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ى«
ّ
 ميقاتي »يتمن

الرئي�س  اأن  امل�����ص��ادر  بع�س  ذك���رت 

جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي مت���ّن���ى ع���ل���ى م��ف��ت��ي 

اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ د. حممد 

ر���ش��ي��د ق��ب��اين مت��دي��د والي����ة املجل�س 

مو�شحة  االأعلى،  ال�شرعي  االإ�شالمي 

اأن ذلك كان بطلب من رئي�س احلكومة 

االأ�شبق فوؤاد ال�شنيورة، مراعاة للحالة 

االأم��ن��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي مي���ر بها 

ظهر  بعد  دع��ا  �شماحته  اأن  اإال  البلد، 

انتخابات  اإج���راء  اإىل  املا�شي  االإث��ن��ن 

االأع��ل��ى  ال�شرعي  االإ���ش��الم��ي  املجل�س 

يوم االأحد يف 14 ني�شان املقبل.

وبهية  ال�شنيورة  ف���وؤاد  ال��ن��ائ��ب��ان  ُي��ْخ��ِف  مل 

جارهما  م��ع  وت�شامنهما  تكاملهما  احل��ري��ري 

»�شيخ عربا« يف خطابه الفتنوي العايل النربة، 

على الرغم من حماولة ا�شتدراك االأمر باإعالن 

التمايز عنه، فهما مل يجدا اأن االإ�شكالية تكمن 

يف هذا اخلطاب الفالت من عقاله، بل يف حتذير 

ال�شيد ح�شن ن�شراهلل  العام حلزب اهلل  االأم��ن 

من الوقوع يف خطاأ احل�شاب.

ي��ت��اب��ع م��واق��ف ق���ادة »ح���زب امل�شتقبل«  م��ن 

اأن��ه��م  ���ش��ك  دون  م���ن  ي���ت���اأك���د  ف��ع��ل��ه��م،  وردود 

جنحوا بجدارة يف حتريك وحتري�س احلاالت 

ويف جعل  ل���ب���ن���ان،  يف  وال��ت��ك��ف��ري��ة  امل��ت��ط��رف��ة 

االأرا�شي اللبنانية �شاحة جاذبة لكل املتطرفن 

والتكفرين، لكن الالفت اأن اأبرز �شحايا هذا 

اأحياناً،  مقّنعاً  ج��اء  ول��و  احل��ري��ري«،  »التطرف 

هم �شخ�شيات وفاعليات من امل�شلمن من »اأهل 

ال�شرائح  م��ن  غرهم  قبل  واجل��م��اع��ة«،  نة  ال�شُّ

اللبنانية.

ب��داي��ة، ط��ال��ت ح��م��الت ال��ت��ح��ري�����س رئي�س 

احل���ك���وم���ة جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، ال�����ذي ا���ش��ت��ه��دف��ه 

وك���ادوا  ال�����ش��ت��ائ��م،  اأن����واع  ب�شتى  »امل�شتقبليون« 

ي���خ���رج���ون���ه ع����ن م���ل���ت���ه، وا����ش���ُت���ه���دف م��ن��زل��ه 

ب���ا����ش���ت���ف���زازات اأم���ن���ي���ة، وج���رمي���ت���ه اأن�����ه ت���راأّ����س 

احلكومة بداًل من �شعد الدين احلريري.

وم��ار���س »احل��ري��ري��ون« اإره���اب���اً ب��ح��ق »اأه���ل 

اأحرقوا  ميقاتي؛  حكومة  ت�شكيل  عند  نة«  ال�شُّ

ومار�شوا  ال��ط��رق��ات،  واأق��ف��ل��وا  االإط�����ارات،  فيها 

والبلدات  االأح��ي��اء  داخ��ل  املختلفة  العنف  اأن��واع 

من  �ُشني  م�شلم  كل  ي��ح��ّذرون  وكاأنهم  نية،  ال�شُّ

مغبة اخلروج عن طاعة »اآل احلريري«.

خ�شو�شاً،  وطرابل�س  عموماً،  ال�شمال  ويف 

مار�س »تيار امل�شتقبل« وحلفاوؤه من املتطرفن، 

ال�شعودية  اململكة  م��ن  ال��دع��م  يتلقون  ال��ذي��ن 

ك��ل من  ب��ح��ق  واإل���غ���اء  تهجر  وق��ط��ر، عمليات 

ي��خ��ال��ف��ه��م ال��������راأي، م���ن رج�����ال دي����ن واأح������زاب 

من  العديد  مكاتب  اأقفلوا  حيث  و�شخ�شيات، 

االأحزاب داخل طرابل�س، وانتزعوا م�شاجد من 

اأئمتها، و�شواًل اإىل حتري�شهم �شد اآل كرامي، 

دة ووا�شحة  والذي اأدى اإىل حماولة قتل متعمَّ

ب��ح��ق ال����وزي����ر ف��ي�����ش��ل ع��م��ر ك����رام����ي، يف اأه���م 

اأو  اأن يحاَكم  واأكرب �شاحة طرابل�شية، من دون 

يالحق الفاعلون، مما ي�شقط احل�شانة عن كل 

الفاعليات وال�شخ�شيات الطرابل�شية، مبا فيها 

الرئي�س ميقاتي ووزراء حكومته.

من  املعمَّ اأح��د  اأن يق�شد  اإىل  االأم��ر  وو�شل 

بلدة بقاعية، ليطلق منها خطاباً مذهبياً فئوياً 

يحّر�س فيه على الفتنة بن امل�شلمن، ولي�شل 

اأ�شوات مماثلة بينها لنواب من  حتري�شه، مع 

تق�شيم  اإىل  ال��دع��وة  ح��د  اإىل  امل�شتقبل«،  »ت��ي��ار 

اجلي�س اللبناين، ما يعني البدء باإقامة »جي�س 

االإمارة الوهابية«.

��ن��ة م���ن ه��ذا  ومل ي�����ش��ل��م ع��ل��م��اء اأه�����ل ال�����شُّ

ال��ت��ح��ري�����س وال���ت���ه���دي���د، وم����ن ي��ت��اب��ع خ��ط��اب 

»امل�شتقبل« بحق مفتي اجلمهورية، يك�شف مدى 

والقامات  املحرمات  لكل  احل��زب  هذا  ا�شتباحة 

والكرامات، وم��ا ج��رى مع مدير ع��ام االأوق��اف 

م�شجد  يف  خليفة،  ه�شام  ال�شيخ  االإ���ش��الم��ي��ة؛ 

حممد االأم���ن يف و���ش��ط ب���روت، ي��اأت��ي يف هذا 

ال�شياق، حيث اقتحم امل�شجد عنا�شر قالوا اإنهم 

من اأن�شار »امل�شتقبل«، وحاولوا اإنزال ال�شيخ عن 

منربه، واأطلقوا بحقه كل ما ميكن ت�شّوره من 

�شتائم وتهديدات.

اأم����ا يف ���ش��ي��دا، ف��ال��ل��ع��ب��ة احل��ري��ري��ة ب��ات��ت 

مك�شوفة، اإذ اإن اأي عاقل ال ي�شّدق اأن عرا�شات 

ب��ال�����ش��وت امللعلع  امل�����ش��ح��وب��ة  ال�����ش��ي��خ االأ����ش���ر، 

اإىل  ت�شل  اأن  ميكن  الفتنة،  ودع��وات  بال�شتائم 

التي  اجل��ه��ات  م��ع  ع�شكرية  معركة  فتح  درج��ة 

اأن  كما  ذل��ك،  له  تتيح  ال��ت��وازن��ات  ي�شتمها، فال 

كان  ال��ذي  القطري  امل��ال  �شيفقده  »ا�شت�شهاده« 

من  ي�شتفيد  لكنه  حت��ّرك��ه،  يف  االأ�شا�س  ال�شبب 

للتحري�س  ي��وج��ده��ا  ال��ت��ي  امل�شحونة  االأج����واء 

وال��ت��ح�����ش��ي��د، ث����م االن���ق�������ش���ا����س ع���ل���ى ال���ق���وى 

التي  �شيدا  واالإ�شالمية يف  والقومية  الوطنية 

ب��ال��راأي، فهو يريد مّد ما ح�شل  يختلف معها 

تطرف  ب���وؤرة  لت�شبح  �شيدا،  اإىل  طرابل�س  يف 

عليها  ي�شيطر  بالقتل،  يومي  وتهديد  وتكفر 

ي��راد  التي  الفتنة  خمطط  خدمة  يف  وي�شعها 

اإ�شعالها يف لبنان، وخر دليل على هذه الوجهة، 

�شهادة  ال��ذي �شدر من رجل ال يحمل  التهّجم 

اأح��د  بحق  �شيخ،  اأن��ه  وي��ّدع��ي  العامة،  الثانوية 

ال�شيخ ماهر  لبنان؛  ال�شنة يف  اأه��ل  اأب��رز علماء 

حمود، الذي ي�شهد بتقواه كل من�شف، وت�شهد 

له كذلك مواقفه �شد العدو ال�شهيوين طوال 

العقود املا�شية.

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة«  »احل����ري����ري����ة  اأن  وال������واق������ع، 

بتجربة  ه���ذا  االإل��غ��ائ��ي  منهجها  يف  ت�شرت�شد 

�شابقة لها، جربتها عندما وطاأت اأقدامها اأر�س 

�شاملة  �شيا�شية«  »جم���زرة  نفذت  حيث  لبنان، 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن امل�شلمن  ك��ام��ل م���ن  ب��ح��ق ج��ي��ل 

ال�شعودي،  امل��ال  ق��وة  بذلك  م�شتخدمة  نة،  ال�شُّ

ون��ف��وذ امل��خ��اب��رات ال�����ش��وري��ة اأي����ام ع��ب��د احلليم 

ع�شرات  اأح��ال��ت  اأن  فكان  كنعان،  وغ���ازي  خ��دام 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي«، مثل  »ال��ت��ق��اع��د  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن 

الرئي�شن عمر كرامي و�شليم احل�س، والوزراء 

وال��ن��واب  اخلطيب،  وزاه���ر  م���راد  الرحيم  عبد 

ال�شمد،  وجهاد  البعريني  ووجيه  �شعد  اأ�شامة 

وغرهم كثرون.

هي »حرب اإلغاء حريرية« تكّرر نف�شها داخل 

احتكار  اإىل  تهدف  نية،  ال�شُّ االإ�شالمية  ال�شاحة 

اأن  ت��ك��ن تقبل  ال��ت��ي مل  ال��ط��ائ��ف��ة،  ه���ذه  متثيل 

ه��م��وم وهواج�س  اأم���ة حتمل  ب��ل  ت��ك��ون طائفة، 

هذه  اأب��ن��اء  جعل  اإىل  ت�شعى  كما  مكوناتها،  ك��ل 

الطائفة يف لبنان مرتا�شاً للم�شاريع االأمركية 

املقاومن  �شمود  اأم��ام  املت�شاقطة  وال�شهيونية 

يف كل ال�شاحات العربية واالإ�شالمية.

عدنان ال�ساحلي
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ي«
ّ
 األمن »يغط

اأحد ال�شيا�شين اللبنانين املتابعن مللف دار الفتوى وال�شراع الدائر حول من�شب 

مفتي اجلمهورية، ا�شتغرب الدرجة التي و�شلت اإليها االأمور، ال�شيما التهّجم االأخر 

املعلومات  اأن  خ�شو�شاً  و�شلم(،  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شلى  االأم��ن  جامع  يف  ح�شل  ال��ذي 

بتاأمن الغطاء  اأمنياً يف بروت كان على علم م�شبق باحلادثة، وقام  باأن جهازاً  تفيد 

ل�«الزعران« الذين تهّجموا على رئي�س دائرة االأوقاف االإ�شالمية ال�شيخ ه�شام خليفة، 

علماً اأن جميع االأ�شماء معروفة، وكذلك اجلهة التي كّلفتهم بهذه املهمة القذرة.

حو األسير
ّ
 مسل

اأحمد  ال�شيخ  م��ع  ال�شالح  حملوا  ال��ذي��ن  ع��دد  اأن  لبناين  اأم��ن��ي  جلهاز  تبّن 

االأ�شر موؤخراً يف �شيدا ال يتجاوز عددهم ال�شتن �شخ�شاً، ع�شرون منهم دون 

�شن الثامنة ع�شرة، وع�شرون من خارج مدينة �شيدا، والباقون فل�شطينيون من 

خميم عن احللوة.

www.athabat.net

ذون
ّ
»تيار المستقبل« يحّرض.. والتكفيريون ينف

نية مستمرة »حرب اإللغاء« ضد الشخصيات السُّ »الثبات«.. والدور المأمول
خمس سنوات عجاف تمّر على لبنان والمنطقة، وجريدة »الثبات« 
خالل  فيها  والعاملين  والكاتبين  والتحريرية  اإلداري��ة  بهيئتها 
وعن شعوب  المقاومة  عن  للدفاع  ويعملون  يحاولون  المرحلة  هذه 
بلداننا، مشكورين ومأجورين إن شاء الله تعالى. يتصدون بعقولهم 
وأقالمهم لما ُيحاك من مؤامرات مباشرة وغير مباشرة، ال سيما بعد 
في  الداخلية  المؤامرة  بدأت  والتي  الحريري،  رفيق  الرئيس  مقتل 
المجتمع  في  والتفتيت  للتمزيق  بمقتله  المجاورة  وال��دول  لبنان 
الواحد والبيت الواحد واألسرة الواحدة، ليس على مستوى الطوائف 
والمذاهب واألعراق فحسب، بل كادت أن تصل إلى األخ وأخيه والولد 
وغير  بوعي  والشقاق  والنزاع  الكراهية  بزرع  وزوجه،  والمرء  وأبيه 
وعي، وال يدري المواطن ماذا يفعل بنفسه، حتى وصل إلى استباحة 
الطائفية  وباسم  طورًا،  الحزبية  وباسم  تارة،  الوطنية  باسم  الدم 
والمذهبية أحيانًا، وباسم الدين، والله تبارك وتعالى من ذلك بريء، 
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َجِميعًا{؟
لقد ضاعت المفاهيم، وفقدت الكلمة الطيبة دورها، وكذلك دور 
م العنف والقتل والدم، مع أن هدم الكعبة 

ّ
العقالء والحكماء، وتحك

الديار  واستبيحت  المؤمن،  دم  هدر  من  الله  عند  أهون  المشرفة 
بها  وعدتنا  التي  الخالقة  الفوضى  وانتشرت  واألع��راض،  واألم��وال 
أوروبي،   - صهيوني   - أميركي  بكيد  وبأيدينا،  أيدينا  على  أميركا، 
واجتاحتنا الحرب الصليبية التي رفع لواءها بوش، وأصابنا ما أصاب 
ابن األثير المؤرخ الذي عاصر اجتياح المغول والتتر، عندما أراد أن 
يؤرخ لتلك الفترة قال: يا ليتني مت قبل هذا ولم أَر ماذا نزل ببغداد 

وبالد المشرق.
ومصر  وال��س��ودان  وليبيا  واليمن  العراق  عن  اآلن  نتكلم  م��اذا 

وتونس وسورية؟
َير 

ْ
أين »الربيع«، وأين الحرية، وأين العزة، وأين الكرامة، وأين األخ

التغيير؟  يكون  أهكذا  الثورات؟  هي  هذه  والحكام؟  الرؤوساء  من 
استبدلنا األدنى بالدنّي! أوليس فينا رجل رشيد، وكبير عاقل ليوقف 
هذه المجازر ويحد من اآلالم حتى تسلم الدول التي لم يصبها األذى 

بعد؟
ال يستطيع أحد منا أن يعفي نفسه من المسؤولية، كلنا مسؤول، 
 على قدر موقعه، فال يوجد بين اإلخوة مهزوم ومنتصر وخسران 

ّ
وكل

ورابح ومقتول وقاتل.. كلهم مهزوم، وكلهم خسران، وكلهم قاتل..
كجريدة  ونحن  والجرائد،  والصحائف  اإلع��الم  مستوى  وعلى 
مقروءة، يجب أن نتبنى الدور التوفيقي بين اإلخوة بقدر استطاعتنا، 
الواحد  الوطن  أبناء  بين  واألخ��ّوة  والمحبة  الثقة  نعيد  أن  وعلينا 
الصلح  إن  حيث  والمصالحة،  أحسن  هي  بالتي  والمجادلة  بالحوار 
التماسك  القتل ويعود   

ّ
ليكف النصيحة،  فالدين  والمناصحة،  خير 

والوحدة في أوطاننا ومجتمعاتنا وأهلنا، حتى تعود أمتنا ألخذ دورها 
من جديد، وتعود المقاومة ضد العدو الصهيوني إلى الواجهة، من 
ونصلي في  البحر،  إلى  النهر  من  الفلسطينية  أرضنا  نحرر  أن  أجل 

المسجد األقصى إن شاء الله فاتحين منتصرين مستبشرين.

الشيخ د. عبد الناصر جبري
الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة مرتئ�شاً اجلل�شة االأ�شبوعية لنواب كتلة »امل�شتقبل«
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اأ���ش��ب��وع على لبنان م��ن دون  اأو  ي��وم  ي��ك��اد ال مي��ّر 

وال�شيا�شين  امل��واط��ن  ب��ن  امل�شرتك  والقا�شم  اأزم���ة، 

واالأمنين على حد �شواء، جملة واحدة: الو�شع غر 

مطْمئن.

وامل��ع��اِر���ش��ة،  منها  احل��اك��م��ة  ال�شيا�شية،  الطبقة 

التي ال تنتهي، واالأزمات  تر�شخ االأزمات االجتماعية 

االأمنية التي ال تهداأ، وت�شغل بال النا�س التواقن اإىل 

اأكرث  يف  واال�شطراب  اجلنون  عن  بعيداً  هادئة  حياة 

من بوؤرة ومكان، و�شار حمكوماً عليهم اأن يعي�شوا كل 

يرتقبون  مياومن  �شاروا  املعنى  وبهذا  بيومه،  ي��وم 

احلدث على ال�شا�شات التي يتحمل بع�شها جزءاً من 

االإثارة والتوتر.

�شيا�شي  اإىل مرجع  واأ�شئلتنا  حملنا كل هواج�شنا 

كيف  اللقاء:  مطلع  البديهي  بال�شوؤال  ب��ادرن��اه  ب��ارز، 

ت���رى احل����ال؟ ف��اأك��د اأن ال��و���ش��ع مم�����ش��وك، ل��ك��ن غر 

م��ت��م��ا���ش��ك، وث��م��ة ق���رار ب��ع��دم ال��و���ش��ول اإىل مرحلة 

اأي  م�شلحة  م��ن  لي�س  ذل��ك  الأن  ال��وا���ش��ع،  التفجر 

فريق، فاحلريق اإذا ما ا�شتعل �شيحرق اجلميع.

بال�شيئ، من  ال�شاحة  ما يجري على  لكنه و�شف 

دون اأن يتدحرج نحو االأ�شواأ، وذلك بفعل عوامل عدة، 

مهما  اقتتال،  الأي  الراف�س  الداخلي  العامل  اأهمها 

عال ال�شراخ الفتنوي وال�شجيج وال�شخب االإعالمي، 

يعمل  ال��ذي  االآن،  اخلارجي حتى  ال��رادع  اإىل  اإ�شافة 

الو�شع  حيث  التفجر،  �شاعق  عن  لبنان  اإبعاد  على 

يف �شورية وامللف النووي االإيراين لهما االأولوية على 

�شعيد امل�شالح الدولية.

املرجع ال�شيا�شي قّدم قراءة وروؤية للمرحلة التي 

اإىل  لبنان  على  ل�شُت خائفاً  بال�شعبة، وقال:  و�شفها 

اأنفي وجود �شيناريوهات جاهزة  الهلع، لكنني ال  حد 

لال�شتعمال حن اللزوم مو�شوعة يف الرّباد، واعترب 

ال��ع��م��ل اجل��دي  ل���وال  اأ����ش���واأ  ك���ان لي�شبح  ال��و���ش��ع  اأن 

ميكننا  االآن  واإىل  وا���ش��ع،  انفالت  اأي  ملنع  واحلقيقي 

ال�شواعق،  من  العديد  تعطيل  يف  جنحنا  اإننا  القول 

ح��ي��ث ت��وّق��ع��ن��ا م��ا ه��و اأ����ش���واأ، وح�����ش��ل االأم����ر ال�شيئ، 

وهناك فرق بن ال�شيئ واالأ�شواأ، واحلمد هلل فالو�شع 

ما زال مقبواًل اإىل حد ما، وراأى اأن انعكا�شات احلالة 

ال�����ش��وري��ة ك���ان مي��ك��ن اأن ت��ك��ون ل��ه��ا ت��داع��ي��ات اأخ��ط��ر 

اإىل االآن، بف�شل قوة حائط ال�شد املكّونة مواده من 

املقاومة واجلي�س والدولة.

ومن هذا احلّيز يدخل اإىل االنتخابات الربملانية، 

اإجماع  ت��واف��ر  لعدم  امل��وؤّج��ل��ة،  حكم  يف  اأ�شبحت  التي 

وطني على قانون توافقي من جهة، كما اأن اال�شتقرار 

يف هذا الظرف اأوجُب من االنتخابات من جهة اأخرى، 

باالأغلبية  حظي  االأرثوذك�شي  اللقاء  قانون  اأن  رغ��م 

مل�شلحة  ك��ان  اإذا  التاأجيل  من  باأ�س  ال  لكن  النيابية، 

دونها  ومن  اأ�شا�شية،  ثابتة  هو  فالتوافق  البلد،  اأم��ن 

ين�شج  حتى  �شنة  االنتظار  وميكننا  للبنان،  وج��ود  ال 

قانون جديد، ورمبا تاأتي �شاعة انفراج اإقليمي جتعل 

املراهنن على  اأكرث ن�شجاً وو�شوحاً، نا�شحاً  االأمور 

ال�شاحة  على  عليه  والبناء  �شورية  يف  النظام  اإ�شقاط 

ال�شيا�شية يف لبنان برتك هذا اخليار.

اجلمهورية  رئي�س  توقيع  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 

الرئي�س  اإن  ق���ال  ال��ن��اخ��ب��ة،  ال��ه��ي��ئ��ات  دع����وة  م��ر���ش��وم 

والغرب  نف�شه لالأمركين  يقّدم  اأن  �شليمان يحاول 

عموماً باأن عمله دميقراطي، علماً اأن توقيعه ال يغّر 

�شيئاً، وهو اإداري فح�شب.

االأ�شر  اأحمد  و�شعية  على  ال��ب��ارز  امل�شدر  وع��ّرج 

ت��ف��ج��ري ويحظى  اأن م�����ش��روع��ه  »ال�����ش��اذة«، م��ع��ت��رباً 

اأنه مل يجد طرفاً  بالرعاية اخلارجية، لكن م�شكلته 

ال�شنيع  ت�شويبه  رغم  االحتكاك،  يح�شل  كي  مياثله 

تخوفه  مبدياً  ك��ب��رة،  واإ�شالمية  وطنية  رم��وز  على 

ويل�شقها  نف�شه  م��ع  م�شكلة  االأ���ش��ر  يفتعل  اأن  م��ن 

لتفجر  �شانعيه  ف���داء  كب�س  ي��ك��ون  اأو  ب��االآخ��ري��ن، 

اأجهزة خمابرات ودول منزعجة  مذهبي، تقف وراءه 

حتى  وال�شيعة  ال�شنة  بن  القتال  ح�شول  لعدم  ج��داً 

اليوم، م�شراً يف ال�شياق ذاته اإىل اأن الو�شع يف ال�شمال 

ميكن �شبطه اأكرث، ولن ي�شتطع هوؤالء جر البلد اإىل 

حيث يرغبون.

باٍق  امل�شهد  اأن  امل�شدر  ي��رى  ال�شوري،  الو�شع  يف 

على ما هو عليه من االح��رتاب اليومي، وهناك دول 

القتل واإزهاق  مُتلي بثقلها وتفتح حدودها ملزيد من 

اأهله، وال يرف  الدم ال�شوري وتدمر البلد وتهجر 

قوياً  زال  م��ا  دم�شق  يف  النظام  اأن  وي��وؤك��د  جفن،  لها 

الو�شع  بقاء  م��ن  ع��ن تخوفه  ���ش��يء، معرباً  ك��ل  رغ��م 

امللتهب حتى انتخابات الرئا�شة عام 2014، وبعدها قد 

يطيحون ب�شورية كلها اإىل املجهول.. وعن االت�شاالت 

ال�شيا�شية الإيجاد ت�شوية، اأكد اأنها �شفر، اأي يف درجة 

ف��اع��ل،  حقيقي  اخ����رتاق  اأي  يح�شل  ول���ن  ال��ت��ج��م��د، 

معترباً اأن جولة كري يف املنطقة ا�شتطالعية فقط.

وختاماً، وحول »القاعدة« و»جبهة الن�شرة«، يرى 

اأولويتهم االآن �شورية، وبع�شها بداأ  اأن  امل�شدر البارز 

بالهجرة نحو مايل، ولبنان لي�س يف دائرة اهتمامهم، 

تلعب  فهي  تركيا  وع��ن  وبياناتهم،  اأدبياتهم  بح�شب 

اإىل مايل كرهاً  دور الناقل الر�شمي لهجرة املقاتلن 

اإىل  ان�شمامها  رف�شوا  ال��ذي��ن  م��ن  وغ��ره��ا  بفرن�شا 

اأوروب��ا، واإذا ما ا�شتمرت بلعب هذا ال��دور، فاإن نران 

هوؤالء �شتقرتب منها، عاجاًل اأم اآجاًل.

بهاء النابل�سي
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الرئي�س مي�شال �شليمان متو�شطاً الرئي�شْن جنيب ميقاتي ونبيه بري

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

يـقــــال

 إثبات الذات
ال�شراكة مع  اإىل حد  جزمت �شخ�شية ذات نفوذ مايل قوي، مقربة 

النائب فوؤاد ال�شنيورة، اأن االأخر مل يكن على علم بالبيان الذي �شدر 

با�شمه وا�شم زميلته بهية احلريري، ما دفعه اإىل ثورة غ�شب، وقد ُعك�س 

ذلك يف كالمه املتناق�س مع البيان يف املهرجان الذي مل حت�شره بهية، 

بعد �شيوع كالم منقول عن ال�شنيورة اأنه لي�س »اإجر كر�شي« عند اأحد، 

خ�شو�شاً هي.

 المتفّسخون
االإجابة  من  �شعيد  فار�س  اآذار«  مل يتمكن من�شق االأمانة العامة لقوى »14 

على اأ�شئلة واجهته حول وحدة هذه القوى، التي طاملا تنّدر بها االآخ��رون بعد 

املوقفْن العلنيْن للرئي�س اأمن اجلميل، ثم فوؤاد ال�شنيورة، عن التف�ّشخ الذي 

ي�شرب مكونات تلك القوى، وُنقل اأن االإجابات اقت�شرت على »َبعدين منحكي«.

 باٍق باٍق
جزم مرجع حكومي اأمام �شخ�شية �شيا�شية، اأن االنتخابات لن جتري 

قبل �شنة على االأقل، وطماأن املرتب�شن اأنه باٍق يف احلكومة حتى اإجراء 

االنتخابات.

 ِصيطه عاطل
ب�شبب  لبنان،  �شمعة يف  االأ�شواأ  باأنه  اأمنياً  النواب جهازاً  اأحد  و�شف 

الر�شاوى املالية التي تفوح منها روائح كريهة.

 صلحة.. وزعل
اأقام رجل اأعمال ماأدبة غداء يف منزله، هدف منها م�شاحلة مفتي 

عكار اجلديد مع نواب »امل�شتقبل«، لكن الزعل انتقل بن النواب واملفتي 

ال�شابق اأ�شامة الرفاعي.

حصى
ُ
 مشاكل ال ت

و�����ش����ف خ���ب���ر يف ������ش�����وؤون احل����رك����ات 

االإ����ش���الم���ي���ة م�������ش���اك���ل ه�����ذه احل����رك����ات، 

عميقة،  ب��اأن��ه��ا  منها،  ال�شلفية  خ�شو�شاً 

ب��رن��ام��ج  اأي  ل��ي�����ش��ت م��ت��ف��ق��ة ع���ل���ى  ف���ه���ي 

�شخ�شية  بينها  ولي�س  فكري،  اأو  �شيا�شي 

قيادية جامعة، وهدفها االأ�شا�س ك�شب ود 

ال�شيا�شية، وكلها خمرَتقة من  املرجعيات 

دول خليجية معروفة. 

 برسم وزير الدفاع
����ش���األ اأح�����د ال����ن����واب: م���ن ه���ي اجل��ه��ة 

اأ���ش��ل��ح��ة لبع�س  ُت��ع��ط��ي ت��راخ��ي�����س  ال��ت��ي 

ب�شكل  املناطق  يف  يجولون  الذين  امل�شايخ 

ا�شتفزازي؟

 تدريبات على الكيميائي
الربيطانية،  ال�»تاميز«  �شحيفة  ك�شفت 

الع�شكرية  قواعده  فتح  االأردين  النظام  اأن 

ل���الأم���رك���ي���ن وال���ربي���ط���ان���ي���ن ل��ت��دري��ب 

ال�شحيفة  وق��ال��ت  ال�����ش��وري��ن.  امل��ت��م��ردي��ن 

»�شرا  »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة«  ملرا�شلتها  تقرير  يف 

املتحدة  ال���والي���ات  اإن  ف��ران��ك��ل« م��ن ع��م��ان، 

ي�شرفون  االأورب��ي��ن  حلفائها  من  والعديد 

ع��ل��ى ت���دري���ب امل���ت���م���ردي���ن ال�������ش���وري���ن من 

االأردن«. وبح�شب  ال�شوري احلر يف  اجلي�س 

ال�����ش��ح��ي��ف��ة ف������اإن ه�����ذه اخل����ط����وة »ت�����ش��ك��ل 

االنخراط االأمركي االأكرث عمقاً يف االأزمة 

ال�شحيفة عن  ونقلت  االآن«.  ال�شورية حتى 

املنطقة  يف  ودبلوما�شين  خمابرات  �شباط 

اجلي�س  )م���ن  امل��ت��م��ردي��ن  »اإن  ل��ه��ا  ق��ول��ه��م 

االأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ي��ت��درب��ون  احل���ر( 

تعقيداً،  اأك��رث  م��ن��اورات  وي��ج��رون  اخلفيفة، 

مبا يف ذلك ال�شيطرة على مرافق االأ�شلحة 

الكيميائية«.

 »اآلنسات« 
للمهمات الصعبة

ي����وؤك����د اأ����ش���خ���ا����س ت���ع���ر����ش���وا ل�����ش��غ��ط 

ُعر�شت  جديدة  اإغ��راء  عملية  اأن  معنوي، 

امل���ج���ال  ���ش��ي��م��ا يف  اإع����الم����ي����ن، ال  ع���ل���ى 

اأن اجل���ه���ات ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، خ�����ش��و���ش��اً 

كانت موجلة يف عملية اال�شتقطاب �شابقاً 

تكليف  مت  ول��ذل��ك  غ��اي��ت��ه��ا،  يف  تنجح  مل 

املناوئن  نحو  لالندفاع  »االآن�شات«  بع�س 

للم�شروع االأمركي واأتباعه يف لبنان، مع 

عرو�س مالية مغرية.

الوضع في لبنان ممسوك لكن غير متماسك 
واألولوية لالستقرار على حساب االنتخابات

لبنان ليس في دائرة 
اهتمام »القاعدة« 

و»جبهة النصرة«
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 نتنياهو منزعج
التي  االإي��ج��اب��ي��ة  اخل��ط��وة  اأن  امل��راق��ب��ون  راأى 

ال�)1+5(  اإيران مع جمموعة  نتجت عن حمادثات 

ال�شهيوين،  العدو  اأزعجت حكومة  يف كازاخ�شتان، 

حيث اأ�شيب القادة ال�شهاينة باالإحباط من ظهور 

ط��ه��ران يف  الغربية بحق  ال���دول  ت�شليم  م��وؤ���ش��رات 

موا�شلة تخ�شيب اليورانيوم لالأغرا�س ال�شلمية، 

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ن  ال���ع���دو  وزراء  رئ��ي�����س  دف����ع  م���ا 

اإىل ال��ت��ح��ذي��ر م��ن اأن »جت��دي��د اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة 

للتفاو�س من اأجل كبح الربنامج النووي االإيراين 

عن  »انطباعي  اأن  م�شيفاً  عك�شية«،  بنتيجة  ج��اء 

هذه املحادثات اأن ال�شيء الوحيد املكت�شب منها هو 

ك�شب الوقت«.



ك��م ه��و ب��ائ�����س امل�����ش��ه��د ال��ع��رب��ي.. ت��ل��ك هي 

عربي  دبلوما�شي  بها  ي��خ��رج  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة 

خم�شرم، معروف عنه ميوله للثقافة والأدب.. 

مع ميل وا�شح اإىل اأخذ عبرَ التاريخ.

م���ن اأي����ن ل��ن��ا ال���ع���ودة اإىل ال��ت��غ��ن��ي ب���»ب��اد 

يف  الدبلوما�شي،  ذل��ك  ي�شاأل  اأوط���اين«،  العرب 

وق��ت ي�شع ك��ل ح��اك��م خ��ن��ج��راً يف ظهر الآخ��ر 

ويرتب�س به؟

م��ن اأي����ن ال���ع���ودة اإىل ���ش��ع��ار »ن��ف��ط ال��ع��رب 

للعرب«، يف وقت يزايد الكل على الكل يف حب 

الوّد  ك�شب  ال�شباق نحو  املتحدة، ويف  الوليات 

»الإ�شرائيلي«.. مع اأنه كان قد �شبقهم اإىل ذلك 

ما  ح�شب  كبري،  لبناين  وع��روب��ي  وطني  قائد 

ك�شفت الوثائق البيطانية، بالإعان يف مطلع 

خم�شينيات القرن املا�شي اأن الكيان ال�شهيوين 

يعّلم  ح�شاري،  »مظهر  العربي  عاملنا  قلب  يف 

قيم احلرية والدميقراطية«!

العربي  امل�شهد  ه��ذا  مقزز  اأو  بائ�س  هو  كم 

ال�شعودية  حكام  مع  قطر  حكام  يت�شابق  حني 

لأن ي��به��ن ك��ل ط���رف م��ن��ه��م اأن����ه اأك����ر ولء 

كانا  واإن  البحار..  وراء  فيما  الأبي�س  لل�شيد 

املنخار على  يتظاهران بالود اخلليجي وو�شع 

املنخار، لكنهما يزيدان احلرا�س وراء ظهورهما 

خ�شية من اخلناجر التي يحملها كل منهما.

ه������ل لح��������ظ اأح����������د ك����ي����ف �����ش����ع����ر زع���ي���م 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ال��زه��و لأن ج��ون 

ك���ريي ح���ّط يف ال��ري��ا���س ق��ب��ل امل��ن��ام��ة؟ ي�شاأل 

ا���ش��م��ئ��زازه  ع��ن  ال��ع��رب��ي، معلناً  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 

الكرتونية،  اأو  الكاريكاتورية  الأفكار  هذه  من 

و�شعود  قطر  ح��م��دا  ينت�شي  حينما  خ�شو�شاً 

ال��ف��ي�����ش��ل ب���اأخ���ب���ار ع���ن ���ش��ي��ط��رة امل��ج��م��وع��ات 

امل�شلحة على الرقة ال�شورية.

بالأ�شى،  الدبلوما�شي  ه��ذا  ي�شعر  ك��م  هنا، 

الكاز،  وبائعي  الأع��راب  دبلوما�شية  فهم  ل�شوء 

ح��ي��ن��م��ا ل ي��ف��ه��م��ون ب��ال��ت��ف��او���س واأ������ش�����راره، 

ك��ان��ت  اإذا  خ�����ش��و���ش��اً  واأع���م���اق���ه،  وت��ف��ا���ش��ي��ل��ه 

وا�شنطن �شريكة فيه.

�شورية تفاو�س،  الآن يف  وبراأيه، ما يجري 

اأن  �شبق  اأمريكي  اأ�شلوب  وهو  النار،  زنار  حتت 

لبنانية؛  اأ����ش���ول  م��ن  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  اخ��رتع��ه 

فيليب حبيب، �شاحب نظرية القرون احلامية، 

�شبق  ال��ن��ريان، وه��و  التفاو�س حتت ح��رارة  اأو 

الأم���ريك���ي���ة يف مطلع  امل��ف��او���ش��ات  ق���اد  اأن  ل���ه 

ال�شمالية  فيتنام  مع  املا�شي  القرن  �شبعينيات 

براً  الأمريكية  النريان  كانت  حيث  باري�س،  يف 

التاريخ  ي�شهد  مل  بكثافة  تتميز  وج��واً  وبحراً 

مثلها، لكن »هانوي« مل تر�شخ، فظلت تفاو�س 

وتقاوم وتقاتل، ويف النتيجة ُهزم الأمريكي �شر 

هزمية.

ماآثر فيليب حبيب خبها لبنان، خ�شو�شاً 

 ،1982 ع���ام  ال�شهيوين  الج��ت��ي��اح  ف���رتة  اإب����ان 

حيث كانت كل جولة مفاو�شات يقودها ي�شعد 

الكيان ال�شهيوين من حربه وق�شفه وتدمريه 

لبريوت »الغربية« ب�شكل فظيع.

اأن  ليوؤكد  هنا  الدبلوما�شي  هذا  وي�شتدرك 

اأن  قبل  ه�شتريي  ب�شكل  ي�شّعد  اأي�شاً  امل��ه��زوم 

املوت  �شكرات  تاأخذه  اأن  اأو قبل  اأنفا�شه،  يلفظ 

القطري  ف���اإن  وب��راأي��ه  احلتمية..  نهايته  اإىل 

الأمريكي  ورائهم  وم��ن  وال��رتك��ي،  وال�شعودي 

وال����بي����ط����اين، وك�����ل ح���ل���ف ال���ط���واغ���ي���ت م��ن 

باأ�شكال  التفاو�س  يخو�شون  والكبار  ال�شغار 

خمتلفة يف �شورية، مبا يعني ت�شخيناً وت�شعيداً 

الإم��ك��ان��ي��ات لكن دون وه��م حتقيق  بكل  وزج���اً 

ن�شر، واأكذوبة اإ�شقاط النظام، الذي اأثبت بعد 

�شنتني من املواجهة املبا�شرة مع كل الطواغيت 

اأنه له ي�شقط.

اخلارجية  ن��اظ��ر  ُي�����ش��رع  اأن  معنى  م��ا  لكن 

املنطقة،  اإىل  ك��ريي  ج��ون  اجلديد  الأمريكية 

ويزهو مع �شعود الفي�شل، وينظر على حممد 

كامل عمرو؟

ي�شحك هذا الدبلوما�شي هنا كثرياً لي�شري 

كريي  دبلوما�شية  ب��ني  ك��ب��رياً  ف��رق  ل  اأن  اإىل 

و�شلفه هياري كلينتون، لكن الأمور بب�شاطة 

هو كالفرق بني عدو متهور وعدو ذكي.. واأبداً 

لن يكون كريي �شديقاً.

وهنا ي�شدد هذا الرجل الذي ما زال يجول 

العامل  ع��وا���ش��م  على  �شحته  ل��ه  �شنحت  كلما 

الكبى،  العاملية  ال��درا���ش��ات  وم��راك��ز  ال��ك��بى 

اأيام  اأر�شت منذ  التي  ال�شورية  القيادة  اأن  على 

الرئي�س الراحل حافظ الأ�شد مفهوماً عميقاً 

ملمار�شة احلكم وال�شيا�شة، قائماً على فهم عميق 

للتاريخ، وللعاقات الدولية ولاإمكانيات التي 

بداية  منذ  اأمامها  و�شعت  ال�شعب،  يختزنها 

الأزمة كل الوقائع والحتمالت، وبالتايل فاإن 

نوعية  درو�شاً  ي�شنع  ال�شوري  العربي  اجلي�س 

ي�شنع  الآن  فهو  الع�شكرية،  العلوم  يف  جديدة 

احلل ال�شيا�شي بخط هجومه الوا�شع املعاك�س 

انت�شارات  �ُشجلت  حيث  حلب،  اإىل  دم�شق  من 

نوعية ق�شي فيها على اآلف امل�شلحني، وجرح 

اآلف اآخرين، واعتقل املئات اإن مل يكن الآلف، 

���ش��وري��ة،  م��ن��ه��م م��ن جن�شيات غ��ري  وك���ث���ريون 

العربي  �شّجل اجلي�س  كما  وحتى غري عربية، 

ال�������ش���وري ع��م��ل��ي��ات ح�����ش��م وا����ش���ع���ة يف حم�س 

وحماه..

ك���ان الإع�����ام الف�شائي  ف����اإذا  ال���رق���ة،  اأم����ا 

خ�شو�شاً  ال�����ش��وري،  ال���دم  �شفك  يف  ال�����ش��ري��ك 

املعركة  ه��ذه  اأب��رز  قد  و»العربية«،  »اجل��زي��رة« 

ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��ع��راق��ي��ة، خ�����ش��و���ش��اً جلهة 

بغداد  يف  ج��رى  ما  نحو  على  التمثال  اإ�شقاط 

عام 2003، حيث تبني يومها اأن بغداد مل يكن 

ف��اإن هذه  بعد،  اأ�شقطها  ق��د  الأم��ريك��ي  ال��غ��زو 

امل�شرحية ل متر على ال�شوريني وجي�شهم، واإن 

كان التحالف الأمريكي - الرتكي - القطري - 

ال�شعودي يعمل بكل جهده لتوفري زاوية يحقق 

فيها اأي ن�شر، ليكون زادهم يف التفاو�س، لكن 

اأن  اأبرزها  اأ�شباب،  ي��دوم، لعدة  الن�شر لن  هذا 

حماولت اإلهاء اجلي�س ال�شوري عن ح�شمه يف 

حلب وريف دم�شق وحم�س وحماه مل تفلح، اإذ 

الرقة  بينما  فيها،  احلا�شمة  معاركه  ا�شتكمل 

ال��ذي  املعاك�س  وال��ه��ج��وم  ت���رتك،  اأو  ل  تهمرَ ل��ن 

با�شره اجلي�س �شيوا�شل زحفه.

ال��ذي  امل��ب��داأ  الدبلوما�شي  ه��ذا  ي�شتح�شر 

وي��ق��ول   ،1823 �شنة  يف  رف��ع��ه  اأن  مل��ون��رو  �شبق 

اأن ثمة  اإىل الأمريكيني، ويوؤكد  اأمريكا  بعودة 

اأمريكياً وا�شعاً �شار يف هذا التوجه،  راأياً عاماً 

لكن الأعراب يبدو اأنهم عاجزون حتى عن فهم 

واقعهم وم�شاحلهم، فهل هناك من ل يعلم اأن 

م�شروع رجب طيب اأردوغان هو »بلقنة« املنطقة 

العربية، ويف �شميمها تفكيك �شورية، وو�شول 

مق�س التق�شيم اإىل كل املنطقة العربية.. وغداً 

الدوحة  يف  التعي�شة  العربية  القمة  ُعقدت  اإذا 

اآخر اآذار، �شيكون اأحمد داود اأوغلو �شيف �شرف 

من  فهل  وم�شروعه...  خمططه  بكل  رئي�شياً، 

يفهم من هوؤلء الأعراب؟ 

اأحمد زين الدين

األميركي يطّبق نظرية فيليب حبيب:
ار النار

ّ
تفاُوض مع سورية تحت زن
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رحل »الكوماندانتي« 
شـــامـخـــــًا

ح��ك��م هوغو  ف��ن��زوي��ا �شفحة  ط���وت 

ت�شافيز.. الرئي�س الثائر، واملنا�شل الذي 

ا�شتطاع اأن يطبع مرحلة �شيا�شية مميزة 

لي�س م��ن ع��م��ر ب���اده ف��ح�����ش��ب، ب��ل من 

معيداً  بطابعه،  الاتينية  اأم��ريك��ا  عمر 

اإىل هذه القارة األقها الثوري والي�شاري، 

وتعاطفها مع كل ق�شايا امل�شت�شعفني يف 

العامل.

ي����ك����ن جم����رد  ت�������ش���اف���ي���ز مل  ه����وغ����و 

رائعة  ح��ال��ة  �شّكل  ب��ل  لفنزويا،  رئي�س 

ك���ل ق�شايا  ب��ال��ت�����ش��ام��ن وال��ت��ك��ات��ف م���ع 

اأي  م��ن  اأك���ر  عربياً  ك��ان  فهو  ال�شعوب، 

حاكم عربي.

يف عدوان متوز 2006، �شحب �شفريه 

اأب��ي��ب«، ويف ال��ع��دوان على غزة  م��ن »ت��ل 

الوا�شح  العداء  مبوقف  جهر   2008 عام 

ل��ل��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين و���ش��ي��دت��ه ال��ولي��ات 

اإىل حد  ب��ال��ت��ح��دي  وذه�����ب  امل���ت���ح���دة.. 

اإعانه اأنه نا�شري.

ويف الأزم�����ة ال�����ش��وري��ة اأع��ل��ن وق��وف��ه 

ب��و���ش��وح وان��ح��ي��ازه اإىل ج��ان��ب ال��ق��ي��ادة 

الوطنية التقدمية التي ميثلها الرئي�س 

ب�شار الأ�شد.

ن�شج  الإ�شامية  وثورتها  اإي���ران  م��ع 

عاقات خا�شة ومتينة توؤكد على حتالف 

متثلت  العاملي،  ال�شتكبار  �شد  الثوريني 

يف اأكر من 250 اتفاقية ومعاهدة.

املنا�شل  وال��ق��ائ��د  وال��رف��ي��ق  الرئي�س 

ه���وغ���و ت�����ش��اف��ي��ز ح�����ّول ال��ف��ن��اء اخل��ل��ف��ي 

اأن  اإىل ف��ن��اء م���زع���ج، ف��ك��ان  ل��وا���ش��ن��ط��ن 

ب���اده م��ع مثاله وملهمه  ع��زز ع��اق��ات 

ويف  وراوؤول،  ك��ا���ش��رتو  ف���ي���دل  ك���وب���ا  يف 

بوليفيا مع ايفو مورالي�س ومع نيكاراغو 

الثورية ودانيال اأورتيغا، وجعل لتحالف 

ال��ب��ارزة  مكانتها  الاتينية  اأم��ريك��ا  دول 

وامل����م����ي����زة يف م���واج���ه���ة الأط�����م�����اع غ��ري 

امل���ح���دودة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة.. ك��م��ا ك��ان 

تنه�س  التي  البيك�س  دول  اأعمدة  اأح��د 

ملواجهة الغطر�شة الإمباطورية.

بغيابه تفقد فنزويا و�شعوب العامل 

ال��ذي  النهج  لكن  �شلباً..  ق��ائ��داً  الثالث 

فنزويا  و�شتبقى  م��اث��ًا،  �شيبقى  خطه 

ال���ت���ي ح��ق��ق ف��ي��ه��ا ال���ف���ق���راء وه����م ك��ان��وا 

نوعية مذهلة،  اإجن��ازات  ال�شعب،  اأغلبية 

واأعلى ن�شبة منو منارة للتحرر والتقدم.

ب�����ش��ك��ل ع������ام، ف���ق���د ت��خ��ط��ت احل���ال���ة 

اأمريكا  اإىل  فنزويا  ح��دود  الت�شافيزية 

رم����زاً  وب�����ات  ال����ع����امل،  واإىل  ال��ات��ي��ن��ي��ة 

املتطلعة  العامل  �شعوب  كل  اأم��ام  وم��ث��اًل 

اأن  خ�شو�شاً  وال���ش��ت��ق��ال،  احل��ري��ة  اإىل 

كل  م��ع  ال��ع��اق��ات  �شبكة  ط���ّور  ت�شافيز 

قوىالتقدم والتحرر.



الأمريكية جون  وزي��ر اخلارجية  مل حتمل جولة 

اأي جديد لفت  ال�شرق متو�شطية  كريي الأوروبية - 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ي��خ��ال��ف ال��ت��وق��ع��ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب�����ش��اأن 

يف  ل�شيما  احلاكمة،  ال�شيا�شية  الفئات  مع  العاقات 

ال���دول ال��ت��ي ك��ان��ت وم��ات��زال جم��رد ���ش��دى للم�شالح 

العربية،  احلراكات  �شادرت  التي  تلك  اأو  الأمريكية، 

ووظ���ف���ت ك��ف��اح ال��ن��ا���س ودم����اءه����م، واأب���ق���ت ع��ل��ى روح 

الأنظمة املخلوعة طاغية و�شمن امل�شروع اإياه.

من الطبيعي اأن تطغى الأزمة ال�شورية على جولة 

ومواقف  اجتماعات  �شل�شلة  مع  تزامنت  التي  ك��ريي، 

تتعلق ب�شورية، خ�شو�شاً من جانب املعار�شات �شاحبة 

ال��رع��اي��ة اخل��ارج��ي��ة م��ئ��ة يف امل��ئ��ة، وه���ي ال��ت��ي �شّكلت 

ال�شوري،  ال��دم  يف  املتورطني  الأت��راك  للرعاة  مفاجاأة 

موؤقتة،  بحكومة  ك��ريي  ي�شتقبلوا  اأن  ح��اول��وا  الذين 

وقد  ال�شورية،  الأزم���ة  يف  باعهم  ط��ول  على  للتدليل 

ف�شلوا يف تظهري غاياتهم اأمام كريي، رغم متريرهم 

���ش��ح��ن��ات ك��ب��رية ون��وع��ي��ة م��ن الأ���ش��ل��ح��ة وامل�����ش��ل��ح��ني، 

ال�شيد  اأم��ام  والبخت«  الوجه  »يبي�س  �شيء  لتحقيق 

الأمريكي، وحُل�شن الطالع فقد ف�شلوا.

بني  العميقة  اخل��اف��ات  على  املرتكز  الف�شل  ه��ذا 

م�شتوى  على  اأع��م��ق  ف�شل  لق���اه  امل��ع��ار���ش��ة،  �شخو�س 

الدول املعادية ل�شورية، والتي ُت�شمي نف�شها »اأ�شدقاء 

���ش��وري��ة«، فتلك ال���دول ال��ت��ي ك��ان ت��ع��داده��ا م��ع بداية 

امل��خ��ط��ط ال��ت��خ��ري��ب��ي ���ش��د ���ش��وري��ة ي��ت��ج��اوز امل��ئ��ة يف 

دولة  اإح��دى ع�شرة  ح��دود  اإىل  تقل�س  تون�س،  اجتماع 

يف اج��ت��م��اع روم����ا، الأم����ر ال���ذي ي��وؤ���ش��ر ب�����ش��ورة جلية 

يف  الفرتا�شي  الت�شليل  اأغرقها  التي  ال��دول  اأن  اإىل 

دوامة الاوعي، بداأت ت�شتفيق من غيبوبة مفرو�شة 

�شوى  ات��خ��اذ  م��ن  ال���دول  تلك  تتمكن  ومل  بالتهويل، 

لا�شتثمار  الن��ت��م��اء،  امل��ت��وزع��ي  ل��ل��م��ع��ار���ش��ني  وع����ود 

موقف  عك�شه  م��ا  وه��و  مقبلة،  اأ�شابيع  ب�شعة  عليهم 

اأن  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي، ال���ذي اأعلنها ج��ه��اراً 

م��ا ي��ه��م وا���ش��ن��ط��ن »ه���و احل���ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ف��ق��ط«، مع 

اأن  »التم�شك بالتفاق مع مو�شكو على  الت�شديد على 

اأن يكون وفق بيان جنيف«، وهو ما كرره  احلل يجب 

اأمام وزيري خارجية ال�شعودية �شعود الفي�شل  لحقاً 

يف ال��ري��ا���س، وال��ق��ط��ري ح��م��د اجل��ا���ش��م يف ال��دوح��ة، 

اإل  �شورية،  �شد  امل�شمومة  احلربة  راأ���س  باعتبارهما 

املعار�س  الئ��ت��اف  رئي�س  ا�شتدعى  ال���ذي  ك��ريي  اأن 

وال��ذي  روم���ا،  اجتماع  حل�شور  اخلطيب  معاذ  اأح��م��د 

قاطعته  بحيث  لهزالته،  املعار�شة،  انق�شامات  يف  زاد 

جماعة »جمل�س ا�شطنبول« واآخرون، مل ين�سرَ اأن يقّدم 

»املجل�س  ي�شمى  ما  اإىل  دولر  60 مليون  بقيمة  ر�شوة 

تعبريه،  وف��ق  مبا�شرة  احل���ر«  و»اجل��ي�����س  الع�شكري« 

جلولة  مواكبة  دبلوما�شية  م�شادر  ف�شرته  م��ا  وه��ذا 

اأن  اإل  اإىل تعوي�س نهاية اخلدمة،  اأقرب  باأنها  كريي 

حني  اإىل  املطلوبة  اخل��دم��ات  لبع�س  يحتاج  �شرفها 

التفاق النهائي مع رو�شيا.

الأمريكية  ال�شيا�شة  خبايا  يف  ال��ع��ارف��ون  ي�شك  ل 

�شركات  �شيما  ل  ال�شركات،  املحكومة مب�شالح كبيات 

اإن���ت���اج الأ���ش��ل��ح��ة، اأن ال��ه��دف امل���رك���زي جل��ول��ة ال��وزي��ر 

الأمريكي الآتي من عائلة ثرية، هو حماولة احل�شول 

على ثقة فقدتها الوليات املتحدة يف املنطقة، ل�شيما يف 

ذروة الأزمة القت�شادية املالية يف باد العم �شام، وهذا 

الأمر بحد ذاته م�شاألة جوهرية اإذا عرفنا اأن البنتاغون 

 240 هناك  اأن  بحيث  الأم��ريك��ي،  القت�شاد  ع�شب  هو 

األ����ف ���ش��رك��ة م��ت��ع��اق��دة م���ع ال��ب��ن��ت��اغ��ون، ي��ت��ج��اوز ع��دد 

�شينعك�س  وبالتايل  �شخ�س،  مليون   25 فيها  العاملني 

ع��ل��ى ه����وؤلء، وه���ذا يعني  ال��رتاج��ع الق��ت�����ش��ادي �شلباً 

تراجعاً عايل امل�شتوى الجتماعي ب�شكل موؤمل، ما يعني 

تداعيات حتمية على ال�شلوك ال�شيا�شي، وهذا ال�شلوك 

�شيوؤدي اإىل مزيد من ع�شر النفقات، وهو ما عّب عنه 

و»الأم���ة«،  »الق�شم«  خطابي  يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س 

بحيث �شيكون التوجه اإىل الداخل، ما يعني انكما�شاً يف 

املجال اخلارجي، ملواكبة النكما�س الداخلي.

ت��ت�����ش��ارع فيها  ت��اأت��ي يف ظ���روف  ك���ريي  اإذاً، ج��ول��ة 

اأزم����ات الإم��باط��وري��ة الأم��ريك��ي��ة، ال��ت��ي اع��ت��ادت اأن 

تتحرك �شمن م�شاحلها ح�شراً، ولي�س وفق منظومة 

اأمنياً  �شورية،  اإ�شقاط  الف�شل يف  فاإن  اأخاقية، وعليه 

على  اأجبها  الداخل،  اإىل  ال�شتدارة  قبل  وع�شكرياً، 

العودة اإىل الروؤية ال�شورية - الإيرانية - الرو�شية، باأن 

اأن يكون اإل �شيا�شياً، ما يوؤكد النظرية  احلل لميكن 

القائلة اإن مواجهة اأمريكا يف ذروة تفوقها اأمر مكلف، 

اإىل  اليوم فهي حتولت  اأم��ا  قاتل،  اأم��ر  لكن مهادنتها 

اإمبطورية ماأزومة حتاول احلفاظ على اجلمهورية، 

عب غ�س امل�شاطيل من العرب.

يون�س عودة
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عودة إلى الرؤية السورية - اإليرانية - الروسية

جولة كيري.. استعادة الثقة إلمبراطورية »مأزومة«

وزير� �خلارجية �لقطري حمد بن جا�شم و�لأمريكي جون كريي                              )�أ.ف.ب.(

اأنقرة - الثبات

�حلادي  موعد  �إىل  وكرديًا  تركيًا  �لأنظار  تتوجه 

كان من  �إذ�  ما  ملعرفة  �جل��اري،  �آذ�ر  و�لع�شرين من 

�ملمكن �أن ت�شهد تركيا للمرة �لثانية يف تاريخ �ل�شر�ع 

�لرتكي - �لكردي وقفًا لإطالق �لنار، ُيفرت�ش به �أن 

ميّهد حلل �لأزمة �لتي �شغلت تركيا و�لأكر�د.

�إيجابية  تطور�ت  �ملا�شية  �لأ�شابيع  �شهدت  فقد 

تنظيم  زعيم  بها  قام  مبادرة  �أثمرت  �مللف،  هذ�  يف 

�لذي  �أوج��الن،  عبد�هلل  �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب 

�قرتح وقفًا لإطالق �لنار يف عيد �لنوروز، ميّهد لبدء 

»�حلكم  �إىل  ت�شل  �لطرفني،  بني  �شيا�شية  حمادثات 

�لذ�تي« �لذي يطالب به �لأكر�د، و�إن كان هذ� �حلكم 

�لذ�تي  �ملعهود يف حالت �حلكم  �لذ�تي خمتلفًا عن 

�حلكم  �لرتكي  �جلانب  عليها  يطلق  و�لتي  �ملعروفة، 

�ل��ذ�ت��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، وي�����ش��رتط �أوج����الن ل�شحب 

عليهم  �لنار  �إط��الق  يتم  �أل  �لكرد�شتاين،  مقاتلي 

خالل �ن�شحابهم، على غر�ر ما جرى يف �لت�شعينيات، 

ملمار�شة  �لن�شحاب  �لرتكي  �جلانب  ��شتغل  عندما 

هو�ية »�ل�شيد« على �ملن�شحبني.

غري �أن �لالفت كان حماولة تدمري هذه �ملحادثات 

وتقوي�شها من قبل جانب تركي، مل يت�شح ما �إذ� كان 

�جلي�ش �لرتكي �أو �حلكومة، فقد مت ت�شريب حما�شر 

�لذين  �لثالثة  �لأك��ر�د  و�لنو�ب  �أوج��الن  بني  �للقاء 

مت  لقاء  وه��و  �إم���ر�يل،  ج��زي��رة  يف  �شجنه  يف  �لتقوه 

�أحد عنا�شر �ل�شتخبار�ت  ت�شجيل حم�شره من قبل 

�لأذه��ان  �إىل  �أع��اد  ما  �للقاء،  حا�شرً�  كان  �لرتكية 

م�شاألة ت�شفية �لنا�شطات �لكرديات �لثالث يف باري�ش 

يف كانون �لثاين �ملا�شي.

غري �أن م�شادر يف �ملعار�شة �لرتكية ترى يف هذه 

و�لتنمية«،  »�لعد�لة  حلكومة  �آخر  هدفًا  �لت�شريبات 

وتريد  �ل�����ش��وري،  �لو�شع  ت��ط��ور�ت  م��ن  تخ�شى  �لتي 

�لأك��ر�د  �ن�شمام  �شمان  يف  �مل�شاعدة  �أوج���الن  من 

�إن  �مل�شادر  وتقول  �ل�شورية،  �ملعار�شات  جهود  �إىل 

�ل�شغوطات �لتي متار�شها �أنقرة على �لأكر�د يف �شمال 

�شورية كبرية جدً�، فهي تفتح �أحيانًا حدودها مل�شلحي 

»جبهة �لن�شرة« للعبور بدباباتهم �إىل بلدة ر�أ�ش �لعني 

�حلدودية، ذ�ت �لغالبية �لكردية - �مل�شيحية، بهدف 

�ل�شغط على �لأكر�د وحماولة جرهم �إىل �لقتال �شد 

�جلي�ش �ل�شوري؛ على طريقة �إما تكون معي �أو �شدي.

�أوج��الن  ب��ني  »م��ر����ش��الت«  �إىل  �مل�شادر  وت�شري 

�لن�شمام  ب�شرورة  �إقناعهم  بهدف  �شورية،  و�أك��ر�د 

�ملحاولت  ف�شل  بعد  بالنظام،  �لإط��اح��ة  جهود  �إىل 

م�شاع  وجود  �إىل  ت�شري  كما  بها،  قامو�  �لتي  �لأخ��رى 

كيان  �أي  دع��م  بعدم  كردية  تعهد�ت  على  للح�شول 

�نف�شايل يف �شمال �شورية.

م��ن��ذ ان����دلع الأزم�����ة ال�����ش��وري��ة، يلعب »الإخ�����وان« 

على  التنظيم  فهذا  الأزم���ة،  ه��ذه  حيال  ملتب�شاً  دوراً 

اإىل  الو�شول  اأج��ل  دور من  اأي  للعب  يبدو م�شتعّد  ما 

هدفه »الأ�شمى«، وهو تويّل ال�شلطة يف �شورية من دون 

ال�شتعداد لبذل املجهودات الكبرية.

اأن�شاأ جناحه  التنظيم  اأن هذا  اإىل  املعلومات  توؤ�شر 

الطائلة  الأم�����وال  عليه  و���ش��رف  اخل��ا���س  ال��ع�����ش��ك��ري 

للتدريب والتجهيز، لكن من دون خو�س هذا التنظيم 

ال�شورية  املعار�شة  م�شادر  وت�شري  فعلية.  معارك  اأي 

اإىل اأن الهدف من هذا التدبري هو وجود تنظيم م�شّلح 

حال  يف  ال�شلطة  على  بال�شيطرة  ل�»التنظيم«  ي�شمح 

�شقوط النظام، بحيث تكون الأطراف الأخرى منهكة، 

وهو على اأمت ا�شتعداد.

اأظ��ه��رت تقارير  اأم���ا يف اجل��ان��ب »الإغ���اث���ي«، فقد 

ملعار�شني �شوريني حماولة »اإخوانية« لإظهار اأنف�شهم 

لل�شوريني،  الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ي��ق��ّدم  م��ن  مبظهر 

»هيئة  با�شم  ُقّدمت  امل�شاعدات  �شحنات من  من خال 

نذير  يراأ�شه  »اإخ��وجن��ي«  جهاز  وهي  املدنيني«،  حماية 

احلكيم، وهي حماولة لا�شتياء على اأي اأموال تاأتي 

لإغاثة ال�شعب ال�شوري، وا�شتخدموا حتّكمهم باملجل�س 

الوطني لُين�شئوا هذه الهيئة ويتحكموا بها.

حماية  لهيئة  مل�شقاً  امل�����ش��اع��دات  م��وزع��و  و���ش��ع 

الأم��ر كان  الإغاثي، لكن الافت يف  املكتب  املدنيني - 

و�شفها  حيث  �شفحته،  على  املعار�شني  اأح��د  اأورده  ما 

امل��ادة  وتوظيف  لتجيري  الفا�شحة  التزوير  ب�»عملية 

ق���ذرة،  واأه�����داف �شيا�شية  اأغ���را����س  الإغ��اث��ي��ة خل��دم��ة 

امل�شبوهة،  والأه��داف  الن�شاأة  ذات  الهيئة  ول�شالح هذه 

ومن ورائها الذين ي�شتغلون الو�شع واحلالة املاأ�شاوية 

اإل��ي��ه��ا«،  ال�����ش��ب��ب يف و���ش��ول��ه  وال���وط���ن، وه���م  لل�شعب 

امل�شدر  تغطية  م��ن��ه  اأري����د  ال���ذي  الأ���ش��ا���ش��ي  فاملل�شق 

يغطي  اأنه  فيه  التدقيق  عند  يتبني  للمعونة،  الأ�شلي 

مل�شقاً اآخر  مل�شروع م�شاعدات بحريني، ما اأثار حفيظة 

النا�س، وارتد �شلباً على الهيئة ومن يقف خلفها.

اأما حماولة �شرقة ما قام امل�شلحون الآخ��رون من 

»اإجن��ازات«، فقد ارتد على »الإخ��وان« �شلباً بعد حادثة 

م��ن جبهة  ق��ام��ت جمموعة  امل��ا���ش��ي، عندما  الأ���ش��ب��وع 

»الن�شرة« بالقب�س على ما ي�شمى قائد »لواء التوحيد« 

ال��ت��اب��ع ل�����»الإخ����وان« ع��ب��د ال��ق��ادر ���ش��ال��ح، ال���ذي اع��ت��اد 

ويخليها  عملية  فيها  حتدث  منطقة  اأي  اإىل  الو�شول 

برفقة  العملية  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة  لإع����ان  اجل��ه��ادي��ون 

ما  »فلقة«  و�شربه  دائماً،  يتابعه  خا�س  ت�شوير  فريق 

تزال �شداها يف ال�شارع ال�شوري قائمة، والتي اأدت اإىل 

حتجيم دور »الإخ��وان« يف املناطق التي ي�شيطر عليها 

امل�شلحون.

حممد �شهاب

تركيا تسعى لحل األزمة الكردية من البوابة السورية
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ي��ع��ق��د جم��ل�����س ح���ق���وق الإن�������س���ان منذ 

دورت��ه  اآذار   22 ولغاية  املا�سي  �سباط   25
م�سائل  �سمن  م��ن  فيها  يناق�س  ال�سنوية، 

التحقيق  الذي قدمته جلنة  التقرير  عّدة، 

الدولية امل�ستقلة حول الو�سع ال�سوري.

ع��ن��د الط�����اع ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر الأخ����ر 

اأن هناك  التاأكيد  اللجنة، ميكن  املقدم من 

الأداء  حت�سني  يف  واإي��ج��اب��ي��اً  ه��ام��اً  ت���ط���وراً 

واملو�سوعية بني التقرير احلايل والتقارير 

دّلت  اإن  بطريقة  ُمعّدة  كانت  التي  ال�سابقة 

على �سيء فاإمنا تّدل على اأحد اأمرين: اإما 

اأن اأحد اأع�ساء املعار�سة ال�سورية كتبها، اأو 

اأعّدها بع�س الهواة.

ي���ب���دو ال���ت���ق���ري���ر احل������ايل امل���������وؤرَّخ يف 5 

ت�سيي�ساً  واأق���ل  ات��زان��اً  اأك���ر   ،2013 �سباط 

على   ،2012 اآب   16 ال�سادر يف  التقرير  من 

امل�ستوينينْ  اإىل  بعد  ي��رَق  اأن��ه مل  الرغم من 

الح�����رايف وامل��و���س��وع��ي ال��ل��ذي��ن ي��ج��ب اأن 

يكون عليه اأي تقرير للجنة تق�سي حقائق 

بع�س  ون��رز  ومو�سوعية،  حمرفة  دولية 

خال  النظر  تلفت  اأن  ميكن  التي  النقاط 

ني: القراءة ال�سريعة للن�سّ

1- ي����ورد ال��ت��ق��ري��ر احل����ايل ع��ب��ارة »مت����ّرد« 
ال�ستنتاجات  ويختزل  ف��ق��رة،  م��ن  اأك��ر  يف 

ال�سابق،  التقرير  التي ظهرت يف  ال�سيا�سية 

كمثال »تزايد التاأييد ال�سعبي الذي حتظى 

به اجلماعات امل�سلحة املناه�سة للحكومة«، 

�سيا�سياً م�ستغَرباً من  والذي كان ا�ستنتاجاً 

جل��ن��ة مل ت��ق��م ب���زي���ارة الأرا����س���ي ال�����س��وري��ة 

الأه��ايل  اأن  التقرير احل��ايل  قط، ويعرف 

اأنف�سهم  عن  للدفاع  �سعبية  جلاناً  ي�سّكلون 

وم���ن���اط���ق���ه���م ����س���د امل���ج���م���وع���ات امل�����س��ل��ح��ة 

املناه�سة للحكومة.

2- اأ����س���ق���ط ال���ت���ق���ري���ر احل������ايل م����ا ك���ان 
التقرير ال�سابق قد دخل فيه من تفا�سيل 

بدت وكاأنها حرب نف�سية لي�ست من مهام 

جلنة حتقيق يف انتهاكات حقوق الإن�سان، 

ك��م��ث��ال احل���دي���ث ال�����س��اب��ق ع���ن »احل��ال��ة 

النف�سية للجي�س ال�سوري املردية ب�سبب 

�سمن  الثقة  اأزم���ة  وت��زاي��د  الن�سقاقات، 

�سم  على  احلكومة  ق��درة  وع��دم  األويته، 

احل�سور«،  رف�س  ب�سبب  ج��دد  جمّندين 

اأن هذا ال�ستنتاج اأتى بعد اعراف  علماً 

ُمعّدي التقرير اأنه تعّذر عليهم الت�سال 

بامل�سوؤولني احلكوميني ال�سوريني واأفراد 

القوات امل�سلحة وقوات الأمن.

تقاريرها  بنت  ب��اأن��ه��ا  اللجنة  اع��رف��ت   -3
عر  ال�سهود،  رواي����ات  على  وا�ستنتاجاتها 

مل  واأن���ه  جنيف،  م��ن  ال��ه��ات��ف  اأو  ال�سكايب 

مع  �سخ�سية  م��ق��اب��ات  اإج����راء  ل��ه��ا  يت�سّن 

�سيما  ل  ال��ب��ل��د،  داخ���ل  وال�����س��ه��ود  ال�سحايا 

ُي��ّدع��ى  ال��ذي��ن  وال�����س��ه��ود  ال�سحايا  اأول��ئ��ك 

ت��ع��ّر���س��ه��م ل�����اأذى ع��ل��ى اأي�����دي اجل��م��اع��ات 

اأن  يعني  م��ا  للحكومة،  املناه�سة  امل�سلحة 

قد  نتائجه  ب���اأن  م�سبقاً  اع���رف  ال��ت��ق��ري��ر 

تكون متحّيزة لطرف �سد اآخر.

باأنها  اللجنة  اع��راف  من  الرغم  على   -4
ال�سورية للتاأكد  مل ت�ستطع زيارة الأرا�سي 

ا�ستنتاجاتها  بنت  فقد  الوقائع،  �سحة  من 

الروايات  »�سحة«  فر�سية  على  واتهاماتها 

ال��ت��ي ُروي����ت ل��ه��ا م��ن ط���رف واح����د، وب���ررت 

ذلك باعتماد عبارة »اأ�سباب معقولة« لتهام 

ال���ق���وى احل��ك��وم��ي��ة ب���ارت���ك���اب الن��ت��ه��اك��ات 

املختلفة، ومل يذكر التقرير ماهية الأ�سباب 

امل��ع��ق��ول��ة ت���ل���ك، ع��ل��م��اً اأن�����ه ح���ني م��ع��اجل��ة 

النتهاكات التي ارُتكبت من قبل املجموعات 

اأو  اأي ا�ستنتاجات  امل�سلحة، مل تورد اللجنة 

اأ�سباب  عن  تتحدث  ومل  حا�سمة،  اتهامات 

معقولة.

ال��ف��ي��دي��و  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  اأ�����س����ارت  وح����ني 

الذي ُيظهر طفًا يقطع عنق اأحد املوالني 

ل��ل��ن��ظ��ام، اأ���س��اف��ت اإل��ي��ه ع��ب��ارة »مل ي��وّث��ق«، 

لكنها اأ�سارت يف فقرة اأخرى اإىل اأن »م�ساهد 

القوات  اأن  تو�سح  للقتلى  امل�سجلة  الفيديو 

احلكومية اأعدمت ن�ساًء واأطفاًل و�سيوخاً«.

خارج  الإع��دام��ات  عن  التقرير  يتحدث   -5
قد  ال�سابق  التقرير  وك��ان  الق�ساء،  نطاق 

اأ�سار اإىل اأن اللجنة مل ت�ستطع التثبت من 

التي متت من قبل  امليدانية  الإعدامات  اأن 

املحاكمة  معاير  اح��رم��ت  ق��د  امل�سلحني، 

يف  اللجنة  ت��ع��رف  وبينما  ل!  اأم  ال��ع��ادل��ة 

ت��ق��ري��ره��ا الأخ�����ر، اأن »ال��ت��ق��اري��ر ال����واردة 

اجلماعات  ارتكبتها  التي  القتل  اأعمال  عن 

ن�سبياً«،  اأك��ر  للحكومة  املناه�سة  امل�سلحة 

ل��ك��ن��ه��ا ت���ع���ود ف���ت���رر »ال���ف���ت���اوى« ال��داع��ي��ة 

نظام  انهي�����ار  اإىل  »ن���ظ���راً  ب��ق��ول��ه��ا:  للقتل 

اإن��ف��اذ ال��ق��وان��ني وال��ق�����س��اء ال��ت��اب��ع للدولة 

اجلماعات  جل���اأت  ال��ب��ل��د،  مناطق  بع�س  يف 

الهياكل  اإىل  للحكومة،  املناه�سة  امل�سلحة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، امل�����س��ت��ن��دة اإىل 

الأح��ي��ان،  م��ن  كثر  يف  الدينية  املوؤ�س�سات 

ل�سد الفراغ«.

التح�سن  الرغم من  املح�سلة، وعلى  يف 

اإل  التقرير الأخر،  الوا�سح يف مو�سوعية 

اأنه يبقى على املوؤ�س�سات القانونية ال�سورية 

درا�سة هذه التقارير، وتقدمي تفنيد وا�سح 

ل����ادع����اءات ال��ت��ي ���س��ي��ق��ت ف��ي��ه��ا، ب��وا���س��ط��ة 

جزء  وه��ذا  املعتمدة،  الدبلوما�سية  الأط���ر 

ميكن  فا  �سورية،  يف  ال��دائ��رة  املعركة  من 

ال��دائ��رة  ال��دول��ي��ة  القانونية  املعركة  ف�سل 

ع��ن امل��ع��ارك ال��ت��ي ت���دور رح��اه��ا يف امل��ي��دان، 

والتي يبدو اأن نتائجها بداأت تعك�س نف�سها 

يف التقارير الدولية حول الو�سع ال�سوري.

د. ليلى نقوال الرحباين
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أحداث األسبوع

املتطرفني  اأن  اأكد  اللبناين،  ال�شعبي  امل�ؤمتر  رئي�س  �ساتيا؛  كمال   

لن ي�شتطيع�ا تغيري طبيعة �شيدا، مطالبًا الرئي�س ميقاتي بالت�شاور مع 

اأن �شيدا  املفتي قباين لنزع الغطاء الديني عن ق�ى التطرف، م�ؤكدًا 

مدينة الإميان وال�طنية والعروبة، و�شاحة طيبة للعي�س امل�شرتك.

 جتمع العلماء امل�سلمني حّذر من ت�شاعد اخلطاب املذهبي، لفتًا 

اإىل اأن املذاهب الإ�شالمية لي�شت يف حالة تنافر، بل يف حالة تكامل من 

اأجل عزة الأمة، ومنّ�هًا بكل من ت�شدى مل�اجهة هذه الفتنة، من علماء 

و�شيا�شيني، خ�ش��شًا اأهل �شيدا، الذين اأثبت�ا اأنهم جزء اأ�شا�شي من 

ودرعها  املقاومة  ب�ابة  بحق  واأنهم  اللبناين،  للجن�ب  ال�طني  املك�ن 

وح�شنها احل�شني.

 احلاج عمر غندور، رئي�س اللقاء الإ�شالمي ال�حدوي، اأ�شار اإىل اأن 

واحدة،  عمليات  غرفة  تديرها  مربجمة  م�شتجدات  املتنقلة  احل�ادث 

غايتها اإثارة البلبلة والفتنة لإدخال لبنان يف املجه�ل، داعيًا ال�شلطات 

ومالحقة  العربدات،  لهذه  الت�شدي  اإىل  واجلي�س  والق�شائية  الأمنية 

روؤو�س الفتنة.

 لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سامية لفت اإىل الأحداث املتنقلة 

اأن »ماي�شرتو واحد« يحركها  اإىل  اأنها ت�شري  اآخر، وراأى  اإىل  من مكان 

واملقاومة  وال�شتقرار  الأهلي  ال�شلم  ا�شتهداف  اأج��ل  من  ويفتعلها، 

واجلي�س يف البالد.

 الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الحتال رف�شت ت�شعري 

واملمار�شات  ال�طن،  م�شاحة  يغطي  الذي  واملذهبي  الطائفي  اخلطاب 

بهدف  الدينية،  ال�شفة  منتحلي  من  »املعممني«  لبع�س  ال�شبيانية 

اإيجاد مناخات مالئمة، تتيح للعدو ال�شهي�ين ت�جيه �شربة ع�شكرية 

للمقاومة اللبنانية ال�طنية والإ�شالمية.

لالأوقاف  العام  املدير  له  تعّر�س  ما  ا�شتنكر  ال��ب��روت��ي  الحت���اد   

الإ�شالمية ال�شيخ ه�شام خليفة من قَبل ع�شابات الفتنة املتنقلة، وراأى 

اأنه من املعيب اأن يبقى ال��شع عما ه� عليه من دون حما�شبة املعتدين 

واملخلني با�شتقرار البالد.

قذائف واأ�سلحة يف غرفة نوم يف اأحد البيوت التي اقتحمها م�سلحو »اجلي�س احلر« يف ريف دم�سق

الـثــأر المستحـيـل 
لهـزيمـة مسـتمـرة

لبنانية،  بدعة  أو  مسألة  ليس  الثأر  أن  المعروف  من 
الشعوب  إلى  حصرًا  تنتمي  أنها  أو  حضرية،  أو  بدوية،  أو 
العميقة المضارب في المنطقة العربية، كما أنها وفي أصل 
األصول ليست حالة دخيلة على العقل البشري، لذلك نلمس 
والديمقراطية  الحرية  التي تستلهم شعارات  الدول  ثأر  أن 
في الغرب عمومًا، وفي الواليات المتحدة خصوصًا، هي األكثر 
وحشية في االنتقام أو الثأر عند أو بعد كل صفعة أو هزيمة 
تلحق بها، رغم أنها بنفسها تكون السبب والمسبب، وأصل 

البالء.
قد يقول قائل: في الدول التي يكون عمادها القوانين، 
عامة  بصورة  المجتمعات  لــدى  الثأر  منسوبات  تراجعت 
وتأخذ  الجمهور،  تعاقب  التي  باتت هي  النظم  ألن  وكبيرة، 
له حقوقه المهدورة أو المستباحة.. بغض النظر عن أن تلك 
وكذلك  المحامي،  »شطارة«  على  تعتمد  الوضعية  القوانين 
بغض النظر عن عدالة القضية بين المتنازعين داخليًا، وهذا 
في الغالب، لكنها تصبح في مهب الريح عندما يتعلق األمر 
أم  أكان دولة  الطرف،  إذا تمّكن ذاك  بطرف خارجي، السيما 
حزبًا أم فئة، من فضح غايات الشعارات الكاذبة التي تحّولت 
كان،  أينما  أتباع  لها  الوقاحة،  في  مسبوقة  غير  ثقافة  إلى 
التجارة في مصير  خصوصًا بين فئات طموحة على مستوى 

األوطان، بسبب النقص الهائل في المناعة الوطنية.
لقد شهدنا والعالم خالل األيام الماضية حملة مسعورة 
اللبنانية، مع رافعة تكفيرية من  المحلية  متكاملة األطراف 
مع  مصحوبة  الدينية،  العمامات  يستظل  بعضهم  أشخاص 
ترويج إعالمي محلي وخليجي غير مسبوقْين، ومعطوفة على 
السورية،  األراضــي  على  المسلحة  العصابات  من  هرطقات 
للمقاومة،  الحزبي  الرمز  البلغاري على  وكلها تتبنى الهجوم 
ويدعون لالنتقام من المقاومة، وهم يبتسمون جهارًا لدعوة 
الصقور  كما  الحمائم   - كافة  برموزه  الصهيوني  الكيان 
األميركية  الواليات  حذو  دوله  تحذو  بأن  األوروبي  لالتحاد   -
استهداف  وكذلك  اإلرهابية،  قائمته  على  الحزب  بوضع 
عمادي الدولة )الجيش والقضاء( من بعض الصغار المحليين 

الموتورين ومهزومي النفوس أمام حفنة من المال األسود.
ألدرك  وأهــدافــهــا،  الحملة  إلــى  بتجّرد  الــمــرء  نظر  لــو 
المشتركات الجامعة بين بعض األطراف اللبنانية والعصابات 
المسلحة في سورية، ومشيخات الخليج »الديمقراطية« أبًا عن 
األميركيين  اآلباء  من  والرعاة  »اإلسرائيلية«،  واألهداف  جد، 
لهؤالء أجمعين.. سيجد أن أمرًا واحدًا جمعهم، ولنقل مصيبة 
حلت بهم من الهزيمة المدّوية والمستمرة فصواًل منذ ست 
سنوات ونّيف، ولم تنجح كل محاوالت الثأر، وهي ستتواصل، 
كما ُيفترض أن تتواصل الهزيمة عبر اجتراح وسائل من طراز 
جديد ليس بعيدًا عن العقل المقاوم، ألنه يدافع عن قضية 

عادلة مقابل عقول الشر المسكونة بالثأر.

يون�س

التقارير الدولية حول سورية
تمهيد للتسوية أم موضوعية؟
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 احتواء »البهلوانية«
تنشط شخصية صيداوية 
اإلســـالمية  القـــوى  مـــع 
والفلســـطينية  اللبنانيـــة 
لتبريد االحتقـــان المذهبي 
الـــذي تســـبب بـــه أحمـــد 
األســـير، ســـعيًا نحو إنهاء 
هـــذه الظاهـــرة اإلعالميـــة 

البهلوانية.

 المصير مرتبط بالرابية
عدد كبير من رجال األعمال 
المســــيحيين  اللبنانييــــن 
الخليــــج  فــــي  الموجوديــــن 
للتيار  والمناصرين  العربي، 
الوطني الحر، اتصلوا بالعماد 
منه  طالبيــــن  عون  ميشــــال 
التخفيف من حدة المواقف 
التــــي تطــــال ملــــوك وأمراء 
البحرين،  خصوصــــًا  الخليج، 
كاشــــفين لــــه أنــــه »بعد أن 
ُأبلغنا  رصدنا سياســــيًا،  تم 
النصيحة،  إيصــــال  بضرورة 
وأن مصيرنا مرتبط بالمواقف 

التي تصدر من الرابية«.
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لبنانيات

»تبييض« األموال؟ هل قام »فتح اإلسالم« بـ

املقاتل يف »فتح الإ�سام« اأبو ق�سورة املهاجر لقي حتفه يف حم�س بعد خروجه من �سجن رومية للقتال يف �سورية

التخريبي  الإ�سام«  »فتح  تنظيم  دور  يقت�سر  مل 

الداخلي، من خال  الدولة  اأم��ن  على  العتداء  على 

يف  الأمنية  وال��ق��وى  اللبناين  اجلي�س  على  الع��ت��داء 

���س��ارع امل��ئ��ت��ني يف ط��راب��ل�����س و����س���وًل اإىل خم��ي��م نهر 

ب�»تبيي�س«  م��ن��ه  اأف�����راد  ق��ي��ام  اإىل  ت��ع��داه  ب��ل  ال���ب���ارد، 

الأموال خافاً للقانون، وهو ما يجهله كثرون، غر 

اأن معلومات ق�سائية موؤّكدة تثبت اأن حتقيقاً مو�سعاً 

يجري حول تورط اأع�ساء من هذا التنظيم، وبينهم 

قائد جمموعة »ددة« يف الكورة »اأحمد اأ.« بهذا الأمر، 

العام  18 حزيران من  ال�سخ�س يف  �سبيل هذا  واأُخلي 

2012، ولكنه اأحيل على املحاكمة اأمام املجل�س العديل 
بجرائم متفاوتة العقوبة.

الأم����وال  »تبيي�س«  مكافحة  هيئة  و���س��ع��ت  وق���د 

من  وطلبت  امل��ل��ف،  ه��ذا  على  يدها  لبنان  م�سرف  يف 

واملعلومات  املعطيات  بكل  تزويدها  ال��ع��ديل  الق�ساء 

ال�سيء  على  ُيبنى  لكي  املو�سوع،  ه��ذا  ح��ول  املتوافرة 

مقت�ساه القانوين.

مع  الق�سائية  التحقيقات  منت  يف  حرفياً  ووردت 

»اأح��م��د اأ.« ع��ب��ارة »���س��رب اأم�����وال«، وال��ت��ي ُف��ه��م منها 

العديل  املحقق  وذكرها  اأم���وال،  »تبيي�س«  تعني  اأنها 

القا�سي غ�سان عويدات يف منت قراره التهامي بهذه 

ال�سيغة.

ب��ال��ت��و���س��ع  ال��ق��ا���س��ي ع���وي���دات غ���ر م��ع��ن��ي  ولأن 

بالتحقيق يف م�ساألة »تبيي�س« الأموال، اأو اتهام اأحد 

املن�سّبة  حتقيقاته  معر�س  يف  اأمامه  وقعت  واإن  بها، 

خميم  يف  وقعت  التي  الأمنية  الأح���داث  على  اأ�سا�ساً 

الق�ساء  يف  للمعنيني  جانباً  تركها  فاإنه  ال��ب��ارد،  نهر 

العديل، واخت�سر اتهامه ل�»اأحمد اأ.« على النتماء اإىل 

اأمن  من  النيل  هدفها  خلية  وتروؤّ�س  اإرهابي،  تنظيم 

وامل�ساهمة  اإليه،  منت�سبني  وجتنيد  الداخلي،  الدولة 

يف متويله، واحل�س على القتال، ونقل وحيازة اأ�سلحة 

ومتفجرات.

ُو�سف  ب��ل  وح�سب،  بالقتال  اأ.«  »اأح��م��د  يقم  ومل   

ب���اأح���د امل���م���ول���ني م���ن خ����ال ا����س���راك���ه م���ع اآخ���ري���ن 

التنظيم  ه��ذا  م�ساريف  لتاأمني  الأم���وال  ب�»تبيي�س« 

الإرهابي، الذي مل ي�سبع من �سرقة امل�سارف والتعدي 

و�ّسع  بل  منطقة،  من  اأك��ر  يف  املالية  املوؤ�س�سات  على 

الأم���وال،  »تبيي�س«  �سفة  اإىل  وارت��ك��اب��ات��ه  ن�ساطاته 

اأو  �سجة  دون  وم��ن  ب�سّرية،  وتتم  اأ���س��ه��ل،  باعتبارها 

ترك اآثار جانبية ما مل يتم توقيف اأحد من املتورطني 

فيها.

وقد تزعم »اأحمد اأ.«، امللّقب ب�»اأبو �ساجد« و ب�»اأبو 

الكورانية  »ددة«  ب��ل��دة  م��ن  ات��خ��ذت  جمموعة  ع��م��ر«، 

اإىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  ُعرفت  اأنها  كما  لها،  منطلقاً 

اأمرها »اأحمد اأ.« املذكور، وهي خلية م�ساعدة لتنظيم 

التكفري«  ال�سلفي  »الفكر  �ساطرته  الإ�سام«،  »فتح 

على ما يقول القا�سي عويدات يف تعريفه لها، وكانت 

اأ�سخا�س  �ستة  من  وتاألفت  للقتال،  وجاهزة  م�ستعدة 

اإ�سافة اإىل »اأحمد اأ.« نف�سه بطبيعة احلال.

وال�ستنطاقي  الأويل  التحقيق  م��راح��ل  وخ���ال 

اأ.« بانتمائه اإىل »فتح الإ�سام«،  معه، اعرف »اأحمد 

وتعّرف بوا�سطة خالد ديب يف العام 2000 - 2001 اإىل 

على  للق�ساء  مطلوب  باأنه  اأعلمه  ال��ذي  دي��ب،  �سدام 

اإثر قيام �سقيقه يو�سف بتفجر قطار يف اأملانيا، حيث 

مّتت حماكمته، بينما و�سع الق�ساء العديل اللبناين 

املتورطني  اللبنانيني  وحاكم  الق�سية،  على هذه  يده 

فيها، املوقوفني والفارين على حد �سواء، وكان �سدام 

اأحدهم و�سدر حكم غيابي بحقه.

يف  �سقة  اأ.«  »اأح��م��د  ا�ستاأجر  ال��واق��ع��ة،  ه��ذه  واإزاء 

بلدته »ددة« ل�سّدام كي يختبئ فيها، وكان يوؤّمن له كل 

احتياجاته لكي يظل بعيداً عن الأنظار، اإىل اأن كا�سفه 

�سّدام ديب بعد »حرب متوز« على لبنان دولة و�سعباً 

ومقاومة، اأنه من عداد تنظيم »فتح الإ�سام« الهادف 

الداخلية  النق�سامات  واأن  نة،  ال�سُّ اأه��ل  »حماية  اإىل 

اإعداد  اإىل حرب طائفية ومذهبية، فيتوجب  �ستوؤدي 

العدة لإقامة اإمارة اإ�سامية وحماية ال�ُسنة«. 

ال�سمع  اأ.« ����س���ّدام دي���ب ع��ل��ى  »اأح���م���د  ب��اي��ع  وق���د 

والطاعة، وا�ستلم منه اأربع »رّمانات« يدوية، وخم�سة 

من  ك��ل  جتنيد  على  وعمل  »كا�سينكوف«،  مما�سط 

ا�ستطاع اإليه �سبيًا من اأفراد عائلته واأ�سدقائه، وبعد 

فرة اأتاه �سّدام برفقة �سخ�س �سوري اأعرج هو خر 

الذي عر�س  ال�سهيد«،  ب�»اأبو  امللقب  اهلل حممد خلف 

عليه اخل�سوع لدورة تدريبية على املتفجرات يف �سارع 

ثاثني  مبلغ  نقل  �سدام  وكّلفه  طرابل�س،  يف  املئتني 

�سخ�س  اإىل  امل����ال  وت�����س��ل��ي��م  ���س��وري��ة،  اإىل  ي����ورو  األ����ف 

لبنان،  اإىل  وع���اد  ففعل  ه��ن��اك،  م��غ��رب��ي  اأو  ج��زائ��ري 

وعند بدء املعارك يف خميم نهر البارد نقل »اأحمد اأ.« 

�سّدام ديب اإىل املخيم املذكور، حيث اأخرجا منه اأحد 

الأ�سخا�س ونقاه اإىل حملة املنكوبني يف طرابل�س.

اأن ���س��ّدام ديب  اأ.«  اإف����ادة »اأح��م��د  ول��ك��ن ال��ه��ام يف 

اأم�����وال«، وهنا  ق��ام��وا بعملية ���س��رب  »ب��اأن��ه��م  اأخ����ره 

توّقف الكام املباح يف القرار التهامي، ليبقى الأمر 

لغزاً يحتاج اإىل مفتاح ق�سائي يحلله، وهو و�سع على 

�سكة املعاجلة املطلوبة، واإذا كان �سّدام ديب قد قتل يف 

اأحداث خميم نهر البارد، اإل اأن »اأحمد اأ.« واآخرين ما 

يزالون على قيد احلياة.

علي املو�سوي

ل �سك اأن التطوارت ال�سيا�سة الأخرة، وحتديداً 

توقيع كل من رئي�سي اجلمهورية واحلكومة مي�سال 

���س��ل��ي��م��ان وجن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي م��ر���س��وم دع����وة ال��ه��ي��ئ��ات 

الناخبة، قد يكون لها انعكا�سات خطرة على الو�سع 

اأقدم الأخر على ال�ستقالة يف  اإذا  الأمني، خ�سو�ساً 

الت�سريعي،  حال �سلك القانون »الأرثوذك�سي« م�ساره 

النيابي، فا  للمجل�س  الت�سريعي  الدور  ي�سل  عندها 

يتمكن بالتايل من اإقرار قانون انتخاب جديد يوؤّمن 

الوطني،  وامليثاق  للد�ستور  وفقاً  احلقيقية  ال�سراكة 

ما يعني فر�س قانون »ال�ستني« امليت كاأمر واقع »ل 

مفر منه«. الافت اأن التوقيع اأتى بعد اإدلء ال�سفرة 

�سددت  بت�سريح  كونيللي  م��ورا  لبنان  يف  الأمركية 

النيابية، رغم عدم  النتخابات  تاأجيل  فيه على عدم 

قانون  على  اللبنانيني  الأفرقاء  توافق  اإىل  التو�سل 

انتخاب جديد، اأي الذهاب اإىل اإجراء النتخابات وفقاً 

ل�»ال�ستني« املرفو�س من غالبية املكونات اللبنانية.

���س��ل��ي��م��ان وميقاتي  ك��ل م��ن  ل���دى  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن 

وو�سع  النيابي،  املجل�س  دور  تعطيل  على  ت�سميماً 

اإ���س��دار  خ��ال  م��ن  الت�سريعي،  عمله  اأم���ام  ال��ع��وائ��ق 

»الأرث���وذك�������س���ي« غر  اأن  تعتر  د���س��ت��وري��ة«  »ف���ت���اوى 

د�ستوري وغر ميثاقي، حتى قبل عر�سه على املجل�س 

الد�ستوري، ما يوؤ�سر اإىل اأن لديهما التزامات بتعطيل 

القانون »الأرثوذك�سي«، الذي حظي مبوافقة غالبية 

�سرائح املجتمع اللبناين.

انطاقاً من ذلك، اأكد ميقاتي اأن »الأرثوذك�سي« 

لن مير، وبالتاأكيد يف حال قدم ا�ستقالته من رئا�سة 

العمل  ح��ك��م��اً  وي��ت��وق��ف  احل��ك��وم��ة  ت�سقط  احل��ك��وم��ة 

انتخابي  ق��ان��ون  اإق���رار  فر�سية  وت�سقط  الت�سريعي، 

املرتقبة،  لانتخابات  تر�سيحه  اأع��ل��ن  وه��و  ج��دي��د، 

على  �ست�سرف  التي  احلكومة  ت��روؤ���س  رف�سه  م��وؤك��داً 

الن��ت��خ��اب��ات، وق��د ي��ك��ون ه��ذا ال��ك��ام مبنزلة تهديد 

مبطن مفاده اأنه يف حال �سلك »الأرثوذك�سي« م�ساره 

الأب��واب  ويغلق  ال�ستقالة،  على  �سيقدم  الت�سريعي، 

وبالتايل ي�سبح  قانون جديد،  اأي  التفاهم على  اأمام 

»ال�ستني« اأمراً واقعاً، يف وقت توؤكد الأكرية رف�سها 

املطلق ل��ه، الأم���ر ال���ذي ق��د ي��اأخ��د ال��ب��اد اإىل »نفق 

مظلم«.

الطاع  وا�سعة  م�سادر  ك�سفت  ال�سياق،  هذا  ويف 

ال�سعوديني  امل�سوؤولني  اأمام  تعّهد  اأن رئي�س احلكومة 

ب��ع��دم اإم�����رار »الأرث���وذك�������س���ي«، ح��ت��ى ل��و ا���س��ط��ر اإىل 

ال�ستقالة.

�ستكون حال  كيف  الآت��ي:  ال�سوؤال  هنا  ي��رز  لكن 

كهذه،  خطوة  على  ميقاتي  اأق��دم  اإذا  الأمنية  الباد 

للخطاب  وملحقاته  »امل�ستقبل«  تيار  ت�سعر  �سوء  يف 

يف  الفتنة  ���س��اح  انت�سار  فو�سى  ���س��وء  ويف  امل��ذه��ب��ي، 

مناطق عدة، حتديداً يف لبنان ال�سمايل؟

ويف هذا ال�سدد حذرت م�سادر اإ�سامية طرابل�سية 

م���ن خ���ط���ورة ال��و���س��ع الأم���ن���ي يف ط��راب��ل�����س وع��ك��ار، 

خ�سو�ساً بعد تدفق عنا�سر ما ي�سمى »اجلي�س احلر« 

ربط  اإىل  حل�ساباته  وفقاً  ي�سعى  وال��ذي  ال�سمال،  اإىل 

اإىل  الآيلة  حم�س«  ب�»جبهة  ال�سمالية  املناطق  بع�س 

ال�سقوط على يد اجلي�س العربي ال�سوري.

من  ال�سمال  عا�سمة  تفريغ  م��ن  امل�����س��ادر  ونّبهت 

ال�سلطة الأمنية، لفتة اإىل اأن مامح هذا الأمر بداأت 

من  اخلطرة  الأمنية  التجاوزات  خال  من  بالظهور 

قبل »امل�ستقبل« وبع�س التكفريني، كان اأبرزها �سحب 

واإط��اق  الإ���س��ام��ي،  امل�ست�سفى  م��ن  لهم  تابع  جريح 

اإث��ر ع��ودة امل�سوؤول  ال��ب��داوي  ب��غ��زارة يف منطقة  ال��ن��ار 

�سورية  القتال يف  اري�س من  امل�ستقبلي عامر  امليداين 

اأمام اأعني الأجهزة الأمنية، التي مل حترك �ساكناً.

رغ����م ه����ذه ال���وق���ائ���ع، ب����ات م���ن امل����وؤك����د األ اأف���ق 

وع��ك��ار،  طرابل�س  يف  امل�سلحني  لن�ساط  ا�سراتيجياً 

خ�����س��و���س��اً اأن ال��ق��وات ال�����س��وري��ة ات��خ��ذت الإج�����راءات 

امل�سلحني  ت�سلل  عمليات  من  للحد  ال��ازم��ة  الأمنية 

�سوء  ويف  اللبنانية،  الأرا���س��ي  عر  ال�ساح  وتهريب 

اقراب تطهر حمافظة حم�س من البوؤر الإرهابية، 

ب��ع��د و���س��ل��ه��ا مب��ح��اف��ظ��ت��ي ح��ل��ب وح���م���اة، ويف ���س��وء 

ق���رب تطهر الر�سنت  ت��ت��ح��دث ع��ن  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 

والق�سر من امل�سلحني، لكن لي�س م�ستبعداً اأن يقدم 

ي�سكل  م��ا،  اأمني  عمل  على  لبنان  �سمال  يف  امل�سلحون 

الأمني  الو�سع  اإىل تدهور  ت��وؤدي  املجهول«،  »قفزة يف 

ال�سيا�سة  يف  توظف  وقد  الداخلي،  ال�ستقرار  و�سرب 

املحلية، ل �سيما يف ال�ساأن النتخابي.

ح�سان احل�سن

المناورات السياسية لتمرير »الستين« قد تنقلب أمنية
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مقابلة

ن��اج��ي  ب���ع���ب���دا  ن���ائ���ب  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

غاريو�س، الق�سايا وا�سحة جداً؛ كل �سلطة 

ف��اإن  وبالتايل  ح��دة،  على  بواجباتها  تقوم 

واحلكومة على  رئي�سي اجلمهورية  توقيع 

اأ�سا�س  الناخبة على  الهيئات  مر�سوم دعوة 

قانون االنتخاب النافذ، اأي قانون ال�ستني، 

واالإ���س��اح  التغيري  ولتكتل  اإل��ي��ه  بالن�سبة 

�سيئاً من معادلة رف�س  وحلفائه مل يغريرّ 

ك��اف��ة ال��ك��ت��ل داخ����ل جم��ل�����س ال���ن���واب ل��ه��ذا 

على  ب��االإح��راج  ن�سعر  »ال  يقول:  القانون، 

برعاية  م�سيحي  اإج��م��اع  ه��ن��اك  االإط����اق، 

ال��ذي  ال�ستني،  ق��ان��ون  رف�����س  على  بكركي 

ي���ح���رم ح���ق���وق امل�����س��ي��ح��ي��ني م����ن حت��ق��ي��ق 

نيابية  اأك��ري��ة  وه��ن��اك  الفعلية،  املنا�سفة 

االأرثوذك�سي،  اللقاء  م�سروع  عملياً  ��د  ت��وؤيرّ

ال�سيا�سيني،  ال��ف��رق��اء  م��ن  اأي  وب�سراحة، 

وقال  جتراأ  امل�ستقبل«،  »تيار  �سمنهم  ومن 

اإن����ه ي��ري��د ان��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى اأ���س��ا���س ق��ان��ون 

اأن هذه  ورغ��م  ال��دوح��ة،  املعدل يف  ال�ستني 

ال��زي��ارات التي قامت  اخل��ط��وة ج��اءت بعد 

م����ورا كونيللي  االأم��ريك��ي��ة  ال�����س��ف��رية  ب��ه��ا 

ل��ل��رئ��ي�����س��ني جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ون��ب��ي��ه ب���ري، 

الكتائب  حلزبي  ب��زي��ارات  ا�سُتتبعت  والتي 

والقوات، ال ميكنها يف االأخري اإحياء ميت«.

توقيع  ع��ل��ى  غ��اري��و���س  ي��ع��لرّ��ق  مبحبة 

دع��وة  على  وميقاتي  �سليمان  الرئي�سني 

ال��ه��ي��ئ��ات ال��ن��اخ��ب��ة ق����ائ����ًا: »ومب�����ا اأن��ه��م 

االنتخابي  باال�ستحقاق  ال�سري  ي��ري��دون 

يف م���وع���ده، ف��ن��ح��ن م���ن اأك����ر ال��داع��م��ني 

وامل��وؤي��دي��ن ل��ذل��ك. ال��ت��واف��ق ال��ي��وم ال��ذي 

يحظى باأغلبية اللبنانيني وكل امل�سيحيني 

باعتباره  االأرثوذك�سي،  اللقاء  م�سروع  هو 

يزيل الغنب املزمن الذي ياحق امل�سيحيني 

وهو  املا�سي،  القرن  ت�سعينات  بداية  منذ 

ال���ي���وم )ال���ق���ان���ون ال��رث��وذك�����س��ي( االأق����رب 

ال��ن��واب«، وي�سيف  الإق���راره داخ��ل جمل�س 

غ���اري���و����س: »ت��وق��ي��ع رئ��ي�����س��ي اجل��م��ه��وري��ة 

ال  الناخبة  الهيئات  دع��وة  على  واحلكومة 

الت�سريعي،  النيابي  املجل�س  دور  ان  يعطرّ

ال��د���س��ت��وري،  املجل�س  �ساحية  ح��ت��ى  وال 

وبالتايل  ه��ذا احل��د،  ينتهي عند  ودوره���م 

مل يعد باإمكانهما فعل اأي �سيء«.

متفقون مع القوات والكتائب

طبيب  �سوؤال  ي�ستتبع  غاريو�س  ك��ام 

���ع���ة م���ن قبل  ب��ع��ب��دا ع���ن اخل���ط���وة امل���ت���وقَّ

�سن�سري  »ن��ح��ن  ي���رد:  ال�سيا�سي،  فريقهم 

وال��ق��ان��ون  الطبيعي،  الت�سريعي  ب��امل�����س��ار 

اللجان  داخ���ل  عليه  ���س��وت  ال���ذي  الوحيد 

بري  الرئي�س  جم���راه،  �سياأخذ  امل�سرتكة 

ال��ت��ي يجب  ب��اخل��ط��وات  غ���ريه  م��ن  اأدرى 

ال��ل��ق��اء  اأن م�����س��روع  ب��ه��ا، واأظ����ن  ي��ق��وم  اأن 

الهيئة  ب���ه جت����اه  ���س��ي��وؤخ��ذ  االأرث���وذك�������س���ي 

ُي�سر  اأمل  ولكن  عليه«،  للت�سويت  العامة 

االأخرية،  التلفزيونية  مقابلته  يف  ميقاتي 

اللقاء  ق��ان��ون  م�سروع  مترير  رف�سه  اإىل 

تهديد  الكام  بهذا  األي�س  االأرث��وذك�����س��ي؟ 

م���ن ق��ب��ل��ه ب��اال���س��ت��ق��ال��ة يف ح���ال اإق������راره؟ 

ي��ج��ي��ب غ���اري���و����س: »م��و���س��وع اال���س��ت��ق��ال��ة 

م�����ن ع����دم����ه ت����ع����ود ل���رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة 

التكهن  ميكننا  ال  وح���ده،  ميقاتي  جنيب 

بخطواته، ولكن وفق املعطيات املو�سوعية، 

اليوم،  ب��وارد هذه اال�ستقالة  اأن��ه  اأعتقد  ال 

اأما فيما يتعلق ب�سري م�سروع قانون اللقاء 

القانوين  م�سارها  �ست�سلك  االأرث��وذك�����س��ي 

ما  خ��ري  على  �ستكون  واالأم����ور  الطبيعي، 

يرام، الأن تطبيق القوانني هو املطلوب«.

وه�������ل م�����ن ت����وا�����س����ل م�����ع ال����ف����رق����اء 

كان  اإذا  وعما  املعار�سة؟  �سمن  امل�سيحيني 

والكتائب  اللبنانية  ال��ق��وات  حزبي  موقف 

م�����ا ي���������زاالن ي����دع����م����ان م���������س����روع ال���ل���ق���اء 

االأرثوذك�سي، يوؤكد غاريو�س اأن »موقفيهما 

ال يزاالن على حالهما، رغم زيارة ال�سفرية 

االأمريكية مورا كونيللي لهما«.

انتخابات  اإجراء  وهل يتوقع غاريو�س 

ن��ي��اب��ي��ة يف ظ���ل ت��ف��ل��ت اأم���ن���ي م��ت��ن��ق��ل ب���دءاً 

اإىل �سيدا  ع��ك��ار وط��راب��ل�����س و����س���واًل  م��ن 

وعر�سال؟ يرد غاريو�س: »ح�سلت انتخابات 

املناطق، ومل  اأي��ام ويف كل  ع��دة  بلدية منذ 

اأمنية تعكر �سفوها، ما  اأي حادثة  حت�سل 

معروفة  اأ�سبحت  اأمني  تفلت  من  يح�سل 

د لل�سراع ال�سني  اأهدافها، هناك نفخ متعمرّ

ال�سيعي يف لبنان، وهي عادة من عدة �سغل 

حتريك ع�سب الناخبني، ولكن يف النهاية 

اأمن لبنان م�سيطر عليه، واجلي�س والقوى 

بتفلت  ي�سمحوا  لن  وال�سيا�سيون  االأمنية 

االأمور من عقالها«.

الكلمة الف�صل ملجل�س النواب

ب��ال��ع��ودة اإىل ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي، هل 

اللقاء  ق��ان��ون  م�سروع  مي��ر  اأن  املحتمل  م��ن 

د�ستورياً،  ي�سقط  واأن  نيابياً  االأرث��وذك�����س��ي 

الرئي�سان مي�سال �سليمان  كما يوحي بذلك 

وجنيب ميقاتي؟ يقول غاريو�س يف حديثه: 

»تهديد �سليمان بالطعن جاء قبل اأن ي�سبح 

هناك  قانوناً..  االأرثوذك�سي  اللقاء  م�سروع 

�سيد  النيابي  املجل�س  ال�سلطات،  بني  ف�سل 

نف�سه، يف النهاية بعد ت�سويت الهيئة العامة 

على القانون واإر�ساله من قبل الرئي�س بري 

اإىل رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ل��ت��وق��ي��ع��ه، ل��ي��ديل 

ل��ك��ل ح���ادث ح��دي��ث، ويف  ب���راأي���ه، ويف حينها 

ل��راأي  امل��و���س��وع  يف  الف�سل  الكلمة  النهاية 

جمل�س النواب واملجل�س الد�ستوري«.

���س��األ��ن��ا غ���اري���و����س ع���ن ال���ق���ان���ون ال���ذي 

ي�سعر اأنه �سيخو�س االنتخابات على اأ�سا�سه، 

لدائرة  النيابي  املقعد  عن  مر�سح  اأن��ه  �سيما 

بالقانون  االنتخابات  »نخو�س  يرد:  بعبدا؟ 

نحن  ال���ن���واب،  جمل�س  عليه  ي�����س��وت  ال���ذي 

ليعرف  النهاية  يف  موقفنا،  معروف  كتكتل 

اأن  امل�سيحي  التمثيل  ت�سحيح  يعرقل  م��ن 

م��رح��ل��ة ���س��رذم��ة ال����دوائ����ر امل�����س��ي��ح��ي��ة وف��ق 

مقايي�س م�سالح بع�س القوى لن تفلح بعد 

كاملة،  حقوقنا  باأخذ  متم�سكون  نحن  االآن، 

احل��ق،  ه��ذ  يعطينا  ق��ان��ون  الأي  ومنفتحون 

الأن تهمي�س اأي طائفة لي�ست مراد اأي فريق 

لي�س  حقوقهم  امل�سيحيني  واأخ���ذ  �سيا�سي، 

تعدياً حلقوق طائفة اأخرى«.

�صورية

�سورية  يف  احلا�سل  الكبا�س  عن  وم��اذا 

ب��ني حم���ورْي اأم��ريك��ا واخل��ل��ي��ج وت��رك��ي��ا من 

ج��ه��ة، وحم���ور امل��ق��اوم��ة امل��دع��وم م��ن رو�سيا 

اأمل  اأخ�����رى؟  م���ن ج��ه��ة  »ال��ري��ك�����س«  ودول 

ي��ن��ع��ك�����س ذل����ك ع��ل��ى ل��ب��ن��ان يف ظ���ل ت��زاي��د 

التقارير عن وجود »تنظيم القاعدة«؟ يقول 

وال  �سيا�سي  فريق  الأي  ميكن  »ال  غاريو�س: 

حتى اأمني يف لبنان تعكري اأجواء اأي م�سعى 

ب��ني احلكم  ���س��وري��ة  ت��واف��ق��ي ق��د يح�سل يف 

وامل��ع��ار���س��ة، وم��ا دام ه��ذا االأم���ر مل يح�سل 

حتى االآن، �ستبقى ال�ساحة اللبنانية مفتوحة 

ال��ب�����س��ي��ط��ة، ول��ك��ن ه��ذه  ال��ت��داع��ي��ات  لبع�س 

االأمور لن جتعل �ساحة لبنان رديفة الأحداث 

���س��وري��ة، وب��ال��ت��ايل امل�����س��ك��ل االأم���ن���ي يف ح��ال 

ح�سوله �سيكون حم�سوراً يف مكانه«.

���س��وري��ة  ق�����س��ي��ة  اأن  ي��ع��ت��ر غ���اري���و����س 

ل��ه��ا ط��اب��ع��ه��ا ال�����دويل واالإق��ل��ي��م��ي ال��دق��ي��ق، 

ال����دول رغ���م اختافهم  وب��ال��ت��ايل م�����س��ال��ح 

اإ���س��ع��ال  م�سلحتهم  م���ن  ل��ي�����س  ون��زاع��ات��ه��م 

رغم  كلبنانيني  ون��ح��ن  اللبنانية،  ال�ساحة 

العلل املوجودة داخل الوطن، بات اللبنانيون 

الأي  متحم�سني  غ��ري  توجهاتهم  مبختلف 

ن����زاع����ات م�����س��ل��ح��ة رغ����م م�����س��اع��ي ال��ب��ع�����س 

الفتنوية، فالنا�س عن حق »قرفت«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

غاريوس: عدم التوافق يعني االتجاه إلقرار »األرثوذكسي«
الذي يحظى بتأييد أكثرية نيابية وشعبية

املجل�س النيابي �س��يد نف�س��ه، وقانون ال�ستني وراءنا.. هناك 

قواعد قانونية تنتظم بها املوؤ�س�سات الد�ستورية، والرئي�س نبيه 

بري يعرف جيدًا تلك القواعد والأ�سول.

التغي��ر  تكت��ل  ع�س��و  راأي  ا�ستطلع��ت  »الثب��ات«  جري��دة 

والإ�س��اح؛ النائ��ب ناجي غاريو�س، ع��ن دعوة الهيئ��ات الناخبة 

لانتخ��اب وفق قانون »ال�ستني«، وعم��ا اإذا كان الت�سادم حتميًا 

ب��ني القوى ال�سيا�سية يف لبنان، وه��ل من لغم خمباأ وراء جولت 

ال�سفرة الأمركية مورا كونيللي لبع�س القوى؟ 

هناك نفخ متعّمد 
ني -  للصراع السُّ

الشيعي في لبنان 
وذلك من »عدة 

شغل« تحريك عصب 
الناخبين.. لكن في 
النهاية أمن لبنان 

مسيَطر عليه

) العدد 253(  اجلمعة - 8 اآذار - 2013

مـــن هنــــا وهنـــــاك

 بريطانيون في سورية
قالت �سحيفة »�سنداي تاميز« الريطانية اإن اأكر من 

ثمانني بريطانياً ذهبوا للقتال مع اجلماعات »اجلهادية« يف 

�سورية خال العامنْي املا�سينْي، وفق ما نقلته عن م�سوؤول 

»العدد  هذا  ف��اإن  ال�سحيفة  وبح�سب  كبري.  بريطاين  اأمني 

ال��ري��ط��ان��ي��ة«.  ال�سلطات  ل���دى  االإن�����ذار  ال��ك��ب��ري دق ج��ر���س 

االأ�سل  الليبي  امل��زوع��ي«،  »اإب��راه��ي��م  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 

والع���ب ف��ري��ق ك���رة ال��ق��دم يف اجل��ام��ع��ة االأم��ريك��ي��ة بلندن، 

يف  �سورية  يف  املهاجرين«  »كتائب  �سفوف  بني  ُقتل  وال��ذي 

ُيعرف اأنه  املولد، ومل  بريطاين  املا�سي، هو  ال�سهر  11 من 
من ليبيا اإال حني ذهب للقتال مع امل�سلحني »االإ�ساميني« 

املزوعي  فاإن  لل�سحيفة  القذايف. وطبقاً  ليبيا �سد نظام  يف 

)22 عاماً( ذهب اإىل �سوريا يف اآب/ اأغ�سط�س املا�سي، عقب 

تخرجه من اجلامعة.

 قاذفات »إسرائيلية«
اأكدت م�سادر »اإ�سرائيلية« يف مركز »هرتزليا« للدرا�سات 

االأمنية، اأن »اإ�سرائيل« قامت بتزويد »اجلي�س احلر« بقاذفات 

م�سادة للدروع من طراز »�سيبون B300«، واأن هذه القواذف 

اإغاثية  مل��واد  ب�سحنة  لة  اإيطالية حممرّ نقلها عر طائرة  مترّ 

لاجئني ال�سوريني و�سلت اإىل مطار بريوت بناء على طلب 

القاذفات  اإدخ��ال  مترّ  ثم  لروما،  زياته  خ��ال  غليون  برهان 

اإىل �سورية عر احلدود من �سمال لبنان. وك�سف تقرير اأن 

بالفعل يف مدينة حم�س وجبل  ا�سُتخدمت  ال�سواريخ  هذه 

�سورية  م��درع��ة  لعربة  ���س��ورة  �سابقاً  ُن�سرت  وق��د  ال��زاوي��ة، 

جرى ا�ستهدافها بهذا النوع من ال�سواريخ.

د
َّ

 تأكيد المؤك
ن�سرته  كانت  ما  الفرن�سية  »لوفيغارو«  �سحيفة  اأك��دت 

�سحيفة ال�»تاميز« الريطانية عن تدريب م�سلحي »اجلي�س 

وبالتن�سيق مع  اأم��ريك��ي��ني،  اإ���س��راف  االأردن حت��ت  احل��ر« يف 

»اإ�سرائيل«. ونقل حمرر ال�سحيفة ل�سوؤون ال�سرق االأو�سط؛ 

ال�سرق  يف  فرن�سي  ع�سكري  م�سدر  ع��ن  م��ال��رون��و،  ج���ورج 

املا�سي«.  العام  نهاية  منذ  »االأم��ر يجري  اإن  قوله  االأو�سط 

القوات  اأن  الفرن�سي،  ال�سحيفة نقًا عن م�سدرها  واأك��دت 

ب��اخ��رتاق  ت��ق��وم  امل��ن��ت�����س��رة يف االأردن  االأم��ريك��ي��ة اخل��ا���س��ة 

اآخ��ر )يف حمافظة درع��ا(،  اإىل  ال�سورية من وقت  االأرا���س��ي 

ت���دررّب  )دل���ت���ا(  االأم���ريك���ي���ة  اخل��ا���س��ة  ال���ق���وات  اأن  م�سيفة 

امل�سلحني ال�سوريني يف »مركز امللك عبد اهلل لتدريب القوات 

عمان،  غرب  �سمال  ال�سويفية  منطقة  يف  الواقع  اخلا�سة« 

.»KASOTEC«�واملعروف اخت�ساراً ب
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العاملية«،  »اال�ست�سارات  �سركة  �سنفت 

 204 املرتبة  يف  ب��ريوت  اللبنانية  العا�سمة 

بني  وال�21  ال���ع���امل،  يف  م��دي��ن��ة   221 ب���ني 

ال�سرق  منطقة  يف  دولة   22 يف  مدينة   25
البنية  م��وؤ���س��ر  واأف��ري��ق��ي��ا، �سمن  االأو���س��ط 

التحتية للمدن لعام 2012.

وقد حلت بريوت يف املركز االأخري بني 

36 دولة ذات الدخل املتو�سط  42 مدينة يف 
و�سنف  امل�����س��ح،  يف  امل�����س��م��ول��ة  امل��رت��ف��ع  اإىل 

املوؤ�سر جودة البنية التحتية يف كل مدينة 

ا�ستناداً اإىل جمموعة من العنا�سر املنوعة 

املياه،  توافر  الكهرباء،  اإم���دادات  وه��ي:  اأال 

الريد،  خ��دم��ات  الهاتف،  خطوط  نوعية 

والنقل العام، وزحمة حركة ال�سري، وتوافر 

الرحات الدولية من املطارات املحلية.

التحتية يف  البنية  عاملياً، جاءت جودة 

العا�سمة اللبنانية اأف�سل من جودة البنية 

اأبابا  التحتية يف دكا يف بنغادي�س، واأدي�س 

يف اإثيوبيا، ونواك�سوط يف موريتانيا، واأ�سواأ 

يف  ي��اون��دي  يف  التحتية  البنية  ج���ودة  م��ن 

ولواندا  جورجيا  يف  وتبلي�سي  الكامريون، 

يف اأنغوال.

اإق��ل��ي��م��ي��اً، ج����ودة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 

واخلرطوم،  نواك�سوط،  من  اأف�سل  بريوت 

و���س��ن��ع��اء، وب����غ����داد، وك���ان���ت ���س��م��ن امل���دن 

العربية ال�12 التي �سنفت يف الثلث االأ�سفل 

م��ن امل��وؤ���س��ر، ك��ذل��ك ك��ان��ت واح���دة م��ن بني 

التي �سنفت �سمن  العربية اخلم�س  امل��دن 

املدن الع�سرين ذات البنية التحتية االأ�سواأ 

92 يف املئة من املدن  عاملياً، وتالياً، تفوقت 

امل�سمولة يف امل�سح على بريوت حيال جودة 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال�����س��ب��ب وا����س���ح، وه��و 

اأن���ه���ا ت��ف��ت��ق��ر اإىل اخل��ط��ط ط��وي��ل��ة االأم���د 

ل��ت��اأه��ي��ل ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة و���س��ي��ان��ت��ه��ا، من 

ث وال حرج  اإم����دادات ال��ك��ه��رب��اء، ح���درّ حيث 

ع���ن ال���ك���اب���ات واالإم����������دادات واخل���ط���وط 

بداًل  ب��ريوت،  �سماء  حتتل  التي  الع�سوائية 

من اأن تكون حتت االأر�س كما هو احلال يف 

املياه،  اأم��ا جلهة توافر  ال��دول،  الكثري من 

التي  املباين  من  الكثري  ب��ريوت  يف  فهناك 

والتي  ي��ج��ب،  كما  ال�سفة  م��ي��اه  ت�سلها  ال 

تعتمد على االآبار االرتوازية واملياه املاحلة 

ال�سرب،  مياه  ت�سرتي  بينما  لا�ستخدام، 

وبالن�سبة للنقل العام فيكاد يكون معدوماً، 

اأم���ا ح��رك��ة ال�����س��ري، ف��ه��ي م��زدح��م��ة ط��وال 

النهار ب�سبب تكد�س ال�سيارات يف العا�سمة، 

االأزم��ة  لهذه  قريب  حل  من  ما  اأن  ويبدو 

التي ت�ستفحل يف ال�ستاء.

ورغم املوؤ�سر املذكور، اأكد رئي�س بلدية 

بريوت بال حمد اأن البنى التحتية ملدينة 

بريوت ممتازة، وذلك يعود اإىل خطة بلدية 

ب���ريوت و�سعت  ب��ل��دي��ة  اأن  ب����ريوت، ك��ا���س��ف��اً 

يف  التحتية  البنى  تطوير  اأج��ل  م��ن  خطة 

يف  واالأح�����دث  م��ت��ط��ورة  لت�سبح  العا�سمة 

اأواخ��ر العام  اأنه يف  اإىل  لبنان، واأ�سار حمد 

ملدينة  الرئي�سة  اخلطوط  �ستكون   2013

اإن�ساء بنى حتتية  ب��ريوت قد نفدت، جلهة 

ال�سرف  وم��ي��اه  االأم��ط��ار  م��ي��اه  لت�سريف 

ال�سحي، الفتاً اإىل اأن امل�سكلة االآن يف البنى 

التحتية هي اأن هذه املياه ت�سب يف البحر.

يذكر اأن رئي�س بلدية بريوت كان حمل 

خال اللقاء الذي نظمه املركز االإ�سامي  

يف ع��ائ�����س��ة ب���ك���ار ب��ع��ن��وان »ب��ل��دي��ة ب���ريوت 

ال��وع��ود  م��ن  ال��ك��ث��ري  وم�ستقبًا«  ح��ا���س��راً 

مب�ساريع ملحة حتتاج اإليها املدينة، بع�سها 

وبع�سها  مدته،  طالت  وق��د  التنفيذ،  قيد 

االآخ�������ر مل ت���رف���ع �����س����ارة ان���ط���اق���ة ب��ع��د، 

م�سوؤولية  البلدية  رئي�س  األ��ق��ى  م�ساريع 

�سعوبة حتقيقها على البريوقراطية التي 

ال��ع��ام��ة،  واالإدارات  ال��ب��ل��دي��ة  ع��م��ل  حت��ك��م 

ال�سلطة  دائ���م:  رئي�سي  معوق  اإىل  اإ�سافة 

بريوت  حمافظ  يحتكرها  التي  التنفيذية 

بالتكليف نا�سيف قالو�س.

االآت��ي من  البلدية  رئي�س  وقد حتدث 

القطاع اخلا�س، والذي كان قد انتخب يف 

الثالث من اأيار عام 2010 عن البريوقراطية 

يحتاج  ف�»القرار  البلدية،  فيها  تغرق  التي 

يف  ي�سجل  حتى  كاملة  اأ�سابيع  ثاثة  اإىل 

القلم«، و»اليا�س ي�سبق حممد اإىل ال�ساة 

ان��ت��ظ��ار املوظفني  ي���وم اجل��م��ع��ة«، ق��ا���س��داً 

للمغادرة. العمل  دوام  النتهاء   الر�سميني 

كما اأنه عر�س للعديد من امل�ساريع اجلاري 

تنفيذها يف العا�سمة، ومنها »متحف ذاكرة 

ب�����ريوت« )ب��ي��ت ب�����ريوت( امل�������س���روع ال��ت��اب��ع 

للبلدية، والذي تبني يف وقت من االأوقات 

باأن تراخي�سه »مقبورة« يف البلدية نف�سها، 

املهملة،  حلو«  �سارل  »حمطة  خ�س  ما  ويف 

اأك����د اأن امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ق��د اأجن����ز و�سع 

واإدارة  وت��رم��ي��م  ل��ت��اأه��ي��ل  ����س���روط  دف���ات���ر 

ي��ط��ال��ب��ون  امل��ع��ار���س��ني  اأن  امل���ح���ط���ة، غ���ري 

بالتاأجيل طوال الوقت، كون امل�سروع ي�سكل 

يف ال��وق��ت احل����ايل خ�����س��ارة ك��ب��رية نتيجة 

للو�سع ال�سوري.

واأعلن حمد عن اإن�ساء »�سوق اخل�سار 

ب��امل��ف��رق« على ج��زء م��ن العقار  وال��ف��واك��ه 

امل��زرع��ة،  1925 يف منطقة  ال��رق��م  ال��ب��ل��دي 

وال������ذي، ب��ح�����س��ب م���ا اأك�����د، ���س��ي��ك��ون مبنى 

حديثاً وع�سرياً ولي�س جمرد »هنغار«، على 

تنتهي  ك��االآت��ي:  فيه  العمل  اآلية  ت�سري  اأن 

الدرا�سات يف الربيع املقبل، وخال ال�سيف 

جت���ري امل��ن��اق�����س��ة، وق��ب��ل اخل��ري��ف يو�سع 

العقار  تخ�سي�س  واأعلن  االأ�سا�س،  احلجر 

مرت  األ���ف   14 مب�����س��اح��ة  امل���زرع���ة   �  2639
األف   11 للم�سلمني  مربع كمدافن جديدة 

ب��ريوت،  اأب��ن��اء  من  ال�سنة  للم�سلمني  منها 

اأبناء  من  ال�سيعة  للم�سلمني  اآالف  وثاثة 

بريوت.

وحت������دث ع����ن امل���خ���ط���ط ال��ت��وج��ي��ه��ي 

متنزه  اإىل  اخل��ي��ل  �سباق  م��ي��دان  لتحويل 

دو فران�س«  »اإي���ل  م��ع  االت��ف��اق  اإذ مت  ع���ام، 

ويتم العمل على خطة لتحويل هذا العقار 

املو�سيقية،  للحفات  يخ�س�س  مركز  اإىل 

وي��ت�����س��م��ن ب���ح���رية ا���س��ط��ن��اع��ي��ة، ون���ادي���اً 

للفرو�سية، ومطاعم �سديقة للطبيعة.

�سنكون   2013 اأنه »يف اآخر العام  وذكر 

ج��اه��زي��ن ل��ت��ل��زمي م�����س��روع حت��وي��ل امللعب 

اإىل  اجل��دي��دة  الطريق  يف  احل��ايل  البلدي 

م��رك��ز م����دين ب��ي��ئ��ي ري���ا����س���ي، م���ع م��وق��ف 

ل�2500  ي��ت�����س��ع  امل��ل��ع��ب  ل��ل�����س��ي��ارات حت���ت 

���س��ي��ارة«، واأن »جم��ل�����س االإمن����اء واالإع��م��ار 

بلدي  م��ل��ع��ب  الإن�����س��اء  ال���درا����س���ات  �سي�سع 

ج���دي���د يف ����س���ارع ع��م��ر ب���ي���ه���م«، )م��ن��ط��ق��ة 

املزرعة ق�سق�س(.

ال�سوارع  ك��ل  تزفيت  �سيتم  اأن��ه  ر  وب�سرّ

ال�ستاء،  ف�سل  انتهاء  بعد  لكن  وال��زواري��ب 

ال��ب��ن��ي��ة  اأع����م����ال  ت��ن��ت��ه��ي   2014 واأن������ه ع����ام 

ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ب������ريوت، وت��ت�����س��م��ن ال��ب��ن��ي��ة 

وخطوط  ال�ستاء  م��ي��اه  خ��ط��وط  التحتية 

امل���ي���اه االآ���س��ن��ة »ال���ت���ي ت��ن��ف��ذ ك��ل��ه��ا بح�سب 

املوا�سفات العاملية«، على حد قوله، ويف ما 

خ�س ُحرج بريوت، قال اإنه جاري العمل مع 

الفرن�سيني لو�سع نظام ل�سيانته وحمايته 

»فاحُلرج  خا�سة،  ل�سركة  تلزميه  اأجل  من 

اأن  اإىل  واأ�سار  ي�ستمر مقفًا«،  اأن  ال يجوز 

الرا�سدون  هم  اليوم  احل��رج  يدخلون  من 

خا�سة،  ب��ط��اق��ة  ومب��وج��ب  �سنة   35 ف���وق 

واالأج���ان���ب ي��دخ��ل��ون ب��ا ب��ط��اق��ة، وي�سمح 

احل����را�����س ل��ل�����س��ب��اي��ا ب���ال���دخ���ول م���ن دون 

البطاقة، وطلب »ب�سعة اأ�سهر فقط«، فهل 

اأم اأنها �ستبقى  تتكلل هذه الوعود بالنجاح 

»مقبورة« يف اأدراج البلدية هي االأخرى؟

هبة �صيداين

البنى التحتية في بيروت مزرية

رئي�س بلدية بريوت بال حمد
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وكل  كما هي،  للوقائع  ق��راءة  بل هي  واالجتهادات،  التحليات  ه��واة  ل�سنا من 

عقول  بني  والتمييز  احلقيقة،  مام�سة  لكيفية  وواعياً  مدركاً  بات  لبناين  مواطٍن 

راجحة وازنة تتابع ما يح�سل على االأر�س اللبنانية، وبني عقول تعي�س يف غربة عن 

واقعها، وترى اأن البلد باألف خري، واأن ال �سيء ُيعيق اإجراء االنتخابات النيابية يف 

موعدها املقرر يف التا�سع من حزيران وخال يوم واحد، علماً اأن ال قانون انتخابات 

حتى تاريخه، واملوعد االأق�سى الإقراره هو احلادي ع�سر من اآذار، واإال فاالنتخابات 

د بقايا حلم يف عقول فرغت من  لة ُحكماً، الأن اعتماد قانون ال�ستني هو جمررّ موؤجرّ

بقايا فكر ووعي لاأمور ودخلت يف كوما العوامل االفرتا�سية.

اإ�سرار  واأبلغه  ي  بررّ نبيه  بالرئي�س  احلريري  �سعد  الرئي�س  ات�سل  ب�ساطة  بكل 

ي باأن  »تيار امل�ستقبل« على اإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها، واأجابه الرئي�س بررّ

قانون االنتخابات العتيد يجب اإقراره قبل البحث يف اإجراء االنتخابات.

ر �سلباً على توترّرات الروؤية  اأثرّ د يف عامل خا�س �سعد احلريري، وال�«تويرت«  يغررّ

�سعبيته  ن�سبة  اأن  تفيد  الدقة  اإح�سائية عالية  اآخر  لع على  يطرّ اأنه مل  ويبدو  لديه، 

 ٪20 ونحو  جمتمعة،  ال�سلفية  للحركات   ٪30 مقابل   ،٪23 هي  ني  ال�سُّ ال�سارع  يف 

موزرّعة على القيادات ال�سنيرّة االأخرى، و18٪ ما زالوا �سمن اخلط القومي العروبي، 

ات ال�ساحة ال�سيا�سية. والن�سبة ال�سئيلة الباقية متاأرجحة يف مواقفها طبقاً ملتغريرّ

قد تكون حماولة التذاكي االأخرية التي يواجه بها الرئي�س احلريري مطرقة 

القانون االأرثوذك�سي من فوق، و�سندان الن�سبية بدائرة واحدة على م�ستوى لبنان 

من حتت، وكاملح�سور ما بني املطرقة وال�سندان ي�سررّ على االنتخابات يف موعدها، 

اأن قانون ال�ستني ما زال  ويتقاطع معه يف هذا الَوَهم النائب جنباط، ظناً منهما 

قابًا للحياة، وقابًا للت�سويق لدى القيادات ال�سيا�سية من جهة، ولدى الناخبني 

امل�سيحيني من جهة اأخرى، وال يدركان اأن الناخب امل�سيحي بات وللمرة االأوىل القوة 

ال�ساغطة على قياداته، بعد اأن ذاق نكهة احلق الكامل وغري املنقو�س الذي يوؤمنه 

القانون االأرثوذك�سي، وما التحالف امل�ستجد يف االنتخابات البلدية يف القبيات �سد 

الائحة املدعومة من نائب امل�ستقبل هادي حبي�س، �سوى بداية ردود الفعل امل�سيحية 

القبيات  اأر���س يف  بيع  اإن كان عر مترير  امل�سيحيني،  على كل متواطئ �سد حقوق 

بطريقة مريبة ل�سخ�س من عكار، اأو من خال مواقف النائب حبي�س املرتهنة ملن 

اأو�سلوه اإىل كر�سي النيابة من غري امل�سيحيني.

يوم  متنقلة  مريبة  حتركات  مع  اأي�ساً  تقاطعت  احلريرية  »التذاكي«  حماولة 

�ستكون  اإنها  وق��ال  اأ�سبوع،  قبل  بها  د  ه��درّ االأ�سري  اأحمد  ك��ان  والتي  املا�سي،  اجلمعة 

غري م�سبوقة ويف اأكر من مكان يف لبنان، فقد مهدت لها ال�سيدة بهية احلريري 

واأ�سدرت مع  ال�سغرية،  املماحكات  �سيا�سة  م�ستوى  اإىل  االأ�سف  مع  انحدرت  عندما 

ال�سنيورة بياناً ينتقد خطاب ال�سيد ح�سن ن�سراهلل االأخري، ثم توالت االأحداث التي 

وحجزهم  رومية  �سجن  يف  االإ�ساميني  »انتفا�سة«  فكانت  االأ�سري،  بها  د  وه��درّ وعد 

هاجمت  ال��ذي  الوقت  يف  عاجلها،  اأن  اجلي�س  لبث  ما  االأمنية  القوى  من  لعنا�سر 

دت اإمام امل�سجد بعدم  جمموعة من ميلي�سيا ال�سيخ �سعد م�سجد حممد االأمني، وهدرّ

ُقطعت  ثم  الو�سع،  ملعاجلة  اأي�ساً  اجلي�س  فبادر  �سعد،  لل�سيخ  خطبته  يف  �س  التعررّ

اإ�سكال ح�سل بني مرافقيه  ال على خلفية  ال�سهرّ مع  ت�سامناً  الطرقات يف طرابل�س 

فتح  اإع��ادة  على  االأمنية  القوى  عملت  واأي�ساً  عنجر،  جم��دل  يف  اللبناين  واجلي�س 

الذي  �س لاأ�سري،  التعررّ ر حزب اهلل من  ال�ساهر ليحذرّ اأط��لرّ خالد  الطرقات، فيما 

ذ تعليمات  نفرّ ب��اأن  اأم��ام �سقق »جريانه« يف ع��را،  ال��ذي كان مقرراً  اعت�سامه  انتهى 

داخل  �سوى  باالعت�سام  له  ال�سماح  بعدم  املركزي يف اجلنوب  االأم��ن  �سارمة ملجل�س 

د بها االأ�سري بتواطئ وا�سح  اعة ال�سابون التي هدرّ م�سجد بال بن رباح، وانتهت فقرّ

فة، نتيجة وعي اأبناء �سيدا من التجار والفعاليات  مع امل�ستقبل وبع�س االأبواق املتطررّ

وانهزمت  االأ�سري،  اأحمد  ا�سمها  ال�سيداويني حلالة غريبة على جمتمعهم  ورف�س 

ال�سيدة بهية احلريري ومعها ال�سنيورة اأمام اخلطاب الوطني اجلامع للنائب اأ�سامة 

�سعد.

وهو  احل��ري��ري،  �سعد  لل�سيخ  االنتخابية  ال�سوارع  يف  لة  متنقرّ �سابون  اعات  فقرّ

عليه  ينطبق  وال  موعدها،  يف  نيابية  بانتخابات  يطالب  ال�سمع،  عن  غائب  كعادته 

�سوى املثل ال�سهري: »رايح عاحلج.. والنا�س راجعة«.

اأمني اأبو را�صد

رايـح عــالـحـّج.. والــنـــاس راجـعـــــة



ي�����س��ن الأم����ن امل�����س��ري ح��م��ل��ة وا���س��ع��ة 

اأن���ف���اق ق��ط��اع غ����زة، مغلقاً  ال��ن��ط��اق ع��ل��ى 

���س��ري��ان احل��ي��اة ال��رئ��ي�����س��ي ال����ذي اع��ت��ا���ش 

اأهل قطاع غزة على وجوده خالل �سنوات 

احلملة  وال��ق��ا���س��ي،  ال�سعب  احل�����س��ار  م��ن 

امل�����س��ري��ة جت����ري ب���ال ه������وادة، وب��ط��ري��ق��ة 

م��ب��ت��ك��رة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأن����ف����اق، حيث 

يبطل  ما  العادمة،  باملياه  اإغراقها  يجري 

�سالحيتها، ومينع اإعادة فتحها، ويحولها 

يف الآن عينه اإىل بوؤرة لالأمرا�ش، �ستحتاج 

معاجلتها اإىل جهود م�سنية.

الطريقة اجلديدة مل تخطرعلى بال 

ورمب��ا  واأج��ه��زت��ه يف حينه،  م��ب��ارك  ال�سيد 

خطرت يف بال الأجهزة )هي ذات الأجهزة 

مل  اأو  يوافق،  مل  مبارك  ولكن  باملنا�سبة( 

اتخاذ  على  ق����ادراً  يكن  مل  ولعله  ي�سجع، 

الآن  ق��رار بهذا احلجم، هناك من يتذكر 

ق�سة اجلدار الفولذي، فقد جرى الكالم 

ج��دار  لو�سع  م�سري  م�سروع  ع��ن  ك��ث��راً 

م�ستوى  دون  م��ا  اإىل  ي�سل  ال��ف��ولذ،  م��ن 

الأن����ف����اق، ف��ي��م��ن��ع امل������رور، ومي��ن��ع احل��ف��ر، 

ع��ن متويل  ���س��ور، وحكي  التقاط  وج��رى 

اأمركي للم�سروع.

ذاك زمن م�سى، ولكن يف وقتها قامت 

الدنيا ومل تقعد يف وجه اخلطة امل�سرية، 

وا�ستنكار  �سجب  هناك  وكان  الكثر،  كتب 

امل�سروع مل ي�ستكمل،  اأن  واإدان���ة، والأرج��ح 

ب��دع��وى حماية  م��ن��ه،  اأج�����زاء  ن��ف��ذت  واإن 

اإىل  ال�سالح  تهريب  امل�سري، ومنع  الأمن 

ق��ط��اع غ���زة، وي��وم��ه��ا، ك��ان »الإخ�����وان« هم 

الأعلى �سوتاً، يف رف�ش اجلدار الفولذي، 

و»جتويع اأهلنا يف غزة«.

اإغ���������راق الأن�����ف�����اق ي���ت���م حت����ت ذات 

حماية  طفيفة:  تغيرات  مع  العناوين 

ال�سالح  تهريب  وم��ن��ع  امل�����س��ري،  الأم���ن 

م���ن ق���ط���اع غ����زة اإىل م�����س��ر! وب���وج���ود 

ح��ك��وم��ة »الإخ�����������وان«، ب����دل م���ب���ارك يف 

ال���ق���اه���رة، امل��ت��غ��ر الأ����س���ا����س���ي ال��الف��ت 

ه��ن��ا يت�سل ب��وج��ه��ة »ت��ه��ري��ب« ال�����س��الح، 

ي��ق��ال  اأن  ت��ري��د  ح��ك��وم��ة »الإخ��������وان« ل 

فاخرتعت  غ��زة،  عن  ال�سالح  متنع  اإنها 

ح��ك��اي��ة ال�����س��الح امل���ه���رب م���ن غ����زة اإىل 

م�سر، وترويج احلكاية يتم ب�سكل �سريع 

به،  امل�سّلم  حكم  يف  ب��ات��ت  حتى  و�سل�ش، 

ياأتي  اأي��ن  م��ن  لل�سوؤال:  جهد  اأي  ودون 

هذا ال�سالح اإذاً؟

م����ن ال���ط���رائ���ف ال���ت���ي راف����ق����ت ح��م��ل��ة 

جماعة مبارك على الأنفاق يف حينه، حديث 

عن اإغراق م�سر باملخدرات، وتهديد الأمن 

الكربى، يف  الطرفة  اأما  مل�سر،  القت�سادي 

زمن جماعة »الإخوان«، فهي حكاية ال�سالح 

املهرب من غزة اإىل م�سر.

الأنفاق.. واملعرب

م��ن ال��ب��داي��ة، لي�ش وج��ود الأن��ف��اق يف 

غزة بالظاهرة اجليدة، لقد وجدت ب�سبب 

اإغ������الق امل���ع���رب واحل�������س���ار اجل���ائ���ر ال���ذي 

اأو  الظاهرة،  ورافقت  القطاع،  على  فر�ش 

تعادل  رمب��ا  كثرة  �سلبيات  عليها  ترتبت 

اإيجابياتها، واملق�سود هنا، اأن الدفاع عنها، 

الغزيني باحل�سول على  هو دفاع عن حق 

احلياة،  ا�ستمرار  على  تعينهم  التي  امل��واد 

اأنف�سهم،  عن  الدفاع  و�سائل  على  وكذلك 

امل�ستمر  يف م��واج��ه��ة الح��ت��الل وع��دوان��ه 

عليهم.

اأما احلل الأمثل يف التعامل مع هذه 

ال��ظ��اه��رة م��ن��ذ ال���ب���داي���ة، ف��ك��ان ي��ك��م��ن يف 

اأعلن  الذي  املعرب، وحتدي الحتالل  فتح 

الن�سحاب من القطاع، واأبقى على ح�ساره 

ب��راً وج��واً وب��ح��راً، وم��ن خ��الل املعرب، كان 

اأن ي��ح�����س��ل اأه�����ايل ق���ط���اع غ��زة  م��ت��وج��ب��اً 

الالزم  ال�سالح  على  واأي�ساً  اأقواتهم،  على 

للدفاع عن اأنف�سهم، ومواجهة الحتالل.

ال�����س��ي��ا���س��ات امل�����س��ري��ة جت���اه ال��ق��ط��اع، 

�سبه  اأو  م�ستحياًل،  الأم��ث��ل  احل��ل  جعلت 

ح��ل��م، وب����دًل م��ن ذل���ك، اخ��ت��ار امل�سريون 

�سيطنة غزة واأهلها، واختاروا زمن مبارك 

ث��ن��ائ��ي��ة ل��ت�����س��وي��غ م��وق��ف��ه��م، ت��ت��ح��دث عن 

امل��ع��رب، ل  ات��ف��اق دويل، ينظم عمل  وج��ود 

ت�ستطيع م�سر النقالب عليه، وعن اأنهم 

الفل�سطيني،  ل يريدون تكري�ش النق�سام 

مبنح املعرب، و�سعاً �سرعياً.

اإىل جانب هذه الثنائية، تولت حكومة 

�سيطنة  النخب  من  كثر  ومعها  م��ب��ارك، 

ال��ق��ط��اع، ف��ع��ن��دم��ا ان��ف��ل��ت ال��غ��زي��ون حتت 

ال�سغط، ودم��روا ج��زءاً من اجل��دار الذي 

يف�سلهم عن اأر�ش �سيناء امل�سرية، اتهموا 

باأنهم ي�سدرون اإىل م�سر عمالت مزورة، 

وخمدرات، واإرهابيني، دفعة واحدة، ولعل 

الكثريني يذكرون تلك الت�سريحات التي 

اأه��ايل  متهمة  وعن�سرية،  اأك��اذي��ب  تن�سح 

تفجر  ذل��ك  يف  مبا  ال�سرور،  بكل  القطاع 

الكنائ�ش يف م�سر.

يف ذلك الوقت، كان »الإخ��وان« وقوى 

الأداء  تنتقد  الأخ���رى،  امل�سرية  املعار�سة 

اأن احل��ك��وم��ة  ب�������س���دة، وت��ع��ل��ن  احل���ك���وم���ي 

امل�����س��ري��ة م��ل��زم��ة ب��ف��ت��ح امل���ع���رب، وت���اأم���ني 

ال��ق��ط��اع، م��ن خ��الل��ه،  اح��ت��ي��اج��ات  �سيولة 

حتى اأن بع�سهم، �سرح ب�سرورة اأن تتوىل 

و�سائل  و�سول  تاأمني  امل�سرية،  احلكومة 

الدفاع عن النف�ش اإىل القطاع.

�سيطنة القطاع واأهله، كانت مفهومة 

ت�سويغ  ك����ان مم��ك��ن��اً  م���ا  اإذ  م���ب���ارك،  زم����ن 

دون  القطاع،  على  والتواطئ  بل  ال�سمت، 

تعميم اإح�سا�ش بخطر ي�سكله اأهل غزة على 

م�سر كلها، ولي�ش على حكم مبارك فقط.

وب���ع���د ال����ع����دوان ال�����س��ه��ي��وين وا���س��ع 

تردد   ،2009 النطاق على القطاع، -2008 

كالم عن تعهد م�سري وا�سح، لل�سهاينة، 

ب��اإي��ج��اد ح���ل مل�سكلة  امل��ت��ح��دة  ول���ل���ولي���ات 

وج����ود الأن����ف����اق، وم��ن��ع م���ا ���س��م��ي تهريب 

ال�سالح، عربها اإىل داخل القطاع.

اأمل القطاع  بعد �سقوط مبارك، كان 

واأهله معلقاً على قيام احلكام اجلدد، بفتح 

امل��ع��رب، واإن���ه���اء امل��ع��ان��اة ال��ط��وي��ل��ة، وق��ي��ل: 

انتظروا، ف�»الثورة« لديها م�سكالت كثرة 

ت��ري��د ع��الج��ه��ا، و���س��ي��ف��ت��ح امل��ع��رب، وي��غ��رق 

القطاع يف اخلرات.

        

ال�سيطنة م�ستاأنَفة

ط����ال الن���ت���ظ���ار دون ج�����دوى، وب���دل 

اأن ي�سمع ك��ل ال��ع��رب م��ن احل��ك��ام اجل��دد، 

كالماً ي�سبه ن�سف كالمهم قبل »الثورة«، 

ب��ل��ع ه����وؤلء ك��ل ك��الم��ه��م ال�����س��اب��ق، و�سمع 

اجلميع، حديثاً علنياً وا�سحاً، عن اللتزام 

باملعاهدات الدولية، ويف طليعتها، معاهدة 

ك��ام��ب دي��ف��ي��د )ل دف����اع ع��ن ال��ق��ط��اع، بل 

فتح  )ل  املعرب  واتفاقية  بح�ساره(  التزام 

رف�ش  ج��دي��د(،  دويل  ب��ات��ف��اق  اإل  للمعرب 

ال��ب��ع�����ش ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل���ق���ائ���ق امل��ع��ل��ن��ة 

ال��ع��ن��ي��دة، ب��ل واأ���س��ر ع��ل��ى ت�سويق ال��وه��م 

ملزمة  »ال���ث���ورة«  واأن  ق����ادم،  التغير  ب���اأن 

بتكتيكات تخفف غلواء املرتب�سني بها.

اأم������ا م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ع���م���ل���ي���ة، ف��ق��د 

القطاع،  واأه��ل  القطاع  �سيطنة  ا�ستوؤنفت 

ب��ط��ري��ق��ة غ���ر م�����س��ب��وق��ة، ف��ب��ع��د ال��ه��ج��وم 

امل�سريون  اجلنود  له  تعر�ش  الذي  الغادر 

يف رف���ح امل�����س��ري��ة، ج���رى ت��وج��ي��ه الت��ه��ام 

املهاجمني ج��اوؤوا من  اإن  نحو غ��زة، وقيل 

ال��ق��ط��اع، ع��رب الأن���ف���اق، وان���ربى حمللون 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ون ل��ت��و���س��ي��ح امل��خ��اط��ر ال��ت��ي 

ي�����س��ك��ل��ه��ا وج�����ود ق���ط���اع غ����زة ع��ل��ى الأم����ن 

امل�سري.

والأمنية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  كانت 

�سيناء،  يف  ال��و���س��ع  ج��ي��داً  تعلم  م�����س��ر،  يف 

وهم�ش البع�ش باأن احلادثة كلها، مت�سلة 

مب���وؤم���راة ع��ل��ى اجل��ي�����ش امل�����س��ري )تغير 

وزير الدفاع، وقادة الأركان بعد احلادثة(، 

�سلطة  خ���ارج  �سيناء  ب���اأن  اآخ����رون  وه��م�����ش 

وهي  ط��وي��ل،  وق��ت  منذ  امل�سرية،  ال��دول��ة 

تعج مبنظمات القاعدة والتكفريني.

امل��و���س��وع��ات،  ه��ذه  يف  الهم�ش  مقابل 

كان ال�سراخ عالياً جداً جتاه القطاع، اأغلق 

األغت  ج��دي��دة،  ترتيبات  وف��ر���س��ت  امل��ع��رب، 

اأما  ال�سابقة،  املحدودة  الت�سهيالت  بع�ش 

ك��ل��ه، فهو تركيز فكرة  ه��ذا  م��ن  الأخ��ط��ر 

اخل��ط��ر ال����ذي مي��ث��ل��ه ال��ق��ط��اع، يف اأذه����ان 

اأحد،  يتطوع  اإذ مل  امل�سري،  ال�سعب  عامة 

احلقيقة  جل��الء  جميعاً،  الجت��اه��ات  م��ن 

فل�سطينيون  وي����روي  ال�����س��ورة..  وت��ب��ي��ان 

الفرتة،  تلك  م�سر  يف  وج��وده��م  ت�سادف 

وقائع مرعبة عن الإ�ساءات التي تعر�سوا 

لها، اأما امل�سحك املبكي يف هذا امل�سهد كله، 

لذت  الفل�سطينية،  القيادات  موقف  فكان 

تغ�سب  ل  ك��ي  بال�سمت،  ت��ق��ري��ب��اً  جميعاً 

»الإخوان« ول »الثورة«، فما كان من هوؤلء 

اإل رعاية املوجة اجلديدة، والتي تقول: اإن 

الغزيني يريدون متلك �سيناء، عرب �سراء 

الأرا�سي فيها!

عبد الرحمن نا�سر
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يف هذه الأجواء املحمومة من التحري�ش، وقع العدوان 

امل��ح��دودة،  املواجهة  ه��ذه  ويف  غ��زة،  على  الأخ���ر  ال�سهيوين 

اأدائ��ه��ا،  يف  ن��وع��ي  متغر  ع��ن  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ك�سفت 

بو�سول �سواريخها اإىل »تل اأبيب«.

ال��ولي��ات  وك��ذل��ك  ك��ث��راً،  ال�سهاينة  اأق��ل��ق  املتغر  ه��ذا 

التهدئة،  اأج��ل  من  و�سيطاً  امل�سريون  ك��ان  كالعادة  املتحدة، 

جرى اإجناز وقف لإطالق النار، واتفاق على متديد التهدئة، 

وهنا توجد قطب خمفية كثرة، حول طبيعة التعهدات التي 

قدمتها القاهرة لالأمركيني وحكومة الحتالل، فالقيادات 

�سرية  ملحقات  اأو  تعهدات،  ب��اأي  علمها  تنفي  الفل�سطينية 

لتفاق التهدئة، لكن الوقائع التي تلت التفاق، تقول الكثر، 

و���س��واري��خ يف  اأ�سلحة  ع��ن م�سادرة  الإع��الن��ات  ت��زاي��دت  فقد 

بغية  وعائديته،  ال�سالح  وجهة  على  التعمية  وج��رت  �سيناء، 

وال�سالح  �سيناء،  يف  الإره���اب  �سالح  بني  متعمد  خلط  اإيجاد 

املتجه للمقاومة يف غزة، بهدف تعوي�ش ما �سرف يف املعركة 

خ��ط��وات  ال��ق��ط��اع،  �سيطنة  عمليات  ان��دف��ع��ت  ك��م��ا  الأخ�����رة، 

اأخرى، عرب الزعم باأن الفل�سطينيني، يتولون حماية مقرات 

جماعة مر�سي يف م�سر! و�سط �سمت اجلماعة التي تعرف اأن 

�سوريالية مما  اأكرث  امل�سري،  امل�سهد  الأم��ر، يجعل  مثل هذا 

امل�سرية،  التلفزيونية  القنوات  ي�ساهد  وم��ن  حقاً،  عليه  هو 

امل��ن��اه�����س��ة مل��ر���س��ي وج��م��اع��ت��ه، ي�����س��اب ب��ال�����س��دم��ة م��ن حجم 

واأهله،  القطاع  جتاه  عقاله،  من  املنفلت  واجلنون  الأكاذيب، 

للرئي�ش  املوؤيدة  الإع��الم  الذي تعتمده و�سائل  ال�سمت  ومن 

ول�»الإخوان«.

ال��و���س��وح، مر�سي قبل  ي��ب��دو الأم���ر �سديد  يف ك��ل ح���ال، 

الأزمة التي يعانيها، قدم تعهدات كثرة لوا�سنطن، وحكومة 

اأي طلب  اأن يرد  اأ�سعف من  الأزم��ة  بعد  الحتالل، ومر�سي 

لالأمركيني، ومطلب هوؤلء الرئي�ش اليوم، والذي يحملونه 

من ال�سهاينة، هو وقف و�سول ال�سالح اإىل قطاع غزة، هذا 

املطلب قدمته هيالري كلينتون عندما ح�سرت لإجناز اتفاق 

م��ن احلكومة  وع���داً  تلقت  اأن��ه��ا  والأرج����ح  الأخ����ر،  التهدئة 

امل�سرية بذلك، وبعد م�سادرة عدد من ال�سحنات، جاء القرار 

الكبر، باإغراق الأنفاق باملياه العادمة، حتى ي�سبح مترير اأي 

�سيء من خاللها م�ستحياًل، الفل�سطينيون �سامتون، »يجب 

اإغ��راق الأن��ف��اق هو  اأخ���رى«،  اإعطاء الثورة والإخ���وان فر�سة 

ملنع ال�سالح عن غزة، ولي�ش ملنع ال�سالح من غزة اإىل �سيناء، 

ميكنكم ال�ستمرار يف ال�سمت، »ال�سمت من ذهب«، حتى تروا 

اإىل اأين �سيذهب مر�سي بالقطاع واأهله.

السالح.. وإغراق األنفاق

عربي
إغــراق األنفــــاق.. وســالح غــــزة

يمكنكم االستمـرار في الـصـمت

اأحد الأنفاق التي كانت ُت�ستخدم لتاأمني احلليب لأطفال غزة
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خالل 65 عاماً من الن�سال، كان للمراأة العربية 

وا�سحة  ب�سمة  خ�سو�ساً،  والفل�سطينية  ع��م��وم��اً 

اأ�سكاله، من جميلة  الن�سال مبختلف  على خارطة 

ب��وح��رد؛ الأ���س��رة على يد الح��ت��الل الفرن�سي يف 

الفل�سطينية  القائدة  مغربي؛  دلل  اإىل  اجل��زائ��ر، 

ال�سهيدة، و�سناء حميديل يف لبنان، ثم ال�ست�سهادية 

وف�����اء اإدري�����������ش.. ق��اف��ل��ة م���ن ال��ن�����س��اء امل��ن��ا���س��الت 

دروب  اأ���س��اءت  وال�سهيدات،  واجل��رح��ى  والأ���س��رات 

اعتقلت  وزوج���ة، وم��وؤخ��راً  وبنتاً  واأخ��ت��اً  اأم��اً  الوطن 

اأخت  اأخريات، منهن  ال�سهيوين  �سلطات الحتالل 

لدورها  العي�ساوي نظراً  الفل�سطيني �سامر  الأ�سر 

يف تفعيل ق�سية الأ�سرى امل�سربني عن الطعام.

منى  الفل�سطينية  امل�����راأة  ����س���وؤون  يف  ال��ن��ا���س��ط��ة 

ت�سدر  يف  الفل�سطينية  امل��راأة  »�ساركت  تقول:  واك��د 

ك��اف��ة اأن����واع ال��ت��ح��دي��ات وال��ن�����س��الت وامل��ع��ان��اة، من 

امل��راأة  وكانت  وا�ست�سهاد،  واعتقال  وتهجر  ت�سريد 

اإىل جانبه  تقف  للرجل،  �سريكة  دوماً  الفل�سطينية 

خلدمة  عاتقها  على  امللقى  بالدور  وتقوم  وت�سانده 

ظل  يف  امل���راأة  عملت  وق��د  العادلة،  وق�سيته  وطنها 

ظروف �سعبة ومعقدة، وحتملت م�سوؤوليات واأعباء 

ال�سهيوين،  ال��ع��دو  م��واج��ه��ة  يف  خ�سو�ساً  ك��ب��رة، 

ب�سكل  �ساهمت  حيث   ،1982 ع��ام  لبنان  واج��ت��ي��اح 

ك��ب��ر يف ت��ل��ب��ي��ة ال��ك��ث��ر م���ن اح��ت��ي��اج��ات ال��ن�����س��ال، 

امل��وؤن  امل��ل��ج��اأ وامل��اأك��ل للمقاومني، وت��وف��ر  ك��ت��اأم��ني 

اأعمال  وممار�سة  املحا�سرة،  للمخيمات  ال�سرورية 

اإنتاجية متّكن من مقاومة احل�سار، والقيام باأعمال 

الإ�سعاف والتمري�ش للجرحى«..

وت�����س��ي��ف واك����د: »وم����ا زال����ت ت��ق��وم امل�����راأة ب��دور 

موؤ�س�سات  يف  ك��ال��ع��م��ل  امل���ج���الت،  �ستى  يف  اأ���س��ا���س��ي 

الفل�سطينية،  والف�سائل  والأح��زاب  املدين  املجتمع 

ويف بع�ش املهن امل�سموح العمل بها داخل املخيمات، 

وممر�سة..  ومعلمة  ومهند�سة  طبيبة  عملت  فقد 

القوانني مل تن�سفها، وكانت جمحفة بحقها،  لكن 

ال�سنوية،  الإج����ازة  م��ن  احل��رم��ان  جلهة  خ�سو�ساً 

واإج�������ازة الأم����وم����ة، وم����ن ���س��رف م��ن��ح��ة الأم���وم���ة 

ال�سمان  من  واحل��رم��ان  اخلدمة،  نهاية  وتعوي�ش 

ال�����س��ح��ي والج���ت���م���اع���ي، وال��ت��م��ي��ي��ز يف ال��رتق��ي��ات 

والرتب«.

التطريز  جم��ال  يف  العاملة  ال��ع��ب��د؛  حممد  اأم 

الكثر  الفل�سطينية  امل�����راأة  اأع��ط��ت  »ل��ق��د  ت��ق��ول: 

جتاه  بامل�سوؤولية  ال�سعور  م��ن  انطالقاً  لق�سيتها، 

العودة،  يوم  �سياأتي  باأنه  واإمياناً  فل�سطني،  الوطن 

ال�سهيوين،  الح��ت��الل  �سيندثر  الزمن  ط��ال  مهما 

و�ست�سرق �سم�ش فل�سطني من جديد«.

وت��ع��ت��رب امل�����س��اه��م��ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة 

واملوؤ�س�سات  الأن��دي��ة  خ��الل  من  الوطنية  والثقافة 

الفنية والفلكلورية، والن�ساطات الرتفيهية الهادفة 

يف  خ�سو�ساً  وال���رتاث،  وال��ع��ادات  التقاليد  لتعزيز 

رو����س���ات الأط���ف���ال وم��ع��ام��ل ال��ت��ط��ري��ز، ال��ت��ي تنتج 

القرية  من  امل�ستوحاة  الفنية  الأع��م��ال  من  الكثر 

الفل�سطينية.. وتوزيعها يف خمتلف بقاع الأر�ش.

وت�����س��ي��ف ال��ع��ب��د: »اأع���م���ل يف جم����ال ال��ت��ط��ري��ز 

يف  اأ�سارك  باأنني  بالفخر  واأ�سعر  عاماً،  اأربعني  منذ 

اإحياء الرتاث الفل�سطيني ون�سره يف خمتلف اأنحاء 

العامل«.

وت�سع املنظمات الن�سائية الفل�سطينية يف لبنان 

ع����دداً م��ن امل��ط��ال��ب خ���الل خ��ط��ط عملها اأب��رزه��ا: 

والإن�سانية، على قاعدة  اإقرار احلقوق الجتماعية 

الق�ساء   ،194 للقرار  وف��ق��اً  ال��ع��ودة  بحق  التم�سك 

املجتمع  امل����راأة يف  ���س��د  التمييز  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  ع��ل��ى 

الفل�سطيني يف لبنان، العمل على رفع م�ستوى املراأة 

والقت�سادية  والثقافية  الجتماعية  الأ�سعدة  على 

اجتماعياً  الفل�سطينية  امل���راأة  ومتكني  وال�سحية، 

واق��ت�����س��ادي��اً وث��ق��اف��ي��اً، اإ���س��ه��ام��اً يف ت��ع��زي��ز دوره����ا، 

العمل  الفل�سطيني،  الوطني  الن�سال  يف  وموقعها 

متثيلها  عرب  للمراأة  النقابية  امل�ساركة  تفعيل  على 

بالإ�سافة  وال�سعبية،  النقابية  القيادية  الأط��ر  يف 

تطوير  يف  ي�سهم  ال��ذي  املهني  التاأهيل  توفر  اإىل 

ع��ل��ى حمو  وال��ع��م��ل  ل��ل��ن�����س��اء،  الق��ت�����س��ادي��ة  الأدوار 

عن  الناجمة  الن�ساء،  �سفوف  يف  املتنامية  الأم��ي��ة 

والتي  ل���الأن���روا،  التعليمية  بالتقدميات  ال��ت��ده��ور 

تطال ال�سابات وكبرات ال�سن على حد �سواء، اأي�ساً 

�سرورة العمل على دعم وتوفر امل�ساريع الإنتاجية، 

التي توفر فر�ش العمل للن�ساء الفل�سطينيات.

وتوؤمن الن�ساء يف املنظمات الن�سائية اأن هذه 

اإل من  ال��واق��ع  تتج�سد يف  اأن  احلقوق ل ميكن 

خالل رفع الوعي املجتمعي، ول ميكن للمجتمع 

اأن يتطور من دون دور فّعال  للمراأة، باعتبارها 

بنظرهن هناك �سرورة  املجتمع، ولذلك  ن�سف 

واأن  ال��ع��م��ل،  م��ي��دان  ف��ر���ش يف  تكافئ  ي��ك��ون  اأن 

ي��ك��ون ه��ن��اك ت�����س��ري��ع��ات واأن��ظ��م��ة ت�����س��م��ن حق 

كاملر�ش واحلمل  ك��ان،  العاملة لأي و�سع  امل��راأة 

وال��ر���س��اع��ة وك��رب ال�����س��ن.. ووج���ود امل����راأة يف كل 

لتنا�سل  الإ�سكالت  املجالت يجعلها تر�سد كل 

اأجل معاجلتها، وميكنها من لعب دور بارز  من 

وم��ت��ق��دم يف خم��ت��ل��ف امل���ي���ادي���ن، مب���ا ي�����س��اه��م يف 

والتقدم  وال��رق��ي  التفّوق  نحو  املجتمع  تطوير 

وا�سرتجاع احلقوق الوطنية الفل�سطينية.

�سامر ال�سيالوي
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نضاالت المرأة الفلسطينية الالجئة واألسيرة والشهيدة
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اأثناء ذروة الأزمة يف �سورية، خ�سو�ساً خميم الرموك، تدفقت 

اأعداد كبرة من النازحني الفل�سطينيني اإىل خميمات لبنان، و�سل 

�سخ�ش  األ��ف   35-30 ب��ني  م��ا  املا�سي  �سباط  منت�سف  حتى  ع��دده��م 

عملية  تفاوتت  حيث  )10.000عائلة(،  الأون����روا  ت��ق��دي��رات  بح�سب 

التفاعل مع هذه احلالة الطارئة من قبل اأطر املجتمع الفل�سطيني 

املرجعية  غياب  اأهمها  لأ�سباب  ذل��ك  ويعود  ع��ام،  ب�سكل  وموؤ�س�ساته 

الفل�سطينية الواحدة )�سيا�سية اأو اجتماعية(.

وقد تداعت عدد من املوؤ�س�سات الأهلية يف خميم عني احللوة اإىل 

عدة اجتماعات ملناق�سة املو�سوع، ومت الرتكيز على عدد من الثغرات 

الكبرة التي ظهرت ب�سكل ملمو�ش، وقد دعا املجتمعون اإىل تو�سيع 

النقا�ش، لي�سمل عدداً من الأطر الفاعلة املعنية باملو�سوع الفل�سطيني، 

كوكالة الغوث والف�سائل املن�سوية يف اأطر منظمة التحرير، وف�سائل 

والقائمني  الفل�سطينية  والنقابات  الفل�سطيني والحتادات  التحالف 

املعنية  الدولية الأخرى  الفل�سطينية واملنظمات  ال�سفارة  على مكتب 

من  ميّكن  تطويري  باأفق  اخل��روج  اأج��ل  من  وذل��ك  بالفل�سطينيني، 

الثغرات  اأب��رز  ومن  ق�ساياه،  جتاه  الفل�سطيني  املجتمع  اأداء  حت�سني 

ال��ط��وارئ  ع���دم اجل��ه��وزي��ة، وغ��ي��اب خ��ط��ط  ال��ت��ي مت��ت مناق�ستها: 

اجلامعة، بالإ�سافة اإىل �سيادة املنطق الفردي اأو الفئوي ال�ستئثاري 

الأون��روا وبراجمها  الإغاثة، وعدم جهوزية  التحرك نحو عملية  يف 

على تقدمي ما ينا�سب الأو�ساع الإن�سانية بال�سكل املطلوب.

ومت ت���ق���دمي ع����دد م���ن الق����رتاح����ات اأب����رزه����ا: ت���ب���ادل الأرق������ام 

واملعلومات )قاعدة املعلومات(، والتن�سيق الكامل يف عملية الإغاثة، 

التخ�س�سات،  وتكامل  التوزيع  عدالة  قاعدة  على  عليها  والإ���س��راف 

اأو املتحققة على  التعامل ال�ستباقي مع النتائج غر املبا�سرة  اأي�ساً 

املدى الطويل، وتركيز عمل املنظمات وفقاً لالجتماعات، بالإ�سافة 

الرقابة،  اأجهزة  وتفعيل  توزيعها  مت  التي  امل��واد  نوعية  مراقبة  اإىل 

وحّث اجلميع على املثابرة يف عملية ال�سغط  باجتاه الأطر املرجعية 

)الدولة اللبنانية، ال�سفارة الفل�سطينية والأون��روا(، واأخراً اعتماد 

الهدر  وقف  على  حر�ساً  املوؤ�س�سات  بني  وامل�ساءلة  ال�سفافية  معاير 

واملح�سوبية.

ثـغـرات بــالجملة في التعــامــل 
مـع ملف الالجئــين الفلسطينيين من ســوريـــة

للعمل على تفعيل 
المشاركة النقابية 
للمرأة عبر تمثيلها في 
األطر القيادية النقابية 
والشعبية
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5 سنوات 
من »الثبات«..
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�أن يحققه لنا،  هو حلم كثري�ً ما دعونا �هلل عز وجل 

فل�سطني  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ني  ب��رك��ب  لنلتحق  �أه���ًا  ويجعلنا 

�مل�ست�سَعفني  وح���ق���وق  �لأم������ة،  وق�����س��اي��ا  و�مل��ج��اه��دي��ن، 

و�مل�سطَهدين.

�إىل  �إ���س��اف��ة  و�ملحللني،  �ل�سيا�سيني  م��ن  كوكبة  نعم، 

�أه���ل ب���ريوت ك��ان��و� ي��ت��وق��ون حتى ول��و لن�سرة  نخبة م��ن 

�لوطنية  ومبادئهم  موقفهم  خالها  من  ُيبدون  دوري��ة 

�لرئي�س  �غتيال  بعد  خ�سو�ساً  و�لإ�سامية،  و�لقومية 

 ،2006 ع��ام  و�نت�سار مت��وز   ،2005 ع��ام  �حل��ري��ري  رف��ي��ق 

لإدر�كهم �أن ف�سل �لعدو يف ما خطط له بعد غزو �لعر�ق 

عام 2003، �سُي�سطره �إىل ��ستئنافه من لبنان - �ملقاومة، 

كونه �لبلد �لوحيد �لأكرث تاأثري�ً يف باقي �لدول �لعربية.

�ل���ذي م��نَّ علينا  حتقق �حل��ل��م بف�سل �هلل ع��ز وج���ل، 

هي  �أ�سبوعياً..  موؤقتاً  ت�سدر  �سيا�سية،  يومية  ب�سحيفة 

منرب لكل قلم حّر يخاف ويغار على وطنه و�أمته.

�لأه��د�ف كانت جلّية منذ �لبد�ية؛ ومنها �حلث على 

وحدة �لأمة ومتا�سكها، و�لدفاع عن �ملجاهدين و�أهلهم، 

�سو�ء يف فل�سطني �أو لبنان �أو �لعر�ق..

على  وحر�سنا  �ملغالة،  خالها  جتّنبنا  �سنو�ت  خم�س 

منطقي  حتليل  يف  وب��ل��ورت��ه��ا  �ل�سحيحة،  �لأخ��ب��ار  نقل 

يغلفه �لأمل بتغرّي �حلال �إىل �أح�سنه.

من  وح��ّذرن��ا  �ل�����س��ود�ن،  م�ستقبل  على  خفنا  ع��رب��ي��اً، 

خماطر تق�سيمه.. و�لأمر نف�سه بالن�سبة �إىل م�سر؛ بني 

م�سيحييها وم�سلميها.

يف تون�س، �أملنا بعودة »زيتونتها«، وجمد علمائها..

�آمَل���ن���ا �ل��ي��م��ن �ل���ذي ع��اث��ت ب��ه �ل��ت��ف��رق��ة ب��ني ق��ب��ائ��ل��ه.. 

وكذلك �حلال يف ليبيا..

�أما �سورية فقد �أبكتنا، نعم �أبكتنا �ملجازر �لتي ُترتكب 

�مل�سرتك..  �لعي�س  من��وذج  و�مل��ق��اوم��ة..  �ل�سمود  قلعة  يف 

قدوة �لعطاء.. �أمثولة �لأمن و�لرخاء.. لكننا على يقني 

باأنها �ستعود �أقوى مما كانت.

يبدد  �لذين  ُحّكامه  من  �لعربي  �خلليج  على  خوفنا 

بع�سهم ثروة �لأمة على متزيق �ل�سعوب وتغذية �لنز�عات 

وزرع �ل�سقاق..

بالرغم من كل ذلك، تبقى فل�سطني هي �لأمل، وهي 

غاية و�أ�سا�س �لعمل، وهي �لق�سية �لوحيدة �لتي ميكنها 

جمع جهود �لأمة وكلمتها من �أجل حتريرها.

حاولنا  »�ل��ث��ب��ات«،  جريدة  �سدور  على  �سنو�ت  خم�س 

خ���ال���ه���ا ت���ق���دمي ك����ل م����ا ل���دي���ن���ا م����ن ج���ه���د و�إخ����ا�����س 

ومعلومات..

ن�ستمّر  �أن  �لعهد،  ك��ل  �لعهد،  لكم  »�ل��ث��ب��ات«،  �أه��ل  ي��ا 

بالكلمة �لطيبة، و�لأ�سلوب �ملقنع.. ووعدنا لكم �أن جنهد 

علينا  تبخلو�  �أل  يف  �أملنا  لكن  �لأف�سل،  نحو  �لتقّدم  يف 

�أمل  �زدهار �سحيفتكم، وكلنا  �لن�سائح مبا فيه  بت�سديد 

�أن تتحّول �إىل �سحيفة يومية، وما ذلك على �هلل بعزيز.

رئي�س �لتحرير

عبد �هلل جربي

.. ويكبر 
الُحلم

يوؤكد نقيب �ل�سحافة �للبنانية حممد بعلبكي رد�ً على �سوؤ�ل حول تقديره 

هو  »�لثبات«  �أن  »�لثبات«،  �لأول من  �لعدد  �سدور  على  �سنو�ت  مل��روره خم�س 

�لر�سوخ و�ليقني، فكيف �إذ� كان �ل�سخ�س ر��سخاً يف معتقده، ور�سالته ثابتة يف 

نهجها و�أحامها و�أهد�فها.

جريدة »�لثبات« يف حال دقق �ملرء فيها من خال م�سرية �ل�سنو�ت �خلم�س، 

�ستوؤدي باملدقق �إىل �لتاأكيد على �أن هذه �جلريدة قامت بدور فعال يف ممار�سة 

�حلرية، وحتليل �لأو�ساع ب�سورة جمردة، �سعياً ور�ء �حلقيقة يف هذ� �لبلد.

�خلط  على  بحفاظها  لي�س  مميزة،  جتربة  »�لثبات«  قدمت  م�سريتها،  يف 

باملثابرة على �ل�سدور �ملنتظم، لت�سل �إىل  �أي�ساً  �لذي �نتهجته و�سلكته، �إمنا 

قر�ئها يف �ملوعد �ملحدد، وهي بذلك ثابتة على مو�عيدها ولقاء�تها مع نا�سها 

وجمهورها.

لقد �أكدت »�لثبات« �أنها �أمينة لقر�ئها ب�سعيها �لد�ئم ور�ء �حلقيقة، وور�ء 

كل ما ميكن �أن ي�ساعد يف تخفيف �ل�سغوط �لتي نعلم جميعاً كيف يو�جهها 

�ل�سعب �للبناين.

�ملعادن،  ُتك�سف  �ل�سعبة  �لأزمنة  ويف 

يف  و�نتظامها  »�لثبات«  مثابرة  يف  ولعل 

�ل�سدور ما يك�سف حقيقة معدنها، �لذي 

ي��ل��خ�����س ب��ال��ث��ب��ات ع��ل��ى �حل����ق و�ل��ي��ق��ني 

نلتقي  �أن  �إىل  �أح��وج��ن��ا  فما  و�ل��و���س��وح، 

وحقائق  نتائج  �إىل  ونتو�سل  ون��ت��ح��اور 

حتت �سم�س �حلقيقة، و�سطوع �ل�سوء.

يف هذه �ملنا�سبة �أحب �أن �أحّيي جريدة »�لثبات«، و�أن �أمتنى لها �ل�ستمر�ر 

�مل�سي  على  و�إ�سر�رها  �لكرمية،  �إد�رتها  جانب  من  �ملتَّبع  �ملو�سوعي  بنهجها 

يف هذ� �لنهج، �لتز�ماً باملو�سوعية �لتي من �ساأنها �أن ت�سّهل عودة �لأو�ساع يف 

لبنان �إىل طبيعتها.

يف ذكرى �سدور �لعدد �لأول قبل خم�س �سنو�ت من »�لثبات«، يختم �لنقيب 

من  مزيد�ً  لها  متمنياً  و�إد�رة،  حترير�ً  لل�سحيفة؛  �لتهنئة  بتوجيه  بعلبكي 

�لتطور و�لتقدم و�لنجاح على درب �حلرية و�لكلمة �حلرة �ل�سادقة و�جلريئة.

�أو دهر،  �أو �سهر، �سنة  �أ�سبوع  �أم ع�سر،  ل يهم كثري�ً خم�س �سنو�ت 

كلنا مكلفون باأن نحاول �إ�ساح ما ف�سد من �أمور �أمتنا، نحن يف �أزمة 

حقيقية، ويف فنت متاحقة، بعدما �سلت �أمتنا عن �لإ�سام ردحاً من 

بني  فاعًا  �لإ���س��ام  ع��اد  ثم  �أهله،  بني  غريباً  �لدين  و�أ�سبح  �لزمن، 

وما  �سيا�سية منقو�سة..  �إىل حدٍّ ما.. حماولت  و�سلوكاً  �أهله؛ عبادة 

�إىل ذلك، �ملهم �أ�سبح �لإ�سام و�سخ�سياته ورموزه �حلقيقة �أو �ملزورة، 

�ل�سغل  و�أ�سبحت �ملفرد�ت �لإ�سامية متد�ولة يف �لإعام، و�أ�سبحت 

�ل�ساغل لو�سائل �لإعام و�لعاملني يف �ل�ساأن �لعام.. ��ستب�سرنا خري�ً 

وقلنا قد جاء �حلق وزهق �لباطل، �أو تزحزح �سيء ما عن عر�سه، وما 

لبثنا �أن ر�أينا �لباطل كله ياأتي لب�ساً ثوب �لإ�سام مدّل�ساً يلب�س على 

�سمن  باأخرى،  وي��زّور  باأمور  ويكذب  باأمور،  ويوهمهم  دينهم  �لنا�س 

، وهّمنا همنينْ  ، و�لتز�ُمنا �لتز�منينْ هذه �ملعادلة �أ�سبح و�جُبنا و�جبنينْ

بل هموماً.

كنا نكاد نكتفي بال�سعار �ملرفوع: »�لإ�سام هو �حلل«، و»�حلكم مبا 

�أنزل �هلل هو �لبديل«.. �لآن مل يعد هذ� �ل�سعار كافياً، فقد ��ستطاعت 

�أن  مرت�كمة،  ظ��روف  و�إىل  و�لتع�سب،  �جلهل  �إىل  م�سافة  �مل��وؤ�م��رة 

ت�سّور للنا�س وللمجتمع �أن �لإ�سام هو �مل�سكلة ولي�س �حلل.

�ل�سيا�سي  و�لأد�ء  و�ل�سلوك  �ملوقف  �ملطلوب �إ�ساح  ذل��ك،  وعلى 

�ملجال  �لرئي�سي يف  �لت�سويه  �لإ�سام، حيث  با�سم  تاأديتهم  تتم  �لذي 

�حل��و�ر  ي�ستطيع  و�لفقهي  �لعبادي 

�أما يف  و�لإ�ساح كذلك،  ينتظر،  �أن 

�ملجال �ل�سيا�سي، فا جمال للتاأجيل 

و�خلطر  �لأك���رب  �لتزوير  هنا  �أب���د�ً؛ 

و�لأدهى يف هذه �ملرحلة.. �إن مل تكن 

ووحدة  و�ملقاومة  و�جلهاد  فل�سطني 

و�ل�سيطرة  �لنفوذ  ومو�جهة  �لأم��ة 

�أول��وي��ات وب��رن��ام��ج و�أدب��ي��ات وثقافة  �إن مل يكن ه��ذ� يف  �لأم��ريك��ي��ة، 

»�لإ�ساميني« ومن يعمل با�سمهم يف �ملجال �لعام، �إن مل يكن هذ� من 

حتدثنا  �لتي  �لفتنة  �أن  ذل��ك  فمعنى  و�لنهائية،  �لقاطعة  �لأول��وي��ات 

عنها و�لتزوير �لكبري ي�سّقان طريقهما ب�سهولة بني �مل�سلمني.

يف  جهدها  وت�سّب  �ل�سدد،  هذ�  يف  بدلوها  »�لثبات« تديل  جريدة 

نهر �لإ�ساح �لذي ينبغي �أن ي�سبح جارفاً، تخطئ �أحيانا وت�سيب يف 

�أكرث �لأحيان، ككل عمل ن�سعى فيه �إىل �لإ�ساح، لكنها تعرف طريقها 

وت�سّقه ب�سعوبة، وهي ثابتة على هذه �لثو�بت، ونحن معها ومن هو 

يف �سفنا.. و�إىل �لأمام، و�هلل من ور�ء �لق�سد، و�حلمد هلل رب �لعاملني.

�ل�سيخ ماهر حمود

�إمام م�سجد �لقد�س

ثبتت  �لتي  »�لثبات«،  �سنو�ت على �سدور  خم�س 

وعلى  �لأم��ة،  بق�سايا  �مللتزم  �ل�سيا�سي  �ملوقف  على 

و�ملجات،  �ل�سحف  من  �لعديد  بني  �ملهني  �ملوقع 

ر�سالتها  ع��ن  تتحول  �ل��ت��ح��ولت مل  زم��ن  وه��ي يف 

�لإع��ام��ي��ة يف �لن��ح��ي��از �إىل ه��م��وم �ل��ن��ا���س وط��رح 

م�ساكلهم �لقت�سادية و�لجتماعية، ومل تقف على 

�حل��ي��اد يف مو�سوع �مل��ق��اوم��ة، �ل��ت��ي ه��ي ع��زة �لأم��ة 

وكر�متها، يف زمن كانت �لهز�ئم و�لنكبات و�لنك�سات 

ف���اإذ� باملقاومة تنقلهم  �ل��د�ئ��م،  �ل��ع��رب  ه��ي ع��ن��و�ن 

بتاريخهم  بهم ول  يليق  �ل���ذي ل  �مل��ك��ان  ذل��ك  م��ن 

و�أجمادهم، وت�سعهم يف �ملكان �لذي يليق بهم حتت 

لهذه  �لعز  »�لثبات« �سفحات  �أف��ردت  �ل�سم�س، وقد 

�ملقاومة �ل�سريفة؛ من لبنان �إىل فل�سطني و�لعر�ق، 

ويف كل �أر�س �حتلها مغت�سب خارجي، �أو مغت�سب 

�أذّل �سعبه وقهره ونال من حقوقه  د�خلي لل�سلطة 

وهدرها.

خم�س �سنو�ت م�ست على بدء �مل�سري يف درب »�لثبات«..

كانت �لكلمة �لأوىل.. ويف �لبدء كانت �لكلمة، وكان �لقلم..

كان و��سحاً �أمامنا �لطريق، فلدينا ما يكفي من حق..

كنا نعلم ونثق �أن �حلق لن تقهره �أرتال �لباطل وفولذ �لعفن �لعربي، و�أ�سو�ك عبيد �لتخمة..

وكنا نعي متاماً �أن �لتاريخ ل ُيذعن �إل ليد �ساعدها يقوى على �ل�سفعة..

عيونهم،  وحدقات  بقلوبهم  �ل�ساهرين  ه��وؤلء  مع  �ليد،  ه��ذه  مع  �إننا  �خليار،  فحددنا 

�خلطى  ي�سع  �حلق  �سوء  ي�ستمر  لأن  و�لقمر..  �ل�سم�س  ح��دود  على  عقولهم،  ويقظات 

نحو �حلاملني، باآفاق �لأزمنة �حلاملة..

تقطر �سماً  و�أقاماً  �سيوفاً وخناجر  �لأر�سية  �لكرة  �أرك��ان  �أن يف  بثبات  ون��درك  و�إن كنا نعي 

وتتلوى كالعاهرة �إغر�ء يف تقنني �لذهب �لأ�سود.. فيفتعلون مبادئ وحريات و�سعوب متمردة..

»الثبات« دور فعال في ممارسة الحرية النقيب بعلبكي: لـ

»الـثـــابـتـــين« مـبــــــــارك لـ

»الـثـــبـات« عـــلـى الـنـجـــــــــــاح
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�مت�سقو�  كنفها �سحافيني  �حت�سنت يف  »�لثبات«  �لزميلة  قامت  �أن  منذ 

�لري�ع باكر�ً، فتن�سقو� حرب �ملطابع، ورك�سو� ور�ء �خلرب، و�سعو� �إىل �ل�سبق 

و�لفن  و�لجتماع  �ل�سيا�سة  �سروب  �ستى  يف  بتحقيقات  وتفردو�  �ل�سحايف، 

و�لقت�ساد و�لعلم و�لأدب و�لرتبية، وحاورو� م�سوؤولني عرب �أ�سئلة حُمرجة 

فكان  »�لثبات«،  �سفحات  فوق  بن�سرها  تفّردو�  �أحاديث  على  منهم  وح�سلو� 

ملحتوياتها وقع مدوٍّ على �ل�ساحة �للبنانية.

حمّررو »�لثبات« لي�سو� كلهم من �جليل �ملخ�سرم �أو من �جليل �لإعامي 

تبقى  �أن  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��ون  ع��م��ل��و�  �ل�سحافيني  م��ن  ك��وك��ب��ة  �إن��ه��م  �ل�����س��اع��د، 

مو��سيع  عرب  و�لثقافية،  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �حلياة  جتدد  �سحيفتهم 

متنوعة. و�إىل جانب هوؤلء �ملحررين ُكّتاب من خارج �ملاك، �سّطرو� �ملقالت 

تلو �ملقالت يف �ستى فنون �ملعرفة باأ�سلوب �سهل �ملنال.

و�ليوم، وبعد مرور خم�سة �أعو�م على �سدورها، تو��سل �لزميلة »�لثبات« 

يف عهدة �لزميل عبد �هلل جربي، �مل�سرية �لإعامية �حلرة.. تو��سل م�سرية 

�لعطاء بكل �عتز�ز، عرب حمرريها �لذين �رت�سو� مهنة �ملتاعب ز�دهم �ليومي، 

ف����ه����وؤلء وغ����ريه����م م����ن �ل�����س��ح��اف��ي��ني 

�لإعامي  �لعطاء  نحو  دوم��اً  �ملتوثبني 

�حلر و�ملميز، وقفو� على �أفر�ح �ملجتمع 

�لإ�ساح  �إىل  ودعو�  و�أتر�حه،  �للبناين 

و�لتمر�س مبناقبية �لإعام �لنبيل. 

لقد حملو� هموم �ل�سحافة �ملكتوبة 

با تذّمر ول ملل، بل �إقد�م وت�سحية وتفاٍن ومثابرة على �لعمل �ل�سحايف، 

ومع تو�يل �لأيام برهنو� �أنهم �أ�سحاب هامات �سحافية طاولت �لنجوم. 

و�أع���و�م  �أع����و�م  و�ستم�سي  »�ل��ث��ب��ات«،  ���س��دور  على  م�ست  �أع����و�م  خم�سة 

و�لزميلة �لعزيزة من تاأّلق �إعامي �إىل تاأّلق، ومن وهج �إىل وهج، ومن عطاء 

�إىل عطاء. 

�ليا�س عون 

نقيب �ملحررين

�إ�سد�رها بحلتها  من حق »�لثبات« �أن حتتفي مبرور خم�س �سنو�ت على 

�جلديدة، لأنها جنحت يف خيار�تها »�ل�سح« يف زمن تعّمم فيه �خلطاأ.

وجنحت يف �أن تتخطى كونها جمرد �سحيفة �أ�سبوعية مميزة �ل�سكل و�لعنو�ن، 

لتكون منرب�ً ملتزماً بق�سايا �أمة حية، مل تتعر�س �أمة مثلها ملا تتعر�س له من 

مكائد وموؤ�مر�ت و�أخطار حمدقة بحا�سرها وم�ستقبلها، ففي مثل هذ� �لزمن 

�ل�سعب ي�سبح �جلهد �ملطلوب م�ساَعفاً و�أكرث كلفة، و�لعمل �أبلغ تاأثري�ً.

هذه  �سحر�ء  يف  م��دّوي��اً  �سوتاً  باعتبارها  �إل  »�ل��ث��ب��ات«  �إىل  �لنظر  ميكن  ل 

�مل�ستعمرين،  �لغز�ة  �أجل وحدتها وتقّدمها وحتريرها من  �ل�سا�سعة، من  �لأمة 

ولطردهم عن �أر�سها، بدء�ً من فل�سطني، حيث �أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني، 

مل�سريها  م�سبوقة لرتكها  وغ��ري  هائلة  ج��ه��ود�ً  �لع��ت��ال«  »ع���رب  ي��ب��ذل  �ل��ت��ي 

وجعلها طي �لن�سيان.

عقل  حلماية  م��رّك��ز�ً  جهد�ً  تبذل  �أن  على  �لعزم  عقدت  وق��د  »�لثبات«  تبدو 

�لإن�سان �لعربي من �لت�سليل و�لتزوير، و�ل�ستاب، و�لتبعية، وهي ت�سهر �سيف 

�ملطالبة �لد�ئمة بحقوق هذ� �لإن�سان �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية.

وجاهاً..  وورق��اً  عمر�ً  »�لثبات«  تفوق  �لتي  و�ل��دوري��ات  �ليوميات  هي  كثرية 

�أن متا�سيها يف �جل��ر�أة على قول �حلقيقة،  �أ�سماء لمعة، لكن قلة ميكن  وحتى 

وو�سع �أ�سبع �ملو�طن على جرح �لوطن و�لأمة، ويف �إد�نة �لعّلة وحتديد م�سدرها، 

من دون �حت�ساب للربح و�خل�سارة. 

و�للبناين  ع��م��وم��اً  �ل��ع��رب��ي  ل��ل��ق��ارئ  تقدمه  م��ا  يف  »�ل��ث��ب��ات«  تخجل  ول 

ر  و�لتب�سّ للوعي  د�عية  خ�سو�ساً.. هي 

يف ما ت��وؤول �إليه �أح���و�ل �لأم��ة يف زمن 

�لنفوذ  تثبيت  منها  ي��ر�د  �لتي  �ل��ف��نت، 

و�ل��ه��ي��م��ن��ة �ل���س��ت��ع��م��اري��ة يف ب���ادن���ا، 

ومو��سلة �ل�ستياء على ثرو�ت �لعرب، 

�إما مبا�سرة عرب �لوجود �لأجنبي على 

�أر���س��ن��ا، و�إم����ا ب��و����س��ط��ة بع�س �حل��ك��ام، 

�ملتو��سع منهم يقبل لنف�سه ��سم »�أمري«، فيما غريه ل يقبل عن ��سم »�مللك«، 

ميلك بقوة �ل�سيف �لأر�س وَمن عليها، وميار�س دور »�لناطور« على ثرو�ت 

�لأمة و�أر�سها �ملق�ّسمة خدمة لاأجنبي.

ت��ق��ارع فيه  �إمي���ان وت��ق��ى،  ث��وب  �أن لها م��ي��زة، ه��ي تلب�س  »�ل��ث��ب��ات«  تعتز 

من  وك��ل  �ل�سيقة،  �لع�سبيات  و�أ���س��ح��اب  و�ملذهبيني  �لطائفيني  �أ�ساليل 

�أمام �مل�ساريع  يحاول ��ستخد�م �ل�سريعة لرتويج �خليانة و�لتبعية و�خلنوع 

�ل�ستعمارية و�أطماعها، ويف مقدمها �مل�سروع �ل�ستيطاين �ل�سهيوين.

»�لثبات« يف حقيقتها لي�ست �بنة خم�س �سنو�ت فح�سب، هي بالغة ونا�سجة 

يف حملها ر�سالة �لتنوير، وعاقلة يف مت�سكها ب�سامة �جتاه بو�سلتها، �لتي 

تفّرق فيها بني �ل�سديق و�لعدو، بني �ملنافق و�ملوؤمن، وبني �لنا�سح ومروج 

�لفتنة.

عدنان �ل�ساحلي

الــــزمـيـلــة »الـثــبـات« تـجــّدد شـبـابـهــــا

»الثبات« فـــي الـــزمــــن الـصـعـب

»�لثبات« جنحت مهنياً، ومتّيزت مبو��سيع وملفات حتمل يف م�سمونها 

�ملعلومات �ملمزوج بالتحليل و�ملوقف، وهو ما و�سع هذه �ملطبوعة �لنا�سئة 

يف عد�د �ملتقدمني من زمياتها �لذين �سبقوها بال�سدور لعقود، وفر�ست 

على �لقارئ متابعتها، لأنها تفيده يف قر�ءة كل �لأحد�ث دون دمياغوجية 

�إذ �ت�سمت »�ل��ث��ب��ات«  �إظ��ه��ار ك��ل �حل��ق��ائ��ق و�ل��وق��ائ��ع،  �أو غ��وغ��ائ��ي��ة، ب��ل يف 

�ملنحرفني  مو�جهة  يف  تتاأخر  مل  فهي  �ملثرية،  �لعناوين  طرح  يف  باجلر�أة 

وطنياً، ومل تتخلف عن ت�سفيه �خلارجني على تعاليم �لر�سالت �ل�سماوية، 

جد�ر  وحطمت  �لهيكل،  من  �لفري�سيني  وط��ردت  �لدين،  جّت��ار  فف�سحت 

�لتفرقة �لطائفية و�ملذهبية، و�أر�ست يف �سفحاتها كل ما يقّرب بني �لنا�س، 

�مل�ستقيم،  �ل�سر�ط  على  و�ل�سري  بالتقوى،  �إل  و�آخ��ر  �إن�سان  بني  فرق  فا 

و�لعمل باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، يف رد على كل تكفريي يف �لدين كما 

يف �ل�سيا�سة.

م�ست،  �لتي  �ل�سنو�ت  يف  للتاأّمل  منا�سبة  هو  ل�»�لثبات«  �خلا�س  فالعيد 

�أخ��رج مطبوعة  �لذي  و�ملهني و�جل��دي،  �مل�سوؤول  بالعمل  وكلها كانت مليئة 

ملتزمة ومنوعة، فتحت منربها لكل �لأق��ام، و�أنا و�حد منهم، �لذي كنت 

�سعيد�ً عندما كانت �إدر�ة �لتحرير تتمنى علّي �أن �أكتب �فتتاحية لها، فكان 

�سرفاً يل �أن �أزيد مما عندي ل�سحيفة حتدت كل �ل�سعوبات و�ملعوقات، وثبتت، 

�إنها »�لثبات«، ومن يثبت على حق يُفز به، فثبتت على �لنجاح وربحت.

كمال ذبيان

�لظام  �ل�سميك من  �جل��د�ر  ه��ذ�  �سنخرتق  »�ل��ث��ب��ات«..  على  �سنظل  لكننا 

و�لظلم، ولن نطفئ �سموعنا.. لأننا ل نكتفي ب�»لعن �لظام«..

ومع بدء �سنتنا �ل�ساد�سة من »�لثبات«، نزد�د ر�سوخاً وقناعة باأن �لظلم مهما 

طال له نهاية.. و�أن �لظام مهما �متد �سيبدده �لفجر.

مع مقاومة رجال �هلل، �لذين ��ستظلو� �إميانهم وقدر�تهم عبقاً و�إرثاً يقهر 

�نت�سار�ت  �لذي كان من جتلياته �خلالدة  �لعظيم  �لن�سر  �لعدو.. وي�سنع 

�أيار 2000، ومتوز 2006، و�حلبل على �جلر�ر..

ظامات  يف  �ل�سم�س  ت��زرع  ك��ي  ت�ستمطر  »�ل��ث��ور�ت«  �أن  نعلم  زلنا  وم��ا  كنا 

للتاريخ  و�سحقاً  للزهور  و�ق��ت��اع��اً  ق��ت��ًا  ت�سري  ذل��ك  غ��ري  وه��ي  �ل��ده��ور، 

و�لأزمنة..

هكذ�... يف �سحر�ئنا �لعربية �لتي ل تعرف �سوى �ل�سر�ب، ��ستنفر كل ذئاب 

�لأر�س كي تتقوفل لبتاع �ل�سم�س..

�لتقدم و�لتطور و�لتحول.. فالزمن يو��سل  �أن ثمة »ثباتاً« يف  لكن ندرك 

دورته يف �أوردة �لأر�س �لد�كنة.. عطاء�ت ومروجاً ذهبية..

�لهمة.. و��ستنفار قلوبنا وعقولنا، لأن ثمة  لذ�، نبقى على »ثبات« يف حث 

ر�سوخاً لأقام �حلقيقة.. مهما �أ�سال عبيد �حلرب �لأ�سود من مد�دهم..

ولأن ثمة من ما تز�ل حدقات عيونهم حتر�س �ل�سم�س و�لهو�ء و�خلري..

�إىل  تتحول  �حلنطة  حبة  �أن  ور���س��وخ  وث��ب��ات  بيقني  يعتقد  م��ن  ثمة  ولأن 

�سنبلة.. �إىل حقل من �ل�سنابل لتتحول �إىل بيادر خري لكل �لعاملني..

فاإننا على »�لثبات« م�ستمرون باإذنه تعاىل، جنتهد، نعمل، نكتب ونقاوم..



ال��ق��م��ع��ي��ة يف م�صر  ���ص��ق��ط��ت الأن��ظ��م��ة 

ول��ي��ب��ي��ا وت���ون�������س، و����ص���ادر »الإ���ص��ام��ي��ون 

اجل�����دد« ال�����ص��ل��ط��ة، واح���ت���ك���روا م��وؤ���ص�����ص��ات 

احل���ك���م، وف����ق ���ص��ي��ا���ص��ة اإق�������ص���اء اجل��م��ي��ع 

واإعان اأنف�صهم »وكاء« عن اهلل )�صبحانه 

وت�����ع�����اىل( ع���ل���ى الأر�����������س، ف���ه���م مي��ّث��ل��ون 

وكل  ال�صواب،  هو  يقولونه  وم��ا  الإ���ص��ام، 

ال��راأي  الآخ��ري��ن على خ��ط��اأ، م��ن يخافهم 

يتهم بالتكفري والردة!

»الإ�صاميني  ا�صتام  على  ع��ام��ني  بعد 

اجل�����دد« احل��ك��م يف ب���ل���دان ث���اث���ة، واإع���ط���اء 

فاإننا  امل��ع��ارك،  اأث��ن��اء  �صورية  �صيئ يف  من��وذج 

اجل���دد« مل يقدموا  »الإ���ص��ام��ي��ني  اأن  جن��د 

يختلف عن  اأو دميقراطياً  اإ�صامياً  منوذجاً 

الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ���ص��ق��ط��ت، ���ص��وى ب��ال�����ص��ع��ارات 

واملظاهر الدينية الفارغة، ويف قراءة وا�صحة 

لاأحداث يف ال�صاحات الثاث، جند ما يلي:

• م�صر 
»التل«  على  اجل��دد«  »الإ�صاميون  وق��ف 

بانتظار �صقوط مبارك، بل حاولوا التفاو�س 

النظام  �صقط  وعندما  ال��ث��ورة،  واإرب���اك  معه 

واحلكومة  ال�صعب  جمل�س  واأخ���ذوا  انق�صوا 

والرئا�صة، وعزلوا املجل�س الع�صكري، لكنهم 

ب��ع��د ���ص��ن��ت��ني وج�����دوا اأن��ف�����ص��ه��م يف ال��ف��و���ص��ى 

اأن��ه��م ل  امل���دين، وت��ب��ني  وال��ف��راغ والع�صيان 

ي�صتطيعون احلكم بالأدلة التالية:

- الإرب��������اك وال�������ردد وامل���زاج���ي���ة يف ات��خ��اذ 

ال�������ق�������رارات وال������راج������ع ع���ن���ه���ا، لأن�����ه�����م ل 

ي�صتطيعون تنفيذها.

- ح����ل جم��ل�����س ال�������ص���ع���ب، وال���ت�������ص���ادم م��ع 

امل�صرية  ق��ي��ادة  على  ال��ق��درة  وع���دم  الق�صاء، 

الدميقراطية.

باإعان  والتهديد  التجوال،  حظر  اإع��ان   -

القمع  اأ�صاليب  وا�صتعمال  ال��ط��وارئ،  حالة 

�صد املتظاهرين؛ متاماً كما يف عهد مبارك.

- الل���ت���زام مب��ع��اه��دة »ك��ام��ب دي��ف��ي��د« مثل 

مبارك وال�صادات.

- اإغاق الأنفاق بني غزة وم�صر ب�صكل اأ�صواأ 

م��ن ع��ه��د م���ب���ارك، ح��ي��ث ك���ان ع���دد الأن��ف��اق 

الآن،  ن��ف��ق��اً   120 اإىل  فتقّل�س  ن��ف��ق،   1200
اأن  والظاهر  العادمة،  باملياه  بع�صها  ويغرق 

ذلك ر�صى حركة »حما�س« كجزء من  اتفاق 

هدنة غزة.

- ال��راج��ع الق��ت�����ص��ادي وامل�����ص��ري، وعر�س 

اآث���ار م�صر ل��اإي��ج��ار ل��دول��ة ق��ط��ر، وكذلك 

�صيا�صية  اإفا�س  ال�صوي�س، �صمن حالة  قناة 

ووطنية كربى.

- تق�صيم املجتمع امل�صري �صيا�صياً، وا�صتمرار 

لأرب��ع  امل��دين  الع�صيان  وك��ذل��ك  املليونيات، 

حمافظات انطاقاً من بور �صعيد، وانت�صار 

الفو�صى.

- التمهيد للجي�س ل�صتام ال�صلطة كمطلب 

يف  اجل���دد«  »الإ���ص��ام��ي��ني  ف�صل  بعد  �صعبي 

اإدارة احلكم وحفظ  النظام والأمن القومي 

مل�صر.

اأي  و»الإخ����وان«،  ال�صلفيني  بني  النق�صام   -

وب�صكل  ال�صيا�صي،  الإ�صامي  التيار  انق�صام 

ب��اخل��ارج  التيارين  ارت��ب��اط  اإىل  ن��ظ��راً  ح���اد، 

»ال�صعودية وقطر«، وتناق�س امل�صالح.

- ت��ك��ف��ري ال��ع��ل��م��ان��ي��ني وال��ل��ي��ربال��ي��ني من 

املعار�صة، واقراب �صبح الغتيالت.

والإع��ام��ي��ني  للمثقفني  ال��ف��ك��ري  القمع   -

ا�صتعمال  دون  من  ق��ا���ٍس،  ب�صكل  والفنانيني 

احل��ك��م��ة وامل���وع���ظ���ة احل�����ص��ن��ة، ب�����ص��ك��ل ينفر 

اجلمهور ويك�صف عورة »الإ�صام ال�صيا�صي«.

وال�صوؤال: هل حكم »الإ�صاميون اجلدد« 

ف�صلوا  ب��ل  يحكموا،  مل  اجل���واب  الآن؟  حتى 

ل��ع��دم وج���ود خطة  املعار�صة  م��ن  ع��ق��ود  بعد 

تنظيمي  اأو  اقت�صادي  اأو  �صيا�صي  م�صروع  اأو 

لإدارة احلكم، وتبني اأنهم خارج الع�صر، فهم 

يعي�صون  اأفكار »البداوة املهجنة«  دميقراطياً، 

ومل ي�صتطيعوا بناء منظومة حكم، ف�صّوهوا 

الإ����ص���ام ك��ن��ظ��ام ���ص��ام��ل، واأظ���ه���روا ق�صوره 

نتيجة ق�صورهم.

خ�����ص��ع��وا للطلب الأم���ريك���ي ع��رب وزي��ر 

ب�������ص���رورة تنفيذ  ك����ريي  اخل���ارج���ي���ة ج����ون 

النقد  ���ص��ن��دوق  و���ص��روط  احل��ك��وم��ة ملطالب 

اأي  ال�صرائب،  وزي���ادة  الدعم  برفع  ال��دويل 

اأن  يعني  ما  اأك��ر،  الفقرية  الطبقات  اإره��اق 

ال��ث��ورة مل حت��ل م�صاكل ال��ف��ق��راء، واأط��اح��ت 

بالأمن، ومل تقدم للنا�س »الغابة« اأي �صيء.

• تون�س 
را�صد  برئا�صة  »النه�صة«  حركة  تنازلت 

يف  ال�صيادية  ال����وزارات  ت�صّلم  ع��ن  الغنو�صي 

الغتيالت  ع�صر  وب��داأ  اجل��دي��دة،  احلكومة 

اب���ت���داء ب��امل��ع��ار���س ���ص��ك��ري ب��ل��ع��ي��د، وظ��ه��رت 

امليلي�صيا »ال�صلفية« يف تون�س، لفر�س الآراء 

جدد  متظاهرون  واأح��رق  الدينية،  والأف��ك��ار 

ل��ل��ب��و ع���زي���زي، ومل ي�صل  اأن��ف�����ص��ه��م ت��ق��ل��ي��داً 

ل��ل��ف��ق��راء اأي ع���ط���اء ب��ع��د ���ص��ق��وط ال��ن��ظ��ام، 

يطّبع  م��ن  جت��رمي  بعدم  »النه�صة«  واأم���رت 

والعقيدة  للمبادئ  خ��اف��اً  »اإ���ص��رائ��ي��ل«؛  م��ع 

الإ�صامية.

م����اذا اأجن����ز »الإ����ص���ام���ي���ون اجل�����دد« يف 

عورتهم  وانك�صفت  حكمهم  تراجع  تون�س؟ 

املجتمع  وان��ق�����ص��م  وال��ع��ق��ائ��دي��ة،  ال��ف��ك��ري��ة 

ال��ت��ون�����ص��ي ب����ني »ال���ن���ه�������ص���ة« و»ال�����ص��ل��ف��ي��ة« 

والعلمانيني والليرباليني واجلي�س.. �صقط 

نظام بن علي ومل يولد النظام اجلديد.

• ليبيا 
العربية.. �صقط  ال��ث��ورات  الأ���ص��واأ يف  هي 

القذايف ول نقول النظام لعدم وجوده اأ�صًا، 

ومل ُي�����َن ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د، ب���ل ا���ص��ت��ول��دت 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ب��ائ��ل وامل������دن وامل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات، 

وا�صتبيحت ليبيا من دول »الناتو« وامل�صادرة 

م��ن ق��ط��ر. مل ت��ول��د ال��دول��ة ب��ع��د، والظاهر 

اأنها لن تولد، بل �صت�صدر ال�صاح اإىل الدول 

املجاورة و�صتغرقها بالفو�صى.

»الإ�صاميني  جتربة  جنحت  هل  ن�صاأل: 

اجل�����دد« يف احل���ك���م؟ ال���وق���ائ���ع ت��ث��ب��ت عك�س 

ذل���ك؛ ل��ق��د اأج��ه�����ص��وا ال���ث���ورات جلهلهم  يف 

مب��ق��اي�����ص��ة  ع���ورات���ه���م  وان��ك�����ص��ف��ت  الإدارة، 

احلكام  اأفعال  وا�صتن�صخوا  بامل�صالح،  املبادئ 

وحل��ي��ة«،  »ع��ب��اءة  واألب�صوها  �صقطوا  ال��ذي��ن 

كانوا  بعدما  وال��غ��رب  اأم��ريك��ا  م��ع  وحتالفوا 

امللوك  اأتباع  و�صاروا  بذلك،  احلكام  يتهمون 

والأمراء باملال، وكانوا ي�صفونهم بالرجعية، 

الدميقراطية،  لإح���ال  بهم  وي�صتنجدون 

فكيف ن�صدقهم اأو ناأمن لهم؟

»الإ����ص���ام���ي���ون اجل������دد« و���ص��ع��ون��ا بني 

املبايعة  اأو  وال��ذب��ح،  التكفري  اإم���ا  خ��ي��اري��ن: 

واخلليفة  اهلل«  باأمر  »احلاكم  باأنهم  العمياء 

املطاع املع�صوم، فاإن اعر�س البع�س اأُحرقت 

ر العباد. الباد وُكفِّ

»الربيع العربي« اإ�صاعة مل تثبت �صحتها، 

فو�صوي،  ودم��وي  عا�صف  عربي  خريف  بل 

ان��ت��ه��ك الأم�����ة وق�����ّص��م الأوط�������ان وا���ص��ت��ول��د 

ال��ط��وائ��ف وامل���ذاه���ب وال��ق��وم��ي��ات، وط��م��اأن 

»اإ�صرائيل«، وفتح الأبواب لنهب ثروات الأمة، 

التي  الأنظمة  ظلم  �صحية  ال�صعوب  ووقعت 

احلكم،  ا�صتلم  م��ن  واأن��ان��ي��ة  وغ��ب��اء  �صقطت، 

فاأُعدم ال�صعب مرتني وما يزال.

اأنف�صكم  ت�����ص��ف��وا  ل  ب���الإ����ص���ام..  رح��م��ة 

الإلهي(، لقد  ب�»الإ�صاميني« )جنود احلكم 

�صوهتم الإ�صام احلنيف، وتلوثون �صفحاته 

ال��ب��ي�����ص��اء امل���ج���ي���دة، ق���ول���وا اإن���ك���م ت��ط��ل��ب��ون 

تتبعون  اإن��ك��م  تقولوا  ول  واحل��ي��اة،  ال�صلطة 

حكم اهلل، فمن يبتغي ذلك ل يبايع اأمريكا، 

املقاومة،  يقاتل  ول  »اإ�صرائيل«،  ي�صالح  ول 

ول يكّفر من خالفه الراأي.

لننقذ  ر���ص��دك��م  اإىل  وع�����ودوا  اهلل  ات��ق��وا 

الفكري  التلوث  الإ�صام من  الأم��ة، ونطّهر 

وال�صلوكي.

د. ن�صيب حطيط

بغداد - الثبات

للعراق  قنديل  ه�صام  امل�����ص��ري  ال����وزراء  رئي�س  زي���ارة  �صكلت 

مفاجاأة وحدثاً هاماً يف جمرى التطورات التي ت�صهدها املنطقة 

العربية، لأنها توؤ�صر اإىل عدة دللت اأبرزها:

- اأول زيارة مل�صوؤول م�صري كبري اإىل بغداد منذ اأكر من ثاثة 

عقود.

- م���وؤ����ص���ر ل���ن���زوح م�����ص��ري ل���ل���خ���روج م���ن ال�����ص��رن��ق��ة ال��ق��ط��ري��ة 

اأهم واأكرب دولة عربية فيها،  اأن حتجز  وال�صعودية، التي حتاول 

وفقاً حل�صاباتهما وم�صاريعهما.

- كما ت�صكل انعطافة من القاهرة نحو لعب دور يف اأزمات املنطقة، 

يبداأ من البوابة ال�صمالية للجزيرة العربية..

لكن ال�صوؤال املطروح الآن حول مدى ا�صتعداد جماعة »الإخوان« 

لوا�صنطن  قّدموها  ق��د  ك��ان��وا  وال��ت��ي  تعهداتهم،  م��ن  لانفكاك 

باأن تكون باد الفراعنة يف  اأبيب« وحللفائهم اخلليجيني،  و»تل 

بالهيمنة  الكبري  اجل��دد«  »الإ�صاميني  م�صروع  و�صمن  فلكهم، 

على املنطقة، وفق ح�صاباتهم.

النتائج الأولية للزيارة اأ�صارت اإىل تفاهمات جت�صدت يف اتفاقيات 

اقت�صادية، كان اأبرزها:

عرب  اخل��ام  العراقي  بالنفط  امل�صرية  امل�صايف  تزويد   -

اأنبوب مير يف خليج العقبة.

- رفع التبادل التجاري البالغ الآن نحو 600 مليون دولر، بعد اأن 

كان قبل العام 2003 نحو ثاثة مليار دولر.

باأربعة  للبرول  امل�صرية  الهيئة  بتزويد  يق�صي  اتفاق  توقيع   -

مايني برميل �صهرياً من نفط خام الب�صرة وعن طريق �صركة 

ت�صويق النفط.

»�صيدي  خ��زان��ات  اإىل  العراقي  النفط  باإي�صال  اق���راح  درا���ص��ة   -

كرير« على البحر الأبي�س املتو�صط من خال �صخه من موقع 

»عني ال�صخنة« عرب اأنبوب »�صمد«.

اأما �صيا�صياً، فالافت ما جاء يف البيان امل�صرك عن »تطابق 

م���واق���ف ال��ب��ل��دي��ن ح���ول ق�����ص��اي��ا امل��ن��ط��ق��ة والأزم������ة ال�����ص��وري��ة«، 

الأجنبي، كما  والتدخل  والتطرف  العنف  خ�صو�صاً جلهة رف�س 

اأكدا على العتدال والو�صطية واحللول ال�صيا�صية الداعية لوقف 

نزيف الدماء يف �صورية.

ع�صوياً  متحالفة  داخ��ل��ي��ة  م�صرية  اأط����راف  �صت�صمح  ف��ه��ل 

وم�صلحياً بع�صها مع قطر وبع�صها مع ال�صعودية، يف مزيد من 

الدوحة  �صتقف  هل  وبالتايل،  العاقة؟  لهذه  والتقدم  التبلور 

بريطانيا،  اأق��ل  وبن�صبة  وا�صنطن،  موجههما  ومعهما  والريا�س 

من  مزيد  يف  �صيدخلون  اأم  وتعميقها،  العاقة  ه��ذه  تطوير  يف 

الإغراءات.. كما الرهيب؟ الأيام املقبلة وحدها جتيب على ذلك.

14

»الربيع العربي« إشاعة 
لم تثبت صحتها.. بل 
خريف عربي دموي انتهك 
األمة وقّسم األوطان 
واستولد الطوائف 
والمذاهب وطمأن 
»إسرائيل«

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

»اإلسالميون الجدد«.. إرباك وفشل

اأهل بور�صعيد ي�صّيعون 

اأحد �صهداء الثورة 

الثانية  )اأ.ف.ب.(

عربي

ل زيارة قنديل لبغداد محاولة لبلورة 
ّ

هل تشك
توازنات جديدة في المنطقة؟

) العدد 253(  اجلمعة - 8 اآذار - 2013



بالبحرين،  تتعلق  خ�صو�صيات  هناك 

مل��اذا  ح��ي��ن��ه��ا،  ف�صيعلم  ال���ق���ارئ  ع��رف��ه��ا  اإذا 

ن��رف�����س خ��ي��ار امل��م��ل��ك��ة ال��د���ص��ت��وري��ة ال��ت��ي 

طرحها النظام اخلليفي نظرياً يف د�صتوره، 

اإع��ادة  املعار�صة  يف  اإخوتنا  بع�س  وي��ح��اول 

اإنتاجها وفقاً للتجربة الربيطانية. 

يف ال����ب����دء، ف�����اإن امل��م��ل��ك��ة ال��د���ص��ت��وري��ة 

بح�صب التجربة الربيطانية، تعني اأن امللك 

لديه �صلطات حمدودة وفقاً للد�صتور، واإن 

املوؤ�ص�صات الد�صتورية املنتخبة هي احلاكمة 

بالفعل. 

ن��ح��ن يف ال��ت��ي��ار ال��ر���ص��ايل )اأق����دم تيار 

اإ���ص��ام��ي ث���وري يف ال��ب��ح��ري��ن، اأُ���ص�����س ع��ام 

ال�صعبية  ال��ق��وى  م��ع��ظ��م  وم��ع��ن��ا   )1975
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال����ث����وري����ة يف 

ال��ب��ح��ري��ن، ل ن���وؤم���ن ب��ه��ذا اخل���ي���ار ل��ع��دة 

اأ�صباب مو�صوعية، اأهمها:

م��ن  ن��ف�����ص��ه��ا  اخل��ل��ي��ف��ي��ة  ال��ق��ب��ي��ل��ة  اإن 

املتقدمة  ال�صيغة  ترت�صي  اأن  امل�صتحيل 

قدمت  كعائلة  فهي  الد�صتورية،  للمملكة 

ل���اأر����س  حم��ت��ل��ة   1783 ع�����ام  ال���ب���ح���ري���ن 

خليفة  لآل  القبلية  والذهنية  وال����روات، 

ل ت�صمح لهم بالتقييد، مبا يوؤدي خل�صارة 

ال�صعب  ل�صالح  ال��احم��دودة  امتيازاتهم 

الذي هو اآخر ما يعني الأ�صرة احلاكمة.

اإن �صيغة اململكة الد�صتورية املتقدمة 

يف البحرين، حماربة ومرفو�صة مطلقاً 

خ�صو�صاً  العربية،  اخلليج  اأنظمة  من 

م���ن ال���ن���ظ���ام ال�������ص���ع���ودي، ف���ه���ذا ال��ن��وع 

تدريجياً  ه��دم��اً  يعتربونه  احل��ك��م  م��ن 

لأنظمتهم التي ت�صري وفق منط قبلي، 

هم الأ�صياد فيه فقط.

اإن الوليات املتحدة، هي ذاتها ترف�س 

امل��ت��ق��دم، لأن��ه��ا  ال�صيغة م��ن احل��ك��م  ه���ذه 

اأن��ظ��م��ة ح��ك��م م�صيخات  ب��ال��ت��دري��ج  ُت��ن��ه��ي 

عربها  ت�صمن  والتي  لها،  املوالية  اخلليج 

منطقة  على  الأمريكية  الهيمنة  ا�صتمرار 

النفط.

واأك���ر  اأوع����ى  ب��ات��ت  �صعبنا  اأغ��ل��ب��ي��ة  اإن 

ت�صميماً على اإنهاء احلكم القبلي اخلليفي 

يف ال��ب��ح��ري��ن وب��ع��زمي��ة ل ت��ك�����ص��ر يف ه��ذه 

الثورة ال�صعبية، فلقد جّرب �صعبنا حكم اآل 

القتل وانتهاك  اإل  خليفة، فلم يروا منهم 

احل��رم��ات وال��ظ��ل��م ال��وا���ص��ع ون��ك��ث العهود 

واخلداع، اإن مثل هذا احلكم لو اأعطي ولو 

ملكي  ال�صلطة يف حكم  م��ن  ي�����ص��رياً  ج���زءاً 

لريتد  الفر�صة  �صينتهز  ف��اإن��ه  د���ص��ت��وري، 

املكت�صبات،  كل  على  وبتحالفاته  عنف  بكل 

ال�صفر كما عمل  دائرة  اإىل  �صعبنا  وُيرجع 

عام 1975 و2002 و2010.

يف  الد�صتورية  املمالك  جت���ارب  ك��ل  اإن 

الواقع  هو  كما  متاماً،  فا�صلة  هي  املنطقة 

م�صر  يف  ق��ب��ل  وم���ن  وامل���غ���رب،  الأردن  يف 

ول��ي��ب��ي��ا ق��ب��ل جم���يء احل��ك��م اجل��م��ه��وري، 

ول��ق��د ك��ان اأك���رب خ��ط��اأ وق��ع��ت فيه النخب 

بعد  م�صدق  بقيادة  الإي��ران��ي��ة  ال�صيا�صية 

وهرب   1951 يف  ال�صلطة  بزمام  م�صكت  اأن 

قبلت  اأن  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  اإىل  ال�����ص��اه 

باإمكانها  اأن  معتقدة  الد�صتورية،  بامللكية 

حتجيم �صلطاته، فما كان من ال�صاه وعرب 

اإل  الداخل،  الدعم الأمريكي وعمائه يف 

وخ�صر   1953 عام  الأ�صود  بانقابه  قام  اأن 

ال�صعب الإي��راين حينها كل مكا�صبه، ومن 

ق��ب��ل وق���ع���ت ال��ن��خ��ب ال��ع��راق��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة 

ا�صتدعت  حني  قاتل،  خطاأ  يف  والع�صائرية 

 1920 ال��ع�����ص��ري��ن  ث���ورة  ب��ع��د  امل��ل��ك في�صل 

الد�صتورية،  امللكية  بح�صب  العراق  ليحكم 

وما هي اإل �صنوات قليلة، واإذا بامللك في�صل 

وع��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ا ي��ج��ع��ل��ون ال���ع���راق كله 

رهناً لاإجنليز و�صيا�صة ال�صتعمار، ويفقد 

ال�صعب حينها كامل حريته.

اململكة  اأن  نتيجة  اإىل     من هنا ن�صل 

مرفو�صة  املتقدمة  ب�صيغتها  الد�صتورية 

م��ن ق��ب��ل ك��ل اجل��ه��ات ���ص��اح��ب��ة ال�����ص��اأن يف 

اإذا  الآن:  امل���ط���روح  وال�������ص���وؤال  ال��ب��ح��ري��ن، 

كانت كل تلك املقدمات تدل على ا�صتحالة 

الو�صع  �صمن  الد�صتورية  اململكة  اإق��ام��ة 

ال��ذي  البديل  اأن  الطبيعي  فمن  احل���ايل، 

ن��ط��رح��ه ك��م��ع��ار���ص��ة ث����وري����ة، وه����و حكم 

اأ�صد  �صيكون  اجلمهوري  بالنظام  ال�صعب 

تامة،  بثقة  واإجابتنا  وا�صتحالة؟  �صعوبة 

اإن الأمر يختلف، فالفارق اأن حتقق اململكة 

التي  ب�صيغتها  ال��ب��ح��ري��ن  يف  ال��د���ص��ت��وري��ة 

املعار�صة(  قوى  وبع�س  )الوفاق  تطرحها 

اخلليفي  ال��ن��ظ��ام  م���ع  ت���واف���ق  اإىل  ي��ح��ت��اج 

واأ�صياده، وهو ما ل ميكن حتققه، يف حني 

اأننا وفقاً ل�صيغة التغيري ال�صامل، ل نحتاج 

فنحن  واأ���ص��ي��اده،  اخلليفي  النظام  ملوافقة 

اإىل قدرتنا  ثائر �صامد  مطمئنون ك�صعب 

�صبل  وت�صعيد  ال��ث��ورة  ب��ه��ذه  ل��ا���ص��ت��م��رار 

الذي يتلجلج  الكفاح، حتى حتقيق هدفها 

فيكفينا  ون��ه��اراً،  ل��ي��ًا  البحرين  اأر����س  يف 

دعم ون�صر اهلل الواحد الأحد لنا.

التغيري  على  اإذا عزمت  ال�صعوب  اإن     

ي��ت��ح��ق��ق ل���ه���ا م������راده������ا، ف����اأي����ن الحت������اد 

و�صوموزا  وت�صاوي�صكو  وال�صاه  ال�صوفياتي 

و����ص���دام وم���ب���ارك وب����ن ع��ل��ي وال����ق����ذايف.. 

والقائمة تطول.

ال�سيد جعفر العلوي

يبدو اأن ا�صتهداف البوابة ال�صمالية للوطن العربي 

لن يراجع يف امل�صروع الأمريكي – ال�صهيوين؛ متاماً 

حتى  ام��ت��داداً  العراق  اجلنوبية  بوابته  ا�صتهداف  كما 

القلب �صورية وجممل باد ال�صام، مبا فيها فل�صطني 

و�صعبها.

الذي  الوقود  من  ي�صتفيد  اجلهنمي  امل�صروع  ه��ذا 

ت��وف��ره ل��ه بع�س ب��ل��دان اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، وحت��دي��داً 

الفرقة  اأ�صباب  ك��ل  ت��وف��ران  اللتني  وق��ط��ر،  ال�صعودية 

والنق�صام، و�صوًل اإىل احلرب الأهلية.

وكما ي�صري قيادي اإخواين �صابق، و�صع كتاباً حتت 

عدة  منذ  ُو�صعت  خطة  ثمة  ف��اإن  املعبد«،  »�صر  عنوان 

عقود من اأجل التمركز يف تلك الباد، والبدء بن�صاط 

دعوي لعقيدتهم.

وي�صري دبلوما�صي ميني عمل فرة يف لبنان، اإىل اأنه 

من اخلايا التي دعمتها اململكة العربية ال�صعودية، ُولدت 

تتلقى  �صارت  اإىل خايا  التي حتولت  »ال��ق��اع��دة«،  ب��ذور 

الدعم املتعدد الوجوه من ال�صعودية، ومن ثم قطر، حيث 

الأخ��رية منذ انقاب حمد بن خليفة على  اأ�صحت هذه 

وذلك  ل�»القاعدة«،  والداعمة  الكبرية  املمولة  هي  اأبيه، 

امل�صيخة  حتمي  التي  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  بعلم 

اأن الدوحة توفر  باأكرب قاعدة ع�صكرية يف املنطقة، علماً 

تغطية كل النفقات املالية لهذه »القاعدة«، يف نف�س الوقت 

الذي توّفر الريا�س املبالغ الهائلة من اأجل ن�صر الدعوة 

الطرف  ال�صابق  النظام  غ�س  التي  املتطرفة،  الوهابية 

الناق�صات  على  اللعب  وح��اول  بعيدة،  �صنني   منذ  عنها 

القبلية واملذهبية لبقائه وا�صتمراره.

ا�صتهداف  اأن  املخ�صرم  الدبلوما�صي  ه��ذا  وي���رى 

اليمن �صعودياً وقطرياً واأمريكياً لن يراجع، واإن كان 

الرئي�س علي عبداهلل �صالح، خ�صو�صاً  اإ�صقاط  قد مت 

اخلطرية  امل��وؤام��رة  وانف�صاح  ال�صوري،  ال�صمود  اأم��ام 

ل���ص��ت��ه��داف ال��ب��واب��ة ال��ع��رب��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

العراق، والتدخل الركي، �صواء عرب احل�صد �صد باد 

الأمويني، اأو عرب املحاولت اليائ�صة واملف�صوحة التي 

تبذلها اأنقرة لتحويل كرد�صتان اإىل �صوكة م�صمومة يف 

اخلا�صرة العراقية، متهيداً ملحاولة يائ�صة ومف�صوحة 

جلر الأكراد ال�صوريني اإىل معاداة وطنهم الأم �صورية.

ان��ف��ج��ارات واه���ت���زازات  وب���راأي���ه، ف���اإن ث��م��ة �صل�صلة 

واجلنوبية  ال�صمالية  ال��ب��واب��ت��ني  �صت�صتهدف  اأم��ن��ي��ة 

النتحارية  النفجارات  اإىل  العربية، م�صرياً  للجزيرة 

وال��ت��خ��ري��ب��ي��ة ال���ت���ي حت�����ص��ل ب���ني ال���ف���رة والأخ������رى 

يف م��ن��اط��ق م��ت��ع��ددة م��ن ال��ي��م��ن، وغ�����ارات ال��ط��ائ��رات 

الأم����ريك����ي����ة ب����ا ط����ي����ار، وال����ت����ي ت��ن��ط��ل��ق م����ن ق��ط��ر 

لكن  »ال��ق��اع��دة«،  م��ن  عنا�صر  ل�صتهداف  وال�صعودية 

الأبرياء،  وت�صيب  اأهدافها  تخطئ  الأحيان  معظم  يف 

ويف هذا م�صهد اأفغاين يتكرر، يف حماولة خللق عطف 

»القاعدة«، على نحو العطف الذي ت�صببت به يف  على 

اأفغان�صتان، حيث تفيد بع�س املعلومات واأبحاث مراكز 

درا�صات اإىل النية للت�صليم للمجموعات الإرهابية، من 

اأجل بقاء الاا�صتقرار.

ف��اإن ه��ذا يتكامل م��ع الأع��م��ال الإرهابية  وب��راأي��ه، 

الرافدين  ذ يف باد  تنفَّ التي  والتفجريات النتحارية 

وب���اد الأم���وي���ني، وك���ل ذل���ك م��ن اأج���ل اإ���ص��ع��اف ه��ذه 

دم�صق  بقاء  يف  تريان  والريا�س  ال��دوح��ة  لأن  ال���دول، 

لب�صط  لزم���اً  اأم���راً  �صعيفة  عوا�صم  و�صنعاء  وب��غ��داد 

�صيادتهما على العاملني العربي والإ�صامي.

هذا الكام ل يعني اأن الريا�س والدوحة ت�صنعان 

الكبار من  املحركني  باأيدي  اأدوات  اإمنا هما  املعجزات، 

له  ال��ذي يخطط  امل�صروع  كان  اإذا  لكن،  البحار.  خلف 

اأن���ه �صي�صري  ي��ذه��ب يف ه���ذا الجت����اه، ف��ا يعني ذل���ك 

ن��ح��و ال��ن��ج��اح، لأن م�����ص��ادات��ه اأي�����ص��اً م���وج���ودة، فمن 

اإن  ثم  ت�صتكني؟  اأو  بذلك  تقبل  ال�صعوب  اإرادة  اإن  قال 

الريا�س والدوحة وحلفهما اآخذان بالتقهقر واخلوف، 

اأن حتتمل ق�صيدة  فهل ترى دول��ة كقطر ل ت�صتطيع 

حتمله  وما  املوؤبد،  بال�صجن  عليه  فتحكم  �صاعره  من 

لاأ�صرة  امل�صادة  التحركات  عن  ال�صعودية  من  الأنباء 

احلاكمة جعلها يف خ��وف دائ��م يف وق��ت ي��زداد ال�صراع 

بني اأجنحتها..؟ وختم: بالتاأكيد، امل�صتقبل لي�س حللف 

الردة الذي ن�صاأ بعد وفاة الر�صول الأكرم، فقد ُهزمت 

اإىل  1400 �صنة، وهي بالتاأكيد �صت�صل الآن  الردة قبل 

نف�س النتيجة.. لكن ل بد من بعد ال�صرب.

حممود مرع�سلي
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يف ظل ف�شل احلكومة الرتكية يف لعب دور ري��ادي يف 

�شلمية  حلول  اإيجاد  اأو  ع�شكرياً،  ال�شورية  امل�شاألة  ح�شم 

مع  تقريباً  عام  منذ  اجلارية  املفاو�شات  تكثفت  موؤاتية، 

زعيم حزب العمال الكرد�شتاين؛ عبداهلل اأوجالن، املنعزل 

يف زن��زان��ت��ه ع��ن ال��ع��امل اخل���ارج���ي م��ن��ذ 14 ع���ام���اً، حلل 

اأب��رز العوائق  اأحد  اأم��اًل باإزالة  م�شكلة الأك��راد يف تركيا، 

»العدالة  حل��زب  الإقليمية  الطموحات  اأم���ام  الداخلية 

والتنمية« حتت قيادة رجب طيب اأردوغان، غري اأن توازن 

الرتكية  الآم��ال  يجعل  واإقليمياً،  دولياً  الفعلي،  القوى 

جمرد اأماين ي�شتحيل حتقيقها. 

لوقف  الرتكية  امل��ح��اولت  تتزامن  اأن  �شدفة  لي�س 

ن�����ش��اط امل�����ش��ل��ح��ن الأك������راد ���ش��د اجل��ي�����س ال���رتك���ي مع 

بع�س  جهة،  من  يحقق،  مبا  الد�شتور،  تعديل  م�شاعي 

م��ط��ال��ب الأق��ل��ي��ة ال��ك��ردي��ة يف امل��واط��ن��ة، ل��ك��ن م��ن دون 

القومية  الأح��زاب  الذي ترف�شه  الذاتي  منحها احلكم 

والعلمانية املعار�شة، ومن جهة اأخرى، وهذا هو الأهم، 

يعطي الد�شتور اجلديد من�شب الرئا�شة الرتكية، الذي 

انتهاء وليته احلالية،  اأردوغ��ان للرت�شح له بعد  يتهياأ 

ال�شلطنة  »اأجم�����اد  ال��ب��الد  اإىل  ت��ع��ي��د  وا���ش��ع��ة  ���ش��ل��ط��ات 

العثمانية«، ومتّد نفوذها اإىل �شعوب وحكومات البلدان 

فراغاً  توّلد  قد  م�شريية  اأحداثاً  ت�شهد  التي  املجاورة، 

�شيا�شياً واإدارياً تت�شابق اأنقرة، مع قوى اإقليمية اأخرى، 

على ملئه وا�شتثماره. 

اإ�شافة اإىل هذه العتبارات، تر�شى اأنقرة بت�شوية مع 

امل�شلحن الأكراد من دون اأي �شمانات فعلية اأو حت�شبات 

القريب، لأن حزب  املدى  ال�شلبية على  لتبعاتها  دقيقة 

ال�شيطرة  يف  اأي�شاً  يطمع  احلاكم  والتنمية«  »العدالة 

الذي  كرد�شتان،  اإقليم  يف  والغاز  النفط  احتياطي  على 

رئي�س  م��ن  بدعم  با�شتثماره  الرتكية  ال�شركات  ت��اأم��ل 

الإقليم م�شعود الربزاين، ويتعامى احلزب عن حقيقة اأن 

الربزاين يرعى اأي�شاً ن�شاط حزب العمال الكرد�شتاين 

واجلماعات امل�شلحة املوجودة يف مئات القرى والبلدات 

20 مليون ن�شمة،  ذات الأكرثية الكردية، والتي تتعدى 

جانبي  على  كيلومرت  األ��ف  نحو  امتداد  على  واملنت�شرة 

احلدود امل�شرتكة بن تركيا و�شورية.

التفاق  يت�شمن  الإع��الم،  لو�شائل  توفر  ما  بح�شب 

املقرتح من جانب اأوجالن لت�شوية النزاع الع�شكري، اأن 

يطلق حزب العمال الكرد�شتاين فوراً �شراح الع�شكرين 

وقف  يعلن  واأن  لديه،  املحتجزين  الأت��راك  وامل�شوؤولن 

�شحب جميع  وي��ت��م  اجل����اري،  اآذار   21 ال��ن��ار يف  اإط���الق 

تركيا  خ���ارج  اإىل  ع��ت��اده��م،  بكامل  ت��دري��ج��ي��اً،  املقاتلن 

الرتكي  اجلي�س  يكفل  اأن  على  املقبل،  اآب  �شهر  بحلول 

�شابقاً يف  اأثناء الن�شحاب، كما فعل  التعر�س لهم  عدم 

حماولت مماثلة. 

وتعتقد اأنقرة اأنها بهذا الرتتيب تزيل عبئاً ثقياًل عن 

كاهلها وترميه على البلدان املجاورة، بينما يف الواقع، 

اإقليم كرد�شتان يف  العمال، ومرادفاته يف  يتوفر حلزب 

مالئمة  بيئة  خا�س،  ب�شكل  �شورية  ويف  ال��ع��راق  �شمال 

لإن�شاء قاعدة انطالق اأكرث ح�شانة و�شالبة ل�شتئناف 

الدولة الرتكية يف مرحلة لحقة،  امل�شلح �شد  ال�شراع 

اأن معظم الهجمات الأخرية �شد اجلي�س الرتكي  علماً 

انطلقت من هذه املناطق وتزايدت با�شطراد مع تفاقم 

الأزمة ال�شورية، وتدهور العالقات ال�شورية الرتكية.

ل تغيب هذه ال�شورة، بح�شب املراقبن، عن خماوف 

امل�شوؤولن يف تركيا، الذين يرون يف احل�شور الفاعل 

ان�شوت  التي  ال��ك��ردي��ة،  احلزبية  التجمعات  لبع�س 

م���وؤخ���راً حت��ت ل���واء ح���زب »الحت�����اد ال��دمي��ق��راط��ي«، 

املرادف ال�شوري حلزب العمال، يف �شمال �شرق �شورية 

وجنوب غرب اإقليم كرد�شتان، حيث يهادن امل�شلحون 

ممثلي  مع  ويتعاي�شون  الإقليم،  يف  ب���ارزاين  حكومة 

اإط��ار  يف  ال�����ش��وري،  اجل��ان��ب  على  ال�شرعية  احلكومة 

عن  ابتعادهم  ل��ق��اء  ال�شتقاللية،  م��ن  حم���دود  غ��ري 

اجلماعات امل�شلحة املناوئة للرئي�س ب�شار الأ�شد، وقد 

يف  حملية  اإدارات  الدميقراطي  الحت���اد  ح��زب  اأن�����ش��اأ 

املدن والقرى التي ان�شحبت منها ال�شلطات ال�شورية، 

بينها عفرين وعامودا.

اإن ت��ف��ا���ش��ي��ل الت���ف���اق امل���ق���رتح ب���ن ح����زب ال��ع��م��ال 

الكرد�شتاين واحلكومة الرتكية، �شي�شاهم عملياً باإن�شاء 

»ك��ي��ان ان��ف�����ش��ايل يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ة«، بح�شب ال��ن��م��وذج 

ال��ع��راق��ي، ورغ���م ت�����ش��ري��ح��ات اأردوغ������ان ب��ع��دم ال�شماح 

»�شتبداأ  ت�شريحه،  بح�شب  الت�شوية،  فاإن  التطور،  بهذا 

اأن  بعد ترحيل الإرهابين اإىل دولة اأخ��رى«، متجاهاًل 

يف  ال��ك��ردي��ة  املناطق  اإىل  الأرج���ح  على  �شيتم  ترحيلهم 

»رغبات«  ن�شاطهم مع  يتعار�س  �شورية، حيث ل  �شمال 

ال�شلطات ال�شورية فح�شب، بل من املرجح اأن يتعزز مع 

تراجع م�شوؤولياتها الإدارية يف تلك املناطق.

وتنامي  لالأكراد،  ال�شتقاللية  احلركات  انتعا�س  اإن 

دوره�����م ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د الأح������داث ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال�����ش��اخ��ن��ة 

يعني  ل  واإي���ران،  وتركيا  و�شورية  ال��ع��راق  �شاحات  على 

اأو  ال�شتقالل  نحو  ثابتة  خ��ط��وات  حتقيق  بال�شرورة 

الكيانات  �شتظل  امل��ط��اف،  نهاية  ففي  ال��ذات��ي،  احل��ك��م 

م�شتقلة  كردية  دول��ة  اإن�شاء  منع  على  متوافقة  املعنية 

لأ���ش��ب��اب ع��دي��دة ل جم���ال ل��ذك��ره��ا ه��ن��ا، ول��ك��ن حركة 

خلدمة  توظيفها  ي��ج��ري  لأن  ع��ر���ش��ة  ت��ب��ق��ى  الأك�����راد 

�شيا�شات القوى الإقليمية املتعددة، وعلى راأ�شها الكيان 

»�شعود  م��وج��ة  رك���وب  اإىل  يتطلع  ال���ذي  ال�����ش��ه��ي��وين، 

اإيران وتركيا، على غرار  الأك��راد«، وتوظيفها لإ�شعاف 

ال��ي��وم يف  1991، وم��ا يح�شل  ال��ع��راق منذ  م��ا ح�شل يف 

�شورية.

عدنان حممد العربي

التسوية التركية مع »العمال الكردستاني« تنقل الصراع إلى خلف الحدود

دولي

نقطة فا�سلة بني الأرا�سي التي ت�سيطر عليها احلكومة الرتكية وحزب العمال الكرد�ستاين

اجلديدة  اجلولة  اإث��ر  ا�شطنبول  مفاو�شات  اأعقبت  التي  التفاوؤل  اأج��واء  تكررت 

من املحادثات بن اإيران وجمموعة ال�)5+1( يف كازاخ�شتان، وكما عقد الرهان على 

اجتماع بغداد لإعالن اتفاق، يتجدد الرهان اليوم على اجتماع ا�شطنبول املقبل يف 

اتفاق  اإىل  اخ��رتاق يقود  ال�شهر اجل��اري على م�شتوى اخل��رباء، لإح��داث  منت�شف 

متوازن يرفع العقوبات املفرو�شة على اإيران، ويعرتف بحقها يف تخ�شيب اليورانيوم 

التزام طهران بعدم  تاأكد وكالة الطاقة الدولية من  ال�شلمية، وي�شمن  لالأغرا�س 

للثورة  الأعلى  القائد  النووي، وهو ما حرمه  ال�شالح  لت�شنيع  برنامج  العمل على 

الإ�شالمية الإمام علي اخلامنئي بفتوى �شادرة عنه.

ل الغرب اإىل قناعة بذلك، وبالتايل، بات م�شتعداً للقبول  لكن ال�شوؤال: هل تو�شّ

املتحدة،  الوليات  الغرب، وحتديداً  اأن  الآن  الوا�شح حتى  النوع؟  مبعادلة من هذا 

تبعث بر�شائل متناق�شة، فهي من جهة ُتظهر ا�شتعدادها للقبول باإيران دولة نووية 

عرب العر�س الذي قدمته جمموعة ال�)5+1( يف »اآملا اأتا«، بعد �شعورها بف�شل �شيا�شة 

اإيران، واإدراكها للنتائج الكارثية املرتتبة عن احتمال جلوئها  اإخ�شاع  العقوبات يف 

ل�شن احلرب لتدمري الربنامج النووي الإيراين.

امل��رون��ة يف املوقف الأم��ريك��ي،  اأن مثل ه��ذه  اأخ���رى، هناك من يعتقد  وم��ن جهة 

اأمريكية  خطة  تخفي  اإمن��ا  والرتغيب،  الرتهيب  ب�شيا�شة  التلويح  عن  وال��رتاج��ع 

حت�شر ل�»ربيع فار�شي« على اأبواب النتخابات الرئا�شة الإيرانية يف حزيران املقبل، 

واأن وا�شنطن تريد اأن جتعل القيادة الإيرانية ت�شعر بالتفاوؤل وال�شرتخاء لتمرير 

تنفيذ هذه اخلطة، التي تقوم على عدة حماور: حمور ا�شتمرار العقوبات، واملراهنة 

على املزيد من اإ�شعاف قيمة العملة الإيرانية، وتدين م�شتوى معي�شة الإيرانين، 

وحمور احلرب الإعالمية لتثمري هذا الو�شع مبزيد من التعبئة والتحري�س �شد 

مبقاطعة  توجهها  وتعزيز  للغرب  املوالية  املعار�شة  دعم  وحمور  الإيرانية،  القيادة 

ا�شتخدامها  يجري  متدنية  �شعبية  م�شاركة  ح�شول  على  وامل��راه��ن��ة  النتخابات، 

للت�شكيك ب�شرعية النظام.

غري اأن املراهنة على »ربيع فار�شي« لإ�شقاط النظام، اأو تغيري القيادة الإيرانية 

عرب �شالح احل�شار القت�شادي، واإن جنحت يف بع�س اأهدفها لناحية اإ�شعاف قيمة 

الريال الإيراين، اإل اأنها مل تنجح يف التاأثري على قدرات اإيران املالية والقت�شادية، 

فرتاجع العائدات النفطية نتيجة انخفا�س ال�شادرات النفطية بفعل العقوبات من 

2.2 مليون برميل يومياً اإىل 1.3 مليون برميل، مت تعوي�شه عن طريق ارتفاع اأ�شعار 
النفط العاملية، وم�شارعة طهران اإىل اإيجاد حلول بديلة، عرب توقيع عقود مع دول 

اأخرى ترف�س الهيمنة الغربية، ما دفع بع�س امل�شوؤولن الأمريكين ال�شابقن اإىل 

اإهمالها  نتيجة  اعرتاها اخللل  التي  الأمريكية  ال�شرتاتيجية  بف�شل هذه  الإق��رار 

الإيرانية  املعار�شة  لدعم  اجلهود  توظيف  ع��دم  مثل  ال�شغط  من  اأخ��رى  »اأ�شكال 

وت�شليط ال�شوء على انتهاكات حقوق الإن�شان، فيما م�شداقية طرح اخليار الع�شكري 

�شعفت ب�شبب خروج حاملة طائرات من اخلليج، وتردد وا�شنطن يف التدخل ب�شكل 

اأكرب يف ال�شاأن ال�شوري، وتعين وزير دفاع جديد »ت�شاك هايغل« املعروف مبعار�شته 

�شن احلرب �شد اإيران«.

ال�شرتاتيجية  اأظهرت  الأمريكية، وظهور ف�شلها،  ال�شرتاتيجية  مقابل تداعي 

الإيرانية قدرتها على النجاح يف الثبات مبواجهة ال�شغوط، والتقدم يف م�شارها لبناء 

وتطوير قدرات اإيران، بالعتماد على الذات، وموا�شلة التو�شع يف برناجمها النووي، 

مع عدم اإدارة الظهر للعمل الدبلوما�شي واملفاو�شات مع الدول الكربى، بل جنحت 

الدولية،  القوانن  على تطبيق  اأكرث حر�شاً  الظهور  الدبلوما�شية، ويف  يف م�شمار 

والدفاع عن حقها يف امتالك التكنولوجيا النووية ذاتياً لالأغرا�س ال�شلمية.

انطالقاً مما تقدم، تبدو اأمريكا اليوم اأمام حقيقة مل تعد قادرة على جتاهلها، 

اأما  باإيران دولة نووية خارج �شلطانها،  القبول  الإق��رار بها، وهي  اأو احليلولة دون 

ع�شية  الناعمة«  »احل��رب  ا�شرتاتيجية  موا�شلة  على  املراهنة  �شيا�شة  يف  ال�شتمرار 

بذلك،  الإق���رار  موعد  تاأجيل  يف  �شوى  تفلح  فلن  الإيرانية،  الرئا�شية  النتخابات 

وعندها قد يتبدل م�شار املفاو�شات يف غري م�شلحة الغرب، متاماً كما يوؤ�شر الر�شم 

البياين للمفاو�شات منذ بداأت حتى اليوم؛ كيف كان �شقف املوقف الغربي يف البداية، 

وكيف اأ�شبح اليوم.

ح�سني عطوي

النووي اإليراني.. وفشل االستراتيجية األميركية

سعي أنقرة لتسوية 
مع المسلحين األكراد 
سببه الطمع في 
السيطرة على احتياطي 
النفط والغاز في إقليم 
كردستان
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الأ�شبوع  الربيطانية  »الإنديبندنت«  �شحيفة  نقلت 

املا�شي خ��رباً م��ن ولي��ة ف��ل��وري��دا، م��ن ن��وع »�شر البلية 

به  »بو�س«، هوت  با�شم  يكّنى  ما ي�شحك«، عن مواطن، 

وعمقها  قدماً   40 عر�شها  حفرة  يف  فجاأة  نومه  غرفة 

قرقعة النهيار، واجته  على  �شقيقه  وا�شتفاق  قدماً،   30
و�شل  وح��ن  احلفرة،  يف  فانزلق  ال�شوت  م�شدر  �شوب 

من  ال�شقيقن  اأح���د  �شحب  يف  جن��ح��وا  الإن���ق���اذ،  رج���ال 

الرمال املتحركة، ولكنهم مل يجدوا اأثراً لالآخر.

يف  متف�شية  احل��ف��ر  ظ��اه��رة  اأن  ال�شحيفة  وذك����رت 

الولية، ومع ذلك ما زالت �شركات البناء ت�شّيد البيوت 

الفخمة على رمال متحركة، اأو فوق اأ�شا�شات من ال�شخر 

حتتها،  اجل��اري��ة  امل��ي��اه  بتاأثري  ال�شنن  م��ر  على  تتفتت 

اأما »امل�شحك املبكي« يف هذا اخلرب، ما ورد يف تعليقات 

القراء عليه، وبداأ اأول املعلقن باأن القدر اأخطاأ بالعنوان 

الثاين  التعليق  وذّك���ر  امل��ق�����ش��ود،  غ��ري  »ب��و���س«  فخطف 

وال�شاليهات  الفنادق  ت�شرب  التي  املو�شمية  بالعوا�شف 

على �شواحل ميامي، وتدمرها مرة كل عام، ثم يعيدوا 

تكرار  م��ن  تكّل  الطبيعة  وت��ك��اد  امل��ك��ان،  نف�س  يف  بناءها 

اإنذارها للنا�س، ولكن »ل حياة ملن تنادي«.

ال�شماوية قد  اأن الكتب  اأورد القارئ  اآخ��ر،  ويف تعليق 

حّذرت النا�س، منذ اآلف ال�شنن، اأن ل يبنوا بيوتهم اإىل 

جانب جماري الأنهار وال�شواقي، ويعجب كيف يبنونها 

مل  ولكني  الكثرية،  التعليقات  وتتالت  مبا�شرة،  فوقها 

»بو�س«  اأ���ش��اب  ملا  اأ�شف  اأو  اأج��د فيها ما يعرب عن ح��زن 

الذي بلعته الأر�س دون اأثر؛ رمبا لأن احلادث له �شوابق 

كثرية، واأن على اخللف اأن يتعلم من ال�شلف، فال يلومّن 

اأحد �شوى نف�شه على ما ي�شيبه من مكروه هو يف الأ�شل 

من �شنع يديه.

امل��واط��ن  اأن  ق���راءن���ا  ن���ذّك���ر  اأن  امل��ن�����ش��ف  ول��ك��ن م���ن 

ع�شر  يف  ع���ام،  ب�شكل  الب�شرية  املجموعات  اأو  ال��ع��ادي، 

حياتها  جمريات  على  ت�شيطر  ل  احلديثة«،  »اجلاهلية 

بكل تفا�شيلها، فاأرباب الريع العقاري، مثاًل، هم الذين 

يختارون املواقع، وي�شيدون عليها امل�شاكن مبا يحقق لهم 

اأعلى ن�شبة يف الأرب��اح، دون اأي اعتبار لعوامل ال�شالمة 

العامة اأو ال�شروط البيئية ال�شاحلة للجن�س الب�شري.

اأذك����ر م��ن جت��رب��ت��ي اخل��ا���ش��ة اأين ا���ش��ت��اأج��رت م��ن��زًل 

»فخماً« يف اإحدى �شواحي مونرتيال يف كندا، وكان بدل 

املدينة،  لبعده عن مركز  نظراً  املعقول«  »�شمن  اإيجاره 

مل يخربين �شاحب امللك اأن »الفيال ال�شغرية« ُم�شّيدة 

فوق تلة من النفايات مطمورة حتت الرتاب، ويف �شيف 

العام الأول من اإقامة عائلتي يف البيت اجلديد، ا�شتفقنا 

النوم  ال�شرا�شري وهي تغزو غرف  على عرير )�شوت( 

من  فيلماً  ي�شاهد  كمن  ب����الآلف،  وامل��ط��ب��خ  وال�����ش��ال��ون 

خ��ارج  اإىل  مذعورين  فهرعنا  اخليالية،  ال��رع��ب  اأف���الم 

اأت�����ش��رف يف ه���ذه احل��ال��ة،  اأدري ك��ي��ف  اأك����ن  امل���ن���زل، مل 

فات�شلت برجال ال�شرطة، ولكنهم مل يفعلوا �شيئاً لأين 

مل اأبلغهم عن وقوع جرمية قتل، اأو حادثة �شطو م�شلح، 

اأو ما �شابه مما اعتادت عليه »املجتمعات املتح�شرة«.

بغالفها  ب��راق��ة  الغربية  احل��ي��اة  مظاهر  اأن  �شحيح 

اخلارجي، ولكن النا�س يجهلون اأنها مزيفة يف جوهرها، 

وه����ي ل ت��خ��ت��ل��ف، اإل يف ال�����ش��ك��ل، ع���ن ظ����روف احل��ي��اة 

حول  املنت�شرة  الع�شوائية  اأحيائنا  �شكان  على  املفرو�شة 

واإ�شالم  ودم�شق،  وب��ريوت،  القاهرة،  يف  العريقة  مدننا 

اآباد، وطهران، وبغداد.. فهل ن�شحو من غفوتنا قبل اأن 

ت�شيبنا عدوى احل�شارة املزيفة يف الأعماق؟

اأط�����ّل ال�����ش��ي��د ح�����ش��ن ن�����ش��راهلل، واأو����ش���ح 

اأن الغاية من ه��ذه الإط��الل��ة هو ال��رد على 

مزاعم و�شعه ال�شحي، وعلى ما بات يندرج 

يف لبنان حتت خانة »التهام ال�شيا�شي«.

اأط���ل ك��ال��ع��ادة؛ ك��ب��رياً، وه��ادئ��اً، وخ��ل��وق��اً، 

وامل�شوؤولية  بالوطنية  امل��ع��روف  وبخطابه 

وال�����ش��رب وا���ش��ت��ي��ع��اب الآخ������ر، ���ش��اأن��ه يف كل 

اإط����اللت����ه ال���ت���ي جت��م��ع م��ل��ي��ون��ي��ة ت��ت��اب��ع��ه 

ال���ك���ب���رية، وم���الي���ن تتابعه  ال�����ش��ا���ش��ة  ع���رب 

والوطن  لبنان  يف  ال�شغرية  ال�شا�شات  عرب 

ب�شكل  »الإ�شرائيلي«  الكيان  وداخل  العربي، 

خا�س.

اأعظم  يقود  ال��ذي  فهو  ينفعل،  ل  ال�شيد 

احل��دي��ث، حتى  الع�شر  واأ���ش��رف مقاومة يف 

ول���و ك���ان ه���ذا ال��رج��ل »امل��ل��ي��وين« املتوا�شع 

حمولة  ت��ت��ع��دى  ل  �شعبيته  مم���ن  ُي�����ش��َت��ف��ز 

اأزلم�����ه وي���دور  ب��ه��ا  ب��ا���ش��ات ي�شحن  ث���الث 

ب��ه��م يف ل��ب��ن��ان م��ت��ح��دي��اً ط��ائ��ف��ت��ه ال��ك��رمي��ة 

اإي����ران« ثالثاً  ث��ان��ي��اً، و»ح���زب  اأوًل، وال��دول��ة 

�شادة  م��ن  و���ش��واه  وال�شيد  وخام�شاً،  وراب��ع��اً 

احلل والربط احلري�شن على اأمن الوطن 

ي�����ش��ت��وع��ب��ون وي�����ش��ت��وع��ب��ون ه����ذه ال��ظ��اه��رة 

ال��غ��ري��ب��ة ع��ل��ى اأدب���ي���ات واأخ���الق���ي���ات العمل 

ال�شيا�شي يف لبنان.

م��ه��م��ا ك����ان م�����ش��ج��د »ب�����الل ب���ن رب�����اح«؛ 

م�شجداً، اأو م�شلى كما و�شفه املفتي قباين، 

اإل اأن املوؤكد اأنه مكان عبادة وبيت من بيوت 

ل  لكن  حُت���رتم،  ال��ت��ي  خ�شو�شيته  ل��ه  اهلل؛ 

ل��درج��ة اأن  اأن���ه م�شتهدف اأم��ن��ي��اً  اأح���د ي��رى 

اإ�شمنتية،  مبكعبات  تطويقه  الأ�شري  يطلب 

وج��وده��ا  على  م�شى  ال��ت��ي  »اجل����رية«  اأن  اأو 

الدينية  ثقافتها  �شنة،  ع�شرين  م��ن  اأك���رث 

ت�شّكل  باأن  لها  ت�شمح  والوطنية  وال�شيا�شية 

اأي خطر على م�شجد، اأو اإزعاج ملن يرتادونه 

لل�شالة، اإل اإذا كان اإمام امل�شجد يرغب يف اأن 

يجعل منه »كانتوناً« مذهبياً و»ح�شرمة« يف 

اأبناء �شيدا واجل��وار، ممن يخالفونه  عيون 

الراأي ب�شيا�شته واأدائه امل�شتفز مل�شاعر النا�س 

اأينما حّل �شواء يف �شيدا اأو طرابل�س اأو على 

طرقات التزحلق على الثلج.

التي  ال�شيا�شي«  »التهام  بدعة  اإىل  نعود 

مرة  ع��ون  مي�شال  العماد  الرئي�س  و�شفها 

لبنان،  �شوى  بلد  اأي  يف  موجودة  غري  باأنها 

الع�شوائي  »الت��ه��ام  �شوى  لها  م��رادف��ات  ول 

م��ن دون اأي���ة ق��رائ��ن اأو ب��راه��ن، وه��ي قدح 

وذم وت�شهري بحق الآخرين دون وجه حق«، 

اأف���اٍع على  األ�شِن  بل هي ك��ذب واف���رتاء على 

امتداد وطن متعن يف بخ �شمومها وق��وداً ملا 

اأن حترق  ُيخ�شى  اآت قريباً من خماطر  هو 

وطناً..

لبنان  بداأ يف  البدعة   - ال�شيا�شي  التهام 

عام 2005، عندما وقف النائب حممد قباين 

وقفة خبري ع�شكري متخ�ش�س باملتفجرات، 

�شا�شات  وعرب  اخلريطة  على  ويجزم  ي�شرح 

بحياة  اأودى  ال����ذي  الن��ف��ج��ار  اأن  ال��ت��ل��ف��زة 

الرئي�س رفيق احلريري هو حتماً  من حتت 

الأر���س، و�شار ي�شول ويجول على خريطة 

اأوهامه وي�شري اإىل مبنى »الفيني�شيا« ومنه 

اإىل »ال�شان جورج«، ويوؤكد على وجود اأنفاق 

ت�شلل من خاللها مرتكبو العملية وو�شعوا 

العبوة النا�شفة.

ن��ع��م، م��ن��ذ ن��ّظ��ر حم��م��د ق��ب��اين وا�شتبق 

الأجهزة الأمنية يف اأول م�شح ملكان اجلرمية، 

وا����ش���ت���ب���ق ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات الأول�����ي�����ة ل��ل��ق�����ش��اء 

اللبناين و�شائر خرباء املتفجرات واملحققن 

الدولين، كّرت �شبحة التهام ال�شيا�شي من 

بعد  ج��زاف��اً  التهم  ترمي  معن،  فريق  قبل 

�شورية  معزوفة  وباتت  ُترتكب،  جرمية  كل 

وحزب اهلل، من دون تقدمي اأي دليل، قمي�س 

عثمان لكل من يرغب يف تعومي نف�شه، حتى 

ولو على �شقف �شريح! 

ك��ف��ى ك���ف���راً ب����اهلل وال����وط����ن وامل����واط����ن، 

اإحياء  بفكرة  عون  اآلن  النائب  فعل  وح�شناً 

ذكرى »الرئي�س ال�شهيد« بدًل من ذكرى 14 

�شباط، التي باتت منا�شبة ت�شّول على �شورة 

اأنهم  يبدو  اأحياء ل  �شهداء  الراحل، بوجود 

ما  بقدر  احلقيقة  معرفة  يريدون  اأنف�شهم 

مئات  وه��ن��اك  الت�شّول،  با�شتمرار  يرغبون 

اآلف م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ب���ن ق��ت��ل��ى وج��رح��ى 

وم���ع���وق���ن ُغ���ّي���ب���ت ذك����راه����م اأم������ام »اأه��م��ي��ة 

ال�����ش��ه��داء الأح���ي���اء«، وع���دة روؤ����ش���اء �شهداء 

روح��ه  �شهيد  ذك���رى  اأم���ام  �شهادتهم  غيبت 

�شئمت من الراق�شن حول �شريحه.

قد تكون هناك فر�شة اأخرية اأمام الدولة 

الأم���ور،  ل�شبط  الفاعلة  الوطنية  وال��ق��وى 

ووقف ال�شموم املتدفقة عرب و�شائل الإعالم 

ال��ذي��ن ل  �شو« وال�شيوف  ال���»ت��وك  وب��رام��ج 

يتحلون باأدنى درجات امل�شوؤولية، اإ�شافة اإىل 

الأبواق املذهبية احلاقدة، التي لو ا�شتمرت، 

ذه���ب ال��وط��ن اإىل ح��ي��ث ل ع����ودة يف امل��دى 

املنظور.

اأمني اأ. ر.
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إطاللة األسياد.. واستعراضات العبيد
يومًا بعد يوم ُيميط هذا النظام اللثام عن وجهه، وتتكّش���ف 
حقائق لطالما اس���تترت خلف قش���ور واهية وش���عارات هشة، 
طبقي���ة مقيتة متفش���ية في الجس���م اللبناني عل���ى أكثر من 

مستوًى وصعيد.
ق���د يكون التعلي���م أول مؤش���راتها.. بين ماهية المدرس���ة 

الخاصة والمدرسة الرسمية، وبتشجيع من النظام عينه..
فإذا كان ناموس الطبيعة قضى بخلق الناس مراتب ودرجات، 
فهذا ال يسوغ لألنظمة اإلمعان في توسيع الهوة بين الطبقتين 
الغني���ة والفقيرة.. فجمي���ع األديان والش���رائع وحتى القوانين 
الوضعي���ة تقر وتعت���رف وتدعو إلى حياة كريم���ة وعزيزة لبني 
اإلنس���ان على حدٍّ س���واء.. بصرف النظر عن جنسه وعرقه ولونه 

ودينه، وهذا ما نفتقر إليه في لبنان لألسف الشديد!
ففي لبن���ان - أيها المجتمع اإلنس���اني المتحّضر- البلد الذي 
يزعم الحضارة لنفس���ه، ويدعي الحّرية والعدالة والمساواة، هو 

في الحقيقة والواقع على عكس ما يزعم..
فالنظام القائم، والذي يعيد إنتاج نفس���ه بنفسه، إضافة إلى 
كونه قبليًا وعش���ائريًا وطائفيًا، هو نظام طبقي بامتياز، بكل ما 
تحمل���ه كلمة طبقية من ازدراء ووقاح���ة وعدوانية وعهر، وليس 
أدّل عل���ى توصيفنا هذا، س���وى م���ا يحصل اليوم في الش���ارع 
اللبناني م���ن معركة ضروس ت���دور رحاها بين صغار الكس���بة 
واألج���راء والموظفين والمعلمي���ن والمتقاعدين من جهة، وبين 
النظام، ليس بشخص حكومته وحس���ب، وإنما بشخص هيئاته 
االقتصادي���ة القابضة على ناصية الق���رار ولقمة العيش، والتي 
ال وازع عنده���ا وال مانع من دوس كرامة اإلنس���ان وس���حقه تحت 
س���نابك جش���عها وطمعها وفوقيتها وكيديتها، وغياب الحّس 
المجتمعي والشعور اإلنساني بآالم وأوجاع وحاجات اآلخرين من 

بني جلدتها ووطنها!
ل���م نعد لنفاجأ أو نس���تغرب م���ا تأتيه حكوماتنا م���ن مآثر.. 
تنظيرًا، وممارسة، وإنجازات، )إخفاقات(، مادام »الكيلة والطحان« 

لم يتبدال منذ قيام هذا النظام، ولن يتبدال عفوًا أو طوعًا!
فالفساد واإلفساد والهدر والسرقة، ليس نشازًا أو شواذًا عابرًا 
في نظامنا، يمك���ن إصاحه أو تافية أو اإلق���اع عنه، بالتوجيه 
واإلرش���اد والتدري���ب.. إنما هو عاهة َخْلقي���ة وُخُلقية ال يغيرها 

سوى الكفن.
فإلى المتجمهرين في شوارع بيروت وطرابلس وزحلة وبعلبك 
وصيدا والمناطق.. أمام السرايات وT.V.A. والوزارات والمصارف 
والهيئات االقتصادية وس���واها من المراكز، ال تهدروا أوقاتكم 
س���دى، وال تضحوا بأصواتكم وحناجرك���م.. ألنكم تصرخون في 
غ���اب ال نهاية ل���ه وال قرار، ومن غير طائ���ل، فليكن هذا التحرك 
باكورة، بل س���افة لتغيير هذا النظام عبر صناديق االقتراع، من 
خال اإلصرار على اعتماد قانون انتخابات يجعل من لبنان دائرة 
واحدة وفق التمثيل النس���بي، وقت ذاك تمس���كون بالسلس���لة 

وتذهبون بالرتب، وتصححون الرواتب!

نبيه الأعور

ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل خالل خطابه الأخري الأ�سبوع املا�سي

النظام الطبقي.. الوباء
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 20 �أن نحو  �أجريت حديثاً،  �أك��دت در��سات مائية 

املائي، وه� م�ؤ�شر  الفقر  دولة عربية تقع حتت خط 

خطري للغاية ملا للمياه من اأهمية حي�ية للبقاء، لكن 

الأرق��ام تبدو غري مفاجئة للكثري من اخلرباء  هذه 

الذين داأب�ا يحذرون من �ش�ء الأو�شاع املائية العربية 

70 يف امل��ئ��ة م��ن امل�����ارد  اأن  م��ن��ذ ���ش��ن���ات، خ�����ش������ش��اً 

املائية العربية املتجددة، تاأتي اإىل الدول العربية من 

العربية مبعظمها دول  ال��دول  اأن  اأي  خ��ارج حدودها، 

مب�شاريع  تق�م  اأن  وعليها  منبع،  دول  ولي�س  م�شب 

فاإنها  واإل  م�شتقباًل،  املياه  من  حاجتها  ل�شمان  عدة 

�شتعاين من �شح كبري يهدد قطاعاتها كافة.

ل��ط��امل��ا دق���ت ال��ت��ق��اري��ر وال���درا����ش���ات ح����ل و�شع 

ل  اخلطر،  ناق��س  العربي  العامل  يف  املائي  امل��خ��زون 

�شيما حيال م�شتقبل ال��شع املائي، وبح�شب التقارير 

العربية مبعظمها  الدول  املتداولة بني اخلرباء، فاإن 

يدفع  ما  وه�  املياه،  ت�اجه حتديات كبرية يف جمال 

باجتاه و�شع ا�شرتاتيجية عربية �شاملة لالأمن املائي، 

كانت  ���ش���اء  للمياه،  العربية  احل��ق���ق  على  للحفاظ 

يف  احلديثة  التقنيات  وا�شتخدام  ج�فية،  اأو  �شطحية 

جمال حتلية املياه قبل اأن يف�ت الأوان.

ناقو�س اخلطر

هناك م�شاريع عدة مقرتحة للتغلب على م�شاكل 

املياه عربياً، على �شبيل املثال، يقرتح البع�س �شرورة 

خ��الل و�شع خطط  م��ن  اجل���يف بحكمة،  امل��ي��اه  اإدارة 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ث��ل امل�����ش��ارك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخلا�س و�شناع القرار والزراعيني وامل�شتهلكني، ملنع 

الق�انني  املتجددة، وو�شع  امل���ارد غري  ا�شتنزاف هذه 

وتطبيقها، بحيث ي�شل�ن معاً اإىل اإدارة �شليمة ت�شمن 

املردود املت�خى وال�شتدامة له.

العربية  املنطقة  ف��اإن  املائيني،  اخل��رباء  وبح�شب 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل���ي���اه اجل���ف��ي��ة اأك����ر م���ن غ��ريه��ا من 

ب��الآخ��ري��ن  نف�شها  ت��ق��ارن  األ  عليها  ل��ذل��ك  امل��ن��اط��ق، 

بقية  املياه مقارنة مع  �شح  راأ�شها:  اأ�شباب، على  لعدة 

البلدان، وبالتايل فاإن ن�شيب الفرد العربي من املياه 

�شن�ياً يبلغ األف مرت مكعب �شن�ياً، فيما يبلغ ن�شيب 

الفرد يف العامل 8 اآلف مرت مكعب.

و3   2 ب��ني  ي��ح��ت��اج  ف���رد  ك��ل  ف���اإن  التفا�شيل،  ويف 

ليرتات ي�مياً لل�شرب، واأنه يتطلب من 3 اإىل 5 اآلف 

ليرت مكعب يف الي�م لكل فرد من اأجل اإنتاج متطلبات 

الغذاء، واأنه ل� افرت�شنا على هذين اجلانبني، فاإننا 

امل��ي��اه هي  اأب����داً، لأن  امل��ي��اه غ��ري كافية  اأن كمية  جن��د 

م�شدر الأمن الغذائي.

وم���ن الأ���ش��ب��اب الأخ�����رى، اع��ت��م��اد امل��ن��ط��ق��ة على 

املياه اجل�فية،  احتياجاتها على  املئة من  50 يف  نحو 

املياه اجل�فية  اأخرى تعتمد على  مقارنة مع مناطق 

اأقل، فاملياه اجل�فية يف اخلليج مثاًل، ماحلة  ب�ترية 

وغري متجددة، اأي اأنه مت تخزينها يف حقب تاريخية 

كان املطر فيها غزيراً، ولذلك فاإنها ل تتجدد نظراً 

لقلة الأمطار، وهي خمزونات ا�شرتاتيجية، وبالتايل 

وحذر  نفدت،  جائرة  بطريقة  ا�شتخدامها  ج��رى  اإن 

خرباء من منظمة الفاو، من اأن ناق��س اخلطر يدق 

اأكر منه لدى اجلهات الأخ��رى، ما يدع� اإىل  عربياً 

فاإن  املياه،  ل�شح  ونظراً  املائية،  ال�شتعمالت  حت�شني 

التعامل  اأكر يف  باتت متتلك خربة  العربية  املنطقة 

العرب  و�شع  اأن  الت��شيح  م��ن  ب��د  ل  لكن  امل��ي��اه،  م��ع 

املائي اأف�شل منه يف اآ�شيا واأفريقيا. 

املياه اجلوفية

امل��ي��اه  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل ع����دم  ي��دع��� اخل�����رباء  ول 

اجل�فية، بل ي��ش�ن باأن يتم البدء يف التفكري بهذه 

املياه عند نفادها، ليك�ن البديل جاهزاً.

يف الإط����ار ع��ي��ن��ه، ذك���ر ت��ق��ري��ر ���ش��ادر ع��ن البنك 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  املائي يف  ال��شع  اأن  ال��دويل، 

اأف��ري��ق��ي��ا ���ش��ي��ك���ن خ��ط��رياً خ���الل ال�����ش��ن���ات القليلة 

�شيك�ن  ال��شع  اأن  على  التقرير  و�شدد  بل  القادمة، 

خانقاً اإذا مل يتم ال�شروع ف�راً باإن�شاء م�شاريع خا�شة 

ل��ت���ف��ري امل��ي��اه ال�����ش��احل��ة ل��ال���ش��ت��خ��دام الآدم�����ي، واأن 

ا�شتثمارات  تخ�شي�س  اإىل  الآن  ما�شة  ح��اج��ة  ه��ن��اك 

ومعاجلة  ال��ع��رب��ي،  امل��ائ��ي  بالقطاع  للنه��س  مالية 

م��ي��اه ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي، وت��ر���ش��ي��د ا���ش��ت��خ��دام امل��ي��اه، 

واإقامة �شبكات ت�زيع املياه ذات كفاءة عالية، كما ت�قع 

التقرير اأن يرتاجع ن�شيب الفرد العربي اإىل الن�شف 

يف عام 2050.

التغريات  ت�شهم  اأن  اأي�شاً،  اخل��رباء  ويت�قع  هذا 

املناخية احلالية، والتي جنم عنها ظاهرة الحتبا�س 

احلراري، وكذلك الزيادة ال�شكانية الكبرية يف ال�طن 

العربي، والتي تعد ن�شبتها من اأكرب الن�شب يف العامل، 

اإىل تفاقم اأزمة املياه يف العامل العربي.

مقاربات خمتلفة

جت���در الإ����ش���ارة اإىل اأن ال���ط��ن ال��ع��رب��ي ي��ق��ع يف 

العالية  واحل���رارة  باجلفاف  تت�شم  جغرافية  منطقة 

الرغم  وعلى  ع��ام،  ب�جه  فيها  الأمطار  ت�شاقط  وقلة 

التحكم  ي�شعب  ال��ت��ي  ال��ق��اه��رة  ال���ظ���روف  ه���ذه  م��ن 

اأخرى  اأن هناك ج�انب  اأن اخل��رباء ي�ؤكدون  اإل  بها، 

�شع�بة  يف  تتمثل  العربية،  املائية  للم�شكلة  خطرية 

امل�ج�دة  املياه  ن�عية  وانخفا�س  املياه  اإىل  ال��ش�ل 

حالياً، بحيث تتطلب معاجلة مكثفة من قبل اجلهات 

والدعم  للخربة  اأح��ي��ان��اً  تفتقر  وال��ت��ي  العالقة،  ذات 

املايل الكافيني.

من جهة اأخرى، وكما ذكرنا اآنفاً، فاإن معظم املياه 

التي ت�شل اإىل الدول العربية، تك�ن منابعها يف دول 

اأخرى، وقد ت�شهد عالقة تلك الدول العربية مع تلك 

خلق  اإىل  تف�شي  و�شيا�شية،  اإقليمية  ن��زاع��ات  ال���دول 

اأزمة يف ت�فري املياه.

�ش�ف  العربي،  امل��ائ��ي  لل��شع  معمقة  درا���ش��ة  اإن 

تبني اختالفاً كبرياً بني الأقطار العربية ب�شكل كبري، 

العربي، يختلف متاماً  املغرب  دول  املائي يف  فال��شع 

وعلى  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول  يف  احل���ال  عليه  ه���  عما 

لكن طرق  مائية م�شرتكة،  اأزم���ة  وج����د  م��ن  ال��رغ��م 

التغلب عليها ومعاجلتها خمتلفة متاماً.

ف���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ت���اج��ه ظ��روف��اً مناخية 

قا�شية، وعدم ت�فر اأنهار فيها، وقلة ال�شق�ط املطري، 

ال�شكان فيها، وارتفاع م�شت�ى احلياة يف  وزي��ادة عدد 

تلك الدول، والذي ينجم عنه ارتفاع كبري يف الطلب 

مليارات مرت   6 قفز من  وال��ذي  النظيفة،  املياه  على 

مكعب يف عام 1980 اإىل اأكر من 70 مليار مرت مكعب 

عدة  الرقم  ه��ذا  يت�شاعف  اأن  ويت�قع   ،2006 ع��ام  يف 

مرات يف عام 2020، وهذه التحديات اجل�شيمة، تدفع 

احلديثة  التقنية  ت�شخري  ���ش��رورة  اإىل  اخلليج  دول 

فاإن  واإل  النظيفة،  ال�شرب  مياه  من  حاجتها  �شد  يف 

الأو�شاع �شتزداد �ش�ءاً.

وكمثال على كيفية التغلب على م�شكلة �شح املياه، 

التكن�ل�جيا  اإل��ي��ه  ت��شلت  م��ا  اآخ��ر  ا�شتخدام  ميكن 

اأكر  اإن�شاء  خ��الل  من  البحر،  مياه  لتحلية  العاملية 

من  ال�شكان  حاجات  لتلبية  مياه،  حتلية  حمطة  من 

مياه ال�شرب، وتهيئة البنية التحتية للقيام مبثل هذه 

امل�شاريع.

يختلف  عليه  التغلب  وط���رق  امل��ائ��ي  ال��شع  ه��ذا 

تقع  وال��ت��ي  الأردن،  ال������ش��ع يف  عليه  ه���  ع��م��ا  مت��ام��اً 

�شمن الدول الأربعة يف العجز املائي عاملياً، وهي ت�شهد 

حالياً انخفا�شاً كبرياً يف م�شت�ى املياه اجل�فية وقلة 

املياه املتدفقة يف نهر الريم�ك، كما ت�شري وزارة املياه 

اإم��دادات  45 يف املئة من  وال��ري الأردن��ي��ة اإىل اأن نح� 

املياه تت�شرب من منظ�مة �شبكة ت�زيع املياه، وهذا ما 

حدا بالأردن اإىل التفكري يف خلق حل�ل مبتكرة للتغلب 

على م�شكلة نق�س املياه يف البالد، كا�شتخدام الطاقة 

الن�وية لت�شغيل حمطات حتلية مياه يف البالد، وبناء 

امليت  البحر  نح�  العقبة  خليج  م��ن  امل��ي��اه  جل��ر  ق��ن��اة 

وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ف���ارق امل��ن�����ش���ب��ني يف ت���ل��ي��د الطاقة 

الكهربائية، التي �ش�ف ي�شتخدم جانب منها يف ت�فري 

مب�شاريع  قيامها  اإىل  بالإ�شافة  للبالد،  نظيفة  مياه 

ال�عي لدى  وزي��ادة  املياه،  ت�زيع  �شبكة  لتغيري  كبرية 

امل�اطنني ب�شرورة ال�شتخدام الأمثل للمياه، وت�فري 

اأجهزة تر�شيد ا�شتخدام املياه لدى امل�اطنني.

وع��ل��ي��ه، ف����اإن ت���ف��ري امل���ي���اه ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف ال��ب��الد 

العربية، والتغلب على م�شكلة الع�ز املائي العربية، ل 

ميكن اأن يتحقق دون وج�د م�شاريع عربية م�شرتكة، 

تهدف اإىل حتقيق م�شت�ى جيد من التن�شيق والدعم، 

احلديثة،  التقنية  ت�شخري  على  ذل��ك  يف  معتمدين 

امل�شكلة اخلانقة، والتي �شيك�ن لها  للتغلب على هذه 

اإذا  العربية،  منطقتنا  �شع�ب  على  خطرية  انعكا�شات 

مل يتم التغلب عليها م�شتقباًل.

هنا مرت�ضى

العجز المائي 
يتهدد الدول العربية
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 الهدف من هذا البحث متكني اللغة العربية 

الباحث  ليتمكن  ال��ع��امل��ي��ة؛  الأ����ش����ات  نقل  م��ن 

ال��ل��غ���ي م���ن حت��ل��ي��ل ه���ذه الأ�����ش�����ات ب��احل��رف 

اأن هناك م�شكلة  اإىل هذا، ه�  العربي، وما دعا 

عندما  اأن���ه  وه��ي  الآن،  الل�شانية  ال��درا���ش��ات  يف 

نريد و�شف اللغة و�شفاً �ش�تياً دقيقاً، ل بد من 

ا�شتعمال الأبجدية الدولية، لأنه ل ت�جد حتى 

ولذلك  العربي،  ب��احل��رف  دول��ي��ة  اأبجدية  الآن 

درا�شة  لهجاتها  اأو  العربية  اللغة  درا���ش��ة  عند 

بالالتينية  كتابتها  م��ن  ب��د  ل  دقيقة،  �ش�تية 

)الأب���ج���دي���ة ال���دول���ي���ة ال���ت���ي م��ع��ظ��م ح��روف��ه��ا 

لتينية(، وما �شيتناوله البحث ه� اإقامة الدليل 

على اأنه بالإمكان و�شع اأبجدية دولية باحلرف 

وتنميطه  العربي  احل��رف  يف  والنظر  العربي، 

لي�س بال�شيء اجلديد؛ فقد نظر يف هذا احلرف 

اأب��� الأ�ش�د ال��دوؤيل )ت69ه�( وذل��ك حني و�شع 

بن  اخلليل  بعده  وم��ن  احل���روف،  على  النقاط 

باأ�شكالها  الذي ميز احلركات  اأحمد )ت175ه�( 

يف  نحن  الع�شر،  ه��ذا  ويف  الآن،  لدينا  املعروفة 

احل��رف  وم��ع��اجل��ة  تنميط  اإىل  احل��اج��ة  اأم�����سِّ 

العربي لتاأدية اأغرا�س ذات اأهمية كربى للبحث 

اأن  املق�ش�د منه  لي�س  املعالج  اللغ�ي، واحل��رف 

ال��ه��ج��ائ��ي يف الكتابة،  ب���دًل ع��ن احل���رف  ي��ك���ن 

واإمنا �شتك�ن وظيفته التمثيل ال�ش�تي اأي: نقل 

العربي، وه� يف ذلك  بالر�شم  العاملية  الأ�ش�ات 

مثل الكتابة العرو�شية من حيث اإنها ذات هدف 

حمدد، وه� متييز احلركة وال�شك�ن يف تفعيلة 

البحر، وملعاجلة احلرف ف�ائد جمة منها:

ال��ع��رب��ي��ة ولهجاتها  ال��ل��غ��ة  درا���ش��ة  اإم��ك��ان��ي��ة   -1
ودرا���ش��ة  تغريبها،  ب��دون  دقيقة  �ش�تية  درا���ش��ة 

اللغات الأخرى درا�شة �ش�تية بالر�شم العربي. 

2- التخفيف من ا�شتعمال امل�شطلحات املكت�بة 
ب���احل���رف ال��الت��ي��ن��ي يف م�����ش��ت���ى ل��غ��ة ال���ق���راءة 

والكتابة.

3- اإمكانية كتابة امل�شطلحات والأعالم الأجنبية 
نطقاً  لنطقها  �ش�تياً  املعالج  العربي  باحلرف 

�سحيحاً.

معاجمنا  يف  احل��رف  هذا  ا�شتخدام  اإمكانية   -4
ال���ع���رب���ي���ة ك���م���ا ت�����ش��ت��خ��دم احل�������روف ال���دول���ي���ة 

يف املعاجم الأجنبية لت�شحيح نطق الكلمة، وهي 

يف  الآن  املتبعة  الطريقة  من  دق��ة  اأك��ر  و�شيلة 

هذه املعاجم، حيث اإن النطق ال�شحيح للكلمة ل 

ي�شار اإليه اإل نادراً، واإذا ا�شطر املعجمي لالإ�شارة 

اإىل النطق، فاإنه ينبه اإىل عدد نقاط احلرف يف 

الكلمة اأو اإىل ن�ع احلركة.

�شتنف�شل  املعالج  الكلمة باحلرف  ر�شم  5- عند 
ي�شبح  وعندئذ  ال�شامت،  ال�ش�ت  عن  احلركة 

التغري ال�ش�تي اأكر و�ش�حاً.

الفرق بني احلرف وال�ش�ت

احل����رف ه���� ال���رم���ز ال�����دال ع��ل��ى ال�����ش���ت، 

امل�شم�عة،  النطق  اأع�شاء  حركة  ه���  وال�ش�ت 

�شكل  الكتابي  فالرمز  خمتلفان،  �شيئان  وهما 

ال�ش�ت  اأم��ا  ال�ش�ت،  اإىل  اإ�شارة  الكاتب  يجعله 

فه� الأثر امل�شم�ع من الت�شييق على اله�اء يف 

خمرج من خمارج الأ�ش�ات، فاللغات تختلف يف 

احلرف، لأن كل لغة لها رم�ز »اأحرف« تختلف 

اإذا احتد  اأم��ا ال�ش�ت  اأخ��رى،  عن رم���ز اأي لغة 

يف ال�شفات بني اللغات املختلفة ف�شيك�ن واحداً 

ول يختلف اختالفاً بّيناً يظهر لل�شامع العادي، 

فالباء؛ ال�ش�ت ال�شف�ي النفجاري غري املفخم 

كبري  حد  اإىل  الإجنليزية /b/ مياثل  اللغة  يف 

�ش�ت/ب/ يف العربية.

 وم���ع���اجل���ة احل�����رف ل حت����دث ت���غ���ي���رياً يف 

ال�������ش����ت، ب���ل حت�����دده ومت���ي���زه ع���ن غ����ريه من 

الأ���ش���ات، واحل��رف رم��ز ميثل ال�ش�ت ويف كل 

اللغات العالقة بني احلرف وال�ش�ت اعتباطية 

ل ت��خ�����ش��ع مل��ن��ط��ق، وال��ك��ت��اب��ة اأك����ر ث��ب��ات��اً من 

ال�ش�ت، فهي ل تتغري بتغري النطق واختالفه 

لأن��ه  ل��ل��ح��رف،  مغاير  الع�ش�ر، وال�ش�ت  ع��رب 

تاأثرها  عند  الأذن  طبلة  باهتزاز  الدماغ  �شع�ر 

بامل�جات اله�ائية املندفعة من م�شدر ال�ش�ت.

مراحل معاجلة احلرف العربي

الإعجام الأوىل:  • املرحلة 
الأ���ش���د  اأب���  العربي  اأول م��ن عالج احل��رف 

و�شعه  اإىل  ف��ب��الإ���ش��اف��ة  69ه�(،  )ت  ال������دوؤيل 

النح� العربي، ُيعد اأب� الأ�ش�د الدوؤيل اأول من 

اأع��ج��م احل����روف ال��ع��رب��ي��ة، ف��احل��روف العربية 

قبله كانت اأقل عدداً مما هي عليه الآن؛ وذلك 

)نقط  الإع��ج��ام  م��ن  خالية  كانت  العربية  لأن 

احل���روف( ف��الإع��ج��ام ف��ّرع بع�س احل���روف ذات 

على  ل��ت��دل  خمتلفة  ف���روع  اإىل  ال���اح��د  ال�شكل 

اأكر من �ش�ت؛ كل فرع يدل على ن�ع خمتلف 

من الأ�ش�ات، وبهذا اأ�شبحت احلروف العربية 

اأكر دقة يف متثيل الأ�ش�ات، وكان ذلك خط�ة 

ن���ع��ي��ة يف دف���ع ال���در����س ال��ل��غ���ي ال�����ش���ت��ي اإىل 

الأمام؛ حيث �شجع هذا اجلهد اخلليل بن اأحمد 

ع��ل��ى و���ش��ف اأ����ش����ات ال��ع��رب��ي��ة ف��ب��نّي خمارجها 

اأب��ي  جهد  ولنت�ش�ر  متناهية،  بدقة  و�شفاتها 

الرمز  تدقيق  على  العمل  يف  ال����دوؤيل  الأ���ش���د 

الآت��ي  ال�شكل  ن����رد  العربية،  اللغة  يف  لل�ش�ت 

اأبي  العربية قبل  ع��دد ح��روف  لنا  ال��ذي يظهر 

الأ�ش�د الدوؤيل وهي �شبعة ع�شر حرفاً ثم ما اآلت 

الآن  الذي نعرفه  العدد  اإعجامه وه�  بعد  اإليه 

وه� ثمانية وع�شرون حرفاً.

يف ه��ذا امللحق، جتد اأن ع��دد احل��روف غري 

امل��ع��ج��م��ة ���ش��ب��ع��ة ع�����ش��ر ح���رف���اً، وع����دد احل���روف 

الإح�شائية  وه���ذه  ح��رف��اً،  ع�شر  اأح���د  املعجمة 

على  نقف  مل  اإن��ن��ا  حيث  ا�شتنتاجاً،  م�شتنتجة 

م�شدر قدمي يفرق بني عدد احل��روف املعجمة 

اأب���ي الأ���ش���د ال���دوؤيل  وغ��ري املعجمة قبل وب��ع��د 

ولكن ال�اقع ي�ؤيد هذا ال�شتنتاج. 

الرمز  تدقيق  الثانية:  • املرحلة 
اإىل ال�ضوت العربي

ال��ت��م��ث��ي��ل ال�����ش���ت��ي ل��ل��م��ن��ط���ق ف��ق��ط: اإذا 

الغرب قد  اللغ�ية احلديثة يف  الدرا�شات  كانت 

القرن  اأواخ��ر  ال�ش�تي يف  التمثيل  اإىل  ت��شلت 

عندما   1886 �شنة  وبالتحديد  ع�شر؛  التا�شع 

اللغات يف فرن�شا  اأ�ش�شت جمم�عة من مدر�شي 

بعد  فيما  ع��رف  ما  ب�شي(  )ب���ل  اللغ�ي  بقيادة 

املهمة  وك��ان��ت  ال�����ش���ت��ي��ة،  ال��دول��ي��ة  باجلمعية 

ملا ينطق  الكتابة  املناطة بها هي و�شع رم�ز يف 

فقط، فاإن اخلليل بن اأحمد الفراهيدي املت�فى 

احل��روف  من  املنط�ق  ا�شتعمل  قد  175ه�  �شنة 

ال��ع��رب��ي��ة يف ط��ري��ق��ة م��ن ال��ك��ت��اب��ة ع��رف��ت فيما 

من  الن�ع  فهذا  العرو�شية،  الكتابة  با�شم  بعد 

الكتابة ل يرمز اإل ملا ينطق يف العربية، كما اأنه 

يكتب، كما  ال��ذي ينطق ول  ال�ش�ت  رم��ز  ي�شع 

لل�ش�امت  حرفية  غ��ري  اإ���ش��ارات  اخلليل  و�شع 

وال�����ش���ائ��ت ع��ن��د تقطيع ب��ي��ت ال�����ش��ع��ر ح��ر���ش��اً 

ومن  ال�ش�ت،  اإىل  الرمز  يف  التدقيق  على  منه 

البيت  الأول من  ال�شطر  اأن  ذلك،  الأمثلة على 

الآتي ميكن كتابته بطريقتني:

ُرِفَعْت  ��ٍد  جَمْ راي��ُة  واإذا  العادية:  الكتابة   -1
لُت اإليها فح�اها  َنَه�َس ال�شَّ

جمدن  راي���ة  واإذا  ال��ع��رو���ش��ي��ة:  الكتابة   -2
رفعت َنَه�َس �ش�شلت اإليها فح�اها 

 ك��م��ا ح���دد ال�����ش���ام��ت وال�����ش���ائ��ت ب��شع 

التدقيق للتمثيل  زي��ادة يف  اإ�شارات غري حرفية 

تطبيق  خ��الل  ذل��ك من  بيان  ال�ش�تي، وميكن 

هذه الطريقة على �شطر البيت ال�شابق:

ُرِفَعْت يتمجدن واإذاوا 

 0 / 0/// 0 / 0/// 0///

َفَح�اهاتاليها �ش�ش�شل 

0/0///0/0///0/0///

ونظراً اإىل اأن هدف هذا الن�ع من التمثيل 

ال�ش�تي ه� حتديد وزن البيت ال�شعري، لذلك 

ال�شائت  اأو  ال�شامت  مل يحدد اخلليل فيه ن�ع 

اأو طريقة اخل���روج، وم��ا قام  امل��خ��رج  م��ن حيث 

به اخلليل هنا ه� حماولة التقريب بني الرمز 

البيت  ق����راءة  م��ن  ال��ن��اط��ق  ليتمكن  وال�����ش���ت 

معرفة  من  ويتمكن  �شحيحة،  ق��راءة  ال�شعري 

وزنه.

ومما يعد معاجلة للحرف العربي وتدقيقاً 

اخلليل  و�شعه  ما  ال�ش�ت  اإىل  احل��رف  لإ���ش��ارة 

تكن  مل  للحركات  اأ�شكال  م��ن  اأي�شاً  اأح��م��د  ب��ن 

اأبي الأ�ش�د الدوؤيل، فاأب� الأ�ش�د  اأيام  م�شتعملة 

و���ش��ع ن��ق��اط الإع���ج���ام ب���امل���داد الأ����ش����د وو���ش��ع 

وعندما  الأحمر،  باملداد  اأي�شاً  نقاطاً  احلركات 

ج���اء اخل��ل��ي��ل و���ش��ع اأ���ش��ك��ال احل��رك��ات امل��ع��روف��ة 

النقاط  بدل  للدللة على احلركات  الآن  لدينا 

التي ا�شتخدمها اأب� الأ�ش�د الدوؤيل.

من م�ؤمتر »اللغة العربية.. من 

خماطر اجلم�د اإىل تداعيات التجديد«
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ت�صرفات  وراقبنا  من زوجني  يوماً  اقرتبنا  اإذا 

الأزواج  م��ع��ظ��م  اأن  �سنجد  ك��ث��ب،  ع��ن  منهما  ك��ل 

ظل  يف  احلقيقي،  ال�سعادة  مفهوم  اإىل  يفتقدون 

حياة روتينية كئيبة ت�سوبها املنغ�سات واخلالفات، 

وكمية ل باأ�س بها من »النكد« املعهود، لتكون حياة 

افتقاد  وك��اأن  اجلميع،  يعي�سها  كما  معتادة  زوجية 

الزواج  منظومة  يف  طبيعي  �سيء  والر�سا  ال�سعادة 

احلديث.

اأن الإح�سا�س بال�سعادة ل ياأتي �سدفة،  ل �سك 

لكنه نتاج جمهود الزوجني والإ�سرار على �سناعة 

ال�����س��ع��ادة، ه���ذا الأم����ر ت��ن��اول��ه ال��ك��ات��ب الأم��رك��ي 

املحادثة  »ق���وة  كتابه  يف  ال�سهر  فيلييت  جيم�س 

مفتاح ال��ن��ج��اح م��ع ال��ن��ا���س«، ال���ذي اأك���د خ��الل��ه اأن 

ا�ستغاللها  يف  نف�سل  ق���وة  م��ن��ا  �سخ�س  ك��ل  داخ���ل 

اختيار، فهناك من  القوة هي حرية  اأحياناً، وهذه 

ال���راء،  اخ��ت��ي��ار  ك���ان ميكنه  بينما  ال��ف��ق��ر،  ي��خ��ت��ار 

ملجرد  النجاح،  من  ب��دًل  بالف�سل  ير�سى  والبع�س 

اأن الف�سل اأ�سهل، والبع�س الآخر يخ�سى من احلياة 

�سرنقته  اخل��روج من  اإليه هو  يحتاج  ما  كل  بينما 

ب�سجاعة وال�سعي وراء حقه فيها.

من  ال��زوج��نينْ  موقف  اختيار  اأن  فيلييت  واأك���د 

فلديكما  ال��ن��ظ��ري��ة،  ن��ف�����س  ع��ل��ي��ه  ينطبق  ال��ع��ائ��ل��ة 

وتاأماله  تنتظراه  ال��ذي  اجل��و  اختيار  على  القدرة 

الإث���ارة،  اأو  ب��امل��رح،  مفعماً  ك��ان  �سواء  عائلتكما،  يف 

اأو البهجة، اأو بامل�ساحنات وامل�ساك�سات، فالأمر كله 

يرجع اإليكما.

بب�ساطة

الكاتب �سرد ق�سة عمه »وارين رولند«، ذاك الزوج 

الكاتب،  خالة  م��ع  �سعيداً  ع��ام��اً   50 ظ��ل  ال��ذي  ال�سعيد 

اأن  يل  ي�سبق  مل  ال��ك��ات��ب:  يقول  م��ع��اً،  بال�سعادة  ونعما 

ول  الآخ����ر،  اإىل  قا�سية  كلمة  ي��وج��ه  اأح��ده��م��ا  �سمعت 

الآخر بنظرة غا�سبة، وقبل  اأحدهما يرمق  راأيت  حتى 

اأت��زوج مبا�سرة، طلب مني عمي وارين العروج عليه  اأن 

»هل  قائاًل:  و�ساألني  احلديث،  اأط��راف  معي  ليتجاذب 

وعندما  العجوز«؟  عمك  من  ب�سيطة  ن�سيحة  �ستتقبل 

اأن  »ميكنك  يل:  ق��ال  ب�سدة،  ه��ذا  ي�سعدين  ب��اأن  اأجبته 

اأنت هذا، وهذا ما فعلناه  اأردت  اإذا  تنعم بزيجة �سعيدة 

اأنا وخالتك يف بداية زواجنا، فقد اخرتنا ال�سعادة، واإذا 

اأردت لزواجك النجاح، اأو�سيك باأن حتذو حذونا: اخرت 

مل  اإذا  الب�ساطة،  منتهى  يف  الأم��ر  اأن  �ستجد  ال�سعادة، 

تعمد تعقيده اأنت«.

فتاأكدا  ال��ق��رار،  ه��ذا  نف�س  الختيار على  وق��ع  اإذا 

اأف���راد  تخاطبان  تلقائياً  نف�سيكما  �ستجدان  اأن��ك��م��ا 

ومبهجة،  وم��رح��ة  ول��ب��ق��ة  طيبة  بكلمات  عائلتكما 

فتعب�سا  ال�����س��ع��ادة  لنف�سيكما  ت��خ��ت��ارا  اأن  في�ستحيل 

وت�سيحا بجفاء يف اأفراد عائلتكما، اأو جتادل وتختلفا 

معهم، فال�سعوران متنافران.

�أخذ.. وعطاء

ت��ذّك��را ق��اع��دة الأخ����ذ وال��ع��ط��اء، ف����اإذا اأردمت����ا اأن 

بلباقة  تعاملتما  واإذا  اأوًل،  ت��ب��ذل  اأن  يجب  ت��اأخ��ذا، 

العائلية، فهذا  نقا�ساتكما  املحب احلنون يف  واهتمام 

ما �ستح�سال عليه يف املقابل، ول تتوقعا األ تبذل اأي 

�سيء وحت�سال على �سيء يف املقابل ملجرد اأنكما عائلة، 

فهذه ال�سيا�سة لن جتدي.

كل ما عليك اأن تفعاله هو اأن تختارا حياة عائلية 

���س��ع��ي��دة، و���س��ت��ج��دان ال��ك��ل��م��ات امل��ن��ا���س��ب��ة جت���ري على 

م�سنياً  جهداً  تبذل  ول��ن  ذات��ه��ا،  تلقاء  من  ل�سانكما 

بحثاً عن هذه الكلمات اأو كيفية التعبر عنها.

طويلة،  ف���رتة  م��ن��ذ  م��ت��زوج��ني  كنتما  اإذا  وح��ت��ى 

ويبدو اأن الأمور ل ت�سر يف الجتاه ال�سحيح، فاعلما 

بالعي�س  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  على  بعد  يفت  ال��وق��ت مل  اأن 

�ستجدان  ال�سعادة،  تختاران  فعندما  �سعيدة،  عي�سة 

بها،  ت��ت��ف��وه��ان  كلمة  ك��ل  يغلفان  وال��ك��ي��ا���س��ة  احل��ن��ان 

الأوق���ات، فاعلما  الأم��ور �سيئة يف بع�س  ومهما بدت 

اأنها �ستتح�سن دائماً اإذا اتخذمتا هذا القرار الب�سيط، 

فقط اختارا اأن تكونا �سعيدينْن.

ال�سر يف التفا�ؤل

»عّود  الكاتب فيلييت قائاًل:  العم رولن��د  ون�سح 

ُيعّد  اأي�ساً  وذل��ك  بالتفاوؤل،  يومك  ب��دء  على  نف�سك 

�سخ�سياً،  واختياراً  احل��دود،  اأبعد  اإىل  حكيماً  اإج��راء 

فيمكنك اأن تكون �سعيداً اأو بائ�ساً، اأياً كان قرارك«.

مبهجة  بنربة  حياتك  �سريكة  على  التحية  األ���ِق 

اأخذت  اأن��ِك  يبدو  يا حبيبتي..  »�سباح اخلر  قائاًل: 

ق�سطاً وافراً من الراحة، تبدين رائعة هذا ال�سباح«.

م��ن امل��م��ك��ن اأن ت��ب��داآ احل��ي��اة ب��ك��ل ال���س��ت��م��ت��اع اإذا 

ل  طيبة،  وكلمة  وابت�سامة  ب�سرور  يومكما  ب��داأمت��ا 

بالتذمر والتهّجم.

يف  الأف�����س��ل  ���س��ي��ك��ون  ال��ي��وم  اإن  لنف�سيكما  ق���ول 

فاأم�س  ف��ع��اًل،  ي��وم  اأف�سل  اإىل  و�سيتحول  حياتكما، 

انتهى، وي��وم غد مل يح�سر بعد، ول��ذا يجب عليكما 

اإذا وّظفتما هذا  الرتكيز على جعل يومكما متميزاً، 

ال�سلوك فت�سعد اأفراد عائلتكما جميعاً.

�ساأل الكاتب ذات مرة زميلة يف العمل املبت�سم دائماً 

عن �سر �سعادته فاأجابه قائاًل: »الأمر �سهل، فزوجتي 

جبهتي  على  ب��رق��ة  ي��ده��ا  ت�سع  ب���اأن  يومياً  توقظني 

وتقول: حان وقت ال�ستيقاظ يا عزيزي، اجلو م�سرق 

هذا ال�سباح، لقد اأعددت لك قهوتك و�ستجد جريدة 

اأ�سعر  ال�سباح على مائدة الطعام.. اأحبك«.. كيف ل 

بال�سعادة بعد هذه التحية ال�سباحية يومياً.

رمي اخلياط
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ُحسن التحك
الزوجية يجلب السعادة

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

كــيــف تجعلـيـــن طـفــلِك يسمع كـــالمـــِك
اإل��ي��ه من  ال��ذي ي�ستمعون  ال��ك��الم  اإىل  دائ��م��اً  الأط��ف��ال  ُي�سغي  ل 

كثر  ويف  والهتمام،  النتباه  بكيفية  معرفتهم  لعدم  وذل��ك  حولهم، 

من الأحيان ُيكرر الآباء والأمهات نف�س الكالم ع�سر مرات، ثم يبداأون 

للعقاب مع مثل هذا الإج��راء، ومع ذلك ل  بالعد التنازيل حت�سراً 

ي�سمع الطفل الكالم حتى املرة العا�سرة من تكراره!

اإذا اأردِت معرفة كيف جتعلني طفلِك ي�سمع كالمِك.. اإليِك مبا يلي:

- اأنزيل ج�سمك اإىل م�ستوى طفلك: ُيدرك الوالدان عاجاًل اأم اآجاًل 

اأن ال�سراخ العايل من ارتفاع كبر )اأو حتى من غرفة اأخرى( نادراً 

ما يح�سد التاأثر املطلوب، لذلك اجل�سي القرف�ساء اأو ارفعي طفلك 

اإىل اأعلى حتى تنظري يف عينيه وجتذبي انتباهه، لأنه �سي�سغي اإليك 

باهتمام اأكر بكثر.

وب�سكل  وب�ساطة  بو�سوح  ر�سالتك  اذك��ري  بطلبك:  وا�سحة  ك��وين   -

قاطع، فلن ي�ستطيع طفلك الرتكيز اإذا كنت تتحدثني بدقة �سديدة 

ول  ال��ك��الم،  مغزى  اإدراك  عليه  �سي�سعب  ج���داً،  طويل  مو�سوع  ع��ن 

تقويل كالمك ب�سيغة ال�سوؤال ما مل ميلك طفلك خياراً فعلياً.

- تابعي الأمر حتى نهايته: اأظهري اأنك تعنني ما تقولني ول ُتهددي 

�سرب  »عليك  ال��ع��ام��ني:  ذي  لطفلك  قلت  اإذا  ب��ه،  تقومي  ل��ن  ب��اأم��ر 

احلليب مع وجبة ع�سائك«، فال ترتاجعي بعد خم�س دقائق وت�سمحي 

زوج��ك  واح��ر���س��ي على م�ساركة  ذل���ك،  م��ن  ب���دًل  الع�سر  ب�سرب  ل��ه 

القواعد التي ت�سعينها لحرتامها بحيث ل ي�سكك اأحدكما يف الآخر.

تقولينه  ما  دع��م  الأح��ي��ان  ُي�ساعدك يف كثر من  ر�سالتك:  ادعمي   -

بعيداً  طفلك  اأخ��ذ  حتاولني  كنت  اإذا  خ�سو�ساً  الأخ���رى،  ب��الإ���س��ارات 

عن ن�ساط ي�سّد انتباهه.. قويل: »حان وقت النوم«، ثم اعطيه اإ�سارة 

على  يدك  )بو�سع  اأو ح�ّسية  ال�سوء(،  مفتاح  وفتح  )باإغالق  ب�سرية 

كتفه(، اأو اأو�سحي ما تطلبينه )بتوجيهه نحو �سريره وجذب اأغطيته 

والرتبيت على و�سادته(.

اقرتاب  عند  م�سبقاً  اإ�سعاراً  اأعطي طفلك  اإن���ذارات:  اأعطي طفلك   -

اأو  الألعاب  بع�س  يف  منهمكاً  كان  اإذا  خ�سو�ساً  الكبر،  التغير  وقت 

البيت قويل  اخل��روج من  و�سك  تكونني على  برفقة �سديق، فعندما 

له: »�سنغادر خالل ب�سع دقائق، عندما اأناديك، �سيكون الوقت قد حان 

لو�سع معطفك«.

- اأعطي طفلك توجيهات واقعية: اإذا طلبِت من طفلك ذي العامني 

و�سع األعابه بعيداً، �سينظر يف اأنحاء الغرفة ويفكر »هذا غر ممكن«، 

فبدًل من ذلك اأعطيه مهاماً واقعية مثل: »هيا ن�سع مكعبات البناء 

�سفراء اللون بعيداً«، ثم حّويل الطلب اإىل لعبة »جيد، دعنا الآن ن�سع 

مكعبات البناء الزرقاء بعيداً«.

- �سجعي طفلك: قد تنفع الأوامر بال�سراخ مع بع�س الأطفال، ولكن 

لن ي�ستمتع اأحد بهذه الطريقة، فمعظم الأطفال ي�ستجيبون ب�سكل 

اأف�سل عندما تعاملينهم بروح دعابة واثقة.

- كوين مثاًل جيداً: �سيكون طفلك م�ستمعاً اأف�سل اإذا راأى اأنك اأنت 

باحرتام؛  اإليه  ال�ستماع  عادة  اكت�سبي  لذلك  نف�سك م�ستمعة جيدة، 

كما لو تفعلني مع اأي �سخ�س بالغ.
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ب�سوؤون  املهتمون  العلماء  يعتقد 

اأن احلاجة  التغذية،  احليوان و�سوؤون 

ال��ت��ي دفعت  ال��ط��ع��ام ه��ي  اإىل  امل��ا���س��ة 

ي�سطو  اأن  اإىل  الأول  ال��غ��اب��ة  اإن�����س��ان 

بي�سها،  لي�سرق  الطيور  اأع�سا�س  على 

خ�����س��و���س��اً ب��ي�����س ال���دج���اج، وم���ن هنا 

ُعرف اأكل البي�س نيئاً يف بادئ الأمر، 

اكت�ساف  عقب  بعد  فيما  م��ط��ه��واً  ث��م 

الإن�سان اإيقاد النار.

�سيوعاً  الأك���ر  ه��و  ال��دج��اج  بي�س 

اأق���وام  ع��ن  ن�سمع  لكننا  ال��ن��ا���س،  ب��ني 

حتب بي�س البط والأوز، اأو عن اأقوام 

التما�سيح،  اأو  النعام  بي�س  ي�ستهون 

ال�سمك  بي�س  عن  ب�سهرة  ن�سمع  كما 

املعروف با�سم الكافيار، وهكذا اختلف 

ال���ن���ا����س ك��م��ا اخ��ت��ل��ف��ت اأم���زج���ت���ه���م يف 

تناوله، فبع�سهم يحبه خملاًل، بل اإن 

اآخرين ي�ستهويهم البي�س الفا�سد، اأو 

الذي كاد اأن يفق�س.

بني  الدجاجة  بي�سة  وزن  ي��رتاوح 

55 اإىل 60 غراماً، وتتكون من قطاعني 
ه���م���ا: ب���ي���ا����س ال��ب��ي�����س��ة اخل����ارج����ي، 

املعروف با�سم الأح، وال�سفار املعروف 

اأه���م م��ا يف البي�سة  امل���ح، ل��ك��ن  ب��ا���س��م 

ه���و م���ا حت��ت��وي ع��ل��ي��ه م���ن ال�����زلل اأو 

والأم��الح، ووفرة  والدهون  الربوتني 

مفيدة،  جميعها  وه��ذه  )اأ(،  فيتامني 

اجل�سم  حاجة  وتلبي  لله�سم،  وقابلة 

النامي.

ه���ذا ي��ع��ن��ي اأن ال��ب��ي�����س غ����ذاء من 

اأغذية البناء الالزم لل�سغار اأكر منه 

لكبار  ���س��اراً  ق��د يكون  اإن��ه  ب��ل  للكبار، 

املرتفع  ال���دم  �سغط  وم��ر���س��ى  ال�سن 

يحويه  ما  لوفرة  ال�سرايني،  وت�سلب 

���س��ف��ار ال��ب��ي�����س م���ن ال��ك��ول��ي�����س��رتول 

يف  امل��ت��واف��رة  اجللي�سرين  وث��الث��ي��ات 

دهن البي�س.

الغذائية  القيمة  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 

البي�س،  بعمر  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 

ل���ه���ذا ي���ح���ر����س ال���ن���ا����س ع���ل���ى ����س���راء 

ال��ب��ي�����س ال���ط���ازج وا���س��ت��ه��الك��ه، ن��ظ��راً 

ولطعمه  الغذائية،  قيمته  ارتفاع  اإىل 

املحبب ونكهته املرغوبة.

اأن  ه���و  وذاك،  ه����ذا  ب���ني  وال���ف���رق 

ال��ب��ي�����س��ة ال���ط���ازج���ة ت��ت��م��ي��ز ب��وج��ود 

اأرب��اع  ف��راغ هوائي ل يزيد عن ثالثة 

البو�سة املكعبة، اأو رمبا اأقل من ذلك، 

ت�سويه  ال�سفار فيها جامد ل  اأن  كما 

البيا�س  اأن  كما  وال����دم،  كالبقع  فيه 

رائق ل عكر فيه ول لون.

خ�سنة،  الطازجة  البي�سة  وق�سرة 

ل��و ن��ظ��رت خ��الل��ه��ا يف ���س��وء ال�سم�س 

اأي �سعاع قوي، ف�ستجدها رائعة ل  اأو 

ت�سوبها بقعة ما ول ظالل.

اأمرا�ض قد ينقلها البي�ض

البي�س  ينقلها  ال��ت��ي  الأم����را�����س 

لكنها  ك��ث��رة،  لي�ست  فيها  يت�سبب  اأو 

ت�ستحق النظر والتب�سر والحرتا�س، 

اأو  يوماً  براثنها  اأح��د يف  يقع  ل  حتى 

النحو  ي��رتدى يف مزالقها، وهي على 

الآتي:

ب��ع�����س  ل������دى  احل�������س���ا����س���ي���ة:   -1
للح�سا�سية  ف��ط��ري  ا���س��ت��ع��داد  ال��ن��ا���س 

خ�سو�ساً  البي�س،  مكونات  اأح��د  م��ن 

ال�سدفة  تكت�سفه  اأم���ر  وه���ذا  زلل����ه، 

البعد  �سوى  له  عالج  ول  واملالحظة، 

ع��ن ت��ن��اول ال��ب��ي�����س، واحل����ذر م��ن كل 

طعام يكون البي�س �سمن تركيباته.

ُي��ع��ّد  ال��ك��ول��ي�����س��رتول:  ف����رط   -2
من  التغذية  اأه���ل  تقدير  يف  البي�س 

بالكولي�سرتول  الطعام  م�سادر  اأغنى 

وال���ده���ن���ي���ات ال���ث���الث���ي���ة، خ�����س��و���س��اً 

�����س����ف����اره، ح���ي���ث ي����رتك����ز يف ال���ده���ن 

احل����ي����واين امل�������س���در م���ا ي���ق���در بنحو 

يف  الكولي�سرتول  من  ميليغرام   300
اأن  اأم��ر ل بد  البي�سة الواحدة، وه��ذا 

ي���ح���ذره م��ر���س��ى ت�����س��ل��ب ال�����س��راي��ني، 

وامل�سابون ب�سغط الدم املرتفع، اأو من 

ونوباته،  القلب  اأم��را���س  من  يعانون 

امل���رارة  بح�سى  امل�����س��اب��ني  ج��ان��ب  اإىل 

والكلى.

3- الت�سمم الغذائي: هناك نوعان 
اأحدهما ت�سببه  الغذائي،  الت�سمم  من 

ال�ساملونيال، وقد  ميكروبات ي�سمونها 

وجدوها بن�سبة توازي ثمانية يف املئة 

الدجاج  من  اإليه  تت�سرب  البي�س،  يف 

امل���ري�������س، ف������اإذا م���ا ال��ت��ه��م الإن�������س���ان 

ال��ب��ي�����س��ة ن��ي��ئ��ة ف������اإن ع�����س��ي��ات ه���ذه 

امليكروبات تتكاثر يف الأمعاء، وت�سبب 

وال��ق��يء  ب��الإ���س��ه��ال  يتميز  ت�سمماً  ل��ه 

وامل���غ�������س وارت�����ف�����اع درج������ة احل�������رارة، 

ويداهمه ذلك عقب يوم اأو بع�س يوم 

من تناوله البي�س، لكنه لي�س مر�ساً 

قاتاًل، اإذ ُي�سفى املري�س منه بعد فرتة 

ويعود اإىل حاله.

الآخ���ر فهو  ال��غ��ذائ��ي  الت�سمم  اأم���ا 

ب�����س��ب��ب م����ك����ورات ع��ل��ى ���س��ك��ل ع��ن��ق��ود 

العنقودية،  با�سم  �سموه  لهذا  العنب، 

البي�س،  ق�سرة  تلوث  من  تاأتي  وه��ذه 

فاإذا ما ك�سرها الطاهي من دون غ�سل، 

فقد يقع منها بع�س ما يلوث الطعام، 

واإن البي�س مزرعة طيبة لتكاثر هذه 

امليكروبات التي تفرز �سمومها، وتوؤدي 

اإىل اأعرا�س الت�سمم التي يعاين منها 

امل�����س��اب ع��ق��ب ���س��اع��ات م���ع���دودات من 

التهامه الطعام.
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اأفــقــي

يرتكه  م��ا   / العظيم  النيل  منبع  فيها  افريقية  دول���ة   1
ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

من اخل�سار نوع   / مت�سابهان   / اأعرف   2
مربح  / القدمية  اخلليج  �سفن  من   3

طــريـقـة اللعـب
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ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة منعطفاً  ال��ق��دم  ك���رة  دخ��ل��ت 

جديداً بعد اإعالن نتائج التحقيق يف ق�ضية 

بال�ضاأن  املعنيون  و�ضار  باملباريات،  التالعب 

ال���ك���روي اأم����ام حت��دي��ات ���ض��ع��ب��ة، يف ظ��ل ما 

خلفه هذا »الزلزال« من قلق و�ضك وخوف 

من امل�ضتقبل.

اأ����ض���اب���ت ال���ن���ت���ائ���ج ب��ع�����ض الأن�����دي�����ة يف 

ال�ضميم، كالعهد الذي اأوقف يف �ضفوفه 12 

لعباً، وبدرجة اأقل ت�ضرر النجمة املت�ضدر 

لعبني  ثالثة  اإيقاف  بعد  للدوري،  احلايل 

ال��ذي  ال�ضفاء،  اللقب  حامل  وك��ذل��ك  منه، 

�ضيفتقد جهود لعبني بارزين، يف منت�ضف 

حملة الدفاع عن لقبه.

على  النتائج  تنعك�ض  اأن  الطبيعي  وم��ن 

اأن  �ضيما  ل  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ض��ات 

الأندية املعنية هي نواد مناف�ضة على اللقب، 

وحظوظها ل تزال قائمة يف التتويج، يف اآخر 

املو�ضم.

ورمب����ا ���ض��ي��ك��ون ت��ع��وي�����ض ال���ف���راغ ال��ذي 

خلفته النتائج �ضعباً يف �ضفوف العهد الذي 

لقاءاته  مت��ري��ر  عليه  وب���ات  هلل،  اأم���ره  �ضلم 

ت��اأدي��ة الواجب،  ب��اب  ال���دوري من  املقبلة يف 

وال��ت��ق��ل��ي��ل ق�����در الإم�����ك�����ان م����ن اخل�����ض��ائ��ر 

 1  -  0 الرا�ضينغ  اأم��ام  كان  واأولها  املحتملة، 

الأ�ضبوع املا�ضي �ضمن املرحلة 15.

يف امل��ق��اب��ل، ب��ره��ن ال��ن��ج��م��ة ع��ن ق��درت��ه 

على تخطي الآثار ال�ضلبية لتوقيف لعبيه 

حممد جعفر و�ضامر زين الدين واحلار�ض 

ن��زي��ه اأ���ض��ع��د، ب��ف��وزه ع��ل��ى ال��ت�����ض��ام��ن �ضور 

انتزاع  ل��ه  اأم��ن  نظيف،  بهدف  داره  عقر  يف 

اأم��ام  املتعرث  ال�ضفاء  من  الرتتيب  ���ض��دارة 

طرابل�ض 2 – 2، الأمر الذي ر�ضم عالمات 

ا���ض��ت��ف��ه��ام ع����دة ح����ول ق�����درة ال���ف���ري���ق على 

باللقب، بعد توقيف قلب دفاعه  الحتفاظ 

علي ال�ضعدي وزميله عمر عوي�ضة.

الأندية وحدها يف �ضف متلقي  ولي�ضت 

يحاول  اأخ���رى  جبهة  فعلى  النتائج،  �ضهام 

م�ضوؤولو املنتخب مللمة النعكا�ضات ال�ضلبية 

امل�ضارك  الفريق  على �ضفوف  ومعنوياً  فنياً 

ت�ضفيات  ه��م��ا  م�����ض��ري��ني  ا�ضتحقاقني  يف 

كاأ�ض اآ�ضيا – 2015، وت�ضفيات كاأ�ض العامل، 

ه��ن��ا �ضعبة وح�����ض��ا���ض��ة، لأن  امل��ه��م��ة  وت��ب��دو 

املنتخب  م��ن لعبي  رزم��ة  ال��ق��رارات طالت 

الأ���ض��ا���ض��ي��ني )ع��ل��ي ال�����ض��ع��دي ورام����ز دي��وب 

وحممود العلي وحممد جعفر ونزيه اأ�ضعد 

واأك���رم مغربي  واأح��م��د زري��ق وح�ضن مزهر 

وعبا�ض كنعان(.

ثيو  لبنان  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  وي��ب��دو 

حني  ففي  عليه،  يح�ضد  ل  و�ضع  يف  بوكر 

اأنه يحاول ا�ضتدراك الرتاجع املخيف يف اأداء 

بخما�ضية  ال�ضقوط  بعد  خ�ضو�ضاً  فريقه، 

نظيفة اأمام اإيران، يف طهران ال�ضهر املا�ضي 

يف ت�����ض��ف��ي��ات ك���اأ����ض اآ����ض���ي���ا، ف��وج��ئ ب��ت��ورط 

بالق�ضية،  فني�ض  ف���ادي  امل��رتج��م  م�ضاعده 

والأخ��������ر اع���ت���ر ال�����راأ������ض امل����دب����ر ل�����ض��ب��ك��ة 

�ضجالت  م��ن  �ضطبه  مت  وق���د  امل��ت��الع��ب��ني، 

الحت����اد واأن���دي���ة ك���رة ال��ق��دم م���دى احل��ي��اة، 

مدى  ريا�ضي  عمل  اأي  م��زاول��ة  م��ن  ومنعه 

احلياة، ومنعه من دخول املالعب وتغرميه 

مبلغ 15000 دولر.

ال��ت��الع��ب  ق�ضية  اأن  امل��راق��ب��ون  وي����رى 

باملباريات �ضكلت نقطة على ال�ضطر يف اآخر 

ال�ضاحة  على  لبنان  منتخب  ت��األ��ق  م�ضرة 

كانت  مبارياته  بع�ض  اأن  �ضيما  ل  القارية، 

جلنة  كانت  واإن  للتالعب،  رئي�ضياً  م�ضرحاً 

التحقيق مل ت�ضر اإىل ذلك ب�ضكل مبا�ضر. 

وب��الإ���ض��اف��ة اإىل ت��وق��ي��ف ع���دد ك��ب��ر من 

دقيق،  فني  ظ��رف  يف  املنتخب  مي��ر  لعبيه، 

ال��ف��وز  اأن ف��ق��د اإىل ح���د ك��ب��ر ف��ر���ض��ة  ب��ع��د 

ببطاقة التاأهل لكاأ�ض العامل، وارتفعت بع�ض 

الأ�����ض����وات م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن خ��دم��ات 

بوكر، لكن احتاد الكرة ف�ضل منحه فر�ضة 

جديدة.

والالفت يف العقوبات، اأنها جاءت مل�ضلحة 

الأندية اأكرث مما جاءت يف م�ضلحة املنتخب، 

اإذ اإن جميع الالعبني املوقوفني لن ين�ضموا 

اإىل  ���ض��ي��ع��ودون  لكنهم  ث��ان��ي��ة،  امل��ن��ت��خ��ب  اإىل 

هو  ل��ب��ن��ان  منتخب  اأن  ي��ع��ن��ي  م��ا  اأن��دي��ت��ه��م، 

اخلا�ضر الأكر مما جرى!

غي�ض من في�ض 

طال  جمهور  غليل  ال��ع��ق��وب��ات  ت�ضف  مل 

ان���ت���ظ���اره ق��ب��ل ����ض���دوره���ا ب��ح��ق ال��الع��ب��ني 

امل��ت��ورط��ني يف ال��ت��الع��ب يف ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات 

امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اخل��ارج��ي��ة والأن���دي���ة 

املحلية امل�ضاركة يف كاأ�ض الحتاد الآ�ضيوي. 

بع�ض املراقبني راأى اأن »العقوبات جاءت 

الإح��ب��اط، حيث  اإىل  واأق��رب  خمّيبة لالآمال 

اأن ت��ك��ون بحجم ال�����ض��رر ال��ذي  ُي��ت��وق��ع  ك���ان 

الكرة  بحق  الالعبني  من  كبر  ع��دد  اأحلقه 

احل�ضابات  �ضحية  �ضقطت  لكنها  اللبنانية، 

توقيف  النتظار  نتيجة  فكانت  والت�ضويات، 

مع  احل���ي���اة  م����دى  واإداري  اث���ن���ني  لع���ب���ني 

ع���ق���وب���ات م���ال���ي���ة، واإي����ق����اف لع���ب���ني اث��ن��ني 

اإىل  ا�ضتدعائهم  وعدم  موا�ضم  لثالثة  اأي�ضاً 

وتوقيف  احل��ي��اة،  م��دى  الوطنية  املنتخبات 

مباريات   8 اأي  احل��ايل،  للمو�ضم  لعباً   20

فقط، وكذلك عدم ا�ضتدعائهم اإىل املنتخبات 

الوطنية مدى احلياة، كذلك مت رفع تو�ضية 

ب���اإي���ق���اف م���دي���ر ن������ادي ال���ع���ه���د ع���ل���ي زن��ي��ط 

كوكيل  العمل  من  ومنعه  ك���اإداري،  مو�ضمني 

لالعبني. 

ال��الع��ب��ني  اأن ح��ج��م  امل���ت���اب���ع���ون  وي�����رى 

ال��ذي��ن طالتهم  اأك���ر بكثر م��ن  امل��ت��ورط��ني 

عقوبات اللجنة التي قرر الحتاد ت�ضكيلها يف 

26 كانون الأول املا�ضي، للتحقيق يف مو�ضوع 
منتخب  م��ب��اري��ات  يت�ضمن  ال���ذي  ال��ت��الع��ب 

وت�ضفيات  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ت�ضفيات  يف  لبنان 

كاأ�ض اآ�ضيا �ضابقاً ومباريات الأندية اللبنانية 

الآ�ضيوي وهي  التي �ضاركت يف كاأ�ض الحتاد 

وامل��رة،  الأن�����ض��ار  العهد،  النجمة،  ال�ضفاء، 

ت��ورط لعبني يف تركيب نتائج  فالكالم عن 

خارجية  مراهنات  مكاتب  ل�ضالح  مباريات 

الآف���ة  ه���ذه  ع��ن و���ض��ول  اإىل حقيقة  حت���ول 

والتي  العامل  ح��ول  القدم  ك��رة  ت�ضرب  التي 

اإزاءه��ا ما ي�ضبه حالة الطوارئ  الفيفا  اأعلن 

ملكافحتها.

يف  عملها  ب����داأت  التحقيق  جل��ن��ة  وك��ان��ت 

عمل  �ضاعة   174 مدى  على  الثاين  كانون   6
65 �ضخ�ضاً بني �ضاهد ومتهم  اإىل  وا�ضتمعت 

يتوزعون على 44 لعباً و18 اإدارياً و3 حكام، 

وانتهى عملها يف 25 �ضباط املا�ضي مع ت�ضليم 

ال��ع��ل��ي��ا ل��الحت��اد التي  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج 

اتخذت عقوباتها بحق الالعبني.

ت�سوية ومراعاة خواطر

للجوئه  الحت����اد  امل��راق��ب��ني  بع�ض  ي��ل��وم 

وح�ضابات  اخلواطر  ومراعاة  الت�ضويات  اإىل 

الأن���دي���ة ال�����ض��ي��ق��ة، حت��ت ح��ج��ة ح��م��اي��ة ك��رة 

القدم، فيما ترى م�ضادر الحتاد اأن »مو�ضوع 

التالعب جديد على الكرة اللبنانية، اإ�ضافة 

اإىل وجود تغرير ببع�ض الالعبني«، وهو ما 

كرره اأمني عام احتاد غرب اآ�ضيا فادي زريقات 

يف موؤمتره ال�ضحفي. 

لعبني  على  ينطبق  ق��د  التغرير  وه���ذا 

لعبي  على  ينطبق  اأن  ميكن  ل  لكن  �ضغار، 

املنتخب الأول الذي باعوا لبنان يف مباراتي 

 -  0 لبنان  فيها  خ�ضر  التي  خ�ضو�ضاً  كوريا، 

املالية  املكافاآت  من  جمموعة  تلت  والتي   ،3
ال��ت��ي ان��ه��ال��ت ع��ل��ى ال��الع��ب��ني ب��ع��د ال��ت��اأه��ل 

ي��ك��ون تخاذلهم يف  ال��ن��ه��ائ��ي. ق��د  ال���دور  اإىل 

ال�ضابق نابعاً من اإهمال للمنتخبات الوطنية 

وال��الع��ب��ني، ل��ك��ن ب��ع��د ال��و���ض��ول اإىل ال���دور 

احلا�ضم، حيث اأ�ضبح لبنان من �ضمن اأف�ضل 

جماهري  دع��م  مع  اآ�ضيوية  منتخبات  ع�ضر 

اأن  ال�ضعب  ك��ب��ر، م��ن  واإع���الم���ي  واحت����ادي 

مباريات  بثماين  ال��ت��واط��وؤ  عقوبة  تنح�ضر 

من الدوري املحلي، فاأي لعب يركل خ�ضماً 

له يف املباريات من دون كرة يتعّر�ض لعقوبة 

الإيقاف ثالث مباريات، فهل من املعقول اأن 

مباريات  بنتائج  تالعبوا  لعبني  اإيقاف  يتم 

منتخبهم لثماين مباريات فقط؟

اأ���ض��ا���ض��ي  ت��ري��ر الحت����اد ب�ضكل  وي��رت��ك��ز 

الكرة  »حماية  ك��ان  الأ���ض��ا���ض  ال��ه��دف  اأن  اإىل 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع���ر الق��ت�����ض��ا���ض م���ن ال���روؤو����ض 

املدبرة«، اأما النقطة الأبرز التي ي�ضّر عليها 

معظم اأع�ضاء الحتاد، فهي اأنهم مل يتدخلوا 

بعيد،  م���ن  اأو  ق��ري��ب  م���ن  ل  ال��ع��ق��وب��ات،  يف 

علماً  التحقيق،  جلنة  بتو�ضيات  وال��ت��زم��وا 

اأن ه��ذا الل��ت��زام مل يكن م��وج��وداً يف م�ضاألة 

اإداري العهد علي زنيط، الذي اأو�ضت اللجنة 

بتوقيفه عامني، لكن الحتاد جتاوز الأمر!

والأم�����ر الإي��ج��اب��ي يف م��ا ن��ت��ج م��ن عمل 

املتعلقة  ال��ت��و���ض��ي��ات  ه���و  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  جل��ن��ة 

مب�ضتقبل كرة القدم، ومنها تطبيق منظومة 

ال��ل��ع��ب��ة، وت�ضكيل  ي��ح��م��ي  ال����ذي  الح�����رتاف 

الالعبني،  ب�����ض��وؤون  تخت�ض  ق�ضائية  جلنة 

ا�ضتحداث دائرة تعنى  ومن التو�ضيات اأي�ضاً 

ب��اأم��ور امل��راه��ن��ات وال��ت��الع��ب وال��ت��ح��ري عن 

مكاتب املراهنات التي تعمل يف لبنان.

ومن املنتظر اأن ل ت�ضكل التوقيفات ختاماً 

لهذا امللف، بعد اأن طلب الحتاد الدويل لكرة 

القدم )الفيفا( تفا�ضيل من الحتاد اللبناين 

عن التالعب، ورمبا يتخلى بع�ض الالعبني 

اأ�ضراراً قد  املوقوفني عن �ضمتهم ويك�ضفون 

تكون تداعياتها اأكر بكثر مّما جرى ك�ضفه، 

ح�ضاباته،  بع�ضهم  راج���ع  م��ا  اإذا  خ�ضو�ضاً 

ف���اأح���د ال���الع���ب���ني امل���وق���وف���ني ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 

املو�ضم احلايل لديه معلومات تطال لعبني 

اأندية خمتلفة، وهو �ضاهد بعينيه  كباراً من 

التالعب،  يتقا�ضون مبالغ مقابل  له  زمالء 

فالجتماعات كانت حت�ضل يف موقف �ضيارات 

»ال�ضبين�ض« يف اجلناح، حيث كان لعبو فرق 

���ض��ارك��ت يف ك��اأ���ض الحت���اد الآ���ض��ي��وي يلتقون 

برتكيب  ويقومون  املراهنات،  مكتب  مبمثل 

ذل��ك،  اإىل  اأ���ض��ف  الأم�����وال،  وقب�ض  النتائج 

م��ا ك���ان ي��ج��ري م��ن اأح���ادي���ث ح���ول الأم����وال 

املدفوعة، لكان هناك توقيفات بحق لعبني 

اأك����رث مم��ا ���ض��درت ع��ق��وب��ات ب��ح��ق��ه��م، وه��ذا 

الأن��دي��ة يف معرفة  م��دى رغبة  يتوقف على 

اأن نادي الأن�ضار هو الوحيد  احلقيقة، علماً 

الذي مل يتم توقيف لعبني فيه.

عقوبات جلنة التحقيق مل ترَق اإىل حجم 

لك�ضف ما هو  اخلطاأ، لكنها قد متثل حافزاً 

كرة  اأن  اعتبار  ميكن  وحينها  واأك���ر،  اأخطر 

تنظيف  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا  يف  اللبنانية  ال��ق��دم 

نف�ضها.
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منتخب لبنان.. املت�ضرر الأكر

زريقات معلنا النتائج يف املوؤمتر ال�ضحفي



بعيداً  الأي����ام  ه��ذه  يف  بر�ضلونة  ي��ب��دو 

ج����داً م��ن م�����ض��ت��واه، امل��اك��ي��ن��ة ال��ت��ي زرع��ت 

ومل  تعطلت،  مناف�ضيها  قلوب  يف  الرعب 

اأن الفريق ال��ذي ل  اأح��د،  يعد خافياً على 

يزال حتى هذه اللحظة يعتر الأف�ضل يف 

العامل، يعاين من نقاط �ضعف عدة، جنح 

مناف�ضوه يف ر�ضدها وفك �ضفرتها اأخراً، 

ليبداأوا خطواتهم الأوىل يف التغلب عليه 

ع���ر ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى خ���ط دف���اع���ه ال���ذي 

يرتاجع م�ضتواه، ثم اإبطال مفعول نقاط 

مي�ضي  ل��ي��ون��ي��ل  م��ه��ارة  يف  املتمثلة  ق��وت��ه 

وط��ري��ق��ة ال��ل��ع��ب ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ب��ادل 

الكرة بدقة متناهية و�ضال�ضة بني اأع�ضاء 

الفريق.

للمرة الأوىل منذ �ضنوات طويلة، مني 

بر�ضلونة بثالث خ�ضائر مذلة يف اأقل من 

اأه��داف  ب�ضبعة  �ضباكه  واهتزت  اأ�ضبوعني، 

اأم��ام  خ�ضارته  بعد  ف��ق��ط،  ه��دف��ني  مقابل 

ميالن 0 – 2 يف دوري اأبطال اأوروبا، واأمام 

– 3 يف   1 ري��ال مدريد  التقليدي  غرميه 

كاأ�ض اإ�ضبانيا ثم 1 – 2 يف الدوري.

م�ضاألة  يف  بقوة  نف�ضه  �ضوؤال  ويفر�ض 

حتليل و�ضع بر�ضلونة احل��ايل، وه��و: هل 

ت��اأث��ر ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ب��غ��ي��اب م��درب��ه 

من  ن��ي��وي��ورك  يف  امل��وج��ود  فيالنوفا  تيتو 

ورم  ا�ضتئ�ضال  بعد  عالجه  موا�ضلة  اأج��ل 

متجدد يف الغدة اللعابية؟

غ��ي��اب  اأن  ي���ب���دو  ل  الأوىل  ل��ل��وه��ل��ة 

الأخر  لأن  الفريق،  على  يوؤثر  فيالنوفا 

اع���ت���اد ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اأ���ض��ل��وب ل��ع��ب معني 

يلتزم به يف جميع املباريات، وهذا ما جعله 

ال��ف��ري��ق الأك����رث م��ت��ع��ة ل��ل��م�����ض��اه��دة، لكن 

بر�ضلونة  ب��اإم��ك��ان  اأن  يعني  الأم���ر ل  ه��ذا 

اأ���ض��ل��وب ال��ل��ع��ب اخل��ا���ض  اأن ي��ط��ب��ق دوم����اً 

اأمام  به، واأب��رز دليل على ذل��ك، ما ح�ضل 

م��ي��الن وري����ال م���دري���د، وح��ي��ن��ه��ا �ضيكون 

اعتماد مقاربة خمتلفة،  دوره يف  للمدرب 

وهنا ياأتي تاأثر غياب فيالنوفا.

بر�ضلونة  لنتائج  حتليلها  معر�ض  ويف 

الأخ��������رة، اع���ت���رت ���ض��ح��ي��ف��ة »ل��ي��ك��ي��ب« 

م�ضتوى  ت��راج��ع  اأن  ال�ضهرة  الفرن�ضية 

الفريق  �ضعف  نقطة  يعد  بر�ضلونة  دف��اع 

ذلك  على  اأدل  ول  الرئي�ضية،  الكاتالوين 

كل  الأق��ل يف  على  �ضباكه هدفاً  تلقي  من 

م��ب��اراة م��ن امل��ب��اري��ات ال�13 الأخ���رة التي 

لعبها الفريق حملياً واأوروبياً. 

وعلى الرغم من اأن الأخطاء الدفاعية 

مل متنع بر�ضلونة من الفوز يف كثر من 

اأ�ضبحت تكلف  اأنها  اإل  ال�ضابقة،  املباريات 

الفريق الكثر يف الوقت الراهن، واإذا كان 

لكارلي�ض  اأع����ذار  ع��ن  البحث  املمكن  م��ن 

فاإنه  )1،78م(  قامته  ق�ضر  ب�ضبب  بويول 

من غر املمكن ترئة جرارد بيكيه الذي 

يتمتع بطول فارع )1،91 م(، وبدا وا�ضحاً 

وا�ضحة يف  نقطة �ضعف  اأ�ضبح  بويول  اأن 

دفاع الفريق، �ضواء ب�ضبب ق�ضر القامة اأو 

عامل ال�ضن )34 عاماً(، ويكفي متابعة ما 

ميالن  ه��دف  يف  نيانغ  الفرن�ضي  به  فعله 

الثاين يف دوري اأبطال اأوروبا، وهو ل يقل 

ماريا  دي  انخل  الأرجنتيني  به  فعله  عما 

يف »الكال�ضيكو« عندما راوغه حتى اأفقده 

توازنه ب�ضكل مهني، لدرجة اأنه مل ي�ضتطع 

ا�ضتعادة توازنه، اإل بعد اأن انتهى رونالدو 

الثاين لريال مدريد  من ت�ضجيل الهدف 

واحتفاله به مع زمالئه.

م��واج��ه��ة  يف  ب���ر����ض���ل���ون���ة  م���ع���ان���اة  اإن 

ال��ه��ج��م��ات امل���رت���دة واع��ت��م��اده ال��ت��ام على 

بتنازله  ت�ضببا  مي�ضي  ليونيل  الأرجنتيني 

بالغياب  الكاأ�ض، وجعاله مهدداً  لقب  عن 

عن ربع نهائي دوري اأبطال اأوروب��ا للمرة 

لأن��ه  الأخ����رة،  ال�ضتة  امل��وا���ض��م  يف  الأوىل 

اأه��داف خالل   3 بفارق  الفوز  اإىل  بحاجة 

12 اجل���اري على ملعبه  ال��ذه��اب يف  ل��ق��اء 

م�ضعاه  موا�ضلة  اأراد  م��ا  اإذا  ن��و«  »ك��ام��ب 

ل�ضتعادة اللقب بعد اأن تنازل عنه املو�ضم 

امل���ا����ض���ي مل�����ض��ل��ح��ة ت�����ض��ل�����ض��ي الإن���ك���ل���ي���زي 

ليفربول  الأخ��ر  اإىل مواطن  والن�ضمام 

الأك��رث  الفرق  حيث  من  الثالث  املركز  يف 

فوزاً باللقب )5 مرات(.

اأم���ام  ي��ع��اين  بر�ضلونة  اأن  ج��ل��ي��اً  ظ��ه��ر 

ف��رق ت��ع��رف كيفية ال��دف��اع ث��م الن��ط��الق 

اأن  وت��ب��ني  ال�����ض��ري��ع��ة،  امل��رت��دة  بالهجمات 

ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ي��ع��اين م���ن نقطتي 

�ضعف: ا�ضتحواذ عقيم للكرة، ودفاع ه�ض 

متاماً، كما تاأثر »بالوغرانا« برتاجع اأداء 

خابي  الو�ضط  خ��ط  يف  الأ�ضا�ضي  حمركه 

بعجز  �ضك  دون  يت�ضبب  مم��ا  ه��رن��ان��دي��ز، 

ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ع���ن ���ض��ن��ع ال��ف��ر���ض 

املوا�ضم  يف  عليها  اع��ت��اد  ال��ت��ي  بالطريقة 

الأخرة.

ومع فريق مثل بر�ضلونة الذي يفخر 

بقدرته دوماً على ت�ضجيل هدف اأكرث من 

ا�ضتخدام  على  قدرته  ع��دم  ف��اإن  مناف�ضه، 

ه����ذا ال�������ض���الح الأ����ض���ا����ض���ي ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ه، 

مبواجهة  عليه  يح�ضد  ل  موقع  يف  جعله 

ف���رق ���ض��ري��ع��ة يف ال��ه��ج��م��ات امل���رت���دة مثل 

ال��ن��ادي  دف���اع  اأن  م��دري��د، خ�ضو�ضاً  ري���ال 

الكاتالوين لي�ض من بني نقاط القوة التي 

يح�ضد عليها.

اأن اعتماد بر�ضلونة ب�ضكل  املوؤكد  ومن 

ال�ضلبية  نقاطه  له  مي�ضي  جنمه  على  تام 

الكون  اأي�ضاً، لأن��ه ل ميكن لأي لع��ب يف 

جميع  يف  ح���الت���ه  اأف�������ض���ل  يف  ي���ك���ون  اأن 

مباريات  وكانت  يخو�ضها،  التي  املباريات 

�ضعر  التي  الأي���ام  تلك  م��ن  وري���ال  ميالن 

فيها النجم الأرجنتيني اأن ل حول له ول 

فريقه  على  وخيمة  العواقب  فكانت  ق��وة، 

خ�ضو�ضاً اأن اأف�ضل لعب يف العامل خالل 

الأعوام الأربعة الأخرة، لعب دوراً اأ�ضا�ضياً 

بفارق  ال���دوري  لرتتيب  فريقه  ت�ضدر  يف 

اأتلتيكو مدريد، وذلك  كبر عن مالحقه 

بت�ضجيله 39 هدفاً يف 26 مباراة!

الرئي�ضية  ب��ر���ض��ل��ون��ة  ق���وة  ن��ق��ط��ة  اأم����ا 

ال��ت��ي مت��ك��ن ال��ري��ال وامل��ي��الن م��ن اإب��ط��ال 

مفعولها، فهي فك �ضفرة مهارة الأ�ضطورة 

�ضجل  اأن مي�ضي  الرغم من  فعلى  مي�ضي، 

ي�ضتطع  اأن��ه مل  اإل  48 هدفاً،  املو�ضم  ه��ذا 

اإح��داث الفارق يف وق��ت الأزم���ات كما عود 

اجل��م��ي��ع، ف��ق��د ب���دا م��ي�����ض��ي اأم�����ام امل��ي��الن 

والريال غر قادر على اخرتاق الدفاعات 

احل�����ض��ي��ن��ة ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ال���ف���ري���ق���ان يف 

منت�ضف ملعبيهما.

جوزيه  جنح  الكال�ضيكو  مباراتي  ويف 

مورينيو يف بناء حائط �ضد لتعطيل مهارة 

مي�ضي تكون من فاران ورامو�ض وخ�ضرة 

على  ي�ضغطون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  واأل��ون�����ض��و، 

مي�ضي بقوة يف كل مرة يت�ضلم فيها الكرة، 

لدرجة اأنه ف�ضل يف حتقيق اأي اخرتاق من 

اخل�ضوم  دفاعات  يف  ال�ضهرة  اخرتاقاته 

يتكتلوا يف منت�ضف ملعبهم، ومن  عندما 

اأن مي�ضي  »الكال�ضيكو« لحظ  تابع جيداً 

بدا معزوًل يف الأمام من دون اأي م�ضاعدة 

م��ن زم��الئ��ه، ال��ذي��ن ب���دوا وك��اأن��ه��م خ��ارج 

اإطار اخلدمة.

وجن��ح م��درب��ا ال��ري��ال وم��ي��الن جوزيه 

اإبطال  األيغري يف  مورينيو وما�ضيميليانو 

م��ف��ع��ول ق���وة ب��ر���ض��ل��ون��ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة، عر 

بانتهاج  ال��ه��ج��وم��ي��ة  ان��ط��الق��ات��ه  تعطيل 

تكتيك مبني على اإقامة خطي دفاع يتكون 

ك���ل م��ن��ه��م��ا م���ن 4 لع���ب���ني مت����رك����زوا يف 

وحرمان  امل�ضاحات  لت�ضييق  امللعب  و�ضط 

تبادل  يف  ه��واي��ت��ه  مم��ار���ض��ة  م��ن  بر�ضلونة 

تثر  متناهية  ب��دق��ة  ب��ني لع��ب��ي��ه  ال��ك��رة 

اأع�����ض��اب اخل�����ض��وم وحت��ب��ط ع��زائ��م��ه، كما 

ه��ي ال���ع���ادة، وق���د جن��ح��ت ه���ذه الطريقة 

الفريدة،  امليزة  ه��ذه  بر�ضلونة  حرمان  يف 

من  التعليمات  ك��ان��ت  ال��ك��رة  ق��ط��ع  فعند 

ب�����ض��ن ه��ج��م��ات  امل����درب����ني اإىل لع��ب��ي��ه��م��ا 

الرثا  دف��اع  �ضاهم �ضعف  �ضريعة،  مرتدة 

يف ترجمتها اإىل �ضبعة اأهداف يف اللقاءات 

الثالثة الأخرة.

اأي  يتمكن  مل  مي�ضي،  معاناة  ظل  ويف 

م��ن ال��ن��ج��وم الآخ��ري��ن م��ن حمل الفريق 

الذي  فابريغا�ض  �ضي�ضك  مثل  كتفيه  على 

مل ي��ك��ن اأف�����ض��ل ح���اًل ع��ل��ى الإط����الق من 

انيي�ضتا  اأن��دري�����ض  اأو  الأرجنتيني  زميله 

وبدرو رودريغيز.

واع��ت��رت »ل��ي��ك��ي��ب« اأن���ه مل ي��ع��د اأم���ام 

اأم��ام  الهدفني  ف���ارق  لتعوي�ض  بر�ضلونة 

م���ي���الن يف »ك���ام���ب ن����و« ����ض���وى امل��ج��ازف��ة 

ليونيل  ج��ان��ب  اإىل  ف��ي��ا  ب��داف��ي��د  ب��ال��دف��ع 

م��ي�����ض��ي يف الأم���������ام ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���رق���اب���ة 

يفر�ضها  اأن  املتوقع  م��ن  التي  احلديدية 

الإيطاليون على »الولد ال�ضقي«.. ويبقى 

يف  ومورينيو  اليغري  جنح  »هل  ال�ضوؤال: 

بر�ضلونة  اأن  اأم  بر�ضلونة  �ضفرة تفوق  فك 

ولعبيه مل يكونوا يف يومهم اأمام ميالن 

ال��ب��ارث��ا على  ي��ق��ول م�ضجعو  ك��م��ا  وري����ال 

مواقع التوا�ضل الجتماعي«؟

 

جالل قبطان
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�ضراع الكبار الذي ل ينتهي

�ضراع كروي بني لعبي الريال والر�ضا

هل فقد برشلونة سحره وصار فريقًا عاديًا؟
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كاريكاتير

كان  اأنـــه  ادعـــى  رجـــًا  نــيــويــورك  مدينة  �شرطة  اعتقلت 

�شحية عملية خطف، حتى يتفادى روؤية خطيبته.

اأ�شبوعني،  ملدة  اختفى  عاماً(  بيتواي )36  راهميل  وكان 

وقد عرث عليه عابر �شبيل راآه مكّبل اليدين والقدمني وفمه 

مغلق ب�شريط ال�شق، بني �شيارتني اإىل جانب الطريق.

اخــُتــطــف، واإن  اأنـــه  ادعـــى  »بــيــتــواي«  اإن  ال�شرطة  وقــالــت 

اخلاطفني كانوا ينقلونه من مكان اإىل اآخر.

اختلق  باأنه  اعــرتف  اأقــوالــه،  يف  ال�شرطة  �شّكت  اأن  وبعد 

ق�شة اخلطف، الأنه مل يكن يرغب يف روؤية خطيبته، واأراد 

اختاق عذر الأنه خائف من مواجهتها.

ادعـى اختطــافــه حتى يتفــادى رؤيــة خطيـبــتـه

مــن املــعــروف اأن معظم االأ�ــشــخــا�ــس يــعــانــون مــن اأنـــواع 

اأن مراهقة اأمريكية ك�شفت عن  متعددة من االإدمــان، غري 

اإدمانها على تناول مزيل العرق مبعدل 15 زجاجة �شهرياً.

العرق  مزيل  تناولت  اأنها  عــامــاً(   19( نيكول  واعــرتفــت 

اأن  اأ�شارت اإىل  اأنها  للمرة االأوىل وهي يف �شن الرابعة، غري 

اإدمــان كبري على هذه املادة منذ عامني،  تذّوقها حتّول اإىل 

م�شيفة اأنها تتناول املادة يومياً.

واأّكدت اأنها تبقي زجاجات من مزيل العرق حول املنزل، 

بحاجة  �شعرت  حــال  االأوقـــات، يف  كل  يديها يف  متناول  ويف 

ُملّحة اإىل تناولها.

واأ�شارت نيكول اإىل اأن اإدمانها جعلها تتناول 360 زجاجة 

وجباتها،  بعد  يــومــيــاً  تتناولها  اأنــهــا  اإىل  الفــتــة  عــامــني،  يف 

وت�شتيقظ يف بع�س االأحيان يف منت�شف الليل لتناولها.

الــعــرق يجعل فمها جــافــاً،  مــزيــل  تــنــاول  اأن  واأو�ــشــحــت 

ال�شبب  لذلك  اأنها  اإىل  م�شرية  معدتها،  يف  بــاأمل  ويت�شبب 

تر�شى با�شتخدام الرذاذ املزيل للرائحة وتر�شه على ل�شانها.

واأّكدت نيكول اأن »دماغي ياأمرين بتناول هذه املادة«، م�شرية 

اإىل اأنها »حاولت التخلي عنها ملدة اأ�شبوع«، غري اأنها اأ�شارت اإىل 

اأن »ذلك جعلني اأ�شعر بالغثيان، وت�شبب يل ب�شداع موؤمل«.

لــدي كميات من  بــاأنــه مل يعد  اأعــلــم  واأ�ــشــافــت: »عندما 

مزيل العرق، اأ�شعر بالهلع والقلق ال�شديدْين، وتت�شارع دقات 

قلبي«.

مـــدمــنـــة عــلـى تــنــــاول مـــزيــــل الـــعــرق


