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»الثبات« �شحيفة ت�شعى للتعبري عما 
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فادي األعور: جنبالط يسدد الدفعة األولى المطلوبة منه سعوديًا

موؤمتر اأعـداء �سورية.. 

ن�سخة »هرت�سيليا« 
الـمـنـقـحـة

َـّــــــدة لأمـــــة مــــوحـ



ال��دائ��ر بني  املقبول للخالف  املخرج  ب��ات   هل 

الق�ضية  اخ��ت�����ض��ار  امل��ي��ق��ات��ي،  اأط�����راف احل��ك��وم��ة 

باأنها م�ضاألة كرامة �ضخ�ص اأو من�ضب، اأياً يكن هذا 

ال�ضخ�ص، حتى ولو كان رئي�ضاً اأو وزيراً؟ وماذا عن 

كرامة املواطن التي تدو�ضه دولته باأقدامها جيئة 

اأن  ي�ضتحق  االآخ���ر ال  ه��و  ال��ق��ان��ون  اأم اأن  وذه��اب��اً، 

حتفظ كرامته؟

ال��ذي  امل��وق��ف  بعد  احل��ك��وم��ي  امل�����ض��ار  اأياً يكن   

اتخذه وزير العمل �ضربل نحا�ص، برف�ص التوقيع 

م��رغ��م��اً ع��ل��ى م��ر���ض��وم ب���دل ال��ن��ق��ل ال���ذي اع��ت��ره 

جمل�ص ���ض��ورى ال��دول��ة »غ��ر ���ض��رع��ي«، وم��غ��ادرة 

يح�ضل، فاإن  م��ا  وليح�ضل  اآ���ض��ف  غ��ر  احل��ك��وم��ة 

ح����ك����وم����ة ال����رئ����ي���������ص جن����ي����ب م����ي����ق����ات����ي وق���ع���ت 

ف�ضلها  بينت  احل�ضابات،  كل  وفق  يف مطبات قاتلة 

التي  احل��ك��وم��ات  بدياًلَ اأف�ضل عن  يف اأن ت���ك���ون 

طاملا  التي  �ضنيورية،  اأو  كانت  حريرية  �ضبقتها، 

القوى االأ�ضا�ضية املكونة  وانتقادات  معار�ضة  نالت 

لالأكرثية النيابية احلالية يف لبنان.

عز  ميقاتي، ويف  الرئي�ص  ت�ضكيل حكومة  عند 

اال�ضتباك ال�ضيا�ضي بني قوى الطرفني االآذاريني، 

اإبان وجود حكومة الرئي�ص ال�ضابق �ضعد احلريري، 

برز احلديث �ضريحاً عن ت�ضكيل »حمور و�ضطي« 

يف البالد، يكون اأ�ضبه بقوة »ثالثة« تنقذ البلد من 

الكبا�ص ال�ضيا�ضي - االأمني الدائر فيه.

ك���ان ذل���ك ت��وط��ئ��ة وت��ن��ظ��راً ل��ت��ري��ر ان��ت��ق��ال 

جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي وول���ي���د ج��ن��ب��الط م���ن ���ض��ف��ة يف 

تبدلت  ثانية،  �ضفة  اإىل  والتحالفات،  ال�ضيا�ضة 

حكومة  فاأُ�ضقطت  النيابية،  االأكرثية  هوية  معها 

ارت���اأى  ب��دي��ل��ة،  حكومة  وت�ضكلت  احل��ري��ري  �ضعد 

»ح��زب  ح��ك��وم��ة  ت�ضميتها  اآذار   14 ق���وى  م��ن��ظ��رو 

وتف�ضياًل،  جملة  »التهمة«  ه��ذه  نفى  ال��ذي  اهلل«، 

من  وزيرين  تتعدى  ال  فيها  ح�ضته  اأن  خ�ضو�ضاً 

اأ�ضل ثالثني وزيراً، فيما ارتاأى ميقاتي وجنبالط 

نقاط  دف��ع  عنوانها  ك��ان  اأخ���رى،  بطريقة  النفي 

داخل  واالإمنائي  واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  اخل��الف 

باال�ضطدام  فقط  لي�ص  ال��واج��ه��ة،  اإىل  احلكومة 

الدائم بحليف »حزب اهلل« مي�ضال عون، بل بجعل 

�ضعد  راأ���ض��ه��ا  ال��ت��ي  ال�ضابقة  احل��ك��وم��ات  �ضيا�ضات 

احلريري وفوؤاد ال�ضنيورة نرا�ضاً ومنهجاً. 

اأن ما جرى من تبديل حكومي،  وهكذا، بدى 

مل ي��ك��ن ���ض��وى ت��ب��دي��ل ل���راأ����ص احل��ك��وم��ة، »ط���رد« 

مب��وج��ب��ه ���ض��ع��د احل���ري���ري م���ن م��وق��ع��ه ال��ر���ض��م��ي 

االأم��رك��ي،  االأبي�ص  البيت  اإىل  دخ��ول��ه  حلظة  يف 

وتوىل مكانه جنيب ميقاتي ليدور الزوايا، ح�ضب 

»املنهج الو�ضطي« الذي يرفع لواءه، ومبا يعني اأن 

التغير الذي ح�ضل مل يكن تغيراً يف التوازنات 

وال�����ض��ي��ا���ض��ات، ب��ق��در م��ا ك���ان حم��اول��ة ل��و���ض��ع حد 

مل�ضرة كادت تدفع البالد نحو الهاوية. 

ك����ان جت��ن��ب و����ض���ول االأو�����ض����اع يف ال��ب��ل��د اإىل 

لكن  ال�ضابق،  احل��ك��وم��ي  للتبديل  �ضبباً  ال��ه��اوي��ة، 

ماذ يفعل »و�ضطيو« احلكومة امليقاتية غر دفعها 

جمدداً يف االجتاه نف�ضه، عر حماولتهم الدوؤوبة 

الظهور مبظهر »االأبطال« يف كل ملف من امللفات 

اأنها مدار خالف،  م�ضبقاً  يعرفون  التي  احل�ضا�ضة 

النقل،  ب��دل  اأم��ور  ت��رك  يف�ضل  ميقاتي  فالرئي�ص 

واالحت���اد  االقت�ضادية  الهيئات  ات��ف��اق  اإىل  م��ث��اًل، 

العمايل، مع عدم تدخل احلكومة فيها، يف حني اأن 

وزير النقل ي�ضر على اعتبار ت�ضعر تعرفة النقل 

ل�ضيارات »التك�ضي« و»الفانات« من �ضالحياته التي 

ال مت�ص، فكيف ي�ضتوي التدخل هنا، والناأي هناك؟

ميقاتي  ي��خ��ال��ف  مل  ال�ضيا�ضة،  يف  نف�ضه  االأم����ر 

اأمنلة،  قيد  ال�ضيا�ضية  احلريرية  مطالب  وحلفاوؤه 

و�ضوؤونها  الدولية  باملحكمة  يتعلق  م��ا  يف  خ�ضو�ضاً 

اإنهم يقدمون خدمات وا�ضعة يف �ضتى  و�ضجونها، بل 

املجاالت حلليفهم القدمي. 

للحكومة  امل��ال��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة  امل�����ال، حت��ول��ت  ويف 

خمالفات  لكل  �ضلوك  ح�ضن  ���ض��ه��ادات  اإىل  احل��ال��ي��ة 

احل���ك���وم���ات ال�������ض���اب���ق���ة، وحم����اول����ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة ع��ل��ى 

ارتكاباتها، اإن يف متييع املحا�ضبة على الهدر الرهيب 

لالأموال العامة الذي اقرتفته )اأين اأ�ضبح التحقيق 

باالأحد ع�ضر مليار دوالر امل�ضروفة من دون قيود؟(، 

اأو يف ارتكاب االأخطاء ذاتها، مثل ال�ضرف من خارج 

ذات��ه��ا،  الق�ضايا  ال��ق��وان��ني يف  اأو يف جت���اوز  امل���وازن���ة، 

النقل  ب���دل  م��ر���ض��وم  ب��اإ���ض��دار  التم�ضك  غ����رار  ع��ل��ى 

�ضورى  جمل�ص  قبل  من  رف�ضه  رغ��م  احلكومة،  عن 

الدولة، باعتباره غر �ضرعي.

وما يقال يف هذه املجاالت، يقال عن الوفاق داخل 

احلكومة، التي ت�ضهد تنابذاً وخ�ضومات ال تقل عما 

فيما  احل��ري��ري،  ال�ضنيورة  ح��ك��وم��ات  ت�ضهده  ك��ان��ت 

�ضيا�ضة الناأي املعلنة جتاه املوؤامرة املنفذة �ضد �ضورية، 

���ض��ائ��ب��ة لع�ضابات  ب���رتك م��ن��اط��ق ح���دودي���ة  ت��رتج��م 

ي�ضرحون  االأج��ن��ب��ي��ة،  امل��خ��اب��رات  ومل��وف��دي  التهريب 

ال�����ض��وري، ويف  ب��ال�����ض��اأن  تدخلهم  فيها ومي��رح��ون يف 

تنفيذ �ضيا�ضات الدول الكرى يف التاآمر على �ضورية 

و�ضعبها وجي�ضها وقيادتها.

ميقاتي  ال��رئ��ي�����ص  ح��ك��وم��ة  اأن  ي��ت��اأك��د  ه��ن��ا  م���ن 

�ضقطت يف االمتحان، بف�ضلها يف توفر مناخ خمتلف 

�ضبط  يف  يف�ضل  زال  ما  رئي�ضها  اأن  يكفي  �ضبق،  عما 

حركة بع�ص القوى املناوئة لل�ضلم االأهلي يف مدينته 

وم�ضقط راأ�ضه، ومل ي�ضتطع حتى تاريخه، التخفيف 

واملذهبي  الطائفي  التحري�ص  و���ض��را���ض��ة  ح��دة  م��ن 

الذي ي�ضعره حلفاوؤه ال�ضابقون.

عدنان عبد الغني
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

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

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

من بني االأرب��اح التي جناها ويجنيها من اتبع 

جمتمعاً  ي�ضكلون  اأ�ضبحوا  ال��ذي��ن  امل�ضتقبل  تيار 

ب��ح��د ذات���ه���م، ف��م��ن��ه��م م���ن ت��خ��رج م���ن م��وؤ���ض�����ض��ات 

احلريري التعليمية، وبالتايل ان�ضم معظمهم اإىل 

اأدراك ما تيار امل�ضتقبل، ومنهم  تيار امل�ضتقبل وما 

م��ن ي��ت��ب��واأ م��راك��ز يف م��وؤ���ض�����ض��ات احل���ري���ري اأو يف 

الدولة، ومنهم من كان حمظوظاً »فانتخب كنائب 

النواب ومنهم من عني وزي��راً« ومنهم  يف جمل�ص 

من اأ�ضبح يف جمل�ص بلدية بروت رئي�ضاً اأو ع�ضواً 

وهلم جرا..

ال�ضيا�ضية  النعمة  حديثو  غالبيتهم  يف  اإن��ه��م 

امل�ضتقبل  تيار  فلوال  واالقت�ضادية..  واالجتماعية 

اإىل  الو�ضول  الكبر  الرهط  هذا  باإمكان  يكن  مل 

اأية مراكز ليرتبع فيها وعليها.

ولكن مع االأ�ضف فاإن هوؤالء )احلديثي النعمة( 

اأ���ض��ب��ح��وا جم��ت��م��ع��اً »خ��ا���ض��اً« ب��ه��م، ي��ن��ظ��رون اإىل 

الفكري  م�����ض��ت��واه��م  ك��اأن��ه��م دون  امل��واط��ن��ني  ب��اق��ي 

اأ�ضبحوا  اأن��ه��م  ك��م��ا  واالج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ض��ادي، 

ي��ظ��ن��ون اأن��ه��م ميتلكون ب����روت، ح��ي��ث ل��ه��م احل��ق 

وحدهم دون �ضواهم اأن يتحكموا م�ضر العا�ضمة 

و�ضاحاتها،  حدائقها  وعمل  �ضوارعها  ت�ضمية  من 

ب��روت  ت��اري��خ  ال�ضديد يجهلون  االأ���ض��ف  وه��م م��ع 

بعد  اإليهم هي  بالن�ضبة  ب��روت  الأن  كلياً،  وتراثها 

اأن جاء الرئي�ص احلريري االأب اإىل احلكم وما قبل 

ذلك ال قيمة له وال دور وال مكانة وال تاريخ.

االأبنية  ون�����ض��اأت  ال��ت��ج��اري  ال��و���ض��ط  ه���ّدم  فكما 

احل��دي��ث��ة م��ك��ان��ه وحم���ى ت����راث ب����روت ال��ق��دمي��ة 

كذلك ينطبق القول والعمل بالن�ضبة اإليهم لكافة 

اأحياء بروت.

اأ�ضخا�ص  ب��اأ���ض��م��اء  ال�����ض��وارع  ي�����ض��ّم��ون  ف��رتاه��م 

ال�ضخ�ضيات  ويتجاهلون  واأتباعهم  عائالتهم  من 

ال��ت��ي خ��دم��ت وق��دم��ت وع��م��ل��ت يف �ضبيل ال��وط��ن 

والعا�ضمة.

اإىل ذلك، يتعاملون مع من هم خارج حميطهم، 

االبتعاد  ويجب  معدية،  باأمرا�ص  موبوؤن  وكاأنهم 

عنهم، كذلك ينطبق احلال على الدوائر الر�ضمية، 

حيث يعاملون من هم خارج جمتمعهم با�ضتن�ضابية 

ويعرقلون  جمتمعهم«  »اأب���ن���اء  اأع��م��ال  وي�ضهلون 

الرعية، ه��ذه هو ح��ال ه��ذا املجتمع،  اأع��م��ال باقي 

وال�ضيا�ضية  االجتماعية  النعمة  حديثي  جمتمع 

واالقت�ضادية.. فهنيئاً لهم مبجتمعهم الذي نحن 

منهم براء.. ولن ي�ضح اإال ال�ضحيح اأخراً، والليل 

مهما طال.. فاإن ال�ضبح طالع ال حمالة.

خالد الداعوق

  همسات

»�حلكومة �مليقاتية«.. �أعمالها خدمات خل�صومها

و�صهاد�ت ح�صن �صلوك للحريرية �ل�صيا�صية 
حديثو النعمة 

من الوجاهة واالقتصاد

الرئي�ضان جنيب ميقاتي و�ضعد الدين احلريري

ر للجوء الأخري ¢  جنبالط يح�ضّ

يقول اأحد قياديي احلزب التقدمي اال�شرتاكي، اإن رئي�س احلزب وليد 

جنبالط »اأحرق كل املراكب« هذه املرة، ويبدو يف لقاءاته متوترًا اإىل اآخر 

ال�شعودية  اخلارجية  وزير  من  تلّقاه  الذي  االت�شال  بعد  �شيما  احل��دود، 

حماية  يتيح  ال��ذي  التوازن  م�شتلزمات  اأدن��ى  فقد  وقد  الفي�شل،  �شعود 

الطائفة الدرزية من االن�شقاق اإىل التناحر.. وي�شيف امل�شوؤول الكبري اأن 

جنبالط ا�شرتى فندقًا ومنزاًل يف باري�س، حت�شريًا للجوء االأخري، بانتظار 

التوقيت، من دون اأن يهتم ل�شالل الدم الذي ي�شاهم يف �شّق م�شاره.

¢  البن على خطى اأبيه

اأن دولة االإم��ارات العربية  ك�ضفت معلومات على درجة عالية من الدقة، 

وّفرت منظومة ات�ضاالت متطورة للمجموعات االأمنية والتخريبية يف �ضورية، 

اآل  بينها هواتف »الرثيا«، وذلك بتعليمات مبا�ضرة من ال�ضيخ حمد بن زايد 

نهيان، الذي بات على �ضلة يومية ومبا�ضرة باملخابرات االأمركية.

¢  خطوة ا�ضتباقية

اأبدت جهات معنية ده�شتها من ا�شتمرار �شحايف لبناين يف الدفاع عن 

واعرتافهم  الق�شاء،  اأم��ام  اإدانتهم  رغم  ل�»اإ�شرائيل«،  العمالء  من  ثالثة 

بالتوا�شل مع امل�شّغلني »االإ�شرائيليني«، وا�شتمراره يف االإيحاء باأنهم اأبرياء. 

اأحد  اأو  هو  يكون  اأن  ميكن  ملا  ا�شتباقية  خطوة  هي  هل  اجلهات:  و�شاألت 

»اأقربائه« متورطًا يف عالقة مع خمابرات العدو، خ�شو�شًا اأن �شلوكه معروف 

يف اجلانب املايل، اإذ اإنه يتلقى م�شاعدات اأمريكية كموازنة لعمل اإعالمي؟

¢  موقع مناف�س حمدود التمويل

طلب  االأخ���ر  اأن  حكومي،  مرجع  م��ن  مقربة  م�ضادر  ذك��رت 

يكون  به،  خا�ص  اإلكرتوين  اإخباري  موقع  اإن�ضاء  م�ضت�ضاريه  من 

اأن  اإال  لبنان،  يف  املهمة  االإخ��ب��اري��ة  للمواقع  مناف�ضة  مبميزات 

كي  �ضخياً  �ضيكون  اأنه  اإ�ضارات  يعط  »دولته« مل  اإن  قالت  امل�ضادر 

ق يف املناف�ضة. نوفَّ
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لال�ضتفتاء  قلياًل،  اإال  �ضوري  ناخب  مليون   15 ي�ضتعد 

على الد�ضتور اجلديد يف 26 اجلاري، الذي يتوج رزمة من 

ب�ضار  الرئي�ص  اأعلنها  قد  ك��ان  التي  االإ�ضالحية  القوانني 

لهذه  العملية  التطبيقات  بعدها  لتبداأ  اأ�ضهر،  قبل  االأ�ضد 

االإ�ضالحات، واأبرزها عمليات االنتخاب ملجل�ص �ضعب جديد 

�ضورية  يوؤهل  مما  ال�ضيا�ضية،  التعددية  اأ�ضا�ص  على  يقوم 

الدميقراطي  ال�ضيا�ضي  التحول  م��ن  مرحلة  يف  للدخول 

املنبثق عن اإرادة �ضعبية �ضتقررها �ضناديق االقرتاع.

11 �ضهراً  ال�ضيا�ضية منذ  الالفت يف جمرى التطورات 

حجم  ك��ان  االإ�ضالحية،  العملية  تقدمت  كلما  اأن��ه  ونيف، 

االأ�ضويل  والتطرف  العربي  الرجعي  االإع��الم��ي  التهويل 

يزداد �ضرا�ضة، مرتافقاً يف ذات احلني مع ت�ضعيد للعمليات 

االإرهابية، التي تتخذ اأ�ضكااًل عنيفة متعددة، اأبرزها:

- اغتيال الكوادر والكفاءات العلمية ال�ضورية.

التي  واحلافالت  القافالت  �ضد  اإرهابية  عمليات  تنفيذ   -

تقل مواطنني �ضوريني.

امل�ضلحة  القوات  من  وعنا�ضر  �ضباط  واغتيال  مهاجمة   -

ال�ضورية وحفظ النظام.

- �ضرقة خمازن وم�ضتودعات التموين والغذاء يف االأماكن 

البعيدة.

االأم��اك��ن  ان��ت��ح��اري��ة يف  ال��ع��م��ل��ي��ات بعمليات  ل��ت��ت��وج ه���ذه   -

العامة، كما ح�ضل يف تفجري دم�ضق وتفجر حلب.

اأي�ضاً  ا�ضتهدافها  االإج��رام��ي��ة  العمليات  ه��ذه  يف  امل��الح��ظ 

جماالتهم  يف  اأب��ل��وا  الذين  ال�ضوريني،  من  حم��ددة  نوعية 

متقاعد  عميد  اغ��ت��ي��ال  كعملية  احل�����ض��ن،  ال��ب��الء  العملية 

عملية  نفذ  اأن���ه  امل�����ض��رف  الع�ضكري  ت��اري��خ��ه  يف  ل��ه  ي�ضجل 

ت��الل  ع��ل��ى   ،1973 ت�ضرين  ح���رب  يف  ن��وع��ي��ة  مظلي  اإن����زال 

وربى جبل ال�ضيخ، اأباد خاللها قوة اإ�ضرائيلية، اإ�ضافة اإىل 

اأبطال حرب  املتقاعدين من  ال�ضباط  اأحد  وال��دْي  اغتيال 

عاماً،  الت�ضعني  قد جتاوز  اأن عمرهما  رغم  اأي�ضاً،  ت�ضرين 

بطريقة يندى لها جبني االإن�ضانية، باالإ�ضافة اإىل اغتيال 

وا�ضتهداف علماء الدين، �ضواء يف ا�ضتهداف املرحوم �ضارية 

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  مفتي  جنل 

اأحمد بدر الدين ح�ضون، اأم اغتيال ال�ضيخ د. اأحمد �ضادق؛ 

علماء يف  اغتيال  اإىل  اإ�ضافة  مالك،  بن  اأن�ص  م�ضجد  اإم��ام 

الفيزياء النووية وخمرتعني واأطباء..

التي  اجلماعية  الت�ضفيات  عمليات  ذل��ك  اإىل  ي�ضاف 

ق���ام وي��ق��وم ب��ه��ا ه����وؤالء االإره��اب��ي��ون يف م��ن��اط��ق وج��وده��م، 

بالعمليات  تذّكرنا  والتي  املتنوعة،  غدرهم  عمليات  يف  اأو 

االإره���اب���ي���ة ل��ع�����ض��اب��ات ���ض��ت��رن وال��ه��اغ��ان��ا، وغ��ره��م��ا من 

الع�ضابات ال�ضهيونية، اأو يف عمليات الع�ضابات العن�ضرية 

املتحدة  الواليات  يف  البي�ص  ينفذها  كان  التي  االأمركية 

ع�ضابات  اأع��م��ال  كحال  وامللونني،  ال��زن��وج  �ضد  االأمركية 

الكوكل�ص كالن..

وب��ال��ط��ب��ع، ف��ق��د ت���راف���ق ك���ل ذل����ك، اأو ه���و ُن��ف��ذ ب��دع��م 

وهي  واح���دة،  حقيقة  على  ليوؤكد  عربي،  ورجعي  خليجي 

ب��ي��د االإم��ري��ال��ي��ة  اأداة  ال��ر���ض��م��ي ه��و  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ظ��ام  اأن 

اإدارة  حتى  ميلك  ال  القدمي،  اال�ضتعمار  وبقايا  االأمركية 

اأدار التحالف االأمركي - الغربي -  نف�ضه، وبالتايل، فقد 

�ضورية  على  الكرى  العاملية  احل��رب  الرتكي   - اخلليجي 

اإف�ضال وعرقلة احلوار الذي كانت قد  اأ�ضكالها، بغاية  بكل 

دعت اإليه القيادة ال�ضورية اأواًل، وثانياً عرقلة االإ�ضالحات 

االأزمة  اأمد  اإطالة  بغية  اإفراغها من م�ضمونها،  وحماولة 

وتو�ضيعها، وتغطية التمرد امل�ضلح واالإرهاب الذي مت ويتم 

ال�ضالح  تدفق  عر  واالأ���ض��ك��ال،  الو�ضائل  مبختلف  تفعيله 

واالإرهاب عر احلدود، اإ�ضافة اإىل تدفق املال الهائل �ضواء 

اإىل الع�ضابات االإرهابية، اأم اإىل املعار�ضات املتعددة التي مل 

يعد يهمها �ضوى ا�ضتمرار االأزمة اإىل ما �ضاء اهلل، حتى ال 

يتوقف »باب رزق« ال�ضعودي والقطري، حيث بداأ كل طرف 

احلديث عن الطرف االآخ��ر عن كم من االأم��وال بحوزته، 

وعن االأعمال وال�ضركات التي بداأ يوؤ�ض�ضها.

كل ذلك ترافق اأي�ضاً مع �ضيناريوهات عربية - خليجية 

ال��دول  »جامعة  ي�ضمى  ما  عر  �ضورية  واإ�ضقاط  ملحا�ضرة 

هذه  واأ���ض��ح��ت  حلقاتها،  جميع  اأ�ضقطت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة«، 

التفا�ضيل  بع�ص  لتبداأ  ك��ان،  خر  يف  كاأنها  االآن  اجلامعة 

يت�ضرب عن  م��ا  ع��ر  ب��االت�����ض��اح،  امل���وؤام���رة  ل��ه��ذه  العملية 

العربي،  نبيل  االأ�ضالع، الإي�ضال  اأبطالها متعددو  اتفاقات 

ات�ضاالت  اأن  ُعلم  حيث  ت�ضوية،  كمر�ضح  م�ضر  رئا�ضة  اإىل 

العدالة واحلرية  �ضعودية، مع حزب   - اأمركية - قطرية 

امل�ضري، وال�ضلفيني واملجل�ص الع�ضكري، مّتت لالتفاق على 

هذا الرت�ضيح، ما يوؤ�ضر اإىل اجلزاء الذي ُوعد العربي بنيله، 

يت�ضح  كما  �ضورية،  على  بالتاآمر  العميقة  م�ضاركته  لقاء 

بلدان  ال��دمي��ق��راط��ي يف  ال��ت��ح��ول  عملية  ا���ض��ت��ه��داف  حجم 

يوم  بعد  يوماً  املعلومات  تك�ضف  حيث  القطري«،  »الربيع 

العمليات  يف  وال�ضعودية  قطر  دفعتها  التي  املليارات  حجم 

االنتخابية التي �ضهدتها م�ضر وتون�ص، ناهيك عن التدخل 

يف  ف�ضوله  بع�ص  تتك�ضف  ال���ذي  اأي�����ض��اً  االأم���رك���ي  وامل����ال 

امل�ضاعدات االأمركية ملا ي�ضمى الهيئات غر احلكومية يف 

العارمة،  الفو�ضى  اإىل  باالإ�ضافة  وتون�ص..  م�ضر  من  كل 

و�ضراع امللي�ضيات املدمر الذي يهدد االآن وحدة وبقاء ليبيا.

ب�ضكل ع��ام، مع كل يوم جديد مير يف تطورات االأزم��ة 

اأواًل: خلفيات رف�ص احلوار  فاأكرث،  اأكرث  ال�ضورية، تت�ضح 

وثانياً:  ال�ضورية.  املعار�ضات  قبل  م��ن  وعرقلته  الوطني 

واجل��دي��ة  اجل��ذري��ة  ل��الإ���ض��الح��ات  التنكر  عمليات  تت�ضح 

احللف  يبقى  وث��ال��ث��اً:  االأ���ض��د.  ب�ضار  الرئي�ص  اأعلنها  التي 

واخلليجي  والعربي  ال�ضورية  املعار�ضات  م��ن  ال�ضيطاين 

والرتكي والغربي يعزف ويعمل على وتر ت�ضعيد االإرهاب 

والقتل، كممار�ضة عمليات الت�ضليل واخلداع، يف حماوالت 

الليبية  الطريقة  على  اخلارجي  التدخل  ال�ضتدرار  يائ�ضة 

وبالتايل  ال�ضورية،  الوطنية  الدولة  الإ�ضقاط  العراقية،  اأو 

اإ�ضقاط جممل املنطقة العربية، وفق تق�ضيمات جديدة �ضبق 

ل�ضيمون بريز اأن طرحها يف مطلع ت�ضعينات القرن املا�ضي 

تق�ضيمات  اأن  علماً  اجل��دي��د«،  االأو���ض��ط  »ال�����ض��رق  كتابه  يف 

 1916 عام  بيكو   - �ضايك�ص  م�ضروع  يت�ضمنها  كان  اإ�ضافية 

اإثنية  دوي��الت  اإىل  املري�ص  الرجل  تركة  بتق�ضيم  يق�ضي 

املخططات  كانت  التي  نف�ضها،  تركيا  فيها  مبا  وطائفية، 

اال�ضتعمارية تهدف اإىل تق�ضيمها اإىل اأربع دويالت.

من الوا�ضح اأنه كلما تقدمت الدولة الوطنية ال�ضورية 

مع  احل�ضم  بعمليات  تقدمت  وكلما  االإ���ض��الح��ات،  بعملية 

الزمر االإرهابية امل�ضلحة، تتزايد اأعمال االإرهاب وال�ضغط، 

واالإنكليزي،  الفرن�ضي  وال��ك��راك��وز  االأم��رك��ي،  فالبهلوان 

املتعرثة  يف حربهم  ج���داً  العربي حم�����ض��ورون  ال��ك��از  وب��ائ��ع 

من  وُيخرجون  اأوراق��ه��م،  بكل  يرمون  ولهذا  �ضورية،  على 

من  و���ض��ائ��ل��ه��م؛  ك��ل  في�ضتنفرون  اأالع��ي��ب��ه��م،  ك��ل  جيوبهم 

اإىل  وق��ط��ر،  ال�ضعودية  م��ن  ن�ضوئها  منذ  املمولة  القاعدة 

اإىل ال�ضجناء  الي�ضار من منظري املحافظني اجلدد،  بقايا 

العراق  ال�ضجون االأمركية يف  اخلطرين الذين كانوا يف 

يف  املتناثرة  االأم��رك��ي��ة  ال��ق��واع��د  يف  اأو  غوانتانامو،  يف  اأو 

العامل، لعل وع�ضى تهتز وترتبك الدولة الوطنية ال�ضورية، 

اأن  وه��ي  اإغفالها،  ميكن  ال  �ضاهداً  باتت  حقيقة  ثمة  لكن 

االنت�ضار ال�ضوري ي�ضر يف عدة اجتاهات، اأبرزها:

-  احللف ال�ضوري مع حمور رف�ص الهيمنة االأحادية على 

جيداً  الحظوا   - ويتعزز  يتقدم  ورو�ضيا(  )ال�ضني  العامل 

الذي  الرو�ضية فالدمير بوتني،  ت�ضريح رئي�ص احلكومة 

4 اآذار املقبل رئي�ضاً للدولة - �ضاء نبيل  �ضيتحول بدءاً من 

مالحظته  ع��ن  القبيحة  �ضف�ضطته  رغ��م  اأب���ى،  اأم  ال��ع��رب��ي 

لتحّول رو�ضي �ضيني باجتاه �ضورية.

العربية  ال��ق��وات  تخو�ضها  ال��ت��ي  احل�ضم  عمليات  ت��ق��دم   -

التحتية  البنية  تدمر  اإىل  بو�ضوح  ت�ضر  التي  ال�ضورية، 

للع�ضابات االإرهابية، املمولة من اخلارج عر لبنان وتركيا، 

والتي ت�ضكل اآخر احتياطي ميكن التعويل عليه ال�ضتنزاف 

الدولة الوطنية ال�ضورية، وموقفها املقاوم.

بال�ضلح  مواقفها  الإ�ضهار  ال�ضورية  املعار�ضات  ا�ضطرار   -

واالنفتاح على العدو ال�ضهيوين.

اأو���ض��ع  ال��ع��رب��ي ل��الن��ت��ق��ال اإىل  ا���ض��ت��ع��داد دول االع��ت��الل   -

العالقات العلنية مع العدو »االإ�ضرائيلي«، وهنا يكمن ال�ضر 

االأمركي املن�ضود..

الع�ضابات.. يف  لكن �ضورية تواجه وتتقدم يف مواجهة 

نف�ص الوقت الذي تتقدم عملية االإ�ضالحات، واأول غيثها 

العملي اال�ضتفتاء على الد�ضتور اجلديد يف 26 اجلاري.

االأكيد  بالت�ضميم  انت�ضارها  طريق  ت�ضق  اإذاً  �ضورية 

معاقل  وحتطيم  الفو�ضى  واإن��ه��اء  االإ���ض��الح  م�ضرة  على 

االإرهاب.. اإنها �ضورية اأيها االأغبياء.

اأحمد زين الدين

¢  �ضراع �ضامت يف املخيم

يدور �ضراع �ضامت وخميف، يخ�ضى اأن تتفّجر 

معه اخلالفات جمدداً داخل ف�ضيل فل�ضطيني يف 

ا�ضتدعى  م��ا  اللبناين،  اجل��ن��وب  يف  املخيمات  اأح��د 

عودة مبعوث الرئي�ص الفل�ضطيني حممود عبا�ص؛ 

عزام االأحمد اإىل لبنان الإنهاء اخلالف. 

ال��را���ض��دي��ن الأو����ض���اع املخيمات  اأح����د  وي���وؤك���د 

ال�ضلفيني  ظ���اه���رة  اأن  ل��ب��ن��ان،  يف  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

اإىل  حتماً  �ضيوؤديان  الف�ضائل،  وخالف  امل�ضلحني، 

اأن  من  متخوفاً  وخارجه،  املخيم،  داخ��ل  االنفجار 

خميم  كم�ضر  احللوة  عني  خميم  م�ضر  ي�ضبح 

نهر البارد.

¢  كويتيون اأي�ضًا يف �ضورية

يف  املطري«  النواظر  »حمران  قبيلة  اعرتفت 

الكويت، مبقتل اثنني من اأبنائها خالل املواجهات 

ال�����دائ�����رة ب����ني ق������وات ح���ف���ظ ال���ن���ظ���ام يف ���ض��وري��ة 

اأن  الع�ضرة  واأك��دت  حم�ص،  مدينة  يف  وامل�ضلحني 

خالد املطري )اأبو حذيفة( قتل وُدفن يف منطقة 

ال��ن��ب��ك يف ري���ف دم�����ض��ق ����ض���راً، اأم����ا ح�����ض��ام عثمان 

اأك��دت  املطري فقد ُدف��ن يف ري��ف حم�ص، يف حني 

القاعدة  تنظيم  من  هما  وح�ضام  خالد  اأن  امل�ضادر 

توّغال اإىل �ضورية منذ اآب املا�ضي.

¢  غرف �ضوداء جديدة

»ذي  و�ضحيفة  »ال��غ��اردي��ان«  �ضحيفة  ك�ضفت 

لندن منكّبة  اأن احلكومة يف  الريطانيتان،  �ضن« 

�ضورية  يف  امل�ضلحني  لتزويد  اخلطط  و�ضع  على 

باأ�ضلحة متطورة، ولتجهيز غرف عمليات جديدة، 

االإن���رتن���ت واالأق��م��ار  ب�ضبكات  م��ب��ا���ض��رة  م��و���ض��ول��ة 

اأو  ���ض��وري  ج��ه��از  الأي  ميكن  ال  بحيث  ال�ضناعية، 

غره معرفة ما يدور يف تلك الغرف.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال��ري��ط��اين؛ 

دايفيد كامرون، اأن زيارته لفرن�ضا كانت للت�ضاور 

تلك  تنفيذ  �ضبل  �ضاركوزي يف  نيكوال  الرئي�ص  مع 

اخلطط.

¢  لو يعرف قدره

���ض��ح��ك��ت م��رج��ع��ي��ة دي��ن��ي��ة درزي������ة ك���ث���راً من 

دروز  رف�ص  ج��راء  جنبالط،  وليد  النائب  ع�ضبية 

الوطنية،  دولتهم  معاداة  يف  معه  التجاوب  �ضورية 

الفتة اإىل اأن دروز ال�ضويداء هم من نزلوا يف ثورة 

كميل  حا�ضرها  عندما  املختارة  عن  للدفاع   1958
�ضمعون، وهم من كانوا قادة الثورة العربية الكرى 

كان جده  فيما  الفرن�ضي،  االنتداب  1925 �ضد  عام 

االن��ت��داب، ووال��ده كمال  �ضلطات  ل��دى  قائم مقاماً 

ال�ضيا�ضية على  جنبالط كان يفوز يف بداية حياته 

ل��وائ��ح الكتلة ال��وط��ن��ي��ة؛ امل��دع��وم��ة م��ن االن��ت��داب 

الفرن�ضي.
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�صورية تتقدم فـي م�صرية �لإ�صالح ودك معاقل �لإرهاب

¢  اإقحام اجلي�س يف امل�ضاكل.. مق�ضود

الغاية  اإن  زمالئه،  اأم��ام  املتقاعدين  اللبنانيني  ال�شباط  اأحد  قال 

من ال�شعي لتجدد اال�شتباكات بني باب التبانة وجبل حم�شن، هي جلب 

اجلي�س اللبناين )فوج التدخل ال�شريع( املوجود عند احلدود اللبنانية - 

ال�شورية، حتديدًا قرب بلدة وادي خالد، اإىل مناطق اال�شتباكات، الإتاحة 

والإقحام  جهة،  من  �شورية  اإىل  واالأ�شخا�س  االأ�شلحة  لتهريب  الفر�شة 

اجلي�س اللبناين وتوريطه يف امل�شاكل اللبنانية الداخلية من جهة اأخرى، 

وذلك الإبعاده، ولو لوقت حمدود، عن مهام �شبط احلدود امل�شرتكة بني 

�شورية و�شمال لبنان.

¢  تق�ضيم ال�ضلفيني.. ح�ضب احلاجة

بعد و�ضول األف عن�ضر جديد من ال�ضلفيني الليبيني اإىل االأردن، ك�ضف 

موقع تابع ال�ضتخبارات اإحدى الدول االأوروبية، اأن هوؤالء �ضُيق�َضمون اإىل 

ق�ضمني، االأول يبقى يف االأردن على احلدود مع �ضورية، والثاين �ضيذهب 

اأمنية  وجهة  االأردنية  املخابرات  بني  بالتن�ضيق  وذلك  لبنان،  �ضمال  اإىل 

اأحد التيارات اللبنانية املعار�ضة، والذي اأخذ على  ر�ضمية لبنانية، ومع 

عاتقه تاأمني دخولهم خل�ضة اإىل �ضورية، عر بوابة �ضمال لبنان، اإ�ضافة 

اإىل تاأمني االإقامة وال�ضالح الالزم لهم، ال�ضيما اأن اأحد نواب التيار بات 

واأخوه من اأ�ضهر جتار ال�ضالح يف املنطقة. 

¢  �ضفقة اأ�ضلحة جديدة مع »الإ�ضرائيليني«

�شر  لبنان،  خ��ارج  املوجودين  اللبنانيني  ال�شحافيني  اأح��د  ف�شح 

العراق  ل�شمال  اللبنانية،  امللي�شيات  ق��ادة  اأح��د  بها  قام  التي  الزيارة 

ال�شحايف  ويوؤكد  اربيل.  امل�شوؤولني يف منطقة  بكبار  واجتماعه  موؤخرًا، 

تقّدم  �شفقة  ُمربمًا  املو�شاد،  من  قادة  مع  اجتمع  اللبناين  امل�شوؤول  اأن 

للدروع،  م�شادة  وق���واذف  متطورة،  اأ�شلحة  »اإ�شرائيل«  خاللها  من 

واألغامًا وقنا�شات جديدة ال�شنع، وكميات كبرية من الذخائر، على اأن 

يتم اإدخالها اإىل لبنان بحرًا؛ عرب اأحد مرافىء �شيد ال�شمك.. ويوؤكد 

ال�شحايف اأنه �شيكون للم�شلحني يف �شورية ح�شة من هذا ال�شالح.

¢  تن�ضيق خمابراتي مب�ضاركة لبنانية

ذكر مركز »�ضرتاتفور لال�ضتخبارات« يف وا�ضنطن، اأن عمليات تهريب ال�ضالح 

اأحد  باإ�ضراف  تتم  �ضورية،  ال�ضاحل  اإىل  اللبناين  واالأ�ضخا�ص من مرفاأ جونية 

امل�ضوؤولني االأمنيني يف الدولة اللبنانية، ذي العالقة الوطيدة مع كبار امل�ضوؤولني 

يف املخابرات االأمركية، وبالتن�ضيق مع املخابرات االأردنية واالإماراتية.

¢  رحم اهلل احَلجاج

قال اأحد قادة 14 اآذار، لقن�شل اإحدى ال�شفارات العربية، اإنه وعد االإدارة 

�شورية،  وحلفاء  اهلل  ح��زب  ملحاربة  مقاتل  األ��ف   25 نحو  بتجهيز  االأمريكية 

ا�شتدعى  ما  ال�شوري..  النظام  �شقوط  حال  يف  اللبناين،  ال�شمال  يف  وحتديدًا 

القن�شل لريد على قائد احلزب بالقول: »ما �شا اهلل عليك.. الهيئة اإنك �شارب 

حليب �شباع«، ومن اأجل ذلك اأعلنت يف ذكرى اغتيال احلريري اأنك ترى »روؤو�شًا 

قد اأينعت وحان قطافها«! وبعد اخلروج قال القن�شل ل�شديقه الذي رافقه يف 

الزيارة: »رحم اهلل احلجاج بن يو�شف الثقفي.. لكن اأين ذلك من ذاك«!
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ي��ت��داع��ى اأع������داء ���س��وري��ة م���ن اأع����راب 

م���أزق  م��ن  »اإ���س��رائ��ي��ل«  حلم�ية  وغربيني 

املق�ومة  اأم���م حمور  الدف�ع عن وجوده� 

وامل��م���ن��ع��ة، ف���حل��ل ه��و ب���إ���س��ق���ط �سورية؛ 

الرابط بني قوى املق�ومة واملم�نعة، دواًل 

وحرك�ت و�سعوب، وتفكيك اجلي�ش العربي 

اجليو�ش  م��ن  املتبقي  اجلي�ش  ال�����س��وري؛ 

العربية، والذي ال تقيده اتف�قي�ت �سالم 

االأن���ظ���م���ة وم���ع����ه���دات اال���س��ت�����س��الم مع 

»اإ�سرائيل«، واجلي�ش العربي الذي حتفزه 

»اإ�سرائيل«  �سد  القت�لية  عقيدته  للقت�ل 

واأمريك� وكل م�ستعمر.

ي���ج���ت���م���ع اأع������������داء �����س����وري����ة ب��������س���م 

»ال���������س����داق����ة« ل��ل�����س��ع��ب ال�������س���وري ع��ل��ى 

�سعب�ً  �سورية  وح���دة  لتفتيت  التخريب 

للجي�ش  واإن���ه����ك����ً  وم��وؤ���س�����س���ت،  واأر����س����ً 

ب�الن�سق�ق�ت  لتفكيكه  متهيداً  ال�سوري، 

وت������دم������ريه، ك���م���� ف���ع���ل���وا م����ع اجل��ي�����ش 

العراقي، وبعدم� قيدوا اجلي�ش امل�سري 

ب���ت��ف���ق��ي��ة ك���م��ب دي��ف��ي��د، وك��م��� ح��ول��وا 

يف  يجري  كم�  للقمع  العربية  اجليو�ش 

البحرين )درع اجلزيرة(.

واالأم��ريك��ي��ون  االأع����راب  اجتمع  لقد 

وم���ن���ظ���وم���ة اال����س���ت���ع���م����ر اجل�����دي�����د يف 

»اأ�سدق�ء  موؤمتر  وع��ق��دوا  اأيلول2011، 

ل���ي���ب���ي����«، حل���م����ي���ة امل���دن���ي���ني واإ����س���ق����ط 

ال���ق���ذايف، ف��ك���ن��ت ال��ن��ت���ئ��ج ن��ه��ب النفط 

والن�سيج  امل��وؤ���س�����س���ت  وت��ف��ك��ي��ك  ال��ل��ي��ب��ي، 

القب�ئل  مع�رك  تدور  االجتم�عي، حيث 

البع�ش  بع�سهم  ب��ني  ال���ث���وار  وم���ع����رك 

اأن�س�ر  م��ن  األ���ف معتقل   40 م��ن  واأك���ر 

وال  ا����س���ت���ق���رار  وال  اأم�����ن  وال  ال����ق����ذايف، 

م��وؤ���س�����س���ت، ب���ل ا���س��ُت��ب��دل ن��ظ���م ال��ق��م��ع 

القذايف بنظ�م قمع ال�سلفيني والق�عدة.. 

اأ�سقط ثوار ليبي� »الدميقراطيون«  لقد 

مت��ث���ل ال��رئ��ي�����ش ج��م���ل ع��ب��د ال��ن������س��ر، 

والقومية،  للعروبة  رم��ز  من  ميّثل  مب� 

والغربي  االأمريكي  لال�ستعم�ر  والعداء 

»االإ���س��الم��ي��ون  ك����ن  واإذا  و»اإ����س���رائ���ي���ل«، 

اجلدد« قد اأ�سقطوا التمث�ل ث�أراً من عبد 

لكن  املن��سبة،  اللحظة  فلي�ست  الن��سر، 

الن�تو  اأن  رمزية  الن��سر  عبد  الإ�سق�ط 

ع���دوا  عندم�  ال�سليبية  احلمالت  يقلد 

»ه�  وق���ل��وا:  الدين  ورف�سوا قرب �سالح 

قد عدن� ي� �سالح الدين«، واالآن يرف�ش 

لهزمية  ث�أراً  الن��سر،  الن�تو متث�ل عبد 

1956 �سد م�سر،  الثالثي ع�م  العدوان 

وليقولوا: »ه� قد عدن� ي� عبد الن��سر« 

ونق�تلك  ع��رب��ي��ة،  ب�أل�سنة  و�سن�ستمك  

ب�أيد عربية عميلة اأو م�سللة وح�قدة.

مل����ذا مل  ال��ع��رب��ي��ة:  ���س��وؤال��ن��� للج�معة 

ت��ب���در اجل���م��ع��ة لعقد م��وؤمت��ر اأ���س��دق���ء 

الفل�سطينية،  للق�سية  ن�سرة  فل�سطني 

ودعم�ً لفك احل�س�ر عن غزة؟

مل������ذا مل ي���ب����در ال���ع���رب ل��ع��ق��د م��وؤمت��ر 

اأ���س��دق���ء ال���ع���راق ب��ع��د غ���زو االأم��ريك��ي��ني 

واح���ت���الل���ه���م وارت���ك����ب���ه���م امل����ج�����زر ب��ح��ق 

املدنيني، ونهب الروات والكنوز الثق�فية؟

مل�����ذا مل ي��ب���در ال��ع��رب ل��ع��ق��د م��وؤمت��ر 

ب��ع��د ح���رب متوز2006،  ل��ب��ن���ن  اأ���س��دق���ء 

و�سلخ  تق�سيمه  قبل  ال�سودان  لن�سرة  اأو 

جنوب ال�سودان عنه، مع اأنه ك�ن ي�ستوجب 

ملي�رات قليلة للتنمية والبن�ء؟

مل������ذا ي��غ��م�����ش ال���ع���رب اأع��ي��ن��ه��م عن 

ي���ن��������س���رون  وال  ال����ب����ح����ري����ن،  جم���������زر 

امللوك  يعرفه�  مل  ال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ب����ق����وات درع  واالأم������������راء، وي���غ���ت����ل���ون���ه���� 

اجل���زي���رة، وي��ق��دم��ون اأوط���ن��ه��م ق��واع��د 

ع�����س��ك��ري��ة ومم����رات حل���م��الت ط���ئ��رات 

اجل��ي��و���ش االأم���ريك���ي���ة ل��ق��م��ع ال�����س��ع��وب 

ون���ه���ب ال��������روات م���ق����ب���ل ال���ب���ق����ء ع��ل��ى 

العرو�ش، وتقدمي خدم�ت التواطوؤ على 

العرب، وعلى الق�سية الفل�سطينية، كم� 

فعلوا  وكم�  �سورية،  �سد  اليوم  يفعلون 

ال��ع��راق،  على  ت���آم��روا  وك��م���  ليبي�،  �سد 

االنته�ء  بعد  للجزائر  رون  يح�سّ وكم� 

من �سورية، اأو تعوي�س�ً عن خ�س�رتهم يف 

ال�س�حة ال�سورية؟

الغربي  ال��ذئ��ب  ت�سديق  ميكن  كيف 

وح�س�نته  ع�طفته  يف  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«   -

ل��ل��ح��م��ل، وحت����ت ���س��ع���ر »دع�����م ال���ث���ورة« 

ال��ت��ي تتح�لف مع  ���س��وري��ة  امل��زع��وم��ة يف 

ال���ق����ع���دة »ك���ل���ب ال�����س��ي��د االأم����ريك����ي«، 

ي��ع���ون��ه��� ال�����س��ل��ف��ي��ون ال��ذي��ن ُول�����دوا من 

�سطور وكلم�ت مع�هدة دارين 1926 مع 

الربيط�نيني.

مزعومة  ث���ورة  ت�سديق  ميكن  كيف 

لبن�نية  ملي�سي�ت  تدعمه�  ���س��وري��ة،  يف 

حت���ل��ف��ت م���ع االح����ت����الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ع�����م  و�����س�����ت����ي����ال  ������س�����ربا  يف جم�����������زر 

يف  امل�������س����رك���ة  ق���ط���ر  وت���دع���م���ه����   ،1982
م��وؤمت��ره��رت�����س��ي��ل��ي��� ل����الأم����ن ال��ق��وم��ي 

االإ�سرائيلي؟

املزعومة يف  الثورة  لكي تعرف هوية 

�سورية، تعّرف اإىل اأ�سدق�ئه�، وللتذكري 

نورد اأ�سم�ءهم واأفع�لهم:

- اأمريك�: التي احتلت العراق وقتلت 

وا�ستعملت  اأفغ�ن�ست�ن،  واحتلت  �سعبه، 

حل��م���ي��ة  ال���ع���رب  ���س��د  م����رة  الفيتو63 

»اإ�سرائيل«.

- ف��رن�����س���: ال��ت��ي ا���س��ت��ع��م��رت ���س��وري��ة 

ولبن�ن واجلزائر وقتلت مليون جزائري.

ا����س���ت���ع���م���رت  ال����ت����ي  ب����ري����ط�����ن����ي�����:   -

بعد وعد  لل�سه�ينة  واأعطته�  فل�سطني، 

بلفور.

وه���م ال��ث��الث��ة )ف��رن�����س��� وب��ري��ط���ن��ي��� 

واأم��ريك���( ك���ن��وا ق���دة ال��ع��دوان الثالثي 

الكّرة  ويعيدون   ،1956 ع���م  م�سر  على 

ث�نية �سد �سورية.

ليبي�،  ا���س��ت��ع��م��رت  ال��ت��ي  اإي��ط���ل��ي���:   -

واأخرجه� الث�ئر عمر املخت�ر.

- دول اخلليج: التي ولدت يف مع�هدة 

ح��ي��ث  ال����ربي����ط�����ين،  م����ع  دارين1926 

لالآب�ء  واالإم����رات  املم�لك  ه��ذه  اأعطيت 

واالأب����ن�����ء واالأح����ف�����د، وورث��ت��ه��م مق�بل 

تنفيذ التعليم�ت الربيط�نية.

- تركي�: التي حتتل لواء االإ�سكندرون 

والتي  اأرا���س��ي��ه���،  اإىل  و�سمته  ال�����س��وري 

التي  العثم�نية  االإم���رباط���وري���ة  ورث���ت 

اأع����دم����ت ال����ث����وار يف ل���ب���ن����ن و����س���وري���ة، 

واأحرقت املكتب�ت وم�زالت تقتل االأكراد 

ب����حل���ق���وق  ت����ع����رف  وال  ب�����ل����ط�����ئ����رات، 

مع  فهي  ذل��ك  وم��ع  للعلويني،  الدينية 

الدميقراطية وحقوق االإن�س�ن.

- جمٌع من االأذن�ب والت�بعني الذين 

ال ميلكون حرية القرار وال�سي�دة.

ك�����ل ه���������وؤالء »اأ�������س������دق�������ء« ل��ل�����س��ع��ب 

ال�����س��وري��ة �سد  ال��ث��ورة  ال�����س��وري؛ حفيد 

ال��ف��رن�����س��ي، وح��ف��ي��د اأب���ط����ل ت�����س��ري��ن يف 

اجلوالن ولبن�ن.

ال������ع������دوان ال���ث���الث���ي )ال����غ����رب����ي - 

ع��ل��ى �سورية  ال��ع��رب��ي(   - االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

�سينهزم واإن ط�ل، ف�ملق�ومة والت�سدي 

ك��ف��ي��الن ب���ذل���ك، وال���ت����ري���خ ي���وؤك���د اأن 

هم  ال�سرف�ء  واأن  زوال،  اإىل  االحتالل 

الذين  العمالء  واأن  يحكمون،  ال��ذي��ن 

املحتل  دب�ب�ت  على  اأوط�نهم  يدخلون 

���س��ي�����س��ح��ق��ون حت����ت ج���ن����زي���ره���� ع��ن��د 

لتنقذهم  تتوقف  ال  وعندم�  ف��راره���، 

م���ع���ه����، ه����ك����ذا ف���ع���ل االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون 

ل���ب���ن����ن.. وه���ك���ذا فعل  ب��ع��م��الئ��ه��م يف 

االأمريكيون بعمالئهم يف فيتن�م.. فهل 

العمالء عن خي�نتهم وامل�سللون  يعود 

اإىل طريق ال�سواب؟

د. ن�سيب حطيط

ال�سي��سي  الو�سعني  ت��ط��ورات  ج��دي��د  يف 

وامليداين ال�سوريني، حتقق القي�دة يف دم�سق 

االأمني  احل�سم  عملية  يف  التقدم  من  م��زي��داً 

مع املجموع�ت امل�سلحة، خ�سو�س�ً يف حم�فظة 

�سوابية  م��دى  ي��وم  بعد  ي��وم���ً  وثبت  حم�ش، 

روؤي���ت���ه ال�����س��ي������س��ي��ة، م���ن خ����الل ال��ت��ح���ل��ف���ت 

اال�سراتيجية التي ن�سجته� مع بع�ش الدول 

ال��ت��ي ب���دوره���� وق��ف��ت اإىل ج���ن��ب ���س��وري��ة يف 

اأزمته� ويف طليعته�: رو�سي� وال�سني واإيران.

معلوم�ت  اأك��دت  امل��ي��داين،  ال�سعيد  فعلى 

االأج��ه��زة املخت�سة  اأن  »ال��ث��ب���ت«،  ل���  م��وث��وق��ة 

من�سقي  ع��دد  توقيف  م��ن  متكنت  حم�ش  يف 

ال�����س��ب��ك���ت االإره����ب���ي���ة م��ن جن�سي�ت  اأن�����س��ط��ة 

اأوروبية، ترف�ش االإف�س�ح عن هويتهم راهن�ً.

وت�أكيداً على جن�ح عملية احل�سم االأمني 

ال�ستئ�س�ل  امل�سلحة  ال��ق��وات  به�  ق�مت  التي 

البوؤر االإره�بية يف غوطة دم�سق وريف حلب، 

يوؤكد مراقبون اأن ه�تني املنطقتني ا�ستع�دت� 

قبل  م�  �س�ئدة  ك�نت  التي  اليومية  حي�تهم� 

وقوع االأزمة ب�سرعة ف�قت التوقع�ت. 

 ويف ���س��ي���ق م��ت�����س��ل، ي��ل��ف��ت امل���راق���ب���وان 

ت�سهد  ال�سورية   - اللبن�نية  احل���دود  اأن  اإىل 

تراجع�ً ملحوظ�ً يف عملي�ت ت�سلل االإره�بيني 

وتهريب ال�سالح اإىل العمق ال�سوري، ن�فية يف 

�سكل  يف  العملي�ت  ه��ذه  انقط�ع  عينه  الوقت 

نه�ئي.

م����ن ج���ه���ة ث����ن���ي���ة، ويف ج����دي����د ح��ل��ق���ت 

م�  ي��وؤدي��ه  ال���ذي  امل�����س��ت��دام،  الف�سل  م�سل�سل 

ي�سهد  االن��ت��ق���يل«،  الوطني  »املجل�ش  ي�سمى 

ه��ذا املجل�ش ح����الت م��ن ال���ردد ل��دى بع�ش 

اإليهم، غري  املوكلة  املهمة  اأع�س�ئه يف مت�بعة 

اأنهم القوا �سداً قطري�ً عنيف�ً، و�سل اإىل حد 

م�س�در  بح�سب  ف�س�ئحهم  بن�سر  التهديد 

عليمة.

وكم� يف امليدان كذلك يف ال�سي��سة، الو�سع 

هذا  وب��دا  ف�أكر،  اأك��ر  دولي�ً  يتعزز  ال�سوري 

االأمر جلي�ً من خالل ت�سلب املوقفني الرو�سي 

وال�سيني اإزاء االأزمة يف �سورية، وب�ت معلوم�ً 

اأن ال�سراع فيه� اتخذ بعداً اأممي�ً بني حموري 

الوالي�ت املتحدة والدول االأوروبية من جهة، 

واإي��ران ودول الربيك�ش من  وال�سني ورو�سي� 

احلرب  نت�ئج  يتمخ�ش عن  وقد  ث�نية،  جهة 

الع�مل،  يف  جديدة  قطبية  والدة  �سورية  على 

يف  تفرد  ال��ذي  الواحد  القطب  نظ�م  وانته�ء 

حكم الع�مل عقب �سقوط االحت�د ال�سيوفي�تي 

منذ نحو عقدين ونيف.

م���ن ه��ن��� مي��ك��ن ال��ت���أك��ي��د اأال ت���راج���ع يف 

الرئي�ش  حل��ك��م  ال�سيني   - ال��رو���س��ي  ال��دع��م 

م��ن حف�ظهم� على  ان��ط��الق���ً  االأ����س���د،  ب�����س���ر 

م�����س���حل��ه��م��� اال���س��رات��ي��ج��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، 

واأمنهم� القومي، ب�الإ�س�فة اإىل اأن هذا الدعم 

املذكور يوؤكد انح�س�ر هيمنة القطب الواحد.

وت�أتي زي�رة ن�ئب وزير اخل�رجية ال�سيني 

ت�����س���ي ج��ي��ون ل�����س��وري��ة ول��ق���ئ��ه ب���الأ���س��د، ثم 

امل��ن��ط��ق��ة، لترجم  ب��ع�����ش دول  ع��ل��ى  ج��ول��ت��ه 

ان��ت��ق���ل ب��ك��ني اإىل ال��ت��ح��رك ال��ع��م��الين على 

اأر�������ش امل��ن��ط��ق��ة، وع�����دم االك���ت���ف����ء مب��وق��ف��ه��� 

الراف�ش  ال���دويل  االأم���ن  امل��ب��دئ��ي يف جمل�ش 

الأي قرار ي�ستهدف �سورية.

يف م�����وازاة ذل����ك، ي����أت���ي خم��ت��ل��ف اأ���س��ك���ل 

ال��دع��م ال��ل��وج�����س��ت��ي واالق��ت�����س���دي م��ن قبل 

اإف�����س���ل  لي�سهم يف  وال���ع���راق  واإي�����ران  رو���س��ي��� 

ف��ر���ش احل�����س���ر االق��ت�����س���دي ع��ل��ى ���س��وري��ة 

االأو���س���ع  يف  واإنه�كه�  اإخ�س�عه�،  وحم���ول��ة 

ال��داخ��ل��ي��ة، م���ن خ����الل ت���زوي���د االإره����ب���ي���ني 

ب�ل�سالح وامل�ل للنيل من وحدته� ومت��سكه�. 

ي��وؤك��د م��رج��ع لبن�ين  ال�����س��دد،  ويف ه���ذا 

ال��ق��وات  اأن مو�سكو مت��د  ق��ري��ب م��ن دم�����س��ق 

امل�����س��ل��ح��ة ال�����س��وري��ة ب���ل�����س��الح امل��ن������س��ب، من 

اأن  اإىل  اأج��ل مك�فحة ظ�هرة االإره���ب، الفت�ُ 

»ال�سالح  وه��ي:  ث�بتة  مع�دلة  ال��رو���ش  ل��دى 

االإره�بي يق�بله �سالح رو�سي من��سب للقوات 

ال�سورية«.

ويختم ب�لقول: »اإن كل حم�والت اإ�سق�ط 

فم�  عبثية،  وب�تت  اأهدافه�  حتقق  مل  �سورية 

واالقتن�ع  االنكف�ء  اإال  امل��وؤام��رة  اأ�سح�ب  على 

ب�أن االأح�دية يف حكم الع�مل اأ�سبحت يف حكم 

امل��سي«.

ح�سان احل�سن
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ب��ي��ن��م��� ت�����س��ت��م��ر احل���رك���ة االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة 

متمحورة حول الو�سع يف �سورية، يزداد الغرب اقتن�ع�ً 

ال�سوري  النظ�م  اإ�سق�ط  اإمك�نية  بعدم  يوم  بعد  يوم�ً 

الدبلوم��سية  احلركة  فتت�س�عد  الع�سكرية،  ب�لقوة 

على  ال�سغط  مب��ح���والت��ه  ال��غ��رب  وي�ستمر  ال��دول��ي��ة، 

���س��وري��ة م��ن ب����ب ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ويف ه���ذا االإط�����ر، 

الرابع  يف  تون�ش  يف  �سورية«  »اأ�سدق�ء  موؤمتر  ينعقد 

جديدة  حم���ول��ة  يف  اجل����ري،  ال�سهر  م��ن  والع�سرين 

جولة  ك�سب  االأق��ل  على  اأو  ال�سوري  النظ�م  الإ�سق�ط 

�سده، من خ��الل دع��وة املع�ر�سة وع��دم دع��وة ممثلي 

ال�سلطة اإليه.

ور�س�ئل،  دالالت  ذا  تون�ش  يف  املك�ن  اختي�ر  ويبدو 

منه� اإعط�ء احلكم االإخ��واين دفع�ً جديداً من خالل 

اأن تون�ش ببعده�  ف�عاًل، خ�سو�س�ً  منحه دوراً عربي�ً 

اجلغرايف وو�سعه� اجليو�سراتيجي ال ي�سبب حرج�ً 

اإ�سك�لي�ت وال من�ف�سة للخليجيني العرب، الذين  وال 

ا���س��ت���وؤوا م��ن حم���ول��ة ال��ع��راق ال�س�بقة اح��ت��الل دور 

ع��رب��ي اإق��ل��ي��م��ي يف امل��ن��ط��ق��ة م��ن خ���الل ط���رح م��ب���درة 

اأغ���ظ اجل��ريان  ال��ذي  االأم��ر  ال�سوريني،  و�س�طة بني 

م�  حمتمل،  ع��راق��ي  دور  م��ن  واأق��ل��ق��ه��م  اخلليجيني، 

العراقي  اال���س��ت��ق��رار  تقوي�ش  يف  ي�س�همون  جعلهم 

ن�ر  اأت��ون  االأمريكي منه، يف  االن�سح�ب  بعد  واإدخ�له، 

مذهبية واأزمة �سي��سية ال تنذر بنه�ية قريبة.

تون�ش  م��وؤمت��ر  م��ن  املتوقعة  النت�ئج  ه��ي  م���  لكن 

االأزم��ة  يف  احل�لية  املرحلة  مع�مل  تظهره  م�  بح�سب 

ال�سورية، والتي تبدو كم� يلي:

اأواًل: بعك�ش م� ك�ن نبيل العربي قد اأ�س�ع، ال يبدو 

يف  هم�  اأو  تغريا،  قد  والرو�سي  ال�سيني  املوقفني  اأن 

اأعلن  ال�سورية، فقد  التبدل فيم� خ�ش احل�لة  �سدد 

ال���رو����ش ���س��راح��ة ع���دم ت���أي��ي��ده��م حل�����س��ور امل��وؤمت��ر، 

يف  احل��ل  ب���أن  يتزحزح  ال  ث�بت  منطلقني من موقف 

وقد  �س�ملة،  واإ�سالح�ت  وطني،  بحوار  يكون  �سورية 

ال��دول  م��ن  �سغرية  جمموعة  اأن  ع��ن  ال��رو���ش  ك�سف 

دون  للموؤمتر  اخلت�مية  الوثيقة  و���س��ع  على  تعمل 

بكل  �سيدعونهم  ال��ذي��ن  االآخ��ري��ن  امل��دع��وي��ن  اط���الع 

ب�س�طة اإىل التوقيع عليه�، م� ي�سري اإىل اأن املدعوين 

�سيكونون �سهود زور على وثيقة معّدة �سلف�ً.

ث�ني�ً: يزداد اقتن�ع اجلميع يوم�ً بعد يوم ب��ستح�لة 

التدخل الع�سكري يف �سورية، واأن اأي مواجهة ع�سكرية 

ي�سعل حرب�ً  اأن  �س�أنه  اأو تدخل ع�سكري خ�رجي، من 

يف املنطقة لن تبقى حم�سورة فيه�، ومع كل املح�ذير 

ال�����س���ب��ق��ة وال��ت��ي اأظ���ه���رت ح��ج��م ال�����س��راع ال����دويل يف 

ت��وازن ردع �س�رم بني اجلبهتني  اأق���م  �سورية، وال��ذي 

املت�س�رعتني، دخل عن�سر جديد اإىل ال�س�حة بدخول 

اإيران على خط املواجهة ب�الإعالن عن عبور �سفينتني 

اإىل  وو�سولهم�  ال�سوي�ش،  قن�ة  اإيرانيتني  حربيتني 

مين�ء طرطو�ش ال�سوري.

اإم���ك����ن���ي���ة ت�سليح  ت���راج���ع احل���دي���ث ع���ن  ث����ل���ث����ً: 

ال�سوري  اجلي�ش  ي�سمى  م���  اأو  ���س��وري��ة  يف  امل��ع���ر���س��ة 

ب��ه منذ  النف�ش  كلينتون متني  ك���ن��ت  م���  وه��و  احل���ر، 

اأ�سهر، كخطة الإدخ�ل �سورية يف حرب اأهلية توؤدي اإىل 

التفجريات  عن  مريب  �سمت  فبعد  النظ�م،  اإ�سق�ط 

حتدثت  وبعدم�  �سورية،  يف  ح�سلت  التي  االنتح�رية 

الربوب�غندا االإعالمية عن اأن النظ�م »ينحر نف�سه«، 

ع�د االأمريكيون واعرفوا بوجود الق�عدة يف �سورية، 

واأن���ه���� ا���س��ت��ط���ع��ت اأن ت��خ��رق امل��ع���ر���س��ة ال�����س��وري��ة 

املنق�سمة، واأنه من ال�س�بق الأوانه احلديث عن ت�سليح 

وا�سح  برن�مج  ال  وال��ت��ي  امل�ستتة  ال�سورية  املع�ر�سة 

لديه�.

راب��ع���ً: اإقف�ل اأب��واب جمل�ش االأم��ن اأم���م اأي اإط���ر 

ب���إدان��ة  ق���رار  الإ���س��دار  اأو  »اإن�����س���ين«  ع�سكري  لتدخل 

جميع  العربية  اجل�معة  وا�ستنف�د  ال�سوري،  النظ�م 

ال�سوري  النظ�م  على  لل�سغط  اتب�عه�  املمكن  ال�سبل 

التهديدات  اأم  ال�سغط  اأم  العقوب�ت  خالل  من  �سواء 

امل�ستمرة وغريه�.

خ���م�����س���ً: ع���دم اإم��ك���ن��ي��ة اخ�����راق ج��ب��ه��ة ال��ن��ظ���م 

ال��داخ��ل��ي��ة، ال م���ن ن���ح��ي��ة ال�����س��ل��ط��ة ال�����س��ي������س��ي��ة وال 

والتي  حوله،  املت�سكلة  ال�سعبية  القوة  وال  الع�سكرية 

يف ظل تخوف جدي  ي��وم، خ�سو�س�ً  بعد  يوم�ً  ت��زداد 

اإق�مة  اأو  متن�حرة،  دوي���الت  اإىل  �سورية  تق�سيم  م��ن 

»اإم�رات« تعيد �سورية اإىل ع�سور اجلهل واالنحط�ط، 

ال����راأي، فيم� لو  وت��ه��ّج��ر جميع االأق��ل��ي���ت وخم���ل��ف��ي 

�سقط  نظ�م االأ�سد.

����س����د����س����ً: ث���ب����ت ال��ت��ح���ل��ف االإق���ل���ي���م���ي وال�����دويل 

االإغ���راء  ك��ل حم����والت  م��ن  ب�لرغم  للنظ�م،  ال��داع��م 

وال�سغوط�ت التي ح�ول املع�سكر الغربي اأن مي�ر�سه� 

لفك هذا التح�لف، يف املق�بل يربز تراجع  يف مواقف 

املحور االآخر املع�دي للنظ�م ال�سوري، وتدرج يف التن�زل 

عن املواقف الع�لية النربة التي طبعت �سهور االأزمة 

الراجع  امل��ث���ل،  �سبيل  على  منه�  �سورية،  يف  االأوىل 

الفرن�سي  الرئي�ش  واإع��الن  الركية،  املواقف  يف حدة 

ولي�ش  الداخل  من  اإال  تكون  ال  »الثورة  اأن  �س�ركوزي 

من اخل�رج«، وت�أكيد را�سمو�سن ب��سم احللف االأطل�سي 

اأن احللف لي�ش لديه خطط ولن يقوم ب�أي عمل يدعم 

م�س�عدة  يقدم  ولن  ال�سورية،  املع�ر�سة  جم�ع�ت  فيه 

من اأي نوع ك�نت.

اإذاً، مع كل املعطي�ت امليدانية وال�سي��سية الدولية 

وال��داخ��ل��ي��ة، ي��ب��دو اأن م��وؤمت��ر »اأ���س��دق���ء ���س��وري��ة« يف 

تون�ش لن يخرج ب�أي نت�ئج تعّدل يف موازين القوى ال 

الداخلية وال الدولية، و�سيبقى جمرد اأداة من اأدوات 

التحري�ش  ا�ستمرار  مع  ترافق  واالب��ت��زاز،  التهويل 

االجتم�عي  اال�ستقرار  لتقوي�ش  واملذهبي  االإعالمي 

ال�����س��وري، وحم������والت ت��ق��وي�����ش اال���س��ت��ق��رار االأم��ن��ي 

ملن�س�آت  التخريبية  واملم�ر�س�ت  االإره�بية،  ب�لعملي�ت 

احلكومية  وامل��ق���ر  ال��ن��ف��ط  اأن���ب��ي��ب  كتفجري  ال��دول��ة 

ب�سكل يوحي ب�أن »املع�ر�سني« ال يريدون اأي �سكل من 

اأ�سك�ل الدولة فيم� لو قّي�ش لهم وو�سلوا اإىل احلكم.

م��ن ك��ل م��� ���س��ب��ق، يظهر اأن امل��وؤمت��ر ال���ذي ي��ع��ّده 

الغرب حتت عنوان »اأ�سدق�ء �سورية«، لن يعدو كونه 

العربية  امل���وؤمت���رات  معظم  كم�  خط�بي�ً  ا�ستعرا�س�ً 

التي تنفق االأموال الط�ئلة على »خط�ب�ت  الفندقية 

بالغية« ال تخرج بنت�ئج عملية، وال يبقى منه� �سوى 

اإن�س�ئي�ً، ال يقراأه اإال معّدوه يف  �سورة تذك�رية وبي�ن�ً 

اأكر االأحي�ن.

ليلى نقوال الرحباين

مو�سكو - الثبات

تراهن دول اخلليج العربي يف حربه� 

على �سورية، بتبدل يف املوقف الرو�سي - 

وحليفه ال�سيني - من االأزمة مب� يتيح 

االأم��ن  ق��رار من جمل�ش  ا�ست�سدار  لهم 

الو�سع  على  الليبية«  »احل���ل��ة  ي�سقط 

ال�سوري. 

وف��ي��م��� ت�����س��در ب�����س��ك��ل ���س��ب��ه ي��وم��ي 

»روائ��ح  ع��ن  خليجية  وت��وق��ع���ت  متني�ت 

وب��������وادر« حت�����ّول يف امل���وق���ف ال���رو����س���ي، 

»م�س�لح«  اإىل  ه��ذه  اأمني�ته�  يف  ت�ستند 

دة يف دول اخلليج، وحتديداً  ال�سني املهدَّ

وع���ود  اإىل  ب����الإ����س����ف���ة  ال�����س��ع��ودي��ة،  يف 

رو�سي�  على  ب�ل�سغط  وغربية  اأمريكية 

يف ه����ذا االجت�������ه، رغ����م ك���ل ذل����ك ي��رى 

امل��ت���ب��ع ل��ل��م��وق��ف ال���رو����س���ي اأن االأم����ور 

اآخ��ر مغ�ير  تذهب يف مو�سكو يف اجت���ه 

ك��ل��ي���ً الأم�����ين ال��ع��رب ومت��ن��ي���ت ال��غ��رب، 

ال���ذي ي�سحذ خم�لبه  ال��رو���س��ي  ف���ل��دب 

املواجهة  م��ن  ج��دي��دة  جلولة  ا�ستعداداً 

م��ع ال��غ��رب، ق��د ت��ذه��ب يف اجت����ه اإع����دة 

يبدو يف  الع�ملي، ال  الت�سلح  �سب�ق  اإحي�ء 

وارد الراجع.

»اإن  ����س���رق���ي:  وي���ق���ول دب��ل��وم������س��ي 

املوقف الرو�سي يف �سورية لي�ش موقف�ً 

ا�سراتيجي  م��وق��ف  ه��و  ب��ل  تكتيكي�ً، 

ي���ت���خ���ط���ى االأب��������ع���������د االق����ت���������س�����دي����ة 

اأية  رو�سي�  ل��دى  فلي�ش  والع�سكرية..  

ع�سكرية  حتى  اأو  اقت�س�دية  م�س�لح 

يف �����س����وري����ة، ل���ك���ن ل���دي���ه���� م�����س���ل��ح 

ا�سراتيجية يف هذا البلد الذي يعترب 

اأك�����ر ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة ت��ف���ع��اًل مع 

وع�سكري�ً«،  و�سي��سي�ً  اجتم�عي�ً  رو�سي� 

»جميع  اأن  اإىل  ال��دب��ل��وم������س��ي  وي�����س��ري 

تخرجوا  تقريب�ً  ال��رو���ش  امل�ست�سرقني 

الرو�سي  ال��داخ��ل  واأن يف  ���س��وري��ة،  م��ن 

ب�ل�سوريني  يتمثل  الفت�ً  �سوري�ً  نفوذاً 

وحتى  رو���س��ي���،  يف  املقيمني  املجن�سني 

اإىل  م�سرياً  منه�«،  الن�ئية  االأم�كن  يف 

»رو�سي�  »الرو�ش يطلقون على قن�ة  اأن 

»�سورية  ا�سم  ب�لعربية  الن�طقة  اليوم« 

اليوم« من ب�ب الفك�هة، الأن 99 يف املئة 

من الع�ملني فيه� هم من ال�سوريني«.

»رو�سي�  اأن  اإىل  الدبلوم��سي  وي�سري 

خ�����س��رت يف ل��ي��ب��ي��� وال����ع����راق، ل��ك��ن��ه��� لن 

الدر�ش«،  تعلمت  فقد  �سورية،  تخ�سر يف 

م�سرياً يف املق�بل اإىل »اختالف يف امللف�ت 

العراقية  احل���ل��ة  اأن  م��ف���ده���  ال��ث��الث��ة، 

ك����ن���ت خم��ت��ل��ف��ة يف زم����ن خم��ت��ل��ف، اأم���� 

ك���ن��ت م�سلحة  ف��ه��ي  ل��ي��ب��ي���  احل����ل���ة يف 

االن�سج�م  ع��دم  ب�سبب  بحت،  اقت�س�دية 

يف  اأم����  ال���ق���ذايف،  العقيد  م��ع  ال�سي��سي 

�سورية ف�الأمر خمتلف مت�م�ً«.

ي�����رى يف  ال���دب���ل���وم��������س���ي  اأن  ورغ������م 

املع�ر�سني  من  املرفوعة  املط�لب  بع�ش 

هذه  �سلب  اأن  ي��رى  اأن���ه  اإال  م�سروعية، 

امل��ط���ل��ب م��ن ق��ب��ل جم��م��وع���ت م�سلحة 

ل��ن يجلب اخلري  م��ن اخل����رج  مدعومة 

ا�ستغرابه  مبدي�ً  املنطقة،  وال  ل�سورية 

كيف اأن دواًل ال تعرف االنتخ�ب�ت تريد 

الغربي  املفهوم  فر�ش  اأج��ل  م��ن  العمل 

اأن دواًل  للدميقراطية يف �سورية، وكيف 

مب�  تط�لب  ب���ل��ق��ي���دة  ل��ل��م��راأة  ت�سمح  ال 

ت�سميه »حق ال�سعب ال�سوري«!

ويحذر الدبلوم��سي من اأن ا�ستمرار 

ال�����دع�����م اخل������رج�����ي ل���ب���ع�������ش اأط��������راف 

امل���ع����ر����س���ة، وم���ن���ع ه����ذه امل��ع���ر���س��ة من 

اأن يهدد  ال��ن��ظ���م، م��ن �س�أنه  احل���وار م��ع 

ح��رب  اإىل  ���س��وري��ة  وي��ج��ر  املنطقة  اأم���ن 

اأه��ل��ي��ة ت��ري��ده��� »اإ���س��رائ��ي��ل« وال���والي����ت 

املتحدة الإ�سع�ف النظ�م يف �سورية بداًل 

من اإ�سق�طه.

اأم������� امل����وق����ف ال����رو�����س����ي، ف��ي��ل��خ�����س��ه 

الدبلوم��سي ب�أن مو�سكو �ستدفع ب�جت�ه 

احل�����وار »الأن�����ه ال ب��دي��ل ع���ن���ه«، م���وؤك���داً 

دع��م��ه��� االإ�����س����الح�����ت ال���ت���ي ي���ق���وم به� 

الرئي�ش ب�س�ر االأ�سد، والتي من �س�أنه� اأن 

اأنه  اإىل  م�سرياً  اإيج�بية،  �سدمة  حتدث 

على املع�ر�سة ال�سورية اأن تدرك حقيقة 

اأو  ع�سكري�ً  النظ�م  اإ�سق�ط  عن  عجزه� 

من  ب���داًل  واالجت�����ه  �سعبي�ً،  اأو  �سي��سي�ً 

ذلك اإىل احلوار، بداًل من جر البالد اإىل 

حرب ا�ستنزاف طويلة قد نعرف من اأين 

تبداأ وال نعرف اإىل اأين �ستنتهي.
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ه���ل مي��ك��ن �ع���ت���ب���ار ���ش��رب��ل ن��ح��ا���س �آخ���ر 

�لرجال �ملحرتمني، �لذين مرو� يف هذ� �لنظام 

�لذي ل ي�شتولد �إل �لأزمات و�حلروب، ويدفع 

د�ئماً للنا�س ثمنها؟

قالو�،  لبنان،  تاريخ  م��ّرو� يف  وزر�ء  ثمة 

ل للنمط �ل�شائد �لذي يطاأطئ �لر�أ�س �أمام 

�أم���ام  �أو  �مل��ح��ي��ط��ات،  ور�ء  م��ا  �ل��ك��ب��ر  �ل�شيد 

ج�شع �لنهج �ل�شيا�شي �ملحلي، نعود �إىل بع�س 

�لبد�يات، فنذكر �أن �تفاقية �لنقطة �لر�بعة 

تطبيقاً  �لأم��رك��ي  و�شعها  �لتي   1951 ع��ام 

عام  ترومان  هرني  �لأمركي  �لرئي�س  ملبد�أ 

و��شنطن  تر�شل  �أن  على  ن�شت  �لتي   ،1947
در����ش��ات  لو�شع  ل��ب��ن��ان،  �إىل  وفنيني  خ���ر�ء 

ف��ن��ي��ة وت���ق���دمي �أج���ن���دة �أم���رك���ي���ة، وت��دري��ب 

�جل��دي��دة  �لآلت  ��شتعمال  على  �للبنانيني 

و�ل�����رت�ك�����ت�����ور�ت، وت����دري����ب �خ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني 

لبنانيني يف لبنان �أو �أمركا �أو يف �أي بلد �آخر، 

�لتفاق  ه��ذ�  ي�شتهدف  مل  �حلقيقة  يف  لكن 

و�خلطر  �لقت�شادية،  �لتنمية  يف  �لإ�شهام 

يف �أن �لبعثة �لأمركية �أ�شرت على مطالبة 

باإقامة  لها  ت�شمح  ب���اأن  �للبنانية  �حل��ك��وم��ة 

�لدولة  وز�ر�ت  �ت�شالت مبا�شرة يف خمتلف 

�خلارجية،  وز�رة  بذلك  متخطية  ودو�ئرها، 

�أمركيني  م�شت�شارين  تعيني  ��شرتطت  كما 

وك��ل م�شلحة، كما  د�ئ���رة  وك��ل  وز�رة  ك��ل  يف 

كل  تو�شع  �أن  �لر�بعة،  �لنقطة  بعثة  طالبت 

�مل�شتند�ت و�لو�شائل �حلكومية حتت ت�شرف 

دو�ئر  �أر�دت ح�شرهم يف  �لذين  م�شت�شاريها، 

�ل���دول���ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة )لح���ظ���و� ج���ي���د�ً دخ���ول 

دو�ئ���ر  �لآن يف  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  حم��ق��ق��ي 

لبنان  يف  و�جل��ام��ع��ات  �ل�شخ�شية  �لأح�����و�ل 

و�لت�������ش���الت.. ولح���ظ���و� �أي�����ش��اً �لت��ف��اق��ي��ة 

�لأمنية �لتي وقعتها مي�شال �شي�شون(.

يومها �شرخ وزير �لزر�عة يو�شف �لهر�وي 

�أن �لنقطة �لر�بعة لي�شت يف �شالح لبنان، و�أن 

هدفها لي�س تنموياً ول �قت�شادياً و�أمام تهديد 

وزير �لزر�عة �أنئذ باأن هذه �لتفاقية ت�شتهدف 

لبنان، ومبا �أنه هو �ملعني كون �تفاقية �لنقطة 

�مل�شتور،  بك�شف  ه��دد  بالزر�عة  تعتني  �لر�بعة 

ف��ه��رب��ت �حل��ك��وم��ة �ل��ت��ي ك���ان ي��ر�أ���ش��ه��ا �حل���اج 

�حل�شيني �لعويني �إىل تقدمي ��شتقالتها، علماً 

�أديب �لفرزيل - عم �لنائب �ل�شابق  �أن �لنائب 

ب��ب��وؤرة  �ل��ر�ب��ع��ة  �لنقطة  �ل��ف��رزيل - �شبه  �إي��ل��ي 

��شتيطانية لأنها تقوم بال�شتيالء على �أر��شي 

�ل��ف��الح��ني يف �ل��ب��ق��اع ب��ال��ق��وة، وت��ق��در قيمتها 

ح�شب �أهو�ئها.

ويف �ل�شتينيات من �لقرن �ملا�شي، وحتديد�ً 

يف �لعام 1966، عني �لنائب �للو�ء جميل حلود 

فحاول  �لجتماعية،  و�ل�����ش��وؤون  للعمل  وزي���ر�ً 

�ملوظفني،  كبار  دو�م  من  ب��دء�ً  �ل���وز�رة  �إ�شالح 

م�شروع  وك���ان  �جتماعية،  ب��اإ���ش��الح��ات  م���رور�ً 

�للبنانيني،  �شيخوخة  �شمان  م�شروع  حلمه، 

جامعاً  فعاًل  وجعله  �لنقابي،  �لعمل  وتطوير 

ومم���ث���اًل ل��ل��ع��م��ال و�مل�����ش��ت��خ��دم��ني و�لأج�������ر�ء 

�ل�شلم  و�شع  ح��اول  من  �أول  وك��ان  �للبنانيني، 

طويلة  حملة  عليه  فهبت  ل��الأج��ور،  �مل��ت��ح��رك 

ومن  �جل�شع  �للبناين  �لر�أ�شمال  من  عري�شة 

غريال  �أم��ث��ال  م��ن  »�لنقابيني«  �ل��ق��ادة  بع�س 

خوري وح�شني علي ح�شني، وغرهما، وحاول 

145 لرة  �أن يرفع �حل��د �لأدن���ى ل��الأج��ور من 

و���ش��اط��ات  ف��دخ��ل �جل��م��ي��ع يف  ل����رة،   300 �إىل 

وم�����ش��اوم��ات، لإق���ن���اع جميل حل���ود ب��ال��رت�ج��ع 

وهاجم  مبادئه  على  �أ���ش��ر  لكنه  م��و�ق��ف��ه،  ع��ن 

�إذ�  مت�شائاًل  بال�شم  �لنقابيني  بع�س  يومها 

�لعمل  �أرب��اب  �أو  �لعاملة  كانو� ميثلون �لطبقة 

و�ل��ط��ب��ق��ة �ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة �لح��ت��ك��اري��ة ع��ل��ى حد 

و���ش��ف��ه، و�إذ رف���ع �حل���د �لأدن�����ى ل���الأج���ور �إىل 

فاإن �حلل كان  �أخذ ورد،  205 لر�ت بعد طول 
»�ل��وزي��ر �لأح��م��ر« وه��و �للقب  باخلال�س م��ن 

�لذي �أطلق على جميل حلود يومها، با�شتقالة 

حكومة عبد�هلل �ليايف �لتي مل تعمر �شوى �شتة 

�أ�شهر.

وتكررت �لتجربة عام 1971 مع وزير �ملال 

�لإ�شالحية  وحماولته  �شابا،  �إليا�س  �لأ�شبق 

على  �لر�شوم  بزيادة  �لكرى يف �ملر�شوم 1943 

�لوطني،  �لإنتاج  ت�شجيع  �أج��ل  من  �لكماليات، 

لكن �لتجار و�لحتكار�ت، فر�شت على جمل�س 

�لإ�شالحي فحاول  �ملر�شوم  �إلغاء هذ�  �ل��وزر�ء 

�شابا �ل�شتقالة، لكن �شديقه �لرئي�س �شليمان 

فرجنية رف�شها.

وزير �إ�شالحي �آخر يف نف�س تلك �حلكومة، 

حاول  �ل��ذي  بيطار  �إميل  �لدكتور  �ملرحوم  هو 

تلبي  و��شت�شفائية  دو�ئ��ي��ة  �شيا�شة  ي�شع  �أن 

و�حتكار�ت  �لتجار  لكن  �للبنانيني،  �حتياجات 

�لدو�ء ت�شدو� خلطته، ور�شخ جمل�س �لوزر�ء 

�أن  �إل  بيطار،  �ل��وزي��ر  م��ن  ك��ان  فما  مل�شيئتهم، 

�أن هذ�  رمى �ل�شتقالة يف وجه �جلميع، معلناً 

تلبية  وع��ل��ي��ه  �إ���ش��الح  �أي  ع��ل��ى  �ل��ن��ظ��ام ع�شي 

�أب�شط متطلبات �لنا�س.

وتكررت �لتجربة مع هذ� �لنظام �ل�شيا�شي 

�للبناين، يف مطلع ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي مع 

�لوزير جورج �فر�م �لذي و�شع خطة متكاملة 

م���ن �أج�����ل �إ�����ش����الح �ل���ك���ه���رب���اء، ل��ك��ن �مل�����ش��روع 

باإقالة  بامل�شروع  �أط���اح  �ملتوح�س،  �ل��ر�أ���ش��م��ايل 

�لوزير فر�م، لأنه بب�شاطة كان �ملطلوب ورمبا 

ما ز�ل هو �هرت�ء �لكهرباء �أكرث فاأكرث، لتباع 

قبل  م��ن  خ�شخ�شتها  ليتم  �أي  رم���زي،  ب�شعر 

بع�س �لر�أ�شماليني �جلدد، على طريقة �لهاتف 

�خللوي عام 1994، وحينما تقدم �لوزير �فر�م 

بطعن بهذه �لإقالة، �شارعت �لوز�رة �حلريرية 

ك��اأ���س  ت��ت��ج��رع  ل  ح��ت��ى  ل��ال���ش��ت��ق��ال��ة،  �لأوىل 

هزميتها من �لوزير �لآدمي، ق�شائياً.

وزير  مع  و�أي�شاً  �أي�شاً  �لتجربة  وتكررت 

�مل���ال ج���ورج �ف����ر�م يف ح��ك��وم��ة �ل��رئ��ي�����س �شليم 

ع��ل��ي��ه هجوم  ُت�����ش��ن  1998، ح��ي��ث  ع���ام  �حل�����س 

�ليوم، وما وجدو�  �لأرز«  »ث��و�ر  و��شع من قبل 

�شده �أي تهمة حتط من علمه وتفوقه وخطته، 

�لنظام  كتبه  �أح��د  يف  يوماً  �نتقد  �أن  فاكت�شفو� 

يف �شورية، ف�شنو� حملة، وها هم هوؤلء »�لثو�ر« 

�ل��ب��ول��ت��ون��ي��ون، �حل��ل��ف��اء �حل��ق��ي��ق��ي��ون لأع����د�ء 

�شورية ونظامها.

�ل����ي����وم، ت���ت���ك���رر �ل���ت���ج���رب���ة م����ع ���ش��رب��ل 

�لغالبة،  �للبنانيني  نظر  يف  لكن  ن��ح��ا���س.. 

ث��م��ة رج����ل حم�����رتم، رج����ل ���ش��ج��اع وق����ف يف 

وج����ه �ل���ر�أ����ش���م���ال �ل���ل���ي���ر�يل �مل��ت��وح�����س.. 

�أ�����ش����اب����ع����ه �خل���م�������ش���ة يف وج����ه����ه..  ورف��������ع 

�لتذكر مبا  �أخ����ر�ً،  �ملفيد  ك��ان م��ن  ورمب���ا 

ق��ال��ه يل �ل��رئ��ي�����س �إم���ي���ل حل���ود ي���وم���اً، �أن���ه 

�إد�رت��ه،  لت�شكيل  يح�شر  كان  �نتخابه،  بعيد 

وج���ه���ازه، ف��ج��اءه رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ل��ر�ح��ل 

م�شت�شاريه  ب��ع�����س  وم��ع��ه  �حل���ري���ري  رف��ي��ق 

ق��رم و�شربل نحا�س  فالحظو� وج��ود ج��ورج 

كان  �إن  ف�شاألوه  �جلانبية،  �لغرف  �إح��دى  يف 

�شيتعاون معهما.. وملا مل ياأخذو� منه جو�باً 

�شافياً، خاطبو� �لرئي�س حلود بالقول: �إحذر 

منهما �إنهما ��شرت�كيان.

�أ.ز.د.
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لبنانيات

مـــواقف
يف  ال��ك��رمي  للقراآن  الأم��رك��ي  اجلي�ش  ح��رق  ا�ستهجن  ج���ري  �ل��ن��ا���ش��ر  ع��ب��د  د.  �ل�شيخ   •
اأفغان�ستان، موؤكدًا اأن هذه الإهانات املتكررة للكاتب الكرمي من غوانتنموا اإىل اأبو غريب اإىل 

اأفغان�ستان اإن كانت تدل على �سيء، فاإمنا تدل على مدى حقد امل�سروع الأمركي ال�سهيوين 

على امل�سلمني.

وو�سع جربي هذا الأمر بر�سم حلفاء الناتو اجلدد من »ثوار الربيع العربي«، مطالبًا اإياهم 

مبوقف وا�سح جتاه ما ح�سل، ل�سيما اأنه اأمر عقائدي.

من جهة اأخرى، اعترب �سماحته اأن ا�ستباحة القد�ش ال�سريف وتدني�سه من قبل امل�ستوطنني 

بات يتكرر من دون موقف راف�ش من قبل العرب الذين يغرقون يف دمائهم وخالفاتهم التي ل 

تنتهي، و�ساأل قائاًل: هل مازال القد�ش ال�سريف موجودًا �سمن م�سروع الثوار اجلدد؟

ويف ال�ساأن ال�سوري ا�ستغرب جربي اجلهد املحموم الذي تقوم به قطر وبع�ش الدول العربية 

املرتبطة بامل�سروع الغربي لإخ�ساع �سورية لنتداب دويل جديد حتت عنوان »موؤمتر اأ�سدقاء 

�سورية«، مت�سائاًل: متى كان الأمركي وامل�ستعمر الفرن�سي القدمي من اأ�سدقاء �سورية؟ وهل 

اأ�سبح اأحفاد اجلرنال غورو املحتل، الذي قال »هاقد عدنا من جديد يا �سالح الدين«، من 

اأ�سدقاء �سورية؟!

• �حلاج عمر غندور؛ رئي�ش اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، ا�ستنكر عدم حتّرك الأنظمة العربية، 
الإ�سرائيلية  ب�سبب احلفريات  الأق�سى  امل�سجد  له  يتعر�ش  ملا  الفكرة،  الإنكليزية  وجامعتها 

التلمودية التي تطال اأ�سا�ساته، رغم ما متثله القد�ش من خ�سو�سية للم�سلمني وامل�سيحيني. 

وندد غندور بتجروؤ ال�سهاينة على الكني�سة املعمدانية يف القد�ش، وتطاولهم بعبارات بذيئة 

وقذرة على ال�سيد امل�سيح واأمه مرمي عليهما ال�سالم، ما يعني اأن هذه الأنظمة التي تواطاأت 

على احتالل فل�سطني وقيام دولة الغت�ساب، موغلة يف ت�سفية ق�سية العرب وامل�سلمني الأوىل 

يف فل�سطني، وتركها لالأر�ش املقد�سة نهبًا للغزاة و�سيدًا �سهاًل للطامعني.

• لقاء �جلمعيات و�ل�شخ�شيات �لإ�شالمية يف لبنان، حّيا املواقف الوطنية وامل�سوؤولة التي 
اأنها و�سعت النقاط على احلروف، خ�سو�سًا فيما  اأطلقها الأمني العام حلزب اهلل، معتربًا 

ق�سية  وحتديدًا  املنطقة،  بق�سايا  يتعلق  وفيما  الوطني،  واحل��وار  اللبناين  بالداخل  يتعلق 

فل�سطني، وحتمية الوقوف اىل جانبها وجانب ال�سعب الفل�سطيني ال�سابر، وكذلك فيما يتعلق 

اإىل طاولة  الداخلي، واجللو�ش  والقتتال  الأجنبي  التدخل  ال�سورية، و�سرورة رف�ش  بالأزمة 

احلوار، متا�سيًا مع رزمة الإ�سالحات ال�ساملة التي اأقرتها القيادة ال�سورية.

وطالب اللقاء بعودة احلكومة اإىل عقد جل�ساتها، لأن امل�سلحة الوطنية تقت�سي ذلك، ولأن 

حتقيق م�سالح النا�ش وتلبية حاجاتهم اأهم من اأي م�سلحة اأخرى. 

�سحب  تقرر م�سر  ال��درك، حني  اإىل هذا  العربي  الو�سع  ي�سل  اأن  اأ�سف  �لحت��اد  ح��زب   •
اإىل  ر�سالة  يوجه  ال�ستعمار  وكاأن   ،1958 تزامنًا مع ذكرى وحدة عام  �سورية،  �سفرها من 

العرب باأيد عربية؛ باأن الوحدة ممنوعة، ولقاء الإخوة والأ�سقاء اأمر حمرم.

وليد  النائب  اأطلقها  التي  اخلطرة  املواقف  ا�ستنكر  عرقجي  ع��دن��ان  �ل�شابق  �لنائب   •
جنبالط، معتربًا اأنها تهدف اإىل اإحداث �سرخ كبر داخل طائفة املوحدين الدروز، كما هي 

حماولة فا�سلة للتدخل بالن�سيج ال�سوري، معتربًا اأنه �سّعد لهجته عله يبيع ت�سريحه الناري 

بتاأ�سرة دخول اإىل بالد الذهب الأ�سود، بعد بروز موؤ�سرات �سعودية على العفو عنه وا�ستقباله.

وراأى عرقجي اأن جنبالط اأخطاأ خطاأ ج�سيمًا عندما زرع بذور التفرقة داخل �سفوف طائفته، 

من  العربي  امل�سرق  وتفتيت  تق�سيم  ت�ستهدف  التي  الغربية  املوؤامرة  يف  بها  يزج  اأن  وح��اول 

البوابة ال�سورية. 

 – امل�ستقلني  النا�سريني  حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأم��ني  ح��م��د�ن؛  م�شطفى  �لعميد   •
املرابطون، وبعد زيارة الرئي�ش العماد اإميل حلود، راأى اأنه اأ�سبح وا�سحًا اأن هناك اإمالءات 

من فيلتمان للتاآمر واحت�سان املخربني الذين يعيثون اإرهابًا وخرابًا يف اأر�ش �سورية العربية.

اأيدي وليد جنبالط من مذابح،  اللبنانيني يدركون متامًا ما ارتكبت  اأن  و�سدد حمدان على 

�سقطوا يف  الذين  الأطفال  ين�سوا  ال��دروز، ومل  اأو  ال�سيعة  اأو  ال�سنة  اأو  امل�سيحيني  �سواء بحق 

بحمدون ودير القمر و�سحيم، وقتله زوجته يف مار اليا�ش.

• �لوزير �ل�شابق ز�هر �خلطيب؛ اأمني عام رابطة ال�سغيلة، اأكد اأن كل من ي�سارك يف موؤمتر 
اأعداء �سورية، اإمنا هو جزء ل يتجزاأ من ال�سطفاف املعادي لالأمة العربية، وخط املقاومة 

اإىل جانب  الذين يقفون  ال�سوري هم  العربي  لل�سعب  واملمانعة فيها، فالأ�سدقاء احلقيقيون 

�سورية املقاومة قيادة و�سعبًا، وجي�سًا، ويرف�سون التاآمر عليها مل�سلحة اأعداء الأمة العربية.

من  املزيد  اإعطاء  �سيحاولون  تون�ش،  يف  �سيجتمعون  الذين  �سورية  اأعداء  اأن  اخلطيب  وراأى 

الدعم للمجموعات الإرهابية امل�سلحة، لتمكينها من موا�سلة حربها ل�ستنزاف �سورية عرب 

العمل على �سرب البنى التحتية فيها، وحماولة النيل من وحدتها الوطنية واإ�سعاف قدرتها.

• جبهة �لعمل �لإ�شالمي دعت الرئي�ش جنيب ميقاتي اإىل عودة احلكومة اللبنانية لنعقاد 
جل�ساتها، لأن الأو�ساع يف البالد من النواحي كافة غر مطمئنة، وبحاجة اإىل متابعة حثيثة 

ويومية، معتربة اأن هذا التخبط احلكومي وال�سلل احلا�سل ينعك�ش �سلبًا على الوطن واملواطن، 

وبالتايل يعيق احلركة النتاجية يف البالد.

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

نظام مولـّد للأزمات يرف�ض الرجال املحرتمني

�لوزير �شربل نحا�س�لوزير جورج قرم�لرئي�س �شليم �حل�س�لعماد جميل حلود
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ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة درزي�����ة ب����د�أ ج��ن��ب��الط��ي��ون 

قد�مى ي�شاألونها هذه �لأيام ب�شوت عال، عن 

وعما  جنبالط،  لوليد  �ل�شيا�شي  �ل��ت��ذب��ذب 

�إذ� ك��ان قد ق��رر �ل��ذه��اب �إىل �لأخ��ر بكتابة 

�ل��ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ج��ن��ب��الط��ي��ة، ول���دور 

كمال  ��شتطاع  �ل��ذي  حتديد�ً،  �ملختارة  ق�شر 

جنبالط منذ �لعام 1960 �أن يجعل له موقفاً 

وم��وق��ف��اً ري��ادي��اً وق��ي��ادي��اً مم��ي��ز�ً، ���ش��و�ء على 

�لبالد،  يف  �لعام  �لوطني  �ل�شيا�شي  �مل�شتوى 

ب�شكل  و�لإ���ش��الم��ي  �ل���درزي  م�شتوى  �أم على 

خا�س.

�شابق  ع��ن  ق��رر  ق��د  ك��ان  �لأب،  جنبالط 

ت�������ش���ور وت�����ش��م��ي��م �خل����ال�����س م����ن م��ف��ه��وم 

�مل��دى  �إىل  و�خل����روج  �ل�شيا�شية  �لإق��ط��اع��ي��ة 

�ل���ت���ق���دم���ي���ة،  �ل�����ش����رت�ك����ي����ة  �إىل  �لأرح����������ب 

�لنبيل،  و�لج��ت��م��اع��ي  �لإن�����ش��اين  مبحتو�ها 

ول��ه��ذ� �أط��ل��ق �حل���زب �ل��ت��ق��دم��ي �ل���ش��رت�ك��ي 

1949، و�لذي بد�أ بعد  �أيار عام  يف �لأول من 

خالل  م��ن  جلي  ب�شكل  يتبلور  �شنو�ت  ع�شر 

�لنطالق �إىل �لعمل �لوطني �لأرح��ب، فبد�أ 

�ل�شيا�شية  �حل���رك���ات  و�ح��ت�����ش��ان  ب��ال��ت��ع��ام��ل 

تطورت  �لتي  �لبالد،  يف  و�لقومية  �لوطنية 

و�لقوى  �لأح���ز�ب  جبهة  �إىل   1964 �لعام  يف 

�ل���وط���ن���ي���ة و�ل���ت���ق���دم���ي���ة، و�أخ���������ذت ت��ت��ع��م��ق 

�حلرب  بد�يات  بعد  تبلورت  �أن  �إىل  وتتطور 

�ملجل�س  �إىل   1975 ع���ام  �للبنانية  �لأه��ل��ي��ة 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي �مل����رك����زي ل��ل��ح��رك��ة �ل��وط��ن��ي��ة، 

ح��ي��ث ط����رح �ل���رن���ام���ج �مل��رح��ل��ي �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

�إ�شالحية  خطة  ت�شمن  �لوطنية،  للحركة 

�شتى  على  �للبناين  �ل�شيا�شي  للنظام  نوعية 

و�ل��ذي  و�لقت�شادية،  �ل�شيا�شية  �مل�شتويات 

يجد فيه كثر من علماء �لجتماع �ل�شيا�شي، 

�أنه ما ز�ل �لرنامج �لأهم و�لأف�شل لإ�شالح 

�لنظام �ل�شيا�شي �للبناين.

وي����رى ج��ن��ب��الط��ي ق���دمي ج�����د�ً، �أن 

ثمانينيات  نهايات  م��ع  جنبالط،  وليد 

�ل���ق���رن �مل��ا���ش��ي ب����د�أ ب��ال��ت��ح��ول، بحيث 

�شبهه كثر من �ملر�قبني و�ملتابعني، �أنه 

يف  يعي�س  ر�أ�شمالياً  ل���ورد�ً  ي�شبه  �أ�شبح 

ق�شر ��شرت�كي، ولهذ� بد�أ عملية تغير 

ونهجه،  و�قعه  مع  يتو�فق  مبا  �لق�شر، 

�مل��ق��رب��ني  ب��ا���ش��ت��ب��ع��اد  �أوًل  �خل���ط���ة  ب�����د�أ 

جنبالط،  ك��م��ال  و�ل����ده  م��ن  �ملخل�شني 

وعبا�س  جنبالط،  خالد  ��شتبعاد  فكان 

خلف، و�شليمان تقي �لدين وعادل �شيور، 

ومن ثم ريا�س رعد وحم�شن دلول..

وع��ل��ى ه���ذ� �ل��ن��ح��و، ك���ان م��ع ب��د�ي��ة 

�لكبر،  لتحوله  �ختمر  قد  �لت�شعينيات 

بحيث ما �أن بد�أت �مل�شرة �حلريرية عام 

كان �أحد رموزها، وب�شفته  حتى   ،1992

وري����ث����اً ل��ك��م��ال ج���ن���ب���الط، ع��م��ل م���ا مل 

ي�شتطع �أي وزير �أن يعمله على م�شتوى 

�لوز�ر�ت �لتي ي�شغلها جماعته، فكان �أن 

�أل��ف ل��رة للربطة  رف��ع �شعر �خلبز من 

ل���رة،  �أل�����ف وخ��م�����ش��م��ئ��ة  �إىل  �ل����و�ح����دة 

�ل�شيدليات  و�إلغاء  حتطيم  من  ومتكن 

�لتعاونية.. وهذ� كله بعد �أن كان قد نعى 

كانت  �لتي  �للبنانية،  �لوطنية  �حلركة 

�أحد �أبرز و�أهم �إجن��از�ت كمال جنبالط 

�لوطني  �لن�شال  م�شتوى  على  �لوطنية 

و�لجتماعي.

هل تنتهي رحلة �لتبذبذب �ل�شيا�شي 

لوليد جنبالط؟

ل يجزم �جلنبالطي �لقدمي بوقف 

ب����ات يخ�شعه  �ل�����ذي  �ل���ت���ب���ذب���ذب،  ه����ذ� 

مل�شالح �شخ�شية �شيقة، لفتاً �إىل عزلة 

للحكام  بغزل  �شبقه  �ل��ذي  �لكرد�شتاين، 

�جل����دد يف ل��ي��ب��ي��ا.. ف��م�����ش��احل��ه ف���وق �أي 

�ع��ت��ب��ار وح��دي��ث��ه ع��ن �ل�����دروز و���ش��وري��ة، 

ب��ر�أي ه��ذ� �جلنبالطي ل قيمة له على 

ب��ب�����ش��اط��ة مل  �لإط�������الق، لأن ج��ن��ب��الط 

ي��ع��د ي��ج��د ح��ول��ه م��ن��ذ �ل��ع��ام 1990 من 

وجنبالط  و�ل�شو�ب،  �لغلط  �إىل  ينبهه 

و�ل��ث��ورة،  �ل��رثوة  بني  متاماً  �شائع  �لآن 

فالأوىل يفهمها جيد�ً، و�لثانية مل يعد 

�أو بعيد، فما  ق��ري��ب  ل��ه ع��الق��ة بها م��ن 

م��ع م�شطفى عبد  �ل��ع��الق��ة  ه��و  ي��ه��م��ه 

�ل���ر�ز�ين..  م�شعود  وم��ع  �لآن،  �جلليل 

جيفري  كرد�شتان  يف  �ل�شابق  و�لقن�شل 

فيلتمان.

باخت�شار جنبالط مل يعد ي�شتطيع 

�حل��ج��ار  مب��ح��م��د  م�����ش��او�ت��ه  يتحمل  �أن 

وئ��ام  ت��ق��دم  �ل�����ش��وف، ومل يعد يطيق  يف 

وهاب.. ولعل �أكرث ما يزعجه، �أن �شوته 

�شر�ئح  عند  فاعاًل  �شدى  يجد  يعد  مل 

و��شعة من دروز لبنان، فكيف باأبناء جبل 

�لعرب؟
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  �أقامت ثانوية �جلنان مبنا�شبة ذكرى �ملولد �لنبوي 

مفتي  برعاية  �لثانوية،  حمجبات  تكرمي  حفل  �ل�شريف، 

د.  وح�شور  �ل�شعار،  مالك  د.  �ل�شيخ  و�ل�شمال؛  طر�بل�س 

موؤ�ش�شات  يف  و�لتعليمية  �لإد�ري����ة  و�لهيئة  �ل��غ��ز�ل،  ن��ادر 

�جلنان، و�أهايل �ملحجبات �ملكرمات.

�لأ����ش���ت���اذ ���ش��امل ف��ت��ح��ي ي��ك��ن؛ م���دي���رع���ام ث��ان��وي��ات 

�جل���ن���ان، �أل���ق���ى ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة �أ����ش���ار خ��الل��ه��ا �إىل �أن 

�ل��رب��اين،  ب��امل��ن��ه��اج  �حل��ف��ل ه��و للتحفيز ع��ل��ى �لل���ت���ز�م 

لطاملا  �لتي  بالتعاليم  و�لل��ت��ز�م  �لأر����س،  يف  �هلل  و�شنة 

�إىل  حر�شت �لر�شالت �ل�شماوية على تطبيقها، وتوّجه 

باأن �لتز�مهن هو �لدليل على وجود �ل�شالح  �لطالبات 

يف جمتمعنا، �لذي كنا بد�أنا ن�شعر �أن حلقاته تتفلت مع 

�زدياد �لدعو�ت عر و�شائل �لإعالم وعر حمافل معينة 

عن  بالبعد  هي  و�حلرية  و�لرقي  �حل�شارة  ب��اأن  لت�شّور 

�إىل  بال�شكر  توجه  كلمته  ختام  ويف  �لدينية،  �لتعاليم 

لرعايتها  و�ل�شمال  طر�بل�س  يف  و�لأوق����اف  �لإف��ت��اء  د�ر 

�لكرمية لهذ� �حلفل.

ثم كانت كلمة مفتي طر�بل�س و�ل�شمال، توجه خاللها 

�إىل �لأهايل يف تربية �لأبناء على منهاج �لنبي حممد �شلى 

يحفظ  �أر���ش��ه،  يف  �هلل  منهاج  ه��و  �ل���ذي  و�شلم،  عليه  �هلل 

موؤ�ش�شات  حر�شت  ما  وه��و  و��شتقر�ره،  تو�زنه  للمجتمع 

�جلنان على غر�شه يف نفو�س �لنا�شئة جياًل بعد جيل، جنباً 

�إىل جنب يف ر�شالتها �لعلمية و�لرتبوية على مد�ر عقود 

من �لزمن.
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جنبلط.. م�سكون بهموم الـثــروة و»امل�ستقبل«

بالتعاون  و�لتوجيه،  �لإر�شاد  جلنة  �أقامت 

�لأم���ة،  ح��رك��ة  يف  و�لتعليم  �لرتبية  جلنة  م��ع 

ندوة توعوية لل�شباب و�لنا�شئة، يف ثانوية عبد 

خماطر  حول  للبنات،  �لر�شمية  �لعاليلي  �هلل 

�مل���خ���در�ت و�ل���ت���دخ���ني، ب���اإ����ش���ر�ف ج��م��ع��ي��ة »�أم 

�لنور«. 

وق����د لق����ت �ل���ن���دوة ت��رح��ي��ب��اً و�����ش���ع���اً من 

�إد�رة �مل��در���ش��ة و�مل��ع��ل��م��ني، وم��ن جل��ان �لأه���ل، 

لتوعية  �لأمة وجهودها  �أ�شادو� بحركة  �لذين 

�لطالب.

�لن�شائية  �للجنة  �أخ��رى، نظمت  من جهة 

يف �حلركة حما�شرة طبية حول تخزين �ل�شكر 

�إنعام خالد؛ من  �ألقتها �ملر�شدة  و�شغط �لدم، 

و�لتنمية،  لالإغاثة  �ل�شعبية  �مل�شاعد�ت  مركز 

�ل�شكري،  م��ر���س  خطر  على  خاللها  �أ���ش��اءت 

نظام  ب��رن��ام��ج  مقدمة  م��ن��ه،  �ل��وق��اي��ة  وكيفية 

غذ�ئي خا�س، للحفاظ على �ل�شحة.

وب��ع��د �مل��ح��ا���ش��رة ُدع��ي��ت �حل��ا���ش��ر�ت �إىل 

تناول مائدة �لفطور يف مركز �حلركة �لكائن 

يف منطقة �مل�شيطبة. 

جانب من �حل�شور

�شامل فتحي يكن ي�شلم �ملفتي �ل�شعار درع تكرمي

ثانوية اجلنان حتتفل بذكرى املولد حركة الأمة تنظم حما�سرات طبية توعوية

وتكرم تلمذتها املحجبات
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ع�صو تكتل التغيري والإ�صالح 

النائب فادي الأعور يعترب يف حديثه 

جلريدة »الثبات« اأن الو�صع ال�صوري 

متجه اإىل الأف�صل والأح�صن، واإليكم 

احلوار: 

والإ�للصللاح  التغيري  تكتل  ع�صو  ي�صع 

النائب فادي الأعور اإ�صكالية تعليق احلكومة، 

اإطللار تذاكي الرئي�س جنيب ميقاتي على  يف 

اللبنانيني، يقول: »رغم الذرائع والعرا�صات، 

تربير  هللدفلله  الللللوزراء  جمل�س  عمل  تعطيل 

وناأي  الدولية،  املحكمة  عمل  متديد  م�صاألة 

الذات عن م�صائل ذات اأبعاد دولية واإقليمية«. 

تلل�للصللرف رئي�س  الللللذي يللجللد يف  الأعلللللور 

الرئي�س مي�صال  كامًا مع  احلكومة تن�صيقاً 

احلكومة  ملل�للصللاألللة  حلحلة  يتمنى  �صليمان، 

ب�صكل هادئ، ملا لها من انعكا�صات �صلبية على 

اإيجابية،  اأن الأجواء  اإىل  اإدارة البلد، وي�صري 

اإىل  ي�صعى  النهاية،  يف  التكتل  اأن  خ�صو�صاً 

حتقيق الإ�صاح قدر الإمكان وجتاوز الألغام 

فوق  »القانون  وي�صيف:  �صبيله«،  املعرت�صة 

نحا�س  �للصللربللل  الللوزيللر  اأن  لنعترب  اجلللملليللع، 

بحاجة  امل�صاألة  الللقللانللون،  م�صروع  على  وقللع 

واملللو�للصللوع  الللدولللة،  �للصللورى  جمل�س  ملطالعة 

القانوين من خال اجلل�صة  �صياأخذ جمراه 

لت�صريع  قللانللوين  ن�س  باعتماد  الت�صريعية، 

ن�س جمل�س الوزراء«.

�ال�ستقر�ر �أواًل

التغيري  تكتل  قللدرة  عن  الأعلللور  �صاألنا 

ال�صكلية  الللتللنللازلت  تللقللدمي  والإ�لللصلللاح يف 

ميقاتي  واأن  �صيما  ال�صكلية،  غللري  حتى  اأو 

و�للصللللليللمللان يللبللتللزان احلللكللومللة يف اأكللللر من 

ملللوقلللع؟ يللللرد: »امللل�للصللاكللنللة احلللاللليللة هدفها 

احلفاظ على ال�صتقرار يف البلد، يف النهاية 

اإذا مللا بقي  هللذا الأملللر لللن ي�صتمر طللويللًا 

توجيه  اأعدنا  حاله«،  على  احلكومي  الأداء 

»بلفاً«  تنتظرون  وهل  الأعللور،  اىل  ال�صوؤال 

جديداً بعد »َبلفي« متويل املحكمة الدولية 

احلكومة  حتللمللل  ورفلل�للس  عملها،  ومتللديللد 

م�صوؤولياتها الأمنية يف �صمال لبنان؟ يجيب 

بلللجلللزم: »كللنللائللب اأملللثلللل اللل�للصللعللب اللللللبللنللاين، 

�صاأ�صاأل هذه احلكومة يف الهيئة العامة عن 

تكتل  �صمن  �صيا�صي  كفريق  ونحن  اأدائللهللا، 

املعاجلات �صمن  التغيري والإ�صاح، نطرح 

اأولوياتنا وتوقيت نظرتنا«.

يلللكلللملللل الأعلللللللللللور حللللديللللثلللله: »اأمللللللللام 

الللتللحللولت الللكللبللرية يف املللنللطللقللة، هناك 

فللريللق داخللللل احلللكللومللة يللبللتللز احلللكللومللة 

ناأي  ُي�صمى  ما  م�صاألة  يف  حتى  عانية، 

لبنان عن امل�صاكل الإقليمية، هذا البع�س 

داخل جمل�س الللوزراء يريد و�صع لبنان 

يف قلب هذه العا�صفة الإقليمية«.

هجاء �سيا�سي

يعلق الللنللائللب الأعللللور علللللى مللواقللف 

الللنللائللب وللليللد جللنللبللاط الأخلللللرية جتللاه 

الللدرزيللة  الطائفة  »زج  بالقول:  �صورية 

يف ال�صراعات الإقليمية، ل يفيد الدروز 

الناأي  �صيا�صة  جتللاوز  موقفه  لبنان،  ول 

بالنف�س، هناك اإقحام لل�صريحة الدرزية 

املللتللنللوعللة اأ�للللصللللًا يف ملل�للصللاريللع واأهللللللواء 

�صخ�صية، ليعلم جنباط اأن دروز لبنان 

لي�صوا راأيللاً واحللداً، نحن ل ننكر متثيله 

ال�صيا�صة  ولكن  الدرزية،  الطائفة  داخل 

ل ُتخا�س من منطلق طائفي، و�صخ�صياً 

رغللللم كللللوين ملللن طللائللفللة امللللوحلللديلللن، ل 

منطلق  مللن  ال�صيا�صي  الللعللمللل  اأتللعللاطللى 

هي  ال�صيا�صي  العمل  لأن  �صيق،  طائفي 

ميكن  »ل  وي�صيف:  خمتلفة«،  مقاربات 

بلللنلللاء �للصلليللا�للصللات انلللطلللاقلللاً ملللن اأحلللللداث 

�للصللوريللة، ملل�للصللروع جللنللبللاط خللطللر جللداً 

ول يدل عن وجللود ن�صج �صيا�صي لديه، 

هناك ا�صطراب كبري يعي�صه، ولنفرت�س 

اللللللللدروز يف  لللللدى  اأن هلللنلللاك انللقلل�للصللامللاً 

�للصللوريللة، هل  مللا يح�صل يف  حللول  لبنان 

يللريللد جللنللبللاط حمللا�للصللبللة الللنللا�للس على 

النا�س  راأي  م�صادرة  يريد  وهللل  اآرائللهللا، 

وا�صتبدالها براأيه، وماذا يفعل بالذين ل 

يجارونه فكرته؟«

الأعور يرى بكام جنباط الأخري، 

منه  املطلوبة  الأوىل  للدفعة  تلل�للصللديللداً 

اململكة  مللع  عللاقللتلله  ت�صحيح  ملل�للصللار  يف 

الللعللربلليللة اللل�للصللعللوديللة، يلللقلللول: »كللاملللعللتللاد 

عاقته  ت�صحيح  ي�صتطيع  ل  جنباط 

ملللللع اأحلللللللد علللللللى قلللللاعلللللدة اللللطلللملللاأنللليلللنلللة 

الآخللريللن،  اأو  الللللدروز  وال�للصللتللقللرار عند 

النا�س على  بتقييم  له  ن�صمح  ونحن لن 

اآرائها«.

وعللللن الخلللتلللنلللاق اجلللنللبللاطللي من 

ا�صتقباله،  الأ�للصللد  ب�صار  الرئي�س  رف�س 

وعدم احتواء �صورية له، يجيب الأعور: 

»بللللللللدءاً مللللن الللللغللللد، جلللنلللبلللاط ملل�للصللتللعللد 

لللتللبللديللل اآرائلللللللله، الللتللقلللللب علللنلللده حللالللة 

طبيعية، والتربير عنده جائز، لأنه مير 

ال�صام  طريق  الأ�صل  يف  تخلي،  ب�صاعات 

م�صالح  مقاربة  لأن  للله،  مقفلة  لي�صت 

الدول ل ُتبنى على اأ�ص�س �صخ�صية، ويف 

الللنللهللايللة كلللام جللنللبللاط الأخللللري، لي�س 

اأعللظللم �للصللاأنللاً مللن حللديللثلله بللحللق �للصللوريللة 

الأعللور:  يعقب   ،»2005 عام  بعد  والأ�صد 

»خطاب جنباط اليوم نوع من الهجاء 

هللذا  ينقلب  قللد  وم�صتقبًا  ال�صيا�صي، 

الللهللجللاء اإىل مللديللح �للصلليللا�للصللي، وعللنللدهللا 

جنباطية  عبارات  اللبنانيون  �صي�صمع 

علللللى �للصللاكلللللة دملل�للصللق بلللوابلللة اللللعلللروبلللة، 

ال�صامد  الأ�صد  وب�صار  املمانعة،  و�صورية 

يف وجه اإ�صرائيل«، ي�صحك الأعور: »اإنها 

حالة جنباط املزاجية واملتقلبة«.

�سورية �أولياء نعمة جنبالط 

تاريخيًا

التقاط  عللن  الأعللللور  الللنللائللب  �صاألنا 

الجتاهات  كوالي�س  ملوؤ�صرات  جنباط 

اأن  العامة لل�صيا�صات الدولية، خ�صو�صاً 

�صورية  اأن  تفيد  املو�صوعية  التحليات 

جتللللاوزت امللللوؤاملللرة، وفلللق املللثللل الللعللامللي: 

»اللل�للصللربللة الللتللي ل تللقللتللل تلللقلللوي«؟ يللرد 

الأعلللللللور: »جللنللبللاط مل يلللللتللقللط �للصلليللئللاً 

ال�صوريون،  هللم  نعمته  اأوللليللاء  تاريخياً، 

الف�صل  يعود  ال�صيا�صية  جناحاته  وكللل 

على  النا�صع  والدليل  دم�صق،  اإىل  فيها 

�صيا�صي  انت�صار  اأي  ت�صجيله  عدم  ذلللك، 

دخللوللله  بللا�للصللتللثللنللاء   ،2005 اللللعلللام  مللنللذ 

�صوري،  بر�صى  ميقاتي  جنيب  حكومة 

طوائفية  رقمية  مللعللادلللة  منطلق  ومللن 

جلريدة  حديثه  الأعلللور  يتابع  داخلية«، 

»الللللثللللبللللات«: »تللللنللللوع الللللللللدروز يف لللبللنللان 

اأ�صبحت حقيقة دامغة، وجنباط اليوم 

يعجز عن فرز املوحدين الدروز �صيا�صياً 

من منطلق اأحداث �صورية«.

�سيخ �لعقل

وعللن اعتبار كللام جنباط الأخللري 

طللائللفللة  علللقلللل  �لللصللليلللخ  تلللاأيللليلللد  علللللللى  رداً 

املوحدين يف لبنان ن�صر الدين الغريب 

»عاقة  الأعللور:  يقول  النظام،  ل�صورية 

والرتللبللاط بني  وثيقة،  ب�صورية  الللدروز 

دروز لللبللنللان واللل�للصللام علل�للصللوي وحمللكللوم 

بلللاللللعلللاقلللات الجلللتلللملللاعللليلللة وامللل�للصلللللحللة 

الدميغرايف  التوزيع  وملللادام  امل�صرتكة، 

عموده  الللعللربللي،  امل�صرق  يف  للموحدين 

العائلة  هللذه  �صت�صتمر  �صورية  الفقري 

�صورية  بني  اإيجاباً  التفاعل  يف  الواحدة 

وكل من دروز لبنان والأردن وفل�صطني، 

امل�صرتكة  وامل�صلحة  القربى  عوامل  لأن 

ي�صهب  اجلللملليللع«،  علللللى  نف�صها  تللفللر�للس 

الأعلللللللور يف تللفلل�للصللري امللللقلللاربلللة اللللدرزيلللة 

جللنللبللاط  ملللوقلللف  اأن  اإىل  بللللالإ�للللصللللارة 

امللل�للصلللللحللي ل يللنلل�للصللجللم ملللع ا�للصللرتاجتلليللة 

»ملللوقلللف جنباط  الللللللدروز،  املللوحللديللن 

كللرجللل اأعلللملللال �للصللعللودي لللن ميللكللنلله جر 

يللومللاً مل  هللو  �للصللراعللاتلله،  لبنان يف  دروز 

يدافع عنهم، وهم يوماً لن يكونوا �صوى 

ملل�للصللاريللع �للصللهللداء للللللدفللاع عللن الللوطللن، 

وهذا ما فعلوه يف ثورة 1925 يف �صورية، 

وهذا ما كانوه يف عملهم املقاوم لإ�صرئيل 

علللللى املللتلللداد اللل�للصللاحللة اللللللبللنللانلليللة، نحن 

ل نعي�س عللقللدة اخللللوف مللن اأحلللد، رغم 

املجتمع  اإن�صاء  يف  العارمة  الللدروز  رغبة 

ل�صهر  احلقيقية  الو�صفة  لأنلله  املللدين، 

اللللللبللنللانلليللني يف بللوتللقللة اللللوطلللن الللواحللد 

املللوحللد، والللللدروز هللم الأكلللر تللوقللاً بني 

كلللل الللطللوائللف لللانللتللهللاء ملللن تلللاأثلللريات 

الإقطاع ال�صيا�صي الذي يبدي م�صاحله 

ال�صخ�صية على م�صلحتهم العامة.

�سورية

يعترب الأعور اأن ا�صطرابات �صورية 

متجهة اإىل احل�صم ل�صالح النظام، لأنه 

بللراأيلله، لتاقي منطق الدولة  ل جمللال 

يقول:  امل�صلحة،  الع�صابات  منطق  مللع 

واحت�صان  هيبته  فللر�للس  الللنللظللام  »علللللى 

�للصللعللبلله، خلل�للصللو�للصللاً اأنللللله يللحللظللى بللاأكللرب 

امل�صتويني  على  اأمللا  �صعبي،  تاأييد  ن�صبة 

دويل  تلللوازن  هناك  والللللدويل،  الإقليمي 

ل ت�صتطيع الوليات املتحدة الأمريكية 

الأو�للصللط،  ال�صرق  يف  جتلللاوزه  واإ�صرائيل 

اإيلللران  تفر�صه  اإقليمي  تلللوازن  اأوهللنللاك 

على تركيا، اأ�صف اإليهم اأن الدبلوما�صية 

الللل�لللصلللوريلللة ومللللواقللللف الللللعللللراق ولللبللنللان 

والأردنللللليلللللة - ولللللو بللنلل�للصللب خمللتلللللفللة – 

�صل رغبات وقدرات اجلامعة  ا�صتطاعت 

العربية املُكبلة خليجياً«.

�صتخرج  �للصللوريللة  اأن  الأعلللللور  يلللوؤكلللد 

ممكن،  وقت  باأقرب  الأمني  ماأزقها  من 

املُللدارة  ال�صلفية  راأيللله، القوى  لأنلله وفللق 

من الغرب والقوى الهاربة من العدالة 

بللداأت  الأمللنلليللة  الللزعللزعللة  امل�صتفيدة مللن 

تللتللهللاوى وتللرتاجللع مللع �للصللربللات النظام 

الإ�للصللاحلليللة والأمللنلليللة، يللقللول: »�صرب 

ملل�للصللفللاة نللفللط هللنللا، واعلللرتا�لللس اأنللبللوب 

قللد ت�صتمر حلللني، ولكن  هللنللاك  بلللرتول 

امللل�للصللهللد اللللعلللام اللل�للصللائللرة نللحللوه �للصللوريللة 

�صورية  اأرادت  ولللو  اإيللجللابللي،  م�صهد  هللو 

�لللصلللرب اجللللملللاعلللات امللل�للصلللللحللة بللطللريللقللة 

القيادة  اأ�صبوع،  بغ�صون  لفعلتها  عنيفة 

الأمنية ال�صورية تت�صرف بروية وحكمة 

مقبول  ب�صكل  جراحية  عمليات  وجتري 

جداً، وامل�صاكل الأمنية تنح�صر يف بع�س 

املناطق«.

بلللللراأي الأعللللللور ملللا تلل�للصللهللده �للصللوريللة 

مللن هللجللوم اإعللامللي غللربللي )اأوروبللللي – 

خليجي  مايل  لوج�صتي  ودعم  اأمريكي( 

)قطر – ال�صعودية( هو امتداد للحرب 

الإ�لللصلللرائللليللللللليلللة علللللللى املللنللطللقللة بللطللريللق 

اإ�صرائيلية  حللرب  »اإنها  يقول:  خمتلفة، 

امل�صروع   2000 العام  ولكن منذ  بامتياز، 

الإ�صرائيلي متجه اإىل الأفول اأمام اإرادة 

�صعوب املنطقة«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�سيل

 الموحدون الدروز متنوعون 
فكريًا وال يمكن اختزالهم

وضع الحكومة دقيق وغير 
منتج.. لكن االستقرار 

في لبنان له األولوية

تاريخ النائب وليد جنبالط 
مليء باإلخفاقات.. وهجاؤه 
السياسي تجاه سورية قد 

ينقلب إلى مديح
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لغاية العام 2012، لتزال 

بريوت التي تعد اأبرز العوا�صم 

العربية واأكرثها تطورًا، تفتقر اإىل 

م�صلخ حلوم يتمتع ولو باأب�صط 

معايري النظافة وال�صالمة العامة، 

وبني الفينة والأخرى، تعود ق�صية 

امل�صلخ ال�صائكة لترتاق�ص اأمام 

اأنظار البريوتيني الذين يعربون 

عن اأ�صفهم حلال امل�صلخ املرتدي 

يف مدينتهم، هذه املدينة التي 

لطاملا ا�صتهرت باأنها منارة ال�رشق، 

تارة تربز �صل�صلة تقارير م�صورة 

حول الو�صع البائ�ص وغري ال�صحي 

للم�صلخ يف الكرنتينا، وتارة اأخرى 

تنت�رش جملة �صائعات حول نقل 

امل�صلخ البدائي اإىل منطقة طريق 

اجلديدة ال�صكنية مبا �صيحمله من 

اأ�رشار �صحية وبيئية، وطورًا يفور 

احلديث عن خملفات امل�صلخ وما 

ت�صفر عنه من تداعيات وخيمة.. 

وهكذا دواليك حتى اأ�صبح امل�صلخ 

كابو�صًا يقلق راحة البريوتيني 

ويجعلهم يف �صك م�صتمر 

حيال نوعية وجودة اللحوم التي 

يتناولونها.

كل ذلك، واجلهود احلكومية لتزال 

تراوح مكانها، فعدا عن تعديات طفيفة 

بانتظار  امل�صلخ على حاله،  جرت، ليللزال 

مللعللاجلللة املللخللالللفللات لأبلل�للصللط اللل�للصللروط 

ال�صحية، وليزال يفتقر اإىل وجود اآلت 

حللديللثللة واأجللللهللللزة تلل�للصللريللف وخمللتللربات 

�صحة  �للصللامللة  ت�صمن  غللذائلليللة  ورقلللابلللة 

املواطنني.

 ،1966 العام  يف  بللريوت  م�صلخ  اأن�صئ 

وكان من اأبرز امل�صالخ يف لبنان واملنطقة، 

لللكللنلله تللعللر�للس لللعللوامللل الللزمللن واحللللرب 

الأهللللليللة، وبللعللد تللعللر�للصلله لأ�لللصلللرار بالغة 

بهنغار   1994 الللعللام  يف  ا�صتبداله  جللرى 

بذريعة  وتوزيعها،  اللحوم  لذبح  مللوؤقللت 

اأكلللر، لكن مل يجر  اأنلله هنغار مللوؤقللت ل 

اتلللخلللاذ اأي اإجللللللراء بللعللد ذللللللك، وا�للصللتللمللر 

الللهللنللغللار بللطللريللقللة عللمللللله الللبللدائلليللة كما 

وغياب  الوقت  مللرور  مع  متهالكاً  اأ�صبح 

التطوير  وخطط  التاأهيلية  ال�صيا�صات 

امل�صلخ بحاجة  كللان  للله، وبعدما  الللازمللة 

اإعللادة  ت�صمن  ب�صيطة  املا�صي خلطط  يف 

عمله ب�صكل �صليم وتاأهيل من�صاآته، مرت 

ال�صنوات الطويلة من دون حترك ر�صمي 

يلللذكلللر، وتللر�للصللخ وجللللود الللهللنللغللار للليللزداد 

ر�صد  اإىل  اللليللوم  وليحتاج  �للصللوءاً  و�صعه 

ملليللزانلليللة خللا�للصللة لإحللليلللائللله ملللن جللديللد، 

والللهللنللغللار الللل�لللصلللداأ عللمللومللاً يللنللقلل�للصللم اإىل 

ق�صمني، اأحدهما خم�ص�س للذبح وي�صبه 

غرف املعتقات، وثانيهما لعر�س اللحوم 

واأي  للجثث،  معر�س  اأنلله  لو  كما  ويبدو 

بالن�صبة  كافية  تكون  قللد  للهنغار  زيلللارة 

للمرء ليتوقف عن تناول اللحوم من هذا 

ببع�س  »التقى«  ما  اإذا  خ�صو�صاً  امل�صلخ، 

اأو  ت�صتوطنه،  الللتللي  والللفللئللران  اجلللللرذان 

املت�صربة  امللليللاه  بقع  قدمه  وطئت  مللا  اإذا 

واملوحلة. 

واملللريللر  امللللللرتدي  اللللواقلللع  هللللذا  اإزاء 

للل�للصللوق اللللللحللوم يف لللبللنللان، يللللدرك وزيلللر 

الللزراعللة ح�صني احلللاج ح�صن واقللع حال 

م�صلخ بريوت ومعظم امل�صالخ املتبقية يف 

اأن حتللدث يف مقابات  �صبق  وهللو  لبنان، 

واأكللد  امل�صالخ،  حللال  �صوء  عن  تلفزيونية 

اأنه يرف�س تناول اللحوم املعاجلة هناك، 

يذبح  الللذي  اللحام  من  تناولها  ويف�صل 

يف منطقته، مع اأن الأمر ممنوع قانونياً، 

اأ�للصللهللر علللللى ت�صكيل  الللليلللوم وبللعللد مللللرور 

امل�صكات،  كل  مبقاربة  والتعهد  اللللوزارة 

لتزال م�صكلة امل�صالخ على حالها، وما راأه 

من  التلفزيون  �صا�صات  على  اللبنانيون 

�صور مقززة مل�صلخ بريوت ولكيفية الذبح 

والتخل�س من بقايا اللحوم، هي م�صاهد 

اأننا  لتللزال تتكرر كل يوم، فمن املعروف 

بقوة  نهتم بق�صية معينة ون�صيء عليها 

لفرتة من الفرتات، ومن ثم تذهب طي 

الن�صيان من دون معاجلتها.

يف  هي  امل�صالخ  اإدارة  اأن  املعروف  من 

الللزراعللة  وزارة  اأن  حللني  يف  البلديات،  يللد 

مللللوجلللللة فلللقلللط بلللللالإ�لللللصلللللراف اللل�للصللحللي 

هناك  لكن  امل�صالخ،  هللذه  على  البيطري 

نق�س ب�صري فادح يف هذا املجال، ناهيك 

عن الر�صى واملح�صوبيات التي متار�س يف 

�صوء النهار.

اإىل  ي�صعى  احل�صن  الللوزيللر  اأن  رغللم 

تللطللويللر اللللكلللادر اللللللللوزاري املللل�لللصلللوؤول عن 

الأمللر ليللزال غري كاف،  اأن  اإل  الرقابة، 

ت�صري  للم�صالخ  الللتللاأهلليللللليللة  واخللللطلللوات 

بلللبلللطء �لللصلللديلللد، بلليللنللمللا يف هللللذه الأثلللنلللاء 

لتزال �صحة املواطنني معر�صة للخطر 

جمل�س  يف  بيطرياً  طبيباً   30 وجللود  مللع 

اخلدمة املدنية لي�س اإل.

حماية �مل�ستهلك

اإىل جمعية  كللثللرية  �للصللكللاوى  ُقللدمللت 

حماية امل�صتهلك حول املخالفات امللمو�صة 

يف مللللل�للصللخ بلللللريوت جلللهللة اللللذبلللح ونللقللل 

اللحوم وتوزيعها، خ�صو�صاً اأن الهنغارات 

ل تلل�للصللتللويف اأبللل�لللصلللط مللعللايللري اللل�للصللامللة 

الغذائية والنظافة وال�صامة العامة.

فللهللنللاك جملة  وبللحلل�للصللب اجلللمللعلليللة 

خمالفات ميكن ر�صدها لي�س اأقلها غياب 

الرقابة الفعالة على نوعية اللحوم، بحيث 

يتم ذبح بع�س الأبقار والأغنام النافقة اأو 

عن  ف�صًا  الأحلليللان،  بع�س  يف  املري�صة 

غياب و�صائل التخزين والتربيد اجليدة، 

اللحوم،  لنقل  الع�صرية  الطرق  وغياب 

اللليللوم عللرب حملها على  الأملللر يتم  اإن  اإذ 

ال�صيارات  �صناديق  يف  وو�صعها  الأكللتللاف 

ملللن قللبللل اللللللحللامللني بللغلل�للس الللنللظللر عن 

م�صهد  وهو  والأو�للصللاخ،  امليكروبات  تراكم 

الفجر،  عند  العا�صمة  �للصللوارع  يف  يتكرر 

وميكن لأي كللان روؤيللتلله، وهللو اأمللر معيب 

اأن  يفرت�س  الذي  مل�صلخ بريوت  بالن�صبة 

يوؤمن ن�صف حلوم لبنان. 

ولللللدى �للصللوؤالللنللا اأحللللد اللللللحللامللني يف 

منطقة بريوت عما اإذا كان عقم �صندوق 

�صيارته قبل و�صع اللحوم، �صحك وقال: 

»اإن التعقيم ل يعرف طريقه اإىل الهنغار 

وقلللت يل  ول  �للصلليللارتللي،  �للصللنللدوق  اإىل  اأو 

ال�صرورية،  »ال�صر�صبة« غري  لأم�صيه يف 

التي  اللحوم  نبيع  طويلة  �صنوات  فمنذ 

يجري ذبحها بطريقة بدائية يف الهنغار 

يف الكرنتينا، واحلمد هلل مل يتعر�س اأحد 

من زبائني للت�صمم«.

اأ�للللصللللاف: »عللنللدمللا اأ�لللصلللرتي اللللللحللوم 

قد  الداخل  يف  العمال  يكون  امل�صلخ،  من 

�صالة  اإىل  اأيلل�للصللاً  اأكللتللافللهللم  عللرب  نقلوها 

باملثل عندما  اأقللوم  اأنللا  وبالتايل  العر�س، 

اأنقلها من �صندوق �صيارتي اإىل املحل«.

تللوافللرت  يللذكللر اأنللله مللنللذ علللام 2003 

حديث  اآيل  م�صلخ  لإن�صاء  املتطلبات  كل 

ملللديللنللة بلللللللريوت،  بللحلليللث جللللرى حتللديللد 

قطعة  على  الكرنتينا  منطقة  يف  املللوقللع 

التمويل  وتللاأمللني  للدولة  مملوكة  اأر�لللس 

الللللللازم للللللملل�للصللروع علللرب قلللر�لللس ملليلل�للّصللر 

الإ�للصللامللي للتنمية،  الللبللنللك  مللن جللانللب 

التنفيذ  الدرا�صات.. لكن عجلة  واأجنللزت 

لكن  ال�صيا�صي..  الكبا�س  بفعل  توقفت 

�صيا�صية  رغم كل ما يحكى عن جتاذبات 

تعيق تطوير امل�صلخ، فهناك حاجة فعلية 

بللاأقلل�للصللى �صرعة  امللللللف  هلللذا  مللقللاربللة  اإىل 

يللتللعلللللق مللبللا�للصللرة ب�صامة  ممللكللنللة، لأنلللله 

النا�س و�صحتهم، واأقل ما ميكن اأن يقال 

عن م�صلخ بريوت يف و�صعه احلايل املثري 

بات  وبيئية  �صحية  كللارثللة  اإنللله  لللاأ�للصللف، 

عموماً  والللبلللللد  العا�صمة  علللللى  �للصللررهللا 

يتفاقم لينذر باأزمة حقيقية تطال �صحة 

الللغللذائللي، خ�صو�صاً  واأمللنللهللم  املللواطللنللني 

الت�صمم  حللللالت  يف  ارتلللفلللاع  ت�صجيل  مللع 

 جللللراء تللنللاول اللللللحللوم يف الللعللام املللا�للصللي.

ال�صوؤال املطروح اليوم هو، ملاذا مل ينطلق 

اجلللديللد،  الآيل  بللللريوت  م�صلخ  ملل�للصللروع 

و�صالت  حديثة  زرائللب  ي�صمل  اأنلله  علماً 

للعر�س والبيع باجلملة متتد على زهاء 

تت�صع  بللرادات  وغرف  مربع،  مرت   5000
لنحو 3000 راأ�للس غنم و700 راأ�للس عجل، 

كاملة  امل�صروع جمهز مبختربات  اأن  كما 

على  والبيئية  ال�صحية  ال�صروط  تراعي 

غرار ما يجري يف امل�صالخ احلديثة املن�صاأة 

و�صط مدن اأوروبية واأمريكية، كربوك�صل 

اإىل  اإ�صافة  وغريها،  ونيويورك  وباري�س 

�صوق حديثة لبيع ال�صمك.

يللذكللر اأنللله كللانللت قللد تلللرددت �صائعات 

اأن هناك طروحات بنقل  اأخللرية، مفادها 

امل�صلخ اإىل منطقة طريق اجلديدة الآهلة 

بللاللل�للصللكللان، وهلللو مللا اأثللللار خملللاوف اأهلللايل 

هنغار  اإىل  منطقتهم  حتول  من  املنطقة 

والأبقار  للموا�صي  وخمزن  اللحوم  لذبح 

الللتللي ل  عللن خملفاته  ناهيك  والأغلللنلللام، 

تتم معاجلتها بال�صكل ال�صحيح.

اأن وجود امل�صلخ يف منطقة  ول �صك 

امللللللدور - الللكللرنللتلليللنللا قللللرب نللهللر بلللريوت 

هللو الأملللثلللل، لأنللله حمللايللد مللن الناحية 

ال�صكانية والبيئية، وعلى م�صافة واحدة 

وقللريللبللة ملللن ملللرفلللاأ بلللللريوت، حلليللث يتم 

مراكز  على  وتوزيعها  املوا�صي  ا�صترياد 

وعلى  والللفللنللار،  ال�صويفات  يف  التجميع 

املزارع يف املناطق اللبنانية كافة، كما اأن 

امل�صلخ هو  مللن  اللل�للصللادرة  اللحوم  تللوزيللع 

على م�صافة واحللدة وقريبة من مناطق 

اجلنوبية  وال�صاحية  الللكللربى،  بلللريوت 

الللفلليللل، والبو�صرية  و�للصللن  وبلللرج حللمللود، 

وجل  �صعادة،  وعللني  والفنار  واجلللديللدة، 

الديب وبياقوت، وغريها..

يكفي  األ  هلللو  املللللطللللروح،  والللل�لللصلللوؤال 

من  تعانيه  ما  اجلللديللدة  طريق  منطقة 

اكللتللظللاظ وازدحللللللام يف اللل�للصلليللارات، فهل 

تق�س  اإ�صافية  ملوثات  اإىل  بحاجة  هي 

الهواء،  تلوث  عرب  اإن  ال�صكان،  م�صاجع 

بقايا  اأو  الللكللريللهللة،  اللللروائلللح  انللتلل�للصللار  اأو 

اللحوم غرياملعاجلة؟

هنا مرت�سى

9

تحقيق
هل ينقل إلى الطريق الجديدة؟

بيروت تفتقر إلى مسلخ بأبسط المعايير الصحية

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

صـدر المـجلدان السادس والسابع من:

السـنـة الرابعة

يحتويان على الأعداد ال�صادرة من: 

 2010 اغ�صط�س   - اآب   20
ولغاية 19 اآب - اغ�صط�س - 2011

ثمن اللمجللدين 100 دولر اأملريكي

اأ�شبوعية  �شيا�شية م�شتقلة 

ال�شنة الرابعة

املجلدان ال�شاد�س وال�شابع

20  اآب 2010م. - 19 اآب 2011م
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يف �ل���وق���ت �ل�����ذي حت���ول���ت �أح���ادي���ث 

ف�صولها  و�آخ��ر  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 

م�صرحية  �إىل  �ل��دوح��ة،  �إع���ان  توقيع 

�صمجة ومملة، جاءت ت�صريحات لع�صو 

ح�صني  ف��ت��ح؛  حل��رك��ة  �مل��رك��زي��ة  �للجنة 

ما هو معروف عن حال  لتوؤكد  �ل�صيخ، 

�ل�����ص��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي ي��ج��ري 

تقا�صمها  كيفية  حول  �مل�صاحلة  حديث 

و�لفوز بها.

ي��ت��وىل �ل�����ص��ي��خ، وه���و م��ن �ل��ق��ي��اد�ت 

�مليد�نية �ل�صابقة حلركة فتح، م�صوؤولية 

�ل��ت��ن�����ص��ي��ق �مل�����دين م���ع �الح����ت����ال، من 

�ملدنية،  �ل�صوؤون  وز�رة  ت�صمى  ما  خال 

يف ر�م �هلل، وت�صبه هذه �لوز�رة يف �لو�قع 

ما يعرف مبكاتب »تعقيب �ملعامات«، �إذ 

هي تقوم برفع معامات �لفل�صطينيني 

�ملو�فقات  الأخ��ذ  �ملحتلة  �ل�صلطات  �إىل 

ع���ل���ي���ه���ا، وم������ن ذل������ك �أرق���������ام �الإق����ام����ة 

و��صت�صد�ر  �لوطنية،  ب��االأرق��ام  �مل�صماة 

�الح��ت��ال  )ي�صميها  �ل��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ات 

ر���ص��م��ي��اً ب���ط���اق���ات �إق����ام����ة( وت��رت��ي��ب��ات 

�إىل هنالك من  �لدخول و�خل��روج، وما 

�ملدين  �حلياتي  �ل�صاأن  تخ�ص  متابعات 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  الأبناء  �لفل�صطيني 

يف �ل�صفة �لغربية، ويف غزة من �لناحية 

�لر�صمية على �الأقل.

يف ت�صريحاته �أكد �ل�صيخ �أن �ل�صلطة 

�ألفني  ع��ام  منذ  تتمتع  ال  �لفل�صطينية 

باأي �صاحيات �صيادية حتى يف �ملناطق 

»�أ« مبوجب �التفاقيات �ملوقعة  �مل�صنفة 

ب����ني م��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ح���ري���ر وب������ني دول����ة 

�الح��ت��ال، وق���ال: »�إن دول���ة �الح��ت��ال 

�مل��دن��ي��ة  �الإد�رة  �إحل������اق  �إع�������ادة  ت���ن���وي 

بال�صفة  لاحتال  �لع�صكري  باحلاكم 

�لغربية و�صحبها من �ل�صلطة«.

�لتو�صيف كما �لنو�يا �صحيحة مئة 

�أن كل �اللتز�مات  يف �ملئة، وهما يبينان 

�ل����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا �ل�������ص���ل���ط���ة، ل��ن��اح��ي��ة 

ت��ن��ف��ي��ذ �����ص����روط �ل���رب���اع���ي���ة �ل���دول���ي���ة، 

�الأمني  �لتن�صيق  �إىل  و�لت�صوية، و�صواًل 

م����ع �الح�����ت�����ال، مل ي��ع��ط��ي��ا �ل�����ص��ل��ط��ة 

م��ق��اب��ل من  �ل���ت���ز�م  �أي  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

�الح���ت���ال، ح��ت��ى ب��ف��ر���ص ���ص��ي��ادة ه��ذه 

�ل�����ص��ل��ط��ة ع���ل���ى م���ن���اط���ق حم��������دودة يف 

�أل���ف يف  �مل��ن��اط��ق �مل�صنفة  �ل�����ص��ف��ة، ه��ي 

�تفاقات �أو�صلو �صيئة �لذكر، ولعل هناك 

م���ن ي��ت��ذك��ر �ل���ي���وم �أن ه���ذ� �مل�����ص��ه��د قد 

�مل�صار  �الت��ف��اق��ات  عليه يف  �لن�ص  ج��رى 

�إل��ي��ه��ا، وذل���ك عندما �أع��ط��ى �الح��ت��ال 

�أنحاء  جميع  يف  �ل�صاخنة  �مل��ط��اردة  حق 

�ل�صفة من دون متييز.

و�ل�صخرية  �ل�صحك  يثري  م��ا  لعل 

م��ع��اً، �أن م��ن ب��ني �مل��غ��ري��ات �ل��ت��ي تقدم 

ل��ل�����ص��ل��ط��ة ك����ي ت���ت���اب���ع �ل���ت���ف���او����ص م��ع 

مناطق  بنقل  �لقيام  �الحتال،  حكومة 

�ل��ت�����ص��ن��ي��ف  �إىل  �ل��ت�����ص��ن��ي��ف ج��ي��م  م���ن 

ذل��ك يف و�صائل  �إىل  �أل��ف، وي�صار  �أو  ب��اء 

�ل�صلطة  ���ص��اح��ي��ات  بتو�صيع  �الإع����ام 

نقل  �أو  ج��ي��م،  مناطق  يف  �لفل�صطينية 

لل�صلطة،  �لكاملة  �ل�صيادة  �إىل  مناطق 

م���ا ي��ن��ط��وي ع��ل��ى �ل���رغ���ب���ة يف ت��و���ص��ي��ع 

�أو  �صيادة،  باحلديث عن  �الأوه���ام  د�ئ��رة 

�صاحيات وهمية، هي غري قائمة، حتى 

�لتو�صيف  حتمل  �لتي  �ملناطق  قلب  يف 

�ألف.

وب���امل���ن���ا����ص���ب���ة، ف���ع���ل���ى �ل�����رغ�����م م��ن 

ي�صيد  و�ل��ذي  �لن�صط،  �الأمني  �لتن�صيق 

ه��وؤالء  ف��اإن  �أنف�صهم،  �ملحتلون  حتى  به 

ال يعتربونه كافياً، ويبا�صرون باأنف�صهم 

�لقيام بكثري من �لن�صاطات ذ�ت �لطابع 

لتعقب  �ل�صلطة،  مناطق  د�خ��ل  �الأمني 

�أي��اً  �أن�صطتهم  ومر�قبة  �لفل�صطينيني 

كان نوعها.

�إز�ء هذ� �لو�قع، ي�صبح �حلديث عن 

باحلكومة،  �ملتعلقة  �مل�صاحلة  م��ف��رد�ت 

�صبقت  كما  و�صمجاً،  مم��ًا  و�لتز�ماتها 

ي��رى  �أن  ي�صتطيع  �مل���رء  ل��ك��ن  �الإ����ص���ارة، 

�أي�صاً ت�صريحات من�صوبة ملحمود عبا�ص 

رئ��ي�����ص �ل�����ص��ل��ط��ة و�حل���ك���وم���ة �مل��رت��ق��ب��ة 

�ملقبلة  �حلكومة  �أن  فيها  ي��وؤك��د  �أي�����ص��اً، 

ب��ال��ت��ز�م��ات منظمة  »���ص��ت��ك��ون م��ل��ت��زم��ة 

�لتي  و�التفاقات  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�ل�صيا�صي  »ب��رن��اجم��ه��ا  و�أن  وق��ع��ت��ه��ا«، 

�صيكون م�صتمد� من برنامج �صيادته«.

عبا�ص يقول �إن �إعان �لدوحة ين�ص 

على ت�صكيل حكومة فل�صطينية جديدة 

مهمتها  وطنية  وكفاء�ت  م�صتقلني  من 

و�لتح�صري  غ����زة،  ق��ط��اع  �إع���م���ار  �إع�����ادة 

و�لت�صريعية  �ل��رئ��ا���ص��ي��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات 

�ملقبلة.

ل��ك��ن �إن ك��ان��ت ه���ذه ه���ي م��ه��م��ات تلك 

�حل���ك���وم���ة، ف���م���ا ه����و ����ص���اأن���ه���ا ب���ال���ت���ز�م���ات 

�مل��ن��ظ��م��ة، و�الت���ف���اق���ات �ل�����ص��اب��ق��ة وك���ل ه��ذ� 

تلك  م��ن  �ل��ت��ز�م  ك��ل  �أن  �ل��ه��ر�ء، خ�صو�صاً 

�مل�صار �إليها قابله تقزمي حلدود �لدور �ملتاح 

�لتن�صيق  خا  ما  معاً،  و�ل�صلطة  للحكومة 

�الأمني �ملطلوب �أن يتم �اللتز�م به بقوة.

حما�ص  رف�صت  فقد  متوقع،  هو  كما 

�ملقبلة  �أن �حل��ك��وم��ة  ع��ب��ا���ص ع��ن  �إع����ان 

�ل�صيا�صي،  ب��ربن��اجم��ه  ملتزمة  �صتكون 

�أبو  �صامي  �حلركة  با�صم  �ملتحدث  وق��ال 

زهري يف ت�صريح له، �إن »�حلكومة �ملقبلة 

�ل�صيا�صي  عبا�ص  بربنامج  لها  عاقة  ال 

و�أ�صاف  ونرف�صه«،  معه  نتعار�ص  �ل��ذي 

على  ب��ن��اء  ت�صكيلها  �مل���ر�د  »�حل��ك��وم��ة  �أن 

�تفاق �مل�صاحلة هي حكومة تو�فق وطني 

لها مهام حمددة وهي حكومة موؤقتة ال 

عاقة لها باأية بر�مج �صيا�صية«.

�أي�����ص��ا على  �أن ح��م��ا���ص م�����ص��رة  غ��ري 

م�صلحة  �أن��ه��ا  وت��رى  بامل�صاحلة،  �ل�صري 

�أن��ه  �ملت�صور  وم��ن  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة،  �ل��ت��و�ف��ق  �صيتم مت��ري��ر 

وف��ق ط��رح عبا�ص، كما مت مترير ق�صايا 

�أخ��رى، حتت �صعار حتقيق �مل�صاحلة مبا 

هي م�صلحة وطنية.

ل��ك��ن ����ص���وؤ�ل �جل�����دوى م���ن ك���ل ه��ذ� 

����ص���وف ي��ب��ق��ى م���ط���روح���اً، وه����و ����ص���وؤ�ل 

�جل������دوى م���ن وج�����ود �ل�����ص��ل��ط��ة، وم��ن 

خ��ي��ار �مل��ف��او���ص��ات، وم���ن خ��ي��ار �الل��ت��ز�م 

�خليار�ت  من  �أي  �ل�صابقة،  باالتفاقات 

ب��ع��ي��د�ً  ك��ل��ه��ا،  �مل��ط��روح��ة  �لفل�صطينية 

�الحتال،  �ملقاومة وجمابهة  من خيار 

�مل�صهد، من  عن  يبدو غائباً  �ل��ذي  وهو 

��صتبعاده،  يتم  مل��اذ�  �أح��د  يفهم  �أن  دون 

�أث���ب���ت �صاحيته  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د  وه���و 

ن�صوء  م��ن��ذ  �لفل�صطينية  �ل��ت��ج��رب��ة  يف 

�لق�صية �لفل�صطينية وحتى �ليوم.

نافذ �أبو ح�صنة

امل�صاحلة.. والتنازع على ال�صالحيات الوهمية
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حركة  يف  �لقيادي  �إ�صر�ب  دخل  �ل�صطور،  هذه  كتابة  حتى 

�ل�65،  يومه  ع��دن��ان  �الأ���ص��ري خ�صر  �ل�صيخ  �الإ���ص��ام��ي  �جل��ه��اد 

�ال�صتمر�ر  على  �أن��ه م�صمم  �أك��دت م�صادر يف �حلركة  وق��ت  يف 

�أحد حماميه حممود  و�أعلن  �صر�حه،  �إط��اق  �إ�صر�به حتى  يف 

كيان �الحتال  �لعليا يف  �ملحكمة  ��صتئناف لدى  ح�صن تقدمي 

للمطالبة باإطاقه. وقالت »موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان« 

»مل  يخو�صها  �ل��ت��ي  �مل��ع��رك��ة  �أن  يعترب  ع��دن��ان  �إن  �هلل،  ر�م  يف 

�صد  جماعية  فل�صطينية  معركة  هي  بل  �صخ�صية،  يوماً  تكن 

للقو�نني  �صارخاً  �نتهاكاً  ت�صكل  �لتي  �الإد�ري  �العتقال  �صيا�صة 

و�التفاقات �لدولية، وما كفلته من حقوق و�صمانات للمحاكمة 

�ملوؤ�ص�صة؛  حمامية  و�أك���دت  و�حل���رب«.  �ل�صلم  وق��ت  يف  �لعادلة 

مدينة  يف  »زي��ف«  م�صت�صفى  يف  ز�رت��ه  بعدما  فر�ن�صي�ص،  �صحر 

�ل�صحية  �مل�صتمر يف ح��ال��ت��ه  �ل��ت��ده��ور  رغ���م  »ع��ل��ى  �أن���ه  ���ص��ف��د، 

�صدرية،  لذبحة  تعر�صه  �أو  �لب�صر  بفقده  �الحتماالت  وزي��ادة 

وفق ما جاء يف �لتقرير �لطبي ملنظمة �أطباء حلقوق �الإن�صان، 

ي�صر �ملعتقل عدنان على مو��صلة �إ�صر�به، مكتفياً بتناول �ملاء 

وحماليل طبية«.

فار�ص  ق��دورة  �لفل�صطيني  �الأ�صري  ن��ادي  رئي�ص  �أطلق  وق��د 

ند�ءه �الأخري الإنقاذ عدنان من »�ملوت �ملحدق به«، د�عياً �ل�صعب 

�صعبية  م�صاركة  �أو�صع  يف  جماهريياً  �لتحرك  �إىل  �لفل�صطيني 

حكومة  �إىل  �الأوىل  ر�صالتني:  الإي�صال  فل�صطني،  �أنحاء  كل  يف 

�صوء  »�أي  و�أن  عدنان،  حياة  عن  �مل�صوؤولية  وحتملها  �الحتال 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  و�أن  وخيمة،  عو�قب  له  �صتكون  �صي�صيبه 

لن يرتكه وحيد�ً يف معركته دفاعاً عن كر�مته«.. فيما �لر�صالة 

�ملتحدة  و�الأمم  �الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  �إىل  موجهة  �لثانية 

ما  يف  ل��اح��ت��ال  �صريكة  تعترب  �الأ���ص��ري  ع��ن  »بتخليها  ب��اأن��ه 

يتعر�ص له، و�أن على �لعامل �إعادة �لنظر يف هذه �ملوؤ�ص�صات �لتي 

عادلة  �أج��ل ق�صية  �لتدخل من  ت�صتطيع  وال  �صاكناً  مل حترك 

�لذي  �الإد�ري  �العتقال  �صيا�صة  �صد  عدنان،  �الأ�صري  يخو�صها 

�صحة  فار�ص  ونفى  �لدولية«.  و�ملو�ثيق  �ملوؤ�ص�صات  كل  رف�صته 

�الأنباء عن �أن عدنان و�فق على فك �إ�صر�به �صرط �إ�صد�ر فتوى 

�صرعية من �صيخ �الأزهر �أحمد �لطيب بعدما طلب و�لده ذلك 

ر�أفة بحاله.

ع��ن �لطعام  �إ���ص��ر�ب��اً  ب��د�أ �الأ���ص��رى يف �صجن ع�صقان  وق��د 

�إد�رة  ق��ر�ر  على  و�حتجاجاً  عدنان  خ�صر  �الأ�صري  مع  ت�صامناً 

�ل�صجن بحرمانهم من �خلروج �إىل �لفورة، �أما وزيرة خارجية 

با�صمها،  بيان  يف  فاكتفت  �أ���ص��ت��ون،  كاثرين  �الأوروب����ي  �الحت���اد 

�ل�صحي  �لو�صع  تدهور  عن  �ملعلومات  بالغ  بقلق  »تتابع  باأنها 

�إىل »بذل كل  �أ�صتون حكومة �الحتال  خل�صر عدنان«، ودعت 

ما ت�صتطيع للحفاظ على �صحة خ�صر عدنان«.

عبد الرحمن نا�صر

خ�صر عدنان.. و�صمود يك�صف العورات جميعًا

 ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ح�صني �ل�صيخ
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بحثت حركة »فتح« خال �جتماع عقده �أع�صاء �حلركة و�أمناء �ل�صر و�أع�صاء �ل�صعب 

�لتنظيمية يف �صمال قطاع غزة، جملة من �لق�صايا �لتنظيمية و�ل�صيا�صية �أهمها م�صاألة 

ترتيب �لو�صع �لد�خلي يف »فتح«، ال �صيما مع �حلديث عن قرب �النتخابات �لرئا�صية 

و�لت�صريعية و�نتخابات �ملجل�ص �لوطني.

�ل�صلطة  رئي�ص  دع��وة  �أب��رزه��ا،  نقاط  ع��ّدة  على  �الت��ف��اق  �إىل  �الج��ت��م��اع  وخل�ص 

»ميثل  �أن��ه  �عتبار  على  ثانية،  رئا�صية  لوالية  للرت�صح  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية 

�الإ���ص��اح  »م�صرية  يف  �ال���ص��ت��م��ر�ر  ���ص��رورة  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  لل�صعب«،  �الأم���ان  �صمام 

و�لنهو�ص باحلركة، من خال �أعمال �لقانون وتطبيق �لنظام على قاعدة �مل�صاءلة 

و�ملحا�صبة«.

و�أّكد �ملجتمعون على �صرورة �النتهاء من �إعادة ترتيب �لو�صع �لد�خلي للحركة مبا 

يرتقي �إىل م�صتوى �لتحديات �ملقبلة، وكذلك بذل �أق�صى جهد ممكن الإجناح �لرتتيبات 

�ملجل�ص  و�نتخابات  و�لت�صريعية  �لرئا�صية  �ملقبلة  باالنتخابات  �خلا�صة  و�لتح�صري�ت 

�لوطني.

وقال �أمني �صر حركة »فتح« الإقليم �صمال غزة؛ جمال عبيد: »�إن هذ� �للقاء ميثل 

على  �حلركة  �أبناء  الإط��اع  �ملقبلة،  �الأي��ام  خال  عقدها  �صيتم  لقاء�ت  ل�صل�صلة  فاحتة 

�لعمل  وتفعيل  و��صتنها�ص  �لتنظيمية  �لق�صايا  ومناق�صة  �ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت  �آخ��ر 

�لتنظيمي يف خمتلف قو�عد �حلركة و�أطرها«.

وتطّرق �الجتماع �لذي تناول �صل�صلة من �لق�صايا �حلركية و�ل�صيا�صية، بينها �لقر�ر�ت 

�إىل بحث �لرتتيبات �جلارية  �الأخ��رية،  �لثوري يف جل�صته  �ملجل�ص  �ل�صادرة عن  �الأخ��رية 

»الإعادة بناء �حلركة وتفعيل خمتلف �للجان«، كما مت ��صتعر��ص �آخر �لتطور�ت يف ملف 

�مل�صاحلة، خ�صو�صاً �التفاق �الأخري يف �لدوحة، باالإ�صافة �إىل حو�ر�ت �لقاهرة.

فتح غزة تر�صح عبا�س



�لفل�صطينيون  ك����ان  ع���ام���اً   63 م��ن��ذ 

�ل���اج���ئ���ون ع���ق���ب �ل��ن��ك��ب��ة ي�����ص��ت��ع��م��ل��ون 

�ل��و���ص��ائ��ل �ل��ب��د�ئ��ي��ة يف �ل��ت��دف��ئ��ة، والأن��ه��م 

ك��ان��و� ي��ع��ي�����ص��ون يف خ��ي��م وزع��ت��ه��ا عليهم 

تكن  مل  �إذ  »�الأون�����������رو�«،  �ل���غ���وث  وك���ال���ة 

ت�صلح �ملد�فئ �مل�صتعملة د�خلياً يف �لبيوت 

حينذ�ك، �لتي تعمل على �لكاز �أو �ملازوت 

يف  �ل��ي��وم  �إىل  �ملنت�صرة  �ل���»���ص��وب��ي��ا«  م��ث��ل 

فكانو�  �أي�صاً،  وفل�صطني  و�صورية  لبنان 

ب�صكل  للتدفئة  �حل��ط��ب  ُي�صعلون  غ��ال��ب��اً 

ج��م��اع��ي )ك����ل �أرب������ع �أو خ��م�����ص ع��ائ��ات 

����ص���وي���اً(، ك��م��ا ك���ان���و� ح��ي��ن��ه��ا ي��ع��ان��ون من 

للمنطقة  �لتحتية  �لبنى  و�صوء  �لوحول 

�أق��ي��م��ت عليها �خل��ي��ام،  �جل��غ��ر�ف��ي��ة �ل��ت��ي 

�لقريبة  ب��ال��ع��ودة  و�الإمي����ان  �ل�صرب  لكن 

�لعز�ء  كان  وبيوتهم  وقر�هم  مدنهم  �إىل 

�لوحيد، و��صتمر ذلك عدة �صنو�ت، وحتى 

بعد �أن حتّولت �خليم �إىل بيوت �إ�صمنتية 

ب�صقوف معدنية، مل يتغري �لو�صع كثري�ً. 

م����ن����ذ ن�������ص���اأت���ه���ا ت�����ع�����اين �مل���خ���ي���م���ات 

بيئية  م�صاكل  من  لبنان  يف  �لفل�صطينية 

�لتحتية  �لبنية  ه�صا�صة  ب�صبب  �صحية 

خال  جلي  ب�صكل  نتائجها  تظهر  �ل��ت��ي 

�جلغر�يف،  �ملوقع  وب�صبب  �الأمطار،  ف�صل 

مثل  �أك���رب،  ب�صكل  �ملخيمات  بع�ص  تتاأثر 

وعني  و�صاتيا  �ل��رب�ج��ن��ة  ب��رج  خميمات 

�حللوة، بحيث تت�صبب �الأمطار بفي�صانات 

ب�صكل  و�ل�صو�رع  �الأزق��ة  �الآ�صنة يف  للمياه 

�صحية  م�����ص��اك��ل  �إىل  »ي������وؤدي  م���ا  الف����ت، 

�ملخيمات«، كما يقول  �أه��ايل  وبيئية لدى 

�لذي  ع��ام��اً(،   80( �ل�صعدي  �إبر�هيم  �أب��و 

يوؤكد �أن: »�ملعاناة ذ�تها منذ عام 1948«.  

قامت �الأون��رو� بتمويل من �الحتاد 

�الأوروبي بو�صع م�صاريع �إ�صاح للبنية 

�ل��ت��ح��ت��ي��ة يف خم���ي���م���ات ب������ريوت )ب����رج 

بعد  �ل��ي��ا���ص(  وم���ار  �صاتيا  �ل��رب�ج��ن��ة، 

حت��رك��ات ت��و����ص��ل��ت ل��ع��دة ���ص��ه��ور، وقبل 

�لتاأهيل  �إع����ادة  م�����ص��روع  بتنفيذ  �ل��ب��دء 

للبنى �لتحتية يف خميم برج �لرب�جنة، 

ع��ق��دت ع���دة ل���ق���اء�ت م�����ص��رتك��ة م��ا بني 

�الأون�������رو� وم��وؤ���ص�����ص��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 

�صرح  ومت  �ملخيم،  يف  �ملعنيني  وخمتلف 

�أه�����د�ف �مل�������ص���روع، ورّح���ب���ت �مل��وؤ���ص�����ص��ات 

بامل�صروع، و�أبدت كل �حلر�ص و�لتعاون، 

وط��رح��ت م��اح��ظ��ات وم��ط��ال��ب تهدف 

�إىل �إجن����اح و�إجن�����از �مل�����ص��روع، وت��ّوج��ت 

من  ل��ل��م�����ص��روع  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  بت�صكيل 

و�ملوؤ�ص�صات،  �ل�صعبية  و�للجان  �الأون��رو� 

�أب��ن��اء  م��ن  �ل��ل��ج��ن��ة مهند�صني  و���ص��ّم��ت 

�ملخيم. 

�أحد  عاماً(،   65( �لعلي  �صامح  ويقول 

�ملعنيني �ملتابعني للم�صاريع: »منذ �إطاق 

ه���ذ� �مل�����ص��روع ك��ان��ت ه��ن��اك مم��اط��ل��ة من 

�لبنية  تاأهيل  تنفيذ م�صاريع  �الأون��رو� يف 

عدم  بحجة  ب��ريوت  خميمات  يف  �لتحتية 

وف���اء �الحت���اد �الأوروب����ي ب��وع��ود �لتمويل 

ذل��ك  و�أدى  ب��امل�����ص��اري��ع،  �ل��ع��م��ل  وت���وق���ف 

�إىل �إغ�����ر�ق ب��ي��وت خم��ي��م ���ص��ات��ي��ا وب���رج 

يف  �الآ���ص��ن��ة، وخ�صو�صاً  ب��امل��ي��اه  �ل��رب�ج��ن��ة 

منطقة »جورة �لرت��صحة«، ثم كانت لدى 

جلنة �ملتابعة عدة مطالب منها: �الطاع 

على ت�صاميم �مل�صروع ومو��صفاته �لفنية، 

وع��ل��ى الئ��ح��ة �الأ����ص���ع���ار، و�حل���ف���اظ على 

�ل�صامة �لعامة لل�صكان، وتاأمني �صامة 

�مل��ن��ازل م��ن �الن��ه��ي��ار�ت �أث��ن��اء �حلفريات، 

باالإ�صافة �إىل ت�صغيل �الأيدي �لعاملة من 

�لفنية  باملعايري  و�الل��ت��ز�م  �ملخيم،  �أب��ن��اء 

�ملتفق عليها.. ومل يتم �الأخذ مبعظم هذه 

�ملطالب«.

�لذي  �مل�صروع  »ن�ص  �لعلي:  وي�صيف 

�أع��ل��ن��ت ع��ن��ه �الأون�������رو�، ع��ل��ى ب��ن��اء �صبكة 

�لبدء  مت  وعندما  �الأم��ط��ار،  ملياه  �صرف 

�صبكة  بناء  �أن  تبنّي   ،2010 ع��ام  بامل�صروع 

على  فقط  تقت�صر  �الأم��ط��ار  ملياه  �صرف 

ت�صمل  وال  للمخيمات،  �لرئي�صة  �ملد�خل 

�مل�صاريع بناء �صبكة ل�صرف مياه �الأمطار، 

�الأم��ط��ار   م��ي��اه  ت��دف��ق  ت��ع��ال��ج م�صكلة  وال 

يف �مل��ن��اط��ق �الأك�����ر ت�������ص���رر�ً، خ�����ص��و���ص��اً 

و���ص��ط خم��ي��م ���ص��ات��ي��ا، وم��ن��ط��ق��ة »ج���ورة 

�لرت��صحة« يف خميم برج �لرب�جنة كونها 

منطقة منخف�صة ن�صبياً«. 

�ل���ي���وم، ك���ان���ت �ل��ع��ا���ص��ف��ة �ل���ت���ي م��رت 

�أه��ايل خميم برج  على لبنان قا�صية على 

�ل��ي��ا���ص، بحيث  وم��ار  و�صاتيا  �ل��رب�ج��ن��ة 

و�جه �لاجئون �لكثري من م�صاكل �صرف 

مياه �الأمطار ب�صبب �لثغر�ت �جلّمة �لتي 

�أدت �ىل تفاقم �لو�صع �ملزري يف عدد من 

�لتي  �حلفر  �صد  �صوء  ب�صبب  �ل��زور�ي��ب« 

�مل��ح��اوالت  ك��ل  وف�صلت  �مل�صاريع،  خّلفتها 

�لكثرية �ملرجتلة الأهايل �ملخيم يف �صد هذه 

�أم وفيق )54 عاماً( من  �لثغر�ت« وتقول 

خميم برج �لرب�جنة: »�أقوم ب�صطف �ملياه 

من �لزقاق مع جار�تي كل يوم عدة مر�ت، 

رنا  تب�صَّ ���ص��ن��و�ت،  ذل��ك منذ  �ع��ت��دن��ا  وق��د 

�إ�صاح  م�صروع  بتنفيذ  �لبدء  بعد  خ��ري�ً 

��صتفحلت  �مل�صكلة  لكن  �لتحتية،  �لبنية 

�أن �الأوح��ال �لناجتة من  �أك��ر، خ�صو�صاً 

وتدخل  �مل��ج��اري  ت�صد  �أ�صبحت  �حلفر 

حاد�ً  كان  »�ل�صقيع  وت�صيف:  �لبيوت«، 

مقطوعة  د�ئ��م��اً  و�لكهرباء  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 

وو���ص��ائ��ل �ل��ت��دف��ئ��ة م��ع��دوم��ة، ق��ل��ة من 

تاأمني  ي�صتطيعون  �لذين  �ملخيم  �أهايل 

�لغاز �أو �لكهرباء نتيجة �لغاء وتو��صع 

�الإمكانات«. 

يف �الآون���ة �الأخ���رية �أ���ص��درت �للجان 

بيانات  ع��دة  �ملخيمات  ب��اأو���ص��اع  �ملعنية 

��صتنكار، دعت فيها �الأون��رو� �إىل حتّمل 

للتد�عيات  حلول  و�إي��ج��اد  م�صوؤولياتها 

�ملتولدة عن كل هذه �لثغر�ت، ونا�صدت 

�مل��م��ّول��ني و�الأون������رو� لتعميم  �ل��ب��ي��ان��ات 

�مل�������ص���اري���ع ع���ل���ى ك����ل �مل���خ���ي���م���ات �ل��ت��ي 

وترميم  �إ����ص���اح  �إىل  معظمها  حت��ت��اج 

يف ���ص��ب��ك��ات �ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل�����ص��رف 

جهاز  بتاأليف  طالبت  كذلك  �ل�صحي، 

للرقابة �ملالية و�مليد�نية ل�صمان ح�صن 

���ص��ري �ل��ع��م��ل و�ل��ت�����ص��اور م��ع �ل��اج��ئ��ني 

�الأف�صل الإد�رة  �لطرق  وممثليهم حول 

مثل هذه �مل�صاريع �ملهمة. 

تتغري كثري�ً  و�ليوم مل  �الأم�ص  بني 

لكن وحتى  �ملخيمات،  �ل�صتاء يف  معاناة 

بعد مرور 63 عاماً، فاإن �لعز�ء يبقى �أن 

تنتهي ُمعاناة �ل�صتاء.. و�ل�صيف، وياأتي 

»ربيع �لعودة«.

�صامر ال�صيالوي
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ب���ع���د �ل��ف�����ص��ائ��ح �جل��ن�����ص��ي��ة ل��ع��دد 

م���ن �ل���ق���ادة و�مل�����ص��وؤول��ني �ل�����ص��ه��اي��ن��ة، 

�إي�������ص���ل، م���دي���ر مكتب  �ع�����رتف ن���ت���ان 

بنيامني  �ل�صهيونية،  �حلكومة  رئي�ص 

نتنياهو باإقد�مه على �لتحر�ص باإحدى 

�مل���وظ���ف���ات �ل��ت��ي ت��ع��م��ل حت���ت �إم���رت���ه، 

و�أعلن �ملكتب �أن �إي�صل �صي�صتقيل مطلع 

�ل�صهر �لقادم، وذلك بعد �التفاق على 

�لتحّر�ص  ق�صية  ح��ول  �الدع��اء  �صفقة 

�ملتهم بها، و�لتي و�فق عليها  �جلن�صي 

يهود� فاين�صطاين، �مل�صت�صار �لق�صائي 

للحكومة �ل�صهيونية.

وتق�صي �ل�صفقة باأن تقدم �صكوى 

�إىل حمكمة �الآد�ب بحق �إي�صل، تتهمه 

بالتحر�ص مبوظفة يف مكتب نتنياهو، 

بعد  من�صبه،  م��ن  ي�صتقيل  �أن  مقابل 

و�أن  �إل��ي��ه،  �ملوجهة  بالتهم  �الع���رت�ف 

تقت�صر �لعقوبة على توبيخه ب�صدة.

�لتحّر�ص  �الت��ه��ام  الئ��ح��ة  و�صملت 

ب�����ص��ك��ل وق����ح ج������د�ً، و�الع�����ت�����د�ء على 

�لدخول  خال  من  �لفرد  خ�صو�صية 

�إىل حا�صوب �ملوظفة و�إر�صال معلومات 

�إىل ج���ه���ات ع��دي��دة  ���ص��خ�����ص��ي��ة ع��ن��ه��ا 

رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة، م��ن دون  يف مكتب 

�إر���ص��ال  كذلك  مهني،  �صبب  �أي  وج��ود 

منا�صبات  يف  للموظفة  خاعية  �صور 

خمتلفة.

و�ع������رتف �ي�����ص��ل ب���ال���ق���ول: »ل��ق��د 

�جن�����ررت ل��ت��دخ��ل م��ت��ز�ي��د يف ���ص��وؤون 

�أم��ت��ن��ع عن  �أن  �مل���وظ���ف���ة، وك����ان ع��ل��ّي 

ذلك«.

ه��ن��اك  �أن  ذك�������ره،  �جل����دي����ر  وم�����ن 

�رتفاعاً كبري�ً يف ن�صب حاالت �لتحّر�ص 

�جلن�صي يف �لدو�ئر �لر�صمية يف �لكيان 

�مل�صتويات،  خمتلف  وعلى  �ل�صهيوين 

وذك�����ر ع����دد م���ن و����ص���ائ���ل �الإع�������ام يف 

�لكيان �لغا�صب �أن هناك حاالت كثرية 

جرى  �جلن�صية  �لف�صائح  ق�صايا  من 

�لتكتم عليها الأ�صباب غري معروفة.

ومن �أبرز ق�صايا �لف�صاد �الأخاقي 

من  ك���ل  �إد�ن�������ة  �ل�����ص��اب��ق��ة،  و�الإد�ري 

�لرئي�ص �ل�صابق كت�صاف و�إيهود �أوملرت 

بتهم  نف�صه  ونتنياهو  ر�ب��ني  و�إ�صحاق 

ف�صاد عديدة.

م�صل�صل الف�صاد الأخالقي م�صتمر لدى امل�صوؤولني يف الكيان ال�صهيوين

مدير مكتب نتنياهو �صي�صتقيل بعد اعرتافه بتهمة حتر�س
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كرثت يف الآونة الأخرية 

التلفيقات »الإ�رسائيلية« املف�ضوحة 

حلوادث اغتيال دبلوما�ضييها يف 

اخلارج، يف م�ضعى اأقل ما يقال 

فيه اإنه مثري لل�ضفقة، وهو يدخل 

يف اإطار حملة الربوباغندا الدعائية 

التي تعد لها قبيل تنفيذ اأي �رسبة 

ع�ضكرية �ضد اإيران؛ ل�ضتدرار 

العطف الدويل.

ويف �ضوء املزاعم الراهنة باأن 

اجلمهورية الإ�ضالمية كانت وراء 

تفخيخ �ضيارة عرث عليها بالقرب 

من ال�ضفارة »الإ�رسائيلية« يف 

تبلي�ضي؛ جورجيا، بهدف اغتيال 

دبلوما�ضيني »اإ�رسائيليني«، ناهيك 

عن التفجري يف نيودلهي، تثار 

اأ�ضئلة كثرية حول نوايا »اإ�رسائيل« 

اخلبيئة، وعن قرب موعد احلرب 

التي ترغب يف �ضنها على ايران، 

خ�ضو�ضًا اأن املتفجرات وللمفاجاأة 

مل تت�ضبب يف مقتل اأي دبلوما�ضي 

»اإ�رسائيلي«، بل كانت عبارة عن 

هجمات بدائية ولي�س من املمكن 

اأن تكون من تدبري جهات دولية.

ال�����ش��رط��ة  ف���ك���ك���ت  ����ش���ب���اط،   13 يف 

اجلورجية عبوة نا�شفة كانت قد ُو�شعت 

حتت �شيارة تابعة لل�شفارة »الإ�شرائيلية« 

يف ت��ب��ل��ي�����ش��ي، يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه ت��ق��ري��ب��اً 

»قنبلة  انفجرت  فقط  دقائق  بعد  وعلى 

ل�شقة« ُو�شعت على �شيارة تقل موظف 

نيودلهي،  يف  »الإ�شرائيلية«  ال�شفارة  يف 

اإ�شابة زوجته. وفيما حتدثت  اإىل  واأدت 

امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اأن ه��ن��اك راب��ط��اً م��ا بني 

عن  م��ن��ه��م��ا  اأي  ي�����ش��ف��ر  مل  احل����ادث����ني، 

�شقوط اأي قتلى.

ومل ت��ك��د مت���ر اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ح��ت��ى مت 

مقتل  ح��ول  كثرية  �شائعات  يف  ال��ت��داول 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��و���ش��اد »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي« يف 

اإ�شبانيا، واإحباط حماولة اغتيال لوزير 

احل���رب »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي« اإي��ه��ود ب���اراك يف 

اأن��ه��ا جم��رد  ���ش��ن��غ��اف��ورة، ليتبني لح��ق��اً 

للفت  »اإ�شرائيلية«  جهات  بثتها  اأكاذيب 

»اإ�شرائيل«  وجهت  ما  و�شرعان  النتباه، 

هذه  لتن�شم  اإي���ران،  اإىل  التهام  اأ�شابع 

احل��وادث اإىل جملة م��وؤام��رات مزعومة 

وامل��واط��ن��ني  الدبلوما�شيني  »ت�شتهدف 

الإ�شرائيليني« تروج لها الدولة العربية، 

ملقتل  تنتقم  اأن  تريد  اإي���ران  اأن  بذريعة 

على  ال��ن��ووي��ني  علمائها  اأب����رز  م��ن  ث��ل��ة 

ي���د امل���و����ش���اد.. ل��ك��ن ال�������ش���وؤال امل���ط���روح 

ه���و: ك��ي��ف مي��ك��ن ل��دول��ة تتمتع ب��ق��وات 

ع�شكرية وا�شتخبارية كبرية مثل اإيران، 

بنف�س  التفجريات  تنفيذ  يف  تف�شل  اأن 

كما  الع��ت��داء  ح���وادث  لتبدو  الطريقة، 

اأو مبتدئني  ه����واة  ت��دب��ري  اأن��ه��ا م��ن  ل��و 

اأن  اإىل  الإ�شارة  مع  للتدريب؟  يفتقرون 

اجل��زء  يف  و���ش��ع��ت  ج��ورج��ي��ا  يف  القنبلة 

اخللفي من ال�شيارة، بينما من املعروف 

ما  ع��ادة  »الإ�شرائيلي«  الدبلوما�شي  اأن 

جانب  اإىل  الأم���ام���ي  امل��ق��ع��د  يف  يجل�س 

»اإ���ش��رائ��ي��ل« هي  تكون  ومل���اذا ل  ال�شائق! 

الأ�شرار  اأن  ل�شيما  الأعمال،  هذه  وراء 

ل��ل��غ��اي��ة، رغ���م ال�شجة  ك��ان��ت حم�����دودة 

الإع����ام����ي����ة ال���ك���ب���رية ال���ت���ي اأح��ي��ط��ت 

فيما  ونيودلهي،  جورجيا  يف  باحلادثنينْ 

مت نفي ح�شول املحاولتني يف �شنغافورة 

واإ�شبانيا! 

حملة دعائية

م��ن ال��وا���ش��ح اأن ه��ن��اك حم��اول��ة ج��ادة 

»اإ�شرائيل«  التي ت�شنها  لت�شعيد احلملة 

ومن خلفها الوليات املتحدة �شد اإيران 

واتهامها  امل��ع��ت��دي،  ب�شورة  لت�شويرها 

لاإرهاب  راعية  دولة  فقط  لي�شت  باأنها 

دول��ة  اأي�شاً  ب��ل  الإره��اب��ي��ة،  وللمنظمات 

م�����ش��وؤول��ة ع��ن ت��ف��ج��ريات اإره��اب��ي��ة �شد 

دبلوما�شيني ومدنيني.

الع������ت������داءات  ت���ك���اث���ر  اإىل  ون�����ظ�����راً 

امل���زع���وم���ة يف الأ����ش���ب���وع���ني امل��ا���ش��ي��ني، 

ت���زاي���دت ال�����ش��ك��وك ح����ول ق���ي���ام اأج���ه���زة 

وتنفيذ  باإعداد  »الإ�شرائيلية«  املخابرات 

العتداءين على ال�شفارات »الإ�شرائيلية« 

يف ال��ه��ن��د وج���ورج���ي���ا ب��ن��ف�����ش��ه��ا، وع��ل��ى 

ال��روي��ج لت��ه��ام��ات اأخ���رى �شد اي���ران، 

ال��ت��ف��ج��ريات  م�����ش��وؤول��ي��ة  حتميلها  منها 

الأخرية يف بانكوك؛ تاياند.

من  لإي��ران  التهم  »اإ�شرائيل«  وتكيل 

خ����ال ت��ط��وي��ع ك���اف���ة و���ش��ائ��ل الإع�����ام 

والغربية  والأم��ريك��ي��ة  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« 

ل�شاحلها، وعرب بروز تقارير وحتليات 

حتاول اإيجاد �شلة بني التفجريات وبني 

عنا�شر تابعة للحر�س الثوري الإيراين، 

حليفاً  باعتباره  اهلل«،  ل���»ح��زب  حتى  اأو 

لإيران.

على  للح�شول  »اإ���ش��رائ��ي��ل«  وت�شعى 

ن��ت��ائ��ج اأغ��ل��ى واأث��م��ن م��ن اإ���ش��اب��ة بع�س 

الأف��������راد مم���ن ي��ع��م��ل��ون يف ال�����ش��ف��ارات 

حيث  وجورجيا،  الهند  يف  الإ�شرائيلية 

�شيبيح  التفجريات  ه��ذه  من  العائد  اإن 

ل��ه��ا ت��وج��ي��ه ال��ت��ه��م اجل���زاف���ي���ة ل��ل��دول��ة 

الإي��ران��ي��ة، ل��ذل��ك فهي ل��ن ت��ت��وان��ى عن 

ال��ت�����ش��ح��ي��ة ب��ب��ع�����س الأف���������راد ل��ت��م��ري��ر 

خططها الإقليمية والع�شكرية.

 وميكن من خال متابعة التهامات 

بينها  م�شركة  نقاط  اإيجاد  والأح���داث 

وب�����ني ذرائ�������ع وح���ج���ج ك���ث���رية ���ش��ب��ق اأن 

لإع��داد  ووا�شنطن  »اإ�شرائيل«  ا�شتغلتها 

لبنان  احل���رب على  و���ش��ن  حت��ال��ف دويل 

دول  اأنهما  بادعاء  والعراق،  واأفغان�شتان 

واأن الأخ��رية متتلك  ل��اإره��اب،  حا�شنة 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل. 

يف  التفجريات  ح��دوث  وبعد  والآن،   

ال�����ش��ف��ارت��ني الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ت��ني يف ك��ل من 

طريقة  اأن  لنا  يت�شح  وجورجيا،  الهند 

الإع��������داد وال��ت��ن��ف��ي��ذ اأُع�������دت خ�����ش��ي�����ش��اً 

ل���ك���ي ت��ل��ق��ي ت��ب��ع��ي��ة ه�����ذا ال���ع���م���ل ع��ل��ى 

اإي����ران، وت��وج��ي��ه الت��ه��ام اإل��ي��ه��ا ك���»دول��ة 

راع��ي��ة ل����اإره����اب«، وي��ت��م ذل���ك مت��ه��ي��داً 

ل�شتقطاب بع�س الدول مل�شايرة الركب 

دويل  حت��ال��ف  وت�شكيل  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي«، 

اإي���ران؛  �شد  ع�شكرية  �شربة  لأي  داع��م 

على  انق�س  ال���ذي  التحالف  ن�شق  على 

اأفغان�شتان والعراق.

هناك  اأن  توؤكد  املت�شاعدة  الأح���داث 

نية مبيتة للهجوم على اإيران، واأن هناك 

�شربة  لتوجيه  »اإ�شرائيلية«  ا�شتعدادات 

الإي��ران��ي��ة  ال��ن��ووي��ة  للمن�شاآت  م��ب��ا���ش��رة 

الهند  ب��ت��ف��ج��ريات  ي�����ش��م��ى  م���ا  ع��ل��ى  رداً 

احلملة  تتوا�شل  عليه  وبناء  وجورجيا. 

اأن�شارها  م��ن  اإي����ران  لتجريد  ال�����ش��ع��واء 

اخلليجية  ال���دول  ولتاأجيج  وحلفائها، 

�شدها بغية فر�س ح�شار قار�س عليها 

ب���راً وب��ح��راً، وع��زل��ه��ا مت��ام��اً ع��ن العامل 

حتى ت�شبح �شيداً �شهًا.

رف�ض اإيراين

قاطع  ب�شكل  اإي���ران  رف�شت  جهتها،  م��ن 

توريطها،  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  الت��ه��ام��ات  ه��ذه 

اأنها هي من تعّر�شت جلملة اعتداءات  علماً 

واآخرها  اأرا�شيها،  على  املو�شاد  اأذرع  نفذتها 

مقتل عامل نووي �شاب يف انفجار �شيارة عرب 

دراجة  على  رجل  و�شعها  مغناطي�شية  قنبلة 

نارية.

بالهجوم  �شالعة  ت��ك��ون  اأن  اإي���ران  ون��ف��ت 

على �شفارتينْ »اإ�شرائيل« يف الهند وجورجيا، 

اأبيب  اأن التهامات التي وجهتها تل  معتربة 

يف هذا الإطار »ل اأ�شا�س لها«، متهمة تل اأبيب 

التي  العمليتني لاإ�شرار بالعاقات  بتنفيذ 

رئي�س  ك��ان  بعدما  بالبلدين،  طهران  تربط 

قد  نتنياهو  بنيامني  »الإ�شرائيلي«  ال���وزراء 

حّمل اإيران امل�شوؤولية.

اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  واع��ت��رب 

املزاعم  اأن  مهمانرب�شت،  رام��ني  الإي��ران��ي��ة؛ 

النف�شية  احلرب  اإط��ار  يف  »تاأتي  الإ�شرائيلية 

للكيان الغا�شب �شد اجلمهورية الإ�شامية 

باأن  »العامل على علم  اأن  الإيرانية«، م�شيفاً 

ولي�س  ل���اإره���اب،  �شحية  اأك����رب  ه��ي  اإي�����ران 

التي  التفجريات  �شل�شلة  من  ذل��ك  على  اأدل 

ت�شتبيح العلماء يف �شوارع العا�شمة«.

اأن على الدول التي  و�شرح مهمانرب�شت 

تدعم علنياً الأعمال الإرهابية اأن »تو�شح ملاذا 

تدافع وتدعم ممار�شات وجرائم املجموعات 

املنطقة،  دول  و���ش��ائ��ر  اإي�����ران  يف  الإره���اب���ي���ة 

حتى اأنها �شطبت اأ�شماء هذه املجموعات من 

قوائم التنظيمات الإرهابية«، وقال املتحدث 

با�شم اخلارجية الإيرانية اإن باده »ترى باأن 

جذور الإرهاب يف العامل يجب اقتاعها من 

قبل جميع الدول وبعزم واإرادة دولية«.

م�شوؤولية  اإي����ران  نتنياهو  حتميل  واأت���ى 

ب��ع��د تلميح وزي����ر خ��ارج��ي��ت��ه؛  الع����ت����داءات، 

اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان، ب���اأن »اإ���ش��رائ��ي��ل« تعرف 

اجلهة التي تقف وراء تلك الإعتداءات. وقال 

عدة  �شاهدنا  الأخ��رية  الأ�شهر  »يف  نتنياهو: 

الإ�شرائيليني  املواطنني  ملهاجمة  حم��اولت 
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جنود �شهاينة

موعد الحرب
حرب  عن  معلومات  منها،  الأوروب��ي��ة  �شيما  ول  الغربية،  الدوائر  تتداول 

يف  املنت�شرة  النووية  ومواقعها  اإي��ران  �شد  الإ�شرائيلي  اجلي�س  ي�شنها  مقبلة 

بني  يتفاوت  الع�شكرية  احلملة  توقيت  ف��اإن  واإل  الباد،  من  متفرقة  اأنحاء 

ال�شيا�شية  الطبقة  داخ��ل  ال�شائد  الغمو�س  نتيجة  وذل��ك  واخل��ري��ف،  الربيع 

ا�شتخباراتها ومن جراء الردد داخل الإدارة  »اإ�شرائيل« واأجهزة  احلاكمة يف 

 3 الأمريكية. وينتظر عدد من الدوائر الغربية امل�شوؤولة الجتماع املقرر يف 

اآذار املقبل بني الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما ورئي�س احلكومة الإ�شرائيلية 

ت�شلكه  قد  ال��ذي  الجت��اه  من  للتاأكد  الأبي�س«  »البيت  يف  نتانياهو  بنيامني 

الأمور. 

ورّجحت اأو�شاط متابعة لهذا امللف اأن الغارات الإ�شرائيلية على اإيران هي 

ليون  الأم��ريك��ي  الدفاع  وزي��ر  اأطلع  بعدما  بالتوقيت  فقط  مرتبطة  م�شاألة 

بانيتا قبل اأيام زماءه يف حلف �شمال الأطل�شي على اآخر املعلومات املتوافرة 

لديه، مبدياً اقتناعه بح�شولها بني ني�شان وحزيران.

اإىل  ب��الإ���ش��ارة  ب��اري�����س،  ومنها  اأوروب���ي���ة،  عوا�شم  ب���داأت  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 

توؤكد  وديبلوما�شية  ع�شكرية  ج��ه��ات  م��ن  ا�شتخل�شتها  متطابقة  معطيات 

بعدما  اإي���ران،  على  اإ�شرائيل  ت�شنه  ع�شكري  هجوم  من  احلقيقية  »اخل�شية 

اأعطى كل من نتانياهو ووزير دفاعه اإيهود باراك موافقتهما، فيما بقي جهاز 

املو�شاد معار�شاً احلرب«.

ال��ر���ش��ائ��ل من  »ك��ل  اأن  اأم��ريك��ي  م�����ش��وؤول  »ه��اآرت�����س« ع��ن  ونقلت �شحيفة 

اإ�شرائيل يف ال�شهور ال�شتة الأخرية، ترجح �شربة اإ�شرائيلية لإيران«، م�شيفاً: 

»نعتقد باأن اإ�شرائيل مل تقرر هل �شت�شن هجوماً )على ايران( اأم ل، لكن يت�شح 

لنا اأن ذلك مو�شع در�س جدي« من جانبها.

ملف خاص
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»حكومة  اأن  م�شيفاً  دول«،  ع��دة  يف  واليهود 

توا�شل  �شوف  الأمنية  واأجهزتها  اإ�شرائيل 

الإره��اب  �شد  املحلية  ال�شلطات  مع  التعاون 

العاملي الذي ترعاه اإيران«.

وم����وؤخ����راً، ك��ان��ت »اإ���ش��رائ��ي��ل« ق��د رفعت 

م���ن ح��ال��ة م�����ش��ت��وى ال���ت���اأه���ب يف ���ش��ف��ارات��ه��ا 

لهجمات  حت�شباً  ال��ع��امل،  ح��ول  وقن�شلياتها 

حمتملة �شد من�شاآت »اإ�شرائيلية«.

وال���اف���ت يف الأم�����ر وامل���ث���ري ل��ل��ري��ب��ة هو 

جورجيا  يف  »الإ�شرائيلي«  ال�شفري  م�شارعة 

عن  معلومات  لديهم  كانت  ب��اأن��ه  للت�شريح 

ال��ق��ي��ادي يف  اغ��ت��ي��ال  ا���ش��ت��ه��داف��ه��م مبنا�شبة 

�شريح  ات��ه��ام  يف  مغنية؛  ع��م��اد  اهلل«  »ح���زب 

هنا:  البديهي  ال�����ش��وؤال  لكن  اهلل«..  ل���»ح��زب 

اأراد احل���زب واإي����ران الن��ت��ق��ام وال��ث��اأر  اإذا م��ا 

ملغنية، هل تكون حماولة الرد مك�شوفة لهذه 

مل  بحيث  مدرو�شة،  وغ��ري  وبدائية  الدرجة 

اإ�شابة  ي�شفر عنها يف تفجريات الهند �شوى 

مفعول  اإب��ط��ال  مت  والأخ���رى  قلة،  اأ�شخا�س 

املتفجرات قبل وقوعها؟!

ت��ك��رر  »اإ�����ش����رائ����ي����ل«  اأن  ال����وا�����ش����ح  م����ن 

ال�����ش��ي��ن��اري��و الأم���ريك���ي ال���ذي ���ش��ه��دن��اه قبل 

اأ���ش��ه��ر؛ ح���ني وج��ه��ت وا���ش��ن��ط��ن الت��ه��ام��ات 

لإيران ب�شلوعها يف حماولة اغتيال ال�شفري 

ال�شعودي يف وا�شنطن، وا�شتطاعت اأن حت�شد 

لإي���ران، بعدما ف�شلت يف  دول��ي��اً م�شاداً  راأي���اً 

النووي، وحتى  برناجمها  اإدانتها بخ�شو�س 

الدولية،  بالعقوبات  اإي���ران  تتاأثر  مل  ال��ي��وم 

على  واإ�شراراً  قوة  زادتها  ال�شغوطات  اإن  بل 

ا�شتكمال برناجمها النووي ال�شلمي.

احتمال احلرب

مع  وت��زام��ن��اً  الأخ����رى،  ال�شفة  على 

الت��ه��ام��ات »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« �شد اي���ران، 

وزي��ر  اأن  اأمريكية  اإع���ام  و�شائل  ذك��رت 

يعتقد  بانيتا  ل��ي��ون  الأم���ريك���ي  ال��دف��اع 

توجه  لأن  م��ت��زاي��داً  اح��ت��م��اًل  ه��ن��اك  اأن 

يف  لإي����ران  ع�شكرية  �شربة  »اإ���ش��رائ��ي��ل« 

ربيع ه��ذا ال��ع��ام، ملنع ط��ه��ران م��ن �شنع 

»هناك  اأن  بانيتا  ويعتقد  ن��ووي��ة،  قنبلة 

اإ�شرائيل  ت�شرب  لأن  ق��وي��ة  اح��ت��م��الت 

ح��زي��ران،  اأو  اأي����ار  اأو  ن��ي�����ش��ان  اإي�����ران يف 

اإي����ران م��ا و�شفه  ت��دخ��ل  اأن  وذل���ك قبل 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ون ب���»م��ن��ط��ق��ة ح�����ش��ان��ة« 

يخ�شى  اإذ  ن��ووي��ة،  قنبلة  �شنع  يف  للبدء 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون اأن���ه ق��ري��ب��اً ج���داً �شيكون 

الإي��ران��ي��ون ق��د خ��زن��وا كمية كافية من 

عمق  يف  من�شاآت  يف  املخ�شب  اليورانيوم 

ال���ن���ووي، واأن���ه  ال�����ش��اح  الأر������س ل�شنع 

ع��ن��دئ��ذ ف���اإن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وح��ده��ا 

�شيمكنها منعهم ع�شكرياً«. واعترب بع�س 

ع�شكرية  م��ن��اورات  ت��اأج��ي��ل  اأن  املحللني 

كانت  م�شركة  »اإ�شرائيلية«   - اأمريكية 

م���ق���ررة ه����ذا ال���رب���ي���ع رمب����ا ي�����ش��ري اإىل 

احتمال هجوم »اإ�شرائيلي« قريباً.

وقال م�شوؤولون اأمريكيون واأوروبيون 

اإن اإدارة اأوباما قلقة ب�شكل متزايد ب�شاأن 

لقادة  ال�شتفزازية  العلنية  الت�شريحات 

»اإ�شرائيل« فيما يتعلق بالربنامج النووي 

الإي�������راين، ل��ك��ن��ه��ا ل مت��ل��ك اأدل�����ة م��ادي��ة 

اإي��ران خال  �شرب  اأبيب  تل  اعتزام  عن 

امل�شوؤولون  وقال  املقبلة.  القليلة  ال�شهر 

ونق�س  الأم����ريك����ي،  ال��ي��ق��ني  ان���ع���دام  اإن 

جتاه  »اإ�شرائيل«  خطط  ب�شاأن  املعلومات 

اإي�������ران، ه���ي ���ش��ب��ب ت��ق��ي��ي��م م��ث��ري للقلق 

ل��ل��م��وق��ف ال����ذي ���ش��در ع���ن ب��ان��ي��ت��ا، وق��د 

لإي��ران  »الإ�شرائيلية«  التهامات  عززته 

ب�شن تفجريات �شبه بدائية.

ب�����������دوره، ح��������ّذر وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة 

ال���ربي���ط���اين؛ ول���ي���ام ه��ي��غ، »اإ���ش��رائ��ي��ل« 

توجيه عمل ع�شكري �شد  تداعيات  من 

اإيران، معترباً ذلك لي�س »من احلكمة«. 

امل�شار  اإع��ط��اء  ���ش��رورة  و���ش��دد هيغ على 

امل������زدوج م���ن خ����ال ان��ت��ه��اج ال��ع��ق��وب��ات 

الق���ت�������ش���ادي���ة وامل����ف����او�����ش����ات »ف��ر���ش��ة 

عن  بالتخلي  ط��ه��ران  لإق��ن��اع  حقيقية« 

طموحاتها النووية، وذلك و�شط تقارير 

»الإ�شرائيلية«  احلكومة  ب��اأن  بريطانية 

ت��در���س ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ات ���ش��د اإي�����ران يف 

غ�شون اأ�شهر.

وب����ع����د ال���ت�������ش���ري���ح���ات الأم����ريك����ي����ة 

وال��ربي��ط��ان��ي��ة، ���ش��ّع��دت »اإ���ش��رائ��ي��ل« من 

حدة لهجتها، وقال رئي�س اأركان اجلي�س 

غانت�س،  ب��ي��ن��ي  اجل����رال  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي؛ 

�شتتخذ وحدها  »اإ�شرائيل«  اإن  ب�شافة، 

»اإ�شرائيل  اأن  معترباً  �شرب اإيران،  قرار 

ه���ي احل���ام���ي ال��رئ��ي�����ش��ي لأم��ن��ه��ا، وه���ذا 

دورنا كجي�س، وعلى اإ�شرائيل الدفاع عن 

متثل  ل  اإي���ران  اأن  على  و���ش��دد  نف�شها«، 

»م�شكلة  بل  اإ�شرائيلية«،  »م�شكلة  فقط 

اإقليمية ودولية«.

وقد ا�شتدعى هذا الت�شريح ت�شريحاً 

اجليو�س  اأرك��ان  رئي�س  قبل  من  م�شاداً 

الأم��ريك��ي��ة؛ اجل���رال م��ارت��ن دميب�شي، 

اأخ��رياً، حمذراً من  الذي زار »اإ�شرائيل« 

اأن »ال�شتئثار بقرار مفاده اأن الوقت بات 

منا�شباً خليار ع�شكري )�شد ايران(، اأمر 

�شابق لأوان��ه«، وقال:»لي�س من احلكمة 

ال��وق��ت  اي����ران، يف  ق���رار ملهاجمة  ات��خ��اذ 

من  واثقة  الأمريكية  الإدارة  ال��راه��ن.. 

اإذ  خماوفنا،  يتفهمون  الإ�شرائيليني  اأن 

اإن توجيه �شربة يف هذا الوقت �شيزعزع 

اإ�شرائيل  اأهداف  ولن يحقق  ال�شتقرار، 

على املدى الطويل«.

ال��ع��ق��وب��ات  اأن  »اأع���ت���ق���د  واأ������ش�����اف: 

الق��ت�����ش��ادي��ة، وال��ت��ع��اون ال����دويل ال��ذي 

ب��دءاً  العقوبات،  ح��ول  جمعه  من  متكنا 

الإي��راين  النظام  اإن  ثمارهما..  يعطيان 

لع�����ب ع����ق����اين، ول����ذل����ك ن��ع��ت��ق��د اأن 

الطريق الذي اخرناه هو الأكرث حذراً 

حتى الآن«.

وب������راأي حم��ل��ل��ني يف ����ش���وؤون ال�����ش��رق 

»ح��رب  يف  ت�شعيداً  ثمة  ف���اإن  الأو����ش���ط، 

ال���ظ���ل« ب���ني »اإ����ش���رائ���ي���ل« واإي�������ران، كما 

التي  الإره���اب���ي���ة«  اأن م��وج��ة »احل�����وادث 

ت��ق��ع يف زواي����ا ب��ع��ي��دة م��ن ال��ع��امل ب���داأت 

اإذ تاأتي  امل�����ش��وؤول��ني الأم��ريك��ي��ني،  ت���وؤرق 

وبانكوك،  ونيودلهي  تبلي�شي  تفجريات 

خال  اإيرانيني  ا�شتهدفت  هجمات  بعد 

اأ���ش��ل��وب  اأن  ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ي��ني، ع��ل��م��اً 

واقعة  مع  كبرياً  ت�شابها  يحمل  الهجوم 

اغتيال عامل نووي اإيراين ال�شهر الفائت 

القنابل  ا�شتخدام  ويحاكي  ط��ه��ران،  يف 

التابعة  ال�شيارات  تفجري  يف  الا�شقة 

لل�شفارة الإ�شرائيلية يف الهند وجورجيا 

من قبل رجل يقود دراج��ة، النهج الذي 

ا�شتخدمه عماء »اإ�شرائيل« يف طهران.

م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، اع���ت���رب اخل�����رباء 

ن��ي��ودل��ه��ي  ال��ت��ي ُوج�����دت يف  ال��ق��ن��اب��ل  اأن 

وت��ب��ل��ي�����ش��ي ك����ان����ت ب����دائ����ي����ة، واأه��������داف 

فاإن  وبالتايل  »ثانوية«،  كانت  الهجمات 

الطابع املحدود للهجمات يثبت اأن هناك 

موؤامرة ما تن�شج يف اخلفاء.

 يف املقابل، حاولت جهات يف »اإ�شرائيل« 

ت��ربي��ر ال��ه��ج��م��ات غ��ري امل��وف��ق��ة بالقول 

اإن »ال���ش��ت��خ��ب��ارات الإي��ران��ي��ة ووح���دات 

ال��ه��ج��م��ات  امل�������ش���وؤول���ة ع���ن  »ح�����زب اهلل« 

�شورية،  يف  ب��الأح��داث  متاماً  م�شغولون 

وقد وجدوا �شعوبة يف تنظيم الهجمات 

والعتماد على بنية حتتية من امل�شلمني 

التي  املتطرفة  واحلركات  الراديكاليني 

تعمل بالنيابة عن اإيران«!

اإعداد هناء عليان
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w w w . a t h a b a t . n e t

خال  وتاياند،  الهند  من  كل  يف  وقعت  التي  التفجريات  لتوظيف  »اإ�شرائيل«  �شارعت 

الأ�شبوع املا�شي يف حملتها على اإيران، م�شتفيدة من النتائج الأولية للتحقيقات التي جتريها 

ال�شلطات التاياندية، والتي اأ�شارت اإىل وجود �شلة بني ما حدث يف بانكوك، والتفجري الذي 

ا�شتهدف �شيارة تابعة لل�شفارة الإ�شرائيلية يف نيودلهي، فيما ذهب م�شوؤول يف ال�شتخبارات 

التاياندية اأبعد من ذلك، اإذ قال اإن التفجريات كانت ت�شتهدف دبلوما�شيني اإ�شرائيليني يف 

ثالثة يف جورجيا  العمليتني« وف�شل  »ه�شا�شة  الإ�شرائيلي، ولكن  ال�شفري  بينهم  تاياند من 

دفع املراقبني اىل الت�شكيك باأن طهران تقف خلفها.

التي  ذات��ه��ا  ه��ي  تاياند  يف  ا�شتخدمت  ال��ت��ي  املتفجرات  ك��ان��ت  اإذا  عما  ���ش��وؤال  على  ورداً 

ا�شتخدمت يف نيودلهي، قال رئي�س جمل�س الأمن القومي التاياندي ويت�شيان بودبو�شري اإن 

»ال�شخ�س )امل�شتبه الرئي�شي يف التفجري( كانت يف حوزته الرقائق املغناطي�شية ذاتها، ونحن 

نبحث حالياً عن م�شدرها«. 

بدورها، رف�شت الهند اأن جتر اإىل لعبة تبادل التهامات، قائلة اإنه لي�شت لديها اأدلة كافية 

لي�شت  الهندية  وزارة اخلارجية »احلكومة  با�شم  نتائج حا�شمة، وقال متحدث  اإىل  كي ت�شل 

لديها اإىل الآن اأدلة ت�شري اإىل تورط اأي جهة اأو منظمة اأو دولة يف التفجري«.

تفجيرات تايالند
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ع��ل��ى وق����ع ال��ق��م��ع ال��وح�����ش��ي ل��ل��ت��ظ��اه��رات 

ال�شعب  عليها  داأب  ال��ت��ي  امل�شتدامة  ال�شلمية 

البحريني منذ �شنة، بداأت ال�شلطات البحرينية 

على  ال�شيطرة  اإع���ادة  اإمكانية  يف  الأم���ل  تفقد 

والأمنية  الع�شكرية  امل���وؤازرة  بقاء  دون  البالد 

القوات  ت�شكل  والتي  اجلزيرة«  »درع  قوات  من 

ال�شعودية عمودها الفقري.

خالل  البحرينية  املعار�شة  اكت�شبت  وق��د 

مبلكية  اأ���ش��ا���ش��اً  املطالبة  انتفا�شتها  م��ن  �شنة 

يف  كحق  ال�شعبية  الغالبية  وم�شاركة  د�شتورية 

الوظائف وال�شلطة، ن�شجاً غري عادي، ملوا�شلة 

الكفاح من اأجل نيل املطالب التي ارتفع �شقفها 

م��ع تك�شري ال��ن��ظ��ام ع��ن اأن��ي��اب��ه ب��ع��د ال��راج��ع 

ع��ن وع���ود الإ���ش��الح ال��ت��ي ك��ان قطعها واأب���دت 

ل  التو�شّ اأجل  ا�شتعدادها للحوار من  املعار�شة 

اإىل اتفاق ب�شاأنها.

مل  ت��ن��ّوع��ه��ا،  ع��ل��ى  البحرينية  ف��امل��ع��ار���ش��ة 

اجل��ه��ود  رغ���م  تطبيقها،  م��ن  ال��ن��ظ��ام  يتمكن 

الهائلة التي يوظفها يف هذا الإط��ار، مدعوماً 

م��ن ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ال ه����وادة، ف��ال�����ش��ع��ارات التي 

ي��ط��رح��ه��ا امل��ع��ار���ش��ون يف ح��راك��ه��م احل���ي منذ 

الأخ��الق��ي��ة  الأب��ع��اد  م��ن  ذرة  تنح�شر  مل  �شنة، 

العامة  اإطار الآداب  التي تتمتع بها، وبقيت يف 

ميكن  ل  حيث  ال�شيا�شي،  التو�شيف  يف  حتى 

واح����دة،  �شتيمة  ت��و���ّش��ل��ت  ب��اأن��ه��ا  عليها  الأخ����ذ 

ال�شيا�شي  الن�شوج  حقيقة  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر 

للمعار�شة.

ف���اأق�������ش���ى ال���������ش����ع����ارات ك����ان����ت »ف��ل��ت�����ش��ق��ط 

العنجهية«، وهذا ال�شعار بحد ذاته قوبل بهياج 

�شعبية  �شرعية  اأفقدها  ال�شلطات  ع�شوائي من 

ولو قليلة، باعتبار اأن الرد على هذا ال�شعار كان 

دموياً وقمعياً للن�شاء وال�شباب على حّد �شواء، 

اأم��ام مراقبني  »م�شحكة«  اإىل  ال�شلطة  وح��ّول 

دوليني تابعوا الأحداث عن قرب يف البحرين، 

اإىل  ان��دف��ع��ت  ال��ت��ي  ال�شلطات  ت��وت��ر  يف  زاد  م��ا 

ي�ّشجلون  كانوا  اأجنبياً  نا�شطاً  اثني ع�شر  طرد 

بينهم  �شلمية  تظاهرات  مقابل  القمع  عمليات 

واجلن�شية  الأمريكية  اجلن�شية  يحملن  ن�شاء 

ال���ري���ط���ان���ي���ة، ف�������ش���اًل ع����ن م���ن���ع ال�����ش��ح��اف��ة 

مرا�شلي  ط��رد  بعد  البالد  دخ��ول  من  الدولية 

وكالة »رويرز« كاآخر اإجناز دميقراطي لنظام 

البحرين بحق ال�شحافة الدولية التي مل يعد 

التي  امل�شاهدات  ع��ن  النظر  بغ�س  مب��ق��دوره��ا 

على  بناء  برّمته  اخلليجي  الإع���الم  ينقلها  ل 

ي��ح��دث ل  م��ا  وك����اأّن  اجل���زي���رة«  »درع  تعليمات 

عالقة له مبنطقة اخلليج.

ي����رى بع�س  ذل�����ك، ح�����ش��ب��م��ا  وال�����ش��ب��ب يف 

املراقبني، هو حماولة منع متّدد ما يجري يف 

ت�شهد  التي  حت��دي��داً  ال�شعودية  اإىل  البحرين 

متنامياً  �شعبياً  حراكاً  فيها  ال�شرقية  املنطقة 

للنا�شطني  التع�شفية  العتقالت  خلفية  على 

احلقوقيني، وكذلك على خلفية عمليات القمع 

والقتل املتعّمد لبع�س ال�شباب املوؤّثر يف ال�شارع، 

و»امل���ف���ارق���ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة« ال���ت���ي ت��ع��ت��م��ده��ا 

املحتّجني على  ال�شعودية هي و�شف  ال�شلطات 

العتقالت والذين يطالبون بالتغيري ورف�س 

ال��ت��ه��م��ي�����س.. ب��اأن��ه��م اإره��اب��ي��ون وي��ق��وم��ون مبا 

للدولة  »اإرهاباً جديداً« حق  ال�شلطات  و�شفته 

لن  الأع��م��ال  ه��ذه  مثل  و»اأّن  ل��ه،  تت�شّدى  اأن 

جتاه  الوطني  بواجبها  اململكة  حكومة  تثني 

من ي�شفكون الدماء ويقتلون الآلف من اأبناء 

الأمن يف  و»اأّن رجال  وعدواناً«..  �شعبهم ظلماً 

�شيواجهون مثل هذه احل��الت يف حال  اململكة 

ا�شتفحالها بكل حزم وقوة وبيد من حديد«.

من يقراأ هذه املفارقة ل �شّك اأنه يعتقد اأّن 

املحتّجني قد قتلوا اآلف الأ�شخا�س فعاًل واأّن 

زمام املبادرة على الأر�س يف اأيديهم واأّن ال�شالح 

منت�شر يف كل الأزّقة والأحياء وال�شوارع متاماً 

�شحب  بعد  البحرينية  ال�شلطات  اأوح���ت  كما 

م����ب����ادرة ويل ال��ع��ه��د احل����واري����ة ب�����ش��غ��ط من 

ي  ال�شعودية، كذلك بعد طّي حتقيق جلنة تق�شّ

احل��ق��ائ��ق امل��ع��روف��ة ب���»جل��ن��ة ب�����ش��ي��وين«، ال��ت��ي 

واأعلن  بنف�شه  �شّكلها  ق��د  البحرين  ملك  ك��ان 

���ش��درت  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن  م�شبقاً،  نتائجها  ق��ب��ول 

النتائج التي تدين ت�شّرف ال�شلطات وارتكابها 

جرائم ت�شل اإىل جرائم �شد الإن�شانية، قامت 

ال�شلطات بدفع �شعودي بتجّنب نتائج التحقيق 

وتنا�شيه وعادت اإىل القمع.

اإّن ما يجري يف البحرين ل ميكن مقارنته 

اإن  م��ن حيث  �شيجري،  اأو  اأي ح��راك ج��رى  يف 

املعار�شة مل ت�شتخدم اأي و�شيلة عنفية، والعامل 

كله ي�شهد على ذلك، ما يعك�س انهيار منظومة 

القيم الأخالقية الدولية ويف طليعتها العربية، 

امل�شداقية  كل  املحلية  ال�شحافة  فقدت  فيما 

كجزء من اإعالم عربي »اأعور«، وذلك يف �شياق 

املخطط الذي يحاول اأن يوؤّخر ما اأمكن القدر 

املحتوم بانهيار منظومة احلكم اخلليجي، وهو 

اأن  قبل  البحرين  يف  ال�شعودية  اإليه  ت�شعى  ما 

ينتقل اإليها احلراك ب�شخب اأكر.

 ل��ك��ن امل��ع��ار���ش��ة يف ال��ب��ح��ري��ن، ي��ب��دو اأن��ه��ا 

ات��خ��ذت خ��ي��ارات��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ال���ش��ت��م��رار يف 

للقمع  ال�شلمية  واملواجهة  ال�شلمي  الحتجاج 

الوح�شي، ما دام احلل ال�شيا�شي مفقوداً مقابل 

الأمني، ورف�س احلوار من  العمل  التمادي يف 

الحتجاجية  احلركة  وت��ع��ّول  ال�شلطة،  جانب 

اآل خليفة  ي��ن��ه��ي ح��ك��م  م�����ش��ّرف  ع��ل��ى خم����رج 

م��ن دون ا���ش��ت��خ��دام ال��ق��وة م��ق��اب��ل ق���وات »درع 

خمرعة  ب�شبهات  تو�شم  ل  حتى  اجل��زي��رة«، 

ت�شتفيد منها اأنظمة اخلليج الآيلة اإىل نهايتها.

يون�س عودة
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البحرين.. وانهيار منظومة حكام اخلليج

�شهد اليمن يوم الثالثاء الفائت انتخابات رئا�شية، 

ملدة  ال��ب��الد  حكم  ال��ذي  �شالح،  تنحي  منذ  الأوىل  ه��ي 

تزيد عن ثالثة عقود لكن هذه النتخابات كانت اأقرب 

ل�شتفتاء منها اإىل انتخابات، مع وجود مر�شح توافقي 

وحيد هو عبد ربه من�شور ه��ادي، الذي جرى التفاق 

�شنتني،  ت�شتمر  التي  النتقالية  املرحلة  لرئا�شة  عليه 

وفق ما ن�شت عليه املبادرة اخلليجية حلل الأزمة.

واإذا ك���ان احل��ك��م ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى م���دى جن���اح ه��ذه 

اأعلن  فقد  فيها،  امل�شاركة  بن�شبة  مرتبطاً  النتخابات 

60٪ وهي ن�شبة عالية، وت�شكل  اأن ن�شبة امل�شاركة بلغت 

امل�شهد  لأن  ال��ت��واف��ق��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ن�����ش��ب��ي��اً  جن��اح��اً 

الن��ت��خ��اب��ي عك�س ا���ش��ت��م��رار الأزم�����ة وح��ال��ة الن��ق�����ش��ام 

من  وب��ني  وقاطع،  رف�س  من  بني  وال�شعبي  ال�شيا�شي، 

اأيد و�شارك يف هذه النتخابات.

والقوى  الأح��زاب،  نظمتها  التي  الوا�شعة  فاحلملة 

تذليل  لأج��ل  اخلليجية،  واملبادرة  لالنتخابات،  املوؤيدة 

اإق��ن��اع  يف  جنحت  واإن  فيها،  امل�شاركة  على  الع��را���س 

بع�س القبائل، وق�شم من �شباب الثورة يف تعز و�شنعاء 

ال�شمال واجلنوب،  يف  بذلك  لكنها  ف�شلت  امل�شاركة،  يف 

وبالتوقف اأمام الوقائع التي ح�شلت يف يوم النتخابات 

يتبني اأن العا�شمة �شنعاء، ومدينة تعز، ومدن الو�شط 

�شباب  اإق��ب��ال  وف��ره��ا  كثيفة  م�شاركة  �شهدت  وال��غ��رب 

���ش��ادق  ال�شيخ  يتزعمها  ال��ت��ي  ح��ا���ش��د  وقبيلة  ال���ث���ورة، 

�شارية  معارك  خا�شوا  الذين  ارح��ب  وقبائل  الأح��م��ر، 

ق��وات  مواجهة  يف  املا�شية  الت�شعة  الأ�شهر  م��دى  على 

احلر�س اجلمهوري.

متيز  ال�شمال  يف  النتخابي  امل�شهد  ف��اإن  وباملقابل 

وذلك  عنف،  اأع��م��ال  اأي  من  خلت  تامة  �شبه  مبقاطعة 

ا�شتجابة لدعوة من احلوثيني، اأما يف اجلنوب، فاإنه رغم 

ح�شول خرق لقرار احلراك اجلنوبي بعدم امل�شاركة، اإل 

املقاطعة كانت وا�شعة واكبها ا�شتباكات، ومواجهات بني 

خ�شو�شاً  والأم��ن،  اجلي�س  وق��وات  للحراك  املنا�شرين 

يف العا�شمة القت�شادية عدن، وحمافظة ح�شر موت، 

العديد  بنتيجتها  �شقط  اجل��ن��وب،  م��دن  م��ن  وغ��ريه��ا 

اأم��ا يف  من القتلى واجل��رح��ى بني اجلنود وامل��واط��ن��ني، 

ي�شيطر  التي  املناطق يف زجنبار،  وبع�س  اإب،  حمافظة 

�شاملة  مقاطعة  �شهدت  فاإنها  القاعدة،  تنظيم  عليها 

عنوان  حت��ت  امل�شاركة  بعدم  القاعدة  م��ن  ق��رار  ل��وج��ود 

عدم جواز النتخابات.

اإن هذا امل�شهد املتناق�س بني اإقبال كثيف يف مناطق، 

يف  �شعيفة  وم�شاركة  مناطق،  يف  تامة  �شبه  ومقاطعة 

اأخرى، اأكد جملة من الدللت:

امل��وؤمت��ر ال�شعبي احل��اك��م، واأح��زاب  - ف�شل جهود ح��زب 

اللقاء امل�شرك يف دفع كل املناطق اإىل امل�شاركة الوا�شعة، 

بتاأييد  اخلليجية ل يحظى  امل��ب��ادرة  اتفاق  اأن  يعني  ما 

كبري، ويواجه انق�شاماً ل ميكن ال�شتهانة به ما يجعل 

ال�شيا�شية تواجه م�شاعب ومطبات، خ�شو�شاً  العملية 

يف ظل رف�س احلوثيني لها، واإ�شرار احلراك اجلنوبي 

وتنامي  ال�شمال،  مع  بالوحدة  ال�شتمرار  رف�س  على 

النق�شام  ح��ال��ة  م��ن  وا�شتفادته  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  ق��وة 

ال�شيا�شي، وال�شعبي يف اجلنوب وال�شمال.

املبادرة اخلليجية لتكون مدخاًل  اإن حماولة ت�شويق   -

حلل الأزمة، مل تقنع الأطراف الأ�شا�شية التي تخو�س 

�شراعاً مبكراً مع نظام �شالح، لأنها تقوم على تعومي 

بقاء  وا�شتمرار  اأمريكية،  خليجية  برعاية  النظام  هذا 

�شالح خلف ال�شورة، يف حني اأن اأحزاب اللقاء امل�شرك 

النظام  اأرك��ان  اأ�شرى  �شي�شبحون  بال�شلطة  الطاحمني 

الذين مازالوا يتحكمون مبفا�شل ال�شلطة.

- اإن م�شاركة �شباب الثورة يف تعز و�شنعاء يف النتخابات 

م�شاركتهم  لأن  اخلليجية،  امل��ب��ادرة  ل�شالح  تر�شد  ل 

كانت حتت عنوان اإنهاء حكم �شالح، ولي�س حتت عنوان 

الت�شويت للرئي�س التوافقي.

الثورة  �شباب  مطالب  اأن  وهي  مهمة،  دلل��ة  ولهذا 

بتغيري نظام احلكم وتطهري املوؤ�ش�شات من رموز نظام 

���ش��ال��ح، والإ�����ش����رار ع��ل��ى حم��اك��م��ت��ه��م، وع����دم منحهم 

احل�����ش��ان��ة، ���ش��رع��ان م���ا ���ش��ت��ع��ود م���ن ج��دي��د لتح�شر 

اأحد  اأك��ده  ما  وه��و  النتخابي،  ال�شتحقاق  انتهاء  بعد 

انتهاء  اإث��ر  تلفزيونية  مقابلة  يف  ال��ث��ورة  �شباب  ممثلي 

اأوىل،  خ��ط��وة  م��ا ح�شل  اأن  اع��ت��ر  الن��ت��خ��اب��ات، ح��ني 

و�شت�شتمر العت�شامات يف ال�شاحات حتى حتقيق اأهداف 

الثورة، م�شرياً اإىل اأن ال�شباب رف�شوا املبادرة اخلليجية 

اأجزائها  بع�س  مع  تعاملوا  لكنهم  متكاملة،  كمنظومة 

التوافقية  احلكومة  مثل  اأه��داف��ه��م،  مع  تتماهى  التي 

والنتخابات الرئا�شية، ومل يقبلوا بباقي البنود.

الرئي�س،  تبدل  واإن  بعد،  ي�شقط  مل  احلكم  فنظام 

وحل مكانه نائبه كرئي�س توافقي، لذلك فاإن الثورة مل 

توؤدي  اأن  املتوقع  الن�شر بعد، وبالتايل لي�س من  حترز 

النتخابات الرئا�شية اإىل طي �شفحة الأزمة، واأن ت�شع 

املناخات  خلق  يف  تنجح  مل  اأن��ه��ا  خ�شو�شاً  ل��ه��ا،  نهاية 

حلل  النتقالية  املرحلة  لإجن���اح  وال�شعبية  ال�شيا�شية 

التحديات  فيما  اخلليجية،  امل��ب��ادرة  ن�شت  كما  الأزم���ة، 

التوافقي  والرئي�س  التوافقية،  احلكومة  تواجه  التي 

من العيار الثقيل، اإىل جانب ا�شتمرار الأزمة باأبعادها 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

اأم����ا امل��راه��ن��ة ع��ل��ى م�����ش��اع��دات م��ال��ي��ة، وع����دت بها 

الأزم���ة  ف�شتفاقم  حتققت  م��ا  اإذا  ف��اإن��ه��ا  اخل��ل��ي��ج،  دول 

ال�شيا�شية، لأنها �شتكون مرتبطة با�شراطات �شيا�شية 

واقت�شادية تزيد من تبعية اليمن للخارج، وجتعله اأكرث 

من اأي وقت م�شى حتت الو�شاية الدولية واخلليجية، 

ال�شاعية اإىل بقاء اليمن خا�شعاً لالأجندة الغربية.

ح�سني عطوي

املعار�شة البحرينية حتتفل بذكرى مرور ال�شنة الأوىل على ثورتها )اأ. ف. ب.(
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م�شى عام على تفكيك الكيان الليبي، ومل 

يجد ال�شعب الليبي ما ي�شتحق الحتفال، بل 

دوائ��ر  يف  الف�شاد  وتف�شي  املعاناة  م��ن  م��زي��داً 

احل��ك��وم��ة امل���وق���ت���ة، ف���ط���وال ع����ام واح����د من 

�شيطرت  ب��ارد،  ب��دم  والقتل  املمنهج  التدمري 

فو�شى ال�شالح، وحتكمت امليلي�شيات بالأحياء 

والبلدات،  امل��دن  وبقية  العا�شمة  يف  الكرى 

على  واخل��ارج��ني  املجرمني  ع�شابات  وعبثت 

القانون باأمن ال�شكان ونهب ممتلكاتهم. 

ال��واق��ع، مل يكن م��ق��ّدراً لهذه »ال��ث��ورة«  يف 

فقد  ال��ف��و���ش��ى،  ه���ذه  اإن���ت���اج  ���ش��وى  امل�شطنعة 

تك�شفت عنا�شر تفتيت الكيان وتهمي�س احلياة 

ال��ع��ام��ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة يف 17 ���ش��ب��اط/ف��راي��ر 

النتقايل  الوطني  املجل�س  ت�شكيل  مع   ،2011
الغرب،  العمالء املدجنني يف عوا�شم  من زمر 

وا�شتمر تدمري الدولة الليبية وموؤ�ش�شاتها مع 

تزايد ال�شراع بني اأجنحة هذا املجل�س.

اإن ت�����ش��اب��ق ه����ذه الأج���ن���ح���ة ع��ل��ى اق��ت�����ش��ام 

ال�����ش��ل��ط��ة وال�������رثوة ي��ح��ت��د ع��ل��ى ح�����ش��اب ب��ن��اء 

املوعودة  املوحدة«  املدنية  الد�شتورية  »الدولة 

ُتلقى  وبعيداً عن تعزيز ا�شتقرار البالد، بينما 

»الثورة  الف�شل والفو�شى على قوى  م�شوؤولية 

امل�شادة«، فياأتي اإعالن حالة الطوارئ »رّداً على 

موؤيدي النظام ال�شابق الذين ي�شعون لزعزعة 

الأم����ن خ���الل الح��ت��ف��الت ب��ال��ذك��رى الأوىل 

لثورة 17 فراير«.

ال��ق��وى  ن�����ش��اط  بتنامي  ال��ت��ذرع  ���ش��ي��اق  ويف 

القذايف، توّعد  الراحل معمر  املنا�شرة للعقيد 

امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الن��ت��ق��ايل يف ليبيا  رئ��ي�����س 

م�شطفى عبد اجلليل بالرد بقوة على اأي جهة 

تهدد ا�شتقرار البالد، وقد تزامنت ت�شريحات 

ع���ب���د اجل���ل���ي���ل م����ع ن�����ش��ر ب���ي���ان م���ف���رك ع��ل��ى 

الوطنية«  ال�شعبية  »احل��رك��ة  با�شم  الإن��رن��ت 

يفيد باأن اأن�شار القذايف ينظمون اأنف�شهم خارج 

كل  ت�شمل  ج��ام��ع��ة  �شيا�شية  ح��رك��ة  يف  ال��ب��الد 

الليبيني. 

ويف ه����ذا ال�����ش��ي��اق ج����رى ت�����ش��خ��ي��م ظ��ه��ور 

ال�����ش��اع��دي ال���ق���ذايف ع��ل��ى و���ش��ائ��ل الإع�����الم يف 

ب���الده يف  اإىل  �شيعود  اأن���ه  ل��ي��وؤك��د  ف��راي��ر   10
اأي����ة حل��ظ��ة، وك���ذل���ك  ن�����ش��رت ق��ن��اة »ال��ع��رب��ي��ة« 

اأن�شاره  النيجر  م��ن  فيها  دع��ا  ل��ه  ت�شريحات 

املجل�س  �شد  م�شلحة  لنتفا�شة  لال�شتعداد 

ال��وط��ن��ي الن���ت���ق���ايل، م��ت��ه��م��اً اإي�����اه ب���اأن���ه »غ��ري 

ال�شيطرة  على  القدرة  لديه  ولي�شت  �شرعي«، 

التي  والع�شابات«  »امليلي�شيات  �شماها  ما  على 

حتكم بالده، واأكد يف هذا ال�شدد وجود العديد 

من الأن�شار له داخل وخارج ليبيا واأنه �شيعود 

قريباً اإىل بالده. 

ال�����ش��ل��ط��ات  اأن  ت���ب���ني  ����ش���رع���ان م����ا  ول���ك���ن 

ال��ن��ي��ج��ريي��ة ت��ف��ر���س ع��ل��ى ال�����ش��اع��دي ق���ي���وداً 

اأنها  ت��اأك��ي��ده��ا  رغ��م  ج��ري��ة،  واإق��ام��ة  �شيا�شية 

اأبناء  اإن وجود  ت�شلمه للمجل�س النتقايل،  لن 

اأن��ه��م يف  اأح�����راراً خ���ارج ليبيا ل يعني  ال��ق��ذايف 

اأو  �شيا�شي  ن�شاط  اأي  تنظيم  لهم  ي�شمح  و�شع 

ع�شكري ملواجهة ال�شلطات اجلديدة. 

اأن تبالغ  اإن من م�شلحة هذه ال�شلطات 

بينما هي يف احلقيقة  القذايف،  اأبناء  بخطر 

ليبيا  م�شري  على  ال��وح��ي��د  اخل��ط��ر  م�شدر 

وال�شعب الليبي، مع ا�شتمرار ف�شلها ونهجها 

ال��ت��ف��ت��ي��ت��ي ال�����ذي مت���ار����ش���ه ب��ا���ش��م »ال���ث���ورة 

»الثورة  واتهام  قوى  املدنية«،  الدولة  وبناء 

يف  خلل  ك��ل  م�شوؤولية  وحتميلها  امل�����ش��ادة« 

املجتمع الليبي.

ذكرت �شحيفة »اجلارديان« الريطانية يف 

اأن املجل�س النتقايل يعاين  18 �شباط/فراير 
ف�شائل  اإىل  انق�شام  وحالة  داخلي  تناحر  من 

وجماعات، قائلة: »كل فريق يعمل �شد الفريق 

الآخر«. ومن اأمثلة هذا ال�شراع اأن وزير املالية 

لن  ب��اأن��ه  اأي���ام  قبل  ك�شف  زق��الم  الليبي ح�شن 

ير�شى اأن يكون �شاهد زور يف وزارته، وهو يرى 

اإىل اخل��ارج، قائاًل:  ال��دولرات تهرب  مليارات 

لأن��ه خيانة  امل��ك��ان  ه��ذا  العمل يف  ي�شرفني  »ل 

بالت�شريع  مطالبتي  ع��ل��ى  ن���ادم  واأن����ا  لليبيا، 

بالإفراج عن الأر�شدة املجمدة يف اخلارج )200 

و�شل  ال��ذي  ال�شائل  اجل��زء  لأن  دولر(،  مليار 

م��ن��ه��ا ج���رى ت��ه��ري��ب��ه اإىل اخل�����ارج، واأ���ش��ب��ح��ت 

 ل��ي��ب��ي��ا حم��ط��ة ع��ب��ور ف��ق��ط ل��ه��ذه الأم�������وال«.

اإن ال�����ش��راع ب���ني اأج��ن��ح��ة امل��ج��ل�����س الن��ت��ق��ايل 

وب������ني خم���ت���ل���ف امل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات ال����ت����ي ت��رف�����س 

اأمنية  ق���وى  يف  الن���دم���اج  اأو  �شالحها  ت�شليم 

على  �شيطرتها  منها  ك��ل  حتكم  بينما  م��وح��دة 

الأح����ي����اء وال���ب���ل���دات، ك���ل ه����ذا ي��ب�����ش��ر ب���اأج���واء 

ع������دم ال���ت�������ش���ام���ح ب����ني ال����ق����وى امل���ت�������ش���ارع���ة، 

مم����ا ي���زي���د ت���ل���وث اأي���دي���ه���ا ب����دم����اء ال��ل��ي��ب��ي��ني 

 و���ش��رق��ة امل���ال ال��ع��ام وزع��زع��ة ا���ش��ت��ق��رار ليبيا.

اإن غ��ي��اب ال�����ش��ل��ط��ة امل��رك��زي��ة وان���ع���دام الأم���ن 

وال��ت��ن��اق�����س امل��م��ن��ه��ج ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة، هي 

الليبية  »ال���ث���ورة«  ي�شمى  مل��ا  م��الزم��ة  ���ش��ف��ات 

التي  امل��زع��وم  ال��رب��ي��ع  م��وج��ة  اإىل  تن�شب  ال��ت��ي 

جت��ت��اح ع����دداً م��ت��زاي��داً م��ن ال��ك��ي��ان��ات العربية 

من  حاله  على  الو�شع  و�شيبقى  والإ�شالمية، 

دول  من  وغريها  ليبيا  يف  والنهيار  التدهور 

التمزق  ح��ال��ة  تثبيت  حتى  ال��ع��رب��ي«،  »ال��رب��ي��ع 

ثماره  تقطف  واق��ع��اً  اأم���راً  وجعلها  والنق�شام، 

احل���رك���ة ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وت��ب��ن��ي عليه 

م�شاريعها التو�شعية يف عموم املنطقة.

عدنان حممد العربي 

وم�شيخات  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ي��ج��ري  م���اذا 

واإىل  الأزم���ات،  ه��ذه  كل  وي��راك��م  امللفات  يفتح  اخلليج، من 

اأي مدى ت�شتطيع هذه الع�شائر والعائالت ال�شابحة بعك�س 

الغربية،  بامل�شاريع  اللت�شاق  الأمة وم�شاحلها،  تيار  اجتاه 

بل وا�شتخدامها كراأ�س حربة ل�شرب وحدة املنطقة وتعميم 

اأ�شبحت الفو�شى قريبة من هذه الإمارات  الفو�شى، وهل 

واملمالك؟

والف�شائح  ك��ث��رية،  �شاحر  ب�شحر  تفتح  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ات 

يجروؤ  هناك من  اأ�شبح  فجاأة  الأن��وف عديدة،  تزكم  التي 

على ن�شر ف�شائح مالية مذهلة داخل اململكة، واأكرث يقول 

داخل  من  �شخ�س  الف�شائح  تلك  يعمم  من  اإن  العارفون 

العائلة املالكة، ل حديث اليوم يف ال�شعودية اإّل عن موقع 

توير جمتهد بن حارث بن همام وتغريداته التي طالت 

اإىل طالل بن  املالكة من فهد بن عبد العزيز  كل العائلة 

ال�شعب  فيما  و�شارق  وفا�شد  العزيز، اجلميع مرتكب  عبد 

ن�شبة  بلد ل يتجاوز  والفقر يف  ال�شعودي يئن من اجل��وع 

الفقر فيه 20 يف املئة وهو من اأغنى واأكر م�شدر نفطي 

يف العامل.

اأننا تنازلنا  ال��ذي ق��ال: »لو  حتت �شعار امللك عبد اهلل 

للنا�س عن بع�س �شلطاتنا، فاإنهم �شيطلبون املزيد واملزيد«، 

حت��ت ه���ذا ال�����ش��ع��ار ا���ش��ت��م��ر اجل��م��ود داخ����ل امل��م��ل��ك��ة، حتى 

وابتعاداً  جفافاً  اأ�شد  اأو  كال�شخر  الدولة  ع��روق  اأ�شبحت 

عن النا�س، وعدم اإحداث اأي تغيري يف بنية النظام الدينية 

الدولة  قيام  ع��دم  غريباً  وك��ان  والإن�شانية،  والجتماعية 

اإدارت��ه��ا  اأو  ال�شيا�شي  اأدائ��ه��ا  يف  حقيقية  اإ���ش��الح��ات  ب���اأي 

هدر  يف  وال�شتمرار  واجل���وع،  الفقر  وتف�شي  القت�شادية 

رغم  للبالد،  احلقيقية  التنمية  واإهماله  الوطنية  ثرواته 

اإىل ح�شابات  �شوى  التي ل تعرف طريقاً  الهائلة  ثرواتها 

ت�شيب من هولها  خيالية  اأرقاماً  الذين يكد�شون  الأم��راء 

الولدان الذين طاملا ع�شقوهم.

من املعلوم اأن كل حفيد من اأبناء عبد العزيز بن �شعود 

ري��ال من احلكومة،  األ��ف   100 رات��ب �شهري ح��وايل  لديه 

وهناك بون�س �شنوي حوايل 400 األف ريال، فيكون جمموع 

الدخل ال�شنوي حوايل مليون و�شتمئة األف ريال لكل فرد 

من اأبناء عبد العزيز، لكن ما حتدثت عنه وكالت الأنباء 

285 مليار دولر  بعد وفاة �شلطان عبد العزيز عن توزيع 

لورثته �شدم اجلميع دوًل و�شعوباً.

وما تتحدث عنه تغريدات جمتهد اليوم مذهلة، الذي 

كتب اأن الأمري عبد العزيز بن فهد ميلك ق�شراً يف الريا�س 

الدولة  ع��دة ق�شور وكلف  ال��ذي هو يف احلقيقة عبارة عن 

حوايل 21 مليار ريال ومنزله يف جدة م�شاحته مليون مر 

مربع وكلف مليار ريال وحتدث عن اأ�شهمه يف البنك الأهلي 

و�شركة  الأمريكية  الكريك  �شركة جرنال  اأ�شهمه يف  وعن 

مر�شيد�س بنز، وامتالكه جمموعة من ال�شركات والعقارات 

ي�شل جمموعها اإىل اأكرث من 3000 مليار ريال، فيما ميتلك 

بوينغ  ث��الث  منها  خا�شة،  ط��ائ��رات  خم�س  العزيز  الأم���ري 

فخمة كلفت الدولة اأكرث من ملياري ريال، وتتحمل الدولة 

ال�شعودية م�شاريف ت�شغيلها و�شيانتها، وميلك اأ�شطول من 

اليخوت كلفه اأكرث من مليار ون�شف مليار ريال.

وك����ان ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ف��ه��د اُت���ه���م ب��ال��ت��ورط لق�شية 

اختال�س اأموال عر �شركة �شعودي – اأوجيه، الذي يت�شارك 

فيها مع اآل احلريري وكان قد اأعفى من من�شبه يف ديوان 

حزيران  يف  �شدر  ملكي  ب��اأم��ر  لطلبه  بناء  ال���وزراء  جمل�س 

ا�شتوىل  العزيز  عبد  بن  فهد  اإن  معلومات  وتقول   ،2011
على ح�شابني �شريني للملك فهد، الأول يف ال�شعودية ويقدر 

بع�شرة مليارات دولر والثاين يف البنوك الغربية ويقدر ب�30 

مليار دولر، ون�شيبة الر�شمي من الإرث بعد وفاة والده كان 

و75 مليار من اخلارج، والذي  الداخل  من  دولر  مليار   15
بطريقة اأو اأخرى، متكن من الإدخال اإىل ح�شاباته البنكية 

حوايل 270 مليار دولر بطرق ملتوية.

ال�شعودية  ينت�شر يف  واجل���وع  الفقر  غ��ول  وق��ت  ه��ذا يف 

وينه�س اأهلها، فهل تتحول ت�شريبات جمتهد بن احلارث يف 

ال�شعودية اإىل كرة ثلج، كلما تدحرجت كلما كرت لت�شبح 

نقطة حتول يف تاريخ اململكة وم�شارها؟ ويبقى ال�شوؤال: من 

ي�شرب هذه ال�خبار التي حتدى بها جمتهد اأن يواجهه عبد 

العزيز بن فهد من خالل التوير؟

ال���ل���واء حم��م��د ب���ن ع��ائ�����س ال��ع�����ش��ريي ق���ائ���د ���ش��الح 

امل��ه��ن��د���ش��ني وج���د م��ق��ت��وًل يف ���ش��ي��ارت��ه وحم���رق���اً �شمال 

ع��دة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  ال�����ش��رع��ي  الطبيب  ت��ق��ري��ر  ال��ري��ا���س، 

ق��رب، ومن ثم  القتيل عن  راأ���س  اأ�شابت  طلقات ر�شا�س 

ال��ل��واء  بها  ق��ام  ان��ت��ح��ار  اإن��ه��ا عملية  اأُح��رق��ت جثته، قيل 

العائلة  من  �شغوط  بعد  ونزاهته،  با�شتقامته  امل��ع��روف 

اللواء  اأن  تبني  الق�شية،  مالب�شات  لك�شف  حتقيق  فتح 

بن  اململوكة من خالد  قتل يف مزرعة اخلالدية  قد  ك��ان 

مع  بتزامنه  يتوافق  احلقيقي  الوفاة  وق��ت  واأن  �شلطان، 

بن  اأن خالد  واملعلوم  امل��زرع��ة،  الع�شريي يف  اللواء  وج��ود 

���ش��ل��ط��ان ك���ان ق��ائ��د اجل��ي�����س ال�����ش��ع��ودي، وج����رى حتقيق 

الف�شاد وما يجري يف اجلي�س من �شفقات  ونقا�س حول 

مالية م�شبوهة، وخالد بن �شلطان هو اأحد الأبناء الذين 

مت توزيع الإرث الذي بلغ 285 مليار دولر بعد وفاة والده 

�شلطان بن عبد العزيز.

ال���ت���وت���رات ت���ت���زاي���د يف ال����داخ����ل ال�������ش���ع���ودي، وامل��ح��ي��ط 

الإقليمي يتفجر، ولن يكون الزلزل ال�شوري الذي يتحرك 

ببطئ، بعيداً بردداته عن بالد جند واحلجاز، لأن الأمن 

القومي واحد.

�شعبية  احتقانات  ح�شول  ه��و  ح��ظ��اً  الأوف����ر  الح��ت��م��ال 

اإىل ح��دوث حالت  ت��وؤدي  الوقت،  متعددة ومدوية يف نف�س 

مترد يف املدن ال�شعودية، التي يحكمها اأمراء من اآل �شعود، 

وقد تنهار على اأثرها فجاأة ال�شلطة املركزية، التي مازالت 

مت�شك بزمام الأمور حتى الآن.

حمرر ال�ش�ؤون العربية 

15
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�إىل  و�لدعو�ت  �لت�صريحات  موؤخر�ً  �زد�دت 

�إق��ام��ة مم��ر�ت �آم��ن��ة يف ���ص��وري��ة، و�ل��ه��دف وفق 

هذه �مل�صادر، هو تاأمني �ملو�د �لغذ�ئية و�لطبية 

�أن  �صدفة  ولي�س  �ملناطق،  بع�س  يف  للمدنيني 

فيها  ت��زد�د  �لتي  ذ�تها  هي  �ملناطق  ه��ذه  تكون 

�أو  �حل��ر،  �ل�����ص��وري  �جلي�س  ي�صمى  م��ا  عمليات 

هي معقل للحركات �ملعار�صة، و�صط حماوالت 

الإق��ام��ة  و�لغربية  �الإقليمية  �الأط����ر�ف  بع�س 

�نهيار حلم حتويل مدينة  بعد  منطقة عازلة، 

���ص��وري��ة م��ا �إىل ب��ن��غ��ازي، ت��ك��ون حجر �الأ���ص��ا���س 

ل�صيناريو يحاكي ما ح�صل يف ليبيا. 

ب��ع��د �ل����زي����ارة �الأخ������رة ل���وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 

�لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو لو��صنطن، مل تخِف 

ت��ري��ده،  مب��ا  نيتها  لدم�صق  �مل��ن��اوئ��ة  �لعو��صم 

�صريعاً، بد�أ �حلديث عما مت �التفاق عليه خالل 

ن��ظ��رت��ه ه��ي��الري كلينتون،  �أوغ���ل���و م��ع  ل��ق��اء 

منطقة  وتاأ�صي�س  �إن�صانية،  م�صاعد�ت  �إر���ص��ال 

و�التفاق  ع�صكرياً،  وحمايتها  �ل�صالح  منزوعة 

م�����ص��اع��د�ت تكنولوجية  ت��ق��دمي  �إم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى 

يح�صل  �أم���ر  وه��و  للمعار�صة،  و��صتخبار�تية 

�الأمل��اين  �لتقرير  �أن  و�الأكيد  منذ مدة طويلة، 

�ل����ذي حت���دث ع���ن �إدخ�����ال ق����و�ت ك��وم��ان��دو���س 

عربية وغربية مل�صاعدة �جلي�س �حلر، مل يكن 

�ملفتوحة  �ملو�جهة  زلة ل�صان، ويدخل يف �صلب 

على جميع �ل�صعد. 

ويبدو �أن جمل�س �الأم��ن �ل��دويل حتول �إىل 

غ�صة يف قلب �ل��وزي��ر �ل��رتك��ي، �ل��ذي ي��ر�ه مل 

وهي  و�ل�صيا�صية،  �الأخ��الق��ي��ة  بالتز�ماته  ي��ِف 

غ�صة �صتكرب م�صتقباًل، كون �ملجل�س هو �ملكان 

�لدويل  �لغطاء  �أو  »�ل�صرعية«  ُت�صَبُغ فيه  �لذي 

ل�»ممر�ت �آمنة« �أو »مناطق منزوعة �ل�صالح«.

ال ب����د م����ن �ل���ت���وق���ف م����ط����واًل ع���ن���د ه��ذي��ن 

و�مل�صلمون  �لعرب  �صمعهما  فقد  �مل�صطلحني، 

كثر�ً يف �لعقدين �الأخرين، ويف كل مرة كانت 

�لنتائج كارثية على �ل�صعيد �الإن�صاين، و�أي�صاً 

و�لنموذج  و�صعوب،  دول  م�صتقبل  �صعيد  على 

�لليبي هو �الأكرث داللة لقربه �لزمني، ونتائجه 

�ل�صود�ء �لتي يعاين منها �ل�صعب �لليبي.

 

العراق.. منطقة احلظر اجلوي

ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ح���رب �خل��ل��ي��ج �ل��ث��ان��ي��ة ع��ام 

1991، فر�صت �لواليات �ملتحدة وبريطانيا 
وف��رن�����ص��ا ح���ظ���ر�ً ج���وي���اً ���ص��م��ايل �ل���ع���ر�ق 

و�ل�صيعة،  �الأك���ر�د  حماية  بحجة  وجنوبه 

�الأم��ن  ملجل�س  �صابق  ق��ر�ر  على  باالعتماد 

رقم 688، قر�ر مل ين�س على منطقة حظر 

بالكف  ج��وي، وك��ان يطالب حكومة بغد�د 

عن مالحقة �الأكر�د، وقد �ن�صحبت فرن�صا 

يف �لعام 96 من �لتحالف وبررت ذلك باأن 

�الأه���د�ف  �آخ��ر غ��ر  �أخ���ذت منحى  �مل�صاألة 

�الإن�صانية، و�إن تكن �الأ�صباب تك�صفت فيما 

�حل�ص�س  على  ب��اخل��الف��ات  وتت�صل  ب��ع��د، 

�مل�صتقبلية ملا كان يخطط للعر�ق. 

م��ا �أري����د �الإ����ص���ارة �إل��ي��ه ه��ن��ا م�����ص��األ��ت��ان، 

ك���ان  ح���ي���ث  �ل�����ع�����ر�ق،  ج���ن���وب  يف  �الأوىل 

ي��ف��رت���س ح��م��اي��ة �مل��دي��ن��ني، ف��ق��د �صهدت 

ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق جم����زرة ح��ني �أر����ص���ل ���ص��د�م 

ل�صحق  �ملروحية  وطائر�ته  دباباته  ح�صني 

�ملجتمع  يتحرك  مل  �ل�صعبية،  �النتفا�صة 

�لدويل بحجة �أن �لقر�ر �الأممي ال ي�صمل 

�ل���ط���ائ���ر�ت �مل���روح���ي���ة، و�مل�����ص��األ��ة �ل��ث��ان��ي��ة 

�لعر�ق، حيث وقعت معارك د�مية  �صمايل 

جالل  بزعامة  �ل��ك��ردي��ني  �لف�صيلني  ب��ني 

طالباين وم�صعود برز�ين، وللمفارقة فقد 

بالتدخل  ح�صني  �صد�م  لقو�ت  �ل�صماح  مت 

مل�صاعدة فريق على �آخر يف تلك �ملو�جهات، 

لكن �الأهم هو ما �آلت �إليه �الأمور، وتكفي 

نظرة عابرة على ما عا�صه �لعر�ق من ماآ�س 

منذ ذلك �لتاريخ و�صواًل �إىل �حتالله، ثم 

فتنة  زرع  بعد  منه  �الأم��رك��ي  �الن�صحاب 

مذهبية وعرقية تهدد بقاءه بتحويله �إىل 

جمموعة دويالت متناحرة.

ال�سودان

�أ���ص��ب��ح��ت ق�����ر�ءة �مل�����ص��ه��د �ل�������ص���ود�ين �أك���رث 

�الأهلية  �حل��رب  �جلنوب،  �نف�صال  بعد  �صهولة 

م�����ص��ت��م��رة و����ص���ط حم������اوالت ج���دي���دة الإق���ام���ة 

»ممر�ت �آمنة« مع �الإ�صارة �إىل �أن هذه �ملناطق 

عدم  ب�صبب  �الأفريقي  �الحت��اد  بو��صطة  ُنفذت 

قدرة �لدول �لغربية على �إقامتها.

ال�سومال 

م��ن��ذ �الإع�������الن ع���ن »�مل���ن���اط���ق �الآم���ن���ة 

فيه،  �ملعاناة  �زد�دت  �الإن�صانية«،  و�ملمر�ت 

�لتذرع  م��ن  �ل���دويل  �ملجتمع  يخجل  ومل 

ب��االأو���ص��اع �الأم��ن��ي��ة ح��ي��ال ت��ق�����ص��ره عن 

�إي�����ص��ال �مل�����ص��اع��د�ت �الإن�����ص��ان��ي��ة مل��الي��ني 

�جلياع خالل موجة �جلفاف �لتي �صربت 

�لقرن �الأفريقي خالل �لعام �ملن�صرم.

يوغو�سالفيا وجورجيا

ما بد�أ كمناطق عازلة حلماية �ملدنيني، 

�إىل  �لدولتني  هاتني  تق�صيم  �إىل  �نتهى 

عدة دول وعدد �صخم من �ل�صحايا.

قد يحتج �لبع�س �أن �لدو�عي �الإن�صانية 

�آخر، ومن ي�صمع كلمة  �أي �صيء  �أهم من 

ث��م��ة ب�صر�ً  �أن  ي���درك  »�مل���م���ر�ت �الآم���ن���ة«، 

فثمة  �صورية،  يف  �صحيح  وه��ذ�  يعانون.. 

�أن���ا����س ي��ع��ان��ون وي��ح��ت��اج��ون �مل�����ص��اع��دة، 

ت�صكن  �ل�صياطني  »�إن  �صابقاً:  قيل  ولكن 

�لكثر  �صورية حتول  ويف  �لتفا�صيل«،  يف 

من �لق�صايا �الإن�صانية و�جلوهرية �إىل 

ت��ف��ا���ص��ي��ل، ي��ت��م �ال���ص��ت��ث��م��ار �ل��و���ص��خ فيها 

وكر�متهم،  �ل�صوريني  دم��اء  ح�صاب  على 

تعني  �لدول  �الآمنة يف ح�صابات  و�ملمر�ت 

مل�صاحلهم يف  �آمنة  و�ح���د�ً، مم��ر�ت  �صيئاً 

�ملقام �الأول.

حممد املقهور

دول��ة هذ�   16 رئا�صية يف  �نتخابات  �صتجري 

�لروؤ�صاء  ه��وؤالء  على  �لعامل  و�صيتعرف  �ل��ع��ام، 

�جلدد، و�صر�صم هوؤالء �لروؤ�صاء مالمح �مل�صهد 

�ل�صيا�صي �جلديد للكرة �الأر�صية، �صيولد عامل 

جديد من خالل �ملخا�س �ل�صعب �لذي يتو�ىل 

�أكرث من منطقة ود�ئرة  منذ ثالث �صنو�ت يف 

�صر�ع يف �لعامل.

�أب����رز ه���ذه �الن��ت��خ��اب��ات ب����دون ���ص��ك، و�ل��ت��ي 

�النتخابات  �جل��دي��د،  �ل��ع��امل  مالمح  �صرت�صم 

�لفرن�صية و�الأمركية، فهل �صي�صهد عام 2012 

�ل�صيا�صات  ع��ل��ى  �الأم��رك��ي��ة  �ل�صيطرة  ن��ه��اي��ة 

�ل�صمود  م��ن  �صورية  �صتتمكن  وه��ل  �ل��دول��ي��ة، 

�الإر�د�ت  �مل��ت��ع��دد  �جل��دي��د  �ل��ع��امل  �إىل  ل��ت��ع��رب 

�لدولية؟

�الأوىل بقبالت  بد�أ واليته  �لذي  �صاركوزي   

حارة مع �لقذ�يف، و�أقام له �أول خيمة يف تاريخ 

حديقة �الإليزية، ثم حتول فجاأة �إىل ذئب جائع 

مل�صاعدة  �لليبية  �مل��دن  ل�صرب  طائر�ته  ير�صل 

�لقو�ت  وير�صل  �لفو�صى،  تعميم  على  �ل��ث��و�ر 

�لقذ�يف  �صديقه  العتقال  �لفرن�صية  �خلا�صة 

و�ملدمن  �مل���ز�ج  �ملتقلب  ه��ذ�  ���ص��ارك��وزي  وقتله، 

على �ل��ه��ز�ئ��م، �ن��خ��رط ف��ج��اأة يف م��و�ج��ه��ة مع 

هذ�  ���ص��ارك��وزي  �إل��ي��ه��ا،  �لفو�صى  لنقل  ���ص��وري��ة 

�ل����ذي ���ص��ع��ر م��ع��ظ��م �ل��ف��رن�����ص��ي��ني ب��ال��ن��دم على 

�أ�صهر فقط من توليه  �نتخابه بعد مرور �صتة 

�لرئا�صة �لفرن�صية.

 �����ص����ارك����وزي ه�����ذ� ق������ال، ن���ع���م �أن������ا م��ر���ص��ح 

ي��ع��ت��ذر  �أن  ب�����دل  �ل���رئ���ا����ص���ي���ة،  ل���الن���ت���خ���اب���ات 

بها  ت�صبب  �لتي  �مل�صاكل  ك��ل  على  للفرن�صيني 

جتمع  �لفرن�صية  �لقوى  معظم  واليته،  خالل 

ع��ل��ى ف�صل م�����ص��روع��ه �الق��ت�����ص��ادي، �ل���ذي ك��ان 

بها  تتمتع  كانت  �لتي  �لعمل،  ل�صيا�صة  مدمر�ً 

فرن�صا يف �ل�صابق.

�إىل تدين  ت�صر  �ل��ر�أي  ��صتطالعات  معظم 

فرن�صو�  مناف�صه  وت��ف��وق  ���ص��ارك��وزي،  �صعبية 

�صاركوزي  ويعتمد  كبر،  بفارق  عليه  هوالند 

يف ح��م��ل��ت��ه ع��ل��ى �أب���ن���اء �ل��ط��ب��ق��ة �ل���ربج���و�زي���ة 

�النتخابية  حملته  مقر  �فتتح  �لتي  �ملتو�صطة، 

يف �أحد �أحيائها �لباري�صية هذ� �الأ�صبوع، ويتهم 

�صاركوزي خ�صمه فرن�صو� هوالند بالكذب على 

�لفرن�صيني، و�أنه �صي�صعف فرن�صا ب�صبب جبنه.

�ل�صباق �لرئا�صي �لفرن�صي بد�أ، كل �الأ�صلحة 

�صت�صتخدم يف هذ� �ل�صباق، بعد �أن �صقطت ورقة 

موديز  وك��ال��ة  خف�س  بعد  �القت�صادية،  �ل��ت��وت 

ت�صنيفها للبنوك �لفرن�صية الأول مرة بتاريخها، 

�لعربية  �ل���دم���اء  ���ص��ارك��وزي  �صي�صتخدم  ف��ه��ل 

�لعربية، و�صورية خ�صو�صاً  �ملدن  �لتي تهدر يف 

ل�صمان عودته �إىل �لرئا�صة �لفرن�صية؟

مع �لعلم �أنه يف �لعقل �لفرن�صي ذكريات 

وق��وف  �أقلها  لي�س  ���ص��وري��ة،  يف  ��صتعمارية 

�جل��ر�ل غ��ورو عام 1920 �أم��ام قرب �صالح 

�صالح  يا  عدنا  قد  »ه��ا  وخماطبته،  �لدين 

�لدين فقم من قربك لتقاتلنا«، كما حتمل 

�صوريني   عو�ماً  ثمة  �أن  �لفرن�صية  �لذ�كرة 

�لبغال  ففكو�  �ملحتل،  م��ن  رع��ب��اً  ملهوفني 

باأج�صادهم  وجروها  غورو  عربة  جتر  �لتي 

بدل �لبغال.

فرن�صياً  حلماً  ب��ات  �مل�صاهد  ه��ذه  ت��ك��ر�ر 

�ل��ر�ه��ن��ة  �الأو����ص���اع  للتحقيق يف ظ��ل  ق��اب��ل 

هذه  لكن  �ملنطقة،  يف  �لقائمة  و�لتحالفات 

�مل��وق��ف  ب�صبب  �أ���ص��ي��ب��ت مب��ق��ت��ل،  �الأح�����الم 

�لفيتو  وق��وة  �لتاريخي  و�ل�صيني  �لرو�صي 

�ملزدوج، �لذي �أحدث خلاًل رئي�صياً يف مو�زين 

�لقوى و�ملعادالت �لدولية باملنطقة.

�ملحيط  م��ن  �الأخ����رى  �ل�صفة  ع��ل��ى  �أم���ا 

ب���اأدو�ت  �أخ���رى  معركة  تخا�س  �الأط��ل�����ص��ي، 

خم���ت���ل���ف���ة، ف�������ص���رك���ات �ل���ن���ف���ط و�ل�������ص���الح 

�الأول يف  �ل��ن��اخ��ب  تعترب  �ل��ت��ي  �الأم��رك��ي��ة 

�لرئا�صة �الأمركية، بد�أت حت�صر�تها �لتي 

بني  �ملرتقبة  �ملعركة  يف  يومياً  �صتت�صاعد 

خ�صو�صاً  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني،  �جلمهوريني 

يف  ب��اك��ر�ً  ب��د�أت  �الإ�صر�ئيلية  �لتدخالت  �أن 

ه��ذه �الن��ت��خ��اب��ات، ب���ار�ك �أوب��ام��ا منذ ف��وزه 

ب��ال��رئ��ا���ص��ة، ف��ع��ل ك���ل ����ص���يء مم��ك��ن ل��دع��م 

�إ�صر�ئيل، منذ �أن و�صل �إىل �لبيت �الأبي�س 

تفوق  الإ�صر�ئيل  �أعطى م�صاعد�ت ع�صكرية 

�أمركي �صابق، و�أف�صل  �أي رئي�س  �أعطاه  ما 

حم���اول���ة �ل�����ص��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ف��وز 

ك��دول��ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  يف  ك��ام��ل��ة  بع�صوية 

م�صتقلة، وحا�صر �إير�ن �صيا�صياً و�قت�صادياً، 

ودع����م �ل��ف��و���ص��ى يف ���ص��وري��ة، ورغ����م ذل���ك، 

�إ�صر�ئيل قلبها وعقلها مع �جلمهوريني.

�لواليات  من  ل�صغوط  تخ�صع  �إ�صر�ئيل 

�مل��ت��ح��دة، ل��ت��ق��ف ج��ان��ب��اً وت����رتك و����ص��ن��ط��ن 

تتوىل �لتهديد �الإير�ين، بالتعاون مع دول 

�الأخ��رة  �لر�صالة  رئي�صية،  �أوروب��ي��ة  عربية 

من و��صنطن �صلمها موؤخر�ً �جلر�ل مارتن 

يف  �مل�صرتكة  �الأرك���ان  هيئة  رئي�س  دمب�صي 

�جلي�س �الأمركي، دمب�صي قال للم�صوؤولني 

»�إن  و��صح:  ب�صكل  �إ�صر�ئيل  يف  �لع�صكريني 

عليهم �أن ال يهاجمو� �إير�ن ب�صكل �أحادي«، 

فيما تقوم و��صنطن ولندن وباري�س بفر�س 

م��ق��اط��ع��ة ع��ل��ى �ل��ن��ف��ط �الإي������ر�ين، وحت���اول 

عن  ت�صوية  �إىل  ت�صل  �أن  �الأخ����رة  ل��ل��م��رة 

�ل��ن��ووي  �مل��ل��ف  �مل��ف��او���ص��ات لق�صية  ط��ري��ق 

�الإير�ين من هناك �أو�مر �صدرت الإ�صر�ئيل 

باأن تبقى جانباً، رئي�س �لوزر�ء �الإ�صر�ئيلي 

نتنياهو رف�س �أن يلغي خيار قيام �إ�صر�ئيل 

ب�صربة ع�صكرية �صد �إير�ن ب�صكل �أحادي.

�صيلدون �أديل�صون �ملليادير �ليهودي �لذي 

�الأول  هو  فيغا�س  ال�س  يف  كازينوهات  ميلك 

وزوجته  ه��و  دع��م  �إذ  �ل��د�ع��م��ني،  قائمة  على 

حملة �حلزب �جلمهوري بحو�يل 10 ماليني 

مبلغ  وه��و  جنجري�س،  �مل��ر���ص��ح  ل��دع��م  دوالر 

�أي م��ب��ل��غ جمعته  ب��خ��م�����س م����ر�ت ع���ن  �أك����رب 

وي�صعى  �مل�����ص��ادر،  ك��ل  م��ن  جنجريت�س  حملة 

�إىل  �إ�صر�ئيل  عن  �ل�صر�س  �مل��د�ف��ع  �أديل�صون 

�ل���وق���وف خ��ل��ف ج��ن��ج��ر ي��ت�����س، �ل����ذي �أك����د يف 

بنقل �صفارة و��صنطن  فلوريد� وعده جمدد�ً 

تفوق  ي�صمن  و�أن  �لقد�س  �إىل  فل�صطني  يف 

�إ�صر�ئيل �لع�صكري. 

�لدعاية  �أ���ص��ك��ال  �أه���م  م��ن  و�ح���دة  �أن  يبقى 

�الن��ت��خ��اب��ي��ة �ل���ت���ي ي�����ص��ت��ن��د �إل���ي���ه���ا �ل���روؤ����ص���اء 

�صن  �الأوىل،  والي��ت��ه��م  ن��ه��اي��ة  يف  �الأم��رك��ي��ون 

ح����رب ج���دي���دة ي��ت��ح��ق��ق ف��ي��ه��ا �ن��ت�����ص��ار ج��دي��د 

على  �النت�صار  هذ�  تد�عيات  عن  �لنظر  بغ�س 

جديدة  حرباً  �صن�صهد  فهل  �لعاملي،  �ال�صتقر�ر 

ل�صمان �لفوز بالرئا�صة �الأمركية؟

جهاد �ساين
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وزيرة �خلارجية �لأمريكية هيالري كلينتون ونظريها �لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو



حمافظة مازندر�ن �خل�صر�ء تقع �صمال 

�إير�ن، وبجو�ر بحر قزوين.. مدينة �صاري 

ه��ي م��رك��ز �مل��ح��اف��ظ��ة، وت��ب��ع��د ع��ن ط��ه��ر�ن 

250 كم، وتتاأثر طبيعة هذه �ملحافظة وفقاً 
�جلبلية،  و�مل��رت��ف��ع��ات  �جل���غ���ر�يف  ل��ل��م��وق��ع 

ومدى �رتفاعها عن م�صتوى �صطح �لبحر، 

�مل�صمومية  و�ل���ري���اح  للبحر،  وجم��اورت��ه��ا 

مناخها  ف��اإن  لذلك  �أي�صاً،  �لغابات  وحجم 

متنوع، رغم م�صاحتها �ل�صغرة.

ون���ظ���ر�ً �إىل ق��رب��ه��ا م���ن ط���ه���ر�ن، ف���اإن 

من  �لعديد  ت�صتقبل  م��ازن��در�ن  حمافظة 

�لز�ئرين �لذين يرغبون باال�صتجمام.

بحر قزوين.. و�سواحله

رئي�صياً يف مناخ  يلعب بحر قزوين دور�ً 

وي�صفي  �ل�صمالية،  �الإي��ر�ن��ي��ة  �ل�����ص��و�ح��ل 

ن���ادر�ً على م��دن كيالن وم��ازن��در�ن  جمااًل 

وكركان، ويتميز بحر قزوين بلونه �الأزرق 

�ل��غ��ام��ق وه����دوئ����ه، �أم�����ا �مل��ن��ظ��ر �جل��ن��وب��ي 

كثيفة  غ��اب��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  فهو  للمحافظة، 

على �صفوح جبال �لربز، وتربز قمم �جلبال 

�ملغطاة بالثلوج من ور�ء �أ�صجار �حلم�صيات 

بجمالها  �ل�صو�حل  وتتميز  �ل���رز،  وم���ز�رع 

قلما  و�ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة،  �لرملية  و�صو�طئها 

يوجد لها مثيل يف �لعامل.

 

منطقة رام�سر - علم ده

�صاحلي  �صريط  عن  عبارة  �ملنطقة  هذه 

�إح��دى  وه��ي  ك��ل��م،   120 ط��ول��ه  يبلغ  �صيق 

�أجمل �ل�صو�حل �لتي تقع على بحر قزوين، 

�ل��غ��اب��ات �جلبلية  ق��رب��ه��ا م��ن  �إىل  ن��ظ��ر�ً 

�ملنطقة زحاماً  �أر�صها، وت�صهد  و�نب�صاط 

وف�صل  �ل��ع��ط��الت  يف  خ�صو�صاً  ���ص��دي��د�ً، 

�ل�����ص��ي��ف، ل��ذل��ك ت��ت��وف��ر ك��اف��ة �خل��دم��ات 

�ل��الزم��ة؛ م��ن ف��ن��ادق وو���ص��ائ��ل �لرتفيه 

و�لت�صلية.

ينابيع املياه املعدنية

توجد �لعديد من �لينابيع �ملعدنية 

ب��ع�����ص��ه��ا  يف حم���اف���ظ���ة م�������ازن�������در�ن، 

ي�����ص��ت��خ��دم ل���ت���اأم���ني م���ي���اه �الأر������ص����ي 

و�لبع�س  فيها،  �ملياه  لوفرة  �لزر�عية، 

�الآخ���������ر ي�������ص���ت���خ���دم ل���ل���م���ع���اجل���ة م��ن 

�الأم���ر�����س �مل��خ��ت��ل��ف��ة، و�أك����رث �مل��ن��اط��ق 

�لينابيع هي: جنب  �لتي حتتوي علي 

رودب������ار، و�����ص���ك���ور�ت، ودوه������ز�ر، و�صه 

ه�����ز�ر، وك���الرد����ص���ت، وب���ل���ده، وك��ج��ور، 

والريجان، وغابات نكا وبه�صهر.

وت����ت����وزع �أغ���ل���ب �ل��ي��ن��اب��ي��ع �أق�����ص��ي��ة 

ونو�صهر  وج��ال��و���س  وت��ن��ك��اب��ن  ر�م�����ص��ر 

�ل�صفوح  على  تقع  وه��ي  وب��اب��ل،  و�آم���ل 

�مل����رك����زي����ة ل�����ص��ل�����ص��ل��ة ج����ب����ال �ل������ربز، 

و�لربكان �خلامد دماوند، وهي ينابيع 

���ص��اخ��ن��ة، ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ن�����ص��اط �ل��ربك��اين 

ل�صل�صلة جبال �لربز يف باطن �الأر�س، 

�ل��ي��ن��اب��ي��ع تتمتع  ف�����اإن ه����ذه  ول���ذل���ك 

مب��و����ص��ف��ات خ��ا���ص��ة م��ف��ي��دة مل��ع��اجل��ة 

�الأمر��س �لروماتيزمية و�جللدية.

الغابات والب�ساتني

غابة �صي �صنكان: تكرث فيها �أ�صجار 

�ل�صف�صاف، ولقربها من بحر قزوين، 

�ل�صياح  قبل  من  �صديد�ً  زحاماً  ت�صهد 

و�مل�صافرين و�أهايل �ملنطقة.

 7 م�صافة  على  تقع  ج��ال��و���س:  غ��اب��ة 

كلم من مدينة جالو�س باجتاه طهر�ن، 

ك��م��ا �أن ن��ه��ر ج��ال��و���س مي��ر ب��ج��و�ره��ا، 

وق�����د مت �إن�������ص���اء م��ع�����ص��ك��ر ل��ل��ت��خ��ي��ي��م، 

ت��ت��وف��ر فيها ك��اف��ة �ل��و���ص��ائ��ل �ل��الزم��ة 

و�ل�صياح. �مل�صافرين  ومبيت   الإق��ام��ة 

غ���اب���ة وح���دي���ق���ة من����ك �آب���������رود: ت��ب��ل��غ 

م�����ص��اح��ة ه���ذه �ل��غ��اب��ة �أك����رث م���ن 200 

ه��ك��ت��ار، وحت���ت���وي ع��ل��ى �أ����ص���ج���ار ب��ري��ة 

بع�س  ع��م��ر  وي��ب��ل��غ  وم��ت��ن��وع��ة،  كثيفة 

 700 م��ن  �أك���رث  فيها  �ل�صفاف  �أ���ص��ج��ار 

�صنة.

تقع  جالو�س:   - كالرد�صت  منطقة 

جنوب غرب جالو�س؛ يف غابة مرتفعة 

وُت��ع��رف هذه  وم��ن��اخ معتدل وج��م��ي��ل، 

�ملنطقة ب�»جنة �إير�ن«، ويتحدث �أهايل 

وه��ي  �مل��ازن��در�ن��ي��ة،  باللغة  ك��الرد���ص��ت 

�إحدى �للهجات �لفار�صية.

ال�سناعات اليدوية

�أهم �ل�صناعات �ليدوية يف حمافظة 

م�����ازن�����در�ن ه����ي �ل�������ص���ج���اد و�ل��ب�����ص��اط 

و�الأق����م���������ص����ة �حل����ري����ري����ة، و�ل��ن�����ص��ي��ج 

و�خل�������ص���ب���ي���ة  �ل����ف����خ����اري����ة  و�الأو�ين 

�إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �خل�صبية،  و�ل��ت��م��اث��ي��ل 

ب�صر�ء  كثر�ً  �ل�صياح  ويهتم  �حل�صر، 

هذه �ملنتجات كهد�يا تذكارية.

عندما وقف ممثل �صورية يف �الأمم �ملتحدة ب�صار 

�لتي  �ل�صهرة  �الأم��ن  جمل�س  جل�صة  يف  �جلعفري 

حمل فيها بع�س �لعرب ملف تدويل �الأزمة �ل�صورية 

�إليه، كان �لبع�س ينتظر منه �أن يبدو مهتز�ً �صعيفاً 

�أمام �لكلمات �لتي تتابع على �إلقائها ممثلو �لدول 

�لكربى، و�لدول �لعربية �ل�صغرى.

مل يلجاأ �جلعفري �إىل كالم �الإيديولوجيات، ومل 

بع�س  يف  و�ل��و����ص��ح  �ل�صريح  �ال�صتفز�ز  عند  يقف 

�لكلمات، فلم يفقد �أع�صابه، ال بل وقف ثابتاً هادئاً 

كما  و�الأم��ان  باال�صتقر�ر  �صتنعم  �صورية  �أن  موؤكد�ً 

كانت، و�صتبقى وطناً لالنفتاح مهما كانت �نتماء�ت 

م��و�ط��ن��ي��ه��ا، و�أن �ل��غ��رب وب��ع�����س �ل��ع��رب ي��ري��دون 

�ل�صعوب  مل�صالح  �لد�عمة  ملو�قفها  �صورية  معاقبة 

�ملندوبة  ق��ول  على  ورد�ً  �ملتحدة،  �الأمم  ول�صرعية 

�الأمركية �صوز�ن ر�ي�س يف جمل�س �الأمن �أنها ت�صعر 

باال�صمئز�ز من ��صتخد�م رو�صيا و�ل�صني حق �لفيتو، 

ت�صاءل �جلعفري: »�أمل ت�صعر �أمركا باال�صمئز�ز 60 

مّرة عند ت�صويتها بحق �لنق�س �لفيتو 60 مّرة ملنع 

�ل�صالم �لعادل يف �ل�صرق �الأو�صط«.

دم�صق،  يف  ولد ب�صار جعفري يف 14 ني�صان 1956 

تلقى علومه �الأوىل يف مد�ر�س �لعا�صمة �ل�صورية، 

حيث عرف عنه ولعه �ل�صديد بتلقي �لعلوم وبرهن 

�لعلمية و�الأدب��ي��ة  �مل��ج��االت  ق����در�ت ع��ال��ي��ة يف  ع��ن 

�لعام نف�صه،  3 درج��ات دكتور�ه يف  نيله  �إىل  و�صواًل 

ب��االإ���ص��اف��ة �إىل �إت���ق���ان���ه �أرب�����ع ل��غ��ات ه���ي �ل��ع��رب��ي��ة 

و�الإنكليزية و�لفرن�صية و�لفار�صية بطالقة.

 ب��ع��د �ن��ت��ه��اء در����ص��ت��ه �ل��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع��ة دم�����ص��ق، 

�ملاج�صتر يف �لرتجمة  �إج��ازة، ثم درج��ة  حيث نال 

فرن�صا،  �إىل  �نتقل  ث��م   ،1978 �ل��ع��ام  يف  و�لتعريب 

ح��ي��ث ن����ال درج�����ة �مل��اج�����ص��ت��ر  يف �ل���ع���ام 1982 يف 

�ل��دويل  �ملعهد  م��ن  �ل�صيا�صية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 

لالإد�رة �لعامة يف باري�س، باالإ�صافة �إىل ماج�صتر 

�إد�رة �ملنظمات �لدولية من  �آخر يف نف�س �لوقت يف 

جامعة �الأختام يف فرن�صا، ومن �جلامعة نف�صها نال 

يف �لعام 1989 درجة �لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�صيا�صية 

تاريخ  ودكتور�ه يف  باري�س،  �صوربون يف  من جامعة 

�لعام  �آ�صيا يف  �صرق  �الإ�صالمية يف جنوب  �حل�صارة 

يف  �هلل  هد�ية  �صياريف  جامعة  من   )1989( نف�صه 

�أندوني�صيا.

 32 منذ  �ل�صورية  �خلارجية  يف  �جلعفري  عمل 

عاماً، بد�أ عمله يف �الإد�رة �ل�صورية يف وز�رة �ل�صوؤون 

�أن عني  ل��ب��ث  م���ا  ث���م   ،1980 �ل���ع���ام  يف  �خل���ارج���ي���ة 

عام  باري�س  يف  �ل�صورية  �ل�صفارة  يف  ثالثاً  �صكرتر�ً 

 .1988 �لعام  حتى  من�صبه  يف  وبقي   1983
يف �لعام 1991 �نتقل �لدكتور �جلعفري م�صت�صار�ً 

�ل�صورية  �لعربية  للجمهورية  �لد�ئمة  �لبعثة  يف 

لدى مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك ملدة 3 �صنو�ت 

على  فرن�صا  يف  �ل�صورية  �ل�صفارة  �إىل  بعدها  ع��اد 

 .1997-1998 �ل��ف��رتة  يف  م�صت�صار  وزي���ر  م�صتوى 

ب��ع��ده��ا ع���ني �جل���ع���ف���ري وزي�������ر�ً م��ف��و���ص��اً وق��ائ��م��اً 

باالأعمال يف �ل�صفارة �ل�صورية يف �أندوني�صيا، ويف عام 

�لدولية  �ملنظمات  الإد�رة  مدير�ً  تعيينه  مت   ،2002
�صغل  حيث  دم�صق،  يف  �خلارجية  �ل�صوؤون  وز�رة  يف 

�ملن�صب حتى عام 2004، ثم �أدى عام 2006 �ليمني 

ملن�صب �ل�صفر فوق �لعادة ل�صورية، و�ملفو�س �لد�ئم 

لدى مكتب �الأمم �ملتحدة يف جنيف، ومن�صب �صفر 

�لعربية  للجمهورية  �لد�ئم  و�ملفو�س  �لعادة  ف��وق 

�ل�صورية يف �الأمم �ملتحدة.

صفعة القطبان 
الناجعة

�لقطبان  وجهها  �لذي  �لثنائية  �ل�صفعة  لعل 

�إىل �جلمعية �الأحادية  �لدوليان رو�صيا و�ل�صني 

�ملتحدة، ت�صكل �صدمة �إيجابية حتّد من �لهجمة 

�لتفتيتية �لتخريبية، ال بل �لتدمرية �ل�صر�صة 

�الأمركية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إد�رة  تقودها  �لتي 

»�ليورو  �إد�ر�ت  خلفها  ومن  نور�نية،   - �ل�صهيو 

فتات  من  لالنتفاع  �ملتلهفني  وبع�س  �الوروب���ي« 

�ملو�ئد �لدولية. 

�جلغر�يف  �مل��دى  ت�صتهدف  �لتي  �لهجمة  هذه 

�حليوي و�حل�صاري الأمتنا �مل�صرقية، ولتاريخها 

مناحي  خمتلف  يف  �الإن�صانية  بالعطاء�ت  �لعابق 

�إىل  تعيد  لعلها  و�مل���ج���االت..  و�حل��ق��ول  �حل��ي��اة 

ه�����وؤالء �ل���وع���ي �ل����ذي ف���ق���دوه م��ن��ذ �أم����د ب��ع��ي��د، 

حيناً  �مل�صاءلة  وع��دم  حيناً  �ل��ط��رف  غ�س  ج��ر�ء 

�آخ��ر، ما جعلهم يتمادون يف غيهم وغطر�صتهم، 

���ص��ارب��ني ع��ر���س �حل��ائ��ط �أب�����ص��ط ق��و�ع��د �لقيم 

و�ل�صر�كة �لدولية يف معاجلة �لق�صايا �ملطروحة 

ع��ل��ى ط��اول��ة �الأمم �مل��ت��ح��دة م��ن��ذ م��ا ي��رب��و على 

�ل�صتني عاماً، �إ�صافة �إىل �مللفات �ملثقلة بالهموم 

�الإن�صانية على �أكرث من �صعيد.

ب�صدد  �ملنطقة  يف  �خل��ارط��ة  �أن  ب��د  ال  وعليه، 

�إعادة �لت�صكل من جديد، بعد �ملو�قف �ملتخذة من 

قوتني رئي�صتني يف �لعامل؛ رو�صيا و�ل�صني، وعلى 

�إىل  �ل��وق��وف  يف  خيارها  حت�صم  �أن  �ملنطقة  دول 

حيث  بقائها  �أو  عمالنياً،  ون�صرته  �حل��ق  جانب 

�الأم�صال �حليوية  �لباطل، تقّدم  �إىل جانب  هي 

�لتحديد حفنة  وج��ه  �حل��اج��ة، وعلى  دع��ت  كلما 

حكام بع�س �الأقطار �لعربية �لتي تعّول على دور 

�ملنطقة يقيناً منها  �لغرب و�نت�صار م�صروعه يف 

على  مرتبعة  باإبقائها  �ل��غ��رب  ه��ذ�  يكافئها  �أن 

�صحوة  من  و��صتقر�رها  �أمنها  �صائناً  عرو�صها، 

�صعوبها وغ�صبها.. هذ� من جانب.. 

ي������و�زي �الأول  �ل�����ذي  �أم�����ا �جل���ان���ب �الآخ������ر 

�أه��م��ي��ة و����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ف��ه��و �مل��ل��ف �الإي�����ر�ين. 

بكل  �ل�صهيونية  �لغرب  ي�صع  �حلقيقية،  ففي 

على  �لق�صاء  عينيه  ن�صب  وق��در�ت��ه  مكوناته 

�إير�ن �لنووية يف �ملهد، وقبل �أن يتاح لهذ� �ملارد 

�لنووي �النطالق �إىل �لف�صاء �خلارجي، بحيث 

�إىل  تعيده  �أن  ذ�ك  وق��ت  ق��وة  �أي  على  ي�صعب 

تكّيفه  �أن  ترغب  �ل��ذي  �حلجم  �إىل  �أو  حجمه، 

�ل���دول���ة �ملحر�صة  »�إ����ص���ر�ئ���ي���ل«؛  ف��ي��ه، ال���ص��ي��م��ا 

�لو�قع  لهذ�  ملا  �مل���ارد،  ه��ذ�  ل�صرب  و�مل�صتعجلة 

وم�صر  م�صتقبل  على  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  �جل��دي��د 

�لكيان �مل�صخ..

بالعودة  ترغب  رو�صيا  كانت  �إذ�  �ملح�صلة،  يف 

ف��ع��ل��ي��اً �إىل �ل�����ص��اح��ة �ل��دول��ي��ة ك��الع��ب �أ���ص��ا���ص��ي، 

�لعربية  �جلمهورية  وح���دة  دع��م  �إال  عليها  فما 

زل��ز�اًل  الأن  وموؤ�ص�صات،  و�صعباً  �أر���ص��اً  �ل�صورية؛ 

يف  �لليبي  �مل�صهد  تكرر  ما  �إذ�  �ملنطقة  �صي�صرب 

�صورية على �أيدي �الأطل�صيني، جر�ء خدعهم مرة 

ثانية �لقيادة �لرو�صية.

ف�صورية متّثل حجر �لرحى يف �مل�صرق �لعربي، 

ل��ي�����س ل��رو���ص��ي��ا وح�����ص��ب، �إمن����ا ل��ك��ل ه���ذ� �ل�����ص��رق 

�لذي يطمح باالإبحار يف �ملياه �لد�فئة.. زد على 

�الإ�صالمية  �جلمهورية  لدى  �صورية  موقع  ذلك 

�الإير�نية، وما متثله هذه �الأخرة من قوة د�عمة 

�لتفوق  �إذ� مل نقل  �لتو�زن،  �أع��اد  �ملو�جهة  ملحور 

�لقر�صان  »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل«؛  �ل�صهيونية  ربيبة  على 

�الأم��رك��ي �ل�����ص��ارب ع��ر���س �حل��ائ��ط بكل �لقيم 

و�لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية.

نبيه الأعور
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كان الأميير يو�شف �شهاب حمبوباً من 

الييرعييييية، وقيييد جييعييل حمييل اإقييامييتييه يف دييير 

القمر، اأما امل�شائخ احلمادية فقد كانوا بني 

كل فرتة واأخرى ي�شنون الغارات وينهبون 

ذلك  وراء  ميين  اآمييلييني  ويقتلون،  وي�شلبون 

ا�شرتجاع احلكم اإليهم، فخابت اأمالهم!

ويف تلك الأيام كان رجل يقال له �شاهر 

العمر حاكماً يف عكا، وعا�شياً على الدولة 

العثمانية، واتفق يف تلك الآونة وقوع نزاع 

الفر�شة  هييذه  فاغتنم  م�شر،  �شناجق  بني 

اأحيييد الييقييواد الييعييظييام، ويييدعييى حممد علي 

وا�شتقل  واأعييدمييهييم،  عليهم  فقب�ض  با�شا، 

اأحييد  اأن  اإل  امليي�ييشييرييية،  اليييدييييار  بيياحلييكييم يف 

هوؤلء ال�شناجق متكن من الفرار اإىل هذه 

الييبيياد، وفيييور و�ييشييولييه اإىل بيييروت التقى 

اأّكييار، يدعى �شاهني القالب،  �شدفة برجل 

من بكفيا، فطلب اإليه اأن ينقله على دابته 

�شهاب  يو�شف  الأميير  القمر مقر  دير  اإىل 

باأجرة اتفقا عليها، وهي قر�شان ون�شف!

اعييتييذر عن  القمر  دييير  اإىل  اأو�شله  وملييا 

دفييعييهييا لأنييييه ل ميييلييك �ييشيييييئيياً، وا�ييشييتييمييهييلييه 

ريثما يذهب اإىل الأمر وي�شتعطيه فيعود 

بقوله  يثق  فلم  �شاهني  اأمييا  اإياها،  وينقذه 

واحتدم منه غيظاً وتناوله ورماه بالأر�ض 

و�شرع ي�شربه بكل ق�شاوة، وتوعده بالقتل 

اأخييرى، وتركه  مييرة  به  والتقى  اإذا �شودف 

وم�شى.

اأما »ال�شنجق« امل�شكني فنه�ض من فوره 

وذهب اإىل الأمر م�شتعطياً واآثار ال�شرب 

بادية عليه، وهو بتلك احلالة املزرية �شفق 

النقود،  ببع�ض  اإليه  واأح�شن  الأميير  عليه 

اأجرته وقفل  باملكاري ونقده  فخرج وحلق 

اإىل الأمر وعرفه بنف�شه باأنه اأحد  راجعاً 

�شناجق م�شر الييذي جنا وحييده من القتل 

بييفييراره ميين وجييه حممد علي بييا�ييشييا، واأنييه 

ي�شتخدمه  اأن  و�شاأله  اأحمد اجلزار،  يدعي 

عنده، فرّق له وقبله يف خدمته.

وملا راأى الأمر ما هو عليه من النجابة 

واحلييييييذق عييهييد اإليييييييه بييجييبيياييية اخلييييييراج يف 

اإل  قيام،  خر  اإليه  عهد  مبا  فقام  بييروت 

اأ�شوار  ترميم  له  �شولت  الميييارة  نف�شه  اأن 

املدينة بحجة اأن جماعة من البدو يغرون 

عليها بق�شد النهب وال�شلب.

طييمييع  اليييتيييحييي�يييشيييني  اأحيييييكيييييام  راأى  وملييييييا 

بالع�شيان على �شيده الأمر، فخانه وجرد 

القطع  مب�شاعدة  لأميييره  اأخ�شعه  ع�شكراً 

احلربية من الأ�شطول الرو�شي.

فا�شتقدمه  العمر  �شاهر  بذلك  ودرى 

اأن�شل خفية  اأقييام عنده مدة  اأن  اإليه، وبعد 

اإىل ال�ييشييتييانيية فييقييابييل اليي�ييشييلييطييان، ومتييّكيين 

�شاهر  بقتل  اأميير  ا�شتح�شال  ميين  بدهائه 

وعاد  مكانه،  احلكم  زمييام  وا�شتام  العمر 

لقتله  امل�شتخدمني  بيياأحييد  ودفيييع  عكا  اإىل 

فاأطلق عليه  املييال  ر�شاه مببلغ من  اأن  بعد 

هذا امل�شتخدم عياراً نارياً اأ�شابه يف ظهره، 

بينما كان راكباً جواده فارداه للحال.

واأرادوا  الييقيياتييل  عييلييى  الييعيي�ييشييكيير  وهيييياج 

فييياأراهيييم هييذا  وبييياجليييزار مييعيياً،  بييه  التنكيل 

بقتله  امليييوؤذن  ال�شلطاين  الفرمان  الأخييير 

�ييشيياهيير الييعييميير وتيينيي�ييشيييييبييه مييكييانييه، ف�شكن 

هياجهم وخ�شعوا لأمره.

وملا اأقبل ابن �شاهر العمر املدعو علي 

كييان متوجهاً جلباية  وقييد   - �ييشيياربييني  اأبيييو 

اخلراج - وثب عليه اجلزار وقتله فا�شتتب 

له احلكم.

اأمييا الأميير يو�شف فتوج�ض خيفة من 

ذلك، لكنه كتب اإليه يهنئه مر�شًا الهدايا 

فاأجابه اجلزار �شاكراً.

با�شا  ح�شن  اإىل  يو�شف  الأمييير  واأ�ييشيير 

املييوفييد ميين قييبييل اليي�ييشييلييطييان لأجيييل ا�ييشيياح 

�يييشيييوؤون �ييشييوريييا مبييا كيييان يييخيي�ييشيياه ميين قبل 

اجلزار فاأجابه موؤمناً.

هذا بع�ض ما جاء يف التاريخ املذكور اإىل 

بالأمراء  اآخيير نهاية حكم اجلييزار وتاعبه 

يو�شف  بيييالأمييير  غيييدر  اأن  اإىل  ال�شهابيني 

ومديره غندور اخلوري وما كان بينه وبني 

الأمر ب�شر، وغدر هذا الأخر باأولد عمه 

الأمر يو�شف وبجرج�ض وعبد الحد باز.

اأن اجلييييزار مل  الييتيياريييخ يييوؤكييد  اأن  بيييييد 

يييكيين ليييه ييييد يف قييتييل ظيياهيير الييعييميير، وميين 

قتله هو واحد من رجاله يدعى اأحمد اآغا 

الدنكريل، وقد اغتاله غدراً حينما كمن له 

يف الطريق - تزلفاً حلكومة ا�شطنبول.

»اأوراق لبنانية - �شباط 1956«
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القران  م�شلمات  ميين  انطاقاً  املييوؤمتييرون  يييوؤكييد  اأوًل: 

لأهل  جامع  الإ�شام  اأن  ال�شريفة  النبوية  وال�شنة  الكرمي 

الناطق  دم  تع�شمان  الييلييتييان  اليي�ييشييهييادتييان  ودليييييلييه  الييقييبييليية، 

املذاهب  بني  التقريب  اأن  يييرون  كما  وعر�شه،  وماله  بهما 

�شتى  الأمييييية يف  وحييييدة  لتحقيق  مييهييم  �ييشييبيييييل  الإ�ييشييامييييية 

امليييجيييالت، واأن امليييذاهيييب الإ�ييشييامييييية الييتييي تييوؤميين بيياأركييان 

الدين  ميين  معلوماً  تنكر  ول  الإميييييان،  واأ�ييشييول  الإ�ييشييام 

ي�شتغل  اأن  يجوز  ل  ال�شيا�شي  الختاف  واإن  بال�شرورة.. 

اإثارة  اأو الفقهية، واإن  اأو التاريخية  الختافات العقائدية 

اأية فتنة طائفية اأو عرقية ل تخدم اإل اأعداء الأمة..

وال�شنة  الكرمي  القراآن  اأن  املوؤمترون على  يوؤكد  ثانياً: 

اإن�شانية  اأجييواء  الإ�شامية  لاأمة  حققا  ال�شريفة  النبوية 

البناء،  احليييوار  وروح  العقانية  واأ�ييشيياعييا  رائييعيية،  ح�شارية 

الأخوة  روح  وغر�شا  ال�شرعية،  ب�شوابطه  الجتهاد  وحرية 

الإ�ييشييامييييية  الأميييية  ييحييا خ�شائ�ض  و�ييشّ اأن  بييعييد  واليييوحيييدة، 

كيييان تعدد  ثييم  ومييين  كييلييه،  الييعييامل  اإىل  ال�شامية  ور�ييشييالييتييهييا 

املذاهب حالة طبيعية لها اأثرها الإيجابي يف تنوع احللول 

للم�شكات على �شوء اأحكام ال�شريعة الإ�شامية واأ�شولها.

ثييالييثيياً: يييوؤكييد امليييوؤمتيييرون اأن الأمييية الإ�ييشييامييييية تواجه 

وثقافتها  و�شخ�شيتها  عقيدتها  ت�شتهدف  كربى  حتديات 

وتتعر�ض  املن�شود،  احل�شاري  ودورهييا  وجودها،  ومقومات 

ومذهبياً،  وقومياً،  ولغوياً،  جغرافياً،  لتمزيقها  ملييوؤامييرات 

ال�شعد  على  متخلفة  لإبقائها  ت�شعى  كما  وتاريخياً..  بل 

وغرها،  والع�شكرية  والقت�شادية  والعلمية  الجتماعية 

والت�شكيك يف قدرته على  اإ�شامها  وتخطط لإبعادها عن 

ال�شلوكيات  واإ�شاعة  امل�شتحدثة،  احلياتية  امل�شاكل  مواجهة 

التقليد  حالة  وزرع  ال�شريعة،  ر�شمته  عما  املنحرفة  املادية 

والتبعية للغرب والنبهار به..

رابعاً: يرى املوؤمترون اأن الهواء والنزعات ال�شيا�شية، 

و�شيوع حالت التع�شب، وجهل بع�ض اتباع املذاهب بحقيقة 

اإىل حالة  تلك  ال�شوية  باحلالة  انحرفت  الأخييرى  املذاهب 

والتطرف  والتكفر  الغلو  ظاهرة  �شادتها  ممزقة  طائفية 

ال�شاحة  اإىل  الييفييكييري  الييينيييزاع  ونييقييل  والييتييمييزق،  والييتيينييافيير 

الأميية  قييوة  خييطييرة على  �شلبية  اآثيييياراً  تييرك  العملية، ممييا 

ومتا�شكها.

ولهذا  القبلة،  اأهييل  بني  الوحدة  لهذه  حتقيقاً  خام�شاً: 

التقريب بني اأتباع املذاهب ال�شامية، يدعو املوؤمترون اإىل 

وجوب احرتام كل طرف منهم لاآخر، واإىل ترك البحث يف 

هذه الأمور اخلافية للعلماء واخلرباء يف بحوثهم العلمية. 

كييمييا يييوؤكييد امليييوؤمتيييرون عييلييى عيييدم جيييواز تييوجيييييه مييا ُيعد 

بوجه  وي�شمل هذا  اأي طرف،  ملا يحرتمه  اإهانة  اأو  انتقا�شاً 

خييا�ييض عيييدم جيييواز انييتييقييا�ييض اآل الييبيييييت اأو اأمييهييات املييوؤميينييني 

التعر�ض  اأو  منهم،  بالنيل  امل�شلمني،  اأئييميية  اأو  ال�شحابة  اأو 

القولية  الإ�شاءة  اأنييواع  نوع من  بيياأي  اإليهم  ين�شب  �شيء  لأي 

م�شاجد  من  العبادة  دور  ا�شتباحة  جييواز  وعييدم  الفعلية،  اأو 

وح�شينيات وزوايا ومراقد، ويف هذا ال�شياق يثّمن املوؤمترون 

الإمام اخلامنئي؛  �شماحة  اأ�شدرها  التي  التاريخية  الفتوى 

النيل من رموز  الإ�شامية، بخ�شو�ض حترمي  الثورة  قائد 

املذاهب الإ�شامية، والإ�شاءة لأمهات املوؤمنني، والتي لقت 

الييرتحيييييب الييوا�ييشييع ميين لييدن كييبييار علماء الأمييية والأو�ييشيياط 

الدينية والأزهر ال�شريف.

لو�شع  ما�شة  حاجة  هناك  اأن  املييوؤمتييرون  يييرى  �شاد�شاً: 

خطط تف�شيلية لتحقيق التقريب بني املذاهب الإ�شامية.

اإىل البتكار والإبييداع يف جمال  املوؤمترون  �شابعاً: يدعو 

الفكر املوؤدي اإىل التقريب.

تعميم  املوؤمترون  يقرتح  العملي،  ال�شعيد  وعلى  ثامناً: 

ال�شرعية، وتوعية  الأ�ش�ض  امل�شلمني على  منطق احلوار بني 

اللفة  روح  وتعميم  التقريب،  بثقافة  واجلماهر  النخبة 

والخيييييوة واملييحييبيية بييني قييطيياعييات الميييية، واليي�ييشييعييي امل�شرتك 

املت�شافر لتخاذ املواقف املوحدة يف كل الق�شايا امل�شرية.

تا�شعاً: يعلن املوؤمترون اأن الدعوة اإىل التقريب لتعرف 

اأتباع مذهب  ن�شر مذهب بني  اأو حماولة  املذهبي  التع�شب 

اآخر.. 

عا�شراً: يدعو املوؤمترون الأخوات امل�شلمات ممن يتمتعن 

اإجناح  واآرائهن يف  باأبحاثهن  امل�شاهمة  اإىل  العلمية  بالقدرة 

الدعوة اإىل التقريب.

حادي ع�شر: يرى املوؤمترون اأن املجمع العاملي للتقريب 

بييني املييذاهييب الإ�ييشييامييييية قيييام خيييال م�شرته الييتييي دامييت 

ع�شرين عاماً، باأدوار مهمة لتحقيق ما مر يف املواد ال�شابقة 

بيي�ييشييتييى الييو�ييشييائييل امليييتييياحييية، بيييييد اأن هيينيياك بييعيي�ييض املييعييوقييات 

وتت�شارع  اجلييهييود  لتت�شاعف  رفعها  يجب  التي  والنواق�ض 

اخلطى لتحقيق الأهداف املن�شودة.

ثاين ع�شر: يدعو املوؤمتر املجل�ض الأعلى والأمانة العامة 

�شكلها  التي  وتو�شياتها  اللجان  تقييمات  لدرا�شة  للمجمع 

وكذلك  الإيرانية،  وال�شوؤون  والثقافية  الدولية  املجالت  يف 

درا�شة مقرتحات اللجان الدائمة للجمعية العمومية، واتخاذ 

وتقدمي  الآتييييية،  الثاث  ال�شنوات  خييال  لتنفيذها  يلزم  ما 

تقرير بذلك اإىل الجتماع القادم للجمعية العمومية.

ثالث ع�شر: ي�شتذكر املوؤمترون كل الذين عملوا للحوار 

ال�شيد  اإىل  �شلتوت،  حممود  ال�شيخ  من  والوحدة  والتقريب 

باقي  اإىل  ال�شيخ حممد عبده،  اإىل  الدين احل�شيني،  جمال 

رّواد التقريب، كالإمام الربوجردي والإمام اخلميني والإمام 

والمييام اخلامنئي  اهلل«،  »رحمهم  كفتارو  والمييام  امليييودودي 

مو�شى  ال�شيد  املييغيييييب  الإمييييام  اإىل  وغييرهييم،  اهلل«  »حييفييظييه 

ال�شدر.

رابيييييع عيي�ييشيير: ييييديييين املييييوؤمتييييرون كيييل اأ�يييشيييكيييال العيييتيييداء 

اليي�ييشييهيييييوين عييلييى �ييشييعييبيينييا اليي�ييشييابيير وامليييثيييابييير واملييييرابييييط يف 

البطل  الفل�شطيني  ال�شعب  جهاد  يحّيون  كما  فل�شطني.. 

ومقاومته البا�شلة، ويدعمون جهود امل�شاحلة بني الف�شائل 

ويوؤكدون من جديد على �شرورة  الفل�شطينية، وتوحيدها، 

يف  حقهم  واأهييمييهييا  امليي�ييشييروعيية،  الفل�شطينية  احلييقييوق  تنفيذ 

امل�شتقلة عييلييى الأرا�يييشيييي  واإقيييامييية دولييتييهييم  امليي�ييشيير،  تييقييرييير 

يف  وحقهم  ال�شريف،  القد�ض  وعا�شمتها  كافة،  الفل�شطينية 

العودة اإىل ديارهم. كما يطالبون املجتمع الدويل مبحاكمة 

املجرمني ال�شهاينة، ومعاقبتهم على ما اقرتفوه من جرائم 

حرب وجرائم �شد الإن�شانية.

م�شروع  املقاومة حق  ان  املييوؤمتييرون  يعلن  ع�شر:  خام�ض 

التي  »احلرابة«،  عن  اختافاً جذرياً  لل�شعوب، وهي تختلف 

كان  �شواء  وعاملياً،  اإ�شامياً  املييدان  بييي»الإرهيياب«  اليوم  ت�شمى 

فردياً اأو جماعياً اأو ما قد متار�شه بع�ض الدول.

�ييشيياد�ييض عيي�ييشيير: يعتز امليييوؤمتيييرون بييالنييتيي�ييشييارات الييرائييعيية 

تغير  ومنها  ال�شعد،  ميين  كثر  على  ال�شامية  لل�شعوب 

كما  واليمن،  وليبيا  وم�شر  تون�ض  يف  الدكتاتورية  احلالة 

الأمييركييي من  قييوات الحييتييال  بييخييروج  العراقيني  يهنئون 

اأر�ييشييهييم، ويييطييالييبييونييهييم بييالييتييكيياتييف لييبيينيياء بييلييدهييم ووحييدتييه 

ومتا�شكه، ويحيون املقاومة الإ�شامية والوطنية يف لبنان.

الإييييراين  ال�شعب  جييهيياد  املييوؤمتييرون  يحيي  ع�شر:  �شابع 

وقيادته يف �شبيل تطبيق �شرع اهلل يف خمتلف مناحي احلياة، 

يعلنون  كما  اخليييرة،  امل�شرة  هييذه  على  تيياآميير  كييل  ويدينون 

تطوير  يف  اليرانية  الإ�شامية  اجلمهورية  ملوقف  دعمهم 

قدراتها النووية لاأغرا�ض ال�شلمية..

الإ�شامية  اجلمهورية  املييوؤمتييرون  ي�شكر  ع�شر:  ثامن 

الإيرانية وقائدها الإمام اخلامنئي )دام ظله(، كما ي�شكرون 

اإقامة  املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�شامية على 

هذا املوؤمتر املبارك وا�شت�شافته، ويرون يف اإقامة اأمثال هذه 

اللقاءات خراً كثراً.

البيان الختامي لمؤتمر الوحدة اإلسالمية الخامس والعشرين:
تحريم اإلساءة آلل البيت أو أمهات المؤمنين أو الصحابة أو أئمة المسلمين
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اإذا كنت تريد اأن ت�شتك�شف القمر بطريقة 

مثمرة وفعالة، عليك اأن حت�شل على و�شيلة 

رو�شيا،  اإليييييه  تو�شلت  مييا  هييذا  منا�شبة.  نقل 

ومن ثم الوليات املتحدة، يف اإطار بحوثهما 

املتعلقة بالف�شاء، لذلك عملتا بجهد لتحقيق 

ذلك وللو�شول اإىل الآلية التي تخول طاقم 

القمر  �شطح  على  التنقل  ميين  الف�شاء  رواد 

ب�شهولة و�شا�شة.

رو�ييشيييييا كييانييت اليي�ييشييبيياقيية، ومتييكيينييت وكيياليية 

�شيارة  واإطييياق  اإنييتيياج  من  الرو�شية  الف�شاء 

حتى  تييزال  ل  القمر  على  لل�شر  خم�ش�شة 

اليوم موجودة هناك.

النا�شا الأمييركييييية اخييتييربت جيًا  وكيياليية 

جديداً من املركبات املخ�ش�شة للقمر، وبناء 

عييلييى اليييدرو�يييض امليي�ييشييتييفييادة ميين بييعييثييات اأبييولييو، 

بييدون طيار على  ف�شًا عيين رحييات روفيييرز 

املريخ، مت ت�شميم مركبة ل�شتك�شاف  كوكب 

على  وقييييادرة  للغاية،  )SEV(مرنة  الف�شاء 

انتجت  فقد  وبالفعل  بان�شيابية.  الييتييحييرك 

اليينييا�ييشييا هييييذه امليييركيييبييية، واأ�يييشيييبيييحيييت جيياهييزة 

قرر  بعدما  جتمد  امل�شروع  لكن  لانطاق، 

الييرئييييي�ييض الأميييركيييي بيييياراك اأوبييياميييا تقلي�ض 

من  الكثر  وقييف  وبالتايل  النا�شا،  ميزانية 

بفعل  كبر  متويل  اإىل  حتتاج  التي  امل�شاريع 

ال�شغوطات القت�شادية الطارئة على الباد.

اإجنازات رو�سية

الف�شائية  املركبة  حطت   ،1970 العام  يف 

اأول  حاملة  القمر  على   17 لونا  ال�شوفييتية 

مييركييبيية مييتييحييركيية بييتييحييكييم عييين بييعييد، والييتييي 

املركبة  وكييانييت   ،»1 لييونييوخييود   « با�شم  عرفت 

الق�شوى  �شرعتها  اأما  كيلوغراماً،   756 تزن 

عييلييى �ييشييطييح الييقييميير فييبييلييغييت 4 كيييييلييومييرتات 

يف اليي�ييشيياعيية، واحليييد الأقيي�ييشييى ميين ا�شتهاك 

الطاقة  كيلووات واحد خال 10 دقائق، وقد 

بتوجيه  يوماً   90 ملدة  للعمل  املركبة  �شممت 

من فريق مكون من خم�شة اأ�شخا�ض بالقرب 

مهمتها  يف  املركبة  ا�شتك�شفت  مو�شكو،  ميين 

واحييدة  يف  �شهراً   11 ملييدة  املطر  بحر  منطقة 

القمر  ا�شتك�شاف  برنامج  مهمات  اأجنييح  من 

لاحتاد ال�شوفييتي.

يف اليييييواقيييييع، كيييييان الييييهييييدف ميييين اإطيييياق 

واإ�شعاعاته،  القمر  �شطح  درا�ييشيية  املركبة هو 

جييانييب  اإىل  ذلك اأ�شعة الرونتجن،  يف  مبيييا 

القمرية  للرتبة  الكيميائية  املكونات  حتديد 

و�ييشييفيياتييهييا، ثييميية مييهييميية اأخيييييرى كييانييت لييدى 

رواد  لتحليق  الييظييروف  تهيئة  وهييي  املركبة، 

الف�شاء اإىل القمر واختيار موقع لهبوطهم، 

الف�شاء  رواد  ي�شتعمل  اأن  املتوقع  ميين  وكييان 

– 1« للتحرك على �شطح  املركبة »لونوخود 

القمر.

اأ�شعاف عما   3 تزيد  املركبة فرتة  عملت 

وقطعت  الييربنييامييج،  ح�شب  لها،  كان حمدداً 

م�شافة 10540 مرتاً، مر�شلة اإىل الأر�ض 211 

�شورة بانورامية و25 األف �شورة عادية، لكن 

م�شدر  طيياقيية  ا�شتنفدت   1971 عييام  بحلول 

احليييييرارة اليينييظييائييري فييانييقييطييع التيي�ييشييال مع 

الت�شال  اإعيييادة  حمييياولت  وتوقفت  املييركييبيية، 

معها.. وبذلك توقفت عن العمل ر�شمياً، ومل 

وبعد  وقييت لحييق  لكن يف  عليها،  العثور  يتم 

روني�شون�ض  مركبة  متكنت  طويلة،  �شنوات 

التابعة لوكالة النا�شا الأمركية املوجودة يف 

مدار حول القمر من حتديد مكان لونوخود 

وهي ل تزال موجودة على �شطح القمر حتى 

اليوم. 

اأما »لونوخود- 2« فكانت العربة الذاتية 

اإىل  ال�شوفييت  التي يطلقها  الثانية  احلركة 

 1973 اإطيياقييهييا عيييام  الييقييميير، وقيييد مت  �شطح 

بعدما فقدت املركبة الأوىل ل�شتكمال املهمة 

املييتييعييلييقيية بييجييمييع �ييشييور لييلييقييميير، وا�ييشييتييكيي�ييشيياف 

الثانية  املركبة  عملت  والأماكن.  الإ�شعاعات 

ملدة 4 اأ�شهر، قبل اأن ت�شطدم بحائط وتتوقف 

درجة  وتعلو  الغبار  يعلوها  ثم  ومن  تلقائياً، 

احلرارة فيها اإىل حد بات ي�شعب عليها فيه 

تربيد نف�شها بنف�شها. وقد غطت م�شافة 36 

كيلومرتاً واأر�شلت 86 �شورة بانورامية للقمر 

8000 �شورة تلفزيون، كما قامت  واأكرث من 

بدرا�شة الرتبة القمرية.. 

اأنه مت بيع املركبتني  اإىل  وجتدر الإ�شارة 

 68 بقيمة  علني  مبييزاد   1993 عييام  لونوخود 

األف دولر للواحدة من قبل املليونر ريت�شارد 

غيياريييوت وهييو ابيين رائيييد فيي�ييشيياء. اأميييا مركبة 

لونوخود3- فقد مت ت�شنيعها وكان من املقرر 

لييكيين ذليييك مل يييحييدث   1977 اإطيياقييهييا عيييام 

ب�شبب نق�ض يف التمويل وهي معرو�شة اليوم 

يف متحف لفو�شكن  الرو�شي.

 الن�سخة الأمريكية ال�سنع

املتحدة  الييوليييات  كانت  ثانية،  جهة  ميين 

تعمل على تطوير عربات ذاتية ال�شنع، لكن 

رو�شيا كانت ال�شباقة يف اإطاقها. ويف الواقع، 

كهربائية  ف�شائية  عييربيية  وا�شنطن  �شنعت 

لل�شر على �شطح القمر، وقد مت ا�شتخدامها 

و17،  و16   15 اأبيييوليييو  رحييييات  خيييال  فييعييًا 

الييفيي�ييشيياء زييييادة  بييوا�ييشييطييتييهييا رواد  وا�ييشييتييطيياع 

�شطح  ال�شتك�شافية على  م�شافات جتولتهم 

�شاعدت  كما  كيلومرتاً،    92 نحو  اإىل  القمر 

عينات  وكذلك  العلمية  اأجهزتهم  حمل  على 

تربة القمر و�شخوره.

وقد بداأ ت�شميم »عربة القمر« الأمركية 

ل�شركة جرنال  البحوث  1969 يف معمل  عام 

موتورز يف كاليفورنيا بعقد من �شركة بوينغ 

للطران، وا�شتغرق ت�شميم وبناء العربة 17 

�شهراً، ويف هذا الوقت اأطلق الرو�ض مركبتهم 

اأوًل.

 وييييتيييميييييييز تييي�يييشيييميييييييم عييييجييييات اليييعيييربييية 

الأمركية با�شتطاعتها العمل بدون �شعوبة 

الييقييميير، ول  الييظييروف على �شطح  اأ�ييشييعييب  يف 

تزال ثاث عربات منها مركونة على القمر 

حتى اليوم. 

ويييبييلييغ طيييول الييعييربيية الييقييمييرييية الييواحييدة 

3.31 مرتاً، وهي م�شنوعة من الأملنيوم وتزن 
نحو 210 كيلوغرام، وتبلغ حمولتها الق�شوى 

 350 نحو  منها  كيلوغراماً،   490 القمر  على 

تذهب ل�شالح وزن رائدي الف�شاء واأجهزتهم 

التي متدهم بعنا�شر بقائهم على قيد احلياة 

من اأوك�شجني وماء ودورات تربيد، بالإ�شافة 

بييالأر�ييض،  ات�شال  اأجييهييزة  كيلوغراماً   45 اإىل 

و55 كيلوغراماً اأجهزة علمية و27 كيلوغراماً 

من عينات من تربة القمر.

اأر�شية  عن  �شنتيمرتاً   36 العربة  وتعلو 

طيها  ميكن  بحيث  م�شممة  وكييانييت  القمر، 

وقت الإقاع والطران، وكان تركيب العربة 

القمرية ي�شتغرق 20 دقيقة ويقوم بت�شغيلها 

حمرك كهربائي خا�ض.

عربة جديدة

اإىل  �شنوات  منذ  النا�شا  �شعت  ذلييك،  اإىل 

القمرية  العربات  من  جديدة  ن�شخة  اإ�شدار 

هذه، وبالفعل متكن من اإنتاج �شيارة حديثة 

تفي بالغر�ض.

التي طورتها  ال�شيارة اجلديدة  ت�شتطيع 

ال�شاعة  النا�شا ال�شر نحو 10 كيلومرتات يف 

م�شابهة  وهييي  ال�شائق،  يختاره  اجتيياه  اأي  يف 

وتت�شع  �ييشييغييرة،  �شاحنة  حلجم  حجمها  يف 

باإمكانهما  حيث  الف�شاء،  رواد  ميين  لثيينييني 

يييوميياً   14 اإىل  ت�شل  مليييدة  بييداخييلييهييا  يبقيا  اأن 

�شحي  ومبرفق  للنوم،  باأماكن  جمهزة  وهي 

لق�شاء احلاجة.

�شممت  ال�شيارة  هييذه  مثل  اأن  �شك  ول   

اليي�ييشيييييانيية  الييكييثيير مييين  حييتييى ل حتيييتييياج اإىل 

ذلك  ح�شول  املمكن  ميين  لي�ض  اإذ  والعييييداد، 

بعناية  �شممت  اأنييهييا  كما  القمر،  �شطح  على 

ومن  الأميال  اآلف  عرب  ال�شفر  من  لتتمكن 

درجيية   40 حتى  وامليينييحييدرات  ال�شخور  ت�شلق 

املمتدة  �شاحيتها  اأو  حياتها  فييرتة  خييال 

اختربت  واأن  �شبق  وقييد  �ييشيينييوات.  ع�شر  على 

عييلييى طييرقييات وعيييرة ويف �ييشييحييارى اأمييركييييية 

خمتلفة.

دواليبها  وقييدرة  ال�شيارة  مرونة  اأن  كما   

رواد  على  ال�شهل  ميين  جتعل  اللييتييفيياف  على 

الف�شاء احل�شول على  روؤية ممتازة لاأ�شياء 

ميييغيييادرة  اإىل  احليييياجيييية  دون  ميييين  اليييقيييرييييبييية 

جانبياً  عجاتها  حتريك  وميكن  املق�شورة، 

اأي�شاً.

ال�شيارة،  العمل على  النتهاء من  ورغم 

اأنييييييه مت  اإل  الييينييياجيييحييية،  ورغييييييم جتيييربيييتيييهيييا 

الييفيي�ييشيياء اخليييارجيييي  اإىل  اإطييياقيييهيييا  تييعييليييييق 

الرئي�ض  قييرر  بعدما  التمويل  نق�ض  ب�شبب 

ميزانية  خف�ض  اأوبييياميييا  بيييياراك  الأميييركيييي 

للغاية  املكلفة  الف�شائية  والبحوث  النا�شا 

لأن ميزانية الوليات املتحدة كانت متخمة 

اآنييييذاك بيياأكيياف احليييروب والأزميييييات املالية 

والقت�شادية، وبذلك مل تطاأ مركبة النا�شا 

اجلديد �شطح القمر على اأمل اأن تفعل ذلك 

يف امل�شتقبل القريب.

عبد اهلل ال�سفدي
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اأطلق �صندوق الأمم املتحدة 

لل�صكان �رصخة تلفت اإىل اأهمية 

ودور املراأة يف  احلد من م�صكلة 

تغري املناخ، ل�صيما يف الدول 

النامية، ووجوب م�صاعدتها على 

حتقيق ذلك، من خالل التخطيط 

الأ�رصي، وتاأمني حقوقها. 

واأكد التقرير اأن ارتفاع 

ن�صبة الولدات يف الدول النامية 

والفقرية هو عامل اأ�صا�صي يف 

تفاقم م�صكلة الحتبا�س احلراري، 

كما اأن املواليد اجلدد هم الأكرث 

ت�رصرًا من تغري املناخ، بالإ�صافة 

اإىل الن�صاء.

ح������اول �ل���ت���ق���ري���ر �لأمم�������ي �إث������ارة 

م�����س��األ��ة ت���اأث���ر �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ا على 

�مل���ن���اخ، و�أه���م���ي���ة �ل��ن�����س��اء يف حم��ارب��ة 

�أدل��ة  �لحتبا�س �حل���ر�ري، وه��و يقدم 

هناك  فلي�س  ذل���ك.  ع��ل��ى  مو�سوعية 

من حاجة لقول �إن �ل�سنو�ت �خلم�سة 

�لأكرث  �ل�سنو�ت  �لأخرة كانت  ع�سرة 

وت��ع��ل��م   ،1880 �ل����ع����ام  م���ن���ذ  ح�������ر�رة 

�ل��دول يف  �لن�ساء حت��دي��د�ً يف خمتلف 

�ل�سرق  �ل��دول  وبع�س  �أفريقيا  �سمال 

�أن �ملناخ يتغر نحو �لأ�سو�أ،  �أو�سطية، 

�إىل  �ل�سنغال  �لن�ساء من  فالكثر من 

م�سوؤوليات  عليهن  ت��رت��ب  �ل�����س��ود�ن 

م�����س��اع��ف��ة، ويف ح���ن ي���وؤم���ن �ل��رج��ل 

جم��الت  يف  �لن�ساء  ت�ساعد  �مل��دخ��ول، 

ع����دة ل��اه��ت��م��ام ب���اأ����س���ره���ن، ك���زر�ع���ة 

�لأر�س، وجمع �حلطب، وتاأمن �ملياه 

�لنظيفة )�أو �سبه �لنظيفة( من �أماكن 

ب��ع��ي��دة، ك��م��ا ت�����س��ط��ررن بفعل �أح���و�ل 

�جلفاف وعدم �نتظام هطول �لأمطار 

�سعبة.  ظ��روف  يف  �ل�ساق  �لعمل  �إىل 

وتنقطع �لفتيات عن �لدر��سة مل�ساعدة 

من  �ملفرغة  �حللقة  وه��ذه  �أمهاتهن، 

�حلرمان و�لفقر وعدم �مل�ساو�ة توؤدي 

�لجتماعي  �مل���ال  ر�أ�����س  تقوي�س  �إىل 

�لازم للت�سدي لتغر �ملناخ.

مهمات  عن  �أمثلة  �لتقرير  وي��ورد 

 80 ت��وؤم��ن  فالن�ساء  وللمثال  �لن�ساء، 

باملئة من  �لغذ�ء يف جنوب �ل�سحارى 

�ل�ساحل  فيها منطقة  �لأفريقية، مبا 

 56 �ل�����س��ود�ن، ويف  �إىل  �ل�����س��ن��غ��ال  م��ن 

�لأف��ق��ر من  ف��اإن �خُلم�س  دول��ة نامية 

�لن�ساء ينجنب 6 �أطفال، بينما �خُلم�س 

�آطفال.  �لأث��رى منهن ينجنب نحو 3 

�أن  �إىل  �ل����در������س����ات  ب��ع�����س  وت���ل���ف���ت 

�سوق  ودخولها  �مل��ر�أة  بتعليم  �لهتمام 

�لقومي  �ل��دخ��ل  م��ن  يزيد  ق��د  �لعمل 

بنحو 14 باملئة بحلول �لعام 2020.

وي���وؤث���ر ت��ع��ل��ي��م �ل��ف��ت��ي��ات يف �حل��د 

من �لحتبا�س �حلر�ري ب�سكل معن، 

ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل �مل���ث���ال، مت��ي��ل �ل��ف��ت��ي��ات 

�لأكرث تعليماً حن يكربن �إىل تكوين 

�أ�سر �أ�سغر تتمتع ب�سحة �أف�سل، وتقل 

�لاتي  �لن�ساء  بن  �لإجن��اب  معدلت 

مي��ك��ن��ه��ن �حل�����س��ول ع��ل��ى خ���دم���ات يف 

بينها  ومن  �لتنا�سلية،  �ل�سحة  جمال 

�إب��ط��اء  يف  ي�سهم  م��ا  �لأ����س���رة،  تنظيم 

منو �نبعاثات �لغاز�ت �مل�سببة لظاهرة 

�لحتبا�س �حلر�ري.

التاأثري على الن�ساء

و�أكد �لتقرير �أن تغير �ملناخ م�ساألة 

ل تتعلق بكفاءة �لطاقة �أو �لنبعاثات 

بل  �ل�سناعة،  عن  �لناجمة  �لكربونية 

بالعو�مل �لدميوغر�فية ومتغر�تها، 

وبالفقر و�لأدو�ر �لنوعية يف �ملجتمع، 

�لعربية  �ل��دول  فقر�ء  �أن  �إىل  م�سر�ً 

�ل��ن�����س��اء منهم،  و�ل��ن��ام��ي��ة، خ�����س��و���س��اً 

وت��اأث��ر�ً  �سعفاً  �لأك���رث  �لفئة  ي�سكلون 

بتبعات �لتغر �ملناخي.

�أن  �ملتوقع  م��ن  �أن��ه  �لتقرير  وذك��ر 

�لطبيعية  �ل��ك��و�رث  يف  �لن�ساء  تهلك 

باأعد�د تفوق �أعد�د �لرجال، مبا فيها 

�لكو�رث �ملت�سلة بالطق�س. 

بوجوب حتديد  �لتقرير  يقول  ول 

لكل  �لأط��ف��ال  ع��دد  �أو حت��دي��د  �لن�سل 

�أ�سرة، بل يدعو �لدول كافة �إىل تطبيق 

معاير �مل�����س��او�ة ب��ن �مل����ر�أة و�ل��رج��ل، 

وت����اأم����ن �ل��ت��ع��ل��ي��م ل���ل���م���ر�أة، وت��ن��م��ي��ة 

�لتخطيط �لأ�سري، مما ي�سكل ر�أ�سمال 

ب�سري ووعي جماعي للت�سدي مل�سكلة 

�لحتبا�س �حلر�ري يف �لدول �لنامية، 

ح��ي��ث ت��غ��ي��ب �ل��ت��وع��ي��ة، خ�����س��و���س��اً �أن 

م��ع��دلت �لإجن����اب ت��ت��ف��اوت ب��ن دول��ة 

و�أخ������رى م���ن م���ول���ودي���ن �أو ث����اث يف 

دول  يف  �سبعة  �أو  �ستة  �إىل  غنية  دول 

�لطفل  �أن  �ملتوقع  من  وحيث  �أخ���رى، 

�لنيجري لن يحقق يف حياته ما قد 

�سبيل  على  �لأم��رك��ي  �لطفل  يحققه 

�لرعاية  ل��ن يح�سل على  لأن��ه  �مل��ث��ال، 

و�لهتمام و�لإمكانيات بنف�س �لقدر.

عدد �سكان الأر�ض

�مل���و�رد و�مل�سادر،  يف ع��امل حم��دود 

قد يكون تنظيم �لولد�ت �سفي �لدول 

�لفقرة �حلل �لأمثل لي�س خلروجها 

من �لبوؤ�س و�لفقر، بل �أي�ساً لتقلي�س 

ن�سبة �نبعاثات ثاين �أوك�سيد �لكربون، 

ول��ل��ت��اأق��ل��م م���ع ���س��ح �مل������و�رد �لأخ�����رى 

ول��اأم��ن  �لنظيفة  للمياه  ك��الف��ت��ق��ار 

�لغذ�ئي، وهنا ل نقول بتحديد �لن�سل 

بل باتخاذ �لأ�سرة قر�ر�ت معينة حول 

�لإجناب مع �لأخذ بالعتبار لو�سعها 

�لق��ت�����س��ادي و�لج��ت��م��اع��ي و�ل��ب��ي��ئ��ي 

�أي�������س���اً، ف��ه��ن��اك �ل��ك��ث��ر م���ن �لأ����س���ر 

�لأفريقية مثًا �لتي تفتقد �إىل �أب�سط 

مقومات �لعي�س.

�أن  �ملتحدة  �لأمم  تتوقع  وب��الأرق��ام،   

 6.8 من  �لعامل  يف  �ل�سكان  ن�سبة  ترتفع 

�إىل  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  ن�سمة يف  م��ل��ي��ار�ت 

 ،2050 �لعام  بحلول  ن�سمة  مليار   9.15
يف  �سيكون  �لنمو  ه��ذ�  باملئة من   95 و�أن 

�لدول �لنامية، و�ستو�جه �لدول �لكبرة 

مو�ردها،  يف  و�لفقرة  �سكانها  تعد�د  يف 

م�ساكل  م��ع  �لتعامل  يف  بالغة  �سعوبات 

�لفقر يف �ملدن، وتوفر �ملاء �لنظيف وما 

يكفي من �لغذ�ء و�لطاقة ونظام �ل�سرف 

�ل�سحي، كما �سيكون هناك �رتفاع كبر 

لزيادة  نتيجة  �لهو�ء،  تلوث  معدلت  يف 

ن����و�جت �ل�����س��ن��اع��ة وخم��ل��ف��ات��ه��ا، و�رت��ف��اع 

�لوقت  يف  �ملنطقة،  يف  �ل�����س��ي��ار�ت  �أع���د�د 

�ل��������ذي ف���اق���م �ل����س���ت���خ���د�م �مل��ب��ال��غ فيه 

للمبيد�ت �حل�سرية و�لع�سبية من ن�سبة 

�لتلوث يف �لغذ�ء و�ملاء.

يف الوليات املتحدة

وك��ان خ��رب�ء �أم��رك��ي��ون �قرحو� 

ع���ل���ى �ل���ر�غ���ب���ن ج����دي����اً يف ت��ق��ل��ي�����س 

�لأر����س،  على  �لكربونية«  »ب�سمتهم 

ب��اأن ينجبو� ع���دد�ً �أق��ل م��ن �لأط��ف��ال، 

�ل��ك��رب��ون  ت���اأث���ر  �إن  وق�����ال �خل������رب�ء 

باملئة   20 هو  و�ح��د  �ل�سادر عن طفل 

�أك�����رب م���ن ت���اأث���ر ب��ع�����س �مل��م��ار���س��ات 

�ل��ب��ي��ئ��ي��ة �حل�����س��ا���س��ة �ل���ت���ي ي���ق���وم بها 

�ل��ن��ا���س ط����و�ل ح��ي��ات��ه��م، م��ث��ل ق��ي��ادة 

�سيارة مل�سافات طويلة، �أو �إعادة تدوير، 

�أو ��ستخد�م �آلت وم�سابيح م�ستعملة.

�ل��ت��اأث��ر�ت  �أن  �إىل  �أ����س���ارو�  لكنهم 

�ملحتملة للكربون تختلف ب�سكل كبر 

�ل��ك��رب��ون  ت���اأث���ر  �أن  �أي  �ل�����دول،  ب���ن 

�مل��دى �لطويل من طفل ول��د يف  على 

�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وك���ل ���س��ال��ت��ه هو 

مرة، �أكرب منه عند طفل ولد يف   160
بنغاد�س.

بالب�سمة  �مل��ق�����س��ود  �أن  �إىل  ي�����س��ار 

�لكربونية هو جمموع �نبعاثات غاز�ت 

�ل��دف��ي��ئ��ة �ل��ت��ي ي��ت�����س��ب��ب ب��ه��ا �سخ�س 

ب�سكل مبا�سر �أو غر مبا�سر.

و�أو�سح �لباحثون �أنهم ل يدعمون 

�ل�سيطرة  �إىل  �حل��ك��وم��ات  دع���وة  �أب���د�ً 

�ل�سكان،  ع���دد  م�����س��األ��ة  يف  �ل��ت��دخ��ل  �أو 

و�إمن�������ا ي���رغ���ب���ون يف ت���وع���ي���ة �ل��ن��ا���س 

عن  �لناجمة  �لبيئية  �ل��ع��و�ق��ب  ح��ول 

خيار�تهم بالإجناب.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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تقرير أممي: للمرأة الدور األبرز في مكافحة االحتباس الحراري

تربية �لطفل تربية �سحيحة م�سوؤولية هامة تقع غالباً على 

عاتق �لأم، فالهدف من تربية �لطفل �لر�سيع ب�سكل �سليم 

تربية  تعد  �ملثالية، ول  �لربية  �إىل  بالأطفال  �لو�سول  هو 

�إتباع  �لأم  من  تتطلب  لكنها  �سعباً،  �أم���ر�ً  �لر�سيع  �لطفل 

جمموعة من �لأ�ساليب عند تربية �لطفل �لر�سيع.

�ل�سحيحة  �لربية  دع��ائ��م  �أوىل  ه��ي  �لأول���وي���ات  - حت��دي��د 

�أولويات  بتحديد  �لقيام  �لأم  عاتق  على  يقع  حيث  للطفل، 

�لأم بن  ت������و�زن  �أن  خ����ال  م���ن  وذل�����ك  �ل��ر���س��ي��ع  �ل��ط��ف��ل 

�أن  �لحتياجات و�مل�سوؤوليات و�لرغبات �ملطلوبة منها؛ على 

لتحقيق  �لأوىل  �لأولوية  لها  ور�حته  �لطفل  �سامة  تكون 

�لربية �ل�سحيحة. كما يلزم �لإ�سارة �إىل �أنه خال مرحلة 

حتديد �لأولويات لبد و�أن تر�عي �لأم حتقيق ذ�تها وعملها 

بجانب تربية �لأطفال.

- م�ساركة جتارب �لطفل تعد من �أهم �أ�ساليب و�أ�س�س تربية 

�لطفل  �لأم  م�ساركة  خ��ال  م��ن  وذل���ك  �ل��ر���س��ي��ع؛  �لطفل 

ي�سمعه  ما  �لطفل  مع  وت�ساهد  ت�ستمع  ك��اأن  جتاربه  جميع 

وي�ساهده، على �أن حترم �لأم ذكاء �لطفل وت�ساركه �لأفكار 

و�لآر�ء يف �سبيل تنمية �سخ�سية �لطفل.

�زدح���ام �حلياة  �أم��ر ه��ام يف ظل  - و�سع نظام ثابت للطفل 

بالعديد من �مل�سوؤوليات، وبجانب حتديد نظام ثابت للطفل، 

لبد من مر�عاة توفر عن�سر �ملرونة لتنفيذ هذ� �لنظام.

- م��ت��اب��ع��ة �ل��ط��ف��ل رك���ي���زة �أ���س��ا���س��ي��ة م���ن رك���ائ���ز �ل��رب��ي��ة 

و�ل�سدق  و�لإخ��ا���س،  ك��الأم��ان��ة  قيم  فلغر�س  �ل�سحيحة، 

لدى �لطفل لبد من �ملتابعة ومكافاأة �لطفل يف حال تنفيذ 

تلك �لقيم.

- ت�سجيع �لطفل من �أهم عو�مل جناح �لأم يف تربية �لطفل 

�لطفل  ت�سجيع  على  �حل��ر���س  م��ن  ولب��د  �سحيحة،  تربية 

�ل�سعف،  نقاط  على  و�لتغلب  لديه  �لقوة  مو�طن  لتقوية 

فالت�سجيع ي�ساعد �لطفل ويحفزه ويدفعه د�ئماً لاأمام.

�أ�ساليب �لربية �ملثالية للطفل  - �لتو��سل مع �لطفل من 

باأن يظهر �لآباء حبهم للطفل، و�أن يهياأ �لآباء للطفل جو�ً 

�لطفل  �إىل  �ل�ستماع  م��ع  و�حل��ن��ان،  و�لأل��ف��ة  �حل��ب  يحمل 

�أي ق���ر�ر يخ�سه، ف��احل��و�ر مع  و�ل��ت��ق��رب م��ن��ه ع��ن��د �ت��خ��اذ 

�لطفل عامل �سروري للتاأثر يف تربية �لطفل.

- تعليم �لطفل، فالأبو�ن مبنزلة �مللقن و�ملعلم �لأول، فمن 

�لأخاقيات  �ستكت�سف  �لطفل  م��ع  �لأب��وي��ن  تو��سل  خ��ال 

�حلميدة عند �لطفل وميكن تر�سيخها يف نف�سه، وذلك عن 

طريق �لقدوة �حل�سنة �لتي يقتدي بها وينجذب �إليها.

- تدريب �لطفل منذ �ل�سغر على �أن يكت�سف مو�هبه بجانب 

ثقة  على  �لتدريب  ظ��ل  يف  وذل��ك  تنميتها،  على  �مل�ساعدته 

مو�جهة  على  وق���درة  ك��ف��اءة  �أك���رث  لي�سبح  بنف�سه  �لطفل 

حتديات �حلياة.

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

w w w . a t h a b a t . n e t
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�ل��غ��از�ت  تتكون  �أن  �لطبيعي  م��ن 

يف  )�ل��ق��ول��ون(  �لغليظة  �لأم���ع���اء  يف 

�أن تكون ثمة  �لطبيعي  �لبطن، ومن 

�أي�ساً غاز�ت يف �ملعدة، وما قد ل يعلمه 

�لبع�س �أن غاز�ت �لقولون ل تاأتي من 

تناول �لربوتينات �أو �لدهون، بل �إنها 

باأنو�عها  �ل�سكريات،  تناول  عن  تنتج 

�أن  و�حلقيقة  �مل��ع��ق��دة،  �أو  �لب�سيطة 

غالبية �لأطعمة �ل�سحية �لتي ُين�سح 

بها عادة طبياً حتتوي على �ملو�د �لتي 

ت��ت�����س��ب��ب يف �ل����غ����از�ت، م��ث��ل �حل��ل��ي��ب 

وم�ستقات �لألبان، و�لبقول، و�حلبوب 

و�خل�سر�و�ت  �ملق�سرة،  غر  �لكاملة 

و�لفو�كه.

تغيري العادات الغذائية

ي���ق���ول �ل���ب���اح���ث���ون �إن�����ه ل���و ك��ان��ت 

�آلم  ل���ك يف  ت��ت�����س��ب��ب  ل���دي���ك غ������از�ت 

يف �ل��ب��ط��ن، ون��اج��م��ة يف �لأ����س���ل عن 

�له�سمي،  �جلهاز  يف  �سحية  م�سكلة 

فاإن معاجلة �مل�سكلة �ل�سحية �ستوفر 

لك �لر�حة من �أمل هذه �لغاز�ت، �أما 

عاقة  ذ�ت  لي�ست  �ل��غ��از�ت  كانت  �إذ� 

باأي �أمر��س يف �جلهاز �له�سمي، فاإن 

نوعية  يف  �لتعديات  ببع�س  �لقيام 

باإز�لة  كفيل  تتناولها  �لتي  �لأطعمة 

�إزعاج �لغاز�ت.

اأنواع الأطعمة

ي����ق����رح �لأط������ب������اء �ل���ت���ع���دي���ات 

�لغذ�ئية �لتالية للتغلب على م�سكلة 

�لغاز�ت، وهي ت�سمل:

- حاول �لتعرف �إىل �لأطعمة �لتي 

ث��م جتنب  �ل���غ���از�ت، وم��ن  تت�سبب يف 

تت�سبب  �ل���ت���ي  و�لأط���ع���م���ة  ت��ن��اول��ه��ا، 

يف �ل����غ����از�ت ع�����ادة ل��غ��ال��ب��ي��ة �ل��ن��ا���س 

ه���ي ح���ب���وب �ل��ف��ا���س��ول��ي��ا، و�ل��ب�����س��ل، 

و�لأر���س��ي  و�لقرنبيط،  و�ل��ربوك��ل��ي، 

و�خل��وخ،  و�مل�سم�س،  و�لتفاح،  �سوكي، 

و�ل���������در�ق، �حل���ل���وي���ات �خل���ال���ي���ة من 

�ل�سكر  بغر  �ملحلى  و�لعلك  �ل�سكر، 

�لكاملة  �ل��ق��م��ح  وح��ب��وب  �ل��ط��ب��ي��ع��ي، 

غ��ر �مل��ق�����س��رة، و�مل�����س��روب��ات �ل��غ��ازي��ة، 

و�حل����ل����ي����ب، و�ل���ق�������س���ط���ة، و�جل������نب، 

و�لآي�س كرمي )بوظة(، و�حلليب.

�ملقلية  �لأطعمة  تناول  حتا�سي   -

م��ن �أي ن��وع ك��ان��ت، وع���ادة ل تت�سبب 

�ل��ده��ون و�ل���زي���وت يف �ل���غ���از�ت، لكن 

وج���ود �ل���ده���ون يف �مل��ع��دة ي����وؤدي �إىل 

�إبطاء عملية �إفر�غ �ملعدة من �لأطعمة 

من  �لنتهاء  بعد  �لأوىل  �ل�ساعات  يف 

ت���ن���اول وج��ب��ة �ل��ط��ع��ام، وه����ذ� ي���وؤدي 

بالتخمة  و�ل�سعور  �لبطن  �نتفاخ  �إىل 

و�لرغبة يف �لتج�سوؤ.

- رغم �أن �لألياف �لنباتية هي من 

خف�س  يف  �مل��ف��ي��دة  �ل�سحية  �لعنا�سر 

ن�سبة  �ل��دم، وخف�س  ن�سبة كول�سرول 

�سكر �لدم، ويف ت�سهيل �إخر�ج �لف�سات، 

ومنع حالت �لإم�ساك، فاإنها يف �لوقت 

�لكثرين.  ل��دى  للغاز�ت  �سبب  نف�سه 

و�إذ� كانت م�سكلة �لغاز�ت مزعجة جد� 

ت��ن��اول  تخفيف  ف��ب��اإم��ك��ان��ه  لل�سخ�س، 

�لعالية  و�لأط��ع��م��ة  �لنباتية،  �لأل��ي��اف 

�ملحتوى منها، لفرة موؤقتة.

تخفيف الغازات

�لنباتية  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ه��و  �ل��ن��ع��ن��اع   -

�لغاز�ت، وكذلك  �ملفيدة يف تخفيف م�سكلة 

�حلال مع �لكمون وغره. و�لنعناع مفيد يف 

ع�سات  وت�سنجات  حركة  وتهدئة  ت�سكن 

ف��اإن  ول���ذ�   ،)antispasmodic( �لأم��ع��اء 

�لنعناع، مفيد  �أور�ق  تناول كوب من مغلي 

�إزع����اج  وت��خ��ف��ي��ف  �ل��ب��ط��ن  �آلم  ت�����س��ك��ن  يف 

كرثة  �أن  �إىل  �لتنبه  ينبغي  لكن  �ل���غ���از�ت، 

�رت��خ��اء  �إىل  ت���وؤدي  ت��ن��اول زي��ت �لنعناع ق��د 

�لع�سلة �لعا�سرة يف �أعلى �ملعدة، مما ي�سمح 

�ملريء،  �إىل  �ملعدة  �أحما�س  بت�سريب  �آنذ�ك 

وبالتايل �ل�سعور باحلرقة و�حلمو�سة.

طريقة الأكل ال�سحية

�أن �ل��ق��ي��ام  م���ن �مل��ف��ي��د م��اح��ظ��ة 

ب���الأك���ل ب��ط��ري��ق��ة ���س��ح��ي��ة م��ف��ي��د يف 

على  �أو  �لغاز�ت،  م�سكلة  على  �لتغلب 

عنا�سر  وم��ن  تخفيفها،  تقدير،  �أق��ل 

�لطريقة �ل�سحية لاأكل:

�أو  ����س���غ���رة  وج�����ب�����ات  ت�����ن�����اول   -

م��ت��و���س��ط��ة يف ك��م��ي��ة �لأط���ع���م���ة �ل��ت��ي 

ب���دًل من  �أن���ه  حت��ت��وي عليها، وذل���ك 

تناول ثاث وجبات رئي�سية يف �ليوم، 

�أو  خم�س  تناول  على  �حلر�س  علينا 

�ست وجبات �سغرة. 

- ت���ن���اول �ل���ط���ع���ام ب���ب���طء، وع���دم 

باللقمة  �للقمة  �إحل��اق  يف  �ل�ستعجال 

دومن����ا ر�ح����ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا، وك��ذل��ك 

�لفم،  يف  �لطعام  م�سغ  على  �حلر�س 

وب�سكل جيد. وهذ� مفيد جد� لإعطاء 

��ستقبال  يف  وللمعدة  ل��ل��م��ريء  ر�ح���ة 

�لطعام، ومفيد لإعطاء فر�سة للطعام 

كي ميتزج ب�سائل �للعاب، وبالتايل تقل 

�ح��ت��م��الت و���س��ول �ل�����س��ك��ري��ات ب�سكل 

وبالتايل  �لقولون،  �إىل  مه�سوم  غر 

تقليل �حتمالت ن�سوء �لغاز�ت.

- جتنب تناول وجبة �لطعام عند 

�لتوتر �أو �لغ�سب، �أو �ل�ستعجال لقلة 

وحل�سن  بالوجبة  لا�ستمتاع  �لوقت، 

تناولها.

- جتنب �لتدخن، لأنه يزيد من 

فر�س بلع �لهو�ء.

- �حلر�س على ممار�سة �لريا�سة 

�ل���ب���دن���ي���ة، ف���ال���ري���ا����س���ة ت����رف����ع م��ن 

م�����س��ت��وى ح��رك��ة �لأم����ع����اء، وب��ال��ت��ايل 

يقت�سر  ول  �ل��غ��از�ت،  �إخ���ر�ج  �سهولة 

دور �ل��ري��ا���س��ة ع��ل��ى ���س��ه��ول��ة �إخ����ر�ج 

�لغاز�ت، بل �إنها تعمل بالفعل �لبدنية 

يف  �ل��غ��از�ت  �إن��ت��اج  فر�سة  تقليل  على 

�لأمعاء.

  مـنــوعــــات
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والإم��ارات  لبنان  مباراة  موعد  يقرتب 

وتزداد  العامل،  كاأ�س  ت�صفيات  احلا�صمة يف 

اللبنانيني،  ل��دى  والرتقب  القلق  م�صاعر 

امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى اإجن����از ت��اري��خ��ي ل��ك��رت��ه��م يف 

حال جنح منتخب لبنان يف اجتياز قطوعه 

الأخري، وبلوغ الدور احلا�صم، للمرة الأوىل 

يف تاريخه.

القارة  كبار  بني  لبنان  وج��ود  يبدو  ول 

الت�صفيات  الأخ��ري من  ال��دور  ال�صفراء يف 

�صيناريو  اأك��ر من  اأن  بعيداً، ل�صيما  اأم��راً 

الأرز،  ب����اد  م��ن��ت��خ��ب  م�����ص��ل��ح��ة  ي�����ص��ب يف 

فالفوز اأو التعادل اأوحتى اخل�صارة يف حال 

ت��ع��ادل ال��ك��وي��ت اأو خ�����ص��ارت��ه��ا اأم����ام ك��وري��ا 

الدور  اإىل  لبنان  يوؤهل منتخب  اجلنوبية، 

الرابع. 

وظهر املنتخب بحال مطمئنة يف املباراة 

اأمام العراق، حيث  الإعدادية التي خا�صها 

فاز على الفريق الذي ي�صرف عليه املدرب 

ال��رازي��ل��ي زي��ك��و يف ك��ان��ون ال��ث��اين املا�صي 

يف ����ص���ي���دا، ب���ه���دف مل��ه��اج��م ال��ع��ه��د اأح��م��د 

اأكد اأن املنتخب لي��زال حمتفظاً  زري��ق، ما 

النتائج  لتحقيق  اأه��ل��ت  ال��ت��ي  ب��اجل��اه��زي��ة، 

الرائعة يف ت�صفيات املونديال.

وانخرط املنتخب اللبناين منذ الإثنني 

ال��دوح��ة،  يف  اإع������دادي  مع�صكر  يف  امل��ا���ص��ي 

النتقال  موعد  اجل��اري   27 لغاية  ي�صتمر 

اأم���ام  امل���ب���اراة  �صتقام  اأب���و ظ��ب��ي، ح��ي��ث  اإىل 

���ص��ب��اط اجل������اري، وك���ان   29 الإم��������ارات يف 

م��ن امل��ق��رر اأن يخو�س م��ب��اراة اإع��دادي��ة يف 

املنتخب القطري  اأمام قطر، لكن  الدوحة 

اعتذر عن اللقاء بطلب من مدربه اجلديد 

22

ة ـَ مهمة تاريخية لمنتخب لبنان أمام اإلماراترَياض

جنم نابويل الأرجنتيني لفيتزي م�صجًا يف مرمى ت�صل�صي

خسار تشلسي أمام نابولي..             بداية نهاية مشوار الفرق اإلنكليزية أوروبيًا
ـــ 3 يف  عرت اخل�صارة الثقيلة لت�صل�صي اأمام نابويل 1 

ذهاب الدور الثاين لدوري اأبطال اأوروبا، عن عمق الأزمة 

الرتغايل  مدربه  بقيادرة  اللندين،  الفريق  يغ�صها  التي 

اأن��دري��ه فيا�س ب��وا���س، ور���ص��م��ت يف ال��وق��ت عينه  ال�����ص��اب 

بداية النهاية مل�صرية الفرق الإنكليزية قارياً، ل�صيما بعد 

اخل�صارة القا�صية لاأر�صنال 0 ـــ 4 اأمام ميان الإيطايل.

ومل ت�صع خ�صارة ت�صل�صي اأمام نابويل م�صري الفريق 

القاري على كف عفريت فقط، بل م�صتقبل مدربه، الذي 

اأ�صبح يف مهب الريح، بعد تدهور نتائج الفريق اأي�صاً على 

نابويل  اأم��ام  العودة  مباراة  ت�صكل  ورمب��ا  املحلية،  ال�صاحة 

املحطة الأخرية لبوا�س مع ال�»بلوز«.

ول حتتاج اأو�صاع ت�صل�صي الدراماتيكية اإىل �صرح، وهي 

امللياردير  الذي �صرف عليه  تقراأ من عنوانيها، فالفريق 

يحتل  ال����دولرات  مايني  ابراموفيت�س  روم���ان  الرو�صي 
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عن  وا�صتعي�س  اوت���وري،  باولو  الرازيلي 

ل���ق���اء ق��ط��ر مب���ب���اراة ودي�����ة ���ص��ي��ل��ع��ب فيها 

القطري  ال�صد  ف��ري��ق  م��ع  لبنان  منتخب 

بطل اآ�صيا. 

اقت�صر  للمنتخب  املحلي  ال�صتعداد  وك��ان 

ع��ل��ى ح�����ص�����س ت��دري��ب��ي��ة يف م��ل��ع��ب��ي الأن�����ص��ار 

وال�����ص��ف��اء، اإث����ر اإل���غ���اء امل��ع�����ص��ك��ر الإع�������دادي يف 

طرابل�س. 

يف  مميزة  نتائج  اللبناين  املنتخب  و�صطر 

لت�صفيات  الثالث  ال��دور  الثانية من  املجموعة 

كاأ�س العامل 2014، و�صعته قاب قو�صني اأو اأدنى 

ال��دور احلا�صم لأول مرة يف تاريخه،  بلوغ  من 

اإذ يتخلف بفارق الأهداف عن كوريا اجلنوبية 

مت�صدرة املجموعة بع�صر نقاط واأمام الكويت 

الثالثة بثماين نقاط والإم��ارات الرابعة بدون 

نقاط. 

وخ�صر لبنان مباراته الأوىل اأمام »حماربي 

 ،1-2 ب��ريوت  يف  اإياباً  ثم هزمه   ،6-0 تايغوك« 

كما فاز على الإمارات 3-1 يف املدينة الريا�صية 

التي �صهدت تعادله والكويت 2-2 ثم تغلبه على 

»ال�صداقة  ملعب  على  داره  عقر  يف  »الأزرق« 

وال�صام« 0-1.

احلا�صمة،  الإم����ارات  م��ب��اراة  ع��ن  و�صيغيب 

يف  ال��وح��دة  ن���ادي  ملعب  على  �صتجري  وال��ت��ي 

العا�صمة اأبو ظبي، قائد املنتخب املوقوف ر�صا 

عنرت، لكن الأخري �صيكون موجوداً يف مع�صكر 

ال���دوح���ة، وم���ع رف��اق��ه يف الإم������ارات لدعمهم 

معنوياً. 

ب��وك��ري عن  ث��ي��و  الأمل����اين  امل����درب  وا�صتبعد 

الذين  الاعبني  بع�س  لبنان  ت�صكيلة منتخب 

الت�صفيات  م���ن  ���ص��اب��ق��ة  حم��ط��ات  يف  ���ص��ارك��وا 

امل��ال��ي��زي( وحممد  )ك��ي��ان��ت��ان  غ���دار  كمحمد 

ويبدي  )العهد(،  �صامي  وحمزة  يون�س  باقر 

تعززت  ال��ذي��ن  لعبيه  لو�صع  ارت��ي��اح��ه  بوكري 

���ص��ف��وف��ه��م ب��اع��ب��ني حم���رتف���ني يف اأوروب�������ا، 

اإ�صبانيا  امل��ح��رتف يف  ال��و���ص��ط  اأب���رزه���م لع���ب 

املحرتف  عبا�س ح�صن  واحل��ار���س  م��ط��ر،  ن���ادر 

اأم��ام  امل��ب��اراة  الاعبان يف  و���ص��ارك  ال�صويد،  يف 

مطر،  احل�صن، خ�صو�صاً  الباء  فاأبليا  العراق 

الذي اأثبت اأنه �صانع األعاب من طراز رفيع.

اأ�صا�صياً  ويرجح املراقبون اأن ي�صارك ح�صن 

يف امل���ب���اراة اأم����ام الإم������ارات، خ��ل��ف دف���اع ي��ق��وده 

املخ�صرم يو�صف حممد و�صخرة دفاع النجمة 

مباريات  يف  تاألق  ال��ذي  النجارين،  �صيخ  ب��ال 

ف��ري��ق��ه الأخ�����رية، وق����اده اإىل ���ص��دارة ال���دوري 

نقاط  و10  الثاين  ال�صفاء  نقاط عن   7 بفارق 

اأمام العهد الثالث. 

ال�صفاء  م�صاك�س  اأي�����ص��اً  ال��دف��اع  يف  وي���رز 

علي ال�صعدي واملحرتف يف �صيانغور املاليزي 

رامز ديوب.

ويف الو�صط �صيكون العبء كبرياً على لعب 

القائد  بغياب  ع��ط��وي،  عبا�س  الإم���ارات���ي  دب��ي 

اإىل جانب  ي�صارك  ورمب��ا  املوقوف،  ر�صا عنرت 

عطوي يف هذا اخلط مطر و�صاعد دفاع العهد 

اأحمد  املجتهد  وزم��ي��ل��ه  ف��اع��ور  هيثم  امل��ك��وك��ي 

زريق.

الأن���ظ���ار ���ص��وب لع��ب  ال��ه��ج��وم تتجه  ويف 

ع��ج��م��ان الإم�����ارات�����ي ح�����ص��ن م��ع��ت��وق وق��ن��ا���س 

يعتمد  اأن  املرجح  وم��ن  العلي،  حممود  العهد 

املرمى  لتهديد  ال��اع��ب��ني  ه��ذي��ن  على  ب��وك��ري 

اأع�صاب  لإراح��ة  الت�صجيل  الإماراتي وحماولة 

ال��ف��ري��ق، على غ���رار ل��ق��اء ال��ذه��اب ال���ذي �صهد 

اإماراتية  واح��دة  مقابل  لبنانية  اإ�صابات  ثاث 

يف املدينة الريا�صية.

الحت��اد  �صعى  الفني  ال�صتعداد  ومب���وازاة 

ال��ل��ب��ن��اين ل��ت��وف��ري �صبل ال��دع��م اجل��م��اه��ريي 

للمنتخب، م�صتفيداً من وجود جالية لبنانية 

كبرية يف الإمارات، وموؤخراً زار رئي�س الحتاد 

ها�صم حيدر الإمارات، حيث التقى اأفراداً من 

اجلالية اللبنانية وجمل�س العمل اللبناين يف 

اأبوظبي التي �صتحت�صن املباراة.

وع��ل��ى �صعيد اآخ���ر، نفى ح��ي��در م��ا ي��رتدد 

موؤامرة  حول  حديث  عن  اللبناين  ال�صارع  يف 

حت����اك ���ص��د م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان، لإق�����ص��ائ��ه من 

جلهة  وخ�صو�صاً   ،2014 م��ون��دي��ال  ت�صفيات 

التعديات  على  بالرد  ال��دويل  الحت��اد  تاأخر 

التي اأر�صلها له الحتاد اللبناين لإدخالها على 

املفرو�س  الفيفا  نظامه مبا يتاءم مع نظام 

اأن الحت���اد  واأك�����د  ال���ع���امل،  ع��ل��ى ج��م��ي��ع دول 

اللبناين �صينفذ كل ما يطلبه الحتاد الدويل 

نظامه،  على  التعديات  مو�صوع  يف  »فيفا« 

وك�صف حيدر عن قيام الحتاد اللبناين باإباغ 

ال��دويل بجهوزيته لأي تعديل يطلب  نظريه 

اأو  لتنفيذه  جاهز  اللبناين  الحت��اد  واأن  منه، 

التعامل معه بالطريقة التي يريدها الحتاد 

الدويل.

التي  املالية  العوائد  على  الحت��اد  ويراهن 

قد تتحقق من تاأهل املنتخب املتوقع اإىل الدور 

�صتتوفر  العامل، حيث  كاأ�س  احلا�صم لت�صفيات 

والإع��ان��ات  التلفزيوين  النقل  م��ن  امل��اي��ني 

اللبنانية  احل��ك��وم��ة  اأن  ال��ع��ل��م  م��ع  وال��رع��اي��ة، 

املنتخب  لاعبي  مالية  مكافاآت  �صرف  ق��ررت 

اجلنوبية  كوريا  على  امل��دوي  الفوز  بعد  الأول 

.1 ـــ   2
وي��ع��ت��ر ال��ت��وج��ه ن��ح��و الح�����رتاف اأف�����ص��ل 

فالاعب  املنتخب،  انتفا�صة  عنه  اأ���ص��ف��رت  م��ا 

اللبناين �صار معروفاً ومطلوباً يف بع�س الدول 

الإم���ارات  يف  وخ�صو�صاً  والآ���ص��ي��وي��ة،  العربية 

ال���ت���ي ي��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا ث���اث���ة لع���ب���ني ل��ب��ن��ان��ي��ني 

ه��م ي��و���ص��ف حم��م��د )الأه���ل���ي( وح�����ص��ن معتوق 

)ع��ج��م��ان( وع��ب��ا���س ع��ط��وي، ال����ذي ك���ان اآخ��ر 

املحرتفني بانتقاله من النجمة اإىل دبي. 

الت�شكيلة الكاملة

)ال�صفاء(  ال�صمد  زي��اد  امل��رم��ى:  حلرا�صة 

وعبا�س ح�صن )نوركوبينغ ال�صويدي( وحممد 

حمود )العهد(.

وب��ال  )ال�����ص��ف��اء(  ال�صعدي  علي  ل��ل��دف��اع: 

ووليد  )النجمة(  حمام  وعلي  النجارين  �صيخ 

اإ�صماعيل )الرا�صينغ( ورامز ديوب )�صيانغور 

الإماراتي(  )الأهلي  حممد  ويو�صف  املاليزي( 

ومعتز باهلل اجلنيدي )الأن�صار(.

للو�صط: اأحمد زريق وح�صن �صعيتو وهيثم 

اأحمد  وعبا�س  )العهد(  دقيق  وح�صني  ف��اع��ور 

ع���ط���وي )دب�����ي الإم�����ارات�����ي( وحم���م���د �صم�س 

)ال��ن��ج��م��ة( و���ص��ريج �صعيد )ال��را���ص��ي��ن��غ( ون��ادر 

مطر )كالينا�س الإ�صباين(.

ل����ل����ه����ج����وم: ح�������ص���ن م����ع����ت����وق )ع���ج���م���ان 

وحممود  )النجمة(  املغربي  واأك��رم  الإماراتي( 

العلي )العهد( وحممد حيدر )ال�صفاء(.

جالل قبطان
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املركز اخلام�س يف الدوري املحلي بفارق 17 

وهو  املت�صدر،  �صيتي  مان�ص�صرت  عن  نقطة 

وليفربول  والأر�صنال  نيوكا�صل  مع  ي�صارع 

على املركز الرابع، الأخري املوؤهل اإىل دوري 

اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل.

ويف الكاأ�س تعادل ت�صل�صي مع برمنغهام 

اإع��ادة  عليه  فر�س  ما  الأوىل،  الدرجة  من 

���ص��ي��ام مهاجمه  ي��ع��اين  ح���ني  امل����ب����اراة، يف 

الت�صجيل،  عن  توري�س  فرناندو  الإ�صباين 

50 مليون  اللندين  ال��ن��ادي  دف��ع  رغ��م  على 

جنيه ل�صمه من ليفربول.

وي��ع��ت��ر ف���وز ن��اب��ويل مب��ن��زل��ة ال��ك��ارث��ة 

وعلى  خا�صة  ب�صفة  اللندين  الفريق  على 

ت�صل�صي  فخ�صارة  عموماً،  الإنكليزية  الكرة 

ت��رك��ت ال��ف��ري��ق يف امل���ب���اراة ال�����ص��اب��ع��ة على 

 التوايل من دون انت�صار على كل الأ�صعدة. 

بات  اأن  فبعد  الإنكليزي  ال�صعيد  على  اأم��ا 

خ�����روج الأر����ص���ن���ال م���ن ال��ب��ط��ول��ة م�����ص��األ��ة 

وق�����ت ل اأك�������ر ب���ع���د خ�������ص���ارت���ه ب��رب��اع��ي��ة 

ف��ري��ق��ي  ع��ق��ب وداع  م���ي���ان  م���ن  ن��ظ��ي��ف��ة 

ل��ل��ب��ط��ول��ة م���ن دوره������ا الأول  م��ان�����ص�����ص��رت 

على  ليحافظ  ت�صل�صي  على  الإنكليز  ع��ول 

ال��ب��ق��اء الإن��ك��ل��ي��زي يف ال��ب��ط��ول��ة، وب����وداع 

الأوىل  امل��رة  ه��ذه  ف�صتكون  الأزرق  الفريق 

�صيكون فيها  ال��ت��ي  ال�����ص��ن��وات  ع�����ص��رات  م��ن 

ال���ن���ه���ائ���ي الأوروب����������ي م����ن دون ف���رق  رب�����ع 

 اإنكليزية، وهو ي�صكل نك�صة للرمييريليغ. 

يف امل��ق��اب��ل ت��اب��ع ن��اب��ويل م�����ص��واره بثبات يف 

اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  ب���دوري  الثالثة  م�صاركته 

ومعنوية  نف�صية  براحة  الفريق  و�صيتوجه 

للقاء  ا���ص��ت��ع��داداً  ب��ري��دج«  »���ص��ت��ام��ف��ورد  اإىل 

ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل،  اآذار   14 يف  الإي������اب 

ت�صل�صي  لأن  ط��اح��ن��ة،  م���ب���اراة  امل���راق���ب���ون 

ت�صكل  اأنها  كما  ال�صغط،  حتت  �صيخو�صها 

الورقة الأخرية ملدربه.

و���ص��ه��دت امل���ب���اراة ت��األ��ق ث��ن��ائ��ي ن��اب��ويل 

الأرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي اي����زي����ك����ي����ي����ل لف����ي����ت����زي 

ف��الأول  ك��اف��اين،  ادين�صون  والوروغ��وي��اين 

�صجل  ال��ث��اين  فيما  ه��دف��ني،  ن�صيبه  ك���ان 

هدفه اخلام�س يف 7 مباريات بدوري اأبطال 

اأوروبا هذا املو�صم، كما يحتل املركز الثاين 

يف ت��رت��ي��ب ه���دايف ال����دوري الإي���ط���ايل ب�15 

دي  اأنطونيو  اأودينيزي  ه��داف  خلف  هدفاً 

ناتايل )17 هدفاً(.

وف���ج���ر ال���ف���وز ع��ل��ى ت�����ص��ل�����ص��ي ف��رح��ة 

عارمة يف مدينة نابويل، التي تنتظر هذا 

21 عاماً، عندما بلغ الفريق  امل�صهد منذ 

اجلنوبي ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

ي���ب���داأ خطه  اأن  ق��ب��ل  الأخ��������رية،  ل��ل��م��رة 

بعد  الت�صعينات  يف  ب��الن��ح��دار  ال��ب��ي��اين 

رح��ي��ل الأ����ص���ط���ورة م����ارادون����ا وال���ه���داف 

الرازيلي كاريكا ومواطنه �صاعد الدفاع 

األيماو.

وب���ع���دم���ا ����ص���ل ال���ف���ري���ق ط���ري���ق���ه يف 

ال�������دوري الإي����ط����ايل يف ك���ان���ون ال��ث��اين 

ال�صحيح  امل�صار  اإىل  نابويل  عاد  املا�صي، 

يف ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة ب��ت��ع��ادل ث��م��ني مع 

ميان �صلباً وفوزين مقنعني على كييفو 

وفيورنتينا. 

نابويل  اق��رتب  ت�صل�صي  م��ب��اراة  وبعد 

م���ن رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ك���ث���رياً، ول���ص��ي��م��ا اأن 

الفريق الإنكليزي بات يف حاجة اإىل الفوز 

بفارق ثاثة اأهداف اأو بهدفني نظيفني 

يف لقاء العودة بعد ثاثة اأ�صابيع يف لندن 

ال�صعوبة  غ��اي��ة يف  م��ه��م��ة  وه���ي  ل��ل��ب��ق��اء 

نابويل  لاعبي  الهائلة  لل�صرعة  ن��ظ��راً 

خ�صو�صاً يف الهجمات املرتدة.

مهمة تاريخية لمنتخب لبنان أمام اإلمارات

جنم نابويل كافاين حمتفًا بت�صجيله يف مرمى ت�صل�صي

خسار تشلسي أمام نابولي..             بداية نهاية مشوار الفرق اإلنكليزية أوروبيًا

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

ثيو بوكري اأمام امتحان �صعب
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كاريكاتير

اأثــارت دجاجة بريطانية حالة من اجلــدل، وذلك 

البي�س  طــريــق  عــن  الطق�س  بــاأحــ�ال  تنبئها  ب�سبب 

الذي تنتجه!

روزي )من منطقة  الدجاجة  �سا�سا مالكة  وكانت 

وايت ولثام بالقرب من ميدنهد بر ك�ساير( اكت�سفت 

اإنــتــاجــهــا لبي�س يــتــنــبــاأ بــحــالــة الــطــقــ�ــس، مــن خــالل 

النق��س والر�س�م امل�ج�دة على الق�سرة اخلارجية.

بي�ستني خط�طاً  �سا�سا على  راأت  املا�سي  اآب  ففي 

املفاجاأة  وكانت  االأ�سعة،  ت�سبه  الق�سرة،  على  متعرجة 

ال�سم�س  وانت�سرت  اإ�سراقة وا�سحة،  �سهد  الطق�س  اأن 

على املنطقة ب�سكل كبري يف هذا الت�قيت.

وزاد االأمــــــر غـــرابـــة عــنــدمــا اكــتــ�ــســفــت �ــســا�ــســا يف 

اخلام�س ع�سر من ال�سهر اجلاري وج�د نقط بي�ساء 

على البي�س اجلديد، وبالفعل �سهد الطق�س �سق�طاً 

كثيفاً للثل�ج.

بزيارة  اأوبــامــا  بــاراك  االأمــريكــي  الرئي�س  يق�م 

لك�ل�مبيا، للم�ساركة يف قمة االأمريكيتني املقررة 

يف كارتاجينا ي�مي 14 و15 اأبريل املقبل.

ويــــعــــتــــزم �ـــســـيـــا�ـــســـي حمـــلـــي يــــدعــــى �ــســيــلــفــيــ� 

املجاملة  �سبيل  عــلــى  هــديــة  تــقــدمي  كــارا�ــســكــ�ال، 

من  وزجــاجــة  حــمــاراً  ت�سمل  االأمـــريكـــي،  لل�سيف 

امل�سروبات الكح�لية التقليدية.

وقال كارا�سك�ال خالل حديث �سحفي: »نريد 

اأن نهديه حماراً �سغرياً؛ دمي�.. وه� �سعار احلزب 

يع�د  خمر  زجــاجــة  �سنعطيه  كما  الــدميــقــراطــي، 

اإنتاجها اإىل 18 عاماً«.

وي�ستهر كارا�سك�ال يف ك�ل�مبيا باعتباره م�ؤيدا 

الأوباما واحلزب الدميقراطي يف ال�اليات املتحدة، 

واأ�سرته،  االأمريكي  الرئي�س  وميتلئ منزله ب�س�ر 

كما فتح كارا�سك�ال مكتباً للحزب الدميقراطي يف 

الرئا�سة  �سباق  خ��سه  اأثناء  اأوباما  لتاأييد  بــالده، 

عام 2008.

الــ�ــســابــق ملدينة  كــارا�ــســكــ�ال )الــعــمــدة  اأن  ومـــع 

يف  ع�س�اً  لي�س  كارتاجينا(  من  القريبة  ت�رباك� 

االأمريكيتني،  قمة  يف  امل�سارك  الك�ل�مبي  ال�فد 

اأوباما، رغم  اإىل  اأن ي�سل بهديته  ياأمل يف  اأنــه  اإال 

االإجراءات االأمنية امل�سددة التي حتيط بالقمة.

ينوي اإهداء حمار لأوباما.. من باب املجاملة

ه�  زوجــهــا  حمم�ل  على  ا�سمها  اأن  امل�سادفة  طريق  عــن  اكت�سفت  اأن  بعد  الــطــالق،  �سع�دية  طلبت 

»غ�انتانام�«؛ عندما ن�سيه يف املنزل، وحاولت االت�سال به، فعرثت عليه يرن يف املجل�س.. وكانت املفاجاأة 

وال�سدمة.. ف�سارعت اإىل طلب الطالق من زوجها، معتربة اأن و�سفها بهذا اللقب يف املحم�ل يدل على 

ت�سلطها، وو�سفها بال�سر�سة التي ال تعا�َسر.

تقليل من  »هــ�  الزوجية  17 عاماً من احلياة  بعد  به زوجها  قــام  اأن ما  اأحــمــد(  )اأم  الــزوجــة  وتــ�ؤكــد 

لها،  اعتبار  رد  يك�ن  لها حتى  املال كرت�سية  دفع مبلغ من  »اأو  االنف�سال،  ت�سر على  مكانتها«، ولذلك 

ودر�ساً يتعلم منه« زوجها.

اإنــه اعتمد هذه الت�سمية من باب احلفاظ على اخل�س��سية، وعــدم معرفة من هم  الــزوج فقال  اأمــا 

بجانبه اأن املت�سلة هي زوجته.

اكت�سفت اأن ا�سمها على حممول زوجها 

هو »غوانتانامو«.. فطلبت الطالق

يف واقعة نادرة، واإظهاراً للحقيقة، وبعد 7 اأ�سهر 

من دخ�له يف غيب�بة يف م�ست�سفى ق�سر العيني يف 

بطلق  اإ�سابته  عقب  للعالج  دخله  والــذي  القاهرة، 

اأفـــاق مــ�ظــف م�سري مــن تاأثري  نـــاري يف الـــراأ�ـــس، 

فقده لل�عي ودخ�له يف غيب�بة، واأدىل با�سم املتهم 

باإطالق النار عليه، وت�يف على الف�ر.

تلقت  كانت  القاهرة  يف  امل�سرية  االأمـــن  اأجــهــزة 

اإخطاراً ب��س�ل م�ظف اإىل م�ست�سفى ق�سر العيني 

م�ساباً بطلق ناري يف الراأ�س من جمه�ل، قبل نح� 

غيب�بة. يف  عليه  املجني  ودخل  اأ�سهر،   7
اأ�سهر اأفاق من الغيب�بة، واأر�سد النيابة   7 وبعد 

ال�اقعة ويدعى )حممد. ف(،  عن �ساحبه مرتكب 

ويعمل حالقاً، ثم بعد ذلك لفظ اأنفا�سه االأخرية.

النيابة  واأمـــــرت  بــالــ�اقــعــة  مت حتــريــر حمــ�ــســر 

وت�لت  ال�اقعة،  مرتكب  �سديقه  واإح�سار  ب�سبط 

النيابة العامة امل�سرية التحقيق.

دجاجة تنتج بي�سًا يتنباأ بحالة الطق�س

فاق من غيبوبته بعد 7 اأ�سهر لينطق با�سم املتهم.. ثم مات


