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بغداد.. والنووي اإليراني الشيخ عبد اهلل: تأسيس »اتحاد علماء 
بالد الشام« هو نتيجة تقصير تجاه 
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خطة سعودية - »إسرائيلية« جديدة للتخريب في سورية

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

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

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

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T

حكـومـة ميقـاتي 
أسيرة حسابات السنيورة



منذ العام 1992 يتحدث كل بيان حكومي 

�صحة  يحفظ  ان��ت��خ��اب��ي  ق��ان��ون  اإجن����از  ع��ن 

التمثيل وفقًا ملا جاء يف اتفاق الطائف، ومتر 

اإحدى ع�صرة حكومة يف تاريخ البلد منذ ذلك 

التاريخ، وال ينتج القانون العتيد الذي يحفظ 

م�صالح  فيه  تراعى  ما  بقدر  التمثيل،  �صحة 

خ�صو�صًا  املتعب،  البلد  يف  ال�صيا�صة  اأقطاب 

م�صالح النائب وليد جنبالط.

االنتخابات، كانت  يف كل مرة جرت فيها 

املعايري  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���دوائ���ر  يف  ت��راع��ى  ال 

يف  امل��واط��ن��ن  ب��ن  ت�صاوي  ال��ت��ي  الد�صتورية 

املعايري  فيه  تراعى  وال  والواجبات،  احلقوق 

الوطنية التي ت�صاوي بن املناطق.

ج��رت   ،1992 ع����ام  ان���ت���خ���اب���ات  ف��ف��ي 

اعُتمدت  االأول:  معيارْين،  وف��ق  االنتخابات 

واجل��ن��وب،  وال�صمال  ب��ريوت  يف  املحافظات 

واالأق�صية يف جبل لبنان والبقاع.

اع��ت��م��دت   1996 ال��ع��ام  ان��ت��خ��اب��ات  ويف 

املحافظات يف جميع املحافظات ما عدا جبل 

لبنان، الذي اعُتمدت فيه االأق�صية.

معايري:  ثالثة  اعُتمدت  ويف العام 2000، 

اأق�صية يف  ب���ريوت،  ث��الث دوائ���ر ج��دي��دة يف 

ال��ب��ق��اع، دائ���رت���ان يف اجل��ن��وب دائ���رت���ان يف 

اأق�صية:  اعتمدت  لبنان  جبل  ويف  ال�صمال، 

اأق�صية  وُدجم���ت  ال�صمايل،  وامل���ن  ال�����ص��وف 

واحدة، وجبيل  دائرة  بعبدا - عالية:  اأخرى، 

- ك�صروان دائرة واحدة.

على اأن خمالفة قانونية ود�صتورية ارُتكبت 

النواب  بتمديد عمر جمل�س  القانون؛  يف هذا 

ُطعن  قد  كان  الذي  االأمر  وهو  اأ�صهر،  ثمانية 

1996، وُقبل الطعن، لكن يف  به يف انتخابات 

اأي  تقدمي  ومنع  متريره،  مت  االنتخابات  تلك 

طعن به، ليتم بعدها �صل املجل�س الد�صتوري، 

فجاءت االنتخابات عام 2005 بعد التطورات 

اغتيال  اإث���ر  لبنان  �صهدها  ال��ت��ي  اخل��ط��رية 

وما  �صباط،   14 يف  احلريري  رفيق  الرئي�س 

حفلت به من ف�صائح، �صواء على م�صتوى املال 

االنتخابي الذي و�صفته اللجنة الدولية ملراقبة 

العملية  �صاب  معيب  اأم��ر  ب��اأن��ه  االنتخابات 

االنتخابية، اأو من حيث بع�س عمليات التزوير 

اآخر..  اإىل  مكان  من  تر�صيح  كنقل  املك�صوفة 

فتم متريرها ومل يبت باأي طعن انتخابي.

تقرر  التي  ثم كانت انتخابات عام 2009، 

 ،2008 اأي���ار  يف  ال��دوح��ة  ات��ف��اق  بعد  قانونها 

اأي   1960 العام  قانون  اإىل  عودة  كانت  وفيها 

للدوائر  جديد  تق�صيم  م��ع  الق�صاء،  ق��ان��ون 

االنتخابية يف بريوت.

واإذا كانت البنود االإجرائية يف هذا القانون 

قد ت�صمنت بع�س االإ�صالحات، كالهيئة العليا 

اأي�صًا  متيزت  اأنها  اإال  لالنتخابات،  امل�صرفة 

باإلغاء مادة هامة من قانون االنتخاب القدمي، 

34، التي  الذي مينع التزوير، وحتديدًا املادة 

تن�س على اأنه: »يجوز ملن توفرت فيه ال�صروط 

ير�صح  اأن  النيابي،  املجل�س  يف  ع�صوًا  ليكون 

اأن��ه ال يجوز  دائ��رة كانت، غري  اأي  نف�صه عن 

اأن ير�صح نف�صه يف غري دائرة انتخابية  الأحد 

واحدة يف اآن واحد، وعندما جتري االنتخابات 

على مراحل ال يجوز ملن ر�صح نف�صه يف دائرة 

اأن ير�صح نف�صه جمددًا يف دائرة اأخرى خالل 

االنتخابات  فيها  جت��ري  التي  نف�صها  املهلة 

من  امل��ادة  هذه  كانت  ف��اإذا  وبالتايل  العامة«، 

�صاأنها اأن تبطل انتخاب النائب اليا�س عطاهلل 

عن  مر�صحًا  ك��ان  الأن��ه   ،2005 انتخابات  يف 

لت�صوية  ونتيجة  لبنان،  ال�صوف يف جبل  دائرة 

من  ان�صحابه  مت   »1978 اآذار   14« ق��وى  بن 

ال�صوف ونقله تر�صيحه اإىل طرابل�س يف �صمال 

�صل  ب�صبب  يح�صل،  مل  االإبطال  لكن  لبنان، 

عمل املجل�س الد�صتوري.

امل��ادة،  ه��ذه  األغيت   2009 انتخابات  ويف 

نهاد  ب��ريوت  عن  النائب  اإ�صقاط  يتم  ال  حتى 

ال�صاعة  يف  تر�صيحه  نقل  ال���ذي  امل�����ص��ن��وق، 

اإىل  ب��ريوت  من  الثالثة  الدائرة  من  االأخ��رية 

من  جزء  وكاأنه  االأم��ر  فبدا  الثانية،  الدائرة 

اتفاقية الدوحة، واالآن يعود البحث جمددًا يف 

�صتجري  قانون  اأي  فوفق  االنتخابات..  قانون 

االنتخابات بعد اأقل من عام؟

�صربل  م��روان  والبلديات  الداخلية  وزي��ر 

وفق  الن�صبية  على  ين�س  الذي  م�صروعه  قّدم 

دوائر متو�صطة ُترك اأمر حتديدها اإىل جمل�س 

بن  يجري  عنها  احلديث  كان  واإن  ال���وزراء، 

ع�صر و16 دائرة، لكن يبدو اأن هذا امل�صروع لن 

مير، ب�صبب معار�صة النائب وليد جنبالط له، 

والذي يبدو اأنه مل يعد يهتم باإرث والده كمال 

اأحد  الن�صبية  م�صروع  ك��ان  ال��ذي  جنبالط، 

اأهم مطالبه يف االإ�صالح االنتخابي، ولو على 

م�صتوى الق�صاء، الأن جنبالط االأب كان يطمح 

االنتخاب يف  دوائ��ر  نواب يف كل  له  يكون  الأن 

للتمدد  �صبياًل  الن�صبية  يف  يجد  وكان  لبنان، 

كان  وه��و  لبنان،  كل  يف  والوطني  ال�صيا�صي 

وحتى  ثالثة  الن�صبية  يف  خ�صر  اإذا  اأنه  يعرف 

يعو�س  اأن  باإمكانه  ال�صوف،  يف  ن��واب  اأربعة 

عاليه  يف  الدوائر  من  العديد  يف  نوابًا  عنهم 

وبعبدا وك�صروان وبعلبك - الهرمل واجلنوب 

نواب  اأربعة  خ�صارة  فاإن  وبالتايل  وال�صمال.. 

نواب  ع�صرة  من  اأك��ر  متنحه  قد  ال�صوف  يف 

االب��ن  جنبالط  لكن  االأخ����رى،  ال��دوائ��ر  يف 

الذي قّزم حزب كمال جنبالط، وجعله يكاد 

املناطق  وبع�س  االأعلى  ال�صوف  يف  ينح�صر 

الدرزية التي اأخذ يقا�صمه عليها �صباب دروز، 

بتاتًا  يريد  ال  وطموحاتهم،  اأحالمهم  لهم 

االنتخابات،  يف  درزي  مناف�س  اأي  ي��رى  اأن 

عاليه يف  كما ح�صل يف  عليه،  »مي��ن«  اإال من 

االنتخابات االأخرية.

ي��ب��دو، ف���اإن م��ع��ار���ص��ي اعتماد  ع��ل��ى م��ا 

على  تقت�صر  ال  العتيد  القانون  يف  الن�صبية  

جنبالط، فتيار امل�صتقبل وقائده الذي يق�صي 

اأحد،  ي�صاركه  اأن  يريد  ال  باري�س،  يف  نقاهته 

ال  اأن��ه  مع  ال�صني،  التمثيل  احتكار  يريد  وهو 
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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

للمعار�ضة  م�ضاعدات  تقدمي  ا�ضتمرارها يف  الأمريكية  الإدارة  اإعللان  ياأتي   

ال�ضورية، تزامناً مع مهمة املبعوث الدويل كويف اأنان، والت�ضريحات التي اأُطلقت 

خال ما �ُضمي بل»اأ�ضدقاء �ضورية« يف ا�ضطنبول، حول �ضرورة ت�ضليح املعار�ضة، 

باتخاذ  الطلب  دم�ضق، عرب  بتهديد  املتحدة  لللاأمم  العام  الأمللن  توجها  والتي 

اأن  على  ليدل  ال�ضابع..  الف�ضل  حتللت  دم�ضق  ملعاقبة  الأملللن  جمل�س  مللن  قللرار 

املوؤامرة �ضد �ضورية ما زالت يف طليعة اهتمامات الدوائر الغربية، وحلفائها من 

عرب الردة، وهذا ما يتطلب من القيادة يف �ضورية، ومن قوى املقاومة واملمانعة 

يف الوطن العربي، احلذر ال�ضديد، لأن ما ُيعّد لها ياأتي يف اإطار م�ضروع غربي، 

لإقامة اأنظمة اإقليمية ت�ضتجيب لتطلعات الهيمنة الأحادية، عرب متزيق وحدة 

اقرتحته  ما  كللان خا�ضة  »يللنللون«  عنه خطة  عللرّبت  ومللا  الوطنية،  جمتمعاتنا 

مراكز الأبحاث الغربية، لتعميق واقع التجزئة يف الوطن العربي، حتت عناوين 

الللديللنللي واملذهبي  واللللللغللة، والنللتللمللاء  اللللللون واجلللغللرافلليللا  اإىل  مللتللعللددة، ت�ضتند 

والإثني، لتكون للكيان ال�ضهيوين الريادة يف حميط جمتمعاته ممزقة، وهو من 

الأهداف ال�ضرتاتيجية لل�ضيا�ضة الأمريكية يف املنطقة، بالإ�ضافة اإىل �ضيطرته 

املائية، ذات الأهمية ال�ضرتاتيجية يف التجارة  على ثرواتنا القومية، وممراتنا 

الدولية.

ما يجري يف �ضورية لي�س اأزمة نظام اأو �ضلطة �ضيا�ضية، اإمنا هو تدمري ممنهج 

ملجتمع عربي، يراد متزيقه وفق ما اقرتحته مراكز الدرا�ضات الغربية، وعربت 

اأو�ضط  ل�ضرق  قيادتها  يف  العظمى«،  »اإ�ضرائيل  لقيام  تعزيزاً  »ينون«  خطة  عنه 

جديد، ي�ضتجيب لإرادات اأمريكا ويعزز رخاء جمتمعها، وحل اأزماتها املالية على 

ح�ضاب تنمية جمتمعاتنا العربية.. 

ال�ضورية، جتاوز ما طلبته بع�س  ال�ضيا�ضي الذي بداأته القيادة  اإن الإ�ضاح 

اأطراف املعار�ضة الداخلية، خ�ضو�ضاً يف ما يتعلق بتعزيز احلريات العامة، واإجراء 

انتخابات  واإجللراء  ال�ضيا�ضية،  التعددية  الد�ضتور، وحتقيق  يف  اأ�ضا�ضية  تعديات 

على اأ�ضا�ضها، وا�ضتناداً اإىل ذلك، فاإن ا�ضتمرار املعار�ضة يف انتهاج �ضيا�ضات رف�س 

اأن حتقق  املللوؤامللرة مللن  الللقلليللادة، هللو بحد ذاتللله م�ضاهمة يف متكن  احللللوار مللع 

مبتغاها، يف وقت حتتاج فيه الأمللة، و�ضورية على وجه التحديد، اإىل مزيد من 

يهدف  الذي  الغربي،  ال�ضتعماري  امل�ضروع  ل�ضد  الداخلي،  والت�ضامن  الوحدة 

اإىل تغيري اخلرائط ال�ضيا�ضية، وي�ضهم يف حتقيق الأحام ال�ضهيونية املزعومة، 

ويخو�س حربه لتحقيق تلك الأهداف، بو�ضائل واأ�ضاليب واأموال عربية، لك�ضر 

اإ�ضهام  ولعرقلة  اأرا�ضينا،  من  اغت�ضب  ما  وا�ضتعادة  وال�ضتقال،  التحرر  اإرادة 

الأمة يف تطور الركب احل�ضاري والإن�ضاين، على اأ�ض�س �ضحيحة وعادلة، بدل اأن 

تكون �ضندوقاً ميّول امل�ضاريع ال�ضتعمارية يف اآ�ضيا واأفريقيا، ويف قارات اأخرى.

اإىل ربوع �ضورية،  اأنان ت�ضكل عودة الأمن وال�ضتقرار  فاإذا كانت خطة كويف 

وا�ضتقال  �ضيادة  مللراعللاة  مع  ال�ضوري،  ال�ضاأن  يف  اخلارجية  التدخات  ووقللف 

�ضورية، فاإن ذلك مرحب به، اأما اإذا كانت هذه اخلطة ف�ضًا من ف�ضول التدخل 

اخلارجي يف الأزمة ال�ضورية، وحتقيقاً ملا ورد يف خطة »ينون«، فاإنها مرفو�ضة؛ 

كانت  اإذا  مراقبيها؛  ومن  منها،  احلذر  ويجب  الوطنية،  واملعار�ضة  القيادة  من 

تقاريرهم معدة �ضلفاً، خافاً حليادية املراقب العربي الذي و�ضع �ضابقا تقارير 

متوازنة.

وختاماً، ل بد من التاأكيد على اأن خروج �ضورية من بن براثن هذه الأحداث 

الللتللي حتللاك �ضدها يف دوائلللر الللغللرب ال�للضللتللعللمللاري، هللو حللاجللة قللوملليللة، ترتبط 

مب�ضتقبل الأمة وامتاكها لإرادتها القومية، بعيداً عن تاأثريات الغرب واإرادته 

ومطامعه.

املحامي اأحمد مرعي

نائب رئي�س حزب الحتاد

  همسات

سورية.. بين خطة أنان ومقترحات ينون

باأي قانون انتخاب �ضيجل�س النواب على كرا�ضيهم عام 2013؟

قوانين االنتخابات معيار لما ينتظر لبنان

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

خطباء متورطون في الفتنة
توزيع  �صورية، مت  االأح��داث يف  بدء  بعد  اأنه  لوحظ 

بع�س امل�صايخ ال�صورين على العديد من م�صاجد بلدات 

البقاعْن االأو�صط والغربي، واأوكلت اإليهم خطب اجلمعة 

يف كل من كامد اللوز واملرج وجب جنن و�صعدنايل وقب 

ويتهجمون  ومذهبيًا،  طائفيًا  يحّر�صون  حيث  اليا�س، 

بع�س  اعرتا�س  اإىل  اأدى  ما  لبنانية،  دينية  رموز  على 

الدْرك  اإلقاء خطبتي اجلمعة - على  امل�صلن - خالل 

والفتنة، ال�صيما يف ظل  ال�صوء  اإليه خطباء  الذي و�صل 

غياب الرقابة من قبل املوؤ�ص�صة الدينية يف تلك املناطق 

اأن  على  يوؤكد  املتابعن  بع�س  جعل  ما  الفتوى(،  )دار 

تنظيم  بهم  املجيء  على  حر�س  اإمن��ا  اخلطباء  ه��وؤالء 

�صيا�صي حملي، وبحماية جهاز اأمني لبناين.

رة مساٍعٍ خّيّ
ف�ضيل  بن  انقطع  ما  لو�ضل  فرتة  منذ  يجهد  لبنانياً  قيادياً  اأن  امل�ضادر  بع�س  اأكللدت 

القيادي موؤخراً يف  التي �ضهدتها �ضورية، وقد جنح  اأثر الأحللداث  فل�ضطيني ودم�ضق، على 

م�ضاعيه. وعلمت »الثبات« اأن الف�ضيل الفل�ضطيني طلب مواعيد من القيادات ال�ضورية، على 

اأن يتم حتديدها يف اأقرب فر�ضة ممكنة. 

»صحفيون بال حدود«.. حبل بالتواطؤ ممدود
العيار  من  قنبلة  املتحدة،  لالأم  التابعة  والعلوم«  والثقافة  للرتبية  »اليوني�صكو  منظمة  فّجرت 

املنظمات  قائمة  من  ح��دود«  بال  )مرا�صلون(  »�صحفيون  منظمة  طرد  ق��ررت  حن  الثقيل، 

الالحكومية املتعاونة معها، ب�صبب »ارتباطها بوكالة املخابرات املركزية االأمريكية، واأ�صاليب 

عملها املثرية للجدل اأخالقيًا«، وفق ما ذكره االأكادميي و�صحايف التحقيقات البلجيكي مي�صال 

كولون على موقعه اخلا�س.

) العدد 210(  اجلمعة - 20 ني�سان - 2012



ذلك  الطائفة،  يف  املطلقة  االأغلبية  ميثل 

انتخابات  اآخر  يف  احلقيقية  النتائج  الأن 

املئة  يف   60 ب��ت��اأي��ي��د  يتمتع  اأن����ه  اأك����دت 

يف  �صاركوا  مم��ن  املئة  يف   45 اأ���ص��ل  م��ن 

الذين  املئة  ال�55 يف  االقرتاع، فماذا عن 

مل ي�صاركوا؟

كما اأن حزب القوات اللبنانية ال يريد 

يف  امل�صاب  حليفه  مع  ت�صامنًا  الن�صبية، 

جبال االألب، الذي اأكد له التزامه مبنحه 

على  ي��ف��وزون  ال��ذي��ن  امل�صيحين  ال��ن��واب 

لوائحه، ليكونوا يف كتلته، وبالتايل فحزب 

من  يتحرر  اأن  يريد  ال  اأن��ه  يبدو  القوات 

»املفيدة«،  واملتنوعة  املتعددة  الهيمنات 

كما ال يريد اأن يك�صف عن قوته احلقيقية 

ال  اأن��ه  كما  الن�صبية،  اإال  توفرها  ال  التي 

وكذلك  احلقيقة،  ه��ذه  وف��ق  ن��واب��ًا  يريد 

احلال مع بقية حلفاء امل�صتقبل.

انتخاب  م�صاألة  املجال  هذا  يف  تبقى 

اأع��داد  ح�صر  ميكن  كيف  اإذ  املغرتبن، 

�صبط  ميكن  وكيف  املغرتبن؟  الناخبن 

اخلارج؟  يف  االنتخابية  العمليات  نزاهة 

م��اذا  احل�����ص��ر،  ال  امل��ث��ال  �صبيل  ف��ع��ل��ى 

يف  يعملون  ال��ذي��ن  باللبنانين  �صيحل 

جدة، لو اأعطوا اأ�صواتهم لغري املر�صحن 

�صيحل  وماذا  ال�صعودية؟  تريدهم  الذين 

اأع��ط��وا  اإذا  دي���رتوي���ت  يف  باللبنانين 

تريدهم  الذين  املر�صحن  لغري  اأ�صواتهم 

وب��ل��دان  فرن�صا  يف  وه��ك��ذا  وا���ص��ن��ط��ن؟ 

اخلليج واأوروبا..

وح�صنات  تفا�صيل  يف  اخلو�س  وقبل 

»ال��ن�����ص��ب��ي��ة« ال��ت��ي حت��ف��ظ ل��ك��ل ال��ق��وى 

حقوقها، ن�صري اإىل اأن قوانن االنتخابات 

للتطورات  موؤ�صرًا  دائمًا  كانت  النيابية 

 1951 عام  فقانون  لبنان،  ي�صهدها  التي 

الذي ق�ّصم جبل لبنان وال�صمال اإىل دوائر 

التي   1952 ع��ام  اأزم���ة  اأن��ت��ج  انتخابية، 

 1953 وقانون  اخل��وري،  بب�صارة  اأطاحت 

احلرب  اأنتج  الفردية(  )الدائرة  و1957 

وق��ان��ون   ،1958 ع��ام  لبنان  يف  االأه��ل��ي��ة 

اأنتج   ،1972 1960 الذي �صمد حتى عام 
 ،1990  -  1975 ع���ام  االأه��ل��ي��ة  احل���رب 

ب�صكل  الدوائر  ق�ّصم  الذي   2000 وقانون 

واالأه���واء  امل�صالح  وف��ق  وغ��ري��ب  عجيب 

ال�صيا�صية، اأنتج اأزمة 2005 وما بعدها.. 

 2009 عام  يف   1960 قانون  اإىل  والعودة 

ي�صع لبنان االآن على حافة املهوار.. حمى 

وم�صاحلهم  �صيا�صييه  م��ن  لبنان  اهلل 

من  ولها  فيها  مبا  وال�صغرية،  ال�صيقة 

الوطنية  امل�صلحة  اإىل  متّت  ال  ارتباطات 

ب�صلة.

حمرر ال�شوؤون اللبنانية

�ضيا�ضة  بللالللنللفلل�للس  »اللللنلللاأي«  بلللات  هللل 

ر�للضللملليللة تللفللر�للس �للضللروطللهللا علللللى اأعلللللى 

الداخلية،  الق�ضايا  كل  ويف  امل�ضتويات، 

القانون  ملل�للضللروع  املللوقللف مللن  مبللا فيها 

املعجل املكرر الرامي اإىل فتح اعتمادات 

بقيمة   2011 العام  موازنة  اإىل  اإ�ضافية 

لللبللنللانلليللة، مبللا يتيح  للللرية  مللللليللار   8900
قلللونلللنلللة �لللضلللرف اللللنلللفلللقلللات الللل�لللضلللروريلللة 

العام  من  املقبلة  الفرتة  خللال  للدولة 

ال�ضائد  النكايات  منطق  اأن  اأم  احلللايل؟ 

يف البلد، يتق�ضد تعطيل اأي عمل مفيد 

ميكن اأن تقوم به حكومة الرئي�س جنيب 

اأُعّد  ميقاتي، عرب »الكمن املايل« الذي 

عملية  تللعللطلليللل  اإىل  اأدى  واللللللذي  لللهللا، 

ال�ضرف القانوين لتلك النفقات، ريثما 

تدخل  اأن  بعد  الللعللامللة،  امللليللزانلليللة  تنجز 

عليها اأعباء الزيادة املتوقعة على رواتب 

العاملن يف القطاع العام؟

رمبلللللا يلل�للضللتلل�للضللهللل كلللبلللار املللل�لللضلللوؤوللللن 

اخلللاف  �ضاحة  عللن  باأنف�ضهم  »نللاأيللهللم« 

الدائر بن الأكرثية ال�ضابقة والأكرثية 

كل  على  نف�ضه  يعك�س  واللللذي  احلالية، 

النواحي احلياتية واليومية يف لبنان، اإل 

اأن خطورة ذلك تكمن يف عدم متييزهم 

بللللن مللللا هللللو واجللللللب وبلللللن مللللا يللتللحللمللل 

فتح  اإقلللللرار  تعطيل  لأن  واللللللرد،  الأخللللذ 

�ضّلم  راأ�للس  يعني يف  املذكورة  العتمادات 

تداعياته، تغطية منطق املقاي�ضة الذي 

على  فر�ضه  على  امل�ضتقبل«  »تيار  يعمل 

حللكللومللة ملليللقللاتللي، بللهللدف اإعللطللاء بلللراءة 

املالية  والرتللكللابللات  املخالفات  لكل  ذمللة 

اأقدمت عليها حكومات »امل�ضتقبل«  التي 

خ�ضو�ضاً   ،2010-2005 �ضنوات  خللال 

تلللللك الللتللي تللراأ�للضللهللا اللل�للضللنلليللورة، والللتللي 

تللخللطللت يف �للضللرفللهللا الأمللللللوال الللقللاعللدة 

الثنْي ع�ضرية، من دون تغطية قانونية 

اأو د�ضتورية، كما اأنها توقفت عن تقدمي 

موازنات منذ العام 2005، يف حن توقف 

العامة  للموازنات  ح�ضاب  قطع  تقدمي 

اأول  منذ  اأي   ،1993 الللعللام  منذ  عملياً 

حكومة عمل ال�ضنيورة وزيراً ملاليتها، يف 

اأوىل حكومات الرئي�س رفيق احلريري.

علللللى هلللذا الأ�لللضلللا�لللس، فللللاإن حللكللومللات 

ع�ضر  اأحلللد  ب�ضرف  متهمة  »امل�ضتقبل« 

مليار دولر من دون قيود، بن العامن 

خمالفات  اإليها  اأ�ضيفت   ،2010-2005

اأخلللرى بخم�ضة مللللليللارات، يف حللن لفت 

الللرئلليلل�للس اللل�للضللابللق اإملليللل حللللود يف وقللت 

�ضابق، اإىل اأن حكومة ال�ضنيورة ت�ضرفت 

قيمتها  تزيد  بهبات   2006 علللدوان  اإثللر 

على ثاثة مليارات ون�ضف املليار دولر، 

اأو  الدولة،  اإىل خزينة  اإدخالها  من دون 

حتديد كيفية الت�ضرف بها.

وهكذا، اإذا ُفتح ملف ال�ضنيورة املايل، 

فللاإنلله قللد ُيلل�للضللاأل عللن ملل�للضللري اأكللللرث من 

يعمل  ما  وهللو  دولر،  مليار  ع�ضر  ت�ضعة 

ال�ضنيورة ومعه »تيار امل�ضتقبل« وحلفاوؤه 

القدمية )مللن خللارج  اآذار   14 قللوى  مللن 

احلكومة ومن داخلها( على تفاديه، عرب 

النواب  جمل�س  جل�ضات  ن�ضاب  تعطيل 

املللخلل�للضلل�للضللة ملللنللاقلل�للضللة واإقلللللللرار ملل�للضللروع 

الللقللانللون امللللذكلللور، علللللى اأمللللل اأن يلللوؤدي 

ذلك اإىل قبول القوى الأ�ضا�ضية امل�ضكلة 

هذا  مترير  مبقاي�ضة  ميقاتي  حلكومة 

ال�ضنيورة  حلل�للضللابللات  بت�ضوية  امللل�للضللروع، 

املليارية العالقة.

هللنللا يلللاأتلللي دور رئلليلل�للس اجلللمللهللوريللة 

التعطيل،  هللذا  لللوقللف  �ضليمان  مي�ضال 

 58 املللللادة  يف  �ضاحيته  ا�ضتعمال  عللرب 

من الد�ضتور، والتي تعطيه حق التوقيع 

اأعلن رف�ضه  الللذي  الأمللر  املر�ضوم،  على 

ي�ضع  اأن  يقبل  ل  �ضليمان  اأن  علماًً  للله، 

نف�ضه يف موقع الدفاع عن الف�ضاد.

وو�لللضلللط ا�لللضلللتلللغلللراب اأو�للللضللللاط كللثللرية 

ملل�للضللايللرة رئلليلل�للس اجللللملللهلللوريلللة لللل»تلليللار 

موافقة  تللربز  املنحى،  هللذا  يف  امل�ضتقبل« 

اللل�للضللخلل�للس املللعللنللي بلل�للضللاحلليللات جمل�س 

النواب اأكرث من غريه، اأي الرئي�س نبيه 

�ضليمان  ي�ضجع  اأنللله  اأعلللللن  اللللذي  بلللري، 

مبر�ضوم،  القانون  م�ضروع  اإ�للضللدار  على 

بلللعلللد مللللللرور اأكللللللرث مللللن 40 يللللومللللاً علللللى 

عامة  جل�ضة  يف  القانون  م�ضروع  تللاوة 

اأو  رف�ضه،  دون  مللن  الللنللواب،  جمل�س  يف 

اإقراره.

وفلليللمللا يلل�للضللود خللللاف حللللول هلللل اأن 

املادة 58 من الد�ضتور تلزم �ضليمان اأو ل 

تلزمه باإ�ضدار القانون املذكور مبر�ضوم، 

املادة  هذه  اأن  �ضليمان  الرئي�س  عن  ُنقل 

توافقي  رئي�س  لأنلله  يللوّقللع  اأن  تلزمه  ل 

ويقول باحلل ال�ضامل، واأنه لن ي�ضتعمل 

اإطللار وفاقي  اإل يف  هذا احلق املعطى له 

يف  هو  احلللل  اأن  اأو�ضاطه  وراأت  ت�ضووي، 

ت�ضوية  ولي�س يف  العامة،  املللوازنللة  اإقللرار 

فتح  يللريللد  ل  �ضليمان  واأن  املللخللالللفللات، 

اآذار ول مع   14 اأحلللد، ل مللع  معركة مللع 

الرئي�س  مع  اأو  ال�ضنيورة  فللوؤاد  الرئي�س 

�ضعد احلريري، علماً اأن م�ضروع القانون 

واأحللاللله  اأقللللره  اأن  اللللللوزراء  ملجل�س  �ضبق 

»املعجل  ب�ضيغة  الللنلليللابللي  املجل�س  علللللى 

املكرر«، وهناك من ي�ضتغرب كيفية �ضماح 

املر�ضوم  هللذا  مبللرور  اجلمهورية  رئي�س 

بال�ضوائب  حمللمللًا  اللللللوزراء  جمل�س  يف 

القانونية والت�ضريعية، التي يحتج حالياً 

باأنها متنعه من اإ�ضداره مبر�ضوم!

العامة،  املللوازنللة  عللن  وعند احلللديللث 

يربز الدور التعطيلي لرئي�س احلكومة، 

بينه وبن  اللللذي تفجر  و�للضللط اخللللاف 

حليفه وزير املال حممد ال�ضفدي، الذي 

واأّخلللر  عللطللل  ميقاتي  اأن  ملللوؤخلللراً  اأعلللللن 

اإعادة املوازنة اإىل وزارة املال ملدة �ضهرين، 

مبا  لتعديلها  اللللللوزارة  طلبتها  اأن  بللعللد 

الرواتب  على  املزمعة  والزيادات  يتوافق 

اأن  والأجللور، من هنا ي�ضقط الكام عن 

من  جللزءاً  باعتباره  اجلمهورية،  رئي�س 

اإىل  بالوقوف  ملزم  التنفيذية،  ال�ضلطة 

جانبها �ضد عملية التعطيل التي تنفذها 

املعار�ضة يف جمل�س النواب، اإذ اإن رئي�س 

احلللكللومللة بللللالللللذات، كللمللا بللللات مللعللروفللاً، 

لأنه  التعطيل،  عملية  من  جللزءاً  اأ�ضبح 

بللدوره ل يريد فتح معركة مع قوى 14 

اأو  ال�ضنيورة  فللوؤاد  الرئي�س  مع  ول  اآذار، 

حل�ضابات  احلللريللري،  �ضعد  الرئي�س  مللع 

لللهللا علللاقلللة بللالللتللحلل�للضللري لللانللتللخللابللات 

النيابة العام املقبل.

يف هللللذا الللللوقللللت، مل يللنللتللظللر تللوقللف 

اإىل ال�ضهر  امللللايل  اللل�للضللرف  الللدولللة عللن 

املللقللبللل، كللمللا اأملللللح اللللوزيلللر اللل�للضللفللدي، اإذ 

بللدايللة  اللللللوزارات عللجللزت مللنللذ  اإن بع�س 

ال�ضهر احلايل عن دفع م�ضتحقات كثرية 

ملتعاقدين ومتعاملن معها، مثل وزارتي 

الرتبية وال�ضووؤن الجتماعية وغريهما، 

اإذا ما تو�ضع وا�ضتمر دخول  وهذا يعني، 

ت�ضريف  »كللومللا«  يف  امليقاتية  احلكومة 

اإذا قللدم  بللغلل�للس الللنللظللر عللمللا  الأعللللمللللال، 

ينتظر  كما  حكومته،  ا�ضتقالة  ميقاتي 

املماحكات  اأن  يقدمها،  مل  اأو  البع�س، 

حلللللول دور احلللكللومللة  اللللللدائلللللرة حلللالللليلللاً 

وقدرتها على الإجناز، والت�ضابق الظاهر 

على  موؤ�ضرات  كلها  اأدائللهللا،  تعطيل  على 

واأن  انلللتلللهلللى،  الفلللرتا�لللضلللي  عللمللرهللا  اأن 

تقطيع  علللللى  مقت�ضرة  بللاتللت  وظيفتها 

قللررت  اإذا  اإل  اللللللهللم  اإل..  لي�س  الللوقللت 

واأ�للضللقللطللت عنه  اللل�للضللنلليللورة،  تلبية رغللبللة 

اتهاماتها املالية.

عدنان ال�شاحلي
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حكومة ميقاتي أسيرة حسابات السنيورة

الرئي�ضان فوؤاد ال�ضنيورة وجنيب ميقاتي

• بعد انتشار السالح
الالجئون يقررون الفرار

ال�صادر  ع��دده��ا  يف  ال��رتك��ي��ة  »رادي���ك���ال«  �صحيفة  ذك���رت 

امل�صلحن  من  العديد  ف��رار  بعد  اأن��ه  اأن��ق��رة،  يف  ب�2012/4/14 

االأرا���ص��ي  اإىل  اإدل���ب،  يف  ال��زاوي��ة  جبل  منطقة  م��ن  ال�صورين 

االأت��راك  الع�صكرين  بن  ق�صوى  تاأهب  حالة  علنت 
ُ
اأ الرتكية، 

واملعّدة  اجلاهزة  البيوت  ذي  »كيلي�س«  خميم  داخل  املوجودين 

م�صلح  اأي  دخول  مبنع  �صدر  اأم��رًا  اإن  ال�صحيفة  وقالت  م�صبقًا. 

هارب من االأرا�صي ال�صورية اإىل داخل تركيا ب�صالحه، واإن ح�صل 

ذلك فيجب م�صادرة ال�صالح عند احلدود على الفور، معللة ذلك 

باأعداد كبرية من الجئيه  ال�صالح داخل املخيم دفع  انت�صار  باأن 

اإىل الفرار منه، رغم تطمينات ال�صلطات الرتكية.

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

موضوع الغالف

أسئلة تثير االستغراب
اأكد مرجع اأمني لبناين اأن وراء حادثة اإطاق النار على 

بعكار،  خالد  وادي  منطقة  يف  �ضعبان  علي  ال�ضهيد  امل�ضور 

طابور خام�س يعمل على توتري الأجواء الأمنية بن �ضورية 

بع�س  اإبللللاغ  مللللاذا مت  م�ضتغرباً:  امللل�للضللدر  وتلل�للضللاءل  ولللبللنللان. 

يوم  وادي خالد قبل  املوجودة يف  اللبنانية  اجلهات احلزبية 

من احلادثة؟ وما �ضر ح�ضور البع�س مما ي�ضمى »املعار�ضة 

ال�ضورية« بالقرب من الفريق الإعامي يف تلك اللحظات؟ 

وطللالللب املللرجللع اللل�للضلللللطللات الأمللنلليللة، خلل�للضللو�للضللاً خمللابللرات 

الللعللام  الأمللللن  اأن  علللللمللاً  التحقيق،  نللتللائللج  بللاإعللان  اجللليلل�للس، 

اللبناين  اجلانب  �ضّلم  ال�ضوري،  اللبناين  الأعلى  للمجل�س 

ملللللفللاً فلليلله الللكللثللري ملللن الللوقللائللع الللتللي تللفلل�للضللح الللربوبللغللنللدا 

الإعامية املفتَعلة، حل�ضابات قطرية. 

) العدد 210(  اجلمعة - 20 ني�سان - 2012

»الديلي تليغراف« تشهد لألسد • الـ
اأكدت م�صادر دبلوما�صية اأجنبية، اأن و�صائل االإعالم الغربية تتابع االأحداث 

بعد  تفا�صيلها، ال�صيما  باأدق  االأمور  معرفة  كثب، وحتر�س على  �صورية عن  يف 

حالة ال�صلل التي اأ�صابت دول الغرب اإزاء تعاطيها ب�صلبية مع الو�صع يف �صورية، 

مرجعة ذلك اإىل عدة اأ�صباب، اأبرزها الفطنة واحلنكة اللتن تتحلى بهما القيادة 

الربيطانية،  تليغراف«  »ديلي  �صحيفة  قالت  عليه  اأك��دت  ما  وهذا  �صورية،  يف 

ما و�صفتها  ب�صن  االأ�صد  ب�صار  الرئي�س  قيام  الرغم من  اأنه على  عندما ذكرت 

تعي�صها  التي  الكبرية  االأزم��ة  اإطار  يف  امل�صلحن،  على  الع�صكرية«  ب�«الهجمات 

الدبلوما�صية  اللعبة  تنفيذ  يف  وحنكة  فطنة  اإظهار  من  »متّكن  اأنه  اإال  �صورية، 

زين  كالرئي�س  والراحلن،  احلالين  املنطقة  زعماء  من  غريه  من  اأكرب  ب�صكل 

العابدين والرئي�س امل�صري مبارك والرئي�س الليبي الراحل معمر القذايف، الذي 

منح القوى الداعية لتغيري نظامه الفر�صة لفر�س وقف القتال بنف�صها«، على حد 

تعبري ال�صحيفة.



ب�������ن ف�����رو������س�����ي�����ة ع�������ن�������رة، وج�����ن�����ون 

االإم����راط����ور ال���روم���اين ك��ال��ي��غ��وال، ال��ذي 

ترّبع على عر�ش الإمرباطورية بني عامي 

و41م، يبدو اأن حكام اخلليج، وحتديداً   37
اأن  اخ��ت��اروا  واأت��ب��اع��ه��م��ا،  وق��ط��ر  ال�سعودية 

�سيوخه،  وجمل�ش  كاليغول  ح�سان  يقلدوا 

فماَلهم وعنرتة، فهو من ع�سر اجلاهلية، 

وق�سائده تخد�ش حياءهم، اإذ كيف يقول يف 

اأحد اأبرز ق�سائده:«فوددت تقبيل ال�سيوف 

املتب�سم«..  ث��غ��رك  ك��ب��ارق  مل��ع��ت  لأن���ه���ا..... 

اأق��ل  اأو  ���س��ن��ة   1975 ق��ب��ل  ك��ال��ي��غ��ول  بينما 

م��ن ح�سانه  ي��ج��ع��ل  اأن  ا���س��ت��ط��اع  ب��اأ���س��ه��ر، 

ع�����س��واً يف جم��ل�����ش ���س��ي��وخ الإم���رباط���وري���ة 

ال��روم��ان  ال�سيوخ  �سفق  وق��د  ال��روم��ان��ي��ة، 

 ! طوياًل لهذه احلكمة واحلنكة النادرتنينْ

الإم��رباط��ور  اأن  اإىل  ن�سري  ول���الإف���ادة، 

جمل�ش  ق���اع���ة  اإىل  ي���وم���اً  دخ����ل  امل���ج���ن���ون 

اأنحاء  كل  اأع�ساء من  ي�سم  الذي  ال�سيوخ، 

الإم�����رباط�����وري�����ة ال�������س���ا����س���ع���ة، ع���ل���ى ظ��ه��ر 

هذه  على  الأع�����س��اء  اأح���د  فاحتج  ح�سانه، 

الإهانة، فرد عليه الإمرباطور: »يا ح�سرة 

مفيد  العزيز  ح�ساين  اإن  املحرتم،  الع�سو 

اإف���ادت���ك واأن����ت ل  لأن���ه يحملني، ف��م��ا ه��ي 

بتعيني  ق���راراً  اأخ��ذ  وعليه  �سيئاً«؟!  حتمل 

ح�سانه »العزيز« ع�سواً يف املجل�ش بدًل من 

الع�سو اجل��ريء، ف�سفق له بقية الأع�ساء 

ط����وي����اًل، وه���ت���ف���وا ب��ح��ي��ات��ه ع���ل���ى ح��ن��ك��ت��ه 

وحكمته ورجاحة عقله.. ومكافاأة لهم، دعا 

ال�سيوخ  جمل�ش  اأع�����س��اء  ك��ل  الإم���رباط���ور 

واأعيان الإمرباطورية اإىل حفل غداء على 

ال�سيوخ،  جمل�ش  يف  اجلديد  الع�سو  �سرف 

فلّبوا الدعوة بكل حما�ش وتاأييد، و�ساركوا 

زم��ي��ل��ه��م اجل��دي��د ط��ع��ام��ه، وه���م يلهجون 

بحكمة قائدهم وزعيمهم الأرعن.

ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن امل�����س��ري ال����ذي اآل 

اإليه كاليغول بعد اأربع �سنوات، فاإن ال�سيوخ 

بجنون  يتو�سلون  كانوا  ال��روم��ان  والأع��ي��ان 

ال��ع��ظ��م��ة م���ن اأج����ل ب��ق��ائ��ه��م وا���س��ت��م��راره��م 

ب��ات ح��ك��ام الغاز  يف م��راك��زه��م؛ مت��ام��اً كما 

عند  ���س��الح��ي��ات��ه��م  م����دة  اأن  ي�����س��ت�����س��ع��رون 

ال��ك��ب��ري يف وا���س��ن��ط��ن، ق��د انتهت،  ���س��ي��ده��م 

ال��ولء  اإظ��ه��ار  يف  »ي�ستب�سلون«  فهم  ول��ه��ذا 

�سيدهم، هو  يهم  م��ا  اأب���رز  ولعل  وال��ط��اع��ة، 

بقاء وا�ستمرار »اإ�سرائيل« قوة كربى و�سيدة 

ول��ه��ذا ك�سفوا ع��ن وج��وه��ه��م،  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

ال��ب��داي��ة يف  وح��ت��ى ل نبتعد ك���ث���رياً، ك��ان��ت 

جمل�ش  اع��ت��رب  حينما   ،2006 مت���وز  ح���رب 

اللبنانيني  املقاومني  اأن  ال�سعودي  ال���وزراء 

»م�����غ�����ام�����رون«، وواف�����ق�����ه ع���ل���ى ذل�����ك ���س��ي��خ 

كان  التي  ا�سطنبول  اللبنانية من  الع�سرية 

يزورها، باأنه �سيحا�سب هوؤلء »املغامرين«.

 ،2008 ويف احلرب على غزة نهاية عام 

ينددون  يجعلهم  ما  اأمريكا  عرب  يجد  مل 

اأن جم��ل�����ش ج��ام��ع��ت��ه��م  ب����ال����ع����دوان، ح��ت��ى 

بعد  اإل  الج��ت��م��اع  ي�ستعجل  مل  ال��ع��رب��ي��ة 

م�����س��ي اأرب�����ع�����ة ع�����س��ر ي����وم����اً م����ن احل����رب 

ال�سهيونية على اأطفال غزة، وكان اجتماعه 

اأ�سبه باجتماعه من اأجل لبنان قبل اأقل من 

للعدو  اإدان��ة  بيان  فلم ي�سدر حتى  �سنتني، 

ال�سهيوين وحماته.

اأما يف احلرب الأطل�سية الرجعية على 

الأع��راب،  اجتماعات  ت�سارعت  �سورية، فقد 

ال����ذي يحتار  اأغ���ل���و،  داود  اأح��م��د  ب��ح�����س��ور 

نف�سه  ي��ج��د  ت���ارة  ف��ه��و  نف�سه،  ي�سّبه  ك��ي��ف 

���س��ب��ي��ه��اً ب��ال��داه��ي��ة ال��ع��ث��م��اين ف�����وؤاد ب��ا���س��ا، 

العليا  ال��دول��ة  ك��ان وزي���راً خلارجية  ال���ذي 

ال�سغري  لبنان  تقرر جعل  ي��وم   ،1841 ع��ام 

قائمقاميتني، اأو ك�سينجر ا�سطنبول، تيّمناً 

بالداهية الأمريكي اليهودي زمن ريت�سارد 

1973، لكنه يف كلتا احلالتني  نيك�سون عام 

بداأت  قد  كانت  العلية  الدولة  اأن  ينتبه  مل 

تفتك بها الأمرا�ش امل�ستع�سية، واأن الدولة 

اأم��را���ش  الآن  عليها  تظهر  ب���داأت  العظمى 

ذاق��ت   1974 ال��ع��ام  يف  اأن��ه��ا  علماً  الكهولة، 

هزميتها املرة يف فيتنام.

اأوغ����ل����و،  وم���ع���ه���م  الأع���������راب  اأن  امل���ه���م 

وب����اإ�����س����راف ال�������س���ي���دة ال�������س���ق���راء ه���ي���الري 

ك��ل��ي��ن��ت��ون، اج���ت���م���ع���وا ع���ل���ى ����س���وري���ة، وم���ا 

ي���زال���ون، ل��ك��ن��ه��م ي���ج���دون اأن��ف�����س��ه��م يف كل 

م����رة ي�����س��ط��دم��ون ب����اجل����دران ال�����س��م��ي��ك��ة، 

ب��داأوا  اأنهم  خ�سو�ساً  بتاتاً،  يرتدعون  فال 

يكت�سفون اأن �سورية ثابتة و�سامدة وقوية، 

فيما هم اأخذوا يتعرون من ورقة التوت..

اأخ���ذوا  اأن  بعد  اأن��ه��م  املعلومات  وتفيد 

اأن الأر�ش بفعل ال�سمود والقوة  يتلم�سون 

ال�سورية متيد من حتت اأقدامهم، فرفعوا 

من وترية موؤامراتهم، واأبلغوا الأمريكيني 

على  وطائراتهم  م�ساتهم  بتمركز  قبولهم 

اأرا�سيهم، والأ�ساطيل يف مياههم، واإن كان 

قد فاتهم اأن الأمريكيني غري قادرين على 

مزيد من اخل�سارات يف حروبهم، بعد در�سينْ 

العراق واأفغان�ستان.

اأم��ري قطر  ف��اإن  التاآمرية،  الوقائع  ويف 

ون�سيبه  ث��اين،  اآل  خليفة  ب��ن  حمد  ال�سيخ 

يطريان  خارجيته،  ووزي��ر  حكومته  رئي�ش 

التدخل  ي�ستجديان  اآخ���ر  اإىل  م��ك��ان  م��ن 

ال��ع�����س��ك��ري يف ����س���وري���ة، لأه��������داف ت��خ��دم 

ال��رزن��ام��ة الأم��ريك��ي��ة – الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة – 

الغربية، فيما هما يف كل حركاتهما تتبدى 

والن��ت��ق��ام،  احل��ق��د  ن���وازع  على مالحمهما 

يعلن  اأن  الأول  القطري  بال�سيخ  وو�سلت 

اأن ن�سبة جناح اأنان يف مهمته ل تتجاوز ال�3 

يف املئة، معرباً عن اأمله با�ستمرار الفتنة يف 

ع�سرات  اإىل  ب��راأي��ه  �ستوؤدي  والتي  �سورية، 

اآلف القتلى.

�سابط  ا�ستقبلت  فقد  ال�سعودية،  اأم���ا 

مو�ساد كبرياً، وو�سعت معه خطة لزعزعة 

اأن  ُعلم  اللقاء  هذا  ويف  وتق�سيمها،  �سورية 

����س���وراً ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا الأق���م���ار ال���س��ط��ن��اع��ي��ة 

الأم������ريك������ي������ة ل������الأرا�������س������ي ������س�����وري�����ة، مت 

ا�ستعرا�سها، لكن مل تظهر فيها اأية مواقع 

ع�����س��ك��ري��ة وا���س��ح��ة، ول��ه��ذا و���س��ع��وا خطة 

�سيطانية ل�ستهداف قلب العروبة الناب�ش، 

اأطلقوا عليها خطة »زهرة الن�سرين«، تقوم 

على عدة بنود اأبرزها:

من  ال��ه��ارب��ني  ب���ني  ع��م��الء  زرع  اأوًل: 

ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  ال��ت��وت��ر، مهمتهم  م��ن��اط��ق 

تخريب وفو�سى، لتهام احلكومة ال�سورية 

بذلك.

ثانياً: تنفيذ عمليات اغتيال وفق لوائح 

ب��ارزة من  اإع��داده��ا، وتتناول �سخ�سيات  مت 

ع��ل��م��اء واأك���ادمي���ي���ني واأ����س���ات���ذة ج��ام��ع��ي��ني، 

م��ازال  دي��ن وع�سكريني، منهم من  ورج��ال 

يف اخل���دم���ة، وم��ن��ه��م م���ن ت��ق��اع��د، ورج���ال 

اإغفال  دون  من  ب���ارزة،  و�سخ�سيات  اأع��م��ال 

�سخ�سيات من املعار�سة الداخلية

ث����ال����ث����اً: ال���ق���ي���ام ب����اأع����م����ال ت��خ��ري��ب��ي��ة 

���س��د م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة و����س���رك���ات ع��ام��ة 

طريقة  وتتم  ال��ك��ربى،  خ�سو�ساً  وخا�سة، 

�سبق  م��واط��ن��ني  ه��وي��ات  بوا�سطة  التنفيذ 

اختطفتهم  اأن  الإره���اب���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ات 

ما يف جيوبهم  و�سرقت  بت�سفيتهم  وقامت 

من اأوراق ثبوتية.

الرتكيز عليه يف  �سيتم  راب��ع��اً: وه��و ما 

الفرتة املقبلة، ل�سيما بعد ف�سل املوؤامرات 

�سد  ال��دول��ي��ة  وال�سيا�سية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

م��ظ��اه��رات  يف  للم�ساركة  دع����وات  ���س��وري��ة؛ 

واعت�سامات ليلية، خ�سو�ساً عند منت�سف 

الليل وبعده، يف ال�ساحات والباحات العامة، 

وتكرارها ب�سكل دائم.

خ��ام�����س��اً: ت��رك��ي��ز ال��ت��ح��رك ع��ل��ى ري��ف��ينْ 

حلب ودم�سق ب�سكل دائم وم�ستمر، متهيداً 

لالنتقال اإىل املدينتني.

د  ���س��اد���س��اً: يف ك��ل ه��ذه ال��ت��ح��رك��ات حت��دَّ

التلفزة،  حمطات  بوا�سطة  ال�سفر  �ساعات 

ال��ت�����س��ل��ي��ل  يف  خ���ط���رياً  دوراً  ت��ل��ع��ب  ال���ت���ي 

الإعالمي، اإ�سافة اإىل ا�ستغالل كل الو�سائل 

الإره��اب��ي��ة  العنا�سر  لتزويد  والإم��ك��ان��ي��ات 

يف ال��داخ��ل، وال��ت��ي م��ات��زال غ��ري مك�سوفة، 

باأحدث و�سائل الت�سال، من هواتف الرثيا 

اأج��ل  م��ن  )دي��ج��ت��ال(،  ال��رق��م��ي  والت�سوير 

جناح اخلطة.

����س���اب���ع���اً: حم����اول����ة حت���ري���ك احل�����دود 

والغربية  تركيا(  )م��ع  ال�سمالية  ال�سورية 

)م���ع ل��ب��ن��ان( لف��ت��ع��ال اأح�����داث وم�����س��اك��ل، 

والقيام باأعمال اغتيالت متنوعة، خ�سو�ساً 

اأن ه��ن��اك ع��م��الء ل��ل��م��خ��اب��رات الأم��ريك��ي��ة 

على  والقطرية  وال�سعودية  والإ�سرائيلية 

ه���ذه احل����دود ج��اه��زون ل��ك��ل الح��ت��م��الت، 

ي�ستلحق  ما  مع  قبة«،  »احلبة  من  وجلعل 

ذلك من اأعمال حتري�ش �سد دم�سق.

ثامناً: توفري مالذات اآمنة للمجرمني 

م�ست�سفيات  خ���الل  م��ن  ���س��واء  ال��ه��ارب��ني، 

على  م�ست�سفيات  خ��الل  م��ن  اأو  م��ي��دان��ي��ة، 

احل����دود امل���ذك���ورة، وال��ك��ل ق����راأ م��ا اأوردت����ه 

�سحيفة »دير �سبيغل« عن جرحى �سوريني 

اع��رتف��وا  ال�����س��م��ال،  م�ست�سفيات  اإح���دى  يف 

ك��ي��ف ك���ان���وا ي���ذب���ح���ون ���س��ح��اي��اه��م ك��ذب��ح 

اإن�سان  كل  عن  مالية  مبالغ  مقابل  النعاج، 

�سوري يتم ذبحه.

وفعاًل، فقد ترافق ذلك مع �سعي قطري 

الع�سابات  لتمويل ودعم  و�سعودي حمموم 

الإرهابية امل�سلحة، وفق ما ن�سرته �سحيفة 

»ال�سنداي تاميز« الربيطانية.

اأم����������ام ه�������ذه ال�����ت�����ط�����ورات اخل����ط����رية 

ال�سورية  اجل��ه��ات  اأن  ُع��ل��م  فقد  وامل��ذه��ل��ة، 

امل���خ���ت�������س���ة ت����ق����وم ب������اإع������داد م���ل���ف���ات حت��ت 

اإ���س��راف خ��رباء يف ال��ق��ان��ون ال���دويل، توّثق 

ي��زال،  وم��ا  ارتكبها،  التي  الب�سعة  اجلرائم 

تقدميها  اأج��ل  من  وال�سعودية  قطر  حكام 

واحلقوقية  الدولية  واملوؤ�س�سات  للمحافل 

اأن  مطلعة  م�سادر  وك�سفت  وال��ق��ان��ون��ي��ة.. 

ووث��ائ��ق  اع���رتاف���ات  تت�سمن  امل��ل��ف��ات  ه���ذه 

ت����دي����ن وجت�������رم ه���������وؤلء احل�����ك�����ام ال���ذي���ن 

يخو�سون حرباً قذرة �سد ال�سعب ال�سوري 

نيابة عن اأمريكا و«اإ�سرائيل«.

امل�سوؤولني  اأن كبار  اإىل  واأ�سارت امل�سادر 

يف ال�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر م��ت��ورط��ون يف ه��ذه 

اجلرائم التي فاقت كل الت�سورات، وهناك 

اعرتافات من عنا�سر اإرهابية لها ارتباطات 

وث��ي��ق��ة م��ع ال��ري��ا���ش وال���دوح���ة، ت��دي��ن اآل 

الذي  لالإرهاب  ومتويلهم  �سعود  واآل  ثاين 

ميار�ش �سد ال�سعب ال�سوري، كذلك متتلك 

القيادة ال�سورية قرائن ودلئل وت�سجيالت 

هاتفية بني حكام الإره��اب هوؤلء وعنا�سر 

اإره���اب���ي���ة داخ����ل ���س��وري��ة، وع��ل��ى ح���دوده���ا، 

ملزيد  تعليمات  الت�سجيالت  ه��ذه  تت�سمن 

املزيد  وم��وا���س��ل��ة ح�سد  ال��ت��ف��ج��ريات،  م��ن 

وتخريب  والع�سكريني،  املدنيني  اأرواح  من 

املن�ساآت.. وُعلم اأي�ساً اأن هذا امللف املت�سمن 

جرائم اآل �سعود واآل ثاين �سُين�سر ويوزَّع يف 

جماهري  عليه  لتطلع  عديدة،  عربية  دول 

الأمة التي يتاآمر عليها هوؤلء احلكام.

اأحمد زين الدين
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تن�سيق �سعودي - »اإ�سرائيلي« لإثارة الفتنة يف �سورية
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»كاليغوال« حكام الخليج يرفضون عنترة ويتمسكون بـ

خطة سعودية - »إسرائيلية« جديدة للتخريب في سورية

) العدد 210(  اجلمعة - 20 ني�سان - 2012

استغالل رخيص
اخلليجية  ال��دول  اإح��دى  من  الأحمر  الهالل  من  وف��د  توّجه  اإعالمية،  �ضجة  و�ضط 

لتفقد طفلتني جريحتني من �ضورية يف اإحدى م�ضت�ضفيات ال�ضمال اللبناين، ووفقًا للدعوة 

اإحدى الطفلتني مقطوعة اليد، والأخرى مقطوعة  اأن  عي  الإعالمية التي ُوزعت، فقد ادُّ

الرجل.. لكن حينما حاول امل�ضورون ال�ضحافيون ت�ضويرهما ُمنعوا من ذلك، حيث تبنّي 

اأن الطفلتني لي�ضتا يف اخلطورة التي مت الرتويج لها، فهما م�ضابتان بجروح طفيفة وهما 

غري مقطعوتي الأطراف، وبالتايل فاإن ت�ضويرهما �ضيك�ضف هذه الف�ضيحة.

وُعلم اأن والد الطفلتني كان م�ضتاًء جدًا من هذا ال�ضتغالل الرخي�ص لو�ضع ابنتيه، ومل 

يرتدد يف اإخبار بع�ص ال�ضحافيني اأن هناك جهات ت�ضتغل و�ضع ابنتيه.

اجلدير بالذكر اأن رجل اأعمال خليجي معروفًا ميتلك فندقًا قريبًا من بريوت، تكفل 

بنقل الطفلتني من امل�ضت�ضفى ال�ضمايل اإىل م�ضت�ضفى كربى يف العا�ضمة، وعالجهما على 

نفقته.
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قطاعات سياسية تقاد من الفرنسيين والبريطانيين واألتراك.. وعسكرية من القطريين والسعوديين

»المعارضة السورية« تتحول إلى »دكاكين« دولية وإقليمية

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

اأنقرة - الثبات

ف�سل امل��وف��د الأمم���ي ك��ويف اأن���ان يف اإق��ن��اع امل��ع��ار���س��ني ال�����س��وري��ني بتجاوز 

خالفاتهم »ال�سرتاتيجية« حول مقاعد جمل�ش ا�سطنبول، بعد اأن جمعهم 

يف مكتبه يف جنيف، تاركاً املهمة مرة جديدة ل�»الدول العربية ال�سديقة« 

اأح�����ش معار�سو  اأن  بعد  ال��ق��اه��رة،  ج��دي��دة يف  م��رة  ه���وؤلء  �ستجمع  ال��ت��ي 

»التفرد« يف املجل�ش الوطني باأنهم وقعوا �سحية »مكيدة اإخوانية«، متثلت 

باحل�سول على توقيعهم قبيل اجتماع ما ي�سمى موؤمتر »اأ�سدقاء ال�سعب 

ال�سوري« يف ا�سطنبول ال�سهر املا�سي.

انتهاء اجتماع  »اإ���س��الح« بنية املجل�ش تبخرت مع  اأن وع��ود  وي��رى ه��وؤلء 

»الأ�سدقاء« بعد اأن نال الإخوان اعرتافاً من املوؤمتر باأنهم »اأحد املمثلني 

ال�سخ�سيات  اإدخ����ال  يف  املماطلة  ف��ب��داأت  ال�����س��وري«،  لل�سعب  ال�سرعيني 

»املعار�سة للمعار�سة« يف بنية املجل�ش واقت�سام »كعكة املال وال�سلطة« التي 

الإخ���وان يرتكون  اأن  تبني  اأن  بعد  نظرياً،  املجل�ش  ه��ذا  فيها  يتحكم  ب��ات 

ال�سيا�سية  ال��ف��ائ��دة  على  ح�سولهم  مقابل  امل��ادي��ة«  »ال���س��ت��ف��ادة  لغليون 

ال�سرتاتيجية.

ويبدو اأن اخلطوة اجلديدة لدى القيادة الإخوانية �ستكون بتلوينة جديدة 

�سيرتاأ�ش  الذي  »امل�سيحي«،  بجورج �سربا  لتاأتي  بغليون،  تطيح  للمجل�ش 

على  املجل�ش  ح�سول  لتاأمني  غليون،  جت��رب��ة  م��ك��رراً  ا�سطنبول  جمل�ش 

اعرتاف غربي به، واإبعاد الأنظار عن »فوبيا الإخوان«. 

الأ�سبوع  للمجل�ش  رئا�سته  مدة  انتهت  ال��ذي  غليون  اإن  املعلومات  وتقول 

املا�سي، بداأ بالت�سالت بالفرن�سيني، �ساكياً من »موؤامرة« لالإطاحة به من 

رئا�سة املجل�ش، ورمبا من املكتب التنفيذي، بعد اأن ا�سرتط املعار�سون له 

وجود واحد من اثنني، هو اأو ب�سمة ق�سماين، يف املكتب التنفيذي ممثلني 

للفرن�سيني يف املجل�ش، بعد اأن �سعى الربيطانيون اإىل دخول عمار القربي، 

ع�سوية  اإىل  التغيري«،  »حركة  ا�سمها  وزوجته  ت�سمه  حركة  يراأ�ش  ال��ذي 

ميثل  ع�سو  ع�سوية  تاأمني  اإىل  الآخ��ر  البع�ش  ي�سعى  التنفيذي،  املكتب 

»التيار ال�سعودي«، الذي قد يتمثل باأحد املقربني من �سعد احلريري.

اأما التراك الذين يقودون حركة املجل�ش عرب احلركة الإخوانية، وباإ�سراف 

مبا�سر من م�ست�سار اأردوغان؛ �سفر توران، فهم يحبذون التغيري يف رئا�سة 

املجل�ش، وو�سول �سربا، الذي التقى توران بح�سور وفد من قيادة الإخوان 

يف ا�سطنبول، عار�ساً عليه »خطة العمل امل�ستقبلية«.

املن�سق  العقيد  يقف  املجل�ش،  خ��ارج  من  غليون  رحيل  موؤيدي  اأب��رز  وم��ن 

ريا�ش الأ�سعد الذي يرى يف غليون تهديداً لطموحاته ال�سيا�سية، وي�سفه 

يف جل�ساته وحواراته باأنه »اأبله«، اإذ تبني اأن الأ�سعد قد طلب من الأتراك 

ر�سمياً اختيار �سخ�ش اآخر للتفاهم معه، وهو ما اأثار حفيظة غليون الذي 

�سعى لقطع املدد املادي عن الأ�سعد، وتقول املعلومات اإن الأ�سعد اأعرب عن 

املن�سقني عرب  ا�ستيائه من عدم و�سول الأم��وال التي قدمت لفريقه من 

رفت من اأجل الإغاثة«، علماً اأن  املجل�ش، الذي قال غليون اإنها اأموال »�سُ

اأمر املخيمات  باأية م�ساعدات وا�سحة، فالأتراك يتولون  املجل�ش ل يقوم 

على متويل من م�سادر  احلر« يح�سل  »اجلي�ش  ي�سمى  وما  وم�ساريفها، 

خارجية مبا�سرة، لكن �سكوى الأ�سعد هي اأن التمويل يذهب مبا�سرة اإىل 

جماعات حتمل ا�سم »اجلي�ش احلر« ول ت�سل اإىل قيادته، التي تنال دعماً 

�سفر  تذاكر  على  الأم���وال  ه��ذه  ي�سرف  املجل�ش  اأن  معترباً  ثابتاً،  قطرياً 

بالدرجة الأوىل واإقامة يف اأفخم الفنادق يف العامل.

 2042 ال�����ق�����رار  �����س����دور  اأن  ����س���ّك  ل 

اإىل �سورية قد  باإر�سال مراقبني  القا�سي 

على  امل�ستجدة  الدولية  ال��ت��وازن��ات  عك�ش 

ال��ت��وازن��ات  عك�ش  كما  ال��دول��ي��ة،  ال�ساحة 

املتحققة، بعد الأزمة ال�سورية، يف جمل�ش 

الأم�����ن ال������دويل، ف��ق��د اأظ���ه���رت ���س��ي��اغ��ة 

��ه، واإق���ف���ال جم��ل�����ش الأم���ن  ال���ق���رار ون�����سّ

ق��ب��ل ذل���ك اأم�����ام اإ����س���دار اأي ق����رار ح��ول 

ال��ق�����س��ي��ة ال�����س��وري��ة، اأن م���وازي���ن ال��ق��وى 

الدولية تبّدلت ومل تعد الوليات املتحدة 

جمل�ش  ت�ستعمل  اأن  ت�ستطيع  الأمريكية 

لفر�ش  ك��واج��ه��ة  امل��ت��ح��دة  والأمم  الأم���ن 

هيمنة على العامل.

ال��ق��رار  ب��ني  م��ق��ارن��ة  نقيم  اأن  ويكفي 

ال�����س��ادر ع��ن جمل�ش  احل���ايل وه��و الأول 

الأمن بخ�سو�ش الق�سية ال�سورية، وقرار 

ال�سودان  اآخ��ر هو  بلداً عربياً  اآخ��ر يخ�ش 

 31 بتاريخ  امل��وؤرخ   ،1706 رقم  القرار  وهو 

دولية  قوات  اإر�سال  اأقّر  والذي  اآب 2006 

تنفيذ  على  للم�ساعدة  دارف��ور  اإقليم  اإىل 

املدنيني  وحماية  لل�سالم،  »اأب��وج��ا«  اتفاق 

ال���ن���ازح���ني يف الإق���ل���ي���م وت���اأم���ني اإي�����س��ال 

الإغ����اث����ة ل���ه���م، ول���ع���ل ال��ف��ق��رة الأه�����م يف 

 »12« الفقرة  ال�سوداين كانت  القرار  ذلك 

»�ستت�سرف  البعثة  اأن  ع��ل��ى  تن�ش  ال��ت��ي 

مبوجب الف�سل ال�سابع الذي يعطيها حق 

ا�ستخدام القوة حلماية النف�ش واملدنيني، 

ومن اأجل منع تعطيل اجلماعات امل�سلحة 

لتفاق دارفور لل�سالم«.

حول  نر�سدها  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات  ويف 

ال���ق���رار احل����ايل، م��ق��ارن��ة مب��ا �سبقه من 

ما  نلحظ   1706 ال��ق��رار  ومنها  ق����رارات، 

يلي:

اأ- �سدور القرار 2042 مبوجب الف�سل 

ُيفّو�ش  مل  ث��م  ال�����س��اب��ع،  ولي�ش  ال�����س��اد���ش 

امل���راق���ب���ون »ال����ع����ّزل« ال��ق��ي��ام ب����اأي مهمة 

اأي  لهم  ُيعَط  ومل  فح�سب،  املراقبة  غري 

�سالحية يف ا�ستخدام القوة �سواء حلماية 

النف�ش اأم املدنيني اأم تاأمني امل�ساعدات كما 

فعل القرار حول دارفور، بل اأناط بالدولة 

ويف  ذل��ك،  ك��ل  ت��اأم��ني  م�سوؤولية  ال�سورية 

ذلك اع��رتاف �سريح ووا�سح واإق��رار من 

جميع املوّقعني على القرار، باأن احلكومة 

ال�����س��ي��ادة على  م��ازال��ت �ساحبة  ال�����س��وري��ة 

اأر����س���ه���ا، مت��ار���س��ه��ا ب��ا���س��ت��ق��الل ت����ام، واأن 

على  »ال�سرعي«  العنف  ممار�سة  ح��ق  لها 

اأر����س���ه���ا، ال�����ذي ي��خ��ّول��ه��ا ح��م��ل ال�����س��الح 

واأمن  ومواطنيها،  اإقليمها،  اأم��ن  لتاأمني 

املراقبني اأنف�سهم على اأر�سها.

 ،2006 ب- اكتفت رو�سيا وال�سني عام 

بالمتناع عن الت�سويت على القرار حول 

الدولية  امل�سالح  بالرغم من كل  دارف��ور، 

ل���ك���ل م��ن��ه��م��ا م����ع ال���������س����ودان؛ ف��ال�����س��ني 

ال�سودان،  نفط  من   ٪65 ح��وايل  ت�سرتي 

وتعترب املوّرد الأول لالأ�سلحة اإىل النظام 

ال�سوداين، وت�ستثمر ال�سركات ال�سينية يف 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سودانية،  النفط  حقول 

ورو�سيا..  ال�سودان  بني  القوي  التحالف 

اإ�سدار  منع  ت�ستطع  مل  امل�سالح  تلك  كل 

ق��رار من جمل�ش الأم��ن مبوجب الف�سل 

ال�����س��اب��ع ���س��د ال�������س���ودان، بينما ال��ي��وم مل 

جمل�ش  يف  املوجود  التحالف  كل  ي�ستطع 

ق���رار ي�سّر مب�سلحة  الأم���ن م��ن مت��ري��ر 

ي�سغط  اأو  يحرجه،  اأو  ال�����س��وري،  النظام 

ع��ل��ي��ه، وه����ذا ي��وؤ���س��ر اإىل ت���ب���ّدل م��وازي��ن 

ال���ق���وى ال���دول���ي���ة ب�����س��ك��ل وا����س���ح خ��الل 

وخ�سو�ساً  املن�سرمة،  الأخ��رية  ال�سنوات 

مع اندلع الأزمة يف �سورية.

ال�������س���غ���وط  ك�����ل  م�����ن  ب����ال����رغ����م  ب- 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وب��ال��رغ��م 

الذي  املكّثف  الإع��الم��ي  التحري�ش  من 

انتهاكات  بارتكاب  ال�سوري  النظام  يتهم 

حلقوق الإن�سان، اإل اأن كل ذلك مل مينع 

قيام  يتحدث عن  م��ت��وازن،  ق��رار  �سدور 

حلقوق  ج�سيمة  ب��ان��ت��ه��اك��ات  امل��ع��ار���س��ة 

الإن�����س��ان اأي�����س��اً، يف اع����رتاف ���س��ري��ح يف 

ال�سوري  النظام  يواجهه  ما  ب��اأن  الن�ش 

لي�ش ثورة �سعبية �سلمية بل »جمموعات 

ل�سالح  ت�سجل  نقطة  وه���ذه  م�سلحة«، 

النظام ال�سوري يف القرار الأممي ولي�ش 

�سده.

اإىل »ت�سهيل التحول  ج- يدعو القرار 

واإىل  ال�سوريون«،  يقوده  ال��ذي  ال�سيا�سي 

»ح������وار ���س��ي��ا���س��ي ���س��ام��ل ب���ني احل��ك��وم��ة 

وهو  اأطيافها«،  بكل  ال�سورية  واملعار�سة 

من  اأُطلقت  التي  ال��دع��وات  ك��ل  ي�سّفه  م��ا 

وع��دم  املعار�سة،  ت�سليح  اإىل  وه��ن��اك  هنا 

الع�����رتاف ب�����س��رع��ي��ة الأ����س���د وح��ك��وم��ت��ه، 

اإل بعد تنحي الأ�سد.. بل  ورف�ش احلوار 

جمرد  الت�سريحات  تلك  كل  من  ويجعل 

»ك���الم اإن�����س��ائ��ي خ��ط��اب��ي« ه��دف��ه الّدع����اء 

يف  وه��ي  ق��وة،  اأوراق  امتالك  با�ستمرارية 

الواقع ل تبدو موجودة.

املجل�ش  رغبة  عن  ال��ق��رار  يتحدث  د- 

م�ستدام  »وق���ف  اإىل  التو�سل  ع��زم��ه  ع��ن 

قبل  م��ن  اأ���س��ك��ال��ه  بجميع  امل�سلح  للعنف 

اإن�ساء  »نيته  اأن  ويوؤكد  الأط���راف«،  جميع 

�سورية،  يف  للمراقبة  املتحدة  الأمم  بعثة 

ويف  ال�سورية«،  احلكومة  مع  ح�سراً  تتم 

ذل���ك ت��اأك��ي��د اإ����س���ايف ع��ل��ى ع���دم اع���رتاف 

جمل�ش الأمن والدول املوّقعة على القرار 

باأي �سلطة غري �سلطة احلكومة ال�سورية 

على الأرا�سي ال�سورية.

اإق��رار  التي �سبقت  الأي���ام  اأظ��ه��رت  ج- 

الأمريكيني  اأن  الأم��ن،  القرار يف جمل�ش 

ل ي�����ط�����ّورون ب�����س��ك��ل ك������اٍف اأ���س��ال��ي��ب��ه��م 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وال��دع��ائ��ي��ة، ف��م��ن امل��ث��ري 

لل�سخرية، اأن ال�سفري الأمريكي يف دم�سق 

ال�سورية،  احلكومة  ح��ذر  ف��ورد  ريت�سارد 

م��ن اأن���ه ل ميكنها »خ����داع ال��ع��امل« ح��ول 

قرارها �سحب القوات والآليات من املدن، 

ون�سر �سوراً لالأقمار ال�سطناعية، تفيد 

لت��زال  ال�سورية  واملدفعية  ال��دب��اب��ات  اأن 

قريبة من مراكز �سكانية، وذلك يف م�سهد 

ب��اول من تقدمي  به كولن  ق��ام  يذّكر مبا 

وث���ائ���ق م������زورة، يف جم��ل�����ش الأم�����ن ح��ول 

ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  العراق  امتالك 

اأن باول نف�سه قدم اأي�ساً يف �سهادته  علماً 

اأقّر  التي  اجلل�سة  الكونغر�ش خالل  اأم��ام 

فيها العقوبات على ال�سودان، وثائق تثبت 

حدوث اإب��ادة يف دارف��ور، بينما مل ت�ستطع 

بعثات الأمم املتحدة املختلفة اإثبات وجود 

اأ�سلحة دمار �سامل يف العراق، ول ح�سول 

اإبادة جماعية يف ال�سودان.

واق��ع��ي��اً، ي��ب��دو ال���ق���رار الأمم����ي ال��ذي 

يعك�ش توازنات عاملية جديدة يف م�سلحة 

ال���دول���ة ال�����س��وري��ة، وم�����س��ل��ح��ة امل��دن��ي��ني 

امل��راق��ب��ني ر�سد  ف��م��ن مهمة  ال�����س��وري��ني، 

ان���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق الإن���������س����ان والإع�������الن 

ع���ن امل�������س���وؤول���ني ع��ن��ه��ا وال��ت�����س��ه��ري بهم 

ذل��ك حافزاً  يكون  اأن  ال��ع��امل، ع�سى  اأم���ام 

للتقلي�ش من الآلم التي يعانيها ال�سعب 

ال�سوري، وبدء م�سرية نحو حوار �سيا�سي 

يكّر�ش الدخول يف عملية عدالة انتقالية 

اأب���ن���اء ال�سعب  ت��ع��ي��د ب��ن��اء ال���رواب���ط ب���ني 

الواحد.

ليلى نقوال الرحباين

القرار 2042.. توازن جديد في مجلس األمن

جمل�ص الأمن خالل مداولته ب�ضاأن �ضورية

املعار�ضة ال�ضورية.. نزاعات وتخوين
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لبنانيات

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان، دعا يف الذكرى الـ37 
الندالع احلرب االأهلية، اإىل ا�ستخال�ص العرب واالتع�ظ من امل�آ�سي واالآالم 

والدم�ر وال�سح�ي� الذين �سقطوا جراء هذه احلرب املجنونة، الفتً� اإىل اأن 

يوجب  م�  الغ��سب،  ال�سهيوين  العدو  هو  احلرب  هذه  من  االأول  امل�ستفيد 

التم�سك ب��سرتاتيجية املق�ومة كخي�ر نه�ئي ال بديل عنه ال�ستكم�ل التحرير 

والدف�ع عن لبن�ن ووحدة موؤ�س�س�ته.

من جهة اأخرى، اأكد اللق�ء على �سرورة اخلروج من ح�لة الرتدي احلكومي، 

للمواطن،  واالجتم�عي  الغذائي  االأمن  وتوفري  االإجن�ز  ح�لة  اإىل  واالنتق�ل 

ال�سيم� يف ظل الغالء الف�ح�ص وارتف�ع اأ�سع�ر املواد ك�فة، مم� ينذر بعواقب 

وخيمة، الأن املواطن م� ع�د يطيق تق�ع�ص احلكومة وعدم قي�مه� بواجبه�.

• الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�ص حزب االحت�د، ا�ستقبل �سفري 
يف  الفل�سطينية  العمل  ف�س�ئل  وم�سوؤويل  دبور،  اأ�سرف  لبن�ن؛  يف  فل�سطني 

لبن�ن، منهم فتحي اأبو العردات؛ اأمني �سر حركة فتح يف لبن�ن، وعلي بركة؛ 

ممثل حركة حم��ص، واأبو عم�د رامز؛ القي�دة الع�مة، اإ�س�فة اإىل م�سوؤويل 

وذلك  و�س�تيال،  الرباجنة  وبرج  الي��ص  م�ر  خميم�ت  يف  ال�سعبية  اللج�ن 

بح�سور الدكتور عبد الرحمن البزري، وخالل احلوار مت الت�أكيد على اأهمية 

ف�سل  وعلى  فل�سطني،  لتحرير  وحيدًا  �سبياًل  الفل�سطينية  الوطنية  الوحدة 

جميع  مراد  الوزير  دع�  ثم  الفل�سطيني..  االنق�س�م  تعميق  على  املراهن�ت 

احل��سرين اإىل م�أدبة الغداء.

• العميد طالل الالدقي؛ ن�ئب رئي�ص اللق�ء االإ�سالمي الوحدوي، 
الوطن من خمتطفيه  لبن�ن  املخل�سون حترير  يح�ول  عبثً�  اأنه  راأى 

وفق  دولته  بن�ء  واإع���دة  اخلال�ص،  �سكة  على  وو�سعه  ال�سي��سيني، 

ال�سعب، ال وطنً� يبحث عن  التي جتعل منه وطنً� يف خدمة  املع�يري 

�سعب.

ولفت الالدقي اإىل اأنه يف الوقت الذي ن�سمع اخلط�ب�ت التي تن�دي 

ب�لغرية على لبن�ن، وب�سرورة تطويره وانت�س�له من �سيق الط�ئفة اإىل 

رح�بة الوطن، وجعله دائرة انتخ�بية واحدة، ينربي زعم�ء الطوائف 

�سعد  والرئي�ص  جنبالط،  وليد  ال�سيد  واآخرهم  ب�لرف�ص،  للت�سدي 

»اإ�سرائيل«،  �سد  املق�ومة  �سالح  ب�»فزاعة«  متذرعنينْ  احل��ري��ري، 

م�س�لح  مع  قي�مه  تع�ر�ص  اإذا  نريد،  الذي  لبن�ن  يكون  لن  لذلك، 

»املق�طعجية« الذين حكموا لبن�ن اأكرث من �ستني ع�مً�، من دون اأن 

يوفروا له حتى امل�ء والكهرب�ء!

 

الن�س�ل  حلركة  الع�م  االأم��ني  ال����داود؛  في�سل  ال�سابق  ال��ن��ائ��ب   •
ق�نون  ي�سدر  ب�أن  بري؛  نبيه  الرئي�ص  اقرتاح  اأيد  العربي،  اللبن�ين 

الن�سبية،  نظ�م  ويعتمد  واحدة،  دائرة  لبن�ن  اأ�س��ص  على  لالنتخ�ب 

حتقيق  اأم���م  الب�ب  يفتح  مم�  لل�سيوخ،  جمل�ص  ت�سكيل  يتم  اأن  على 

توقيع  بعد  عقدين  من  اأك��رث  ت�أخرت  التي  ال�سي��سية  االإ�سالح�ت 

اتف�ق الط�ئف، الذي يجب اأن ي�ستكمل ت�سكيل الهيئة الوطنية الإلق�ء 

الط�ئفية والبدء ب�خلروج من احل�لة الط�ئفية، التي هي علة النظ�م 

ال�سي��سي.

وط�لب الداود احلكومة اأال تت�أخر يف اإقرار م�سروع ق�نون االنتخ�ب�ت 

لتمرير  ت�أخري  كل  الأن  متثياًل،  تعك�ص  ودوائ��ر  الن�سبية  اأ�س��ص  على 

1960 هو موؤامرة على لبن�ن، يف ظل اجم�ع اللبن�نيني على  م�سروع 

رف�سه، اإال من يريد اال�ستئث�ر ب�ملق�عد النيب�بية، وهذا م� ي�سعى اإليه 

الن�ئب وليد جنبالط.

• ق�م وفد من حركة النا�سريني امل�ستقلني - املرابطون، يتقدمهم 
اأمني الهيئة القي�دية؛ العميد م�سطفى حمدان، بزي�رة املطران م�ر 

اأقليمو�ص داني�ل كورية؛ مطران بريوت لل�سري�ن االأرثوذك�ص، مقدمً� 

له التهنئة مبن��سبة عيد الف�سح املجيد.

وقد اأكد العميد حمدان على »اأهمية الدور الري�دي والقي�دي الأهلن� 

املذهبية  والتفتيت  التجزئة  م�س�ريع  كل  ورف�ص  ال�سرق،  م�سيحي 

وقدرته  العربي،  القومي  الفكر  �سمولية  على  م�سددًا  والط�ئفية«، 

على حم�ية كل اأطي�ف االأمة يف بوتقة م�سريية واحدة، حتمي حرية 

وتك�فوؤ  االجتم�عية  والعدالة  امل�س�واة  على  وتوؤكد  واملواطن،  الوطن 

الفر�ص من اأجل تقدم وازده�ر املجتمع العربي.

• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان، دعت اإىل �سرورة تك�تف وتع�ون 
واإىل  منطقتن�،  به�  متر  التي  ال�سعبة  املرحلة  هذه  يف  اللبن�نيني 

اأهمية حت�سني ال�س�حة الداخلية، واحلف�ظ على االأمن واال�ستقرار 

يف البالد، ملنع العدو ال�سهيوين واإدارة ال�سر االأمريكية من حتقيق 

م�آربهم� اخلبيثة احل�قدة.

ا�ستنكر جرمية قتل عن�سر  البقاع  اللبناين يف  ال�سعبي  املوؤمتر   •
اإىل  داعيً�  بقبوق،  حممد  وخ�له  �سلح  حممد  الداخلي  االأم��ن  قوى 

اعتق�ل الق�تل فورًا، وواأد تداعي�ت هذه اجلرمية النكراء، داعيً� كل 

العقالء يف بعلبك للتدخل من اأجل امت�س��ص احل�س��سي�ت املذهبية، 

اإط�ره�  يف  وح�سره�  اجل��رمي��ة،  لهذه  �سلبية  تداعي�ت  اأي  ومنع 

ال�سيق.
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هادئ وواثق ومطمئن.. هكذا ينقل زوار 

لكن  اللبنانيني،  م��ن  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�س 

�سورية  ا�ستهداف  م��وؤام��رة  اأن  يعني  ذل��ك ل 

انتهت، اأو هي على و�سك النهاية، لأن املوؤامرة 

يف  هي  والتي  الأط���راف،  واملتعددة  الوا�سعة 

وتاريخاً  دوراً  �سورية،  على  ح��رب  حقيقتها 

مفا�سل  يف  ��رب��ت  و���سُ اأُجه�ست  واإم��ك��ان��ي��ات، 

اأ���س��ا���س��ي��ة م��ن��ه��ا، واأ���س��ب��ح ح��ل��ف ا���س��ت��ه��داف 

اإ���س��ق��اط ���س��وري��ة يف ح��ال��ة ارت��ب��اك وا�سحة، 

بالأمر  �سلموا  اأنهم  ذل��ك  يعني  اأن  دون  من 

الواقع، وبالتايل فهم اأمام املاأزق الذي بداأوا 

داخل  توترات يف  ينعك�س  بداأ  به،  يتخبطون 

العربي، بعد  امل�ستوى  بلدانهم، ل�سيما على 

انف�ساح م�سروعهم الذي اأعدوا له كل ال�سبل 

ال�سخمة،  الإعالمية  الآل��ة  من  والو�سائل؛ 

بالف�ساء،  تنتهي  الأر���س ول  تبداأ من  التي 

م����روراً بتح�سري ك��ل ال��و���س��ائ��ل والأ���س��ال��ي��ب 

ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وامل��ال��ي��ة امل��ذه��ل��ة ال��ت��ي تكلف 

العملة اخل�����س��راء، ول تنتهي  امل��ل��ي��ارات م��ن 

الإرهابية  اجلماعات  كل  ح�سد  من  بالطبع 

من القاعدة واأخواتها، واأجهزة ال�ستخبارات 

الغربية والعربية والإ�سرائيلية.. حتى و�سل 

بهم الأمر اإىل حماولت التذاكي والت�ساطر، 

من خالل جامعة الدول العربية اأو جمل�س 

اإح��راج دم�سق  الأم��ن، ففي اجلامعة حاولوا 

م���ن خ����الل ب��ع��ث��ة امل���راق���ب���ني ال����ع����رب، لكن 

ال�سحر انقلب على ال�ساحر، رغم اأنهم عّلقوا 

امل��اأزوم��ة،  اجلامعة  ه��ذه  يف  �سورية  ع�سوية 

هذه  على  ا�ستمرارها  ممكناً  يعد  مل  والتي 

النمط، وحينما ف�سلوا، حتّولوا اإىل جمل�س 

الأمن، حيث تاأكد لهم اأن ثمة موازين دولية 

جديدة تقوم من الرحم ال�سوري، فقد وىل 

بل  ل  والأطل�سية،  الأمريكية  الهيمنة  زمن 

اأكرث من ذلك، بداأت اأ�سوات تعلو يف الغرب 

ق��ب��ل ال�����س��رق ح���ول ج���دوى ب��ق��اء وا���س��ت��م��رار 

احللف الأطل�سي.

الأ���س��د؛ ح�سب  الرئي�س  وواث��ق  مطمئن 

مب��واج��ه��ات  ت��ك��ت��ف��ي  ل  دم�����س��ق  لأن  زواره، 

النت�سارات  وحتقيق  الإجرامية،  الع�سابات 

اإىل  والطماأنينة  الأم��ن  تعيد  التي  النوعية 

املناطق التي كانت تعبث بها ف�ساداً واإجراماً، 

اخلطري  امل�����س��روع  حقيقة  تك�سف  اأي�����س��اً  ب��ل 

الذي يعد للمنطقة من خالل �سورية، التي 

ُتعترب العقدة الأ�سا�سية، فهذه العقدة التي 

كانت على الدوام على مر التاريخ ت�سد الأمة 

قوية  اأن��ه��ا  تبني  املنطقة،  ومفتاح  العربية، 

لعقول  مي��ك��ن  ل  ب�سكل  ورا���س��خ��ة،  و���س��ل��ب��ة 

م�سايخ الغاز اأن ي�ستوعبوها اأو يفكوها بتاتاً.

التي  الحتيال  �سروب  لآخ��ر  ميكن  هل 

بن  عثمان  وورث��ة  الكاز  م�سايخ  اإليها  يلجاأ 

اأرطغرل واأ�سيادهم الأمريكيني والغربيني.. 

اأن تنجح؟

واث������ق ج������داً ط��ب��ي��ب ال���ع���ي���ون ال�������س���وري 

فبعد  اللبنانيون،  زواره  ي�سدد  كما  امل��اه��ر، 

ال�سابق يف جمل�س  وال��غ��رب يف  ال��ع��رب  ف�سل 

الأم��������ن، ب��ف��ع��ل ال���ت���ح���ال���ف امل����ت����ني، وال�����ذي 

دم�سق  بني  تطوراً  اأك��رث  مراحل  اإىل  ينتقل 

ومو�سكو وبكني، من ا�ستهداف �سورية، بفعل 

احلجة  ي�سع  اأي�����س��اً  امل���رة  ه��ذه  ه��و  الفيتو، 

اأن��ان،  ك��ويف  على اجلميع، م��ن خ��الل مهمة 

املرة  الإع��الم��ي ه��ذه  التحري�س  واإن ح��اول 

وكاأنه  الأم���ن  جمل�س  ق��رار  ���س��دور  ت�سوير 

�سورية،  ح�ساب  على  ال���دول  لبع�س  اإجن���از 

اأن القرار الأممي جاء يف  لكن الواقع يوؤكد 

وبالتايل  ال�����س��وري��ة،  ال�سيادة  اح���رام  اإط���ار 

اأ���س��ا���س��اً  ك���ان  وه���و  م�سلحتها،  ي��ح��ق��ق  ف��ه��و 

منذ  الأ�سد  الرئي�س  �سورياً طرحه  اقراحاً 

اأ�سهر، من خالل خطابه على مدرج جامعة 

دم�����س��ق، ث��ان��ي��اً اإن ال��ق��رار اأق���ر واع���رف ب��اأن 

العنف  مت��ار���س  م�سلحة  جم��م��وع��ات  ه��ن��اك 

تتلقى  املجموعات  وه��ذه  والإره���اب،  والقتل 

ال��دع��م امل���ايل وال��ع�����س��ك��ري ال��ك��ب��ري م��ن دول 

هناك  وبالطبع  وغ��رب��ي��ة،  واإقليمية  عربية 

بانك�ساف  ت��رغ��ب  ل  وع��رب��ي��ة  غربية  ج��ه��ات 

اإىل  و�ستلجاأ  جل��اأت  لذلك  ورمب��ا  احلقيقة، 

عما  النظر  وب�سرف  والت�سعيد..  الإره���اب 

�سيكون عليه موقف اأنان بعد انتهاء مهمته، 

�سورية  اأن  وه��ي  جلية،  �ستكون  حقيقة  ثمة 

ما  وه���ذا  ال�ساملة،  باإ�سالحاتها  متم�سكة 

يحمل اخلوف اإىل الدول الداعمة لالإرهاب، 

لأنها املثل �سديد ال�سوء على اأنظمة التخلف 

وال���ظ���الم وال��وح�����س��ي��ة، وه��ن��ا ق��د ي��ك��ون �سر 

انغما�سها رمبا حتى زوالها يف هذه املوؤامرة.

الأ�سد،  ب�سار  الرئي�س  ومطمئن،  واث��ق 

كما ينقل زواره اللبنانيون، الذي واإن كان 

ك��ان  م��ن  ب��ع�����س  م��ن  الأمل  ببع�س  ي�سعر 

له  �سار  وهو  لدم�سق،  نف�سه حليفاً  يعترب 

دور وم��ك��ان��ت��ه.. وح��ت��ى ق��ي��ادت��ه م��ن ج��راء 

اأن  يعترب  لكنه  امل��ح��دود،  الدعم غري  ه��ذه 

الأزمة هذه املرة لها ح�سناتها، لأنها فرزت 

فعاًل بني الغث والثمني، ولهذا �سمع بع�س 

الزوار من الرئي�س الأ�سد اعرافاً بتق�سري 

بحقهم يف ال�سابق، واإن بع�ساً من يعتربون 

اللبنانية،  ال�سيا�سة  يف  اأق��ط��اب��اً  اأنف�سهم 

واح����ت����ل����وا م�����راك�����ز م���ت���ق���دم���ة يف احل���ك���م 

وال�����س��ي��ا���س��ة، مل ي��ق��دم��وا ���س��وى ال��ن��م��وذج 

والقومية..  الوطنية  اخليانة  عن  ال�سيئ 

ون���ك���ران اجل��م��ي��ل، ث���م ع��ل��ى الن��ت��ه��ازي��ني 

والو�سوليني، ومهوو�سي املال وال�سلطة اأن 

يعوا ويعرفوا جيداً اأن م�سريهم لن يكون 

اأح�سن من م�سري ذاك ال�سابط النم�ساوي 

الذي خان النم�سا، فكان اأن رف�س نابليون 

م�سافحته، لأن من يخون وطنه يخون كل 

النا�س.

اأن  ي����وؤك����د  الأ������س�����د  ال���رئ���ي�������س  اأن  ب���ي���د 

الإ�سالحات يف �سورية ت�سري بثقة، يريد لها 

القومية،  والأح���زاب  القوى  اأي�ساً  تطال  اأن 

ال�سراكي،  العربي  البعث  ح��زب  وحت��دي��داً 

وط��م��وح��ات  اأح����الم  يج�سد  اأن  ع��ل��ي��ه  ال����ذي 

والطالب  ال�سباب  من  املجتمع؛  �سرائح  كل 

فئات  وك��ل  واملثقفني،  والفالحني  والعمال 

ال�سعب املختلفة.

لهذا يريد الرئي�س الأ�سد للحزب يف كل 

قطر عربي اأن يجدد نف�سه، واأن يتحول اإىل 

حزب وطني منا�سل، ينطلق من خ�سو�سية 

عليه  ف��ي��ه..  وي��ت��ح��رك  ينا�سل  ال���ذي  البلد 

والجتماعية  الوطنية  املتطلبات  يعرف  اأن 

القت�سادي  الربنامج  وي�سع  و�سعبه،  لأهله 

عامل  ي�سكل  ال��ذي  وال��وط��ن��ي  والجتماعي 

نهو�س �سامل يف املجتمع.

ي��رى ���س��رورة لقيادة  الأ���س��د ل  الرئي�س 

قومية حترك احلزب يف هذا البلد العربي اأو 

ال�سراكي  العربي  البعث  فعلى حزب  ذاك، 

اأن يكون واأن يبقى ويظل يحمل اأفقاً قومياً 

وبرناجماً قومياً، مبا يج�سد اأحالم الأمة يف 

الوحدة واحلرية وال�سراكية، لكن عليه اأن 

ينطلق يف م�سروعه الوطني الجتماعي وفق 

اأن  خ�سو�سية البلد الذي هو فيه، من دون 

ال��ذي  القومي  واحل��ل��م  امل�سروع  ع��ن  يتخلى 

جت�سده مبادئ البعث.

�أحمد �شحادة

ماذا دار بين األسد وزواره اللبنانيين؟

..والنائب ال�سابق اأ�سامة �سعدالرئي�س الأ�سد م�ستقباًل الوزير ال�سابق فايز �سكر



جل�سة  اأث��ن���ء   »1978 اآذار   14« ن��واب  ينتبه  مل 

يتزامن  اجلل�سة  هذه  موعد  اأن  احلكومة،  من�ق�سة 

ال�سهيوين  الكي�ن  فيه  ب��داأ  ال��ذي  اليوم  نف�ص  مع 

1996 حتت عنوان  عدوانه الوا�سع على لبن�ن ع�م 

عن�قيد الغ�سب، ورمب� اأي�سً� مل ينتبهوا، اإذا اأردن� 

اأن خت�م هذه اجلل�س�ت ت�س�دف  الظن  اأن نح�سن 

ق�ن�  بلدة  يف  الب�سعة  ال�سهيونية  املجزرة  يوم  مع 

اجلليل..

اأ�ساًل  وهي  للمن��سبة،  النواب  ه��وؤالء  ينتبه  مل 

انهم�كهم  ب�لهم، خ�سو�سً� يف ظل  لن تخطر على 

اأذنيه مع  يف »ربيع الغ�ز العربي« الذي ين�سق حتى 

الكي�ن ال�سهيوين ووا�سنطن، فتحدثوا يف كلم�تهم 

يرف�سون  اأنهم  زعموا  ب�سببه  ال��ذي  ال�سالح،  عن 

الن�سبية.

بني  االأم���ة«  »ن���واب  خلط  اإذًا،  مداخالتهم  يف 

عمل احلكومة امليق�تية التي مل مي�ص عليه� ع�سرة 

اأ�سهر، واهرتاء املوؤ�س�س�ت وتراكم املديونية الع�مة 

ال�ستني ملي�ر  1993، والتي تتج�وز االآن  الع�م  منذ 

دوالر.

احلكومة  من�ق�سة  جل�س�ت  ك�نت  ع���م،  ب�سكل 

هزم  ال��ذي  املق�وم  ال�سالح  عن  خط�بية  ثرثرات 

يت�س�ءلون  الوطنيني  النواب  بع�ص  جعل  م�  العدو، 

عن الغ�ية من ربط ال�سالح ب�النتخ�ب�ت والن�سبية، 

وتوزيع االته�م�ت ميينً� و�سم�اًل.

يف  الق�سرية  اأو  املطولة  الني�بية  اخلط�ب�ت 

لت�سريح�ت  جتميع  جمرد  بدت  الع�مة  خال�سته� 

م�  ال�س�بقة،  الفرتات  يف  املتفرقة  النواب  ومواقف 

جعل اللبن�نيني ي�سعرون اأنهم ي�سمعون اأو ي�س�هدون 

القالئل  النواب  بع�ص  ا�ستط�ع  مكررة،  اأ�سطوان�ت 

ع��سم  الن�ئب  ككلمة  رت�بته�،  من  يخرجوه�  اأن 

ق�ن�سوه، الذي ذّكر النواب فوؤاد ال�سنيورة ومروان 

حم�دة وغريهم� ب�جتم�ع عقدوه ع�م 2003 مع عبد 

ب�إقف�ل  خالله  وط�لبوا  دم�سق،  يف  خ��دام  احلليم 

رد  اأن  فك�ن  �سي«   . بي  و»األ.  يف«  تي  »اأم  حمطتي 

حمطتني  يغلق  اأن  ي�ستطيع  ال  ب�أنه  اخل��دام  عليهم 

اأواًل ب�إغالق ال�»اأم. تي.  دفعة واحدة، فك�ن القرار 

الدميقراطية  حب  »ن��واب  يجد  مل  وطبعً�،  يف«..! 

الن�ئب  على  فيه  ي��ردون  م�  االأرز«  وث��ورة  واحلرية 

املعلوم�ت  م��ن  وع��ده��م مب��زي��د  ال���ذي  ق���ن�����س��وه، 

واملعطي�ت املوثقة يف امل�ستقبل.

املن�ق�سة  جل�س�ت  امل��راق��ب��ني  بع�ص  �سّبه  وق��د 

الع�مة ب�أنه� عب�رة عن فتح ب�زار االنتخ�ب�ت، نظرًا 

اإىل م� متيزت به الكلم�ت من �سعبوية وحتري�ص، مل 

يخل من ا�ستغالل التع�بري الط�ئفية.

انته�ئه�  مع  التي  املن�ق�سة  جل�سة  ح���ل،  ب���أي 

املطلبية،  االإ���س��راب���ت  م��ن  م��وج��ة  م��ع  تت�س�دف 

ك�ن  ميق�تي  جنيب  احلكومة  رئي�ص  اأن  ُي��الح��ظ 

قط�ع  اإ�سراب  بت�أخري  فنجح  بحلحلته�،  م�سغواًل 

املتق�عدين،  املعلمني  اإ���س��راب  لي�ستمر  ال��ن��ق��ل، 

واأ�سح�ب االأفران، الذين مل ُيعلموا املواطنني، هم 

�س�حب�  اأو  �س�حب  هو  من  بعد  ال��زراع��ة،  ووزارة 

ب�خرتي القمح وال�سم�سم الف��سد.

ويف اخلت�م ن�س�أل: م�ذا ب�س�أن م�سري ال�11 ملي�ر 

دوالر املفقودة؟ وم�ذا عن �سهود الزور؟ وم�ذا عن 

واملج�ل�ص  االإدارات  عن  وم���ذا  االإداري؟  ال�سغور 

رغم  ح��سمة،  اأجوبة  ال  وم���ذا..؟  وم�ذا  الرديفة؟ 

رد الرئي�ص ميق�تي على كلم�ت النواب.

اأخ��رى  جل�س�ت  اأم��ل  على  تنتهي..  اجلل�س�ت 

االأمة  ممثلو  فيه�  ي�ستعر�ص  امل�ستقبل،  يف  متلفزة 

اأن  خ�سو�سً�  األ�سنتهم..  اأو  خط�ب�تهم  ع�سالت 

االنتخ�ب�ت بداأت تدق االأبواب.

م�ؤمن احللبي
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ق��سم  »امل�ستقبلي«  الن�ئب  يكون  قد 

للو�سع  مق�ربته  يف  �س�ئبً�  العزيز  عبد 

للخالف  خ�سو�سً�  ال��راه��ن،  احل��ك��وم��ي 

ووزير  ميق�تي  جنيب  احلكومة  رئي�ص  بني 

عبد  يعترب  اإذ  ال�����س��ف��دي،  حم��م��د  امل����ل 

منذ  الرجلني  بني  مفقود  ال��وّد  اأن  العزيز 

التوا�سل مع  اإىل  واأنهم� ي�سعي�ن  االأ�س��ص، 

اقرتاب موعد  �سعد احلريري مع  الرئي�ص 

اأنه  علمً�  املرتقبة،  الني�بية  االنتخ�ب�ت 

يوازي قوة  انتخ�بيً�  ثقاًل  ي�سكل كل منهم� 

»امل�ستقبل« يف اأ�سواأ االأحوال.

حقً�، لقد عرّب عبد العزيز عم� يجول 

�سه�مه  يوّجه  دون  من  ب�سدق،  فكره  يف 

الن�ئب  ت�ريخ  يعرف  فمن  طرف،  اأي  اإىل 

»ال�سي��سة«،  معرتك  دخوله  منذ  املذكور 

االآنفة  مق�ربته  يف  �سدقيته  م��دى  ي��درك 

الذكر.

عبد  مل��ف��ه��وم  وف��ق��ً�  كله�  ف�ل�سي��سة 

العزيز، هي احل�سول على اللوحة الزرق�ء، 

ومعي�ر  الو�سلية،  تكن  اأي���ً�  النظر  بغ�ص 

اخلي�رات الوحيد لديه، هو اال�سطف�ف يف 

الو�سول  له  يوؤّمن  الذي  ال�سي��سي  الفريق 

اإىل الندوة الربمل�نية، يف خمتلف الظروف 

الفريق  هذا  توجه�ت  تكن  اأي��ً�  واالأزم��ن��ة، 

ومم�ر�س�ته.

ال�سي��سية«  امل�ستقلبي  الن�ئب  »فمرونة 

االنتق�ل من  اإىل  قليلة  اأ�سهر  دفعته خالل 

اأبواب �سب�ط املخ�برات ال�سورية يف لبن�ن 

يف زمن الو�س�ية، عّله يحظى مبقعد ني�بي 

االأرز« يف  »ث��ورة  بي�ن  ت��الوة  اإىل  اآن���ذاك، 

فندق »الربي�ستول« بعد االن�سح�ب ال�سوري 

من لبن�ن، حف�ظً� على املقعد الذي منحه 

من  كبري  ب�سغط  اآذار«،   14« فريق  اإي���ه 

العزيز  عبد  عنه  ان�سق  ال��ذي  ال�سفدي، 

وامل�يل  ال�سي��سي  الدعم  كل  ن�كرًا  الحقً�، 

لوزير امل�ل له.

ومن يقراأ ت�ريخ عبد العزيز، يرى اأنه 

واالنقالب�ت  ال�سي��سة،  يف  التقلب�ت  اعت�د 

م�س�حله  ل���ه  ت���وؤّم���ن  ال  ج��ه��ة  اأي  ع��ل��ى 

التقلب�ت  ه��ذه  اأ�سحت  حتى  االنتخ�بية، 

ب�لن�سبة اإليه مبنزلة منط حي�ة.

املذكور  الن�ئب  قرر   1996 الع�م  ففي 

دائ��رة  عن  الني�بية  لالنتخ�ب�ت  الرت�سح 

املنية - ال�سنية، على اأن يكون على الئحة 

القى  ال��ذي  االأم��ر  ك��رام��ي،  عمر  الرئي�ص 

دفع  م�  ال�سنية،  اأه�يل  �سديدًا من  رف�سً� 

كرامي اإىل عقد حت�لف مع الن�ئب ال�س�بق 

جه�د ال�سمد اآنذاك، ف�نقلب عبد العزيز 

االنتخ�بية  املعركة  وخ��ص  كرامي،  على 

منفردًا وخ�سره�.

 ،2000 الع�م  ولغ�ية   1996 الع�م  ومنذ 

مراكز  يف  ح�سوره  م��ن  عبدالعزيز  كّثف 

امل��خ���ب��رات ال�����س��وري��ة؛ م��ن ع��ك���ر م���رورًا 

بطرابل�ص و»البوريف�ج«، و�سواًل اإىل عنجر، 

لتحقيق  االأج���دى  الو�سلية  اأن��ه���  منه  ظنً� 

يف  االنتخ�ب�ت  غم�ر  وخ��ص  فع�د  غ�يته، 

الع�م 2000 ومل يح�لفه احلظ.

خ�س�رته  م��ن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ي��ي���أ���ص  مل 

 1996 ال��ع���م��ني  يف  االن��ت��خ���ب���ت  ج��ول��ت��ي 

االأم��ن  �سب�ط  م��ع  عالقته  فعزز  و2000، 

ال�سوري، متهيدًا خلو�سه غم�ر اال�ستحق�ق 

االنتخ�بي يف الع�م 2005، ريثم� يوؤمنون له 

يكن  ومل  ال��ربمل���ن،  لدخول  ال��الزم  الدعم 

من  ال�سورية  ال��ق��وات  خ��روج  وقته�  يتوقع 

على  فن�سط  االنتخ�ب�ت،  موعد  قبل  لبن�ن 

الر�سى  لنيل  و»عنجر«،  »البوريف�ج«  خطي 

لبع�ص  م���رور  تراخي�ص  على  واحل�����س��ول 

على  الع�سكري  اخلط  الجتي�ز  من��سريه، 

املع�بر احلدودية التي تربط لبن�ن ب�سورية.

رفيق  الرئي�ص  اغتي�ل  ح�دثة  اأن  غري 

لبن�ن،  من  ال�سوري  واالن�سح�ب  احلريري، 

دفع� عبد العزيز اإىل تبديل موقعه ب�سرعة 

الفتة، متج�هاًل كل ت�ريخه، ون�كرًا لعالق�ته 

ال�س�بقه مع اأجهزة االأمن ال�سورية، ف�لتحق 

ب�»ثورة االأرز«، وخ��ص االنتخ�ب�ت يف الع�م 

اإىل ج�نب �سرتيدا جعجع، ثم خ��ص   2005
تي�ر  م��ع  ب�لتح�لف  االأخ����رية  االن��ت��خ���ب���ت 

ليح�سل  االأم��ر  ه��ذا  ك���ن  وم���  »امل�ستقبل«، 

لوال مت�سك ال�سفدي برت�سيح عبد العزيز، 

ط��رق؛  مفرتق  اأول  عند  عنه  تخلى  ال��ذي 

رئي�سً�  ميق�تي  ت�سمية  امل���ل  وزي��ر  قرر  يوم 

للحكومة بداًل من احلريري.

يكن  العزيز مل  لعبد  االأخري  اخلي�ر  اإن 

بل  احلريري،  ب�سي��سة  اقتن�عه  عن  ن�جمً� 

اأن  ال�سيم�  االنتخ�بية،  مل�س�حله  مراع�ة 

االأكرب يف  الن�خبة  الكتلة  ي�سكل  »امل�ستقبل« 

دائرة املنية - ال�سنية.

مفهوم  م��ن  ان��ط��الق��ً�  امل��ح�����س��ل��ة،  يف 

الذي  ال�سي��سي«،  ل�»العمل  املذكور  الن�ئب 

ينح�سر بح�سب نهجه مبجرد حم�ولة الفوز 

قراءته  يف  حمقً�  ك�ن  فقد  االنتخ�ب�ت،  يف 

خلالف ميق�تي - ال�سفدي، عندم� اعترب 

احلريري  مع  التح�لف  اإىل  ي�سعي�ن  اأنهم� 

يف االنتخ�ب�ت املقبلة، فهذا م� ي�سبو اإليه، 

وميكن تلخي�ص ال�سي��سة ب�لن�سبة اإىل عبد 

العزيز بكلمة انتخ�ب�ت، وال يعنيه اأكرث من 

ذلك.

عبد �هلل نا�شر

10/10 قاسم عبد العزيز

النائب قا�سم عبد العزيز

من جل�سات جمل�س النواب

األتراك في عكار!
ا�ستغرب �س�بط لبن�ين متق�عد مت�بع مللف 

االأحداث التي جتري يف �سورية، �سبب الزي�رة 

الرتكي؛  القومي  االأمن  م�ست�س�ر  به�  ق�م  التي 

للبلدات  وحتديدًا  للبن�ن،  كيليت�ص،  �سرييدار 

العك�رية املح�ذية للحدود اللبن�نية - ال�سورية، 

ال�سيم� اأنه ق�بل روؤو�س�ء البلدي�ت فيه�، والتقى 

املن�طق..  تلك  يف  املتواجدة  االأح���زاب  بع�ص 

وت�����س���ءل ال�����س���ب��ط: مل����ذا ال ت��ت��دخ��ل ال��دول��ة 

جوهر  عن  الثقيل  ال�سيف  وت�س�أل  اللبن�نية 

زي�رته املفخخة، وعن النواي� املبّيتة جت�ه لبن�ن 

و�سعبه، يف م� يخدم م�س�لح تركي�.

• بويز مستاء
الني�بية  لالنتخ�ب�ت  مر�سحني  ث��الث��ة  ي�سعى 

مب�ركة  تن�ل  الئحة  لت�سكيل  وك�����س��روان،  جبيل  يف 

البطريركية امل�رونية، قبل اأن تف�و�ص العم�د مي�س�ل 

بينه�  من  اأن  �سيم�  االنتخ�بي،  التح�لف  على  عون 

الوزير ال�س�بق زي�د ب�رود.

ال�س�بق ف�ر�ص  الوزير  ا�ستي�ء  اأث�ر  الت�سكيل  هذا 

اإىل  الو�سول  اأن  منه  املقربون  يعترب  ال��ذي  بويز، 

بكل  يطيح  ه��وؤالء  قبل  من  ع��ون  العم�د  مع  تف�هم 

اأحالمه، وب�لت�يل �سيكون يف عزلة �سي��سية دائمة.

• النسبية تكشف »البيك«
اال���س��رتاك��ي  التقدمي  احل���زب  يف  ق��ي���دي 

يف  عنه  اال�ستغن�ء  مت  ع���م��ً�،   35 م��دى  على 

الك�ملة  املوؤمتر االأخري، وك�ن معروفً� بنزاهته 

االأو�س�ف، والتمّيز بعقالنية راأيه، ق�ل اإنه من 

دوم��ً�  بيك  وليد  يتحدث  اأن  العج�ب  العجب 

ا�ست�س�رة  و�سرورة  واحلرية  الدميقراطية  عن 

يف  الن�سبية  وي��رف�����ص  بحقوقه،  م��واط��ن  اأي 

العقل  هو  للن�سبية  الرف�ص  وهذا  االنتخ�ب�ت، 

متثيله  ن�سبة  و�سلت  لو  حتى  لالآخر،  االإلغ�ئي 

49 يف املئة.. موؤكدًا اأن الن�سبية وحده� تك�سف 
حقيقة متثيل جنبالط للدروز.

• من حفر حفرة ألخيه..
اأن  �سحبه  اأم���م  ي��رّدد  �سعودي  دبلوم��سي 

ُكلفت  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  ف�سل  م��ن  اخل�ئفة  قطر 

وال�سيم�  قي�دته�،  جعل  �سورية،  يف  بتنفيذه� 

تفقد  ث���ين،  اآل  حمد  وب��ع��ده  ج��سم  ب��ن  حمد 

ال��ت��وازن يف ق���راءة االأح����داث، وه���وؤالء وّرط��وا 

وّرط��وا  الذين  ال�سعوديني،  امل�سوؤوليني  بع�ص 

بدورهم كل امل�سوؤولني االآخرين يف رفع العداء 

�سد �سورية اإىل هذا امل�ستوى، وق�ل فيم� ي�سبه 

على  �سينفجر  ال�سعودية  يف  الو�سع  اإن  االأمل: 

م�  وه��و  �سنة،  خ��الل  وا�سعة  ب�سورة  االأرج���ح 

تثبته تق�رير لي�ست فقط حملية اأو مع�ر�سة.

• الوفد المشدوه في روسيا
املع�ر�سة  ال�سورية  التن�سيق  هيئة  وف��د  فوجئ 

خالل زي�رته مو�سكو، ب�أن امل�سوؤولني الرو�ص يعرفون 

اأكرث بكثري مم� يعرفه املع�ر�سون عن خب�ي� الو�سع 

لهم  ي�سححون  الرو�ص  امل�سوؤولون  وك�ن  �سورية،  يف 

الكثري من التف��سيل املده�سة، وب�الأرق�م والتواريخ، 

غليون  جمل�ص  يريده  م�  ك�سف  يف  كثريًا  �س�عد  م� 

اأم�م الوفد امل�سدوه!

يـقــال



تركيب املنطقة وفق 

الن�ضق الرتكي غري م�ضمون 

النتائج.. ُبو�ضلة املنطقة متجهة 

اأكرث واأكرث جتاه »فل�ضطني«.. 

اأمريكا والغرب ال يعباآن بوجود 

امل�ضيحيني يف ال�رشق، ويحبذان 

الفو�ضى لتاأمني م�ضاحلهم 

احليوية.. اأما اإذكاء الفتنة ال�ضنية 

- ال�ضيعية فهي اخلال�ص الوحيد 

الأزمة »اإ�رشائيل« الوجودية. 

رئي�ص الهيئة االإدارية يف جتمع 

العلماء امل�ضلمني؛ ال�ضيخ ح�ضان 

عبد اهلل، يك�ضف جلريدة »الثبات« 

اأهداف تاأ�ضي�ص احتاد علماء بالد 

ال�ضام، واملوؤمتر الذي ُعقد يف 

دم�ضق.. واإليكم احلوار التايل:

ي�����ؤك����د ال�����س��ي��خ ح�������س���ان ع���ب���داهلل 

ل��ت��ج��م��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اخل����ط�����ات  اأن 

ب���اد �ل�����س��ام، ���س��ت��ب��د�أ ب��ال��ظ��ه��ور تباعاً 

قبلة  لت�سويب  �ملطلوبة،  وبالفعالية 

»فل�سطني«،  جتاه  �ل�سيا�سية  �مل�سلمني 

موؤمتر�ً  لي�س  �لتجمع  �أن  �إىل  وي�سري 

عادياً ينتهي مع �نتهاء بيانه �خلتامي، 

�لعمانية  م��وؤ���س�����س��ات��ه  ل��احت��اد  لأن 

و�أجهزته �لتنفيذية وخطته �لو��سحة، 

باد  وم�سايخ  علماء  ج��ه��ود  لتوحيد 

من  فل�سطني  حت��ري��ر  لق�سية  �ل�����س��ام 

ب����ر�ث����ن �ل����ع����دو �ل�������س���ه���ي���وين، ي��ق��ول 

�ل�سيخ عبد�هلل: »هذه �لطريق �سعبة 

و�سائكة، ولكنها �سالكة باإذن �هلل تعاىل، 

و�لإيجابي  �ملبا�سر  تاأثريها  و�سرتون 

يف �لقريب �لعاجل ملا هو ل�سالح وخري 

�أمتنا و�سعبنا يف فل�سطني«.

���س��األ��ن��اه ع��ن �دع����اء ك��ل �جلمعيات 

و�ملنظمات �لإ�سامية حمايتها للق�سية 

ح�سان  �ل�����س��ي��خ  يجيب  �لفل�سطينية؟ 

جاء  �لحت��اد  »تاأ�سي�س  بحزم:  عبد�هلل 

نتيجة ح�سول فر�غ كبري على م�ستوى 

�لأ�سا�س  ق�سية  جت��اه  �مل�سلمني  علماء 

�لإ�سامية  �ملنظمات  معظم  فل�سطني، 

فل�سطني،  ق�سية  �أجند�تها  عن  غيبت 

مل  تهويدها  وم�ساألة  �لقد�س  فتحرير 

تعد �أولية، ومعاناة �ل�سعب �لفل�سطيني 

�أ���س��ب��ح��ت م��وؤج��ل��ة، لأن �لأول���ي���ة �ل��ي��وم 

روؤ�ساء،  وقتل  �أنظمة  لإ�سقاط  متجهة 

�أ�سا�سي  ب�سكل  يتناق�س  �لأم����ر  وه���ذ� 

مع دعوتهم من �أجل حترير فل�سطني، 

لأن حترير �لأخرية من بر�ثن �لكيان 

�ل�سقاق  بخلق  ي��ت��اأم��ن  ل  �ل�����س��ه��ي��وين 

و�ل��ف��ن ب��ني �أب��ن��اء �لأم���ة �ل��و�ح��دة، بل 

م��ن خ��ال توحيد �جل��ه��ود«، وي�سيف 

�حتاد  »م��وؤمت��ر  ق��ائ��ًا:  �ل�سيخ عبد�هلل 

باد �ل�سام ي�سكل �ليوم �سرخة مدوية 

يف وجه �جلمعيات �لإ�سامية �ملنغم�سة 

فيما ُي�سمى »�لربيع �لعربي«، لن�ساألهم 

ت��ت��ح��دث��ون وف��ل�����س��ط��ني  �أي رب���ي���ع  ع���ن 

غائبة كلياً عن توجهاتكم و�أعمالكم«؟

فل�سطني

�لتي  �ل�����س��ع��وب  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  ب����ر�أي 

وتون�س  م�سر  يف  �ل�سارع  �إىل  خرجت 

�لإ�����س����ام����ي،  �ل����ع����امل  ب�����اد  ك����ل  ويف 

ك��ان��ت ب��ه��دف ����س��ت��ع��ادة وك���ر�م���ة ه��ذه 

�لأم������ة، ي�����س��األ »وه�����ل ي��ظ��ن �أح�����د �أن 

�ستح�سل  و�لكر�مة  �لعزة  هذه  تاأمني 

�لعدو  قبل  م��ن  ُمغت�سبة  وفل�سطني 

�ل��ق��ي��اد�ت  �ل�����س��ه��ي��وين؟ �أمل ت��اح��ظ 

بنزو�ت  بع�سها  تخبط  رغ��م  �مل�سرية 

ونزعات �ل�سلطة كيف كان توجه �سعب 

»�إ�سر�ئيل«  جت��اه  و����س��ح��اً  �لنيل  ب��اد 

و����س���ريه ل��ت��دم��ري و�إح�������ر�ق �ل�����س��ف��ارة 

�ل��ط��احم��ني  درء  �لإ�����س����ر�ئ����ي����ل����ي����ة..؟ 

غمار  خ��و���س  م��ن  م�سر  يف  لل�سلطة 

و�ل�سري  �ل�سهيوين  للكيان  م��ع��اد�ت��ه 

ت�ستطيع  لن  د�يفد«  »كامب  باتفاقية 

�لعربية  �ل�سعوب  م��ع��اد�ة  �سعور  �إز�ل���ة 

�لرئي�سان  عنه  عجز  وما  ل�»�إ�سر�ئيل« 

�أن�����ور �ل�������س���اد�ت وح�����س��ن��ي م���ب���ارك لن 

يتحقق �ليوم«.

�سعوب  �أن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  يعترب 

و�لإ�سامي،  �لقومي  بح�سها  �ملنطقة 

رغم تخاذل بع�س �لقادة �أثناء �حلر�ك 

نهائياً  �ل��ع��اق��ة  ي��وؤي��د قطع  �ل��ع��رب��ي، 

م��ع »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، ي��ق��ول: »ب��ر�غ��م��ات��ي��اً 

بع�س �لقادة �مل�سلمني يوؤجلون ق�سية 

يف  نحن  كثرية..  لعتبار�ت  فل�سطني 

�لبو�سلة  ت�سويب  نعيد  �مل��ج��ال  ه��ذ� 

من �ل�سام ودم�سق حتديد�ً للقول باأن 

�أمريكا  قبل  �سورية من  على  �لهجمة 

لي�ست  �خلليجية  وملحقاته  و�ل��غ��رب 

���س��وى ����س��ت��ه��د�ف��اً مل��و�ق��ف��ه��ا �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل�سامدة يف وجه �لعدو �لإ�سر�ئيلي«.

الإخوان امل�سلمون

ي���رف�������س �ل�������س���ي���خ ع����ب����د�هلل ت�����س��وي��ر 

�أن���ه م�����اأزوم، ورد�ً على  �لإ����س���ام ع��ل��ى 

���س��وؤ�ل��ن��ا ع��ن ت�����س��وي��ق �ل��غ��رب لإ���س��ام 

�مل�سلمني  و�نق�سام  خارجياً  »�لقاعدة« 

ت�سعى  �أوىل  ن���زع���ت���ني،  ب���ني  د�خ���ل���ي���اً 

�إ�سامية وثانية  �إم��ار�ت  �إعادة ت�سكيل 

معتدلة عاجزة غري قادرة عن �لتعبري 

عن ذ�تها؟ يقول: »ل يوجد يف �لإ�سام 

�أمن����اط خم��ت��ل��ف��ة، �أح��ك��ام��ه وق��و�ن��ي��ن��ه 

م��ع��روف��ة وو�����س���ح���ة، �مل�����س��ل��م��ون عند 

�ملمار�سات  عن  يحيدون  قد  �لتطبيق 

�ل�����س��ح��ي��ح��ة، وق����د ي��ن��اق�����س��ون م���ر�ت 

�أحكام  وف��ق  �ل�سري  وم��ر�ت كثرية عن 

�لإ���س��ام  نعم  بها،  �ملُ��ع��رتف  �ل�سريعة 

�أنه  على  ُي�سوق  �لغربية  �ملجتمعات  يف 

يعود  �ل�سبب  وه��ذ�  »�لقاعدة«،  �إ�سام 

ل�����س��ي��ط��رة �ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة على 

م��ع��ظ��م و���س��ائ��ل �لإع��������ام«، وي�����س��ي��ف 

�أو�ف��ق كثري�ً على  �ل�سيخ عبد�هلل: »ل 

وجود تيارين فقط يف �لإ�سام، �أولهما 

تكفريي  وثانيهما  لل�سلطان  م��ه��ادن 

�نت�سار�ً  �لأك���ر  �لتيار  لأن  و�إره��اب��ي، 

�ملعتدل،  �لتيار �لإ�سامي  و�سعبية هو 

باأ�سلوب  �لتغيري  يريد  �لتوجه  وه��ذ� 

ح�������س���اري ن��ح��و �لأف�������س���ل، وب��ال��ت��ايل 

�ل��ق��ف��ز ف��وق��ه �إع��ام��ي��اً ل ي��ع��ن��ي ع��دم 

هنا  �مل�سوؤولية  لعل  ووج���وده،  ر�سوخه 

�مل�سايخ  ع��ل��ى  ج��و�ن��ب��ه��ا  بع�س  يف  ت��ق��ع 

م�سوؤولية  ت��ق��ع  علينا  لأن���ه  �أن��ف�����س��ه��م، 

�لإ�سام  �أحكام  لإب��ر�ز  تكثيف جهودنا 

ونطمح  ن��ري��ده  م��ا  وه���ذ�  �ل�سحيحة، 

�إل��ي��ه م��ن خ��ال م��وؤمت��ر �حت���اد علماء 

�حلقيقي  �لإ����س���ام  لأن  �ل�����س��ام،  ب���اد 

يرف�س �لإرهاب و�لتكفري ويدين قتل 

بوجود  �لإق���ر�ر  يرف�س  كما  �ملدنيني 

كيان �إ�سر�ئيل«.

�لأم��ريك��ي  للدعم  تف�سريه  وع��ن 

ل���اإ����س���ام �مل���ع���ت���دل ورق����ي����اً ول��ف��ظ��ي��اً 

�مل�سلمني  �لإخ�����و�ن  ودع��م��ه��ا جل��م��اع��ة 

و�ل����ت����ي����ار�ت �ل�����س��ل��ف��ي��ة �مل���ت���ط���رف���ة يف 

�ل�سيخ  يقول  و�سورية..  وليبيا  تون�س 

ح�����س��ان ع��ب��د�هلل: »ب���ر�أي���ي �إن �أم��ريك��ا 

وج���دت م���وؤخ���ر�ً �أن �لأن��ظ��م��ة �مل��و�ل��ي��ة 

لها يف �لعامل �لعربي �أ�سبحت منتهية 

 »expiry date« �ل�������س���اح���ي���ة 

تاأمني  لإع���ادة  م�ساٍع  ه��ن��اك  وب��ال��ت��ايل 

�مل���ن���ط���ق���ة، �ل��ت��ح��ال��ف  م�����س��احل��ه��ا يف 

وت����رك����ي����ب �مل���ن���ط���ق���ة وف�������ق �أن���ظ���م���ة 

مع  ين�سجم  �لرتكي  للنموذج  �سبيهة 

ولهذ�  و»�إ�سر�ئيل«،  �لغرب  خمططات 

�ملنطقة  ل��رتت��ي��ب  دف���ع  ه��ن��اك  �ل�سبب 

�ل�سيخ  ي�ستفي�س  �ل�سياق«،  ه��ذ�  وف��ق 

»�مل�سكلة  مقاربته:  تف�سري  يف  عبد�هلل 

�لتي تعانيها �أمريكا �ليوم هي يف عدم 

�لإ�سامية �سمان ركبها  �لقوى  قدرة 

وجد�نية  لعتبار�ت  �لرتكي  �لنموذج 

بع�س  ولرب�غماتية  �أوًل،  �جتماعية 

�ل��ق��وى ث��ان��ي��اً، ووف���ق معطياتي  ه���ذه 

�ل��ت��ي��ار�ت  ب��ني  �سيقع �خل���اف ق��ري��ب��اً 

�لإ�سامية و�أمريكا، و�ستعود �لأخرية 

مل��ن��ط��ق �حل���ك���م م���ن خ����ال �لأن��ظ��م��ة 

هي  كما  ر�أ���س��ه  �إز�ح����ة  رغ��م  �ل�سابقة، 

�لقب�سة  لأن  وتون�س،  �حلال يف م�سر 

�لأم��ن��ي��ة و�أج���ه���زة �مل��خ��اب��ر�ت ل ت��ز�ل 

تاأمني  على  �لأق���در  وه��ي  حالها،  على 

قد  �حلالني  كا  ويف  �ل��غ��رب،  م�سالح 

تدفع �لدو�ئر �لغربية لإذكاء �خلاف 

�لعلمانية  و�لتيار�ت  �لإ�ساميني  بني 

�ملنطقة  و�إغر�ق  �لإ�سر�ئيليني  لإر�حة 

يف �لفو�سى«.

احلياد الإيجابي

ح�����ول ه���و�ج�������س �مل�����س��ي��ح��ي��ني يف 

�مل�������س���رق و�إذك��������اء �ل�������س���ر�ع �ل�����س��ن��ي - 

�ل�����س��ي��ع��ي يف �مل��ن��ط��ق��ة، ي���ق���ول �ل�����س��ي��خ 

ح�سان عبد�هلل: »بالفعل هناك خ�سية 

حقيقية للم�سيحيني يف هذه �ملنطقة، 

مثبت  و�مل�ستقبل  �مل�سري  على  �خل��وف 

و�قعاً من خال جتربتهم �لقا�سية يف 

من  �ل�سينودو�س  وفل�سطني،  �ل��ع��ر�ق 

�أجل لبنان يوؤكد وجود هذه �لهو�ج�س 

�سمعنا  ن��ح��ن  ت��ب��دي��ده��ا،  �إىل  وي�سعى 

ك���ام���اً ف��رن�����س��ي��اً ي�����س��ري ل��ل��ب��ط��ري��رك 

على  ولبنان  �لغرب  ق��درة  �إىل  �لر�عي 

�أمريكا  �سورية،  م�سيحيني  ��ستيعاب 

ك��م��ا �أوروب��������ا ت��ف��ك��ر وف����ق م�����س��احل��ه��ا 

م�سلحة  �لإط������اق  ع��ل��ى  ي��ه��م��ه��ا  ول 

�مل�سيحيني يف �ل�سرق، فاإن كان �لنظام 

يف ����س���وري���ة �أم�����ن �ل����وج����ود �مل�����س��ي��ح��ي 

بذلك  يعباأون  ل  فهم  و�لكرمي،  �حلر 

حتقيق  �أولويتهم  لأن  �لإط���اق،  على 

م�سلحة »�إ�سر�ئيل« يف �ملنطقة«، يعلق 

بالتذكري  ذل���ك  ع��ل��ى  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ 

ب�����س��ي��ا���س��ة �ل���غ���رب م��ن��ذ ق����رون ع��دي��دة 

جت�����اه �مل�����س��ي��ح��ي��ني وي�����ق�����ول: »خ��ط��ة 

كي�سنجر لنقل �مل�سيحيني بال�سفن �إىل 

�أمريكا وكند� لتوطني �لفل�سطينيني، 

لي��������ز�ل ي����ع����اين م���ن���ه���ا �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

و�لفل�سطينيون على �ل�سو�ء، وبالتايل 

جت��اه��ل ع���ودة �ل��اج��ئ��ني �إىل دي��اره��م 

يبقي �لأم��ور عالقة يف �ملنطقة ويلغي 

�لتنوع بد�خلها، و�حلل �لوحيد بر�أينا 

�إىل  �ل�ستماع  هو  �مل�سيحيني  لإخوتنا 

ل��غ��ة �ل��ع��ق��ل ول��ك��ام �مل��ج��م��ع �ل��روح��ي 

�ل��ف��ات��ي��ك��اين و�ل�����س��ي��ن��ودو���س م��ن �أج��ل 

م�سيحيي ال�سرق«. 

�ملحيط  �مل�����س��ك��ل��ة يف  �أل��ي�����س��ت  ل��ك��ن 

�لذي يغلي؟ يرد �ل�سيح ح�سان عبد �هلل 

بالتايل: »يف ظل �حل��ر�ك �حلا�سل يف 

كنُت  ل��و  م�سلحتي  م��ن  لي�س  �ملنطقة، 

م�����س��ي��ح��ي��اً )ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل �لف���رت�����س( 

�ملطلوب  �لإب��ادة،  �أهلي خلطر  تعري�س 

�أخ����ذ م��وق��ف »�حل���ي���اد �لإي���ج���اب���ي« بني 

بينهم،  فيما  �لإ����س���ام  �أه���ل  ���س��ر�ع��ات 

�حل�سور  ه���ذ�  مت��ت��ني  �إىل  �أ���س��ع��ى  و�ن 

بطماأنة جماعتي، لأن �لتطهري �لديني 

تطرح  يجعلك  �لعر�ق  يف  للم�سيحيني 

�ل�سوؤ�ل، وماذ� عن �سورية؟ هل �ملطلوب 

�ملنا�سبة  يف  ن��ح��ن  ب��امل��ج��ه��ول؟  �ل�����س��ري 

�مل�سيحيني هم جزء من  �أن  على  نوؤكد 

ت��اري��خ��ن��ا، ول���ه���م ح�����س��وره��م ح��ت��ى يف 

لغتنا  تكوين  ويف  �لإ�سامية  ثقافتنا 

مدر�سيها،  �أب���رز  م��ن  ولعلهم  �لعربية، 

عي�سنا �لأل��ي��ف و�ملُ�����س��امل ك��ان ولي��ز�ل 

�حل���ال���ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ك���ل �ل��ع�����س��ور، 

ت�ستمر  �أن  ي��ج��ب  ب��ر�أي��ن��ا  و�مل�����س��ي��ح��ي��ة 

يف ه��ذ� �ل�����س��رق لإ���س��ف��اء �ل��ت��ن��وع �ل��ذي 

�ملنطقة، ومهمتنا  »�إ�سر�ئيل« يف  يغيظ 

كم�سلمني �حلفاظ عليهم لأنهم �إخوتنا 

نوؤكد  ما  وه��ذ�  و�لإن�سانية،  �لثقافة  يف 

عليه يف جتمع �حتاد علماء �مل�سلمني«.

�إذك��اء ن��ار �لفتنة بني �ل�سنة  وع��ن 

كامه  عبد�هلل  �ل�سيخ  ينهي  و�ل�سيعة 

�ل��ت��ي  »�إ����س���ر�ئ���ي���ل«  �أن  �إىل  ب���الإ����س���ارة 

تتلم�س �خلطر �لوجودي على كيانها، 

بالفن  �إل  خلا�سها  �سبيًا  ت��رى  ل 

�أم  �أم ق��ب��ائ��ل��ي��ة  ����س���و�ء ك��ان��ت ط��ائ��ف��ي��ة 

»�أه��م  ي��ق��ول:  مناطقية،  �أم  ع�سائرية 

�لفن �لتي ُيعمل ليًا ونهار�ً لإذكائها 

و�ل�سيعة،  �ل�سنة  �أه��ل  بني  �لفتنة  هي 

ك��ون��ه��م��ا �مل��ك��ون��ني �لأك����رب دمي��غ��ر�ف��ي��اً 

يف �مل��ن��ط��ق��ة، ول��ك��ن ري���اح �أم��ان��ي��ه��م لن 

�أوتينا  ما  بكل  نت�سد�ه  لأننا  يتحقق، 

م����ن ق�����وة وح���ك���م���ة، وم�����ا �ل��ت�����س��خ��ي��م 

�ل��ظ��و�ه��ر  لبع�س  �ملفتعل  �لإع���ام���ي 

�ملتطرفة من هنا �أو هناك �إل حتقيقاً 

لأمنية �لعدو �ل�سهيوين«.

�أن �حت���اد علماء  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 

�ل�سكل  �أع�ساوؤه على  �ل�سام توزع  باد 

 ،20 لبنان  ع�سو�ً،   25 �سورية  �لآت���ي: 

و�أُ����س���ن���دت   ،5 �لأردن   ،10 ف��ل�����س��ط��ني 

د.  �ل�سيخ  �لعامة  �إىل  رئا�سة �لحتاد 

حممد �سعيد رم�سان �لبوطي.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

اإلسالم يرفض اإلرهاب 
والتكفير.. ويدين قتل 
المدنيين.. وال يعترف 
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تغ�س �سو�رع بريوت ب��الآلف من 

���س��ي��ار�ت �ل��ت��اك�����س��ي، ح��ت��ى ت��ك��اد تلفظ 

�أن  �ل��و����س��ح  وم��ن  �لأخ����رية،  �أنفا�سها 

�لعا�سمة،  يف  �لتاك�سي  ���س��ي��ار�ت  ع��دد 

ي��ف��وق ب��ك��ث��ري �ل��ط��اق��ة �ل���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

لل�سو�رع، حتى �أن �لكثري من �ملو�طنني 

يعتقدون �أن هناك �سيارة تاك�سي لكل 

مو�طن يف �لعا�سمة!

�ل�سيار�ت  ب�سورة عامة، فاإن عدد 

�لتي تدخل �إىل �سو�رع بريوت يومياً، 

�أكر من ربعها  �ألف �سيارة،  يبلغ 550 

يعترب  وه��و  �أج��رة،  �سيار�ت  عبارة عن 

رق��م��اً م���ذه���ًا، �إذ� م��ا ق����ورن ب��اأع��د�د 

����س���ي���ار�ت �ل��ت��اك�����س��ي �ل���ت���ي ت�����س��ري يف 

بريوت  مل�ساحة  نظر�ً  �لعامل،  عو��سم 

�ل�سغرية. 

لكن رغم وجود هذ� �لعدد �لهائل 

من �ل�سيار�ت، فمن �أكر �مل�ساكل �لتي 

عدم  �للبناين،  »�ل��ر�ك��ب«  منها  يعاين 

�إىل  تقله  �لتي  �لأج���رة  �سيار�ت  توفر 

�مل��ك��ان �ل����ذي ي��ق�����س��ده ���س��م��ن مدينة 

ب������ريوت ب�����س��ب��ب �لزدح���������ام �ل���ه���ائ���ل، 

ف��الن��ت��ق��ال م���ن ����س���ارع �حل���م���ر�ء �إىل 

مثًا،  �ليا�س  م��ار  �إىل  �أو  كليمن�سو، 

معظم  يف  �ل��ت��ع��رف��ة  �أ���س��ع��اف  يتطلب 

�لتاك�سي  ���س��ائ��ق  لأن  �ل��ن��ه��ار،  ���س��اع��ات 

ب��اأن  للمخاطرة  ����س��ت��ع��د�د  ع��ل��ى  لي�س 

ي��ع��ل��ق يف زح��م��ة �ل�����س��ري م��ق��اب��ل �أل��ف��ي 

م��غ��ادرة  �أث��ن��اء  ف��ق��ط، خ�سو�ساً  ل��رية 

�مل��وظ��ف��ني  �أو  م��د�ر���س��ه��م  �ل��ت��ام��ي��ذ 

�أماكن عملهم!

ل�سيار�ت  �لكبري  �لعدد  وي�سيف 

�لأج�����رة �إىل زح��م��ة �ل�����س��ري �خل��ان��ق��ة 

من  �لكثري  ويف  ب��ريوت،  �لعا�سمة  يف 

�أن معظم  �لأوق�����ات مي��ك��ن م��اح��ظ��ة 

���س��ي��ار�ت �لأج�����رة ت��خ��ل��و م��ن �ل��رك��اب 

�أو  و�ح���د  ر�ك���ب  على  تقت�سر  �أن��ه��ا  �أو 

م��ا يحدثك  �ث��ن��ني، وه��و و�ق���ع غالباً 

�ل��ذي��ن  ���س��ي��ار�ت �لأج����رة  ع��ن��ه �سائقو 

ي���ت���ذم���رون م���ن »ت��خ��م��ة �ل��ت��اك�����س��ي« 

�ل��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا �ل��ع��ا���س��م��ة ب�سكل 

ي��ف��وق �ل��ط��ل��ب، �لأم����ر �ل����ذي دفعهم 

�لتاك�سي  ت�سعرية  برفع  �ملطالبة  �إىل 

�أخ������ري�ً »ح��ت��ى ت���ويف م��ع��ن��ا« ع��ل��ى حد 

قولهم..

�ل�����دول  �أن������ه ويف م��ع��ظ��م   ع���ل���م���اً 

�لعربية يقت�سر عمل �سيار�ت �لأجرة 

على �ملحافظة �أو �ملقاطعة �لتي ت�سجل 

�ل�����س��ي��ارة ف��ي��ه��ا، وب���ال���ت���ايل م���ن غري 

�مل�سموح �أن تتدفق �سيار�ت �لأجرة �إىل 

طاقتها  ي��ف��وق  ب�سكل  و�ح����دة  م��دي��ن��ة 

ما  و�إذ�  حا�سل،  هو  كما  �ل�ستيعابية 

�سي�سبح  لبنان  يف  �لقانون  ه��ذ�  طبق 

م��ن �مل��ح��ظ��ور ع��ل��ى �أ���س��ح��اب ���س��ي��ار�ت 

�لتاك�سي من خارج �لعا�سمة �أن يعملو� 

يف ن��ط��اق ب�����ريوت، ل��ك��ن �ل���و�ق���ع على 

�لكثري  �إن  �إذ  �لأر����س خمتلف مت��ام��اً، 

يتدفقون  �لعموميني  �ل�سائقني  م��ن 

ب��ال��ع�����س��ر�ت ���س��ب��اح��اً من  ب����ريوت  �إىل 

م�����دن خم��ت��ل��ف��ة م���ث���ل ����س���ي���د� وع���ك���ار 

يف  يقلون  و�جل��ب��ل،  و�ل�سمال  و�لبقاع 

من  �ملحليني  �لركاب  بع�س  طريقهم 

ت��ام��ي��ذ وع���م���ال، وم���ن ث���م مي�سون 

نهارهم بالعمل يف �سو�رع بريوت، �إىل 

فيجمعون  �ل���ع���ودة  م��وع��د  ي��ح��ني  �أن 

»ركاب« منطقتهم ويعودون �إليها.

وترتكز �سيار�ت �لأجرة و�لتاك�سي 

�لأ�سا�سية  �مل��ح��ط��ة  ك��ون��ه��ا  ب���ريوت  يف 

�لتي ترتكز فيها �حلركة �لقت�سادية 

�حل��ك��وم��ي��ة  و�لإد�ر�ت  و�حل��ك��وم��ي��ة 

و�ملد�ر�س و�جلامعات �لكربى، ناهيك 

�مل�ست�سفيات و�ل�سركات و�مل�سارف  عن 

و�ل���ف���ن���ادق.. ل��ذل��ك جن���د �أن ب���ريوت 

�لتاك�سيات،  من  و��سعة  مروحة  ت�سم 

و�ملنهكة  �لبالية  �ل�سيار�ت  م��ن  ب���دء�ً 

�لبيئة،  �إىل  �لتي ت�سدد �سربات قاتلة 

م�������رور�ً ب��ال�����س��ي��ار�ت �حل���دي���ث���ة �ل��ت��ي 

يجري تق�سيطها، و�سوًل �إىل �سيار�ت 

من  وغريها  �لفاخرة  تاك�سي«  »لندن 

�أ�ساطيل �ل�سيار�ت �حلديثة.

ولعل �أبرز ما يلفت �لنظر يف عمل 

���س��ي��ار�ت �لأج����رة يف ل��ب��ن��ان، ه��و غياب 

يحت�سب  �ل����ذي  �لل����ك����رتوين  �ل���ع���د�د 

�ل�سيارة، ويحدد  �لتي قطعتها  �مل�سافة 

ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا �ل��ت��ع��رف��ة �مل��و���س��وع��ة من 

ق��ب��ل �ل����دول����ة، وب���ذل���ك ف�����اإن �ل���ر�ك���ب 

ل ي��ع��اين ت��خ��وف ع���دم �إي���ج���اد ���س��ي��ارة 

�سائقي  طمع  ول  �ملن�سود،  ملكانه  تقله 

كل  ي��اأخ��ذ  ب��ل  مز�جيتهم،  �أو  �لتاك�سي 

�أع��رب  �ل�سائقني  حقه، بع�س  ح��ق  ذي 

ومنهم  �ل��ع��د�د،  لنظام  معار�سته  ع��ن 

�ل�����س��ائ��ق �أب����و حم��م��د ع��ل��و �ل����ذي ق��ال: 

و�رت��ف��اع  نعي�سها،  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  »�إن 

ع��د�د�ت  ووج��ود  تتنا�سب  لن  �لأ�سعار، 

من  �لقليل  �سنجني  لأن��ن��ا  ل�سيارتنا، 

عاقة  هناك  و�ستكون  �مل���ادي،  �لعائد 

مرتفعة،  لت����ز�ل  ف��الأ���س��ع��ار  عك�سية، 

بينما �أجني مبلغاً ل يكفي كقوت يومي 

تركيب  �لأ�سا�سية،  وحاجاتنا  لعائلتي 

�لعد�د�ت �سيزيد من �لطني بلة«.

�أم����ا �أب����و م����ازن �أرن���������اوؤوط، ف��ك��ان 

تركيب  »�أن  �عترب  �إذ  مغاير،  ر�أي  ل��ه 

ع���د�د ل�����س��ي��ار�ت �لأج����رة �أك���ر ع��د�ل��ة 

نف�سه،  و�مل��و�ط��ن  �لتاك�سي  ل�ساحب 

�لتاك�سي  �سائقي  م��ن  �لكثري  فهناك 

ي��رب��ح��ون �أ���س��ع��اف م���ا ن��ح�����س��ل عليه 

�ل���»���س��ريف��ي�����س«،  �خل���ط  �سائقي  ن��ح��ن 

وه��و  �مل���و�ط���ن  ي�ستغلون  م��ن  وه��ن��اك 

�مل��ك��ان  �إىل  ط��وي��ل��ة  م�سافة  يقطع  مل 

»�أن يقوم  �لذي يق�سده«، حم��ذر�ً من 

بع�س �ل�سائقني من �أ�سحاب �ل�سمري 

�حل���ي ب��اإط��ال��ة �مل�����س��اف��ة �ل���ازم���ة �إىل 

�لعد�د  ي�ستمر  حتى  �ملق�سودة  �جلهة 

�أن  �أو  �لتعرفة،  وتت�ساعف  �لعمل  يف 

يقومو� برف�س �لطلبات �إىل �لأماكن 

�لقريبة كونها ل تفيدهم كثري�ً«.

�لأج������رة  �����س����ي����ار�ت  و�ق������ع  و�إز�ء 

�ملرتدي، وما �سمعه �لنا�س �أخري�ً من 

�لنقل  ت�سعرية  لرفع  ج��ادة  حم��اولت 

�حل��د  �أن  ح��ني  يف  ل���رية،  �آلف   3 �إىل 

�ل�675  ي��ت��ج��اوز  ل  ل���اأج���ور  �لأدن������ى 

»�لف�سفا�سة«  �ل��زي��ادة  ل��رية م��ع  �أل��ف 

�ل��ت��ي �أ���س��ي��ف��ت �إل��ي��ه �أخ������ري�ً، يطالب 

و�ملو��سات  �لنقل  وز�رة  �لبريوتيون 

باإيجاد خطة متكاملة ل�سبط وتنظيم 

�لعا�سمة،  يف  �لتاك�سي   �سيار�ت  عمل 

ك��ل عو��سم  �أ���س��وة مب��ا ه��و حا�سل يف 

�لعامل.

�لدعوة  عند  �لتوقف  م��ن  ب��د  ول 

�ل�سن  كبار  م��ن  �لكثري  �أطلقها  �لتي 

ثابتة  م��و�ق��ف  با�ستحد�ث  ب���ريوت  يف 

ل�����س��ي��ار�ت �لأج������رة ت��ت��ح��رك م��ن��ه��ا يف 

ك��ل �لجت��اه��ات، كما ك��ان �حل���ال قبل 

�حل����رب �لأه��ل��ي��ة، ح��ي��ث ك��ان��ت هناك 

�لعا�سمة  يف  �أ�سا�سية  م��و�ق��ف  ثاثة 

بناية  ق��رب  �سنرت  �ل�سيتي  بني  تتوزع 

و�ساحة  �لع�سيلي،  وك���ار�ج  �ل��ع��از�ري��ة، 

�ل�سرفي�س  ح��رك��ة  ك��ل  فكانت  �ل���ربج، 

�لعمومي ت�سب يف هذه �ملو�قف، ومنها 

�لعا�سمة  �أح��ي��اء  ن��ح��و  ���س��و�ء  تنطلق 

�ملناطق،  �أم  �ل�سو�حي  �أم  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 

وهم يقولون »كان �سائق �سيارة �لأجرة 

يف �ل�سبعينات قادر�ً على �سمان �إر�سال 

�مل��د�ر���س  �أف�سل  �إىل  جميعهم  �أولده 

وذل��ك  �جل��ام��ع��ات،  يف  تعليمهم  وعلى 

�أم��ا  »م��ن خ��ال �لعمل خلف �مل��ق��ود«، 

�ل���ي���وم، ف����اإن ف��و�ئ��د ���س��ائ��ق��ي ���س��ي��ار�ت 

فعلى  حم����دودة،   �للبنانيني  �لأج����رة 

�لرغم من وجود ثاثة �حتاد�ت و17 

ن��ق��اب��ة ل�����س��ائ��ق��ي ���س��ي��ار�ت �لأج������رة يف 

�لوحيدة  �لنقطة  �أن  �إل  حالياً،  لبنان 

�لأجرة  �سيار�ت  �سائقو  ي�ستطيع  �لتي 

�حلق  ه��ي  منها  �لإف���ادة  لها  �ملرخ�س 

�ل�سندوق  ل��دى  �أ�سمائهم  ت�سجيل  يف 

�ل��وط��ن��ي ل��ل�����س��م��ان �لج��ت��م��اع��ي، ما 

�إمكان �لإفادة من م�سروعي  مينحهم 

ما  وه��و  �ل�سحي،  و�ل��ت��اأم��ني  �لتقاعد 

�لتذمر  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر  �إىل  ي��دف��ع��ه��م 

�لتي تردت  و»�لنق« من حال مهنتهم 

مع مرور �ل�سنو�ت بدًل من �أن تتقدم 

نحو �لأف�سل.

�ل�������س���ائ���ق���ني  م���ع���ظ���م  �أن  ع����ل����م����اً 

�لعموميني يف بريوت يعملون �أكر من 

14 �ساعة يومياً، وهم بالكاد يح�سلون 
على ما بني ع�سرة �آلف وع�سرين �ألف 

لرية يومياً، لأن معظم دخلهم يذهب 

ث��م��ن وق�����ود، ع��ل��ى ح���د ق��ول��ه��م، وه��م 

يعتربون �أنه ل بد من توفري �لبنزين 

�ملدعوم ل�سائق �ل�سيارة �لعمومية، و�أن 

ل تبقى �ملقرر�ت حرب�ً على ورق، وهي 

دعوة يكررها �أ�سحاب �سيار�ت �لأجرة 

على م�سامع �لركاب، لكن يبدو �أنها ل 

ت�سل �إىل �آذ�ن �ملعنيني.

هنا مرت�سى

9
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واقع السيارات
اأما  األفاً،   40 نحو  حالياً  لبنان  يف  لها  �ملرخ�س  �لأج��رة  �سيار�ت  عدد  يبلغ 

�حتياجات  يفوق  ما  وهو  �أ�سعافاً،  فتبلغ  لها  �ملرخ�س  وغري  �ملزيفة  �ل�سيار�ت 

�ل�سعب ب�سكل كبري، علماً �أن نحو 1،2 مليون ر�كب لبناين ي�ستخدمون و�سائل 

�لنقل �لعام يومياً. 

�للوحات  باإ�سد�ر عدد كبري من  قامت �حلكومة  �لت�سعينات،  �أنه يف  يذكر 

�لإ�سافية، ففي �لعام 1994، �ساعفت �حلكومة �للبنانية عدد �للوحات �حلمر�ء 

 4000 لنحو  تر�خي�س  منح  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه��ذ�  ل��وح��ة،   33500 �إىل  فو�سل 

�أن لوحظ وجود  وبعد  �أل��ف حافلة كبرية،  و15  و2236 حافلة �سغرية  �ساحنة 

تناق�س بني �لعر�س و�لطلب، قامت جلنة وز�رية يف �لعام 2000 باإ�سد�ر قانون 

�آلف لوحة حمر�ء من �ل�سوق، ولكن م�سروع �لقانون هذ�   10 يق�سي ب�سحب 

ليز�ل يف جمل�س �لنو�ب، �إذ مل يتم �إقر�ره بعد.



اأقام �سالم فيا�س؛ رئي�س احلكومة 

كبرياً  جانباً  اهلل،  رام  يف  الفل�سطينية 

بالنجاح  ُو���س��ف  م��ا  على  �سمعته،  م��ن 

ل��ل�����س��ل��ط��ة  االق���ت�������س���ادي���ة  االإدارة  يف 

ال�����س��ن��ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وت���ل���ق���ى يف 

لنجاحاته،  تقدير  ���س��ه��ادات  املا�سية 

هذا  يف  معتربة  دول��ي��ة  موؤ�س�سات  م��ن 

املجال.

املحيطة  الدعاية  اأن  مفهوماً  كان 

ب��ال��ن��ج��اح��ات امل��ح��ك��ي ع��ن��ه��ا، وك��ذل��ك 

ال�سهادات الدولية، واأياً كان م�سدرها، 

بت�سويق  االرت��ب��اط  وثيقا  اأم���ران  هما 

ف��ي��ا���س وروؤي����ت����ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ول��ي�����س 

امل��وج��ود  غ��ري  االق��ت�����س��ادي،  م�سروعه 

اأولئك  اأ�ساًل، فالكل يعرف، خ�سو�ساً 

لفيا�س،  ال��ت��ق��دي��رات  م��ن��ح��وا  ال��ذي��ن 

اأن����ه ال مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن جن��اح��ات 

اق���ت�������س���ادي���ة، ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق االأم�����ر 

ب��اق��ت�����س��اد م��ت��ع��ي�����س ع��ل��ى م�����س��اع��دات 

املانحني الدوليني وهباتهم.

اأُعجب فيا�س نف�سه  ذل��ك،  مع كل 

مب�������س���روع���ه، و�����س����ّوق ل���ف���ك���رة ال��ب��ن��اء 

حت���ت االح����ت����الل، م����وؤك����داً ع��ل��ى نحو 

املوؤ�س�سات  ب��ن��اء  يف  �سينجح  اأن���ه  دائ���م 

دون  م��ن  واالق��ت�����س��اد،  الفل�سطينية، 

ال��ت��اأث��ر ب���وج���ود االح���ت���الل، اأو رغ��م��اً 

عنه، وهذا هو بال�سبط النموذج الذي 

ج���رى ال��ع��م��ل ع��ل��ى حم��اول��ة تكري�سه 

كاأمر واقع.

ويف ه����ذا ال�����س��دد ي��ل��ح��ظ ال��ك��ات��ب 

»منذ  اأن���ه  ن��ا���س��ر  ن��ق��وال  الفل�سطيني 

والبنك  ال�سلطة  وت��ق��اري��ر   2009 ع��ام 

وغريهم  ال��دول��ي��ني  النقد  و���س��ن��دوق 

م���ن »امل�����س��وق��ني« ل��وه��م اإق���ام���ة دول���ة 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع���ن ط���ري���ق امل��ف��او���س��ات 

االقت�سادي  للنمو  معدل  عن  تتحدث 

الفل�سطيني يتبارى مع املعدل العاملي 

ت��وق��ع  اأن  ح����د  اإىل  ل��ل�����س��ني،  االأول 

النمو  م��ع��دل  يبلغ  اأن  ال���دويل  البنك 

الفل�سطيني )13٪( عام 2013، وحد اأن 

يتوقع رئي�س وزراء ال�سلطة يف رام اهلل 

املعونات  ع��ن  اال�ستغناء  فيا�س  �سالم 

اخل��ارج��ي��ة واأم�����وال امل��ان��ح��ني بحلول 

ذل���ك ال���ع���ام، ل��ك��ن م���ا و���س��ف ب����»اأك���رب 

االآن  ال�سلطة  تواجهها  مالية«  اأزم���ة 

ك�سف القناع متاماً عما و�سفه القائد 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م������روان ال���ربغ���وث���ي يف 

ر�سالة من �سجنه، ب�»ت�سويق االأوهام«، 

لتنهار توقعات البنك الدويل وفيا�س 

وي��ت��ب��دد وه���م اال���س��ت��ق��الل امل���وع���ود يف 

اأي����ل����ول/ ���س��ب��ت��م��رب امل��ا���س��ي مل��ج��رد اأن 

دول��ة االح��ت��الل منعت حتويل حواىل 

اأمريكي فقط، هي  مائة مليون دوالر 

الر�سوم  من  امل�ستحقة  ال�سلطة  ح�سة 

اجل��م��رك��ي��ة وال�������س���رائ���ب، ول��ي��ع��رف 

رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق اال�ستثمار 

بف�سل  م�سطفى  حممد  الفل�سطيني 

جهود بناء »موؤ�س�سات اقت�ساد م�ستدام« 

بعد �سنوات من احلديث ال�ساخب عن 

بناء موؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية«.

وا�سحة  واالأك��اذي��ب  االأوه���ام  كانت 

العبثي،  امل�ساق  لكل ذي عينني يف هذا 

وقد بداأت تتك�سف اليوم مع االأحاديث 

لل�سلطة،  املالية  االأزمة  املتالحقة عن 

واإم����ك����ان ان��ه��ي��اره��ا حت���ت وط�����اأة تلك 

االأزمة.

اقت�ساد.. و�سيا�سة

الدكتور نبيل �سعث؛ ع�سو اللجنة 

على  معلقاً  قال  فتح،  املركزية حلركة 

هذه االأزمة: »بالرغم من اأن هذا العام 

االأم��ريك��ي  لل�سغط  ان��خ��ف��ا���س��اً  �سهد 

من  وحت����ّول  ال�سلطة،  ع��ل��ى  وال����دويل 

لغة تهديد اإىل لغة اأكرث ه��دوءاً، لكن 

لقيام  رئي�سي  ج��زء  املالية هي  االأزم��ة 

تاأتي،  وال��دول��ة ال  ل��دول��ة،  تعد  �سلطة 

وب���ال���ت���ايل ن��ح��ن يف و����س���ع ل���ن ي��ك��ون 

ه��ن��اك ا���س��ت��ق��رار اق��ت�����س��ادي م���ن دون 

والت�سدير  اال�سترياد  حرية  لها  دولة 

دون  من  م�ستقلة  اقت�سادية  و�سيا�سة 

االحتالل«.

وي��ع��ي��د ���س��ع��ث اأ���س��ب��اب االأزم�����ة اإىل 

الغنية،  العربية  ال���دول  وق���وف  »ع���دم 

اإىل  العربي،  الربيع  ي�سلها  مل  والتي 

لذلك  ق����وي«،  ب�سكل  ال�سلطة  ج��ان��ب 

وكجزء من احلل، يرى ع�سو مركزية 

اأن���ه »ي��ج��ب االع��ت��م��اد على ال��ذات  فتح 

اأك��رث م��ن خ��الل وق��ف اال���س��ت��رياد من 

مليار   3 نحو  يكلف  وال��ذي  اإ�سرائيل، 

���س��ن��وي��اً، وال��ت��ح��رك ل��الع��راف  دوالر 

بدولة فل�سطينية يف اجلمعية العامة، 

وت��ف��ع��ي��ل امل�����س��احل��ة وال��ت��م��وي��ل امل���ايل 

العربي«.

متر  »ال�سلطة  ب���اأن  ي��ع��رف  �سعث 

الق�سية  اأن  ب�����س��ب��ب  خ���ط���ري،  مب�����اأزق 

اأول����وي����ة على  ت��ع��د  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة مل 

اأوروب��ا  اأزم��ة  ب�سبب  الدولية،  االأجندة 

وما  االأم��ريك��ي��ة،  واالنتخابات  املالية، 

يح�سل يف الدول العربية«.

ي��ظ��ه��ر يف ح���دي���ث ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة 

امل��زج  �سعث،  د.  فتح؛  حلركة  املركزية 

ال�سيا�سي،  وامل���اأزق  املالية  االأزم���ة  ب��ني 

اأخ��رى من�سوبة الأع�ساء  اأحاديث  لكن 

اأكرب  يف قيادة احلركة، تلحظ تركيزاً 

امل��ال��ي��ة،  ف��ي��ا���س يف االأزم������ة  ع��ل��ى دور 

ويدور الكالم للمرة االأوىل تقريباً عن 

�سحب وزارة املالية من يد فيا�س، عند 

»ح��دوث تعديل وزاري مرتقب«. ففي 

خالل الفرة ال�سابقة، كان يقال دوماً، 

اإنه حتى يف حالة ت�سكيل حكومة وحدة 

ناجتة عن امل�ساحلة الفل�سطينية، فاإن 

وزارة املالية �ستبقى بيد �سالم فيا�س. 

اللجنة  ع�سو  امل���دين؛  حممد  وي��ق��ول 

يناَق�س  مل  االأم���ر  اإن  لفتح،  امل��رك��زي��ة 

احلركة  ح��ق  »م��ن  لكن  ر�سمي،  ب�سكل 

اأن ت�سارك يف احلكومة«.

�سحب  يف  امل�سكلة  تكمن  ال  عملياً، 

اآخر،  اإىل  واإ�سنادها  فيا�س  من  املالية 

اأياً كان انتماوؤه ال�سيا�سي، بل تكمن يف 

التبعية االقت�سادية لالحتالل، والتي 

جرى تكري�سها يف اتفاقات باري�س، ثم 

يف �سيا�سات االحتالل نف�سه.

وب��ح�����س��ب ت��ق��اري��ر ���س��ح��اف��ي��ة، اأدت 

م�سادرة االأرا�سي مل�سلحة امل�ستوطنات 

االأرا�سي  اأ�سعار  يف  ارتفاع جنوين  اإىل 

ال�سلطة،  مناطق  يف  للبناء  املخ�س�سة 

ع����ل����ى ن����ح����و مل ت����ع����د م����ع����ه غ��ال��ب��ي��ة 

اأن  كما  �سرائها،  على  ق��ادرة  املواطنني 

على  للفل�سطينيني  �سيادة  وج��ود  عدم 

60 يف املائة من م�ساحة ال�سفة، وهي 
الزراعي  لال�ستثمار  املر�سحة  املناطق 

وال�سناعي، اأدى اإىل انح�سار االأن�سطة 

االق���ت�������س���ادي���ة ع���ل���ى ن���ح���و مل ي���رك 

للفل�سطينيني خياراً اآخر للبقاء �سوى 

اخلارجية،  امل�ساعدات  على  االع��ت��م��اد 

التي تراجعت ب�سكل كبري يف ال�سنوات 

االأخرية، ب�سبب االأزمة املالية العاملية، 

العربية  واالأح����داث  الت�سوية،  وتعرث 

التي غريت اأولويات الداعمني العرب.

تفاقم الأزمة.. وانعكا�ساتها

ال��دويل،  اأخ��ري للبنك  يبنّي تقرير 

على  ق���ادرة  غ��ري  �ستكون  ال�سلطة  اأن 

دفع رواتب موظفيها يف حال ا�ستمرار 

ت�����راج�����ع وت��������رية ال�����دع�����م اخل����ارج����ي 

العامني  ال�سلطة يف  ووقفت  لل�سلطة. 

االأخريين عاجزة عن دفع ا�ستحقاقات 

���س��رك��ات امل���ق���اوالت وم����وردي االأدوي����ة، 

كما عجزت يف العديد من االأ�سهر عن 

وتتحدث  الرواتب يف مواعيدها.  دفع 

���س��ح��ي��ف��ة »ال��ف��اي��ن��ن�����س��ال ت���امي���ز« عما 

تواجهها  مالية  اأزم���ة  ب���»اأك��رب  ت�سفه 

ال�سلطة منذ عام 1994«، يف حني باتت 

امل�����س��ادر االإع��الم��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تقوم 

وجن��اح��ات��ه،  فيا�س  م�����س��روع  بت�سويق 

الف�سل  ع���ن  ب��احل��دي��ث  ال���ي���وم  ت��زخ��ر 

االق���ت�������س���ادي ل��ل�����س��ل��ط��ة، وال���ع���واق���ب 

امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ان��ه��ي��اره��ا االق��ت�����س��ادي 

املرتقب.

ال�������س���ل���ط���ة  اأن  امل�������ع�������روف  وم��������ن 

ه����ي امل�������س���غ���ل االأك��������رب يف االأرا������س�����ي 

الفل�سطينية، وتتلقى غالبية موظفي 

ال�������س���ل���ط���ة، خ�������س���و����س���اً يف االأج����ه����زة 

االأمنية، رواتب متوا�سعة، االأمر الذي 

اح��ت��ج��اج��ات  اأي  م��ق��دم��ة  ي�����س��ع��ه��ا يف 

اأجهزة  ولعبت  م�ستقبلية.  اجتماعية 

انتفا�سة عام  االأب���رز يف  ال���دور  االأم���ن 

وحدات االأمن  غالبية  وبادرت   ،2000
الوطني وال�سرطة واملخابرات يف حينه 

اإىل �سن هجمات اأو الت�سدي لهجمات 

جنود االحتالل.

م���ق���اب���ل ه�����ذا ال���و����س���ع اخل���ط���ري، 

ال ت�����س��در اإ����س���ارات ع��ل��ى ال��ت��وج��ه اإىل 

االن��ف��ك��اك م��ن ال��ت��ب��ع��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

ل���الح���ت���الل، ومل ت��ل��ق دع�����وة م����روان 

اإليه اآنفا جتاوباً من  الربغوثي امل�سار 

»تخفيف  ع��ن  تتحدث  التي  ال�سلطة، 

اخلارجية«،  امل�ساعدات  على  االعتماد 

وت���ق���ي���م ك�����ل روؤي����ت����ه����ا وم�������س���روع���ه���ا 

االقت�سادي على هذه امل�ساعدات، وعلى 

ارتباط اأوثق باقت�ساد االحتالل.

ال يتوقف االأمر على ال�سلطة فقط، 

الفل�سطيني  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اإن  ب��ل 

اأن��ه  اإىل  نا�سر  ن��ق��وال  وي�سري  ب����دوره، 

امل��ق��ب��ل  اأك���ت���وب���ر  االأول/  ت�����س��ري��ن  »يف 

املحتلة  القد�س  يف  يتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

للتحكيم«،  ال��ق��د���س  »م��رك��ز  ت��اأ���س��ي�����س 

اإ�سرائيلية«   - »فل�سطينية  كموؤ�س�سة 

م�������س���رك���ة »غ�������ري ����س���ي���ا����س���ي���ة« حل��ل 

موؤ�س�سي  وم���ن  ال��ت��ج��اري��ة،  امل��ن��ازع��ات 

امل���رك���ز رج�����ال اأع���م���ال ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون، 

منتدى  رئي�س  امل�سري؛  منيب  منهم 

فل�سطني وممثل »امل�ستقلني« يف االإطار 

يف  التحرير،  ملنظمة  امل��وؤق��ت  القيادي 

يف  جام�سيدي  م��رمي  و�سفتها  خطوة 

باأنها جمرد »و�سيلة  مقال لها موؤخراً 

اأخ����رى مل��اأ���س�����س��ة ال��ن��ظ��ام االق��ت�����س��ادي 

لالحتالل«.

تبدو الو�سفات التي تعتمد لتجاوز 

االنهيار االقت�سادي لل�سلطة، اأو احلد 

ال�سيا�سات  ل���ذات  انعكا�ساً  اآث����اره،  م��ن 

ال  عليها  ت��ف��ري��ع��ات  ه��ي  اأو  امل��ع��ت��م��دة، 

فالعطب  فعلياً،  ح��اًل  تنتج  اأن  ميكن 

ك��ام��ن يف االأ���س�����س ال��ت��ي ق��ام��ت عليها 

تلك ال�سلطة، ويف عدم االنفكاك املبكر 

عن التبعية، ويف ت�سويق االأوهام، لكن 

االأوهام ال ت�سنع اقت�ساداً، كما اأنها يف 

االأ�سا�س ال ت�سنع دولة وال ا�ستقالاًل.

على  ال��ق��ائ��م  االقت�ساد  يف  امل�سكلة 

ثمناً  م�ساعدة  لكل  اأن  هي  امل�ساعدات، 

ينبغي ت�سديده، وغالباً ما تكون الكلفة 

االأ���س��ا���س��ي��ة  احل��ق��وق  وت��ط��ال  مرتفعة 

ويوؤ�س�س  امل�����س��اع��دات،  تلك  يتلقى  مل��ن 

م�ستقبله على وجودها.

عبد الرحمن نا�سر

السلطة الفلسطينية.. ومؤشرات االنهيار االقتصادي
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عــربــي

كبري  ع���دد  اع��ت��ق��ال  اإع����ادة  اأو  بت�سفية  ال�سهيوين  االح��ت��الل  ق���وات  ت��ه��دد 

االأح���رار(. وبح�سب  االأخ��رية )وف��اء  التبادل  االأ���س��رى املحررين يف �سفقة  من 

اأن�سطة �سد  ملمار�سة  عادوا  اإليهم  امل�سار  املحررين  فاإن  ال�سهيونية،  االدع��اءات 

من  تعهدات  على  احل�سول  حاولت  ال�سهيونية  ال�سلطات  اأن  علماً  االحتالل، 

ورف�س  ن�سايل،  اأو  �سيا�سي  ن�ساط  اأي  ممار�سة  اإىل  ال��ع��ودة  بعدم  امل��ح��رري��ن، 

املحررون التوقيع على تعهدات بهذا ال�ساأن.

التهديدات ال�سهيونية تتزامن مع عمليات قمع �سديد لالأ�سرى يف �سجون 

الطعام،  اإ�سراب مفتوح عن  االأ�سرى لالإعالن عن  ا�ستعدادات  االحتالل، ومع 

التي  العزل  �سيا�سة  على  احتجاجاً  بالفعل،  االإ���س��راب  ب���داأوا  من  مع  ت�سامناً 

تطاول اأعدادا كبرية منهم، وقد عاد اللجوء اإىل االإ�سراب عن الطعام، ليمثل 

ال�سهيونية،  ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  لالأ�سرى  حا�سماً  ا�سراتيجياً  خياراً 

اأم�سى  التي  العزل  �سيا�سة  ومنها  جائرة،  �سهيونية  �سيا�سات  من  يعانون  اآالف،  خم�سة  من  اأك��رث  عددهم  والبالغ 

العديد منهم �سنوات معاناة قا�سية جراءها، ومن هوؤالء االأ�سري املجاهد عبد اهلل الربغوثي، الذي بداأ اإ�سراباً عن 

الطعام، ان�سم اإليه الع�سرات من االأ�سرى، وُيتوقع لالإ�سراب اأن يتو�سع لي�سمل كافة ال�سجون واملعتقالت، مرافقاً 

مع حتركات �سعبية ت�سامنية وا�سعة.

األسرى.. واإلضراب عن الطعام

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

�سالم فيا�س وبنيامني نتنياهو
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االأ�سري املجاهد عبد اهلل الربغوثي



ال�سهيونية  امل��م��ار���س��ات  ف�����س��ح��ت 

جتاه املت�سامنني الغربيني مع الق�سية 

يف  بكم  »اأه����اًل  حملة  يف  الفل�سطينية 

همجية  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع  فل�سطني« 

االحتالل من جهة وخوف قياداته من 

فعاليات  الإح��ي��اء  املحتملة  التداعيات 

قد  والتي  املقبل،  ال�سهر  النكبة  ذكرى 

من  ث��ال��ث��ة  ان��ت��ف��ا���س��ة  ع��ن��ه��ا  يتمخ�س 

ج��ه��ة اأخ������رى، خ�����س��و���س��اً ب��ع��د احل���رج 

ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  ل��ه  ت��ع��ر���س  ال���ذي 

ال�سهداء  مئات  ب�سقوط  املا�سي  العام 

ال��داخ��ل  يف  الفل�سطينيني  واجل��رح��ى 

وعلى احلدود مع لبنان و�سورية.

اإح���ي���اء  اأن ف��ع��ال��ي��ات  ب��ال��رغ��م م���ن 

ذكرى النكبة ب�سكل عام هي ذاتها من 

حيث ال�سكل، اإال اأن امل�سمون يتغري كل 

تواجه  التي  التحديات  تراكم  مع  عام 

ال�سعب الفل�سطيني يف الوطن وال�ستات 

اال�ستيطانية  ف��ال��رق��ع  امل��ه��ج��ر،  وب���الد 

ذاتها من حيث احلجم واملكان،  لي�ست 

ف��ق��د دن�����س��ت م�����س��اح��ات ���س��ا���س��ع��ة من 

يف  خ�����س��و���س��اً  الفل�سطيني  االأرا����س���ي 

ال�سوء  اإعطاء  الغربية، كذلك  ال�سفة 

من  ب��ال��ن��ي��ل  للم�ستوطنني  االأخ�����س��ر 

امل��ق��د���س��ات االإ���س��الم��ي��ة، خ�����س��و���س��اً يف 

العربية  الثقافة  ملحو  متهيداً  القد�س 

واالإ�سالمية يف املدينة املقد�سة، ناهيك 

ع��ن االأخ���ط���ار ال��ك��ب��رية امل��ت��زاي��دة على 

امل�سجد االأق�سى.

اأ�سكااًل  ال�سهيوين يتخذ  والعدوان 

ج����دي����دة ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال��ع�����س��ك��ري 

ال��ق��ت��ل، وعلى  اآالت  ت��ط��ور وت���ن���ّوع  م��ع 

التطرف  وتنامي  ال�سيا�سي  ال�سعيد 

ال�سعيد  وع��ل��ى  ال�سهيوين،  اليميني 

ال��ق��ان��وين واخ����راع ق��وان��ني عن�سرية 

ج������دي������دة، خ�������س���و����س���اً ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����داخ�����ل، ك���ذل���ك ع��ل��ى 

وحم��اوالت  والعربي  ال��دويل  ال�سعيد 

ال��ن��ي��ل م���ن حم����ور امل��م��ان��ع��ة امل��ت��م��ث��ل 

بالتحالف ال�سوري – االإيراين الداعم 

ب�ستى  وذل���ك  الفل�سطينية،  للق�سية 

عرب  واالإره��اب��ي��ة  ال�سيا�سية  الو�سائل 

ا�ستخدام مال النفط العربي وزرع بوؤر 

للتطرف الديني يف كل مكان يف �سبيل 

ب��االق��ت��ت��ال  وال��ت��ل��ه��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  تفتيت 

الق�سية  و���س��ع  وب��ال��ت��ايل  ال��ط��ائ��ف��ي، 

الفل�سطينية يف موقف �سعيف يف مهب 

رياح املمار�سات العن�سرية ال�سهيونية، 

اأم������ا ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال����داخ����ل����ي، ف����اإن 

االنق�سام ال يزال ي�سّكل عنواناً للحالة 

الفل�سطينية.

 يطرق اأيار هذا العام باب الق�سية 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ك���ال���ع���ادة وه�����و ي��ح��م��ل 

ذكريات ومعاناة التهجري الق�سري اإىل 

لبنان و�سورية واالأردن وم�سر والعراق، 

ذكريات ت�سكن ذاكرة الكبار بتفا�سيلها 

واالأح��ف��اد  االأوالد  عقول  وت�سكن  امل��رة، 

ب����اآم����ال ك���ب���رية ب��ال��ت��ح��ري��ر وال����ع����ودة، 

النكبة كانت ومازالت  اأن  وبالرغم من 

اأن  اإال  امل���ع���ان���اة،  ل�����س��ل�����س��ل��ة م���ن  ب���داي���ة 

ذكرى  يحيون  الالجئني  من  املاليني 

نكبتهم بحقيقة ثابتة عنوانها: »العودة 

حق ال عودة عنه«، لذلك ال بد من:

ال�سيا�سية  لل�سراكة  �سيغة  اإي��ج��اد 

وت�سوية  الفل�سطينية  امل��ك��ّون��ات  ب��ني 

اأو�����س����اع ال��ب��ي��ت ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وف��ق 

احل�سار  اخ��راق  على  ت�ساعد  �سيغة 

خ��الل  م��ن  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال�سهيوين 

ت���واف���ق ال���ق���وى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة على 

�سيا�سية،  مب���ب���ادرة  ال��ع��امل  خم��اط��ب��ة 

من  الفل�سطينية  الثوابت  على  توؤكد 

و�سياغة  ال�����س��راع،   ق�سايا  خمتلف 

االأداء  تنا�سق  ت�سمن  م��وح��دة  خطة 

ال��ن�����س��ايل وال�����س��ي��ا���س��ي ع��ل��ى اأ���س��ا���س 

امل���ق���اوم���ة ب��ك��ل وج��وه��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة 

كذلك  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة.  وال�سيا�سية 

واإظ��ه��اره��ا  ال��الج��ئ��ني  حتييد ح��رك��ة 

كحركة توحيدية حول حق العودة. 

ال�سعبية  املقاومة  ا�ستنها�س  اإعادة 

ال�سعب  �سد االحتالل النتزاع حقوق 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ال��ت��ح��ري��ر وال���ع���ودة 

واال���س��ت��ق��الل، وذل���ك ل��ن ي��ك��ون اإال يف 

االتفاق على الثوابت الوطنية التي ال 

تقبل اأي م�ساومة، وعلى راأ�سها حترير 

دن�س  م��ن  الفل�سطيني  ال���راب  كامل 

واإقامة  الالجئني،  وع��ودة  االحتالل، 

الدولة الفل�سطينية.

ال�ستات  يف  الوطني  العمل  تفعيل 

املهاجر  يف  وخ�سو�ساً  الفل�سطيني، 

االأوروب����ي����ة واالأم���ريك���ي���ة، م���ن خ��الل 

ن�������س���اط���ات اإح������ي������اء ذك��������رى ال��ن��ك��ب��ة 

ال���ت���ي ت��ل��خ�����س ال���ي���وم ر����س���ائ���ل ل��ع��دد 

م���ن االأط��������راف امل��ع��ن��ي��ني ب��ال�����س��وؤون 

الفل�سطينية. 

ه��ذا ال��ع��ام وب��ع��د م�سريات ال��ع��ودة 

ال����ع����ام امل���ا����س���ي ال���ر����س���ائ���ل ع���دي���دة: 

امل��ف��او���س��ني  اإىل  االأوىل  ال���ر����س���ال���ة 

طاولة  اإىل  امل��دع��وي��ن  الفل�سطينيني 

ميثلوا  اأ�سبحوا  اأنهم  وهي  امل�ساومة، 

ال�سعب  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ف��ق��ط  اأن��ف�����س��ه��م 

بالدم  امل��ب��ادرة  اأخ��ذ زم��ام  الفل�سطيني 

خيار  اأن  الفل�سطيني  ال�سباب  واأث��ب��ت 

ال��وح��ي��د مهما  اخل��ي��ار  يبقى  ال���ع���ودة 

الثانية  الر�سالة  الت�سحيات،  ك��ربت 

اأن  وفحواها  ال�سهيوين،  الكيان  اإىل 

ت�سكن  وفل�سطني  زوال  اإىل  االحتالل 

يف ال��ق��ل��ب وال����وج����دان م��ه��م��ا ت��وال��ت 

االأج����ي����ال، وق����د ك���ان���ت دم�����اء ال��ف��ت��ي��ة 

وال�سباب يف ماورن الرا�س وعني �سم�س 

على  ���س��اه��داً  الفل�سطينية  وامل��ن��اط��ق 

امل�سا�س  اأن  كذلك  املا�سي،  العام  ذلك 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  اأب��ن��اء  مبكانة 

القوانني  خ��الل  من  ال�1948  مناطق 

العن�سرية لن مير و�سي�سطدم بجدار 

الفل�سطيني يف  ال�سعب  ال�سمود لدى 

اأرا�سي ال�48، الر�سالة الثالثة موجهة 

ال�سكوت عن  باأن  الدويل  اإىل املجتمع 

ممار�سات االحتالل ال�سهيوين ك�سف 

ال��دول��ي��ة«  »ال��ع��دال��ة  زي���ف م��ا ي�سمى 

ال��ع��دال��ة  واأن  االإن���������س����ان«،  و»ح����ق����وق 

االحتالل  ب��اإزال��ة  فل�سطني  م��ن  ت��ب��داأ 

واإقامة الدول الفل�سطينية بعد عودة 

الالجئني.

اأم���ا ال��ر���س��ال��ة ال��راب��ع��ة اإىل ال��دول 

ف��ي��م��ا بينها  ات��ف��ق��ت  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 

حلل  »ال�سعي  على  تن�س  مبادرة  على 

والر�سالة  الالجئني«،  لق�سية  ع��ادل 

لق�سية  الوحيد  العادل  احل��ل  اأن  هي 

اإىل  ب��ال��ع��ودة  اإال  ي��ك��ون  ل��ن  الالجئني 

ال����دي����ار وامل���م���ت���ل���ك���ات، وع���ل���ى ال��ن��ظ��ام 

�سيا�ساته،  ت��ع��دي��ل  ال��ع��رب��ي  ال��ر���س��م��ي 

ب���ح���ي���ث ت���ع���ي���د االع����ت����ب����ار ل��ل��ق�����س��ي��ة 

وت�ستجيب  الفل�سطينية،  واحل��ق��وق 

للتحديات التي تواجه االأمة العربية 

وق���������س����اي����اه����ا، مب�����ا يف ذل������ك جت�����اوز 

ال��ع��رب��ي��ة، واإع����ادة �سياغة  اخل��الف��ات 

ال��ع��الق��ات ال��ع��رب��ي��ة - ال��دول��ي��ة على 

اأ�سا�س احلقوق وامل�سالح العربية.

وال��ر���س��ال��ة االأخ�����رية ���س��ت��ك��ون اإىل 

عن  دف��اع��اً  �سقطوا  ال��ذي��ن  ال�����س��ه��داء 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ب����اأن دم��ك��م 

ل��ن ي��ذه��ب ه�����دراً، ب��ل ���س��ي��ك��ون دائ��م��اً 

امل��ن��ارة ال��ت��ي ت�سيء ط��ري��ق ال��ث��وار يف 

االنتفا�سة املقبلة..

�سامر ال�سيالوي
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»64« للـنـكـبـــة الـــذكـــرى الـ
فعاليات إحياء المناسبة.. والتحديات المستجّدة

 ال تزال ق�سية الفل�سطينيني من فئة فاقدي االأوراق الثبوتية تنتظر حاًل عاداًل ومن�سفاً مل�سكلتهم امل�ستمرة منذ عقود، 

حيث ي�ستمر احلراك التي تقوم به موؤ�س�سات حقوق االإن�سان الإيجاد �سيغة توفيقية للم�سكلة بني ال�سفارة الفل�سطينية والدولة 

اللبنانية، خ�سو�ساً وزارة الداخلية واالأمن العام الذي ي�سدر حالياً وب�سكل متقطع بطاقات اإقامة موؤقتة لبع�سهم، اأحد احللول 

وثيقة  يتعدى  كونه ال  الالجئني  املعنيون من  يرف�سه  الفل�سطينية، حل  ال�سلطة  �سادر عن  �سفر  ا�ست�سدار جواز  املطروحة 

منتق�سة للتعريف بحامله وال يخوله العودة اإىل اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(، وكونه ال يحمل 

رقماً وطنياً، وحامله ال ميلك بطاقة وطنية اأي�ساً، كما اأنه ال يخول حامله العودة اإىل لبنان اإذا ما خرج مبوجب ت�سوية.

وطالبت موؤ�س�سات حقوق االإن�سان بعدم اعتبار هذا اجلواز مبنزلة اأوراق ثبوتية، ومعاملة حامله كاأنه ال ميتلك اأي اأوراق، اأو 

اأن تكون اإقامة حملة تلك اجلوازات من فاقدي االأوراق الثبوتية جمانية ودائمة، وذلك لكي ال يتكبد من هو مهم�س اقت�سادياً، 

وممنوع من ممار�سة احلق يف العمل، اإذا ما اأ�سبح و�سعه كباقي الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، مبالغ مالية كبرية يف مقابل 

ا�ستخراج االإقامة.

ومن املعروف اأن فاقدي االأوراق الثبوتية هم الفل�سطينيون الذين جاوؤوا اإىل لبنان قبل العام 1982 من ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، ومل ي�ستطيعوا العودة ب�سبب رف�س ال�سلطات امل�سرية واالأردنية جتديد جوازات �سفرهم، واأ�سبح عددهم خم�سة 

اآالف الجئ غري معرف بهم يف لبنان لغاية اليوم.

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

م�شروع قانون الإيجارات اجلديد يطرح 

حلواًل تالقي ترحيباً من قبل املالكني، علماً 

اأنهم ال يرون فيه القانون املثايل، فيما مل 

امل�ستاأجرين  به من قبل  اأي ترحيب  يظهر 

الذين يطاردهم �سبح طردهم من �سققهم 

ي��ج��دد لهم  اإذا مل  ال��ر���س��ي��ف  وال���ن���وم ع��ل��ى 

العقد عند انتهائه، ويف حال مل جتد الدولة 

حلواًل لالإيجارات امللتهبة.

التي  املعاجلات  اأن كل  االأب��رز هي  احلقيقة 

ا�ستهدفت قانون االإيجارات على امتداد ن�سف 

امل�ستاأجرين  تن�سف  ب��ح��ل��ول  ت��ق��رن  مل  ق���رن 

وامل���ال���ك���ني، وم����ا ف��ع��ل��ت��ه ال���دول���ة واحل��ك��وم��ات 

لهذا  بتجاهلها  املتعاقبة  النيابية  واملجال�س 

امللف على مدى عقود هو اأنها عملت على تعميق 

ال��ه��وة ب��ني اأك��ر م��ن مليون م��واط��ن، حمدثة 

من  وامل�ستاأجرين  املالكني  بني  مريراً  �سراعاً 

�ساأنه اأن يدفع االأمور اإىل تهجري ق�سري جديد 

املواطنني  م��ن  ك��ب��رية  �سريحة  حكماً  �سيطال 

ويوقع الظلم باملالكني وامل�ستاأجرين معاً.

���س��وداوي��ة اإىل حد  ال��واق��ع��ي��ة  ال�����س��ورة 

اإي��ج��ار قدمي  عقد  األ���ف   140 ه��ن��اك  بعيد؛ 

���س��اري��ة امل��ف��ع��ول وت��ع��ود اإىل م��ا ق��ب��ل ال��ع��ام 

1998، وبني امل�ستاأجرين القدامى ثمة ن�سبة 
الدخل  ذوي  فئة  اإىل  ينتمون  مم��ن  كبرية 

امل��ح��دود ج���داً، ال ب��ل ودون امل��ح��دود، اأي اإن 

ت�ستطيع  ب��ال��ك��اد  ال��ع��ائ��الت  اآالف  ع�����س��رات 

بل  القدمي احل��ايل،  االإي��ج��ار  ت�سديد قيمة 

بالكاد ت�ستطيع تاأمني لقمة العي�س يف ظل 

الظروف احلياتية ال�سعبة، فكيف �ستتمّكن 

من دفع اأي زيادة، مهما كانت قيمتها، حتى 

واإن كانت زيادة متدرجة وت�ساعدية.

الكثري  يعاين  االأخ��رى،  ال�سفة  على 

م��ن ُم��الك االأبنية امل��وؤج��رة م��ن اأو���س��اع 

قيمة  ت���دين  ب�سبب  م���ردي���ة،  معي�سية 

م��ع احل��ال  وع���دم منا�سبتها  االإي���ج���ارات 

املعي�سية اليوم.

تفا�شيل امل�شروع اجلديد

ي��ت��األ��ف م�����س��روع ق��ان��ون االإي���ج���ار اجل��دي��د 

ثالثة  من  والعدل  االإدارة  جلنة  در�سته  ال��ذي 

بنود اأ�سا�سية تتعلق ب�»اإيجار االأماكن ال�سكنية«، 

مل�ساعدة  و»اإن�ساء �سندوق  التملكي«،  و»االإيجار 

العاجزين عن حتقيق بدل املثل« للم�ستاأجرين 

التي  ال��زي��ادات  تطبيق  ي�ستطيعون  ال  ال��ذي��ن 

يفر�سها القانون اجلديد.

ق���ان���ون  ف������اإن م�������س���روع  ال���ت���ف���ا����س���ي���ل،  ويف 

االإي��ج��ارات مي��دد االإي��ج��ارت مل��دة �ست �سنوات، 

وي��زي��د ب���دل االإي���ج���ار ال��ق��ائ��م ب��ت��اري��خ ���س��دور 

التي  االأوىل  التمديدية  ال�سنة  ويف  ال��ق��ان��ون، 

ت��ل��ي��ه، ب��ن�����س��ب��ة 20 يف امل��ئ��ة م���ن ف����ارق ال���زي���ادة 

ب��ني ب��دل االإي��ج��ار ال��ق��ائ��م وب���دل اإي��ج��ار املثل، 

ويت�ساعد تدريجياً كل عام، حتى ي�سبح البدل 

علماً  ال��رائ��ج،  للبدل  م��وازي��اً  لالإيجار  القدمي 

اأن الفارق القائم بينهما حالياً وا�سع جداً، وال 

اأعباءه،  تتحمل  اأن  امل�ستاأجرين  لغالبية  ميكن 

ويف حال مل ي�ستطع امل�ستاأجر ت�سديد املتوجب 

ع��ل��ي��ه، ي��ك��ون مب��ق��دور امل���ال���ك، وف���ق امل�����س��روع، 

اإلزامه برك امل�سكن.

��ن امل�����س��ت��اأج��ر م��ن ت�سديد  اأم���ا يف ح���ال مت��كُّ

اإذا  ال�ساد�سة،  ال�سنة  وبعد  فاإنه  عليه،  املتوجب 

بعقد  م��ل��زم  امل��اأج��ور،  يف  ال��ب��ق��اء  امل�ستاأجر  اأراد 

لثالث �سنوات فقط وملرة واحدة، وي�ساف اإىل 

العقد احلر خم�سة يف املئة من قيمة بدل املثل 

يف  اخلم�سة  ن�سبة  اأن  علماً  ك��زي��ادة،  وملحقاته 

اأ�سعار  اإىل ارتفاع  املئة ن�سبة كبرية جداً، نظراً 

ال�سقق اإىل حدود خيالية، ال �سيما �سمن بريوت 

يفوق  االأرخ�����س  ال�سقة  اإن  حيث  و�سواحيها، 

�سعرها ال�130 األف دوالر كحد تقريبي، مبعنى 

اأن بدل اإيجارها ال�سنوي ال يقل عن �سبعة اآالف 

و140 دوالراً، اأو ع�سرة اآالف و500 دوالر.. فمن 

يدفع،  اأن  القدامى  امل�ستاأجرين  من  ي�ستطيع 

اإذا ك���ان احل���د االأدن����ى ل��رات��ب��ه 800 األ���ف ل��رية 

يراجع  املطروح  امل�سروع  اأن  مثاًل؟! والغريب 

على  التعوي�س  لناحية  احل���ايل  ال��ق��ان��ون  ع��ن 

بعدد  التعوي�سات  دفع  يح�سر  كونه  امل�ستاأجر، 

اإن ال�سندوق  اإذ  حمدود جداً من امل�ستاأجرين، 

ف��ارق بدل  دفع  املعدمني على  مل�ساعدة  املقرح 

االإي����ج����ار ي��ت�����س��م��ن ���س��واب��ط حت���د م���ن ن�سبة 

امل�ستفيدين منه.

عائلة  األ����ف   80 اأن  االإح�������س���اءات  وُت��ظ��ه��ر 

اإيجار قدمي،  بدل  ذات  اأبنية  تعي�س يف  لبنانية 

امل�ستاأجر  فئة  ُتعترب من  فقط  منها  األ��ف   13
ال�سعيف. من هنا اأعلنت جلنة االإدارة والعدل 

ب�����س��ن��دوق خ��ا���س  ال��ع��م��ل  امل���ق���ام االأول ع���ن  يف 

ب��امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��الإ���س��ك��ان، ل��ت��اأم��ني ب��دالت 

لكن  ال��ق��ان��ون،  ���س��دور  بعد  الفئة  لهذه  اإي��ج��ار 

امل�ساعدات  لتح�سر  ت��راج��ع  اأن��ه��ا  يبدو  ال��ي��وم 

بفئة �سغرية جداً.

وي��ت�����س��م��ن امل�������س���روع ك���ذل���ك ن���وع���ني م��ن 

اآخر  ل�سبب  اأو  العائلية  لل�سرورة  اال���س��رداد؛ 

مل يحدد هذا ال�سبب. يف احلالة االأوىل يرتب 

ل��ل��م�����س��ت��اأج��ر ت��ع��وي�����س ال ي��ت��ج��اوز ب���دل اإي��ج��ار 

تعوي�س  ل��ه  يرتب  الثانية  ويف  �سنوات،  اأرب���ع 

ويتناق�س  �سنوات،  �ست  اإيجار  ب��دل  يتجاوز  ال 

املتبقية،  التمديدية  املدة  مع  ن�سبياً  التعوي�س 

ال��دف��اع عن  وه��ذا يخالف ما تطالب به جل��ان 

املئة  40 يف  اإخ��الء، وه��و  ب��دل  امل�س�تاأجرين من 

من ثمن امل�ستاأَجر.

وجهتا نظر

�سحايا  ه���م  ال��ق��دام��ى  امل�����س��ت��اأج��رون  ك���ان  اإذا 

امل�سروع املتداول، فاإن املالكني يعتربون اأنف�سهم 

ال��ذي  االإي��ج��ار  قيمة  ت��دين  ب�سبب  مغبونني، 

اإىل  ق��ي��ا���س��اً  ط��وي��ل��ة،  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  يتقا�سونه 

الظلم  معاجلة  لكن  املعي�سة،  غ��الء  م�ستوى 

الالحق باملالكني ال يجوز اأن تتم عرب الت�سبب 

ب��ظ��ل��م اآخ����ر ل��ل��م�����س��ت��اأج��ري��ن، واإل���غ���اء احل��ق��وق 

املكت�سبة لهم.

بهم  حلق  كبرياً  ظلماً  اأن  املالكون  يعترب 

جراء تهاون الدولة يف حت�سيل حقوقهم من 

وهي  مرة  حقيقة  اإىل  ويلفتون  امل�ستاأجرين، 

اأن معظم امل�ستاأجرين القدامى يقيم يف بيوت 
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قانون اإليجارات الجديد على صفيح ساخن
معالجات مترهلة ال ترضي المالك..       وال المستأجر

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

ملف خاص

اال�ستثنائي  ال��ق��ان��ون  ال��ع��م��ل مب��ف��ع��ول  ان��ت��ه��ى  امل��ا���س��ي،  اآذار  �سهر  م��ن   31 م��ن��ذ 

اإط��ار  يف  وال��ع��دل  االإدارة  جلنة  ت��زال  وال   ،92/160 القانون  القدمية،  ل��الإي��ج��ارات 

االإعداد للقانون الذي مت االإف�ساح عن جزء كبري من فحواه وم�سمونه على ل�سان 

املقابل، تطلق جتمعات  النائب روبري غامن يف ت�ساريح عديدة. ويف  اللجنة  رئي�س 

امل�ستاأجرين القدامى وجلان الدفاع عن حقوقهم مواقف راف�سة للقانون داعية اإىل 

اإىل  رة  املوؤجَّ االأبنية  مالكو  يدعو  بينما  �سنوات،  ع�سر  الأك��ر من  به  البحث  تاأجيل 

اإ�سدار قانون االإيجارات يف اأقرب وقت؛ تطبيقاً للد�ستور واإن�سافاً للحق.

انتهــاء الصـالحيــة

بالسير  والمستأجر  المالك  بين  العالقة  تستمر 
فوق صفيح ساخن منذ اإلعالن عن بدء إعداد قانون 
جديد لإليجار. في الحقيقة، هذه العالقة لم تعرف 
الهدوء على مدى عقود طويلة في ظل قانون اإليجار 
القديم الممدد له قسرًا الذي ال يرضي المالكين، وال 
يبدو أنها ستتحسن في ظل القانون الجديد بالنظر 

إلى كم االنتقادات والمآخذ التي سجلت ضده..
من جهة، لطالما أثيرت حفيظة المالكين القدامى 
جراء تجميد قيمة اإليجارات عند بوابة الستينات، 
منطق..  أي  يقبله  ال  بشكل  اإليجار  عقود  وتأبيد 
المالكين  أصبحوا  المستأجرين  أن  يشعرون  هم 
الفعليين؛ يتوارثون وأوالدهم الشقق المستأَجرة، 
فيما أبناء المالك القدامى ال يجدون مكانًا يسكنون 

فيه، أو مردودًا الئقًا يعّوض ذلك.
 من جهة ثانية، يقف المستأجرون القدامى عند 
بعد  محالة،  ال  الشارع  إلى  بهم  يودي  قد  مفترق 

القانون  بموجب  اإليجارات  على  الزيادات  إق��رار 
الجديد. هم يبدون كمن ينتظر مصيره، ويعتبرون 
أن القانون الجديد موجه ضدهم، خصوصًا أنه لم 
في  القدامى  المستأجرين  عن  ممثل  إشراك  يتم 
ممثلين  وجود  رغم  والعدل،  االدارة  لجنة  جلسات 
واتهم  وغيرهم،  اإلسكان  ومصرف  نقابات  عن 
مصالح  تمثل  بأنها  والعدل  اإلدارة  لجنة  هؤالء 
والمصارف  العقارية  والشركات  المالكين  كبار 
لتحرير  المعد  المشروع  في  ورأوا  البناء،  وتجار 
لهؤالء وضع  أنه سيضمن  السكني،  اإليجار  عقود 
اليد على كافة األبنية القديمة والعقارات العائدة 
لها بعد تحريرها، السيما في المدن، وتحديدًا في 
بيروت وضواحيها، حيث قيمة العقارات متضخمة 
مقابل  المليارات  حصد  لهم  سيتيح  مما  للغاية، 
تشريد آالف العائالت التي لن تجد مأوى لها في 

ظل الغالء المعيشي، وغالء اإليجارات.
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واحدة، اأو م�سروف يوم واحد لعائلة �سغرية، 

اأي ما يعادل 40 الف لرية لبنانية كبدل ملنازل 

تفوق م�ساحتها املئة واخلم�سني مراً مربعاً، 

على  فيح�سلون  امل��ح��ظ��وظ��ون  امل��ال��ك��ون  اأم���ا 

اأق�سى، وهو ما اأدى اإىل  األف لرية كحد   100

ال  الذين  املالكني  غالبية  عند  مادية  �سائقة 

ي�ستفيدون من اأمالكهم، و�سلت بهم اإىل عدم 

يعلن  كما  دواء،  على  احل�سول  على  ال��ق��درة 

دائماً جتمع مالكي االأبنية املوؤجرة يف لبنان، 

بع�س  يف  املالكني.  حقوق  عن  ال��دف��اع  وجلنة 

وال��وا���س��ع��ة ال يتخطى  القدمية  امل��ن��ازل  ه��ذه 

عائلة  مينع  ف��ه��ذا  ال�سخ�سني  ال�سكان  ع��دد 

فيها،  العي�س  من  اأ�سخا�س  �ستة  من  موؤلفة 

اأك��د باتريك رزق اهلل، وهو  ويف ه��ذا االإط���ار، 

يف  املوؤجرة  البنية  مالكي  جتمع  رئي�س  نائب 

لبنان، اأن مطالب املالكني القدامى ال تهدف 

اإىل  تهدف  بل  ال�سارع،  امل�ستاأجر يف  رمي  اإىل 

تامني ب��دل اإي��ج��ار ع��ادل، من خ��الل االإق��رار 

اإي���ج���ارات ع���ادل ومن�سف.  ل��ق��ان��ون  ال���ف���وري 

االإخ��الء، فهذه  بالتعوي�س عند  املطالبة  اأما 

املالكني،  ونظر  بنظره  بدعة  تعترب  املطالب 

بعد  امل�ستفيد  خانة  يف  امل�ستاأجر  ت�سع  الأنها 

�سبه  �سكل  يف  ي�سكن  عاماً  ثالثني  م�سى  اأن 

جماين. 

عن  ي��ت��غ��ا���س��ى  اهلل  رزق  اأن  ال���وا����س���ح  م���ن 

حقيقة الو�سع، واأنه بالنظر اإىل تردي االأو�ساع 

يعد  اللبنانيني،  ملعظم  واالقت�سادية  املعي�سية 

احلديث عن رفع االإيجارات مبنزلة خنجر اآخر 

يغر�س يف �سدورهم، بينما هم بالكاد يتمكنون 

اأي�ساً  ميكن  ال  اأح���داً  لكن  قوتهم،  ت��اأم��ني  م��ن 

املواطنني  من  اأي�ساً  وه��م  املالكني،  ه��وؤالء  ل��وم 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ال���ذي���ن ي�����س��م��ل��ه��م غ����الء االأ���س��ع��ار 

وغياب دعم الدولة و�سيا�ساتها التنموية.

جتدر االإ�سارة اإىل اأنه عندما اقرت الزيادة 

على املاأجور عام 2012، انعك�س هذا الو�سع على 

زيادة االإيجارات بن�سبة 16.5 يف املئة، لكن هذه 

الن�سبة مل تلبِّ طموحات املالكني القدامى، كما 

اأنها مل تر�س امل�ستاأجرين، فكيف احلال اليوم 

ما  اأ���س��ع��اف  اأ���س��ع��اف  بدفع  مطالبتهم  م��ع  اإذاً 

كانوا يدفعونه؟!

يف امل���ق���اب���ل، ت���ق���ول رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة ال���دف���اع 

ع��ن امل�����س��ت��اأج��ري��ن ال��ق��دام��ى؛ ال��دك��ت��ورة م��اري 

دب�����س: »ت��ه��م��ن��ا ال��ع��دال��ة، ون��ح��ن ال ن��اأخ��ذ حق 

اإذ  مت��ام��اً،  العك�س  على  ب��ل  ال��ق��دام��ى،  املالكني 

اإننا تقدمنا قبل عدة �سنوات مب�سروع االإيجار 

ال��ت��م��ل��ك��ي، ال����ذي ي��ن�����س ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ه��ن��اك 

اتفاق مع املالكني القدامى بكفالة الدولة على 

يتعلق  التي كانت حددت مبدئياً يف ما  الن�سبة 

باخللوات لالإيجارات القدمية، على اأن تاأخذها 

هذا  ي�سكل  اأن  اأو  م�ساكن،  فيها  وتبني  الدولة 

امل�ستاأجرون  ي�ستطيع  لكي  معينة  كفالة  املبلغ 

الحقاً  ويتمكنوا  م��ن��زاًل  ي�سروا  اأن  ال��ق��دام��ى 

م��ن اإي��ف��اء ���س��ع��ره، الأن���ه ك��م��ا ن��ع��رف اأن اأ���س��ع��ار 

االإيجارات يف بريوت وحولها مرتفعة جداً، وال 

ميكن الأي كان اأن يدفعها«.

م�ساكن  ب��ن��اء  ن��ري��ده  »م���ا  دب�����س:  وت�سيف 

�سعبية وم�ساكن متو�سطة، اأي اأن تكون م�ساألة 

القدامى  امل�ستاأجرين  وحقوق  االإي��ج��ار  قانون 

ترجم  ال��ت��ي  االإ�سكانية  ال�سيا�سة  �سمن  م��ن 

وعندها  الكفيلة،  ه��ي  ال��دول��ة  وت��ك��ون  بخطة، 

عدة  ذلك  وقلنا  املناق�سة،  يف  مانع  لدينا  لي�س 

مرات، فنحن ل�سنا حمتلني، لكننا نطالب بحق 

بدل خلو يف حال مت ترك املنزل، وعندئذ على 

متلكي،  اإيجار  وفق  منزل  �سراء  تاأمني  الدولة 

يكون  ثم  االأوىل،  الدفعة  اخللو  بدل  يكون  اأي 

ه��ن��اك دف��ع��ات ���س��ه��ري��ة ب��اإ���س��راف م��ن املجل�س 

ال��وط��ن��ي ل��الإ���س��ك��ان ب��اجت��اه ال��و���س��ول اإىل دفع 

اإيجار متلكي اأو وفق قرو�س من امل�سارف، وكنا 

قدمنا م�سروعاً متكاماًل عن هذا املو�سوع، كما 

اأننا و�سعنا اقراحاً يف ما يتعلق باإمكانية �سراء 

املالك  اإىل  بالن�سبة  للت�سهيل  املنزل،  امل�ستاأجر 

القدمي، ولي�س فقط للم�ستاأجر«.

الإيجار التملكي

احل���ل امل��ط��روح حل��ل ه���ذه االأزم����ة يف نظر 

اإ���س��دار ق��رار اعتماد »االإي��ج��ار  البع�س ك��ان يف 

موؤ�س�سة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  يتم  ال���ذي  التملكي«، 

باالإيجار  امل�ستثمر، ويق�سد  وامل�سرف  االإ�سكان 

امل�ستاأجر  يعطي  ال��ذي  االإي��ج��ار  عقد  التملكي 

عليه عند  لقاء ثمن متفق  امل��اأج��ور  حق متلك 

االأق�����س��اط  احت�ساب  م��ع  االإي���ج���ار،  اإج����راء عقد 

املدفوعة منه كبدالت اإيجار من اأ�سل الثمن.

اللجنة  تو�سلت   2004 ال��ع��ام  اأن��ه يف  ُي��ذك��ر 

وبعد  لالإ�سكان،  الوطنية  املوؤ�س�سة  طريق  عن 

اإىل  حينها،  وال��ع��دل  االإدارة  جلنة  م��ع  نقا�س 

اعتماد »االإيجار التملكي« الذي مل يب�سر النور 

امل�سروع بعد كل االأحداث االأمنية التي �سهدها 

معظم  اأن  اإىل  ون��ظ��راً   ،2005 العام  منذ  لبنان 

�سكان املدن �سيوف ال يقرعون يف املدن، حيث 

اأف���ر حما�سة ال��ن��واب عن  ي��ق��ط��ن��ون، وه���و م��ا 

متابعة هذا امللف.

اأخرياً، بني امل�ستاأجر واملالك والدولة حلقة 

مفرغة تدور منذ �سنوات، واحلل مل يولد بعد، 

وال حتى »قي�سرياً«، واحلقيقة التي ال ميكن 

اإنكارها، هي اأن قانون االإيجار اجلديد الذي 

االإدارة  جلنة  طاولة  على  �سنني  منذ  ُيدر�س 

وال���ع���دل ال��ن��ي��اب��ي��ة م���ن دون ج����دوى ت��الئ��م 

الو�سع اللبناين، �سيوّلد كارثة اجتماعية. 

غري  وم���ن  ال��د���س��ت��ور،  كفله  ال�سكن  ح��ق 

امل�سموح الأحد مهما عال �ساأنه نزع هذا احلق 

من امل�ستاأجرين القدامى، لكن يف املقابل من 

حتملوا  ال��ذي��ن  ه��م  حقوقهم  امل��ال��ك��ني  مينح 

�سنة   40 ط���وال  واأخ��ط��اءه��ا  ال��دول��ة  تقاع�س 

ومن يعو�س عليهم خ�سارتهم؟!

اإعداد هناء عليان
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قانون اإليجارات الجديد على صفيح ساخن
معالجات مترهلة ال ترضي المالك..       وال المستأجر

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

ال��ذي  االإي��ج��ارات  ق��ان��ون  م�سروع  بنود  ك��ل  انك�سفت  بعدما 

تعده جلنة االإدارة والعدل النيابية، ت�ساءل امل�ستاأجرون يف بيان 

ويقرون  يعرفون  التي  الزيادات  والعدل يف  التوازن  »هل  لهم: 

العجز؟  �سبب  ع��ن  ي�����س��األ  وال  دفعها  ع��ن  ع��اج��ز  امل�ستاأجر  اأن 

ال���زي���ادات بت�سحيحات االأج���ور  ال��ت��وازن وال��ع��دل يف رب��ط  ه��ل 

 7 ي��وازي  املثل مبا  ب��دل  ال�سنوي وحتديد  الت�سخم  وم��ع��دالت 

يف املئة من قيمة املاأجور؟ هل التوازن والعدل اأن تناأى الدولة 

بنف�سها بالن�سبة لالأبنية امل�ستاأجرة من موؤ�س�ساتها وال ي�سملها 

اإل��غ��اء عقود االإي��ج��ارات بعد  ال��ت��وازن وال��ع��دل يف  القانون؟ هل 

اأو  ع��ام��اً  واأرب��ع��ني  ع�سرين  ب��ني  عليها  وق��د م�سى  �سنوات  �ست 

املالكني وممثليهم  راأي  والعدل يف ح�سور  التوازن  يزيد؟ هل 

ويغيب  والعدل،  االإدارة  وامل�سارف يف جلنة  العقارية  ال�سركات 

راأي امل�ستاأجرين ومطالبهم؟

االإدارة  جلنة  م�سروع  يف  وارد  هو  ملا  وبناء  امل�ستاأجرين،  اإن 

والعدل، يعرفون االأجوبة، ويعرفون كيف ميكن حتقيق التوازن 

واإقامة العدل يف ال�سارع، ويعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم 

يف ال�سكن والتعوي�س، عرب االأ�ساليب الدميقراطية، ولي�س عند 

وكالء املالكني و�سما�سرة امل�سارف وممثلي ال�سركات العقارية«. 

اأم���ا جتمع مالكي االأب��ن��ي��ة امل���وؤج���رة، ف���رّد يف ب��ي��ان ل��ه على 

بتجمعات  ي��ع��رف  م��ا  ق��ب��ل  م��ن  ت�سليلية  »م���واق���ف  ���س��م��اه  م��ا 

القدامى  املالكني  جمعيات  جميع  اإىل اأن  الفتاً  امل�ستاأجرين«، 

وجلانهم واحتاداتهم مل ت�سارك قط يف اإعداد امل�سروع اجلديد 

اأنها فعلت ملا وافقت على التحرير التدريجي  لالإيجارات، ولو 

القانون  يقره  ال��ذي  البدعة  التعوي�س  على  وال  ل��الإي��ج��ارات 

اأو الأي �سبب اآخر. وطالب التجمع  اجلديد لل�سرورة العائلية 

و�سائل االإعالم عدم االإعالن عن هذه االأكاذيب واالأ�ساليل يف 

اأي �سياق كان وعلى ل�سان اأي كان. 

»القانون اجلديد منحاز للم�ستاأجرين  اأن  التجمع  واعترب 

واملقرحات  احللول  يقدم  فهو  القدامى،  املالكني  ح�ساب  على 

املتو�سطي  اأو  ال��ع��اج��زي��ن  امل�ستاأجرين  ق�سايا  يف  تنظر  ال��ت��ي 

احلال، فيما املالك جمرب على انتظار �ست �سنوات لتقا�سي بدل 

املثل، وجمرب على دفع تعوي�سات االإخالء لل�سرورة العائلية اأو 

الأي �سبب اآخر، وهو جمرب اأي�ساً على حتمل خ�سائره الكبرية 

جداً الأكر من اأربعني عاماً خلت، من دون اأن يلحظ القانون 

اجلديد اأي تعوي�س له عن هذه اخل�سائر التي ال تقدر بثمن، ال 

بالتعوي�سات املادية وال باالإعفاءات ال�سريبية التي كنا طالبنا 

بها مراراً وتكراراً يف بيانات اإىل النواب وامل�سوؤولني«.

على  اإليها  ي�سند  التي  العقارية  ال�سركات  اإن  اإىل  واأ���س��اروا 

ل�سان امل�ستاأجرين القدامى امل�ساركة يف اإعداد القانون اجلديد 

هي تلك التي ت�ستفيد من الو�سع احلايل لالإيجارات القدمية 

ل�سراء اأبنية املالكني القدامى يف بريوت وال�سواحي. 

رأي المستأجرين
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دخلت م�صر مرحلة جديدة من ال�صراع، 

بييعييد فيي�ييصييل ا�ييصييتييمييرار الييتييفيياهييم بيين املجل�س 

طنطاوي  ح�صن  امل�صري  بزعامة  الع�صكري 

من جهة، والإخوان امل�صلمن من جهة ثانية، 

يكتنفها  الييغييمييو�ييس  املييرحييليية لييييييزال  وهييييذه 

يف  املييقييّررة  الرئا�صية  بالنتخابات  تطيح  قد 

حزيران املقبل.

املييتييبييادليية  اليي�ييصييميياح  اأّن مييرحييليية  اليييواقيييع 

بيييين اليييطيييرفييين الأقيييييويييييين يف ميي�ييصيير قييد 

املقبل  ال�صتحقاق  اأّن  اعتبار  على  انق�صت 

ومقّدراتها  مب�صر  مي�صك  من  فعاًل  ُيقّرر 

ال�صيا�صي  امل�صري  وبالتايل  مقبلة  ل�صنوات 

ت�صتلمها  اأن  ميييكيين  اليييتيييي  واليييتيييوّجيييهيييات، 

ال�صراع دخل  فاإّن  امل�صرية، ولذلك  الإدارة 

الع�صكري  املجل�س  بحيث  الييزجيياجيية،  عنق 

النتخابات  فيها  ُينجز  اأن  للد�صتور  يريد 

عليه  �صيكون  كيف  فعاًل  ليعرف  الرئا�صية 

باعها  طييول  وكييم  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  دور 

البالد،  يف  والإدارة  ال�صيا�صية  العملية  يف 

وهي املوؤ�ص�صة التي ُت�صك بزمام م�صر منذ 

منذ  فقط  ولي�س  بييا�ييصييا،  علي  حممد  عهد 

ثورة ال�صباط الأحرار بقيادة عبد النا�صر 

التوّجهات  طبيعة  تييغييرّيت  واإن   ،1952 عييام 

ال�صيا�صية.

اأّمييييييا »الإخيييييييييوان امليي�ييصييلييمييون« فيييريييييدون 

باملوؤ�ص�صات  لالإم�صاك  الرئا�صية  النتخابات 

ت�صبح  وبييالييتييايل  والييتيينييفيييييذييية،  الت�صريعية 

وبيدها  ال�صلطة  حتييت  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

مبا�صرة، فيتم اإخ�صاع الع�صكر عرب الد�صتور 

يت�صّكل  اأن  ما ميكن  وفييق  ياأتي لحقاً  الييذي 

واملغّطات  البالد  رئي�س  بتوّجهات  جلنة  من 

ت�صريعياً من الربملان، وكذلك احلكومة التي 

ومن  الرئي�س  يييدي  بن  �صتكون خارجة من 

رحم النظام الإخواين.

انتخابات  عن  الفا�صلة  فاملرحلة  اإذاً،   ..

و�صيكون  باملخا�صات  حافلة  �صتكون  الرئا�صة 

ي�صتمّد  الييذي  الع�صب  هييو  التحرير  ميييييدان 

ولذلك  ال�ييصييتييمييرار،  �صرعية  طييرف  اأي  منه 

فيييياإّن الإخيييييوان جليييياأوا اإىل امليييييييدان اليييذي مل 

ي�صاركوا يف فعالياته مع بداية الثورة اإىل ما 

الذين  »خييّونييوا«  بل  �صقوط مبارك، ل  قبيل 

التغيري  اإجنيياز  حتى  امليدان  يف  البقاء  اأرادوا 

اأن ال�صغط يف امليدان  احلقيقي، على اعتبار 

حلركتهم  ال�صتجابة  على  الع�صكر  �صريغم 

ال�صتعجالية، فيما الع�صكر لي�س بهذا الوارد 

ملتزم  باأنه  اإعالناته  ُيكّرر  واأن  الباطن  من 

بت�صليم ال�صلطة قبل مطلع توز املقبل، مع 

قبل  الد�صتور  اإجنيياز  �ييصييرورة  على  الت�صديد 

النتخابات.

ويف عملية اإجناز الد�صتور تكمن القطبة 

املجل�س  ول�ييصيييييمييا  اجلييميييييع  اإن  اإذ  املييخييفييييية، 

ا�صتحالة  الإدراك،  تيييام  ُيييييدرك  الع�صكري 

الد�صتور  لو�صع  تاأ�صي�صية  جمعية  ت�صكيل 

على اأنقا�س اللجنة ال�صابقة يف وقت ق�صري، 

�صيما  ال�صهرين،  يتعّدى  ل  الوقت  اإن  حيث 

اأطيياحييت باجلمعية  الييتييي  اأن اخلييالفييات هييي 

الن�صو�س  على  بالتفاق  فكيف  التاأ�صي�صية، 

الييد�ييصييتييورييية يف ظيييّل ا�ييصييتييداد اليي�ييصييراع على 

ال�صتقطاب ال�صيا�صي بن القوى املت�صارعة.

ومييييا اليييتييياأكيييييييد والييتيي�ييصييديييد عييلييى اإجنيييياز 

على  الرماية  اإل  النتخابات  قبل  الد�صتور 

النتخابات والإطاحة مبوعدها لالنتخابات 

الرئا�صية ولو �صّكل »كارثة« باملعنى ال�صيا�صي، 

وليييذليييك فييييياإّن املييجييليي�ييس الييعيي�ييصييكييري ييييرى اأّن 

يف  الرئا�صية  لالنتخابات  املييطييروح  الييبييديييل 

حيييزييييران يف حيييال عيييدم اإجنيييياز الييد�ييصييتييور هو 

ت�صكيل جمل�س رئا�صي كخطوة اتفافية ينتج 

عنها ا�صتمرار حكم الع�صكر بطريقة اإبداعية 

الع�صكري  املجل�س  ت�صليم  على  تقوم  جديدة 

الذي  الرئا�صي  للمجل�س  البالد  �صوؤون  اإدارة 

يتحّكم باإدارته املجل�س الع�صكري.

لذلك، فاإّن جميع املر�صحن ولي�س فقط 

ا�صتمرار  من  يتوّج�صون  امل�صلمون  الإخيييوان 

يعني حماولة  ما  النتقالية  املرحلة  واإطالة 

�صّمي  الذي  امل�صري  ال�صعبي  تفريغ احلراك 

واإعييييادة  الييتييغيييييريي،  ميين م�صمونه  بييالييثييورة 

كمقدمة  الرئا�صة  موؤ�ص�صة  على  اليد  و�صع 

لإجها�س »الثورة«.

وهذا املنطق يتفق عليه جميع املر�صحن 

للرئا�صة با�صتثناء »اأحمد �صفيق«، اآخر رئي�س 

حكومة يف عهد مبارك ولذلك فاإّن الإخوان 

امليي�ييصييلييميين اليييذيييين كيي�ييصييبييوا عيييرب النييتييخييابييات 

اجلييييييولت اليي�ييصيييييا�ييصييييية اليي�ييصييابييقيية يييي�يييصيييّددون 

لنقل  الطريق  خريطة  الييتييزام  �ييصييرورة  على 

ال�صلطة اإىل املدنين.

احلييقيييييقييي  الييييوجييييه  هييييو  هيييييذا  كيييييان  واإذا 

لل�صراع، فاإّن م�صاألة امل�صتبعدين عن الرت�ّصح 

وجوه  اأحد  اإّل  لي�صت  الرئا�صية  لالنتخابات 

املييعييركيية حتيييت ميي�ييصييميييييات خمييتييلييفيية، وتييبييقييى 

ُيعقد  باجتماع  مرهونة  الأ�ييصييعييب،  العملية 

يييييوم الأحيييييد املييقييبييل لييالتييفيياق عييلييى مييعييايييري 

لختيار اأع�صاء اللجنة التاأ�صي�صية اجلديدة، 

املييفييرت�ييس اأن تييتييمييّثييل فيييييهييا جييميييييع الييقييوى 

واملجتمعية،  والفكرية  ال�صيا�صية  والأطياف 

لتقوم بو�صع د�صتور جديد ُيحّدد �صالحيات 

ومهام الرئي�س ب�صكل اأ�صا�صي.

خال�صة القول، اإّن الكبا�س الدائر حالياً، 

طرفاه امل�صتعجلون على انتخاب رئي�س، وبن 

امل�صتعجلن على اإجناز �صياغة د�صتور جديد، 

كم�صر  لييبييالد  د�ييصييتييور  ُييي�ييصيياغ  اأن  فهل ميكن 

النظام  طبيعة  ُييييحيييّدد  �ييصييهييرييين  اأو  �صهر  يف 

ال�صيا�صي؟

الذين  املر�صحن  ق�صية  ح�صم  وبانتظار 

يييحييق لييهييم ال�يييصيييتيييميييرار يف خيييو�يييس املييعييركيية 

الييرئييا�ييصييييية، ظييهييرت ميييوؤ�يييصيييرات خييطييرية قد 

امل�صلمن  الإخييييوان  على  التاأليب  يف  ت�صاعد 

والإدلء  اإعالمية  حريات  ق�صية  باعتبارها 

بييييييياآراء وحيييتيييى اإدراجيييييهيييييا �ييصييميين املييمييار�ييصييات 

الالدميقراطية، وهي تلك املتعلقة بال�صكاوى 

على  حم�صوبن  كييانييوا  �صحافين  منع  ميين 

يزيد  مييا  الكتابة،  ميين  مييبييارك  ح�صني  نييظييام 

العزل باجتاهات  من خميياوف تييّدد قوانن 

وفتح  ال�صيا�صي  الييعييزل  قييانييون  بعد  خمتلفة 

اأبواب نار جديدة على الإخوان امل�صلمن.

يون�س عودة
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عــربــي

سقوط هدنة اإلخوان والعسكر تطيح باالنتخابات الرئاسية المصرية
صياغة الدستور تُرحّل االنتخابات الرئاسية المصرية

طييرح اإقييييدام قيييوات جيينييوب اليي�ييصييودان على احتالل 

اإذا  عما  ال�صوؤال  ال�صمال،  يف  النفطية  هجليج  مدينة 

اخلرطوم  بن  النا�صب  باخلالف  مرتبطاً  الأميير  كان 

وجوبا حول تابعية بع�س املناطق احلدودية، خ�صو�صاً 

الر�صوم  قيمة  ب�صاأن  اأو  بالنفط،  الغنية  اأبيي  منطقة 

نقل  لييقيياء  لل�صمال  اجليينييوب  يييدفييعييهييا  اأن  يييجييب  الييتييي 

برتوله عرب ال�صمال، اأم اأن ذلك ل يعدو جمرد مقدمة 

اإ�ييصييعييال احليييرب يف �ييصييييياق تنفيذ  وذريييعيية لييلييعييودة اإىل 

اأجندة اأمريكية �صهيونية؟

اخلييرطييوم،  حكومة  اأن  يلحظ  للتطورات،  املتتبع 

الطويلة  احلييرب  اإنييهيياء  تيينييازلت كبرية مقابل  قدمت 

مع اجلنوب، وحتقيق ال�صالم وال�صتقرار، وو�صع حد 

للعقوبات التي تفر�صها الدول الغربية عليه، وتثلت 

هذه التنازلت يف: 

ي القبول بانف�صال اجلنوب عن الوطن الأم. 

املوجودة  النفطية  الييروة  من   ٪75 عن  التخلي  ي 

يف اجلنوب، وما تدره من عائدات هامة من العمالت 

ال�صعبة.

غيييري اأنيييييه بييعييد اأ�يييصيييهييير مييين قيييييييام دولييييية اجلييينيييوب، 

واعيييييرتاف اخليييرطيييوم بييهييا، عييياد الييتييوتيير بيين اجليينييوب 

جنوبية  قيييوات  بقيام  بييداييية  ذلييك  وجت�صد  واليي�ييصييمييال، 

اأبيي  منطقة  يف  ال�صوداين  للجي�س  دورييية  مبهاجمة 

بفر�س  اجلي�س  ورد  عليها،  واملييتيينييازع  بالنفط  الغنية 

�صيطرته على املنطقة، ومن ثم قبول الطرفن بن�صر 

التييفيياق على حل عرب  يتم  ريثما  �صالم،  قييوات حفط 

اإجراء ا�صتفتاء ل�صكانها.

اإل اأن التوتر ازداد على اإثر اإقدام بع�س اجلماعات 

بيياإثييارة  وكييردفييان  الأزرق  النيل  منطقتي  يف  املييتييمييردة 

ال�صطرابات بدعم من اجلنوب، وهي جمموعات كان 

اتفاق  مبوجب  اجلنوب  اإىل  ان�صحابها  املفرو�س  من 

ال�صالم، باعتبارها جزءاً من اجلي�س ال�صعبي اجلنوبي، 

ويف اإطار التهرب من تنفيذ هذا اللتزام، اأقدمت هذه 

الثورية،  اجلبهة  ت�صمى  مييا  ت�صكيل  على  املجموعات 

اإنييهييا معار�صة  وطييييرح �ييصييعييارات انييفيي�ييصييالييييية، واليييقيييول 

�صمالية، ول عالقة للجنوب بها.

داعم  �صعبي  تاأييد  بعد ف�صل اجلبهة يف خلق  لكن 

�ييصيييييطييرتييهييا، وجنيييياح اجلي�س  فيير�ييس  ميين  لييهييا ميكنها 

اجلنوب  الأميييين، جلئت حكومة  فيير�ييس  يف  اليي�ييصييوداين 

اإىل افييتييعييال خيييالف حيييول ر�ييصييوم نييقييل نييفييط اجليينييوب 

وامتنعت  مرتفعة،  ر�ييصييوميياً  باعتبارها  ال�صمال،  عييرب 

عيين دفييعييهييا، وعييمييدت اإىل وقيييف اإنييتيياج نييفييط اجليينييوب، 

ال�صمال  مييع  اجلييارييية  املييفيياو�ييصييات  نييتييائييج  تنتظر  ومل 

بييرعيياييية اأفييريييقييييية لييالتييفيياق عييلييى حييل و�ييصييط، وقييامييت 

مدينة  باحتالل  تثلت  ت�صعيدية  ع�صكرية  بخطوة 

من  ال�صودان  اإنتاج  ن�صف  وتعطيل  النفطية،  هجليج 

قواتها  اإر�ييصييال  اإىل  دفييع حكومة اخلرطوم  ما  النفط، 

ل�صتعادة �صيطرتها على هجليج، يف ظل رف�س جنوبي 

بهدف  دولية  قييوات  بن�صر  واملطالبة  منها  بالن�صحاب 

اأبيي،  اأمر واقع، وحماولة مقاي�صتها مبنطقة  فر�س 

النار، كما  واإ�ييصييرار حكومة اخلرطوم على عدم وقف 

طالب جمل�س الأمن، حتى يتم حترير املنطقة بدون 

�صروط.

اإن هذا الت�صعيد املمنهج من قبل حكومة اجلنوب، 

اإ�صرائيلي  قيييرار  وجيييود  خييانيية  اإل يف  و�ييصييعييه  ل ميييكيين 

الييتييدهييور  اأن  خ�صو�صاً  بالت�صعيد،  م�صبق  اأمييريكييي 

الفادح مب�صلحة  الأمني يعقد الو�صع ويلحق ال�صرر 

ويهدد  ال�صواء،  ال�صمال واجلنوب على  ال�صودانين يف 

تطيح  جييديييدة  �صاملة  حييرب  نحو  النيييزلق  باحتمال 

اليي�ييصييالم، وتعطل فيير�ييس ال�ييصييتييقييرار وحتقيق  بيياتييفيياق 

يعزز ذلك  ال�صودانين، وما  التنمية وحت�صن معي�صة 

العوامل التالية:

- وجييييود خمييطييط اأميييريكيييي اإ�ييصييرائيييييلييي لإ�ييصييعيياف 

اليي�ييصييودان وميينييعييه ميين ال�ييصييتييقييرار وا�ييصييتييثييمييار ثييرواتييه، 

كيانات  اإىل  وتزيقه  تفكيكه  عملية  ا�صتكمال  بهدف 

طييائييفييييية وعيييرقييييييية، وحتيييوييييل دوليييية اجلييينيييوب املييدييينيية 

مرتكز  اإىل  واأمييريكييا،  »اإ�ييصييرائيييييل«  دعييم  اإىل  بوجودها 

رئي�س  بيين  التييفيياق عليه  مييا مت  ذليييك، وهييو  لتحقيق 

الإ�صرائيلين  وامل�صوؤولن  كري  �صيلفا  ال�صودان  جنوب 

خيييالل زييييييارة كيييري لييلييكيييييان اليي�ييصييهيييييوين ليي�ييصييكييره على 

م�صاندته للحركة ال�صعبية.

- انيييقيييالب وا�ييصيينييطيين عييلييى تييعييهييداتييهييا لييلييخييرطييوم 

اإجراء  بعد  ال�صودان،  على  املفرو�صة  العقوبات  باإلغاء 

ال�ييصييتييفييتيياء عييلييى تييقييرييير ميي�ييصييري اجلييينيييوب، وقيييييامييهييا 

وا�صتعداد  ال�صودان،  لدعم  دويل  موؤتر  عقد  بعرقلة 

الكونغر�س الأمريكي ملناق�صة �صيغ جديدة للعقوبات.

لي75%  خ�صارته  تعوي�س  ميين  اليي�ييصييودان  تكن   -

من اإنتاج النفط املوجود يف اجلنوب، والعملة ال�صعبة 

املتاأتية منه، عرب اإنتاج الذهب، وجناحه خالل الفرتة 

الهدوء يف حتقيق تطور كبري يف  املا�صية من  القليلة 

و�صعه القت�صادي، مل يتمكن من حتقيقه على مدى 

اخلم�صن �صنة املا�صية، واإذا ما ا�صتمر ال�صتقرار فاإن 

الكبرية  ثييرواتييه  ا�صتثمار  قيييادر، ميين خييالل  اليي�ييصييودان 

واملتنوعة، على التحول خالل فرتة ق�صرية اإىل دولة 

قييوييية جييييداً، الأميييير الييييذي يييعيييييق املييخييطييط الأمييريكييي 

ال�صهيوين القا�صي باإ�صعاف ال�صودان، ولهذا فاإن قيام 

اجلنوب باحتالله هجليج، اأ�صّر بالقت�صاد ال�صوداين، 

ومنع ال�صودان من موا�صلة التنمية وتطوير قدراته، 

يف �صياق العودة ل�صتكمال تنفيذ �صيا�صة »برت اأطراف 

جديدة  اأقيياليييييم  �صلخ  خييالل  ميين  وتفكيكه«  اليي�ييصييودان 

عنه، عرب دعم وحتري�س حركات التمرد النف�صالية 

اأن  الغربية ال�صتعمارية، ما يعني  بالأجندة  املرتبطة 

انف�صال اجلنوب  املوافقة على  تييوؤدي  اأن  املراهنة على 

اإىل حتقيق ال�صالم وال�صتقرار، وترك ال�صودان و�صاأنه، 

كان جمرد وهم وق�صر نظر.

ح�سني عطوي

احتالل »هجليج«.. وارتباطه بالمخطط األميركي - اإلسرائيلي 

w w w . a t h a b a t . n e t2012 - العدد 210(  اجلمعة - 20 ني�سان (



»نييزق«  جمييرد  اليييييميين،  يف  امل�صلحة  الفو�صى  تعد  مل 

اأو  �صلطة  التي مل تعر على  القبائل  لبع�س  ملي�صياوي 

باأمن  وا�صتهتارها  تهورها  �صبط  على  قييادر  قييوى،  نظام 

الييبييالد وا�ييصييتييقييرارهييا، بييل بيياتييت لييعيينيية �ييصيييييا�ييصييييية، لزمييت 

قييرار  منذ  قوتها،  اإبيييراز  حتيياول  انفكت  مييا  التي  القبائل 

لإنهاء  �صيا�صية  بلورة مبادرة  التعاون اخلليجي،  جمل�س 

الأزمة اليمنية، التي تفاقمت مع اندلع ما �صمي ثورات 

�صتاء  اإىل  بييل  خييريييف،  اإىل  حتولت  التي  العربي  الربيع 

قا�صي لوحدة الأمة ومفهوم الدولة الذي مزقته اأحداث 

العام املن�صرم.

اأو لعنة اليمن اجلديدة، �صكلت  املبادرة اخلليجية 

مدخاًل لتعميم الفو�صى والقتل،  خ�صو�صاً اأن معظم 

حكام  وميولها  يدعمها  اليمن  يف  املت�صارعة  الييقييوى 

الع�صكري  القائد  الأحمر  حم�صن  وقطر،  ال�صعودية 

املن�صق عن اجلي�س اليمني، تدعمه وتوله ال�صعودية، 

تدعمه  الييذكيير،  ال�صيئ  الرئي�س  �صالح  علي  حممد 

قبائل  واأمييريكييا،  ال�صعودية  وتاأويه  وتعاجله  وحتميه 

حا�صد التي يتزعمها اآل الأحمر، وهي من اأكرب القبائل 

وتتلك  لليمن،  احلاكمن  معظم  منها  ينحدر  التي 

ملي�صيات م�صلحة كبرية تدعمها وتولها ال�صعودية، 

�صالح   علي  لإ�صقاط  ال�صاحات  مييالأوا  الذين  ال�صبان 

دعمتهم ورعتهم وكانت منربهم الإعالمي قطر.

الأحييييييزاب اليي�ييصييلييفييييية الييتييي هيييي مييين اأبيييييرز الييقييوى 

الييفيياعييليية يف اليييبيييالد، اليي�ييصييعييودييية هييي الييتييي اأنيي�ييصيياأتييهييا 

مولتها  التي  ال�صرعية  الييدعييوة  ومعاهد  وح�صنتها، 

اليي�ييصييعييودييية كييانييت امليينييهييل الييييذي غيييرف ميينييه اليي�ييصييبييان 

ال�صلفية  تلك  رحييم  وميين  ال�صرعي،  العلم  اليمنيون 

اأن�صار ال�صريعة التي تعرب عن تنظيم  ولدت جماعة 

القاعدة يف اليمن.

حييتييى جيينييوب اليييييميين املييثييقييل بييياحليييراك النييفيي�ييصييايل، 

بات مرتعاً  بالأم�س،  الي�صار توج فيه  والتي كانت قوى 

للمخابرات ال�صعودية التي تول قواه ال�صيا�صية وتدعم 

�صلخه عن ال�صمال.

بييبيي�ييصيياطيية الييي�يييصيييعيييوديييية وقيييطييير هييييم مميييوليييو الأزميييييية 

وميينييظييروهييا واأتييبيياعييهييم مييغييذو هييذه الأزميييية وحمييركييوهييا، 

)ليتهم  �صيا�صي  بحل  يييبييادرون  اأنهم  اليوم  يييّدعييون  وهييم 

مل يقتلوا الأمري ومل يلطموا(، اليمن بات بحاجة ما�صة 

لأمر واحد، ارفعوا اأيديكم عن اليمن.. ليتمكن من حل 

اأزماته وبناء دولته.

منعطفاً  اليمنية  الأزمييييية  دخييلييت  املييا�ييصييي  الأ�ييصييبييوع 

اندلعت  الييتييي  الييدمييوييية  املييواجييهييات  مييع ت�صاعد  جييديييداً 

بن بقايا اجلي�س اليمني وجماعة اأن�صار ال�صريعة، التي 

تكنت من ال�صيطرة على مديرية لودر بعد اأن تكنت يف 

املا�صية من دخول مدن  زجنبار وجعار و�صقرة  ال�صهور 

يف حمافظة اأبن.

 ال�صيطرة على مديرية لودر ال�صرتاتيجية الواقعة 

بييين عييييدة حميييافيييظيييات جيينييوبييييية مييهييميية، كييلييحييج و�ييصييبييوة 

ع�صكرية  اأف�صلية  ال�صريعة  اأنيي�ييصييار  يعطي  والييبييييي�ييصيياء، 

وجماًل حيوياً  ميكنها من خالله التحكم بهذه املنطقة 

املناطق،  بهذه  الحييتييفيياظ   ا�صتطاعت  اإذا  ورمبييا  املهمة، 

الأميينييييية  املييلييفييات  عييلييى  م�صتقباًل  الييتيياأثييري  ميين  �صتتمكن 

واليي�ييصيييييا�ييصييييية حييتييى يف الييعييا�ييصييميية �ييصيينييعيياء، الييتييي تغزوها 

القاعدة   لها  الأييييام عن عمليات حت�صر  هييذه  الإ�ييصيياعييات 

خلييطييف ديييبييلييومييا�ييصييييين اأجيييانيييب، وا�ييصييتييعييدادات جتريها 

لتفجري �صفارات ومراكز حكومية. 

ا�صتفادت القاعدة من �صعف ال�صلطة املركزية وت�صتت 

قدرة اجلي�س، وعدم تكن النظام من التما�صك، وفر�س 

بييعييد رحيييييل �ييصييالييح، يف ظيييل �ييصييعييوبييات متنامية  هيييييبييتييه 

واجهت احلكومة يف اإعادة هيكلية اجلي�س وقوات الأمن، 

الييتييي مييياييييزال قيي�ييصييم كييبييري ميينييهييا حتيييت �ييصيييييطييرة اأقيييربييياء 

الرئي�س ال�صابق، وهناك من يعتقد اأن �صالح عاد جمدداً 

الدولية  القوى  على  لل�صغط  القاعدة  ورقيية  ل�صتخدام 

والإقليمية، من اأجل ا�صتمرار اأدوات حكمه التي مازالت 

املوقع  فييقييدانييه  رغييم  الإداريييييية،  الييبييالد  ت�صك مبفا�صل 

الرئا�صي.

اإيهام  التي حتاول  الأهييداف،  املك�صوفة  املحاولة  هذه 

على احلر�س  عائلته  �صيطرة  بدون  اأنه  الدولية  الدوائر 

اجلمهوري والأمن املركزي ودائرة مكافحة الإرهاب، فاإن 

تنظيم القاعدة �صيجتاح املدن اليمنية وي�صتويل عليها.

والفو�صى  ال�صيا�صية  الغطر�صة  اأ�ييصييري  بييات  اليمن 

والييقييتييل.. واأ�ييصييري املييبييادرة اخلليجية، هييذه املييبييادرة التي 

جتاهلت م�صالح اليمن احليوية ووحدة اأبنائه، ومل تد 

التي  الأزميييات  اأ�ييصييواأ  ملواجهة  احلقيقية  امل�صاعدة  يد  لها 

بال�صلل،  الوطني  القت�صاد  واأ�صابت  البالد،  يف  ع�صفت 

الإن�صانية،  الأو�صاع  وتفاقم  القت�صادي  الو�صع  تدهور 

دفعت ن�صف �صكان اليمن للعي�س دون خط الفقر ح�صب 

العوز  حيياليية  اأن  اأكيييدت  الييتييي  املييتييحييدة،  الأمم  اإح�صائيات 

الأو�صط  ال�صرق  الأعلى يف  بات  اليمن،  املدقع يف  والفقر 

اخلليج  حييكييام  �صمري  ي�صحى  فمتى  اأفييريييقيييييا،  و�ييصييمييال 

واأنهم  اإن�صانية قدمية جداً،  اليمن ح�صارة  اأن  ويقتنعوا 

وهل  احلاجة،  عند  ا�صتخدامهم  يتم  خدم  جمرد  لي�صوا 

�صرائح  الإنق�صام بن  تعميق  املبادرة اخلليجية،  دور  كان 

البالد  لتق�صيم  توطئة  البالد  واإفييقييار  اليمني،  املجتمع 

اخلالقة  للفو�صى  تنفيذاً  ال�صمال  عيين  اجليينييوب  و�صلخ 

تلك  باتت  التي  الأمريكية،  ال�صيا�صة  لنا  ر�صمتها  التي 

تقوم من خالل  اليمن،  داخييل  وع�صكرية  اأمنية  مييالذات 

وغريها،  القاعدة  مواقع  بق�صف  الأمريكية  الطائرات 

متى ي�صحى �صمري حكام اخلليج؟

جهاد ال�ساين

كبرياً  حتييوًل  الييدولييييية  ال�صاحة  ت�صهد 

والتحالفات  الييعييامل  قيييييادة  م�صتوى  عييلييى 

ال�يييصيييرتاتيييييييجييييييية، واأهيييييييم مييييا مييييييييز هيييذه 

املرحلة، هو تبدل موازين القوى الدولية 

العقود  ثابتة طيلة  التي ظلت  والإقليمية 

امليييا�يييصييييييية، ليييكييين هيييييذه اليييتيييغيييييييريات الييتييي 

تييلييميييييحيياً مل يلحظها  اأميييريكيييا  بييهييا  اأقيييييرت 

دولية  قييوى  اأن  يعلموا  ومل  اخلليج  حكام 

واإقييليييييمييييية جييديييدة بييييداأت بييياليييربوز، واأنييهييا 

قاب قو�صن اأو اأدنى من ر�صم م�صهد دويل 

خمتلف بيياأهييدافييه وقيييواه واأولييوييياتييه، رغم 

الهلع  اإثيييارة  وا�صنطن  باإمكان  مييازال  ذلييك 

التحري�س  خييالل  ميين  اخلليج  حكام  عند 

واإثارة خوفهم على كرا�صي احلكم ومنابع 

النفط التي يغرفون منهما هم وعائالتهم 

بيييداأ الأمييريكييي  كيفما ييي�ييصيياوؤون، وميييوؤخيييراً 

يلوح لهم باخلطر الإيراين، فهبوا وكاأنهم 

هناك  اأن  يكت�صفون  التاريخ  يف  مييرة  لأول 

اإيييران وتلك  ا�صمها  اإقليمية كربى  جارة 

ميي�ييصييروعيياً طييمييوحيياً يليق بييهييا وبييتيياريييخييهييا، 

ابيييتيييزاز حييكييام اخلليج  اأميييريكيييا يف  فيييبيييداأت 

وتخويفهم  احلييلييوب(  ال�صت  البقرات  )اأو 

الييقييواعييد  لإقيياميية  وت�صجيعهم  اإيييييران  ميين 

الع�صكرية املدفوعة الكلفة حلمايتهم، ومن 

خالل اإغراقهم بعقود الأ�صلحة التي ينزع 

ت�صليمهما  قبل  القتالية  اإمكانياتها  منها 

لهم، واأخرياً اأخرج الأمريكي �صحره الذي 

تييريييليييييون دولر وهييو  اأكييير ميين  قييد يكلف 

اليييدرع اليي�ييصيياروخييي، اليييذي بطبيعة احلييال 

ال�صعودية  اأرا�ييصييي  حماية  ميين  يتمكن  ليين 

حماية  املييقيي�ييصييود  كيييان  اإذا  اإل  اليي�ييصييا�ييصييعيية، 

حكام  ق�صور  وبع�س  الأمييريكييييية  القواعد 

يالقي  ال�صعودي  ال�صعب  وتييرك  �صعود  اآل 

م�صريه اإذا ح�صل اأي مكروه.

ل اأحييييد يف اليي�ييصييعييودييية يييفييكيير بييياإعيييداد 

جي�س وطني قادرعلى حماية البالد، رغم 

اأكر من مليون  الهائلة، فهناك  الييروات 

�ييصييعييودي عيياطييل عيين الييعييمييل ل اأحيييد يفكر 

م�صروع  يف  واإدخييالييهييم  طاقاتهم  بتوظيف 

مع�صكرات  اإدخييالييهييم  اأو  اليييبيييالد،  لتنمية 

تيياأهيييييلييييية تيي�ييصييقييل لييهييم رجييولييتييهييم وتييعيييييد 

حتولهم  بدل  باأنف�صهم،  وثقتهم  كرامتهم 

اإىل �صباب بائ�س يت�صكع يف ال�صوارع، ل اأحد 

يفكر بجعلهم طاقة علمية لي�صكلوا ح�صناً 

عيين حماها،  اليييذود  الييبييالد يف  تعتمد عليه 

بيييدل ال�ييصييتييعييانيية بيياملييجيينييدات الأمييريكيييييات 

ليييليييدفييياع عييين مييقييد�ييصييات امليي�ييصييلييميين، فهل 

بيييات اليي�ييصييعييوديييون مييدميينيين عييلييى احلماية 

القومية  كلفتها  كييانييت  مهما  الأمييريكييييية، 

والوطنية؟

الأخييييييطيييييير ل اأحييييييييد ييييعيييليييم مييييين يييحييكييم 

اأن تناقلت الأنباء قرب  ال�صعودية اليوم بعد 

)78عاماً(  نايف  ال�صعودي  العهد  ويل  عييودة 

اأ�صابته،  دميياغييييية  جيييراء جلطة  الييعييالج  ميين 

وهو الذي كان �صخ�صية حمورية يف النظام، 

اأنييه هييو ميين كييان يحكم  حيث يييوؤكييد اجلميع 

ال�صعودية، فاإن كان امللك مري�صاً وويل عهده 

يحكم  فمن  العالجية  رحييالتييه  بيييداأ  الييقييوّي 

ال�صعودية الآن؟

ن�صاء ال�صعودية اأو حرائر جند واحلجاز 

من  وال�صهاد  للقمع  تعر�صن  طاملا  اللواتي 

اليينييظييام، عييرفيين طييريييقييهيين لالحتجاج  هيييذا 

واليييتيييميييرد عييلييى الييقييهيير واليييظيييليييم، ومييييا عييدن 

ميي�ييصييتييعييدات لييلييعييودة ليييليييوراء، وكيييل املييوؤ�ييصييرات 

اأن الثورة القادمة �صيكون عمادها  تدل على 

الن�صاء، املوؤ�صر الأول دخول عدد من �صجينات 

الراأي ال�صيا�صي يف معتقالت حائر وذهبيان 

والق�صيم و�صعار وال�صرقية يف اإ�صراب مفتوح 

يييعييانييييينييه ميين ظلم  الييطييعييام، ب�صبب مييا  عيين 

وتعذيب، ح�صب ما ذكرن يف ر�صائلهن، اإ�صافة 

اإىل اإ�ييصييابيية 5 طييالييبييات مييين جييامييعيية تييبييوك 

�صوء  على  احتجاجاً  بها  قمن  تظاهرة  اأثناء 

معاملة اأع�صاء هيئة التدري�س، حيث طالبت 

املحتجات اإىل تغيريات اإدارية يف اجلامعة.

ومن غرائب عدالة اآل �صعود، اأن املحكمة 

اجلزائية مبكة املكرمة، اأ�صدرت حكماً بجلد 

امراأة 50 جلدة لإر�صالها ر�صالة على هاتفها 

اإثر  ل�صديقتها  وقذفاً  �صباً  ت�صمنت  اجلييوال 

خالف بينهما على �صهرة. 

اأخيييييرى، ق�صت حمكمة يف  نيياحييييية  ومييين 

العا�صمة ال�صعودية الريا�س بال�صجن خم�س 

يو�صف  ال�صعودي  الييدييين  عييامل  على  �صنوات 

الأحمد ومنعه من ال�صفر ملدة خم�س �صنوات 

األف ريال �صعودي بعد   100 اأخرى وتغرميه 

لكن  الأميييير،  ولة  �ييصييد  بالتحري�س  اإدانيييتيييه 

ولة المر يف �صورية يجوز اأن يطلق عليهم 

اأما  البالد،  وتدمري  والر�صا�س  ال�صواريخ 

اليييراأي  اإبييييداء  يييجييوز حتى  فييال  ال�صعودية  يف 

املخالف.. اإنه فقه اآل �صعود الأعمى.

ولأن فقهاء ال�صلطان قد اأقاموا جمتمع 

الكفاية والعدل وحتررت فل�صطن، فلم يعد 

ما ي�صغلهم �صوى الفيفا، فدعا �صيخ �صعودي 

لييلييثييورة عييلييى الييفيييييفييا وقييوانييييينييهييا الييكييروييية 

الكفرية امللحدة.

 من ناحية اأخرى اأفادت م�صادر خليجية 

املئة من م�صوؤوليات  �صبعن يف  اأكيير من  اأن 

اأمري قطر قد حتولت اإىل ويل عهده تيم، 

تقوم  اأمييري قطر  اأن عائلة  وهناك معلومات 

بن  حييمييد  اليييييوزراء  رئييييي�ييس  �ييصييد  بالتحري�س 

جا�صم الذي يعترب الأكر خدمة لي»اإ�صرائيل« 

واأمريكا يف منطقة اخلليج، وي�صتكي حمد اأن 

اأمري البالد هو وراء الف�صيحة التي حلقت 

العا�صمة الربيطانية، والتي نورد  بابنته يف 

الفاينان�صال  ذكرتها �صحيفة  كما  تفا�صيلها 

تاميز الربيطانية، وهو اأن ال�صلطات الأمنية 

يف لييينيييدن دهيييميييت اإحييييييدى اليي�ييصييقييق بيياملييدييينيية 

لال�صتباه بوجود متطرفن اإ�صالمين فيها، 

ولكن الذي ح�صل عند املداهمة، كان مبنزلة 

مفاجاأة كربى لالأجهزة الأمنية، حيث تبن 

اأن هذه ال�صقة خا�صة بالدعارة للعرب، وعند 

اإلقاء القب�س على �صاكنيها يف و�صع التلب�س، 

حمد  القطري  اليييوزراء  رئي�س  ابنة  اأن  ظهر 

بييين جييا�ييصييم جيييرب اآل ثيييياين امليييدعيييوة �ييصييلييوى 

مع  عييارييية  �صبه  وهيييي  عليها  القب�س  األييقييي 

الأمنية  الأجييهييزة  اكتفت  التي  الييرجييال  اأحييد 

بالإ�صارة اإىل اأنه غري عربي.

ولييقييد �ييصييارعييت اليي�ييصييفييارة الييقييطييرييية اإىل 

ملييلييميية امليييو�يييصيييوع وحميييياوليييية عيييييدم اإييي�ييصييالييه 

لل�صحافة، ولكن اأحد العنا�صر الأمنية التي 

بيياملييداهييميية، قييام بت�صريب اخلييرب اإىل  �ييصييارك 

الوزراء  رئي�س  �صارع  والتي  ال�صحف،  اإحدى 

مليون   50 بقيمة  مييعييونيية  ملنحها  الييقييطييري 

دولر من اأجل عدم ن�صر الف�صيحة.

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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بني  اجلوهرية  امل�شكلة  الإي���راين  ال��ن��ووي  امللف  ي�شكل 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي وحلفائهم من  الأم���رك���ي-  وامل��ح��ور  اإي����ران 

الإع��ام  يعمل  الأع���راب، حيث  واأتباعهم من  الأوروب��ي��ني 

الغربي خلداع الراأي العام، من خال الت�شليل الدعائي، 

انت�شار  ومنع  ال���دويل  ال�شلم  على  ال��غ��رب  حر�ص  لإظ��ه��ار 

ال�شرق  منطقة  يف  خ�شو�شاً  العامل،  يف  النووية  الأ�شلحة 

النفاق  لتف�شح  ذلك،  عك�ص  توؤكد  احلقيقة  لكن  الأو�شط، 

كلها  جمموعة)5+1(  اأن  حيث  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  الأم��رك��ي 

واأم��رك��ا  الع�شكري،  ال��ن��ووي  ال�شاح  متتلك  ن��ووي��ة  دول 

ومل  املدمر  ال�شاح  ه��ذا  ا�شتعملت  التي  الوحيدة  الدولة 

اك��ت�����ش��اف��ه، عندما  م��ن��ذ  ال��ع��امل  غ��ره��ا يف  اأح���د  ي�شتعمله 

���ش��رب��ت م��دي��ن��ة ه��رو���ش��ي��م��ا ون��ك��ازاك��ي يف ال��ي��اب��ان، حيث 

اإيران باأن متتنع  يطالب مالكو ال�شاح النووي الع�شكري 

ال�شلمية،  لاإحتياجات  اليورانيوم  وتخ�شيب  اإن��ت��اج  ع��ن 

املليون  عددهم  يتجاوز  الذين  ال�شرطان  مر�شى  ملعاجلة 

الكهرباء  لإنتاج  ال�شلمية  لاإحتياجات  اأو  اإي��راين  ون�شف 

والأمور الأخرى.

اأم���ا »اإ���ش��رائ��ي��ل« ال��ت��ي ت��ه��دد ب�����ش��رب اإي����ران ملنعها من 

الطاقة  منظمة  تخالف  فهي  ال��ن��ووي،  ال�����ش��اح  اإم��ت��اك 

اأك���ر م��ن خم�شني  ال��ذري��ة وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة، ومتتلك 

قنبلة ن��ووي��ة وب��رع��اي��ة اأم��رك��ي��ة واأوروب���ي���ة، ت��اأك��ي��داً على 

غر  الدولية  باملوؤ�ش�شات  تتحكم  التي  املعاير  ازدواج��ي��ة 

الظامل  قانون  اإىل  ال��دويل  القانون  والتي حولت  العادلة، 

الإيراين  النووي  امللف  فاإن  وللتو�شيح  وامل�شتعمر،  القوي 

ل ميثل امل�شكلة احلقيقية الوحيدة مع الغرب، لكنه الباب 

اإي����ران وت��ق��زمي طموحها و�شرب  ت��اأدي��ب  ي���راد منه  ال���ذي 

قدراتها الذاتية، ملا متثله من عقبة اأمام امل�شروع الأمركي 

امل��ا���ش��ي��ني، يف م��ن��ط��ق��ة مت��ث��ل م�شلحة  ال��ع��ق��دي��ن  خ���ال 

من  النفط  على  لل�شيطرة  واأوروب���ا  لأمركا  ا�شرتاتيجية 

جهة، وحل�شار العماقني الرو�شي وال�شيني.

ال���دول  منهجية  ت��ث��ب��ي��ت  اإىل  ي��رم��ي  اإي�����ران  ���ش��رب  اإن 

املتقدمة والرائدة التي تتحكم بالدول النامية ال�شعيفة، 

تقدم  م��ن  ي��واك��ب��ه  وم��ا  العلمي  ال��ت��ط��ور  عنها  ال��ت��ي مينع 

للدول  ا�شتهاكية  �شوقاً  لتبقى  وزراع���ي،  وطبي  �شناعي 

ب�����ش��ري��اً  ل��ت��اأم��ني الأي�����دي العاملة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة، وجم��م��ع��اً 

ولأن  الكربى،  ال�شناعية  الدول  التي حتتاجها  الرخي�شة 

اأن تعطي  اإي��ران جت��راأت لخ��رتاق هذه املنظومة وحاولت 

اأم��رك��ا  عوقبت  النا�شئة،  ال���دول  م��ن  ملثياتها  من��وذج��اً 

اإرهاق  الثورة، ومت  الإيرانية منذ جناح  العراقية  باحلرب 

ال��ب��ل��دي��ن ال���ع���راق واإي������ران وت��ب��دي��د ق��وت��ه��م��ا، ث��م عوقبت 

لكن  والع�شكرية،  املالية  والعقوبات  القت�شادي  باحل�شار 

قدراتها  تبني  اأن  وا�شتطاعت  احل�شار  على  تغلبت  اإي��ران 

خ��ال  م��ن  امل�شتقل  ال�شيا�شي  ق��راره��ا  ل��ت��اأك��ي��د  ال��ذات��ي��ة، 

منهجية الكتفاء الذاتي.

ل��ق��د ا���ش��ت��ط��اع��ت اإي������ران اأن ت��ن��ت�����ش��ر يف امل��ل��ف ال��ن��ووي 

العقوبات  اأم��ام  �شمودها  الأول  امل�شتوى  م�شتويني،  على 

النووية  بتطوير قدراتها  وثانياً عرب جناحها  الأمركية، 

ن�شبة  م��ت��ج��اوزة  م�شتوى٪20  اإىل  ال��ي��وران��ي��وم  وتخ�شيب 

3.5٪ ومن خال اإطالة الفرتة الزمنية للمفاو�شات لربح 
الوقت وتنمية القدرات الذاتية، وعدم الر�شوخ للتهديدات 

التهديد  خ��ال  م��ن  والأم��رك��ي��ة  الإ�شرائيلية  الع�شكرية 

بالرد املقابل احلقيقي غر الوهمي، والذي ت�شتطيع اإيران 

دفع  م��ا  وه���ذا  ل��ه��ا،  يتعر�ص  مل��ن  املبا�شرة  اخل�شائر  اإن���زال 

وانعدام  التهديدات  كرة  اإىل  والإ�شرائيليني  الأمركيني 

القدرة على التنفيذ.

حوله  املفاو�شات  وا�شتعادة  الإي���راين  ال��ن��ووي  امللف  اإن 

اأم��ام  الباب  يفتح  املنطقة،  تاريخ  من  مف�شلية  مرحلة  يف 

م��ف��او���ش��ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ت��ت��ن��اول م��ل��ف��ات ع���دي���دة يف ���ش��وري��ة 

واأفغان�شتان والعراق ولبنان ومنطقة ال�شرق الأو�شط، وفق 

م�شهد �شيا�شي جديد مينح اإيران موقعاً قوياً يف التفاو�ص، 

وي�شعف املوقف الأمركي وحلفاءه لاأ�شباب التالية:

والف�شل  العراق  املفرو�ص من  الأمركي  الن�شحاب   -1
الأمركي يف اأفغان�شتان.

ا�شتمر  غياب  بعد  وال�شيني  الرو�شي  ال��دور  ظهور   -2
ال�شوفياتي،  ان��ه��ي��ار الحت����اد  م��ن��ذ  ال���زم���ن،  ل��ع��ق��دي��ن م��ن 

وانتهاء مرحلة القطب الأمركي الأوحد.

3- تاأ�شي�ص منظومة دول الربيك�ص وجمموعة �شنغهاي 
الأوروب��ي  الأمركي  التحالف  تناف�ص  عاملية جديدة  كقوة 

اقت�شادياً وع�شكرياً.

4- �شقوط احلكام املوالني لأمركا يف املنطقة )مبارك-
ال��ق��ذايف - علي عبد اهلل ���ش��ال��ح( وت��رن��ح نظام  ب��ن ع��ل��ي- 

مقابل  اللحظة،  حتى  ب��دلء  حكام  اإيجاد  وع��دم  البحرين 

�شمود النظام ال�شوري وف�شل املوؤامرة يف هجومها الأول.

للمفاو�شات  مكاناً  ب��غ��داد  ت��ك��ون  لأن  اإي���ران  اختيار  اإن 

دوره  العراق  ا�شتعادة  لإعان  �شيا�شياً  ُبعداً  يحمل  املقبلة، 

الإقليمي والدويل، مما يلجم بع�ص الدول اخلليجية عن 

جتاوز حدودها ويعيدها اإىل حجمها الطبيعي، ويعمل على 

تاأ�شي�ص حتالف جديد يف املنطقة ال�شرق الأو�شط بعيداً عن 

الع�شبية القومية والفنت املذهبية، ي�شم )اإيران- �شورية 

- اجلزائر- العراق - ال�شودان - وموريتانيا( بانتظار عودة 

م�شر اإىل دورها القومي والإ�شامي.

www.alnnasib.com
د.ن�سيب حطيط

على  فقط  وا�شنطن  يف  ال�شهيوين  النفوذ  يعتمد  ل 

احلا�شم  تاأثره  رغ��م  العلني،  اليهودية  اللوبيات  ن�شاط 

اأهميته وفعاليته  يف جمال العاقات العامة، بل يكت�شب 

املجالت  ت�شمل  اأخ��رى من الخ���رتاق، وه��ي  اأ�شكال  عرب 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والأم���ن���ي���ة، و���ش��ب��ك��ات ال��ت��ج�����ش�����ص، وج��م��اع��ات 

لتنفيذ  وجتهيزها  تدريبها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  »امل��ت��ط��وع��ني« 

العمليات واملهام ال�شرية على الأرا�شي الأمركية.

بن�شاط  يتعلق  اأوله��م��ا  جزئني،  يف  املو�شوع  �شنتناول 

ال��ل��وب��ي ال��ي��ه��ودي وم���دى ت��اأث��ره على خ��ي��ارات الناخب 

الأمركي عرب ت�شغيل املفاتيح النتخابية، من النا�شطني 

التي  الأخ���رى  اللوبيات  اأع�شاء  من  اأو  اأنف�شهم،  اليهود 

ال��ث��اين،  اجل���زء  ويف  ال�شهيونية،  احل��رك��ة  فلك  يف  ت���دور 

�شنعر�ص لاأ�شكال الأخرى التي تتمثل يف زرع �شخ�شيات 

�شيا�شية معينة داخل دوائر �شنع القرار، وتاأ�شي�ص �شبكات 

التج�ش�ص والتخريب، وما اإىل ذلك.

ل يخفى على اأحد اأن جمموعات ال�شغط الداعمة 

ل��دول��ة »اإ���ش��رائ��ي��ل« يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة 

تتحكم  باتت  حتى  ال�شابقة،  العقود  عرب  تنامت،  قد 

ال�شيوخ  جمل�شي  واأع�����ش��اء  ال��رئ��ي�����ص  ان��ت��خ��اب  ب��اآل��ي��ة 

للكيان  ال��داع��م��ة  اللوبيات  تكتفي  ول  وال��ك��ون��غ��ر���ص، 

اليهودية فح�شب، بل  اأبناء اجلالية  ال�شهيوين ب�شم 

ت�شتقطب اأي�شاً رجال الأعمال من خمتلف اجلاليات، 

وال��ه��ي��ئ��ات ال��ق��ي��ادي��ة يف ع����امل ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وامل�شارف والأ�شواق املالية، واجلماعات املهنية احلرة، 

ك���الأط���ب���اء والأ����ش���ات���ذة اجل��ام��ع��ي��ني، والأك���ادمي���ي���ني، 

والعلماء وغرهم.

للعاقات  الإ�شرائيلية   - الأمريكية  اللجنة  ت�شدرت 

ال���ع���ام���ة، امل���ع���روف���ة ب��ا���ش��م اإي����ب����اك، م��ع��ظ��م جم��م��وع��ات 

يف  املر�شحني  اإجبارياً جلميع  واأ�شبحت حمّجاً  ال�شغط، 

احلمات النتخابية، من اجلمهوريني والدميقراطيني 

عقدت  املا�شي  اآذار  مطلع  ويف  ال�شواء،  على  وامل�شتقلني 

اأو�شع موؤمتر �شنوي يف تاريخها، �شم  اإيباك يف وا�شنطن 

اأه��م  م��ن  كبر  ح�شد  وح�شره  م��ن��دوب،   13،000 ح��وايل 

ال�شخ�شيات والفعاليات الأمركية.  

 2012 وحر�ص جميع املر�شحني للرئا�شة يف انتخابات 

ع��ل��ى ح�����ش��ور ه����ذا امل����وؤمت����ر ���ش��خ�����ش��ي��اً، اأو ع���رب ال��ن��ق��ل 

ال��ت��ل��ف��زي��وين امل��ب��ا���ش��ر ك��م��ا ف��ع��ل امل��ر���ش��ح اجل��م��ه��وري ِم��ْت 

روم��ن��ي، الأوف����ر ح��ّظ��اً يف متثيل ح��زب��ه، ويف اخل��ط��اب��ات 

الت�شابق  ج��رى  امل��وؤمت��ري��ن،  اأم��ام  املر�شحون  األقاها  التي 

املحموم على اإر�شاء »اإ�شرائيل«، واملزايدة البالغة يف انتقاد 

�شيا�شات الطرف الآخر لك�شب اأ�شوات اليهود، ونيل ح�شة 

التي  النتخابية،  حماتهم  لدعم  التربعات  من  الأ�شد 

ي�شكل املال عن�شراً هاماً يف حتديد نتائجها.

وقبل اأ�شبوع واحد، اأقام الرئي�ص باراك اأوباما، ال�شاعي 

اجلالية  م��ن  ملنا�شريه  خ��ا���ش��اً  ح��ف��ًا  ولي��ت��ه،  لتجديد 

ل��ه ���ش��داه اخل��ا���ص يف  ك��ان  واأل��ق��ى فيه خطاباً  اليهودية، 

كبرة من  مبالغ  اأوب��ام��ا  اإي��ب��اك، وجمعت حملة  م��وؤمت��ر 

على   يزيد  مببلغ  البطاقة  بيعت  حيث  احل��ف��ل،  ع��ائ��دات 

35،000 دولر، ويحاول اأوباما جاهداً تعوي�ص ما خ�شره 
معار�شة  اأب��دى  ال��ذي  نتنياهو  بنيامني  تيار  مواجهة  يف 

معاجلة  بخ�شو�ص  الأمركية  الإدارة  ل�شيا�شة  �شديدة 

ال�شتباقية  واملوقف من احلرب  الإي��راين،  النووي  امللف 

�شد اإيران. 

اإن حّمى الت�شابق على اإطاق مواقف و�شيا�شات تر�شي 

�شواء  املنتخب،  الرئي�ص  اأن  تدل على  ال�شهيوين،  الكيان 

ل��ن ي�شتطيع  ال��دمي��ق��راط��ي��ني،  اأم  امل��ح��اف��ظ��ني  ك���ان م��ن 

اإما من خال  اأن يدفع الثمن،  التمل�ص من وعوده دون 

اخ��ت��اق ال��ع��راق��ي��ل اأم���ام اإدارت����ه اأو ح��رم��ان��ه م��ن فر�شة 

جتديد وليته. 

يف  ل��ه  مديناً  املر�شح  يبقى  ال��ذي  ال��ي��ه��ودي،  فالناخب 

يتبنى  الذي  الرئي�ص  يختار  وليته،  جناحه طوال فرتة 

ال�شيا�شة اخلارجية التي تخدم بالدرجة الأوىل خمططات 

مع  دائماً  تتطابق  ل  والتي  العاملية،  ال�شهيونية  احلركة 

امل�شالح القومية للوليات املتحدة، يعتقد الكثرون خطاأ 

املوؤ�ش�شات  حتكمها  دول��ة  م��ازال��ت  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن 

ال�شهيوين  الخ����رتاق  اإن  احل��ي��وي��ة،  م�شاحلها  وحت���دد 

مراكز  جم��رد  الأمركية  الإدارة  جعل  احلاكمة  للنخبة 

قوى متعار�شة يف توجهاتها وطبيعة اأولوياتها، وعر�شة 

لابتزاز. 

�شيا�شات  م��ع  تتوافق  تعد  مل  ال��دف��اع  وزارة  ف��ق��رارات 

وزارة اخلارجية، مما اأفقد الوليات املتحدة هيبتها على 

ال�شاحة الدولية، وكذلك تقل�شت فعالية الأجهزة الأمنية 

عملياتها،  وم�شرح  �شاحياتها  وت�شارب  تعددها  ب�شبب 

ان��ع��دام فعالية هذه  وال�شبب الأك���ر خ��ط��ورة  يف جم��ال 

م�شادر  وتزييف  �شفوفها  املو�شاد  اخ��رتاق  هو  الأج��ه��زة 

معلوماتها واإرباك عملياتها يف الداخل واخلارج. 

قائل  وه��م  ال�شهيوين،  النفوذ  تنامي  منتقدو  ي��رى 

يف وا���ش��ن��ط��ن ب��ال��ت��اأك��ي��د، اأن احل����روب ال��ت��ي ي��ت��ورط فيها 

ال��ب��ن��ت��اج��ون وي�����ش��خ��ر ل��ه��ا ال��ط��اق��ات امل���ادي���ة وال��ب�����ش��ري��ة، 

ل  اإ�شرائيلية  ح��روب  هي  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  خ�شو�شاً 

حتمي امل�شالح الأمركية، بل تعر�شها لل�شرب والتا�شي 

ب��ق��در م��ا ت��غ��رق اجل��ي�����ص الأم���رك���ي يف وح���ل ال��ن��زاع��ات 

الع�شكرية يف املنطقة.   

اإن النفوذ ال�شهيوين داخل الإدارات الأمركية يظهر 

للعيان من خال تكاثر عدد امل�شوؤولني من اأبناء اجلالية 

ال��ي��ه��ودي��ة يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص وال��ب��ن��ت��اج��ون وال������وزارات 

احل��ي��وي��ة الأخ�����رى، وق���د ع��ل��ق اأح���د امل��راق��ب��ني ع��ل��ى ه��ذه 

اأح�شب  ر�شمية،  دائ��رة  اإىل  دخلت  »كلما  بقوله:  الظاهرة 

اإىل عر�ص يهودي، لكرة اأعدادهم يف تلك  نف�شي مدعّواً 

الدائرة«.

عدنان حممد العربي
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يعرف اجلميع يف وا�شنطن باأن �شوزان 

املتحدة يف الأمم  الوليات  راي�ص، �شفرة 

من  ال�شر�شني  العاملني  واأح���د  امل��ت��ح��دة، 

اأج����ل »ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري« يف ���ش��وري��ة، 

ه��ي م��ن ال��ذي��ن ي��ع��رف��ون م��ن اأي���ن ت��وؤك��ل 

ال��ك��ت��ف، ط��م��وح راي�����ص »ال��دمي��وق��راط��ي��ة« 

كوندوليزا  به  قامت  ما  تكرر  اأن  احل��ايل 

راي�ص اجلمهورية، وعلى الرغم من عدم 

اإل  الثنتني،  ق��راب��ة، بني  اأي �شلة  وج��ود 

جمال  يف  عملتا  باأنهما   تت�شابهان  اأنهما 

ودر���ش��ت��ا بجامعة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل��ارج��ي��ة، 

احل��زب  اأع�شاء  اأح��د  اإن  حتى  �شتانفورد، 

»ل���دى اجلمهوريني  ق���ال:  ال��دمي��ق��راط��ي 

اأي�شاً  لدينا  ونحن  بهم،  اخلا�شة  راي�����ص 

راي�ص اخلا�شة بنا«.

يف  وزي��رة  رتبة  حتمل  التي  فال�شفرة 

موقع  اإىل  تطمح  الأم��رك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

اأنها خ�شرته  وزيرة اخلارجية الذي يقال 

بعد اأن كان م�شموناً، جراء ال�شفقة التي 

اأوباما  ب��اراك  الأمركي  الرئي�ص  اأجراها 

ب�شمها  كلينتون  ه��ي��اري  مناف�شته  م��ع 

اإىل حملته النتخابية مقابل توزيرها يف 

هذا املن�شب، فكان اأن اأعطيت راي�ص موقع 

ال�شفر يف الأمم املتحدة بعد ترفيع هذا 

املوقع اإىل رتبة وزير من قبل اأوباما.

ال�شيا�شي  العمل  يف  راي�ص  رهانات  اأول 

كانت توليها عام 1988 من�شب م�شت�شارة 

دوكاكي�ص،  مايكل  الدميقراطي  للمر�شح 

املر�شح  اأم���ام  قا�شية  بهزمية  مني  ال���ذي 

الأب، فاجتهت  ب��و���ص  ج���ورج  اجل��م��ه��وري 

ن��ح��و ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص وب��ق��ي��ت يف ع��امل 

ال����ش���ت�������ش���ارات خ��م�����ص ����ش���ن���وات، ق��ب��ل اأن 

تعيدها �شديقة العائلة مادلني اأولربايت 

اأن تو�شطت لها  اإىل العمل ال�شيا�شي بعد 

ب��ي��ل كلينتون  ال��رئ��ي�����ص الأم���رك���ي  ل���دى 

ل��ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا م�����ش��اع��دة ل���وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

مل  ومل��ا  ل��ل�����ش��وؤون الأف��ري��ق��ي��ة ع��ام 1997، 

ت���ك���ن راي���������ص ال�����ش��خ�����ص امل���ف�������ش���ل ل���دى 

الكونغر�ص،  ال�شود يف  النواب  كتلة  زعماء 

ال���ذي���ن اع���ت���ربوه���ا م���ن ط��ب��ق��ة ال��ن��خ��ب��ة 

اإىل  عمدت  وا�شنطن،  يف  الغنية  ال�شوداء 

ح��ي��ل��ة غ��ري��ب��ة ا���ش��ت��ط��اع��ت م���ن خ��ال��ه��ا 

من  ال�شيوخ  جمل�ص  اأع�شاء  تاأييد  ح�شد 

بح�شورها  ال�شتماع  جل�شة  يف  احل��زب��ني 

اجلل�شة حاملة طفلها الر�شيع!

ك�شفرة  من�شبها  بحكم  راي�ص  �شاركت 

اإ���ش��دار  امل��ت��ح��دة يف  ل���دى الأمم  ل��ب��اده��ا 

اأق�������ش���ى ال���ع���ق���وب���ات ����ش���د اإي��������ران وك���وري���ا 

يف  ك��ان  لها  الأب���رز  ال���دور  لكن  ال�شمالية، 

موقفها من دعم ا�شتقال جنوب ال�شودان، 

وال��دة هذه  باأنها  ي�شفها  البع�ص  اأن  حتى 

ال��دول��ة امل��ع��روف��ة ب��ع��اق��ات��ه��ا اجل��ي��دة مع 

احلملة  دع��م  يف  موقفها  ث��م  »اإ���ش��رائ��ي��ل«، 

الع�شكرية �شد العقيد معمر القذايف.

اإدارة  ك��ب��ر يف  دور  راي�����ص  ول�����ش��وزان 

امل��ن��اق�����ش��ات وامل���ح���ادث���ات ح����ول ال��و���ش��ع 

ال�شوري يف كوالي�ص الأمم املتحدة، لكن 

ك��ث��راً م��ن ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني ي���رون اأن��ه��ا 

�شلبة  فهي  وامل��رون��ة،  اخل��ربة  تنق�شها 

املواقف عنيفة يف انتقادها ملن يخالفها 

ال���������راأي، ول ت�����ش��ت��م��ع ل���وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر 

ب��رز خافها العلني من  الأخ���رى، وق��د 

الرو�شي فيتايل ت�شوركني بعد  نظرها 

ق��رار  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ن��ي  ال��رو���ش��ي  الفيتو 

التنحي  اإىل  الأ�شد  الرئي�ص ب�شار  يدعو 

عن ال�شلطة، وقالت: »الوليات املتحدة 

اث��ن��ت��ني من  لأن  ب���ال����ش���م���ئ���زاز  ت�����ش��ع��ر 

م�شتمرتان  املجل�ص  يف  الأع�شاء  ال��دول 

ال��وح��ي��د  ب��ه��دف��ن��ا  ال��ق��ي��ام  يف منعنا م��ن 

حلماية طاغية جبان«، وعقد ت�شوركني 

»�شتائم«  فيه  ا�شتنكر  �شحفياً  م��وؤمت��راً 

راي�ص، قائًا: »هذه لي�شت م�شكلة حتل 

بال�شتائم.. من �شفرة در�شت يف جامعة 

�شتانفورد«.

اأر�شتقراطية  وتتحدر راي�ص من عائلة 

اأم��رك��ي��ة.. ج��دوده��ا ج���اءوا م��ن جاميكا 

اأوائل  املتحدة يف  الوليات  وا�شتوطنوا يف 

اإليزابيث  ���ش��وزان  امل��ا���ش��ي، ول���دت  ال��ق��رن 

يف   1964 الأول  ت�����ش��ري��ن   17 يف  راي�������ص 

وا���ش��ن��ط��ن وك�����ان وال���ده���ا امي���ي���ت راي�����ص 

اقت�شادياً  املا�شي خبراً  العام  الذي تويف 

واأ�����ش����ت����اذاً ب��ج��ام��ع��ة ك����ورن����ل وحم���اف���ظ���اً 

بالبنك الحتياطي الفيدرايل الأمركي، 

ول  التعليم  جم���ال  يف  ب��اح��ث��ة  ووال��دت��ه��ا 

وح�شل  بروكينغز،  معهد  يف  تعمل  ت��زال 

املاج�شتر  درجة  على  راي�ص  اأخوها جون 

من كلية هارفارد لاأعمال.

ال��ت��ح��ق��ت راي�������ص ب��ج��ام��ع��ة ���ش��ت��ان��ف��ورد 

على  ح�شولها  ب��ع��د  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ب��ولي��ة 

م��ن��ح��ة ت����رم����ان ال���درا����ش���ي���ة، وت��خ��رج��ت 

ب���درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص يف ال��ت��اري��خ ع��ام 

تعرفت  ���ش��ت��ان��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  ويف   ،1986
راي�����ص على اإي���ان ك��ام��رون الأب��ي�����ص من 

اأ���ش��ل ك��ن��دي، ون�����ش��اأت ق�شة ح��ب بينهما، 

التعليمي«  راي�ص و�شعت »م�شتقبلها  لكن 

والتحقت  فرتكته  اهتمامها،  اأول��وي��ة  يف 

 1988 ع��ام  وح�شلت  اأك�����ش��ف��ورد،  بجامعة 

ثم  الفل�شفة،  يف  امل��اج�����ش��ت��ر  درج���ة  ع��ل��ى 

العاقات  يف   1990 ع��ام  الدكتوراه  درج��ة 

الدولية. ويف عام 1992 تزوجت كامرون، 

�شي«  بي  »اإي��ه  ب�شبكة  منتجاً  يعمل  ال��ذي 

التلفزيونية، واأجنبت ابناً هو جيك وابنة 

هي ماري�ص.

احل��دي��ث ع��ن ال���وح���دة  يف ال��ف��ك��ر الإ���ش��ام��ي ح��دي��ث ع��ن م�شار 

اجتماعي و�شيا�شي وح�شاري يتجه بقوة اإىل الت�شكل وفق ال�شياقات 

الإ���ش��ام��ي��ة احل�����ش��اري��ة، ف��ال��وح��دة يف امل��ن��ظ��وم��ة الإ���ش��ام��ي��ة هي 

الطرف الثاين الذي ل غنى عنه يف عاقة تفاعلية اأقامها الإ�شام 

الركن  بو�شفها  التوحيد  عقيدة  وبني  واح��دة،  كاأمة  امل�شلمني  بني 

العقائدي الأ�شا�ص يف جميع الأديان ال�شماوية. 

فقد قرن الباري عز وجل وحدة الأمة بعقيدة التوحيد اإذ قال: 

{اإن ه��ذه اأم��ت��ك��م اأم���ة واح���دة واأن���ا رب��ك��م ف��اع��ب��دون}، ف��الن��ح��راف 

التوحيد  لعقيدة  امل�شلمني  جت�شيد  وع��دم  العقيدة،  م�شتوى  على 

اإىل   � حم��ال��ة  ل   � يف�شي  واأف�����راداً،  جمتمعات  العملية،  حياتهم  يف 

امل�شلمة  وال�شعوب  اجلماهر  اإدراك  م�شتوى  على  اأي�شاً  النحراف 

ووعيهم ملفهوم الأمة، وحلقيقة كونهم اأمة واحدة، مع ما يقت�شيه 

هذا الوعي وي�شتدعيه من عمل م�شرتك وتخطيط �شامل وتن�شيق 

جهود وان�شجام يف ال�شلوك.

والذي تقرره الآية املتقدمة: اأن الوحدة كمفهوم جمتمعي و�شيا�شي 

بحاجة دائماً اإىل عقيدة �شليمة وحية وحا�شرة بقوة يف جمالت الوعي 

وال�شلوك، ولذلك جند اأن هناك عاقة وطيدة بني مفهوم الو�شطية 

� الذي هو مبعنى: اخل��روج عن حد  اإن التطرف  اإذ  ومفهوم الوحدة؛ 

ي�شنع وحدة،  اأن  واأ�شكاله ل ميكن  بكل �شوره   � والو�شطية  العتدال 

التمزق والتفتت  العك�ص من ذلك، يوؤ�ش�ص لكل عوامل  واإمنا هو على 

عاقات  يف  و�شامل  ع��ام  ت��وازن  عن  تعبر  هي  فالو�شطية  والتجزئة. 

وعلى  والإدراك،  ال��وع��ي  م�شتوى  على  وب��ال��ع��امل  مبحيطه  الإن�����ش��ان 

وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  مرتبط  ال��ت��وازن  والتطبيق،  وهذا  ال�شلوك  م�شتوى 

اأخ��رى.. وعقيدة  بعقيدة التوحيد من جهة، وبوحدة الأمة من جهة 

فيها  واأي خلل  ه��ذه،  ال��ت��وازن  ال��ذي يحكم حالة  املعيار  التوحيد هي 

ُيحدث خلًا عند الإن�شان يف وعي موقعه من املجتمع والعامل، ومن 

ثم يختل التوازن يف العاقات بينه وبني حميطه فتنعدم الو�شطية.

والوحدة الإ�شامية فيما نفهمه من روح الن�شو�ص الدينية، ل 

ميكن لها اأن تبداأ من اإق�شاء احلقائق الطبيعية والتاريخية، ول من 

جتاهل وجود خافات حول بع�ص التفا�شيل املذهبية والتاريخية، 

وحدوية  م�شاريع  لفر�ص  والعنف  والقمع  القوة  ا�شتخدام  من  ول 

ق�شرية، فاإن وحدة كهذه هي اإما عدمية الفائدة اأ�شًا اأو �شكلية ل 

الإ�شامية هي  ال�شريعة  اإليها  تدعو  التي  الوحدة  واإمن��ا  لها..  اأثر 

الوحدة بو�شفها اخليار احل�شاري وامل�شر احلتمي لأمة امل�شلمني، 

الق�شري،  التوحد  عرب  تنجز  اأن  ميكن  ل  كهذه  وح��دة  اأن  وبديهي 

ل  الإ�شامية  ال�شعوب  بني  فالوحدة  الع�شر،  حقائق  على  والقفز 

اأولوياته،  اأو  تعني التطابق التام يف وجهات النظر وم�شاريع العمل 

اأو يف طرق التفكر والتخطيط، واإمنا تعني ابتداء احرتام احلقائق 

�شوء  على  وحدوي  ب�شكل  والعمل  والطبيعية،  التاريخية  والوقائع 

تعني  ول  الن�شهار،  ت�شاوي  ل  فالوحدة  والوقائع،  احلقائق  تلك 

اندماج  تتيح  التي  الو�شائل  اإيجاد  العمل على  تعني  واإمنا  الذوبان، 

مقولة  اإىل  احليوية  وتعيد  ببع�ص،  بع�شها  الإ�شامية  ال�شعوب 

)الأمة( يف العقول والقلوب.

ف���ال���وح���دة ال���ت���ي حت���ت���اج اإل��ي��ه��ا الأم�����ة يف ال���وق���ت ال����راه����ن، هي 

دون  الجتماعي  وامل�شلكي  ال�شيا�شي  الل��ت��زام  اأ�شا�ص  على  ال��وح��دة 

التاريخية  ال�شعد  على  التنوع  ح��الت  واإق�شاء  اخل�شو�شيات  نفي 

والثقافية وال�شيا�شية، فاللتزام ال�شيا�شي مبفهوم الوحدة ل يق�شي 

باأن يكون اجلميع حمل اتفاق حول كل امل�شائل، لهذا فاإن الإ�شرار 

على �شهر املذاهب الإ�شامية يف مذهب واحد، وعلى اعتماد الأ�شا�ص 

اإ�شرار على   � ذات��ه  � بحد  الوحدة، هو  الكامي لتحقيق  اأو  الفقهي 

اإىل عدم  دعوة  ي�شتبطن  نف�شه  الإ�شرار  امل�شلمني؛ لأن هذا  تفريق 

التعاون، وحماولة لو�شع امل�شائل الثانوية )الفرعية( مكان امل�شائل 

اجلوهرية املتفق عليها بني جميع امل�شلمني.

وم���ن خ���ال ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي خا�شتها 

ال�شعوب والبلدان الإ�شامية، ثبت، وبكل و�شوح، اأن اإق�شاء احلقائق 

بالعك�ص  ب��ل  ال��وح��دة،  حتقيق  اإىل  يو�شلنا  اأن  ميكن  ل  وجتاهلها 

متاماً، فهو يفرغ الوحدة من م�شمونها ال�شرتاتيجي واحل�شاري، 

ويجعلها وباًل حقيقياً على العامل الإ�شامي باأ�شره. 

من هنا ل بد لنا من القول: باأن النواة الأوىل لتحقيق م�شروع 

الإن�شانية  وامل��ب��ادئ  القيم  جميع  تعميق  ه��ي  الإ���ش��ام��ي��ة،  ال��وح��دة 

واحل�شارية، وف�شح املجال جلميع املوؤ�ش�شات والأطر التي تاأخذ على 

عاتقها ن�شر قيم احرتام التعدد والتنوع والت�شامح؛ لأنه يف مثل هذه 

الأجواء فقط، ميكن لقيم الوحدة احلقيقية و�شبلها احل�شارية اأن 

تتبلور، وبدون هذا العمل، �شيبقى �شعار الوحدة الإ�شامية جمرد 

ويزيد من هواج�شهم  وقلقهم،  الآخرين  يثر خوف  اأج��وف،  �شعار 

حقائق  اإىل  ال�شعار  ه��ذا  يتحول  اأن  دون  وم��ن  وال�شيا�شية،  الأمنية 

ووقائع متاأ كل اأوطان امل�شلمني وبلدانهم.

ح�سن يحيى
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سوزان رايس.. رهانات وخيبات
بــــــروفــــــــايـــــــــل

) العدد 210(  اجلمعة - 20 ني�سان - 2012



رجـــال حـــول الـــرسـول �

املّوال بيت من ال�شعر املقفي املوزون، وهو على 

اأربعة اأ�شطر اأو خم�شة اأو �شبعة اأو ت�شعة، فاإذا كان 

خما�شياً، يكون ال�شطران االأوالن من قافية، مع 

قافية  من  وال��راب��ع  والثالث  املعنى،  يف  اختالف 

اأخرى، مع اختالف يف املعنى، ويلي ذلك ال�شطر 

اأن ت��ك��ون م��ن قافية  اخل��ام�����س، وق��اف��ي��ت��ه ي��ج��ب 

واإذا  املعنى،  يف  اختالف  مع  االأول���ن،  ال�شطرين 

االأوىل  ال��ث��الث��ة  االأ���ش��ط��ر  احت���دت  �شباعياً،  ك��ان 

االأخرى  الثالثة  االأ�شطر  واحدة، وهكذا  بقافية 

ال�شطر  قافية  ثانية وترجع  بقافية  تتحد  فاإنها 

مع  االأوىل،  الثالثة  االأ�شطر  ق��وايف  اإىل  ال�شابع 

اختالف املعنى، وهكذا..

اأن امل��ّوال ن�شاأ يف مدينة وا�شط  ذكر املوؤرخون 

م��ع غ��ن��اء ال��ع��م��ال وامل���زارع���ن اجل��م��اع��ي، الذين 

كانوا ينهون غناءهم بكلمة موجهة اإىل �شاداتهم 

ه��ي »ي��ا م��وال��ي��ا«، وال��ت��ي خففت م��ع ال��زم��ن اإىل 

املوليا  اإن املطربن نقلوا  اأو مواليا، وقيل  م��ّوال 

من الطبع النائح ورّكبوا عليها تالحن تت�شمن 

الغزل واملديح والزهد وال�شكوى من هموم الدنيا 

وغدر الزمان وخيانة النا�س..

لياأخذ  العربي  ال��ع��امل  اإىل  امل���وال  انطلق  ث��م 

مع  يتوافق  و�شكاًل  م�شموناً  منه  ناحية  ك��ل  يف 

اخل�����ش��ائ�����س واالأع�������راف امل��ح��ل��ي��ة، ف��ك��ان امل����وال 

البغدادي وامل�شري وال�شامي والبريوتي..

ف�شيحة،  كلها  كلماته  تكون  اأن  ي�شرتط  وال 

ب���ل ي�����ش��ت��ح�����ش��ن اأن ي���اأت���ي ف��ي��ه ب��ع�����س االأل���ف���اظ 

العامية، وتنطق اأكرث كلماته �شاكنة غري معّربة، 

وي�شتخدم فيه التنوين مع الك�شر والفتح.

اأما احتاد القوايف يف ثالثة اأ�شطر واحتاد قافية 

ال�شطر ال�شابع معها، فيفر�س معرفة عميقة يف 

األفاظ اللغة ودالالتها، متّكن الناظم من االإتيان 

بثالثة األفاظ اأو اأربعة تتحد يف الر�شم وتختلف 

يف املعنى، بحيث توؤدي يف كل �شطر معنى خمتلفاً 

كانت  هنا  وم��ن  االأخ���رى،  االأ�شطر  عما ظهر يف 

الإظهار  فر�شة  املواويل  يف  ال�شعرية  امل�شاجالت 

�شعة معرفة الناظم ملفردات اللغة، وقوة حافظته 

وموهبته.

اإن ات�����ش��ال ال��ب��ريوت��ي��ن ب��احل��رك��ة االأدب���ي���ة 

وال�����ش��ع��ري��ة وال��غ��ن��ائ��ي��ة يف ع��وا���ش��م ب���الد ال�����ش��ام 

من  النوع  هذا  انت�شار  اإىل  اأدت  والعراق،  وم�شر 

ال�شعر الغنائي لديهم.

بلفظ  اإن�شادهم  بدء  املوال على  ودرج من�شدو 

تقال  ال��ت��ي  »اأف«  لكلمة  ت�شحيف  وه��ي  »اأوف«، 

ل��ل�����ش��ك��وى وال��ت��ذم��ر م��ن ظ��ل��م االأي�����ام و���ش��روف 

الدهر، ولعل هذه النفثة هي اأ�شل املثل البريوتي 

ب��ّد من  اأي ال  ب��دو يغنيه«،  »برا�شو م��وال  القائل 

اإظهار ما اأ�شمره االإن�شان، مثل �شاعر املّوال الذي 

ال بّد له من اإ�شماع للغري ما ينظم من مواويل، 

كما درجوا على ترديد بع�س الكلمات بن �شطر 

واآخ��ر مثل: اأم��ان اأم��ان يا يابا، ندميي، يا ويلي، 

اأمان اأمان يا ربي، يا عيوين.. ويبدو قدم انت�شار 

املوال يف بريوت من ديواين مفتي بريوت ال�شيخ 

ال�شيخ  القا�شي  واملفتي  اهلل،  فتح  اللطيف  عبد 

اأحمد الغر، ومن ديوان ال�شاعر عمر االأن�شي.

كان  اهلل  فتح  اللطيف  عبد  املفتي  اأن  ُي��ذك��ر 

علي  جمل�س  يف  1814م  1230ه�/  �شنة  من  يوماً 

اأبي م�شباح، مت�شلم بريوت من قبل اجلزار  اآغا 

واأم����ن ج��م��رك��ه��ا، ف��ق��ال رج���ل ب��ح�����ش��وره اإن����ه ال 

يقدر اأحد اأن ياأتي يف موال بلفظ »دم« اأربعاً من 

غ��ري ت��ك��رار وال ت��رك��ي��ب، فعمل امل��ف��ت��ي ف��ت��ح اهلل 

موااًل خما�شياً قال فيه:

يا بدر، بتار حلظك كم �شفك من دم

)�شوت  دم  من  اأج��اد  كما  حربك  م�شمار  وطبل 

�شرب الطبل(

يا من بهجرك لعناك بادر وعجل فيه

واترك كالم العذول اإن لو مدح اأو دم

ويبدو اأن هذا املوال مل يعجب اأبا م�شباح املذكور، 

فعمل املفتي فتح اهلل له موااًل اآخر قال فيه:

هجرك بور�س ال�شقام ج�شم املعنى دم

ومدمعه للجفا بال�شفح قد �شال دم

�شلني، فمن ذا ملحبوب يوا�شل دم

واترك كالم العذول فالعذل اأقبح �شي

ما اأقبح العذل، كم عاذل به قد دم

مواويل  منها  كثرية،  مواويل  اهلل  فتح  وللمفتي 

اطالعه  و�شعة  اللغوية  م��ق��درت��ه  تظهر  دي��ن��ي��ة، 

منها:

مذ قلت للدمع، اإذ اأبعدتني �شل �شال

يا نظم الدر يف كاأ�س اللمى �شل�شال

يا جمري ال�شهد من اأحلى الر�شاب �شل�شال

قد دام بالهجر اأن�شابي واأو�شابي

ويف ع�شقي ل�شدق الوجد اأو�شى بي

يا عاذل ال�شب اإن كان خال اأو �شابي

عن �شبوتي ال ت�شلني، اإن ت�شل �شال �شال

عن »بريوتنا«

�أحمد
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المّوال البيروتي.. أصوله وفصوله

بيروتيات
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اأّينا �شمع بهذا اال�شم من قبل؟ اأغلب الظن اأن 

اأكرثنا، اإن مل نكن جميعاً، مل ن�شمع به قط..

عنهم  اهلل  ر�شي  ال�شحابة  كبار  من  واح��د  اإن��ه 

االأخفياء..  االأتقياء  كبار  من  واح��د  اإن��ه  اأجمعن، 

ولعل من نافلة القول وتكراره، اأن ننوه مبالزمته 

جميع  يف  و�شلم،  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول 

م�شاهده وغزواته..

اأ���ش��ل��م ���ش��ع��ي��د ق��ب��ي��ل ف��ت��ح خ���ي���ر، وم���ن���ذ ع��ان��ق 

وال�شالم،  ال�شالة  عليه  ال��ر���ش��ول  وب��اي��ع  االإ���ش��الم 

اأعطاهما كل حياته، ووجوده وم�شريه.

ب��ن اخلطاب  امل��وؤم��ن��ن عمر  اأم��ري  عندما ع��زل 

معاوية عن والية ال�شام، تلفت حواليه يبحث عن 

بديل يوليه مكانه، واأ�شلوب عمر ر�شي اهلل عنه يف 

اختيار والته ومعاونيه، اأ�شلوب يجمع اأق�شى غايات 

اأن اأي  اأن��ه كان يوؤمن  احل��ذر والدقة واالأن���اة، ذلك 

خطاأ يرتكبه واٍل يف اأق�شى االأر�س �شي�شاأل عنه اهلل 

اثنن: عمر اأواًل، و�شاحب اخلطاأ ثانياً.

ال�����ش��ام ي��وم��ئ��ذ ح��ا���ش��رة ك��ب��رية، واحل���ي���اة فيها 

ح�شارات  بن  تتقلب  بقرون،  االإ�شالم  دخ��ول  قبل 

رحيب  ومرتع  لتجارة،  هام  مركز  وهي  مت�شاوقة، 

للنعمة، فال ي�شلح لها يف راأي عمر اإال َمن تفر كل 

اأم��ام عزوفه.. ف�شاح عمر: لقد  االإغ��راء  �شياطن 

وجدته، اإيّل ب�شعيد بن عامر.

امل��وؤم��ن��ن،  اأم���ري  اإىل  �شعيد  ي��ج��يء  بعد  وفيما 

ويقول:  يعتذر  لكنه  حم�س،  والي��ة  عليه  ويعر�س 

ب��ه عمر:  امل��وؤم��ن��ن«.. في�شيح  اأم��ري  ي��ا  تفتّني  »ال 

يف  وخالفتكم  اأمانتكم  اأت�شعون  اأدع���ك..  ال  »واهلل 

عنقي.. ثم ترتكوين..«؟

عمر  كلمات  كانت  فقد  حلظة،  يف  �شعيد  اقتنع 

َحرّية بهذا االإقناع.

خرج �شعيد بن عامر اإىل حم�س ومعه زوجته، 

طّيب  بقدر  عمر  وزّوده  جديدين،  عرو�شن  وكانا 

من املال.

وملا ا�شتقّرا يف حم�س، اأرادت زوجته اأن ت�شتعمل 

حقها كزوجة يف ا�شتثمار املال الذي زّوده به عمر.. 

لبا�س  يلزمهما من  ب��اأن ي�شرتي ما  واأ���ش��ارت عليه 

الئق، ومتاع واأث��اث.. ثم يدخر الباقي.. فقال لها 

�شعيد: اأال اأدلك على خري من هذا؟ نحن يف بالد 

ملن  امل��ال  فلنعط  رائ��ج��ة،  و�شوقها  راب��ح��ة،  جتارتها 

يتجر لنا فيه وينّميه.. قالت: واإن خ�شرت جتارته؟ 

فنعم  ق��ال��ت:  عليه..  �شماناً  �شاأجعل  �شعيد:  ق��ال 

اإذن..

عي�شه  ���ش��روري��ات  بع�س  فا�شرتى  �شعيد  خ��رج 

امل��ت��ق�����ش��ف، ث���م ف����رق ج��م��ي��ع امل�����ال ع��ل��ى ال��ف��ق��راء 

واملحتاجن..

مّرت االأي��ام، وبن احلن واحلن ت�شاأله زوجه 

عن جتارتهما، واأّيان بلغت من االأرب��اح.. ويجيبها 

ال���رب���اح تنمو  اإن��ه��ا جت����ارة م��وف��ق��ة.. واإن  ���ش��ع��ي��د: 

وتزيد.

له  قريب  اأم��ام  ال�شوؤال  نف�س  �شاألته  ي��وم  وذات 

ك���ان ي��ع��رف حقيقة االأم����ر، ف��اب��ت�����ش��م.. ث��م �شحك 

وال��ري��ب،  بال�شك  ال��زوج��ة  روع  اإىل  اأوح���ت  �شحكة 

فاأحّلت عليه اأن ي�شارحها احلديث، فقال لها: لقد 

ت�شّدق مباله جميعه من ذلك اليوم البعيد.

وق��د  �شعيد  اإل��ي��ه��ا  فنظر  �شعيد،  زوج���ة  فبكت 

زادتها دموعها الوديعة جمااًل وروعة، وقبل اأن ينال 

امل�شهد الفاتن من نف�شه �شعفاً، األقى ب�شريته نحو 

الراحلن  ال�شابقن  اأ�شحابه  فيها  ف���راأى  اجل��ن��ة، 

ف���ق���ال: »ت��ع��ل��م��ن اأن يف اجل��ن��ة م���ن احل����ور ال��ع��ن 

واخلريات احل�شان ما لو اأطّلت واحدة منهن على 

االأر�س الأ�شاءتها جميعاً، ولقهر نورها نور ال�شم�س 

والقمر معاً.. فالأن اأ�شّحي بك من اأجلهن، اأحرى 

واأوىل من اأن اأ�شحي بهن من اأجلك«!

واأنهى حديثه كما بداأه؛ هادئاً مبت�شماً را�شياً.. 

لهما  اأف�شل  �شيء  ال  اأن��ه  واأدرك���ت  زوجته،  ف�شكنت 

على  النف�س  وح��ْم��ل  �شعيد،  ط��ري��ق  يف  ال�شري  م��ن 

حماكاته يف زهده وتقواه..

ك��ان��ت ح��م�����س اأي��ام��ئ��ذ ت��و���ش��ف ب��اأن��ه��ا ال��ك��وف��ة 

الثانية، لكرثة متّرد اأهلها واختالفهم على والتهم، 

وملا كانت الكوفة يف العراق �شاحبة ال�شبق يف هذا 

التمرد، فقد اأخذت حم�س ا�شمها ملا�شابهتها، وعلى 

الرغم من ولع احلم�شين بالتمّرد، فقد هدى اهلل 

واأط��اع��وه،  فاأحبوه  �شعيد،  ال�شالح  لعبده  قلوبهم 

ول��ق��د ���ش��األ��ه ع��م��ر ي���وم���اً ف���ق���ال: »اإن اأه����ل ال�����ش��ام 

اأعاونهم  »الأنني  قائاًل:  �شعيد  فاأجابه  يحبونك«؟ 

واأوا�شيهم«..

بيد اأن مهما يكّن اأهل حم�س حباً ل�شعيد، فال 

مفر من اأن يكون هناك تذّمر و�شكوى، على االأقل 

لكوفة  القوي  املناف�س  ت��زال  ال  اأنها  حم�س  لتثبت 

العراق. 

ر�شي  عمر  فطلب  منه،  ي�شكون  البع�س  تقّدم 

اأن ت��ع��دد ن��ق��اط  اهلل ع��ن��ه م���ن ال���زم���رة ال�����ش��اك��ي��ة 

بل�شان  املتحدث  فنه�س  واح���دة..  واح��دة  �شكواها، 

»ال يخرج  اأربعاً:  ن�شكو منه  وق��ال:  املجموعة  هذه 

بليل..  اأح��داً  النهار.. وال يجيب  يتعاىل  اإلينا حت 

وله يف ال�شهر يومان ال يخرج فيهما اإلينا وال نراه، 

واأخرى ال حيلة له فيها، ولكنها ت�شايقنا، وهي اأنه 

تاأخذه الغ�شية بن احلن واحلن«..

وعندما جل�س الرجل، اأطرق الفاروق عمر ملياً، 

وابتهل اإىل اهلل هم�شاً قائاًل: »اللهم اإين اأعرفه من 

ثم  فرا�شتي«..  فيه  تخّيب  ال  اللهم  عبادك..  خري 

قولهم  اأم��ا  �شعيد:  فقال  نف�شه،  عن  للدفاع  دع��اه 

اإين ال اأخرج اإليهم حتى يتعاىل النهار، فواهلل لقد 

كنت اأكره ذكر ال�شبب، الأنه لي�س الأهلي خادم، فاأنا 

اأعجن عجيني، ثم اأدعه يختمر، ثم الأخبز خبزي، 

اإليهم.. فتهلل وجه  اأخرج  اأتو�شاأ لل�شحى، ثم  ثم 

عمر وق���ال: احل��م��د هلل.. وال��ث��ان��ي��ة؟ وت��اب��ع �شعيد 

فواهلل  بليل..  اأح���داً  اأجيب  ال  قولهم  اأم��ا  حديثه: 

لقد جعلت النهار لهم، والليل لربي.. اأما قولهم: 

اإن يل يومن يف ال�شهر ال اأخ��رج فيهما، فلي�س يل 

اأب��ّدل��ه��ا، فاأنا  ث��ي��اب  ب��ي  ث��وب��ي، ولي�س  خ���ادم يغ�شل 

ويف  ح���ن..  بعد  يجف  اأن  اأنتظر  ث��م  ث��وب��ي  اأغ�شل 

الغ�شية  اإن  واأم��ا قولهم  اإليهم..  اأخ��رج  النهار  اآخ��ر 

تاأخذين بن احلن واحل��ن.. فقد �شهدت م�شرع 

خبيب االأن�شاري مبكة، وقد ب�شعت قري�س حلمه، 

اأن  اأحت��ب  ل��ه:  يقولون  وه��م  على جذعه،  وحملوه 

فيجيبهم  م��ع��اف��ى؟  �شليم  واأن���ت  م��ك��ان��ك،  حم��م��داً 

ق��ائ��اًل: واهلل م��ا اأح��ب اأين يف اأه��ل��ي وول���دي، معي 

عافية الدنيا ونعيمها، وي�شاب ر�شول اهلل ب�شوكة.. 

واأن��ا يومئذ  راأيته  ال��ذي  امل�شهد  ذل��ك  فكلما ذك��رت 

م���ن امل�����ش��رك��ن، ث���م ت���ذك���رت ت��رك��ي ن�����ش��رة خبيب 

يومها، اأرجتف خوفاً من عذاب اهلل، ويغ�شاين الذي 

يغ�شاين..!

�شفتيه  تغادر  كانت  التي  �شعيد  كلمات  وانتهت 

مبللة بدموعه الورعة الطاهرة..

اأي حظ من الهدى ناله هذا الطراز من اخللق؟ 

ك��ان كتاب  نافذ  ن��ور  اأي  ك��ان ر�شول اهلل؟  اأي معلم 

اهلل؟ واأي مدر�شة ملهمة ومعلمة، كان االإ�شالم؟

لكن، هل ت�شتطيع االأر�س اأن حتمل فوق ظهرها 

عدداً كثرياً من هذا الطراز؟

سـعـيـد بـــن عـــامــر.. رجل أحبه أهل حمص
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منذ نحو ق��رن م��ن ال��زم��ن، تغري 

بالكامل،  ورح��الت��ه��ا  ال�شفن  مفهوم 

ف���ف���ي ال�������ش���اب���ع م����ن ك����ان����ون ال���ث���اين 

الفرن�شي  ال��ق��ارب  دخ���ل   ،1914 ع���ام 

التاريخ،  الفايل«  »األك�شندر  املتوا�شع 

بعدما خرق باب املحيط الهادئ واأمت 

اأول جولة عر قناة باناما، التي كانت 

قد �شيدت حديثاً يف ذلك الوقت.

يف الوقت الراهن، باإمكان ال�شفن 

ال��ق��ي��ام ب���ه���ذه ال��رح��ل��ة م���ن امل��ح��ي��ط 

االأطل�شي اإىل املحيط الهادئ يف وقت 

املرور  اإىل  احلاجة  متجاوزة  قيا�شي، 

ب���»ك��ي��ب ه�����ورن« ع��ن��د ���ش��ف��ح اأم��ريك��ا 

اجلنوبية، بحيث تخت�شر 8000 ميل 

عليها  يوفر  مبا  رحلتها،  من  بحري 

الكثري من العناء والكلفة.

ف���م���ا ال�������ذي ت���غ���ري م�����ن امل���ا����ش���ي 

ح���ت���ى ال����ي����وم، وم�����ا ه����ي ال��ت��غ��ي��ريات 

�شاأنها  من  والتي  م�شتقبلياً  املتوقعة 

اإح��داث ثورة يف عامل ال�شفن والنقل 

البحري..؟

ك���������ان الف�����ت�����ت�����اح ق������ن������اة ب����ان����ام����ا 

ت���اأث���ري ع��م��ي��ق ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ق��ل 

ال���ب���ح���ري، ل��ي�����س ذل����ك ف��ح�����ش��ب، بل 

بنائها  ومقا�شات  ال�شفن  �شكل  على 

باناما  قناة  اأملت  فقد  وموا�شفاتها، 

م��ق��اي��ي�����س حم����ددة ل��ل�����ش��ف��ن ال���ق���ادرة 

عر�س  اإن  حيث  ع��ره��ا،  امل���رور  على 

ال�شفينة يجب اأال يتعدى 32.3 م، واإال 

فاإنها لن تتمكن من املرور عر القناة 

ال�شيقة.

اأمام  كبرياً  عائقاً  ذلك  �شكل  وقد 

ن���اق���الت ال��ن��ف��ط ال�����ش��خ��م��ة وب��ع�����س 

حامالت الطائرات البحرية، التي مل 

تكن قادرة على اال�شتفادة من ميزات 

القناة، وعادة ما ي�شف مالك ال�شفن 

و�شركات ت�شنيع ال�شفن ذلك ب�»عائق 

باناماك�س«.

م�سروع �لتو�سيع

ج����راء ق��ط��ره��ا ال�����ش��ي��ق، مل تكن 

ال�شحن  لعمليات  االأمثل  باناما  قناة 

ال��ب��ح��ري، ف��م��ا مي���ر ع��ره��ا ال ي��ك��اد 

ب�شبب  امل��ئ��ة  يف   3 اإىل   2.5 ي��ت��ج��اوز 

القيود املتعلقة باملقا�شات.

قابلة  االأم���ور  اأن  ي��ب��دو  االآن  لكن 

للتغيري، اإذ ت�شهد القناة عملية تاأهيل 

ك����رى، م���ن خ���الل ت��و���ش��ي��ع قطرها 

دخ��ول  يعني  مم��ا  م،   49 اإىل  لي�شل 

تاريخ  من  جديدة  حقبة  اإىل  العامل 

امل��ق��در  وم���ن  ال�����ش��ف��ن،  وت�شنيع  ب��ن��اء 

مليار   5.25 نحو  امل�����ش��روع  يكلف  اأن 

يف   43 ن�شبة  ال��ق��رو���س  تغطي  دوالر 

ر�شوم  م��ن  الباقي  وي��اأت��ي  منها،  املئة 

ينتهي  اأن  املتوقع  وم��ن  اال�شتخدام، 

امل�شروع الذي بداأ يف اأيلول عام 2007، 

بحلول عام 2014.

و�����ش����ت����زداد ن�����ش��ب��ة م������رور ال�����ش��ف��ن 

تو�شيع  اأ�شغال  تنتهي  حن  والب�شائع 

ال��ق��ن��اة ال��ت��ي اأن�������ش���اأت ق��ب��ل 93 ع��ام��اً، 

والتو�شيع  التعميق  عملية  وت�شتغرق 

رفع  يف  بعدها  وت�شاهم  اأع���وام،  �شبعة 

50 يف املئة،  ق��درات قناة باناما بن�شبة 

وي���ق���ول ت����وم ي��ون��غ��ل��ن م���ن ال�����ش��رك��ة 

التي  هيدرولك�س  ديلفت  الهولندية 

ت���ت���وىل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��و���ش��ع��ة وال��ت��ع��م��ي��ق 

البحرية  املالحة  ن�شبة  »ازدادت  هذه: 

جنوب  من  انطالقاً  الب�شائع  ل�شفن 

ال�شاحل  نحو  خ�شو�شاً  اآ���ش��ي��ا،  ���ش��رق 

ت��زداد كذلك حجم  ال�شرقي الأمريكا، 

ن�شبة  اأن  يعني من جهة  ال�شفن، هذا 

بن�شبة  ���ش��رتت��ف��ع  ال��ب��ح��ري��ة  امل���الح���ة 

ال�شفن، كما  �شتزداد حجم  كبرية كما 

القناة على قدرات معينة، فال  تتوفر 

�شفينة   40 من  اأك��رث  تعره  اأن  ميكن 

يف اليوم«. 

القناة  »ت��رت��ف��ع  يونغلن:  ي�شيف 

البحر،  فوق م�شتوى �شطح  م��رتاً   26
اأن كميات كبرية جداً من  وهذا يعني 

لبوابات  ال�شفن  عبور  حالة  يف  امل��ي��اه 

التحكم ت�شيع ن�شبة مهمة من املياه، 

هذا يعني اأي�شاً اأنه يف حالة زيادة عدد 

كميات  ت��زداد  للقناة،  العابرة  ال�شفن 

امل�شتوى  على  للحفاظ  املطلوبة  امل��اء 

ال�شروري من املياه يف القناة، وت�شقط 

وه��ذا  وكافية،  كثرية  االأم��ط��ار  حالياً 

املائي متوفر، ولكن  اأن املخزون  يعني 

جافاً، ومل  عاماً  اأي�شاً  عا�شت  املنطقة 

ت��ك��ن ه��ن��اك ن�����ش��ب��ة ك��اف��ي��ة م���ن امل��ي��اه، 

وانخف�س قلياًل م�شتوى املياه بالقناة، 

واأدى ذلك اإىل خف�س حموالت ال�شفن 

العابرة للقناة«.

القناة  حتديث  معار�شو  ويخ�شى 

على البيئة والغابات املجاورة للقناة، 

وي���خ�������ش���ى االآخ�����������رون ال��ف��ي�����ش��ان��ات 

وح�����دوث ن��ق�����س يف امل���ي���اه ال�����ش��احل��ة 

�شت�شيع  �شيتي  باناما  ل�شكان  لل�شرب 

ك��م��ي��ة واف������رة م���ن امل���ي���اه ال�����ش��احل��ة 

باناما،  قناة  لتو�شيع  لل�شرب كنتيجة 

ورغم ذلك فقد وافقت غالبية �شكان 

ب���ان���ام���ا ع��ل��ى ق�����رار حت���دي���ث ال��ق��ن��اة 

االأم��ر  ح��ول  ا�شتفتاء  اأج���ري  عندما 

كما يق�شي الد�شتور.

طلبات عدة

البحري،  ال�شحن  عامل  اإىل  بالعودة 

ط��ل��ب��ي��ات  ل��ت��ل��ق��ي  ال�����ش��ف��ن  ي�شتعد بناة 

عديدة من قبل �شركات النقل البحري، 

لل�شفن  ���ش��راء  عمليات  اإىل  ي��وؤ���ش��ر  مب��ا 

ال��ك��ب��رية ع��ل��ى ن��ط��اق اأو����ش���ع، يف ال��وق��ت 

ن��ف�����ش��ه ي���ب���دو اأن�����ه ه���ن���اك ف��ر���ش��ة اأم����ام 

مناذج  لت�شميم  البحرين،  املهند�شن 

االأك��ر  ال�شفن  م��ن  ومتقدمة  متطورة 

للبيئة،  تكون �شديقة  اأن  �شرط  حجماً، 

البحرية من  على احل��ي��اة  ���ش��رراً  واأق���ل 

ال�شفن التقليدية. وبح�شب بحث من�شور 

البحرية،  للهند�شة  الدولية  املجلة  يف 

اأن تو�شيع قناة باناما قد  فعلى االأرج��ح 

اأك��ر  �شفن  وت�شنيع  اب��ت��ك��ار  اإىل  ي���وؤدي 

حجماً واأكرث كفاءة يف ا�شتهالك الوقود، 

واأقل �شرراً على البيئة.

مل��ا ي���ورده البحث، ف��اإن��ه كلما  ووف��ق��اً 

كانت ال�شفن اأكر، كلما قل ا�شتخدامها 

م�شافة  على  منقول  ط��ن  لكل  ل��ل��وق��ود، 

ل���ك���ل ط���ن/م���ي���ل م��ن  اأي  م���ي���ل واح������د 

الب�شائع التي حتملها، على �شبيل املثال، 

طن  اآالف  اإذا كانت ال�شفينة حتمل 110 

من الب�شائع من الوزن ال�شاكن، ميكن 
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الب�شائع  م���ن  ط��ن/م��ي��ل  ل��ك��ل  امل��ئ��ة  يف 

امل�شحونة.

فقاعات الهواء

احلل  لي�س  ال�شفن  حجم  اأن  ي��ذك��ر 

هناك  بل  ك��ف��اءة،  اأك��رث  جلعلها  الوحيد 

جم��م��وع��ة م���ن احل���ي���ل واالأف����ك����ار ل��دى 

�شاأنها  والتي من  البحرين،  املهند�شن 

ال�شحن  ع���امل  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح�����داث 

جلعلها  ال�����ش��ف��ن،  و���ش��ن��اع��ة  ال���ب���ح���ري 

�شريعة وفعالة اأكرث من اأي وقت م�شى.

ال��واع��دة  التقنيات  اأك���رث  اإح����دى   

ال��ه��وائ��ي«،  »الت�شحيم  ت�شمى  ال��ي��وم، 

فقاعات  م��ن  ع��ن طبقة  ع��ب��ارة  وه���ي 

ال�شفينة،  ب���دن  ت��غ��ل��ف  ال��ت��ي  ال���ه���واء 

ل��ل��ح��د م����ن ق�����وة ال�������ش���ح���ب وت���وف���ري 

الوقود، عر هذه التقنية يتم الف�شل 

املعدين  وال�شطح  )امل��اء(  ال�شائل  بن 

ال��ه��واء  ف��ق��اع��ات  �شخ  ع��ر  لل�شفينة، 

ال�شفينة  ج�شم  يف  معينة  فتحات  من 

لتعمل مبنزلة مواد الت�شحيم، االأمر 

بن�شبة  ال�شحب  ق��وة  م��ن  يحد  ال���ذي 

ت�شل اإىل 80 يف املئة.

كما  ال��ه��وائ��ي،  الت�شحيم  م��ن خ��الل 

ي�شتخدم  الهواء  فاإن  الكلمة،  عليه  تدل 

وتقليل  الت�شحيم  يف  ال��زي��ت  م��ن  ب���داًل 

االح���ت���ك���اك ب���ن االأ����ش���ط���ح، وي���ت���م ذل��ك 

ع���ن ط���ري���ق ال�����ش��خ امل��ت��وا���ش��ل ل��ل��ه��واء 

ال��ه��واء  امل��ح��ت��ك��ة، لي�شكل  االأ���ش��ط��ح  ب��ن 

نف�س  ويف  ال��ع��زل،  ع��ام��ل  هنا  امل�شغوط 

الوقت كعامل تريد، حيث اإن ا�شتخدام 

الهواء يخف�س درجات احلرارة بفاعلية 

اأكر.

اأو  ال����ه����وائ����ي  ال�������ش���خ  وي�������ش���ت���خ���دم 

حيث  ال��ق��ط��ارات،  يف  الهوائي  الت�شحيم 

ال�شكك  ق�شبان  ب��ن  ال��ه��واء  ���ش��خ  ي��ت��م 

احل���دي���دة واأ���ش��ف��ل ال��ق��ط��ار، وم���ن اأه���م 

ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت�����ش��ح��ي��م ال��ه��وائ��ي ك��ذل��ك 

�شناعة مركبات الهوفر، وهذه املركبات 

تعتمد على تقنية جديدة جتعلها ت�شري 

عن  تعزلها  رفيعة  هوائية  و���ش��ادة  على 

مركبات  وت��ع��د  امل����اء،  اأو  االأر�����س  �شطح 

وع�شكرية،  تقنية  ف��ائ��دة  ذات  ال��ه��وف��ر 

للحركة،  اأقل  ت�شتهلك طاقة  اإنها  حيث 

ب��ي��ن��ه��ا  االح���ت���ك���اك  م���ق���اوم���ة  ق�����وة  الأن 

وب��ن االأر���س تكون �شئيلة ج��داً، وهذه 

بن  التنقل  على  كذلك  ق��ادرة  املركبات 

املاء واالأر�س، لذا فهي مركبات برمائية 

ت�شلح للمهمات الع�شكرية.

اأن هذه الفكرة  اإىل  وجت��در االإ���ش��ارة 

لي�شت جديدة، اإذ حاول العلماء الرو�س 

تنفيذها  وال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات  ال�����ش��ت��ي��ن��ات  يف 

ع����ر ال���ق���ي���ام ب���ت���ج���ارب ع������دة، ل���ك���ن مل 

ي��ت��م ا���ش��ت��ك��م��ال ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه ال��ت��ج��ارب 

ال�شفن  جتهيز  تكلفة  ب�شبب  البحرية، 

كما  ال��الزم��ة،  وامل��ع��دات  بالتكنولوجيا 

ال��ع��وائ��ق،  بع�س  التقنية  ه��ذه  اأم���ام  اأن 

فقاعات  ت��وؤدي  اأن  املهند�شون  يخ�شى  اإذ 

الهواء اإىل التقليل من كفاءة التوربينات 

ال��ت��ي ت�����ش��ت��خ��دم ل��دف��ع ال�����ش��ف��ن يف ح��ال 

وزعت ب�شكل خاطئ.

يف االآون������ة االأخ�������رية، ب�����داأت ���ش��رك��ة 

م��ي��ت�����ش��وب��ي�����ش��ي ل��ل�����ش��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة 

ت�شحيم  »ن���ظ���ام  ت�شميه  مل���ا  ب��ال��ت�����ش��وي��ق 

املئة من  10 يف  الهواء«، لتخفي�س نحو 

علماً  ال��ك��رب��ون،  اأك�شيد  ث��اين  انبعاثات 

اأن هذه الن�شبة قد ت�شل اإىل 35 يف املئة 

قريباً، وخالل العام املا�شي، طلب تاجر 

احلبوب املليونري اآر�شر دانييلز ميدالند 

من ال�شركة ت�شنيع ثالث �شفن عمالقة 

بالتكنولوجيا اجلديدة، و�شيتم االنتهاء 

من بنائها يف العام 2014 لتدخل �شناعة 

ال�شفن يف حقبة جديدة.

عبد �هلل �ل�سفدي
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ه��ل ف��ك��رِت ي��وم��اً م��ا �أن���ه رمب���ا قد 

تكونني م�صابة بالإدمان، هل تعلمني 

�إىل  ي�صل  �أن  �ملمكن  م��ن  �لإدم����ان  �أن 

�لإن�صانية، وتكونني مدمنة  �لعالقات 

على �صديقة ما دون �أن تعلمي؟

�لإدم����ان ه��ن��ا، بح�صب خ���ر�ء علم 

�ل���ن���ف�������س، ي�����ص��ف ����ص���ل���وك���اً ل����ك ي�����ص��ر 

مب�صلحتك مقابل �صخ�س �آخر، لأنك 

د�ئ��م��اً جت��دي��ن لها �لأع����ذ�ر وت��رري��ن 

و�لأهم  �صاأنها،  وتقللني من  �أخطاءها 

�أنك �أنت نف�صك ل تعرتفني مب�صكلتك 

ول تو�جهني نف�صك، ورمبا ل تكونني 

م��ن��ت��ب��ه��ة �أ����ص���اًل، لأن����ك م��دم��ن��ة على 

�صديقة معينة و�صعيفة �أمامه.

و�إل��ي��ك بع�س �ل��ع��الم��ات �ل��ت��ي قد 

ت�صاعدك على �كت�صاف ذلك:

تقللي  �أن  �إىل  د�ئ����م����اً  مت��ي��ل��ني   -

م���ن ����ص���اأن ���ص��ل��وك��ه��ا �مل���ت���م���ادي م��ع��ك، 

“كل  وت�����ص��ت��خ��دم��ني ع�����ب�����ار�ت م���ث���ل 

�ل��ن��ا���س ي��ف��ع��ل��ون ذل�����ك.. وه����ذ� لي�س 

�أنك تتقبلني �لإ�صاءة  غريباً”، مبعنى 

�لعاطفية، وحتاولني �أن تر�صي بها.

�لآخ���ر  ع��ن  تخفي  �أن  حت��اول��ني   -

�لأث�����ر �ل��ت��دم��ري ل�����ص��ل��وك��ه و�أف��ع��ال��ه 

من  باخلجل  ت�صعرين  ف��رمب��ا  م��ع��ك، 

يف  لكنك  بها،  تعاملك  �لتي  �لطريقة 

حماية  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة  نف�صه  �ل��وق��ت 

�صمعتها �أمام �لآخرين.

- د�ئ�����م�����اً جت����دي����ن ل���ه���ا �لأع��������ذ�ر 

�ل����ت����ي مل حت���رتم���ه���ا،  مل���و�ع���ي���دك���م���ا 

ول���ل���م���ن���ا����ص���ب���ات �ل�����ت�����ي جت���اه���ل���ت���ه���ا، 

قالتها  �لتي  �ملنا�صبة  غر  ولكلماتها 

بحقك، حتّملني نف�صك �مل�صوؤولية عما 

هي م�صوؤولة عنه، وعن �صبب �صلوكها 

�ل�صيئ معك.

طريقتها  يف  ت�صتمر  جتعلينها   -

�لتعامل معك وم��ع �لآخ��ري��ن بدًل  يف 

م��ن م��و�ج��ه��ة �مل��وق��ف، لأن���ك تخ�صني 

ل  باأنك  ت�صعرين  فاأنت  تفقديها،  �أن 

وق��د  دون��ه��ا،  م��ن  �لعي�س  ت�صتطيعني 

ل��ك من  ي��ك��ون ذل��ك �ل�صلوك م��وج��ه��اً 

�صخ�س  م��ن  ولي�س  �أ���ص��دق��اء،  جماعة 

تفقدي  �أن  تريدين  ول  فقط،  و�ح��د 

�أ�صدقاءك جميعاً.

ل  �لآخ������ر  �أن  ن��ف�����ص��ك  ت��ق��ن��ع��ني   -

�أي�صاً،  دون��ك  من  يعي�س  �أن  ي�صتطيع 

ل����ذل����ك �أن�������ت م�������ص���ت���ع���دة ل��ل��ت�����ص��ح��ي��ة 

�أجل  من  �لنف�صية  ور�حتك  ب�صعادتك 

�صعادتها هي.

�بد�أي �لعالج فور�ً 

�ل��ع��الق��ات �ل��ع��اط��ف��ي��ة و�ل��زوج��ي��ة 

�أع��م��ق و�أق����رب �ل��ع��الق��ات �لإن�����ص��ان��ي��ة، 

ل��ذل��ك ي��ك��ون �ل��ث��م��ن ك���ب���ر�ً ل���و كنت 

�أنك  �صريكك، وتعتقدين  مدمنة على 

من  عالقتكما  على  حتافظني  بذلك 

يف  كثر�ً  يعاين  يكون  ولكنه  �مل�صاكل، 

�لوقت نف�صه من �لتغطية على �صلوكه 

�أمل��ه  �إىل  ينظر  �أن  م��ن  ب��دًل  وم�صاكله 

�مل�����ص��اع��دة، لأن �ل���ص��ت�����ص��الم  وي��ط��ل��ب 

من  يقلل  ق��د  �صخ�س  على  ل��الإدم��ان 

ي�صعر  وي��ج��ع��ل��ه  ل��ن��ف�����ص��ه،  �ح����رت�م����ه 

بالذنب، �أو ي�صاب باكتئاب يتطور �إىل 

عو�ر�س �صحية.

�لنوع،  ه��ذ�  �إذ� كنت يف عالقة من 

فاإليك طرق للتعايف منها:

ل��ل��ع��الج ه��ي يف  - �خل��ط��وة �لأوىل 

قد  �ل��ع��الج  لكن  بامل�صكلة،  �لع���رت�ف 

ي��ك��ون ���ص��ع��ب��اً �أن ت��ق��وم��ي ب��ه وح���دك، 

�أ�صخا�س  من  �مل�صاعدة  �طلبي  لذلك 

�أو  نف�صي  ����ص��ت�����ص��اري  م��ن  �أو  ق��ري��ب��ني 

�ج���ت���م���اع���ي ل��ي�����ص��اع��دك ع���ل���ى �ت���خ���اذ 

وتنفيذ قر�ر�ت �صعبة يجب �أن تقومي 

بها.

ورمبا  �ل�صيئ،  لل�صلوك  ل  قويل   -

يكون هذ� �أ�صعب ما يف �ملو�صوع، لأنك 

�ع���ت���دت ع��ل��ى ت��ق��ب��ل ���ص��ل��وك �ل��ط��رف 

�لطريقة  ���ص��ع��ب��اً..  ك���ان  مهما  �لآخ����ر 

�ل��وح��ي��دة لك�صر ه��ذه �ل��د�ئ��رة ه��ي يف 

�ملقبول،  غ��ر  �ل�صلوك  ت��ري��ر  رف�����س 

و�ف��ه��م��ي �أن����ك ت�����ص��ت��ح��ق��ني �لأف�����ص��ل، 

ول�صت م�صطرة �إىل �أن تقبلي مبا هو 

�أقل.

- ��صمحي لنف�صك �أن تغ�صبي ذلك 

�لغ�صب �ل�صحي، فاإن ما كنت تفعلينه 

���ص��اب��ق��اً ه��و تقبل م��ا ه��و غ��ر مقبول 

بدًل من �لرد عليه ب�صكل مالئم. 

تذكري �أنه من �لعادي �أن تغ�صبي 

�أو يتجاهلك،  عندما ي�صتغلك �أحدهم 

�أو  م��ه��ني  ب�����ص��ك��ل  م��ع��ك  ي��ت�����ص��رف  �أو 

لم���������ص����وؤول.. �غ�����ص��ب��ي ب�����دًل م���ن �أن 

تخ�صي �أن تفقديه �إذ� و�جهته.

ب����الأ�����ص����رة  ن���ف�������ص���ك  �أح����ي����ط����ي   -

و�لأ�����ص����دق����اء، لأن����ه م���ن �مل��ح��ت��م��ل �أن 

لها  ح��د�ً  وو�صعت  و�جهته  �إذ�  تبتعد 

�لتام  �ل�صت�صالم  حالة  م��ن  وخ��رج��ت 

�ل�صلبية �لتي �عتادت عليها، قد ترتك 

يف حياتك فر�غاً، و�ملقربون منك هم 

من �صي�صعرون بك، و�صيملوؤونها، ولن 

يجعلوك تبقني وحيدة.

ج�������ص���دي���اً  ب�������ص���ح���ت���ك  �ع����ت����ن����ي   -

وع��اط��ف��ي��اً وروح����ي����اً.. ت��ن��اويل ط��ع��ام��اً 

للحفاظ  �لريا�صة  وم��ار���ص��ي  �صحياً، 

يفيدك  ما  كل  و�فعلي  �صحتك،  على 

�صماع  �أو  ين،  �لدِّ �إىل  كالتوجه  روحياً، 

�لأنا�صيد، �أو ممار�صة �لتاأمل.

- ت��ق��ب��ل��ي م���ا ل مي��ك��ن ت��غ��ي��ره.. 

�صلوكك  تغري  �أن  فقط  ت�صتطيعني 

وف��ع��ل��ك ل ���ص��ل��وك و�أف���ع���ال �لآخ��ري��ن، 

�صخ�صيته  ع��ن  م�����ص��وؤول  �صخ�س  فكل 

و�صلوكه.

- �ن�������ص���ح���ب���ي م�����ن ع���الق���ت���ك م��ع 

�ل�صخ�س �لذي �أنت مدمنة عليه، ومبا 

يتمحور  �لعالقات  من  �لنوع  ه��ذ�  �أن 

حول �لتعلق ب�صخ�س و�لعتماد عليه، 

فيجب �أن تبتعدي كلية عنه وتقتنعي 

ب��اأن��ك ق����ادرة ع��ل��ى �أن ت��ك��وين ب��دون��ه، 

ل  م��ا  �صخ�صاً  �إن  لنف�صك  �ل��ق��ول  �أم���ا 

�أنت  �أو  �أن يعي�س من دون��ك،  ي�صتطيع 

غر قادرة على �حلياة من دونه، فهذ� 

تعزيز لفكرة �إدمانك عليه.

�ل�صلبيني  �لأ���ص��خ��ا���س  �أب���ع���دي   -

يعي�س  فبع�صهم  مت��ام��اً،  حياتك  ع��ن 

�ملدمنني على عالقتهم  على �فرت��س 

كبر�ً  كماً  فيها  �لعالقة  بجعل  بهم؛ 

م���ن �لأن����ان����ي����ة، و�أخ������ذ ك���ل م���ب���ادر�ت 

�ل��ط��رف �لآخ�����ر، مب��ج��رد �أن ت��اأخ��ذي 

تلك �خلطوة وتقيمي عالقاتك فاإنك 

�صتعرفينهم فور�ً، هوؤلء ل ي�صتحقون 

�قطعي  لذلك  حياتك،  يف  يكونو�  �أن 

يكون  �أن  �صرطاً  ولي�س  بهم،  عالقتك 

�أن  يجب  لكن  در�ماتيكي،  ب�صكل  ذلك 

�لرد  توقفي عن  و��صحاً؛ فقط  يكون 

ل�صرب  مقابلتهم  �أو  مكاملاتهم،  على 

�لقهوة معاً، �أي باخت�صار: �بتعدي عن 

موؤثر�تهم �ل�صيئة.

�إدم��ان��ك على  �أن  �أن تعريف  - يجب 

�أمامه  و�صعفك  ما  ب�صخ�س  عالقتك 

له عالقة بتقديرك لتقييم �لآخرين، 

ون��ظ��رت��ه��م �إل���ي���ك، وه���ذ� ع��ل��ى ح�صاب 

�أن  تريدين  من  ح�صاب  وعلى  نف�صك، 

تكوين �أنت يف �حلقيقة..

يبدو �أنك ل ت�صتطيعني �أن تقفي يف 

يكون  وقد  �لتحكم،  وجه من ميلكون 

�صبب �لإدمان �أنك ل تعرفني من �أنت 

�أو ت�صعرين بعدم  حقاً، وماذ� تريدين 

�لأمان �أو �لكتئاب.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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خطوات تساعدِك في التخلص من اإلدمان على صديقة ما

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

مل يتو�صل �لعلم حتى �لآن لعالج حمدد ملر�س �صلل �لأطفال، فالعالجات 

�لأع��ر����س  تخفيف  على  فقط  ت�صاعد  �إ�صابته  �أث��ن��اء  �لطفل  يتلقاها  �ل��ت��ي 

�أي م�صاعفات للمر�س، ولهذ�  �مل�صاحبة ملر�س �صلل �لأطفال، ومنع حدوث 

ُيعتر لقاح �لتطعيم �صد �صلل �لأطفال هو من �أعظم �لكت�صافات يف تاريخ 

�لطب، فيمكن حت�صني �لأطفال عن طريق �إعطاء �لأطفال �جلرعات �خلم�س 

�لالزمة له، وذلك يف مو�عيدهم �ملحددة، وهي كالآتي:

�جلرعة �لأوىل: عندما يبلغ �لطفل 45 يوماَ.

�جلرعة �لثانية: عندما يبلغ �لطفل 3 �صهور.

�جلرعة �لثالثة: عندما يبلغ �لطفل 5 �صهور.

�جلرعة �لر�بعة: عندما يبلغ �لطفل �صنة ون�صف.

�جلرعة �خلام�صة: عندما يبلغ �لطفل �أربع �صنو�ت.

�لأط��ف��ال، يجب عزله يف غرفة  �صلل  �لطفل مبر�س  �إ�صابة  يف حالة 

كل  وتطهر  �ملر�صية  حلالته  �ل��الزم  �لعالج  و�إعطائه  مب��ف��رده،  خا�صة 

حت�صني  يجب  كما  �مل�صاب،  �لطفل  ي�صتخدمها  �لتي  و�لأدو�ت  متعلقات 

�ملخالطني للطفل �مل�صاب �أخذ عقار �جلاماجلوبيولني، خ�صو�صاً �لأطفال 

من  للتاأكد  وذل��ك  �ل�صحية،  حالتهم  متابعة  مع  �خلام�صة،  من  �لأ�صغر 

عدم �إ�صابتهم ب�صلل �لأطفال. 

يرجى  �لأط��ف��ال،  ب�صلل  �لطفل  �إ�صابة  عند  م�صاعفات  ح��دوث  وملنع 

�تباع �خلطو�ت �لتالية:

�لر�حة �لتامة، خ�صو�صاً يف �ملر�حل �لأوىل للمر�س.

تناول م�صكنات لالأمل.

كماد�ت ماء �صاخن.

تناول نظام غذ�ئي �صحي ومو�زنة �ل�صو�ئل باجل�صم.

�لقيام ببع�س �لتمرينات لالأطر�ف، ملنع حدوث ت�صوهات �أو تيّب�س يف �لع�صالت.

��صتخد�م جبائر �أو عكاز�ت لت�صاعد �لطفل يف �حلركة.

طرق �لوقاية من �لإ�صابة مبر�س �صلل �لأطفال.

�أوًل: �إعطاء �لطفل �لعقار �مل�صاد ل�صلل �لأطفال: يجب �لهتمام مبو�عيد 

وذلك  �لأطفال  ل�صلل  �مل�صاد  �لعقار  �ملحدد من  �لطفل �جلرعات  �إعطاء 

لتقليل من فر�صة �إ�صابته باملر�س.

ثانياً: �إجر�ء �خلطو�ت �لالزمة عند �ل�صتباه يف �إ�صابة �لطفل ب�صلل �لأطفال: 

�أع��ر����س  ظهور  ب��دء  عند  �ملخت�س  �لطبيب  �إىل  ف���ور�ً  �ل��ذه��اب  يجب 

�ملر�س على �لطفل.

عزل �لطفل �مل�صاب مبفرده و�تباع �خلطو�ت �لالزمة لتطهر �أدو�ت 

�لتي ي�صتخدمها.

مالحظة: �حلالة �ل�صحية لكل �ملخالطني للطفل �مل�صاب للتاأكد من 

عدم �نتقال �ملر�س �إليهم.

 ثالثاً: �لهتمام بالنظافة �لعامة:

�لتاأكد من نظافة �لطعام و�مل�صروبات قبل تناولهم.

تعقيم �حلليب بغليه جيد�ً على �لنار.

عدم تناول �لأطعمة غر �ملطبوخة.

طرق الوقاية من اإلصابة بشلل األطفال
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�إىل  �لعيون  �أط��ب��اء وج��ّر�ح��و  ي�صر 

�لف�صول  �أك���ر  م��ن  �ل��رب��ي��ع  ف�صل  �أن 

�لإ�صابة  �إىل  �لعني  فيه  تتعر�س  �لتي 

ج��م��ي��ع  �أن  م���وؤك���دي���ن  ب��احل�����ص��ا���ص��ي��ة، 

ح�صا�صية  ذ�ت  للعني  �مل��ك��ون��ة  �لأج����ز�ء 

عالية جد�ً لأي ج�صم غريب قد يدخل 

�إليها، ف��اإذ� حدث هذ� يبد�أ كل جزء يف 

�لعني يف �ملقاومة؛ �إما باإبعاده، �أو قتله 

و�لتخل�س منه.

�إن ه����ذ� �جل�����ص��م  وي���ق���ول �لأط����ب����اء 

�أن ي��ك��ون  ب���ال�������ص���رورة  ل��ي�����س  �ل��غ��ري��ب 

�أو فرو�صياً، فقد يكون ج�صماً  بكترياً 

ن�صارة  �أو  �ل��دخ��ان،  �أو  ك��ال��رت�ب،  ج��اف��اً 

خ�����ص��ب، �أو ح���ب���وب ل���ق���اح، ف������اإذ� ح��دث 

�لغريبة  �لأج�صام  ه��ذه  من  �أي  وتوغل 

مقاومتها  يف  �ل��ع��ني  ت��ب��د�أ  �ل��ع��ني،  �إىل 

ع���ل���ى �ل����ف����ور، ول��ي�����ص��ت ك����ل �لأج�������ص���ام 

�لغريبة تتعر�س للمقاومة نف�صها من 

مقاومة  تختلف  فقد  �لأ���ص��خ��ا���س،  ك��ل 

تبعاً  �ل��غ��ري��ب��ة؛  ل��الأج�����ص��ام  �صخ�س  ك��ل 

لهذه  نف�صه  �لإن�صان  ح�صا�صية  لدرجة 

�لج�صام.

�أع��ر����س �حل�صا�صية فهي  �أه��م  �أم��ا 

�حمر�ر �لعني، �لذي ي�صاحبه �إفر�ز�ت 

دمعية وخم��اط��ي��ة، وه��و م��ا ي���وؤدي �إىل 

�ل�����ص��ع��ور ب��ح��ك��ة يف �ل���ع���ني، ت��دف��ع �إىل 

ف��ع��ل طبيعي  ك����رد  ف���رك���ه���ا؛  حم���اول���ة 

لل�صعور بوجود ج�صم غريب، وقد يكون 

�لعر�س جفاف �لعني.

�أنه بالإ�صافة  ويوؤكد �أطباء �لعيون 

�إىل �ل��ت��ل��وث �جل����وي وح��ب��وب �ل��ل��ق��اح، 

رئ��ي�����ص��ي��اً حل�صا�صية  ���ص��ب��ب��اً  ُت��ع��ّد  و�ل��ت��ي 

�ل���ذي ميكن  �ل��ع��ني، ل نغفل �لإج��ه��اد 

يف  �لرتكيز  نتيجة  �لعيون  ي�صيب  �أن 

طويلة،  ملدة  �لكمبيوتر  �أو  �لتليفزيون 

�ل��رتي��ك��و،  ���ص��غ��ل  �أو  �ل����ق����ر�ءة  ح��ت��ى  �أو 

�لتعر�س  �إىل  بالإ�صافة طبعاً  و�لإب��رة، 

�لهو�ئية  �ل��ت��ي��ار�ت  �أو  �ل�صم�س  لأ�صعة 

�ل�صديدة ملدة طويلة، وكذلك ��صتخد�م 

جتميل  م�صتح�صر�ت  من  رديئة  �أن��و�ع 

�لإف��ر�ط يف ��صتخد�م  �لعيون، و�أخ��ر�ً 

»ق����ط����ر�ت �ل����ع����ني« ل����ف����رت�ت ط��وي��ل��ة، 

ل�صيما لكبار �ل�صن.

�إىل  �لعيون  �أم��ر����س  �أط��ب��اء  وينبه 

�أن ح�صا�صية �لعني لي�صت فقط »�لرمد 

�لربيعي« �لناجت عن �حل�صا�صية حلبوب 

ه��ذ�  يف  �جل���و  يف  تنت�صر  �ل��ت��ي  �ل��ل��ق��اح 

�ل��ف�����ص��ل م���ن �ل�����ص��ن��ة، لأن���ه���ا ق���د ت��ك��ون 

بكتريا  �أو  ب��ف��رو���س  �لإ���ص��اب��ة  ب�صبب 

�ملناطق  �صاكني  �إىل  بالن�صبة  خ��ا���ص��ة 

فيها  تتكاثر  و�لتي  بالقمامة،  �ملكد�صة 

�حل�صر�ت.

�ل��وق��اي��ة فتنح�صر  �أ���ص��ال��ي��ب  �أم���ا 

�لهو�ئية  للتيار�ت  �لتعر�س  ع��دم  يف 

لأ�صعة  �لتعر�س  وجتنب  �ل�صديدة، 

�ل�����ص��م�����س ل����ف����رت�ت ط���وي���ل���ة، ����ص���و�ء 

�أم �صتاء، مع �صرورة ��صتخد�م  �صيفاً 

�إر�ح���ة  وحم��اول��ة  �ل�صم�س،  ن��ظ��ار�ت 

و�ح��دة  دقيقة  مل��دة  باإغالقها  �ل��ع��ني 

ع��ل��ى �لأق����ل ك��ل ن�����ص��ف ���ص��اع��ة �أث��ن��اء 

م�صاهدة �لتليفزيون �أو �جللو�س �أمام 

�ل��ق��ر�ءة،  يف  �لرتكيز  �أو  �لكمبيوتر، 

و����ص���رورة �ل��ت��اأك��د م��ن و���ص��ع �لكتاب 

حتت م�صتوى �لعني �أثناء �لقر�ءة..

هذ� بالإ�صافة �إىل �حلر�س على 

غ�صيل �لأي��دي جيد�ً قبل �لق��رت�ب 

ب��اأمل يف  �ل�صعور  �ل��ع��ني.. وعند  م��ن 

�إح�����دى �ل��ع��ي��ن��ني ن��ت��ي��ج��ة �ل��ت��ع��ر���س 

�أو �مللوثات، فال د�عي حلك  للرت�ب 

ينبغي عمل  �إمن���ا  ف��رك��ه��ا،  �أو  �ل��ع��ني 

على  دقيقتني  ملدة  ب��ارد  ماء  كماد�ت 

�لعني �مل�صابة.

و�أخر�ً ننبه كل �أم ب�صرورة �ملتابعة 

بالن�صبة �إىل �لطفل �لذي �صبق �إ�صابته 

ب��ال��رم��د �ل��رب��ي��ع��ي، وذل����ك ب��ا���ص��ت�����ص��ارة 

�ل��ط��ب��ي��ب �ل����ذي ق���د ي�����ص��ف ن���وع���اً من 

�ل��ق��ط��رة ق��ب��ل ب���د�ي���ة م��و���ص��م �ل��رب��ي��ع 

�لأق����ل للوقاية،  ع��ل��ى  �أ���ص��اب��ي��ع  ب��ث��الث��ة 

�لتخفيف من حدة  ي�صاعد يف  ما  وه��و 

�لإ�صابة.

  مـنــوعــــات

كيف نتجنب حساسية العين في فصل الربيع؟
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الفيس بوك يصيب 
باضطرابات غذائية

ك�����ص��ف ب���اح���ث���ون �أم���رك���ي���ون �أن 

������ص����ت����خ����د�م م����وق����ع »ف���ي�������س ب�����وك« 

ل���ل���ت���و�����ص���ل �لج���ت���م���اع���ي ل���ف���رت�ت 

طويلة، يهدد بالإ�صابة با�صطر�بات 

غذ�ئية، وقد يوؤدي �إىل تر�جع �لثقة 

بالنف�س.

ف�����ق�����د �أج�������������رى �أح�����������د م�����ر�ك�����ز 

�ل�����ص����ط����ر�ب����ات �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة در�����ص���ة 

م�صتخدمي  م��ن   ٪51 �أن  �أظ���ه���رت 

»ف���ي�������س ب������وك« ب����ات����و� �أك������ر وع���ي���اً 

ح��ي��ال �صكل �أج�����ص��ام��ه��م، ب��ع��د روؤي���ة 

����ص���ور ل��ه��م ع��ل��ى م���وق���ع �ل��ت��و����ص��ل 

�لجتماعي، ففي ع�صر �لتكنولوجيا 

�حلديثة و��صتخد�م �لهو�تف �لذكية 

�أ�صبح من �ل�صعب على  و�لإنرتنت، 

�لنا�س �أن يبعدو� �أنف�صهم عن �ل�صور 

وغرها من �لأمور �لتي حتفز على 

عك�س �صورة �صلبية للج�صم، وتر�جع 

�ل��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س، م��ا ق��د ي����وؤدي �إىل 

�ل�صطر�بات �لغذ�ئية.

م��ن   ٪80 �أن  �مل�����رك�����ز  و�أف������������اد 

�لأ�������ص������خ������ا�������س �ل�������ذي�������ن ����ص���م���ل���ه���م 

�ل�صتطالع، دخلو� �إىل »في�س بوك« 

مرة و�ح��دة على �لأق��ل يف �ليوم، ما 

ي��ج��ع��ل م���ن �مل��ت��ع��ذر ع���دم م�����ص��اه��دة 

�صور لأنف�صهم �أو لآخرين.

يتمنون  �إن��ه��م  منهم   ٪44 وق���ال 

�أحد  �أو وزنهم مثل  لو كان ج�صمهم 

بال�صعور   ٪32 و�عرتف  �أ�صدقائهم، 

باحلزن عند مقارنة �صورهم ب�صور 

�أ�صدقائهم.

م�صتخدم   600 �لدر��صة  و�صملت 

�أم����رك����ي ل���»ف��ي�����س ب������وك«، ت����رت�وح 

�أعمارهم بني 16 و40 عاماً.

ةيردنك�سالا

كرابتعمال

يا�سوردلا

ت عبيابيب

�سهينبنيو

المقمما

لوىلعءء

زفاوحاااا

قن�سزازر

رملاخاغ

لكتابته / نزيل �لو�صخ باملاء

ر�حل �صوري  عربي  �صاعر   8
قدمية �صورية  مملكة   9

�صوريا �أ�صو�ق  �أهم   10
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التي  الفرق  بايرن ميونيخ من بني  وح��ده 

تخو�ض ن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا ميلك 

قيمة م�صافة حتفز العبيه اإىل اأق�صى احلدود، 

الهدف  اإىل  للو�صل  احلما�صة  فيهم  وحت���رك 

ملعب  ع��ل��ى  النهائية  امل��ب��ارة  خ��و���ض  امل��ن�����ص��ود: 

النادي البافاري العريق يف »اليانز اأرينا« يف 19 

اأو ت�صل�صي  اأيار املقبل، اأمام بر�صلونة االإ�صباين 

االإنكليزي.

��� 1 حافظ  وبعد الفوز على ريال مدريد 2 

اآم���ال���ه يف  ع��ل��ى  ي���وب هاينكي�ض  امل����درب  ف��ري��ق 

�صي�صافر  اأن���ه  وال���ص��ي��م��ا  االإجن�����از،  ه���ذا  حتقيق 

به  يدين  واح��د  اأف�صلية هدف  اإىل مدريد مع 

الفوز يف  ال��ذي �صجل هدف  اإىل ماريو غوميز 

زميله  افتتح  اأن  بعد  وذل��ك  االأخ���رة،  الدقيقة 

الفرن�صي فرانك ريبري الت�صجيل يف الدقيقة 

17 قبل اأن يدرك االأملاين م�صعود اوزيل التعادل 
يف الدقيقة 53.

االأرق��ام واحل�صابات، وعلى  وبعيداً عن لغة 

رغم اأن الفوز بنتيجة 1 �� 0 �صيكون كافياً لريال 

مدريد االأربعاء املقبل، يرى املراقبون اأن لدى 

والتاألق  النجاح  ع��وام��ل  ك��ل  ال��ب��اف��اري  الفريق 

التي ي�صتمدها من ت�صكيلة فيها جميع عنا�صر 

ال��ل��ع��ب يف �صفوف  اأب����رز مفاتيح  وه��ن��ا  ال��ق��وة، 

للمرة  النهائي  لبلوغ  ال�صاعي  االأمل��اين  الفريق 

التا�صعة يف تاريخه:

الم �صاحب املهام املزدوجة

ان��رى فيليب الم  ك��ان،  اأوليفر  منذ رحيل 

فيه  ي��رى  البع�ض  اإن  ب��ل  ال��ف��ري��ق،  قائد  ملهمة 

هوية البايرن وعنوانه الرئي�ض.

قائد تليق به �صارة النادي العريق، ومقاتل 

مركز  يف  الالعبني  اأف�صل  اأح��د  وه��و  حقيقي، 

ال��ظ��ه��ر يف ال���ع���امل، وي�����ص��ك��ل م���ع ال��ه��ول��ن��دي 

ب��ارزاً يف  اآري��ني روب��ن ثنائياً ق��ات��اًل.. لعب دوراً 

دوره  اأدى  رون��ال��دو،  كري�صتيانو  حتركات  جلم 

الهجومي على اأكمل وجه ومن اإحدى هجماته 

الرائع ماريو  الفوز بقدم  العنرتية جاء هدف 

غوميز.

�صفان�صتايغر.. ال�صد املنيع

العامل  الو�صط يف  اأف�صل العبي خط  اأح��د 

القتالية،  ال��روح  اأبرزها  عديدة  مزاياه  حالياً، 

والروؤية الثاقبة الأر�ض امللعب.

ف��ر���ض ن��ف�����ص��ه م��ن��ذ ث��الث��ة اأع�����وام ت��ق��ري��ب��اً 

االأمل��اين،  املنتخب  اللعب يف فريقه ويف  كمحور 

حيث كان اأحد جنوم مونديال »جنوب اأفريقيا 

2010«، خا�ض معارك عدة يف و�صط امللعب مع 
مواطنه م�صعود اأوزيل، ومع خابي األون�صو، قبل 

ال�صوط  يف  هاينكي�ض  ي��وب  امل��درب  يخرجه  اأن 

الثاين، وي�صرك توما�ض مولر بدال منه.

روبن الثائر

الآري�����ني روب����ن ق�����ص��ة م���ع ري����ال م��دري��د، 

القيمة  ن��اد مل يقدر  ق��دمي من  ث��اأر  عنوانها 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ل���الع���ب م���ن ط�����راز رف���ي���ع، ك��ون 

مينحه  ومل   2009 ع���ام  ع��ن��ه  تخلى  االأخ����ر 

خالل  �صفوفه  يف  نف�صه  يفر�ض  اأن  فر�صة 

املو�صمني اللذين اأم�صاهما معه.

ي�صتطيع  ومبهاراته  الثقة،  رفاقه  مينح 

���ص��ق ال���ط���ري���ق اأم������ام غ����ره م���ن امل��ه��اج��م��ني 

بليغة  الإ���ص��اب��ة  تعر�ض  االأه�����داف،  لت�صجيل 

ع��ودت��ه،  ب��ع��د  ع��و���ض  لكنه  امل��و���ص��م  يف مطلع 

ت�صعة  �صجل  حني  املا�صي  اآذار  يف  وخ�صو�صاً 

اأهداف لفريقه.

االأ�صخا�ض  اأ�صعد  اأح��د  ك��ان  �صك  دون  م��ن 

بالفوز على ريال مدريد، واآمله كبر باكتمال 

ال���ف���رح���ة يف م����ب����اراة االإي�������اب يف »���ص��ان��ت��ي��اغ��و 

برنابيو«.

ريبريي.. القي�صر اجلديد

ي����راود ف��ران��ك ري��ب��ري ح��ل��م خ�صو 

املباراة النهائية بعد اأن فاتته الفر�صة يف 

االإيقاف. ب�صبب  االإنرت  اأمام   2012
م��رم��ى  ل��ف��ري��ق��ه يف  االأول  ال���ه���دف  ���ص��ج��ل 

�صجله  منوال  على  الن�صج  وتابع  مدريد،  ري��ال 

يف  خ�صو�صاً  امل��و���ص��م،  ه���ذا  ال��رائ��ع  ال�صخ�صي 

 18 ونفذ  ه��دف��اً،   11 �صجل  حيث  البوند�صليغا 

متريرة حا�صمة. 

اأف��ق��ده  ال���ذي   2011  �������  2010 وب��ع��د م��و���ص��م 

ب��ع�����ض جن��وم��ي��ت��ه ب�����ص��ب��ب االإ�����ص����اب����ات، ي��وؤك��د 

القي�صر اجل��دي��د يف  اأن���ه  املو�صم  ه��ذا  ري��ب��ري 

ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ، ح��ي��ث ي��ح��ظ��ى ب��ث��ق��ة اجلميع 

وتاأييدهم.

ويف م���ب���اراة ال���ري���ال ���ص��ك��ل خ���ط���راً داه���م���اً 

ف���راوغ وم���رر و�صجل  امللكي  االأب��ي�����ض  مل��داف��ع��ي 

موؤكداً اأنه لن يفوت فر�صته هذه املرة بخو�ض 

النهائي يف »اليانز اأرينا«.

غوميز القنا�ص

ب��ب�����ص��اط��ة اأن����ه امل��ه��اج��م االأك�����ر ف��ع��ال��ي��ة يف 

اأوروبا هذا املو�صم: 40 هدفاً يف 46 مباراة، بينها 

اأوروبا. اأبطال  دوري  يف  هدفاً   12
فريقه  كتفيه  على  م��اري��و«  »�صوبر  يحمل 

البايرن، وبا�صتثناء الثنائي »مي�صي – رونالدو« 

م��ن ال��ن��ادر اأن حتظى االأن��دي��ة االأوروب��ي��ة هذه 

االأي������ام مب��ه��اج��م م���ن ه����ذا ال����ط����راز، ي��ت��ح��دث 

ال��ب��ع�����ض ع��ن ق���رب ان��ت��ق��ال��ه اإىل ري���ال م��دري��د 

الهداف  االأخر عن  ا�صتغنى  خ�صو�صاً يف حال 

االأرجنتيني غونزالو هيغواين.

)1,89م  خ��ارق��ة  ج�صمانية  مب��زاي��ا  يتمتع 

هاينكي�ض  ي��وب  م��درب��ه  فيه  وي���رى  و88كلغ(، 

الذي  الفوز  اأن��ه هدف  اأه���داف«، علماً  »ماكينة 

ل��ه يف   12 ال��رق��م  ك��ان  ال��ري��ال  �صجله يف �صباك 

رباعية  بينها  املو�صم،  اأوروب��ا هذا  اأبطال  دوري 

يف مرمى بال ال�صوي�صري ) 7 ��� 0( يف اإياب الدور 

وب��ه عزز  االأم،  امل�صابقة االوروب��ي��ة  م��ن  ال��ث��اين 

مركزه يف املركز الثاين لرتتيب الهدافني خلف 

اأ�صطورة بر�صلونة ليونيل مي�صي )14 هدفاً(.

طموح الريال

مباراة  واردة يف  االحتماالت  �صتكون جميع 

االإياب االأربعاء املقبل يف مدريد، حيث �صيكون 

ال���ف���وز ���ص��ع��ار ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي م���ن اأج�����ل ب��ل��وغ 

املتوج  تاريخه  الثالثة ع�صرة يف  للمرة  النهائي 

بت�صعة األقاب حتى االآن، اآخرها يعود اإىل 2002.

بايرن  م��ن  ث���اأره  يحقق  لكي  ري��ال  وي�صعى 

ال���ذي ك��ان ت��ف��وق على ال��ن��ادي امللكي اأي�����ص��اً يف 

ال���دور  االأخ�����رة بينهما يف  ق��ب��ل  امل��واج��ه��ة م��ا 

فاز  حني   2007  ���  2006 مو�صم  لن�صخة  الثاين 

االأول ذهاباً على اأر�صه 3 ��� 2 قبل اأن يخ�صر اإياباً 

��� 2، فتاأهل بايرن ب�صبب اأف�صلية   1 يف ميونيخ 

االأهداف التي �صجلها يف »�صانتياغو برنابيو«.
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ة ـَ »اليانز أرينا«رَياض بــايــرن مـيونـيـخ يتمسك        بحلم الـ

تتجه االأنظار يوم االأحد املقبل �صوب البحرين، حيث 

حتول �صباق الفوموال وان الرابع هذا العام قنبلة موقوتة 

تهدد مبا ال يحمد عقباه يف اململكة اخلليجية، التي ت�صهد 

و�صعاً �صيا�صياً م�صطرباً منذ اأ�صهر عدة.

�صباق  االإب��ق��اء على  لل�صيارات  ال���دويل  وق��رر االحت���اد 

البحرين يف موعده  للفورموال واحد يف  االأوىل  اجلائزة 

امل��ق��رر يف 22 ن��ي�����ص��ان، ب��ال��رغ��م م��ن اال���ص��ط��راب��ات التي 

ت�صهدها اململكة، ويف حني رحبت حلبة البحرين الدولية 

بهذا القرار واأكدت اأن »الو�صع االأمني م�صتقر« يف البالد، 

التظاهرات  م��ن  اأ���ص��ب��وع��اً  البحرينية  امل��ع��ار���ص��ة  اأط��ل��ق��ت 

ت���زام���ن���اً م����ع احل�������دث، وذل������ك حت����ت ع����ن����وان »ال�����ص��م��ود 

والتحدي«.

قادمة  االإثنني  البحرين  اإىل  الو�صول  الفرق  وب��داأت 

من  الثالثة  املرحلة  االأح��د  احت�صنت  التي  �صنغهاي  من 

بطولة العامل، وذلك ا�صتعداداً خلو�ض ال�صباق الذي األغي 

املو�صم املا�صي ب�صبب امل�صاكل التي واجهتها اململكة، والتي 

اأن  الفرق  من  الطلب  اإىل  النا�صطني  من  الكثر  دفعت 

تقاطع �صباق هذا العام اأي�صاً وعلى راأ�صهم منظمة هيومن 

رايت�ض ووت�ض التي نددت بقرار االحتاد الدويل لل�صيارات 

االإبقاء على ال�صباق بالرغم من ا�صتمرار اال�صطرابات يف 

هذا البلد.

وعرت الفرق امل�صاركة يف بطولة العامل عن حتفظات 

على اإقامة جائزة ال�صنة احلالية، بينما دعم مدير حلبة 

ال�صخر زايد الزياين اإقامة ال�صباق وعدم ربطه بالو�صع 

مالك  ايكلي�صتون،  برين  الريطاين  وك�صف  ال�صيا�صي، 

اإجبار  ميكنه  ال  اأن��ه  ال��ع��امل،  لبطولة  التجارية  احل��ق��وق 

للم�صاركة يف جائزتها  البحرين  اإىل  الذهاب  الفرق على 

الكرى.

املعار�صة  تيارات  اأكر  الوفاق،  ووفقاً الإعالن جمعية 

ال�صمود  اأ�صبوع  »مظاهرات  ف��اإن  البحرين،  يف  ال�صيعية 

حميط  يف  �صتكون  املعار�صة  �صتنظمها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي 

ائتالف  ف��راي��ر، وه��و   14 �صباب  ائ��ت��الف  اأن  اإال  امل��ن��ام��ة، 

املجموعات ال�صبابية املعار�صة للحكومة، اأكد على مواقع 

خالل  غ�صب«  اأي��ام  »ثالثة  تنظيم  االجتماعي  التوا�صل 

ي��وم��ي ال��ت��ج��ارب احل����رة وال��ر���ص��م��ي��ة ل��ل�����ص��ب��اق )اجل��م��ع��ة 

وال�صبت( ويوم ال�صباق نف�صه )االأحد(.

و���ص��ه��دت ال��ب��ح��ري��ن م��واج��ه��ات يف حم��ي��ط ال�����ص��ف��ارة 

ال��ري��ط��ان��ي��ة يف امل���ن���ام���ة، ع��ن��دم��ا ف���رق���ت ق�����وات االأم����ن 

ح��اول��وا  ال��ذي��ن  املتظاهرين  ع�صرات  بالقوة  البحرينية 

النا�صط  م��ع  للت�صامن  ال�����ص��ف��ارة  م��ب��ن��ى  اإىل  ال��و���ص��ول 

الهادي  عبد  ال�صجن  يف  الطعام  عن  امل�صرب  البحريني 

امل�صت�صفى الع�صكري بعد تدهور  اإىل  اخلواجة الذي نقل 

حالته ال�صحية.

ميزان القوى 

على �صعيد اآخر، مل يكن اأحد يتوقع اأن ت�صهد بداية 

ميزان  يف  التغير  ه��ذا  العامل  بطولة  من   2012 مو�صم 

القوى، ما اأدى اإىل فوز ثالثة �صائقني خمتلفني باملراحل 

روزب��رغ  نيكو  مر�صيد�ض  �صائق  واآخ��ره��م  االأوىل،  الثالث 

الفئة االأوىل بعد تتويجه  انت�صاره االأول يف  الذي �صجل 

ب�صباق ال�صني.

فيتيل  �صيبا�صتيان  االأمل��اين  العامل  بطل  اأن  واملفارقة 

وذل��ك  امل��و���ص��م،  ب��داي��ة  الثالثة يف  الفائزين  ب��ني  يكن  مل 

اأ�صرتاليا  يف  ف���وزه  �صهد  ال���ذي  امل��ا���ص��ي  للمو�صم  خ��الف��اً 

انطالقه  اإىل  اإ�صافة  ال�صني،  يف  ثانياً  وحلوله  وماليزيا 

ريد  �صائق  لكن  الثالثة،  ال�صباقات  يف  االأول  امل��رك��ز  م��ن 

املا�صي حني  املو�صم  على  ال��ذي هيمن مت��ام��اً  رينو   - ب��ل 

االأول  املركز  وانطلق من   19 اأ�صل  من  �صباقاً   11 يف  ف��از 

15 مرة، اكتفى يف بداية املو�صم احلايل باملركز الثاين يف 
اأ�صرتاليا، ثم ف�صل يف احل�صول على اأي نقطة يف ماليزيا 

ب�صيارة  ا�صطدامه  ب�صبب  ع�صر  احل���ادي  امل��رك��ز  يف  )ح��ل 

ال�صائق الهندي ناراين كارتيكيان(، قبل اأن يكتفي باملركز 

اخلام�ض االأحد املا�صي يف �صنغهاي.

باحتالله  �صعيداً  يكون  اأن  اإىل  بفيتيل  االأم��ر  وو�صل 

احلادي  املركز  من  انطلق  اأنه  خ�صو�صاً  اخلام�ض،  املركز 

اكتملت معاناته برتاجعه عند االنطالق حتى  ع�صر، ثم 

اإىل  اأن ي�صق طريقه تدريجياً  املركز اخلام�ض ع�صر، قبل 

�صيارات الطليعة.

من  اأبطاأ  فيتيل  يبدو  املا�صيني،  للمو�صمني  وخالفاً 

زميله وير الذي يعتمد عيارات خمتلفة يف �صيارته عن 

البطل االأملاين، وهذا االأمر ينا�صبه الأنه اأ�صرع من االأخر 

وير  ويحتل  اأ�صرتاليا،  يف  ل�»�صيب«  ال��ث��اين  امل��رك��ز  رغ��م 

ب�36 نقطة، فيما  املركز الرابع يف ترتيب البطولة  حالياً 

لوي�ض  الريطاين  مر�صيد�ض  ماكالرين-  �صائق  يت�صدر 

اأم��ام  نقطتني  وب��ف��ارق  نقطة   45 ب���  الرتتيب  هاميلتون 

زميله ومواطنه جن�صون باتون و�صبع اأمام �صائق فراري 

االإ�صباين فرناندو الون�صو، يف حني يقبع فيتيل يف املركز 

اخلام�ض بر�صيد 28 نقطة.

ونفى فيتيل اأنه يعاين مع فكرة االكتفاء بال�صراع من 

اأجل ال�صعود اإىل من�صة التتويج عو�صاً عن حتقيق الفوز، 

ال��ذي ي�صعر به ج��راء التناف�ض  اأن ال�صغط  لكنه اع��رتف 

املناف�صني  �صيارات  عن  امل�صتوى  حيث  من  بعيدة  ب�صيارة 

االأ�صا�صيني بداأ يرتك اأثره عليه.

وراأى بع�ض اخلراء اأن فريق ريد بل - رينو كان اأكر 

ال�»بلون  ا�صتخدام  حظر  ق��رار  من  االآن  حتى  املت�صررين 

من  التما�صك  من  املزيد  ال�صيارة  مينح  ال��ذي  ديفيوزر« 

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

هل تجتاز الفورموال وان عاصفة البحرين؟
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احتفاالت البايرن بالفوز



�صابقة  منا�صبات   9 يف  ال��ف��ري��ق��ان  وت��واج��ه 

اأرب��ع يف  بينها  االإق�صائية،  االأدوار  وجميعها يف 

لبايرن  انت�صارات   3( ب��ال��ذات  النهائي  ن�صف 

مقابل واحد فقط لريال(، اآخرها خالل مو�صم 

 ��� 1 واإياباً  ذهاباً  بايرن  فاز  2001 حني   ���  2000
الرابع واالأخر  لقبه  اإىل  طريقه  يف   1  ��� و2   0

يف امل�صابقة.

املباريات، حيث  بايرن من حيث  ويتفوق 

ل��ري��ال وت��ع��ادل��ني،   6 ل��ق��اء مقابل   11 ف��از يف 

علماً اأن طريق النادي امللكي اإىل لقبه التا�صع 

عر  م���ر   2002 امل�����ص��اب��ق��ة ع���ام  واالأخ�����ر يف 

اأن ت��خ��ط��اه يف رب��ع  ب��ع��د  م��ن��اف�����ص��ه االأمل������اين 

النهائي )1 ��� 2 ذهاباً يف ميونيخ و2 ��� 0 اإياباً(.

وتوا�صلت عقدة ريال يف ملعب بايرن، اإذ مل 

ي�صبق له اأن خرج فائزاً من ملعب بايرن الذي 

تغلب على النادي امللكي 10 مرات وتعادل معه 

مرة واحدة �صابقاً يف ميونيخ.

وكان ريال مدريد، ال�صاعي اإىل تعزيز رقمه 

القيا�صي من حيث عدد االألقاب، اأنهى يف الدور 

ال�صابق حلم �صيفه »ال�صغر« ابويل القر�صي 

مدربه  ليحافظ  اإي���اب���اً(،   2  ��� و5  ذه��اب��اً   0  ���  3(

املثايل  �صجله  على  مورينيو  الرتغايل جوزيه 

اإذ خرج فائزاً يف جميع  يف ربع نهائي امل�صابقة، 

ال��دور  ه��ذا  ال��ت��ي خا�صها يف  ال�صت  امل��واج��ه��ات 

بورتو عام  اأولها مع  التدريبي،  خالل م�صواره 

2004 عندما توج باللقب ثم ت�صل�صي االإنكليزي 
ع��ام  االإي���ط���ايل  واالإن�����رت  و2007   2005 ع��ام��ي 

وريال مدريد  اأي�صاً  باللقب  توج  عندما   2010
توتنهام  ع��ل��ى  االأخ����ر  تغلب  ح��ني   2011 ع���ام 

اأن  قبل  اإي��اب��اً   0  ���  1 ثم  ذه��اب��اً   0  ���  4 االإنكليزي 

الذي  بر�صلونة  التقليدي  غرميه  اأم��ام  يخ�صر 

توج باللقب الحقاً.

ح�صاب مع مورينيو

اإياباً  ا�صتكمال مهمته  بايرن ميونيخ  ياأمل 

مورينيو  جوزيه  مع  ح�صابه  ت�صفية  وبالتايل 

بقيادته   2010 ع���ام  ال��ل��ق��ب  م��ن  ال���ذي ح��رم��ه 

االإنرت االإيطايل للفوز يف النهائي على النادي 

فان  لوي�ض  الهولندي  امل��درب  بقيادة  البافاري 

غال )2 ��� 0(.

يوب  هو  قدير  م��درب  على  بايرن  ويعتمد 

هاينكي�ض الذي قاد ريال مدريد اإىل لقب دوري 

اأبطال اأوروبا عام 1998 على ح�صاب جوفنتو�ض 

االإيطايل )1 ��� 0(.

وت��ع��ود اآخ���ر م���رة اأح����رز فيها ب��اي��رن لقب 

حينها  )تغلب   2001 اإىل  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري 

على الفريق االإ�صباين االآخر فالن�صيا ب�صربات 

������� 1 يف ال��وق��ت��ني  ال��رتج��ي��ح ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��م��ا 1 

االأ�صلي واالإ�صايف(. 

وج����اء ف���وز ب���اي���رن ال��ذه��اب��ي ع��ل��ى ال��ري��ال 

فقد  ال��ذي  الفريق  يعي�صها  �صعبة  ظ��روف  يف 

اإذ  املحلي،  الدوري  باإحراز لقب  اآماله  منطقياً 

يتخلف بفارق 8 نقاط عن بطل املو�صم املا�صي 

بورو�صيا دورمتوند.

وكان بايرن تخل�ض من مر�صيليا الفرن�صي 

 ,0 بنتيجة واحدة -2  واإياباً  بالفوز عليه ذهاباً 

ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق  ال��ن��ه��ائ��ي، و�صيقاتل  رب��ع  يف 

اأب��ط��ال  دوري  لقب  اإح����راز  اأج���ل  م��ن  ب�صرا�صة 

مباراتها  يخو�ض  التي  املحلية  والكاأ�ض  اأوروب��ا 

دورمت��ون��د  �صد  املقبل  ال�صهر   12 يف  النهائية 

غرميه املحلي.

جالل قبطان

23

العادم  من  اخلارجة  ال�صاخنة  الغازات  ا�صتخدام  خالل 

جلعلها اأكر الت�صاقاً باالأر�ض حتى عندما تكون �صرعة 

دوران املحرك متدنية، الأنه الفريق النم�صوي كان اأف�صل 

اأف�صيلة  منحه  م��ا  مثايل  ب�صكل  ا�صتخدامه  اتقن  م��ن 

وا�صحة على مناف�صيه، وجتلى هذا االأمر بهيمنته على 

جمريات املو�صم املا�صي.

اأح��رز  �صائق مر�صيد�ض  االأمل���اين نيكو روزب���رغ  وك��ان 

الثالثة  املرحلة  الكرى،  ال�صني  االأول يف جائزة  املركز 

�صنغهاي،  حلبة  على  املا�صي  االأح��د  العامل،  بطولة  من 

متقدماً على �صائقي ماكالرين مر�صيد�ض الريطانيني 

االأول  ه��و  وال��ف��وز  هاميلتون،  ول��وي�����ض  ب��ات��ون  جن�صون 

لل�صائق االأملاين يف م�صرته حتى االآن والتي �صهدت 111 

�صباقاً، فنال 25 نقطة و�صعته يف املركز ال�صاد�ض لرتتيب 

بطولة العامل.

وكان روزبرغ منح مر�صيد�ض االنطالقة االأوىل من 

اأكر من خم�صني عاما  االأول للمرة االأوىل منذ  املركز 

منذ  اأي  الر�صمية،  التجارب  يف  وقت  اأ�صرع  حقق  بعدما 

االأرجنتينية  االأ���ص��ط��ورة  م��ع   1955 ع��ام  اإيطاليا  �صباق 

خطف  مر�صيد�ض  فريق  وك��ان  فاجنيو،  مانويل  خ��وان 

االأ�صواء يف التجارب، حيث جنح روزب��رغ )26 عاماً( يف 

للمرة  وذل��ك  املنطلقني،  اأول  فكان  وق��ت  اأ�صرع  ت�صجيل 

االأوىل يف م�صرته التي بداأت يف عامل الفئة االأوىل عام 

.2006

فرياري اأبطاأ

ال تزال فراري بعيدة عن �صورتها املعتادة كمناف�ض 

رئي�صي على املراكز االأوىل، ويحتل الفريق حالياً املركز 

الثالث يف ترتيب ال�صانعني ب�37 نقطة، خلف ماكالرين 

نقطة(. مر�صيد�ض )88 نقطة( وريد بل )64 

واأك����د امل��دي��ر ال��ت��ق��ن��ي ل��ف��ري��ق ف�����راري، ب���ات ف���راي، 

الظروف  يف  بثانية  اأب��ط��اأ  الت��زال   »2012 »اف  �صيارة  اأن 

االأ�صا�صيني  املناف�صني  �صرعة  م��ن  الطبيعية  املناخية 

ماكالرين مر�صيد�ض وريد بل رينو.

وج����اء ت�����ص��ري��ح ف����راي ب��ع��د ف����وز ف��ري��ق��ه ب��وا���ص��ط��ة 

على  اأق��ي��م  ال���ذي  بال�صباق  الون�صو  ف��رن��ان��دو  االأ���ص��ب��اين 

ممطرة  مناخية  اأج���واء  و���ص��ط  املاليزية  �صيبانغ  حلبة 

ت�صببت بدخول �صيارة االأمان، ثم تعطيل ال�صباق الأكر 

من ن�صف �صاعة واالنطالق جمدداً خلف �صيارة االأمان 

قبل اأن ي�صبح الو�صع اأمناً للت�صابق، واأكد فراي اأن الفوز 

الذي حققه الفريق االإيطايل يف ماليزيا حتقق بف�صل 

ل�صيبانغ،  املناخية  البطولية اللون�صو واالأجواء  اجلهود 

األ��ون�����ص��و من  يتمكن  االأخ�����رة مل  ال�����ص��ني  ج��ائ��زة  ويف 

اآمال  التا�صع، وهو موقع خيب  املركز  اأك��ر من  حتقيق 

ع�صاق احلظرة االإيطالية العمالقة.

يف امل���ق���اب���ل، اأك������د ����ص���ائ���ق م���اك���الري���ن م��ر���ص��ي��د���ض 

الريطاين لوي�ض هاميلتون اأنه ال ي�صعر بالقلق ب�صبب 

انطالقه  االأوىل على رغم  ال�3  ال�صباقات  ف��وزه يف  عدم 

من املركز االأول، خالل �صباقي اأ�صرتاليا وماليزيا.

وك���ان هاميلتون ان��ط��ل��ق م��ن امل��رك��زي��ن االأول����ني يف 

اأ���ص��رتال��ي��ا وم��ال��ي��زي��ا، اإال اأن���ه اكتفى ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 

املنا�صبتني، ويف ال�صني، االأحد املا�صي، مل يتمكن �صائق 

مثايل  �صجل  على  احل��ف��اظ  م��ن  مر�صيد�ض  م��اك��الري��ن 

واالنطالق من املركز االأول للمرة الثالثة على التوايل، 

ال��ت��ج��ارب  ب��اإرج��اع��ه خم�صة م��راك��ز يف خ��ت��ام  اإذ ع��وق��ب 

املركز  اإىل  تقدم  لكنه  �صنغهاي،  حلبة  على  التاأهيلية 

الثاين يف ال�صباق الر�صمي واحتل الو�صافة خلف االأملاين 

نيكو روزبرغ.

العام  ال�صني،  �صباق  وا�صطر هاميلتون حامل لقب 

امل��ا���ص��ي، اإىل ت��غ��ي��ر ع��ل��ب��ة ال�����ص��رع��ات يف ���ص��ي��ارت��ه قبل 

م���رور خم�صة ���ص��ب��اق��ات، وه���و احل���د امل�����ص��م��وح ب��ه ح�صب 

االأنظمة التي متنع الفرق من ا�صتخدام اأكر من علبة 

املخالفة  ويف حال  �صباقات،  لكل خم�صة  واح��دة  �صرعات 

باإرجاعه خم�صة مراكز على خط  املعني  ال�صائق  يعاقب 

االنطالق.

 واأكد هاميلتون اأن مو�صم 2011 علمه قيمة ت�صجيل 

ال��ف��وز يف كل  ع��ن حم��اول��ة  ال���دوام عو�صاً  النقاط على 

املو�صم  �صيناريو  ت��ك��رار  يف  اأخ��ف��ق  وه��و  يخو�صه،  �صباق 

اأوقف م�صل�صل انت�صارات بطل  املا�صي يف �صنغهاي حني 

ب��اإح��رازه  ب��ل(  )ري��د  �صيبا�صتيان فيتيل  االأمل���اين  ال��ع��امل 

املركز االأول اأمام االأخر وزميله االأ�صرتايل مارك وير. 

�صبيهاً  اأنه يعي�ض مو�صماً  ويرى ال�صائق الريطاين 

مل��و���ص��م 2007 ح���ني مل ي��ف��ز ب����اأي ���ص��ب��اق ح��ت��ى امل��رح��ل��ة 

ال�صاد�صة لكنه ناف�ض على اللقب طوال العام. 

جائزة  يف  ك��ان  لهاميلتون  االأخ���ر  ال��ف��وز  اأن  ي��ذك��ر 

املا�صي  املو�صم  م��ن  االأخ���رة  قبل  م��ا  املرحلة  اأب��وظ��ب��ي، 

اأي  اليابان،  �صباق  اللقب يف  فيتيل  اأن ح�صم  بعد  وذل��ك 

قبل ثالث مراحل من ال�صباق االإماراتي.

ترتيب بطولة العامل

1- الريطاين لوي�ض هاميلتون )ماكالرين( 45 نقطة
2 - الريطاين جن�صون باتون )ماكالرين( 43 نقطة.

3-  االإ�صباين فرناندو الون�صو )فراري( 37 نقطة.
4- االأ�صرتايل مارك وير )ريد بل( 36 نقطة.

5-  االأملاين �صيا�صتيان فيتل )ريد بل( 28 نقطة.

ترتيب ال�صانعني

1- ماكالرين مر�صيد�ض 88 نقطة.
2- ريد بل 64 نقطة.

3- فراري 37 نقطة.
4- �صاوبر 26 نقطة.

5- مر�صيد�ض اي ام جي 26 نقطة.

»اليانز أرينا« بــايــرن مـيونـيـخ يتمسك        بحلم الـ
w w w . a t h a b a t . n e t

هدف ريبريه
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من اجلائزة الكرى يف ال�صني
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كاريكاتير

ال�سع�ديات  الفتيات  اإحــدى  ا�سرتطت 

عــلــى الــ�ــســاب املــتــقــدم خلــطــبــتــهــا، اأن ال 

اإنها  حيث  ال�سي�سة،  تدخني  مــن  مينعها 

ت�ستطيع  وال  اأ�سرتها،  منزل  يف  تدخنها 

االمتناع عنها.

وتدخلت اأ�سرة الفتاة لتقريب وجهات 

الــنــظــر قــبــل اإمتـــــام اخلــطــ�بــة، حــيــث مل 

دفع  ما  ال�سرط،  هذا  اإال  الفتاة  ت�سرتط 

بال�ساب اإىل �سرف النظر عن عقد قرانه 

عليها، ب�سبب تدخني ال�سي�سة.

طيار  قيام  �سبب  حــ�ل  حتقيق  اأظــهــر 

يــقــ�د طـــائـــرة تــابــعــة لــلــخــطــ�ط اجلــ�يــة 

اإ�سابة  اإىل  اأدت  ج�ية  مبــنــاورة  الكندية، 

ونام  مرهقاً  كان  الطيار  اأن  �سخ�ساً،   16
لفرتة، ثم اأخطاأ الظن باأن ك�كب الزهرة 

ه� طائرة اآتية باجتاهه، فحاول تفاديها.

وذكرت و�سائل اإعالم كندية، اأن طياراً 

كان يق�د طائرة من ن�ع »ب�ينغ 767«، ف�ق 

ت�رونت�  مــن  مت�جهاً  االأطل�سي،  املحيط 

قــام مبــنــاورة مفاجئة وت�جه  زوريـــخ،  اإىل 

اإىل  اأدى  اإىل االأ�سفل ب�سرعة بطائرته، ما 

ي�سع�ن  يك�ن�ا  الذين مل  الركاب  �سق�ط 

 16 واإ�سابة  مقاعدهم  عن  االأمــان  اأحزمة 

�سخ�ساً بجروح بينهم 14 وم�سيفتان.

املرهق  الطيار  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

ب�سبب فارق ال�قت بني اأوروبا وكندا، اأخذ 

قيل�لة بدل تناول ك�ب من القه�ة، وحني 

اأمريكية  �سحن  طــائــرة  اأن  اأُبــلــغ  ا�ستيقظ 

تــتــ�جــه نــحــ� طـــائـــرتـــه، واعــتــقــد الــطــيــار 

يف الــبــدء اأن »كــ�كــب الــزهــرة هــ� طــائــرة«، 

من  اآتية  االأمريكية  الطائرة  اأن  ظن  ثم 

بـــــاال�ــســطــدام، فيما كانت  االأعــلــى وتــهــدد 

الطائرة االأمريكية حتلق يف ال�اقع حتت 

الطائرة الكندية بـ300 مرت.

يعاين  كــان  الطيار  اأن  التقرير  واأفـــاد 

ممـــا يــعــرف بــكــ�ــســل قــ�ــســ�ر الـــنـــ�م، حيث 

تــــرتاجــــع الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــــرتكــــيــــز بــعــد 

اال�ستيقاظ.

السماح لها بتدخين الشيشة 
اقتحمه، مقابل القبول به خطيبًا ي�ستحم يف منزل  كان  عارياً  ل�ساً  االأمريكية  ال�سرطة  اعتقلت 

بعد اأن �سرب اخلمر وتناول الطعام.

و�سماعهم  م�ساًء،  ع�دتهم  اإثــر  بالط�ارئ  ات�سل�ا  املنزل  اأ�سحاب  وكــان 

وتناول  املنزل  اقتحم  الل�س  اأن  لل�سرطة  وتبنينّ  احلمام،  ناحية  من  �س�تاً 

وجبة طعام ثم �سرب ال�سامبانيا ودخل بعدها لي�ستحم.

لــ�ــسنّ يف  اعتقال  مــن  االأمــريكــيــة  ال�سرطة  اأخـــرى، متكنت  ناحية  ومــن 

فل�ريدا، بعد اأن ن�سر �س�راً له على م�قع )في�سب�ك( للت�ا�سل االجتماعي، 

وبح�زته املال الذي �سرقه.

وذكرت �سحيفة )�سارا�س�تا هريالد تربي�ن(، اأن ج�فان ك�مينغز )24 

 3 �سرقة  بتهمة  اعُتقال  عاماً(   22( اإيت�ن  كاثرين  نيك�ل  و�سديقته  عاماً( 

اآالف دوالر من متجر، بعد االعتداء على عامل فيه، وربطه بحبل.

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن املحققني الذين �ساهدوا ال�س�ر التي التقطتها 

من  وهما  واإيــتــ�ن،  ك�مينغز  هما  ال�سارقني  اأن  رجح�ا  املراقبة،  كــامــريات 

»في�سب�ك«،  على  ك�مينغز  �سفحة  مــن  التحقق  وبعد  ال�س�ابق.  اأ�سحاب 

النقدية، والقبعة  االأمــ�ال  �ساهدوا �س�راً جديدة له وه� يحمل رزمة من 

التي كان يرتديها وقت ال�سرقة، وامل�سد�س الذي كان بح�زته.

اعتقال لص يستحّم في منزل اقتحمه

تسبب في إصابة 16 راكبًا 
لتفادي كوكب الزهرة

دخلت مائدة طعام يف مدينة اخلرب 

لالأرقام  »غين�س«  م��س�عة  ال�سع�دية، 

الــقــيــا�ــســيــة، كـــاأكـــرب مـــائـــدة فـــطـــ�ر يف 

العامل.

اإعــداد  يف  االأ�سخا�س  اآالف  و�سارك 

مــرتاً،   1.22 عر�سها  بلغ  التي  املــائــدة، 

وط�لها 175.86 مرتاً، وت�ست�عب عدداً 

االأ�ــســخــا�ــس، ي�سل عددهم  مــن  كــبــرياً 

اإىل 650 فرداً. 

الهدف من هذه اخلط�ة كما اأكدت 

الفكرة ومديرة  هيلدا �سهاب؛ �ساحبة 

اخُلــرب يف  اإدخـــال مدينة  هــ�  امل�ؤ�س�سة، 

مــ��ــســ�عــة »غــيــنــيــ�ــس«، بــاالإ�ــســافــة اإىل 

اإظهار اأهمية وجبة الفط�ر.

املعلقني  اأحـــد  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 

عــلــى اخلـــرب اأ�ــســف عــلــى حـــال الــعــرب، 

فبينما مي�ت نا�س من اأجل لقمة عي�س 

اأنــا�ــس يدخل�ن  هــنــاك  يــجــدونــهــا،  وال 

مــ��ــســ�عــة »غــيــنــيــ�ــس« يف اأكــــرب مــائــدة 

طعام.

مناطق تموت جوعًا.. وأخرى تدخل 
»غينيس« في أكبر مائدة طعام

ن�عها، جلاأ  وغريبة من  فى طريقة جديدة 

الذي ميلكه رجل   - االإجنليزي  »ف�لهام«  فريق 

و�سيلة  اإىل   - الــفــايــد  املــ�ــســري حممد  االأعــمــال 

النادي  قــام  حيث  نــاديــه،  يف  النفقات  لـ»تر�سيد« 

تكاليف  لــتــ�فــري  ــا�ــســة،  بــينّ دجـــاجـــة   12 بــ�ــســراء 

البي�س الذي يتناوله الالعب�ن.

وقــــد خــ�ــســ�ــس »فـــ�لـــهـــام« مــكــانــاً فـــى ملعب 

الـــتـــدريـــب »مــ�تــ�ــســرب بــــــارك« مـــن اأجـــــل تــربــيــة 

اآالف جنيه  �سي�فر خم�سة  الــذي  الــدجــاج،  هــذا 

ا�سرتليني ينفقها النادي �سن�ياً، يف ال�قت الذي 

ال ميكن لالعبني اأن ي�ستغن�ا عن البي�س ك�جبة 

غذائية، الأهميته للياقة و�سحة الالعبني الذين 

ي�ستهلك�ن يف النادي اأ�سب�عياً 90 بي�سة.

فريق »فولهام« يشتري 
12 دجاجة لتوفير تكاليف 

البيض


