلة  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

الّتجاري مل تن�شف اأ�شحاب احلقوق من اأهل بروت وغالبّيتهم 

املهجر  ا�شم  حتت  جميل  اأب��و  وادي  يف  املحتّل  فاأخذ  ال�شّنة،  من 

ياأخذ  مل  بينما  احتّلوها،  ع��ق��ارات  قيمة  من  م�شاعفة  اأ�شعافاً 

التي  عقاراتهم،  قيمة  من  القليل  ال��ّن��ذر  اإّل  الأم���الك  اأ�شحاب 

بيعت باأ�شعار خيالّية اأ�شفر عن خ�شائر كبرة لأهايل بروت.

�شيا�شة  الكويت �شمن  اأيلول بعد احتالل   11 اأح��داث  جاءت 

جديدة للجمهورّيني يف اأمركا، وهي �شيا�شة املحافظني اجلدد 

للعرب  وال��ك��راه��ي��ة  ال��ّدي��ن��ي  والتع�شب  بالّتطرف  مت��ّي��زت  ال��ت��ي 

اجلاحمة  وبالّرغبة  ل���«اإ���ش��رائ��ي��ل«  املطلق  بالّتاأييد  وامل�شلمني، 

�شرق  وبفر�س نظرّية  اأفغان�شتان  احتالل  بعد  العراق  لحتالل 

العربي  ال��ع��امل  يف  اخل��اّلق��ة  الفو�شى  وبتعميم  ج��دي��د  اأو���ش��ط 

والإ�شالمي.

بعد الحتالل الأمركي للعراق فرط عقد الإّتفاق الّثالثي 

بني �شورية وال�ّشعودّية وم�شر، فتمّيزت �شورية برف�شها احتالل 

العراق ودعم املقاومة العراقّية.

وللحديث بقية

ح�سن عمر احلّبال

محاولة قتل.. التهام النظام

م�شلحي  اأن  الربيطانية  »الغارديان«  �شحيفة  ذكرت 

م��ا ي�شمى »اجل��ي�����س ال�����ش��وري احل���ر« ح���اول���وا ا���ش��ت��دراج 

القناة  مرا�شل  تومب�شون؛  األيك�س  الربيطاين  ال�شحايف 

قتله،  ب��ه��دف  م��ع��زول��ة،  ك��م��ني يف منطقة  اإىل  ال��راب��ع��ة، 

ال�شحيفة  ونقلت  ب��ذل��ك.  ال�����ش��وري��ة  ال�شلطة  ات��ه��ام  ث��م 

اإىل  ال��ذي ك��ان م��وج��وداً يف حم�س وع��اد  عن تومب�شون، 

»الق�شر«  بلدة  قريبة  منطقة  يف  ك��ان  اإن��ه  قوله  لندن، 

جنوبي حم�س مع زمالئه من فريق القناة حني تعمدت 

جمموعة من امل�شلحني توجيه �شيارتها بطريقة م�شللة 

نار  »اإط���الق  ومنطقة  مقطوعة«  »طريق  اإىل  وخم��ادع��ة 

ع�شوائي«، فتعر�شوا لإطالق نار من قبل اأربعة م�شلحني 

اأنهم  اإل  ���ش��وداء،  ���ش��ي��ارة  ي�شتقلون  »اجل��ي�����س احل���ر«  م��ن 

ومغادرة  امل�شلحني  على  والحتيال  املرواغة  من  متكنوا 

�شد  تعمدوا  امل�شلحني  اأن  تومب�شون  واأو���ش��ح  املنطقة. 

الذين  الدوليني  املراقبني  فريق  وب��ني  بينهم  الطريق 

كانوا يرافقونهم، وعزلهم عنهم. 
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رفض »النموذج اليمني«

تامة  ب�شرية  اأحيط  اجتماعاً  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  وا�شنطن  ا�شت�شافت 

وبني  �شورية«،  ف��رع   - امل�شلمني  »الإخ���وان  جماعة  قيادات  من  جمموعة  بني 

م�شادر  وك�شفت  اوب��ام��ا.  ب��اراك  الأم��رك��ي  الرئي�س  اإدارة  يف  كبار  م�شوؤولني 

الدعوة  على  بناء  اللقاء جاء  اأن  املقد�شي،  »املنار«  ملوقع  مقربة من اجلماعة 

الأمركية،  اخلارجية  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  دائ��رة  قَبل  من  للجماعة  ُوّج��ه��ت 

بالتن�شيق مع دوائر اأمنية اأمركية، بهدف »الت�شاور والتباحث حول م�شتقبل 

الأزمة يف �شورية«، واأن املجتمعني ناق�شوا العديد من ال�شيناريوهات املحتملة 

حرب  واإ�شعال  ال�شورية،  ال�شاحة  تدمر  ت�شتهدف  والتي  املقبلة،  املرحلة  يف 

طائفية.. وخالل الجتماع رف�س ممثلو جماعة »الإخ��وان«، بح�شب امل�شادر، 

النق�شام  حقيقة  ي��درك��ون  لأن��ه��م  ���ش��وري��ة،  يف  اليمني«  »ال��ن��م��وذج  ي�شمى  م��ا 

طلبوا  لذلك  ال�شورية،  املعار�شة  جمموعات  منهما  تعاين  اللذين  وال�شعف 

من الأمركيني العمل من اأجل ت�شعيد ال�شغوط عرب اإجراءات ع�شكرية على 

الأر�س �شد ال�شعب ال�شوري وقيادته. واأ�شافت امل�شادر اأن جماعة »الإخوان« 

جهدت لتقدمي نف�شها لالأمركيني على اأنها »اجل�شم الأف�شل لقيادة �شورية 

»اجلماعة  واأن  وقطر«،  ال�شعودية  ودع��م  الغرب  مب�شاعدة  املقبلة،  املرحلة  يف 

نا�شدت الأمركيني مبزيد من الدعم« للم�شلحني الإرهابيني بال�شالح.



يبدو اأن الأجواء الإيجابية التي �سادت خالل انعقاد 

على  ه���دوءاً  انعك�ست  بعبدا،  ق�سر  يف  احل���وار  ط��اول��ة 

اجلي�ش  ت�سدي  بعد  خ�سو�ساً  الطرابل�سية،  ال�ساحة 

اأن  ل��ك��ن  لري���ب  للم�سلحني وم��الح��ق��ت��ه��م،  ال��ل��ب��ن��اين 

احلوادث الأمنية يف لبنان ال�سمايل مرتبطة بالأو�ساع 

حملياً،  لي�ش  التوتري  ق��رار  ف��اإن  وبالتايل  �سورية،  يف 

فهل ي�ستمر هذا الهدوء طوياًل، اأم اأنه بات اأ�سبه بهدنة 

موؤقتة؟

التوتري  اأ�سباب  اأن  يوؤكد مراقبون  ال�سدد،  يف هذا 

اإيواء امل�سلحني الهاربني من  لتزال قائمة، وتكمن يف 

املذهبية  النعرات  واإث��ارة  »اإن�ساين«،  �ستار  �سورية حتت 

وا�ستمرار  واجلماعة«،  ال�سنة  اأه��ل  »ن�سرة  �سعار  حتت 

ت���دف���ق امل������ال اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��م�����س��ل��ح��ني ب��ح��ج��ة اإغ���اث���ة 

فهو  راهناً،  والأخطر  امل�ستجد  الأم��ر  اأم��ا  »النازحني«، 

ما اأعلنه ال�سيخ عمر بكري ف�ستق، من اأنه اأ�سبح هناك 

»�ساحية �سمالية مقابل �ساحية جنوبية«، اأي حماولة 

املقاومة  �سالح  مع  الداخلي  القتتال  �سالح  مقاي�سة 

الذي حمى لبنان وهزم »اإ�سرائيل«.

اأن ح����وادث  ت���وؤك���د  امل����ذك����ورة  امل���ح���اول���ة  اأن  لري����ب 

طرابل�ش املرتافقة مع ت�سعيد الأزمة ال�سورية، ت�سب 

يف نهاية املطاف يف م�سروع ا�ستهداف نهج املقاومة يف 

»ال�ساحية  معادلة  ف�ستق، من خالل  بح�سب  املنطقة، 

ال�سمالية«.

اأما الأمر الثاين والأكرث خطورة، والذي يندرج يف 

اللبناين،  الن�سيج  املنطقة، فهو متزيق  م�سروع تفتيت 

عرب تنفيذ عملية فرز مذهبي منظم يف طرابل�ش، من 

خالل العتداءات على اأبناء الطائفة العلوية واإرهابهم 

مهمة  خطوة  ي�سكل  ما  املدينة،  مغادرة  اإىل  ودعوتهم 

يف  ب��داأت  التي  املذهبية  »الكونتونات«  اإقامة  عملية  يف 

العراق، مروراً يف �سورية، وو�سولها موؤخراً اإىل لبنان.

امل��ذك��ورة منظمة وفق  اأن الع���ت���داءات  ي��وؤك��د  وم��ا 

اأن  الأمنية،  الأجهزة  اأح��د  وباإ�سراف  معلومات،  »دات��ا« 

املذهبي،  انتماءهم  يعرفون  ل  عليهم  املعتدى  ج��ريان 

بح�سب م�سادر طرابل�سية وا�سعة الطالع.

اأن  م��ع��ل��وم��ات خ��ا���س��ة  ال�����س��ي��اق، ك�سفت  ه���ذا  ويف 

الأ�سخا�ش الذين اعتدوا على اأحد متاجر العلويني 

يف مدينة امليناء كان بحوزتهم بندقية من نوع »ج3«، 

وم�سادرة  الأمنية  الأج��ه��زة  اأح��د  ل��دى  توقيفهم  مت 

ال��ب��ن��دق��ي��ة، ث���م اأط���ل���ق���وا ب��ن��اء لأوام������ر اأح����د ال��ق��ادة 

الأمنيني.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ح������ّذرت م�������س���ادر اإ���س��الم��ي��ة 

طرابل�سية من ات�ساع رقعة العتداءات لتطاول خمتلف 

موؤكدة  املقاومة،  لنهج  املوؤيدين  الطرابل�سية  الأفرقاء 

اأن م�سروع اإفراغ طرابل�ش من الأفرقاء املذكورين، هو 

قيد الدر�ش لدى التكفرييني ومن يقف خلفهم.

اأ�سدقاء  تلقت حتذيرات من  اأنها  امل�سادر  وتك�سف 

التكفريية يف  م�سرتكني بينها وبني بع�ش املجموعات 

موؤيدة  اأط��راف  وج��ود  اأن  امل�سادر  وتعترب  ال�ساأن،  ه��ذا 

اإقامة  لنهج املقاومة يف عا�سمة ال�سمال يعيق م�سروع 

اأنها تتابع حتركات  اإىل  ال�سمالية«، م�سرية  »ال�ساحية 

تت�سدى  ق��د  اأن��ه��ا  اإىل  وملمحة  امل�����س��روع،  ه��ذا  اأدوات 

ل��ه عند ال�����س��رورة، الأم���ر ال��ذي ق��د يدفع اأدوات����ه اإىل 

املدينة،  ع��ن  املقاومة  م��وؤي��دي  جميع  اإق�ساء  حم��اول��ة 

لإمتامه.

و�سط هذه الأجواء املاأزومة، و�سل تيار »امل�ستقبل« 

التكفرييني  دع��م  يف  ا�ستمر  ف���اإذا  ح��رج��ة،  مرحلة  اإىل 

فيكون  واأمنياً،  �سيا�سياً  وتغطيتهم  ولوج�ستياً،  مادياً 

لهم من  البيئة احلا�سنة  ووف��ر  املجهول،  دخ��ل يف  قد 

املتطرفني  تنامي  يدفع  م��ا  ي���دري،  ل  اأو  ي��دري  حيث 

حال  ويف  ال�����س��ارع،  يف  ن��ف��وذه  ح�ساب  على  الإ�سالميني 

كلتا  ففي  ال��ف��راغ،  الوهابيون  ف�سيمالأ  منه،  ان�سحابه 

احلالتني ل يح�سد اإل اخل�سارة، وما تردده يف املواقف 

موؤخراً يف �ساأن انت�سار اجلي�ش يف طرابل�ش، وم�ساركته 

اخل��ج��ول��ة يف احل���وار ال��وط��ن��ي، وان��ت��ق��اد ال��ن��ائ��ب وليد 

ال�سورية«  »املعار�سة  ت�سليح  م�ساألة  حول  له  جنبالط 

اإل دليل على ذلك.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان، �أ�شاد بعودة 
ق�سري  غياب  بعد  جديد،  من  االلتئام  اإىل  الوطني  احل��وار  طاولة 

طويل، وبدعوة م�سكورة وجهد مبذول من رئي�س اجلمهورية اللبنانية 

العماد مي�سال �سليمان، والروؤ�ساء نبيه بري وجنيب ميقاتي.

ال�سيا�سية  واالأط��راف  القوى  وكل  اللبنانيني  امل�سوؤولني  اللقاء  ودعا 

اإىل و�سع حد جذري ملا يح�سل من خروقات اأمنية وخطف متبادل 

قبل فوات االأوان.

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء االإ�سالمي الوحدوي، 
�سعوبهم،  ع��ن  نيابة  يعلنون  ال��ع��رب  احل��ك��ام  اأن  اع��ت��ر 

املركزي«  احلقيقي  »العدو  ملواجهة  ال�سرق  �سطر  التوجه 

اإليهم متو�سحًا بعباءة حفيد ر�سول اهلل �سلى اهلل  القادم 

عليه و�سلم؛ �سيدنا احل�سني! ال�سيما بعد اأن ك�سفت وثائق 

الواليات  من  بنف�سه  طلب  ال�سعودية  ملك  اأن  »ويكيلك�س« 

املتحدة »قطع راأ�س االأفعى«، يجاريه يف ذلك م�سايخ النفط 

يف قطر واالإمارات واالأردن، معترين اأن اإيران ت�سكل لهم 

تهديدًا وجوديًا.

• جتمع العلماء امل�سلمني لفت اإىل اأن اإمكانية قيام العدو ال�سهيوين 
مبغامرة ع�سكرية، م�ستغاًل الو�سع يف �سورية، واإرها�سات ما ي�سمى 

اأي وقت م�سى، ما  اأكرث من  ب�»الربيع العربي«، باتت اليوم متوقعة 

من  ت�ستفيد  دفاعية  ا�سرتاتيجية  اإيجاد  املتحاورين  على  يفر�س 

اإمكانات وخرات و�سالح املقاومة يف مواجهة اأي عدوان.

الدعوة  وج��دد  بعودة احل��وار،  رّح��ب  اللبناين  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر   •
الطوائف  داخ��ل  ال�سيا�سية  التعددية  عن  لتعّر  الطاولة  لتو�سيع 

واملذاهب، م�سريًا اإىل اأن العرة يف التزام املتحاورين ببنود البيان 

هو  ال��ذي  االنتخاب  قانون  جتاهل  وم�ستغربًا  لتنفيذها،  اخلتامي 

قاعدة اأي اإ�سالح.

الن�سال  حلركة  العام  االأم��ني  ال���داوود؛  في�سل  ال�سابق  النائب   •
اللبناين العربي، اأّيد »اإعالن بعبدا« وما  ت�سمنه من مبادئ وطنية 

كل  فيه  عام،  ت�سارك  وطني  ملوؤمتر  عنوانًا  تكون  الأن  ت�سلح  عامة، 

القوى ال�سيا�سية واحلزبية، وخمتلف �سرائح املجتمع املدين، لقيام 

عقد اجتماعي بني اللبنانيني، يوؤ�س�س لقيام دولة موؤ�س�سات وقانون، 

تقفز فوق دولة املزرعة التي ينتقدها اجلميع.

طاولة  قيمة  اأن  اع��ت��رت  ل��ب��ن��ان  يف  الإ���س��الم��ي  ال��ع��م��ل  جبهة   •
الأنه من دون حوار بني  نف�سه،  الوطني هو احل��وار  وموؤمتر احل��وار 

اللبنانيني وجلو�س على طاولة واحدة للتباحث يف االأمور امل�سريية 

التي تعني الوطن وتهم كل املواطنني، �سيبقى كل فريق متمر�س خلف 

طائفته ومذهبه، و�سيبقى الت�ساحن واالحتقان والتجاذب ال�سيا�سي 

والرتا�سق االإعالمي �سيد املوقف.

حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأم��ني  ح��م��دان؛  م�سطفى  العميد   •
يجب  املن�سود  احل��وار  اأن  راأى  املرابطون،   - امل�ستقلني  النا�سريني 

يكون  كي  ال�سيا�سي  اللبناين  املجتمع  اأطياف  لكل  جامعًا  يكون  اأن 

االأخ�سر  ال�سوء  اإع��ط��اء  املجتمعني  على  متمنيًا  �ساماًل،  وطنيًا 

واالأزق��ة،  الزواريب  يف  املنت�سر  ال�سالح  كل  جلمع  اللبناين  للجي�س 

مذهبية  الأغرا�س  ُي�ستخدم  وال��ذي  والقرى،  وامل��دن  العا�سمة  ويف 

وطائفية.

�سعد  الرئي�س  وج��ود  اأن  راأى  عرقجي  ع��دن��ان  ال�سابق  النائب   •
يبدو  التي  جلماعته،  �سروري  املرحلة  هذه  يف  لبنان  يف  احلريري 

اأنها فقدت البو�سلة، واأ�سبحت خا�سعة ملنطق ال�سلفيني املتطرفني. 

وعن مقاطعة جعجع لطاولة احلوار، فوجدها عرقجي منطقية، الأنه 

اندالع  اإىل  توؤدي  اأن  التي ميكن  ال�سالح  االأول من فو�سى  امل�ستفيد 

فتنة مذهبية، فتتحقق متنيات رئي�س القوات، عّلها حتيي م�ساريعه 

التق�سيمية والفدرالية التي تربى عليها.

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

هل وصل »المستقبل« إلى مرحلة حرجة في طرابلس؟

مل�سلحة من متزيق ن�سيج املجتمع اللبناين؟
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• بين »القوات« و»المستقبل«.. انتخابات الكورة 
جانب  م��ن  ُي��ت��خ��ذ  ق����رار  اأي  م��ن  »م�ستقبلية«  م�����س��ادر  ت��ت��خ��وف 

بوفاة  �سغر  ال��ذي  للمقعد  مر�سح  اختيار  جلهة  »ال��ق��وات«  حلفائهم 

اإعالن  وقبل  »امل�ستقبل«،  ماكينة  اأن  العلم  مع  حبيب،  فريد  النائب 

للت�ساور،  الكورة  فاعليات  مع  مكثفة  اجتماعات  تعقد  كانت  الوفاة، 

والغريب كان الجتماع الذي ُعقد بني عدد من ال�سباط املتقاعدين 

امل�ستقبل«؛ عميد حمود، مع  يف الكورة، وامل�سوؤول الع�سكري يف »تيار 

العلم اأن اأو�ساطاً قواتية لديها النية برت�سيح قريبة النائب املتوفى، 

خلفاً له لتكملة وليته النيابية.

• طلب على معلمي اللغة العربية
اأكدت م�سادر تربوية اأن معلمي اللغة العربية واخلطابة لن يكون 

لديهم عطلة �سيفية، ففرتة العطلة ال�سيفية امتالأت من قبل عدد 

الذين  املقبلة،  النيابية  النتخابات  للرت�سح يف  الطاحمني  كبري من 

العربية واخلطابة قبل الإعالن عن تر�سيحهم،  اللغة  يريدون تعلم 

وقبل الظهور الإعالمي.

ع 
َ
• بن جدو.. ُمقاط

ال�سخ�سيات  اإىل  اأوع���زت  اآذار   14 ق��وى  ق��ي��ادات  اأن  اآذاري����ة،  م�سادر  اأعلنت 

والإعالميني املنطوية حتت لوائها مبقاطعة حمطة »امليادين«، علماً اأن مالكها 

الإعالمي غ�سان بن جدو لديه عالقات مع �سخ�سيات بارزة يف قوى 14 اآذار.

• الشمال ممر.. وليس مقرًا
»ال��ت��ي��ار«، وحتت  م�سوؤولني يف  اأن��ه طلب من  ب��ارز  »م�ستقبلي«  اأك��د م�سدر 

املجموعات  اإىل  وال��ذخ��ائ��ر  الأ�سلحة  لتهريب  اآم��ن��ة  مم���رات  ت��اأم��ني  ال�سغط، 

امل�سلحة يف �سورية، مع العلم اأن اأمنيني يف مراكز ح�سا�سة تابعة لآل احلريري 

حذروا من خطورة املو�سوع، واأبلغو القيادة »امل�ستقبلية« بذلك.

من هنـــا وهنــــاك



يف  ال�ستئنافية  العامة  النيابة  من  اخلن�ساء  مي  املحامية  تقدمت 

بريوت، بدعوى �سد جمهولني بتهمة تاأليف ع�سابة اإرهابية ومالحقة 

خمتلفة  ب�����س��ي��ارات  ملالحقة  تتعر�ش  اأن��ه��ا  اكت�سفت  اأن  بعد  وت��ه��دي��د، 

اأن الإره��اب املدعوم من دول  اإىل  اأوق��ات خمتلفة، لفتة  ترت�سدها يف 

متاآمرة اأوجدت مراكز لها ومولتها باملال وال�سالح، لالنتقام والهجوم 

على كل من يرغب يف مقا�ساة العدو ال�سهيوين والأعراب املت�سهينني، 

فاحتدت كل هذه القوى وب��داأت تتطور، ل�سيما يف ظل مالحقة ملك 

البحرين وحكومته، والوقوف �سد متويل املرتزقة لقتل الأبرياء داخل 

�سورية، ما زاد وترية املالحقة وامل�سايقة، بالإ�سافة اإىل التهديدات.

ملجرمي  مالحقتها  ظل  ويف  اأنها  اإىل  اخلن�ساء  املحامية  واأ���س��ارت 

جرائم  يرتكبون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  ال��زع��م��اء  وبع�ش  ال�سهاينة  احل���رب 

�سد الإن�����س��ان��ي��ة داخ���ل ب��الده��م، ومي��ول��ون م��رت��زق��ة ل��الإط��اح��ة بحكم 

ممانع للعدو ال�سهيوين يف �سورية، بال�سرتاك مع عدد من املحامني 

الأوروبيني ب�سفتهم منظمة دولية حقوقية تقا�سي الإجرام والف�ساد 

اأخ��رى،  ودول  له��اي  يف  اجلنائية  الدولية  املحاكم  اأم��ام  مكان،  كل  يف 

لكنها  جمهول،  �سد  بعنوان  وهي  بها،  للتحقيق  ال�سكوى  بهذه  تتقدم 

ت�سك يف كل من �سمري جعجع والقوات اللبنانية، وما ُي�سمى »املعار�سة 

ال�سورية« و»اجلي�ش ال�سوري احلر«، وحكام بع�ش الدول العربية.

طالبة  ال�سخ�سي،  الدع��اء  �سفة  دعواها  يف  اخلن�ساء  اتخذت  وقد 

الأرق��ام  اأ�سحاب  ومعرفة  بها،  للتحقيق  املخت�ش  املرجع  اإىل  اإحالتها 

للمو�سوع،  املمولة  ال��دول��ة  ه��ي  وم��ن  حمر�سهم،  ه��و  وم��ن  الهاتفية، 

ومعرفة اأ�سحاب ال�سيارات التي تتعقب املدعية، واإحالتهم اأمام الق�ساء 

املخت�ش، واإلزامهم بدفع عطل و�سرر، وحفظ حق املدعية للمطالبة 

بحقوقها كاملة �سد كل من يظهره التحقيق.

ي������زداد ال��ق��ل��ق واخل������وف م���ن اح��ت��م��ال 

وحرب  فتنة،  اإىل  لبنان  يف  الو�سع  ان��دف��اع 

باب  بني  ال�ستباكات  بعد  خ�سو�ساً  اأهلية 

امل�سلح يف  التبانة وجبل حم�سن، والنت�سار 

ذلك  وق��ب��ل  وع��ك��ار،  اأح��ي��اء طرابل�ش  بع�ش 

يف ط��ري��ق اجل��دي��دة وامل���رتاف���ق م��ع خطاب 

ا�ستقطابات  ب��اجت��اه  ي��دف��ع  مقيت  مذهبي 

اجلي�ش  ع��ل��ى  بالتهجم  وامل�����س��ح��وب  ح����ادة 

الوطني.

وي����رى ال��ب��ع�����ش اأن ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة 

يف ل��ب��ن��ان م���ه���ي���اأة ل���ع���ودة ان������دلع احل���رب 

 ،1975 الأهلية على غرار ما ح�سل يف عام 

���س��وري��ة  اأح��������داث يف  م����ن  ي���ج���ري  م����ا  واأن 

والعربي  والإقليمي  ال��دويل  وال�ستقطاب 

احلا�سل ب�ساأنها، اإىل جانب انعكا�ساته على 

اأط���راف  ت���ورط  نتيجة  اللبنانية  ال�����س��اح��ة 

ل��ب��ن��ان��ي��ة حم��ل��ي��ة م��ت��ط��رف��ة م��دع��وم��ة من 

مناطق  بع�ش  وحت��وي��ل  ���س��ب��اط،   14 ق���وى 

امل��اأوى  لتوفري  قواعد  اإىل  والبقاع  ال�سمال 

وم�ساعدتها  امل�سلحة،  الإرهابية  للجماعات 

ال�سالح  وتهريب  �سورية  اإىل  الت�سلل  على 

والتخريب،  القتل  ب��اأع��م��ال  للقيام  اإل��ي��ه��ا، 

اإمنا هي موؤ�سرات ومعطيات على  كل ذلك 

اجتاه لبنان رويداً رويداً اإىل منزلق احلرب 

الأهلية.

لكن ال�سوؤال املطروح هنا هو: هل نحن 

احل��رب  اأن��ت��ج��ت  ال��ت��ي  ال�75  اأم���ام معطيات 

اأم���ام  اأم  ال��ت��ي ق���ادت اإىل احل���رب الأه��ل��ي��ة، 

معطيات خمتلفة جتعل احلرب م�ستبعدة، 

هنا  الأم��ن��ي��ة  الأح����داث  بع�ش  ح�سلت  واإن 

وهناك؟

بالنظر اإىل معطيات عام 75، يتبني اأن 

لبنان اندفع اإىل اأتون احلرب الأهلية لعدة 

اأ�سباب اأهمها:

1- عدم وجود مناعة وطنية �سد احلرب، يف 
ظل ا�ستقطاب طائفي حاد، مل يكن ال�سعب 

اللبناين اخترب ماآ�سيها.

اأ�سا�ش  على  اللبناين  اجلي�ش  انق�سام   -2
طائفي.

ال���ف���رق���اء يف احل����رب  ك���اف���ة  ان����خ����راط   -3
الأهلية .

ال���غ���رب���ي���ة  ل�����ل�����دول  وج���������ود خم����ط����ط   -4
و»اإ���س��رائ��ي��ل« والأن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��وال��ي��ة 

امل�سري  ال��ن��ظ��ام��ان  م��ق��دم��ه��ا  ويف  ل��ل��غ��رب، 

وال�سعودي يف دفع لبنان اإىل احلرب الأهلية 

لتوفري املناخ املوؤاتي لتمرير اتفاقية كامب 

�سيا�سية  لبيئة  ومتهيد  جهة،  م��ن  ديفيد، 

يف ل��ب��ن��ان ل��ع��ق��د ات���ف���اق اإذع�����ان مم��اث��ل مع 

»اإ�سرائيل«.

 2012 ع��ام  معطيات  اإىل  بالنظر  لكن 

ال����ذك����ر غ��ري  امل���ع���ط���ي���ات الآن����ف����ة  اأن  ن�����رى 

متوافرة لالأ�سباب الآتية:

ال��ل��ب��ن��اين  ال�����س��ع��ب  اأن  الأول:  ال�����س��ب��ب 

اأ�سبح اليوم يعار�ش بقوة اأي طرف لبناين 

اأت��ون احل��رب الأهلية، لأنه  اإىل  يريد دفعه 

خرب مراراتها ودفع اأثماناً غالية نتيجتها، 

وق���د جت�����س��د ه���ذا امل��وق��ف م���وؤخ���راً  عندما 

ال�سمال  يف  الأم��ن��ي��ة  الن��ف��ج��ارات  ح�سلت 

وب����ريوت، ح��ي��ث ع���ربت ف��ع��ال��ي��ات طرابل�ش 

امل��دين ع��ن رف�سها احل��ازم  وق��وى املجتمع 

�سلطة  ب��اأي  القبول  وع��دم  الأمني،  للفلتان 

بديلة عن �سلطة الدولة، ومطالبتها بن�سر 

انتقدت فعاليات  اللبناين، يف حني  اجلي�ش 

ب���ريوت واأه�����ايل ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة ب�سدة 

تفجري  على  امل�ستقبل  تيار  ميلي�سيا  اإق��دام 

الو�سع الأمني وتهديد ال�سلم الأهلي.

ال���س��ط��ف��اف��ات  اأن  ال����ث����اين:  ال�����س��ب��ب 

على  ت��ق��وم  ل  ال��ي��وم  ال��ب��الد  يف  ال�سيا�سية 

وطنية  ق��اع��دة  على  واإمن���ا  طائفي،  اأ���س��ا���ش 

اأحزاب  اآذار يتاألف من   14 عري�سة، فحلف 

وكذلك  ال��ط��وائ��ف،  ك��ل  اإىل  تنتمي  وق���وى 

حلف قوى 8 اآذار .

ال���ق���وى  ت�������وازن  اأن  ال���ث���ال���ث:  ال�����س��ب��ب 

ال���داخ���ل���ي ل ي�����س��م��ح ب���ان���دف���اع ال���ب���الد اإىل 

اأن حلف  ج���ان���ب  ف�����اإىل  الأه���ل���ي���ة،  احل�����رب 

اآذار( يرف�ش الجنرار  الوطنية )8  القوى 

برهنت  كما  الأه��ل��ي��ة،  واحل���رب  الفتنة  اإىل 

الأح���������داث م���ن���ذ اغ���ت���ي���ال ال���رئ���ي�������ش رف��ي��ق 

احلريري وحتى اليوم، فاإن احلكومة اليوم 

اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  اآذار   14 ق��وى  بيد  لي�ست 

ت�سيطر  القوى  هذه  كانت  وعندما  الفتنة، 

على احلكومة واأقدمت يف 5 اأيار عام 2007 

ات�سالت  �سبكة  ي�ستهدف  ق��رار  اتخاذ  على 

امل��ق��اوم��ة لإث������ارة ال��ف��ت��ن��ة، ك���ان رد ال��ق��وى 

الوطنية واملقاومة بعملية جراحية حا�سمة 

اأ�سقطت الفتنة ..

اللبناين  اجل��ي�����ش  اأن  ال���راب���ع:  ال�سبب 

اليوم مل يعد م�سّكاًل على اأ�سا�ش طائفي، ل 

هوية وطنية له ي�سهل تق�سيمه، واإمنا اأ�سبح 

وطنية  عقيدة  ميلك  موحداً  وطنياً  جي�ساً 

مقاومة لالحتالل ال�سهيوين، وي�سكل قوة 

حامية للوحدة الوطنية وال�سلم الأهايل.

الغربية  ال���دول  اأن  اخل��ام�����ش:  ال�سبب 

متحم�سة  غري  فلكها  يف  الدائرة  والأنظمة 

خليار دفع لبنان اإىل اأتون احلرب الأهلية، 

واإن كانت تريد جعل ال�سمال منطقة رخوة 

لإطالة اأمد ال�ستنزاف يف �سورية، وال�سبب 

لأن احلرب تعني اإما �سقوط الدولة وحتول 

عليها  ال�سيطرة  ي�سعب  �ساحة  اإىل  لبنان 

وال��ت��ح��ك��م ب��ه��ا م���ا ي��ل��ح��ق ال�����س��رر الأم��ن��ي 

بدول الغرب والكيان ال�سهيوين، اأو اندفاع 

بعملية  للقيام  وامل��ق��اوم��ة  الوطنية  ال��ق��وى 

ج���راح���ي���ة حت�����س��م ال�������س���راع ع��ل��ى الأر������ش 

اأ�س�ش  على  ال��ن��ظ��ام  ب��ن��اء  وتعيد  ل�ساحلها 

وطنية عروبية مقاومة.

ان��ط��الق��اً مم���ا ت��ق��دم مي��ك��ن ال���ق���ول اإن 

ال���ظ���روف ل��ي�����س��ت يف ���س��ال��ح ع����ودة احل���رب 

الأهلية.

ح�سني عطوي 
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الجبل - التبانة.. 
الفقراء وقود معارك الفتنة

واحلرمان..  والفقر  والإهمال  املعاناة  ق�سة طويلة من  التبانة وجبل حم�سن  بني 

غري  وكاأنهما  ب��وؤ���س��اً،  واأك��رثه��م��ا  اللبنانية،  املناطق  اأف��ق��ر  م��ن  حم�سن  وجبل  فالتبانة 

موجودتني على اخلارطة اللبنانية اإل يف موا�سم النتخابات والقتل اجلماعي التي تقوم 

باإح�سائه قنوات التلفزة من فرتة اإىل اأخرى.

ووزراوؤه��ا  ونوابها  زعماوؤها  واح��دة وم�ستقرة،  كانت  »فاطمية«  منطقتان يف مدينة 

ر باملليارات، لكن ما من اأحد منهم  كرث، ومعظمهم من اأ�سحاب املحافظ املالية التي تقدَّ

لتنمية حقيقية لتوفر  اأو حاول و�سع خمطط  املنكوبة،  املدينة  ا�ستثمر بع�ش ماله يف 

اآتياً من خارج  اأن��ه كان  عليها، رغم  بته زعيماً  ن�سّ ال��ذي  البلد، حتى  فر�ش عمل لأه��ل 

واجباته  ببع�ش  قام  فليته  ال�سغرية،  احل��روب  وبع�ش  الوعود  �سوى  يبعها  مل  املدينة، 

كموظف ر�سمي يقب�ش من اأموال ال�سرائب املاأخوذة من اللبنانيني ليتابع اأمور حياتهم 

منطقتني  هناك  اأن  تنا�سى  اأو  ن�سي  امل�سوؤولني  ه���وؤلء  م��ن  اأت��ى  م��ن  ك��ل  ومعي�ستهم.. 

موجودتني ا�سمهما التبانة وجبل حم�سن، ول يتذكرهما اإل مبوا�سم النتخابات.

طاملا كان الفقر واحلرمان والإهمال الر�سمي يجمع التبانة واجلبل، وغالباً ما كانت 

العالقات  تكون  فعندما  تفرقهما،  والإقليمية  العربية  وال�سيا�سية  املذهبية  اخلالفات 

جيدة بني �سورية ودول اخلليج، تكون التبانة وجبل حم�سن من�سية وغري موجودة على 

ُترفع رايات  ال��دول، فهيهات ثم هيهات؛  اإذا تدهورت العالقات بني تلك  اأما  اخلارطة، 

فالتبانة  حم�سن..  جبل  يف  ترفرف  ال�سوداء  وال��راي��ات  التبانة،  يف  واجل��ه��اد«  »الن�سرة 

حتى  ول  خليجيون  ول  �سوريون  يوجد  ول  الفقراء،  من  اأك��رثي��ة  فيها  حم�سن  وجبل 

اأمريكيون.. فلم اخلالفات والنزاعات بني املنطقتني املدمعتني بالفقر؟

بداأت ال�ستباكات بني املنطقتني اإبان احلرب الأهلية اللبنانية )1975-1990( ب�سبب 

خالفات يقال اإنها طائفية و�سيا�سية، فقد حتالف وقتها احلزب العربي الدميقراطي مع 

�سورية، وانخرط اإىل جانب اجلي�ش ال�سوري يف قتاله �سد حركة التوحيد الإ�سالمي، 

التي كانت تتمركز يف باب التبانة.

ويف اآب 1984، ن�سبت معارك عنيفة بني حركة التوحيد املدعومة من جلنة امل�ساجد 

وتعزز  اأخ��رى،  جهة  من  الدميقراطي  العربي  واحل��زب  جهة،  من  الإ�سالمية  واللجنة 

موقف احلركة عندما اأحكمت ال�سيطرة على منطقة امليناء يوم 22 اآب من العام نف�سه، 

بعد قتال �سر�ش يف �سوارع طرابل�ش، �سقط خالله اأكرث من اأربع مئة قتيل، وا�ستمر قتال 

اتفاقية �سالم، بو�ساطة �سورية، حداً لالقتتال.  اأن ت�سع  اأيلول، قبل   18 ال�سوارع حتى 

العربي  انكفاأ احلزب  فيما  التوحيد،  �سيطرت على طرابل�ش حركة   1985 عام  وبحلول 

بني  املتاري�ش  على  اأبقى  الوقت من  ذلك  ومنذ  الدميقراطي يف منطقة جبل حم�سن، 

املنطقتني، اأو من اأعطى الإيعاز على اإقامتها؟ وما هي الغاية؟

اأقرتهما  اإثر قرارين  2008 ح�سل نزاع م�سلح بني املعار�سة وامل��والة وقتها،  اأيار  يف 

امل��والة،  جانب  اإىل  وقفت  فالتبانة  ال�سمال،  هّب  وبالتايل  ال�سنيورة،  الرئي�ش  حكومة 

املعار�سة وقفوا  م��والة ول  اأمرهم ل  املعار�سة، غريب  اإىل جانب  وجبل حم�سن وقف 

اإىل  الطرفني  قادة  تو�سل  وبعدها  املزمنة..  احلياتية  وم�ساكلهم  مطالبهم  جانب  اإىل 

عقد اتفاق م�ساحلة، وو�سع حد لالقتتال الذي ذّكر الأهايل والآمنني باحلرب الأهلية.

وا�ستمرت  النار،  اإط��الق  لوقف  الر�سمية  الإع��الن��ات  وتكررت  ال�ستباكات،  تنته  مل 

املواطنون من  واليوم، يخاف  2011 و2012..  العامني  الورق بني  على  التفاقات حرباً 

احتمال اأن ميتد خط املجازر من �سورية اإىل لبنان.

ل�»خربطة«  فتنة  اإىل  �ساعياً  الرماد،  كانت حتت  التي لطاملا  بالنار  يلعب  هناك من 

الو�سع الأمني، وا�ستعماله و�سيلة �سغط لتح�سني �سروطه على ال�ساحة اللبنانية، وحتى 

الدولية، فبع�ش التيارات والأحزاب ال�سيا�سي تعمل على �سحن النفو�ش، ورفع من�سوب 

الكراهية واحلقد بني اأبناء املنطقتني، ليفّجر ال�ساحة اللبنانية حني تدعو احلاجة اإىل 

ذلك..

�سعيد عيتاين

احلرب الأهلية اللبنانية.. درو�ش ما زالت يف البال

القلق من عودة الحرب األهلية
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• المناخ الشعبي يحبط مخطط التفجير األمني في طرابلسالخنساء تدعي على عصابة إرهابية
اإمن��ا جاء  الأمني يف طرابل�ش  الو�سع  اإجها�ش خمطط تفجري  اأن  �سمالية  اأف��ادت م�سادر   

الزواريب  حروب  ولعودة  امليلي�سياوي،  والفلتان  للفو�سى  بقوة  الراف�ش  ال�سعبي  املناخ  نتيجة 

والأزقة. واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن تيار امل�ستقبل يعاين من ت�سدعات يف قاعدته ال�سعبية نتيجة 

خياراته املتعار�سة مع م�سالح املواطنني، وهو ما دفعه اإىل قبول دعوة رئي�ش اجلمهورية للحوار، 

والكف عن خطاب التوتري والتحري�ش �سد اجلي�ش الوطني.

• تحذير غربي من مخاطر االنفجار األمني في لبنان
ذكرت املعلومات اأن الت�سالت الغربية الأخرية مع امل�سوؤولني اللبنانيني جاءت لتحذر من 

خماطر النفجار الأمني، بعد اأن �سعرت العوا�سم الأوروبية بالقلق من اأن يوؤدي غرق لبنان يف 

ال�سهيوين. ولفتت  الكيان  واأمن  اأمنها،  �سلبية على  انعكا�سات  اإىل  والعنف  الفو�سى  حالة من 

امل�سادر اإىل اأن الدول الغربية قلقة اأي�ساً من اأن يوؤدي انفجار الو�سع الأمني يف لبنان اإىل اندفاع 

القوى الوطنية واملقاومة اإىل احل�سم مع فريق 14 اآذار، وبالتايل خ�سارة نفوذها يف لبنان.



املحر�سون يف ال�سيا�سة ال 

ميونون على امل�سلحني على 

االأر�ض، واأحداث �سورية اإن طالت 

قد تنتقل اإىل االأردن، اأما لبنان فلم 

يتعلم من جتارب حربه االأهلية.

ع�سو جبهة العمل االإ�سالمي 

يف لبنان؛ النائب كامل الرفاعي، 

يك�سف من خالل جريدة »الثبات« 

حقيقة الو�سع االأمني يف البقاع، 

ولكم احلوار.

ي�ؤكد النائب كامل الرفاعي جتذر 

البقاع داخ��ل لبنان، رغ��م وج���د اخللل 

الأم���ن���ي امل���ح���دود يف ب��ع�����ض م��ن��اط��ق��ه، 

م�شرياً اإىل انعكا�ض ذلك على البقاعيني 

على  البقاعي  »امتياز  يق�ل:  حت��دي��داً، 

ال�شيا�شية  وتالوينه  مذاهبه  اختالف 

تاأثره  ع��دم  يعني  ل  امل�شرتك،  بالعي�ض 

لل�شيا�شيني،  احل��ادة  التجاذبات  ب�طاأة 

ق�شايا  اأم  حملية  م�شائل  ك��ان��ت  ���ش���اء 

وامل�شاهرة  العائلي  والتداخل  اإقليمية، 

ب���ني ال��ب��ق��اع��ي��ني وال�������ش����ري���ني ك��ب��رية 

جداً«، يف�شر الرفاعي الت�تر الأمني يف 

البقاع بالإ�شارة اإىل حمدوديته، مقارنة 

يح�شل  ما  لبنان،  من  اأخ��رى  مبناطق 

ب���راأي���ه يف ع��ر���ش��ال وج�����اره����ا، ي��ن��درج 

ب�شبب  املزمنة  احل���دود  م�شاكل  �شمن 

وبالتايل ل اجلي�ض  الأرا���ش��ي،  ت��داخ��ل 

�شبط  باإمكانه  ال�����ش���ري  ول  اللبناين 

�شرورة  اإىل  وي�شري  بالكامل،  احل���دود 

اأن عدداً من النازحني من  عدم ن�شيان 

ال��ب��ق��اع  حم��اف��ظ��ة ح��م�����ض ج�����اءوا اإىل 

من  يك�ن  اأن  الطبيعي  ومن  ال�شمايل، 

بني ه�ؤلء عدد من امل�ؤيدين للمعار�شة 

اأم  باأفكارهم  �ش�اء  �ش�رية،  يف  امل�شلحة 

على  حربهم  يف  للم�شلحني  مب�ؤازرتهم 

�ش�رية، بح�شب الرفاعي.

وع���ن اأع����داد ال�����ش���ري��ني ال��ن��ازح��ني 

تاأييدهم  ون�شب  حم�ض،  حمافظة  من 

يقدر  له،  معاداته  اأو  �ش�رية  للنظام يف 

ال��رف��اع��ي، ع���دد ال��ن��ازح��ني م��ن حم�ض 

اأهلية  جمعيات  اإىل  بال�شتناد  وريفها 

اآلف   8 اأو  اآلف   6 ب���ح����اىل  ب��ق��اع��ي��ة 

�شخ�ض على اأكرث تقدير، وي�شري اإىل اأن 

ويعمل�ن  م�شامل�ن  ال�ش�ريني  من   ٪80
يف القطاع الزراعي، اأما ال�20٪ املتبقية 

فهم يتعاطف�ن مع امل�شلحني ويقدم�ن 

ل���ه���م ال����دع����م ال��ل���ج�����ش��ت��ي وي���ه���رب����ن 

ت�قف  بعد  الرفاعي  ويق�ل  الأ�شلحة«، 

ق��ل��ي��ل: »جت����ار الأ���ش��ل��ح��ة يف م��ث��ل ه��ذه 

وج�د  مع  بكثافة،  ينت�شرون  ال��ظ��روف 

املجمل،  يف  لكن  لتهريبه،  دويل  �شخاء 

ه�����ذه ال����ع�����ائ����ل م�����زع����ة يف »ب��ع��ل��ب��ك« 

ويف  ع��ائ��ل��ة(،   300 )ح����اىل  و�ش�احيها 

و»امل�����ش��اري��ع«،  »ع��ر���ش��ال«  ويف  »الفاكهة« 

الأخ���ريت���ني ت�شمنان  ال��ب��ل��دت��ني  ول��ع��ل 

عدداً ل باأ�ض به من املناوئني للنظام يف 

�ش�رية«.

البقاعيون اخلا�سرون الأكرب

الإ�شالمي  العمل  جبهة  ع�ش�  ي�شرح 

يف لبنان كامل الرفاعي عالقة اأهل البقاع 

ال�����ش��م��ايل ب�����ش���ري��ة، ف��ي��ق���ل: »ال��ع��الق��ات 

التاريخية بني اأهل البقاع ومدينتي دم�شق 

م���زده���رة، ول�شالح  ك��ان��ت دائ���م���اً  وح��م�����ض 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ح��ت��ى الأم�������ض ال��ق��ري��ب ك��ان 

البقاعي ي�شتفيد من الطبابة والأدوية �شبه 

الأمنية،  احل��ال��ة  ت���اأزم  م��ع  ال��ي���م  املجانية، 

خ�شر امل�اطن اللبناين الذي بج�ار �ش�رية 

قنينة  وب��دل ح�ش�له على  املزايا،  كل هذه 

الغاز ب�شعر 6000 لرية لبنانية من �ش�رية، 

ي��ت���ج��ب ع��ل��ي��ه ت��اأم��ي��ن��ه��ا ب��ال�����ش��ع��ر امل��رت��ف��ع 

حم��ل��ي��اً، اأ����ش���ف اإىل ذل���ك م�����ش��ائ��ل اأخ���رى 

وامل��ازوت  الغذائية  امل���اد  وتاأمني  كالتعليم 

وغريها من ال�شلع الزراعية وال�شناعية«. 

وم������اذا ع���ن م��ق���ل��ة خ��ط��ف امل��ن��اط��ق 

اجلماعات  قبل  من  ال�شنية  الأغلبية  ذات 

ال�شلفية امل�شلحة؟ يف�شر النائب البعلبكي 

مل�����ؤازرة اجلي�ض  ال��دع���ات  ال��رف��اع��ي  كامل 

على  يجري  »م��ا  بالق�ل:  احل��ر،  ال�ش�ري 

احل����دود ب��ني ع��ر���ش��ال واجل��ي�����ض ال�����ش���ري 

اأغلبه اإطالق نار بني الق�ات النظامية يف 

�ش�رية وجتار الأ�شلحة، احلدود يف الأ�شل 

متداخلة، ولالأ�شف ال�شديد بع�ض املهربني 

ل يت�رع�ن عن تهريب اأي �شيء، وبالتايل 

من الطبيعي اأن يتعر�ش�ا لإطالق نار من 

اجلي�ض ال�ش�ري النظامي، ومن الطبيعي 

ي��ح�����ش��ل ق��ت��ل��ى وج���رح���ى.. يف الأ���ش��ل  اأن 

و���ش��م��ن ال���ظ���روف ال��ع��ادي��ة ك��ان��ت حت�شل 

البلدين، نتيجة  م�شاكل على احلدود بني 

خ��الف��ات ب��ني ال��رع��اة وامل��زارع��ني لتداخل 

الأرا�شي، فكيف الي�م مع ال�شخ الإعالمي 

املذهبي والتهريب املدع�م خليجياً؟

امل�ستقبل وعر�سال

ي���ج���زم ال���رف���اع���ي جل���ري���دة »ال���ث���ب���ات« 

لعكار  �شبيهة  م�شلحة  جماعات  وج���د  ع��دم 

وطرابل�ض، يق�ل: »هناك جمم�عات ب�شيطة 

ال�ش�ري  اجلي�ض  م��ن  ه��رب��اً  احل���دود  تدخل 

وت��ت��ج��ه اإىل ع��ر���ش��ال، وب��ع�����ض امل��ج��م���ع��ات 

بلدة  باجتاه  »الق�شري«  من  تهرب  الأخ��رى 

»امل�شاريع«، التي تعترب امتداداً �شكانياً لبلدة 

عر�شال، يف النهاية رئي�ض بلدية عر�شال علي 

احلجريي، ل ي�شتطيع �شبط هذه احلدود، 

مع وج�د تعاطف �شكاين م�ؤمن منذ اأ�شهر 

من قبل تيار امل�شتقبل«.

ال������ش��ع الطائفي يف  ال��رف��اع��ي  ب���راأي 

ذهب الق�شايا املطروحة يف البلد،  لبنان يمُ

ع��ل��ى غ��ري وج��ه��ت��ه��ا احلقيقية،  ل��ي��اأخ��ذه��ا 

يق�ل: »جمرد اإيحاء تيار امل�شتقبل اأنه داعم 

ملا ي�شمى »ث�ار« �ش�رية، فاإن ذلك يعني اأن 

و�شيقدم�ن  ع��ن��ا���ش��ره  ���ش��ي��اأوون  م���ؤي��دي��ه 

فعر�شال  وطبية،  مالية  م�شاعدة  كل  لهم 

الأي��ام  60٪ يف  بن�شبة  امل�شتقبل  ت�ؤيد  التي 

العادية امل�شاملة، �شت�شمح بالتهريب وباإي�اء 

ال�ش�ريني  ال��ن��ازح��ني  وج����د  م��ع  املقاتلني 

امل�شلحني اأيام الت�شنجات«.

الأتراك يكذبون

ح�ل ق�شية املختطفني اللبنانيني يف 

�ش�رية يق�ل الرفاعي: »العملية مبجملها 

مدرو�شة، لي�شت وليدة حادثة عابرة، هناك 

ت�رط لأجهزة خمابرات دولية يف امل��ش�ع، 

امل������ش���ع  ع��اجل���ا  اللبنانيني  اأن  امل�شكلة 

املفاو�شات  اأمنياً،  معاجلته  ب��دل  اإعالمياً 

اأجهزة  يف ح���ادث اخلطف من اخت�شا�ض 

امل���خ���اب���رات، ل��الأ���ش��ف ل��ب��ن��ان ت��ع��اط��ى مع 

امل�شاألة من خالل حمطات التلفزة ورغبات 

�شياق  يف  يندرج  امل��ش�ع  كاأن  ال�شيا�شيني، 

ال�شخ�شية،  والأه������اء  ال�شحفي  ال�شبق 

مع  ل  �شادقاً  يكن  مل  الرتكي  النهاية  يف 

ال��ن��ائ��ب �شعد  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ول م���ع  ال���دول���ة 

احل��ري��ري، لأن��ه وف��ق معطياتنا وعالقتنا 

عمل  كجبهة  الرتكي  »ال�شعادة«  حزب  مع 

اإ���ش��الم��ي، ن��الح��ظ اأن م��ن ي��ت���ىل احلكم 

الي�م يف تركيا هم اأقرب اإىل اخلط الغربي 

العربي  م��ن اخل��ط  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي« منه   -

امل���ق���اوم«، ي��ت��اب��ع ال��رف��اع��ي ح��دي��ث��ه ق��ائ��اًل: 

»الي�م مع اطمئناننا على �شالمتهم، اأظن 

اأن م�شاألة الإفراج عن املختطفني �شتط�ل 

اأنهم م�زع�ن على  ال�شيء، لعتبار  بع�ض 

اأك���رث م��ن م��ك��ان، وب��ال��ت��ايل ه��ن��اك �شع�بة 

لإطالقهم دفعة واحدة«.

ال��رف��اع��ي على م�شهد  ال��ن��ائ��ب  ي��ع���ل 

احل�ار بني الأفرقاء ال�شيا�شيني لتنفي�ض 

اللبنانية،  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ن��ج  ح��ال��ة 

من  يهدئ  الأدن���ى  بحده  »ال�شكل  ي��ق���ل: 

اللبنانية، فكيف  ال�شاحة  التاأزم على  حال 

اأ�شار  ما  وف��ق  اإيجابياً،  م�شم�نه  ك��ان  اإذا 

اإل���ي���ه رئ��ي�����ض ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ري والإ����ش���الح 

كتلة  ورئي�ض  ع���ن  مي�شال  العماد  النائب 

رع��د«،  حممد  ال��ن��ائ��ب  للمقاومة  ال���ف��اء 

»الفريق  قائاًل:  حديثه  الرفاعي  ويتابع 

الآخ��ر دخل جل�شة احل���ار متجهم ال�جه 

وخرج منه متجهماً، هم ل يريدون اإراحة 

فقط  �شلطة  دعاة  لأنهم  اللبناين  ال��شع 

ب��ع��ك�����ض ف��ري��ق��ن��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال�����ذي ي��ري��د 

الهدوء«.

التيار ال�سلفي

ال�شباب  على  البعلبكي  النائب  ياأ�شف 

ال�����ذي مل ي��ت��ع��ل��م م���ن جت���ارب���ه ال�����ش��اب��ق��ة 

اأث��ن��اء احل���رب الأه��ل��ي��ة، ي��ق���ل بخ�ش��ض 

ال�شخ الإع��الم��ي امل��ذه��ب��ي: »رغ���م ارت��ف��اع 

يغرق  ال��ث��ق��ايف،  وامل�����ش��ت���ى  التعليم  ن�شبة 

اللبناين دوماً يف اأت�ن التمذهب الطائفي، 

مع  للتقاتل  الجن����رار  ع��دم  ال��ي���م  نتمنى 

الذي  امل��دين،  املجتمع  �شعف وغياب ق�ى 

ل ي�����زال ه�����ش��اً و���ش��ع��ي��ف��اً ع��ل��ى الأر�������ض«، 

بع�ض  يلعب  »ل��الأ���ش��ف  ال��رف��اع��ي:  ي�شيف 

�شلبياً  دوراً  الإع���الم  واأج��ه��زة  ال�شيا�شيني 

ال�اقعة  ح�ش�ل  وع��ن��د  امل������ش���ع،  ه��ذا  يف 

امل��ح��ر���ش���ن لأن��ه��م ل ي���ن���ن ل  ينكفئ 

ع��ل��ى الأر������ض ول ع��ل��ى امل�����ش��ل��ح��ني، مت��ام��اً 

انت�شار  مع  وعكار،  طرابل�ض  يف  ج��رى  كما 

على  ال�شلفية  ال��ق���ى  م�شلحي  و�شيطرة 

طرابل�ض، رغم ك�نهم ل يثل�ن اأكرث من 

10٪ من ال�شارع الإ�شالمي عم�ماً«.

�سمود �سورية 

اأحداث  على  الرفاعي  النائب  يتاأ�شف 

عائلته  اإىل عالقة  ي�شري  الدامية،  �ش�رية 

يق�ل:  ال�����ش���ري��ة،  وال��ق��رى  امل���دن  مبعظم 

»اأقاربي م�زع�ن يف كل اأنحاء �ش�رية مدناً 

وامل�شالح  ال��دم  ن�شب  بهم  وق��رى، يجمعنا 

امل�����ش��رتك��ة وال���ع���الق���ات ال��ط��ي��ب��ة، اأمت��ن��ى 

م��ن ك��ل قلبي جت���اوز ���ش���ري��ة ه��ذه املحنة 

النظام رغم  رب���ع��ه��ا،  اإىل  ال��ه��دوء  وع����دة 

متما�شكاً،  ي���زال  ل  عليه  الك�نية  احل���رب 

ال�ش�ري  الرئي�ض  ال�شعبية تدعم  الأغلبية 

ب�����ش��ار الأ�����ش����د، اجل��ي�����ض م��ت��م��ا���ش��ك رغ��م 

الأم���ال  لالأ�شف  عليه،  ال�شرو�ض  احل��رب 

اخلليجية تتدفق على �ش�رية من كل حدب 

الإغ���راءات  ال��ق��اع��دة،  و���ش���ب كما عنا�شر 

يت�ش�رها  ل  ال�����ش���ري  للع�شكري  امل��ادي��ة 

ع��ق��ل، وم��ع��ا���ش��ات امل��ن�����ش��ق��ني ع���ن اجلي�ض 

ت�شل اإىل 8 اأ�شعاف ما يتقا�شاه الع�شكري 

�ش�رية  تزال  كله ل  ذلك  ورغم  ال�ش�ري.. 

�شامدة مب�ؤ�ش�شاتها وجي�شها و�شعبها«.

البلدان  �شخرت  ل���  ال��رف��اع��ي  يتمنى 

لأه��ل غزة،  الأم����ال  من  بع�شاً  اخلليجية 

ي��ق���ل: »ي����م واح���د م��ن الأم������ال املغدقة 

ل��ل��م��ع��ار���ش��ة ال�����ش���ري��ة ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��اأم��ني 9 

الريا�شية  ال���دورة  لإق��ام��ة  دولر  ماليني 

يف غزة، اأين هم ه�ؤلء املت�شدق�ن للحرية 

يف �ش�رية من معاناة ال�شعب الفل�شطيني؟ 

نحن  النهاية  يف  العرب؟  زعماء  هم  واأي��ن 

�ش�رية  يف  والتهدئة  احل����ار  م���ؤي��دي  م��ن 

رو�شيا  اأن  واأعتقد  اأج��ل خري اجلميع،  من 

الجت���اه،  ه���ذا  يف  ب����ارزاً  دوراً  تلعب  ال��ي���م 

والثمن  وال�����ش��ك��ل  الإخ�����راج  ه��ن��اك  ليبقى 

املتبادل لكلى الطرفني«.

الت�شعيد  ال���رف���اع���ي،  ال��ن��ائ��ب  ب�����راأي 

الأم����ن����ي ال���ي����م يف ����ش����ري���ة ي�����ش��ب��ق ح��ال��ة 

امل��ف��او���ش��ات، لأن اجل��ل������ض ع��ل��ى ال��ط��اول��ة 

يتطلب �شغطاً على �ش�رية بعد ف�شل قلب 

فيت�  ووج���د  ال��داخ��ل،  بالق�ة من  النظام 

ال����دويل،  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  رو���ش��ي  �شيني - 

اإيران وتركيا..  اإقليمي بني  ووج�د ت�ازن 

ي�شيف نائب بعلبك: »الت�شعيد الإعالمي 

بهم�شة من  يت�قف  �ش�رية  اخلليجي �شد 

ذل���ك، كل  الأم���ريك���ي، وع��ن��د ح�ش�ل  قبل 

تلقائياً  �شيت�قف  ���ش���ري��ة  ع��ل��ى  حت��ري�����ض 

�ش�اء جاء من الدول العربية اأم لبنان«.

ي��ن��ه��ي ال���رف���اع���ي ك���الم���ه: »امل�����ش��األ��ة 

ف�شل  ح���ال  ول��ك��ن يف  للبع�ض،  ت��ط���ل  ق��د 

حمادثات ال�شالم يف �ش�رية، لبنان والأردن 

ال�شاأن،  املت�شررة يف ه��ذا  ال��دول  اأك��رث  من 

اإىل كال  الأم���ن���ي���ة  الأح��������داث  و���ش��ت��ن��ت��ق��ل 

البلدين«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

اللبنانيون عالجوا 
مشكلة المخطوفين 
اللبنانيين إعالميًا بدل 

معالجتها أمنيًا
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ع��ل��ى م��ن دراج��ت��ه��ا ال��ن��اري��ة ال�����ش���داء 

الل�ن٬ تع�دت رىل ع. )22 عاماً(٬ النطالق 

����ش���ب���اح ك����ل ي������م م����ن م��ن��زل��ه��ا يف ال��رم��ل��ة 

راأ���ض  يف   )L.A.U( جامعتها  اإىل  البي�شاء 

التي  ال�شتغراب  نظرات  متجاهلة  ب��ريوت، 

ترافقها ويرمقها بها املارة ط�ال الطريق.

 ب���داف���ع م���ن زح���م���ة ال�����ش��ري ال��دائ��م��ة، 

و���ش��غ��ف��ه��ا ال����ق����دمي ب����ال����دراج����ات ال���ن���اري���ة، 

اق��ت��ح��م��ت ه����ذه ال�����ش��اب��ة ع���ن ���ش��ب��ق اإ����ش���رار 

على  بقي لفرتة ط�يلة حكراً  وتر�شد عاملاً 

ب��رك���ب  ي�شمح�ن  ك��ان���ا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��اب٬ 

الفتيات معهم٬ ولكن وراء ظه�رهم. 

ل��ي�����ش��ت ح����ال رىل ب��غ��ري��ب��ة يف ب����ريوت، 

ب��ل ب��الإم��ك��ان ال��ي���م روؤي���ة ع��دد متزايد من 

الفتيات الل�اتي قررن امتالك دراجة نارية 

وامل�شت�يات  الأعمار  خمتلف  من  وقيادتها، 

وحتديداً  العا�شمة،  �ش�ارع  يف  الجتماعية، 

ت�جد  حيث  وال��ل��ب��ان،  احل��م��راء  منطقة  يف 

ج��ام��ع��ات ك��ث��رية، واأي�����ش��اً ال��ق��ن��ط��اري حيث 

مقر �شركة »الهاريل ديفيد�ش�ن« للدراجات 

اأخرياً مطعم ومقهى  النارية، وحيث افتتح 

ت�����ش��ادف  اأن  ل����ل����دراج����ني، ي��ك��ن��ك  خ���ا����ض 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��ت��ي��ات ال��ب��ريوت��ي��ات ال��ل���ات��ي 

اأن  من  عليها  املتعارف  القاعدة  ك�شر  ق��ررن 

قيادة الدراجات ه�اية تقت�شر على ال�شبان 

م��ع��ظ��م��ه��ن من  اأن  وامل����الح����ظ  وال�����رج�����ال، 

الفتيات اجلامعيات اجلادات والراقيات.

ع���ل���ى م����ن دراج����ات����ه����ن م����ن ط������رازات 

ك��ال���»اآر وان« و»ال��ه��اريل« و»�شي بي  خمتلفة 

الفتيات  اآر«، تعرب هذه  اك�ض  ا�ض  اآر« و»ج��ي 

�ش�ارع بريوت بتفاخر من دون اكرتاث مبا 

ان��ت��ق��ادات،  م��ن  م�شامعهن  اإىل  يتناهى  ق��د 

فقيادة الدراجة النارية بالن�شبة لهن عبارة 

ال�قت  لت�فري  وو�شيلة  م�شلية،  ه�اية  عن 

واجلهد بدًل من امل�شي اأو النتظار يف زحمة 

�ش�ارع  عليها  اع��ت��ادت  التي  اخلانقة  ال�شري 

ب��ريوت، ل بل اإن بع�ض الفتيات ت�شاركن يف 

�شباقات دولية، وتخرجن �شمن جمم�عات 

كبرية من الدراجني يف رحالت اإىل مناطق 

لبنانية كثرية.

لب���ن���ة ب�����ريوت رىل ت���اري���خ خ���ا����ض مع 

ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة٬ ال��ت��ي ك��ان��ت متتطيها 

16 �شنة، وهذا ما يربر  اأن كان عمرها  منذ 

ول��ع��ه��ا وا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا يف ���ش��غ��ره��ا ل��ل��دراج��ة 

املعروفة  »في�شبا«  احلجم  �شغرية  ال��ن��اري��ة 

اللبناين،  املجتمع  من  عري�شة  فئات  ل��دى 

قبل اأن تتح�ل الي�م اإىل قيادة دراجة هاريل 

بالفخر  ت�شعر  وه���ي  �شخمة  دي��ف��ي��د���ش���ن 

لأنها تتقن قيادتها جيداً.

الفي�شبا  م���ع  رىل  ذك���ري���ات  ت��ق��ف  ومل 

اأن هذه  عند هذا احل��د٬ فهي تتذكر كذلك 

الدراجة٬ التي كان ي�شتعملها �شقيقها٬ وه� 

الآخر من حمرتيف �شباق الدراجات النارية٬ 

ت�����ش��ب��ب��ت ل��ه��ا يف اإ����ش���اب���ة اإث�����ر ا���ش��ط��دام��ه��ا 

ب�شيارة.

هذا الع�شق اخلا�ض بالدراجات النارية٬ 

يف  ان��خ��رط��ت  ح��ي��ث  رىل٬  ل���دى  ينقطع  مل 

ع����امل اأك���رث ات�����ش��اع��اً م��ن خ��الل تظاهرات 

ب��ال���لي��ات  اأخ����رياً  م�شاركتها  منها  ع��امل��ي��ة، 

املتحدة يف اأكرب تظاهرة للن�شاء امل�شتعمالت 

العامل،  النارية كبرية احلجم يف  للدراجات 

و���ش��ك��ل��ت ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة؛ ال��ت��ي دام����ت 18 

بالن�شبة  منا�شبة  ق���ل��ه��ا،  ح��د  ع��ل��ى  ي���م��اً، 

اإليها ملعانقة دراجتها النارية كبرية احلجم 

وفائقة ال�شرعة للدخ�ل يف مغامرة جديدة، 

مت خ��الل��ه��ا ق��ط��ع م��ئ��ات ال��ك��ي��ل���م��رتات من 

ن���ي����ي����رك ح��ت��ى ل��������ض اآجن���ل��������ض م�����روراً 

رحالت  هناك  اأن  رىل  ت�ؤكد  كما  ب�شيكاغ�، 

كثرية تنطلق من بريوت وت�شارك فيها اإىل 

ت�شري  كما  ك��ث��ريات،  و�شيدات  فتيات  جانب 

اإىل اأن الكثري من الفتيات يف جامعتها بن 

يقتنني الدراجات النارية لي�ض لل�شغف بها، 

بل لأنها ت�فر عليهم الكثري من العناء.

قليلة  اأنها  رىل  ت�ؤكد  النتقادات،  وع��ن 

اأن  امل��ع��روف  ان��ت��ب��اه��اً، فمن  تعرها  ل  واأن��ه��ا 

ب�����ريوت ه���ي ع��ا���ش��م��ة الن���ف���ت���اح يف ال��ع��امل 

النارية  للدراجة  قيادتها  اأن  علماً  العربي، 

ل ي��ع��ن��ي اأن���ه���ا ت��رغ��ب يف ل��ف��ت الأن����ظ����ار اأو 

بل  البع�ض،  يظن  كما  ال�شباب«  »تلطي�شات 

اإط��ار احلرية ال�شخ�شية،  اأم��ر يدخل يف  اإن��ه 

وبريوت هي اأم احلريات على حد تعبريها.

الالفت اأن بع�ض الفتيات بن يحرتفن 

ق��ي��ادة ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة، كما اأن��ه��ن يقمن 

وهي  �شناء؛  تفعل  كما  بها  بهل�انية  باألعاب 

يف  فتاة  اأول  تك�ن  وتكاد  احلمرا،  �شكان  من 

امل��ن��ط��ق��ة اق��ت��ن��ت دراج����ة ن���اري���ة، وه���ي ال��ي���م 

ت�شتطيع ال�شري بدراجتها على دولب واحد، 

م�شددة على اأن ذلك ل ينتق�ض من اأن�ثتها 

على الإطالق!

من جانبه، ي�ؤكد با�شم ي�ن�ض؛ �شاحب 

حمل لت�شليح الدراجات النارية، يف منطقة 

الفر�شاي يف راأ�ض بريوت، اأن لديه الي�م نح� 

خم�شة زبائن من الفتيات من �شكان املنطقة 

ي��زرن��ه لتفقد ح��ال دراج��ات��ه��ن ب�شكل  مم��ن 

���ش��ه��ري، م��ع��ت��رباً اأن الأم���ر اأ���ش��ب��ح ع��ادي��اً يف 

منطقته، واأن الكثري من الفتيات بن يقدن 

الدراجات من دون اأن يلفن الأنظار كما كن 

من قبل لأن النا�ض اعتادت روؤيتهن، كما اأن 

اأعدادهن اإىل ازدياد.

وي�شري ي�ن�ض اإىل تزايد وعي ال�شركات 

املزيد  برغبة  النارية  ال��دراج��ات  تنتج  التي 

الدراجة، لذلك تق�م  الفتيات يف قيادة  من 

الراحة  �شبل  العاملية بت�فري  ال�شركات  هذه 

ل��ه��ن ب���ط���رح دراج�������ات ب����األ�����ان وك��م��ال��ي��ات 

الزهرية  ال��دراج��ات  الي�م  فتنت�شر  ن�شائية، 

واحلمراء، واأبرزها الدراجات ال�شينية التي 

تعمل على البطارية وهي ل تل�ث اجل�، كما 

ب��ل يكن �شحنها  اإىل وق����د،  اأن��ه��ا ل حتتاج 

حتى  كلم،   30 لنح�  ت�شري  وه��ي  بالكهرباء 

دراج��ات  بدوا�شات فت�شبح  م��زود  بع�شها  اأن 

ه�ائية. 

اأن  اع���ت���دن���ا  ال�������ش���اب���ق  »يف  وي�������ش���ي���ف: 

ال��زه���ر  ه���  للن�شاء  الأول  اله��ت��م��ام  ي��ك���ن 

وم�شتح�شرات التجميل وما �شابه ذلك من 

ه�اية  فاإن  الي�م  ولكن  الن�شائية،  املتطلبات 

رك�ب الدراجات النارية حتقق انت�شاراً، ومن 

زوج��ت��ه  اأو  �شديقته  ي��ه��دي  اأن  يكنه  اأراد 

دراجة لي�شهل عليها تنقالتها«.

ال����ي�����م  ب���������ريوت  يف  ال����ف����ت����ي����ات  اإذاً، 

ي����ت����ط����ني ال����دراج����ات ال����ن����اري����ة يف امل��ق��ع��د 

يرتدي  وبع�شهن  اخللفي،  ولي�ض  الأم��ام��ي 

زي����اً ك��ام��اًل ل��ل��دراج��ات ال��ن��اري��ة: م��ن واق��ي 

ال�شاق والركبة وال�شرتة اجللدية والقفازات 

وما اإىل هنالك من اك�ش�ش�ارات.

ومن ال�ا�شح، اأن اأعداد الفتيات الالتي 

ي��ن��خ��رط��ن يف ع���امل ال���دراج���ات ال���ن���اري���ة يف 

ازدي�������اد ك���ل ع�����ام، وت���ق����ل اإح������دى مم��ث��الت 

���ش��رك��ة »ه������اريل دي���ف���ي���د����ش����ن« يف ب����ريوت، 

اإن����ه م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ف����اإن ال��ن�����ش��اء 

مئة  من  اأك��رث  يقدن الدراجات النارية منذ 

منخف�شة،  ب����ت���رية  ول���ك���ن  ال���غ���رب  يف  ع����ام 

مبيعات الدراجات  يف  الأخ��رية  ال��زي��ادة  لكن 

اإع������ادة  ال�������ش���رك���ة اإىل  ل��ل��ن�����ش��اء، ق����د دف���ع���ت 

ت�ش�يق الدراجات واملالب�ض  عملية  تقييم 

والإك�����ش�����ش���ارات يف م��ع��ار���ش��ه��م، ف��ب��دًل من 

كانت  ال��ت��ي  ال�����ش��اب��ق  معار�ض الدراجات يف 

اأرا����ض  على  تتم  وك��ان��ت  ال��رج��ال،  ت�شتهدف 

اإ���ش��ف��ل��ت��ي��ة مم���ل����ءة ب��ال�����ش��ح��م وب��ق��ع ال��زي��ت، 

فاإن الدراجات التي يتم ترويجها للن�شاء، مت 

عر�شها يف معار�ض فخمة باأر�شيات رخامية 

املل�نة  الأزي����اء  ي��رت��دي��ن  وع��ار���ش��ات  بي�شاء 

وبنكهة ن�شائية على املعرو�شات.

ولع  اإىل  اأدت  اأ�شباب  ع��دة  هناك  ويبدو 

ال��ف��ت��ي��ات ال���زائ���د ب���ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة ه��ذه 

الأي�����ام، وم���ن ب��ني ت��ل��ك الأ���ش��ب��اب ه��� ت���اف��ر 

الأم��������ال ل����دى ال��ف��ت��ي��ات ال���الت���ي اأ���ش��ب��ح��ن 

ل�شراء كل ما يحتجنه  اأم���اًل تكفي  يك�شنب 

م���اف��ق��ة  اأو  اأم�������ال  اإىل  احل���اج���ة  دون  م���ن 

ذويهن مثل تلك الدراجات النارية للرتفيه.

ف�������ش���اًل ع����ن ذل�������ك، ي���ك���ن م��الح��ظ��ة 

انت�شار هذه اله�اية لدى بع�ض الن�شاء ممن 

وتق�ل  والأرب���ع���ني،  ال��ث��الث��ني  �شن  تخطني 

الأربعينات  ال�شيدات  اإح���دى  ال��دي��ب  �شل�ى 

مم���ن ي��ق��دن ال���دراج���ة ال��ن��اري��ة يف ب���ريوت، 

دراجتها،  ق��ي��ادة  م��ن  باخلجل  ت�شعر  ل  اإن��ه��ا 

عا�شت  اأن  بعد  ذل��ك  اع��ت��ادت  اأن��ه��ا  خ�ش��شاً 

�شنة،   12 امل��ت��ح��دة لأك����رث م��ن  ال����لي���ات  يف 

من  طفلة  رجعت  وكاأنني  »اأ�شعر  وت�شيف: 

اأح��ب ح�ض املغامرة والن��دف��اع ول  ج��دي��د.. 

�شيء يعيقني ول حتى �شني«.

وم���ث���ل���ه���ا م���ث���ل ال����ع����دي����د م�����ن ه������اة 

ال�شيدة  رك�ب الدراجات النارية، تق�شي 

ال����دي����ب م��ع��ظ��م ع��ط��الت��ه��ا الأ���ش��ب���ع��ي��ة 

ع����ل����ى م�����ن دراج����ت����ه����ا ال����ن����اري����ة جت�����ب 

ال����ط����رق ال�������ش���ري���ع���ة، ك���م���ا ت�����ش��ع��ر مب����ذاق 

ت��ق���د دراج��ت��ه��ا م��ع �شحبة  خ��ا���ض عندما 

ك����ب����رية م�����ن الأ������ش�����دق�����اء م�����ن ال����رج����ال 

وال����ن���������ش����اء ال�����ذي�����ن ي�������ش���رتك����ن ج��م��ي��ع��اً 

يف ن��ف�����ض ال�����ش��غ��ف لأ������ش������ات امل���ح���رك���ات 

 وامل���الب�������ض اجل���ل���دي���ة ال�������ش����داء امل����ح���دة.

بع�شها  الن�شاء  ت��رى  »ع��ن��دم��ا  اأن���ه  وت���ؤك��د 

البع�ض وهن يركنب الدراجات النارية، فاإن 

ذلك يعد مبنزلة ت�شجيع لهن، كما ي�شجع 

جتربة الدراجات النارية«،  على  اأخ��ري��ات 

ي�شتطعن  ال��ي���م  الن�شاء  »اأن  على  م�شددة 

فعل اأي �شيء يريدونه«.

هبة �سيداين
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جمعية حماية حقوق اإلنسان 
تنظم المعرض السنوي للتراث 

اللبناني - الفلسطيني
املا�شي  اخلمي�ض  احل�ض  �شليم  الرئي�ض  رعى 

الفل�شطيني   - ال��ل��ب��ن��اين  ال����رتاث  م��ع��ر���ض  اف��ت��ت��اح 

الذي تنظمه �شن�ياً جمعية حماية حق�ق الإن�شان 

يف القاعة الزجاجية ل�زارة ال�شياحة يف بريوت.

حمرتفني،  م�شاركني  بجمع  املعر�ض  ومتيز 

و�شيدات منزل، من خمتلف اخللفيات الجتماعية 

كما  الفل�شطينية،  واملخيمات  اللبنانية  واملناطق 

ثياب  منها  متن�عة،  وحرفية  يدوية  اأ�شغاًل  �شمل 

ف��ل��ك��ل���ري��ة وم����ن���ة، وح��ل��ى ���ش��رق��ي��ة، وغ���ريه���ا من 

املنح�تات الفنية والفخاريات الفينيقية.

وق����د األ���ق���ت رئ��ي�����ش��ة اجل��م��ع��ي��ة ن������ال ح��ي��در 

فيها  اعترب  كلمة  األ��ق��ى  ال��ذي  احل�����ض،  بالرئي�ض  فيها  رحبت  كلمة 

املجتمع  يف  طبيعية  ظاهرة  ي�شكل  والطائفي  املذهبي  »التباين  اأن 

ب��روز ع�شبيات ون��ع��رات ت�ش�ه  ل���ل  ك��ان ذل��ك م�شكلة  اللبناين، وم��ا 

العالقات الإن�شانية عم�ماً«.

الرئي�ض احل�ض مفتتحاً معر�ض الرتاث اللبناين - الفل�شطيني
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اأ���ص��درت حمكمة جرائم  اأي���ام  قبل 

الفل�صطينية  لل�صلطة  التابعة  الف�صاد 

بال�صجن  غ��ي��اب��ي��اً  ح��ك��م��اً  اهلل،  رام  يف 

خم�صة ع�صر عاماً، على املدعو حممد 

امل�����ص��ت�����ص��ار  ����ص���ام(  خ���ال���د  )اأو  ر���ص��ي��د 

يا�صر  للمرحوم  ال�صابق  االق��ت�����ص��ادي 

ع����رف����ات، وط���ال���ب���ت امل��ح��ك��م��ة ����ص���ام، 

مليون  ع�����ص��ر  خم�صة  م��ب��ل��غ  ب��ت�����ص��دي��د 

اال����ص���ت�������ص���ارات  ����ص���رك���ة  وح�����ل  دوالر، 

االإدارية اململوكة له، وم�صادرة اأموالها 

ع�صرات  برد  طالبته  كما  وممتلكاتها، 

املايني من الدوالرات التي اعتربتها 

ال�صعب  اأم���وال  من  م�صروقة  املحكمة 

الفل�صطيني، واتهمه وم�صاعديه بجرم 

غ�صل االأموال.

ق���رار حمكمة  ن�صر  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

ج����رائ����م ال���ف�������ص���اد، اأ������ص�����درت ال��ل��ج��ن��ة 

املركزية حلركة فتح بياناً، ن�صرت فيه 

جانباً من الغ�صيل القذر ملحمد ر�صيد، 

و»ال��ه��ارب من  »ب��امل��ج��رم«  و�صفته فيه 

الفل�صطيني«،  والق�صاء  العدالة،  وجه 

ال�صهيد  »اإن  فتح:  مركزية  بيان  وقال 

يا�صر عرفات كان قد اكت�صف دور ر�صيد 

مفاو�صات  اأث��ن��اء   ،2000 ع��ام  امل�صبوه 

ك��ام��ب دي��ف��ي��د، ب���ني ع���رف���ات ورئ��ي�����س 

اإي��ه��ود  ال�����وزراء االإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف حينه 

ب�����اراك ب��رع��اي��ة ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي 

ح��اول  عندما  كلينتون،  بيل  االأ���ص��ب��ق 

مترير م�صروع اتفاق يق�صي بان�صحاب 

اأرا�����ص����ي  م����ن   ٪92 م����ن  اإ����ص���رائ���ي���ل���ي 

على  وامل��واف��ق��ة  الفل�صطينية،  ال�صفة 

الفل�صطينية  االأرا����ص���ي  م��ن   ٪7 ���ص��م 

ل���»اإ���ص��رائ��ي��ل«، واالك��ت��ف��اء ب��ت��ب��ادل ٪1 

ف��ق��ط م���ن اأرا�����ص����ي ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

الذي  االأم��ر  االإ�صرائيلي،  اجلانب  مع 

رف�صته القيادة الفل�صطينية«.

عن  وقائع  ذل��ك  بعد  البيان  ي�صرد 

ال�صهاينة،  مع  لر�صيد  �صرية  ل��ق��اءات 

ال���ذي���ن ط��ل��ب��وا م��ن��ه مت���ري���ر م�����ص��روع 

االن�صحاب والتبادل، امل�صار اإليه اأعاه، 

وت��ل��ق��ي��ه��م وع������داً م��ن��ه ب���ذل���ك، وك��ي��ف 

اأف�صلت القيادة هذا االأمر، اإىل اأن ي�صل 

للحديث عن كون ر�صيد، »اأحد عرابي 

واأن��ه  ع��رف��ات«  يا�صر  الرئي�س  ح�صار 

اإثر ا�صت�صهاد الرئي�س عرفات...  هرب 

ورف�س ت�صليم امللفات املالية، والك�صف 

عن م�صادر ثروته.

اأ�صئلة بريئة حول بيان �صاذج:

من يقراأ بيان مركزية فتح، ي�صعر 

�صارت  التي  ال�صديدة  البوؤ�س  بحالة 

ال��رائ��دة،  الفل�صطينية  احل��رك��ة  اإليها 

اأن ت�صطر  و���ص��وف ي��ح��زن��ه ب��ا ���ص��ك، 

فتح اإىل تقدمي هذه ال�صردية الغبية، 

نف�صها،  ع��ن  ت��داف��ع  اأن��ه��ا  تتوهم  وه��ي 

وت��دي��ن »ال��ل�����س« و»ال��ع��م��ي��ل« بح�صب 

منطق البيان نف�صه.

ب��ال  ع��ل��ى  ���ص��وؤال يخطر  اأول  ول��ع��ل 

من يقراأ بيان املركزية هو: ملاذا بعد كل 

تاأجيل  القارئ  قرر  واإذا  ال�صمت؟  هذا 

حماولة االإجابة لبع�س الوقت، اندفع 

�صوؤال اآخر اإىل ذهنه، وهو: كيف اأمكن 

حممد  امل�صماة  التافهة«  »العلقة  لهذه 

يف  ت��ك��ون  اأن  ���ص��ام(،  خ��ال��د  )اأو  ر�صيد 

ت��ع��ه��دات  ت���ق���دم  ي��وؤه��ل��ه��ا الأن  م���وق���ع، 

بتمرير اتفاق ت�صوية، على هذا امل�صتوى 

من اخلطورة، والتدخل يف م�صار ق�صية 

تهم لي�س فقط ال�صعب الفل�صطيني، بل 

االأمة العربية كلها، على االأقل؟

اأن ه��ذه »العلقة«  اآخ��ر: مبا  ���ص��وؤال 

ع��ل��ى ه����ذا امل�����ص��ت��وى م���ن اخل���ط���ورة، 

وم������ادام ال��رئ��ي�����س ع���رف���ات - ي��رح��م��ه 

مفاو�صات  يف  خيانته  اكت�صف   - اهلل 

�صمح  فلماذا   ،2000 عام  ديفيد  كامب 

حتى  الرئي�س،  جانب  اإىل  بالبقاء  ل��ه 

اغتياله؟ اأي الأكرث من اأربع �صنوات.

اأي�����ص��اً واأي�����ص��اً، مل���اذا اأوك���ل اإىل هذا 

على  التفاو�س  اأمر  بالذات،  »العميل« 

اإب���ع���اد ع��ن��ا���ص��ر امل���ق���اوم���ة م���ن ك��ت��ائ��ب 

كني�صة  من  وغرها،  االأق�صى  �صهداء 

فل�صطني،  خ��ارج  واإىل  غ��زة،  اإىل  املهد 

امل��واط��ن��ني  ه����وؤالء  ح���رم  مفخخ  بن�س 

العودة  من  الفل�صطينيني،  املنا�صلني 

اإىل بيوتهم حتى االآن؟

منظمة  اأم���وال  تركت  مل��اذا  واأي�صاً، 

»الل�س«  بيد  الفل�صطينية  التحرير 

امل�صبوه  بعد �صنوات من اكت�صاف دوره 

ال�صيا�صية،  ال�صبهة  اأن  اأم  2000؟  ع��ام 

امل���ال  واإدارة  ����ص���يء،  اخل��ي��ان��ة  ب���ح���دود 

ال�صائب �صيء اآخر؟

 ،2012 ع�����ام  ال����ي����وم يف  ن���ح���ن  ث�����م، 

ول��ن��ف��ر���س اأن ر���ص��ي��د ا���ص��ت��ط��اع خ��داع 

واأن  ا�صت�صهاده،  حتى  عرفات  الرئي�س 

ال��رئ��ي�����س،  ك�����ص��ف يف ح�����ص��ار  ق��د  دوره 

فلماذا مل تنب�س املركزية املوقرة ببنت 

اأكرث  املو�صوع، ط��وال  ه��ذا  �صفة ح��ول 

م���ن ���ص��ب��ع ���ص��ن��وات؟ م���ع ال��ت��ق��دي��ر اأن 

ع��رف��ات،  الرئي�س  ح�صار  يف  امل�صاركة 

تعني امل�صاركة يف قتله.

االأ�����ص����ئ����ل����ة ال����ربي����ئ����ة وال�����������ص�����وؤال 

اجلوهري:

اأن عر�س كل االأ�صئلة  املت�صور  من 

ال�����ص��اب��ق��ة، ي��ق��ود اإىل ����ص���وؤال ج��وه��ري 

اإىل  ن��اأت��ي  وع��ن��دم��ا  بالتوقيت،  يت�صل 

ذكر التوقيت، ف�صوف يكون هناك من 

من  الفيلم  ه��ذا  �صاهدنا  »لقد  يقول: 

حممد  ق�صة  يذكر  م��ن  واالآن،  ق��ب��ل«، 

دحان؛ حليف رئي�س ال�صلطة حممود 

عبا�س �صابقاً، قبل اأن ينف�س ال�صامر؟ 

م���ا ي���ح���دث ال���ي���وم م���ع ر���ص��ي��د، ح��دث 

بب�صاطة،  الق�صة  دح���ان،  م��ع  �صابقاً 

اإن ن�صر الغ�صيل الو�صخ يتم عند  هي: 

ال�صلطة حممود  االق��راب من رئي�س 

ع��ب��ا���س، ح��ي��ن��ه��ا ي��ت��م ا���ص��ت��خ��راج ملف 

م��ن ال���درج ون�����ص��ره على امل���اأ، تتذكر 

عن  للدفاع  وت��ن��ربي  دوره���ا،  املركزية 

عبا�س، نعم عن عبا�س، ولي�س عن فتح، 

ولي�س عن فل�صطني، وال عن ق�صيتها.

لو كان االأم��ر دفاعاً عن فتح، وعن 

فل�صطني، واأموال ال�صعب الفل�صطيني، 

لتوجب اأن يكون ر�صيد ومعه كثرون، 

ممن ي�صتمونه اليوم يف ال�صجون، على 

االأقل، الأن احلر�س على اأموال املنظمة، 

واأموال ال�صعب الفل�صطيني، ال يحتمل 

االنتظار ل�صنوات كثرة، واإىل اأن مي�س 

»الل�س« برئي�س ال�صلطة.

واحل��ق��ي��ق��ة اأن احل�����ص��اب ه��و اأو���ص��ع 

امل��ال  م��ن ذل��ك بكثر، االأم���ر ال مي�س 

ال�صائبة  املنا�صب  ب��ل  ف��ق��ط،  ال�صائب 

اأي�����ص��اً، ج��اء »ر���ص��ي��د« اأو »���ص��ام«، من 

�صفوف  يف  ل�»ينا�صل«  ال��ع��راق،  �صمال 

بل  ح��ق،  ه��ذا  الفل�صطينية،  امل��ق��اوم��ة 

واجب ال نناق�س فيه، ولكن ال�صحايف 

املغمور، املنا�صل، �صق طريقه م�صرعاً، 

من �صفحات جملة »فل�صطني املحتلة« 

لي�صبح ق��ري��ب��اً م��ن ال��رج��ل ال��ث��اين يف 

امل�صوؤول  ال��وزي��ر،  خليل  ال�صهيد  فتح؛ 

ال��ع�����ص��ك��ري ل��ف��ت��ح، وق���ائ���د ال��ع��م��ل يف 

ال�صهيد  مكاتب  ومن  املحتلة،  االأر���س 

اأب�����و ج���ه���اد، ق��ف��ز اإىل ح�����ص��ن ي��ا���ص��ر 

يف  م���ق���رراً  ب�����ص��رع��ة،  لي�صبح  ع���رف���ات، 

وم�صت�صاراً  الفل�صطينية،  ال�صيا�صات 

اقت�صادياً للرئي�س، ثم ع�صواً يف وفود 

وع���وداً  ال�صهاينة  يعطي  ال��ت��ف��او���س، 

يحدث  اأن  ميكن  كيف  اتفاق،  بتمرير 

تواجه  وطنية،  ه��ذا يف �صفوف حركة 

املال �صائب، فهمنا،  ع��دواً قل نظره؟ 

ولكن املنا�صب �صائبة اأي�صاً،. و�صيا�صات 

اال���ص��ت��زالم وال��ف�����ص��اد، جعلت م��ن هذه 

يف  مقرراً  �صخ�صاً  امل�صبوهة،  »العلقة« 

م�صر احلركة الوطنية الفل�صطينية.

اأو »���ص��ام«  ال���ي���وم ي��ط��ل »ر����ص���ي���د« 

ع���رب ���ص��ا���ص��ة ف�����ص��ائ��ي��ة )وه���ن���ا ميكن 

اأي�������ص���اً ال���������ص����وؤال ع����ن ال���ت���وق���ي���ت م��ن 

القناة  ملرجعية  ن��ظ��راً  اأخ����رى،  زاوي����ة 

ال�����ص��ع��ودي��ة(، ل��ي��ت��ح��دث ع���ن ت��اري��خ��ه 

»ال��ن�����ص��ايل«، وك���اأن���ه حم���رر ال��ق��د���س، 

وب��ط��ري��ق��ة، ي��خ��ج��ل م��ن��ه��ا امل��ن��ا���ص��ل��ون 

الوطني  الكفاح  م�صار  يف  احلقيقيون 

ون�صبة  تنافخه،  يف  وه��و  الفل�صطيني، 

ورمب��ا  لكثرين،  اأ���ص��اء  لنف�صه،  اأدوار 

منه،  اأغ�صبه  م��ا،  ب�صيء  عبا�س  تناول 

فحرك الق�صاء واللجنة املركزية، هذا 

النوع من الغ�صب، اأنتج رداً يغ�صب كل 

على  لي�س  فل�صطيني وعربي،  منا�صل 

»علقة«، حتاول اأن جتد لها مكاناً على 

هام�س التاريخ، بل من �صلوك قيادات 

عندما  اإال  ت��ث��ور  وال  الكثر،  اأ���ص��اع��ت 

جرائمها  اأم���ا  �صخ�صي،  ب�صكل  ت�صتم 

املتنافخ يف هذا  الكثرة، ومنها وج��ود 

املوقع، فا تريد الأحد اأن يذكرها، فما 

بالك يف اأن يحا�صبها؟

 نافذ �أبو ح�سنة

حول قضية محمد رشيد

المــال السـائـب.. والمنـاصب السـائبــة أيضــًا
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عــربــي
w w w . a t h a b a t . n e t

اتفــاق بــين االحتالل والفــاتيكـــان
ال�صهيوين،  الفاتيكان، واالحتال  اقت�صادي، بني  اتفاق  املتداولة عن قرب توقيع  االأنباء  اأثارت 

خماوف لدى قوى فل�صطينية عديدة، من اأن يكون توقيع االتفاق امل�صار اإليه بداية تغير جوهري يف 

موقف الفاتيكان، من االإجراءات غر القانونية التي قام بها املحتلون يف مدينة القد�س.

وكان الفاتيكان حافظ على موقف ثابت برف�س كل التغيرات التي قامت بها حكومات االحتال 

املتعاقبة يف مدينة القد�س املحتلة، ولعل هذا ما دفع اأو�صاطاً فل�صطينية اإىل الريث، يف التعليق على 

فل�صطينية  قوى  طالبت  حني  يف  كامل،  ب�صكل  عنه  الك�صف  يجري  اأن  اإىل  باالتفاق  املتعلقة  االأنباء 

الفاتيكان، بالبقاء على موقفه، وعدم اإعطاء اإ�صارة باملوافقة على ما قام به املحتلون، من ا�صتيطان 

وتعد، وتغير للمعامل يف املدينة املقد�صة.
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عينت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة االأدم����رال 

ال�صلطة  ب��ني  اأم��ن��ي��اً ج��دي��داً  ب��و���ص��وجن«، من�صقاً  »ب��ول 

الغربية،  ال�صفة  االحتال يف  الفل�صطينية، وحكومة 

بو�صوجن  وكان  موللر«،  »مايكل  للجرنال  وذلك خلفاً 

ي�صغل من�صب قائد القوات االأمركية يف جزيرة غوام.

وي��ه��ت��م امل��ن�����ص��ق االأم����رك����ي ال�����ذي ي��ع��ني يف ه��ذا 

التابعة  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وة  ب��ن��اء  ع��ل��ى  بالعمل  امل��ن�����ص��ب، 

ق��وات  وب��ني  بينها  والتن�صيق  الفل�صطينية،  لل�صلطة 

االحتال يف ال�صفة، ويعمل من مكتب يف القن�صلية 

االأم���رك���ي���ة مب��دي��ن��ة ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، وك����ان �صلف 

ب��و���ص��وجن وم��ول��ل��ر، اجل����رنال داي���ت���ون، ق��د ت���وىل بناء 

التابعة لل�صلطة، والتي باتت تعرف  االأجهزة االأمنية 

با�صم كتائب دايتون، وقد بنيت هذه القوات وفق روؤية 

جديدة، تقوم على التن�صيق االأمني عايل امل�صتوى مع 

االأم��رك��ي،  االأم��ن��ي  املن�صق  اأن  كما  االح��ت��ال،  جي�س 

م�صوؤول عن بناء البنية التحتية ملوؤ�ص�صات ال�صلطة. 

مـنـسـق أمـني جـديـد فـي الـضـفــة

عبا�س ودحان ور�صيد.. اأيام الود



ال��ق�����ص��ري  ال����ل����ج����وء  ح����ال����ة  اأّدت 

الن��ه��ي��ار  ل��ب��ن��ان،  اإىل  للفل�صطينيني 

احل���ال���ة االق��ت�����ص��ادي��ة مل��ع��ظ��م االأ����ص���ر 

التي  ت��ل��ك  خ�����ص��و���ص��اً  الفل�صطينية، 

ك���ان���ت ت��ع��ت��م��د ب�����ص��ك��ل رئ��ي�����ص��ي ع��ل��ى 

ال�����زراع�����ة، ح���ي���ث ك���ان���ت ال�����زراع�����ة يف 

فل�صطني من اأبرز القطاعات املنتجة، 

بهذا  الفل�صطينيني  اله��ت��م��ام  ن��ظ��راً 

ال���ق���ط���اع وب�����راع�����ة ال����ف����اح����ني  م��ن 

وات�صاعها  االأر�����س  وخل�����ص��وب��ة  ج��ه��ة، 

اأخ���رى، كذلك  املياه من جهة  ووف��رة 

ب�صكل  ن�صطاً  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ك���ان 

املرافئ  اأن  اأي�صاً  ومعلوم  اأي�صاً،  كبر 

امل��راف��ئ  اأه���م  م��ن  ك��ان��ت  الفل�صطينية 

عن  ناهيك  املتو�صط،  على  التجارية 

قطاعْي ال�صناعة واخلدمات.

عمل  ل��ب��ن��ان،  اإىل  االن���ت���ق���ال  ب��ع��د 

بالزراعة ب�صكل كثيف،  الفل�صطينيون 

خ�����ص��و���ص��اً يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��اح��ل بني 

���ص��ي��دا و����ص���ور، وه�����ذا ي��ف�����ّص��ر وج���ود 

امتداد  على  الفل�صطينية  التجّمعات 

ال�صريط ال�صاحلي حتى مدينة �صور، 

حيث جتّمعات: اأبو االأ�صود، العيتانية، 

ك��ف��رب��دا، ال��ع��ب، ال��ع��ر���س، ال��وا���ص��ط��ة، 

القا�صمية، �صربيحا، جل البحر.. 

اأح�����������د ال�������ذي�������ن راف��������ق��������وا ع���م���ل 

حممد  اأب��و  الزراعة  يف  الفل�صطينيني 

كوراين يقول: »كانت معظم االأرا�صي 

اال�صتفادة  ومت  ج���رداء،  ال�صاحل  على 

الفل�صطينيني  ال��ف��اح��ني  خ��ربة  م��ن 

احلم�صيات،  زراع���ة  يف  خ��ا���س  ب�صكل 

ح���ي���ث ك�����ان ل���ه���م ال��ف�����ص��ل يف اإمن�����اء 

وازدهار املنطقة زراعياً«.

حق  حملة  اأع��ّدت��ه��ا  درا���ص��ة  وبينت 

اأن  ل��ب��ن��ان،  يف  للفل�صطينيني  ال��ع��م��ل 

على  قادرة  الفل�صطينية  العاملة  اليد 

اأك��رب،  ول�صن  طويلة  ل�صاعات  العمل 

باأجور  القبول  على  جم��ربة  اأنها  كما 

اأق���ل م��ن امل��ق��ب��ول وع��ل��ى العمل ب��دون 

منافع، وذلك للتمكن من العي�س. 

وعلى خاف قوى العمل املهاجرة 

االأخرى، فاإن قوة العمل الفل�صطينية 

على  تقت�صر  ال  ل��ب��ن��ان،  يف  ال��اج��ئ��ة 

باأكملها  اأ����ص���راً  ت�����ص��م  ب���ل  ال��ع��ام��ل��ني، 

»اإق����ام����ة ذات م��دى  ال���ب���اد  ت��ق��ي��م يف 

ا�صتهاك  من��ط  ف���اإن  وعليه  ط��وي��ل«، 

ذو  لبنان  يف  الفل�صطينيني  الاجئني 

وخدمات  �صلعاً  ي�صتهلك  �صامل  طابع 

الغذاء  اأن  ال��درا���ص��ة  وبّينت  متنوعة: 

اأ�صا�صية  بنود  الطبية، هي  واخلدمات 

واأن معظم  االأ����ص���ر،  م�����ص��روف��ات  م��ن 

يف  يعملون  الفل�صطينيني  الاجئني 

موؤ�ص�صات �صغرة.

وت����ع����ت����رب االأع�������م�������ال ال�������ص���غ���رة 

ب��غ�����س ال���ن���ظ���ر ع����ن ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا، م��ن 

ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي يف لبنان  دع��ائ��م 

النامية،  ال���دول  اق��ت�����ص��ادي��ات  و���ص��ائ��ر 

العمل،  بقوة  التزويد  اإىل  وباالإ�صافة 

ه��ن��ال��ك م��وؤ���ص�����ص��ات جت���اري���ة اأ���ص�����ص��ه��ا 

املخيمات  داخل  فل�صطينيون  الجئون 

لديها  التجمعات،  ويف  اأطرافها  وعلى 

النمو  امل�����ص��اه��م��ة يف  ع��ل��ى  االإم��ك��ان��ي��ة 

الر�صمي  غر  القطاع  يف  االقت�صادي 

م��ن االق��ت�����ص��اد يف ال��ب��اد، وق��د بّينت 

االح�صائيات اأن االأ�صرار الناجتة عن 

املاأ�صاة التي حّلت يف خميم نهر البارد 

ع���ن وج����ود اأك����رث م���ن األ����ف م��وؤ���ص�����ص��ة 

جتارية كانت ناجحة يف املخيم املدمر 

حالياً.

وت���ق���ول ه���ن���اء اإح������دى ال��ب��اح��ث��ات 

»ي��ق��ّدر حجم  ال��درا���ص��ة:  امل�صاركات يف 

املخيمات  يف  اخل���ارج  م��ن  التحويات 

ال��ث��م��ان��ي��ة امل�����ص��م��ول��ة ب��ال��درا���ص��ة ب�62 

مليون دوالر اأمركي يف ال�صنة، وهذا 

ب�صكل  اأو  منتظماً  اإم���ا  ي��ك��ون  ال��دف��ق 

م��ت��ق��ط��ع، م�����ص��در ت��ل��ك ال��ت��ح��وي��ات 

املئة  وم��ن اخلليج )49.7 يف  اأوروب��ي��ة 

دول  م���ن  امل���ئ���ة  يف  و36  اأوروب��������ا  م���ن 

اخل���ل���ي���ج(، ه����ذه ال���ت���ق���دي���رات اأول���ي���ة، 

البحثي  العمل  م��ن  امل��زي��د  وامل��ط��ل��وب 

دق��ة  اأك���رث  ت��ق��دي��رات  ع��ل��ى  للح�صول 

ح�����ول ح���ج���م ال���ت���ح���وي���ات واأث����ره����ا 

االقت�صادي واالجتماعي«.

اأظهرت الدرا�صة  اأخرى،  من جهة 

يف  املعي�صية  االأ���ص��ر  ن�صف  ح���وايل  اأن 

وجود  اإىل  ت�صر  الثمانية،  املخيمات 

اأفرادها خارج لبنان، واأفادت  فرد من 

معظم االأ�صر )66.6 يف املئة( اأن �صبب 

ال���ه���ج���رة ه���دف���ه االإق����ام����ة ال���دائ���م���ة، 

اأف���اد ح���وايل ثلث االأ���ص��ر )31 يف  كما 

امل���ئ���ة( ب����اأن ال��ه��ج��رة م��وؤق��ت��ة بغر�س 

 54.9( االأ���ص��ر  ن�صف  وح��وايل  العمل، 

يف امل��ئ��ة( اأف���ادت ع��ن وج��ود دع��م مايل 

من املوجودين يف اخل��ارج، واأك��رث من 

باأنها  اأف�����ادوا  امل��ئ��ة(  يف   57( ال��ن�����ص��ف 

متقطعة والثلث )33.5 يف املئة( اأفادوا 

باأنها منتظمة.

من الناحية الثقافية واالإعامية، 

يف  ب��ارز  دور  اأي�صاً  للفل�صطينيني  كان 

واملو�صيقى  وال��ف��ن  وال�صحافة  االأدب 

والرق�س الفلكوري، حيث برز الكثر 

من االأ�صماء الفل�صطينية الامعة.

اإىل جت��اوز  ذل��ك  ي���وؤِد  باملقابل، مل 

االن��ه��ي��ار االق��ت�����ص��ادي حل��ال��ة اللجوء 

م���ن���ذ ال��ن��ك��ب��ة ول���غ���اي���ة ال����ي����وم، ح��ي��ث 

 15 اأن  اأعّدتها االأون��روا  اأب��رزت درا�صة 

لبنان  يف  الفل�صطينيني  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

الغذائي،  لاأمن  حاداً  فقداناً  يعانون 

11

المشاركة االقتصادية للفلسطينيين في لبنان
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w w w . a t h a b a t . n e t

ي��ن��ع��ك�����س ال��ت��ق�����ص��ر امل������ايل ل���وك���ال���ة غ�����وث وت�����ص��غ��ي��ل ال��اج��ئ��ني 

بعد  لبنان، خ�صو�صاً  الفل�صطينيني يف  »االأون��روا« على  الفل�صطينيني 

االأون��روا،  موازنة  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  عن  املانحة  ال��دول  تخلف 

موازنة  يف  االأك���رب  امل�����ص��ارك  االأم��رك��ي��ة؛  املتحدة  ال��والي��ات  خ�صو�صاً 

االأونروا. 

الفل�صطينيني  على  لل�صغط  حماولة  اإال  تف�صره  ميكن  ال  وه��ذا 

وحق  الاجئني  ق�صية  ب�صاأن  التنازالت، خ�صو�صاً  املزيد من  لتقدمي 

ال�صيا�صية،  العملية  تطورات  مع  تفاقم  اإىل  امل��ايل  فالتق�صر  العودة، 

ال��غ��وث، وت�صفية خدماتها  وب���روز اجت��اه��ات وا���ص��ح��ة الإل��غ��اء وك��ال��ة 

�صمن خمطط �صهيوين – اأمركي يت�صح يوماً بعد يوم، ويرمي اإىل 

ملفاو�صات عبثية تقع  الق�صاء كلياً على الق�صية الفل�صطينية متهيداً 

�صد م�صالح ال�صعب الفل�صطيني وحقوقه الوطنية.

اأن  عن  النقاب  م��وؤخ��راً  ال�صهيونية  هاآرت�س  �صحيفة  ك�صفت  وق��د 

اأع�صاء يف الكني�صت يقفون وراء تعديل قانون االأون��روا يف الكونغر�س 

االأمركي من اأجل امل�ّس بحقوق الاجئني الفل�صطينيني ووقف الدعم 

لهم.

اأق���ّر ق��ان��ون تعديل ال��دع��م امل��ايل االأم��رك��ي،  وك��ان الكونغر�س ق��د 

اأ�صبح على وزارة اخلارجية االأمركية تقدمي تقرير حول  ومبوجبه 

اأكرث من 5 مايني الجئ فل�صطيني يتلقون دعماً من الواليات املتحدة 

عرب االأونروا يف خمتلف القطاعات.

الذي يعترب من  الكونغر�س اجلمهوري مارك كرك  لع�صو  وكان 

اأكرث االأع�صاء دعماً للكيان ال�صهيوين دور كبر يف اإيجاد مناخ لتمرير 

الكني�صت  ع�صو  منه  ذل��ك  طلبت  اأن  بعد  التعديل  وق���دم  ال��ت��ع��دي��ل، 

ايهود  يتزعمه  الذي  اال�صتقال  فيلف« من حزب  »عينات  ال�صهيوين 

باراك.

املتحدة،  ال��والي��ات  يف  ال�صهيوين  اللوبي  م��ع  »فيلف«  عملت  وق��د 

اإق��راره،  اإق��رار التعديل، وبالرغم من معار�صة الكثرين مت  من اأجل 

االأون���روا  مب��وازن��ة  املتحدة  ال��والي��ات  م�صاركة  تخفي�س  مت  ومبوجبه 

والتي كانت تتعدى ال�250 مليون دوالر �صنوياً.
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مخطط صهيوني للعبث 
بالحقوق الفلسطينية 

عبر الكونغرس األميركي

اإىل م�����ص��اع��دة غ��ذائ��ي��ة  وي��ح��ت��اج��ون 

من  يعانون  امل��ئ��ة  يف   63 واأن  ملحة، 

اإىل ح��د ما،  الغذائي  االأم���ن  ف��ق��دان 

حيث  ال�صحي،  اجل��ان��ب  ع��ن  ناهيك 

ي���ع���اين ح������وايل ث���ل���ث ال�������ص���ك���ان م��ن 

اأم���را����س م��زم��ن��ة، وك���ل االأ���ص��ر التي 

باإعاقة  م�صاب  اأف��راده��ا  اأح��د  لديها 

 21 اأن  ال�صديد، كما  تعي�س يف الفقر 

ق��ال��وا  امل�����ص��ح  �صملهم  امل��ئ��ة مم���ن  يف 

الع�صبي  االنهيار  من  يعانون  اإنهم 

اأن  واالأخ���ط���ر  ال��ك��اآب��ة،  اأو  ال��ق��ل��ق  اأو 

الغالبية ال�صاحقة من الفل�صطينيني 

تعتمد على وكالة الغوث فيما يتعلق 

يف   95 اأن  ب��رز  اإذ  ال�صحي،  باجلانب 

لديهم  لي�س  الفل�صطينيني  املئة من 

ت��اأم��ني ���ص��ح��ي، وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم اأن 

االأون��������روا ال ت��وف��ر ���ص��وى ال��رع��اي��ة 

ال�صحية االأولية والثانوية.

ال��ك��ب��ر  ب����ال����دور  االع�������راف  اإن 

للفل�صطينيني يف الدورة االقت�صادية 

منطلقاً  ي��ك��ون  اأن  يجب  اللبنانية، 

التي  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  وت��ب��دي��ل  لل�صغط 

تت�صمن نواق�س اإزاء الفل�صطينيني، 

لذلك يجب العمل على و�صع خطة 

املجتمع  ق��وى  اأدوار  بتفعيل  جامعة 

الفل�صطيني تقديراً لدورها البّناء يف 

تطوير القطاعات االإنتاجية وتفعيل 

الدورة االقت�صادية.

�صامر ال�صياوي



ثورات.. ولكن

مل ت�����س��ف��ر ث�����ورات »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« ال��ت��ي 

اأي  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن  بالكثري  ع�سفت 

اإيجابي يف الداخل، فكيف احلال  تغيري جذري 

وتوحيد  الفل�سطينية  الق�سية  خ�ص  ما  يف  اإذاً 

اجلهود العربية لدعم فل�سطني؟! �سوؤال يطرح 

امل��واق��ف  يف  ت��راج��ع  �سجل  اأن  ب��ع��د  ب��ق��وة  نف�سه 

التم�سك  اإىل  التي تدعو  ال�سيا�سية  واخلطابات 

من  ال��ق��د���ص  وح��م��اي��ة  الأوىل،  ال��ع��رب  بق�سية 

الهجمة ال�سر�سة التي ت�سنها �سلطات الحتالل 

املدينة  �سد  املتطرفة  ال�سهيونية  واجلماعات 

امل�سجد  الأ�سا�ص  يف  ت�ستهدف  والتي  القدمية، 

ي��ري��د  اإذ  الأوىل،  امل�����س��ل��م��ني  ق��ب��ل��ة  الأق�������س���ى؛ 

ال�سهاينة هدمه لإقامة الهيكل املزعوم مكانه.

ت�����س��ت��غ��ل »اإ����س���رائ���ي���ل« ان�����س��غ��ال ال��ك��ث��ريي��ن 

بال�سطرابات التي ع�سفت باملنطقة، م�ستفيدة 

من البعد العربي عما كان ُي�سمى بق�سية الأمة، 

لت�سن حماولت حممومة بغية تغيري الرتكيبة 

تعزيز  عرب  للقد�ص،  واجلغرافية  الدميغرافية 

امل�ساريع ال�ستيطانية يف املدينة ل�سرب رمزيتها 

و�سلخ ردائها الإ�سالمي والعربي عنها.

ذكرى مهمة

ل ح��اج��ة ل��ق��ول اإن ذك���رى الإ���س��راء وامل��ع��راج 

حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا دلل����ة ع��ل��ى امل��ك��ان��ة وال��ع��م��ق 

القد�ص  ملدينة  والتاريخي  واحل�����س��اري  الديني 

وامل�سجد  القد�ص  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل  امل�سلمني،  عند 

الأق�������س���ى ل��ي�����س��ا ب��ح��اج��ة اإىل اإح����ي����اء ال���ذك���رى 

الف�سائيات  ع��رب  الرنانة  اخلطابات  ع��رب  فقط 

وب���ي���ان���ات ال��ت��ع��اط��ف وامل����وا�����س����اة ال�������س���ادرة عن 

القيادات العربية، اإمنا بحاجة اإىل وقفة حقيقية 

وانتفا�سة حلمايتهما من خطر التهويد الداهم.

التي  والأرق����ام  الإح�سائيات  اإىل  فبالنظر 

تظهر حقيقة ما يجري يف القد�ص، ي�سبح من 

ن��ق��ف لنتفرج  اأن  امل��ق��ب��ول ع��ل��ى الإط�����الق  غ��ري 

وكاأن على روؤو�سنا الطري، ففي الآونة الأخرية، 

حتدثت و�سائل الإعالم »الإ�سرائيلية« املختلفة 

ا�ستيطانية يف  1800 وحدة  اإن�ساء  البدء يف  عن 

حولها،  تهويدية  اأط����واق  ويف  ال��ق��د���ص،  مدينة 

وترافق ذلك مع خمطط تهويدي �سخم اأُعلن 

بحلول  ا�ستيطانية  وح��دة  األ��ف   70 باإقامة  عنه 

ال��ظ��روف  ت��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  2020، وال��ع��م��ل  ال���ع���ام 

امل���خ���ت���ل���ف���ة، مب����ا ف��ي��ه��ا امل���ال���ي���ة جل���ع���ل ال���ع���رب 

بنيامني  اأن حكومة  اأقلية. والالفت  املقد�سيني 

اإىل فر�ص  نتنياهو ت�سعى يف ت�سابق مع الزمن 

اأمر واقع ا�ستيطاين يف مدينة القد�ص ملحا�سرة 

فل�سطينية  دول��ة  اإقامة  يف  الفل�سطينيني  اآم��ال 

ع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���ص ال�����س��ري��ف، وت��ط��وي��ق اأي���ة 

مفاو�سات حتاول البحث يف حلول اأخرى.

�سيا�سات جغرافية ودميغرافية

الأرا������س�����ي  ع���ل���ى  ال����س���ت���ي���الء  ج���ان���ب  اإىل 

اأج��ن��دة  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  وامل��م��ت��ل��ك��ات، مي��ل��ك 

عدد  اأك��رب  ط��رد  اإىل  اأ�سا�ساً  تهدف  دميغرافية 

بذرائع  املدينة  م��ن  الفل�سطينيني  ال��ع��رب  م��ن 

خم��ت��ل��ف��ة، وج�����ذب اأك�����رب ع����دد م���ن امل��ه��اج��ري��ن 

فر�ص  حماولة  كله  ذل��ك  من  والهدف  اليهود، 

الأمر الواقع. 

من  الفل�سطينيني  تهجري  �سيا�سة  ُتعترب 

»اإ�سرائيل«  املعتمدة لدى  الو�سائل  اأحد  القد�ص 

اليهود  اإي��ج��اد واق��ع جديد يكون فيه  اأج��ل  من 

ال��ن�����س��ب��ة ال���غ���ال���ب���ة يف امل���دي���ن���ة، وق�����د و���س��ع��ت 

ذلك،  اأج��ل  من  خمططات  املتعاقبة  احلكومات 

ل��ع��ل اأ���س��ه��ره��ا ت�����س��ري��ح��ات اأري���ي���ل ����س���ارون ب��اأن 

الرئي�ص  قاله  وم��ا  لإ���س��رائ��ي��ل«،  »ال��ق��د���ص ملك 

التهجري  ب�����س��رورة  برييز  �سيمون  ال�سهيوين 

ال��ذي��ن  ال��ق��د���ص  م��ن  للفل�سطينيني  اجل��م��اع��ي 

وعملت  األ��ف مواطن،   240 بنحو  ر عددهم  يقدَّ

على  املتعاقبة  الإ�سرائيلي  الحتالل  حكومات 

القد�ص  ل�سئون  الوزارية  اللجنة  تو�سية  تنفيذ 

للعام 1973 برئا�سة غولدا مائري، والتي تق�سي 

بخف�ص عدد الفل�سطينيني يف القد�ص اإىل 22 يف 

املئة من املجموع العام لل�سكان.

ال�������س���ل���ط���ات  ال���������س����ي����اق، ط���ب���ق���ت  ه������ذا  ويف 

»الإ�������س������رائ������ي������ل������ي������ة« ق��������وان��������ني ع���ن�������س���ري���ة 

اأهايل القد�ص واأر�سهم، فمن جهة  جائرة على 

ا�ستخدمت قانون الغائب لل�سيطرة على اأرا�سي 

املقد�سيني املوجودين خارج مدينة القد�ص، ومن 

جهة اأخرى، �سعت ال�سلطات »الإ�سرائيلية« اإىل 

تطبيق  املدينة من خالل  اإف��راغ  بعملية  القيام 

ق���وان���ني ���س��ح��ب ال���ه���وي���ة »الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« من 

خارج  عام  من  اأك��ر  يقيمون  الذين  املقد�سيني 

مدينة القد�ص، وكذلك هي احلال بالن�سبة اإىل 

العرب املقد�سيني الذين حازوا جن�سيات اأخرى 

يف دول العامل، وتبعاً لذلك هناك خم�سون األف 

وط��رده��م  هوياتهم  ب�سحب  م��ه��ددون  مقد�سي 

وال�سيطرة على عقاراتهم واأر�سهم.

»الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة«  ال�������س���ي���ا����س���ات  ����س���ي���اق  ويف 

حكومة  كثفت  ال��ق��د���ص،  مدينة  يف  التهويدية 

نتنياهو من خمططاتها للقيام بعمليات جرف 

العربي  التجمع  لك�سر  امل��ن��ازل  اآلف  وت��دم��ري 

يف داخ����ل الأح���ي���اء ال��ع��رب��ي��ة مب��دي��ن��ة ال��ق��د���ص، 

م��ث��ل ح���ي ال�����س��ي��خ ج����راح وال���ع���ي���زري���ة، وق��ام��ت 

يف  الفل�سطينيني  منازل  بهدم  الحتالل  ق��وات 

القد�ص بذريعة اأنها غري مرخ�سة، كما ن�سطت 

املنظمات اليهودية املتطرفة جلذب اأموال يهود 

بالإ�سافة  القد�ص،  يف  ممتلكات  ل�سراء  اخل��ارج 

الأم��ريك��ي من خ��الل م�سروع قرار  الدعم  اإىل 

جم��ل�����ص ال�����س��ي��وخ، ال����ذي ي�����س��رتط الع����رتاف 

مقابل  ل�»اإ�سرائيل«،  موحدة  عا�سمة  بالقد�ص 

م�ستقباًل.  الفل�سطينية  ب��ال��دول��ة  الع����رتاف 

وجاءت اخلطوات على رغم وجود قرار جمل�ص 

اأن القد�ص  242، وال��ذي ين�ص على  الأم��ن رقم 

�سمن  وال��ق��ط��اع،  ال��غ��رب��ي��ة  وال�����س��ف��ة  ال�سرقية 

الأرا�سي العربية املحتلة العام 1967.
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في ذكرى اإلسراء والمعراج.. 

زهـرة المدائن 
تـشـهـد تمـزيـق أوصـــالـهـــا تـبـــاعـــــًا

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

ملف خاص

كبقية األعوام الماضية، تمر ذكرى اإلسراء والمعراج على 
مدينة القدس هذا العام، وهي تلتف بثوب الحداد على ما آلت 
إليه معالمها، وما أصابها من تشويه ومحاوالت تهويد صارخة.

وجوه أبنائها، وشوارع المدينة وجدرانها، وساحات مساجدها 
ومحالها.. تبدو حزينة لتبدل األسماء واألماكن وتحولها عن 

طبيعتها. تغييرات كثيرة طالت مالمحها؛ غّير االحتالل معالم 
حائط البراق، وهدم قبابًا وبيوتًا، وحفر أنفاقًا قاتلة تهدد 

بقاءها.. قام بالكثير من االنتهاكات، فهل من سبيل لوقفه عن 
حد؟ 

تأتي ذكرى اإلسراء والمعراج وسط غياب االحتفاالت 
التقليدية، رغم أهمية المناسبة؛ المدينة العتيقة مهددة 

بالتهويد والهدم.. بين إخطارات الهدم التي يتلقاها سكانها 
من الكيان الغاصب، وتصاعد وتيرة النشاط االستيطاني 

اليهودي في القدس الشرقية، وتهجير المقدسيين ومصادرة 
ممتلكاتهم.. تقف زهرة المدائن لترى بأم العين كيف يمزق 

االحتالل أوراقها في ظل صمت عربي مطبق.
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ون��ت��ي��ج��ة ت��ل��ك امل��خ��ط��ط��ات، ث��م��ة 35 األ��ف 

اإىل  بالطرد  الآخ���رون  ه��م  م��ه��ددون  مقد�سي 

خارج مدينة القد�ص، وبعد ا�ست�سدار القانون 

التعليم  قطاع  بتهويد  القا�سي  »الإ�سرائيلي« 

العربي يف مدينة القد�ص، خ�سو�ساً يف املراحل 

البتدائية والإعدادية، فاإن �سبح الرتان�سفري 

ي���الح���ق 30 األ������ف ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م����ن ال��ق��د���ص 

مدن  بقية  يف  التعليم  فر�ص  على  للح�سول 

ال�سفة الغربية.

األ���ف  طردت 15  ق���د  »اإ����س���رائ���ي���ل«  وك���ان���ت 

يف  ال�سرقية  للقد�ص  احتاللها  اأثناء  مقد�سي 

اإىل  الإ�سارة  1967، ومن الأهمية مبكان  العام 

اأن اجلي�ص الإ�سرائيلي طرد حتت وطاأة املجازر 

وبعد   ،1948 العام  األ��ف مقد�سي يف  مائة  نحو 

ال�سلطات  ح��اول��ت  القدمية  للقد�ص  احتالله 

»الإ�سرائيلية« الق�ساء على الرتاث الإ�سالمي 

 1969 ال���ع���ام  م���ن  اآب   21 ف��ف��ي  ك���ام���ل،  ب�����س��ك��ل 

لإحراق  عملية  »الإ�سرائيلية«  ال�سلطات  دبرت 

لن�سفه  مبحاولة  قامت  كما  الأق�سى،  امل�سجد 

مائري  احلاخام  يد  على   1980 العام  بداية  يف 

ح��ارات  م�ستهدفة  الع��ت��داءات  لتتكرر  كاهانا 

ج��راح  ال�سيخ  م��ن  املحيطة،  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة 

الطور،  حي  اإىل  ثم  ال�سوانة،  فحي  ف�سعفاط 

وغريها،  والب�ستان  ف�سلوان  ال��ع��ام��ود،  ف��راأ���ص 

بحيث عملت »اإ�سرائيل« على تو�سيع ما ي�سمى 

ب��ح��دود ال��ق��د���ص ���س��رق��اً و���س��م��اًل، وذل���ك ب�سم 

اأدى اإىل م�ساعفة  امل�ستوطنات اإىل املدينة، ما 

عدد امل�ستوطنني، ويف الوقت نف�سه قللت ن�سبة 

�سكان  ث��ل��ث  ي�����س��ك��ل��ون  ال���ذي���ن  الفل�سطينيني 

املدينة  يف  امل�ستوطنات  ع��دد  واأ�سبح  القد�ص، 

بح�سب الإح�ساءات 29 م�ستوطنة، 14 منها يف 

اجلزء امل�سموم من القد�ص اأي ما ي�سمى حدود 

القد�ص ال�سرقية. وتنت�سر هذه امل�ستوطنات يف 

ا�ستيطانية  جتمعات  �سكل  على  القد�ص  ل��واء 

املدينة  ح���ول  ال���دائ���ري  ال�سكل  تتخذ  مكثفة 

كبرية  ا�ستيطانية  مبراكز  ممثلة  و�سواحيها 

بلدية  اأن ح���دود  اإىل  اأي�����س��اً  وي�����س��ار  امل�����س��اح��ة. 

القد�ص الغربية مت ب�سكل ر�سمي تو�سيعها، لكن 

عملياً مت ال�ستيالء على 72 كلم مربعاً بقرارات 

خمتلفة، وبتقييد التمدد العمراين يف القد�ص 

وحتويل املناطق اإىل م�ستوطنات كما حدث مع 

جبل اأبو غنيم، ففي العام 1993 بداأت مرحلة 

اأخرى من تهويد القد�ص، وهي جت�سدت بر�سم 

تبلغ  اأرا���س��ي  وت�سمل  للمدينة  ج��دي��دة  ح��دود 

يف   10 يعادل  ما  اأو  مربع،  كلم   600 م�ساحتها 

حلقة  لتبداأ  الغربية  ال�سفة  م�ساحة  من  املئة 

اإق��ام��ة م�ستوطنات خ���ارج ح��دود  م��ن  ج��دي��دة 

املدينة هدفها الأ�سا�سي هو التوا�سل الإقليمي 

واجل����غ����رايف ب���ني ت��ل��ك امل�����س��ت��وط��ن��ات لإح���ك���ام 

ال�سيطرة الكاملة على القد�ص.

اإح�ساءات متفرقة

ب��ح�����س��ب اآخ�����ر الإح�������س���اءات ال�������واردة من 

يزيد عن  ما  »اإ�سرائيل«  �سحبت  القد�ص، فقد 

األف بطاقة هوية من املقد�سيني يف الفرتة   14
الواقعة بني عامي 1967 و2010، مما �سمل 20 

يف املئة من الأ�سر الفل�سطينية املقد�سية، وقد 

بطاقة   4577 نحو  الحتالل  �سلطات  �سحبت 

هوية فقط يف الفرتة املمتدة بني عامي 2006 

و2008.

ع��ام  الأ����س���ف،  م���ع   ،2012 ع���ام  اأن  وي���ب���دو 

تهجري املقد�سيني، وهذا يتزامن مع ما اأعدته 

�سلطات الحتالل من ميزانية كبرية للبلدية، 

بهدف تهويد القد�ص وزيادة ن�سبة امل�ستوطنني 

على ح�ساب الفل�سطينيني.

كذلك، فاإن �سيا�سة الإغالق التي تفر�سها 

دون  ح��ال  ال�سرقية  القد�ص  على  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

و����س���ول ث���الث���ة م���الي���ني م���واط���ن م���ن اأب���ن���اء 

ال�سعب الفل�سطيني اإىل دور عبادتهم الواقعة 

األف   70 يف هذه املدينة، ف�ساًل عن عزل نحو 

املناطق  اأن  باعتبار  مدينتهم،  ع��ن  مقد�سي 

خارج  تقع  باتت  فيها  يقيمون  التي  ال�سكنية 

جدار الف�سل.

الحتالل  ق��وات  هدمت  اأويل،  تقدير  ويف 

امل��واط��ن��ني  3300 م���ن���زل م���ن م���ن���ازل  ق���راب���ة 

املقد�سيني منذ الحتالل عام 1967 من بينها 

والدينية، كما قامت  التاريخية  املواقع  عديد 

بتدمري 499 منزًل ملقد�سيني خالل ال�سنوات 

املئة من  15 يف  ي�سكل  ما  املا�سية، وهو  ال�ست 

 ،1967 العام  التي ُهدمت منذ  املنازل  اإجمايل 

اأي اإن وترية الهدم مت�ساعدة. 

وع��ل��ى �سعيد احل��ف��ري��ات »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، 

جت����اوزت اأع���م���ال احل��ف��ر الأث�����ري يف ال��ق��د���ص، 

حت��دي��داً ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة وحم��ي��ط��ه��ا، م��ا مت 

حفره منذ منت�سف القرن التا�سع ع�سر.

ومنذ اآب 2003، طرح م�سروع اإن�ساء مقطع 

جل�����دار ال��ف�����س��ل ال��ع��ن�����س��ري خ���ا����ص مب��دي��ن��ة 

با�سم  ي��ع��رف  بها  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  ال��ق��د���ص 

اأح��زم��ة  اإق���ام���ة  يت�سمن  ال��ق��د���ص«،  »ح��ا���س��ن 

ب�سكل  القد�ص  �سرقي  لف�سل  و�سكنية  اأمنية 

ال�سيطرة على حركة  تام عن ال�سفة لتت�سنى 

يف  والتحكم  املدينة،  واإىل  من  الفل�سطينيني 

مع  فيها،  اليهود  م�ستقبل  يخدم  مب��ا  منوها 

ال�سرق.  ب��اجت��اه  الفل�سطينيني  ال�سكان  دف��ع 

الأمنية  ال��ذري��ع��ة  اأ���س��ط��وان��ة  تعد  وه��ك��ذا، مل 

التي  الوحيدة  ه��ي  امل�سروخة  »الإ�سرائيلية« 

مبا  اجل��دار،  لإقامة  ال�سهاينة  عنها  يتحدث 

بل  خ��ارج��ه،  امل��ق��د���س��ي��ني  اآلف  اإخ����راج  يحقق 

يف  الدميغرايف  الوجود  مبعركة  الأم��ر  يتعلق 

القد�ص.

اأن��ه وعند اإجن��از بناء ذل��ك اجل��دار،  يذكر 

���س��ي��ت��م ���س��م ن��ح��و 12 م�����س��ت��وط��ن��ة يف ���س��رق��ي 

القد�ص عدد م�ستوطنيها 176 األف م�ستوطن، 

نحو  امل�ستوطنني  جمموع  اإىل  ن�سبتهم  تعادل 

يف املئة، اإىل جانب 27 م�ستوطنة اأخرى يف   44
حميط القد�ص، وابتالع اجلدار اأكر من 90 يف 

املئة من م�ساحة القد�ص ال�سرقية املو�سعة بعد 

1967، اأي 70 كلم مربع، لتدمج يف »اإ�سرائيل« 
لح���ق���اً. ومي���ر اجل����دار يف اأج�����زاء ك��ث��رية منه 

قرب التجمعات الفل�سطينية، ويحيط ببع�ص 

ث��الث  م���ن  الفل�سطينية  وال���ب���ل���دات  ال���ق���رى 

مع�سكرات  يف  الفل�سطينيني  ي�سع  ما  جهات، 

بكاملها  اأحياء عربية  ي�سلخ  اأن  اعتقال. فبعد 

ال�سفة وتقطيع  واأرا�سي  املقد�سة  املدينة  عن 

األ���ف   225 ن��ح��و  ع���زل  اإىل  ي�����وؤدي  اأو����س���ال���ه���ا، 

فل�سطيني من �سكان القد�ص ال�سرقية )داخل 

احلدود الإدارية ملا ي�سمى بلدية القد�ص( عن 

يتاأذى منها كذلك  الإج��راءات  ال�سفة، وهذه 

يعي�سون  الذين  الفل�سطينيني  اآلف  ع�سرات 

يف البلدات والقرى الواقعة يف حميط املدينة، 

حيث ي�سل عدد القرى الفل�سطينية املت�سررة 

م��ن ج���راء اإق��ام��ة اجل����دار يف ���س��رق��ي القد�ص 

اإىل  الإ�سارة  كما جتدر  وبلدية.  قرية   23 اإىل 

الأرب��ع��ة  ت��زي��د على  ت��وغ��ل اجل���دار م�سافة  اأن 

اأوق��ع  كيلو م���رتات �سرقي »اخل���ط الأخ�����س��ر« 

األ�����ف ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي داخ�����ل ن��ط��اق   200 ق���راب���ة 

حرم  فيما  الإ�سرائيلية،  القد�ص  بلدية  حدود 

األ��ف من �سكان ال�سواحي من   200 اأك��ر من 

جانبي  على  بكاملها  اأحياء  وح�سرت  دخولها 

اجلدار لت�سكل معازل منف�سلة عن اأي امتداد 

وتوا�سل فيما بينها.

لبناء  »اإ�سرائيلي«  خمطط  هناك  واليوم، 

الغربية  ال�سمالية  اجلهة  يف  ي��ه��ودي  متحف 

الأق�����س��ى، فيما  امل�سجد  ال���رباق يف  �ساحة  م��ن 

توا�سل اآليات واأطقم عمال بلدية الحتالل يف 

القد�ص و�سركات �سهيونية عملياتها الوا�سعة 

اأ�سهر  اأح��د  ال��ع��ام��ود؛  ب��اب  يف حميط منطقة 

ال�سلطان  �سارع  ويف  القدمية،  القد�ص  بوابات 

املقد�سة،  امل��دي��ن��ة  لأ����س���وار  امل��ال���س��ق  �سليمان 

وت�سارع نحو اإقامة حدائق تلمودية يف املناطق 

املال�سقة ل�سور القد�ص التاريخي. كما قامت 

���س��ل��ط��ات الح���ت���الل ب����زرع امل���ع���امل ال��ي��ه��ودي��ة 

القد�سي  املختلقة، يف حميط احلرم  الوهمية 

ب���اأن مدينة  ان��ط��ب��اع  اإع��ط��اء  ب��ه��دف  ال�سريف، 

القد�ص حتتوي على معامل يهودية كثرية على 

لرتويج  وامل�سيحية،  الإ�سالمية  املعامل  غ��رار 

الك����اذي����ب ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة مب���ا ي�����س��م��ون��ه احل��ق 

تاأتي  هنا  وم��ن  بالقد�ص،  التاريخي  اليهودي 

واحلدائق  واملتاحف  الكن�ص  بناء  وت��رية  زي��ادة 

التلمودية واملزارات ال�سياحية.

ق�������ررت احل���ك���وم���ة  اأخ���������رية،  ويف خ����ط����وة 

يف  عقدتها  خا�سة  جل�سة  اأثناء  »الإ�سرائيلية« 

اأيار املا�سي تلة الذخرية يف القد�ص ال�سرقية 

تخ�سي�ص مبلغ 350 مليون �سيكل »اإ�سرائيلي« 

)91 مليون دولر اأمريكي( كميزانية لتطوير 

امل���راف���ق ال�����س��ي��اح��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف امل��دي��ن��ة 

جلهود  تعزيزاً  املقبلة  ال�ست  ال�سنوات  خ��الل 

تهويدها.

ان�شغال عربي

ب��اخ��ت�����س��ار، ل��ق��د ب���ات وا���س��ح��اً اأن »اإ���س��رائ��ي��ل« 

بالنتفا�سات  العربي  العامل  ان�سغال  ت�ستغل 

ه��ن��ا وه����ن����اك، وان�������س���غ���ال ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

القت�سادية،  مب�ساكلها  واأوروب���ا  بانتخاباتها، 

ل��ت��ق��وم مب���ا ي��ح��ل��و ل��ه��ا يف ال��ق��د���ص م���ن دون 

م�ساءلة، وهي ل ترغب فقط بتهويد القد�ص 

اح��ت��م��الت  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  اإىل  اأوًل  ت�سعى  ب��ل 

احل���ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى اأ���س��ا���ص ال���دول���ت���ني، فمن 

من  ال�سرقية  القد�ص  اقتطاع  �سيا�سة  خ��الل 

وعزلها  املحتلة  الفل�سطينية  الأر���ص  جمموع 

تف�سل  وال��ت��اري��خ��ي  الطبيعي  حميطها  ع��ن 

»اإ�سرائيل« �سمال ال�سفة عن جنوبها، وجتعل 

مت�سلة  فل�سطينية  دول����ة  ق��ي��ام  اح���ت���م���الت 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة، وذات ���س��ي��ادة اأم����راً غ��ري قابل 

للتطبيق، ويف ظل التق�سري والتجاهل العربي 

الفل�سطينية،  للق�سية  وال��دويل  والإ�سالمي 

وبالذات يف ظل ما ي�سمى »الربيع العربي«، مل 

يغني  دعم خطابي ل  اإىل  القد�ص حتتاج  تعد 

م��ن حقهم على  اإن  ب��ل  ج���وع،  م��ن  ي�سمن  ول 

اجلميع جتاوز لغة ال�سعارات اإىل لغة الربامج 

والأف����ع����ال ال���ت���ي ت��ن��ف��ذ ع��ل��ى اأر�������ص ال���واق���ع، 

فالقد�ص ت�ستحق كل ذلك.

اإعداد هناء عليان
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آثــار إســالمـيـــة

هويتها  تعك�ص  التي  الإ�سالمية  وامل��ع��امل  ب��الآث��ار  القد�ص  مدينة  تزخر 

اأك��ر  القدمية  القد�ص  يف  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  وت�سري  الإ���س��الم��ي��ة،  العربية 

ال�سريف،  القد�سي  احل��رم  منها  املقدمة،  يف  اإ�سالمي  ومعلم  اأث��ر  من 200 

العام  اليبو�سيني يف  ال�سامخ الذي بني يف عهد العرب  وكذلك �سور القد�ص 

العهدين  يف  ترميم  وعمليات  تعديالت  عليه  وط���راأت  امليالد  قبل   2500
الأيوبي واململوكي. ومن الآثار واملعامل الإ�سالمية البارزة يف مدينة القد�ص: 

اأبواب احلرم وامل�سجد الأق�سى، وم�سجد عمر )ر�سي اهلل عنه(، وم�سجد قبة 

ال�سخرة امل�سرفة، ف�ساًل عن املتحف الإ�سالمي والزوايا والقباب.

ت��اري��خ الأم���ة وح�سارتها املاثلة  م��ن  ومت��ث��ل تلك الآث���ار وامل��ع��امل ج���زءاً 

اأهمية القد�ص يف حياة العرب وامل�سلمني  للعيان، كما توؤكد يف الوقت نف�سه 

حيث تربطهم بها روابط عقائدية وثقافية.

قوانين تعجيزية

اإ�سدار ما ي�سمى  اإىل  اأجل تهويد القد�ص  عمدت �سلطات الحتالل من 

اخلطوات  من  جمموعة  عنه  انبثقت  ال��ذي  والتخطيط،  التنظيم  بقانون 

الإدارية والقانونية املعقدة والتعجيزية يف جمالت الرتخي�ص والبناء، واأدى 

اإىل مناطق  القد�ص  املئة من م�ساحة  40 يف  يزيد على  ما  اإىل حتويل  ذلك 

لبناء  كاحتياط  وت�ستخدم  عليها،  البناء  من  الفل�سطينيون  مينع  خ�سراء 

امل�ستوطنات، وقد دفعت هذه الإجراءات اإىل هجرة �سكانية عربية من القد�ص 

اإىل الأحياء املحيطة باملدينة نظراً اإىل �سهولة البناء والتكاليف.

سياسات »إسرائيلية«

على مدى عقود اأربعة من احتاللها للقد�ص ال�سرقية، اأقدمت احلكومات 

»الإ�سرائيلية« املتعاقبة على تنفيذ ال�سيا�سات بهدف تقلي�ص عدد ال�سكان 

الفل�سطينيني وتهجريهم خارج ديارهم. ويف تقرير من اإعداد منظمة 

التحرير الفل�سطينية، مت ر�سد ال�سيا�سات »الإ�سرائيلية« مبا يلي: 

اأوًل �سحب الإقامة )بطاقات الهوية املقد�سية( من املواطنني الفل�سطينيني 

من �سكان القد�ص ال�سرقية. 

ثانياً: الإغالق الع�سكري املفرو�ص على املدينة املحتلة وبناء جدار الف�سل 

العن�سري حولها. 

ثالثاً: �سيا�سة هدم منازل الفل�سطينيني. 

رابعاً: تطبيق قانون ما ي�سمى »اأمالك الغائبني«. 

خام�ساً: احلفريات »الإ�سرائيلية« يف القد�ص املحتلة.
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ح�صلت  ال���ت���ي  الأح��������داث  اأن  ����ص���ّك  ل 

يف ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، وال���ت���ي اأع������ادت خلط 

كبري  ب�صكل  ���ص��ت���ؤث��ر  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  الأوراق 

لذا  »الإ�صرائيلي«،   - العربي  ال�صراع  على 

اإع���ادة تقييم  ال��ي���م على  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  تعمل 

مما  لال�صتفادة  املنطقة  يف  ا�صرتاتيجياتها 

اأ���ص��م��ي زوراً »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، وه���� اأب��ع��د 

م���ا ي��ك���ن ع���ن ال��رب��ي��ع ب��ج��م��ال��ه واإ���ص��راق��ه 

ون������ره، وي��ب��ق��ى الإرب�����اك الأك���ي���د للخطط 

احللف  �صم�د  ا�صتمرار  ه�  »الإ�صرائيلية« 

باملنطقة،  تع�صف  التي  الريح  جتاه  املقاوم 

����ص����ري���ة م��ن  اق����ت����الع  اإىل  ت���رم���ي  وال����ت����ي 

واإراحة  فتفكيكه،  لإ�صعافه  احللف متهيداً 

يف  وا�صتقرارها  اأمنها  وحفظ  »اإ���ص��رائ��ي��ل«، 

الداخلية،  اأزماتها  تعي�ش  ملتهبة  منطقة 

والق�صية  فل�صطني  ع��ن  ال��ط��رف  وت��غ�����ش 

الفل�صطينية. 

الي�م  »الإ�صرائيلية«  احلالة  وبدرا�صة 

وتقييمها جند ما يلي:

وفيها  الفل�صطينية:  ال�����ص��اح��ة  اأوًل: 

لالأطراف  التهمي�ش  حد  اإىل  كبري  �صعف 

الفل�صطينية، ف�صق�ط مبارك، وه� ما كان 

يعترب احلليف ال�صرتاتيجي الأق�ى يف ما 

حركة  اأ�صعف  الع��ت��دال«،  »مع�صكر  ي�صمى 

املقابل،  ويف  الفل�صطينية،  وال�صلطة  فتح 

وظه�رها  �ص�رية،  م��ن  حما�ش  خ��روج  ف��اإن 

دولة  وعلى  تاريخها،  على  املنقلب  مبظهر 

مم��ان��ع��ة اأع���ط���ت ال��ق�����ص��ي��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

قد  الت�صحيات،  اأجلها  من  وقدمت  الكثري 

اأ�صعف حما�ش واأفقدها م�صداقيتها اأي�صاً، 

وب�����ص��ع��ف الأط�������راف ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، جتد 

�صيا�صاتها  يف  م��رت��اح��ة  نف�صها  »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

الته�يدية والتهجريية داخل فل�صطني.

ثانياً: �ص�رية: بالرغم من الت�صريحات 

الإ�صرائيلية املختلفة ح�ل �صرورة التدخل 

تعي�ش  ����ص����ري���ة،   ال������دويل يف  ال��ع�����ص��ك��ري 

اإ�صرائيل حالة قلق مما قد يحمله �صق�ط  

النظام ال�ص�ري من تداعيات وف��صى على 

ال�صاحة ال�ص�رية، يف ظل غياب بديل وا�صح 

واقعياً  ل  م�ج�د  غري  ال�ص�رية،  لل�صلطة 

للث�رة  الغربيني  املخططني  اأذه���ان  يف  ول 

ال�ص�رية، وبالرغم من ت�صابق »الث�ار« على 

خطب وّد املجتمع الدويل، ومعه »اإ�صرائيل«، 

مل�صاعدتهم للتخل�ش من النظام، لكن يبدو 

اأنه لي�ش من اأحد قادر على الإم�صاك بزمام 

الأم�ر وت�صكيل بديل واعد للنظام القائم. 

»اإ�صرائيل« جاهدة لأن يك�ن  لذا، ت�صعى 

ت��اب��ع يقيم  ي��اأت��ي حكم  ب���اأن  احل��ل يف �ص�رية 

معها عالقات ودية وطبيعية، وينهي تاريخاً 

من ال�صراع امل�صتمر، واإن تعّذر ذلك، فتف�صل 

ال���ع���رب���ي -  ال�������ص���راع  ����ص����ري���ة يف  اأن حت���ّي���د 

الداخلية  مب�صاكلها  باإغراقها  »الإ�صرائيلي« 

والف��صى والإرهاب؛ كما ح�صل مع العراق.

ثالثاً، وه� الأهم، م�صر: 

»الإ�����ص����الم  اأن  »اإ����ص���رائ���ي���ل«  ت�����درك  اأ- 

م�صر  يف  احل��ك��م  اإىل  ال���ا���ص��ل  ال�صيا�صي« 

داخلية  متعددة  جبهات  فتح  ي�صتطيع  ل��ن 

وخ�����ارج�����ي�����ة، ف���ه���� ����ص���ي���غ���رق يف م�����ص��اك��ل 

له  طاقة  ل  هائلة،  واقت�صادية  اجتماعية 

على حّلها مبفرده، و�صيحتاج اإىل دعم دويل 

لتخطيها، لذلك لن يق�م مب�ّش التفاقيات 

�صابقاً،  امل�صرية  ال�صلطات  عقدتها  ال��ت��ي 

و���ص��ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ك��ام��ب داي���ف���د وغ��ريه��ا، 

و�صيقدم الكثري من التنازلت.

ل�����ك�����ن ت����ب����ق����ى ب����ع���������ش ال�����ه������اج�����������ش 

الكبرية  امل�صاكل  تدفع  ب��اأن  »الإ�صرائيلية« 

اجلديد  امل�صري  احلكم  وف�صل  الداخل،  يف 

الهروب  مبحاولة  يق�م  ب��اأن  م�اجهتها،  يف 

العربي  ال�صراع  على  في�صّ�ب  الأم���ام،  اإىل 

اأ���ص��الف��ه، حني  »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي«، كما فعل   -

ت���ه���رب����ا م����ن ا���ص��ت��ح��ق��اق��ات ال����داخ����ل م��ن 

اإن�صان  دميقراطية وعدالة وتنمية وحق�ق 

ف�ق  يعل�  �ص�ت  »ل  �صعارات  اإىل  باللج�ء 

�ص�ت املعركة«.

ب- ترتاح »اإ�صرائيل« لالإ�صالم ال�صيا�صي 

اأن  ي���ح���اول  اإىل احل���ك���م، وال�����ذي  ال���ا���ص��ل 

اأن  تعلم  فهي  ال��رتك��ي،   بالنم�ذج  يقتدي 

ال�صيا�صية  حمالتهم  خ�صّم  ويف  الأت����راك 

»الإع���الم���ي���ة« امل��ن��اه�����ص��ة ل���»اإ���ص��رئ��ي��ل«، مل 

ي��ق��دم���ا ع��ل��ى اإل���غ���اء اأي م���ن الت��ف��اق��ي��ات 

م��ع��ه��ا، ومل  الق���ت�������ص���ادي���ة  اأو  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

يلتحق�ا باللتحاق باحللف املعادي.

ال��ذي  »الإخ�����ان«  ج- يظهر م��ن حركة 

ال��ي���م،  ال�صلطة  اإىل  ل��ل������ص���ل  ي��ن��اف�����ص���ن 

ال�صيا�صيات  بنف�ش  لل�صري  م�صتعدون  اأنهم 

امل�صرية ال�صابقة مع بع�ش عمليات الديك�ر 

ال��ت��ي حتفظ لهم م��اء وج��ه��ه��م، ون��ذك��ر يف 

»يديع�ت  �صحيفة  ك�صفته  ما  ال�صياق،  هذا 

اأحرون�ت« عن لقاء �صري كان مقرراً عقده 

يف وا�صنطن هذا الأ�صب�ع بني م�ص�ؤولني يف 

الكني�صت وممثلني عن وفد برملاين م�صري 

م��ن ح��زب »احل��ري��ة والعدالة«  ن���اب��اً  ي�صم 

التابع ل�»الإخ�ان«، والذي األغي بعد انك�صاف 

اأمره، واأو�صحت ال�صحيفة اأن قرار الإلغاء 

اتخذ بعد »الن�صر املبكر« عن اللقاء »الذي 

اأن يبقى �صرياً«، واعترب  كان من املفرت�ش 

»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي���ن« اأن اإل��غ��اء ال��ل��ق��اء ج��اء »يف 

خ�ص��صاً  امل�صري،  ال��صع  ح�صا�صية  �ص�ء 

يف ما يتعلق بن�اب الربملان املنتمني حلركة 

الإخ�ان امل�صلمني«.

ل ي��ب��دو ه���ذا الأم����ر م�����ص��ت��غ��رب��اً، فمنذ 

م�صر،  يف  احل��ك��م  اإىل  »الإخ��������ان«  و���ص���ل 

وه��م مي��ار���ص���ن �صيا�صة الزدواج��ي��ة يف كل 

تتجلى  والإعالمية،  ال�صيا�صية  م�صريتهم 

يف:

ال��داخ��ل،  يف  وت�����ص��دد  اإق�صائية  �صيا�صة 

مع  التعامل  يف  ومرونة  براغماتية  مقابل 

اخلارج.

احلديث عن ت�صدد يف تطبيق ال�صريعة 

دول��ة مدنية  الداخل مقابل حديث عن  يف 

ت��ع��ددي��ة حت���رتم خ�����ص������ص��ي��ات اجل��م��ي��ع يف 

اخلارج.

خ���ط���اب م����ّج���ه ل���ل���داخ���ل ع���ن اأه��م��ي��ة 

اأح��م��ر  خ���ط  »اإ����ص���رائ���ي���ل«  واأن  ف��ل�����ص��ط��ني، 

ت�صاريح  مقابل  »الإخ������ان«،  اإىل  بالن�صبة 

اأخ���������رى »م�����������ص�����ّ�رة وم����ك����ت�����ب����ة« ب��ال��ل��غ��ة 

الإن��ك��ل��ي��زي��ة، ت��ت��ح��دث ع��ن ح��ق »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

يف ال����ج����د وال��ع��ي�����ش ب����اأم����ان، ب��الإ���ص��اف��ة 

ت��ع��ق��د مع  ال���ت���ي  ال�������ص���رّي���ة  ال���ل���ق���اءات  اإىل 

الإ�صرائيليني والتي قد يك�ن اللقاء الأخري 

امللغى اأحدها ولي�ش يتيماً.

يف املح�صلة، يكمن التخ�ف امل�صروع من 

احل��راك  من  »اإ�صرائيلية«  ا�صتفادة  ب��روز  اأن 

ال��ع��رب��ي احل��ا���ص��ل، والأخ��ط��ر ه��� اأن ينجح 

من  ال�صراع  حت�يل  يف  و»اإ���ص��رائ��ي��ل«  الغرب 

�صراع وج�دي عربي - »اإ�صرائيلي« اإىل �صراع 

طائفي  �صّني - �صيعي، فيحّل العامل املذهبي 

والديني مكان الع�امل الق�مية وال�طنية، 

وت��ت��ح���ل اإي������ران ال���ع���دو ب����دل »اإ����ص���رائ���ي���ل«، 

الأر�ش،  الآلهة على  املنطقة حروب  وتعي�ش 

دوي��الت  وتق�صيمها  تفتيتها  اإىل  ي����ؤدي  م��ا 

يه�دية  دولة  طائفية متناحرة، تربر وج�د 

فل�صطني  ف��ت��دف��ع  ف��ل�����ص��ط��ني،  اأر�������ش  ع��ل��ى 

والفل�صطيني�ن ثمن »ربيع« مل يبزغ فجره، 

ول يبدو اأنه �صيحّل يف رب�عنا.

ليلى نقوال الرحباين
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»يا اأبناء ال�صاقطة«..! هكذا خاطبت املغنية الأجنبية 

الغنائي  حفلها  يف  املحت�صد  اخلليجي  جمه�رها  مادونا 

املاجن على جزيرة يا�ش، بعد اأن و�صلت اأب� ظبي قادمة 

م��ن ت��ل اأب���ي���ب.. »ب��ن��ت ���ُص���ق��ه��ا« �صتمت ال��ع��رب ال��ذي��ن 

خالل  ن��ف��دت  ال��ت��ي  حفلتها  ت��ذاك��ر  ���ص��راء  على  تهافت�ا 

�صبعني دقيقة من طرحها، وو�صل �صعرالتذكرة اإىل 300 

دولر.

ه���ل ي��ك��ف��ي اأن ي���رط���ن ب��ع�����ش م����اط���ن���ي اخل��ل��ي��ج 

الإنكليزية حتى يعتادوا اأن ُي�صتم�ا على اأر�صهم، لكن  

يعني  ال��غ��رب  م��ع  الثقايف  التفاعل  ه��ل  بالإنكليزية؟ 

ال��ك��رام��ة  ال��ت��ه��ذي��ب وب��ع�����ش  اأن يتخلى الإن�����ص��ان ع��ن 

وال��ع��ن��ف���ان؟ م��ن امل�����ص���ؤول ع��ن ح��م��اي��ة ث��ق��اف��ة الأم���ة 

ال��دول املتقدمة  اأنظمة احلكم يف  اأن  ووعيها؟ ل �صك 

ال��ن��ا���ش؛  ع��ق���ل  ح��م��اي��ة  ع��ن  م�����ص���ؤول��ة  نف�صها  تعترب 

اأم��راء  يحمي  كيف  لكن  اجل�صدي،  اأمنهم  حتمي  كما 

اخل��ل��ي��ج  �صعبهم واأر���ص��ه��م وه���م ال��ذي��ن ع��م��ل���ا على 

كيف  ه��ن��اك؟  الأم��ريك��ي��ة  الع�صكرية  الق�اعد  انت�صار 

يحم�ن �صعبهم  وهم امل�صغ�ل�ن بكّم الأف�اه واعتقال 

اأ�صحاب الراأي، الذين بات اأكرث من ثالثني األفاً منهم 

على  م�صى  من  وهناك  فقط،  ال�صع�دية  ال�صج�ن  يف 

اأكرث من ع�صر �صن�ات من دون حماكمة؛ كما  �صجنه 

اأعلنت منظمة العف� الدولية.

خ��رباً  ن�����ص��رت  الفرن�صية  »ل���ب��اري��زي��ان«  �صحيفة 

العهد  ال�صديري؛ طليقة ويل  الأم��رية مها  اأن  مفاده 

ال�صع�دي نايف بن عبد العزيز، حاولت مغادرة فندق 
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�صكنت  الأم���رية  وكانت  فات�رتها،  باقي  ي���رو   ملي�ن 

وحجزت  حا�صيتها،  من  �صخ�صاً  �صتني  برفقة  الفندق 

لهم 41 غرفة بكلفة اإجمالية بلغت 16 ملي�ن ي�رو.

نبقى يف باري�ش، حيث اأعلن الق�صاء الفرن�صي فتحه 

حتقيقاً اإثر �صك�ى اعتداء جن�صي تقدمت بها عاملة يف 

منزل �صفري البحرين، وادعت فيه تعّر�صها لالغت�صاب 

اأن ن�صمع ذات ي�م عن  ال�صفري.. �صنظل نحلم  من قبل 

ب�صرقة  هم  اتُّ ال�صفارة  م�ظفني  اأح��د  اأو  خليجي  �صفري 

اأو مت ر�صده وه� يتابع ب�ص�رة  معادلة كميائية �صرية، 

ينظر  مل��اذا ل  م��ا..  �صري  ع�صكري  اإجن���از  قان�نية  غ��ري 

مالية  حمافظ  باعتبارهم  اإل  ال��ع��رب  اإىل  الأوروب��ي���ن 

العرب  بع�ش  �صيظل  واإىل متى  غبية جاهزة لالبتزاز؟ 

القمار،  م���ائ��د  الله� على  ���ص���ى  ال��غ��رب  ي��ج��دون يف  ل 

اأج�����ص��اد اجل��م��ي��الت..؟ م��ت��ى �صتتغري ه��ذه  وال��ت��م��ت��ع يف 

املعادلة؟

ت�����ص��ج ب����الد امل���غ���رب ال��ع��رب��ي ب��ع�����ص��رات ال��ف�����ص��ائ��ح، 

اأبطالها بع�ش اأمراء اخلليج الذين ينهمك�ن هذه الأيام 

اجلميالت،  والن�صاء  ال��ن��ادرة،  احلباري  طي�ر  با�صطياد 

التي  والفقر  الع�ز  حالة  م�صتغلني  اليافعني،  والغلمان 

تتزايد نتيجة الأزمات القت�صادية التي ل تنتهي هناك.

و»في�ش  »ت���ي��رت«  م��ن  الجتماعي  الت�ا�صل  اأدوات 

ب�������ك« ب���ات���ت امل��ت��ن��ف�����ش ال����ح���ي���د ال������ذي ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا 

اإىل  ول��ل��دع���ة  الأم�����راء،  مم��ار���ص��ات  لف�صح  النا�صط�ن  

التظاهرات، حيث نظم نا�صط�ن �صيا�صي�ن م�صريات يف 

الق�صيم والعنيزة وحياة م�ل و�صحاري م�ل، للمطالبة 

ال�صباب  م��ن  الع�صرات  وك��ان  املعتقلني،  ���ص��راح  ب��اإط��الق 

�صحارى  جممع  داخ��ل  مظاهرة  يف  ���ص��اروا  والنا�صطني 

م�ل التجاري يف الريا�ش، ورفع�ا لفتة تطالب باإطالق 

�صراح املعتقلني.

للملك  ع�صر  الرابع  )الب��ن  العزيز  عبد  بن  م�صعل 

هيئة  رئ��ي�����ش  من�صب  الآن  ي�صغل  ال���ذي  ال��ع��زي��ز(  ع��ب��د 

ميتلك  ب��ات  اإن��ه  املعل�مات  تق�ل  ال�صع�دية،  يف  البيعة 

اأ�ص�ًل وعقارات واأم�اًل تقدر بح�ايل 1200 مليار ريال 

�صع�دي، و�صركاته ت�صتح�ذ على 70 يف املئة من م�صاريع 

الدولة منذ عام 1980، وميلك �صركة »الظهران العاملية 

تق�م  ال��ت��ي  الرئي�صية  ال�����ص��رك��ة  وه���ي  وال���غ���از«،  للنفط 

بت�ريد الغاز من واإىل �صركة  »اأرامك�«، وهي متخ�ص�صة 

باإمكانها  وال�����ص��رك��ة  ال��ب��رتول،  اآب���ار  وح��ف��ر  التنقيب  يف 

باأي م�صروع، مهما كانت كلفته، حتى ل� و�صلت  القيام 

التي  امل�صاريع  واأق��ل  دولر،  مليار   10 اإىل  املالية  قيمته 

تق�م بها قيمتها 5 مليار دولر، وت�صتح�ذ ال�صركة على 

غالبية عق�د »اأرامك�« النفطية.

ت�ّجه  الإلكرتونية  امل�اقع  على  النا�صطني  اأح��د 

ال�صريف؛  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  اإىل  متكامل  مبلف 

اإن��ه  وق��ال  الف�صاد،  ملكافحة  ال�طنية  الهيئة  رئي�ش 

الأم��ري  ث���روة  تنامي  ال���ا���ص��ح��ة  ب��الأدل��ة  فيه  يثبت 

م�����ص��ع��ل ب�����ص��ك��ل غ���ري ق���ان����ين ول ���ص��رع��ي، م��ط��ال��ب��اً 

ا�صتغالل  منها  عديدة،  تهم  يف  معه  بالتحقيق  اإي��اه 

م�����ص��اري��ع دون  ه��ائ��ل��ة، وم��ن��ح  ث���روة  ال�صلطة جل��م��ع 

تدقيق ودفع ر�صاوى و�صم�صرات وقب�ش عم�لت من 

�صركات اأجنبية.

وحت����ت ع���ن����ان »ال���ن���ف���ط ال�����ص��ع���دي ب��اأي��دي��ن��ا«، 

�صركة  اأك��رب  اإن  اأح��رن���ت«  »يديع�ت  �صحيفة  قالت 

عبد  ال�صيخ  وميلكها  »ي��ان��ر«،  وتدعى  �صع�دية  نفط 

ال��ع��زي��ز ال��ف��اي��د، ق��د ا���ص��رتت م���ؤخ��راً ب��رن��ام��ج اإدارة 

يعّر�ش معظم  ما  »اإ�صرائيلية«،  �صركة  حما�صب من 

العمليات النفطية ال�صع�دية للقر�صنة الإلكرتونية 

»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة«، وي�����ص��م��ح ل��ه��ا ب��ن�����ص��ر ال��ف��ريو���ص��ات 

والتج�ص�ش على امل�اقع الر�صمية ال�صع�دية!

بـــين »أبنـــاء السـاقـطــة«.. وأمــراء آخــر الـزمـــان

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

اأين م�قف »الربيع العربي« من ازدياد ال�صتيطان؟

هل تحّول »الربيع العربي« إلى ربيع »إسرائيلي«؟
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����ص���ق���ط ال������ق������ذايف ب���������ص�����اري����خ ال���ن���ات���� 

القبائل،  على  امل���زع��ة  العربية  والأ���ص��ل��ح��ة 

حيث ا�صتغل الغرب وحلفاوؤه عذابات ال�صعب 

احلرية  نح�  وطم�حاته  واأح��الم��ه  الليبي 

والتخل�ش من حكم العائلة احلاكمة، والتي 

ال�صعب  وقمعت  وال��دول��ة،  ال���رثوة  ���ص��ادرت 

ح�صان  واأوروب����ا  اأم��ريك��ا  فركبت  و�صجنته، 

ب��اأن  الليبيني  خ����داع  ومت  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  ال���ث����رة 

امل�صاعدات التي �صُتعطى لهم هي من اأجلهم، 

اأثبتت ال�قائع  ولتحقيق م�صاحلهم.. فيما 

ما يلي:

كج�صر  العربية«  »اجلامعة  ا�صُتخدمت 

ع��ب���ر ون���اف���ذة ل��ت��اأم��ني ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي 

ال��ع�����ص��ك��ري لغ��ت�����ص��اب ل��ي��ب��ي��ا ب��ال���ص��ت��ع��م��ار 

اجلديد، وت�صهيل نهب الرثوات.

مدن  اإىل  ليبيا  وحت�لت  القذايف  �صقط 

وق��ب��ائ��ل، و���ص��رق وغ���رب، و���ص���ارع واأح��ي��اء.. 

ا���ص��ت��ب��اك��ات م��ت���ا���ص��ل��ة، وح��ك���م��ة ع��اج��زة، 

يقيم�ن  وث������ار  دوره������ا،  ت�صتعيد  وق��ب��ائ��ل 

مناطق حكم ذاتي؛ كل يف مدينته ي�ؤكد حقه 

يف �صناعة الدولة امل�صتقبلية، نظراً اإىل دوره 

يف انت�صار الث�رة.

فال  م���ؤج��ل��ة؛  الت�صريعية  الن��ت��خ��اب��ات 

ول  نظام  ول  دينية  �صخ�صيات  ول  اأح���زاب 

م�صاعدة  �صاهمت يف  دول���ة  وك��ل  ان��ت��خ��اب��ات، 

الث�رة تريد ح�صتها واأزلمها يف النتخابات 

وال��ت��م��ث��ي��ل احل���ك����م���ي، ف��ت�����ص��ب��ح احل��ك���م��ة 

وامل��ج��ل�����ش م���ؤ���ص�����ص��ات مل��م��ث��ل��ني ع���ن ال����دول 

اخل���ارج���ي���ة ال��غ��رب��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة، ول��ي�����ص���ا 

ممثلني عن ال�صعب الليبي، لأن من يعطي 

املال ياأخذ ال�صلطة والقرار.

ال�صلطة  ه��م  وعائلته  ال��ق��ذايف  ك��ان  لقد 

الليبي،  ال�صعب  م�صاركة  دون  من  احلاكمة 

والآن، �صتك�ن الدول اخلارجية هي ال�صلطة 

احلاكمة، ولي�ش ال�صعب الليبي.

ل��ق��د ���ص��ادر ال��ق��ذايف وب��ط��ان��ت��ه ال���رثوة 

م�صاريعه  على  و�صرفها  الليبية،  النفطية 

ت�����ص��ادر  والآن  وم��غ��ام��رات��ه،  وخم���اب���رات���ه 

النفط  والأوروب���ي���ة  الأم��ريك��ي��ة  ال�صركات 

للغرب  مكافاأة  رمزية،  اأ�صعار  عرب  الليبي 

ال�صعب  وب��ق��ي  ل���ل���ث����رة،  م�����ص��اع��دت��ه  ع��ل��ى 

ث��روات��ه  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  ع��ن  بعيداً  الليبي 

بال�صتعمار  ال��ق��ذايف  فا�صُتبدل  النفطية، 

اجلديد.

ل���ق���د خ�����رج الأم����ريك����ي�����ن م����ن ل��ي��ب��ي��ا 

ب��ع��د ان���ق���الب ال����ق����ذايف، ودخ���ل���ت رو���ص��ي��ا 

وال���������ص����ني، وخ���������ص����رت اأم�����ريك�����ا اإح������دى 

املت��صط  البحر  على  الأ�صا�صية  ق�اعدها 

امل��ن��ط��ق��ة الأف���ري���ق���ي���ة، وه����ا ه���ي تعيد  يف 

القدمية،  ق���اع��ده��ا  الليبيني  ال��ث���ار  م��ع 

يف  الأمريكية  ال��ردع  لق�ة  ركيزة  لت�ؤ�ص�ش 

اأفريقيا، ا�صتكماًل ملخطط ت�زيع الق�اعد 

خ�ص��صاً  اخلليج،  منطقة  يف  الأمريكية 

يف ال��ب��ح��ري��ن وق���ط���ر، ف��ال��ث���رة اأ���ص��ق��ط��ت 

املتاآمر الطاغية وفتحت الأب�اب بر�صاها 

اأو رغ���م���اً ع��ن��ه��ا ل��الأخ��ط��ب���ط الأم���ريك���ي 

الغربي وحلفائه، وبقي ال�صعب الليبي ه� 

ال�صحية التي تدفع الأثمان.

الأخ�صر«  ب�»كتابه  ليبيا  القذايف  حكم 

الذي مل ُيبق �صيئاً اأخ�صر يف ليبيا، فاأيب�ش 

وهّجرال�طنيني  العق�ل،  و�صادر  الأر���ش 

وامل��ع��ار���ص��ني، واخ��ت��ط��ف الإم�����ام ال�����ص��در 

خياين،  ت��اآم��ري  م�صروع  �صمن  ورفيقيه 

ودعم نظرياته اجل�فاء بال�صع�ذة وال�صحر 

والر�ص�ة يف الداخل واخلارج، حتى و�صلت 

تربعاته اإىل الرئي�ش الفرن�صي �صارك�زي، 

ال�صهي�ين  والل�بي  القذايف  اأو�صله  الذي 

اأ�صهر  واأُخ��رج من احلكم بعد  اإىل احلكم، 

قليلة من م�صاركته يف اإ�صقاط القذايف.

ك��ت��اب  ب�����اأي  الآن:  امل����ط����روح  ال�������ص����ؤال 

اهلل  ب��ك��ت��اب  ه��ل  امل�صتقبل؟  ليبيا  �صُتحكم 

من  الإ�صالمية  التيارات  بقيادة  �صبحانه؛ 

بتقاليد  �صُتحكم  اأم  القاعدة،  اأو  »الإخ���ان« 

ل��ه��ا الأم���ريك���ي����ن  ���ص��ي�����ص��ّرع  اأم  ال��ق��ب��ائ��ل، 

لغ�صل دم��اغ  ج���دي���داً  ك��ت��اب��اً  والأوروب����ي�����ن 

الطبقة احلاكمة اجلديدة، لتنفيذ التعاليم 

»قائم  برتبة  وت�صبح  ال��غ��رب��ي��ة،  والأوام�����ر 

ال�صتعمار اجلديد، �صمن خطته  باأعمال« 

وم�صاريعه اجلديدة الهادفة حلكم ال�صع�ب 

ب���ا���ص��ط��ة ف��راع��ن��ة ���ص��غ��ار وج�����دد، ب��ع��دم��ا 

الع�صكري  ال��ت��دخ��ل  ع��ن  ب��ع��ج��زه��ا  ���ص��ع��رت 

واأفغان�صتان،  العراق  ف�صلها يف  بعد  املبا�صر 

مما ي�فر عليها اخل�صائر الب�صرية واملالية، 

وال�صتعا�صة عن جي��صها بتجميع مرتزقة 

الداخل واخلارج، لقتل اأهلهم وم�اطنيهم، 

امل�صب�هة  وامل���ع���ارك  ال��ف��ت��اوى  خ���الل  م���ن 

على  واج��ب��اً  اجل��ه��اد  في�صبح  وال�صبابية، 

امل�����ص��ل��م��ني، وح����رام����اً ���ص��د امل��ح��ت��ل��ني من 

وحلفائهم،  و»الإ�صرائيليني«  الأمريكيني 

»اإ���ص��رائ��ي��ل« على  ال��ع���ن م��ن  وي�صبح طلب 

واآل���ه(  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ر���ص���ل  منابر 

»ال�صنة  م�����ص��اج��د ح��م�����ش وغ��ريه��ا ه��ي  يف 

الأمريكية« اجلديدة، ومنهج الث�ار اجلدد 

يف �ص�رية خلنق املقاومة؟!

اأحالم  اأمريكا وحلفاوؤها  لقد �صادرت 

ت�صتبدل  اأن  واخل���ف  وث�راتها،  ال�صع�ب 

ال�صع�ب جالديها ول تنت�صر، واأن ت�صيع 

ه���ي��ت��ه��ا ا���ص��ت��ك��م��اًل مل���ا ق����ام ب���ه ط���اغ��ي��ت 

اأم����ريك����ا واأت���ب���اع���ه���ا م���ن احل���ك���ام ال��ذي��ن 

�صقط�ا، فمنهم من ُقتل اأو �ُصجن اأو اأُبعد.

دعاوؤنا لل�صعب الليبي امل�صلم بامتالك 

واأل ينتقل م��ن ح�صن  وال���ح��دة،  ال���ع��ي 

ذئ���ب ب��ائ��د اإىل ح�����ص��ن ال���ذئ���اب ال��غ��رب��ي��ة 

الذئب  قتلت  اأنها  ت�همه  التي  والعربية 

احلاكم، لكنها �صتقتله يف مرحلة لحقة.

WWW.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط

النكتة والمزاج الشعبي المصري يرسمان مالمح الرئيس الجديد
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الق�ات احلك�مية الليبية ت�صتعيد ال�صيطرة على مطار طرابل�ش                                                                     )اأ.ف.ب.(

ليبيا.. من جماهيرية القذافي إلى جماهيرية »الناتو«
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»اإحنا ملا �صيلنا النظام اأبهرنا العامل.. حبينا نبهره اأكرث، رحنا مرجعني النظام 

من تاين«، »م�صر هي الدولة ال�حيدة اللي ممكن املر�صح فيها ين�صرب باجلزمة 

ال�صبح.. وياأخذ اأ�ص�ات ولد اجلزمة اآخر النهار«.

ت�صاعدت وترية النكتة امل�صرية التي لطاملا عرّبت عن وجع النا�ش واجتاهات 

الراأي يف ال�صارع، وتالقت مع تقرير لل�ا�صنطن ب��صت رجحت فيه ف�ز اأحمد �صفيق 

النظام  يق�دها رجال  التي  النتخابية  الإع��ادة، وحتدثت عن حملته  انتخابات  يف 

واأ�صحاب  الأعمال  ورج��ال  امل�صتثمرين  من  يتلقاه  ال��ذي  املطلق  والدعم  ال�صابق، 

وظه�ر  حتركاته،  جميع  يف  العميقة  الدولة  وهج  ح�ص�ر  اإىل  بالإ�صافة  امل�صانع، 

اإرادة غربية خليجية ل تخفي رغبتها بانتخابه رئي�صاً للجمه�رية.

انتخابات اجل�لة الأوىل كر�صت ثنائية الإخ�ان واجلي�ش التاريخية يف م�صر، 

ولكن بفارق وحيد هذه املرة، اأن نتائج هذة النتخابات منحت الث�رة قيادة باأغلبية 

اأ�صبح  اأن  بعد  امل�صرية،  ال�صاحة  اإىل  اأت��اح دخ���ل لعب جديد مرجح  �صعبية، مما 

التفاو�ش مع  ا�صمه حمدين �صباحي، ميكنه  للث�رة رمز وعن�ان جديد منتخب، 

الكتلتني وبعث الر�صائل اإىل من ي�صاء با�صم الث�رة وكتلتها.

حُت���دث حت����لت جذرية  اأن  امل��ف��رت���ش  م��ن  ك��ان��ت  امل�صرية  ال��ث���رة  اأن  �صحيح 

ال�طني  م�����ص��روع��ه��ا  �صياغة  وت��ع��ي��د  ال��ف��ل���ل  ف��ت��ط��رد  امل�����ص��ري،  املجتمع  بنية  يف 

وحت��ا���ص��ب امل��ف�����ص��دي��ن و���ص��ارق��ي امل���ال ال��ع��ام، وت��ف��ر���ش رج��الت��ه��ا ب��ال��دول��ة وتبعث 

اأن كل  م���ب���ارك، �صحيح  ب��خ��ل��ع  اأن جن��ح��ت  ب��ع��د  امل��ن��ط��ق��ة  ال���ري���ادي يف  م�����ص��ر  دور 

ه���ذه امل��ه��م��ات مل ت��ن��ج��زه��ا ال���ث����رة امل�����ص��ري��ة، وك��ر���ص��ت ح�����ص���ر ال��ق���ت��ني الأك���رث 

اأي�صاً  امل�����ص��ري، ول��ك��ن يتفق اجلميع  ال�����ص��ارع  ق���درة وخ���ربة وح�����ص��داً ومت���ي��اًل يف 

ع��ل��ى اأن ال���ث����رة ب��ق��ي��ادت��ه��ا امل��ن��ت��خ��ب��ة، ب��ات��ت ت��ل��ع��ب دور ���ص��م��ام الأم�����ان وال��الزم��ة 

م�صر. يف  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  اإىل  لل�ل�ج  اجلميع  اإليها  يحتاج  التي   ال�صرورية 

الث�رة  ب��اب  لطرق  كرهاً  اأو  ط�عاً  م�صطرين  بات�ا  مر�صي  وحممد  �صفيق  اأحمد 

واحل�ص�ل على تاأييد كتلتها اإذا اأرادوا ال��ص�ل للرئا�صة والف�ز بها.

انتخابات  عرب  لنف�صها  ج��ددت  العميقة  الدولة  اأن  يعني  �صفيق  اأحمد  ف��از  اإذا 

�صعبية دميقراطية حتتكم ل�صناديق القرتاع وب�ج�د مراقبني دوليني ي�صهدون 

اأو يتمكن من تعطيل  بالتزوير،  اتهامها  اأحد  بنزاهتها و�صفافيتها، ولن ي�صتطيع 

ديناميتها.

واإذا متكن اأحمد �صفيق من اإقناع  حمدين �صباحي بت�يل من�صب نائب الرئي�ش، 

يك�ن قد ا�صتح�صل ه� ومن ميثل، على �صك غفران من الث�رة بكل ما قامت به 

لدور م�صر  من �صرب  مبارك حتديداً  �صهده عهد  وما  باملا�صي،  العميقة  الدولة 

الريادي، وته�صيم منظ�مة القت�صاد احلقيقي املنتج يف املجتمع امل�صري.

و�صي�صحب �صك الغفران نف�صه على كل ما �صتفعله هذة الكتلة م�صتقباًل حتت 

عن�ان: ال�صعب يريد.. والحتكام ل�صناديق القرتاع.

اإذا فاز اأحمد �صفيق، هل �صينفذ الإخ�ان امل�صلم�ن تهديدهم مبنعه من دخ�ل 

الق�صر اجلمه�ري؟ وماذا �صيك�ن م�قف اجلي�ش عندها؟ هل �صي�اجه هذا التمرد 

بال�صارع من قبل اجلي�ش؟

ق�صر  اإىل  وال������ص���ل  النتخابات  ه��ذه  ح�صم  م��ن  مر�صي  حممد  ا�صتطاع  اإذا 

العميقة  و�صبكاتهم  الدولة  ورج��ال  الأمنية  الأجهزة  مع  �صيتعامل  كيف  الرئا�صة، 

املت�صعبة يف النظام، وهل �صين�صرف مر�صي لت�صفية ح�صابات الإخ�ان القدمية مع 

النظام واجلي�ش؟ وهل �صيعيد هيكلة الأجهزة الأمنية الذي �صي�ؤدي اإىل الإطاحة 

بجميع القيادات احلالية وا�صتبدالها بقيادات اأمنية م�الية لالإخ�ان.

م�������ازال امل�����ص��ه��د امل�������ص���ري مي���ل���ك ال���ع���دي���د م����ن امل���ح���ط���ات الأ����ص���ا����ص���ي���ة ق��ب��ل 

الإنتخابات،اهمها:

الفل�ل،  ب��ع��زل  ال�صعب  جمل�ش  ب��ق��رار  يتعلق  ال���ذي  ال��د���ص��ت���ري  املجل�ش  حكم 

رمبا  للقرار،وعندها  تطبيقاً  الإن��ت��خ��اب��ات   ع��ن  �صفيق  اح��م��د   اإ�صتبعاد  واإح��ت��م��ال 

ي�صطر اجلميع اىل اإعادة الإنتخابات الرئا�صية من جديد.

ويبقى ال�ص�ؤال هل من م�صلحة لالإخ�ان امل�صلمني باإعادة هذة النتخابات بعد 

اأن قطعت �ص�طاً مهماً وو�صلت اإىل ج�لة الإعادة.

كتابة  �صتت�ىل  ال��ت��ي  اجل��دي��د  امل�صري  للد�صت�ر  التاأ�صي�صية   الهيئة  ت�صكيل 

الد�صت�ر بعد اأن تقدم 500 �صخ�ش للرت�صيح لالن�صمام للجمعية التاأ�صي�صية من 

ال�صريف  الأزه��ر  النقابية وممثلي  والهيئات  ال�صيا�صية  والق�ى  الأح��زاب  خمتلف 

والكني�صة القبطية.

مع انطالق ج�لة الإعادة يف اخلارج وتقدم حممد مر�صي مر�صح الإخ�ان،هل 

�صيفر�ش املزاج ال�صعبي نف�صه جمدداً ناخباً اأوًل لي�صاهم يف حتديد م�صتقبل م�صر، 

وهل �صتتمكن اأحالم النا�ش الب�صطاء من ر�صم مالمح الرئي�ش اجلديد؟

جهاد ال�ساين



ب��اراك  الأم��رك��ي  الرئي�س  ك�شف  اأن  منذ 

اجلديدة  احلربية  ال�شرتاتيجية  عن  اأوباما 

ن�شر  اإىل  ترتكز  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  ه��ذا  يف مطلع 

اجلزء الأكرب من القوى الع�شكرية يف منطقة 

املحيط الهادئ الآ�شيوية، تكثفت جهود وزيرة 

اخلارجية هيالري كلينتون على اإعادة ت�شكيل 

الأق�شام املختلفة التابعة لوزارتها، مبا يتالءم 

ت�شميته  م���ا مي��ك��ن  ت��ط��وي��ر  م���ع خ��ط��ت��ه��ا يف 

»الدبلوما�شية املقاتلة«، ويف �شوء وجود �شبعة 

يف  العامل  جيو�س  اأك��رب  من  ع�شرة  اأ�شل  من 

منطقة املحيط الهادئ الآ�شيوية، لن تتورط 

اأخ��رى يف  رئي�شية  املتحدة مبعارك  ال��ولي��ات 

اأوروبا اأو ال�شرق الأو�شط. 

وبعك�س توقعات املحللني ال�شرتاتيجيني، 

البنتاغون  جهود  توجيه  يف  »اإ�شرائيل«  ترى 

نحو ال�شني فر�شة ذهبية كي تتفّرد بالبلدان 

�شراكتها  وتعزز  احليوي،  الواقعة يف جمالها 

الأم��رك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  التاريخية 

اإىل  ال��ي��وم  كلينتون  ه��ي��الري  ال��ت��ي حت��ول��ه��ا 

الداخلية،  احل��روب  يدير  ُم�شّغر«  »بنتاغون 

وي�����ش��ق��ط احل���ك���وم���ات، وي��ط��ي��ح ب���ال���روؤ����ش���اء، 

ويحول جميع الكيانات اإىل دول فا�شلة، تعجز 

عن �شبط اأمنها اأو حماية �شعوبها. 

وم����ن امل���ع���روف اأن ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ل 

جتاه  خا�شة  خارجية  �شيا�شة  لنف�شها  تر�شم 

ال���ع���امل���ني ال���ع���رب���ي والإ�����ش����الم����ي، ب���ل ت��ت��وىل 

الإدارة  داخ���ل  املتنفذة  ال�شهيونية  ال��دوائ��ر 

يتالءم  ال�شيا�شة مب��ا  ه��ذه  ر���ش��م  الأم��رك��ي��ة 

مع م�شلحة »اإ�شرائيل«، وعليه، نرى كيف اأن 

اإط��ار  يف  تعمل  التي  الأق�شام  جميع  ن�شاطات 

وزارة اخلارجية الأمركية تتحول اإىل جهود 

املجال  �شمن  الواقعة  البلدان  تطال  حربية 

باك�شتان  م��ن  »ا���ش��رائ��ي��ل«،  ل��دول��ة  احل��ي��وي 

القرن  اإىل  اأذرب��ي��ج��ان  وم��ن  م��وري��ت��ان��ي��ا،  اإىل 

الإفريقي.

ت���داف���ع ك��ل��ي��ن��ت��ون ع���ن خ��ط��ط��ه��ا احل��رب��ي��ة 

وت���ربره���ا مب����لء »ال����ف����راغ« ال���ن���اجت ع���ن ع��دم 

الأزم���ات  يف  رئي�شية  ق���وات  توظيف  اإمكانية 

املتوقعة يف البلدان امل�شتهدفة يف املنطقة، ويف 

الواقع احتلت وزارة اخلارجية املوقع القيادي 

والدبلوما�شية  الع�شكرية  الأزم�����ات  ح��ل  يف 

الإره���اب، وكثفت  اإط��ار ما ت�شمى حماربة  يف 

املتعلقة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ب��ك��ل  ال�����ش��اف��ر  ت��دخ��ل��ه��ا 

نرى  كما  البلدان،  لهذه  الداخلية  بال�شوؤون 

م���ن حت���رك���ات م�����ش��اع��د وزي������رة اخل���ارج���ي���ة، 

ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان، واأم���ث���ال���ه يف ال��ع��وا���ش��م 

العربية. 

الثالثة  باأبعادها  خطتها  كلينتون  �شرحت 

وهي القتال، التفاو�س وامل�شاعدات الإن�شانية، 

للبعد  النهائية  الأه����داف  تنف�شل  ل  بحيث 

الواحد عن البعدين الآخرين، ولتحقيق هذه 

العمليات  قائد  من  كلينتون  تقربت  ال��روؤي��ة، 

واتفقا  ماكريفن،  ول��ي��ام  اجل���رال  اخل��ا���ش��ة، 

يت�شارك  خفية،  حربية  عمليات  تنفيذ  على 

فيها الأمركيون مع القوات اخلا�شة للدول 

ي�شمى  م��ا  بينها  فيما  ت�شكل  ال��ت��ي  احلليفة، 

»ق�����وات خ��ا���ش��ة دول���ي���ة«، الأم�����ر ال����ذي يعني 

توكيل اجلرال ماكريفن مبهمات دبلوما�شية 

بالتن�شيق مع ال�شفارات الأمركية. 

وت��ن��ف��ي��ذاً ل��ه��ذا ال���ت���واف���ق م���ع م��اك��ري��ف��ن، 

اأن�����ش��اأت ك��ل��ي��ن��ت��ون م��ك��ت��ب��اً خ��ا���ش��اً يف وزارت��ه��ا 

ي��ع��ن��ى مب��ع��اجل��ة الأزم�������ات وال�����ش��ي��ط��رة على 

ال�شنوات  جت��ارب  من  ي�شتفيد  ال�شطرابات، 

وال�شودان  واليمن  العراق  يف  املا�شية  الع�شر 

وغ��ره��ا، وي��ح��ّول ال��ط��اق��م امل���دين، م��ن ذوي 

اكت�شبوها  التي  والثقافية  اللغوية  اخل��ربات 

يف ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال�����ش��ك��ان خ���الل الأزم�����ات يف 

داخل  ر�شمية  موؤ�ش�شة  اإىل  ال�شاخنة،  املناطق 

امل�شتوى  ذات  ع��ل��ى  تعمل  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة 

وامل�����ش��وؤول��ي��ة م��ع م��ك��ت��ب ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���ش��ة 

التابع للبنتاغون. 

ا�شتحوذت اخلارجية الأمركية على اجلزء 

الأكرب من امليزانيات املخ�ش�شة للحرب على 

ُت�شرف حل�شاب  اأن  والتي يفرت�س  الإره��اب، 

على  �شيطرت  وك��ذل��ك  م��ب��ا���ش��رة،  البنتاغون 

للعمليات  تخ�ش�س  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��ي��زان��ي��ات 

كانت  ال��ت��ي  امل���ح���دودة  واحل����روب  التخريبية 

تديرها حتى وقت قريب وكالة ال�شتخبارات 

املركزية )ال�شي اأي اإيه(، ومن املعروف اأن من 

اخلا�س  القطاع  تتعاقد مع  اأن  الوكالة  ع��ادة 

وع�شابات املافيا لتنفيذ عملياتها.

وعلى نف�س ال�شياق، ولكن على نطاق اأو�شع 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  تخ�ش�س  خ��ط��ورة،  واأك����ر 

اليوم ميزانيات �شخمة للتعاقد مع ال�شركات 

اجلرمية  جمموعات  وم��ع  اخلا�شة،  الأمنية 

الآمنني،  ترويع  وع�شابات  )املافيا(،  املنظمة 

ك��امل��ن��ظ��م��ات ال���ت���ي ُت��ن�����ش��ب اإل���ي���ه���ا ال��ع��م��ل��ي��ات 

�شيا�شية  واأح�������زاب  وت��ن��ظ��ي��م��ات  الإره���اب���ي���ة، 

م�شلحة وغر م�شلحة، وكذلك تنفق الأموال 

جمعيات  ور�شوة  الإعالميني  ل�شراء  الطائلة 

املجتمع املدين، التي تدعي الدفاع عن حقوق 

الإن�شان والعدالة الإجتماعية. 

وزارت��ه��ا  اإىل  كلينتون  اأدخ��ل��ت��ه  م��ا  اأب���رز  اإن 

اأع���داد  لتجنيد  خم�ش�س  مكتب  ت�شكيل  ه��و 

م����ن امل���دن���ي���ني الأم����رك����ي����ني، ل ل��ل��ع��م��ل يف 

مع  للتوا�شل  بل  كديبلوما�شيني،  ال�شفارات 

الدول  يف  »املعار�شة«  وال�شخ�شيات  املنظمات 

ر�شمية،  غر  حدودية  معابر  عرب  امل�شتهدفة 

اأو يف املناطق التي ت�شعف فيها رقابة ال�شلطة 

املركزية، ويتم تدريب هوؤلء الكوادر ع�شكرياً، 

متكنهم  وثقافية  لغوية  مبهارات  وتزويدهم 

م���ن الخ���ت���الط ب��ال�����ش��ك��ان، وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 

خمتلف القيادات والوجهاء املحليني، وجتنيد 

العنا�شر ملحاربة اأعداء »اإ�شرائيل«.

اإن الن�شاطات التي تقوم بها وزارة اخلارجية 

الأمركية، مبا فيها ما ي�شمى »العمل الإمنائي 

اإعالن احلرب �شد  والإن�شاين«، ترقى لدرجة 

دول املنطقة و�شعوبها، وما تدخلها املف�شوح يف 

»املعار�شة«  حركات  وم�شاندة  »ال��ث��ورات«  اإدارة 

�شوى �شكل وا�شح من العدوان املبا�شر، وينبغي 

على قوى املمانعة واملقاومة اأن ل تغفل عينها 

عما تعد له الدبلوما�شية الأمركية من مكائد 

وحروب با�شم دعم الدميقراطية والدفاع عن 

الدولة املدنية.

عدنان حممد العربي

الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  اأظ���ه���رت 

بزعامة  الفرن�شي  ال���ش��رتاك��ي  احل���زب  ت�شدر  الفرن�شية، 

هذه  وحلفائه  اأولن��د  فرن�شوا  اجلديد  الفرن�شي  الرئي�س 

دورتها  يف  �شتنتهي  اأنها  املراقبون  ي��رى  التي  النتخابات، 

يف  املطلقة  الأغلبية  على  بح�شولهم  الأ�شبوع  هذا  الثانية 

اجلمعية الوطنية.

ع��ل��ى معطيات  ب��ن��اء  امل��راق��ب��ني  ت��وق��ع��ات  م��ا �شحت  واإذا 

اجلولة النتخابية الأوىل، ف�شيكون با�شتطاعة اأولند الذي 

اأغلبية  املا�شي، احل�شول على  اأيار  ال�شاد�س من  انتخب يف 

مريحة متكنه من حكم فرن�شا دون اإزعاج.

مطلقة،  اأغلبية  على  للح�شول  يحتاج  اأولن��د  ك��ان  واإذا 

289 مقعداً، فاإن التوقعات ت�شر اإىل اإمكانية ح�شوله  هي 

يح�شل  اأن  يتوقع  فيما  315 مقعداً،  اإىل   275 بني  ما  على 

 12 البيئة اخل�شر ما بني  ال�شرتاكي حزب  حليف احلزب 

و18 مقعداً.

اأولن��د  حزب  ح�شل  اإذا  فاإنه  املراقبني،  لتوقعات  ووفقاً 

للتحالف مع  ف�شيكون م�شطراً  289 مقعداً،  اأقل من  على 

ال��ذي  ميالن�شون  ل��وك  ج��ان  ب��زع��ام��ة  ال��رادي��ك��ايل  الي�شار 

توقعوا اأن يح�شل على ما بني 10 و15 مقعداً، مما �شيفر�س 

على الرئي�س الفرن�شي تقدمي تنازلت ل�شالح الي�شار، وهو 

ما ل يتمناه ول يريده.

يذكر هنا اأن ميالن�شون نف�شه مني بهزمية اأمام زعيمة 

لوبني  مارين  املتطرف  اليميني  الوطنية«  »اجلبهة  ح��زب 

وحل ثالثاً، مما يعني اأنه لن ي�شارك يف الدورة الثانية من 

هذه النتخابات، علماً اأنه اأعلن تاأييده للمر�شح ال�شرتاكي 

الذي �شيواجه لوبني يف هذه الدورة.

الت�شريعية  الأوىل من النتخابات  الدورة  لنتائج  ووفقاً 

حزب  وحليفه  ال���ش��رتاك��ي  احل��زب  ح�شل  فقد  الفرن�شية، 

ح�شل  بينما  الناخبني،  اأ�شوات  من  اخل�شر على نحو 40 

حزب »الحتاد من اأجل حركة �شعبية« اليميني على 35 يف 

املئة، فيما ح�شل الي�شار الراديكايل على نحو �شبعة يف املئة.

اأم���ا ب�����ش��اأن امل�����ش��ارك��ة ال��ع��ام��ة يف الن��ت��خ��اب��ات ف��ق��د بلغت 

النتخابات  ع��ن  لف��ت  ت��راج��ع  يف  امل��ئ��ة،  يف   48.31 الن�شبة 

ني�شان   22 املئة يف  71 يف  اإىل ح��دود  التي و�شلت  الرئا�شية 

املا�شي.

ب�شكل عام، فالفرن�شيون �شيقبلون هذا الأحد على دورة 

املرحلة  م�شار  �شتحدد  الت�شريعية  النتخابات  م��ن  ثانية 

املقبلة على فرن�شا.

ال���ش��رتاك��ي  احل���زب  ف��وز  يتوقعون  امل��راق��ب��ون  ك��ان  واإذا 

اأك��ري��ة  وف��ق  ت��وؤه��ل��ه لأن يحكم  م��ري��ح��ة،  نيابية  ب��اأك��ري��ة 

�شلبة ومن�شجمة، لكن ذلك قد ل يكون كافياً، لأن اأي هفوة 

�شيا�شية غر حم�شوبة لأولند وحزبه قد تقلب الأمور على 

على  ولهذا  احلا�شمة،  الثانية  ال���دورة  من  �شاعات  م�شافة 

�شبيل املثال ل احل�شر، �شارع اأولند، بعد مقتل اأربعة جنود 

فرن�شيني يف اأفغان�شتان موؤخراً، اإىل التاأكيد على بدء �شحب 

القوات الفرن�شية مع مطلع �شهر متوز املقبل، كما كان قد 

اأعلن اإبان حملته النتخابية الرئا�شية.

الت�شريعية  النتخابات  اأن  وه��ي  اأخ��رة:  مالحظة  بقي 

اإىل  اأ���ش��ارت  امل��راق��ب��ني  ب���راأي  الأوىل  دورت��ه��ا  يف  الفرن�شية 

حقائق اأبرزها:

تراجع امل�شاركة يف النتخابات الت�شريعية عن النتخابات 

ال��رئ��ا���ش��ي��ة، مم���ا ي��ع��ن��ي اأن����ه مل ي��ك��ن ه��ن��اك م���ن حم��ف��زات 

الأط����راف  جميع  ���ش��ي��ح��اول  م��ا  وه���و  ال��ك��ث��ي��ف��ة،  للم�شاركة 

�شتقرر  نتائجها  الثانية، لأنه على �شوء  ال��دورة  تداركه يف 

مرحلة �شيا�شية متتد اإىل خم�س �شنوات.

امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات حافظت على  ال��ق��وى  اإن 

قوتها ال�شيا�شية، فحزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف 

ني�شان   22 يف  املئة  يف   17.9 مقابل  املئة  يف   13 على  ح�شل 

مقابل  املئة  يف   7 على  ح�شل  الراديكايل  والي�شار  املا�شي، 

10 يف املئة، فيما حزب الحتاد من اأجل حركة �شعبية ح�شل 
على نحو 35 يف املئة.

 6603 بلغ  املر�شحني يف هذه النتخابات  اأن عدد  ويذكر 

)الربملان  الوطنية  اجلمعية  اأع�شاء  عدد  فيما  مر�شحني، 

الفرن�شي( هو 577 نائباً.

اأحمد �شحادة

16

دولي

االنتخابات التشريعية الفرنسية

االشتراكيون يحافظون على تقدمهم

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

كلينتون تحّول وزارة الخارجية إلى »بنتاغون مصغر«
وتتبنى »الدبلوماسية المقاتلة«

�ضاركوزي وزوجته يدليان ب�ضوتهما �لأحد �ملا�ضي                                           )�أ.ف.ب.(
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العائلة  متكني  عن  ال�شابق  حديثي  معر�س  يف   

قائاًل:  اأحدهم  اعرت�س  ال�شنة«،  »مونة  اإنتاج  من 

»اإن ظ����روف احل��ي��اة ق��د ت��ب��دل��ت م��ن��ذ زم���ن بعيد، 

املح�شول،  الأر����س وجني  زراع��ة  تعد جمدية  ومل 

ذلك  اإىل  وم��ا  اخل��واب��ي،  ث��م معاجلته، وحفظه يف 

وراح  الريفية«،  احلياة  وم�شقة  الرا�س«  »تعب  من 

يخربين عن جتربة جدته، وكيف تخلت »طواعية« 

عن متوين حاجاتها من منتجات »ال�شيعة«.

ا����ش���رتت ج���دة ���ش��اح��ب��ن��ا م���ن ج��ارت��ه��ا ال��ف��الح��ة 

مقدار كي�س من القمح، وا�شتغرقها تنظيفه ن�شف 

م��وق��دة كبرة  واأ�شعلت  احل��ط��ب  ث��م جمعت  ن��ه��ار، 

يومني،  وبعد  كبر،  نحا�شي  وع��اء  يف  »ت�شلقه«  كي 

وا�شتاأجرت  ال�شطح،  ال�شباح جلمعه عن  اأفاقت يف 

دوره��ا  انتظار  وب��ع��د  املطحنة،  اإىل  لينقله  ح��م��اًل 

ح��م��اراً  ا���ش��ت��اأج��رت  احل��ارق��ة،  ال�شيف  �شم�س  حت��ت 

ب��داأت حت�شر عجنة  البيت، ثم  اإىل  لنقل الطحني 

ال�شباح التايل، وهكذا حتى تعب حمدثي من �شرد 

التفا�شيل. 

خال�شة الأمر، اأن والده املوظف يف �شلك احلكومة، 

�شاأل اأمه كم تكلفت من مال وجهد لتح�شل على هذا 

م�شتغربة،  واأ���ش��اف��ت  ل���رة،  �شتون  فقالت  ال��ط��ح��ني، 

لها  ا���ش��رتى  اأن��ه  فاأخربها  ت�شاأل،  فلماذا  تعرف  اأن��ت 

يف طريق عودته من املدينة كي�شاً من الطحني ب�شت 

لرات فقط، ومل تكن اجلدة على علم بهبوط ال�شعر 

اإىل هذا احلد، ومنذ ذلك احلني واظبت العائلة على 

اأكل اخلبز الأبي�س. 

امل��ا���ش��ي، يف  ال��ق��رن  ك��ان ذل��ك يف مطلع �شتينات 

ن�شحت  ح��ني  �شهاب،  ف���وؤاد  ال��راح��ل  الرئي�س  عهد 

اتخاذ  الفرن�شية رئي�س اجلمهورية  ايرفيد«  »بعثة 

خ��ط��وات م��ن ���ش��اأن��ه��ا حت�����ش��ني ح��ي��اة امل���واط���ن، من 

خ���الل ت��و���ش��ي��ع ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، وت��وظ��ي��ف ال�شبان 

للخدمة  وجتنيدهم  ال��دول��ة،  م��الك  يف  وال�شابات 

الع�شكرية يف �شفوف الدرك واجلي�س، وما اإىل ذلك 

من الإجراءات..

وكانت عني اللجنة من�شبة على زراعة القمح التي 

كان حم�شولها يكفي حاجة ال�شكان بل ويفي�س عنها، 

القمح  ك��ب��رة م��ن  ال��ب��ل��د بكميات  ت��زوي��د  ف��اق��رتح��ت 

املدعوم باأ�شعار زهيدة للغاية، وهكذا اختفت اجلدوى 

الفالحة  تعد  ومل  احل��ب��وب،  زراع���ة  م��ن  القت�شادية 

تغري اجليل ال�شاعد، ففرغ الريف من قوة العمل.

وراح �شبان ال�شيعة يهاجرون نحو املدينة ليعملوا 

اأر�شفة  وع��ل��ى  امل��ط��ار  يف  متجولني  وب��ائ��ع��ني  عتالني 

حملة  من  حظاً،  الأك��ر  وت�شابق  وامل��وان��ئ،  الطرقات 

����ش���ه���ادة ال�����ش��رت��ف��ي��ك��ا الب���ت���دائ���ي���ة ع��ل��ى ال���وظ���ائ���ف، 

ل��ق��اء م���ال مل ي��ج��دوا  والل��ت��ح��اق باجلي�س وال����درك 

اجلد  واظ���ب  اإذ  م��ن��ه،  الأك���رب  اجل���زء  ل�شرف  فر�شة 

هذه  عن  رحيلهما  حتى  اأو  العقدين،  قرابة  واجل��دة 

املدينة  يف  واأح��ف��اده��م��ا  اأبنائهما  ت��زوي��د  على  ال��دن��ي��ا، 

»م��ون��ة ال�����ش��ن��ة«، م��ن ال��ع��د���س، واحل��م�����س، وال��زب��ي��ب، 

ذل��ك من  اإىل  وال��ت��ني املجفف، وم��ا  وال��ل��وز، والبي�س 

خرات ال�شيعة.   

اإليه  تو�شلنا  ما  �شوء  لكم  اأ���ش��رح  لأن  بي  ل حاجة 

الفقر ثمن رغيف  ق��رن، وكيف يعز على  بعد ن�شف 

اخلبز الأبي�س، اأو اإيجار كوخ موبوء يف اأحياء العتمة 

الأم��ة  ه��ذه  يف  يكن  اأمل  اأت�����ش��اءل،  ولكني  وال�شفيح، 

عاقل يجادل يف جدوى جمل�س اخلدمة املدنية الذي 

اأن�شاأه الرئي�س �شهاب، اأو يعرت�س على تو�شيات »بعثة 

ايرفيد«؟

ع. العربي
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سـاسـة لـكـل 
زمــان ومـكــان

ي�صغلون النا�س ب�صوؤون و�صجون احلياة وم�صاعبها، 

ومييا اأكييرهييا هموم اإنيي�ييصييان اليييييوم؛ ميين تيياأميين لقمة 

اإىل  اال�صت�صفاء،  ونفقات  الييدواء  فاتورة  اإىل  العي�س، 

الهاتف  فواتري  غري  هييذا  الييدرا�ييصيية،  ومقعد  الكتاب 

وال�صحن الالقط واالإنرتنت والكهربتن.

الطنانة  بالوعود  النا�س  ي�صاغلون  عينه  الوقت  يف 

والرنانة، وي�صورون لهم امل�صتقبل دفقًا من االأعطيات 

 - الييوعييود  اإغيييداق  تقدم؛  ما  اإىل  اإ�صافة  والييهييبييات.. 

اإىل  و�صواًل  و�صياحة مزدهرة،  م�صتتب  اأمن  ال�صراب؛ 

اإيفاء املديونية، بعد التوقيع على بروتوكوالت التنقيب 

�صبيهة  النفط مع �صركات �صفط عاملية عمالقة،  عن 

على  فناموا  االإقليمية  مياهنا  يف  املقيمة  باحليتان 

حرائر »على ال�صبع خرزات«.. ودعونا نفكر عنكم.

حول  وامليينيياظييرة  التناظر  اإىل  ييينييرون  ذلييك  بعد 

الف�صاد واالإف�صاد، والروائح التي تفوح من ال�صفقات 

فا�صدة،  حلوم  فقط..  ذواتهم  ت�صبه  والتي  امل�صبوهة 

لل�صنفن  اأعييالف  فا�صدة،  عقاقري  فا�صدة،  اأ�صماك 

فا�صدة، مياه فا�صدة، تربة فا�صدة.

هم ال يخجلون من قبيح ت�صرفاتهم وال ي�صتحون!

احلياء فارق �صمائرهم، واخلجل غادر وجوههم.. 

ال  فمن  احليييييا«  �صر�س  »طييق  واأ�ييصييرح  اأو�ييصييح  بعبارة 

ال  وما  له  يحلو  ما  يفعل  ووجدانه  نف�صه  من  ي�صتحي 

يخطر ببال عاقل! هم اأ�صبه بالذئاب يف �صور ب�صر.. 

اأو  رحمة  غري  من  دمهم  ويلعقون  االأحييييياء  ينه�صون 

الده�صة  يثري  ما  اأن  غري  دييين..  من  بقية  اأو  �صفقة 

األقابًا �صتى.. من  اأن العوام ي�صبغون عليهم  والعجب، 

مثل: قادة وزعماء ورموزًا و... حتمًا هم لي�صوا بقادة 

خرجوا  بزعماء  اأي�صًا  ولي�صوا  وثقافة..  وعلم  فكر 

ال�صعوب،  على  مقّدرون  هم  اإّنييا  ال�صعب..  لدن  من 

قوى  قبل  من  ن�صبوا  اأو  املال  اأو  االإقطاع  بو�صاية  اإّما 

ظالمية عاملية..

امل�صهد واحد يتكرر على م�صارح متعددة..

باالأم�س �صهدناه يف انتخابات الرئا�صة يف فرن�صا.. 

م�صر،  يف  اأي�صًا  الرئا�صة  انتخابات  يف  يتكرر  واليوم 

وبعد غد يف الواليات املتحدة االأمريكية.. وبعد بعد غد 

يف ال�صناجق واالإقطاعات اأو املقاطعات اللبنانية..

فييالييثييورات  اليييبييينييياءة..  اليييثيييورة  اإىل  اأدعيييييو  اأنيييييا 

مكان  بيين  خمتلفة  ب�صور  تتمظهر  واالحييتييجيياجييات 

ترى هل  الدوالب من ن�صيبنا..  واآخيير.. فكان حريق 

مازلنا ننتقم حلريق قرطاجة يف عقلنا الباطني؟!

نبيه الأعور

الو�صل  �صلة  الأنها  مهمة  جغرافيَاً  م�صر  تعتر 

الييرييية بيين اأفييريييقيييييا واآ�ييصيييييا، وبييالييتييايل الييرابييط 

اجلغرايف بن جناحي البالد العربية الواقعة �صمال 

اآ�صيا، ومن خالل  العربية يف  الدول  وبقية  اأفريقيا 

النظر يف خارطة العامل العربي جند اأن م�صر تقع 

يف و�صطه تقريبًا.

اإن وجود قناة ال�صوي�س التي بداأت بالعمل عام 

1869؛ بعد ع�صرة اأعوام من العمل امل�صتمر، اأ�صاف 
اأهمية ا�صرتاتيجية مل�صر، حيث اإن هذه القناة تعتر 

املعر واملمر لل�صفن التجارية وال�صياحية واحلربية 

اإىل  باالإ�صافة  اآ�صيا،  و�صرق  واخلليج  الغرب  بن 

وقوعها على �صفاف البحر االأحمر، وبالتايل قربها 

من بالد النفط، ووقوعها اأي�صًا مبحاذاة االأرا�صي 

الغربية  العربية  اجلهة  تعتر  بحيث  الفل�صطينية، 

من  متتلك  ما  ومع  االإ�صرائيلي(  العدو  )مبواجهة 

قدرات ب�صرية توؤهلها لتكون اأقوى دولة عربية، بدءًا 

وانتهاء  االأمنية،  والقوى  جي�صها  اأفييراد  عييدد  من 

القطاعات  يف  العربية  العلمية  بالطاقات  بغناها 

الع�صكرية وال�صناعية.

دورًا  يعطيها  االأفريقية  القارة  يف  م�صر  وجود 

الفاعل، حيث  االأفريقية  الدول  اأ�صا�صيًا يف منظمة 

اإن الدور امل�صري يف منظمة الدول االأفريقية ازداد 

كان  حيث  النا�صر،  عبد  جمال  الرئي�س  زمييان  يف 

له كلمة مهمة يف املوؤمتر الذي عقد يف اأدي�س اأبابا 

الدول  فيها على وحدة  اأكد   )1963 مايو   22-25(

االأفريقية يف مواجهة امل�صتعمر االأجنبي.

هذه االأمور تلعب دورًا اأ�صا�صيًا يف االأمور التالية:

ال�صراع العربي االإ�صرائيلي ملا متثل م�صر من 

اأهمية جغرافية جتعلها موؤثرة يف االأجواء االأفريقية 

جهة،  من  االإ�صرائيلي  الكيان  مع  العداء  ل�صالح 

الكيان  مقابل  جبهتها  اعتبار  اأخيييرى  جهة  وميين 

االإ�صرائيلي ت�صم كل قوى الدولة العربية االأفريقية.

 تاأمن امل�صالح اال�صرتاتيجية الغربية �صواء يف 

بحريتها  وحركة  والع�صكرية  االقت�صادية  الق�صايا 

ا�صرتاكها  اإىل  باالإ�صافة  ال�صوي�س،  قناة  من خالل 

يعتر  الييذي  املتو�صط  االأبي�س  البحر  �صواحل  يف 

موؤثرًا على اأمن الدول االأوروبية.

ناقالت  حلييركيية  الكلفة  قليل  مميير  تيياأميين   

النفط من اخلليج باجتاه اأوروبا من خالل قناة 

ال�صوي�س بعد اأن كانت عر راأ�س الرجاء ال�صالح 

اإىل  لتدخل  اأفريقيا  حييول  كاملة  �صبه  دورة  يف 

اأو خالل �صواحل االأطل�صي، وبذلك توفر  اأوروبا 

بيين �صرق  الييرحييالت  40٪ ميين طييول ونييفييقييات 
اآ�صيا واأوروبا ، وت�صتوعب 8٪ من حركة التجارة 

العاملية.

 واإذا ما اأخذنا اخلزان  الب�صري الكبري املوجود 

يف م�صر )80 مليون( ت�صبح هذه االأمور مبجموعها 

ب�صرية  �صيا�صية  جغرافية  مكانة  ميلك  لبلد  مكونة 

كلم   1.002.450 اإىل  م�صاحتها  ت�صل  حيث  مهمة، 

باحل�صارات،  تاريخها احلافل  اإىل  ، م�صافًا  مربع 

وهذا ما يجعلها �صاحبة مكانه جيو �صيا�صية مهمة 

على مقربة من اأهم منطقة يف العامل؛ وهي منطقة 

عر  كانت  التي  املنطقة  هييذه  االأو�ييصييط،  ال�صرق 

التاريخ هدفًا لكل القوى العاملية التي كانت تبحث 

دولة  لت�صبح  بالعامل  االإم�صاك  اإىل  الو�صول  عن 

عظمى. 

واأذّكر هنا اأن االإ�صرائيلي الذي طاملا تنقل من 

ن�صر اإىل ن�صر اإىل اأن احتل كامل فل�صطن، ومعها 

عام  ولبنان  االأردن  من  وق�صمًا  واجليييوالن  �صيناء 

يطماأن  وال  كيانه  على  اخلوف  يعي�س  بات   ،1967
اأن  بعد  ال�صعوب،  فيها  ترف�صه  منطقة  يف  لوجوده 

حتطمت الهالة التي حتيطه وانك�صفت حقيقته التي 

اأوهن من  اأنها  العام حلزب اهلل  االأمن  عر عنها 

بيت العنكبوت.

ونذكر اأي�صًا الو�صع االقت�صادي يف دول اليورو، 

برز  وهذا  عليه،  الداخلية  تداعياته  اإىل  باالإ�صافة 

ليبيا  على  الع�صكرية  الهجمة  يف  وا�ييصييح  ب�صكل 

لال�صتيالء على مقدراتها النفطية يف حماولة ل�صد 

عجزهم املايل.

من  اخلييوف  يظهر  مبجموعها  امل�صائل  وهييذه 

عييودة  تبا�صري  مييع  خ�صو�صًا  تييغييريت،  اإن  م�صر 

احلرب الباردة مع رو�صيا وال�صن.

�شالح نورالدين

قناة ال�صوي�س
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يف  العثمانية  ال��دول��ة  يف  بلدية  اأول  ُنظمت 

اأول  وك���ان���ت   ،1857 ���س��ن��ة  الأ���س��ت��ان��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 

وب��روت  القمر  دي��ر  يف  ال�سام  ب��اد  يف  بلديتني 

وذلك �سنة 1864.

كان عبد اهلل بيهم اأول رئي�س لبلدية بروت، 

التجارة  جمل�س  رئا�سة  ت��وىل  اأن  له  �سبق  وك��ان 

ف��ي��ه��ا، وك�����ان م��ك��ت��ب��ه ع���ب���ارة ع���ن ط���راح���ة ف��وق 

ي���ده �سبحته،  ح�����س��ر، ب��ني ي��دي��ه غ��ل��ي��ون��ه، ويف 

وقلم غزار  نحا�سية  دواة  عليها  واأمامه من�سدة 

ومرملة لتجفيف احلرب.

ُيذكر اأن قانوناً �سدر �سنة 1871 حدد كيفية 

له  ومعاون  رئي�س  من  البلدي؛  املجل�س  تاأليف 

اإليهم م�ست�سارون: طبيب  اأع�ساء، ين�سم  و�ستة 

ومهند�س، ويعاونهم كاتب واأمني �سندوق.

ت��ع��اق��ب ع��ل��ى رئ��ا���س��ة ال��ب��ل��دي��ة ع����دة روؤ����س���اء 

اأكرثهم من اأبناء املدينة، نذكر منهم:

- اأح��م��د اأب��اظ��ة ال���ذي ك���ان ق��ائ��م��ق��ام��اً ملركز 

ب�����روت ووك���ي���ل م��ت�����س��رف��ه��ا، ث���م ت����وىل رئ��ا���س��ة 

نهر  مياه  جر  اأيامه  ج��رى   ،1872 �سنة  البلدية 

الكلب اإىل بروت، واحتفل بو�سوله اإليها يف 12 

اأيار �سنة 1875.

اأثناء رئا�سته الرتخي�س للجامعة  كما �سدر 

الي�سوعية، لأن اأويل الأمر يف الأ�ستانة ا�سرتطوا 

فرمان  اإ���س��دار  قبل  امل�سبقة،  البلدية  موافقة 

الرتخي�س.

- حميي الدين عمر بهم، كان رئي�ساً للبلدية 

�سنة 1877، واأعيد انتخابه رئي�ساً لها �سنة 1888.

- اإبراهيم فخري بك ابن حممود بك حاكم 

ب���روت اأي����ام اإب��راه��ي��م ب��ا���س��ا، وه���و م��ن مواليد 

�سنة  للبلدية  رئي�ساً  ع��نينّ   ،1839 �سنة  ب���روت 

تنظيم  منها:  حت�سينات،  ع��دة  فاأجرى   ،1878
���س��اح��ة ال���ربج واإ����س���اح جم���اري امل��ي��اه وترميم 

الطرق الرئي�سة وفتح طريق راأ�س بروت وزيادة 

كما  الأ���س��واق،  وتنظيم  البلدة  لإن���ارة  امل�سابيح 

��ع الأج���ان���ب وال��ت��ج��ار ع��ل��ى اإن�����س��اء ال��ن��وادي  ���س��جنّ

وتو�سيع املرفاأ واإن�ساء البور�سة.

ب��ت��ويل البلدية  ق����راراً  اأي��ام��ه  وا���س��ت�����س��در يف 

كمنتزه  واأع��ده��ا  فرتبها  ال�سنوبر،  غابة  �سوؤون 

البيوت  ل��رتق��ي��م  م�����س��روع��اً  اأع���د  ك��م��ا  للمدينة، 

وت�سمية ال�سوارع مل ينفذ يف عهده.

اآغ��ا حمادة  الفتاح  ب��ن  ال��دي��ن  - ع��نينّ حميي 

�سنة 1882 رئي�ساً للبلدية، وبقي فيها حتى �سنة 

بتو�سيع  املبا�سرة  ا�ستقال لرف�سه  1892، عندما 
بعد  وفيما   - اجلديد  )ال�سارع  الف�سخة  طريق 

���س��ارع وي���غ���ان( ق��ب��ل دف���ع ت��ع��وي�����س��ات ا�ستماك 

لأ�سحاب العقارات، ثم اأعيد انتخابه �سنة 1899.

وم���ن اأه����م م��ن��ج��زات��ه ت��رت��ي��ب ���س��اح��ة ال�����س��ور 

وو�سع حجر الأ�سا�س لل�سراي ال�سغرة يف �ساحة 

وتبليط  ب��امل��اء،  ور�سها  ال��ط��رق  وتو�سيع  ال���ربج، 

�سوق اخل�سار والهتمام بالنظافة العامة.

- اختر حممد عبد اهلل بيهم رئي�ساً للبلدية 

ت��و���س��ي��ع ط��ري��ق  م�������س���روع  ف���اأك���م���ل   1892 ���س��ن��ة 

الف�سخة.

- ت���وىل ع��ب��د ال��ق��ادر ق��ب��اين رئ��ا���س��ة البلدية 

�سنة 1898، وجرى يف اأيامه تد�سني برج ال�ساعة 

ال�سبيل  ال��ق�����س��ل��ة، وت��د���س��ني  ���س��اح��ة  ال��ع��رب��ي��ة يف 

ا�ستقبال  وتنظيم  ال�����س��ور،  �ساحة  يف  احل��م��ي��دي 

امرباطور اأملانيا غليوم الثاين.

- انتخب عبد القادر الدنا �سنة 1906 رئي�ساً 

ل��ل��ب��ل��دي��ة، وك����ان رئ��ي�����س��اً مل��ج��ل�����س ال��ت��ج��ارة فيها 

و���س��اح��ب ج���ري���دة ب����روت م���ع ���س��ق��ي��ق��ه حممد 

ر�سيد الدنا. 

- بعد النقاب العثماين على ال�سلطان عبد 

احلميد �سنة 1908، ُعزل عبد القادر الدنا وُكلنّف 

حممد اأيا�س برئا�سة البلدية.

اأيا�س وُع��نينّ �سليم علي  ا�ستقال حممد  - ثم 

حني  1909؛  �سنة  حتى  للبلدية،  رئي�ساً  ���س��ام 

برئا�سة  �سرقية  دائ��رت��ني:  اإىل  البلدية  مت  ق�سنّ

بطر�س داغر وغربية برئا�سة منح رم�سان.

فتوىل  الأوىل،  العاملية  احل���رب  اأث��ن��اء  اأم���ا   -

عمر الداعوق رئا�سة البلدية.

»عن بروتنا«

�أحمد
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بيروتيات

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

عن  بعيداً  يبقى  اأن  العربي  لإع��ام��ن��ا  نريد  »ل   

معرفة ما يجري لي�سحكوا علينا جمدداً كما �سحكوا 

يف »���س��اي��ك�����س ب��ي��ك��و« والأح������اف ال��غ��رب��ي��ة ال�����س��ه��رة 

وامل�سوؤومة، نريد اأن ن�سدر اأخبارنا للغرب، كما ي�سدر 

اإدارة »�سبكة  اأخباره«.. هذا ماقاله رئي�س جمل�س  لنا 

امل��ي��ادي��ن الإع��ام��ي��ة« غ�سان ب��ن ج��دو خ��ال اإط��اق 

»�سبكة امليادين الإخبارية«.

انتظره  احل��ادي ع�سر من حزيران؛ موعد لطاملا 

»الواقع  �سعار:  رافعة  الف�سائية  الكثرون لنطاقة 

واأ�سرة  ل��دى بن ج��دو  الطموح  ه��و«، حيث ينحو  كما 

القناة العتيدة اإىل حماولة اجرتاح عمل احرتايف اإىل 

حد ما.

الأ�سهر  خ��ال  القناة  مقر  �سهدها  نحل«  »خلية 

من  اجل��ه��ود؛  ان�سبت  الأخ��ب��ار«  »مطبخ  يف  املا�سية.. 

ور�س عمل و»بروفات« و»بايلوتات«، حيث انكب �سبان 

العاملني حتت �سن  العمر )معظم  وفتيات يف مقتبل 

ال��ث��اث��ني( ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ح��م��ا���س��ة، وق��ب��ل الن��ط��اق 

بيومني بدا بن جدو من�سرح ال�سدر وهو يتنقل بني 

، حيث  اأق�سام القناة، وكاأن »ولده الرابع« قد ُولد للتونّ

الثنني  ظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  النطاقة  كانت 

بكليبات ل تخلو من مفاجاأت. 

ُيح�سب  فيها حت��دٍّ  عبارة  ال��ه��دف«..  »املهنية هي   

طاولها  البع�س  اأن  خ�سو�ساً  ال��ق��ن��اة،  يف  ح�ساب  ل��ه 

بن  لكن  وتوجهاتها،  متويلها  جلهة  مبا�سرة  ب�سهام 

جدو يجيب على ت�ساوؤلت كهذه ب�سوؤال واح��د: كيف 

قبل  م��ن  وعربية  لبنانية  حم��ط��ات  مت��وي��ل  يتقبلون 

»امليادين«  تكون  اأن  فكرة  يتقبلون  ول  اأع��م��ال،  رج��ال 

لة من رجال اأعمال اأي�ساً؟ ممونّ

ي��ج��د ال���ع���ام���ل���ون يف امل��ح��ط��ة اأن��ف�����س��ه��م اأم����ام 

املوقع  اأو  الأخ��ب��ار،  ق�سم  يف  �سواء  م�ساعف،  جهد 

قريباً،  املحطة  بركب  �سيلحق  ال��ذي  الإل��ك��رتوين 

اأو جلهة بذل اجلهد لا�ستح�سال على معلومات 

اأو انحياز«.. هذه  دقيقة وموثقة »من دون تعتيم 

ه��ي ت��وج��ي��ه��ات م��دي��ر الأخ���ب���ار ���س��ام��ي كليب منذ 

اللحظة الأوىل. 

على وقع ن�سيد »موطني« با�سرت املحطة عدها 

يعني  »موطني«  تعبر  كان  واإذا  بالأرق�ام،  العك�سي 

الأمة العربية من املحيط اإىل اخلليج، فاإن »امليادين« 

ت�سبو اإىل حماكاة نب�س ال�سارع العربي، وهي تبدو 

م��ن ح��ي��ث ت��ن��وع م��وظ��ف��ي��ه��ا م��ن دول ع��رب��ي��ة ع��دة، 

اللوحات  اأن  ذل��ك  على  زد  عربية«،  جامعة  ك�»ميني 

يف ال���ط���رق���ات ط���ال���ت ع��وا���س��م ع���رب���ي���ةع���دة، حيث 

الق�سية  م�سائل  اأجندتها  اأولويات  يف  املحطة  ت�سع 

الفل�سطينية، واملقاومة، واحلريات، والإ�ساح.

»الربي�ستول«،  ُعقد يف فندق  يف موؤمتر �سحفي 

ح�����س��ره وزي�����ر الإع�������ام ول���ي���د ال����داع����وق، ون��ق��ي��ب��ا 

دول  �سفارات  ع��ن  وممثلون  وامل��ح��رري��ن،  ال�سحافة 

وع�سكرية،  �سيا�سية  و�سخ�سيات  واأجنبية،  عربية 

واأ�سرة  الإعاميني  الزماء  من  لف��ت  من  وح�سد 

ال�ساحة  ق��ائ��ًا: »ت�سج  ب��ن ج��دو  امل��ي��ادي��ن، حت��دث 

لكن  وال��ق��وي��ة،  ال�ساخنة  ب���الأح���داث  الآن  العربية 

ال��وق��ت، ومبا  اأن تنطلق يف ه��ذا  امل��ي��ادي��ن  ق��در قناة 

اأن البو�سلة هي فل�سطني، فقد كنا نريد النطاق 

تقنية  اأ�سباباً  اأي يف »ي��وم الأر���س«، لكن  اآذار،   30 يف 

وب�سرية حالت دون ذلك، لكننا نقول اإننا وبعد جهود 

9 اأ�سهر نحن على ا�ستعداد لانطاق بطاقة ٪70«. 
ومن خال م�سهدية تعرب عن �سرخة �ساب عربي، 

قناة كبرة، نحن  لي�ست  »امليادين  اأن  اعترب بن جدو 

العربية  البيئة  ه��ذه  اأب��ن��اء  م��ن  لكننا  م�ستقلة،  ق��ن��اة 

والدميقراطية،  التغير  اأجل  من  الآن  تتحرك  التي 

بعيداً عن ال�ستبداد والديكتاتورية، وكل ما يوؤدي اإىل 

فل�سطني والقد�س نحن معه«.

اأن  متمنياً  كليب  �سامي  الإع��ام��ي  حت��دث  كما   

تكون امليادين »�سنونو حتلق يف �سماء رحب لفل�سطني 

وال�سباب واملراأة«.

غ�سان  يقدمها  م��ت��ع��ددة  ب��رام��ج  »امل��ي��ادي��ن«  ت�سم 

ال��دي��ن، وج��ورج  زه��ر  ب��ن ج��دو، و�سامي كليب، ولينا 

غ��الوي، وزاه��ي وهبي، ولن��ا م��دور، وزينب ال�سفار، 

كرمي  يقدمه  برنامج  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سامي،  وغ�سان 

الأ����س���واين، وتفرد  ب��ق��رداوين ول��ي��ث �سبيات وع���اء 

ال�سبابية،  والربامج  وللمراأة  للريا�سة  هامة  م�ساحة 

يف  لف���ت  ب�سكل  ومكاتبها  مرا�سليها  �سبكة  وت��ت��وزع 

عوا�سم القرار العربي والإقليمي والعاملي.

عبد �هلل ذبيان

ترددات فضائية »الميادين«
نايلسات: 11392 عمودي.

عربسات/ بدر 4: 11985 أفقي 
معدل الترميز 27500
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شـبـكـة الميــاديــن اإلعــالميـــة 
بوصلتها فلسطين.. وشعارها »الواقع كما هو«

الزميان بن جدو وكليب خال املوؤمتر ال�سحفي



ت���������س����م ال��������ق��������ارة الأف������ري������ق������ي������ة ب���ني 

الطبيعية  ال����رثوات  م��ن  ال��ك��ث��ر  جنباتها 

ل��ه��ا، وال��ت��ي  ال��ت��ي ل ح�سر  والق��ت�����س��ادي��ة 

النمو  يحقق  ب�سكل  ا�ستغالها  ي��ج��ري  ل 

املطلوب للدول ال�سمراء، رغم كل �سرخات 

ال�ستغاثة، تذهب الكثر من موارد الطاقة 

�سيا�سات  غ��ي��اب  ���س��دى، ج���راء  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر م���ن ج���ه���ة، وت���زاي���د 

ال�ستعمار  وع��م��ل��ي��ات  الأج��ن��ب��ي��ة  الأط���م���اع 

اأن  والنتيجة  ثانية،  جهة  من  القت�سادي 

الكثر م��ن الأف��ارق��ة ي��رزح��ون حت��ت وط��اأة 

املعي�سية،  الأو���س��اع  وت���ردي  والفقر  اجل��وع 

بينما هم يف الواقع يقبعون على بحور من 

الرثوات. 

يف ه����ذا الإط�������ار، اأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر اأخ���ر 

الأفريقية  الدول  اأن بع�س  الدويل،  للبنك 

من  �سنوياً  ال���دولرات  من  املليارات  تخ�سر 

بينها عرب  املحتملة للتجارة يف ما  العوائد 

اأو  البينية  التجارة  واأن  امل�سرتكة،  احل��دود 

تكون  تكاد  الأفريقية  ال��دول  بني  املتبادلة 

اأخ��رى  دول  مع  التجارة  من  بكثر  اأ�سعب 

يف العامل.

القادة  يوجهها  التي  ال��دع��وات  تتزايد 

الأفارقة يف الآونة الأخرة من اأجل اإقامة 

ال�سمراء  القارة  ت�سمل  حرة  جتارة  منطقة 

التجارة  لتعزيز   2017 ال��ع��ام  بحلول  ككل 

املتبادلة داخل القارة ال�سمراء، لكن الوقائع 

البينية  ال��ت��ج��ارة  اأن  ت��ظ��ه��ر  الأر������س  ع��ل��ى 

بل  ي��رام،  ما  ت�سر على خر  الأفريقية ل 

حتتاج اإىل ت�سويب �سريع.

يف ت���ق���ري���ر ج���دي���د ل�����ه، ي����وؤك����د ال��ب��ن��ك 

الدويل اأن البلدان الأفريقية تفقد مليارات 

�سنوياً  التجارية  الإي���رادات  ال���دولرات من 

ما  يف  املرتفعة  التجارية  احل��واج��ز  ب�سبب 

بينها، يف حني اأن جتارة القارة ال�سمراء مع 

ب��ق��ي��ة دول ال��ع��امل ت��ع��د اأك����رث ���س��ه��ول��ة عن 

تخف  بحيث  ب��ل��دان��ه��ا،  ب��ني  فيما  ال��ت��ج��ارة 

العوائق التجارية اإىل حد كبر.

بعنوان  �سدر  ال��ذي  التقرير  وبح�سب 

»توحيد قواعد التجارة يف اأفريقيا.. تعميق 

التعاون التجاري الإقليمي يف جمال ال�سلع 

واخل��دم��ات«، ف��اإن ال��رتاج��ع القت�سادي يف 

النمو يف  يقل�س  اأن  ال��ي��ورو، ميكن  منطقة 

لهذا  امل��ئ��ة  يف   1.3 اإىل  ي�سل  مب��ا  اأف��ري��ق��ي��ا 

العام. 

يلف  »بينما  اأن���ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ر 

ال��غ��م��و���س م�����س��ت��ق��ب��ل الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، 

ويزيد احتمال ا�ستمرار الركود يف الأ�سواق 

التقليدية يف اأوروبا واأمركا ال�سمالية، فاإن 

هناك فر�ساً هائلة للتجارة البينية مازالت 

غ���ر م�����س��ت��غ��ل��ة داخ�����ل اأف��ري��ق��ي��ا يف جم��ال 

الغذائية، وامل�سنوعات واخلدمات  املنتجات 

الأ�سا�سية«.

م�صادر متنوعة

وي��ف��ي��د ال��ت��ق��ري��ر ب����اأن و���س��ع ال��ت��ج��ارة 

البينية الأفريقية يحرم القارة من م�سادر 

وف��ر���س عمل  الق��ت�����س��ادي  للنمو  ج��دي��دة 

الفقر،  معدلت  خف�س  واإمكانية  جديدة، 

وه����ي ع���وام���ل راف���ق���ت ال��ت��ك��ام��ل ال��ت��ج��اري 

ال��ك��ب��ر يف ����س���رق اآ����س���ي���ا وم���ن���اط���ق اأخ����رى 

بالعامل، لكن اإىل الآن، مل تتبلور يف اأفريقيا 

اأدت  التي  للحدود  العابرة  الإن��ت��اج  �سبكات 

يف  الق��ت�����س��ادي��ة  الديناميكية  حتفيز  اإىل 

مناطق اأخرى، ل �سيما يف �سرق اآ�سيا.

بعد  تبلغ  مل  اأفريقيا  اأن  الوا�سح  ومن 

كامل اإمكاناتها وقدراتها يف جمال التجارة 

الإق��ل��ي��م��ي��ة، ب��ال��رغ��م م��ن ال��ف��وائ��د الهائلة 

واملتمثلة  ذل��ك  م��ن  جتنيها  اأن  ميكن  التي 

وم�ساعدة  حجماً،  اأك��رب  اأ���س��واق  اإن�ساء  يف: 

اق��ت�����س��ادات��ه��ا، وخف�س  ت��ن��وي��ع  ال��ب��ل��دان يف 

وامل�ساعدة  الإنتاجية،  وحت�سني  التكاليف، 

ال��ع��وائ��ق  اأن  اإل  ال���ف���ق���ر،  م���ن  احل����د  ع��ل��ى 

ال���ت���ج���اري���ة وغ����ر ال���ت���ج���اري���ة ب���ني ال����دول 

متنا�سبة،  وغ��ر  كبرة  لت���زال  الأفريقية 

وت��ع��د اأ����س���د وط�����اأة ع��ل��ى ال��ت��ج��ار ال��ف��ق��راء، 

القادة  على  لذلك  الن�ساء،  من  ومعظمهم 

الأفارقة الآن ال�سعي معاً من اأجل ماءمة 

ال�����س��ي��ا���س��ات وامل���وؤ����س�������س���ات وال���س��ت��ث��م��ارات 

الازمة لإزالة هذه احلواجز واإن�ساء �سوق 

مع  يتنا�سب  م�ستوى  على  ن�سطة  اإقليمية 

واقت�سادها  ن�سمة  املليار  ذات  القارة  حجم 

الذي يقدر مبا يقرب من تريليوين دولر.

عوائق كبرية

يتذمر الكثر من التجار، وبينهم ن�سبة 

احلدود  على  العامات،  الن�ساء  من  كبرة 

م���ع ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ال��ب��ح��رات  امل���ج���اورة يف منطقة  وال��ب��ل��دان 

الكربى، كيف اأنهن يواجهن عوائق خمتلفة 

ب�����س��ورة روت��ي��ن��ي��ة ع��ن��د امل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة 

وطلبات  والتهديدات،  العنف  اأقلها:  لي�س 

بالن�ساء،  اجلن�سي  وال��ت��ح��ر���س  ال��ر���س��اوى، 

على اأيدي الكثرين من موظفي اجلمارك 

وغ����ره����م م����ن امل�������س���وؤول���ني احل��ك��وم��ي��ني، 

التاجرات:  اإح��دى  تقول  املثال،  �سبيل  على 

البي�س من روان���دا، لكن مبجرد  »اأ���س��رتي 

لكل  بي�سة  اأع��ط��ي  ال��ك��ون��غ��و،  اإىل  ع��ب��وري 

موظف يطلب مني، ويف بع�س الأيام اأعطي 

اأكرث من 30 بي�سة«.

ويقول التقرير الدويل اإنه حتى بداية 

الأزمة املالية، �سهدت معظم بلدان منطقة 

اأف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����س��ح��راء من����واً ���س��ري��ع��اً 

وغ��ال��ب��اً م��ا ك��ان مب��ع��دلت اأع��ل��ى بكثر من 

املتو�سط العاملي، وكان النمو القت�سادي يف 

اأ�سعار  بارتفاع  البلدان قوياً ومدفوعاً  هذه 

ال�سلع الأ�سا�سية، مما اأدى اإىل زيادة كبرة 

اإىل  املعادن،  خ�سو�ساً  ال�سادرات،  قيمة  يف 

الهند  مثل  النمو  �سريعة  ج��دي��دة  اأ���س��واق 

وال�سني.

وعلى الرغم من اأن ال�سادرات قد منت 

وتعافت  امل��ا���س��ي،  العقد  م��دى  على  ب�سدة 

الأزمة  ب�سكل جيد من  املنطقة  التجارة يف 

العاملية، فاإن اأثر ذلك على معدلت البطالة 

العديد من  لاآمال يف  كان خميباً  والفقر 

البلدان، فا تزال ن�سبة البطالة يف حدود 

امل��ئ��ة يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا م��ث��ًا، ويف  يف   24
عن  الناجت  املدقع  الفقر  اأن  يبدو  تانزانيا 

عام  ب�سكل  م�ستمراً  ظل  الدخل  حمدودية 

وهذا  ال�سكان،  بني  املئة  يف   35 نحو  بن�سبة 

ي��ب��ني اأن من��و ال�����س��ادرات ي��رج��ع ب��ال��درج��ة 

امل��ن��ت��ج��ات  م����ن  ���س��غ��ر  ع�����دد  اإىل  الأوىل 

املعدنية والأ�سا�سية، وكان له تاأثر حمدود 

على القت�ساد الأو�سع نطاقاً، واأن قطاعات 

الق��ت�����س��اد ال��ر���س��م��ي��ة لت�����زال ���س��غ��رة يف 

الكثر من البلدان.

اأن  اإىل  التقرير  ي�سر  ل��ذل��ك،  ج��راء 

اأفريقيا �سيتعني عليها اأن تنوع �سادراتها 

ب����دًل م���ن الع���ت���م���اد ف��ق��ط ع��ل��ى امل��ع��ادن 

واأن  الأخ��رى،  الأ�سا�سية  وال�سلع  الثمينة 

عليها ت�سجيع م�ساركة املزيد من ال�سكان 

املهنية عرب  واخل��دم��ات  ال�سلع  يف جت��ارة 

وال��ق��ان��ون  املحا�سبة  جم���ال  ويف  احل����دود 

يتعني  كما  ال�سحية،  والرعاية  والتعليم 

ع��ل��ي��ه��ا، يف ����س���وء ال����زي����ادة ال�����س��خ��م��ة يف 

امل��زي��د م��ن فر�س  اإت��اح��ة  اأع���داد ال�سباب، 

ال��ع��م��ل اجل��دي��دة وزي����ادة ح��ج��م ال��ت��ج��ارة 

اأح���د م��ع��دي التقرير:  وال��ن��م��و، وت�����س��اءل 

تنجم عن  اأن  التي ميكن  ال��ف��وائ��د  »ق��در 

واملعلمني  واملمر�سات  ل��اأط��ب��اء  ال�سماح 

وامل���ه���ن���د����س���ني وامل����ح����ام����ني الأف������ارق������ة، 

القارة  يف  مكان  اأي  يف  عملهم  مبمار�سة 

من دون عوائق«؟

تغيري�ت جذرية

اإىل  اأن ه��ن��اك ح��اج��ة  ي����رى اخل�����رباء 

ع��م��ل ت���غ���ي���رات ج���ذري���ة ل��ل��خ��ا���س من 

ال��ق��ي��ود احل��ال��ي��ة امل����وؤدي����ة اإىل احل����د من 

الأف��ارق��ة  ال��ق��ادة  البينية، وع��ل��ى  ال��ت��ج��ارة 

ال����ت����ح����رك ����س���ري���ع���اً م���ن اأج��������ل حت�����س��ني 

قبل  م��ن  احلدود، ول�سيما  ع��رب  ال��ت��ج��ارة 

���س��غ��ار ال��ت��ج��ار ال��ف��ق��راء، وال��ك��ث��ر منهم 

م��ن ال��ن�����س��اء، وذل���ك م��ن خ���ال: تب�سيط 

الإج�������راءات ب��امل��ن��اف��ذ احل����دودي����ة، واحل���د 

احلدود  على  احلكومية  اجلهات  عدد  من 

ودع��م  للموظفني،  املهنية  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع 

جمعيات التجار، وحت�سني تدفق املعلومات 

ب�����س��اأن ف��ر���س ال�����س��وق، وامل�����س��اع��دة يف ن�سر 

الأن�سطة  مثل  اجل��دي��دة  التكنولوجيات 

امل�سرفية با�ستخدام الهاتف املحمول عرب 

احل�سول  اإم��ك��ان��ي��ة  حت�سن  ال��ت��ي  احل����دود 

اأنظمة  اإ�ساح  اإىل  اإ�سافة  التمويل،  على 

الإمكانات  من  حتد  الهجرة التي  وقواعد 

اخل��دم��ات  جم��ال  يف  لا�ستثمار  ال��ك��ب��رة 

والتجارة العابرة للحدود.

ف�سًا عن اإزالة جمموعة من احلواجز 

واحلظر  للتجارة،  املعيقة  اجلمركية  غر 

امل���ف���رو����س ع��ل��ى ال����س���ت���راد وال��ت�����س��دي��ر، 

التكاليف  وب��اه��ظ��ة  امل��ره��ق��ة  والإج�������راءات 

الت�سدير،  تراخي�س  با�ستخراج  اخلا�سة 

اأح���د الأم��ث��ل��ة ال��ب��ارزة على احل��واج��ز  ففي 

�سل�سلة  اأن  كيف  التقرير  ذك��ر  ال��ت��ج��اري��ة، 

اأفريقيا  ج��ن��وب  يف  �سوبريت  �سوبرماركت 

الأ���س��ب��وع  اأم��رك��ي يف  دولر  األ���ف   20 تنفق 

لتوزيع  ال�ستراد  ت�ساريح  ا�ستخراج  على 

ملخازنها  النباتية  وال�سلع  والألبان  اللحوم 

يف زامبيا وحدها، ونتيجة لهذه الت�ساريح 

اأن يكون  اأخ��رى غرها، ميكن  واحتياجات 

مع  م�����س��ت��ن��د   1600 اإىل  ي�����س��ل  م���ا  ه���ن���اك 

�سوبرماركت  �سل�سلة  تر�سلها  �ساحنة  ك��ل 

يف  احل���دود  تعرب  �سحنة  ك��ل  م��ع  �سوبريت 

املنطقة.

اإىل  الف����ت����ق����ار  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وي����ذك����ر 

احلكومية  ال������وزارات  ب��ني  ف��ي��م��ا  التن�سيق 

يف  اأي�����س��اً  يت�سبب  التنظيمية  وال�����س��ل��ط��ات 

يتعلق  ك��ب��رة، ل�سيما فيما  ت��اأخ��ر  ح��الت 

جديدة،  منتجات  يف  بالتجارة  بالرتخي�س 

وق���د اأم�����س��ى ت��اج��ر جت��زئ��ة اآخ���ر يف جنوب 

اأف��ري��ق��ي��ا ث����اث ����س���ن���وات ل��ل��ح�����س��ول على 

جنوب  م��ن  امل��ج��ه��زة  ال��ل��ح��وم  بت�سدير  اإذن 

اأفريقيا اإىل زامبيا، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن 

باأفريقيا  اخلا�سة  ال�سرتاتيجية اجلديدة 

�ساعفت  ق��د  ال����دويل،  البنك  د�سنها  ال��ت��ي 

ال�ستثمارات من 2.1 مليار دولر عام 2008 

هذا  و�سرتتفع   ،2011 ع��ام  مليار   4.2 اإىل 

العام لت�سل اإىل 5.7 مليار.

عبد �هلل �ل�صفدي
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�سدد وزير القت�ساد نقول نحا�س على اأن »ما من اأزمة اقت�سادية 

يف لبنان، ونحن نعمل على ا�ستمرار النمو«.

ال���وزراء،  اإىل جمل�س  امل��وازن��ة  »اأه��م��ي��ة و���س��ول  واأك���د نحا�س على 

لإعطاء اإ�سارة اأننا يف �سدد اإقفال ملف �سائك، واإطاق عجلة الإمناء«. 

بالنفقات  تتعلق  بنوداً  الأوىل  للمرة  تت�سمن  »امل��وازن��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ن الأو�ساع القت�سادية«. ال�ستثنائية التي حت�سنّ

اأن يبقى العجز حتت �سقف معني، واأن تتم  اأن��ه اق��رتح  اإىل  واأ�سار 

معاجلة الهدر وزيادة الواردات، لفتاً اإىل اأنه »ولو تعدلت قليًا ن�سب 

العجز يف املوازنة، لكن املهم األ تكون باباً لتعديات كثرة يف مو�سوع 

ال�سرائب«.

نحاس: ما من أزمة اقتصادية
ونعمل على استمرار النمو



خامت الزواج، ذلك الرباط الذي له 

اأكرث من ا�سم، فهو معروف باملحب�س، 

العربية،  البلدان  بع�س  يف  الدبلة  اأو 

رمييييزاً الكييتييمييال الييعيياقيية بيين اثيينيين، 

فيياليي�ييسييكييل الييييدائييييري يييعيينييي يف املييطييلييق 

االإ�سبع  اإن و�سعه يف  ويقال:  الكمال، 

لدى  العتقاد  يعود  )البن�سر(  الرابع 

االإغريق باأن هناك عرقاً ع�سبياً مير 

منه اإىل القلب مبا�سرة. 

حييالييييياً، ييييويل الييعيير�ييسييان اهييتييميياميياً 

اأول  اأنييه  �سيما  اخلييامت، ال  بهذا  كبرياً 

ميييا ييييفيييكيييرون فيييييه عيينييدمييا يييتييخييذون 

وعيييادة ما  بييياليييزواج،  النهائي  قييرارهييم 

تاأخذ عملية اختياره وقتاً طويًا، فهو 

القطعة االأكرث ا�ستعمااًل، والتي تبقى 

مع االإن�سان طيلة فرتة الزواج.

وفيييييمييا كيييان اخلييييامت الييكييا�ييسيييييكييي، 

�ييييسييييواء كيييييان ميي�ييسيينييوعيياً ميييين اليييذهيييب 

االأبي�س اأم االأ�سفر، هو االأكرث انت�ساراً 

يف الزمن املا�سي، فاإن اخلامت امل�سنوع 

من الذهب االأحمر، ومييل لونه نحو 

اإقييبييااًل ال يقل  اأ�سبح ي�سهد  الييزهييري، 

اأهمية يف هذه االأيام.

يييييييقييييييول اأحيييييييييييد ميييييي�ييييييسييييييوؤويل بيييييييع 

املجوهرات، اإن اخلامت الزهري ي�سكل 

على  نف�سها  فيير�ييسييت  مييو�ييسيية  حييالييييياً 

اليي�ييسيياحيية، وبييييداأ انييتيي�ييسييارهييا ميينييذ نحو 

ت�ستقطب  اأنها  واأ�ساف  تقريباً،  العام 

كونها  اأكيير،  ب�سكل  ال�سباب  العر�سان 

جيييدييييدة وتيييخيييرج عييين امليييياألييييوف، وهييم 

يبحثون دائماً عن التميز يف خياراتهم 

اأن اخليييوامت  يف هيييذا االإطييييييار، كييا�ييسييفيياً 

الييكييا�ييسيييييكييييية الييبيي�ييسيييييطيية عيييييادت اإىل 

الظهور من جديد، الأنها بكل ب�ساطة 

بييزميين  تيييعيييرتف  اأو  تييغيييييب  مييو�ييسيية ال 

املثايل  اخليار  ت�سكل  وبالتايل  معن، 

لكل مقبل على الزواج.

فيييياملييييراأة الييعيي�ييسييرييية تييييدرك متيياميياً 

عن  والييبييعيييييد  الب�سيط  الت�سميم  اأن 

من  الكثري  يجنبها  املو�سة  �سرعات 

ما  وهييذا  البعيد،  املييدى  على  املطبات 

املراأة  »اإن  بقوله:  الذهب  بائع  يوؤكده 

تييخييتييار مييا ينا�سبها حييالييييياً،  الييتييي  هييي 

بعك�س ما كان عليه احلال يف املا�سي؛ 

حن كان العري�س هو الذي يتوىل هذه 

املهمة، بتوجهه لوحده اإىل حمل بيع 

ويقدمه  اخلييامت  لي�سرتي  املجوهرات 

لييعييرو�ييسييه يف يييييوم اخليييطيييبييية«، ويييوؤكييد 

تيياأخييذ وقتها  اليييييوم  »عييرو�ييس  اأن  اأي�ساً 

اأن االقرتاحات  يف االختيار، خ�سو�ساً 

متنوعة، مما ي�سيب باحلرية، فهناك 

ما هو من الذهب االأ�سفر، وهناك ما 

هو من الذهب االأبي�س معاً، اأو املوؤلف 

واأ�سفر  اأبي�س  الثاثة:  االأليييوان  من 

الذهب  ميين  الكا�سيكي  اأو  وزهييييري، 

االأبي�س«. 

بيييعيييد هييييييذه اخليييييطيييييوة يييييياأتيييييي دور 

الييذوق  على  يعتمد  اليييذي  الت�سميم، 

العرو�س  يد  اأ�سابع  طييول  وعلى  اأواًل، 

يكون  االأوىل  احلالة  يف  ق�سرها..  اأو 

�سميكاً، ويف احلالة الثانية يكون رفيعاً، 

اأميييا جييديييد هيييذه اخليييييييارات يف وقتنا، 

ياأخذ  بات  العرو�س  باأن خامت  فيتمثل 

العري�س،  خلييامت  متاماً  مغايراً  �سكًا 

الأنيييييييه يييخيي�ييسييع الإمييييييييييياءات امليييو�يييسييية 

تر�سيعه  فيير�ييسييت  الييتييي  الييعيي�ييسييرييية، 

باأحجار املا�س باألوانه املختلفة؛ ح�سب 

االإميييكيييانيييييييات، بييعييكيي�ييس خيييامت الييعييرييي�ييس 

الذي يكون عادياً وب�سيطاً.

اإىل جييانييب اخلييييامت، حتييتييل اأطييقييم 

م هدية للعرو�س  املجوهرات التي تقدَّ

مييين قييبييل الييعييرييي�ييس واأهييييلييييه ميي�ييسيياحيية 

ال ييي�ييسييتييهييان بييهييا يف طييقييو�ييس حييفييات 

اليييزفييياف، فييهييذه الييهييدييية متييثييل مييدى 

حمييبيية الييعييرييي�ييس لييعييرو�ييسييه، فيييييمييا لو 

اهتمامه  مدى  اأو  مادياً،  مقتدراً  كان 

كان  لييو  فيما  امل�ستقبل  زوجييية  بيياأنيياقيية 

موظفاً عادياً.

اإىل قيمة  فييييينييظييرون  االأهييييل  اأميييا   

عليه  �ستكون  ما  على  كموؤ�سر  الهدية 

عيياقيية الييطييرفيين يف امليي�ييسييتييقييبييل، كما 

املجوهرات:  بيع  اأ�سحاب  اأحييد  يقول 

»ميينييذ �ييسيينييوات كييانييت الييعييرو�ييس حتيياول 

مراعاة اأحوال عري�سها املادية، فتختار 

ميزانيته،  على  توؤثر  ال  التي  القطعة 

على  اإ�سرارها  مييوؤخييراً  ناحظ  لكننا 

اختيار طقم املجوهرات الذي يعجبها، 

بغ�س النظر عن �سعره، فاأحياناً نرى 

الييعييرييي�ييس يييحيياول لييفييت انييتييبيياهييهييا اإىل 

من  فقط  م�سنوعة  جموهرات  قطع 

من  )ابتداء  �سعراً  اأقييل  الأنها  الذهب، 

تلك  على  ت�سر  اأنها  اإال  دوالر(   500
»اأ�سبحت  ويتابع:  بيياملييا�ييس«،  املر�سعة 

مبا�سر،  ب�سكل  راأيها  تفر�س  العرو�س 

من  )يييتيياألييف  طقماً  وتختار  وبييجييراأة، 

بيياملييا�ييس،  اأذن( ميير�ييسييع  عييقييد واأقيييييراط 

ال  نظرها،  واالأجمل يف  االأف�سل  الأنييه 

�سيما اأن البع�س يعتقد اأن هذا احلجر 

الكرمي يرمز اإىل عاقة متينة �ستدوم 

هييذا هو  ورمبييا  العر�سان،  طويًا بن 

ال�سبب الذي يجعل قلة منهن يخرتن 

الفريوز  اأو  بالزمرد  املر�سعة  االأطقم 

اأمييييا االأطيييقيييم امليير�ييسييعيية  اأو الييييييياقيييوت، 

من  اختيارها  فياأتي  اللوؤلوؤ،  باأحجار 

العرو�س، الأنها تهواها وتف�سلها  قبل 

على غريها من االأحجار الكرمية«.

يف املييحيي�ييسييليية، اخييتيييييار املييجييوهييرات 

من قبل العرو�سن قد ي�ستغرق �ساعة 

االإمكانيات  اأيييام؛ ح�سب  اأو عييدة  زميين 

واطاع العرو�سن على ما يف ال�سوق، 

و�يييسيييراء خييييامت اليييييييزواج، وامليييجيييوهيييرات 

عيييميييومييياً، عييمييلييييية عيياطييفييييية يف املييقييام 

االأول، ُتدخل الكثري من ال�سعادة على 

متعة  اختيارها  فيياإن  لهذا  العرو�سن، 

واملادية،  املعنوية  قيمتها  على  تنعك�س 

وييياَحييظ اأنيييه بيييداأت االأ�ييسييورة تتوغل 

اإىل االأطقم يف االآونة االأخرية، بعدما 

كييانييت تقت�سر عييلييى قييليية ميين اليينييا�ييس، 

كان  وبعدما  املييقييتييدرييين،  ميين  اأغلبهم 

اأواًل،  بالعقد  يييكييون  االأكييير  االهييتييمييام 

يخ�س  فيما  ثييانييييياً،  االأذن  وبييياأقيييراط 

املجوهرات.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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خـاتـم الــزواج.. رمــز الحـب فـي اإلصـبـــع

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

a t  ��ييسييطييراب نق�س االنييتييبيياه وفيييرط احلييركيية

 tention deficit hyperactivity
ذو  �ييسييلييوكييي  ا�ييسييطييراب  هيييو   disorder adhd
�سبب ع�سوي، وله ثاثة اأعرا�س رئي�سية، هي: كرثة 

يرتبط  وقييد  الرتكيز،  وعييدم  واالندفاعية،  احلييركيية، 

ا�ييسييطييراب نييقيي�ييس االنييتييبيياه وفييييرط احليييركييية ببع�س 

فا�سطراب  الييتييعييلييم،  و�ييسييعييوبييات  النمائية  االإعييياقيييات 

مزمن  ا�سطراب  هييو  احلييركيية  وفييرط  االنتباه  نق�س 

وانفعالياً،  اجتماعياً،  الطفل  حياة  على  �سلباً  يوؤثر 

ودرا�سياً.

نق�س  االأ�سا�سية ال�ييسييطييراب  االأعييرا�ييس  هييي  مييا 

االنتباه وفرط احلركة لدى االأطفال؟

 • عدم الرتكيز

تبداأ ظهور اأعرا�س عدم الرتكيز عند الطفل من 

�سن 8 اإىل 9 �سنوات، وغالباً ما ت�ستمر هذه االأعرا�س 

مدى احلياة، ويوؤثر عدم الرتكيز على النمو املعريف 

لدى الطفل، ومن عامات عدم الرتكيز االأ�سا�سية:

- عدم االنتباه للتفا�سيل، والقيام باأخطاء �ساذجة يف 

الواجبات الدرا�سية، اأو يف اأي ن�ساط اجتماعي اآخر.

االآخييرييين عند  كييام  ا�ستيعاب  الييقييدرة على  عييدم   -

ي�ستمع  ال  وكاأنه  الطفل  يبدو  بحيث  اإليه،  التحدث 

ملن يحدثه.

اإجناز  التعليمات، مع وجود �سعوبة يف  اتباع  - عدم 

املهام املطلوبة، �سواء يف املدر�سة اأم البيت.

مثل:  ب�سهولة،  االأ�ييسييييياء  وفييقييدان  الن�سيان،  كييرثة   -

اللعب والكتب املدر�سية واالأقام.

- وجود �سعوبة يف تنظيم املهام اأو االأن�سطة املطلوبة 

من الطفل.

تتطلب  التي  االأن�سطة  ممار�سة  وكراهية  جتنب   -

بذل جمهود ذهني )مثل الواجب املدر�سي(.

- �سهولة الت�ستت يف حالة وجود اأي عوامل خارجية 

م�ساعدة.

 • كرثة احلركة والن�شاط الزائد

الزائد  والن�ساط  احلييركيية  كييرثة  اأعييرا�ييس  تظهر 

لدى الطفل يف �سن 5 �سنوات، وتزداد حدة االأعرا�س 

الطفل  �سن  تقدم  ومع  �سنوات،  ما بن �سن 7 اإىل 8 

تبداأ هذه االأعرا�س يف االختفاء تدريجياً، ومن اأهم 

ال�سلوكيات املميزة لهذا العر�س:

- كرثة احلديث.

- عيييدم الييقييدرة عييلييى اجلييلييو�ييس مليييدة طييويييليية، وكييرثة 

حركة اليدين من دون �سبب.

- كرثة احلركة داخل الف�سل من دون �سبب مرر.

- كرثة اجلري والت�سلق على االأ�سياء واملرتفعات.

- ال�سخب وعدم الهدوء عند امل�ساركة يف اأي ن�ساط 

ترفيهي.

 • االندفاعية

وثيقاً  ارتييبيياطيياً  االندفاعية  ال�سلوكيات  ترتبط 

العامات  وتظهر  احلركة،  وكييرثة  الزائد  بالن�ساط 

املميزة لهذا العر�س اأي�ساً يف �سن ال�سابعة اأو الثامنة 

حتى  معه  مييوجييودة  تظل  اأنها  اإال  الطفل،  عمر  من 

اأبرز  ال�سباب، ومن  وبلوغه مرحلة  العمر  تقدم  مع 

ال�سلوكيات املميزة لاندفاعية لدى الطفل:

- االندفاع يف االإجابة على االأ�سئلة قبل تكملة �سماع 

ال�سوؤال.

- عدم قدرة الطفل على انتظار دوره.

- مييقيياطييعيية الييطييفييل لييلييحييوارات الييتييي تيييدور اأمييامييه، 

والتدخل يف مناق�سات االآخرين دون �سبب.

للقيام  اأكرث عر�سة  باالندفاعية  امل�ساب  والطفل   -

بيي�ييسييلييوكيييييات جمييتييمييعييييية خيياطييئيية، مييثييل: الييتييدخيين، 

وتعاطي املخدرات وقيادة ال�سيارات ب�سرعة.

اضـطـراب نقـص االنـتـبـــاه لـــدى األطفــال
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التي ت�ساعد  الفواكه ال�سيفية  ال�سمام.. من 

درجيية احلييرارة، ومد  التغلب على  االإن�سان على 

اجل�سم مبجموعة كبرية من الفيتامينات.

مناطق  يف  ال�سمام  اأنيييواع  من  العديد  تتوفر 

ف�سيلة  اإىل  تيينييتييمييي  وهييييي  الييييعييييامل،  مييين  �ييسييتييى 

وغريها،  واخليار  والكو�سا  كالبطيخ  القرعيات، 

وت�سنَّف �سمن الفواكه، نظراً اإىل احتواء الثمار 

النا�س  احللو، وال�سطاح  ولطعمها  بذور،  على 

على ت�سنفيها كذلك.

الييي�يييسيييميييام ميييين املييي�يييسيييادر اليييغيييذائييييييية امليييميييتيييازة 

اإىل  اإ�ييسييافيية  »اإيييييه«،  وفيتامن  »�ييسييي«  لفيتامن 

ميي�ييسييادات االأكيي�ييسييدة الييعييديييدة االأنييييواع فيييييه، لكن 

تناول  تيياأثييري  تفح�س  علمية  درا�ييسييات  تتوفر  ال 

ال�سمام بذاته على جوانب �سحة اأع�ساء اجل�سم.

فيتامينات باجلملة

ال�سمام  قييطييع  ميين  كييوبيياً  اأن  االأطيييبييياء  يييوؤكييد 

مُتيييد اجليي�ييسييم بييحييوايل 56 �ييسييعييرة حيييراريييية، كما 

بيينيي�ييسييبيية حاجته  الييكييمييييية متيييد اجليي�ييسييم  هيييذه  اأن 

اليومية من عدة عنا�سر غذائية هامة، واأهمها 

112٪ من حاجة اجل�سم  بن�سبة  »�سي«  فيتامن 

 ،٪105 بييحييوايل  »اإييييه«  وفيتامن  منه،  اليومية 

والبوتا�سيوم 15٪، و فيتامن بي6 بحوايل ٪10، 

وفيتامن   ٪5 واالألييييياف   ،٪7 فوليت  وفيتامن 

.٪5 كذلك  بي3 

االآمنة، حيت ال  الفواكه  ال�سمام من  ويعتر 

ن�سبة  واأي�ساً  احل�سا�سية،  م�سببات  كاأحد  ُتذكر 

اأوك�ساليت امل�سببة حل�سوات الكلى واملرارة  مواد 

قليلة فيه، وكذلك مادة بيورين اأو املواد املثبطة 

لعمل الغدة الدرقية.

ق�سرة  عييلييى  اليينييمييو  مُيكنها  البكترييا  والأن 

اليي�ييسييمييام، وكييذلييك الييبييطيييييخ، وغييريهييمييا ميين فئة 

فييياإن االهييتييمييام بتنظيفها �ييسييروري،  الييقييرعيييييات، 

فقد �سبق اأن انت�سرت حاالت عدوى مبيكروبات 

بكندا،   2002 عييام  يف  املعوية  للنزالت  �ساملونيا 

نتيجة �سمام مت ا�سترياده من املك�سيك اآنذاك.

اأمرا�ض الكلى

ال�سمام  فيياكييهيية  اأن  حييديييثيية  درا�يييسييية  اأظيييهيييرت 

املكونات جتعلة مفيداً  العديد من  على  حتتوي 

ي�ساعد يف  اأنييه  كما  اليييدم،  وتنقية  الييبييول،  الإدرار 

عييياج اأميييرا�يييس الييكييلييى واليينييقيير�ييس، واالإميي�ييسيياك، 

ويقاوم مر�س البوا�سري.

وعييلييى �سعيد اآخييير، اأفييييادت الييدرا�ييسيية ميين اأن 

تيينيياولييه بييكييميييييات كيييبيييرية ييي�ييسييبييب حيييييدوث تعفن 

يف االأمييييعيييياء، ونيي�ييسييحييت بييعييدم تيينيياولييه مييين قبل 

االأ�سخا�س امل�سابن مبر�س ال�سكر، اأو امل�سابن 

بالتهابات االأمعاء احلاد اأو ع�سر اله�سم.

ال�سمام  اأن  الدرا�سات  من  �سل�سلة  اأثبتت  كما 

ي�ستطيع اأن يطفئ العط�س وينقي الدم، كما اأنه 

غني مبادة البوتا�سيوم، التي ت�ساعد على تقليل 

ارتفاع �سغط الدم، كما اأنه غني مبادة الكاروتن، 

الييتييي ُتييعييتيير اإحييييدى املييييواد املييهييميية لييلييوقيياييية من 

مر�س ال�سرطان.

واأو�سحت الدرا�سة اأن ال�سمام يحتوي على ن�سبة 

وجود  اإىل  باالإ�سافة  الفوليك،  حام�س  من  كبرية 

مادة اأدينوذين امل�سادة للتجلط، كما اأن األيافه تطرد 

الف�سات املرتاكمة يف جدار االأمعاء، كما اأنه ميكن 

اأن يكون عاجاً اللتهابات اجللد.

وبييياليييرغيييم مييين وجيييييود كييثييري مييين الييروتييييينييات 

والفيتامينات، لكن يحذر الباحثون من اأكله بكميات 

كبرية، حتى ال تت�سبب يف حدوث تعفن باالأمعاء.

االأ�ييسييفيير  الييبييطيييييخ  اأن  اإىل  وييي�ييسييري اخلييييراء 

للعط�س،  ومطفئ  مرطب  كاالأخ�سر  »ال�سمام« 

وييييزييييد عيينييه يف خييوا�ييسييه اليي�ييسييافييييية، فييهييو عيياج 

ممتاز لاإم�ساك اإذا اأُخذ على الريق، واإن ُو�سعت 

املتغ�سن »املتجعد«، يك�سبه  �سرائحه على اجللد 

التهابات  ملعاجلة  مفيد  اأنييه  كما  وليونة،  ن�سارة 

اجللد، وماوؤه ينقي اجللد من الكلف والنم�س.

  مـنــوعــــات

الشمام.. يرطب الجلد ويمنع العطش
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اأفــقــي

الغرب  يف  لاأطفال  خرافية  ق�س�س  كاتب  اأ�سهر   1
انه�س  / يتكلم   2

نوبل. جائزة  حائز  راحل  م�سري  روائي   3
جاوز الظاملون املدى« »اأخي  ق�سيدة  كاتب  ال�ساعر   4
تف�سري املعنى  تفيد   / �سومر  ن�سف   / دادا  ن�سف   5

واال�سرت�سال.

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرقييام من  تو�سع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

وحجب. غطى   / وقتا  ق�سى   6
احلماية من اخلطر  على  ي�سهر   7

اأو ال�سرقة / اأديب وروائي اجنليزي 

كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.

ن�سف   / ال�سم�س  مغيب  وقت   8
خروب

بحر / �سهولة / تكلفة  9
اجنليزي  وفيل�سوف  اأديب   10

�ساخر.

عـــامـــودي

ملكي / ممثل م�سري يقوم غالبا   1
بدور االأب احلنون . 

/ بناء اأو  )معكو�سة(  ال�سفا   2
مكان واجبة حرمته.

حجر ابي�س   / ياباين  جبل   3
�سلب ناعم امللم�س.

على  اجنليزي  اأديب  اأ�سهر   4
م�ستوى العامل.

يبلغه  ما   / ومتحي�س  درا�سات   5
االن�سان من عمره.

تو�ساأ دون ماء / مدينة   6
فل�سطينية جنوب غرب اخلليل.

اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر.  7

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ارثادناور

�ضخننملعا

اب�ضكمموب

امروا�ضادح

عايررحنم

يرطقفايرا

ل�ضارمزاج

منطج�ضر

طيابتياق

رباجلايما�ض

مائي. حاجز   / لك  فداء  الثمن  قدمت   8
 / وقرع  دق   / زفافها  يوم  العرو�س  تعطاه  ما   9

بيت الع�سفور.

ا�سباين  ا�سطوري  بطل   / اخلارجي  ال�سكل   10
انتجت ق�س�سه �سينمائيا وتلفزيونيا.
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واح���دة  نقطة  بلغت  م��ت��وا���ض��ع��ة  بح�ضيلة 

من ثالث مباريات، اأنهى منتخب لبنان �ضوطاً 

امل��وؤه��ل  احل��ا���ض��م  ال���دور  ت�ضفيات  م��ن  رئي�ضياً 

 ،»2014  - »ال���رازي���ل  ال��ع��امل  ك��اأ���س  لنهائيات 

ف���رة ثالثة  ع��ل��ى  ���ض��ي��ن��ال راح���ة �ضتمتد  وه���و 

اأن ينخرط يف ج��ول��ة ج��دي��دة من  اأ���ض��ه��ر قبل 

بريوت  يف  اإي��ران  مبواجهة  يبداأها  الت�ضفيات، 

يف اأيلول املقبل.

ه���ذه احل�����ض��ي��ل��ة مل ت��ر���س جمهور  ط��ب��ع��اً 

امل��ن��ت��خ��ب ال���ل���ب���ن���اين، ل��ك��ن��ه��ا ب�����دت م��ن��ط��ق��ي��ة، 

اإذا ما قورنت بنتائج باقي املنتخبات  خ�ضو�ضاً 

ال�ضقطات  الآن  حتى  تفادى  فلبنان  العربية، 

املدوية، على غرار الأردن، التي منيت ب�ضدا�ضية 

خ�ضرت  التي  وقطر  اليابان،  يد  على  تاريخية 

اأمام كوريا اجلنوبية، يف الدوحة.  4-1
�ضوء  واج��ه  اللبناين  املنتخب  اأن  نن�ضى  ول 

�ضانع  مفاتيحه  اأب��رز  بغياب  متثل  لف��ت  حظ 

الأل��ع��اب ر���ض��ا عنر وامل��ه��اج��م حم��م��ود العلي، 

و�ضت�ضكل عودة الالعبني يف املرحلة املقبلة من 

الت�ضفيات اإ�ضافة بالغة الأهمية ملنتخب لبنان، 

ال���ذي افتقد اأي�����ض��اً يف م��ب��ارات��ه الأخ����رية اأم��ام 

هيثم  املكوكي  ال��دف��اع  �ضاعد  اجلنوبية  ك��وري��ا 

فاعور ب�ضبب املر�س.

وال��ق��ا���ض��م امل�����ض��رك ب��ني امل��ب��اري��ات الثالث 

ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا ل��ب��ن��ان ح��ت��ى الآن، ه���و ت��راك��م 

الأخطاء التي اأهدت خ�ضومه اأكرث من هدف، 

وعلى طبق من ذه��ب، كما حدث اأم��ام قطر يف 

بريوت حني اأهدى مدافع »منتخب الأرز« رامز 

ديوب املهاجم القطري �ضيبا�ضتيان �ضوريا كرة 

العمر، ف�ضجل منها الأخري هدف الفوز، واأمام 

ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة �ضجل »حم��ارب��و ال��ت��اي��غ��وك« 

هدفني من خطاأين قاتلني الأول للحار�س زياد 

ال�ضمد والثاين للمدافع ح�ضني دقيق، علماً اأن 

اأمام قطر، كما اأنه اأمام  املنتخب مل يكن �ضيئاً 

كوريا قدم اأداء اأف�ضل من املباراة التي خ�ضرها 

على اأر�س كوريا يف الدور املا�ضي، عندما   6-0
املباراة  قبل   ،0-6 تايغوك«  »حماربو  اكت�ضحه 

مل�ضلحة  انتهت  التي  الطرفني  ب��ني  ال�ضهرية 

لع���ب���ي امل������درب الأمل�������اين ث��ي��و ب���وك���ري 2-1 يف 

التاأهل  بطاقة  بف�ضلها  والتي حجزوا  ب��ريوت، 

اإىل الدور النهائي لأول مرة يف تاريخهم.

لن  اللبناين  املنتخب  اأن  امل��راق��ب��ون  وي��رى 

يخرج يف كل الأحوال بح�ضيلة �ضلبية من هذه 

الت�ضفيات، فهو ف�ضاًل عن دخوله بني عمالقة 

اأن  ي�ضتطيع  الأوىل،  للمرة  الآ���ض��ي��وي��ة  ال��ك��رة 

الكثرية  لال�ضتحقاقات  منتخبه  ن���واة  ي�ضكل 

اآ�ضيا،  كاأ�س  وت�ضفيات  العرب  ككاأ�س  القادمة 

وغ���ريه���ا م���ن امل��ح��ط��ات ال��ت��ي ���ض��ي��ح�����ض��ب فيه 

ل��ل��ب��ن��ان األ����ف ح�����ض��اب ب��ع��دم��ا ك���ان ج�����ض��ر عبور 

ملنتخبات القارة.

والأه������م ه���و اأن ي��ع��ك��ف اجل���ه���از ال��ف��ن��ي يف 

الفرة الفا�ضلة عن املباراة املقبلة اأمام اإيران، 

الثالث  امل��ب��اري��ات  حل�ضيلة  ج��دي��ة  ق���راءة  اإىل 

على  و���ض��ري��ع  ج����دي  ب�����ض��ك��ل  وال��ع��م��ل  الأوىل، 

املناف�ضة،  دائ���رة  يف  للبقاء  ال��ث��غ��رات،  معاجلة 

املدير  اأن  العلم  م��ع  ال��ث��ال��ث،  امل��رك��ز  على  ول��و 

كم  على  ب��الإج��اب��ة  مطالب  ب��وك��ري  ثيو  الفني 

اأب��رزه��ا: مل���اذا مل ي�ضرك علي  م��ن ال��ت�����ض��اوؤلت 

ال�����ض��ع��دي يف امل���ب���اراة اأم�����ام ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، 

ب��ع��د اأن ت��األ��ق اأم����ام اأوزب��ك�����ض��ت��ان و���ض��ج��ل ه��دف 

التعادل؟ وملاذا مل ي�ضار اإىل الإفادة من جهود 

كاأ�س الحت��اد  املتاألق يف  غ��دار  ال��ه��داف حممد 

حيث  املاليزي  كيالنتان  فريقه  مع  الآ�ضيوي 

�ضجل 7 اأه��داف؟ ومباذا اأفاد بوكري لبنان من 

الالعبني  بع�س  جهود  لقطف  ال���دوؤوب  �ضعيه 

اأن �ضفوف  ل��ب��ن��ان، يف ح��ني  امل��ح��رف��ني خ���ارج 

امل��ن��ت��خ��ب مل ت�����ض��ه��د يف ال��ت�����ض��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

م�ضاركة اأي من هوؤلء الذين �ضج بهم ال�ضارع 

ال��ك��روي يف الأ���ض��ه��ر امل��ا���ض��ي��ة ك��ط��ارق الري�س 

ونادر مطر و�ضوين �ضعد وغريهم؟

تفوق كوري - اإيراين

ال����ك����وري اجل��ن��وب��ي  امل��ن��ت��خ��ب��نينْ  اأن  ي���ب���دو 

والإي�����������راين ه���م���ا الأق���������رب حل���ج���ز ب��ط��اق��ت��ي 

ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

»الرازيل - 2014«.

وح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ب��داي��ة 

�ضاروخية باكت�ضاحه قطر يف عقر دارها 4 - 1 

 ،0  -  3 �ضيول  لبنان يف  ال�ضهل على  ف��وزه  قبل 

امل�ضاركة  اأن طريقه نحو  اأعلن �ضراحة  والذي 

العاملي  التوايل يف احل��دث  الثامنة على  للمرة 

�ضتكون جمرد وقت لي�س اإل.

وحتاول اإيران التي بلغت نهائيات املونديال 

3 م�����رات يف ت��اري��خ��ه��ا، ال���ب���ق���اء ع��ل��ى م�����ض��اف��ة 
اإىل  ت�ضعى  وه��ي  ك��وري��ا اجلنوبية،  م��ع  واح���دة 

الإقالع بكل حمركاتها رغم عدم اقتناع املدرب 

ال��رت��غ��ايل ك��ارل��و���س ك���ريو����س ب��ال��ف��وز الأول 

�ضجله  يتيم  ب��ه��دف  اأوزب��ك�����ض��ت��ان  على  ال��ه��زي��ل 

بدل  الوقت  يف  خلعتري  ر�ضا  حممد  البديل 

فخ  يف  ال�ضقوط  قبل  وذل��ك   ،)4+90( ال�ضائع 

0-0 يف طهران، حيث ف�ضلت  التعادل مع قطر 

واجلمهور  الأر����س  عاملي  ا�ضتغالل  يف  اإي���ران 

فاكتفت  ال��ت��وايل،  ال��ث��اين على  ال��ف��وز  لتحقيق 

4 ن��ق��اط من  ب��ال��ت��ع��ادل راف��ع��ة ر���ض��ي��ده��ا اإىل 

م��ب��ارات��ني وت��خ��ل��ت ع���ن ال�������ض���دارة اإىل ك��وري��ا 

اأما  مباراتني،  من  نقاط   6 �ضاحبة  اجلنوبية 

قطر فخطفت تعادًل ثميناً رفعت به ر�ضيدها 

اإىل 4 ن��ق��اط م��ن 3 م��ب��اري��ات ب��ف��ارق الأه���داف 

املركز  اللبناين  املنتخب  ويحتل  اإي���ران،  خلف 

مباريات   3 واح��دة من  نقطة  بر�ضيد  الأخ��ري 

لعبت  التي  اأوزبك�ضتان  خلف  الأه���داف  ب��ف��ارق 

مباراتني فقط. 

املقبل،  اأيلول   11 يف  الثالثة  اجلولة  وتقام 

فيلعب لبنان مع اإيران، واأوزبك�ضتان مع كوريا 

اجلنوبية.

وت���ق���ام م��ن��اف�����ض��ات ال�����دور احل��ا���ض��م بنظام 

ويتاأهل  واإي���اب���اً  ذه��اب��اً  م��ن مرحلتني  ال����دوري 

الأول والثاين من كل من املجموعتني الأوىل 

وال���ث���ان���ي���ة )ت�����ض��م ك���ل م��ن��ه��م��ا 5 م��ن��ت��خ��ب��ات( 

اأن  على  ال��رازي��ل،  يف  النهائيات  اإىل  مبا�ضرة 

يلتقي �ضاحبا املركزين الثالث يف املجموعتني 

ذهاباً واإياباً يف ملحق اآ�ضيوي يعر املتاأهل فيه 

اإىل خو�س ملحق اآخر من مباراتني اأي�ضاً مع 

خام�س اأمريكا اجلنوبية.

املباريات املتبقية

 :)2012 اأي����ل����ول   11( ال���راب���ع���ة  اجل���ول���ة   •
اأوزبك�ضتان - كوريا اجلنوبية، لبنان - اإيران.

الأول  ت�����ض��ري��ن   16( اخل��ام�����ض��ة  اجل���ول���ة   •
 - قطر  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري��ا   - اإي����ران   :)2012

اأوزبك�ضتان.

ال��ث��اين  ت�����ض��ري��ن   14( ال�����ض��اد���ض��ة  اجل���ول���ة   •
اأوزبك�ضتان.   - اإيران  لبنان،   - قطر   :)2012

 :)2013 اآذار   26( ال�������ض���اب���ع���ة  اجل����ول����ة   •
اأوزبك�ضتان - لبنان، كوريا اجلنوبية - قطر. 

قطر   :)2013 حزيران   4( الثامنة  • اجلولة 
- اإيران، لبنان - كوريا اجلنوبية. 

 :)2013 ح���زي���ران   11( ال��ت��ا���ض��ع��ة  اجل��ول��ة   •
اإيران - لبنان، كوريا اجلنوبية - اأوزبك�ضتان.

 :)2013 ح��زي��ران   18( العا�ضرة  اجل��ول��ة    •
كوريا اجلنوبية - اإيران، اأوزبك�ضتان - قطر.
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بوكري مطالب باحلفاظ على هيبة املنتخب واإجنازات الدور ال�ضابق

اأحد الأهداف الكورية الثالثة يف مرمى لبنانت�ضكيلة منتخب لبنان يف املباراة الأخرية اأمام كوريا اجلنوبية

تعــادل وخسـارتـان 
لـلـبـنـان في تصفيـات المونديال

هـل كـان بـاإلمـكــان 
أفـضــل مـمــا كــان؟

) العدد 218(  اجلمعة - 15حزيران - 2012



ال����دور  م���ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  م��ن��اف�����ض��ات  ك�����ض��ف��ت 

نقاط �ضعف وقوة  الأوروب��ي��ة عن  الأمم  لكاأ�س  الأول 

رغم  وع��ل��ى  امل�����ض��ارك��ة،  املنتخبات  �ضفوف  يف  م��ت��ع��ددة 

املبكر احل��ك��م على  امل��وؤ���ض��رات، فاإنها م��ن  ظ��ه��ور ه��ذه 

غالباً  الأوىل  اجلولة  اأن  �ضيما  ول  الفنية،  امل�ضتويات 

بحيث  النب�س،  وج�س  ال�ضتك�ضاف  طابع  ترتدي  ما 

باأقل الأ�ضرار،  اإىل اخلروج  امل�ضاركة  املنتخبات  ت�ضعى 

ملا للتعرث يف املباراة الأوىل من اأثر فني �ضيء عليها يف 

باقي م�ضريتها بالبطولة.

م��ن��ت��خ��ب��ان ع��م��الق��ان ه��م��ا الأمل�����اين وال��ه��ول��ن��دي، 

اأظهرا متايزاً يف ناحيتني بالغتي الأهمية، الأول اأكد 

امتالكه ل��دف��اع ح��دي��دي، وال��ث��اين ب��ره��ن ع��ن متايز 

اأ�ضبابه  ل��ه  اأم���ر  وه��و  ه��ج��وم��ه،  عجز  يف  متثل  �ضلبي 

التي توؤرق اجلهاز الفني للمنتخب الرتقايل الفائز 

باللقب عام 1988 يف اأملانيا.

�صالبة دفاعية

اأق��ام  ال��دف��اع ع�ضب املنتخب الأمل���اين، وه��و  ي�ضكل 

الرهان على متا�ضكه عندما التقى نظريه الرتغايل 

بقيادة كري�ضتيانو رونالدو، واإذا كان املنتخب الأملاين 

بوجود  الو�ضط  تبداأ من  �ضاربة  قوة هجومية  ميلك 

با�ضتيان �ضفاين�ضتايغر وم�ضعود اوزيل وتوما�س مولر، 

اأنه  اأي�ضاً  يعرف  فهو  غوميز،  ماريو  مع  الهجوم  ويف 

ل ي�ضتطيع اإحراز اللقب الذي يجافيه منذ 16 عاماً 

)اأحرزه اآخر مرة عام 1996( دون دفاع �ضلب.

وب����وج����ود م���ان���وي���ل ن���وي���ر ب���ني اخل�����ض��ب��ات وق��ائ��د 

اأو  امل��ن��ت��خ��ب ف��ي��ل��ي��ب لم يف م��رك��ز ال��ظ��ه��ري الأمي�����ن 

يف  الالعبني  اأف�ضل  من  اثنني  اأملانيا  متلك  الأي�ضر، 

الدفاع  من  تبقى  ما  لكن  املركزين،  هذين  يف  العامل 

اأقل تاألقاً بدءاً من جريوم بواتينغ بديل لم يف مركز 

الظهري الأمين، ويلعب بواتينغ القوي البنية يف مركز 

يف  لكن  ميونيخ،  بايرن  فريقه  مع  »امل�ضاك«  الالعب 

فنياته  اإىل  اإ�ضافة  وه��و  املنتخب،  مع  الظهري  مركز 

املباريات  يف  الركيز  اإىل  اأح��ي��ان��اً  يفتقد  املتوا�ضعة، 

احل�ضا�ضة.

الأ�ضا�ضية  الأوراق  م��ن  باد�ضتوبر  هولغر  وي��ب��دو 

البطولة، وهو لي�س عبقرياً  للمدرب يواكيم لوف يف 

لكنه قوي وميلك اآليات للتفاهم مع اجلناحني، فيما 

خيب بري مرتي�ضاكر )1،98 م( الذي غاب طوياًل هذا 

املنتخب  املو�ضم ب�ضبب الإ�ضابات، الآم��ال خالل غرق 

الأملاين اأمام �ضوي�ضرا ودياً )3-5( قبل البطولة، لكنه 

الدولية  ب�ضبب جتربته  على اخلط لحقاً  يدخل  قد 

الكبرية )81 مباراة دولية(.

ويعتر مات�س هاملز )23 عاماً( لعباً اأنيقاً اأحرز 

ال�����دوري م��رت��ني م��ع ف��ري��ق��ه دورمت���ون���د اإ���ض��اف��ة اإىل 

ت�ضتطيع  الأح����وال، ل  ك��ل  اأمل��ان��ي��ا )2012(، ويف  ك��اأ���س 

البطولة،  طوال  الدفاع  خما�ضي  على  العتماد  اأملانيا 

ويتعني على اجلميع امل�ضاركة يف امل�ضوؤولية مبن فيهم 

لعبو الو�ضط �ضامي خ�ضرية وبا�ضتيان �ضفاين�ضتايغر 

وم�ضعود اوزيل. 

اأزمة هولندا

ف��ج��رت خ�����ض��ارة ه��ول��ن��دا اأم����ام ال���دمن���ارك 0-1 يف 

املباراة الأوىل بركان غ�ضب لعبي »الرتقايل« الذي 

ب��وادر  وب���رزت  ال��ك��رى،  املنا�ضبات  يف  يظهر  م��ا  غالباً 

ال��ه��ول��ن��دي  اأن �ضمح الحت����اد  ب��ع��د  الأزم�����ة اجل���دي���دة 

جلميع لعبيه بلقاء رجال ال�ضحافة، لكنه منع ذلك 

على املهاجم كال�س يان هونتيالر.

الأمل���اين بر�ضيد  ال���دوري  وك��ان هونتيالر ه��داف 

لعدم  اأع��رب عن غ�ضبه  �ضالكه،  يف �ضفوف  هدفاً   29
امل��درب  ل  ف�ضّ حيث  ال��دمن��ارك،  �ضد  اأ�ضا�ضيا  اإ�ضراكه 

بريت فان مارفييك الزج مبهاجم اأر�ضنال روبني فان 

يف  الفر�س  م��ن  العديد  اأه���در  الأخ���ري  لكن  بري�ضي، 

املباراة التي خ�ضرها فريقه ب�ضورة مفاجئة. 

ويعتر الثنائي املتاألق روبن فان بري�ضي وكال�س 

الهولندي  للمدرب  بالن�ضبة  مع�ضلة  هونتيالر  ي��ان 

اأنه  هي  تواجهه  التي  وامل�ضكلة  مارفييك،  ف��ان  ب��ريت 

يعتمد يف طريقة لعبه على مهاجم �ضريح واحد، لكن 

على  هونتيالر  اأو  بري�ضي  بفان  يحتفظ  اأن  ميكنه  ل 

مقاعد الحتياط بعد املو�ضم ال�ضتثنائي الذي قدمه 

الالعبان مع فريقيهما اأر�ضنال و�ضالكه.

ف��ان مارفييك مهاجم  اأ���ض��رك  ال��دمن��ارك  واأم����ام 

الت�ضفيات  يف  هونتيالر  ت��األ��ق  رغ��م  على  الأر���ض��ن��ال، 

املوؤهلة اإىل البطولة القارية )12 هدفاً(، ويرى بع�س 

املراقبني اأن هونتيالر اأكرث انتاجية مع املنتخب من 

 2010 الآم����ال يف م��ون��دي��ال  ال���ذي خيب  ف��ان بري�ضي 

بت�ضجيله هدفاً واحداً فقط يف العر�س الكروي الذي 

قبل  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  الهولنديون  خالله  و�ضل 

اخل�ضارة اأمام اإ�ضبانيا )0-1 بعد التمديد(.

الأول  الف�ضل  ك�ضب  بري�ضي  ف��ان  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 

من املعركة مع هونتيالر، لكن الأمور قد تتغري بعد 

مارفييك  ف��ان  امل���درب  يفاجئ  ورمب��ا  الأوىل،  امل��ب��اراة 

ال��ث��ن��ائ��ي، وه��و ���ض��رح �ضابقاً  ب��اإ���ض��راك  اأي�����ض��اً اجلميع 

ب��ذل��ك، »ل��ع��ب روب���ن وك��ال���س اإىل ج��ان��ب بع�ضهما يف 

وكان الو�ضع جيداً يف  املنتخب،  مع  مباراة   13 اأو   12
معظمها«، ويف حال اإ�ضراك الثنني معاً، فاإن هونتيالر 

يف  بري�ضي  ف��ان  يلعب  اأن  على  ح��رب��ة  ك��راأ���س  �ضيلعب 

اإحدى اجلهتني الي�ضرى اأو اليمنى.

الأمم  ك���اأ����س  اإىل  اإي��ط��ال��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب  ج����اء 

الأوروب���ي���ة ق��ادم��اً م��ن نفق م��ع��ان��اة ك��رة القدم 

يف ب�����الده م���ن ف�����ض��ي��ح��ة ال���ت���الع���ب اجل���دي���دة 

متوا�ضعة  حت�ضريات  وم��ن  امل��ب��اري��ات،  بنتائج 

ا�ضتعادة  »الآزوري« على  اأث��ارت �ضكوكاً يف قدرة 

والأخ���رية  الأوىل  للمرة  ب��ه  ف��از  ال���ذي  اللقب 

عام 1968.. لكن الفريق الذي يديره �ضيزاري 

ب��ران��دي��ل��ل��ي رم���ى ج��ان��ب��اً ك���ل اأع���ب���ائ���ه، وواج���ه 

اإ�ضبانيا ب�ضجاعة كبرية، مكنته من التعادل مع 

اأبطال العامل واأوروبا 1 ـــ 1 يف مباراة كان ميكن 

اأن تخرج منها اإيطاليا فائزة، لكنها ك�ضبت ثقة 

جمهورها ودعم ال�ضحافة املحلية التي اأ�ضادت 

باأداء جيانلوجي بوفون ورفاقه.

وف�ضل  متنا�ضقاً،  الإي��ط��ايل  املنتخب  ب��دا 

 3 بطريقة  اللعب  برانديللي  �ضيزاري  مدربه 

اإىل لعب  ال��دف��اع  قلب  واأوك���ل مهمة   ،2 ـــ   5 ـــ 

اإ�ضابة  ظل  يف  رو�ضي  دي  دانييلي  روم��ا  و�ضط 

ب���ارزاغ���ل���ي، ول��ع��ب ج��ورج��ي��و كييليني  ان���دري���ا 

ال��ي�����ض��رى وزم��ي��ل��ه يف جوفنتو�س  ع��ل��ى اجل��ه��ة 

ليوناردو بونوت�ضي على اجلهة اليمنى، واأوكل 

وامي��ان��وي��ل��ي  م��اج��ي��و  كري�ضتيان  ال��ث��ن��ائ��ي  اإىل 

ج��اك��ريي��ن��ي م��ه��م��ة اجل���ن���اح - ال��ظ��ه��ري على 

التوايل، فيما  اليمنى والي�ضرى على  اجلهتني 

كا�ضانو يف خط  وانتونيو  بالوتيلي  لعب ماريو 

ب��ريل��و، يف حني  ان��دري��ا  الهجوم وم��ن خلفهما 

ك��ان��ت م��ه��م��ة ال��و���ض��ط ال���دف���اع���ي م���ن ن�ضيب 

كالوديو ماركيزيو وتياغو موتا.

ن��ات��ايل يف  اأن��ط��ون��ي��و دي  م�����ض��ارك��ة  و�ضكلت 

ال�ضوط الثاين اإ�ضافة مهمة للفريق، ول �ضيما 

املرمى،  ال��ذي يعرف جيداً طريق  الهداف  اأن��ه 

واأكد ذلك بت�ضجيله هدف التقدم لبالده.

ال��ك��رة  اإجن�����ازات  م��ن  ك��ث��رياً  اأن  نن�ضى  ول 

امل��ع��ان��اة كما حدث  م��ن رح��م  ول��دت  الإيطالية 

عامي 1982 و2006  بعد ف�ضيحتي »توتونريو« 

و»كالت�ضيوبويل«، لأن »الزوري« متكن بعدهما 

82« بف�ضل  من الفوز بكاأ�س العامل »اإ�ضبانيا - 

ال���ه���داف ب���اول���و رو����ض���ي ال����ذي اأوق�����ف ل��ث��الث��ة 

مت  ث��م  الف�ضيحة،  بهذه  ت��ورط��ه  ب�ضبب  اأع���وام 

ال�ضماح  اأج��ل  اإىل عامني من  العقوبة  تخفيف 

له بامل�ضاركة يف العر�س العاملي الذي توج هدافاً 

اإن���زال جوفنتو�س  ال��ذي �ضهد   2006 ل��ه، وع��ام 

اإىل الدرجة الثانية، كما كانت حال ميالن عام 

الدوري  لقبي  من  جتريده  اإىل  اإ�ضافة   ،1980
و2006. لعامي 2005 

ك�����ان ج��وف��ن��ت��و���س يف ق���م���ة ع���ط���ائ���ه ق��ب��ل 

بلقب  الفوز  من  متكن  حني   2006 مونديال 

قبل  ال��ت��وايل،  على  ملو�ضمني  املحلي  ال���دوري 

اأن ي��ق��رر ال��ق�����ض��اء ان��ت��زاع��ه��م��ا م��ن��ه ل��ت��ورط��ه 

مل  ذل��ك  لكن  بالنتائج،  ال��ت��الع��ب  بف�ضيحة 

اأملانيا  نهائيات  يف  املنتخب  م�ضوار  على  يوؤثر 

لعبي  م��ن   5 ومب�����ض��اه��م��ة  مت��ك��ن  اإذ   ،2006
جانلويجي  احلار�س  وه��م  العجوز«،  »ال�ضيدة 

ب��وف��ون وال��ق��ائ��د ف��اب��ي��و ك��ان��اف��ارو وج��ان��ل��وك��ا 

والي�ضاندرو  ك��ام��وران��ي��زي  وم���اورو  زام��روت��ا 

دل بيريو، من مفاجاأة اجلميع باإحراز اللقب 

اأي�ضاً  ب��ه  ت��وج  ح��ني   1982 منذ  الأوىل  للمرة 

»بيانكونريي«  �ضتة لعبني من  بف�ضل جهود 

وك��الودي��و جنتيلي  دينو زوف  احل��ار���س  وه��م 

وماركو تارديلي وباولو رو�ضي وغايتانو �ضرييا 

وانتونيو كابريني، ا�ضافة اىل فرانكو كاوزيو 

الذي كان ترك الفريق منذ عام فقط.

عام  املنتخب  م��ع  م�����ض��واره  برانديلي  وب���داأ 

 ،4-3-3 اأ�ضلوب  تطبيق  على  ع��ازم  وه��و   2010
لكن �ضرعان ما تخلى عنه يف الت�ضفيات املوؤهلة 

الذي   4-3-1-2 اأ�ضلوب  معتمداً  اأوروب��ا  لكاأ�س 

جوفنتو�س  �ضباعي  وجود  اأن  اإل  ثماره،  اأعطى 

ت��ع��دي��ل  اإىل  دف���ع���ه  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  ت�����ض��ك��ي��ل��ة  يف 

الودية  الهزمية  بعد  خ�ضو�ضاً  ا�ضراتيجيته، 

على  اأي��ام  قبل   )3-0( رو�ضيا  يد  على  القا�ضية 

خلف  يقف  ال��ذي  وال�ضبب  البطولة،  ان��ط��الق 

هذا  اأن  ه��و  برانديلي،  يعتمده  ال��ذي  التغيري 

الأ�ضلوب يتالءم مع طريقة لعب عدد كبري من 

الالعبني، كما يعطي لعبي جوفنتو�س فر�ضة 

ال���وج���ود يف و���ض��ع مم��اث��ل مل��ا اخ���ت���روه خ��الل 

املو�ضم املن�ضرم.

م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة، مت��ل��ك اإي��ط��ال��ي��ا 

لعبني باإمكانهم اللعب يف خط خلفي مكون من 

بارزاغلي  اندريا  اإ�ضابة  لكن  مدافعني،  ثالثة 

واأب��ع��دت فر�ضية  ال�ضيء،  بع�س  الأم��ور  عقدت 

جوفنتو�س  ثالثي  من  الأم���ان  خط  يتكون  اأن 

ال�38  املباريات  الهزمية يف  الذي مل يذق طعم 

�ضوى  يخ�ضر  ومل  ال�����دوري،  يف  خ��ا���ض��ه��ا  ال��ت��ي 

مباراة طيلة املو�ضم وكانت يف نهائي الكاأ�س، اأي 

بارزاغلي وبونوت�ضي وكييليني.

اإن اعتماد اأ�ضلوب 2-5-3 ا�ضطر برانديلي 

اإىل الت�ضحية بريكاردو مونتوليفو يف منت�ضف 

امل��ل��ع��ب، ل��ك��ن ذل����ك ل���ن ي���وؤث���ر ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل 

الهجومي الذي �ضيحظى به بالوتيلي وانتونيو 

انتونيو  اأو  رو�ضي  ودي  ماركيزيو  من  كا�ضانو 

نوت�ضريينو، وذلك يف ظل املوؤازرة التي يقدمها 

�ضلة الو�ضل اندريا بريلو، يذكر اأن نوت�ضريينو 

اأي�ضاً، كما حال  �ضابق يف جوفنتو�س  هو لعب 

الظهري- اجلناح فيديريكو بارزاغلي.

جالل قبطان

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

كأس األمم األوروبيـة لكرة القدم )بـولندا وأوكرانيــا 2012(

أفضلية ألمانيا في الدفاع.. ومشكلة هولندا في الهجوم
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هــذا هــو مـنـتـخـب إيـطــالـيــــا



�أملانيا،  �إىل  تركي  مهاجر  وهو  �سنة(،   39( ي.  ثابت  كان 

يتاأمل وهو ي�ستمع يومياً �إىل تذمر زوجته من �إمالق �حلالة 

�ملعي�سية، ومن �سعوبة �حلياة معه يف �أملانيا كونه عاطاًل عن 

�لعمل، فما كان منه �إال �أن �سطا على بنك لكي ير�سيها، لكن 

باملال  وتتزوج  �مل�سارف«  »ل�ص  ت�ستغفل  كيف  �لزوجة عرفت 

�مل�سروق من رجل �آخر.

دمية  مب�سد�ص  وت�سلح  وج��ه��ه  ع��ل��ى  ق��ن��اع��ا  ث��اب��ت  و���س��ع 

)�سوتي فقط(، و�سطا على م�سرف يف مدينة مون�سنغالدباخ، 

وجنح  �أملانيا،  بغرب  وي�ستفاليا،   - �ل�سمايل  �لر�ين  والية  يف 

�لل�ص يف �لفر�ر مببلغ 50 �ألف يورو من دون �أن يتعرف �إليه 

كامري�ت  خ��الل  م��ن  �سخ�سيته  تنك�سف  �أن  دون  وم��ن  �أح���د، 

�لبنك.

ك���ان �الت��ف��اق �أن ي��ع��ود �ل���زوج���ان �إىل ت��رك��ي��ا ل��ب��دء حياة 

�ملبلغ  ب��رك  �ل��زوج  �أقنعت  �لزوجة  لكن  �ملبلغ،  بهذ�  جديدة 

معها و�الختباء يف �أملانيا ردحاً من �لزمن �إىل حني ��ستتباب 

���س��اف��ر »ل�ص  ب��ع��د. وه��ك��ذ�  ب��ه فيما  �أن تلحق  ع��ل��ى  �الأم�����ور، 

�إ�سطنبول، لكي يتلقى هناك الحقاً »طعنة يف  �إىل  �مل�سارف« 

�لظهر«، ح�سب تعبريه �أمام �لقا�سية.

�لزوجة )37 �سنة( �أبلغت �ل�سرطة �أن زوجها �لذي �سطا 

�لزوجة  �حتفظت  وهكذ�  تركيا،  �إىل  باملال  �لبنك هرب  على 

باملبلغ، بينما كان زوجها هارباً يف تركيا، بعدما �أ�سدر �لق�ساء 

بقالة  فتحت  �إنها  بل  بحقه،  دولية  �عتقال  مذكرة  �الأمل���اين 

�سغرية، وتزوجت من رجل جديد، و�أجنبت منه طفاًل.

لكن بعد فرة عاد ثابت طوعاً من تركيا �إىل �أملانيا، و�سّلم 

�مل�سلح،  �ل�سطو  بتهمة  دعوى  �سده  فُرفعت  لل�سرطة،  نف�سه 

و�عرف بكل �سيء، من دون �أن يتمكن من �إثبات �سيء على 

زوجته. 

حمامي �لدفاع و�سف موكله باأنه »�أكرب مغفل«، وطالب 

�سلم  و»الأن����ه  �ملحققني«،  م��ع  ل���»ت��ع��اون��ه  عليه  خمفف  بحكم 

نف�سه«، يف حني ح�سرت �لزوجة مع زوجها �جلديد وطفلها 

رف�ست  لكنها  ب��امل��ب��ل��غ،  �حتفاظها  ون��ف��ت  ك�����س��اه��د،  �جلل�سة 

�ل�سهادة �سد زوجها �أي�ساً )رمبا من باب �لوفاء(.

»�لل�ص  �إىل  �لعطف  بعني  �لقا�سية  نظرت  جانبها،  من 

�مل��غ��ف��ل«، وت��ع��ام��ل��ت م��ع �ل�����س��ط��و ك���»ج��ن��اي��ة خم��ف��ف��ة« �سببها 

�ل�سغط �الجتماعي، وحكمت على ثابت بال�سجن ملدة ثالث 

بعدما  ف���ور�ً،  بكفالة  �سر�حه  �أطلقت  لكنها  ون�سف،  �سنو�ت 

فرة  معها  و�حت�سبت  �الأخ����رية،  �لتوقيف  ف��رة  �حت�سبت 

�ختفائه يف تركيا كفرة ندم.

م�سوؤول �لعالقات �لعامة: �سعيد عيتاين �ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت �مل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية �لعر - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ص: 01/368256 -  بريد �إلكروين
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كاريكاتير

حرمان 54 طالبًا سرقت ما سطا عليه زوجها من البنك.. لتتزوج من رجل آخر
من امتحانات 

الثانوية العامة.. 
بسبب »الثأر«

���س��رح م�����س��ط��ف��ى ج��م��ع��ة؛ وك��ي��ل 

ب�����س��وه��اج  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رب��ي��ة  وز�رة 

)جنوب م�سر(، �أنه مت قبول �عتذ�ر 

ح�����س��ور  ع���ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���اً   54
للثانوية  �لثانية  �ملرحلة  �متحانات 

�لعامة، ب�سبب عمليات �لثاأر �ملنت�سرة 

خلف«  »�أوالد  ق��ري��ت��ْي  ع��ائ��الت  ب��ني 

و»�أوالد �سامل« مبدينة �ل�سالم.

�ل�������س���الم  د�ر  م���دي���ن���ة  وك�����ان�����ت 

�مل�������س���ري���ة ق����د ����س���ه���دت يف �الآون������ة 

�الأخ�����رية ع�����دد�ً م���ن ح�����و�دث �ل��ث��اأر 

خليفة،  و�أوالد  ي��ح��ي��ى  �أوالد  ب���ني 

ب��اأوالد  �ل�سر�بلة  �أبناء  بني  و�آخ��ره��ا 

ر�ح  ب���اأوالد خلف؛  و�ل��ق��و�ي��دة  �سامل 

���س��ح��ي��ت��ه��ا ك��ب��ري ع��ائ��ل��ة �ل�����س��ر�ب��ل��ة 

نوعاً  �أوج��د  ما  �ملا�سي، وهو  �ل�سهر 

من �خلوف و�لقلق على حياة طالب 

�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة �ل��ذي��ن 

ما  �ل���ع���ائ���الت،  ت��ل��ك  �إىل  ي��ن��ت��م��ون 

��سطرهم �إىل تقدمي �عتذ�ر�ت عن 

�أن  �أد�ء �المتحانات هذ� �لعام، على 

مبجرد  ث��ان  دور  يف  باأد�ئها  يقومو� 

��ستقر�ر �حلالة �الأمنية.

يف  حممول  �ساحبة  �سد  بال�سرب  �ع��ت��د�ء  ق�سية  هو�تف  حمل  يف  عامل  �سجل 

�لكويت، بعدما �سددت �إىل وجهه لكمة قوية، و�أدمته بحقيبتها، �حتجاجاً على �إز�لته 

بيانات من ذ�كرة هاتفها من دون �لرجوع �إليها.

�لذكي، وحتديثه،  فتاة الإ�سالح حممولها  توجهت  بد�أت عندما  �لو�قعة  تفا�سيل 

وتركته يف �ملحل يف حوزة �لعامل، ولدى عودتها �إليه بعد ن�سف �ساعة فوجئت باأنه م�سح 

كل �لبيانات و�لر�سائل �ملحفوظة على ذ�كرة �لهاتف، فثارت حفيظتها، و�سرخت يف وجه 

�لعامل، موبخة �إياه باأنه خالف تعهده �ل�سابق باأن �لبيانات لن تتاأثر بالتحديث، ومل 

يكد �لعامل ي�سرع يف تربير موقفه، حتى عاجلته بلكمة قوية على وجهه، ثم �أكملت 

و�سلة �عتد�ئها عليه بحقيبة يدها، قبل �أن يتدخل عدد من �لزبائن ويخل�سوه من بني 

يديها، يف حني �أد�رت ظهرها وغادرت �ملحل �سريعاً و�نطلقت ب�سيارتها. 

على  وح�سل  �مل�ست�سفى  �إىل  وتوجه  �ل�سيارة،  �أرق��ام  عليه  �ملجني  �لعامل  �لتقط 

تقرير طبي يفيد باإ�ساباته، قبل �أن يتقدم �إىل �ملخفر ب�سكوى، و�سجل ق�سية �عتد�ء 

مالب�سات  يف  معها  للتحقيق  ��ستدعاوؤها  فتم  )�ل��ق��وي��ة(،  �ل��زب��ون��ة  بحق  بال�سرب 

�لو�قعة.

دمي عاماًل في محل هواتف
ُ
»سوبر ومان« ت


