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السياسات الخليجية في لبنان 
تطلق الصراع المذهبي - اإلقليمي

مصـر إلى الجـولـة الثــانيــة 
مــن اإلعــادة.. أو الـثــورة

وجيه البعريني: هل سيؤّمن الضاهر 
رواتب »الجيش اللبناني الحر«؟
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استغـالل خطــة عنــان الرتكــاب المـزيد مــن المجـــازر

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

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

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 10 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T

الرهـائـن اللبـنـانـيـون 
تـركي  مسلسل 

قـطـر أنـتجتـه 



انحدار  م��ن  قلق  حالة  اللبنانيون  يعي�ش 

التي  بتلك  تذكرهم  اأهلية،  حرب  اإىل  وطنهم 

1975، ودام��ت نحو  العام  اندلعت يف منت�صف 

15 عاماً، واأوقفها اتفاق الطائف، بعد اأن قررت 
�صاحة  يعد  مل  لبنان  اأن  اأ�صعلتها  التي  ال��دول 

ل�صراعاتهم التي يوجهون من خاللها ر�صائل 

لتبادل امل�صالح يف لعبة الأمم.

الأه��ل��ي،  ال�صلم  تثبيت  على  ع��ام��اً   15 بعد 

ب����داأ اخل����وف م��ن ان��ه��ي��اره، ك��م��ا م��ن ان��ف��راط 

وحدة لبنان بعد توحيد املوؤ�ص�صات الد�صتورية 

انتخابات  ع��ر  الت�صريعية  ال�صلطة  برتكيز 

انتخابات  واإج�����راء   ،1992 ع���ام  ب����داأت  نيابية 

ثالثة  عليها  ت��داول  التي  اجلمهورية  رئا�صة 

روؤ�صاء: اإليا�ش الهراوي واإميل حلود ومي�صال 

�صليمان، وا�صت�صهد الرئي�ش رينه معو�ش؛ اأول 

رئي�ش بعد الطائف، وكان الهدف من اغتياله 

م���ن ق��ب��ل ق���وى م��ت�����ص��ررة م���ن اإن���ه���اء احل���رب 

الأه���ل���ي���ة، ه���و م��ن��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن م���ن الت���ف���اق، 

واإبقاوؤهم يف حالة اقتتال دائمة.

اللبنانين  على  تطل  ب���داأت  احل���رب  ه��ذه 

رفيق  الرئي�ش  اغتيال  اإث��ر   ،2005 ال��ع��ام  منذ 

احلريري، بعد �صدور القرار 1559 عن جمل�ش 

الأمن الدويل مطلع اأيلول 2004، وقد ُو�صف 

القوات  بان�صحاب  فتنة، لأنه طالب  باأنه قرار 

ال�صورية من لبنان، ونزع �صالح املقاومة. وقد 

من  البندين  هذين  ح��ول  اللبنانيون  انق�صم 

لبنان من  اإخ��راج  اإىل  اللذين يهدفان  القرار، 

الع�صر  يف  واإدخ��ال��ه  واملمانعة،  املقاومة  حمور 

الأم��رك��ي ال���ذي ك��ان ب���داأ ي��غ��زو املنطقة من 

الأو�صط  ل�»ال�صرق  م�صروعه  ويفر�ش  العراق، 

اجلديد«، الذي دفع اللبنانيون ثمناً غالياً له، 

وكلها  والتفجرات،  الغتيالت  مب�صل�صل  بداأ 

من اأجل اأن تعود احلرب التي مت جلمها عر 

اإق����دام »ح���زب اهلل« ع��ل��ى ن�صج حت��ال��ف رب��اع��ي 

اأن هذا  اإل   ،2005 عام  النيابية  النتخابات  يف 

الرئي�ش نبيه  ع���ززه  ال���ذي  ال��وق��ائ��ي  الإج����راء 

مل   ،2006 اآذار  مطلع  احل����وار  ب��ط��اول��ة  ب���ري 

اأمركي - من �صن  »اإ�صرائيل« - بطلب  مينعا 

عدوان يف �صيف 2006، اإل اأن �صمود املقاومة 

وحلقت  ال��ع��دوان  اأف�صل  �صواريخها،  وفعالية 

هزمية ب�»اجلي�ش الذي ل ُيقهر«.

 33 دام���ت  ال��ت��ي  الإ�صرائيلية  احل���رب  ه��ذه 

يوماً، مل توحد اللبنانين حول املقاومة، لأن 

اأن  الأمركية  الإدارة  اأم��ام  التزم  منهم  فريقاً 

ينزع �صالحها باحلوار قبل احلرب، وبات عليه 

وعندما  احل���رب،  بعد  مبا�صرة  ه��و  ينفذه  اأن 

فكانت  الإ�صرائيلية،  الع�صكرية  الآل���ة  ف�صلت 

اإىل  ات��ه��ام  لتوجيه  ج��اه��زة  ال��دول��ي��ة  املحكمة 

اأنها متورطة  املقاومة على  قيادية يف  عنا�صر 

يف اغ��ت��ي��ال احل����ري����ري، م���ن خ����الل اأ���ص��ال��ي��ل 

التحقيق  م��ن خ��الل جل��ان  انك�صفت  وم��زاع��م 

واأن��ت��ج��ت  للت�صيي�ش،  خ�صعت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

ا���ص��ت�����ص��درت م��ع��ل��وم��ات من  ���ص��ه��ود زور، ك��م��ا 

التالعب  ميكن  الهاتفية  الت�����ص��الت  خ��الل 

بها، ودخول عوامل خارجية عليها.

لبنان،  يف  الو�صع  ب��ه  ن�صف  اأن  ميكن  وم��ا 

�صحح حرباً اأهلية باردة، منذ �صبع �صنوات �صهد 

خاللها انت�صار م�صلحن وتدفق �صالح واأموال 

واإن�صاء ميلي�صيات، وا�صتحداث خطوط متا�ش، 

و�صلل  ومذهبي،  وف��رز طائفي  وقطع طرقات 

يف عمل املوؤ�ص�صات الد�صتورية، واأحياناً ح�صول 

فراغ فيها، اإل اأن ل قراراً دولياً واإقليمياً وعربياً 

اتفاق  فكان  اللبنانية،  ال�صاحة  بتفجر  �صدر 

الدوحة يف اأيار 2008، والذي مّكن اللبنانين 

ال�صالح،  ا�صتخدام  ع��دم  على  يتفقوا  اأن  م��ن 

وت�صكيل  للجمهورية  توافقي  رئي�ش  وانتخاب 

حكومة وحدة وطنية، واإجراء انتخابات نيابية 

وفق قانون 1960.

ه���ذا الت���ف���اق ان��ت��ه��ت م��ف��اع��ل��ي��ه ب��ع��د تنفيذ 

ال�صعودي  ال�صوري -  التوافق  بنوده، حيث دخل 

وتاأمن  الوطنية،  امل�صاحلة  لتعزيز  �ش(،  )�ش- 

الطريق اإىل دم�صق ل�صعد احلريري الذي توىل 

التفاق  ه��ذا  عّطل  م��ا  اأن  اإل  احلكومة،  رئا�صة 

هو املحكمة الدولية، التي وافق احلريري على 

كان  الأم��رك��ي  ال��ق��رار  اأن  اإل  ت�صيي�صها،  رف�ش 

ال�صابق، فلم ميتثل  رئي�ش احلكومة  اأق��وى من 

ف�صقطت  ال��ق�����ص��اء،  اإىل  ال���زور  �صهود  لتحويل 

ي�صتخدمه  ال��ذي  ال�صارع  اإىل  وحت��ّول  حكومته، 

املجال ملتطرفن  واأف�صح يف  اأكرث من عام،  منذ 

مذهبي  بخطاب  البالد  ي�صحنوا  اأن  �صاحته  يف 

وط��ائ��ف��ي، وت�����ص��اب��ك��ت الأح������داث ال��ت��ي ح�صلت 

�صورية  يف  �صيما  ل  العربية،  ال���دول  بع�ش  م��ن 

بالأزمة  يتاأثر  ب��داأ  ال��ذي  اللبناين  ال��داخ��ل  مع 

لبنان،  على  ب�صلبياتها  تنعك�ش  التي  ال�صورية 

الذي اأرادت بع�ش الدول الداعمة لقوى �صورية 

اأرا���ص��ي��ه  ت��ك��ون  اأن  للنظام  م��ع��ار���ص��ة  ولبنانية 

ماأوى  وتاأمن  وامل�صلحن،  ال�صالح  لنقل  معراً 

نتج عن ذلك  ال�صورين، وقد  للمعار�صن  اآمن 

يفجر  ق��د  ال�����ص��وري  الو�صع  ح��ول  النق�صام  اأن 

حرباً اأهلية لبنانية تخّوف منها اأ�صحاب القرار 

الدويل وحذروا منها، وهو ما يقلق اللبنانين.. 

فهل تقع؟

كمال ذبيان

اأنقرة - الثبات

ك�صفت التطورات التي تلت عملية 

جانبننْ  �صورية،  يف  اللبنانين  خطف 

مهمننْ م��ن ج��وان��ب الأزم���ة  القائمة 

ف���اإىل واق��ع��ة غ��ي��اب املرجعية  ه��ن��اك، 

امل����وح����دة ل�����دى م���ع���ار����ص���ي ال���ن���ظ���ام، 

وحت������ول امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ي�����ص��ي��ط��رون 

اإل���و«،  اإي���دو  عليها اإىل »ح���ارة ك��ل م��ن 

ت��ك�����ص��ف��ت وق���ائ���ع م��ه��م��ة ع���ن ال��ت��ورط 

الكبر للنائب �صعد احلريري وبع�ش 

معاونيه يف امللف ال�صوري حتى العظم.

للعملية،  الأوىل  اللحظات  فمنذ 

ت��دّخ��ل احل��ري��ري ع��ر النائب عقاب 

����ص���ق���ر ل����ص���ت���ث���م���ار ع��م��ل��ي��ة اإط�����الق 

اللبناين،  الداخلي  امللف  يف  الرهائن 

بطلب �صعودي مبا�صر. 

امللك  اإن  وت��ق��ول م�����ص��ادر ع��رب��ي��ة 

العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�����ص��ع��ودي 

كان يريد تقدمي هذه املبادرة كخدمة 

لإع��ادة اإط��الق احل��وار الداخلي، من 

لبنان، بعد  اإىل  الهدوء  ا�صتعادة  اأجل 

امل��غ��ام��رات  نتيجة  ال��و���ص��ع  اه��ت��ز  اأن 

غ��ر امل��ح�����ص��وب��ة جل��م��اع��ت��ه، وف��ق��دان 

احلريري وال�صعودية زمام املبادرة يف 

لبنان، ويف ال�صمال حتديداً.

غر اأن هذه التمنيات ا�صطدمت 

الرف�ش  اأول��ه��ا  ك��ان  اأح����داث،  بجملة 

ال�صفقة،  ل��ه��ذه  القطري   - ال��رتك��ي 

وتدخلهما املبا�صر لعرقلتها، فكان اأن 

توقفت عملية الإف��راج عن الرهائن، 

بعد اأن كانت طائرة احلريري و�صلت 

بالفعل اإىل مطار »هاتاي« يف اأنطاكية 

دعائية  عملية  يف  الرهائن  لإح�صار 

اأجه�صتها التطورات الالحقة.

اأن  ت���رك���ي���ا  يف  م���������ص����ادر  وت������وؤك������د 

بالفعل  ُن��ق��ل��وا  املختطفن  اللبنانين 

ال��رتك��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  واأن  ت��رك��ي��ا،  اإىل 

اأبلغت احلريري �صخ�صياً بذلك قبل اأن 

ترتاجع، متذرعة بخطاأ يف الرتجمة. 

اللبنانين  اإن  املعلومات  وت��ق��ول 

موجودون يف منطقة حدودية تركية، 

اإ�صراف  حتت  �صورية،  جمموعة  بيد 

م��ب��ا���ص��ر وك���ام���ل م���ن ال���ص��ت��خ��ب��ارات 

ال��رتك��ي��ة، وت��وؤك��د امل�����ص��ادر اأن ك��ل ما 

يقال خالف ذلك هو غر دقيق وغر 

واقعي، وتثر هذه اخلطوة ت�صاوؤلت 

ع��ن ال��ث��م��ن امل��ط��ل��وب دف��ع��ه لإط���الق 

هوؤلء، واجلهة املطلوب منها الدفع.

ويك�صف معار�ش �صوري متطرف، 

اخلاطفن  على  عر�ش  احلريري  اأن 

مبلغ مليوين يورو ل�»�صراء« الرهائن، 

لحقاً  مور�صت  التي  ال�صغوط  لكن 

اأن  اإىل  اإمتام ال�صفقة، م�صراً  منعت 

امل��ب��ل��غ م��ا ي���زال م��ط��روح��اً، وه���و بيد 

هذه  يف  النتقال  كثر  لبناين  نائب 

الأيام بن بروك�صل وعوا�صم غربية.

احل���ري���ري  اإن  امل���ع���ار����ش  وي���ق���ول 

بوقف  غ�صب من اخلاطفن، مهدداً 

ال��ت��م��وي��ل ع��ن��ه��م، وي���ت���اب���ع امل��ع��ار���ش 

ك���الم���ه ل��ي��ك�����ص��ف امل���زي���د ع���ن ت���ورط 

بعينيه  راأى  اأن���ه  ف��ي��وؤك��د  احل���ري���ري، 

فيها  مغلفات  ي�صلم  اللبناين  النائب 

ري��ا���ش  امل��ن�����ص��ق  اإىل  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ 

الأ���ص��ع��د، وامل��ن�����ص��ق ع��م��ار ال�����واوي يف 

فندق �صراتون املطار يف ا�صطنبول. 

وي��ن��ط��ل��ق امل���ع���ار����ش ال�������ص���وري يف 

�صرده لوقائع تدخالت هذا النائب يف 

امللف ال�صوري، في�صر اإىل اأنه ملقب 

يف اأو�����ص����اط امل��ع��ار���ص��ن ب���»م�����ص��رت 5 

اآلف دولر«، لأنه يقدم مبا�صرة مبلغ 

معار�ش  لأي  دولر  اآلف  اخل��م�����ص��ة 

م��ع��روف ي��غ��ادر ���ص��وري��ة، يليها رات��ب 

���ص��ه��ري ي��رب��ط��ه ب��ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات 

واإطالق مواقف يريدها. 

لئ��ح��ة من  اإىل  امل��ع��ار���ش  وي�صر 

27 �صخ�صاً يرتبطون باحلريري عر 

ال��ن��ائ��ب امل���ذك���ور، ���ص��اخ��راً م��ن جل��وء 

هوؤلء اإليه قبل اإ�صدارهم اأية مواقف 

اإعالمية.

وي�����ص��ف امل���ع���ار����ش ه����ذا ال��ن��ائ��ب 

ب���»ال�����ص��ق��ر« ال��غ��ا���ص��ب ع��ن��دم��ا ي��ه��دد 

ب��ق��ط��ع امل����دد امل����ايل وغ���ر امل����ايل عن 

الأم��ور  ت�صهيل  يتم  مل  اإذا  معار�صته 

مل�����ص��ل��ح��ت��ه، ل��ك��ن ه������وؤلء ي��رت��ب��ط��ون 

ال���ذي متثله تركيا  الأع��ل��ى  ب��امل��وق��ف 

وقطر.. لنكت�صف اأن النفوذ ال�صعودي 

ما يزال �صعيفاً يف هذا امللف.

ق�صية  اأن  ُعلم  فقد  ح��ال،  ب��اأي 

امل��خ��ط��وف��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ُو���ص��ع��ت 

ب�صائر  يحمل  ق��د  حامية  ن��ار  على 

حكومي  مرجع  ال�صعيدة  خوامتها 

كبر.
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـــاشــر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحــريــر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحـرير:  أحمد زين الدين - جهـاد ضـانـي

  المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

النائب علي عمار يحاول التخفيف من غ�صب اأهايل املخطوفن

الرهائن اللبنانيون.. مسلسل تركي أنتجته قطر

»مستر الـ5 آالف 
دوالر« يهدد 

المعارضة السورية 
بوقف الدعم

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

موضوع الغالف

انتقاد.. فاعتذار
ا���ص��ت��ق��ب��ل ال���ع���م���اد ج���ان 

وزارة  يف  مكتبه  يف  قهوجي 

ال���دف���اع ع�����دداً م���ن ال��ن��واب 

ال���ذي���ن ان���ت���ق���دوه، وع��ل��م��ت 

اأن  »ال������ث������ب������ات«  م�����������ص�����ادر 

زاروه  النواب  املنتقدين من 

ل���الع���ت���ذار ع��ل��ى م��واق��ف��ه��م 

خالل  وقيادته  اجلي�ش  من 

واأن  الأخ���������رة،  الأح���������داث 

ل��الإح��راج  وم��ن��ع��اً  بع�صهم، 

م���ع زع���م���اء ك��ت��ل��ه��م، ات�����ص��ل 

واعتذر.

توزيع معلومات مغلوطة.. عمدًا
موقفي  بن  تباين  اإظهار  هدفها  مكتوبة  معلومات  بروت  يف  القطرية  ال�صفارة  �صربت 

رو�صيا وال�صن، وبعد التدقيق ظهر اأن الطلب بتوزيع املعلومات املغلوطة كان من الديوان 

الأمري القطري، كجزء من الدور املطلوب يف زرع ال�صقاق لي�ش فقط بن املجتمع ال�صوري 

واللبناين، بل وبن املجتمعات الدولية اأي�صاً، على اأن يتزامن ذلك مع زيارة رئي�ش وزراء قطر 

اإىل ال�صن.

»األسد المتأهب«.. ألسوأ »السيناريوهات«
ك�صفت م�صادر اأمركية ل�صبكة »�صي اإن اإن« الأمركية، اأن قوات »القبعات اخل�صر« التابعة 

اخلا�صة  الأردنية  القوات  ت�صاعد  املتاأهب«،  »الأ�صد  مناورات  يف  امل�صاركة  الأمركي  للجي�ش 

الأ�صلحة  تر�صانة  ب���»خ��روج  ويتمثل  �صورية،  يف  �صيناريو«  ب���»اأ���ص��واأ  �صمته  ما  على  للتدريب 

البيولوجية والكيماوية خارج �صيطرة احلكومة ال�صورية«.
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الحرب األهلية في لبنان.. هل تقع؟



تكرث التاأويالت والتكنهات ب�صاأن املخطوفن اللبنانين 

ال��ذي��ن ُف��ق��دوا ل��دى اج��ت��ي��ازه��م احل���دود ال��ري��ة م��ن تركيا 

النّية  بذريعة  اأو  اهلل،  حل��زب  تاأييدهم  بحجة  �صورية،  اإىل 

ُيتهمون  ممن  ال�صورية  الدولة  لدى  مبوقوفن  مببادلتهم 

باأعمال مت�ش ال�صتقرار والأمن يف الداخل ال�صوري.

الإن�صاين،  امل��ج��ال  يف  امللف  ه��ذا  ح�صا�صية  م��ن  وبالرغم 

واحلزن الذي يلف اللبنانين جميعاً، وحر�صهم على معرفة 

وبالرغم  اأهلهم،  اإىل  �صاملن  وعودتهم  املخطوفن  م�صر 

اأن عملية  اإل  اأيدي الطباخن التي تداخلت فيه،  من كرثة 

ومنها  الإي��ج��اب��ي  منها  �صيا�صية  نتائج  يف  �صاهمت  اخلطف 

اللبناين  امللفن  يف  الفاعلة  الأط��راف  اإىل  بالن�صبة  ال�صلبي 

وال�صوري.

اأما اخل�صائر ال�صيا�صية من عملية اخلطف، فقد طالت 

بالدرجة الأوىل تركيا واملعار�صة ال�صورية.

ملف  من  املت�صررين  اأك��رث  من  ُتعتر  �صك،  بال  تركيا: 

مارقة  ك��دول��ة  تركيا  ظ��ه��رت  فقد  اللبنانين،  املخطوفن 

خطف  بعمليات  للقيام  الإره��اب��ي��ن  بتجنيد  تقوم  اإره��اب��ي��ة، 

ل�صاحلها. 

مل تعد تركيا ت�صتطيع اأن تتن�صل من م�صوؤوليتها الكاملة 

اأن  تاأكيد  م�صوؤوليها  ل�صان  على  �صدر  بعدما  اخلطف،  عن 

املخطوفن باتوا يف عهدتهم، ولو عادوا واأنكروا هذا الأمر، 

علماً اأن املقربن من رئي�ش احلكومة جنيب ميقاتي يوؤكدون 

اأنه تلقى ات�صالت ر�صمية من نظره الرتكي تبلغه مبوعد 

ب��ات��وا يف عهدة الأت���راك!  ���ص��راح املختطفن، واأن��ه��م  اإط���الق 

اإن حدوث حادثة اخلطف بتوقيتها و�صكلها وم�صمونها  ثم 

و�صرعتها القيا�صية، ت�صر اإىل قدرة ا�صتخبارية عالية الدقة، 

وحرفية ل ميكن ملجرد قطاع طرق - كما ي�صاع - اأن يقوموا 

خمابرات  من  ا�صتخبارية  م�صاعدة  دون  من  باأنف�صهم  بها 

دولة ما، هي على الأرجح الدولة الرتكية.

اأن  اأظهرت حادثة خطف اللبنانين  املعار�صة ال�صورية: 

املعار�صة ال�صورية ل تتوانى عن القيام باأعمال قطاع الطرق 

الإرب���اك  حجم  اأظ��ه��رت  كما  �صيا�صية،  غ��اي��ات  اإىل  للو�صول 

بداخلها،  املوجودة  والدكاكن  املعار�صة،  تلك  تعي�صه  ال��ذي 

اخلاطفن  مع  الو�صاطة  تولت  التي  ال�صخ�صيات  اأن  بدليل 

مل تتفق على مطالب موحدة لالإفراج عنهم.

اأما ما ي�صمى »اجلي�ش ال�صوري احلر«، فقد اأظهر عجزاً 

فا�صحاً، وعدم قدرته على الإم�صاك بالو�صع يف املناطق التي 

يقول اإنها تابعة له، فهو لغاية الآن ل ي�صتطيع اأن يحدد اإن 

كانت اإحدى املجموعات التابعة له قد قامت بعملية اخلطف 

اأو  رق��اب��ة  اأي  م��ن  متفلتة  وج��ود جمموعات  يعني  م��ا  ل،  اأم 

ال��داخ��ل  يف  ال���ص��ت��ق��رار  وتقوي�ش  بالعمل  ت��ق��وم  م�صوؤولية 

ال�صوري، ول قدرة لأحد ال�صيطرة عليها و�صبطها، ما يجعل 

اأم��راً  ال�صورية  املعار�صة  ت�صليح  الكرى  ال��دول  رف�ش  من 

منطقياً، ب�صبب القلق امل�صروع من فقدان ال�صيطرة على هذا 

ال�صالح، وهو ما اأثبتته ق�صية املخطوفن اللبنانين.

فوائد«،  ق��وم  عند  ق��وم  »م�صائب  معادلة  من  وانطالقاً 

لبع�ش  ال�صيا�صية  املكا�صب  بع�ش  اخل��ط��ف  عملية  حققت 

الأطراف اللبنانين، تتجلى على ال�صكل الآتي:

ط��غ��ت ح���ادث���ة اخل��ط��ف يف ل��ب��ن��ان ع��ل��ى م���ا ع���داه���ا، وم��ا 

ك���ان ُي�����ص��ار اإل��ي��ه يف ل��ب��ن��ان ع��ن ق��ي��ام »امل�����ص��ت��ق��ب��ل« وحلفائه 

اخلارجة  امللي�صيات  مبظهر  والظهور  ال�صتقرار،  بتقوي�ش 

على ال��ق��ان��ون، حت���ّول اإىل خ��ر ث��ان��وي يف ن�����ص��رات الأخ��ب��ار 

والتحليالت ال�صحافية املختلفة، وهنا يكون اخلطف قد اأدى 

ال�صمال، خ�صو�صاً  خدمة للمتورطن يف تقوي�ش الأمن يف 

اإقامة منطقة لبنانية عازلة ينطلقون منها  بعد ف�صلهم يف 

اإىل الداخل ال�صوري ملحاربة النظام.

ب���اأن غ��ط��ت على  اأف����ادت ح��ادث��ة اخل��ط��ف ت��ي��ار امل�صتقبل 

ف�صيحة حماولته تدمر الدولة وهيبتها، وعلى ازدواجيته 

ال�صمال وال��ط��ري��ق اجل��دي��دة  اأح���داث  ال��ت��ي ظ��ه��رت جلياً يف 

»بناء  اللبنانين مبفردات  اأغ��رق  بعدما  الأخ��رة، خ�صو�صاً 

الدولة« و»ل لل�صالح« و»�صرورة ح�صر ال�صالح بيد اجلي�ش 

اللبناين«.. وغرها، ف�صرعان ما تبن اأنه حزب ل يقيم وزناً 

لهيبة الدولة، ول يتوانى عن قتال اجلي�ش اللبناين، ويريد 

امل�صكو منه يف يد  ال�صالح  اأن  ط��رده من مناطقه، كما تبن 

فئة، موجود بكثافة يف يد الفئة ال�صاكية.

اأفادت حادثة اخلطف رئي�ش احلكومة اللبناين والوزير 

لإره��اب��ي  تغطيتهم  بجعل  ال��ل��ب��ن��اين،  وال��ق�����ص��اء  ال�����ص��ف��دي 

مطلوب خراً ثانوياً على مواقع الإنرتنت، فها هي الوثائق 

م�صلح  تنظيم  اإىل  بالنتماء  امل��ول��وي  ���ص��ادي  ت���ورط  تك�صف 

عليه  واحل��ك��م  وهيبتها،  ال��دول��ة  �صلطة  م��ن  ال��ن��ي��ل  ب��ه��دف 

�صنتن  اإىل  خف�صت  ���ص��ن��وات،  ث��الث  مل��دة  ال�صاقة  بالأ�صغال 

با�صتقالة  يطالب  َم��ن  ول  امل��دن��ي��ة،  حقوقه  م��ن  وجت��ري��ده 

ال�صفدي ول رئي�ش احلكومة، ول وزير الداخلية الذي نفى 

اأن تكون ال�صغوطات قد اأدت اإىل الإفراج عن املولوي، ول من 

ي�صاأل كيف ي�صبح الوزير »�صائقاً« لإرهابي مدان.

ال�صيعي«  »ال�صارع  اأن  تالها  وم��ا  اخلطف  حادثة  اأب��رزت 

ال�صارع  واأن  ع��ام،  ب�صكل  اللبناين  ال�����ص��ارع  ومثله  م�صبوط 

»ال�صارع  هو  �صبطه  قادته  ي�صتطيع  يعد  مل  ال��ذي  الوحيد 

باتت  ال�����ص��ارع  �صبط  ع��ل��ى  امل�صتقبل  ت��ي��ار  ف��ق��درة  ��ن��ي«،  ال�����صُّ

حمدودة، وبات ال�صارع يقود قادته، وهنا قد يكون امل�صتقبل 

امل���ادي،  منها  ع��دي��دة،  لأ���ص��ب��اب  ال�����ص��ارع  على  ال�صيطرة  فقد 

ومنها هجرة �صعد احلريري، ومنها غزارة اخلطاب املذهبي 

الذي �صحن الغرائز وعباأ النفو�ش لدرجة النفجار، فكانت 

اأن  يثبت  ما  بالذات،  امل�صتقبل  تيار  الأوىل  انفجاره  �صحايا 

»طابخ ال�صم اآكله«.

ال�صعب اللبناين هو الرابح، فقد يكون خلطف لبنانين 

اإث��ارة الفتنة بن اللبنانين، ولعل  اأ�صا�ش، وهو  �صيعة هدف 

ط اأراد من ال�صارع اأن يهب حلرق الدواليب والنتقام  املخطِّ

وحلفاءه  »امل�صتقبل«  يجعل  م��ا  ال�صورين،  املعار�صن  م��ن 

نت�صاءل: هل َمن طلب من احلريري  باملثل.. وهنا،  ي��ردون 

ا�صتخدام طائرته جللب احلجاج اأراد اإهداءه مك�صباً �صيا�صياً، 

�صنية  فتنة  فتيل  باإ�صعال  لبنان  وح��رق  حرقه  يريد  ك��ان  اأم 

بعملية  �صالع  اأن��ه  اللبناين  ال��ع��ام  ال���راأي  ب��اإي��ه��ام  �صيعية،   -

اخلطف؟!

اأخرى  مرة  فّوتوا  قد  اللبنانيون  يكون  قد  املح�صلة،  يف 

على املخططن اللعب بالنار املذهبية حلرق لبنان، وقد ل 

ت�صلم اجلرة كل مرة، لذا على اللبنانين التنبه ملا يحاك لهم، 

وعلى تيار امل�صتقبل - بالتحديد - الوعي باأن النار املذهبية 

اأن  قبل  والوطن  اأ�صحابها  �صتحرق  النفو�ش  يف  توؤجج  التي 

املخطوفن  ع��ودة  ون��اأم��ل  ال�صيا�صي..  اخل�صم  حل��رق  متتد 

 17000 ويكفيه  م��اآ���ٍش،  لبنان  كفى  فقد  ب�صالم،  اأهلهم  اإىل 

خمطوف منذ احلرب مل يعرف م�صرهم لغاية الآن.

ليلى نقوال الرحباين
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خطف اللبنانيين.. قطع طرق أم فتنة مذهبية؟

الرئي�ش �صعد احلريري ووزير اخلارجية الرتكي اأحمد داود اأوغلو

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

السعودية وقطر.. 
و»الجيل الثالث المتطور«

التابعة  »الإ�صرائيلية«  املواقع  اأحد  ذكر 

للمخابرات الع�صكرية )اأمان(، اأن امل�صلحن 

الثالث  اجليل  على  ح�صلوا  ق��د  ال�صورين 

الأك���رث ت��ط��وراً م��ن ���ص��واري��خ »ميت�ش - م« 

و»كورنيت - اإي« الرو�صية امل�صادة للدبابات، 

عر ال�صعودية وقطر، اللتن تعهدتا ب�صراء 

املزيد من ال�صالح املتطور. وذكر املوقع نقاًل 

امل�صلحن  تزويد  اأن  الأمنية،  م�صادره  عن 

ب���ه���ذه ال�������ص���واري���خ اإمن������ا ك�����ان ب��ط��ل��ب م��ن 

الرئي�ش الأمركي باراك اأوباما �صخ�صياً.

يـقــال

مـســاعـي الـوســاطــة
ت�صعى و�صاطة عربية للم�صاحلة بن البطريرك املاروين ب�صارة الراعي، وقائد القوات 

اللبنانية،  اللبنانية �صمر جعجع، وقد مت ت�صكيل جلنة من بكركي واأحد نواب القوات 

واملواقف  النيابية،  النتخابات  بقانون  يتعلق  ما  اأم��ور، منها  التفاهم على عدة  ويجري 

ال�صيا�صية يف ما يخ�ش الو�صع يف �صورية، والتحالفات ال�صيا�صية يف لبنان.

كـونيـــلـلي.. ومخيـمــات الالجئـــين
زارت �صفرة الوليات املتحدة الأمركية يف بروت؛ مورا كونيللي، منطقة ال�صمال 

خالل  توقفت  وقد  حلبا،  ومنطقة  خالد  وادي  بن  املمتدة  املنطقة  وحتديداً  اللبناين، 

الذين  الأرا�صي  اأ�صحاب تلك  �صا�صعة، عار�صة على  اأرا���ش م�صاحاتها  جولتها على عدة 

رافقوها يف زيارتها، اإمكانية اإن�صاء خميمات ذات طابع دويل للنازحن ال�صورين، مقابل 

مبالغ مالية مغرية.

اسـتـفـزاز الـجـيــش
مناطق  يف  وا���ص��ع  ب�صكل  ال�صالح  ظهور  م��ن  ا�صتياءها  ر�صمية  جهات  اأب���دت 

خ�صو�صاً  »امل�صتقبل«،  تيار  ومن  �صلفية،  �صيا�صية  تيارات  من  بت�صجيع  عكارية، 

اأن الهدف هو ا�صتفزاز اجلي�ش اللبناين، رغم تطويق احلوادث الأخرة، وقالت 

 - الأمنية  للمنطقة  امل��ي��دان  حت�صر  وه��و  قائماً،  ي��زال  ما  الهدف  اإن  اجلهات 

الع�صكرية.

نـصــائـح سـبـبـت الجـفـــاء
تبن لقوى حري�صة على ا�صتدامة العالقات الطيبة بن مراجع الدولة، اأن 

كبر  ملرجع  م�صت�صار  قدمها  ن�صيحة  هو  كبرين،  مرجعن  بن  اجلفاء  �صبب 

واأث��ن��اء حم��اول��ة معاجلة  الآخ���ر،  ورط��ه فيها مب��واق��ف غ��ر مفهومة للمرجع 

الأمر، كرر امل�صت�صار ن�صائحه التي اأخرت واأعادت الأمور اإىل اأ�صفارها.

أوراق القوة
خطة  و�صمن  اآذار،   14 ق��وى  ب���داأت 

الرئي�ش  ح��ك��وم��ة  لإ���ص��ق��اط  ممنهجة 

م���ي���ق���ات���ي، ب��ت��ن�����ص��ي��ق ال����ل����ق����اءات ب��ن 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة، وت��ط��وي��ع بع�ش 

على احلكومة،  للهجوم  املنابر  خطباء 

ب��غ��ي��ة اإث�������ارة امل�������ص���اك���ل، خ�����ص��و���ص��اً يف 

ال�صمال، وحتديداً يف مدينة طرابل�ش؛ 

وُعلم  احل��ك��وم��ة.  رئي�ش  راأ����ش  م�صقط 

التح�صر  ال���ف���رتة  ه����ذه  يف  ي��ت��م  اأن�����ه 

للقاء ديني علمائي وا�صع، ي�صم بع�ش 

امل��ف��ت��ن وق�����ص��اة امل��ح��اك��م ال�����ص��رع��ي��ة، 

وع��ل��م��اء م��ن ال�����ص��م��ال وال��ب��ق��اع وجبل 

لبنان، لل�صغط على احلكومة لتقدمي 

بروت  نواب  اأحد  ويك�صف  ا�صتقالتها. 

امل��ح�����ص��وب��ن ع��ل��ى الأق���ل���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

فريقه،  يعتمدها  التي  ال��ق��وة«  »اأوراق 

اإراق��ة  ليتحمل  ميقاتي  الرئي�ش  ب��اأن 

طرابل�ش،  مدينته  يف  ل�صيما  ال��دم��اء، 

ول يتحمل �صغط ال�صارع، خ�صو�صاً اإذا 

كان بقيادة علماء الدين.

تـأثـر.. فتـبرع بـأمـالكه
ذكرت �صحيفة »�صبق« ال�صعودية، اأن 

تنازل عن جميع  �صعودي  اأع��م��ال  رج��ل 

اأم���الك���ه ال��ع��ي��ن��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة، م���ا ع��دا 

»اجلي�ش  ل�صالح  عائلته،  وق��وت  منزله 

ال�����ص��وري احل����ر«. وق���د اأو����ص���ح ال��رج��ل 

الترع  ه��ذا  من  »يبتغي  اأن��ه  ال�صعودي 

الأجر واملثوبة من اهلل تعاىل«، م�صيفاً 

اأنه »تاأثر مبا جرى لإخواننا يف �صورية 

ما  وبالتحديد  ���ص��ه��راً،   15 م��دى  على 

ج���رى يف م��ن��ط��ق��ة احل���ول���ة ب��ح��م�����ش«. 

وياأتي ذلك بعد اإ�صدار مفتي ال�صعودية 

عبد العزيز بن عبد اهلل اآل ال�صيخ فتوى 

اإىل اجلي�ش  امل��ق��دم  »ال��دع��م  ب���اأن  تفيد 

احلر ُيعتر من اجلهاد يف �صبيل اهلل«.

ثــأر قــديــم
راأت م�صادر �صمالية اأن كل منتقدي 

اأحمد  والنائب  بكفة،  الرئي�ش ميقاتي 

ف��ت��ف��ت ب��ك��ف��ة، واع����ت����رت امل�������ص���ادر اأن 

ال�صمالين  النواب  اأ�صد  من  هو  فتفت 

على  ولي�ش  ميقاتي،  للرئي�ش  انتقاداً 

ل�صانه اإل: »الطرابل�صي ما باأى ي�صدق 

ميقاتي لو �صو ما عمل«! 
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ت��اب��ع��وا ال�����ش��ري��ط ج���ي���داً: ب��ري��ز يتهم 

الأ����ش���د ب��ارت��ك��اب ج���رائ���م ���ش��د الإن�����ش��ان��ي��ة، 

وباإعطاء اأوامر لقتل الأطفال.. 

نتنياهو م�سمئز من جمازر �سورية..

�سليل حرب الأفيون على ال�سني ديفيد 

- تاأملوا ال�سم - كامريون يدعو اإىل زيادة 

ال�سغط على الأ�سد لو�سع حد للقمع.

اأوروب��ا  يف  »الإ�سالمية«  املنظمات  احت��اد 

يدين جمزرة احلولة يف �سورية.

رئي�س هيئة الأركان الأمريكية امل�سرتكة 

اجل������رال م���ارث���ن دمي��ب�����س��ي: ال��ب��ن��ت��اغ��ون 

م�ستعد للخيار الع�سكري يف �سورية.

احل��اخ��ام ال�����س��ه��ي��وين ع��وف��ادي��ا يو�سف 

اأن »ي���ه���وه ت��ف��اع��ل ك��ل��ي��اً مع  اع���ت���ر ي���وم���اً 

لتمحق  امل��دم��رة  باملالئكة  وب��ع��ث  �سلواتنا 

العرب«.

ال��ت��ي  »ال���ك���ري�������س���ت���ال«  ل��ي��ل��ة  ه����ي  اإذن، 

ي���ري���دون���ه���ا ل�������س���وري���ة، وه����م ك��ل��ف��وا ال��ع��ب��د 

الطبقي  باملعنى  ولي�س  ال�سيا�سي  )باملعنى 

املهمة، ويف�سح  بتنفيذ  اأنان  اللون( كويف  اأو 

نائب م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي بني 

رودز الأمر بقوله: »الوليات املتحدة �ستقدم 

م�ساعدات مبا�سرة للمعار�سة يف حال ف�سلت 

خ��ط��ة اأن�������ان«.. ي�����س��ي��ف: »وا���س��ن��ط��ن تعمل 

ا�ستالم  على  وم�ساعدتها  املعار�سة  لتمكني 

ال�سلطة من خالل خطة اأنان«.

ه����ل ه����ن����اك اأو������س�����ح م����ن ه������ذا ال���ك���الم 

الأم��ريك��ي ال���ذي ُي��رتج��م بتهديد اجل��رال 

دميب�سي؟

رمبا كان »عرب اأمريكا« الذين هم اأ�سد 

اإل  ي�سحوا  ل  اأن  للعرب  ي�ستطيبون  نفاقاً، 

يف القبور.. هكذا ينقل �سحايف لبناين مقيم 

خم�سرم  فرن�سي  دبلوما�سي  عن  باري�س  يف 

اخلليج،  ح��ك��ام  �سيا�سة  ع��ن  يتحدث  حينما 

وبع�س الأت��ب��اع م��ن ع��رب امل��غ��رب وامل�����س��رق، 

املنهوب  باملال  النفط  حكام  اأف�سدهم  الذين 

من �سعوبهم، م�سيفاً اأن احللف ال�ستعماري 

قمة  على  املرتبع  مقدمتهم  ويف  وع��م��الءه، 

ج��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة؛ ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي، 

ي����زي����دون ���س��راخ��ه��م وع��وي��ل��ه��م، ب��احل��اج��ة 

اإىل م�����س��اع��ف��ة ع���دد امل��راق��ب��ني ال��دول��ي��ني، 

واحل��ق��ي��ق��ة م���ن ذل���ك ب���راأي���ه، ه���ي حم��اول��ة 

ف�سل  ق���وات  اإىل  امل��راق��ب��ني  ه���وؤلء  لتحويل 

والغاية  امل�سلحة،  والع�سابات  اجلي�س  ب��ني 

ال��ع��م��ل��ي��ات القتالية  ب��ن��د وق���ف  ه��ي حت��وي��ل 

و�سيلة  اإىل  اأن���ان  م��ب��ادرة  عليه  ن�ست  ال���ذي 

على  امل�سلحة  ال��ع�����س��اب��ات  �سيطرة  لتثبيت 

اأج����زاء م��ن اجل��غ��راف��ي��ا، وا���س��ت��دراج ال��دول��ة 

ال��ذي  ال�����س��وري��ة لتحويل احل����وار  ال��وط��ن��ي��ة 

حتدثت عنه املبادرة اإىل تفاو�س �سيا�سي بني 

ال�سرعية، وهو يف حقيقته  كيانني يتنازعان 

»تق�سيم« يف �سورته الأولية.

وح�����س��ب ات�����س��الت ول���ق���اءات ال�����س��ح��ايف 

الدويل  املجتمع  ف��اإن  الباري�سي،   - اللبناين 

نقل  وتنظيم  العنف  اإدام��ة  عن  امل�سوؤول  هو 

امل�سلحة..  الع�سابات  اإىل  والأم��وال  ال�سالح 

و�سعود  واأوغ���ل���و  ق��ط��ر  ح��م��دا  ي�سعى  ول��ه��ذا 

الأمريكية،  بالأوامر  اأو  بالتن�سيق  الفي�سل، 

لإ�سدار قرار من جمل�س الأمن �سد دم�سق 

خطة  وف��ق  ويعملون  ال�سابع،  الف�سل  وف��ق 

امل��راق��ب��ني  اأن وج�����ود  ت��ف��رت���س  مم��ن��ه��ج��ة، 

الدوليني وفق خطة اأنان ي�سكل فر�سة يجب 

ا�ستثمارها.

ي�����س��رح ه���ذا الإع���الم���ي ال���ذي ي��اأت��ي اإىل 

وط��ن��ه الأم يف ف����رتات م��ت��ب��اع��دة ج����داً، ول��ه 

غربيني،  دبلوما�سيني  م��ع  وا�سعة  ع��الق��ات 

وعرب يف باري�س، بع�ساً من تفا�سيل اخلطة 

اجل����دي����دة، م����وؤك����داً اأن���ه���ا ت��ن��ط��ل��ق م���ن ك��ون 

اأنظمة اخلليج وحكومة اأردوغان و�سعت كل 

اأر�سدتها يف معركة تخريب وتدمري �سورية. 

اإىل  ووف��ق ه��ذه اخلطة، ف��اإن ثمة توجيهات 

ق����ادة ال��ع�����س��اب��ات امل�����س��ل��ح��ة ب��اف��ت��ع��ال امل��زي��د 

للدولة  م�سوؤوليتها  وحتميل  امل��ج��ازر،  م��ن 

ال���وط���ن���ي���ة ال�������س���وري���ة، وا����س���ت���غ���الل وج����ود 

املراقبني الدوليني.

هكذا يرى املجزرة اجلديدة التي ارتكبت 

ب��راأي��ه، هو  يف احل��ول��ة، لكن م��ا يجري الآن 

عن  التهمة  لإبعاد  جهنمي  �سيناريو  توفري 

الأط��ف��ال  اأن  تبني  اأن  بعد  الع�سابات،  ه��ذه 

وال��ن�����س��اء امل��ذب��وح��ني وامل��ق��ت��ول��ني ب���دم ب���ارد، 

بداية  يف  زعموا  كما  الق�سف  نتيجة  ولي�س 

الأمر، هم من مذهب معني يكّفره امل�سلحون 

يف الليل والنهار، مالحظاً اأن تدبري جرمية 

كرى كان يرتافق دائماً مع اجتماع ملجل�س 

الأمن؛ متاماً كما كانت كل عملية اغتيال يف 

لبنان 2005 - 2008 ترتافق مع كل اجتماع 

لهذا املجل�س.

ل��ك��ن الإع������الم امل�����س��ل��ل ���س��ي��ب��ق��ى ي�سعى 

�سورية  اأجل هز �سمة  الفر�سة، من  لغتنام 

هو  الوا�سح  الهدف  لأن  الوطنية،  والدولة 

ا�ستغالل الفر�سة بقدر ما يتيح لهم الوقت 

بعد  �سورية  ل�ستنزاف  بامل�ساعر،  للتالعب 

اأكرث  يف  جت��ري  كانت  التي  املفاو�سات  ف�سل 

اأج��ل احل�سول على �سمان  م��ك��ان، م��ن  م��ن 

اأم���ن واأم����ان ال��دول��ة ال��ع��ري��ة م��ق��اب��ل وق��ف 

احلرب على دم�سق.

وي����ك���������س����ف ال������رج������ل ع������ن م�����زي�����د م��ن 

التفا�سيل، فيوؤكد اأن حكام اخلليج، وحتديداً 

وي�سلحون  وال��ق��ط��ري، مي��ول��ون  ال�����س��ع��ودي 

امل���ج���م���وع���ات الإره�����اب�����ي�����ة، وت���رك���ي���ا ت��وف��ر 

احلا�سنة املخابراتية، ويفتح هنا مزدوجني 

الأح��د  اللبنانيني  املخطوفني  اإىل  باإ�سارته 

ع�����س��ر، وال�����س��ي��ن��اري��و ال����ذي راف����ق احل��دي��ث 

 14« ف��ري��ق  اأن  اإىل  لي�سري  اإط��الق��ه��م،  ع��ن 

امل��ي��داين  امل��ن��ّف��ذ  ه���و  ل��ب��ن��ان  يف   »1978 اآذار 

والإع���الم���ي ل��ت�����س��ري��ب امل��ق��ات��ل��ني وال�����س��الح 

وامل���ال والن��ت��ح��اري��ني لن�سر امل��وت والأخ��ب��ار 

واملعلومات املرجمة.

باري�س،  يف  املقيم  اللبناين  هذا  ويخ�سى 

م���ن ت��ل��ك امل���ج���ازر ال��ت��ي ت��رت��ك��ب ب���دم ب���ارد، 

وامل�سلل  اخلليجي  الإع��الم  بعدها  لينطلق 

احلديث  ع��ن  ناهيك  والتحري�س،  بالكذب 

عمليات  ع���ن  ق��ري��ب��اً  ب��ق��وة  �سينطلق  ال����ذي 

خ��ط��ف وف�����س��ائ��ي��ات وت�����س��ري��ح��ات، وب��ي��ان��ات 

ط لإطالق ت�سميات عليها  واأيام جمعة يخطَّ

معظمها  عاملية  اإع��الم��ي��ة  �سركات  قبل  م��ن 

�سهيوين، على اأن اخلطري يف الأمر هنا، هو 

الفو�سى  لبنان يف  لإغ���راق  ال��ق��وي  الجت���اه 

تبداأ  اأن  لها  ك��ان حم�سراً  وال��ت��ي  وال��دم��اء، 

مهرجايْن  اإىل  لف��ت��اً  اأي���ار،  �سهر  مطلع  م��ع 

ح��ل��ب��ا، وك��ي��ف ق���رر خ��ال��د ���س��اه��ر الح��ت��ف��ال 

جرى  وم��ا  ال��ق��وم��ي،  احتفال  م��ع  بالتزامن 

وق�سية  الكويخات،  يف  اجلي�س  حاجز  على 

»القاعدي« �سادي املولوي، وما رافق توقيفه 

من مظاهرات، اإىل اجلحافل التي هجمت يف 

الطريق اجلديدة على مركز التيار العربي، 

عنا�سر  خم�سة  ���س��وى  ف��ي��ه  ي��ك��ن  مل  ال����ذي 

فقط..

ب��راأي��ه  مل���اذا ك��ل ذل���ك، فهو بب�ساطة  اأم���ا 

وزيادة  وتو�سيعها،  اليونيفيل  لتعميم مهمة 

عديدها وحتويلها اإىل مهمة حفظ �سالم يف 

البلدين.

يتفق حتليل هذا الإعالمي اإىل حد كبري 

مع ما اأكدته �سحيفة »التاميز« الريطانية 

وخ�سو�ساً  اخلليجية،  ال��دول  ت�سعيد  حول 

لالإرهابيني  دعمها  م��ن  وق��ط��ر،  ال�سعودية 

يف �سورية، عر تزويدهم بكميات كبرية من 

الدولتني  تعهدات  ك��ث��رياً  تتجاوز  الأم����وال، 

»اأ�سدقاء  عليه  اأُطلق  ما  موؤمتر  يف  العلنية 

�سورية« يف ا�سطنبول ال�سهر املا�سي.

تعزيزات  على  الإره��اب��ي��ون  ح�سل  فقد 

ج���دي���دة م���ع ا���س��ت��الم��ه��م لأم�������وال م��ه��رب��ة 

املجموعات  ت��دف��ق  وب���دء  اخل��ل��ي��ج،  دول  م��ن 

امل��ت��ط��رف��ة، ن��اق��ل��ة ع��م��ن و���س��ف��ت��ه »اجل��ي�����س 

ال���روات���ب التي  اإن  احل���ر« يف اخل��ل��ي��ج ق��ول��ه 

اأي��ار،  �سهر  يف  تقريباً  ت�ساعفت  لهم  ُت��دف��ع 

مع عبور كميات كبرية من الأموال احلدود 

الدولتني  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  حالياً. 

كانتا متلهفتني للم�ساعدة يف اإ�سقاط القيادة 

املترعني  ع��ن  ال��ط��رف  وغ�ستا  ال�����س��وري��ة، 

م�ستغلتني  املتطرفة،  واملجموعات  الأثرياء 

اإطالق اأوباما العنان لهما يف امل�سي يف ذلك.

ع����ودة اإىل الإع���الم���ي ال��ل��ب��ن��اين، ال���ذي 

الأمريييني  اإن  قولهم:  ال��رو���س  ع��ن  ينقل 

القاعدة  اأن  ي��وؤك��دون  كانوا  واإن  يتخبطون، 

���س��ن��اع��ة  الآن  ح��ت��ى  ت�����زال  ل  وم�����س��ت��ق��ات��ه��ا 

بحاجة  بب�ساطة  وا���س��ن��ط��ن  لأن  اأم��ريك��ي��ة، 

امل��ط��اردة  ال���ذي يفرت�س  اإىل ذل��ك »ال��غ��ول« 

الدائمة، خ�سو�ساً اأن النفط يف جزئه الأكر 

موجود يف البلدان الإ�سالمية.

هكذا ميتد »الغول« امل�سنَّع اأمريكياً اإىل 

اإىل اجلزائر،  ليبيا  الأفريقية؛ من  امل�ساحة 

اإىل ن��ي��ج��ريي��ا ح��ي��ث ت���زده���ر ج��م��اع��ة ب��وك��و 

ال� ا�ستخدمتها  طالبان  ب��اأن  م��ذك��راً  ح���رام، 

���س��م��ال  يف  ال����غ����از  اأن���اب���ي���ب  CIA حل���م���اي���ة 
اإىل  تركمن�ستان  م��ن  وامل��م��ت��دة  اأفغان�ستان، 

بلو�س�ستان يف املحيط الهندي.

قد يكون �سرورياً هنا العودة اإىل ما كنا 

ذكرناه �سابقاً عن ذاك ال�سفري العربي الذي 

ك���ان يف حل��ظ��ة ي��ت��الألأ ف��رح��اً وب��ه��ج��ة وه��و 

النظام  اأه��ل  و�سع  عن  اأ�سهر  قبل  يتحدث 

بروؤية  ليتلذذوا  الغاز،  غرفة  يف  �سورية  يف 

ت��ذوي��ب ع��ظ��ام��ه��م، م��ت��ح��دث��اً ب��ان�����س��راح عن 

مئة األف، ل بل مليون مقاتل من كل �ستات 

الأر�س، ليحاربوا ويخربوا يف �سورية.

عجباً، كيف مل تهتز �سعرة يف راأ�س حكام 

ذرة  فيهم  يتحرك  ومل  واخلليج،  الأع���راب 

الأملاين  الكاتب  احتج  من �سمريهم حينما 

»اإ�سرائيل«  �سعي  على  الكبري غانرت غرا�س 

اأج��ل قنبلة  اإب��ادة ال�سعب الإي���راين من  اإىل 

الطرف  يغ�س  العامل  كل  فيما  افرتا�سية، 

ع���ن ت��ر���س��ان��ة ن���ووي���ة م���ن ���س��اأن��ه��ا اإب�����ادة كل 

التوراتية  التعاليم  هي  تلك  لأن  الب�سرية، 

والتلمودية!

باخت�سار، �سيد غانرت فرا�س: اإن »عرب 

اأم���ريك���ا« ل ي������دورون ح���ول ف��ل�����س��ط��ني، بل 

»اإ�سرائيل«.. هذا هو اجلواب  يدورون حول 

ع��ل��ى ����س���وؤال���ك ي����وم����اً.. ان���ظ���ر، اإن���ه���م الآن 

يتاآمرون ويخو�سون كل حروبهم وتخلفهم 

وحقدهم على بو�سلة الزمان.. �سورية روح 

بالد ال�سام.

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

الرئي�س الأ�سد م�ستقباًل كويف عنان مبعوث الأمم املتحدة اإىل �سورية
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شركات إعالمية صهيونية تشارك في تصعيد الهجمة على سورية

استغالل خطة عنان الرتكاب المزيد من المجازر
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تطويع صور مجازر العراق في »مجزرة الحولة«

اأ�سدر امل�سور ال�سحايف الإيطايل؛ ماركو دي لور، بياناً ندد فيه ب�سلوك »املعار�سة 

التي  ا�ستخدامهما �سورة من ال�سور  ال�سورية« وقناة »بي بي �سي« الريطانية، على 

اأن��ه��ا ل���»جم��زرة احل��ول��ة« يف ���س��وري��ة. وكانت  اأع���وام يف ال��ع��راق، وادع���اء  التقطها قبل 

»�سفحات الثورة ال�سورية« وّزعت ال�سورة على اأنها اإحدى �سور »جمزرة احلولة«. وقد 

عمدت �سبكة »بي بي �سي« الإنكليزية على اإعادة ن�سرها قبل اأن حتذفها اإثر �سدور بيان 

على  اله�سيم  يف  كالنار  تنت�سر  ت��زال  ما  ال�سورة  اأن  علماً  الإيطايل،  ال�سحايف  امل�سور 

مواقع املعار�سة ال�سورية، وادعاء اأنها »�سورة من احلولة«! وكان لفتا اأن »بي بي �سي« 

كتبت على ال�سورة اأن م�سدرها »نا�سط« �سوري، وعلقت عليها بالقول: اإنها ل�سحايا 

جمزرة تخ�س حدثاً كبرياً ومروعاً مثل »جمزرة احلولة«!

وك�سف امل�سور الإيطايل يف بيانه اأنه التقط ال�سورة يف منطقة »ن�سّيب« العراقية 

بتاريخ 27 اآذار/ مار�س 2003، م�سرياً اإىل اأنه يرف�س ويندد ب�سدة ا�ستخدام �سور كان 

التقطها يف العراق قبل �سنوات من اأجل الدعاية �سد النظام ال�سوري اأو غريه، لإثبات 

»جمزرة احلولة«، علماً اأن منطقة »ن�سّيب« تقع على بعد 40 كلم من بغداد.



احل��راك  اأن  ال�سورية  الأح����داث  اأثبتت 

ال�����س��ع��ب��ي امل���ط���ل���ب���ي وامل���������س����روع ل��ت��ح��ق��ي��ق 

الإ���س��الح وال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ري��ة ال���راأي، 

قد �سادرته اجلماعات امل�سلحة والتكفريية 

ب��اأم��ر م��ن ال���س��ت��ع��م��ار الأم���ريك���ي اجل��دي��د 

اأن  التابعيني، والأ�سواأ  العرب  وحلفائه من 

هذه اجلماعات ل تلتزم باحلد من الأخالق 

اأ���س��ا���س  والإن�����س��ان��ي��ة، ومت��ار���س قتلها ع��ل��ى 

فتاوى  على  يرتكز  ومنحرف  م�سّوه  ديني 

���س��ط��ح��ي��ة م��ف��رغ��ة م���ن اجل���وه���ر وال��ع��م��ق 

الف�سائيات  دعاة  بع�س  يقولها  العقائدي، 

امل��خ��اب��رات  م��ع��اه��د  يف  وامل�سنعني  املعلبني 

املتعددة اجلن�سيات، والذين ميثلون »كتيبة 

امل�سايخ« املمولني من اأمراء النفط والغاز.

ل����ق����د اأط������ل������ق م�������س���ط���ل���ح »اجل����ي���������س 

كل  حتته  تنطوي  كعنوان  احل��ر«  ال�سوري 

القاعدة  من  امل�سلحة  الإرهابية  اجلماعات 

واملجرمني،  ال��ط��رق  وق��ّط��اع  والتكفرييني 

من  با�سمه  يعمل  ف�سفا�ساً  اإط����اراً  وم��ث��ل 

ي���ري���د ال�����س��وء ب�����س��وري��ة؛ ���س��ع��ب��اً وح��ك��وم��ة 

وج��ي�����س��اً، م���ن دون ع��ل��م م���ا ت�����س��م��ى ق��ي��ادة 

ك��م��ا ك����ان م�سطلح  ه����ذا اجل��ي�����س، مت���ام���اً 

اأجهزة  جرائم  لتغطية  ف�سفا�ساً  القاعدة 

ب�سكل  والإ�سرائيلية  الأمريكية  املخابرات 

خ��ا���س يف ال��ع��م��ل��ي��ات الن��ت��ح��اري��ة واأع��م��ال 

»بربارة«  ف�سكل  واملذهبي،  الطائفي  الذبح 

تنظيمية لأجهزة املخابرات، ولذا فاإننا اأمام 

م�سهد من جماعات م�سلحة ت�سمي نف�سها 

كتائب اجلي�س احلر حتى لو كان عددها ل 

الرتب  واأ�سبحت  عنا�سر،  الع�سرة  يتجاوز 

ت���ب���اع يف الأ������س�����واق، و����س���ار بع�س  امل��زي��ف��ة 

امل��ج��رم��ني ع��م��داء واأل���وي���ة، ف��ال��رت��ب ميكن 

�سراوؤها من حمالت الإك�س�سوارات املزيفة.

باأف�سل  فلي�ست  ال�سيا�سية  املعار�سة  اأما 

ح���ال، ف��ه��ن��اك م��ع��ار���س��ة ال��داخ��ل واأط��ي��اف��ه��ا 

غ����ري امل���ت���ف���ق���ة وامل���ت���ن���اق�������س���ة م����ع ب��ع�����س��ه��ا 

ال��ب��ع�����س، وه���ن���اك م��ع��ار���س��ة اخل�����ارج ال��ت��ي 

تتحرك على طريقة دمى »املاريونيت« على 

امل�����س��رح ال�����س��ي��ا���س��ي، وه���ي م��ع��ار���س��ة مفككة 

الذين  امل�سلمني  والإخ���وان  العلمانيني  بني 

ال��ع��ل��م��ان��ي��ني  ت���ق���دمي  اإىل  ب���داي���ة  اظ����ط����روا 

للمجل�س  رئ��ي�����س��اً  غ��ل��ي��ون  ب��ره��ان  وتن�سيب 

ال��غ��رب��ي  ال��ع��ام  ال�����راأي  ود  لك�سب  ال��وط��ن��ي، 

ال��ع��رب��ي��ة، ول��ع��دم ت�سخيم  ال����دول  وب��ع�����س 

حالة »فوبيا الإخ��وان« التي اجتاحت العامل 

والتون�سية  امل�سرية  الأح���داث  بعد  العربي 

وال��ل��ي��ب��ي��ة، ل��ك��ن ����س���رع���ان م���ا ت��ب��ني �سعف 

ال��وط��ن��ي، ح��ي��ث �سكل  املجل�س  ه���ذا  ورك��اك��ة 

والإعالم  املال  وراء  تلهث  منظومة مطاطة 

وال���ف���ن���ادق ال�����س��خ��م��ة، وت����ن����ادي ب��ال��ت��دخ��ل 

عنها،  بالنيابة  ال��ن��ظ��ام  لإ���س��ق��اط  الأج��ن��ب��ي 

الداخلي  ال�سغط  ع��ن  عجزها  ع��ن  تعبرياً 

ال�سوري احلقيقي  بال�سارع  ارتباطها  ولعدم 

لأنها  اجلماهري،  ح�سد  على  قدرتها  وع��دم 

اإظهارها  الإع���الم  ح���اول  ع��ادي��ة  �سخ�سيات 

�سخ�سيات  لكنها  و�سيا�سية،  �سعبية  كقيادات 

متوا�سلة  ومهاجرة وغري  و�سطحية  فارغة 

اأكرث من ع�سرين عاماً،  مع اجلماهري منذ 

ومفاهيم،  و�سلوكاً  ثقافة  الغربة  يف  وذاب��ت 

ول ت�ستطيع الن�سجام اأو التفاهم مع تراثها 

وع��ادات��ه��ا وت��ق��ال��ي��ده��ا، ف��ه��ي م��ع��ار���س��ة غري 

جمموعة  وك���ل  خ��ارج��ي��اً،  وم�سنعة  اأ���س��ي��ل��ة 

اأو ���س��اب��ط  ت��رت��ب��ط ب���دول���ة ع���ر م�����س��رف 

ال��دول  ت�ساربت م�سالح  ما  ف��اإذا  خم��اب��رات 

انفجر ال�سراع على داخل املجل�س الوطني؛ 

الذي �سي�سقط »غليون« من من�سب الرئا�سة 

اأق��ل من �سهر على  يف حزيران اجل��اري بعد 

التجديد والتمديد له، مما يوحي ب�سقوط 

م��رح��ل��ة »غ��ل��ي��ون« و���س��ع��ارات��ه��ا م��ن التدخل 

وغريها  الأ�سد  الرئي�س  وبتنحي  اخلارجي 

م���ن امل���ط���ال���ب والإم����������الءات ال��ط��اوو���س��ي��ة، 

اأن  ج��دي��دة ميكن  والن��ع��ط��اف نحو مرحلة 

ق��ي��ادت��ه��ا م��ب��ا���س��رة ج��م��اع��ة الإخ����وان  ي�ستلم 

امل�سلمني يف �سورية، ويف حال مت ذلك يعني 

قرار  اتخذوا  قد  والغربيني  الأمريكيني  اأن 

ال��ن��ظ��ام اإىل مرحلة  اإ���س��ق��اط  ال��رتاج��ع ع��ن 

ال��ن��ظ��ام لإل��ه��ائ��ه وتطويعه  اإن��ه��اك واإزع�����اج 

واإعادة فر�س ال�سروط عليه ب�سبب ا�ستحالة 

جلي�س  املنطقة  وافتقار  جهة،  من  اإ�سقاطه 

قوي يقف �سد اجلماعات الإرهابية.

امل�سرية  النتخابات  نتائج  اأع��ط��ت  لقد 

ممثل  �سفيق  اأح��م��د  ب��ني  امل��ن��اف�����س��ة  بح�سر 

امل���ج���ل�������س ال���ع�������س���ك���ري وال����ن����ظ����ام ال�������س���اب���ق 

وبني  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  ومنظومته 

امل�سلمني،  الإخ������وان  م��ر���س��ي مم��ث��ل  حم��م��د 

قد  امل�سرية  الثورة  اأن  على  وا�سحاً  موؤ�سراً 

النظام،  ت�سقط  اأ�سقطت ح�سني مبارك ومل 

الرئا�سة،  انتخابات  �سفيق  اأحمد  خ�سر  ولو 

ب��ل يوؤكد  ل���الإخ���وان،  ن�����س��راً  ف��ه��ذا ل يعتر 

ال�سراع يعود من جديد منذ ثورة1952  اأن 

وجماعة  النا�سر  عبد  جمال  الرئي�س  ب��ني 

الإخوان امل�سلمني، اأي بعد �ستني عاماً وغياب 

كل القوى ال�سيا�سية والليرالية والعلمانية 

عن ال�سراع الدائر، واخلوف اأن يتفجر هذا 

ال�����س��راع يف ال�����س��ارع امل�����س��ري م��ي��دان��ي��اً على 

املخابرات  عر  وال�سورية  الليبية  الطريقة 

من  اخل��وف  حالة  تعي�س  التي  الإ�سرائيلية 

التي  الأمنية  والتهديدات  امل�سرية  ال�ساحة 

ميكن اأن تهدد الأمن القومي ال�سهيوين.

وجيو�سها  اخلارجية  ال�سورية  املعار�سة 

»غري احلرة«، اأدوات للفتنة باأوامر خارجية 

لإ�����س����ق����اط حم������ور امل����ق����اوم����ة ب���ع���د ال��ع��ج��ز 

ومهما  الن�سر،  عن  والأمريكي  الإ�سرائيلي 

خ��ط��ف »ث����وار ���س��وري��ة« امل��دن��ي��ني ال�����زوار اأو 

قتلو اأو ذبحوا اأو ارتكبوا املجازر، ف�ست�سقط 

و�ستنت�سر  ����س���وري���ة،  يف  »ف��ي�����س��ي«  ج��م��اع��ة 

وحت�سد  الأ���س��ي��ل  ال��ع��رب��ي  ب�سعبها  ���س��وري��ة 

ج��ائ��زة الإ���س��الح وال��دمي��ق��راط��ي��ة والإمن���اء 

وال���ع���زة، لتتكامل م��ع ك��ل ق���وى ال��ت��ح��رر يف 

الوطن العربي والإ�سالمي ملواجهة امل�سروع 

من  الأم��ة  وا�ستنقاذ  اجل��دي��د،  ال�ستعماري 

كبوتها وذلها لتعود خري اأمة اأخرجت للنا�س 

بعيداً عن النحراف العقائدي الذي يرفعه 

التكفرييون.

د.ن�سيب حطيط
www.alnnasib.com
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اأهايل املخطوفني بانتظار عودتهم اإىل ديارهم �ساملني

عنا�سر من »اجلي�س ال�سوري احلر« تعمد اإىل قطع الأ�سجار يف اإحدى غابات ريف حلب

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

الجيوش السورية الحرة.. والمعارضات المتعددة

يف  امل�سلحة  املجموعات  اإح���دى  اأي���دي  على  اللبنانيني  ال���زوار  اختطاف  ج��اء 

�سوى  لي�س  احل��ر«  ال�سوري  »اجلي�س  ي�سمى  ما  اأن  جديدة  م��رة  ليوؤكد  �سورية، 

مفاهيم  اأي  عن  البعد  كل  البعيدة  والإره���اب  والقتل  اخلطف  لع�سابات  غطاء 

ثورية، كما ك�سف يف الوقت عينه مدى الت�سرذم التي تعانيه »املعار�سة ال�سورية«، 

من خالل ت�سارب املعلومات ال�سادرة عنها، وعن من يقف خلفها يف �ساأن م�سري 

املخطوفني.

كذلك اأكدت حادثة الختطاف مدى اإخفاقات ال�سيا�سة الرتكية جتاه الأزمة 

يف ال�سورية، من خالل فقدان �سيطرتها على املجموعات الإرهابية امل�سلحة التي 

احت�سنتها وقدمت لها خمتلف اأ�سكال الدعم، ما اأدى اإىل �سرب العالقة الرتكية 

- ال�سورية، التي كان لها مفاعيل �سلبية ارتدت على الواقع القت�سادي الرتكي، 

اإ�سافة اإىل زعزعة �سدقية الدور الرتكي يف املنطقة لدى �سعوبها. 

املخطوفني،  ق�سية  �ساأن  يف  التفاو�سي  امل�سار  حيثيات  متابعة  اإىل  وبالعودة 

اإع��الم��ي��اً لي�س اإل يف الق�سية امل��ذك��ورة، وي�سري  ك��ان ال���دور ال��رتك��ي ه��و الأب���رز 

الرئي�س  ل���»ت��ع��ومي«  الق�سية  ا�ستثمار  ح��اول��ت  تركيا  اأن  اإىل  الأح���داث  ت�سل�سل 

�سعد احلريري داخلياً، يف �سوء املفاو�سات الإيرانية - الأمريكية التي قد توؤتي 

�سورية، ل�سيما  يف  املنطقة، خ�سو�ساً  الأو�ساع يف  على  اإيجاباً  وتنعك�س  ثمارها، 

احلوداث  يف  تورطه  واأبرزهما:  احلريري،  ارتكبها  التي  الإخفاقات  �سل�سلة  بعد 

ال�سورية، وافتعال اأتباعه ا�ستباك الطريق اجلديدة يف بريوت.

اإ�سافة اإىل ذلك، �سعت تركيا اإىل اإعادة تفعيل دور تيار »امل�ستقبل« يف ال�سارع ال�سني، 

واأفقده  ال�سني،  للتمثيل  »امل�ستقبل«  احتكار  الذي حد من  »الوهابية«،  التيارات  بعد منو 

جزءاً كبرياً من دوره لدى ال�سارع املذكور، بح�سب ما اأثبتته احلوادث الأمنية الأخرية يف 

�سمال لبنان، ل�سيما اأن تركيا تقوم برعاية ما ي�سمى »الإ�سالم املعتدل« يف املنطقة.

من هذا املنطلق، ميكن التاأكيد على اأن وزير اخلارجية الرتكية اأحمد داود اأوغلو كان 

جاداً بكالمه يف �ساأن املخطوفني باأنهم دخلوا الأرا�سي الرتكية، فال ميكن لوزير خارجية 

دولة فاعلة يف املنطقة اأن يطلق كالماً ع�سوائياً حول ق�سية ح�سا�سة من هذا النوع، قد 

توؤدي اإىل نتائج ل حتمد عقباها، وما كان ليت�سل باحلريري ويطلب منه اإر�سال طائرته 

اإىل معلومات خمابراتية توؤكد  اخلا�سة اإىل اأ�سنة لنقل املخطوفني، لو مل يكن م�ستنداً 

عبورهم اإىل الأرا�سي الرتكية.

اإىل تركيا يف �ساأن املخطوفني، يرجح  التي و�سلت  املغلوطة  املعلومات  لكن بعد ورود 

دخول بع�س اجلهات املت�سررة من الت�سوية الإيرانية - الأمريكية على خط الأزمة، الأمر 

وللحريري  �سورية،  يف  الرتكي  للدور  جديداً  ف�ساًل  لي�سجل  اإطالقهم،  دون  ح��ال  ال��ذي 

تلقت  بعملية اخلطف هي جمرد ع�سابة  املتورطة  اأن اجلهة  اللبناين، ويرجح  ال�ساأن  يف 

عر�ساً مادياً لعرقلة الق�سية، ويوؤ�سر اإىل خروج الق�سية من اأيدي املخابرات الرتكية بعد 

اأن  اآخر يوؤكد  تورطها فيها، بدليل ف�سل الو�ساطة الرتكية حتى ال�ساعة. وكان ثمة راأي 

املخطوفني اللبنانيني هم بيد املخابرات الرتكية، وهم يحاولون اإدخال امل�ساألة يف بازارات 

اإي��ران مع  التفاو�س التي ل تقف عند حدود الأزم��ة ال�سورية، ول عند حدود مفاو�سات 

الدول ال�ست الكرى، بل متتد اإىل حتقيق مكا�سب �سيا�سية يف الداخل اللبناين، تتعدى 

حتى تيار امل�ستقبل.

فهل ثمة حماولت جديدة لإ�سعال فتنة مذهبية يف املنطقة يف �سوء اقرتاب الت�سوية 

الإيرانية - الأمريكية لالإطاحة بها، قد يدفع ثمنها ال�سعب اللبناين، بعد ف�سل املحاولت 

املماثلة يف �سورية، رغم ارتفاع حدة املجازر يف الآونة الأخرية؟

والآن، وبعد مرور اأكرث من اأ�سبوع على عملية الختطاف، هل ل تزال تركيا قادرة على 

اأن توؤدي دوراً فاعاًل ينهي ق�سية املخطوفني؟ ويف حال عدم مغادرتهم الأرا�سي ال�سورية، 

وللع�سابات،  الرتكية  للمخابرات  م�سرح  اإىل  اأرا�سيها  تتحول  اأن  يف  دم�سق  ت�سمح  هل 

وبالتايل ال�سماح للخاطفني باإخراج الزوار اللبنانيني من �سورية اأياً تكن الأثمان؟

فقدت  تركية  واأن  تبدلت،  املذكورة  الق�سية  �ساأن  يف  التفاو�س  لعبة  قواعد  اأن  يبدو 

املبادرة فيها، وبات املطلب امللح الآن ت�سافر كافة اجلهود املحلية والعربية لعودتهم اإىل 

ديارهم �ساملني، لعدم جر املنطقة اإىل اأتون فتنة مذهبية.

ح�سان احل�سن

خيبة أمل جديدة للحريري في قضية المخطوفين
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ع��ن��دم��ا ت��ف��ج��رت الأح�������داث يف ����س���ورة وج���رى 

ا���س��ت��غ��ال ال��ت��ح��رك��ات امل��ط��ل��ب��ي��ة ال�����س��ل��م��ي��ة فيها، 

وحتويلها اإىل ن�ساطات م�سلحة تعمل على افتعال 

ذل��ك  م�ستجدية يف  وال��ت��خ��ري��ب،  وال��ق��ت��ل  امل��ج��ازر 

الفرن�سي  اليهودي  التي اعرتف  الليبية،  التجربة 

ب���اأن���ه ك���ان من�سقها  ب���رن���ار ه���ري ل��ي��ف��ي م���وؤخ���راً 

ومهند�سها، ابتداء من »اإ�سعال الثورة«، و�سواًل اإىل 

ا�ستدعاء التدخل اخلارجي ومتهيد االأر�ض اأمامه، 

يف  »برنارياً«  دوراً  اللبنانيني  لبع�ض  اأن  الفتاً  كان 

احل���دث ال�����س��وري حتري�ساً ومت��وي��ًا، وك��ذل��ك يف 

م�ساركة  وحتى  للم�سلحني،  خلفية  قاعدة  ت�سكيل 

ميدانية، ومل يقت�سر االأمر فقط على »االحت�سان 

االإن�ساين« للهاربني من جحيم النار، مبا ي�سري اإىل 

للقيام  اللبنانيني  لبع�ض  اأمريكي  »تكليف«  وجود 

بهذه املهمة بداًل عن �سائع اأمريكي.

املذل  االأمريكي  االن�سحاب  بعد  ولي�ض غريباً 

م���ن ال���ع���راق، وال�����س��ع��ي االأم���ريك���ي - االأط��ل�����س��ي 

اجل�����دي ل��ان�����س��ح��اب م���ن وح�����ول اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 

والف�سل االإ�سرائيلي يف لبنان خال عدوان 2006، 

ثم يف العدوان على غزة، اأن تكون اال�سرتاتيجية 

االأم���ريك���ي���ة اجل����دي����دة، وك���ذل���ك االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

البع�ض،  بع�سهم  قتال  العرب  يتوىل  ب��اأن  تق�سي 

 - االأط��ل�����س��ي��ة   - االأم���ريك���ي���ة  االأج����ن����دات  لتنفيذ 

���س��اه��دن��اه يف ليبيا التي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وه���ذا م��ا 

اأ�سعاف  وُج��رح  اأبنائها،  من  االآالف  ع�سرات  ُقتل 

دون  م��ن  التحتية  بنيتها  وخ�����س��رت  ال��ع��دد،  ه���ذا 

اإن  اخل�سائر،  ه��ذه  ي�ستحق  اإجن��از  اأي  يتحقق  اأن 

اأو التنمية  جلهة الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 

والتقدم..

تزال  ما  التي  اليمن  �ساهدناه يف  نف�سه  االأم��ر 

ف�����س��ول��ه م�����س��ت��م��رة ف��ي��ه.. ف��ه��ل ي��ك��ون ل��ب��ن��ان اأداة 

االأم���ريك���ي���ني وح��ل��ف��ائ��ه��م، م���ن غ��رب��ي��ني وع����رب، 

ف�سل  للتعوي�ض عن  ال�سورية،  املعمعة  للدخول يف 

ال�����س��وري،  ال��ن��ظ��ام  اإ���س��ق��اط  يف  ال�����س��وري��ة  االأدوات 

من  الغربية  القوى  تهّيب  عن  كذلك  وللتعوي�ض 

كثرية  الأ�سباب  �سورية  يف  الذاتية  بقواها  التدخل 

عددتها تلك القوى مرات عدة؟

وال��ث��اث��ني  ال��ث��اث��ة  االأي�����ام  تنق�سي  اأن  ق��ب��ل 

اخلارجية  وزي��رة  »انفجرت«   ،2006 مت��وز  لعدوان 

اإن  لتقول  غيظها  من  ليفني  ت�سيبي  االإ�سرائيلية 

االأي���ام  لبنان خ��ال  اأن��ه��ت حربها �سد  »اإ���س��رائ��ي��ل 

ال��وق��ت،  ذل��ك  م��ا توا�سله يف  اأم���ا  ل��ل��ح��رب،  االأوىل 

ال��والي��ات  ل�سالح  اإ���س��رائ��ي��ل  تخو�سها  ح��رب  فهو 

امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة، وه��ي غ��ري ق���ادرة على الفوز 

فيها، الأنه ال قوة يف هذا الكون )باعرتافها( قادرة 

على هزمية حزب اهلل«، كان ذلك اعرتافاً اإ�سرائيلياً 

بالعجز، وبالتايل باأن العمل جار للبحث عن بدائل 

تخدم امل�سروع ال�سهيوين.

اأن تتنبه القوى  ب��د  ال��وق��ت، ك��ان ال  منذ ذل��ك 

اأن���ن���ا دخ��ل��ن��ا  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ف��اع��ل��ة يف 

االأمريكية  للم�ساريع  خدمة  »االح���رتاب«  مرحلة 

من  اأول  اأن  وي��ب��دو  واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  واالأط��ل�����س��ي��ة 

ال��دول  ل��ه، هو حكومات  وا�ستعد  االأم��ر  لهذا  تنبه 

املذهبي يف  �سّعرت من حتري�سها  التي  اخلليجية، 

حل�سار  متهيداً  املقاومة،  القوى  ل�سرب  املنطقة 

اإيران، التي يوؤكد االأمريكيون واالإ�سرائيليون اأنها 

باتت ت�سكل اخلطر االأكرب على الكيان ال�سهيوين.

 14 ق��وى  زي��ارات )عزيز  تاأتي  ال�سياق،  يف ه��ذا 

اآذار( جيفري فيلتمان واأمثاله كجون ماكني وجو 

وجهاً  باعتبارها  ل��ب��ن��ان،  اإىل  وغ��ريه��م��ا  ل��ي��ربم��ان 

اللبنانيني  بني  الفتنة  على  التحري�ض  وج��وه  من 

على  منهم  البع�ض  وت�سجيع  ول��دف��ع  ج��ه��ة،  م��ن 

مطابقة  ن�سخة  يف  ال�����س��وري،  ال�����س��اأن  يف  ال��ت��دخ��ل 

االأم��ريك��ي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ل��زي��ارة  يف فجاجتها 

االأ�سبق كولن باول للعا�سمة ال�سورية دم�سق، غداة 

 ،2003 ع��ام  للعراق  االأطل�سي   - االأم��ريك��ي  ال��غ��زو 

لل�سروط  واإخ�ساعها  عليها،  اال�ست�سام  لفر�ض 

االأم��ريك��ي��ة وامل�����س��روع ال�����س��ه��ي��وين، ل��ك��ن الرف�ض 

على  ح��رب  �سن  اإىل  االأم��ريك��ي  يدفع  مل  ال�سوري 

ثم  وجهها،  يف  اللبنانية  ال�ساحة  فجر  بل  �سورية، 

دفع باالإ�سرائيلي للعدوان على لبنان، والذي ك�سف 

خاله انخراط بع�ض العرب يف هذا امل�سروع، من 

باملغامرة،  املقاومة  ات��ه��ام  ع��ن  يتورعوا  مل  ال��ذي��ن 

وبع�سهم طالب مبحاكمتها، وما يزال ينادي بنزع 

�ساحها.

لبنان  ك��ان  ال�سابقة  واالأزم����ات  احل��ق��ب  ط���وال 

لكن  ود���س��ت��وراً،  �سكًا  منف�سلني  بلدين  و���س��وري��ة 

اأبنائهما  من  دراي��ة  اأك��ر  كانت  اخلارجية  القوى 

ب��ع��ن��ا���س��ر ال���وح���دة ب���ني جم��ت��م��ع��ي��ه��م��ا م��ث��ل بقية 

املجتمعات العربية، ولذلك ف�سل العرب يف حتقيق 

ي�سعى  ح��ني  يف  بلدانهم،  ب��ني  ال�سرورية  ال��وح��دة 

االأمريكيون واأتباعهم اإىل جعلهم وقوداً حلروبهم 

وح��ر���س��اً مل�����س��احل��ه��م، ح��ت��ى االأم����ني ال��ع��ام ل��اأمم 

امل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي م���ون، ع��ن��دم��ا اأراد احل��دي��ث عن 

اأن هذا »الوجود  »القاعدة« يف لبنان، اعترب  وجود 

فهل  واح���دة«،  ال�ساحة  الأن  ولبنان  �سورية  ي�سمل 

ن�ستفيد من وحدة ال�ساحة حلمايتها وتعزيز دورها 

يف الدفاع عن النف�ض واملنطقة ككل، بداًل من ترك 

اخلارج ي�سغلها يف خدمة م�ساريعه؟

عدنان ال�ساحلي

تنفيذ مشاريع الهيمنة والتبعية والتخريب
على أساس لبنان وسورية ساحة واحدة
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لبنانيات

مـــواقف
ال�صفوف  وتوحيد  نبذ اخلالفات  اإىل  دعا  ال�سام  ب��اد  علماء  احت��اد   •
كل  اأن  م��وؤك��دًا  يتهددها،  مما  �صورية  حلماية  والبناء  اجل��اد  ب��احل��وار 

تبثه  كانت  الذي  املمنهج  الطائفي  التحري�ض  نتائج  من  هو  يح�صل  ما 

القنوات الف�صائية املغر�صة، بهدف متزيق الوحدة الوطنية، وهو العامل 

الذي اأدى اإىل الفو�صى وانت�صار ال�صالح.

الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�صال اللبناين  في�سل  ال�سابق  • النائب 
العربي، ا�صتنكر اختطاف مواطنني لبنانيني كانوا يف زيارة دينية على يد 

خارجني على الدولة والقانون يف �صورية، معتربًا اأن من قام بعملية اخلطف 

لي�صوا �صوى ع�صابات، ول ينتمون اإىل من يدعو اإىل الإ�صالح واحلرية.

• قيادة بريوت يف حزب الحتاد زارت قائد �صرطة بريوت؛ العميد ديب 
بتعيني  مرحبة  بريوت،  �صرطة  قيادة  مهام  توليه  على  لتهنئته  الطبيلي، 

اإىل  وتنتمي  املدينة،  هموم  وقلبها  عقلها  يف  حتمل  بريوتية  ك��ف��اءات 

ن�صيجها الوطني والعروبي، وتتح�ص�ض اآلم البيارتة وحاجتهم اإىل الأمن 

وال�صتقرار.

• وفد من حركة االأمة زار موقع التفجريين الإرهابيني اللذين ا�صتهدفا 
الناجمة عنهما،  والأ�صرار  الآثار  واطلع على  ال�صورية دم�صق،  العا�صمة 

واللذين اأديا اإىل ا�صت�صهاد الع�صرات وجرح املئات من الأبرياء، واإحلاق 

الأ�صرار باملن�صاآت العامة واملمتلكات اخلا�صة. 

كما زار الوفد اجلرحى وامل�صابني من املدنيني والع�صكريني جراء هذا العمل 

الغادر واجلبان، داعيًا لل�صهداء بالرحمة، وللم�صابني بال�صفاء العاجل.

وقد اأكد الوفد اأن هذا العمل يهدف اإىل �صرب اإرادة �صورية و�صعبها يف 

بالتكاتف  املوؤامرة  هذه  مقاومة  اإىل  داعيًا  وال�صتقرار،  والأم��ن  احلياة 

ال�صهيواأمريكي،  العدو  له  ما يخطط  واإف�صال  الوطنية،  الوحدة  وتعزيز 

فل�صطني  من  كل  يف  للمقاومة  ودعمها  وقوفها  �صريبة  تدفع  ف�صورية 

ولبنان.

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

توزيع ال�ساح ع�سوائياً.. تخريب واحد يف بلدين
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• خطوة الداخلية تخيف المواطنين
ت��خ��وف ع����دد م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن ع���ودة 

التفجريات واحلوادث االأمنية يف الباد من خال اخلطوة 

بوابة  بت�سفيح  اللبنانية  الداخلية  وزارة  بها  قامت  التي 

الوزارة جلهة م�سرف لبنان.

• استثمار تحرير المختطفين
تبني اأن الن�سبة الكبرية من ال�سيا�سيني اللبنانيني مل يكونوا على 

اإظهار  اإىل  بل عمدوا  التفاو�ض،  اط��اع حول ما يجري من عملية 

اأنف�سهم �سركاء يف العملية، ال�ستثمارها يف ال�سيا�سة واالنتخابات.

• دعوة عونية.. فتلبية من 14 آذار
وجه التيار الوطني احلر دعوة اإىل حمازبيه ومنا�سريه 

اللبناين يف �ساحة �سا�سني  لاعت�سام ت�سامناً مع اجلي�ض 

يف االأ���س��رف��ي��ة، االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ف��ل��ّب��ى ال��دع��وة ع���دد من 

�سخ�سيات ومنا�سري 14 اآذار.

• التعديل.. وبعده التمديد
على  �ستعمل  الباد  يف  االأ�سا�سية  ال�سيا�سية  القوى  اأن  يبدو 

تعديل �سن تقاعد قائد اجلي�ض، جتنباً للخافات بني االأفرقاء، 

التعديل  وه���ذا  �سنتني،  م��دة  قهوجي  ج��ان  للعماد  د  مي���دَّ بحيث 

ي�سمل قائد اجلي�ض من دون قادة االأجهزة االأمنية االأخرى.

الوطنية  ال�سخ�سية  اغتيال  على  م�ست  ع��ام��اً  وع�سرون  خم�سة 

الكبرية، واأحد رموز العمل القومي والتحرير العربي املرموق، ورجل 

قاتله  يتحول  وفيما  ك��رام��ي،  ر�سيد  ال�سهيد  الرئي�ض  ال��ب��ارز  ال��دول��ة 

اأن يعفى من اجلرمية  اأخ��رج من ال�سجن مبوجب قانون، دون  الذي 

الفظيعة التي ارتكبها، اإىل رمز »وطني« ياأتي اإىل ال�سراي احلكومي، 

 ،2005 �سباط   14 االنقابية بعد جرمية  املرحلة  ملقابلة من قادتهم 

الدولة  بناة  اأب���رز  اأح��د  ك��ان  ال��ذي  الر�سيد  كر�سي  على  يرتبعوا  الأن 

النهو�ض  بعملية  يقوم  ال��ذي  ال�سعبة  املهمات  رجل  وك��ان  احلديثة.. 

الكبرية التي يعجز عنها االآخرون.

كان الرئي�ض ال�سهيد اأ�سغر رئي�ض وزراء يف العامل حينما ت�سلم هذا 

الهاوية،  نحو  يندفع  بداأ  قد  لبنان  كان  يومها   ،1955 العام  املركز يف 

وتاأييدها لاأحاف  انحيازها  اأعلنت  التي  ال�سمعونية  ال�سيا�سة  يف ظل 

الر�سيد  فحاول  بغداد..  حلف  ثم  امل�سرتك  الدفاع  كحلف  اال�ستعمارية 

اأ�س�ض قيام لبنان امليثاقي، فحافظ  اأن يوقف هذا االنحدار الذي يخّلع 

على اال�ستقرار املايل واالقت�سادي، لكن ال�سيا�سة ال�سمعونية كانت يف واد 

اآخر، فرمى ا�ستقالته يف وجه كميل �سمعون، وانطلق ليقود املعار�سة �سد 

اأعلن انخراطه النهائي يف م�ساريع االأحاف اال�ستعمارية  العهد الذي 

ويف راأ�سها م�سروع اأيزنهاور، فاأ�سهم يف اإ�سقاط العهد الذي كان اأول من 

ات�سل ب�»اإ�سرائيل«، وحاول ن�سف اأ�س�ض امليثاق الوطني.

ويف ظل العهد ال�سهابي، الذي و�سع اأ�س�ض الدولة احلديثة، ما كان 

رئي�ض  االإ�ساحية، بدون  يبداأ م�سريته  اأن  �سهاب  فوؤاد  للرئي�ض  ممكناً 

حكومة اإ�ساحي، ولهذا كان ال�سهيد ر�سيد كرامي هو االأمل واملرجتى.

وعليه.. �سهدنا يف املرحلة ال�سهابية - الكرامية، كل تلك الهيئات 

واملوؤ�س�سات ال�سامنة مل�سرية الدولة احلديثة.

اليوم، ما تزال بقايا اإجن��ازات تلك املرحلة، هي التي توؤ�سر لبقاء 

الدولة وا�ستمرارها، رغم كل حماوالت �سربها واإلغائها.

تنمية، حيث  اأك���رب عملية  ك��ان��ت  ك��رام��ي  ر�سيد  زم��ن  ب��االأم�����ض، يف 

و�سلت الكهرباء اإىل كل مكان، واملدار�ض عمت يف كل النواحي، وو�سعت 

خطط تطوير املرافئ واإقامة االأتو�سرتادات، وارتفع الدخل الوطني، 

ومل ي�سجل عجز يف اخلزينة العامة.

بقايا تخطيط مرحلته، ثمة  كان من  نفذ  اليوم، حيث كثري مما 

هذا  وف��وق  ملياراً،  ال�60  تتجاوز  ودي��ون  مرهقة  وخزينة  مذهل  عجز 

من  ثمة  موقعها،  غ��ري  اإىل  وال�سمال  طرابل�ض  ي��اأخ��ذ  م��ن  ثمة  ك��ل��ه.. 

يجعل بريوت عدوة الأهلها ونا�سها وتاريخها وجمدها القومي..

اأثناء  باأخطائه  معتزاً  يختال  الر�سيد  قاتل  ف��اإن  كله،  ه��ذا  وف��وق 

»م�سريته الوطنية«.

ثمة رئي�ض �سهيد بزيت ورئي�ض �سهيد ب�سمن.. بئ�ض الزمن.

»الثبات«

25 عامًا على شهادة الرشيد



ال��ع��رب��ي��ة  ت���ب���دو م���واق���ف دول اخل��ل��ي��ج 

االآون��ة  يف  متعار�سة  اللبناين  الو�سع  اإزاء 

اأو »متخوف«  االأخ���رية ب��ني حم��ر���ض ع��ل��ى، 

م�سجع  وب��ني  املذهبية،  الفنت  ا�ستعال  من 

الإح���ي���اء ط���اول���ة احل�����وار ال��وط��ن��ي حت��ا���س��ي��اً 

اللبناين  ال��داخ��ل  تتجاوز  قد  اأهلية  حل��رب 

ال�سني  ال�����س��راع  ت�سعل  ورمب���ا  ���س��وري��ة،  اإىل 

غري  االإق��ل��ي��م��ي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�سيعي   -

لي�ض  املواقف  يف  ال�سكلي  التعار�ض  ه��ذا  اأن 

الأجندات  تنفيذاً  ل���اأدوار،  توزيع  اأك��ر من 

»اإ�سرائيلية« واأمريكية ال تخفى على اأحد. 

ف����ف����ي اأع������ق������اب ����س���ل�������س���ل���ة االأح�����������داث 

ال���ت���ي ���س��ج��ع��ت��ه��ا وم��ول��ت��ه��ا م��ع��ظ��م ال����دول 

امل�سوؤولني  باإيحاء مف�سوح من  اخلليجية، 

االأمريكيني، والتي جاءت مبعظمها بوالني 

اختبار لثاثي الدولة واجلي�ض واملقاومة، 

بدءاً من طرابل�ض وعكار، و�سواًل اإىل اأحياء 

يف  العتبات  زوار  بخطف  وم����روراً  ب���ريوت، 

اإي������ران، يف ح��ل��ب، ت��وّه��م ق����ادة اخل��ل��ي��ج اأن 

االأهلية،  للحرب  ال�سيا�سية  اال�سطفافات 

و���س��روط��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى االأر�������ض قد 

انت�سار  م��ع  ون�����س��ج��ت، خ�����س��و���س��اً  ت��ه��ّي��اأت 

ميلي�سيات  اأي���دي  ب��ني  الع�سوائي  ال�����س��اح 

»االإ�ساميني اجلدد«.

يف ���س��وء ه���ذا ال��ت�����س��ور اخل��اط��ئ، ت��اأت��ي 

الرئي�ض مي�سال  اإىل  ال�سعودي  امللك  ر�سالة 

خط  ر�سم  اأي�����س��اً  ت�سمنت  وال��ت��ي  �سليمان، 

ال�سنية،  للطائفة  ال�سعودية  بحماية  اأحمر 

باب  بل من  االأه��ل��ي،  ال�سلم  على  ال حر�ساً 

املراهنة على اأن التوازن الع�سكري امل�ستجد، 

الذي �ساهمت يف خلقه دول خليجية اأخرى، 

قد يتيح للقوى املعار�سة ابتزاز حزب اهلل، 

من خال تخيريه بني التخلي عن ال�ساح، 

حر�ض  طاملا  اأهلية  ح��رب  اإىل  االجن���رار  اأو 

احلزب على جتنبها بكل الو�سائل.

يف  اخل���ل���ي���ج  دول  ب��ع�����ض  ت������ورط  اإن 

من  ب��و���س��وح،  يظهر  اللبنانية  ال�����س��اح��ة 

خ���ال اإدارت����ه����ا ل��ب��وال��ني االخ��ت��ب��ار على 

ا�ستغال  �سعيد  على  اأولها  جبهات،  عدة 

االأزم��������ات االق���ت�������س���ادي���ة مب��ن��ع رع��اي��اه��ا 

م��ن ال�����س��ف��ر اإىل ل��ب��ن��ان، ل�����س��رب امل��و���س��م 

ال��ع��ق��ارات اجل��ام��د منذ  و���س��وق  ال�سياحي 

فيها  العاملني  اللبنانيني  وتهديد  فرتة، 

ب��ال��ف��رز امل��ذه��ب��ي، وط���رد غ��ري امل��رغ��وب��ني 

بكارثة  يت�سبب  ق��د  ال���ذي  االأم����ر  ف��ي��ه��م، 

جنيب  ح��ك��وم��ة  ت�ستطيع  ال  اق��ت�����س��ادي��ة 

اإر�ساء  اإىل  فت�سطرها  حتملها،  ميقاتي 

الناأي  �سيا�سة  ع��ن  بالتخلي  اخلليجيني 

بالنف�ض جتاه االأزمة ال�سورية.

الثاين طال موؤ�س�سة اجلي�ض  واالختبار 

وب��ع�����ض االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة االأخ�������رى، من 

واللوج�ستي  واملايل  ال�سيا�سي  الدعم  خال 

ال�سمال،  يف  امل�سلحة  واحل��رك��ات  للفو�سى 

وال��ت��ي جن��ح��ت ب���اإح���راج م��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

اإما  متهيداً  �سعيد،  من  اأك��ر  على  االأمنية 

الإخراجها كلياً من بع�ض املناطق، اأو �سرب 

على  تق�سيمها  اأو  فعاليتها،  و���س��ل  هيبتها 

اأ�س�ض مذهبية وطائفية. 

اأم����ا االخ��ت��ب��ار ال��ث��ال��ث ف��ق��د ح�����س��ل من 

العربي يف  التيار  الهجوم على مركز  خال 

ال��زوار اللبنانيني يف حلب،  بريوت، وخطف 

ا�ستعداد  م��دى  معرفة  منه  املق�سود  وك��ان 

من  حلفائه  عن  ع�سكرياً  للدفاع  اهلل  ح��زب 

الدول  مع  تعاطيه  وكيفية  املقاومة«،  »�ُسنة 

امل��ت��ورط��ة ب��امل��ل��ف ال�����س��وري، وم���ع امل�سلحني 

ال�����س��وري��ني، وم���دى ان��خ��راط��ه يف االأح���داث 

اجلارية يف �سورية.

اإن اخلطاب التحري�سي و�سحن الغرائز 

امل��ذه��ب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ث��ه��ا و���س��ائ��ل 

االإقليمي،  ال�سعيد  االإع��ام اخلليجية على 

وب�سكل خا�ض بني �سفوف ال�سعب اللبناين، 

ع��ّر���ض ل��ب��ن��ان ع��ل��ى االن��ق�����س��ام، واأ����س���اع ج��واً 

االأم��ر  املواطنني،  بني  واخل��وف  الريبة  من 

والتوافق حول  التوحيد  اأع��اق جهود  ال��ذي 

العدو  ومقاومة  ال��وط��ن،  عن  ال��دف��اع  مبداأ 

الرئي�سي والت�سدي للهجمة االإ�سرائيلية - 

االأمريكية.

ا�ستهداف ثاثي اجلي�ض  يف ظل وقائع 

ال�سعودية  دع��وة  ت�سبح  واملقاومة،  وال�سعب 

اإىل اإحياء طاولة احلوار جزءاً مكمًا ملجمل 

االختبارات، وو�سيلة جلني ثمارها وتظهري 

اخل�����اف�����ات، ب������داًل م����ن ت��ر���س��ي��خ ال���وح���دة 

الوطنية وحماية ال�سلم االأهلي.

ال�سيا�سية،  ال��ق��وى  معظم  ك��ان��ت  واإذا 

وعلى راأ�سها حزب اهلل، قد رحبت باحلوار، 

اأن بقية دول اخلليج �ستكف  فهذا ال يعني 

ي���ده���ا، وت��ن��ه��ي م�����س��اع��ي��ه��ا جل��ع��ل ���س��م��ال 

عنها  تبحث  التي  االآمنة«  »املنطقة  لبنان 

واملقاتلني  ال�ساح  لنقل  املتحدة  الواليات 

اإىل �سورية.

رفعت  ال��ت��ي  اآذار،   14 ق���وى  اأن  �سحيح 

ك�سرط  احلكومة  باإ�سقاط  مطالبها  �سقف 

امليلي�سيات  على  ت��راه��ن  ب��احل��وار،  لقبولها 

امل��ق��اوم��ة،  ق���وى  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط  امل�سلحة يف 

قدرتها  بعدم  ت�سرح  الوقت  نف�ض  يف  لكنها 

املمكن  غري  فمن  وتر�سيدها،  �سبطها  على 

ع��ب��داهلل ما  امل��ل��ك  امل��ق��اوم��ة بخطوة  اأن تثق 

مل ت��ظ��ه��ر ال�����س��ع��ودي��ة، وم��ع��ه��ا ج��م��ي��ع دول 

جم��ل�����ض ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، ا���س��ت��ع��داده��ا 

ل�����س��ب��ط ال�����س��ارع ال����ذي ت��دع��ي اأن���ه���ا ت��دع��م 

قياداته ال�سيا�سية، لكن تتذرع بعدم قدرتها 

ال��دع��م  تتلقى  ال��ت��ي  ميلي�سياته  جل��م  ع��ل��ى 

والتمويل من معظم اخلليجيني.

التعاطي  اإىل  ال�سعودية  ع��ودة  تريح  قد 

فرتة  اإىل  االحتقان  جو  اللبناين  امللف  مع 

حم����ددة، ل��ك��ن ال��ه��دوء امل��ف��رت���ض ل��ن ي��دوم 

طويًا، الأن عنا�سر االأزمة املحلية هي نف�ض 

 - ال�سهيونية  للهجمة  امل��ك��ون��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 

االأمريكية على املنطقة، وبعك�ض ما يروجه 

بع�ض املراقبني واملحللني، فاإن امل�سوؤولني يف 

الواليات املتحدة ودول اخلليج، وعلى راأ�سها 

على  حري�سني  لي�سوا  ال�����س��ع��ودي��ة،  اململكة 

ا�ستقرار الو�سع الداخلي، بل اإن �سيا�ساتهم 

نواياهم احلقيقية يف جعل  اليومية تك�سف 

��ن��ي -  ل��ب��ن��ان ���س��اح��ة ل��ت��اأج��ي��ج ال�����س��راع ال�����سُّ

ال�سيعي على امل�ستوى االإقليمي.

عدنان حممد العربي

وال�سخ�سيات  اجلمعيات  ولقاء  االأم��ة  حركة  نظمت 

امل��ق��اوم��ة  االإ���س��ام��ي��ة اح��ت��ف��ااًل خ��ط��اب��ي��اً مبنا�سبة ع��ي��د 

وال���ت���ح���ري���ر، ح�����س��رت��ه ���س��خ�����س��ي��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة وف��ك��ري��ة 

احل�ض؛  �سليم  الرئي�ض  ممثل  تقدمهم  ودبلوما�سية، 

عدنان حمزة، وممثل العماد مي�سال عون؛ رمزي د�سوم، 

والوزير ال�سابق ب�ساره مرهج، ممثل الوزير ال�سابق فايز 

�سكر، وممثل �سفري اجلمهورية االإ�سامية االإيرانية.

حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأم��ني  املنا�سبة  يف  حت��دث 

م�سطفى  العميد  املرابطون؛   - امل�ستقلني  النا�سريني 

لي�ض  ال��ت��ح��ري��ر  اأن  ن���وؤك���د  اأن  »ع��ل��ي��ن��ا  ف���ق���ال:  ح���م���دان 

حتريراً لاأر�ض فقط، بل هو حترير للنفو�ض والعقول، 

واإخراجها من جاهلية االحتال اإىل احلرية امل�ستنرية. 

وعقولنا  نفو�سنا  احتال  اإع���ادة  يريد  من  هناك  اليوم 

ووجداننا بالطائفية واملذهبية، خدمة مل�سروع التفتيت 

كثرية  وال�سواهد  و»االإ�سرائيلية«،  االأمريكية  والتجزئة 

تبداأ من ليبيا املذبوحة، اإىل العراق املحرر اأر�ساً، والذي 

ما زال يجثم االحتال االأمريكي على النفو�ض والعقول 

اإ���س��ع��ال الفتنة املذهبية، وم��ا ي��ج��ري يف  اأج���ل  ف��ي��ه، م��ن 

االأهلية،  الإ�سعال احلرب  العربية من حم��اوالت  �سورية 

فاالإرهابيون الظاميون يرتكبون املجازر تلو املجازر، يف 

حماولة الإ�سقاط احلكم ال�سوري املقاوم واإرهاب �سعبنا 

العربي يف �سورية، و�سرب قوة اجلي�ض العربي ال�سوري، 

اأجل  من  واجلهاد  املقاومة  من  اأ�سا�سياً  ركناً  ُيعّد  ال��ذي 

حترير فل�سطني«.

واألقى املحامي رمزي د�سوم كلمة العماد مي�سال عون 

الذي  االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  بداية  »منذ  فقال: 

انطلق مع نكبة فل�سطني عام 1948، اإىل توايل الهزائم 

على االأمة العربية، وتفّوق ع�سكري نوعي اإ�سرائيلي، نتج 

�سا�سعة  م�ساحات  واح��ت��ال  لفل�سطني  �سياع  �سبه  عنه 

على  االأم���ر  وبقي  ولبنان،  و�سورية  واالأردن  م�سر  م��ن 

ثناياه  يف  حمل  ج��دي��د  فجر  انبلج  اأن  اإىل  احل���ال  ه��ذه 

اأحرقت  التي  املقاومة  �سم�ض  واأ�سرقت  التحرير،  ري��اح 

بوهجها الغا�سب املحتل، واأجربته حتت وطاأة �سرباتها 

من  واالن�����س��ح��اب  التقهقر  ع��ل��ى  البطولية  وعملياتها 

ال�سريط احلدودي، م�سجلة اأوىل االنت�سارات يف ال�سراع 

والع�سرين  اخلام�ض  يف  ذلك  وكان  االإ�سرائيلي،  العربي 

ال  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  اأن  ومب���ا   ،2000 ال��ع��ام  اأي����ار  م��ن 

لبنان  اأ�سّر وخطط لانتقام من  فقد  ينام على �سيم، 

ع��دوان  اع��ت��ب��اره، فكان  ل��رد  ومقاومته يف حم��اول��ة منه 

ومّن  اأخ��رى  م��رة  اأكرمنا  اهلل  اأن  اإال   ،2006 العام  مت��وز 

علينا باملقاومة التي اأذهلت العامل«.

ث���م حت����دث رئ��ي�����ض ال��ه��ي��ئ��ة االإداري���������ة يف جتمع 

م�سرياً  اهلل،  عبد  ح�سان  ال�سيخ  امل�سلمني؛  العلماء 

اإىل البدايات االأوىل للمقاومة االإ�سامية، والرف�ض 

لاجيتاح ال�سهيوين ونتائجه عام 1982، وكيف متت 

على  م�����س��دداً  واإ���س��ق��اط��ه..  اأي���ار   17 م�سروع  مواجهة 

مذهلة،  نتائج  حتقق  اأن  با�ستطاعتها  التي  ال��وح��دة 

الفتاً اإىل حماوالت اإ�سعال الفتنة املذهبية والطائفية 

ال�سنة  بني  واأخ���رى  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  بني  م��رة 

وال�سيعة، وداخل كل طائفة ومذهب من اأجل تفتيت 

االأمة لبقاء العدو ال�سهيوين القوة املهيمنة، بعد اأن 

متكنت املقاومة من اإحلاق الهزائم املتكررة به.

واأخ��رياً حتدث اأم��ني عام حركة االأم��ة ال�سيخ د. 

اأن االأمة م�ستهدفة  اإىل  عبد النا�سر جربي، فاأ�سار 

مبراكز ومكامن قوتها على مر تاريخها، واإذا كانت 

بقاء  اأج���ل  م��ن  اأ���س��ك��ااًل خمتلفة،  م��رة تتخذ  ك��ل  يف 

ال��داخ��ل��ي، وا�ستمرار  ال��ف��رق��ة وال��ت��ن��اح��ر واالق��ت��ت��ال 

هيمنة وت�سلط قوى اال�ستكبار يف العامل على خريات 

ال��ق��وى  ال��ع��دو ال�سهيوين  اأم��ت��ن��ا وث��روات��ه��ا، وب��ق��اء 

الفاعلة واملهيمنة، فاإنها هذه املرة حتاول اأن جته�ض 

 25 يف  ���س��واء  العظيمة،  انت�ساراتنا  ك��ل  على  وتلتف 

احل��رب  اأو يف   ،2006 ح��رب مت��وز  اأو يف   ،2000 اأي���ار 

على غزة، منبهاً من املوؤامرات التي تبلغ ذورتها االآن 

ال�ستهداف االأمة واإجها�ض اآمالها، وخلق املزيد من 

القتال واحلروب والتوترات الداخلية حتت عناوين 

واأ�سماء خمتلفة.

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

»الحوار« تحت غطاء الدعوة المشبوهة لـ

السياسات الخليجية في لبنان تطلق الصراع المذهبي - اإلقليمي

امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز واأمري قطر حمد بن خليفة

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي متحدثاً يف االحتفال
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حركة األمة تحتفل بعيد المقاومة والتحرير



ن�أمل ترجيح لغة العقل 

عند ال�سي��سيني.. عك�ر من 

�سميم الدولة اللبن�نية، اأم� 

اأهله� فهم ي�سكلون العمود 

الفقري للجي�ش، وخط�ب 

املع�ر�سة يعت��ش من الدم�ء 

ال�س�ئلة.. 

العكاري؛  ال�شعبي  التجمع  رئي�س 

ال���ن���ائ���ب ال�������س���اب���ق وج���ي���ه ال��ب��ع��ري��ن��ي، 

يك�سف جلريدة »الثبات« املخطط املُعّد 

احلر  لبنان  »جي�ش  وي��ق��ول:  لل�سمال، 

م�سريه الف�سل كجي�ش عرفات، ولبنان 

رغ��م  وم���وح���داً،  واح�����داً  دوم����اً  �سيبقى 

املُ��ف��ن م��ن اخل����ارج،  الإع�����ام  �سجيج 

ورغم املوؤمرات اخلليجية على �سورية«، 

ولكم احلوار:

ي���رف�������ش ال��ب��ع��ري��ن��ي ف���ك���رة ط���رح 

�سلفية  اإم�����ارة  ع��ك��ار  منطقة  م��و���س��وع 

ب��اآخ��ر: من  ال�����س��وؤال  ي��رد  اإ�سامية،  اأو 

ب�سوؤونهم..  اأدرى  عكار  اأه��ل  يريدها؟ 

ي��������ردف ق������ائ������ًا: »ال�������دع�������وات ب���ط���رد 

ال��ل��ب��ن��اين، وب��اإن�����س��اء اجلي�ش  اجل��ي�����ش 

الأ�سخا�ش  بع�ش  م��ن  احل��ر  اللبناين 

لها  عكار  موؤقتة،  انفعالت  اإل  هي  ما 

اأ���س��ح��اب��ه��ا الأ���س��ي��ل��ون، ول��ه��ا رج��ال��ه��ا 

احل���ف���اظ عليها  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ال���ذي���ن 

م��ن بع�ش ال��رع��اع ال��غ��رب��اء، ك��ل م��ا هو 

م�ستعار �سُيعاد اإىل مر�سليه، و�ستك�سف 

قاطعناه  الطبيعي«..  حجمهم  الأي���ام 

م�����س��ت��ف�����س��ري��ن ع���ن امل�����س��ه��د ال��ع��ك��اري 

ال�سيخ  مقتل  بعد  ظهر  ال��ذي  املخيف، 

اأح��م��د ع��ب��د ال���واح���د؟ يجيب وب��ح��زم: 

والهيجان  النا�ش،  ويلم  يجمع،  »امل��وت 

امل��ذه��ب��ي وال��ط��ائ��ف��ي يف ب��داي��ت��ه يكرب، 

ول���ك���ن م���ع ال���وق���ت »ب������روح ال�����س��ك��رة« 

و�ستعلم النا�ش اأين م�ساحلها«؟

يعترب البعريني يف حديثه جلريدة 

ال�سر  ت�سمر  التي  النوايا  اأن  »الثبات« 

لعكار كثرية، منها ما هو ُمباأ، ومنها 

م��ا ه��و وا���س��ح وظ��اه��ر، امل�����س��األ��ة ب��راأي��ه 

والأي���ادي اخلارجية  املدبر  ال��راأ���ش  مع 

���س��ق��وط  ب���ال���وط���ن، لأن  ت��ع��ب��ث  ال���ت���ي 

الفتنة  ب�سرك  العكاريني  بع�ش  ووق��وع 

ت�سليل  م���رده  ال��ط��ائ��ف��ي،  والتجيي�ش 

النا�ش نتيجة ال�سخ الإعامي الكثيف، 

عند  املغلوطة  ال�سائعات  رم��ي  ونتيجة 

كل حادثة اأمنية، يقول: »اخلارج يريد 

اإع�����ادة ظ����روف احل����رب الأه��ل��ي��ة ال��ت��ي 

لبنان  م��ّر   ،1975 ع��ام  لبنان  عليها  مر 

ب���ظ���روف م�����س��اب��ه��ة مل���ا ي��ح�����س��ل ال��ي��وم، 

ب�سكل  قاهرة  اتفاق  اإنتاج  ُي��ري��دون  هم 

ج���دي���د ل��ان��ق�����س��ا���ش ع���ل���ى ال����دول����ة، 

ولكن  طائفي..  �ساح  ت�سريع  بذريعة 

بعثها،  ي��راد  التي  املرحلة  ه��ذه  ب��راأي��ي 

العاجل،  القريب  يف  و�ستزول  تعود  لن 

لأن اأبناء املنطقة ثابتون على عروبتهم 

الفن  باإثارة  ي�سمحوا  ووطنيتهم ولن 

الطائفية، و�سيحافظون على موؤ�س�سات 

الدولة وخ�سو�ساً اجلي�ش اللبناين«.

ي�ستغلون فقر النا�س وطيبتهم

العكاري  امل�سهد  تكرار  عن  وم��اذا 

اآخ����ر؟  اإىل  وال��ط��راب��ل�����س��ي م���ن ح���ني 

ي���رد ال��ب��ع��ري��ن��ي: »الأي�����ادي اخل��ارج��ي��ة 

»كانتون  اإن�ساء  فكرة  ب��اإث��ارة  �ست�ستمر 

���س��ن��ي« يف ال�����س��م��ال ل��ت��واج��ه ب��ه �ساح 

امل����ق����اوم����ة، ولإراح����������ة »اإ�����س����رائ����ي����ل«، 

رغم  اأن��ه  اللبنانيني  اأطمئن  �سخ�سياً 

����س���اه���دوه م���ن ����س���ور م�سيئة  ك���ل م���ا 

مبعظمهم  الق�ساء  هذا  فاأبناء  لعكار، 

العنف،  اأ�سكال  كل  ويرف�سون  طيبون 

ما ح�سل يف  اأن  على  اأ�سدد  وباملنا�سبة 

ي�سر  اأن  قبل  عكار  باأهايل  اأ�سر  عكار 

الآخ����ري����ن، ف��م�����س��احل��ه��م واأ���س��غ��ال��ه��م 

الأخ�����رية«،  الأح�����داث  نتيجة  ت��وق��ف��ت 

ي���ت���اب���ع ب���ع���ري���ن���ي ح���دي���ث���ه: »ال���ن���ا����ش 

ومع  امل�����س��رك  العي�ش  م��ع  مبعظمها 

اأن  واأع����ت����ق����د  الآخ��������ر،  راأي  اح�������رام 

فعاليات عكار الوطنية كانت موجودة 

ع��ل��ى الأر���������ش، وه����ي ب���امل���ر����س���اد لأي 

املنا�سبة  يف  ون��ح��ن  ف��ت��ن��وي،  م�����س��روع 

ع��ط��ل��ن��ا ب��وع��ي��ن��ا ال��ك��ب��ري ال��ك��ث��ري من 

اأهايل  اأن  رغم  اخلارجية،  املخططات 

عكار الذي يعانون احلرمان منذ عهد 

اأكرث  معر�سني  يجعلهم  ال�ستقال، 

م�ساريع  �سوب  لاتخاذ  غريهم  م��ن 

فئوية«.

ب����ي����ت ع�����ك�����اري واح�����د  ل ي���خ���ل���و 

اأو  ف��رد  وج���ود  م��ن  البعريني  بح�سب 

لهذا  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  داخ��ل  اأك��رث 

ال�سبب ل يعري البعريني، اأهمية ُتذكر 

ت��ه��اج��م اجلي�ش  ال��ت��ي  ل��ل��ت�����س��ري��ح��ات 

ال��ل��ب��ن��اين، ي��ق��ول: »ي��ح��ر���س��ون عليه، 

التي  »امل�سلة«  غ��رب��اء،  عنا�سره  وك���اأن 

ي��خ��ي��ط��ون ب��ه��ا ف��ا���س��ل��ة، اأه�����ايل ع��ك��ار 

ي�سكلون العمود الفقري للجي�ش، وهم 

ي��ع��رف��ون ق��ي��ادت��ه��م ج���ي���داً، وي��ع��رف��ون 

ح���ج���م ال���ت�������س���ح���ي���ات ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 

يكمل  ال��وط��ن«،  وح���دة  على  للحفاظ 

لاأحداث  مقاربته  تف�سري  البعريني 

م���واق���ف  اإىل  ب�����الإ������س�����ارة  ال���ع���ك���اري���ة 

ق���ي���ادات ع��ك��اري��ة اأك���رث ه�����دوءاً واأك���رث 

وط��ن��ي��ة ب��خ��اف م��ا ���س��اه��دت��ه ال��ن��ا���ش 

»ال�سحافيون  ب���راأي���ه:  ال��ت��ل��ف��زة،  ع��ل��ى 

ي��ف�����س��ل��ون امل����واق����ف امل��ت�����س��ن��ج��ة ع��ل��ى 

ول��اأ���س��ف ه��م بعملهم ه��ذا  ال��ه��ادئ��ة، 

كمن ي�سب الزيت على النار«.

دور الإعالم

البعرييني  ال�����س��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  ي��ط��ال��ب 

مب��ت��اب��ع��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ع�����س��ك��ري لجن���اء 

الواحد،  عبد  اأحمد  ال�سيخ  مع  ح�سل  ما 

ي����ق����ول: »الإع�����������ام امل���غ���ر����ش امل�����س��ي�����ش، 

اأ���س��ح��اب  ال�سيا�سيني  بع�ش  ورائ����ه  وم���ن 

ليبنوا  اجلمر  ينفخون  ال�سيقة،  امل�سالح 

�سيف�سلون،  املتوا�سع  وب��راأي��ي  اأجم��اده��م، 

عندما يتحدثون عن اإن�ساء جي�ش لبناين 

ال��ذي ت��اه، ُقفل املو�سوع  ال��ي��وم  ح��ر ويف 

لأنه الف�سل بعينه«.

لبنان  ال�����س��راع يف  ال��ب��ع��ري��ن��ي  ي��ع��ي��د 

تقوده  ب��راأي��ه  الأول  ونهجني،  خطني  اإىل 

اأم����ريك����ا و»اإ�����س����رائ����ي����ل« وواج���ه���ت���ه ت��ي��ار 

امل�ستوردة  الأ�سولية  والتيارات  امل�ستقبل 

فريق  ي��ق��وده  الآخ���ر  واخل��ط  وملحقاتها، 

وامل��ق��اوم��ة،  اخل��ارج��ي��ة  للهيمنة  امل��م��ان��ع 

»ي��ري��دون بعث اجل��و الإ���س��ام��ي يف عكار 

على اعتبار اأن �سورية �ستغرق يف الفو�سى، 

ولكنه باإذن اهلل تعاىل �سينت�سر الوطنيون 

�سواء كانوا يف �سورية اأم لبنان«.

وعن ال�سيناريو املُعد لعكار وطرابل�ش 

امل��ت�����س��اع��دة  ال�سلفيني  دع����وات  وراء  م��ن 

ق��رار  اأن  البعريني  يعترب  ف�سيئاً،  �سيئاً 

ال��ق��ي��ادات ال��وط��ن��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة يف ع��ك��ار ل 

وبالأ�ساليب  بال�ساح  مواجهتهم  ينوون 

»النا�ش  يقول:  ي�ستخدمونها،  التي  ذاتها 

���س��اه��دت وال������راأي ال���ع���ام راأى ب����اأم ال��ع��ني 

جمزرة حلبا من �سنوات، وراأى ت�سرفاتهم 

يف الأ���س��ب��وع��ني الأخ���ريي���ن، وب��ال��ت��ايل كل 

ادع��اءات��ه��م ع��ن ب��ن��اء ال��دول��ة �سقطت مع 

�ساحهم  ف��اأي��ن  ال��ت��دم��ريي��ة،  م�ساريعهم 

»ال��ق��ل��م« واأي���ن دع��وت��ه��م و���س��ع��اره��م لبنان 

اأوًل«؟

لكل حادث حديث

وماذا لو تكررت جمزرة حلبا؟ يرد 

»لكل  البعريني:  وجيه  ال�سابق  النائب 

حادث حديث، لن يجراأوا على تكرارها، 

يف املرة ال�سابقة مل يتدخل كثريون على 

الأر�ش، فت�سرفوا على كيفهم، اأما اليوم 

ال�سنيعة،  الت�سرفات  تلك  ك���رروا  ف��اإن 

وتلك  �سُتقطع  امل��م��ت��دة  الأي����ادي  فتلك 

العقول املري�سة �ستوقف عند حدها، يف 

املرة ال�سابقة تركناهم يغرقون بدمهم 

لينك�سفوا على حقيقتهم«.

�����س����األ����ن����اه ع�����ن ت���ك���ري�������ش ال���ن���ائ���ب 

خ���ال���د ال�������س���اه���ر زع���ي���م���اً ع���ل���ى ع���ك���ار، 

ال��دم��اء  ع��ن  امل��ب��ا���س��رة  م�سوؤوليته  رغ��م 

ال��ت��ي ���س��ال��ت يف جم����زرة ح��ل��ب��ا؟ يجيب 

ال��ب��ع��ري��ن��ي: »خ���ال���د ال�����س��اه��ر ل���و ك��ان 

متعقًا، ملا قطع الطرقات على النا�ش، 

وملا عطل م�سالح العكاريني، وملا طالب 

ب�سحب اجلي�ش من عكار؟ اأ�ساأله هل من 

الع�سكريني  اأحد  اإل وفيه  بيت يف عكار 

املعا�سات  �سيوؤمن  من  هو  هل  اك��رث،  اأو 

يريد  لعله  جديدة،  مرة  �ساألناه  لهم«؟ 

اإىل جي�ش لبنان احلر، يرد  ا�ستمالتهم 

اأنه لو جنح  »اأعتقد  البعريني �ساحكاً: 

ال�����س��اب��ق لنجحت  اأب����و ع��م��ار يف  ج��ي�����ش 

فكرته اليوم«.

ال��ن��واب ه��ادي حبي�ش  وع��ن هجوم 

وو�سف  اجلي�ش  على  امل��رع��ب��ي  وم��ع��ني 

الأخ�����ري ق���ائ���د اجل��ي�����ش ج����ان ق��ه��وج��ي 

اأن  البعريني،  يعترب  وامل��وت��ور،  باملجرم 

ت�سرفاتهم واأقوالهم ي�سعونها يف خانة 

املر�سحني  ع���داد  م��ن  ليبقوا  امل��زاي��دات 

لتيار امل�ستقبل يف عكار، ي�سرح: »ت�سور 

م��ع حتييد  اإن��ه  ه��ادي حبي�ش يقول  اأن 

واإن��ه  �سورية،  يف  ال�سراع  ع��ن  منطقته 

يبقى  فهل  واأم��ان��ه��ا،  م�سلحتها  ي��ري��د 

نائباً عن تيار امل�ستقبل«؟

فوزي حبي�س

ال��ع�����س��اب��ات  ت��ه��ري��ب  اإذا ك���ان  وع��م��ا 

الأ�سلحة  مترير  اأو  عكار  من  الإرهابية 

والأموال، �سيدفع بالقيادة ال�سورية اإىل 

على  التحر�سات  لوقف  ال�سمال  دخ��ول 

ظ��روف  اأن  البعريني  يعترب  ح���دوده���ا، 

تعول  ال��ي��وم  دم�����س��ق  م���رت،  ال�سبعينات 

املو�سوع  ح�سم  اللبنانية  احلكومة  على 

م�ساكلها،  ع��ن  ال��ن��اأي  ب�سيا�سة  وال�����س��ري 

ال�ساأن  بخ�سو�ش  احلكومة  تدعي  كما 

�سورية  الأ���س��ل  »يف  وي��ق��ول:  ال�����س��وري، 

ت����واف����ق دويل،  ن��ت��ي��ج��ة  ل���ب���ن���ان  دخ���ل���ت 

وف��اق دويل، ووفق  نتيجة  وخرجت منه 

ما اأظنه لي�ست يف وارد التدخل الع�سكري 

يف ال�سمال«.

ي�سخر البعريني من مواعيد بع�ش 

الأف����رق����اء ال�����س��ي��ا���س��ي��ني يف ل��ب��ن��ان جت��اه 

ال�سوري  النظام  »ط��ار  ���س��وري��ة،  �سقوط 

ع�سرات املرات، الثابتة الوحيدة هي ف�سل 

رهاناتهم، اجلي�ش ل يزال على متا�سكه، 

ال�سعب باأغلبه مع الرئي�ش الأ�سد ل بل 

�سدت همته، متاماً كدبلوما�سييه الذين 

واح��د طيلة  ف��رد  ا�ستمالة  ي�ستطعوا  مل 

ع����ام ون�����س��ف ع����ام م���ن ال��ت��ج��ي��ي�����ش على 

ب���رب ه����وؤلء ال��ذي��ن يقحمون  ���س��وري��ة، 

ت�ستقم  اأمل  ����س���وري���ة،  مب�����س��اك��ل  ل��ب��ن��ان 

اأم ع��اج��ًا؟ فماذا  اآج��ًا  الأح���وال هناك 

ذل��ك«؟  بعد  فعل  ردات  م��ن  �سيتوقعون 

وي�����س��ي��ف ال��ب��ع��ري��ن��ي: »ال�����س��ي��خ ف���وزي 

ح��ب��ي�����ش »ت��و���س��ي��ت« ب���ه ل����دى الإخ�����وان 

اليا�ش  الرئي�ش  انتخاب  بعد  ال�سوريني 

ال�����ه�����رواي، وب�����دل ���س��ك��ري يف م���وؤمت���ره 

ال�سحفي، كال املديح لل�سوريني وللوزير 

قلة  األ��ي�����س��ت  ب��رب��ك  ف��رجن��ي��ة؟  �سليمان 

ال��وف��اء ه��ي نف�سها يف ك��ل احل���الت؟ ما 

م�ساحلهم  ا�ستمرار  هو  حبي�ش  اآل  يهم 

ال�سخ�سية فقط، ومن يتنكر لاآخرين 

تتوقع اخلري منه«.

العربية  ب��ال��ث��ورات  ال��ب��ع��ري��ن��ي  ي���رى 

الآن  »ح��ت��ى  ي��ق��ول:  و�سلبيات،  اإي��ج��اب��ي��ات 

ما  »اإ���س��رائ��ي��ل«،  ل�سالح  ت�سب  باأغلبيتها 

واإ���س��ع��اف  الإي��ج��اب��ي��ات،  تقوية  ه��و  يهمنا 

ابتاع  ت��ري��د  »اإ���س��رائ��ي��ل«  لأن  ال�سلبيات، 

امل�����س��ي��ح��ي يف ال�����س��رق ق��ب��ل امل�����س��ل��م، وه���ذا 

م���ا ت��ق��وم ب���ه ل��اأ���س��ف ب��ع�����ش اجل��م��اع��ات 

�سنحاربه  ما  وه��ذا  املنطقة،  يف  الأ�سولية 

العقال  م��ن  تفلتها  ح��ال��ة  يف  الفتنة  لأن 

�ست�سيب اجلميع«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

لو اختار هادي حبيش 
و»أمثاله« تحييد 

منطقته عن الصراع في 
سورية.. هل سيبقى 

نائبًا عن تيار المستقبل؟

األيادي الخارجية 
ستستمر بإثارة فكرة 

إنشاء »كانتون سني« 
في الشمال لتواجه 
به سالح المقاومة.. 
وإلراحة »إسرائيل«
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ي��ف��اج��ئ امل�����رء ح���ني ي�����س��م��ع اأن 

ك���ًا م��ن ق��ط��ر والإم������ارات العربية 

امل��ت��ح��دة وال��ب��ح��ري��ن وال���ك���وي���ت قد 

ل��ب��ن��ان  دع����ت رع���اي���اه���ا اإىل م���غ���ادرة 

ب�سبب »الظروف الأمنية امل�ستجدة«، 

اإىل  ال�سفر  م��ن  مواطنيها  وم��ن��ع��ت 

ب����ريوت ع�����س��ي��ة م��و���س��م ال���س��ط��ي��اف 

ال����ذي ي��ع��ول ع��ل��ي��ه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون كل 

ع������ام، ل��ي�����س��ط��دم��وا ب��ا���س��ط��راب��ات 

مل ت��ك��ن يف احل�����س��ب��ان، ل��ك��ن الأم����ر 

اأن��ه وفيما تنظر  الأك��رث غ��راب��ة، هو 

ه����ذه ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة »ال�����س��ق��ي��ق��ة« 

يتهدد  خطراً  باعتبارها  ب��ريوت  اإىل 

تتوان  مل  وفيما  مواطنيها،  �سامة 

عن اتخاذ قرار خلفيته �سيا�سية على 

ما يبدو، تعمد بع�ش الدول الغربية 

ك��وج��ه��ة  ل�����ب�����ريوت  ال�����روي�����ج  اإىل 

�سياحية مثلى هذا ال�سيف!

التلغراف  �سحيفة  اأن  والافت 

الربيطانية اأعدت تقريراً مميزاً عن 

العا�سمة اللبنانية بعنوان: »بريوت.. 

املدينة التي نه�ست من جديد«، بقلم 

هندر�سون؛  اإي���ان  امل��ع��روف  ال�سحايف 

الذي اأكد اأن بريوت حتولت وب�سرعة 

اإىل اأح��د اأك��رث املناطق اإب��ه��اراً واإث��ارة 

وترحيباً بالزوار على الأر�ش، ولكون 

ال��ت��ق��ري��ر ي���اأت���ي يف ت��وق��ي��ت ح�����س��ا���ش 

توجه فيه ال�سهام اإىل بريوت، �سنورد 

مقتطفات منه تالياً:

»من نافذة غرفتي يف اأحد فنادق 

من  مزيجاً  اأرى  اأن  اأمكنني  ب���ريوت، 

مبا�سرة  مكان، اأطل  ك��ل  يف  ال��ت��اري��خ 

ع��ث��م��ان��ي��ة، وكني�سة  ق��ل��ع��ة  اآث�����ار  ع��ل��ى 

م���ارون���ي���ة ���س��غ��رية، وت��ن��ت�����س��ر ال��ك��ت��ل 

التي �سكلت يف ما م�سى  اخلر�سانية، 

لتق�سيم  ال�����س��ه��ري  الأخ�������س���ر  اخل����ط 

املدينة.

ع��ن��دم��ا ع���رف اأ���س��دق��ائ��ي اأن��ن��ي 

فعلهم  ردود  انق�سمت  ب��ريوت،  �ساأزور 

ب��ني اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي���رون اأن��ه��ا املكان 

اإثارة يف الوقت احلايل، واأنها  الأكرث 

ق���د ت��ك��ون »ال�����س��يء ال��ك��ب��ري امل��ق��ب��ل«، 

حمو  ي�ستطعوا  مل  ال��ذي��ن  واأول���ئ���ك 

�سورتها من املا�سي على اأنها منطقة 

ن��ظ��ر،  وج��ه��ة  مي��ل��ك  حرب، كاهما 

ل��ك��ن ك���رث ال���ي���وم ي�������س���رون ال�����س��ق��ق 

اأغ���اين  اإىل  وي�����س��ت��م��ع��ون  ب�����ريوت،  يف 

الفنانني اللبنانيني.

ب��ن��اء اخلط  اأع��ي��د  ك��ب��رية  ب�سرعة 

امل�����رة ليحيط  ل��ك��ن ه����ذه  الأخ�������س���ر، 

مب��ن��ط��ق��ة و�����س����ط ب�������ريوت ال���ام���ع���ة 

وامل�����ت�����ج�����ددة، ح���ي���ث يف ال���ك���ث���ري م��ن 

ال��ت��ف��ري��ق بني  ال�سعب  م��ن  الأح���ي���ان، 

ت��ع��ر���ش للق�سف خ��ال  ال���ذي  امل��ب��ن��ى 

الكثرية  البناء  وبينما مواقع  احل��رب، 

واملميزة.

ال��ذي��ن  الأ����س���خ���ا����ش  اأن   ورغ�����م 

حت��دث��ت اإل��ي��ه��م يف ب���ريوت ي��ت��ذك��رون 

الأليم،  ب�سكل مده�ش ما�سي بريوت 

املنازل  دم��ار  عن  الق�س�ش  وي�سردون 

و�سقوط ال�سحايا، لكنهم ي�سرون يف 

الوقت نف�سه على اأن العامل يجب اأن 

اأنها  بتفاوؤل، وعلى  اإىل بريوت  ينظر 

ابتكار وجتديد  مدينة مزدهرة تعيد 

نف�سها..

تقع الكني�سة املارونية ال�سغرية 

ال�����س��خ��م  الأزرق  امل�����س��ج��د  م���ق���اب���ل 

كني�سة  وهناك  ترميمه،  اأعيد  ال��ذي 

اأرث��وذك�����س��ي��ة م���رمم���ة ب��ال��ق��رب من 

من  كاثوليكية، رمبا  ك���ات���درائ���ي���ة 

ال����ت����وت����رات  امل�������س���ت���غ���رب، يف �����س����وء 

الأخ����رية، اأن���ه ي��ج��ري ح��ال��ي��اً ترميم 

الكني�ش اليهودي اأي�ساً، وهذه املعامل 

عن  اأم��ت��ار  نحو  تبعد  كلها  الدينية 

يح�سل  منها  وك��ل  البع�ش،  بع�سها 

من  الهتمام  م��ن  ال��ق��در  نف�ش  على 

اأنها  حيث احلجارة والنقو�سات، كما 

كلها يف �سوارع، حيث ميكنك اأن جتد 

مطعم  ج���ان���ب  اإىل  ف������رياري  ت���اج���ر 

مل�سمم  ك��ب��ري  اأزي�����اء  دار  اأو  غ��ري��ب، 

معروف بجوار ك�سك لبيع اخلبز.

ت���ت���دف���ق الأم���������وال ب���ك���رثة اإىل 

ب���������ريوت، ه���ن���ا ت����وج����د اأب����ن����ي����ة م��ن 

املباين  ع��ن  ف�سًا  الفولذ الأنيق، 

ت��رت��ف��ع يف جميع  ال��ت��ي  ال��زج��اج��ي��ة 

النا�ش  وبع�ش  املدينة،  و�سط  اأنحاء 

لديهم ما يكفي من املال للمخاطرة 

»بور�ش«  �سياراتهم من طراز  بقيادة 

بني �سيارات الأج��رة من املر�سيد�ش، 

وك����ل����ه����ا ت�������س���ري م�����ع�����اً ع����ل����ى ط����ول 

م�سهد  بفخر يف  البحري  الكورني�ش 

ي��ذك��رن��ا ب���ب���ريوت اأث���ن���اء ذروت���ه���ا يف 

ال�ستينات، حيث �سور جنوم ال�سينما 

الرباقة وزوارق »ريفا« ال�سريعة.

���س��ا���س��ل  ���س��اح��ب  اإىل  حت���دث���ت 

»ج���وردون  للغاية  الناجحة  ال��ف��ن��ادق 

ك��ام��ب��ل غ�����راي« ال�����ذي مي��ل��ك ف��ن��دق 

و»ك��ارلي��ل«  ال��دوي�����ش« يف لندن  »وان 

يقتن�ش  رج��ل  وه��و  اأنتيغوا،  يف خليج 

ال���ف���ر����س���ة ع���ن���دم���ا ي������رى واح��������دة، 

م�سروعه »ل��و غ���راي« ه��و واح���د من 

اأح���دث ف��ن��ادق ب���ريوت واأف��خ��م��ه��ا، هو 

يدرك حجم املخاطر، لكنه يعترب اأن 

اللطيف«  »القطاع  اأو  الفنادق  قطاع 

كما ي�سميه يرك تاأثرياً اإيجابياً على 

بريوت، جل�سنا معاً يف مقهى ال�سيجار 

املريح قبل الع�ساء لن�ساهد ح�سداً من 

ال�سباب اللبناين الذكي وهو يختلط 

مع الزوار الدوليني.

يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ع��ل��ى ال��واج��ه��ة 

ال���ب���ح���ري���ة، ال��ت��ق��ي��ن��ا ب���اأح���د ال�����س��ب��ان 

البريوتيني وهو �ساحب مطعم يقدم 

يدعى  وال�سحية  الطبيعية  الوجبات 

كمال مذوق، الذي يرفع �سعار »ن�سنع 

الطعام ولي�ش احلرب«، ويعترب مذوق 

اأوج��ه ال�سبه  اأن��ه يف عامل تتزايد فيه 

بني الدول، تعرف ال�سعوب والثقافات 

عن كثب من خال مطبخها وتراثها 

ال��غ��ذائ��ي، وي��ق��ول اإن���ه ي�سجع اأ���س��واق 

املزارعون  حيث  الأ�سليني،  املزارعني 

ه����م امل���ن���ت���ج���ون ال���ف���ع���ل���ي���ون، ول��ي�����ش 

ال���ت���ج���ار وب���ائ���ع���ي ال���ت���ج���زئ���ة، وح��ي��ث 

ياأتي الفاحون من الريف حمملني 

ب���اخل�������س���روات ال���ط���ازج���ة وال��ف��واك��ه 

والأع�ساب الطبيعية والطبية.

وق��������د اف����ت����ت����ح م����������ذوق م��ط��ع��م 

»طاولة« الرائع، حيث يقدم طباخون 

م����ن ط���اق���م ال���ع���م���ل ي���وم���ي���اً ق��ائ��م��ة 

م���ن امل���ك���ون���ات امل��ح��ل��ي��ة ال���ط���ازج���ة يف 

الأبي�ش،  ال��ب��اط  م��ن  دي��ك��ور جميل 

وال�����رف�����وف اخل�������س���ب���ي���ة، والإ������س�����اءة 

امل���ع���اد ت��دوي��ره��ا وال���زه���ور ال��رائ��ع��ة، 

واإىل ج��ان��ب ال��ب��اب��ا غ��ّن��وج واأ���س��ن��اف 

يف  تتناولها  اأن  ميكن  التي  ال�ساورما 

املتبل  الكبد  هناك  ال�سوارع،  �سناكات 

والب�سرما  والفريكة  ال�ساأن  وحل��م 

الأرمنية وغريها..

مبجرد اأن ي�سري املرء على �ساطئ 

اجلميزة  اأروق���ة  داخ��ل  اأو  الكورني�ش 

امل���زي���د وامل���زي���د  ي��ك��ت�����س��ف  اأن  مي��ك��ن��ه 

ال��ذي خلقوا ج��واً جديداً  النا�ش  من 

�سل�سلة  ه��ن��ا  ل���ب���ريوت،  الإث�������ارة  م���ن 

م��ن امل��ق��اه��ي وحم����ال الأي�������ش ك��رمي، 

ونوادي الريا�سة، واحلانات و�سالت 

املو�سيقى وكثري منها تتوزع بني مبان 

بنيت على الطراز الباري�سي الأنيق. 

���س��ج��اع��اً مب���ا فيه  ك��ن��ت  اإذا  اأم����ا 

اجلنونية  ال��ق��ي��ادة  لتتحمل  الكفاية 

فيمكنك  ال�����س��ام،  ب��ريوت  طريق  على 

اأن ت����زور ال��ب��ق��اع، ح��دي��ق��ة الأخ��وي��ن 

�سادي واملطعم �سغري الذي يتو�سطها 

ه��و امل��ك��ان امل��ث��ايل ل��ا���س��ت��م��ت��اع ببعد 

ظ��ه��ر ي���وم م�����س��م�����ش، وخ�����س��و���س��اً اإذا 

اآث����ار بعلبك غري  ق��م��ت ب��ج��ول��ة ع��ل��ى 

الطريق، وتعد  ع���ل���ى  الع���ت���ي���ادي���ة 

امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة واح���دة م��ن اأف�سل 

املواقع الأثرية واأهمها على الإطاق 

يف املنطقة، وعلى الرغم من الزلزل 

ومرور نحو األفي �سنة عليها، اإل اأنها 

ل تزال تخطف الأنفا�ش.

»امل�����ع�����ب�����د �����س����غ����ري« اأك���������رب م��ن 

رائعة  ويتمتع مبنحوتات  البارثينون 

ل ي�����زال يف ح���ال���ة ج���ي���دة وم��ذه��ل��ة، 

ملعبد  ال�����س��ت��ة  الأع����م����دة  اأن  ح���ني  يف 

اأط��ول  ت��زال قائمة وه��ي  جوبيتري ل 

الأعمدة املكت�سفة.

اإىل  اأط���������ول  ات����خ����ذن����ا ط����ري����ق����اً 

و�سائقي  لل�ساحنات  جتنباً  العا�سمة 

الدراجات النارية املهوو�سني، الطريق 

يطل على اجلبال، حيث البريوتيون 

ي���ق�������س���دون ه�����ذه امل���ن���اط���ق مل��م��ار���س��ة 

راأينا  كما  ال�ستاء،  يف  التزلج  ريا�سة 

اأ�سجار ال�سنوبر والأرز، والافت هو 

البناء  م�ساريع  من  الكثري  هناك  اأن 

غ���ري امل��خ��ط��ط ل��ه��ا، وال���ت���ي مل تنته 

يف ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان، وه���ي تنت�سر 

ت�سعر  لكنك  ال��ت��ال،  ع��رب  ع�سوائياً 

عليها  املرتبة  القت�سادية  بالفوائد 

يف حال اكتملت. 

وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ال���دب���اب���ات 

اجلنود  ينت�سر  العتيقة،  الأم��ريك��ي��ة 

جيداً  ت�سليحاً  امل�سلحون  اللبنانيون 

يف مراكز عدة على الطريق، لذلك ل 

ت�سعر باأن هناك اأي مكان غري اآمن.

 وم�����ع ذل������ك، ف����اإن����ه مل����ن دواع�����ي 

���س��روري اأن اأع����ود ب��ع��د ه���ذه اجل��ول��ة 

ال�����س��ي��اح��ي��ة اإىل ف��ن��دق ل���و غ����راي يف 

العا�سمة بريوت لأتنعم بوقت هادئ 

لأتناول  رمبا  اأو  ال�سحي،  املنتجع  يف 

ال��ع�����س��اء يف اأح����د امل��ط��اع��م ال��ف��اخ��رة 

امل��ح��ال  لأزور  اأو  ب�����ريوت،  و���س��ط  يف 

التجارية الرائعة يف و�سط املدينة.

اتركوا اأفكاركم امل�سبقة يف املنزل، 

املدن  اأكرث  اإح��دى  و�ستجدون بريوت 

اإث�����ارة وت��رح��ي��ب��اً ب���ال���زوار ع��ل��ى وج��ه 

الأر�ش.

احلمامات  ت����زوروا  اأن  تن�سوا  ل 

الرومانية، وامل�سجد الأزرق والكني�سة 

كما  غ��راي،  لو  من  بالقرب  املارونية 

الكثري من  الوطني ي�سم  املتحف  اأن 

الكنوز الأثرية، وهناك ميكنكم روؤية 

�سريط م�سور حول نهو�ش املدينة«.

هبة �سيداين
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غرام وانتقام بين 
كاراكاس والطريق 
الجديدة والكويخات

مل  طويلة  ق�صة  وال�صنطي،  و���ص��اك��ر  ���ص��ادي  ب��ن 

اأنها كامل�صل�صالت التي ت�صل اإىل مئات  تنته، والغريب 

�صاء  ما  اإىل  وثالث..  ثاين  بجزء  فنتفاجاأ  احللقات، 

اهلل.

نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  اأمنية  بطّلة  الق�صة  ت��ب��داأ 

لالأمن العام منذ ا�صتالم اللواء الركن عبا�س اإبراهيم؛ 

املولوي يف  �صادي  املدعو  على  القب�س  تلقي  اأمنية  قوة 

األقي القب�س على  مكتب تابع للوزير ال�صفدي، بعدما 

ب�صبكة  لرتباطهما  واأردين،  قطري  اآخرين  �صخ�صن 

اإرهابية، �صاع �صادي.. )بالإذن من ال�صيدة فريوز(.

يف  املعارك  وت��دور  لبنها،  طرابل�س  تنتف�س  فجاأة 

�صادي..  باإطالق  ويعدون  ال�صيا�صيون  يتدخل  اأحيائها، 

بعد  ع��ك��ار،  اإىل  الإ���ص��ك��الت  فتنتقل  ال��و���ص��ع،  ي��ه��داأ 

ابنيهما،  ملقتل  العكاريون  يثور  ال�صيخن..  ا�صت�صهاد 

الإط��ارات  فُتحرق  ال�صيخن  ملقتل  ب��ريوت  و»تنتف�س« 

فتغتنم  اأحيائها،  يف  املقاتلون  وينت�صر  الطرق،  وتغلق 

ر �صاكر ابن  الفر�صة لت�صفية بع�س احل�صابات.. يحا�صَ

اأُخ��رج من الطريق اجلديدة على وقع  ب��ريوت، وال��ذي 

فل�صطينين  قتلى  ثالثة  �صقوط  بعد  والنار،  الر�صا�س 

ح�صيلة ال�صتباكات التي �صهدتها عملية »الثاأر«، اثنان 

منهما من اأتباع »اأبو بكر«، وواحد من املهاجمن، كما 

التابعية  من  هم  �صقطوا  الذين  اجلرحى  معظم  اأن 

الفل�صطينية.. �صقط الفل�صطينيون يف �صوارع بريوت.. 

�صاعت فل�صطن..

تلقى  والذي  الفكر«،  »القاعدي  �صادي  �صبيل  اأُخلي 

يف  و�صارك  اأفغان�صتان،  يف  ع�صكرية  تدريبية  دورات 

اأمنية  م�صادر  تقول  كما  ال��ع��راق،  يف  قتالية  اأع��م��ال 

مطلعة، وهو م�صجون �صابقًا مدة �صنتن بتهمة النتماء 

 500 بقيمة  مالية  بكفالة  م�صلح،  اإرهابي  تنظيم  اإىل 

توىل  ال��ذي  ال�صابط  اأن  حن  يف  لبنانية،  ل��رية  األ��ف 

مهمة توقيفه ل يزال رهن التحقيق.. وُمنع �صادي من 

»رئا�صي«،  وا�صتقبال  حكومية،  ب�صيارة  وعاد  ال�صفر.. 

بعد ا�صتباكات عنيفة �صقط فيها عدد من القتلى ومئات 

اجلرحى، والقطري رحل بعد تهديد دولته برتحيل 30 

األف لبناين.. �صقطت هيبة الدولة..

اللبناين  ال�صنطي؛  مع هاين  وبداأت  انتهت  حلقات 

النتماء  بتهمة  م�صجونًا  كان  والذي  اأردين،  اأ�صل  من 

اإىل تنظيم القاعدة. ق�صته مع »�صديقته« كحالة البلد 

الذي نعي�س فيه.. فاإكرامًا لها مل يكن بالإمكان تكملة 

اأمرهما  فافت�صح  يعي�صونها،  كان  التي  ال�صرية  احلياة 

وخا�صت  كاراكا�س،  يف  اأُطلق  الذي  الر�صا�س  ب�صوت 

اللبنانية معركة يف �صوارع راأ�س بريوت، كان  الأجهزة 

ح�صيلتها مقتل اأحد امل�صلحن واعتقال هاين ال�صنطي 

و»غرام«، واإ�صابة �صابط وعدد من الع�صكرين.

�صجن  يف  �صنوات  خم�س  ق�صى  قد  ك��ان  ال�صنطي 

اإث��ر  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  اإىل  الن��ت��م��اء  بتهمة  روم��ي��ة 

�صكلوا  له  زمالء  مع  اللبناين  الق�صاء  اأم��ام  حماكمته 

يف  ب�صلوعها  اعرتفت  التي  ال�13،  مبجموعة  ُعرف  ما 

اغتيال الرئي�س رفيق احلريري.

�صكرًا ل�»غرام« التي ك�صفت ما مل ت�صتطع الأجهزة 

بالطبل  البيت  رب  كان  »اإذا  قال:  من  ف�صدق  ك�صفه، 

�صاربًا.. ف�صيمة اأهل البيت الرق�س«.

ال��ق�����ص��ة وت���ب���داأ ق�����ص��ة ج���دي���دة، بطلها  ت��ن��ت��ه��ي 

لنقل  اخلا�صة  طائرته  اأر�صل  الذي  الغام�س  الرئي�س 

اللبنانين الذين خطفوا يف �صورية. الطائرة يف تركيا، 

اإعالمي،  توتري  بعد  املطار،  يف  انتظروا  وال�صيا�صيون 

فهل اخلطاأ وقع من ترجمة اللغات، اأو من ال�صيا�صين، 

والأهايل  ال�صورين،  بيتهم  و�صي  الأت��راك  بيقول  »�صي 

ناطرين.. لكن �صو ذنب املخطوفن«؟!

�سعيد عيتاين



يردد عدد من امل�س�ؤولني يف ال�سلطة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ه����ذه الأي������ام ح��دي��ث��اً عن 

�سرورة النتظار اإىل ما بعد النتخابات 

الأم����رك����ي����ة، ق��ب��ل ال���ق���ي���ام ب�����اأي خ��ط���ة 

���س��ي��ا���س��ي��ة ك���ب���رة، وي���ق����ل ال��ب��ع�����ض من 

الأم��رك��ي  الرئي�ض  اإن  ���س��راح��ة،  ه����ؤلء 

طلب من رئي�ض ال�سلطة ال�سمت يف هذه 

ال��ف��رة احل���رج���ة، واإن����ه ب��ع��د جن��اح��ه يف 

ت�ؤمن  للحل،  روؤي��ة  �سيدعم  النتخابات 

قيام دولة فل�سطينية.

ال����ع���د الأم���رك���ي اجل�����اري ال��ك��ام 

و���س��ل���ك  ن����ع���ه،  م���ن  الأول  ل��ي�����ض  ع��ن��ه 

ال�سلطة الفل�سطينية جتاه هذا الن�ع من 

الأق��ل  على  اأي�ساً،  ج��دي��داً  لي�ض  ال���ع���د 

منذ اآون���ة ال��ك��ام ع��ن روؤي���ة ب��ض الب��ن 

الع�دة  يريد  من  وي�ستطيع   ،2003 ع��ام 

ال���راء،  اإىل  قليًا،  اأق��ل  اأو  �سن�ات،  اأرب��ع 

ويعيد قراءة الت�سريحات وامل�اقف التي 

اأن  ال�سلطة،  اإىل  اأوب��ام��ا  و���س���ل  راف��ق��ت 

الفعلية  النتائج  وي��رى  الكثر،  ي�ستنتج 

ل�سن�ات النتظار، والرك�ن اإىل الأكاذيب 

�سيتغر  �سيء  اأن ل  والأرج���ح  وال���ع���د، 

يتعلق  حني  خ�س��ساً  املقبلة،  ال�سنة  يف 

الأم���ر ب��ال��ع��اق��ات الأم��رك��ي��ة م��ع كيان 

ميكن  الذي  ال�حيد  وال�سيء  الحتال، 

ال��ت��ي��ق��ن م��ن��ه، ه���� اأن ال��رئ��ي�����ض احل���ايل 

العاقة  �سي�ؤكد على  انتخابه  يعاد  حني 

الن�عية وال�ثيقة مع »دولة« الحتال، 

ومثله �سيفعل الرئي�ض املنتخب حديثاً يف 

دخ�له الأول اإىل البيت الأبي�ض.

يلفت  م���ا  ل��ك��ن  ه��ن��ا،  ج��دي��د  ل  اإذاً، 

املت�سلة  الت�سريحات  من  اأك��ر  النتباه 

ب�����ج�����ب ان���ت���ظ���ار ن���ت���ائ���ج الن���ت���خ���اب���ات 

الأم��رك��ي��ة، ه� ح��ال »الن��ت��ظ��ار« العامة 

ال�سيا�سية  والق�ى  ال�سلطة  اأدخلت  التي 

الفل�سطينية، ق�سية ال�سعب الفل�سطيني 

ف��ي��ه��ا، ال���ك���ل يف ح����ال ان���ت���ظ���ار؛ ان��ت��ظ��ار 

امل�����س��احل��ة، وان���ت���ظ���ار ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح���لت 

ال���ع���رب���ي���ة، وان����ت����ظ����ار م�����اق����ف ح��ك���م��ة 

الح����ت����ال اجل����دي����دة، وان���ت���ظ���ار ن��ت��ائ��ج 

انتخابات هنا، و�سع�د ق�ة �سيا�سية هناك، 

ياحظ  اأن  امل��رء  وي�ستطيع  هب�طها،  اأو 

على  النتظارية  اللغة  �سيطرة  بب�ساطة 

خطاب جممل الق�ى الفل�سطينية؛ على 

تعدد روؤاها وت�جهاتها.

ال��ق�����س��ي��ة  اأن  ت���خ���ي���ل  ال���ع���ب���ث  م����ن 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م��ف�����س���ل��ة ع���ن ال����اق���ع 

بالكثر مما  ت��ت��اأث��ر  ل  اأن��ه��ا  اأو  ال��ع��رب��ي، 

ال��ع��امل ك��ل��ه، لكنه م��ن اجلن�ن  ي���دور يف 

املقابل و���س��ع ق�سية حت��رر وط��ن��ي يف  يف 

ث��اج��ة الن��ت��ظ��ار، والك��ت��ف��اء م��ن الفعل 

مبمار�سة فن النتظار، ور�سد الت�قعات، 

وبناء امل�اقف على اأ�سا�سها.

يف الأم�����ض ال��ق��ري��ب ان��ت��ه��ت اجل���ل��ة 

ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن����ت����خ����اب����ات  م����ن  الأوىل 

من  اأي  ي��ن��ج��ح  اأن  دون  م���ن  امل�����س��ري��ة، 

الكا�سحة  الن�سبة  حتقيق  يف  املر�سحني 

الرئا�سة،  �سدة  اإىل  مبا�سرة  تاأخذه  التي 

اثنني  ب��ني  اإع����ادة  ج���ل��ة  م�سر  وتنتظر 

م�����ن امل����ر�����س����ح����ني، و�����س����ط اع����را�����س����ات 

واحتجاجات من مر�سحني اآخرين.

ل �سك يف اأن م�سر ت�سهد حدثاً كبراً 

ون�عياً، وله الكثر من الإيجابيات، لكن 

على  لي�ست  م�سر  اأن  اأي�ساً  ال�ا�سح  من 

عتبة اخلروج من الأزمة، وا�ستعادة الدور 

العرب،  الكثرون من  اإليه  يتطلع  الذي 

ملمار�سة  م�سر  ع����دة  اأن  ي���رون  وال��ذي��ن 

دورها الق�مي الكبر �سيعيد ر�سم وقائع 

ج��دي��دة يف الإق��ل��ي��م ك��ل��ه، وع��ل��ى م�ست�ى 

م�قع العرب يف عامل الي�م.

قبل هذه اجل�لة، كان الفل�سطيني�ن 

ي��ن��ت��ظ��رون، و���س��رع���ا يف ان��ت��ظ��ار اجل�لة 

اأن  جميعهم  ي��ت��ح��دث  والآن،  ال��ث��ان��ي��ة، 

ع�سا  لي�ض  م�سر  يف  ال��رئ��ي�����ض  ان��ت��خ��اب 

البلد  ه���ذا  م�����س��ك��ات  �ستنهي  ���س��ح��ري��ة 

دف��ع��ة واح�����دة، ك��م��ا ي��ت��ف��ق اجل��م��ي��ع على 

مب�سكات  م�سغ�لة  �ستظل  القاهرة  اأن 

اأي حم��ل��ي��ة مت���ام���اً،  ال���ط���اب���ع،  م�����س��ري��ة 

اللتفات  تبداأ  اأن  قبل  ط�يلة،  ل�سن�ات 

للدور يف الإقليم، وهذا من دون الدخ�ل 

���ع ب��ال��ف��ع��ل ح�����ل ه��ذا  يف م���ا ه���� م���ت����قَّ

الق�سية  اإىل  بالن�سبة  خ�س��ساً  ال���دور، 

الفل�سطينية.

قبل ذلك حدثت انتخابات يف ت�ن�ض، 

ووقع تغير يف املغرب، وحبذا ل� اأن باحثاً 

الفعلية  امل��ت��غ��رات  ي��ر���س��د  متخ�س�ساً 

الفل�سطينية؛  الق�سية  التي وقعت جتاه 

ق�سية العرب الأوىل، والق�سية املركزية، 

ب��ع��د ت��ل��ك ال���ق��ائ��ع، وذل���ك م��ع القناعة 

احلك�مات  تلك  بحق  والفعلية  امل�سبقة 

ملحة  ق�سايا  معاجلة  اإىل  الل��ت��ف��ات  يف 

مل�اطنيها.

ب���ب�������س���اط���ة، ي���ت����ج���ب اخل��������روج م��ن 

ول  عبثي،  اأي�ساً  بب�ساطة  لأنه  النتظار، 

الفل�سطينية  الق�سية  طائل منه، وع�دة 

عرب  تتم  وامل��ن��ا���س��ب  ال��ائ��ق  مكانها  اإىل 

ال��ذي منحها  طريق واح��د، ه� الطريق 

النتظار  ع��ن  الكف  اأ���س��ًا؛  املكانة  تلك 

واإط����اق م��ق��اوم��ة وطنية  اأ���س��ك��ال��ه،  بكل 

فاعلة، لأن الحتال، بب�ساطة، ل ينتظر، 

فه� ي�ست�طن ويهّ�د ويقتل ويعتقل.

نافذ �أبو ح�سنة  

فــن االنتظـــار الـفـلـسـطيــني
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 تناه�ض وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى ال����دوام ح��ق ال��ع���دة 

اقُتلع�ا  التي  ديارهم  اإىل  الفل�سطينيني  لاجئني 

اأمركي غر  منها، ويحظى كيان الحتال بدعم 

حمدود مل�قفه من القرار الدويل 194، الذي ين�ض 

على حق الاجئني يف الع�دة اإىل ديارهم وبي�تهم 

والتع�ي�ض عن ممتلكاتهم اأي�ساً.

على  املفت�حة  الأم��رك��ي��ة  احل���رب  �سياق  ويف 

الاجئني وحقهم يف الع�دة، فقد قدم 30 �سينات�راً 

يتعلق  ق��رار  م�سروع  الأم��رك��ي  ال�سي�خ  يف جمل�ض 

القرار  م�سروع  وي�جه  الفل�سطينيني.  بالاجئني 

���س���ؤال  وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي��ة ل��اإج��اب��ة على 

فل�سطيني  اخلم�سة مايني لجئ  »كم من  يق�ل: 

م��ن وك��ال��ة الأمم  مم��ن يتلق�ن م�����س��اع��دات ح��ال��ي��اً 

الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل  ل��غ���ث  املتحدة 

»الأونروا«، هم حقاً اأ�سخا�ض نزح�ا من بادهم يف 

»اإ�سرائيل«؟  من  اأو  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

اأو  النازحني  ه���ؤلء  ن�سل  وك��م منهم هم فقط من 

اأحفادهم«؟

وت��ب��ن��ى ه���ذا ال���ط���رح ال�����س��ي��ن��ات���ر اجل��م��ه���ري 

م�����ارك ك�����رك، امل����ع����روف ب��دع��م��ه ال��ك��ب��ر ل��ك��ي��ان 

املخ�س�سات  للجنة  جل�سة  خال  وذل��ك  الحتال، 

ت��ن��اول��ت م���ازن��ة وزارة اخل��ارج��ي��ة  ال��ك���ن��غ��ر���ض،  يف 

العمليات  خم�س�سات  وقان�ن   ،2013 املالية  لل�سنة 

الأم���ال  تذهب  اأي��ن  ملعرفة  اخلارجية، يف حماولة 

املخ�س�سة ل�»الأونروا«، من م�ازنة وزارة اخلارجية 

الأمركية، على حد ق�ل مقدمي م�سروع القرار.

اإىل  اخلارجية  وزي��رة  »ت�جيه  اللجنة  وق��ررت 

تزيد على  م��دة زمنية ل  لها خ��ال  تقدمي تقرير 

عام واحد، بعد ت�سريع هذا القرار، على اأن يت�سمن 

التقرير الأم�ر التالية:

1- الرقم التقريبي ملن تلقى خدمات يف العام املا�سي 
اإقامتهم فل�سطني  من »الأون���روا«، ممن كان مكان 

بني حزيران )ي�ني�( 1946 واأيار )ماي�( 1948، ثم 

نزح�ا كنتيجة لل�سراع العربي »الإ�سرائيلي«.

2- رقم تقريبي لن�سل اأو اأحفاد ه�ؤلء املذك�رين يف 
البند الأول.

3- اإىل اأي مدى ي�ؤدي ت�فر هذه اخلدمات له�ؤلء 
الأ�سخا�ض اإىل زيادة يف »امل�سالح الأمنية لل�ليات 

املتحدة الأمركية وحلفائها يف ال�سرق الأو�سط«.

4- امل��ن��ه��ج��ي��ة وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي راف���ق���ت اإع�����داد 
التقرير، بح�سب ن�سخة من الطلب ن�سرتها �سحف 

اأمركية«.

وك����ان ال��ت��ق��دم مب�����س��روع ال���ق���رار امل���ذك����ر ح��از 

الي�مني  الأم��رك��ي��ة  الإع���ام  و�سائل  اهتمام  على 

م�سروع  اأن  ه��ن��اك  ال�سحافة  ذك���رت  اإذ  امل��ا���س��ي��ني، 

5 مايني  هناك  كان  اإذا  »ما  يتمح�ر ح�ل  القرار 

لجئ فل�سطيني، اأم اأنهم فقط 30 األفاً«؟

يذكر اأنه يف حال اأقر هذا القان�ن، ف�سيحجب 

عن »الأون��روا« نح� ربع ميزانيتها، التي ت�سل اإىل 

250 ملي�ن دولر، تغطيها ال�ليات املتحدة �سن�ياً.

عبد �لرحمن نا�سر

واشنطن تستهدف 
الالجئين الفلسطينيين

الرئي�ض اأوباما م�سافحاً اأب� مازن.. بح�س�ر نتنياه�
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يف ال����ق���ت ال�����ذي ت���دف���ع ح��ك���م��ة الح���ت���ال 

التهجري،  القتاعي  »برافر«  خمطط  لتطبيق 

النقب،  يف  ال��ي��ه���دي��ة  امل�ست�طنات  اإق��ام��ة  ت���ا���س��ل 

ل��ل��ي��ه���د ل��ان��ت��ق��ال لل�سكن  ال��ت�����س��ه��ي��ات  وت��ق��دمي 

فيها. ويت�سح من املعطيات املقدمة مل�ؤمتر »تط�ير 

يف  املا�سي  الأ�سب�ع  انعقد  ال��ذي  واجلليل«  النقب 

م�ست�طنات   10 لإق��ام��ة  خططاً  هناك  اأن  النقب، 

جديدة.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ل��م���ؤمت��ر، 

ف��ق��د اأق���ام���ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال خ���ال ال�����س��ن���ات 

املا�سية ت�سع م�ست�طنات يف النقب، هي: �سل�ميت، 

ونافييه، وبني نيت�سارمي، وبني دكاليم، واإلياب، نيطاع، وحران، وكرميت، و�سيزوف، وتقدم ت�سهيات لتحفيز اليه�د 

على النتقال لل�سكن يف النقب. وح�سب معطيات ما ت�سمى وزارة »تط�ير النقب واجلليل«، فاإن معدل عدد ال�سكان يف 

امل�ست�طنات املذك�رة 100 �سخ�ض لكل م�ست�طنة، وقد اأكد وزير »تط�ير النقب واجلليل«؛ �سيلفان �سال�م، خال كلمته 

واإ�سكانهم يف  األف يه�دي للنقب،   300 امل�ست�طنات، وا�سعة ن�سب عينها جلب  اإقامة  اأن وزارت��ه �ست�ا�سل  امل�ؤمتر،  يف 

امل�ست�طنات اجلديدة والقائمة، وقال اإنه �سي�ا�سل العمل لتح�يل النقب اإىل مركز اقت�سادي هام، م�سراً اإىل اأن ثمة 

خطة لإقامة مطار دويل يف النقب.

واأكد �سال�م اأن احلك�مة ا�ستثمرت يف الأع�ام 2009-2012 نح� 1.7 مليار �سيكل لتط�ير النقب، منها 360 ملي�ن 

�سيكل لا�ستيطان.

غزة  قطاع  من  اإخ��اوؤه��م  مت  الذين  امل�ست�طنني  من  ق�سماً  اأن  اإىل  امل���ؤمت��ر  على  عر�ست  التي  التقارير  وت�سر 

هم  النقب  يف  لاإقامة  يت�جه�ن  ممن  عالية  ن�سبة  ثمة  واأن  النقب،  يف  لاإقامة  ت�سهيات  على  ح�سل�ا   ،2004 عام 

م�ست�طن�ن اأيدل�جي�ن. وبحث امل�ؤمتر ملف ال�ستيطان يف النقب وت�فر فر�ض عمل ونقل مراكز التدريب الع�سكرية 

وق�اعد اجلي�ض اإىل منطقة اجلن�ب، اإ�سافة اإىل خطة لإقامة مطار دويل.

البناء  م�ساريع  من  كبراً  ع��دداً  اأقامت  اأخ��رى،  وزارات  اأنها، ومب�ساعدة  واجلليل«  النقب  »تط�ير  وزارة  واأعلنت 

�س�ارع  �سبكات  اإقامة  ال�ستيطان، ف�سًا عن  لت�سجيع  اليه�دية  التجمعات  والثقافية يف  الرب�ية  واملراكز  واملدار�ض 

لت�سهيل امل�ا�سات، وت�سجيع اإقامة مراكز �سناعية وجتارية �سخمة خلقت فر�ض عمل لأعداد هائلة.

استمرار تهويد النقب

�سيلفان �سال�م يف م�ؤمتر »تط�ير النقب واجلليل«



ب���ح���ك���م وج������ده�����م وان���ت�������س���اره���م يف 

خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ي��ت��اأث��ر 

خ�س��ساً  الأح���داث،  بكل  الف�سطيني�ن 

والجتماعية،  القت�سادية  الناحية  من 

ونهر  ال��ب��داوي  مثًا  ال�سمال  خميمات 

بالأحداث  مبا�سر  ب�سكل  تاأثرت  ال��ب��ارد، 

الأم���ن���ي���ة الأخ��������رة يف ت���ل���ك امل��ن��ط��ق��ة، 

على  �سلباً  القت�سادي  اجلم�د  وانعك�ض 

حياة الفل�سطينيني، من الناحية الأمنية 

ف�سل ال��ك��ث��رون يف رب��ط ه��ذه الأح���داث 

وح�����ادث اأم��ن��ي��ة حم���ددة يف خميم عني 

احلل�ة مثًا لزج املخيمات الفل�سطينية 

يف ����س���راع���ات م�����س��ب���ه��ة، ذل�����ك ي��ط��رح 

الفل�سطينية  املرجعية  ت�حيد  ���س��رورة 

وت���ف���ع���ي���ل ال���ل���ج���ان ال�����س��ع��ب��ي��ة يف ه���ذه 

املرحلة بالذات، وعلى خمتلف الأ�سعدة 

من  والأم��ن��ي��ة  وال�سيا�سية  الجتماعية 

خ����ال و���س��ع خ��ط��ة ع��م��ل ي�����س��رك بها 

الفل�سطيني،  بامل��س�ع  املعنيني  جميع 

وال���ب���دء يف امل��������س����ع ي��ت��ط��ل��ب الإج���اب���ة 

على ال�س�ؤال التايل: هل الأول�ية الي�م 

اجتماعية اأو �سيا�سية اأو اأمنية؟

الي�مية  احل��ي��اة  اإدارة  ف��ك��رة  ت��ك��ّر���س��ت 

اإق��ام��ة جلان  لأه���ايل املخيمات م��ن خ��ال 

�سعبية يف املخيمات يف اتفاق القاهرة الذي 

ن�����ض يف ب��ن���ده ع��ل��ى اإن�����س��اء جل���ان حملية 

رعاية  بهدف  املخيمات  يف  للفل�سطينيني 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الي�مية  املعي�سية  امل�سالح 

ال�سلطات اللبنانية. 

هذه  وج����د  ف��ك��رة  ا�سطدمت  ميدانياً 

وبالرغم  امل�سلح،  الكفاح  وج�د  مع  اللجان 

م���ن الت���ف���اق اأع���ط���ى ���س��اح��ي��ات وا���س��ع��ة 

لهذه اللجان، اإل اأن ال�سرورات الع�سكرية 

�سيطرة  اإىل  اأدت  الأر�����ض  ع��ل��ى  والأم��ن��ي��ة 

ك��ان من  ال���ذي  امل�سلح  اأك���رب جل��ه��از لكفاح 

لهذه  التنفيذية  الأداة  يك�ن  اأن  املفر�ض 

ال��ل��ج��ان، وك���ان ال���دور الأب����رز يف املخيمات 

لك�ادر الكفاح امل�سلح انطاقاً من »الهيبة« 

ال���ت���ي مت��ث��ل��ه��ا ال����ق�����ة وال�������س���اح يف زم���ن 

ع�سكري بامتياز.

وكان دور اللجان ال�سعبية ب�سكل رئي�سي 

الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  م�سالح  رع��اي��ة 

وال�������س���ه���ر ع���ل���ى ت����اأم����ني ح����اج����ات ال��ن��ا���ض 

احلياتية من كهرباء وماء ومعاجلة البنى 

يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  التحتية، 

والأمن  الداخلية  ك�زارة  اللبنانية  الدولة 

الجتماعية  وامل�ؤ�س�سات  والأون�����روا  ال��ع��ام 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة الأخ��������رى، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 

���س��اح��ي��ات يف م��������س����ع ح���ل ال���ن���زاع���ات 

الفردية.. وغر ذلك.

ل����ك����ن ف���ع���ل���ي���اً ت������راج������ع ه�������ذا ال�������دور 

»الج���ت���م���اع���ي ال����ط���ن���ي« حل�����س��اب ال����دور 

»ال�����س��ي��ا���س��ي ال����ط���ن���ي«، ب��اع��ت��ب��ار اأن ه��ذه 

املرجعيات  ب��ي��د  اأداة  اإىل  حت��ّ�ل��ت  ال��ل��ج��ان 

�سّكلت  ك���ن��ه��ا  الفل�سطينية،  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

وب��ط��ري��ق��ة غ��ر م��ب��ا���س��رة �سلة و���س��ل بني 

ال���ق���ي���ادة وال���اج���ئ���ني، ب��ع��د ذل����ك ت��ع��ددت 

اختيار  ح�سر  وال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ات 

الفل�سطينية،  ال��ف�����س��ائ��ل  م���ن  اأع�����س��ائ��ه��ا 

احلالة  تقدم  وم��ع  فتح،  حركة  وخ�س��ساً 

ال�سيا�سية  التكتيكات  وت��راج��ع  الع�سكرية 

ت��راج��ع  ال���ل���ج���ان، وب���ال���ت���ايل  ت���راج���ع دور 

عام،  ب�سكل  احلياتية  باجل�انب  الهتمام 

خال هذه املرحلة مل يتبل�ر اأي دور فعال 

باملرجعية  ملحقة  كانت  بل  اللجان،  لهذه 

ال�سيا�سية والع�سكرية.

اللجان  فقدت  الر�سمية،  الناحية  من 

لكنها  ال��ق��اه��رة،  ات��ف��اق  ب��اإل��غ��اء  �سرعيتها 

ا����س���ت���م���رت واق����ع����ي����اً، وك����ان����ت ب�����س��ك��ل غ��ر 

على  امل�سيطر  الف�سيل  ب��ي��د  اأداة  مبا�سر 

منظمة التحرير الفل�سطينية حركة فتح، 

امل�ج�دين يف  الف�سيل  ومب���ازن��ات لأف��راد 

جلان  باإن�ساء  ذل��ك  و�ساهم  فقط.  اللجان 

الفل�سطيني خارج  التحالف  م�ازية لق�ى 

حما�ض،  ح��رك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة 

اإىل  الأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف  التناف�ض  واأدى 

تفعيل ن�سبي بدورها يف هذا املخيم اأو ذاك، 

يف  كانق�سام  تبل�ر  نف�سه  ال���ق��ت  يف  ولكنه 

احلالة الفل�سطينية على �سعيد املخيمات.

ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال����ل����ج����ان  دور  ت�������س���اع���د 

ب�����س��ك��ل ب���ط���يء ج������داً م����ع رف�����ع م�����س��ت���ى 

اله���ت���م���ام ب��امل��خ��ي��م��ات م���ن ج��ه��ة، وت��ط���ر 

ال����ع���ي ب��الأه��م��ي��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل��اج��ئ��ني 

وب����داأت  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن  الفل�سطينيني 

م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة واإع������ادة ت���زي��ع 

���س��ب��ك��ات ال�����س��رف ال�����س��ح��ي، خ�����س������س��اً يف 

خم��ي��م��ات ع���ني احل���ل����ة و���س��ات��ي��ا، وب���رج 

ال��رباج��ن��ة وب����رج ال�����س��م��ايل وال��ر���س��ي��دي��ة، 

امل���ؤ���س�����س��ات الجتماعية  ع��م��ل  ت��ط���ر  وم���ع 

واحل���ق����ق���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ال�سعبية  ال��ل��ج��ان  اأداء  ت��ط���ر  وال��دول��ي��ة، 

الن�سبي  ال��ع��ام  ال�ستقرار  حالة  و�ساهمت 

مع  ذل���ك  وت��راف��ق  الأداء،  ه���ذا  حت�سني  يف 

وال�سباب  برامج متن�عة لاأطفال  اإطاق 

التن�سيق  م�����س��ت���ى  ت��ط���ر  ك��م��ا  وال��ن�����س��اء، 

بع�ض  يف  وو���س��ل  الأون�����روا،  م��ع  خ�س��ساً 

املبا�سر على  الإ���س��راف  درج��ة  اإىل  امل�ساريع 

تنفيذ م�ساريع البنى التحتية التي تنفذها 

الأونروا. 

خال ال�سن�ات الثاث املا�سية طرحت 

انتخاب  اإمكانية  حق�قية  جهة  م��ن  اأك��ر 

اللجان ال�سعبية كحل للكثر من الق�سايا 

واخل������روج م���ن ح��ال��ة الن��ق�����س��ام واإ���س��ف��اء 

�سرعية �سعبية عليها، وكانت هناك جتربة 

يف  �ساتيا  خميم  يف  مت�ا�سعة  انتخابية 

العام 2007، لكنها مل تنجح ب�سبب اإهمالها 

من الق�ى الفل�سطينية، واعتبار اأن هناك 

الف�سائل  ب��ع�����ض  م���ن  م��ع��ل��ن  غ���ر  رف�����س��اً 

النتخابات،  الرئي�سية لفكرة  الفل�سطينية 

ومت���ث���ل ذل�����ك ب���ال�������س���رع���ة يف ت��خ�����س��ي�����ض 

م�ازنات لعدد من اللجان امل�ج�دة للقيام 

اللجان  دور  »اإحياء  عن�ان  حتت  مب�ساريع 

ال�سعبية« كمناورة بديلة عن النتخابات.

الي�م، تلعب اللجان ال�سعبية دوراً اأكرب 

لكنه مازال بحاجة اإىل تط�ير، واأهم تلك 

الجتماعي  الأم��ن  اأوا���س��ل  متتني  الأدوار 

م���ن خ����ال م��ت��اب��ع��ة امل�����س��اري��ع ال��ت��ن��م���ي��ة 

وم�ساكل البناء الع�س�ائي وال�سعي لإدخال 

امل��خ��ي��م��ات، و���س��ي��ان��ة  اإىل  م������اد الإع����م����ار 

ال�����ح����دات ال�����س��ك��ن��ي��ة الآي����ل����ة ل��ل�����س��ق���ط، 

ال��ت��ف��اع��ل مع  وحت�����س��ني البيئة م��ن خ���ال 

البلديات، وحماولة اإيجاد حل�ل للم�ساكل 

ال��رب���ي��ة م��ن خ���ال تفعيل احل�����ار مع 

والأه���ل  امل��در���س��ة  اأي  امل��ب��ا���س��ري��ن،  املعنيني 

وال��ت��ل��م��ي��ذ وم���ع���اجل���ة م�����س��اك��ل ال��ر���س���ب 

الدور  اإىل  بالإ�سافة  والبطالة،  والت�سرب 

الكبر والهتمام بامل��س�ع ال�سحي ب�سكل 

امل���ؤ���س�����س��ات ال�سحية  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  اأك����رب 

الفل�سطيني،  الأح��م��ر  وال��ه��ال  ك��الأون��روا 

واإقامة ندوات الت�عية ال�سحية من منط 

خماطر الإدمان والنفايات الطبية.

ول �سك اأن عملية رفع ال�عي ال�سيا�سي 

امل���خ���ي���م���ات وال���ت���ج���ّم���ع���ات  ل���اج���ئ���ني يف 

مب��خ��ت��ل��ف ف���ئ���ات���ه���م، ل ت�������زال م����ن اأه����م 

اللجان،  ه��ذه  عمل  تط�ير  يف  الأول����ي���ات 

وتعرب  للمجتمع  حقيقي  انعكا�ض  لت�سكل 

ع����ن م�����س��احل��ه ب�����س��ك��ل اأك������رب م����ن خ���ال 

التاأ�سي�ض لعملية انتخاب اللجان ال�سعبية 

م����ن ال���اج���ئ���ني، وذل������ك ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��زي��ز 

الدميقراطية  ب��احل��ق يف مم��ار���س��ة  ال���ع��ي 

الهيئات  يف  ممثليهم  ان��ت��خ��اب  خ���ال  م��ن 

وامل����ؤ����س�������س���ات، وف���ت���ح اأب���������اب الن����خ����راط 

ال���ط����ع���ي ل��ل�����س��ب��اب وامل�������راأة وال��ق��ط��اع��ات 

التخ�س�سية بالتمثيل النتخابي لهيئاتها، 

املجتمع  تنظيم  مب�ست�ى  الرقي  وبالتايل 

وممثلني  هيئات  خ��ال  م��ن  الفل�سطيني 

على  والت�سجيع  الدميقراطي  بالنتخاب 

�سرعي،  ب�سكل  للهيئات  التمثيل  تر�سيم 

دميقراطي اإزاء املجتمع اللبناين امل�سيف، 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ت��ق��ن��ي��ات امل��م��ار���س��ة 

الن��ت��خ��اب��ي��ة، وخ�����س������س��اً ال���رق���اب���ة على 

هذه  و�سفافيتها،  النتخابات  دميقراطية 

اأبرز التحديات للمجتمع  اخلط�ات ت�سكل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب��ك��ل م��ك���ن��ات��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والجتماعية.

ن���ت���ي���ج���ة ح�����ال�����ة ال����ف����ق����ر امل������دق������ع يف 

امل���خ���ي���م���ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي اأف������رزت 

ال�سلبية،  وال��ظ���اه��ر  امل�ساكل  م��ن  الكثر 

ي��ع��ت��رب الن���ط���اق م���ن حت�����س��ني ال��ظ��روف 

الج��ت��م��اع��ي��ة ل��اج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

اإي��ج��اب��اً  يف ل��ب��ن��ان، الأ���س��ا���ض ال���ذي ينعك�ض 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ت���ي��ات، وذل����ك يتكامل 

اإدارة  يف  ال�سعبية  اللجان  دور  تفعيل  م��ع 

امل��خ��ي��م��ات واله��ت��م��ام ب��ال������س��ع الإن�����س��اين 

الجتماعي بالدرجة الأوىل.

�سامر ال�سياوي
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إدارة شؤون المخيمات الفلسطينية في لبنان
أولـويـة اجتمـاعـيـة أو سيـاسيــة أو أمـنـيـــة؟

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

الشباب الفلسطيني في لبنان
»مافيا« لتسهيل الهجرة

ي�اجهها  التي  بالتحديات  اخلا�سة  العمل  ور���ض  اإح��دى  خ��ال 

اأكر من طرف وج�د �سما�سرة  اأكد  ال�سباب الفل�سطيني يف لبنان، 

لت�سهيل هجرة ال�سباب يف املخيمات اإىل خارج لبنان، واأ�سار بع�سهم 

بلغاريا  مثل  اأوروب��ي��ة  دول  اإىل  كثيفة  هجرة  حركة  هناك  اأن  اإىل 

املهاجرون  ي�اجهها  التي  املخاطر  ال�ر�سة  يف  وع��ر���ض  وال��ي���ن��ان، 

بطريقة غر �سرعية، الأمر الذي اأدى اإىل مقتل عدد منهم خال 

العام املا�سي غرقاً.

 وخ�����ال ع���ر����ض جم��م���ع��ات ال��ع��م��ل، مت ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأب����رز 

اإىل  والنتقال  بقدراتهم  للثقة  ال�سباب  ا�ستعادة  ومنها:  التحديات 

م�قع املبادرة والفعل والتاأثر يف العمل الن�سايل الفل�سطيني، من 

خال م�ساركة ال�سباب والفتيات يف امل�ؤ�س�سات والأحزاب ال�سيا�سية، 

�سبابية  حركة  ت�سكيل  باجتاه  يدفع  وم�ؤثراً  وا�سحاً  دوراً  لياأخذوا 

ال�ستجابة حلق�ق  واملعنيني  ال�ساأن  اأ�سحاب  �ساغطة تفر�ض على 

ال�سباب.

عن  البحث  يف  وال��ن���ادي  الحت���ادات  دور  امل�سارك�ن  وا�ستعر�ض 

الفل�سطيني  ال�سباب  ي�اجهها  التي  امل�ستع�سية  للم�ساكل  حل�ل 

اأزمة  تفاقم  العربية، حيث  ال��دول  يف  اأماكن جل�ئه، وخ�س��ساً  يف 

ال�سباب،  اإىل م�ست�يات خميفة بني �سف�ف  ارتفعت  التي  البطالة 

مدار�ض  يف  التعليمي  امل�ست�ى  وتراجع  التعليمية  الأو�ساع  وت��ردي 

ي�اجهها  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ي  التعليم  اأزم���ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأون�����روا، 

الطلبة الفل�سطيني�ن، وخ�س��ساً يف خميمات لبنان بفعل الق�انني 

الأق�����س��اط  وغ���اء  اجل��ام��ع��ي  التعليم  تكاليف  وارت��ف��اع  اللبنانية، 

ت�ستفحل  باتت  التي  الأخ���رى  الجتماعية  امل�سكات  من  وغرها 

بني �سف�ف ال�سباب بفعل الأو�ساع املزرية التي يعي�س�نها واملخاطر 

التي  الجتماعية  الآف��ات  من  العديد  انت�سار  جلهة  عليها  املرتبة 

تهدد م�ستقبل ال�سباب.
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ا���ش��ت��م��رت م��ع��ان��اة ال�����ش��م��ال ب��ع��د مقتل 

ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ع��ب��د ال���واح���د ع��ل��ى حاجز 

ل��ل��ج��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين، وت���وات���ر اخل��ط��اب��ات 

ب��ال��ع�����ش��ك��ري��ن، يف حم��اول��ة للزج  امل���ن���ددة 

باملوؤ�ش�شة الع�شكرية يف قلب ال�شراع.

�شرارة اخلالفات انتقلت اإىل العا�شمة 

بريوت، ف�شاهد اللبنانيون باأ�شى، مبا�شرة 

اإط���الق  ال��ت��ل��ف��زة، عمليات  ���ش��ا���ش��ات  وع���ر 

الطريق  منطقة  يف  الع�شوائي  الر�شا�ش 

العربي  التيار  اجلديدة، ومهاجمة مكتب 

ق���درة اجلهات  ع��دم  وحم��ا���ش��رت��ه، مقابل 

الأمنية على �شبط الو�شع.

مل تتوقف الأمور هنا، بل �شارعت اأربع 

دول خليجية )الإمارات وقطر والبحرين 

م��واط��ن��ي��ه��ا من  اإىل حت���ذي���ر  وال���ك���وي���ت( 

ل���ب���ن���ان، م��ط��ال��ب��ة رع��اي��اه��ا  اإىل  ال�����ش��ف��ر 

ب�شيف  مبكراً  اإن���ذاراً  �شكل  ما  مبغادرته، 

ملتهب. وفيما كانت احلكومة ت�شعى لثني 

ال��دول عن قرارها، واجهتها م�شكلة  هذه 

ق��اف��ل��ة من  اآخ���ر متثلت بخطف  ن���وع  م��ن 

اإيران وهم يف طريق  الزوار اللبنانين يف 

مفاو�شات  وت��ع��ر  ���ش��وري��ة،  ع��ر  عودتهم 

اإطالق �شراحهم مرات عديدة.

اإذاً، دوامة ال�شيف عادت لت�شرب لبنان 

ال�شنوات  ب���اأح���داث  ل��ت��ذك��رن��ا  م��ن ج��دي��د، 

اخلم�ش التي انق�شت، والتي �شهد �شيفها 

ه��ي الأخ����رى جملة ا���ش��ط��راب��ات ل ت��زال 

ماثلة يف الأذهان.

والفراغ  الإ�سالم«  »فتح  بني   ..2007
الرئا�سي

بعد احلرب الدموية التي �شنها العدو 

 ،2006 �شيف  يف  لبنان  على  ال�شهيوين 

تاأمل اللبنانيون خرياً ب�شيف 2007، لكن 

ح�شاباتهم مل تكن يف حملها، ففي �شيف 

ال�شيا�شية،  الأزم���ة  ا�شتفحلت  العام  ذل��ك 

يف  والعربية  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  تفلح  ومل 

رئي�ش  ان��ت��خ��اب  ع��ل��ى  اللبنانين  م��ع��اون��ة 

جديد للجمهورية �شمن املهلة الد�شتورية 

لبثت  وم��ا  اأ�شهر،  عليها  وم��ر  انتهت  التي 

اأن انفجرت كل الأزم��ات دفعة واحدة بعد 

الإ����ش���الم« يف خميم  »ف��ت��ح  تنظيم  ظ��ه��ور 

اجلي�ش  لعنا�شر  وا�شتهدافه  ال��ب��ارد،  نهر 

بينهما  �شار  قتال  اندلع  حيث  اللبناين، 

املدنين  القتلى  من  الكثري  �شحيته  ك��ان 

ال��ب��ارد،  نهر  خميم  ودم���ار  والع�شكرين، 

مناطق  اإىل  املتنقلة  ال��ت��ف��ج��ريات  وع���ودة 

خمتلفة من لبنان، ما جعل من مو�شوع 

ال�شياحي  املو�شم  اإحياء  الهدنة والأمل يف 

اأمراً بعيد املنال .

 يف ك��ل الأح������وال، ك��ان��ت حم��اول��ة ج��ّر 

نوعاً  املعركة  ه��ذه  اإىل  اللبناين  اجلي�ش 

الد�شتورية  املوؤ�ش�شة  تدمري  حماولة  من 

متما�شكة  ت��زال  وم��ا  كانت  التي  الوحيدة 

�شغور من�شب  لبنان، خ�شو�شاً يف ظل  يف 

الرئي�ش، لكن هذه املحاولة مل تفلح، واإن 

كانت اخل�شائر كبرية.

ال�سهرية اأيار  اأحداث   ..2008

2008 حاماًل  العام  اأط��ل �شيف  جم��دداً 

ففي  للبنانين،  ال���ش��ط��راب��ات  جعبته  يف 

احلكومة  ات��خ��ذت   2008 اأي���ار  م��ن  ال�شاد�ش 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق���راري���ن ح��م��ال اخل����راب للبلد، 

امل��ط��ار وفيق  اأم���ن  م�����ش��وؤول  مت��ث��ال بتغيري 

ك��ام��ريات  على  ال��ع��ث��ور  م��زاع��م  بعد  �شقري، 

الت�شالت  �شبكة  وبتفكيك  فيه،  للمراقبة 

اإذع���ان لإم��الءات  ل���»ح��زب اهلل«؛ يف  التابعة 

ما  لتحقيق  م��ب��ا���ش��رة  خ��ارج��ي��ة، وحم��اول��ة 

 .2006 عام  حتقيقه  عن  »اإ�شرائيل«  عجزت 

حاول »حزب اهلل« اأن ي�شبط الو�شع ويحمل 

احل��ك��وم��ة، ب��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ت��ه امل���ع���ه���ودة، على 

ال��ع��ودة ع��ن ق��راري��ه��ا، لكن ال��ق��رار ك��ان قد 

اتُّخذ باإ�شعال البلد. 

اأي��ار ب��داأ الإ���ش��راب الذي  يف ال�شابع من 

دع��ا اإل��ي��ه الحت���اد العمايل ال��ع��ام، وامل��دع��وم 

برفع  للمطالبة  )وق��ت��ه��ا(،  امل��ع��ار���ش��ة  م��ن 

الأجور، و�شرعان ما حتولت املظاهرات اإىل 

ا�شتباكات بالأ�شلحة �شقط �شحيتها العديد 

من ال�شلبان بن قتلى وجرحى، كما �شارك 

الأمنية  ال�شركات  اإىل  املنت�شبن  من  املئات 

�شعد  اإىل  ملكيتها  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال���ع���دي���دة، 

با�شات  ا�شتقدام  ومت  بالقتال،  احل��ري��ري، 

حمملة بال�شبان من عكار لإ�شعال الأو�شاع 

يف العا�شمة. 

ا�شتعلت املعارك، ونزل عنا�شر من »حزب 

للتهدئة،  حم��اول��ة  يف  الأر�������ش،  ع��ل��ى  اهلل« 

ف��ت��ح��ول��ت الأم�������ور اإىل م���ا ي�����ش��ب��ه احل���رب 

الأهلية، فاأُقفل طريق املطار ومرفاأ بريوت 

ومعظم الطرقات، وانتقلت ال�شتباكات اإىل 

مناطق خمتلفة، و�شوًل اإىل اجلبل، فدعت 

التدخل  اإىل  عندها احلكومة قائد اجلي�ش 

واإعالن حالة الطوارئ، اإل اأن قائد اجلي�ش 

اأي  اإىل  النحياز  ع��دم  ذل��ك مف�شاًل  رف�ش 

طرف، حر�شاً على وحدة اجلي�ش اللبناين؛ 

التي مل يطلها  الوحيدة  الر�شمية  املوؤ�ش�شة 

النق�شام بعد.

ويف 15 اأي���ار األ��غ��ت احل��ك��وم��ة ال��ق��راري��ن 

احلكومين بناء على طلب اجلي�ش، فرّحبت 

الطرق  وفتحت  احلكومة،  بقرار  املعار�شة 

امل���وؤدي���ة اإىل امل��ط��ار وم���رف���اأ ب����ريوت، وجن��ح 

لبدء  ات��ف��اق  اإىل  بالتو�شل  ال��ع��رب��ي  ال��وف��د 

ن��اق�����ش ت�شكيل  ال���دوح���ة،  ل��ب��ن��اين يف  ح����وار 

وزراء  ع�شرة  مب��ب��داأ  وطنية  وح��دة  حكومة 

للموالة وع�شرة للمعار�شة وع�شرة لرئا�شة 

اجل���م���ه���وري���ة، وب��ان��ت��خ��اب م��ر���ش��ح ال���وف���اق 

الوطني قائد اجلي�ش مي�شال �شليمان رئي�شاً 

للجمهورية يف اأقرب وقت ممكن. 

ط���وي���ل  ان����ت����ظ����ار  ب���ع���د  اي��������ار   21 ويف 

الفرقاء  تو�شل  بالقليلة،  لي�شت  وم�شاكل 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون، وب���رع���اي���ة ق���ط���ر وال������دول 

العربية، اإىل اتفاق ينهي الأزمة ال�شيا�شية 

يف البالد، فتنف�ش اللبنانيون ال�شعداء.

لكن مل يكد مير وقت على هذه الهدنة 

ال�شيا�شية، حتى ا�شتعلت جبهة ال�شمال يف 

التبانة وجبل حم�شن،  باب  طرابل�ش بن 

ودامت ال�شتباكات 30 �شاعة، واأ�شفرت عن 

م�شرع 10 اأ�شخا�ش واإ�شابة 45 اآخرين.

حكومية اأزمة   ..2009

ح��ك��وم��ي��ة  اأزم������ة   2009 ���ش��ي��ف  ���ش��ه��د 

تاأليف  م�شتفحلة، ب�شبب جمود م�شاورات 

ال���ب���الد يف مرحلة  ب��ع��د دخ����ول  ال�������وزارة، 

الأ�شابيع لتكليف احلريري ت�شكيل حكومة 

مي�شال  اجلمهورية  رئي�ش  وك��ان  جديدة، 

�شليمان كلفه باملهمة يف 27 حزيران.

ال�����ش��ي��اح��ي يف لبنان  ال��ق��ط��اع  ت��ع��ر���ش 

ل���الن���ه���ي���ار ب�����ش��ب��ب الأزم��������ة احل��ك��وم��ي��ة، 

وب���ال���ت���ايل ان����ع����دام ال���ث���ق���ة ن��ت��ي��ج��ة ع���دم 

ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني، الأمر الذي 

مل يطمئن العديد من ال�شياح الذين كانوا 

ال�شيفية  عطلتهم  مت�شية  اع���ت���ادوا  ق��د 

ب�شكل  انعك�ش  الواقع  لبنان. هذا  ربوع  يف 
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ملف خاص

ما أن يحل الصيف حتى يتوجس اللبنانيون شرًا مما يمكن أن 
يحمله معه من أزمات ومآس.. فعلى مّر أكثر من عقد من الزمن، 
لعنة  هناك  وكأنما  صيف،  كل  مطلع  كبيرًا  توترًا  البلد  يعيش 

»صيفية« ما تالحقه وتستهدف استقراره ورخاءه. 
تختلف األسباب من عام إلى آخر، لكن المحصلة واحدة؛ ضرب 
األمن والهدوء، وشل الحركة السياحية، وإشاعة موجة من العبث 

والفتنة.
أن  أخ��رى  مرة  أثبت  بل  القاعدة،  عن   2012 صيف  يشذ  لم 
وتوقيع  الحار  الفصل  هذا  معانقة  على  قادر  غير  يزال  ما  لبنان 
هدنة معه. ال يكفي اللبنانيين لهيب الصيف في ظل االنقطاع 
المستمر للمياه والكهرباء، بل تأتي األحداث األمنية والسياسية 
المضطربة لتتصدر األحداث وتحول أيامهم إلى جحيم حقيقي 

تتطاير منه ألسنة اللهب.

) العدد 216(  اجلمعة - 1 حزيران - 2012

ه���ذا ال��ع��ام اأط��ل��ت ال��ف��ت��ن��ة بوجهها 

ال��ق��ب��ي��ح م���ن ���ش��م��ال ل���ب���ن���ان، جم�����ش��دة 

ب��اخل��الف��ات ال��ق��دمي��ة - اجل��دي��دة بن 

باب التبانة وجبل حم�شن، بعدما اأذكتها 

اخل���الف���ات ح����ول امل���وق���ف م���ن ال���ث���ورة 

ال�شورية بن معار�ش وم�شاند. غ�شت 

الطرقات بامل�شلحن الذين مل يرتددوا 

يف الظهور �شافري الوجوه على �شا�شات 

�شيحملون  اأن���ه���م  ل���ي���وؤك���دوا  ال��ت��ل��ف��زة، 

اأبناء منطقتهم  ال�شالح ويقاتلون �شد 

الواحدة، و�شرعان ما ا�شتفحلت الأمور، 

اللبنانين  ال�شبان  م��ن  ال��ع��دي��د  وجل���اأ 

الدواليب  املف�شلة بحرق  اإىل هوايتهم 

ال�شاب  اعتقال  بعد  ال��ط��رق��ات،  وق��ط��ع 

النتماء  بتهمة  املولوي  �شادي  ال�شلفي 

�شراحه  اإط��الق  ثم  وم��ن  القاعدة،  اإىل 

الفاحتن  ا�شتقبال  وا�شتقباله  بكفالة، 

من قبل زعماء املنطقة. 



ال�شياحية  القطاعات  خمتلف  يف  �شلبي 

التي اأقفل بع�ش منها اأبوابه ب�شبب عدم 

من  املزيد  وحتمل  ال�شمود  على  قدرته 

اخل�شائر، لكن النتيجة اأنه متت املماطلة 

اإىل حد كبري بالأزمة، ورافقتها حدة يف 

اخلطاب ال�شيا�شي طوال فرتة ال�شيف، 

مما �شرب ال�شياحة يف مقتل.

اليونيفيل  حوادث   ..2010
واملحكمة الدولية

رغ��������م وق����������وع �������ش������دام������ات ب������ن ق������وات 

ال���»ي��ون��ي��ف��ي��ل« واأه�����ايل ال�����ش��ري��ط احل����دودي 

الطرفن  ب��ن  امل��واج��ه��ات  اأن  اإل  امل��ا���ش��ي،  يف 

يف ح��زي��ران واأوائ����ل مت��وز 2010 ك��ان��ت اأك��ر 

خ��ط��ورة م��ن ذي قبل، وخلفت وراءه���ا ع��دداً 

م��ن اجل��رح��ى م��ن اجل��ن��ود والأه����ايل. خالل 

معار�شة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  واج��ه��ت  �شهرين 

ا�شتطالع  مب��ه��م��ات  ق��ي��ام��ه��ا  ب�شبب  م��دن��ي��ة 

م�����ش��ب��وه��ة يف م���ن���اط���ق ان���ت�������ش���اره���ا؛ ك��ان��ت 

ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة وا���ش��ت��ف��زازي��ة ع��ل��ى ن��ح��و غري 

�شروري.

اللبناين  اجلي�ش  ق��ي��ادة  حتركت   وقد 

التوتر،  فتيل  لنزع  ب�شرعة  وال�»يونيفيل« 

وم����ع ذل����ك ���ش��ك��ك الأه�������ايل مب�����ش��داق��ي��ة 

اأنها تكون قد  الدولية، وباحتمال  القوات 

ج��م��ع��ت م��ع��ل��وم��ات ا���ش��ت��خ��ب��اري��ة ل�����ش��ال��ح 

»اإ�شرائيل«.

اأم����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإىل امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���ش��ة 

باغتيال الرئي�ش رفيق احلريري، ورغم اأن 

عمل املحقق الدويل دانيال بيلمار كان ما 

يزال حماطاً بال�شرية، فقد �شرت تكهنات 

م��ت��زاي��دة يف �شيف ذل���ك ال��ع��ام ب��اأن��ه ب��ات 

اأدن��ى من رف��ع نتائج  اأو  على ق��اب قو�شن 

حتقيقاته اإىل املحكمة، وتردد اأن التقرير 

ي�شري باإ�شبع التهام اإىل �شورية اأو »حزب 

اإىل  املحكمة  �شبح  ف��ع��اد  كليهما،  اأو  اهلل« 

لبنان.

التهامي القرار   ..2011

ت��وق��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب��ع��د ب����دء ال���ث���ورات 

العربية اأن يكون بلدهم الوجهة الأ�شا�شية 

املجاورة  ال��دول  �شيتجنبون  الذين  لل�شياح 

ينطبق  مل  احلقل  ح�شاب  لكن  امل�شطربة، 

امل��رة، ل  ه��ذه  يف  اأي�شاً  البيدر  على ح�شاب 

حكومي  وف��راغ  �شيا�شي  �شلل  ظل  يف  �شيما 

اأع���اد   ،2011 ���ش��ي��ف  ويف  لأ���ش��ه��ر.  ا���ش��ت��م��ر 

القرار التهامي للمحكمة الدولية التوتر 

اإىل الو�شع يف لبنان من جديد، ودفعه اإىل 

واجهة الأحداث يف املنطقة العربية، وذلك 

بعد تراجع الهتمام به، نظراً اإىل الأحداث 

بالعديد  ع�شفت  ال��ت��ي  ال��ك��رى  ال��ث��وري��ة 

اأفعال  ردود  وعك�شت  العربية،  البلدان  من 

اأث��اره��ا  التي  اللبنانية،  ال�شيا�شية  ال��ق��وى 

ال��ت��ه��ام��ي، ح��ال��ة النق�شام  ال��ق��رار  ���ش��دور 

وقد  اللبنانين،  بن  ت�شود  التي  والبعرة 

�شيف  القرار  واإره��ا���ش��ات  تداعيات  األهبت 

ل��ب��ن��ان، وع��ّم��ق��ت ح��ال��ة الن��ق�����ش��ام الداخلي 

ع�شر  وال��راب��ع  الثامن  ق��وى  ب��ن  احلا�شل 

من اآذار.

عنه  نتج  فيما  ال��ق��رار  خ��ط��ورة  وتكمن 

من ت�شعيد �شيا�شي ومفاعيل، حيث اأمهلت 

مدة  اللبنانية  ال�شلطات  الدولية  املحكمة 

الذين  الأربعة  املتهمن  لت�شليم  يوماً   30
رد  ي��ت��اأخ��ر  ومل  اهلل«،  »ح���زب  اإىل  ينتمون 

ال�����ش��ي��د ح�شن  ال���ع���ام حل���زب اهلل؛  الأم�����ن 

ال��رد على التهام،  ن�شر اهلل، يف خطابه يف 

ف��رف�����ش ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة 

اخل���ا����ش���ة ب��ل��ب��ن��ان وك����ل م���ا ي�����ش��در ع��ن��ه��ا، 

معتراً اأن تنفيذ مذكرات التوقيف يف حق 

اأربعة متهمن من حزبه لن يح�شل، ل يف 

القواعد  عليه  تن�ش  مل��ا  وف��ًق��اً  ي��وم��اً،   30
القانونية، و»ل يف مهلة 300 �شنة«، واأحال 

احلريري  رفيق  اغتيال  جرمية  م�شوؤولية 

اإىل »اإ�شرائيل«.

من  ع�شر  ال���راب���ع  ق���وى  ت��ع��ام��ل��ت  فيما 

خطوة  بو�شفه  الت��ه��ام��ي  ال��ق��رار  م��ع  اآذار 

املجموعة  �شد  ال��ع��دال��ة  حتقيق  ط��ري��ق  يف 

التي نفذت اجلرمية، وطالبت مبالحقتها 

ع�شر  ال��راب��ع  ق��وى  تقف  ومل  ومعاقبتها، 

الدولية  باملحكمة  مت�شكها  عند  اآذار  م��ن 

وال����ت����زام����ات ل���ب���ن���ان ح���ي���ال���ه���ا، ب����ل خ����رّيت 

اللقاء  يف  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�ش 

‘’الري�شتول’’  ف��ن��دق  يف  ج��م��ع��ه��ا  ال����ذي 

يف ب����ريوت، ب��ن اإع����الن ال��ت��زام��ه ب��ال��ق��رار 

خطوات  باتخاذ  و�شرعت  والرحيل،   ،1757
لإ����ش���ق���اط احل���ك���وم���ة يف ج��ل�����ش��ة جم��ل�����ش 

ال��وزاري  بيانها  ملناق�شة  املخ�ش�شة  النواب 

والقرتاع على الثقة بها.

ومي��ك��ن ال��ق��ول اإن���ه ف��ور ���ش��دور ال��ق��رار 

التهامي بداأت �شل�شلة من حلقات الت�شعيد 

ال�شيا�شي من طرف فريقي الثامن والرابع 

ع�شر من اآذار، وفتحت املواجهة بينهما على 

كرة  حجم  ب��ازدي��اد  منذرة  مرتفعة،  اأ�شقف 

احلكومة  وباتت  اللبناين،  الو�شع  يف  النار 

اللبنانية يف و�شع ل حُت�شد عليه.

اأن  اأرادت  اللبنانية  احلكومة  اأن  ويبدو 

تخرج بيانها الوزاري بالتزامن مع و�شول 

ال���ق���رار الت���ه���ام���ي اإىل ل��ب��ن��ان، واع��ت��رت 

الدولية  املحكمة  م�شار  �شتتابع  اأن��ه��ا  فيه 

‘’مبدئياً’’  اأن�شئت  التي  بلبنان،  اخلا�شة 

اأي  ع��ن  ‘’بعيداً  وال��ع��دال��ة  احل���ق  لإح��ق��اق 

ت�شيي�ش اأو انتقام، ومبا ل ينعك�ش �شلباً على 

الأهلي’’،  و�شلمه  ووحدته  لبنان  ا�شتقرار 

ومن ثم وّفرت احلكومة مادة خ�شبة فيما 

ع�شرة  الرابعة  الفقرة  يف  باملحكمة  يتعلق 

م��ن ب��ي��ان��ه��ا ال������وزاري، م��ن ج��ه��ة ات��خ��اذه��ا 

اهلل’’،  ‘’حزب  م��وق��ف  م��ن  ي��ق��رتب  موقفا 

الذي يعد املحكمة م�شي�شة، وهدفها �شرب 

‘’املقاومة’’، ومع ذلك، مل ي�شلم  وت�شفية 

ثالثة  من  لبنان  وعانى  ال�شياحي  املو�شم 

اأ�شهر ملتهبة.

�سياحة بال   2012

من املوؤ�شف اأن املو�شم ال�شياحي تلّقى 

�شدمة قبل افتتاحه والأ�شواق التجارية 

م�شبوق  غ��ري  ب�شكل  حركتها  ت��راج��ع��ت 

التي  امل�شتجدات  ترتقب  وال�شتثمارات 

ل ت��ب�����ش��ر ب���اخل���ري، وك����ال����ع����ادة، ي��ت��ذم��ر 

اأو  خا�ش  ط��اب��ور  وج��ود  م��ن  اللبنانيون 

كل  ال�شيف  مو�شم  ت�شرب  خفية  اأي���اد 

تخبط  اإىل  ا���ش��ت��ق��راره��م  ع����ام، وحت�����ّول 

اأمني و�شيا�شي ومعي�شي. فقد ظل لبنان 

مبناأى عن اأحداث الثورات العربية فرتة 

ال�شيف من  ي�شلم هذا  لكنه مل  طويلة، 

حماولت الزج به يف املجهول.

احتاد  رئي�ش  يت�شاءل  هنا،  من  انطالقاً 

الغرف اللبنانية وغرفة بريوت وجبل لبنان 

حممد �شقري عن اأ�شباب وقوع اأحداث اأمنية 

وت��وت��رات مطلع �شيف كل ع��ام ويقول: »ما 

ال�شيا�شيون  ب��ه  يتمتع  ال���ذي  الإب�����داع  ه���ذا 

يف ل��ب��ن��ان ف���ال ي��ح��ل��و ل��ه��م اي���ق���اع الأزم������ات 

وال�����ش��ج��الت اإل م��ط��ل��ع م��و���ش��م ال�����ش��ي��ف«، 

���ش��ن��وات  ال��ع�����ش��ر  اإىل  ع���دن���ا  »اإذا  م���ت���اب���ع���اً: 

ب��داي��ة  ي��ح��دث م��ع  �شيئاً  اأن  الأخ�����رية، جن��د 

كل ف�شل �شيف ل�شرب املو�شم ال�شياحي يف 

منذ  يعانون  اجلميع  ك��ان  العام  ه��ذا  لبنان. 

بدايته، لكن املعاناة بلغت اأوجها يف ال�شهرين 

اإذ  اأمنية،  ح��وادث  �شهدا  اللذين  الأخ��ريي��ن 

مل نعد قلقن على املو�شم ال�شياحي اأو على 

بتنا  اإمن��ا  فقط،  اللبنانية  املنتجات  ت�شدير 

خائفن على البلد ككل«.

اإليه الأم���ور يف  اآل��ت  واأ���ش��ف �شقري ملا 

اخلوف  اأ�شبح  بحيث  الأخ���ري،  الأ�شبوع 

والهم الأكر لي�ش على املو�شم ال�شياحي 

باأكمله،  البلد  م�شري  على  ب��ل  فح�شب 

للعام اجلاري  وع��ّر �شقري عن توقعاته 

متوقعاً  جداً  �شعب  العام  »هذا  بالقول: 

عدم ت�شجيل اأي منو للعام 2012 يف حال 

ا�شتمرت المور على ما هي عليه اليوم«.

اأه���ل  ن���واي���ا  ���ش��ق��ري ع���ن  ت�����ش��اءل  واإذ 

كبرية  �شريحة  »ه��ن��اك  ق���ال:  ال�شيا�شة 

م����ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ع����اج����زة ع����ن ت���اأم���ن 

ه��وؤلء  يريد  ف��اأي حكم  ال��ي��وم��ي،  قوتها 

مفل�شاً  ب���ل���داً  اأي��ح��ك��م��ون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن؟ 

و�شعباً جائعاً«؟!

واأمل من امل�شوؤولن اللبنانين »و�شع 

اأولوياتهم قبل  اأوىل  امللف الإقت�شادي يف 

نائب  اإىل  الطاحمة  ال�شخ�شية  امل�شلحة 

النيابية  الإنتخابات  يف  نق�شان  اأو  زي��ادة 

اأي فريق �شيا�شي قد  2013، لأن  العام  يف 

ي�شل اإىل ال�شلطة لن ي�شتطيع احلكم يف 

بلد مفل�ش و�شعبه جائع«.. خامتاً بالقول: 

»اإن من ي�شمع اأخبار لبنان لي�ش م�شطراً 

لق�شاء اإجازته فيه، فال�شائح ياأتي للراحة 

وال�شتجمام ل ليعي�ش حالت من التوتر 

عر متابعة التطورات الأمنية«.

اإعداد هناء عليان
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�إن�سانية  ظاهرة  �سكلت  �مل�سرية  �لثورة  �أن  �سك  ال 

�أبرز  �أو رمبا كانت من  �أذهلت �لعامل،  و�سيا�سية فريدة 

�أحد�ث هذ� �لعقد، و�ليوم ها هي �لدميقر�طية �مل�سرية 

تفاجئ �لعامل من جديد، وت�سري بخطو�ت ثابتة نحو 

�إر�ساء قيم �لعد�لة و�حلرية، ومن يظن �أن م�سر ميكن 

�أح��د  ي�ستطيع  فلن  خم��ط��ئ،  فهو  ك��ان��ت  كما  ت��ع��ود  �أن 

بعد �ليوم تزوير �إر�دة �ل�سعب وقمع �حلريات و�حتكار 

رمبا  بالتوريث..  �ليوم  بعد  �أح��د  يحلم  ول��ن  �ل�سلطة، 

�إىل  �لثورة للتو، ونتائج �سناديق �القرت�ع ت�سري  بد�أت 

�لتغيري  حركة  لتدفع  ق��ادم��ة  ث��وري��ة  موجة  هناك  �أن 

باالجتاه �ل�سليم.

من �لو��سح �أن �ملو�طن �مل�سري ذهب �إىل �سناديق 

�الق����رت�ع و�ن��ت��خ��ب �خل����روج م��ن �الأزم����ة �ل��ت��ي ت�سرب 

م�سر.. �نتخب �الإجناز�ت �القت�سادية و�لعزة �لوطنية، 

فالتحول �لعميق �لذي �سطره �ل�سعب �مل�سري يف هذه 

باتت  �لتي  �لثانية  �لثورة  الإنتاج  �سيوؤ�س�س  �النتخابات، 

قريبة.

�سحيح �أن �لنتائج �لنهائية لهذه �النتخابات �أعادت 

وتنظيماً ومتوياًل  �الأكرث ح�سور�ً  �الأمر  تكري�س قوى 

)�الإخ��و�ن و�جلي�س(، ورمبا عمقت �لهوة بينهما، لكن، 

�سباحي  حمدين  بتاأييدهم  �لب�سطاء  �مل�سريني  لعل 

ب��ه��ذه �ل��ن�����س��ب��ة �ل��ك��ب��رية ح���اول���و� ب��ال��ع��ف��وي��ة و�ل��ف��ط��رة 

ومينعو�  �مل����رة،  �ل��ك��اأ���س  يتجنبو�  �أن  بهما  �مل�����س��ه��وري��ن 

حدوث �ل�سد�م �حلتمي بني »�الإخو�ن« و�جلي�س، فرمبا 

�سعر �ملو�طن �مل�سري �أن حمدين هو عنو�ن �ال�ستقر�ر 

و�لوحدة �لوطنية يف م�سر.

�جل��م��ي��ع ي��ع��ل��م �أن�����ه ل���ن ي���ك���ون ب��و���س��ع »�الإ�����س����الم 

�ل�سيا�سي« ح�سم �ل�سر�ع على موقع رئا�سة �جلمهورية 

�عتماد�ً على قو�ه، و�أن حممد مر�سي بحاجة �إىل خطاب 

�مل�سريني  ك��ل  عليه  ي��ت��و�ف��ق  وط��ن��ي  وم�����س��روع  �سيا�سي 

�ملر غري  وهذ�  و�لثو�ر(،  و�لفلول  و�الأقباط  )�مل�سلمني 

متوفر كما يعلم �جلميع، وهذ� يعني �أن مر�سح �لفلول 

�أحمد �سفيق لديه فرحة حقيقية للفوز.

و�أخ���ط���ر م��ا ن��ق��ل ع��ن �أح��م��د �سفيق ه��و م��ا ذك��رت��ه 

�أث��ن��اء لقائه هيئة رج���ال �الأع��م��ال  ت��امي��ز  �ل��ن��ي��وي��ورك 

�مل�������س���ري���ة �الأم����ريك����ي����ة، ح���ي���ث ت��ع��ه��د ب�����اإع�����ادة �الأم�����ن 

و�ال�ستقر�ر �إىل �لبالد خالل �سهر و�حد، و�سوف يبد�أ 

و��سعة  �عتقاالت  �الإع��د�م ويجري حملة  �أحكام  بتنفيذ 

الإعادة هيبة �لدولة �لتي تعر�ست لكثري من �الهتز�ز�ت 

يف �ملرحلة �ملا�سية.

�أحمد �سفيق �أو ممثل �جلي�س، بد� و��سحاً �أن هناك 

�الأقباط  �أهمها  �جتماعية كبرية حتميه وترعاه،  كتاًل 

�الإخ���و�ن،  مر�سح  من  خوفاً  بكثافة،  له  �سوتو�  �لذين 

خ�سو�ساً  �مل��دن��ي��ة،  �ل��دول��ة  ب��رع��اي��ة  لهم  تعهده  وب��ع��د 

رئا�سة  �إىل  �الإخ����و�ن  و���س��ول مر�سح  �أن  �ع��ت��رو�  �أن��ه��م 

من  �ل��دول��ة  و�إد�رة  �ل�سلطة  ن��ق��ل  م��ع��ن��اه  �جل��م��ه��وري��ة 

موؤ�س�سة �لرئا�سة من ق�سر �لعروبة �إىل مكتب �الإر�ساد 

يف �ملقطم.

غطر�سة  عن  تعبري�ً  �سفيق  �أحمد  �سعود  ك��ان  رمب��ا 

�لقوة يف مو�جهة �الأحاديث عن �ل�سفقات �لعديدة، ولكن 

�أحمد  �أن  يتاأكد منها �سيء بعد، فهناك من يتحدث  مل 

مبوجبها  ليتوىل  �الإخ����و�ن  على  �سفقة  ع��ر���س  �سفيق 

يف  �حلكومة،  رئا�سة  لالإخو�ن  وي��رتك  �الأوىل،  �لرئا�سة 

�أن حممد مر�سي مر�سح �الإخ��و�ن  �آخ���رون  وق��ت حت��دث 

عر�س �إن�ساء جمل�س رئا�سي يتاألف من حمدين �سباحي 

رد  لكن  ل��ه،  دعمهم  �أعلنو�  �إذ�  �لفتوح  �أب��و  �ملنعم  وعبد 

حمدين و�أبو �لفتوح �أتى �سريعاً عندما رف�سو� �الجتماع 

به.

عديدة،  �الق���رت�ع  �سناديق  �أقرتها  �لتي  �لتحوالت 

ل��ك��ن رمب����ا �أب����رزه����ا ح�����س��ر ح��م��دي��ن ���س��ب��اح��ي �أ����س���و�ت 

�لناخبني يف �ال�سكندرية، �لتي طاملا كانت تعتر معقاًل 

لالإخو�ن و�ل�سلفية. 

�أ���س��و�ن، حيث ينحدر من تلك  �مل�سهد �الآخ��ر كان يف 

مع  �لتزمت  حيث  �ل�سباط،  معظم  وحميطها  �ملنطقة 

�سفيق،  الأح��م��د  بالت�سويت  �ل��ع��دي��د  �ل�سوفية  طرقها 

�أي�ساً يف �سيناء، بالتز�م �لقبائل  �آخر  وكان هناك م�سهد 

هناك بالت�سويت �إىل عمرو مو�سى، رغم �أن هذه �لقبائل 

خا�ست مو�جهات �سعبة مع �لنظام �ل�سابق.

تفك  مل  �مل�سرية  �لناخبة  �لكتل  وط��ال���س��م  �أ���س��ر�ر 

�ل��وق��ت لدر��سة  م��زي��د م��ن  �إىل  ب��ع��د، رمب��ا ه��ي بحاجة 

تلك �الأرقام وحتليلها لتحديد �ملتغري�ت �لتي يجري يف 

�ل�سارع �مل�سري.

جهاد ال�ضاين
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مصر إلى الجولة الثانية من اإلعادة.. أو الثورة

قدمياً قيل �إن حكام �ل�سعودية و�لتغيري خطان متو�زيان ال يلتقيان، 

و�إن حتالف �أمر�ء �لبالد مع جماعة )�ملطوعني( و�سحر�ء �لربع �خلايل 

ب�سم�سها ورمالها �حلارقة، قد �سكلو� حاجز�ً طبيعياً �سد �لتغيري.

على  �أ�سبحت  و�ال�ستبد�د  �لظلم  من  طويلة  عقود�ً  �أن  يبدو  �ليوم، 

و�سار  �ملنطقة،  ت�سهدها  �لتي  �لكبرية  �لتد�عيات  ج��ر�ء  �الأف��ول،  �أب��و�ب 

دول  يف  جت��ري  �لتي  ج��د�ً  و�لعميقة  �جلوهرية  �لتغيري�ت  �أن  و��سحاً 

�ملنطقة لن تبقي �أحد�ً خارجها.

على  و�اللتفاف  �لتما�سك  من  و�حل��ج��از  جند  �أم���ر�ء  �سيتمكن  فهل 

تطلعات �ل�سباب كما فعلو� يف �ستينات �لقرن �ملا�سي �أمام مد �لنا�سرية 

�أن  �إال  �ململكة،  �أن��ح��اء  ك��ل  يعم  �ال�ستياء  م�ساحلهم؟  على  ليحافظو� 

�لتعبري عن �لغ�سب قد يختلف ويتباين يف �ملحافظات و�لبيئات �ل�سعبية 

�لغا�سبة، وكل �ملوؤ�سر�ت تدل على �أن �لتغيري بات قريباً؛ �الحتجاجات 

�مل���دن و�جل��ام��ع��ات، و�مل�����س��اك��ل �القت�سادية  �ل��ت��ي مت���الأ  و�الع��ت�����س��ام��ات 

و�الجتماعية ترت�كم، ومعظم �سر�ئح �ملجتمع �ل�سعودي �ملثقف و�ملتنور 

بد�أت تتململ، خ�سو�ساً �ل�سباب منهم.. بنيان �ململكة �ل�سيا�سي يتد�عى، 

و�لتحديات  �مل�ساعب  ه��ذه  يو�جهو�  �أن  �ملفرت�س  من  �لذين  و�حل��ك��ام 

�ملر�س  و�أ�سابهم  �ل�سن  يف  كبار  معظمهم  الأن  �لفعلية،  �خلدمة  خ��ارج 

�ليومية، حتى  �أمور �حلكم  �لقدرة على متابعة  �ل�سيخوخة، وفقدو�  �أو 

�أن �الأ�ستاذ حممد ح�سنني هيكل تنّدر بعد لقائه �مللك عبد �هلل - �لذي 

طو�ل  ي�ساأله  مل  �مللك  �أن   - ده��ر  كاأنها  و�سعر  �ساعة  ن�سف  مل��دة  ��ستمر 

�للقاء �سوى �سوؤ�ل و�حد: كيف تتدبر �أمورك مع �حلرمي و�أنت يف �سن 

�لثمانني؟

�لفقر،  خ��ط  حت��ت  منه  �ملئة  يف   30 يعي�س  �ل��ذي  �ل�سعودي  �ل�سعب 

�لعامل، ويعلم  �أكر �حتياط نفط يف  �إىل دولة متلك  �أنه ينتمى  يعرف 

�أي�ساً �أن �أمر�ء �لبالد يغامرون باأمو�ل �ل�سعب، ويهدرون �لرثو�ت على 

�أن دولته  �ل�سعودي بات يعلم  طاوالت �لقمار و�لبذخ و�ملجون، و�ل�سعب 

هي �الأقل �لتز�ماً بالدميقر�طية، وال حتمي حقوق �الإن�سان، وهو يعلم 

�أخ��ذو�  �ل��ذي  �ل�سيف  بعد�لة  �إال  �لد�خل  يوؤمنون يف  �لبالد ال  �أن حكام 

�حلكم به و�سيطرو� على �لبالد من خالله.

من  موؤلفاً  تقرير�ً  �ملرموقة  »هرييتدج«  موؤ�س�سة  �أ���س��درت  م��وؤخ��ر�ً 

�نهيار  ق��رب  م��ن  �الأم��ريك��ي��ة  �الإد�رة  مبوجبه  ح��ذرت  �سفحات،  ثماين 

ب��د�أت  ���س��ود�ء  غيوماً  هناك  �إن  وق��ال��ت  �ل�سعودية،  يف  �حلاكمة  �الأ���س��رة 

رياح  و�أن  باململكة،  �ست�سر  �لثورة  �أن  �ململكة، و�عترت  �سماء  تتجمع يف 

�لتغيري ال بد �أن تهب على �ململكة �لنفطية �ملهمة، وتخّوف �لتقرير �أن 

تكون تد�عيات �النهيار �ل�سعودي �أخطر بكثري من �إغالق م�سيق هرمز 

يتوقف  �أن  توقعت  حيث  �خلليج،  يف  ع�سكرية  مو�جهة  ن�سوب  �أو  مثاًل، 

�إنتاج �لنفط بالكامل يف �ململكة ملدة عام على �الأقل، ما قد ي�سبب �رتفاعاً 

وي�سري  �لو�حد.  للرميل  دوالر�ً  حاد�ً يف �أ�سعار �لنفط قد يتجاوز 220 

�لتقرير �إىل �أن �سيناريو بدء �الأحد�ث يف �ل�سعودية قد يكون مماثاًل ملا 

�لليبي  �لنموذج  �إىل  جرى يف م�سر باملرحلة �الأوىل، ويتحول تدريجياً 

ع��دة يف هذه  ودول��ي��ة  �إقليمية  ق��وى  تتدخل  �أن  بعد  �لثانية،  �ملرحلة  يف 

�الأح��د�ث، �لتي قد تبد�أ مبطالب حقوقية لبع�س �للير�ليني، قبل �أن 

ين�سم �إىل �لثورة رجال دين �سنة و�سيعة، كما �أورد �لتقرير.

لعل و�سائل �لتو��سل �الجتماعي باتت تلعب دور�ً هاماً يف �لتعبري عن 

حيوية حركة �ل�سباب �ل�سعودي، �لذي بد�أ يظهر مدى تطوره وقدرته 

على �لتاأثري، ولعل �أبرز مالمح هذه �حليوية ما حدث مع وزير �لدفاع 

�ل�سعودي �سلمان بن عبد �لعزيز حني �سرح على �أحد �ملو�قع �أن »�لبلد 

يعي�س يف بحبوحة مالية«، متنا�سياً �لفقر�ء و�ملعدومني، عندها ت�سدت 

�لفاي�سبوك  �سفحات  على  �ملتابعني  من  كبرية  جمموعة  �لكالم  لهذ� 

و�لتويرت، مما �أجره على �لرت�جع عن كالمه، نافياً ما �أدىل به.

و�حلادثة �الأخرى �ملعرة هي ما ُعرف بتحدي �ل�سباب �ل�سعودي 

للجن �ل�ساكن يف �ملوؤ�س�سات �ملتعرثة بالدولة، ومنها م�ست�سفى عرقة 

�سرق مدينة �لريا�س، و�لتي بلغت كلفتها ن�سف مليار ريال، هذه 

�مل�ست�سفى تعاقب عليها ثالث وزر�ء �سحة بعد �إجناز بنائها، �إال �أنها 

�لريا�س  �سباب  لكن  باجلن،  م�سكونة  �أنها  بحجة  مهجورة  بقيت 

�جلن  مبطاردة  وقامو�  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  عر  تد�عو� 

�ملزعوم يف تظاهرة كبرية د�خل �أروقة �مل�ست�سفى وغرفها، لكن هم 

بطبيعة �حلال مل يجدو� �جلن، الأن هذ� �خلر جرى تعميمه من 

�أجل �سر�ء �مل�ست�سفى ب�سعر زهيد، حيث �أيقنو� بعدها �أن �جلن ال بد 

�أن يكون �ساكناً يف وز�رة �ل�سحة ووزيرها، ويف �أج�ساد حكام �لبالد 

و�أيقنو�  �ل��ع��ام،  �مل��ال  ونهب  �لف�ساد  م�ستنقعات  يف  يغرقون  �لذين 

�أم��و�ل  ي�سرقون  باتو�  �لذين  �حلكام  من  �الإن�س  مو�جهة  �سرورة 

�ل�سعب وينقلونه �إىل ح�ساباتهم يف �لبنوك �أ�سرع من �جلن.

�سالة  يف  للتجمع  �ل��دع��و�ت  يوجهون  ب���د�أو�  �ل�سباب  �أن  وعلم 

غري  �سالة  وه��ي  �ململكة،  م��ط��ار�ت  �أك��ر  م��ن  ب��و�ح��د  للم�سافرين 

فيها،  �مل�����س��ك��ون  �جل���ن  ل��ط��رد  �ل�����س��ن��ني  ع�����س��ر�ت  م��ن��ذ  م�ستخدمة 

�الإقفال  �لبارزين م�ستفيد من هذ�  �مل�سوؤولني  �أح��د  �أن  يبدو  الأن��ه 

ل�سالة �ل�سفر! �ل�سباب �ل�سعودي ي�ساأل �ليوم: ملاذ� الي�سكن �جلن 

�إجمايل  حجم  �أن  �مل��ع��روف  وم��ن  �ملتعرثة،  �حلكومة  مب�ساريع  �إال 

�ملا�سية حو�يل  �أع��و�م  �لثالثة  �ملتعرثة للدولة بلغ خالل  �مل�ساريع 

تقريباً،  م��ل��ي��اردوالر   300 ي���و�زي  م��ا  �أي  ���س��ع��ودي  ري���ال  تريليون 

فاإذ� كانت �ل�سياطني ت�سكن يف �لتفا�سيل؟! فهل ي�سكن �جلن مع 

�ملليار�ت؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية

السـعوديــة عـلى أبــواب التـغـيـير

الشياطين تسكن في التفاصيل.. والجن تحمي هدر المليارات

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

مر�سي و�سفيق.. �إغر�ء�ت باجلملة من �أجل �لو�سول �إىل �لرئا�سة
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مع �ندالع »�حلر�كات« �لعربية، توجهت �الأنظار 

ُب��ع��ي��د �الأ���س��ل��وب �ل��ه��م��ج��ي �ل����ذي �أُع�����دم ف��ي��ه معمر 

�لقذ�يف �إىل »مايل«؛ �لدولة �لتي كانت تعتر �لبلد 

�الأكرث ��ستقر�ر�ً على �مل�ستوى �ل�سيا�سي.

�لبد�ية يف �لتوتري بد�أت مع �النقالب �لع�سكري 

�ل��ذي �أط���اح �لرئي�س �مل��ايل »�آم���ادو ت��وم��اين ت��وري«، 

ت��ت��ن��ازع��ه��ا ث��الث  �أم��ن��ي��اً  �ل��ب��الد  ك�����س��ف  �إىل  �أّدى  م��ا 

�أول��ه��ا  �ل��ب��الد،  يف  �ل��ن��ف��وذ  تقا�سمت  ع�سكرية  ق���وى 

و�حلكومة،  بالرئي�س  �أط��اح��و�  �ل��ذي��ن  �النقالبيون 

�لثالثة يف  �ملو�لية للرئي�س، و�لقوة  �لقو�ت  و�لثانية 

�ل��زو�د  حركة  بزعامة  �لطو�رق  ع�سائر  هي  �ل�سمال 

2000 حيث  1990 ومن ثم �لعام  �ملتمردة منذ �لعام 

���س��ّن��ت ق��ب��ل ث��الث��ة �أ���س��ه��ر ه��ج��وم��اً ع��ل��ى �جل��ي�����س يف 

حركة  الح��ق��اً  �إل��ي��ه  �ن�سمت  و�ل���ذي  �مل���ايل،  �ل�سمال 

�إىل ف��ر���س �ل�سريعة يف  ت��دع��و  �ل��ت��ي  �ل��دي��ن  �أن�����س��ار 

جميع �أنحاء مايل.

هذ� �لهجوم، �ساندته عنا�سر من تنظيم �لقاعدة 

و�سيطر مع جماعة  عاد  �ل��ذي  �الإ�سالمي  �ملغرب  يف 

�أن�سار �لدين على غالبية �ل�سمال، ما �أّدى �إىل عزل 

جزئي للحركة �لوطنية لتحرير �أزو�د »�لعلمانية«.

�جلديد يف هذ� �ل�سياق، �أن جماعة �أن�سار �لدين 

�لتي كان يقودها زعيم متّرد �لطو�رق �ل�سابق »�ياد 

�أعلنو� يف �ملنطقة  �ل��ط��و�رق  غ��ايل« وم��ت��م��ردون م��ن 

�ل�����س��م��ال��ي��ة �ل��ت��ي ي�����س��ي��ط��رون ع��ل��ي��ه��ا »�إق���ام���ة دول���ة 

�ملنطقة  يف  م��ه��م��اً  منعطفاً  ي�سكل  مم��ا  �إ���س��الم��ي��ة«، 

1376 كلم مع �جلز�ئر،  �ل�سا�سعة �ملمتدة على طول 

وهنا يكمن �خلطر �الأكر.

وه��ذه �ملنطقة �حل��دودي��ة �الأط��ول مل��ايل مع دول 

�جل����و�ر ك��ان��ت م�����س��رح��اً ل��ل�����س��ر�ع��ات ب��ني �مل��خ��اب��ر�ت 

�ملنطقة  �أن  �سيما  �الأمريكية،  و�ملخابر�ت  �جلز�ئرية 

�لثمينة  و�ملعادن  �لبرتول  ث��رو�ت هائلة من  تختزن 

�ملخابر�ت  كثفت  ولذلك  و�ملنغانيز،  �ليور�نيوم  مثل 

�الأم���ريك���ي���ة ع�����س��ي��ة �الن���ق���الب يف م���ايل م���ن ح��رك��ة 

���س��ب��ك��ات��ه��ا يف �مل��ن��ط��ق��ة وع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ه��ج��ري �آالف 

�لعائالت �لذين ت�سّتتو� يف �لدول �ملجاورة حتت �أزيز 

�أ�سو�ت �لطائر�ت.

�ل�سعب يف جمهورية مايل �لتي متتد م�ساحتها 

�إىل مليون ومئتني و�أربعني �ألف كلم2 )1240،000( 

بني  ل��ل��ب��الد  فعلي  تق�سيم  م��ن  �خل�����س��ي��ة  جت��ت��اح��ه 

�لذي  �النف�ساليني  تاأثري  حتت  و�جلنوب  �ل�سمال 

ت��غ��ّن��و� به  �ل���ذي ط��امل��ا  �مل�����س��رتك  ���س��رب��و� بالعي�س 

�ل��و�ق��ع  �أن  �إال  يف �الأن��ا���س��ي��د و�الأدب���ي���ات �ل��وط��ن��ي��ة، 

�حلقيقي �ملوؤمل هو �أن �ل�سر�ع �الأمريكي �لفرن�سي 

يف �لقارة �ل�سود�ء ونهب ثرو�تها هو �الأ�سا�س فيما 

يجري.

فهذه �جلمهورية �لتي تعتر لغتها �لر�سمية هي 

�لفرن�سية، تعي�س �نق�ساماً بني �لرهان على م�ستقبل 

ز�هر موهوم مثل كل �لوعود �الأمريكية، وبني تطور 

طبيعي ي�سمح ل�سعب �لبالد �أن ي�ستغل ثرو�ته بنف�سه 

بعيد�ً عن �سر�عات �لدول.

�ملنظمة  �ل��ف��و���س��ى  ���س��ي��ا���س��ة  ل��ك��ن يف �حل��ق��ي��ق��ة، 

و�لتي هي فو�سى مدمرة ولي�ست خاّلقة كما ت�سيع 

ذل��ك �جل��زء من  �ملطلوبة يف  ه��ي  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

لو��سنطن  �ل��دول �حلليفة  �أن  على  و�لدليل  �لعامل، 

من  �ل��ت��وت��ر  �أج����و�ء  م��ن  ت�ستفيد  ب����د�أت  �ملنطقة  يف 

جهة، و�لنكث باتفاقيات �ل�سالم �لعقيمة �حلدودية 

و�إع��ادة  بتلك �التفاقيات  �أخ��رى لالإطاحة  من جهة 

�ل��ذي  �ل��د�خ��ل��ي  و�النق�سام  �لقبلي  �لنظام  ت�سجيع 

خّلفه �ال�ستعمار �لفرن�سي.

�إن �حلر�ك �جلديد يف مايل و�لدولة �النف�سالية 

�جل��دي��دة �ل��ت��ي ُت��ع��رف ب���»�مل��ث��ّل��ث �الأ���س��ف��ر«، �أط��اح��ت 

يف  �أن�سئت  �لتي  �ل�سلمية  �لوطنية  باحلركة  طبيعياً 

�لعام 2012 و�لتي ت�سم �لطو�رق و�لعرب و�ل�سنغال 

���س��ّك يطيح  �الأم���ر ال  وه���ذ�  ت��ف��رق��ة،  �أو  دون متميز 

ب��اآم��ال و�أح����الم �الأج��ي��ال �ل��ت��ي ط��ال �ن��ت��ظ��اره��ا، �أم��ا 

ف��اإّن  وب��ال��ت��ايل،  للمحتل.  ف�ستكون  �الأك���ر  �خل��دم��ة 

�ل�����س��وؤ�ل �مل���ط���روح، ه��ل مي��ك��ن ب��ع��د �ل���ذي ح���دث �أن 

جتتمع �الأط��ر�ف �لتي ت�سكل مثلث جمهورية مايل 

على ت�سخي�س �لو�سع باأنه خطري، و�أن هناك �سرورة 

للتفاهم كي ال تنقاد �لبالد �إىل �الأ�سو�أ.

�أن  �سيما  ذل��ك،  �إىل  ت�سري  ال  �مل��وج��ودة  �ملعطيات 

�الأزم���ة  يف  �أ���س��اًل  ت��زي��د  �ل�سيا�سي  �ل��و���س��ع  ه�سا�سة 

فيما  عليها،  متفرجاً  �ل��ع��امل  يقف  �لتي  �الإن�سانية 

�ل��ت��ي فيها قبائل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ت��ن��ت��اب  �مل��خ��اوف 

من �لطو�رق مثل �جلز�ئر حتديد�ً، وليبيا و�ملغرب 

وح��ت��ى م��وري��ت��ان��ي��ا، مم��ا ي��ج��ع��ل ه��ب��وب ري���ح »�مل��ث��ل��ث 

�الأ�سفر« �أ�سبه بكولري� قد ت�سيب �لبالد �لعربية يف 

�ملغرب وتعمل فيها متزيقاً �أكرث.

يون�س عودة
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ل��ي�����س  �ل���ي���م���ن  �أن  �ل����و������س����ح  م�����ن 

�ملقبلة  �لقريبة  �لفرتة  خ��الل  مر�سحاً 

كل  م��ن  بالرغم  و�ل��ه��دوء،  لال�ستقر�ر 

�ل���ت���ط���ور�ت �ل���ت���ي ���س��ه��ده��ا، ذل����ك الأن 

�مل��خ��ط��ط �ل�����س��ع��ودي �ل���د�ئ���م ه���و ع��دم 

عبد  و�سية  على  بناء  �ليمن،  ��ستقر�ر 

وم�ست�ساريه،  الأبنائه  �سعود  �آل  �لعزيز 

وب����ه����ذ� مل ت�����رتك �ل����ري����ا�����س و���س��ي��ل��ة 

�إال   1962 �سبتمر   26 ث���ورة  ق��ي��ام  منذ 

و����س��ت��غ��ل��ت��ه��ا م���ن �أج����ل م��ن��ع ت��ق��دم ه��ذ� 

�لبلد وتطوره، وهو �لذي يحتل موقعاً 

ي��ت��ح��ك��م بجنوب  ه���ام���اً؛  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��اً 

غ���رب �سبه �جل��زي��رة �ل��ع��رب��ي��ة يف غ��رب 

ق����ارة �آ���س��ي��ا، ول��ه��ا ���س��اح��ل ط��وي��ل على 

بحر �لعرب، و�ساحل غربي على �لبحر 

�الأح����م����ر، وت�����س��رف ع��ل��ى م�����س��ي��ق ب��اب 

�ملندب، ولها عدة جزر يف �لبحر �الأحمر 

وبحر �لعرب، �أهمها جزيرة �سقطرة.

وبحكم هذ� �ملوقع، كانت �ليمن حمط 

�الأط���م���اع م��ن ق��ب��ل �ال���س��ت��ع��م��ار �ل��ق��دمي 

�ملتمثل يف بريطانيا، و�ال�ستعمار �جلديد 

�ملتمثل بطليعته �لواليات �ملتحدة.

�ل�������س���ع���ودي���ة �ح���ت���ل���ت م���ن���ذ م��ط��ل��ع 

�أر��سي و��سعة  �أربعينيات �لقرن �ملا�سي 

�لطائف،  ح��دود  �إىل  متتد  �ليمن،  م��ن 

وه����ي م��ن��اط��ق غ��ن��ي��ة ج�����د�ً ب���ال���رثو�ت 

حاكم  �الإم���ام  على  وفر�ست  �لنفطية، 

متتد  �تفاقية  مبوجب  �لتنازل  �ليمن 

�لرئي�س  على  فر�ست  ع��ام��اً،  خلم�سني 

�ملخلوع علي عبد �هلل �سالح مع �قرت�ب 

وبالتايل  �حل��دود،  تر�سيم  �لعقد  نهاية 

�ل�سا�سعة،  �مل��ن��اط��ق  ه���ذه  ع��ن  �ل��ت��ن��ازل 

خ�سو�ساً بعد تاأييده ل�سد�م ح�سني يف 

�أمريكي  �ل��ك��وي��ت، يف ظ��ل تدخل  غ��زوه 

�ليمنية،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����س��وؤون  و����س��ع يف 

جعل �الأو�ساع �القت�سادية و�الجتماعية 

ت��ت��ق��ه��ق��ر يف ه����ذ� �ل��ب��ل��د، وج��ع��ل قيمة 

نف�س  يف  �حل�سي�س،  يف  �ليمني  �لريال 

�ل�سعودية  ت�ستغل  ك��ان��ت  �ل���ذي  �ل��وق��ت 

�أب����ن����اء �ل��ي��م��ن �مل��ج��ن�����س��ني ����س���ع���ودي���اً �أو 

�مل���وج���ودي���ن يف �ل�����س��ع��ودي��ة ب��اإغ��ر�ئ��ه��م 

�أن  خ�سو�ساً  �لقاعدة،  �إىل  لالن�سمام 

ر�أ�سها )�أ�سامة بن الدن( هو من �أ�سول 

مينية - ح�سرمية.

�أم�����ام �ل��ت��ف��ري��ط ب��امل�����س��ال��ح �ل��وط��ن��ي��ة 

�ليمنية، و�مل�سالح �لقومية، كانت قاعدة 

�ملعار�سة �سد علي عبد �هلل �سالح تت�سع، 

ف��ل��ج��اأ �الأخ����ري �إىل �ل��ل��ع��ب ع��ل��ى �حل��ب��ال، 

و�الإخ��و�ن  �لقاعدة  يتقرب من  ت��ارة  فهو 

مل���و�ج���ه���ة �مل���ع���ار����س���ة، حت����دي����د�ً �حل����زب 

�ال�سرت�كي، وطور�ً يلعب على �لتناق�سات 

�ل���ق���ب���ل���ي���ة، و�أخ��������رى ع���ل���ى �ل��ت��ن��اق�����س��ات 

ي�سهد حالة  �ل��ي��م��ن  م��ا ج��ع��ل  �مل��ذه��ب��ي��ة، 

من �حلر�ك و�مل�سادمات، بد�أت منذ نحو 

خمتلف  يف  وتنت�سر  تتو�سع  �سنو�ت  ع�سر 

�أنحاء �لبالد، ف�سار �جلنوبيون يطالبون 

بالعودة �إىل �النف�سال، و�أ�سبح �حلوثيون 

وتو�سعت  و�حل��ري��ة،  بالتنمية  يطالبون 

�ل�سيا�سية  باالإ�سالحات  �ملطالبة  قاعدة 

و�القت�سادية و�الجتماعية.

ل��ع��ب ع��ل��ي ع��ب��د �هلل �سالح  حم��اول��ة 

ع��ل��ى �ل��ت��ن��اق�����س��ات �ن��ق��ل��ب��ت ع��ل��ي��ه، ودخ��ل 

ومعهم  و�لقطري  و�ل�سعودي  �الأمريكي 

ك��ل��ه��م »�ل�����ق�����اع�����دة«، يف ل��ع��ب��ة �ل���ن���زي���ف، 

و�أ���س��ب��ح��ت �أج��ن��ح��ة �مل��ع��ار���س��ة �ل��وط��ن��ي��ة 

�لتي  �الأح�����د�ث  �أن  ع��ل��ى  ت�����س��دد  �ليمنية 

�إال خمططات  ه��ي  م��ا  �ل��ي��م��ن  ت�����س��ه��ده��ا 

معادية  �أنظمة  قبل  م��ن  �سناعتها  مت��ت 

�لتي  قطر  كم�سيخة  �ل��ي��م��ن،  ال���س��ت��ق��ر�ر 

كم�سيخة  تظهر  �أن  �ل��ب��د�ي��ة  يف  ح��اول��ت 

»���س��ل��ح« ب��ني �حل��وث��ي��ني و�ل��ن��ظ��ام، وب��ني 

كانت  �لذي  �لوقت  يف  و�ل�سمال،  �جلنوب 

ل�»�لقاعدة«  �ملالية  �الإمكانيات  كل  توفر 

�أج����ل مت��رك��زه��ا يف خم��ت��ل��ف مناطق  م��ن 

�ل��ي��م��ن، م���ع ت�����س��خ��ري »�جل����زي����رة« للعب 

دوره����ا �ل��ت��دم��ريي �ل����ذي ���س��ار م��ع��روف��اً 

للجميع.

�سالتها  وج��دت  فقد  �ل�سعودية،  �أم��ا 

يف �لفو�سى �ليمنية، فاندفعت يف �حلرب 

ع�سكرية  �سربات  وتلقت  �حلوثيني،  �سد 

�حتلو�  �حلوثيني  �أن  تبني  حيث  مذهلة، 

مئات  و�أ�سرو�  �ل�سعودية،  �لقرى  ع�سر�ت 

�ل�سباط و�جلنود، كما حققو� �نت�سار�ت 

�سالح،  �هلل  عبد  علي  ق���و�ت  على  ك��ب��رية 

تت�سع  للحكم  �مل��ع��ار���س��ة  ق��اع��دة  ف��اأخ��ذت 

�سنعاء  يف  لتنفجر  �مل�ستويات،  �ستى  على 

وع��و����س��م �مل��ح��اف��ظ��ات ح��ر�ك��اً د�ئ��م��اً �سد 

�ملبادرة �خلليجية بغطاء  نظامه، فولدت 

ب�سكل  �سالح  ال�ستمر�ر  غ��رب��ي  �أم��ريك��ي 

خمتلف..

�ن��ت��ه��ى ���س��ال��ح ���س��ك��ل��ي��اً، ل��ك��ن مل تنته 

�لف�سول  �إىل مزيد من  �ملر�سحة  �الأزم��ة 

�جلديدة، بعد �أن �أدخلت �ل�سعودية وقطر 

م���زي���د�ً م���ن ع��ن��ا���س��ر �ل���ق���اع���دة، ووف����رت 

�لوقت  نف�س  �ل��دع��م، يف  �أ���س��ك��ال  ك��ل  لهم 

�خلالفات  �سقة  لتو�سيع  تتدخالن  �لذي 

�ل��ق��ب��ل��ي��ة و�مل��ذه��ب��ي��ة، يف ح���ني �أ���س��ب��ح��ت 

على  د�ئ��م  ب�سكل  تغري  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

خم��ت��ل��ف �مل��ن��اط��ق �ل��ي��م��ن��ي��ة، ول��ك��ل منها 

�أن دوره��ا بد�أ  �لتي ترى  �أهد�فها، فقطر 

ما  وجزيرتها  �أنها  توؤكد  �أن  تريد  يخبو، 

تز�ل فاعلة وقادرة على توجيه �الأحد�ث.

ت�ستمر على مذهب و�سية  �ل�سعودية 

ع��ب��د �ل��ع��زي��ز مب��ن��ع �أي ����س��ت��ق��ر�ر يف ه��ذ� 

�لقاعدة  �إغ��ر�ء عنا�سر  �أج��ل  �لبلد، ومن 

بالتمركز فيها الإبعادهم عنها.

�ل�������والي�������ات �مل����ت����ح����دة �ل����ت����ي ت��ط��م��ح 

الإق���ام���ة ق��و�ع��د ع�����س��ك��ري��ة يف ه���ذ� �لبلد 

�لعربية  �جلزيرة  مبمر�ت  يتحكم  �ل��ذي 

�جلنوبية، ولهذ� �أ�سبحت �لقاعدة طعماً 

د�ئماً للغار�ت �الأمريكية.

�ل��ذي  �ل��ف��ق��ر  ت�ستغل  �ل��ت��ي  �ل��ق��اع��دة 

من  �ملزيد  لهم  فتقدم  �ملو�طنني  ي�سرب 

�الإغ��ر�ء�ت بف�سل �ل�سخ �ملايل �ل�سعودي 

و�ل���ق���ط���ري ل��الل��ت��ح��اق ب���ه���ا، وذل�����ك من 

�إم���ارة ت�ستطيع م��ن خاللها  �إق��ام��ة  �أج��ل 

و�لقرن  �ل�سومال  نحو  و�لتمدد  �لتو�سع 

�الأفريقي.

�أم���ام ك��ل ه��ذه �ل��وق��ائ��ع، ثمة �أح���ز�ب 

وق����وى مي��ن��ي��ة ت��ع��ي وت��ف��ه��م ك��ل خريطة 

�أن تو�جهها، وهي  �مل�سالح هذه، وحتاول 

وك�سفها،  ف�سحها  يف  ن�سبياً  جنحت  �إذ� 

فاإنها حتاول �أن جتتمع وتتوحد ملو�جهة 

�الح���ت���م���االت �خل���ط���رية، �ل��ت��ي �أ���س��ب��ح��ت 

تهدد كل �ملنطقة �لعربية.

�أن طائر�ت  ي��وم حتمل �الأن��ب��اء  يف كل 

�أم����ريك����ا ب���ال ط���ي���ار ق��ت��ل��ت �ل���ع���دي���د من 

ق��ت��ل  �ل��ي��م��ن��ي  �جل���ي�������س  و�أن  �ل����ق����اع����دة، 

�ل��ع�����س��ر�ت، ل��ك��ن ك��ي��ف ت��ف��رخ �ل�����س��ع��ودي��ة 

وقطر �للتان تت�سابقان على ك�سب �لر�سا 

�إنها  �لقاعديني..  من  �ملزيد  �الأم��ريك��ي، 

رق�سة »�لتانغو« على �لدماء �ليمنية، كما 

هي حماولة رف�س »�لفال�س« على �لدماء 

�ل�سعودي  �مل��ل��ك  �أن  ت��ذك��رو�  �ل�����س��وري��ة.. 

�أبرق للرئي�س �للبناين د�عياً �إىل �حلو�ر!

اأحمد �ضحادة

حينما يرقص الخليجي واألميركي »التانغو« على الدماء اليمنية

ث األصفر« في مالي تهب على دول المغرب العربي
ّ
رياح »المثل

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

جنود مينيون يعر�سون �أعالماً جلماعة �أن�سار �ل�سريعة 

�لتابعة للقاعدة ح�سلو� عليها من موقع كان للجماعة يف زجنبار
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اأط��ل��ق ق���ادة جم��م���ع��ة ال����دول ال��ث��م��اين يف م���ؤمت��ره��م 

االأخري يف كامب ديفيد يف ال�اليات املتحدة مبادرة جديدة 

اأفريقيا  بلدان  ملي�ن جائع يف   50 ح���ايل  الإنقاذ  تهدف 

خالل ع�شر �شن�ات، ولكنهم ارتاأوا، تداركاً لف�شل املبادرات 

باملهمة  اخلا�ص  القطاع  اإ�شراك  اأن  ال�شابقة  وال�شيا�شات 

لل�شركات  ف��اأوك��ل���ه��ا  وج���ه،  اأك��م��ل  على  تنفيذها  ي�شمن 

بتدمري  مكان  م��ن  اأك��ر  يف  املتهمة  ال��ك��رى  االحتكارية 

القطاعات الزراعية الناجحة، والت�شبب يف انعدام االأمن 

و�ش�ء  الفقرية،  البلدان  يف  كثرية  �شع�ب  ل��دى  الغذائي 

التغذية ملاليني االأطفال يف كل اأنحاء العامل.

وج����اء يف وث��ي��ق��ة اأع���دت���ه���ا وك���ال���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة 

ال�شركات  اأن  امل���ؤمت��ر،  �شياق  يف   )US-AID( االأم��ريك��ي��ة 

اخلا�شة حتتل امل�قع الريادي يف »االحتاد اجلديد ل�شمان 

عن  اأع��ل��ن��ت  ال���ذي  ال�شليمة«،  والتغذية  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 

تاأ�شي�شه القمة ال�شناعية يف كامب ديفيد، وترى ال�ثيقة 

العام«،  »امللتزمة باالإمناء يف خدمة ال�شالح  ال�شركات  اأن 

م�شاريع  يف  الإنفاقها  دوالر  م��ل��ي��ارات  ث��الث��ة  ر���ش��دت  ق��د 

االقت�شادية  احلياة  واإنعا�ص  اأفريقيا  يف  ال��زراع��ة  تنمية 

وتاأمني فر�ص العمل. 

امل�كلة  ال�شركات  لالئحة  �شريعاً  ا�شتعرا�شاً  اأن  غري 

باملهمة، يك�شف االأهداف احلقيقية لهذا االحتاد اجلديد، 

وج���دّي���ة ال���ت���زام ال�����ش��رك��ات ب��ال�����ش��ال��ح ال���ع���ام، ف��ه��ي ت�شم 

عمالقة االحتكارات العاملية يف جمال الزراعة واإنتاج امل�اد 

 ،)CARGILL( الغذائية، ومنها، على �شبيل املثال، كارغل

SY -( و�شينجينتا   ،)MONSANTO )مم���ن�����ش��ان��ت��� 

 ،)YARA( وي��ارا   ،)DUPONT( ودوب���ن   ،)GENTA
وع�����دد م���ن ال�����ش��رك��ات امل��ن��ت��ج��ة ل��الأط��ع��م��ة ال��ع�����ش���ائ��ي��ة 

 ،)UNILEVER( ي�نيليفر  م��ث��ل   ،)JUNK-FOOD(

 ،)HERSHEY’S( وه��ري���ش��ي��ز   ،)KRAFT( وك���راف���ت 

.)MARS( ومار�ص

و�شركة يارا وحدها قدمت عر�شاً لبناء »م�شنع الإنتاج 

االأ�شمدة تبعاً الأعلى امل�ا�شفات الدولية« تبلغ كلفته ثلثي 

ومتثل  ال�شناعية،  ال��دول  مبادرة  لتنفيذ  املر�ش�د  املبلغ 

لالأ�شمدة  احتكارية  �شركة  اأك��ر  الرنويجية  ي��ارا  �شركة 

النيرتوجينية يف العامل.

ي����رر ق����ادة ال�����دول ال�����ش��ن��اع��ي��ة م��ي��ل��ه��م لتكليف 

ال�شفافية  وان��ع��دام  »ال��ه��در  بحجة  اخل��ا���ص  القطاع 

احلك�مات  ل��دى  واملحا�شبة«  الرقابة  مبداأ  وغياب 

ال��ف��ا���ش��دة يف ال�����دول ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ت��ل��ق��ى امل��ع���ن��ات 

ويرى  ال�شابقة،  الرامج  ح�شب  مبا�شرة  االإمنائية 

منتقدو هذا الت�جه اأن تكليف ال�شركات اخلا�شة لن 

ال�شركات غري م�ش�ؤولة  الأن  املحا�شبة،  يحل م�شكلة 

اأمام احلك�مات. 

واإن كانت ال�شركات الكرى ت�شبه احلك�مات من 

حيث بنيتها ومتتعها بال�شلطة، فهي تقدم ح�شاباتها 

حل��م��ل��ة االأ���ش��ه��م ال��ذي��ن ال ه��م ل��ه��م ���ش���ى حتقيق 

ال�شتثماراتهم  ال�شريع  وامل����ردود  العالية  الربحية 

امل��ال��ي��ة، ف��م��ن اأج����ل ���ش��م��ان ���ش��الم��ة االإ���ش��ت��ث��م��ارات، 

ت��ف��ر���ص ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة ���ش��روط��اً ���ش��ع��ب��ة على 

ت��ف���ق بق�شاوتها  ق��د  االأف��ري��ق��ي��ة  ال����دول  ح��ك���م��ات 

بال�شيا�شة  تتدخل  وهي  املماثلة،  الدولية  ال�شروط 

مبا  الق�انني  بتغيري  وتطالب  العامة،  االقت�شادية 

يتنا�شب ح�شرياً مع م�شاحلها. 

هذا جانب واحد من م�شاوئ تغليب القطاع اخلا�ص، 

اأم���ا ال��ع���اق��ب االأك����ر خ��ط���رة ل��ه��ذا ال��ت���ج��ه اخل��اط��ئ، 

ال�شركات  مت��ار���ش��ه��ا  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة  طبيعة  يف  فتكمن 

االحتكارية الكرى يف قطاع الزراعة واملنتجات الغذائية، 

خ�ش��شاً على �شعيد �شرب �شغار املزارعني الذين اأثبت�ا 

من  الفقرية  البلدان  اإنقاذ  على  القادرون  وحدهم  اأنهم 

التن�ع  على  واحلفاظ  الغذائي،  اأمنها  و�شمان  املجاعة، 

�شن�ياً  تنقر�ص  ال��ت��ي  امل��زروع��ات  الأ���ش��ن��اف  البي�ل�جي 

واحتكار  اجليني،  التعديل  �شيا�شة  ب�شبب  عالية  ب�ترية 

االإح��ت��ك��ارات  تنتهجها  ال��ت��ي  ال�شنف  واأح���ادي���ة  ال���ب���ذار، 

الكرى.

اإخ�������ش���اع ���ش��غ��ار امل����زارع����ني يف ال����دول  ف��اإ���ش��اف��ة اإىل 

البذار  واح��ت��ك��ار  اجل��ائ��رة،  ال��ق���ان��ني  بفر�ص  االأفريقية 

لل�شيطرة  االحتكارية  ال�شركات  تخطط  اأ�شعارها،  ورفع 

كي  الزراعية  االأرا���ش��ي  من  ممكنة  م�شاحات  اأك��ر  على 

تخ�ش�شها لزراعات حمددة ال تتعدى اأ�شابع اليد، بهدف 

تاأمني امل�اد االأولية ل�شناعة االأغذية لل�ش�ق اال�شتهالكي 

ل�شغار  مكاناً  ت��رتك  ال  الكرى  امل�شاريع  وه��ذه  العاملي. 

املنتجني، وال ت�شمن االأمن الغذائي لل�شكان املحليني.

ت�اجه معظم هذه ال�شركات االحتكارية، يف العديد من 

الغنية والفقرية على حد �ش�اء، دع��اوى ق�شائية  ال��دول 

التالعب  جلهة  العامة  بال�شحة  بالتفريط  تتعلق  بتهم 

باالأ�شناف الغذائية مبا ي�شبب االأمرا�ص اخلبيثة، ناهيك 

عن الف�شاد وهدر ماليني الدوالرات من االأم�ال العامة 

واإنفاقها على اأبحاث ال هدف لها �ش�ى م�شاعفة االأرباح، 

فهل ُيعقل اأن ُيكلف م�شا�ش� الدماء مبهمة اإنقاذ ال�شع�ب 

من الفقر واالأمرا�ص واملجاعة؟

ع. م. ع.

عامة  داللة  ذو  االإ�شالمي مفه�م  العامل  مفه�م 

ت�شم يف حمت�اها الداخلي اأبعاداً عدة، وه� يتك�ن 

من مفردتني:

مفردة العامل، والتي تعني اأن هناك حيزاً مكانياً 

ي��ت��م��ث��ل يف رق��ع��ة ج��غ��راف��ي��ة ���ش��ا���ش��ع��ة مي��ت��د عليها 

خ�ش��شياتها  �شائر  حتديد  دون  م��ن  ال��ع��امل،  ه��ذا 

االأخرى.

اأن ه��ن��اك �شمة  م��ف��ردة االإ���ش��الم��ي، وال��ت��ي تعني 

امل��م��ت��د على  ال��ع��امل  ه���ذا  ب��ه��ا  يت�شم  ف��ك��ري��ة معينة 

حالتنا:  يف  ال�شمة  وه��ذه  اجلغرافية،  الرقعة  تلك 

هي �شمة االنتماء اإىل احل�شارة االإ�شالمية والفكر 

االإ�شالمي.

غ���ري اأن ه����ذه ال�����ش��م��ة ال��ف��ك��ري��ة االإ���ش��الم��ي��ة ال 

معينة  بفرتة  وم�ؤقتة  حم��ددة  فكرية  ثقافة  تعني 

اأو  الفكرية  التيارات  �شائر  حد  على  حم�ش�رة،  اأو 

اأو  احل��دي��ث،  الع�شر  خ���الل  تن�شاأ  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

وب�شكل  املا�شية،  االأزم��ن��ة  بع�ص  خ��الل  ن�شاأت  التي 

اخلا�ص  الظرف  يتطلبه  معني  زمن  وعر  م�ؤقت، 

الذي تن�شاأ فيه، ثم تختفي بعد ذلك باختفاء تلك 

�شمة  تعني  اإمن��ا  ب��ل  ال��راه��ن��ة،  اأو  امل�ؤقتة  املتطلبات 

ال��ع��ام، ومت�شمة  ال���اق��ع  داخ���ل  م��ت��ج��ذرة يف  فكرية 

ال��دوام واال�شتمرارية يف داخل الزمن االآين  ب�شفة 

يف  عميقاً  �شاربة  ج��ذوره��ا  الأن  ذل��ك  وامل�شتقبلي؛ 

ه�ية كل م�شلم ويف اأ�شل وج�ده.

اإن م��ف��ه���م اإ���ش��الم��ي ه��ن��ا م��ع ك���ن��ه م��ف��ه���م��اً ف��ك��ري��اً، 

لكنه فكري وديني يف وقت واحد، اأي: اأنه ال يتخذ �شفة 

ما  طفرة  نتيجة  ب��رزت  والتي  امل�ؤقتة،  الفكرية  الظاهرة 

يف عامل الفكر والثقافة، بل يتخذ �شفة البعد التاريخي 

واحل�����ش��اري ال��ع��م��ي��ق؛ الأن����ه دي����ن، واأي دي����ن! ف��ه��� تلك 

من  ج���اءت  ال��ت��ي  املتكاملة  اخل��ال��دة  ال�شماوية  ال��ر���ش��ال��ة 

امتدت منذ نزولها على حممد  والتي  لدن حكيم عليم، 

بن عبد اهلل �شلى اهلل عليه حتى هذه اللحظة التاريخية 

التاأثريي  مفع�لها  كله  ال��ع��امل  ي�شاهد  وال��ت��ي  ال��راه��ن��ة، 

ال�شامل واملمتد على رقعة ب�شرية كبرية ك�نت لها اأ�ش�شاً 

النهاية  يف  لتك�ن  الزمن،  عر  ثقافياً  تراكمت  ح�شارية 

�شل�كية  وتقاليد  ثقافية،   � ح�شارية   � دينية  خ�ش��شية 

وجمتمعية يف اآن واحد.

اأم��ا  املفه�مي،  والتحديد  التنظري  �شعيد  على  ه��ذا 

فاإننا  والعملي،  ال���اق��ع��ي  اجلي�ب�لتيكي  ال�شعيد  على 

من  ال�حيد  العامل  ه�  الي�م  االإ�شالمي  العامل  اأن  نرى 

بني الع�امل احل�شارية االأُخرى الذي ميتلك من امليزات 

ا�شرتاتيجية  ق����ة  ي��ك���ن  الأن  ي���ؤه��ل��ه  م��ا  واخل�����ش��ائ�����ص 

يف  ت��ق��ف  ل��ك��ي  ك��ام��ل��ة  ال��ق��درة  متتلك  عظمى  م�شتقبلية 

امل�شت�ى الفاعل ال�شيا�شي والع�شكري، اإذ ه� � عاملياً � اأحد 

الطاقة  كانت  واإن  املعا�شرة،  العاملية  الق�ى  واأب���رز  اأه��م 

الكامنة فيه مل يتم ا�شتغاللها بعد.

ثالث  على  االإ���ش��الم��ي  ال��ع��امل  ميتد  فجغرافياً، 

اأهميته  يف  يتجاوز  ق���اري،  ك��ي��ان   � اإذاً   � فه�  ق���ارات، 

)اجلي� � �شيا�شية( الكيانات الدولية االأخرى للق�ى 

وال�شني،  ورو���ش��ي��ا،  امل��ت��ح��دة،  ك��ال���الي��ات  العظمى، 

وبريطانيا، وفرن�شا، حيث اإن هذه الق�ى ال يتجاوز 

مداها امل�شت�ى القاري االأحادي البعد.

واأم�������ا ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ال����دمي����غ����رايف، ف������اإن ع���دد 

ن�شمة،  املليار  على  حالياً  يزيد  العامل  يف  امل�شلمني 

الرقعة  يتجاوز  ال�شكاين  وج�دهم  يجعل  ما  وه��ذا 

اجلغرافية للم�شاحة االأر�شية التي يقطن�ن عليها، 

وميتد هذا الكيان اإىل ق��ارات اأخ��رى، حيث يتجمع 

ويبلغ  ومهمة،  وازنة  دينية  كاأقليات  امل�شلم�ن  فيها 

تعدادها ع�شرات املاليني، لتك�ن � بذلك � قادرة على 

لها،  م�شتقل  واجتماعي  و�شيا�شي  ثقايف  كيان  خلق 

اأوروب��ا واأمريكا الالتينية ويف داخل  حتى يف داخ��ل 

احل�شارات االآ�شي�ية املعا�شرة.

العامل  ف���اإن  اأي�����ش��اً،  االق��ت�����ش��ادي  ال�شعيد  وع��ل��ى 

االإ���ش��الم��ي ال��ي���م مي��ت��ل��ك اأ���ش��خ��م ث����روة ب��رتول��ي��ة 

الدولية  الكيانات  بكل  مقارنة  وزراع��ي��ة،  وطبيعية 

واحل�شارية االأُخرى، ما يتيح له � واإن كان البع�ص 

اأن  يف  يرغب  ال  اأو  ي�شتطيع  ال  ال�شديد  االأ�شف  مع 

�شيا�شياً،  كله  ال��ع��امل  يف  يتحكم  اأن   � بذلك  ي�شدق 

عر ق�ته االقت�شادية، مع حتقيق فائ�ص ذاتي على 

م�شت�ى ال�شع�ب التي تت�زع على كيانه القاري.

ومن هنا ُيطرح ال�ش�ؤال التايل، وه� اأنه متى �شيحني 

االإ�شالمية  ال��ب��ل��دان  �شع�ب  فيه  ت�شتفيق  ال���ذي  ال���ق��ت 

على واقعها االآين الذي تعي�شه الي�م؟ ومتى �شرنى هذه 

عنها،  الن�م  غبار  وتنف�ص  جيداً،  عي�نها  تفتح  ال�شع�ب 

لرتى جيداً عنا�شر ق�تها وقدرتها، ولتدرك اأنها ال تقل 

االأُخ��رى  احل�شارات  واأ�شحاب  االأر���ص  �شع�ب  �شائر  عن 

فح�شب، بل هي متتلك من القدرات والطاقات ما يجعل 

العامل كله بحاجة اإليها، وما يجعلها قادرة على اأن تك�ن 

ومتقدماً،  كبرياً  دولياً  وكياناً  وم�شرقاً،  باهراً  م�شتقباًل 

اأو االأبعد من ذلك: اأن تك�ن ق�ة دولية جديدة ت�ازي اأو 

الكرى  الدولية  الق�ى   � التك�ينية  � يف عنا�شرها  تف�ق 

امل�ج�دة حالياً.

واإن���ن���ا ه��ن��ا ب��اخ��ت�����ش��ار ن��ق���ل: اإن ���ش��ع���ب ال��ع��امل 

براأينا   � واح��د، ه�  ب�شيء  الي�م مطالبة  االإ�شالمي 

� من اأهم االهتمامات التي ينبغي اأن تقع يف �شل�شلة 

االأول�يات املعا�شرة، وه�: اأن تعرف نف�شها!

م�ؤمن احللبي
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 12 يف  م���ط���ه���ري  اهلل مرت�شى  اآي������ة  ال�����ش��ه��ي��د  ول�����د 

مدينة فرميان،  1338ه�   يف  ع�����ام  االآخ��������رة  ج����م����ادى 

املرح�م  فاأب�ه  علمائية،  عائلة  من  مبحافظة خرا�شان، 

الدينية  ال��ع��ل���م  ح�شني مطهري، در�ص  ال�شيخ حممد 

العراق  االإق��ام��ة يف  ف��رتة من  بعد  و  يف النجف  االأ�شرف، 

واحلجاز وم�شر عاد اإىل فرميان ، وت�طن هناك. 

التحق بركب اجلهاد �شد النظام، وتعاون مع منظمة 

فدائيي االإ�شالم، ثم ت�جه اإىل طهران عام 1953م، حيث 

جديدة  ب��داي��ة  م��ع  للطالب  االإ�شالمية  اجلمعية  اأ�ش�ص 

الدينية  ال��ع��ل���م  بكلية  1956م  ع���ام  وال��ت��ح��ق  ل��ن�����ش��اط��ه، 

»ال��ه��ي��ات« ب��ج��ام��ع��ة ط��ه��ران م��در���ش��اً ح��ت��ى ع���ام 1978م، 

وخالل ذلك ح�شل على درجة الدكت�راة يف الفل�شفة من 

�شمحت  الكلية  يف  وج���ده  ف��رتة  اأن  ويبدو  الكلية،  نف�ص 

ل���ه مب��م��ار���ش��ة ن�����ش��اط��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي م���ن خ���الل اجلمعية 

االإ�شالمية للطالب، حتى اعتقل مع اخلميني يف اأحداث 

بعد  �شراحه  اأط��ل��ق  وق��د  1964م،  ع��ام  الفي�شية  املدر�شة 

اإىل تركيا، حيث  اأربعة وثالثني ي�ماً مع نفي اخلميني 

اأقام يف حي اأمري االأمراء، واأخذ يعمل على ت�شكيل جمعية 

وم�شاعدة  اخلميني  مب���اف��ق��ة  املنا�شلني  ال��دي��ن  علماء 

تاأ�شي�ص  على  التالية  ال�����ش��ن���ات  يف  �شاعد  كما  زم��الئ��ه، 

اإدارة هذه امل�ؤ�ش�شة،  اإر�شاد، و�شار ع�ش� جمل�ص  ح�شينية 

وهناك بداأت تظهر اأفكاره ونظرياته االإ�شالمية.

عام 1970م اأ�شدر بياناً باال�شرتاك مع اآية اهلل زجناين 

وال��ع��الم��ة ط��ب��اط��ب��ائ��ي الإدان�����ة االإج�������راءات االأم��ريك��ي��ة 

يف ف��ل�����ش��ط��ني، وج���م���ع ال���ت���رع���ات ل�����ش��ال��ح ال��الج��ئ��ني 

الفل�شطينيني، كما ت�ىل عام 1972م الرنامج االإعالمي 

وال��ن�����ش��ايل مل�شجد اجل�����اد، وك���ان ع��ل��ى ات�����ش��ال ب��االإم��ام 

اخل��م��ي��ن��ي يف حت���رك���ات���ه، وق����د اع��ت��ق��ل م����رة اأخ�����رى ع��ام 

اإطالق �شراحه  اإر�شاد، وبعد  اإغالق ح�شينية  1973م ومت 

ا�شتمر يف ن�شاله حتى منع من اخلطابة على املنابر عام 

الث�رة  اإىل ع�ش�ية جمل�ص  1978م، وقد �شمه اخلميني 
االإ���ش��الم��ي��ة، ف��ك��ان م��ن اأوائ���ل اأع�����ش��ائ��ه، وظ��ل فيه حتى 

املقربني  امل�شت�شارين  م��ن  مطهري  اهلل  اآي��ة  ك��ان  وف��ات��ه، 

اأن االإم����ام ك��ان  ل��الإم��ام اخلميني وم������ش��ع ث��ق��ت��ه، ح��ت��ى 

ي�شفه باأنه حا�شل عمره.

كان رئي�ص جلنة ا�شتقبال االإمام اخلميني عند ع�دته 

م�شكنه،  ل��ه  واأع���د  اللجنة،  ه��ذه  �شكل  حيث  املنفى،  م��ن 

اإعالن الرتحيب به واإع��الن انت�شار الث�رة، وظل  وكتب 

بجانبه ط�ال فرتة وج�ده يف املدر�شة العل�ية بطهران.

اآية اهلل حممد  اآية اهلل مرت�شى مطهري مع  ويعتر 

يف  االإ���ش��الم��ي��ة  مفكري الث�رة  ق��ط��ب��ي  به�شتي  ح�����ش��ني 

ال�شيعي  االإ���ش��الم��ي  ال��ف��ك��ر  يف  جم��ددي��ن  اإيران، فكانا 

الذي  النظام  لبنات  و�شع  يف  فعالني  وكانا  وتطبيقاته، 

اأقامته الث�رة يف خمتلف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية 

بحل  يق�مان  وكانا  والفكرية،  والثقافية  واالجتماعية 

ت�شادف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة  الفكرية  املع�شالت 

الي�شارية  الت�جهات  م�اجهة  مع  ال��ث���رة،  قيادة  جمل�ص 

بينما  جتديدياً  كان  مطهري  اأن  اإال  لقادتها،  واليمينية 

كان به�شتي اأ�ش�لياً.

الفل�شفة،  ك���ان ح��ج��ة يف  ب���اأن���ه  م��ط��ه��ري  ع���رف  وق���د 

للغة  اإج��ادت��ه  ع��ن  ف�شاًل  الدينية،  العل�م  يف  وم��ش�عة 

العربية، له م�ؤلفات كثرية، اأ�شهرها: �شرح نهج البالغة، 

ق�ش�ص ال�شاحلني، مقدمة على اأ�ش�ل الفل�شفة للعالمة 

وامل�شري،  االإن�شان  للمادية،  الت�جه  اأ�شباب  الطباطبائي، 

ن��ق��د ع��ل��ى امل��ارك�����ش��ي��ة، م��ق��دم��ة ع��ل��ى ال���روؤي���ة االإ���ش��الم��ي��ة 

االإمامة  الزمان،  ومقت�شيات  االإ�شالم  للعامل،  ال�شاملة 

وال��زع��ام��ة، اجل��ه��اد، النه�شة وث����رة امل��ه��دي، اخل��دم��ات 

التعليم  االأخ��الق،  فل�شفة  واإي��ران،  االإ�شالم  املتقابلة بني 

وال��رتب��ي��ة يف االإ����ش���الم، ح����ل ال��ث���رة االإ���ش��الم��ي��ة، ح���ل 

اجلمه�رية االإ�شالمية.

وقعت حادثة اغتيال مطهري يف ال�شاعة الثامنة من 

مت�جهاً  ك��ان  عندما   ،)1980/5/1( الثالثاء  ي���م  م�شاء 

اأع�شاء  نفى  وق��د  ال�شيا�شية،  االأ�شب�عية  جل�شته  لعقد 

بارزون يف حزب »ت�ده« اأن يك�ن�ا قد قام�ا باغتياله، واإذا 

املن�شقة،  الفرقان«  اإىل »جماعة  ن�شبت  كانت احلادثة قد 

فاإن اإح�شان طري، الذي ان�شق عن حزب »ت�ده« وان�شم 

لالإ�شالميني على يد ال�شهيد مطهري، ي�ؤكد اأن اغتيال 

مطهري مت على يد عمالء املخابرات املركزية االأمريكية 

اأو امل��شاد االإ�شرائيلية. 

وي���ع���ت���ر ي������م ����ش���ه���ادت���ه ي������م امل���ع���ل���م يف اجل��م��ه���ري��ة 

االإ�شالمية االإيرانية.

ك��ث��رية ه���ي االأ���ش��ئ��ل��ة امل��ه��م��ة وامل��ل��ح��ة ال��ت��ي ال ب���د من 

امل�شتجدة  ال��راه��ن��ة واالأو�����ش����اع  ط��رح��ه��ا يف ظ��ل احل��ال��ة 

تعي�شها  ال��ت��ي  امل��ت��اأزم��ة  وامل��رح��ل��ة  احل�شا�شة  والتعقيدات 

ال�شع�ب العربية واالإ�شالمية يف ال�قت احلايل، لعل من 

وامل�شلم  العربي  للمثقف  اأن��ه: كيف ميكن  واأهمها  اأبرزها 

اأن ي�اجه حالة العجز املطبق التي تعاين منها هذه االأمة 

امل�شتتة واملتفرقة االأه���اء؟ وما ه� امل�قف الذي عليه اأن 

يتخذه من كل هذه االنتكا�شات والهزائم املتالحقة التي 

اأن يقراأ االأح��داث  � االأم��ة بها.. وكيف عليه  � ومت��ر  م��رت 

التي تت�شارع يف حميط اأو�شع من العجز االأ�شمل واالأقدم.. 

والعجز  االقت�شادي،  والعجز  ال�شيا�شي،  العجز  به:  اأعني 

و�شنع  امل�شروعات،  واإدارة  ال��روات،  اإدارة  على  القدرة  يف 

واإدارة احل�شارات..

ويف مقام االإجابة عن هذه الت�شاوؤالت املتقدمة، نق�ل: 

هذه  �شمري  بحق  ك���ن��ه  يف  ودوره  املثقف  اأه��م��ي��ة  تتجلى 

االأمة، و�شاحب الب�شرية النافذة والنرية والفعالة، التي 

اإىل  خاللها  م��ن  وي�شري  والأج��ل��ه��ا،  االأم����ة،  م��ع  بها  يفكر 

على  االأم���ة،  ج�شم  يف  القائمة  وال�شعف  اخل��ل��ل  م���اط��ن 

م�شت�يات واأ�شعدة خمتلفة.

اأن الدور املن�ط باملثقف حالياً، ه�  والأجل ذلك، نرى 

اال�شتمرار يف الرتكيز على اجلانب النقدي العملي، ومن 

و�شياغة  تك�ين  يف  الفاعلة  امل�شاهمة  على  االإ���ش��رار  ث��م 

اأ�ش�ص ومق�مات بناء الكتلة الن�عية االإ�شالمية والعربية 

واالأدوات  ب��ال������ش��ائ��ل  االأم����ة  ه���ذه  اإ���ش��الح  اإن  اإذ  امل����ؤث���رة، 

ب��احل��د ال���ذي ه��� م���ج���د ح��ال��ي��اً، وال��ره��ان على النخب 

واالأفراد القائمني عليها حالياً، مل يعد يجدي نفعاً على 

النظم التي منتلكها، متت جتربتها  االإط��الق.. فاإن هذه 

واإثبات ف�شلها ل�شن�ات ط�ال، اأعني بها: النظم التقليدية 

العربية، التي اأفرزتها املجتمعات العربية واالإ�شالمية من 

وحي العادات والتقاليد العربية القدمية، التي ال عالقة 

وحي  م��ن  فقل:  اأو  ال�شامية،  وقيمه  ال��دي��ن  بتعاليم  لها 

�شحراوية  ع�شائرية  عقلية  ه��ي  التي  العربية،  العقلية 

لبناء جمتمع يف قرية  ُي�ؤ�ش�ص عليها  جافة ال ت�شلح الأن 

�شغرية، ف�شاًل عن جمتمع كبري على م�شت�ى )االأم��ة(، 

وعلى امتداد )العامل االإ�شالمي(.

قد  نعرفها،  ال��ت��ي  العربية  احل��ك���م��ات  من���اذج  اأن  كما 

اأ�شبحت �شبه معدومة التاأثري.. وقد كان من املمكن لنا 

اأو مت�شاهاًل  اأن يك�ن املرء مت�شاحماً  اأو حتى  اأن نعذرها، 

وانهزامها  ال�شيا�شي،  وف�شلها  بالرغم من عجزها   � معها 

اآل��ة  متتلك  التي  ال��ك��رى  ال��ق���ى  جمابهة  يف  الع�شكري، 

ع�شكرية ن�عية ق�ية ومدمرة، كنا لنعذرها ونت�شامح مع 

تلك احلك�مات، ل� اأنها كانت قد جنحت يف حتديث االأمة 

وتط�يرها، واإنها�شها من غف�تها التي تغط فيها لقرون 

وق����رون، ع��ل��ى االأق����ل ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى ال��داخ��ل��ي واملعي�شي، 

كانت  اأخ��رى  كما فعلت حك�مات جمتمعات كثرية  متاماً 

العربية  جمتمعاتنا  من  تخلفاً  اأك��ر  االأُوىل  بداياتها  يف 

رب��ع ما  اأو  اأن��ه��ا مل تكن متتلك ن�شف  واالإ���ش��الم��ي��ة، كما 

الطبيعية  وال����روات  وامل�����ارد  ال��ط��اق��ات  م��ن  منلكه نحن 

الهائلة.. غري اأنها ا�شتطاعت � وبالرغم من كل ذلك � اأن 

اأ�ش�اطاً ط�يلة وبعيدة املدى على طريق االقتدار  تقطع 

وال��ت��م��ك��ن االق��ت�����ش��ادي واال���ش��ت��ق��الل ال�����ش��ي��ا���ش��ي، اأو على 

ال�شيا�شية، على  ال�شراكة  اأو  املناف�شة،  االأق��ل: على �شعيد 

قدم من امل�شاواة يف الكرامة واالح��رتام املتبادل، والندية 

ال�شيا�شية واالقت�شادية، واإن مل يكن يف احلجم اأو يف الثقل 

اأو يف الغنى اأو يف الق�ة... اأو على االأقل: اأن تلك احلك�مات 

وتنظيمياً،  ومعي�شياً  رفاهياً  �شع�بها  تريح  اأن  ا�شتطاعت 

فهي قد قدمت ل�شع�بها �شيئاً..

واأم����ا ح��ك���م��ات��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ال��ف��ا���ش��دة، ف��ه��ي مل جتلب 

املزيد  ت�شخ  اإنها  بل  االإف��ق��ار،  من  املزيد  �ش�ى  ل�شع�بها 

ويف  جمتمعاتنا،  واأوردة  �شرايني  يف  التخلف  جرعات  من 

وعا�شت  البطالة،  تاألقت  البائ�شة  احلك�مات  ه��ذه  عه�د 

اأق��دام��ه��ا يف جمتمعاتنا مبا  وث��ب��ت��ت  ال��ذه��ب��ي،  ع�����ش��ره��ا 

كما  االآت��ي��ة،  امل�شتقبلية  اأجيالنا  على  ال�شيطرة  ي�شمن 

ت��ف�����ش��ت ظ����اه���ر ال��ف��ق��ر واجل������ع واالأم����را�����ص واالأوب���ئ���ة، 

للق�ى  االرت��ه��ان  خط  وتعمق  اجلرمية،  من�ش�ب  وارتفع 

اال���ش��ت��ك��ب��اري��ة ال��غ��رب��ي��ة ال���ت���ي مت�����ش��ك ب���زم���ام احل��رك��ة 

االقت�شادية يف العامل كله...

ويف املقابل، ازداد غالبية احلكام العرب وامل�شلمني غنى 

االأر����ص،  يف  وا�شتكباراً  وع��ل���اً  وغطر�شة  واإ���ش��راف��اً  وث���روة 

االجتماعي،  والتمييز  الطبقي،  ال��ت��ف��اوت  ���ش��رخ  وتعمق 

و�شيطر اجلهل على مرافق احلياة االجتماعية، ووجدت 

الع�شبيات،  وتنف�شت  اأواره������ا،  ُي�����ش��ع��ل  م��ا  ال��ف��ن  ن����ريان 

وظهرت االأحقاد..

ح�سن يحيى
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الشهيد آية الله مرتضى مطهري
بــــــروفــــــــايـــــــــل

النصر المبين
بع�ص  على  للتحرير  مفه�منا  اقت�شر 

اأدب��ي��ات ال��ت��اري��خ، حتى ك��ان مطلع االأل��ف 

يف  انت�شارتنا  ب��اك���رة  �شكل  ال��ذي  الثالث 

م�شطلح  اعتدنا  بعدما  احل��دي��ث،  الزمن 

ال���ه���زائ���م واالن��ت��ك��ا���ش��ات واخل������ف ودف���ن 

الروؤو�ص يف الرمال.

وقف  التحرير  اأن  ال�قت  لبع�ص  ظننا 

على ب�شعة �شع�ب، اإىل اأن كان 25 من اأيار 

املجردة  بالعني  �شاهدنا  حيث  األفني،  عام 

وع��ل��ى اأر���ش��ن��ا احل����دث االأ����ش���ط����رة؛ دح��ر 

اأيدي رجال عاهدوا  الغا�شب على  املحتل 

اهلل - ف�شدق�ا - فكان لهم الن�شر امل�ؤزر.

ح���رب ال��ت��ح��ري��ر ه���ذه م��ا ك��ان��ت لتك�ن 

على  واحل������زم،  وال��ت�����ش��م��ي��م  االإرادة  ل����ال 

ال��رغ��م م��ن رب��ع ق��رن م��ن اخل��ن���ع واملذلة 

وال��ق��ه��ر وال����ع����د ال��ف��ارغ��ة ال��ت��ي متثلت 

425 ال�شادر عن جمل�ص غالبيته  بالقرار 

من ُعتاه ال�شهي�نية.

يثبط  ال�شلف، مل  ال���اق��ع  االأم���ر  ه��ذا 

ال���ي���اأ����ص يف  ي��ق��� ع��ل��ى زرع  ال���ع���زائ���م، ومل 

النف��ص االأبية، ومل يحل دون املروءة، ومل 

العق�ل  خلفها  وم��ن  ال�شمر  ال��زن���د  يثن 

ال���دوؤوب  العمل  م��ن  وال��راج��ح��ة  احلكيمة 

وم����ن ال��ن��ج��اح��ات امل��ت���ا���ش��ع��ة ح��ت��ى ك��ان 

االنت�شار املعجزة.

حزب اهلل خرج على املاأل�ف الذي ت�شري 

النمط  يعد  مل  اإذ  اأح��زاب��ن��ا،  معظم  عليه 

اأح��زاب  احلزبي جت��اوز ما ه� قائم، فجل 

ال�شخ�شانية  م��ع  لتتماهى  ع���ادت  ل��ب��ن��ان 

وال��ع��ائ��ل��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة، ه��ذا 

ال��ت��ق��ه��ق��ر ي��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع 

وي�شهم يف تكري�ص التخلف واالإمعان اأكر 

فاأكر يف �شل�ك طريق التزلف والتبعية.

التمايز يف  املغايرة وك��ان  من هنا كانت 

م�شرية بناء حزب اهلل، فهم اأرادوا للحراك 

ال�شيا�شي اأن ي�شنع واقعاً �شيا�شياً جديداً، 

ال�شيا�شية  ال��ذه��ن��ي��ة  ت��ط���ي��ر  خ���الل  م��ن 

تتغذى  ال  بحيث  وتعميقها،  وت��شيعها 

ال�شيا�شي  ال���اق��ع  من  التحررية  احلركة 

املنحرف الذي يعي�شه لبنان، اإمنا املطل�ب 

ت�شحيح اأخطائه وتق�مي انحرافاته.

ح����زب اهلل؛ ح��رك��ة اإمي���ان���ي���ة ج��ه��ادي��ة، 

فال�ظيفة  دينية ووطنية وق�مية،  اأبعاده 

اكت�شب  اهلل  عند حزب  للمقاومة  العملية 

تاريخية  وقائع  ج��راء  االجتماعي،  البعد 

و���ش��ي��ا���ش��ي��ة اأم���ل���ت ع��ل��ي��ه ه����ذه ال��ف��ري�����ش��ة 

والق�مية،  وال���ط��ن��ي��ة  الدينية  ب��اأب��ع��اده��ا 

ف��ت��ح��ري��ر االأر��������ص و����ش���د امل��ح��ت��ل واج���ب 

حزب  عقيدة  يف  بامتياز  ووطني  اأخالقي 

اهلل القتالية »ثقافة اجلهاد«.

على  االنت�شار  الن�شر..  ���ش��روط  فمن 

الذات، بال�شل�ك اأواًل ثم باالإقدام والثبات، 

فاال�شت�شهاد يف �شاحة ال�غى، ي�ؤكد ال�شيد 

الرتب�ي  البعد  �شياق  يف  اهلل  ن�شر  ح�شن 

»اأن من ينجح يف جهاد  ملفه�م اال�شت�شهاد 

نف�شه يقدر اأن ينجح يف جهاد العدو«.

ل����ذا ك����ان ال��ب��ن��اء ال���روح���ي ه���� امل��ح���ر 

االأ�شا�ص يف الرتبية والتن�شئة والتعبئة..

اأ�شمى اآيات التريك نرفعها للمنا�شبة، 

ال��ث��الث��ي؛  واإىل م���زي���د م���ن حل��م��ة ه����ذا 

»ال�����ش��ع��ب واجل��ي�����ص وامل���ق���اوم���ة« يف وج��ه 

اال�شتكبار.

نبيه الأع�ر
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اأ�شماء متنوعة اأعطيت ل�شوارع بريوت 

�شكنتها..  �شخ�شيات  عن  لتعبرّ  واأحيائها، 

�أو زع���م���اء  ���ّي���دت ف���ي���ه���ا،  ����شُ ب�������ارزة  م���ع���امل 

تاريخيون مروا عب طرقاتها.

����ش���و�رع ع���دي���دة حت��م��ل ����ش��م ع��ائ��ات 

عريقة كالربجاوي، و�لفاكهاين، و�شاتيا، 

و�ل���ل���ب���ان.. ل��ك��ن ح�����ش��ة �لأ����ش���د ه���ي طبعاً 

ل���ل���روؤ����ش���اء و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ن �ل���ذي���ن �أط��ل��ق��ت 

ك�شارع  حت�شى،  ل  ���ش��و�رع  على  �أ���ش��م��اوؤه��م 

���ش��ائ��ب ���ش��ام، و����ش���ارل ح��ل��و، و�إم���ي���ل �إده، 

وري��ا���ض �ل�شلح، وب�����ش��ارة �خل���وري، وف���وؤ�د 

�شهاب وغريهم، حيث ل تكاد تخلو منطقة 

��شم  �لأق��ل يحمل  على  �شارع  بريوتية من 

لي�ض  و�لأم����ر  �ل�شيا�شية،  �ل��زع��ام��ات  �أح���د 

بل  ف��ق��ط،  �للبنانية  ب��ال��ق��ي��اد�ت  حم�����ش��ور�ً 

�مل��ف��ارق��ة �أن ���ش��و�رع ع��دي��دة لت���ز�ل حتمل 

�����ش���م �مل�����ش��ت��ع��م��ري��ن �ل��ف��رن�����ش��ي��ن �ل���ذي���ن 

��شتغلو� لبنان حلقبة طويلة ك�شو�رع فو�ض، 

وويغان، وكليمن�شو، و�للنبي، وديغول.

متفرقة،  �أ�شماء  حتمل  �أخ��رى  �شو�رع 

بينها اأ�شماء الأبراج التي قامت فيها قدمياً 

مثل: برج �أبي حيدر، وبرج �لرب�جنة، وبرج 

�لرمانة،  عن  مثل:  �ملياه  وعيون  حمود.. 

وع�����ن �ل����دل����ب����ة، وع�����ن �مل���ري�������ش���ة، وع���ن 

�لتينة.. و�لألو�ن مثل: �حلمر� و�لليلكي.. 

و�ل���ع���و�����ش���م �ل���ع���رب���ي���ة و�ل���غ���رب���ي���ة م��ث��ل: 

و�خلرطوم  و�لقاهرة  و�جل��ز�ئ��ر  �أ�شرت�ليا 

�لتي  �ل�شهرية  �لأف��ر�ن  و�لرب�زيل.. وحتى 

ك��ان��ت ف��ي��ه��ا؛ م��ث��ل: ف���رن �ل�����ش��ب��اك، وف��رن 

�حل��ائ��ك.. وط��ب��ع��اً �ل���روؤو����ض وم��ن��ه��ا: ر�أ���ض 

بريوت ور�أ�ض �لنبع.

وج�����ود  ي���ك���ف���ي  ك����ث����رية  �أح������ي������ان  ويف 

على  ��شمه،  لتتخذ  �ملنطقة  يف  ب��ارز  َمعلم 

���ش��ب��ي��ل �مل����ث����ال ه����ن����اك: ����ش���خ���رة �ل���رو����ش���ة 

�ل��ع��م��اق��ة ق��ب��ال��ة �ل�����ش��اط��ئ �ل���ت���ي ك��ان��ت 

��شمها، يقول بع�ض  �ملنطقة  كافية لتعطي 

�أ�شلها يف  �إن كلمة »رو���ش��ة« جتد  �مل��وؤرخ��ن 

»ر�أ�ض«،  �لتي تعني  �لكلمة �لآر�مية »رو�ض« 

بينما يقول �آخرون �إن �ل�شم حتريف لكلمة 

تعني  �لتي  »رو�شيه  roché« �لفرن�شية 

»�شخرة«.

ن�شب  �أو  �ل�شهد�ء،  متثال  ف��اإن  كذلك 

�ل�شهد�ء �لتذكاري، �لذي يقوم و�شط �شاحة 

لتخليد ذكرى  ب�����ريوت،  و���ش��ط  �ل�����ش��ه��د�ء 

�ل�شهد�ء �للبنانين �لذين �شنقهم �لأتر�ك 

على �لدولة  �ل���ت���اآم���ر  1916 بتهمة  ع����ام 

�أعطى  �أع��د�ئ��ه��ا،  م��ع  و�لتعامل  �لعثمانية 

�����ش���م���ه ل��ل�����ش��اح��ة ف���ب���ات���ت ت���ع���رف ب�����ش��اح��ة 

ال�شهداء.

و�لأمر �شيان مع متثال ريا�ض �ل�شلح؛ 

�أول رئي�ض وزر�ء للبنان يف عهد �ل�شتقال، 

و�لذي يقع و�شط بريوت �لتجاري، حتى �أن 

�ملنطقة باتت حتمل ��شمه »ريا�ض �ل�شلح«.

مناطق و�أ�سماء

��شمها  �مل��ري�����ش��ة  ع��ن  منطقة  حت��م��ل 

ب�شبب ينبوع ماء عذب عند �ل�شاطئ ي�شب 

�ل�شيادين،  مر�كب  تر�شو  حيث  �لبحر  يف 

و���ش��م��ي ي��ن��ب��وع ع���ن �ل��ري�����ش��ة �أي �مل��ر���ش��ى 

يعود  �لت�شمية  �أ�شل  �إن  قيل  كما  �ل�شغري، 

�لرئي�شة،  �أي  �لري�شة  كلمة  حت��ري��ف  �إىل 

ي�شم  مركباً  �أن  لها،  �إث��ب��ات  ل  ق�شة  وثمة 

م عند �شاطئ  جمموعة من �لر�هبات حتطَّ

�ل��ع��ن ف��غ��رق��ت م��ع��ظ��م �ل���ر�ه���ب���ات وجن��ت 

�لقليات، ومن بينهم �لري�شة �لتي �أكرمها 

�لعن،  عند  خميماً  لها  و�شربو�  �لبحارة 

و���ش��ار �ل��ن��ا���ض مي��ل��وؤن ج���ر�ره���م م��ن ه��ذه 

�لري�شة،  عليها  ت�شرف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ن 

�لعن،  قرب  دي��ر�ً  �شيدت  �أن  لبثت  �لتي ما 

و�شماها �لعامة د�ر �ملري�شة �أو عن �ملري�شة، 

ن�شبة �إىل �لدير �لذي ما لبث �أن �ندثر.

�إىل  ت�شميتها  ف��ت��ع��ود  �ل��ق��ن��ط��اري  �أم���ا 

مدخل  عند  ق��دمي��اً  رفعت  �شهرية  قنطرة 

�مل��ق��اب��ل،  �ل��ي��وم، يف  �ل�����ش��ارع، لكنها �خ��ت��ف��ت 

ي���رج���ح �ل���ب���ع�������ض ع�����دم وج������ود �ل��ق��ن��ط��رة 

�ل�����ش��ارع  �أن  م��ع��ت��ربي��ن  �لأوىل،  ب��ال��درج��ة 

�كت�شب ��شمه تيمناً باأقدم �لأ�شر فيه، �أ�شرة 

جبل  م��ن  نزحت  �لتي  �ل��درزي��ة  »�لقنطار« 

لبنان يف �لقرن �لتا�شع ع�شر و�شمى �لبيارتة 

�ملنطقة يف ما بعد، مزرعة �لقنطاري.

�أم��������ا �ل���ب�������ش���ط���ة �ل����ف����وق����ا و�ل���ت���ح���ت���ى 

ب�شطات  وج����ود  ب�شبب  ����ش��م��ه��ا  فاكت�شبت 

�خل�شار، فحي »�لب�شطة« �ملمتد من و�شط 

�ل��ع��ا���ش��م��ة ���ش��ع��ود�ً جل��ه��ة �ل���غ���رب، و�ل���ذي 

جت������اوزت ���ش��ه��رت��ه ح�����دود ب������ريوت، و���ش��ه��د 

�أحد�ثاً �شيا�شية ووطنية، جعلته من �ملعامل 

�لرئي�شة يف هذه �ملدينة، تعود ت�شميته �إىل 

كرثة »ب�شطات �خل�شار« فيه.

�شوارع �شهرية

يكاد يكون �شارع »�حلمر�« �أ�شهر �شارع 

�مل�شادر  وت��ت��ع��دد  م��ن��ازع،  ب��ا  �لعا�شمة  يف 

حول ت�شمية هذ� �ل�شارع، حيث ورد يف بع�ض 

�ملر�جع �أن �لت�شمية تعود �إىل نز�ع ن�شب بن 

�شكان �ملنطقة من قبيلة بني تلحوق، و�أفر�د 

من بني �حلمر�، �لذين كانو� يرتددون �إىل 

بريوت لبيع حما�شيلهم �لزر�عية، ونتيجة 

�لنزوح  �إىل  تلحوق  بنو  ��شطر  �لنز�ع  هذ� 

�ملنطقة  ب����ريوت،  ر�أ�����ض  يف  م�شاكنهم  ع��ن 

»جرن  با�شم  عهدهم  يف  تعرف  كانت  �لتي 

�لدب«، و�لتحقو� باجلبل تاركن �أر��شيهم 

��شتقرو�  �ل��ذي��ن  �حل��م��ر�،  لبني  ومنازلهم 

م�شادر  وتفيد  �إليهم،  فن�شبت  �ملنطقة،  يف 

بني  �إىل  ن�شب  ���ش��ارع �حل��م��ر�  ب���اأن  �أخ����رى 

�آل  �أو ما �شابه، لكن  �حلمر�، من دون نز�ع 

�حلمر� �لبقاعين تو�فدو� �إليه، و��شتقرو� 

فيه، ومنهم ت�شعبت عائات بريوتية مثل 

�أحد  على  ��شمهم  �أطلقو�  �لذين  �للبان  �آل 

�شوارع بريوت.

�أم������ا زق������اق �ل����ب����اط ف���ريج���ع ����ش��م��ه 

كلمة  ه��ي  ف��زق��اق  �لعثمانين،  �ل��غ��ز�ة  �إىل 

يعرف  وب��ات  ُتعرب،  �أن  قبل  �لأ�شل  تركية 

لح��ق��اً ب��زق��اق �ل��ب��اط ب��ع��دم��ا ق���ام �ل���ولة 

�لعثمانيون بتزين �ل�شارع بالباط، كونه 

م��ن �أف��خ��م �ل�����ش��و�رع �ل��ب��ريوت��ي��ة و�أك��رثه��ا 

�حت�شاناً للق�شور و�ملنازل �جلميلة.

�جل���دي���دة،  �ل��ط��ري��ق  �إىل  ب��ال��و���ش��ول 

�أخ��ذت هذ� �ل�شم عندما �شقت  �أنها  يروى 

�حلكومة طريقاً جديدة، ت�شل ما بن غابة 

�شاحيتها  يف  ب��ريوت  حر�ض  �أي  �ل�شنوبر، 

�إىل  و���ش��وًل  �مل��زرع��ة  وكورني�ض  �جلنوبية، 

�ملنطقة  �مل��و�ط��ن��ون على  ف��اأط��ل��ق  �ل��رو���ش��ة، 

��شمه  ح��ي  وفيها  �جل��دي��دة،  �لطريق  ��شم 

»حي �لطلمي�ض«، ويعود تاريخه �إىل �حلقبة 

�لعثمانية، وعرف بهذ� �ل�شم، ب�شبب �شيق 

دخول  مينع  ما  مبانيه،  و�لت�شاق  �أحيائه 

�شوء �ل�شم�ض.

�جل��دي��دة  ط��ري��ق  م��ق��اب��ل منطقة  ويف 

يقع �شارع »بربور« �لذي �شمي كذلك تيمناً 

ب��ال��دك��ت��ور ب���رب���ور؛ وه���و �أول ���ش��ك��ان ه��ذه 

منطقة  بينما  �أطبائها،  �أه��م  وم��ن  �ملنطقة 

�لكول �لتي تقع عند �ملدخل �لغربي ملنطقة 

بعدما  ��شمها  فاتخذت  �جلديدة،  �لطريق 

للم�شروبات  م�شنع  �خلم�شينات  يف  �أن�شئ 

�لغازية »كوكا كول«؛ �مل�شنع �لتابع لل�شركة 

�أقفل منذ فرتة طويلة، لكن �لت�شمية بقيت 

ر��شخة يف ذ�كرة �لنا�ض.

�إن  ي��ق��ال  �لأ���ش��رف��ي��ة،  �إىل  ب��الن��ت��ق��ال 

�ل��ت�����ش��م��ي��ة ت��ع��ود �إىل �ل�����ش��ل��ط��ان �لأ����ش���رف 

خليل؛ وهو من �ملماليك ممن �شنو� حمات 

و�نت�شرو�،  �ل�شام  باد  يف  �ل�شليبين  �شد 

و�ح��ت��ف��اًل ب��ال��ف��وز �أق����ام �ل�����ش��ل��ط��ان وليمة 

وج��ده��ا،  ب��ريوت��ي��ة  تلة  �أع��ل��ى  على  �شخمة 

فعرفت �لتلة بلقبه منذ ذلك �حلن.

ت�شمية ال�شوارع

يذكر �أن �ل�شو�رع جتري ت�شميتها بناء 

على �قرت�حات يتقدم بها �أعيان �أو جمعيات 

من بريوت �إىل �لبلدية، لتقوم لحقاً جلنة 

�ملجل�ض  ب��اأع�����ش��اء  ب��الج��ت��م��اع  متخ�ش�شة 

عليها  وت�شوت  �ملقرتحات  لتدر�ض  �لبلدي 

ب��الأك��رثي��ة ب��ن��اء ع��ل��ى �إ����ش���ر�ف م��ن رئي�ض 

�لبلدية، بعد ذلك، حتول �لطلبات �إىل وز�رة 

�لد�خلية لتو�فق عليها �أو تردها، ويف حال 

متت �ملو�فقة، فاإن �ملبادر�ت �أو �لقرت�حات 

ت��ت��ق��دم بها  �أو  �ل��ب��ل��دي��ة،  ب��ه��ا  ت���ق���وم  �ل���ت���ي 

عائات  �أو  �ملوؤ�ش�شات  �أو  �جلمعيات  �إح��دى 

�ل�شيا�شين و�لزعماء، ي�شتقبلها �أحد �أقام 

�لبلدية لتتحول يف ما بعد �إىل رئي�شه، ومن 

تعقد  �لتي  �ل�شو�رع؛  ت�شمية  جلنة  �إىل  ثم 

�جتماعاً مع �أع�شاء �ملجل�ض �لبلدي، وبناء 

بالأكرثية،  عليها  و�لت�شويت  در�شها  على 

و�أحياناً بتو�شيات خا�شة، يتم �ختيار �لأهم 

منها، فتتحول �إىل وز�رة �لد�خلية، و�إذ� ما 

حمافظ  �إىل  بدورها  تذهب  عليها  و�فقت 

�ل���ذي ي��وزع��ه��ا على د�ئ���رة �ل�شري  ب���ريوت، 

وم��وؤ���ش�����ش��ات ر���ش��م��ي��ة وخ���ا����ش���ة، ك�����ش��رك��ات 

�ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه و)ل��ي��ب��ان ب��و���ش��ت( �لتي 

�إق��ام��ات  بعناوين  مبا�شرة  مهمتها  تتعلق 

بريوت  بلدية  ت�شدر  ما  وع��ادة  �للبنانين، 

�أ���ش��م��اء ���ش��و�رع ب���ريوت بن  ك��ت��اب��اً يت�شمن 

م���دة و�أخ�����رى، خ�����ش��و���ش��اًَ �جل��دي��دة منها، 

 ،2004 1967 و�آخ���ر ع��ام  �أول��ه��ا ع��ام  ف�شدر 

و�أحدثها �ل�شنة �حلالية.

�ل��ت�����ش��م��ي��ات  ه������ذه  ع����ن  ي����ت����اأت����ى  ول 

على  ف��ق��ط  لتقت�شر  ت��ذك��ر  ت��ك��ال��ي��ف  �أي 

�ل��اف��ت��ات �حل��دي��دي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم بلدية 

بريوت بتثبيتها على مد�خل تلك �ل�شو�رع 

ما  ع���ادة  �أن��ه��ا  �إل  عليها،  �ل��ن��ا���ض  ليتعرف 

م��ا حققها �شاحبها  �إجن����از�ت  ن��ت��اج  ت��ك��ون 

ك���ان، فتعترب  �أي جم���ال  �لأر�����ض يف  ع��ل��ى 

»�ل�شيخ  �شارع  ويعترب  ل��ه،  تكرمي  مبنزلة 

�ل�شو�رع  �أح��دث  �أحد  �لعايلي«؛  عبد �هلل 

�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��دق��ت  �ل���ت���ي 

�للبناين  �ملفكر  ه��ذ�  ��شم  حاملة  م��وؤخ��ر�ً 

�ل�شهري �لذي تويف عام 1996 و�أ�شدر �أكرث 

م��ن م���وؤل���ف، ك��م��ا �أ���ش��ه��م يف و���ش��ع �ملعجم 

�لع�شكري ملوؤ�ش�شة �جلي�ض يف لبنان، وكانت 

�مل�شطلحات  م��ن  ك��ل��م��ة   40000 نتيجته 

�ل��دول  جامعة  �عتمدته  وق��د  �لع�شكرية، 

�أر�دت توحيد �مل�شطلحات  �لعربية عندما 

وهو  �لعربية،  �ل��دول  جليو�ض  �لع�شكرية 

يقع يف منطقة ر�أ�ض بريوت.

هـ.�ص.
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يف حال ن�شبت �أي حرب نووية يف �أي 

�أم  كانت  �شغرية  �شو�ء  �لعامل،  يف  مكان 

كبرية، ف��اإن مثل ه��ذه �حل��رب ميكن �أن 

�إىل حدوث جماعة على م�شتوى  ت��وؤدي 

�لكرة �لأر�شية كلها، ف�شًا عن تد�عيات 

مناخية ل ح�شر لها، كانخفا�ض درجة 

ح�����ر�رة �ل��ط��ق�����ض ع��ل��ى �ل��ن��ط��اق �ل��ع��امل��ي 

�إن �أي  �آخ����ر:  مب��ق��د�ر درج�����ات، مب��ع��ن��ى 

فظيعة  كارثة  �إىل  �شتوؤدي  نووية  ح��رب 

على حياة �لإن�شان و�لأر���ض و�ملناخ على 

حد �شواء..

�أعدها  در��شات  �إليه  هذ� ما تو�شلت 

�ل�شاح  ملر�قبة  دول��ي��ون  »�أط��ب��اء  م��رك��ز 

�ل��ب��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  وخ��ل�����ش��ت  �ل�����ن�����ووي«، 

من  �أول  ه���ي  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  و�لإم�����������د�د�ت 

حرب  �أي  وق��ع��ت  م��ا  �إذ�  �لثمن  �شيدفع 

نووية،  وروؤو����ض  �أ�شلحة  فيها  ت�شتخدم 

رمبا بن �لهند وباك�شتان، �أو »�إ�شر�ئيل« 

�أو  وجارتها  �ل�شمالية  كوريا  �أو  و�إي���ر�ن 

�ل�شاح  �أن  خ�شو�شاً  �أخ���رى،  دول���ة  �أي 

�لنووي مل يعد حكر�ً على قطبي �حلرب 

�ل��ب��ادرة، �ل��ولي��ات �ملتحدة ورو���ش��ي��ا، بل 

�ن�شمت دول عديدة �إىل �لنادي �لنووي 

و�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية �لعابرة للقار�ت 

�مل���زودة ب��روؤو���ض ن��ووي��ة، وه��و م��ا يوؤجج 

�ملخاوف من �أي نز�ع حمتمل.

ون���ت���ي���ج���ة �لآث���������ار �خل����ط����رية �ل��ت��ي 

من  �ل���زر�ع���ي،  �لإن���ت���اج  ل��ه��ا  �شيتعر�ض 

�ملتوقع بالدرجة �لأوىل حدوث جماعة 

عليه  �شيرتتب  ما  وهو  �لنطاق،  و��شعة 

عو�قب �جتماعية و�قت�شادية وخيمة .

 ميكن �أن يوؤدي �إ�شقاط قنابل نووية 

ع��ل��ى �مل����دن و�ل�����ش��ك��ان، يف ح����ال ن�����ش��وب 

�أي دول��ت��ن متتلكان روؤو���ش��اً  ب��ن  ح��رب 

عو��شف  �ن����دلع  �إىل  ن��ووي��ة،  و�أ���ش��ل��ح��ة 

ن��اري��ة وح��ر�ئ��ق �شخمة وغ��ي��وم ���ش��ود�ء 

وه���ذه  �ل�����ش��ام��ة،  ب��الإ���ش��ع��اع��ات  م�شبعة 

بدورها �شتوؤدي �إىل �إطاق كميات هائلة 

من �لدخان �إىل طبقات �جلو �لعليا مبا 

�شيدمر �لأر�ض �لزر�عية و�ملناخ.

�ل���دخ���ان  ج���زي���ئ���ات  �إىل    بالن�شبة 

�لنووية،  �لغيوم  �أو ما ي�شمى  �ملت�شاعد، 

�ل��غ��اف  ع��ال��ق��ة يف  ت��ظ��ل  �أن  ف��ي��ت��وق��ع 

بذلك  حاجبة  طويلة،  ل�شنو�ت  �جل��وي 

نور �ل�شم�ض، بقدر ينتظر �أن ي�شبح معه 

�شطح �لأر�ض بارد�ً ومظلماً وجافاً، وقد 

يتبع هذ� �نهيار �لإنتاج �لزر�عي �لعاملي 

وح��دوث جماعة جماعية على م�شتوى 

�لعاملي  �لتربيد  �أن  يعني  وه��ذ�  �ل��ع��امل، 

�لإقليمية،  �أح��د �حل���روب  م��ن  ينتج  ق��د 

�أو �ل�شن  �ل��ه��ن��د وب��اك�����ش��ت��ان  ب��ن  رمب���ا 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أو  و�إح��دى خ�شومها 

ورو���ش��ي��ا �أو »�إ���ش��ر�ئ��ي��ل« و�إي������ر�ن، وه��ي 

�حلرب �لتي تقرع لها �لطبول يف �لآونة 

�لأخرية..

�أو���ش��ح��ت بع�ض  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 

�ل��ت��ح��ل��ي��ات �حل���دي���ث���ة �ل���ت���ي ق�����ام ب��ه��ا 

�ل�شاح  ملر�قبة  دول��ي��ون  »�أط��ب��اء  م��رك��ز 

�ل���ن���ووي«؛ �أن����ه يف ح��ال��ة ن�����ش��وب ���ش��ر�ع 

وباك�شتان،  �لهند  ب��ن  م��ا  م��ث��ًا  م�شلح 

خ��ال��ه  ن���ووي���ة  و�إ�شقاط 100 قنبلة 

ع��ل��ى �مل����دن و�مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، وه��و 

حجم  م��ن  فقط  �مل��ئ��ة  يعادل 0.4 يف  م��ا 

باأكرث  تر�شانة �لأ�شلحة �لنووية �ملقدرة 

م�شتوى  على  ن��ووي  �ألف ر�أ�ض  م��ن  25 

�ل���ع���امل، ف����اإن ك��م��ي��ة �لأدخ���ن���ة �ل��ن��اجت��ة 

���ش��ت��ك��ون ك��اف��ي��ة ل�����ش��ل وت��ع��ط��ي��ل ق��ط��اع 

تخلف  �أن  يتوقع  كما  �ل��ع��امل��ي،  �ل��زر�ع��ة 

�حلرب �لنووية �لإقليمية خ�شائر هائلة 

يف �لأرو�ح، لي�ض فقط يف موقع �ل�شر�ع، 

�لأخرى  �لأماكن و�لأقطار  �أي�شاً يف  بل 

�لإ�شعاعات  �نتقال  ج��ر�ء  عنه،  �لبعيدة 

�ل��ري��اح،  م��ع حركة  �ل�شامة  و�جل��زي��ئ��ات 

بن  �شاملة  ن��ووي��ة  حل��رب  �ملمكن  وم��ن 

�إزه���اق  ع��ن  ت�شفر  �أن  وباك�شتان  �لهند 

�ل��ب�����ش��ري��ة  �لأرو�ح  م���ن  ك���ب���رية  �أع�������د�د 

حم��ل��ي��اً، ووف����اة �أع����د�د �أك���رث يف مناطق 

�أخرى يف جميع �لدول �ملجاورة، ف�شًا 

ع��ن ت��خ��ل��ف �لإن���ت���اج �ل���زر�ع���ي وت��ر�ج��ع 

حما�شيل �لأرز و�ل�شويا وغريها.

�شخ�ض  20 مليون  �أن  �مل��رج��ح  وم��ن 

ق���د ي��ه��ل��ك��ون ب�����ش��ب��ب �لآث�������ار �مل��ب��ا���ش��رة 

�لتالية  و�حل��ر�ئ��ق  �لقنابل  لتفجري�ت 

و�لإ����ش���ع���اع �مل�����ش��اح��ب ل��ه��ا، ف�����ش��ًا عن 

�ل���ع���امل ممن  ���ش��خ�����ض ع���رب  �أن م��ل��ي��ار 

حم��دودة،  غذ�ئية  م��و�رد  على  يعي�شون 

قد يهلكون ب�شبب �ملجاعة �لناجمة عن 

�ن��ه��ي��ار �لإن���ت���اج �ل���زر�ع���ي �مل��رتت��ب على 

هذه �حلرب، خ�شو�شاً �أن تغليف �لأر�ض 

بخم�شة تري�غر�مات من �لدخان، ميكن 

�أن ي�شبب خف�شاً يف درجة �حلر�رة وزيادة 

�لبنف�شجية،  ف��وق  �لأ�شعة  م�شتويات  يف 

�لزر�عية  �لعامل  حما�شيل  يعر�ض  مما 

للخطر وي�شرب �لكثري من �ملحا�شيل، 

ن���اه���ي���ك ع����ن ت�������ش���رر �لأت�����رب�����ة ب�����ش��ب��ب 

�حلر�ئق و�لإ�شعاعات.

درجة �حلر�رة

نووية، من  ح��رب  �أي  �ن���دلع  م��ع 

درجة  متو�شط  ينخف�ض  �أن  �ملنتظر 

مب��ق��د�ر  ع��امل��ي��اً  �ل�شطحية  �حل�����ر�رة 

1.25 درجة مئوية، وبعد مرور ع�شر 
�شنو�ت يتوقع �أن تبقى درجة �حلر�رة 

�أق���ل م��ن م��ع��دلت��ه��ا �مل��ع��ت��ادة بن�شف 

�أن ه����ذ� �لن��خ��ف��ا���ض  درج������ة، ع��ل��م��اً 

موجات  ح��دوث  على  كذلك  �شيحفز 

�شقيع �أثناء ف�شل �ل�شيف.

ي��وؤدي ��شمحال  �أن  �ملنتظر  ومن 

�أ����ش���ع���ة �ل�����ش��م�����ض و�ن���خ���ف���ا����ض درج���ة 

تقلي�ض  �إىل  وزيادة �جلفاف،  �حلر�رة 

مدة �لف�شول �ملائمة للزر�عة، كذلك 

ف��اإن �ل�شقيع �حل��ادث يف غري موعده 

ونفاد كميات متز�يدة من �لأ�شعة فوق 

�لبنف�شجية من خال طبقة �لأوزون 

�إ�شافياً بهذه  �ملتهالكة، �شيلحق �شرر�ً 

�أن  يتوقع  ه��ذ�  على  وبناء  �ملحا�شيل، 

ي��ن��خ��ف�����ض �إج���م���ايل �ل���ن���اجت �ل���زر�ع���ي 

�لعاملي ب�شكل حاد وفوري مما يت�شبب 

يف تعطيل جتارة �لأغذية.

�إىل ذلك، فاإن �لآث��ار �ملبا�شرة لأي 

تر��شق نووي هو مقتل مئات �ملاين 

وت�شويه مئات �ملاين، وتعطل �أنظمة 

ومقتل  و�لتجارة،  و�لنقل  �لت�شالت 

�لأ�شعة  زي��ادة  ب�شبب  �آخ��ري��ن  ماين 

نتيجة  �ل�������ش���ارة،  �ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة  ف����وق 

�لآثار غري �ملبا�شرة، و�نهيار مقومات 

�لأغذية يف كل  و�أهمها نق�ض  �حلياة، 

�لعامل، مع �لربودة و�لظام، يف عامل 

ما بعد �حلرب �لنووية.

�حلرب �لنووية على  �شتوؤثر  كما 

�ل����ب����ح����ري�ت و�لأن������ه������ار و�لأ�����ش����م����اك 

ففيما  حم��ق��ق،  م���وت  ع��ن  و�شت�شفر 

خ�ض �ملحيطات و�لبحار و�لتي متثل 

فاإن  �لأر���ض،  �شطح  من  �ملئة  يف   71
�ل�شم�ض  �أ�شعة  يف  �لكبري  �لنخفا�ض 

�ل�شا�شل  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن 

بالكائنات  �لأذى  ويلحق  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 

�ل�شيد  وم��ن��اط��ق  �ل��رئ��ي�����ش��ة،  �حل��ي��ة 

ومعها  �مل��ح��ي��ط��ات،  يف  �لأع��ظ��م  ال�14 

�ل�شعاب �ملرجانية.

حماظري �لنووي

ب��اخ��ت�����ش��ار ت���دع���و �ل���در�����ش���ة �إىل 

����ش���رورة ت��وخ��ي �حل�����ذر، لأن �لآث����ار 

�ل��ره��ي��ب��ة �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى وق���وع ح��رب 

ن��ووي��ة ح��ت��ى �إذ� ك���ان م�����ش��رح �ل��ن��ز�ع 

ج��غ��ر�ف��ي��اً يف ج���زء �شغري  حم������دود�ً 

م���ن �ل���ك���رة �لأر����ش���ي���ة، ف����اإن �ل��ن��ت��ائ��ج 

للغاية، ويقول معدو  �شتكون مروعة 

بلد  �أي  »�إن  �مل��ح�����ش��ل��ة:  يف  �ل��در����ش��ة 

�لنظر  على  �للحظات  ه��ذه  يف  يعكف 

يف �ل��ط��ري��ق �ل��ن��ووي، م��ن و�ج��ب��ه �أن 

ل  �لطريق  لهذ�  ب�شلوكه  �أن��ه  ي��درك 

�أنف�شهم  م��و�ط��ن��ي��ه  للخطر  ي��ع��ر���ض 

ف��ح�����ش��ب، و�إمن�����ا ب��ق��ي��ة �ل���ع���امل، لقد 

جم��دد�ً  �ل��ع��امل  يفكر  لكي  �لأو�ن  �آن 

�ل���ن���ووي���ة، و�أن  مب��خ��اط��ر �لأ���ش��ل��ح��ة 

�إىل  �مل��وؤدي  يعتمد هذه �ملرة �لطريق 

�ح��ت��م��ال  ع��ل��ى  يق�شي  و�أن  �ل�����ش��ام، 

ن�����ش��وء ك���ارث���ة م��ن��اخ��ي��ة ع��امل��ي��ة ت��ك��ون 

�ل���ط���اق���ة �ل���ن���ووي���ة ح���اف���زه���ا، وذل���ك 

�ل��ق��رن  �أو�����ش���ط  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة 

�أن��ه ل��و مل  �مل��ا���ش��ي، وعلينا �أن ن��درك 

كان  ملا  م��وج��ودة،  �لأ�شلحة  ه��ذه  تكن 

����ش��ت��خ��د�م��ه��ا، ويف ه��ذه  ب���الإم���ك���ان 

ت��وج��د ح��ج��ة عقانية  �ل��ل��ح��ظ��ات ل 

�إذ�  �لإط���اق،  على  ��شتخد�مها  ت��ربر 

فمن  ��شتخد�مها،  بالإمكان  يكن  مل 

�ل�شروري تدمريها، وبهذه �لطريقة 

نحمي �أنف�شنا من �حلو�دث«.

منظمة  ن�شرتها  �أخ���رى  در����ش��ة  ويف 

�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ح���ول ث��م��ن �أي ح��رب 

�أو  �لكربى  �ل��دول  بن  قامت  لو  نووية 

ن�شمة  مليار  فاإن  �شاعدين،  بلدين  بن 

���ش��ي��ق��ت��ل��ون م���ن �ل����ش���ت���ه���د�ف �مل��ب��ا���ش��ر، 

غري  بطريقة  �شيقتلون  �آخ��رون  ومليار 

ثلث  �شيفقد  �ل���ع���امل  �أن  �أي  م��ب��ا���ش��رة، 

م���ري�ث���ه م���ن �ل��ب�����ش��ر يف ح����رب ن��ووي��ة 

و�ح������دة، لأن �ح�����رت�ق �مل����دن و�ل��غ��اب��ات 

و�آب������ار �ل��ن��ف��ط ���ش��ي��ول��د ���ش��ح��ب��اً دخ��ان��ي��ة 

د�ئ���م،  ظ���ام  يف  �ل��ع��امل  لي�شبح  كثيفة 

 3 يولد  �لنووي يف مكان ما،  فالإنفجار 

�إىل 4 �آلف درجة مئوية تكفي ل�شهر �أو 

�إحر�ق �أي �شيء يف �ملكان، وكل ميغاطن 

ي��ن��ف��ج��ر ف���وق �لأر�������ض ���ش��ي��خ��ل��ف غ��ب��ار�ً 

�أل��ف طن، وهذ�   100 يعادل وزن��ه  م�شعاً 

�لأر���ش��ي��ة  �ل��ك��رة  ي�شيب  �شيظل  �ل��غ��ب��ار 

ب��ال��ل��ع��ن��ة �لإ����ش���ع���اع���ي���ة لأب�����د �لآب����دي����ن، 

�لرتبة  وتلوث  �لأحياء  بدورها  لت�شيب 

يغري  مما  و�جلوفية،  �ل�شطحية  و�ملياه 

م��ن �خل��ري��ط��ة �جل��ي��ن��ي��ة ل��اأح��ي��اء من 

�شكل �حلياة  وي��غ��ري  ون��ب��ات��ات  ح��ي��و�ن��ات 

من  �شينجون  �ل��ذي��ن  �أم��ا  ومنظومتها، 

ل��ن ي�شلمو�  �ل��ن��ووي��ة،  �ل�����ش��رب��ات  ه���ذه 

�لإ�شعاعية  �ملخاطر  لهذه  �لتعر�ض  من 

و�ل���ت���ي ي�����ش��ع��ب ع��ل��ي��ن��ا ت��وق��ع��ه��ا، لأن��ه��م 

���ش��ي��ع��ي�����ش��ون ف����وق ك���وك���ب ب�����ارد وم��ل��وث 

بالإ�شعاعات �لنووية .

�إىل  �لإ������ش�����ارة جم������دد�ً  ب���د م���ن  ول 

ح��ق��ي��ق��ة �أن�����ه ي���وج���د �أك�����رث م���ن خم�شة 

�أي��دي  ب��ن  ن��ووي��ة  �أل��ف قنبلة  وع�شرين 

ورو�شيا  �أم��ريك��ا  وه���ي:  ب��ل��د�ن،  ثمانية 

و»�إ�شر�ئيل«  و�ل�شن  و�إنكلرت�  وفرن�شا 

بع�شها خافات  وباك�شتان، بن  و�لهند 

عميقة،  ودي��ن��ي��ة  و�شيا�شية  �ق��ت�����ش��ادي��ة 

و�ندلع �أي �شر�ع نووي بن �أي من هذه 

�لبلد�ن يرتك �لعامل يف حال ُيرثى له.

هنا مرت�سى
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اأثارت فتوى اأ�صدرتها جلنة االفتاء التابعة لوزارة 

بعد  اجل��دل،  اجل��زائ��ري��ة،  والأوق���اف  الدينية  ال�ش�ؤون 

اأباحت زواج امل�شيار، وتاأتي هذه الفت�ى بعد تزايد  اأن 

ال���زارة من طرف م�اطنني  الر�شائل التي ا�شتقبلتها 

ي�شت��شح�ن فيها م�قف ال�شرع من هذا الزواج الذي 

يبقى �شيغة جديدة تثري الكثري من اجلدل يف املجتمع 

اجلزائري.

الدينية  ال�ش�ؤون  ل�زارة  الإعالمي  امل�شت�شار  يق�ل 

حت�ي  ال��ت��ي  الدينية  الف��ت��اء  جلنة  »اإن  اجل��زائ��ر:  يف 

يف  امل�شيار  زواج  اأباحت  ال�شريعة،  يف  خمت�شني  علماء 

املدنية  ال�شروط  جميع  ي�شت�يف  زواج  لأن��ه  اجل��زائ��ر، 

وال�����ش��رع��ي��ة، ع��ل��ى غ����رار ال�����يل وامل���ه���ر وال�����ش��اه��دي��ن 

وال�شيغة، وحتى الإعالن عن الزواج، غري اأن الزوجة 

تتنازل عن حقها يف النفقة وامل�شكن«.

واأكد امل�شت�شار اأن فت�ى اإباحة هذا الزواج �شاحبتها 

العقد  يف  ل  ت�شجَّ اأن  يجب  التي  ال�شروط  من  العديد 

املدين، اأهمها اإلزام الزوج بالنفقة على الأولد.

وق���د ج���اءت ه���ذه ال��ف��ت���ى يف ظ��ل اأزم����ة البطالة 

وال�شكن التي يعاين منها الكثري من الطلبة وال�شباب، 

بيت،  تاأ�شي�س  ال��راه��ن  ال���ق��ت  يف  لهم  تتيح  ل  وال��ت��ي 

الرت��ب��اط  والإن��ف��اق على ط��رف خ��ارج��ي، ويتيح لهم 

البيت،  تاأ�شي�س  بنّية  ال��زوج��ة  م��ع  وامل���دين  ال�شرعي 

والنفقة عليها متى تتي�شر الأم�ر، وهذا بهدف جتنب 

العالقات امل�شب�هة املحرمة بني الطلبة وال�شباب.

م�سيار لأول مرة

ه���ذه ال��ف��ت���ى اأث������ارت ج����دًل ك���ب���رياً يف اجل���زائ���ر، 

لإباحة امل�شيار لأول مرة فى البالد؛ امل�ؤيدون للفكرة 

يرون اأنها خط�ة ت�شاعد على احلد من ظاهرة عزوف 

ال�شباب عن الزواج ب�شبب اأزمة ال�شكن والبطالة، بينما 

ارتفعت الأ�ش�ات املعار�شة للفت�ى، واأكدوا اأنها ك�شرت 

القيم الجتماعية للبيئة اجلزائرية املحافظة، والتي 

تتحكم يف زواج الفتاة وفق العادات والتقاليد، وا�شفة 

اإياها بامل�شت�َردة.

اإىل زواج  امل���اط��ن��ات اجل���زائ���ري���ات جل����اأت  اإح����دى 

امل�����ش��ي��ار، ب��ع��دم��ا ف��ق��دت الأم�����ل يف ال������زواج ه���رب���اً من 

وم��دين،  �شرعي  زواج  بعقد  بتاجر  تزوجت  العن��شة؛ 

اأوق����ات  يف  م�شكنها  يف  ل��دي��ه��ا  للمبيت  ي���اأت���ي  زوج���ه���ا 

متفرقة ب�شبب كرثة �شفراته.

واأن��ا  �شن�ات  يل  »���ش��ار  )ثالثينية(:  اأمينة  تق�ل 

يائ�شة من حماولت الزواج، لذلك كان لي�س اأمامي اإل 

القب�ل بزواج امل�شيار، رغم رف�س اأهلي ذلك ب�شدة، لكن 

واأمت�شك  اأ�شمم  جعلني  ما  اأرعبني،  العمر  يف  التقدم 

بهذا الزواج، خ�ش��شاً اأن ظرويف املادية جيدة«.

اأك��رث م��ن 30 األ��ف ج��زائ��ري ي���زورون اأح��د امل�اقع 

امل�شيار، جميعهم يبحث�ن  الإلكرتونية لزواج  العربية 

ع���ن زوج������ات ي��ت��ن��ازل��ن ل��ه��م ع���ن ال��ن��ف��ق��ة وامل�����ش��ك��ن، 

دوامة  من  للخروج  �شعياً  يتجاوبن  منهن  والكثريات 

العن��شة التي ت�ؤرق 11 ملي�ن فتاة جزائرية.

جل��ن��ة الف��ت��اء اأب��اح��ت ه���ذا ال�����زواج، ب��ع��د اأن كانت 

م��ررة  امل�شب�هة،  ال��ع��الق��ات  خ��ان��ة  يف  �شابقاً  ت�شنفه 

ال�����ش��ب��اب عن  ف��ت���اه��ا بالتخفيف م��ن ظ��اه��رة ع���زوف 

الزواج ب�شبب اأزمتي ال�شكن والبطالة.

�سرعي.. ولكن

ي��ق���ل ع��ب��دامل��ج��ي��د ب�����ريوم؛ م���ن ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��اء 

الفت�ى  جلنة  من  اجتهاداً  لي�شت  »الفت�ى  امل�شلمني: 

يف وزارة الأوقاف، اإمنا هي اآراء م�ج�دة من قبل، فتم 

اختيار اأحد الآراء ما دام العقد من الناحية ال�شرعية 

اأنه تتنازل  اإل  م�شت�فياً لكل �شروط الزواج ال�شحيح، 

ف��ي��ه امل������راأة ع���ن ب��ع�����س ح��ق���ق��ه��ا يف امل��ب��ي��ت وامل�����ش��ك��ن 

ال��زواج ل  الن�ع من  اأخ��رى هذا  والنفقة، ومن ناحية 

وتعاىل  �شبحانه  واهلل  م��ن��ه،  ال�شرعي  املق�شد  يحقق 

ليت�افر به »امل���دة  ال��زواج بتعبري دقيق ج��داً  عّر عن 

وال�شكن«، وهذا ل يت�افر بزواج امل�شيار الذي قد يجمع 

بني املراأة وزوجها مرتني يف ال�شنة، وبالتايل مل يحقق 

هذا املق�شد ال�شرعي«.

اأما الفقيه اجلزائري �شم�س الدين ي�روبي، فريى 

اأن ت���ف��ر امل����راأة ل��زوج��ه��ا نفقة  اأ���ش��ب��ح م��ن املمكن  اأن���ه 

وم�شكناً، وه��ذا خ��الف الأ���ش��ل، واأ���ش��اف: »الأ���ش��ل يف 

اأن ي�فر الرجل  الإ�شالمية،  ال�شريعة  ال��زواج، بح�شب 

بهذا  ال��ظ��روف  ت�شمح  مل  اإن  ل��ك��ن  وال��ن��ف��ق��ة،  امل�شكن 

وكانت املراأة فيج�ز ذلك«.

امل�شيار  زواج  اأن  فيعترون  الجتماع  علماء  اأم��ا 

خ��ل��ط ال��ق��ي��م ال��الاج��ت��م��اع��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ل��الأ���ش��رة 

ال���زواج،  و�شرعية  قيمة  يف  تتحكم  التي  اجل��زائ��ري��ة 

ل��ل��م��راأة وحت��رره��ا من  امل��ادي��ة  ال�شتقاللية  اأن  غ��ري 

الأفكار التقليدية متكنت من فر�شه على املجتمع.

اأن املراأة اجلزائرية هي من فتحت  ويرى البع�س 

الباب ملثل هذا الزواج لظروف اجتماعية قا�شية خا�شة 

بالرجل واملراأة يف نف�س ال�قت، فهذا الن�ع من الزواج 

ير�شي الطرفني من الناحية اجلن�شية والنف�شية، اأما 

التي  الك�ارث  اأحد  ُيعّد  الجتماعية فه�  الناحية  من 

اإىل  ي�شيء  رمب��ا  لأن��ه  امل���راأة،  خ�ش��شاً  املجتمع،  تهدد 

�شمعتها.

لذلك قلب زواج امل�شيار معيار الق�اعد يف املجتمع 

اجلزائري، وقان�ن الأ�شرة ه� اأول من وقف اأمام هذه 

لك�نه غري  بها  ال��ذي ل يعرتف  ال���زواج  م��ن  ال�شيغة 

مبني على اأ�ش�س اجتماعية متعارف عليها.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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تعتر الأرتيكاريا اأحد اأن�اع احل�شا�شية اجللدية، وتظهر يف �شكل طفح 

جلدي م�شاَحب بحكة، والتي تختلف �شكلها وحدتها من �شخ�س اإىل اآخر. 

ي�شاب العديد من الأطفال بالأرتيكاريا، والتي ُتعتر اأكرث �شي�عاً 

م��ن الأك��زمي��ا، وق��د ت��ك���ن اإ���ش��اب��ة الأط��ف��ال ب��الأرت��ي��ك��اري��ا م�شاحبة 

اأو  ال�ش�تية،  الأح��ب��ال  اأو  ال�شفتني  يف  ت���رم  مثل:  اأخ���رى،  باأعرا�س 

مغ�س مع�ي واإ�شهال اأو اإم�شاك.

بالأرتيكاريا الأطفال  اإ�سابة  • اأ�سباب 

تتعدد اأ�شباب اإ�شابة الأطفال بالأرتيكاريا، ومن هذه الأ�شباب:

- تناول الطفل بع�س الأطعمة، مثل: البي�س وال�شمك والألبان ومنتجاتها، 

وامل�ز والفريز واملاجنا وال�شيك�لة وامل�اد امل�شافة اإىل الأطعمة، مثل امل�اد 

احلافظة، ومك�شبات الل�ن.

الأ�شعة  و�شبغات  والأمبي�شلني  والبن�شلني  الأ���ش��ري��ن  مثل  الأدوي����ة:   -

عن  ال��دم  اإىل  وت�شل  ُت�شتن�شق  وم���اد  التيتان��س،  م�شل  مثل  والأم�شال، 

طريق امل�شالك التنف�شية مثل: حب�ب اللقاح وجراثيم الفطريات.

- لدغات بع�س احل�شرات: مثل النحل والنمل.

- الإ�شابة ببع�س امليكروبات والطفيليات مثل: الإ�شكار�س.

م�اقف  اأو  نف�شي  لت�تر  الأط��ف��ال  تعر�س  يت�شبب  قد  النف�شي:  الت�تر   -

هي  النف�شية  احلالة  تك�ن  وقد  بالأرتيكاريا،  الأطفال  اإ�شابة  يف  حمرجة 

ال�شبب الرئي�شي لالإ�شابة بالأرتيكاريا، اأو قد تزيد من �شدة حالة الإ�شابة.

تتفاعل مع  والتي  للح�شا�شية،  امل�شببة  للمادة  الطفل احل�شا�س  يتعر�س 

الأج�شام امل�شادة التي يفرزها اجلهاز املناعي للطفل، وينتج عن ذلك التفاعل 

اإفراز مادة اله�شتامني التي ت�شبب يف ظه�ر الأرتيكاريا على جلد الطفل.

 

• اأعرا�س الأرتيكاريا

- ظه�ر طفح جلدي اأو بث�ر تظهر ب�شكل فجائي و�شريع.

- اإح�شا�س بحرقة و�شع�ر ق�ي للحك. 

- ظه�ر الطفح اجللدي ي�شبه الكدمات باأحجام خمتلفة. 

- ظه�ر الطفح اجللدي حمدد اجل�انب ومرتفع عن اجللد، ويك�ن ل�نه 

اأحمر.

 

• عالج الأرتيكاريا

ميكن اتباع بع�س الطرق لعالج اإ�شابة الطفل بالأرتيكاريا، ومنها:

- جتنب تعر�س الطفل للم�شببات احل�شا�شية.

- ال�شتحمام مباء بارد، والذي ي�شاعد على تهدئة التهييج اجللدي، وجتنب 

ال�شتحمام باملاء ال�شاخن.

- تناول م�شادات للهي�شتامني.

- جت��ن��ب ت��ن��اول ال��ع��ق��اق��ري ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ���ش���ء خ��ال��ة الأرت���ك���اري���ا، مثل: 

الأ�شرين.

األرتـيـكـــاريــــــا عـنــد األطـفـــــال

الجنسية األجنبية 
ألوالدك.. مشاكل 

بالجملة
حت���ل��ت ال�����لدة يف اخل����ارج اإىل ظ��اه��رة 

وت��ق��ل��ي��د ل�����دى ك���ث���ري م����ن اأ�����ش����ر امل�����ش��اه��ري 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني وال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال���ع���ام���ة، بل 

والأ�شر العادية التي ت�شاء ظروفها اأن ت�شع 

م�اليدها خارج لبنان، على منت الطائرة اأو 

يف دولة اأجنبية اأخرى.

تاأتي بريطانيا واأمريكا يف مقدمة الدول 

فيها،  ال���لدة  اللبنانيني  بع�س  ل  يف�شّ التي 

اأن الأوىل ل متنح اجلن�شية ب�شه�لة،  فرغم 

ال�شخ�س عن  يتنازل  اأن  ت�شرتط  اأنها ل  اإل 

نظري  ال�����دول،  ك��ب��ع�����س  الأ���ش��ل��ي��ة  جن�شيته 

ح�ش�له على اجلن�شية الريطانية.

على  حت�شلي  اأن  ت��ري��دي��ن  ك��ن��ت  اإذا  اأم���ا 

ومن  ولدت���ه  ف���ر  لطفلك  اأجنبية  جن�شية 

اأم��ريك��ا  ه���ي  دول  ف��اأن�����ش��ب  ت��ع��ق��ي��دات،  دون 

واأ���ش��رتال��ي��ا وك��ن��دا، لأن��ه��ا ال���دول التي متنح 

داخ��ل  الأم  ولدة  ���ش��رط  مبا�شرة  اجلن�شية 

اأوروب��ي��ة  دوًل  هناك  اأن  كما  ال��دول��ة،  ح��دود 

�شنتني  م��ن  اأق���ل  ف��رتة  بعد  اجلن�شية  متنح 

اإقامة للم�ل�د، وتعتر اإيرلندا هي النم�ذج 

انخفا�س  اأهمها  اأ�شباب،  لعدة  لالأم  الأن�شب 

تكاليف ال�لدة مقارنة بغريها من الدول.

من ناحية اأخرى اأي�شاً، ت�شطر الظروف 

بع�س الن�شاء احل�امل اإىل ال�شفر عن طريق 

امل��راأة  اجل��� يف �شه�ر احلمل الأخ���رية، فتلد 

ال��ط��ائ��رة، ويف ه��ذه احلالة  وه��ي على م��نت 

���ش��ّن��ت الأمم امل��ت��ح��دة ق��ان���ن��اً ل��ه��ذا ال������ش��ع، 

يعتر مكان ولدة الطفل امل�ل�د يف الرحالت 

اإليه الطائرة  اجل�ية ه� البلد الذي تنتمي 

ال��ت��ي ح��م��ل��ت الأم وط��ف��ل��ه��ا، وب��ع�����س ال���دول 

مكان  اعترت  اإذ  التفا�شيل،  بع�س  اأ�شافت 

ال�لدة ه� البلد الذي �شيتم هب�ط الطائرة 

فيه بعد ال���لدة، بينما اجلن�شية التي متنح 

له  تنتمي  ال��ذي  البلد  جن�شية  هي  للم�ل�د 

الطائرة!
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ل تقت�شر ف�ائد الفراولة على اأنها ذات نكهة جميلة 

وط��ع��م رائ���ع ف��ق��ط، ب��ل اأك���دت جمم�عة م��ن ال��درا���ش��ات 

على اأهميتها يف عالج بع�س الأمرا�س وم�شاكل الب�شرة 

الناجتة من حروق ال�شم�س وغريها.

ال��ف��راول��ة  ت���ن���اول  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث���ن  ت������ش��ل  وق����د 

مادة  اأن  اإىل  م�شريين  الطبيب،  زي��ارة  عن  ُيبعد  ي�مياً 

فاكهة  اأي  اأكرث من  الفراولة  امل�ج�دة يف  ال�»في�شيتني« 

اأخرى، مفيدة ل�شحة الإن�شان ب�شبب خ�شائ�شها امل�شادة 

للتاأك�شد، وم�شاهمتها يف التخفيف من تعقيدات مر�س 

ال�شكري، واأكد الباحث�ن اأن تاأثري هذه املادة التي ُيعرف 

حتمي  اأن  ميكن  الأع�شاب،  يحمي  للتاأك�شد  م�شاد  اأنها 

من يتبع�ن نظاماً غذائياً من البحر الأبي�س املت��شط.

�سهل اله�سم

اله�شم،  �شهلة  ال��ف���اك��ه  م��ن  ال��ف��راول��ة  تعتر  ك��م��ا 

اجلهاز  تق�ي  لأنها  ال�شعيفة،  املعدة  تنا�شب  اإنها  حيث 

املناعي للج�شم، كما اأنها مطهر وملني ومنظم لإفرازات 

وت�شتعمل  للجراثيم،  قاتل  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  امل���رارة، 

�شد النزيف.

واأظهرت الدرا�شة اأن الفراولة يفيد امل�شابني 

والكبد  وال��ن��ق��ر���س  املفا�شل  وداء  ب��ال��روم��ات��ي��زم 

وامل������رارة وال�����ش��ل وال��ك��ل��ى، ك��م��ا ي��ف��ي��د الأط���ف���ال 

واأم��را���س  اله�شم،  بع�شر  وامل�شابني  وال�شي�خ 

امل��ث��ان��ة واحل�����ش��ي، والإم�����ش��اك وال���رم���ال وه��ي��اج 

الأع�شاب واللتهابات الداخلية.

واأو����ش���ى ال��ب��اح��ث���ن ب��ت��ن��اول ال��ف��راول��ة لكل 

املفرطة،  احل�شا�شية  ذوي  با�شتثناء  الأ�شخا�س 

تناولها  ال�����ش��ك��ري  مب��ر���س  للم�شابني  ومي��ك��ن 

ب���اع���ت���دال، لأن ال�����ش��ك��ر امل����ج����د ف��ي��ه��ا م���ن فئة 

»الل�ف�لز« النقي �شهل اله�شم.

يزيد العاطفة

ك��م��ا اأ����ش���ارت درا���ش��ة ح��دي��ث��ة اإىل ج��ان��ب ه��ام 

العاطفية  القدرات  زيادة  وه�  الفراولة،  لتناول 

م�شت�يات  على  الف�اكه  هذه  لحت�اء  لالإن�شان، 

بذور  يف  ت�جد  والتي  الزنك،  عن�شر  من  عالية 

ال��ف��راول��ة وال��ت���ت ال��ت��ي ت���ؤك��ل بعك�س ال��ف���اك��ه 

الأخرى التي يتم رمي بذورها.

ارتباطاً  الغذائية  العنا�شر  اأكرث  الزنك  وُيعّد 

ي�شتعد  امل���راأة  ج�شم  اأن  كما  اجلن�شي،  بالن�شاط 

ب�شكل اأ�شرع ملمار�شة احلب يف حال كانت م�شت�ياته 

بتناول حفنة  ى اخل��راء  الزنك عالية، وو�شّ من 

من الفراولة يف حال وج�د الرغبة العاطفية.

لتجديد الكولجني

ُي��ع��ت��ر ال��ف��راول��ة م��ن اأن������اع ال��ف���اك��ه امل��ف��ي��دة ج��داً 

جتديد  اإع���ادة  على  تعمل  لأنها  خا�شة،  ب�شفة  للب�شرة 

الك�لجني الذي ي�شاعد على احتفاظ الب�شرة بن�شارتها 

و�شبابها.

اأف�شل  اأحد  باأنها  الفراولة  وي�شف خراء التجميل 

التي  الطبيعية،  الأقنعة  لعمل  ال�شاحلة  الف�اكه  اأن���اع 

ت�شاعد على اإ�شفاء الن�شارة والإ�شراق على الب�شرة.

كمية  على  حتت�ي  الفراولة  اأن  اإىل  الأط��ب��اء  ي�شري 

كبرية من ال�شكر والأمالح املعدنية، خ�ش��شاً الكال�شي�م 

والف�شف�ر، كما يحت�ي على بروتني وحم�س  واحلديد 

ب�شكل  الب�شرة  تفيد  اأنها  كما  الطبيعي،  ال�شالي�شيالت 

ملح�ظ.

قناع الن�سارة

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ن�����ش��ارة ال��ب�����ش��رة، اخ��ل��ط��ي 4 ح��ب��ات 

ال�شطناعي،  غ��ري  احلليب  ق�شطة  م��ع  ال��ف��راول��ة  م��ن 

وا�شتعملي املزيج كقناع لل�جه ملدة ربع �شاعة، ثم اغ�شليه 

ب��امل��اء ال���داف���ئ. ومل��ق��اوم��ة ال��ت��ج��اع��ي��د اخ��ل��ط��ي 4 حبات 

القرع  م��ن  م��ع قطعة مت��شطة احل��ج��م  ال��ف��راول��ة  م��ن 

ا�شتعملي  ثم  املقدارين يف اخلالط،  وامزجي  الأخ�شر، 

املزيج كقناع لل�جه ملدة ربع �شاعة، بعدها اغ�شلي ال�جه 

باملاء الدافئ.

ال�سعر امل�سبوغ

ميكنك اأن تزيدي من ملعان �شعرك امل�شب�غ وتغذيته 

با�شتعمال هذا القناع الطبيعي الب�شيط الذي ل يكلفك 

ك��ث��رياً م��ن اجل��ه��د وامل�����ال: اه��ر���ش��ي ث��م��اين ح��ب��ات من 

على  و�شعيها  املاي�نيز،  من  �شاي  ملعقة  مع  الفراولة 

�شعرك املغ�ش�ل والرطب، وغطيه بغطاء الراأ�س اخلا�س 

بال�شامب�  اغ�شليه  بعدها  داف��ئ��ة،  مبن�شفة  ثم  باحلمام 

الذي يحت�ي على مكيف �شعر؛ هذا القناع مينح �شعرك 

بريقاً واإ�شراقاً مميزاً.

اأ�سنان بي�ساء

ك��م��ا ت�شاعد ال��ف��راول��ة ع��ل��ى احل�����ش���ل ع��ل��ى اأ���ش��ن��ان 

بي�شاء، حيث تعمل كمنظف ومطهر لطيف، فهي ت�شاعد 

على اإزالة الآثار املتبقية لل�شاي والقه�ة.

ك��م��ا ت�����ش��اع��د ال���ف���راول���ة ع��ل��ى اإ���ش��ف��اء ���ش��ك��ل ج���ذاب 

وم�شرق لل�جه، وت��زود اجل�شم بقدر كبري من الطاقة، 

تعادل  »ج«  ن�شبة كبرية من فيتامني  لأنها حتت�ي على 

تقريباً القيمة امل�ج�دة يف الرتقال، حيث تق�م باإعادة 

الب�شرة  احتفاظ  على  ي�شاعد  ال��ذي  الك�لجني  جتديد 

بن�شارتها و�شبابها.

ال�شم�س  ل��ع��الج ح����روق  ال���ف���راول���ة  ُت�����ش��ت��خ��دم  ك��م��ا 

ال�جه  يف  ���ش���اء  ال�شيف،  يف  الن�شاء  لها  تتعر�س  التي 

اأو الأك��ت��اف، وذل��ك عن طريق عمل كمادات من ع�شري 

وعالج  الب�شرة،  ترطيب  يف  ق�ي  مفع�ل  فلها  الفراولة 

الت�شلخات واحلروق.
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ي�������س���اور ك���ب���ار امل����راق����ب����ن ل���ك���رة ال���ق���دم 

الأوروبية �سكوكاً ب�ساأن الن�سخة القادمة من 

ت�ست�سيفها  التي  ال��ق��ارة،  اأمم  ك��اأ���س  بطولة 

اجلاري  حزيران  بولندا واأوكرانيا ما بن 8 

التخوف عديدة  واأ�سباب  املقبل..  واأول متوز 

اأهمها من الناحية الفنية، ففي حن يرتقب 

بع�س  يرى  كبري،  ب�سغف  امل�سابقة  اجلمهور 

امل��ت��اب��ع��ن اأن���ه���ا ل���ن ت���ك���ون يف ق����در الآم�����ال 

يف  ياأتي  توقيتها  اأن  �سيما  ول  عليها،  املعلقة 

الكثري  ا�ستهلك  وم��ره��ق  ���س��اق  مو�سم  خ��ت��ام 

املنتخبات  خمتلف  يف  ال��اع��ب��ن  ط��اق��ة  م��ن 

امل�ساركة، خ�سو�ساً يف منتخبات ال�سف الأول 

كاإ�سبانيا واأملانيا واإيطاليا وهولندا واإنكلرتا.

وعلى امل�ستوى الأمني يتخوف املراقبون 

يف  �سيما  ول  للحدث  �سيا�سي  ا�ستغال  م��ن 

اأ�سداء ق�سية  ت��رتدد  ت��زال  اأوكرانيا حيث ل 

احلالية  واملعار�سة  ال�سابقة  ال���وزراء  رئي�سة 

الفائت  اآب  منذ  امل��وق��وف��ة  تيمو�سنكو  يوليا 

بعد اأن حكم عليها يف ت�سرين الأول بال�سجن 

وهي  ال�سلطة،  ا�ستغال  بتهمة  اأع��وام  �سبعة 

ق�����س��ي��ة ت�����س��ب��ب��ت يف م�����س��اك��ل لأوك���ران���ي���ا مع 

الحتاد الأوروبي.

وت�����س��ك��ل ا���س��ت�����س��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة 

حت���دي���اً ك���ب���رياً ل��ل��ب��ل��دي��ن امل�����س��ي��ف��ن ب��ول��ن��دا 

واجهت  ال��ت��ي  الثانية  �سيما  ول  واأوك��ران��ي��ا، 

اأعمال  تاأخرها يف  ب�سبب  امل�ساكل  الكثري من 

البنى التحتية واملاعب واملطارات. 

ف��ي��ه��ا  ت���ق���ام  ال���ت���ي  الأوىل  امل������رة  وه������ذه 

ال�سرقي من  الق�سم  اأوروب��ا يف  نهائيات كاأ�س 

انحال عقد الحت��اد  الأوروب��ي��ة منذ  القارة 

اأوروب���ا  واح���دة يف  م��رة  )اأق��ي��م��ت  ال�سوفياتي 

ي��وغ��و���س��اف��ي��ا(،  يف   1976 ع����ام  ال�����س��رق��ي��ة 

وبالتايل �سريتدي هذا احلدث اأهمية كربى 

امل��ف��اج��اأة  حققا  ال��ل��ذي��ن  امل�سيفن  للبلدين 

اختيارهما على ح�ساب  2007 عندما مت  عام 

اإيطاليا.

عدوى بر�شلونة والريال

ياأتي املنتخب الإ�سباين على راأ�س لئحة 

اللقب  املر�سحن للفوز باللقب، كونه حامل 

لكن   ،2010 اأفريقيا  جنوب  مونديال  وبطل 

ال�سارع الكروي الإ�سباين ل يزال يلملم جراح 

خ����روج ق��ط��ب��ي ك���رة ب����اده ب��ر���س��ل��ون��ة وري���ال 

اأوروب����ا، وبالتايل  اأب��ط��ال  م��دري��د م��ن دوري 

ف����اإن ال��ق��ل��ق ي��ل��ف ه���ذا ال�����س��ارع م��ن اح��ت��م��ال 

انتقال عدوى اإخفاق الفريقن اإىل املنتخب، 

الأخ��ري يرتكز على لعبي  اأن هذا  �سيما  ول 

الذي  ال��ث��اين،  وخ�سو�سا  وبر�سلونة  ال��ري��ال 

يعترب العمود الفقري لإ�سبانيا بف�سل كوكبة 

وبيكيه  وبو�سكيت�س  واإيني�ستا  ككزايف  لعبيه 

وبيدرو وفابريغا�س.

ي��ك��ون  لأن  روخ�������ا«  ف����وري����ا  »ل  وي�����س��ع��ى 

 - اأوروب����ا  ك��اأ���س  بثاثية  ي��ت��وج  منتخب  اأول 

م��ون��دي��ال- ك��اأ���س اأوروب����ا على ال��ت��وايل، وهو 

يبحث بقيادة مدربه الفذ في�سنتي دل بو�سكي 

عن منح بلده اإجن��ازاً مل يحققه اأي منتخب 

ال��ق��اري،  باللقب  الحتفاظ  وه��و  ال�سابق  يف 

وق���د اأ���س��ب��ح��ت الإجن������ازات م��ت��ازم��ة امل�����س��ار 

ال���ذي ت�سدر ت�سنيف  ف��وري��ا روخ���ا«  »ل  م��ع 

ثم   2008 ع��ام  ت��اري��خ��ه  يف  م��رة  لأول  الفيفا 

عادل الرقم القيا�سي من حيث عدد املباريات 

املتتالية دون هزمية )35(، بينها 15 انت�ساراً 

على التوايل )رقم قيا�سي(. و�سيكون باإمكان 

ال��ن��ج��وم  اأن ي��ع��ول ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ب��و���س��ك��ي  دل 

الذين قادوا املنتخب اإىل لقبه العاملي الأول، 

با�ستثناء قائد بر�سلونة كارلي�س بويول الذي 

خ�سع لعملية جراحية يف ركبته �ستبعده عن 

الفريق  يف  زميله  اإىل  بالإ�سافة  النهائيات، 

دافيد فيا هداف الن�سخة املا�سية، والذي مل 

يتعاف اأي�ساً من اإ�سابة �سابقة.

مهامه  ت��وىل  ال���ذي  بو�سكي،  دل  ومي��ل��ك 

مبا�سرة وجن��ح يف   2008 اأوروب���ا  بطولة  بعد 

عرو�سه  ملوا�سلة  الإ���س��ب��اين  املنتخب  ق��ي��ادة 

الأ�سلحة  املميزة،  نتائجه  وم�سل�سل  الرائعة 

الإ�سباين  ال�سعب  اأم��ال  يحقق  لكي  الازمة 

»ل  لأن  ال���ت���ت���وي���ج  م��ن�����س��ة  اإىل  ب��ال�����س��ع��ود 

الرائع  اجلماعي  بلعبه  يتميز  روخ��ا«  فوريا 

وال����ق����درات ال��ف��ن��ي��ة امل��ذه��ل��ة ل��اع��ب��ن مثل 

�سيلفا  وداف��ي��د  وك���زايف  وفابريغا�س  انيي�ستا 

وفرناندو توري�س.

قاطرة بايرن و»املان�شافت«

يف  املر�سحة  املنتخبات  م��ن  اأمل��ان��ي��ا  تعترب 

وهي  فيها،  ت�����س��ارك  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  جميع 

يف  ال���ذات  لإث��ب��ات  ال�سباب  باعبيها  تت�سلح 

اإىل  ت�سمها  التي  القوية،  الثانية  املجموعة 

جانب هولندا والربتغال والدمنارك.

وي�سعى املنتخب الأملاين اإىل اللقب الرابع 

 2008 خيبة  تعوي�س  وب��ال��ت��ايل  ت��اري��خ��ه،  يف 

اإ�سبانيا ثم خرج  اأمام  النهائي  حن خ�سر يف 

ع��ل��ى ي��د امل��ن��ت��خ��ب ذات����ه يف ن�����س��ف م��ون��دي��ال 

جنوب اأفريقيا 2010. 

لوف  يواكيم  »املان�سافت«  م��درب  ويعمد 

�سفاين�ستايغر  با�ستيان  القائد  على  يعول  اأن 

ال����ذي ا���س��ت��ع��اد م�����س��ت��واه ب��ع��د اأن ت��ع��اف��ى من 

الإ���س��اب��ة، وي���ربز اأي�����س��اً يف ال��ف��ري��ق الأمل���اين 

زم�����اء ���س��ف��اي��ن�����س��ت��اي��غ��ر يف ب���اي���رن ت��وم��ا���س 

ك��رو���س وفيليب لم وم��اري��و  م��ول��ر وط���وين 

لوف  فريق  ويرتكز  نوير،  ومانويل  غوميز 

وكيفن  غوت�سه  دورمت��ون��د  جن��وم  على  اأي�ساً 

غرو�سكروت�س ومات�س هاملز الذين �ساهموا 

يف تتويج فريقهم بطًا للدوري املحلي، فيما 

لقب  خ�سرية  و�سامي  اأوزي���ل  م�سعود  اأح���رز 

الدوري الإ�سباين مع ريال مدريد.

وتعترب اأملانيا بن اأكرث املنتخبات تتويجاً 

باللقب يف القارة العجوز، حيث نالته 3 مرات 

اإن��ك��ل��رتا وذل���ك بعدما  1996 يف  اآخ��ره��ا ع��ام 

اأمل��ان��ي��ا  وت��ت��ق��دم  و1980،   1972 ع��ام��ي  ن��ال��ت��ه 

اآخرها  اأي�ساً  م��رات   3 النهائي  خ�سرت  التي 

�سوي�سرا  يف   2008 ع��ام  الأخ���رية  الن�سخة  يف 

منتخبي  على  واح���د  لقب  ب��ف��ارق  والنم�سا، 

 6 نالته  اللقب وفرن�سا، فيما  اإ�سبانيا حاملة 

منتخبات مرة واحدة.

وي���ط���م���ح امل���ن���ت���خ���ب الأمل����������اين مل��وا���س��ل��ة 

الن����ت���������س����ارات امل���ت���ت���ال���ي���ة ال���ت���ي ���س��ج��ل��ه��ا يف 

يف  الكاملة  العامة  حقق  عندما  الت�سفيات 

فرن�سا  اأمام  ودياً  يهزم  اأن  قبل  مباريات   10
بف�سل  وذل���ك  امل��ا���س��ي،  �سباط   29 يف   2-1
�سباك  زارت  التي  ال�ساربة  الهجومية  قوته 

النف�س  وميني  م��رة،   34 املناف�سة  املنتخبات 

الن�سخة الأخرية  اأف�سل من  بتحقيق نتيجة 

النهائي  يف   1-0 اإ�سبانيا  اأم��ام  �سقط  عندما 

بهدف لفرناندو توري�س.

وم���ن اأب�����رز ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ي��ع��اين منها 

املنتخب الأملاين يف الدفاع، وهي برزت ال�سبت 

نظريه  اأم���ام  املان�سافت  خ�سر  ح��ن  امل��ا���س��ي 

الودية  الدولية  امل��ب��اراة  يف   5-3 ال�سوي�سري 

التي اأقيمت يف بال، وو�سعت خ�سارة املنتخب 

الأمل��اين الذي غاب عنه الاعبون الدوليون 

الثمانية يف �سفوف بايرن ميونيخ، عامات 

ا�ستفهام كثرية حول تر�سيح الأملان للمناف�سة 

على اللقب كمنتخب من الأوفر حظاً.

الفنية  امل��وؤه��ات  ت��ربز  الو�سط  ويف خط 

اأما  وم��ول��ر،  واوزي���ل  ل�سفاين�ستايغر  العالية 

بايرن  مهاجم  املان�سافت  في�سم  الهجوم،  يف 

البوند�سليغا  ه��داف  غوميز  م��اري��و  ميونيخ 

ب�31 ه����دف����اً، وم���ه���اج���م لزي���و  امل���و����س���م  ه����ذا 

الإي����ط����ايل م���ريو����س���اف ك���ل���وزه ال�����ذي ب��ات 

القيا�سي يف  ال��رق��م  م��ن  اأه����داف   5 بعد  على 

بحوزة  يوجد  ال��ذي  الدولية  الأه���داف  ع��دد 

مباراة   62 يف  هدفاً   68 �ساحب  مولر  غ��ريد 

ال�سبعينيات،  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال��غ��رب��ي��ة  لأمل��ان��ي��ا 

الأ�سا�سي  املهاجم  عاماً(   33( كلوزه  ويعترب 

من  للتو  ع��ائ��د  وه��و  الأمل��ان��ي��ة،  الت�سكيلة  يف 

اأملانيا  اأنه كان هداف  اإ�سابة يف الفخذ، علماً 

يف الت�سفيات بت�سعة اأهداف.

هولندا لتكرار اإجناز 1988

نهائيات  »ال��ربت��ق��ايل«  املنتخب  يدخل 

ب��ول��ن��دا واأوك����ران����ي����ا يف و����س���ع م�����س��اب��ه ملا 

اخ���ت���ربه يف ن��ه��ائ��ي��ات ال��ن��م�����س��ا و���س��وي�����س��را 

اإىل  امل��وت  وق��ع يف جمموعة  ح��ن   ،2008
والفرن�سي  الإي��ط��ايل  العماقن  ج��ان��ب 

اإ�سافة اإىل رومانيا، لأن جمموعته الثانية 

ت�سم املنتخبن الأمل��اين؛ و�سيف الن�سخة 

املنتخب  اإىل  اإ�سافة  والربتغايل  املا�سية، 

الدمناركي. 
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وي���اأم���ل ال��ه��ول��ن��دي��ون ب��ق��ي��ادة امل���درب 

بريت فان مارفييك اأن يتمكنوا من تكرار 

 2008 نهائيات  من  الأول  ال��دور  �سيناريو 

 1-4 0 وفرن�سا   -  3 اإيطاليا  حن تخطوا 

�سيناريو  جتنب  م��ع  لكن   ،0-2 وروم��ان��ي��ا 

توقف  م�سوارهم  لأن  النهائي  رب��ع  ال��دور 

حينها على يد الرو�س )3-1(.

وب��ف�����س��ل ف�����ان ب���ري����س���ي وه��ون��ت��ي��ار 

ورف��اق��ه��م��ا ي�����س��ع��ى امل��ن��ت��خ��ب ال��ربت��ق��ايل 

اللقب  اأح����رز  1988 ح��ن  اإجن����از  ل��ت��ك��رار 

راأ�سهم  على  الاعبن  م��ن  نخبة  بف�سل 

غوليت  ورود  با�سنت  ف��ان  ماركو  ال��ه��داف 

وفرانك رايكارد ورونالد كومان وغريهم.

ف���ان مارفيك  ي��ل��ت��زم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

ما   ،1-3-2-4 بت�سكيلة  ال��ل��ع��ب  ب��خ��ط��ة 

يجربه على التف�سيل بن اأحد املهاجمن 

مميز  هجومي  بدعم  �سيحظيان  اللذين 

من الثنائي ارين روبن ووي�سلي �سنايدر، 

راأ���س  مركز  �سغل  على  التناف�س  و�سيكون 

ب��ن ف��ان بري�سي وكا�س  ك��ب��رياً  احل��رب��ة 

ي����ان ه��ون��ت��ي��ار ال���ل���ذي���ن ت���وج���ا ه��داف��ن 

ال��ت��وايل  على  واأمل��ان��ي��ا  اإن��ك��ل��رتا  لبطولتي 

م��ع اأر���س��ن��ال و���س��ال��ك��ه، وع��و���س هونتيار 

خ��ي��ب��ة اك��ت��ف��ائ��ه ب��اجل��ل��و���س ع��ل��ى م��ق��اع��د 

اأفريقيا  جنوب  نهائيات  خال  الحتياط 

كاأ�س  ت�سفيات  يف  تاألقه  خال  من   2010
بت�سعة  ب��اده  اأنهاها منتخب  التي  اأوروب��ا 

انت�سارات وتعادل، حيث كان اأف�سل هداف 

عن  اأه��داف   3 بفارق  متقدماً  هدفاً،  ب�12 

الأمل������اين امل��خ�����س��رم م��ريو���س��اف ك��ل��وزه، 

اأعطى فان بري�سي انطباعاً طيباً  وبدوره 

عندما  التهديفي  باحل�س  احتفاظه  ع��ن 

ودي��اً  بلغاريا  اأم���ام  الوحيد  ال��ه��دف  �سجل 

ال�سبت املا�سي.

وي���ب���ق���ى ال����ه����م الأ�����س����ا�����س����ي ل���ل���م���درب 

���س��ب��اك  ال���دف���اع لأن  ال��ه��ول��ن��دي يف خ���ط 

مباراتيه  يف  م��رات   5 اهتزت  »الربتقايل« 

ال��ودي��ت��ن اأم���ام اأمل��ان��ي��ا واإن��ك��ل��رتا، قبل اأن 

اأقدام مهاجمي  تهتز جمدداً بهدفن من 

خ�سرتها  ال��ت��ي  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  يف  بلغاريا 

هولندا 1 – 2 ال�سبت املا�سي، والتي اأثارت 

القلق يف نفو�س م�سجعي »الربتقايل« قبل 

اأيام من النهائيات.

اأن  وي�����اأم�����ل امل���ن���ت���خ���ب »ال����ربت����ق����ايل« 

م��درب��ه  يعتمدها  ال��ت��ي  ال��واق��ع��ي��ة  تتمكن 

فان مارفييك يف قيادته لتكرار ما حققه 

حن   1988 ع��ام  ميت�سلز  رينو�س  منتخب 

الأوىل يف  ل��ل��م��رة  ال���ق���اري  ب��ال��ل��ق��ب  ت����وج 

تاريخه بفوزه على الحتاد ال�سوفياتي يف 

غوليت  رود  م��ن  هدفن  بف�سل  النهائي 

وم���ارك���و ف����ان ب��ا���س��نت ال����ذي ك����ان م���درب 

املنتخب يف �سوي�سرا 2008.

ومي���ل���ك امل��ن��ت��خ��ب ال���ه���ول���ن���دي ال����ذي 

ي���ب���داأ ح��م��ل��ت��ه اأم������ام ال����دمن����ارك ق��ب��ل اأن 

اخلام�سة  للمرة  الأمل����اين  غ��رمي��ه  ي��واج��ه 

 1980 نهائي  بعد  ال��ق��اري��ة  النهائيات  يف 

)ف��از   1988 نهائي  ون�سف   )3-2 )خ�سر 

 1992 ن�سختي  من  الأول  وال���دور   )1-2
التي  الأ�سلحة  )فاز 3-1( و2004 )1-1(، 

خ�سو�ساً  النهاية  حتى  ال��ذه��اب  تخوله 

اأن�����ه ي�����س��م يف ت�����س��ك��ي��ل��ت��ه ج��م��ي��ع ال��ن��ج��وم 

 2010 م��ون��دي��ال  نهائيات  خا�سوا  ال��ذي��ن 

وعلى راأ�سهم الثنائي ارين روبن ووي�سلي 

���س��ن��اي��در اإ���س��اف��ة اإىل امل��ت��األ��ق روب����ن ف��ان 

بري�سي و���س��ان��ع الأل��ع��اب راف��اي��ل ف��ان در 

فارت.

اإيطاليا ال�شتعادة هيبتها

ي��خ��و���س امل��ن��ت��خ��ب الإي����ط����ايل ال��ب��ط��ول��ة 

القارية بت�سكيلة تغيب عنها الأ�سماء الرنانة 

وحتت وطاأة ف�سيحة »كالت�سوكومي�سي« التي 

بتعليق  الق���رتاح  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  دفعت 

جميع الأن�سطة الكروية يف الباد لعامن اأو 

ثاثة اأعوام.

لقبه  تنازل عن  الإيطايل  املنتخب  وك��ان 

ب��ط��ًا ل��ل��ع��امل ب��خ��روج��ه م���ن ال�����دور الأول 

2010، م���ا دف��ع  اأف��ري��ق��ي��ا  مل���ون���دي���ال ج��ن��وب 

ت�سيزاري  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  اإىل  امل��ح��ل��ي  الحت����اد 

قاد  ال���ذي  ليبي  ملارت�سيلو  خلفاً  ب��ران��دي��ل��ي 

وجنح   ،2006 مونديال  لقب  اإىل  »الزوري« 

برانديلي يف املهمة الأوىل التي واجهها حيث 

للمرة  القارية  النهائيات  اإىل  »الزوري«  قاد 

تاريخه  يف  والثامنة  التوايل  على  اخلام�سة 

الو�سول  بهدف  التنويع  على  اعتماده  رغ��م 

اإىل ت�سكيلة �سابة متجان�سة ت�سم يف �سفوفها 

ع�����دداً ق��ل��ي��ًا م���ن امل��خ�����س��رم��ن ع��ل��ى غ���رار 

احلار�س القائد جانلويجي بوفون وزميله يف 

اودينيزي  اندريا بريلو ومهاجم  جوفنتو�س 

انتونيو  ميان  ومهاجم  ناتايل  دي  انتونيو 

ك��ا���س��ان��و ال����ذي ت��ع��اف��ى مت���ام���اً م���ن اجللطة 

الدماغية التي ت�سببت بها م�سكلة يف قلبه يف 

ت�سرين الأول املا�سي.

وعول برانديلي منذ ا�ستامه من�سبه على 

كا�سانو كاأحد الركائز الهجومية الأ�سا�سية يف 

ت�سكيلته وجنح لعب روما و�سمبدوريا ال�سابق 

و�ساهم  امل�����س��وؤول��ي��ة  م�ستوى  اإىل  الرت���ق���اء  يف 

 8 وحتقيقها  النهائيات  اإىل  ب��اده  و���س��ول  يف 

التي  الع�سر  املباريات  يف  وتعادلن  انت�سارات 

خا�ستها يف املجموعة الثالثة.

وي�����ع�����ول ب����ران����دي����ل����ي يف ال������دف������اع ع��ل��ى 

ث����اث����ي ج���وف���ن���ت���و����س ج���ورج���ي���و ك��ي��ي��ل��ي��ن��ي 

ول��ي��ون��اردو بونوت�سي يف  ب��ارزاغ��ل��ي  وان��دري��ا 

خافاً  ال�سباب  عامل  عليها  يطغى  ت�سكيلة 

الأخ��رية،  البطولت  يف  ال�سابقة  للت�سكيات 

حيث كان عن�سر اخلربة طاغياً يف »الزوري«،  

وت�سمنت ت�سكيلة برانديلي �سبعة لعبن من 

جوفنتو�س دون وجود اأي مهاجم من �سفوف 

اإىل لعبن  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��ج��وز«،  »ال�����س��ي��دة 

دولية  م��ب��اراة  اأي  خا�سوا  اأن  لهم  ي�سبق  مل 

ولع��ب  )روم���ا(  بوريني  فابيو  املهاجم  هما 

الو�سط اميانويلي جاكرييني )جوفنتو�س(، 

الأ�سماء  بع�س  اإبعاد  يف  برانديلي  ي��رتدد  مل 

�سيتابع  وبالتايل  املقدمة،  خط  يف  املعروفة 

ب���اب���ل���و اوزف������ال������دو وال����ي���������س����ان����درو م���ات���ري 

وج��ان��ب��اول��و ب��ات��زي��ن��ي وال���ربت���و ج��ي��اردي��ن��و 

وفابيو كوالياريا وماركو بورييلو النهائيات 

اأمام �سا�سات التلفزة.

اإنكلرتا واملهمة ال�شعبة

ي�����س��ت��ه��ل م��ن��ت��خ��ب اإن���ك���ل���رتا م�������س���واره يف 

 11 اأم��ام فرن�سا يف  نارية  البطولة مبواجهة 

حزيران، �سمن املجموعة الرابعة التي ت�سم 

اأي�ساً اأوكرانيا وال�سويد.

ي��ت��اأث��ر  اأن  ال���ف���ري���ق  وي��خ�����س��ى ج���م���ه���ور 

اجل��ه��از  ع��ل��ى  امل��ف��اج��ئ  ب��ال��ت��غ��ي��ري  منتخبهم 

كابيللو  فابيو  الإيطايل  ا�ستقالة  بعد  الفني 

وتعين روي هودج�سون مكانه، يف مطع �سهر 

اأيار املا�سي.

الأول  اخ���ت���ب���اره  يف  ه���ودج�������س���ون  وجن����ح 

ال��روج  ب��ف��وزه على  م��ع املنتخب الإن��ك��ل��ي��زي 

هو  النت�سار  هذا  لي�سبح  اأو�سلو،  يف   0  -  1
عاماً،   32 منذ  ال��روج  على  لاإنكليز  الأول 

غ��ري اأن ه��ذه امل��ب��اراة حملت خ��رباً غ��ري �سار 

اإنكلرتا متثل يف تعر�س لعب و�سط  لع�ساق 

اإ�سابة  اإىل  ب���اري  غ��اري��ث  �سيتي  مان�س�سرت 

�ستجربه على البتعاد عن النهائيات.

ودخل باري مكان القائد �ستيفن جريارد 

مطلع ال�سوط الثاين، بيد اأنه مل يلعب �سوى 

ح��ي��ث ت��ع��ر���س ل��اإ���س��اب��ة وت��رك  دق��ي��ق��ة،   28
مكانه جلوردان هندر�سون، و�سمى هودج�سون 

قلب دفاع ايفرتون فيل جاغييلكا مكان باري.

ال��غ��ائ��ب��ن ع���ن ت�سكيلة  اأب�����رز  ب���ن  وم���ن 

م��ن��ت��خ��ب اإن��ك��ل��رتا يف ال��ن��ه��ائ��ي��ات ق��ل��ب دف���اع 

م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د ري���و ف��ردي��ن��ان��د ال���ذي 

ال�سنوات  خال  الظهر  يف  متاعب  من  عانى 

اأدائ���ه وغيابه  اأث���رت على م�ستوى  الأخ���رية، 

فرديناند  ي�سارك  ومل  امل��ب��اري��ات،  بع�س  عن 

تعادله مع  منذ  ب��اده  ملنتخب  مباراة  اأي  يف 

�سوي�سرا 2-2 يف حزيران العام املا�سي.

نتيجة  فرديناند  موقف  تعقيد  زاد  وق��د 

ج��ون  ت�سل�سي  م��داف��ع  وب���ن  بينه  ل��ل��خ��اف 

ت���ريي ال����ذي ج���رد م��ن ق��ي��ادة امل��ن��ت��خ��ب بعد 

ات��ه��ام��ه ب��ت��وج��ي��ه اإه���ان���ات ع��رق��ي��ة لأن��ط��ون؛ 

���س��ق��ي��ق ف���ردي���ن���ان���د، م����داف����ع ك���وي���ن���ز ب����ارك 

رينجرز.

ت�سكيل  اإىل  امل��ن�����س��م��ن  اأب������رز  ع���ن  اأم�����ا 

امل��ن��ت��خ��ب، ف���ك���ان م��ه��اج��م ل��ي��ف��رب��ول ان���دي 

ك����ارول وم��ه��اج��م ت��وت��ن��ه��ام ج��ريم��ن دي��ف��و و 

جون رودي حار�س نوريت�س �سيتي، كما �سم 

املدرب مهاجم مان�س�سرت يونايتد وين روين 

رغم اأنه �سيغيب عن اأول مباراتن يف بطولة 

اأوروبا ب�سبب الإيقاف.

قلب  على  رئي�سي  ب�سكل  اإنكلرتا  وتعتمد 

دفاع ت�سل�سي جون تريي، وعلى املخ�سرمن 

خط  يف  ج����ريارد  و�ستيفن  لم���ب���ارد  ف��ران��ك 

م�سكلة  روين  غياب  �سي�سكل  فيما  الو�سط، 

ل��ه��ودج�����س��ون يف امل��ب��ارات��ن الأول���ي���ن، وم��ن 

م��ه��اج��م مان�س�سرت  م��ك��ان��ه  ي��ح��ل  اأن  امل��ت��وق��ع 

ليفربول  مهاجم  اأو  يونغ  ا�سل�سي  يونايتد 

اندي كارول يف الهجوم.

جالل قبطان
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كـأس األمــم األوروبيــة                   لكــرة القـدم )بـولندا وأوكـرانيـــا 2012(

بـــــولـنـــــــدا
• وار�شو

مقاطعة وار�سو )و�سط - �سرق(

عدد ال�سكان: 1،711 مليون ن�سمة

امللعب الوطني

ال�سعة: 50 األف متفرج

وي�ست�سيف   2012 الثاين  كانون  افتتح يف 

املباراة الفتتاحية.

• غدان�شك
مقاطعة بومريانيا )�سمال( على بعد 345 

كلم من العا�سمة وار�سو

عدد ال�سكان: 456 األف ن�سمة

امللعب: غدان�سك ارينا

متفرج األف  ال�سعة: 40 

افتتح يف متوز 2011

• بوزنان
مقاطعة بولندا الكربى )غرب( على بعد 

وار�سو من  كلم   320
عدد ال�سكان: 557 األف ن�سمة

امللعب الوطني

ال�سعة: 40 األف متفرج

اأيلول  1980 واأعيد افتتاحه يف  افتتح عام 

2010

• فروكالف
 350 بعد  على  ال�سفلى  �سيلي�سيا  مقاطعة 

كلم من وار�سو

ن�سمة األف  عدد ال�سكان: 633 

امللعب الوطني

ال�سعة: 40 األف متفرج

افتتح يف اأيلول 2011

أوكــــرانـيــــــــــا
كييف

مقاطعة كييف )�سمال(

عدد ال�سكان: 2،820 مليون ن�سمة

امللعب الأوملبي

ال�سعة: 60 األف متفرج

اف��ت��ت��اح��ه يف  واع���ي���د   ،1923 ع����ام  اف��ت��ت��ح 

ت�سرين الأول 2011

• دانيت�شك
على  ���س��رق(،   - )جنوب  دانيت�س  مقاطعة 

بعد 700 كلم من العا�سمة كييف

عدد ال�سكان: 1،115،700 مليون ن�سمة

امللعب: دونبا�س ارينا

ال�سعة: 50 األف متفرج

افتتح يف اأب 2009

• خاركيف
على  ���س��رق(   - )�سمال  خاركيف  مقاطعة 

بعد 480 كلم من كييف

عدد ال�سكان: 1،461 مليون ن�سمة

امللعب: ميتالي�ست

ال�سعة: 35 األف متفرج

تكراراً  افتتاحه  واأع��ي��د   ،1926 ع��ام  افتتح 

لغاية املرة الأخرية يف 2009

• لفيف
مقاطعة لفيف )غرب( على بعد 540 كلم 

من كييف

عدد ال�سكان: 735 األف ن�سمة

امللعب: لفيف ارينا

ال�سعة: 30 األف متفرج

افتتح عام 2011

  المـدن والمـالعـب

ملعب وار�سو م�سرح املباراة الفتتاحية



�صخ�صني  �إن  �ال���ص��ر�ل��ي��ة  �ل�صرطة  ق��ال��ت 

وطالبا  مراهقة  منزل  اإىل  توجها  م�سلحني 

باإعطائهما اأموااًل، وذلك بعد �ساعات من و�سع 

الفتاة �سورة مبلغ من املال على �سفحتها على 

موقع للتوا�سل االجتماعي.

ال�سورة  و�سعت  ق��د  ع��ام��اً(   17( ال��ف��ت��اة  وك��ان��ت 

وهي يف منزل جدتها يف �سيدين عندما كانت ت�ساعد 

جدتها )72 عاماً( يف اإح�ساء مدخراتها املالية. 

ويف وق�����ت الح�����ق م����ن ذل������ك، ال����ي����وم جن��ح 

�سخ�سان ملثمان م�سلحان ب�سكني وه��راوة يف 

دخول منزلها يف بوندانون على بعد 150 كيلو 

اإعطاءهما  وطلبا  �سيدين،  غرب  جنوب  م��راً 

املال.

وقد قيل للرجلني اإن الفتاة مل تعد تعي�ش 

ب��ع��دم��ا �سرقت  ب���ون���دان���ون، واإن���ه���ا غ�����ادرت  يف 

متعلقات �سخ�سية ومبلغاً �سغرياً من املال من 

والدتها وبع�ش اأفراد اأ�سرتها. 

وط���ل���ب���ت ����س���رط���ة ن���ي���و �����س����اوث وي���ل���ز م��ن 

معلومات  و�سع  عند  احل��ذر  توخي  املواطنني 

�سخ�سية على مواقع التوا�سل االجتماعي.

ت�سمى  م��ا  اأن  للجميع  يثبت  اأن  اأح��ده��م  اأراد 

اخليال  من  ولي�ست  حقيقة  هي  البحر«  ب�»حورية 

كما هي يف ق�س�ش االأ�ساطري، حينما غامر بدخوله 

اأم��ن  عنا�سر  ت��دخ��ل  ل��وال  عنها،  بحثاً  البحر  اإىل 

الوقت  يف  الكويتية  الكبري  م��ب��ارك  منطقة  جن��دة 

امل��ن��ا���س��ب، ح��ي��ث جن��ح��وا يف اإق��ن��اع��ه ب��ال��ع��دول عن 

اإىل  اإحالته  ث��م مت��ت  ق���راره واخل���روج م��ن البحر، 

الطب النف�سي، بعد اأن تبني اأنه يعاين من اأمرا�ش 

نف�سية.

امل�سيلة  ���س��اط��ئ  يف  ح�سلت  ال��واق��ع��ة  تفا�سيل 

حينما ورد بالغ اإىل غرفة عمليات الداخلية يفيد 

عن �سخ�ش نزل البحر مبالب�سه، فظنوا باأنه ينوي 

االنتحار، ف�سارع عنا�سر اأمن جندة مبارك الكبري 

وقد  املعني  ال�سخ�ش  ف�ساهدوا  البالغ،  موقع  اإىل 

كان ي�سري اإىل داخل البحر، ف�سارعوا اإىل اإخراجه.. 

وب�سوؤاله عن �سبب نزوله اإىل البحر، اأذهلهم جوابه 

البحر«،  اإن��ه ج��اء ليبحث عن »حورية  ق��ال  عندما 

اإال  ما هو  يبحث عنه  ما  ب��اأن  اإقناعه  وهنا حاولوا 

اأ�سّر  اأن��ه  اإال  االأ�ساطري،  ق�س�ش  من  خيال  جم��رد 

راف�����س��اً  خ���ي���ااًل،  ول��ي�����ش  اأن وج���وده���ا حقيقة  ع��ل��ى 

االأم��ن حائرين يف  ال�ساطئ، فجل�ش رج��ال  مغادرة 

يف  جنحوا  حتى  االأم���ر،  ه��ذا  اإزاء  الت�سرف  كيفية 

اإقناعه اأخرياً من خالل العر�ش عليه مبرافقتهم 

حيث  ال�سليبيخات،  منطقة  �ساطئ  اإىل  وال��ذه��اب 

التواجد الكبري حلوريات البحر هناك، االأمر الذي 

لقي قبواًل عنده، فذهب معهم، اإال اأنهم توجهوا به 

اإىل  النف�سي، وجرى ت�سليمه  اإىل م�ست�سفى الطب 

اإدارة امل�ست�سفى.

م�سوؤول العالقات العامة: �سعيد عيتاين ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العر - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ش: 01/368256 -  بريد اإلكروين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��س�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء االت�سال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع االأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

مريض نفسي يبحث عن »حورية البحر«

اكُت�سفت »ملبة نيون« خلف اأحد االأ�سوار الذي غطاه الغبار يف كافترييا 

كلينغتون يف منطقة برودواي، ظلت منارة طوال 77 عاماً.

اللمبة  هذه  على  املرتبة  الكهرباء  فاتورة  الكافترييا  �ساحب  ويقدر 

دوالر،  األف   17 من  باأكرث   ،1935 العظيم عام  الك�ساد  اأثناء  اأ�سيئت  التي 

»ملبة  اإىل  تتنبه  اأخ��رى، مل  �سركة  اإىل  باعها  قد  الكافترييا  وك��ان �ساحب 

النيون« التي كان يغطيها الغبار خلف اأحد جدران حديقة الكافترييا.

ويقول كيم كوغا؛ املدير التنفيذي الإحدى �سركات اإنتاج ملبات النيون: 

وميكن  ع��ام��اً،  اأرب��ع��ني  اإىل  ع�سرين  من  تعّمر  اأن  ميكن  اللمبات  ه��ذه  »اإن 

ت�سديق اأن تبقى مثل هذه اللمبة م�سيئة �سبعة و�سبعني عاماً«.

17 ألف دوالر فاتورة »لمبة نيون« 

اتهمت زوجها باغتصابها قبل 50 عامًا
وافقت حمكمة ا�سرالية على حماكمة رجل يبلغ من العمر 81 عاماً، بعد اأن اتهمته زوجته 

باغت�سابها قبل 50 عاماً.

دون  قانوين يحول  اإنه ال يوجد عائق  فيه  قالت  االأ�سرالية حكماً  العليا  املحكمة  واأ�سدرت 

حماكمة الرجل العجوز، فيما تردد عن قيامه باغت�ساب زوجة �سابقة له قبل اأكرث من 50 عاماً.

وقال الرجل اإنه مل يرتكب اأي جرمية جنائية، الأن مبداأ املوافقة الزوجية كان قائماً حينذاك.

وكان الرجل ياأمل يف نق�ش حكم �سدر من جانب حمكمة اأقل درجة مبقت�سى قانون ين�ش 

على اأن الرجل يكون مذنباً عندما يغت�سب زوجته.

واأخفق حمامو الرجل يف تربئته بقولهم اإن هناك قانوناً يف عام 1963 ين�ش على اأن الزواج 

يعني الر�سا، ومن ثم فاإنه لي�ش مداناً باجلرائم التي فعلها يف ذلك الوقت.

هم الرجل باالغت�ساب من جانب زوجته ال�سابقة عام 2009، ما دفعه اإىل القيام ب�سل�سلة  واتُّ

من الطعون يف االتهام املن�سوب اإليه.

عرضت مدخرات جدتها 
على »الفيسبوك«.. فجاءها اللصوص


