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سورية تحقق توقعات بريماكوف: روسيا ستجر واشنطن بيدها في الشرق األوسط
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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

وليد خوري: 
نخشى من »اإلخوان« القضاء 

ى من الحريات
ّ

8على ما تبق
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غسان سركيس: 

مشاركة لبنان في بطولة 
آسيا في مهب الريح.. 



متر مناطق خمتلفة من العامل باأحداث وحتركات 

اأح��داث  م��ن  العربية،  منطقتنا  خ�صو�صاً  م��ت��ع��ددة، 

تون�س  ثم  ال�صومال،  اأح��داث  اإىل  ال�صودان  وتق�صيم 

فم�صر وليبيا، و�صوال اإىل اليمن والبحرين و�صورية 

واجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وال���ع���راق ول��ب��ن��ان، ودائ���م���اً قلب 

واالحتجاجات  املطالب  اأن  جن��د  فل�صطني،  احل��دث 

والت�صادم ال�صيا�صي والدموي و�صل اإىل درجة عالية 

من الت�صلب واحل��دة والبعد عن احل��وار، ال �صك اأن 

واملجموعات  الفئات  كل  عند  معينة  مطالب  هنالك 

التي قد ت�صكل اأقليات اأو اأكرثيات يف بع�س املناطق، 

وال �صك من وج��ود حرمان، وحقوق مه�صومة عند 

اجلميع، ولكن هل ي�صكل هذا الو�صع �صبباً منطقياً 

للواليات املتحدة وللحلف االأطل�صي كي ياأخذ املواقف 

امل��ت�����ص��ددة م��ن اأم��اك��ن ت��ع��اين م��ن اخل��ل��ل يف احلقوق 

اأث��ر  اأي  ن�صاهد  ال  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  والدميقراطية، 

اأو الدميقراطية  االإن�صان  ملطالبة االأطال�صة بحقوق 

اأثر  اأي  تلحظ  مل  التي  احلكم  ال�صمولية  البالد  يف 

لتداول ال�صلطة، ومتار�س القمع الكلي بوجه اأب�صط 

احلقوق مثل حق اإبداء الراأي اأو حق قيادة ال�صيارات 

للن�صاء.

جتاه هذا الو�صع املحري ال بد للمرء من بو�صلة 

بطريقة  ق��رارات��ه  اأو  مواقفه  اأخ��ذ  على  ت�صاعده  م��ا 

االأخ��ط��اء  م��ن  التقليل  على  ت�صاعده  كما  �صحيحة، 

وال�������ص���ري ب����االجت����اه ال�����ص��ل��ي��م، ه����ذه ال��ب��و���ص��ل��ة هي 

فل�صطني.

خلفه  وم���ن  ال�����ص��ه��ي��وين  ال��غ��ا���ص��ب  م�صلحة  اإن 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالأط��ال�����ص��ة ال��ذي��ن ال ي��ري��دون 

املحدود  غري  بالدعم  تق�صي  واالأذي���ة،  ال�صر  اإال  لنا 

االأنظمة  فكل  فل�صطني،  ق�صية  اإىل  ي�صيء  م��ا  لكل 

الكلية حتوز على ر�صى ودعم  العائلية  اال�صتبدادية 

مع  التطبيع  من  خمتلفة  اأ�صكااًل  ومت��ار���س  ال��غ��رب، 

الكيان الغا�صب، بالتايل اأجد اأن املوقف ال�صليم يجب 

والتقدم  والتطور  احلرية  حركات  دع��م  يف  يكون  اأن 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وح���ق���وق االإن�������ص���ان يف ك���ل ال��ع��امل، 

العنف  ورف�����س  احل����وار،  ع��ر  االأق��رب��ني  وخ�صو�صاً 

الهادف  املنظم  العنف  اإال  االأق��رب��ني،  م��ن  خ�صو�صاً 

اإىل حت��ري��ر ال��ق��د���س ون��اب��ل�����س وي��اف��ا وح��ي��ف��ا وع��ك��ا، 

وبالتايل عودة كرمية لالإخوة امل�صردين اإىل ديارهم 

وممار�صتهم الدميقراطية وحقوق االإن�صان والتطور 

والرفاه فيها، اأما غري ذلك فممار�صة العنف من قبل 

االأنظمة  اأو من  اأ�صحاب املطالب حتى املحقة منها، 

يكون  وا�صحة،  بحقوق  مطالبون  فيها  يوجد  التي 

فيه �صياع للبو�صلة و�صالل عن الطريق القومي.

د. �صالم االأعور

اأزمتها  نفق  عمق  يف  اليونان  دخلت  عندما 

اأ���ص��وات  خرجت  معلناً،  اإفال�صها  وب��ات  املالية، 

اأوروبية تقول لليونانيني »اأنتم ل�صتم مفل�صني، 

وكانت  ج�صعون«،  اأث��ري��اءك��م  اأن  م�صكلتكم  لكن 

مفل�صاً،  بلد  يكون  كيف  ال�����ص��وؤال:  ع��ر  املقاربة 

ف��ي��م��ا ف��ي��ه ال��ع�����ص��رات، ب���ل امل���ئ���ات م���ن اأ���ص��ح��اب 

مليارات الدوالرات«؟

بنا  ي�����ص��ل  ال  اأن  ي�����ص��م��ن  م���ن  ل���ب���ن���ان،  ويف 

امل��ط��اف لل�صري ع��ل��ى »ال����درب ال��ي��ون��اين«، وه��ل 

انطلقت  اأن  �صبق  اإذ  وهدته،  يف  ل�صنا  فعاًل  اأننا 

اإن لبنان  حناجر لبنانية تقول بال�صوت العايل 

الذين  �صرقه  م�صروق،  بلد  لكنه  مفل�صاً،  لي�س 

االأمريكية  ال��دوالرات  من  ملياراتهم  ت�صخمت 

خ����الل وج����وده����م يف احل���ك���م، خ�����ص��و���ص��اً منذ 

و���ص��واًل  ال��رب��ي��ع،  ووع���ود  ما�صي«  »البلد  حكاية 

يجري  ال��ع��ام  ال�صرف  اأن  حقيقة  انك�صاف  اإىل 

الت�صرف  افت�صاح حالة  من دون قيود، وكذلك 

اأُر�صلت لت�صميد جراح اللبنانيني  بالهبات التي 

اإثر العدوان ال�صهيوين عام 2006، فاإذ بالهبات، 

ح�����ص��اب��ات خا�صة  اإىل  ب��امل��ل��ي��ارت، حت����ّول  وه���ي 

وت�صرف مل�صالح �صخ�صية وانتخابية.

اليوناين  امل�صري  اإىل  االإ���ص��ارة  ت�صبح  هنا ال 

�صرباً من الت�صاوؤم الزائد، بل اإنها واقع تتهرب 

احلكومات املتعاقبة من االإقرار به، وهو ال�صبب 

عن   2006 ال��ع��ام  م��ن��ذ  ال��ت��وق��ف  وراء  احلقيقي 

ل  تف�صّ اللبنانية  للدولة  عامة  موازنات  تقدمي 

فيها النفقات وال��واردات وحتدد فيه، ب�صفافية، 

مقابل  وج���د،  اإذا  ل��ل��دول��ة،  امل���ايل  ال��ع��ج��ز  ن�صبة 

مداخيلها املحققة.

اإن اجل��دال  ومم��ا يثري ال��ري��ب��ة يف ال��ن��ف��و���س، 

ال�صهرين  ل��ب��ن��ان خ���الل  ���ص��ه��ده  ال����ذي  احل��ام��ي 

امل��ن�����ص��رم��ني، ح����ول رف�����س رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

املعجل  القانون  م�صروع  اإ�صدار  �صليمان  مي�صال 

اإىل  اإ�صافية  اع��ت��م��ادات  فتح  اإىل  ال��رام��ي  امل��ك��رر 

لرية  مليار   8900 بقيمة   ،2011 ال��ع��ام  م��وازن��ة 

يف  ت�صريعه  امل��ع��ار���ص��ة  اأف�صلت  اأن  بعد  لبنانية، 

الرئي�س  حكومة  مبوافقة  توج  النيابي،  املجل�س 

جنيب ميقاتي االأ�صبوع املا�صي، على طلب �صلفة 

خزينة بقيمة 10394 مليار لرية لبنانية، لتغطية 

اإنفاق ما تبقى من العام احلايل 2012، مبا رفع 

حجم املوازنة املفرت�صة لهذا العام اإىل اأكرث من 

دوالر  مليار  ع�صرين األف مليار لرية )حوايل 13 

االإن��ف��اق ما  م��ا يعني م�صاعفة  اأم���ريك���ي(. وه��و 

موازنة  اأق��رت  حيث  و2012،   2005 العامني  بني 

اآالف  ع�صرة  بقيمة  اأنفاقاً  وت�صمنت  العام  ذل��ك 

مليار لرية لبنانية.

اللبنانيني،  ب���ال  ���ص��غ��ل  ال����ذي  ال�����ص��وؤال  ل��ك��ن 

م�صروع  تقدمي  ال��رتاج��ع عن طلب  كيف مت  هو 

واال�صتعا�صة   ،2012 احل��ايل  للعام  عامة  موازنة 

ع��ن��ه ب��ط��ل��ب �صلفة خ��زي��ن��ة، ف��ي��م��ا ك���ان االأج����دى 

عو�صاً عن افتعال االأزمات داخل احلكومة حيناً، 

ت��ق��دمي تلك  اآخ���ر،  ال��ن��واب حيناً  وداخ���ل جمل�س 

املوازنة التي ينتظرها اللبنانيون ب�صغف ليعرفوا 

احلقيقي  احلجم  هو  وم��ا  بلدهم،  مالية  م�صري 

للعجز املايل للدولة، الذي ارتفع ب�صكل ه�صتريي 

منذ اأن بداأت �صيا�صة اال�صتدانة لتغطية م�صاريف 

الدولة، والتي و�صلت فوائدها يف اإحدى ال�صنوات 

اإىل اأربعني يف املئة، حتى بات الدين العام للدولة 

اإج��م��اع  ب�صبه  اأم���ريك���ي،  دوالر  م��ل��ي��ار   65 ي��ف��وق 

اخل�����راء امل���ال���ي���ني، وه����و رق����م ي��ف��وق ق����درة بلد 

كلبنان، يقارب عدد �صكانه االأربعة ماليني ن�صمة، 

ال�صرف  �صلفات  وفق  ال�صنوي،  دخله  يتعدى  وال 

من اخلزينة، الثالثة ع�صر مليار دوالر اأمريكي، 

قيمة  رف��ع  على  النيابية  املوافقة  ج��رت  اإذا  ه��ذا 

اإىل  املئة  يف  ع�صرة  من  امل�صافة،  القيمة  �صريبة 

اثني ع�صر.

فيها  �صنوات مل جت��رء  �صبع  م��رور  يعني  م��اذا 

اإعالن موازنة عامة للبالد، غري  اأي حكومة على 

اخلوف من اإعالن احلقيقة؛ حقيقة العجز املايل 

للدولة الذي يظهر يف اأكرث من مكان؟ 

تخلفت  احلكومة  اأن  احل�صبان  يف  و�صعنا  واإذا 

الأربعة ا�صهر عن زيادة االأجور للعاملني يف القطاع 

نتيجة  ورواتبهم،  رتبهم  �صل�صلة  تعديل  اأو  العام، 

العجز ع��ن اإي��ج��اد م�����ص��ادر مت��وي��ل ل��ه��ذه ال��زي��ادة، 

تعتر  التي  ال��دول��ة،  ملالية  املخيف  الواقع  يتبدى 

ابتدعت �صيغاً  التي  العمل، وهي  اأرب��اب  اأ�صوء  من 

اأب��ن��اء  م��ن  لديها  العاملني  ح��ق��وق  ل�صرقة  ك��ث��رية 

والتعاقد  التعامل  �صيغ  مثل  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�صعب 

ن�صباً  اقتطاعها  ويف  ل�صنوات؛  الدائمة  واملياومة 

م��ئ��وي��ة م���ن ق��ي��م��ة ت��ع��وي�����ص��ات امل��ت��ق��اع��دي��ن من 

ال��ذي  ال��ع��م��ل  ل��ق��ان��ون  م��وظ��ف��ي��ه��ا، ويف خمالفتها 

من واجبها ال�صهر على تطبيق مفاعيله من قبل 

املوجلة حماية ورعاية  باعتبارها  القطاع اخلا�س 

�صوؤون النا�س، فاإن احلقيقة ت�صبح موؤملة.

التحذير  جتاهل  امل��واط��ن  ي�صتطيع  ال  كذلك، 

ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه امل��ع��ار���ص��ة م��ن اأن اإق�����رار امل��وازن��ة 

حجم  زي���ادة  )املق�صود  عليه  ب��ات��ت  ال���ذي  بال�صكل 

ال�صرف(، �صيعني ا�صطرار احلكومة اإىل تخفي�س 

رواتب العاملني يف الدولة، واإىل فر�س عمل اأقل.

البلد  لوحدة  اأول  معلماً  ال��دول��ة  مالية  بقيت 

ثم  ال�صابقة،  اللبنانية  احل��روب  خ��الل  ومتا�صكه، 

جاءت اإعادة بناء اجلي�س لت�صيف عاماًل قوياً اآخر 

الذي يجب  وال�صوؤال  واللبنانيني،  لبنان  يف وحدة 

طرحه بجدية: هل اأن اأهم معلمني لوجود الدولة 

باتا مهددين بعد احلملة احلاقدة وامل�صتمرة التي 

يتعر�س لها اجلي�س اللبناين، وبعد بروز ارتدادات 

االنهيار املايل، الذي مل يجد حتى االآن من ينفي 

وقوعه.

عدنان ال�ساحلي
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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

وسط عجز مالي وتخلف عن تغطية االستحقاقات
من يحمي لبنان من السير على الدرب »اليوناني«؟

الرئي�س مي�صال �صليمان مرتئ�صاً طاولة احلوار يف بعبدا

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

نواب يراجعون 
حساباتهم

�صيا�صي  تيار  نواب م�صيحيون من 

ف���اع���ل ب������داأوا م��رح��ل��ة م���ن م��راج��ع��ة 

اأن زعيمهم  احل�صابات، بعد ما علموا 

ل�صالح  ع��ن��ه��م،  يتخلى  ق��د  امل��ه��اج��ر، 

م��ع��ار���س،  م�صيحي  ح���زب  يف  حليفه 

وع���د  االأخ�������ري  ه�����ذا  اأن  وخ�������ص���و����ص���اً 

ال��زع��ي��م امل��ه��اج��ر ب��ال��وق��وف ���ص��د اأي 

اإذا  الن�صبية  يعتمد  ان��ت��خ��اب  ق��ان��ون 

كبرية  م�صيحية  نيابية  كتلة  له  جعل 

ت�صاهي كتلة التغيري واالإ�صالح.

جنبالط.. ماذا ينتظر؟

يقول مقربون من وليد جنبالط اأنه ينتظر موؤ�صراً ويراهن على اأن هذا املوؤ�صر 

�صيكون قريب التحّقق كي ُيعيد التمو�صع يف مكان غري و�صطي، وقال املقربون اإن 

ا�صتياء لدى مرجعية ر�صمية  انعك�صت  اإىل قائد اجلي�س  االأخ��رية  زي��ارة جنبالط 

كانت تعتقد اأن جنبالط لن »يغدر« بها. 

الجميل األب واالبن
جمهور  اجتذاب  من  متّكن  اجلميل  اأمني  الرئي�س  اأن  كتائبية  اأو�صاط  اأُ�صيعت 

املنار، وتقول  غري قليل من الو�صط القواتي بعد مقابلته االأخ��رية على تلفزيون 

ب�صكل  االنتخابية  يعمل على معركته  »�صامي«  االبن  اأن اجلمّيل  نف�صها  االأو�صاط 

التلفزيونية كانت رافعة  املقابلة  واأّن  ال�صيعية يف منطقة املنت  االأو�صاط  جّدي يف 

اأفهمت القوات اأن تاأثريهم املتني �صئيل.

www.athabat.net
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يوماً بعد يوم، تعي�س ال�صاحة اللبنانية على وقع اأزمات 

متنقلة، منها املفتعل ومنها الطبيعي نتيجة غياب الدولة، 

وغياب امل�صوؤولني عن االهتمام مب�صوؤولياتهم، ونتيجة اإرث 

حكم  وغياب  امل�صاءلة،  وعدم  والهدر  والف�صاد  الت�صيب  من 

القانون عقوداً طويلة.

اأن  ف��ي��ه،  لب�س  ال  ب�صكل  ي�صري  ال��ي��وم  م��ا يح�صل  ل��ك��ن، 

هناك �صرورة ما�ّصة، لرفع م�صتوى االإنذار، ليقارب اخلط 

وال��دول��ة على غاربها،  ال��ب��الد  ت��رك  امل�صموح معه  االأح��م��ر 

اإىل  يقودها  قبطان  ب��دون  تبحر مبفردها  ال�صفينة  وت��رك 

بّر االأمان يف اأتون عا�صفة اإقليمية هوجاء تكاد تقتلع دواًل، 

وتفتت اأخرى، وت�صظي بتداعياتها البع�س االآخر.

ما  لتقوي�س  منهجية  خطة  هناك  اأن  يبدو،  ما  وعلى 

تبقى من هيكل دولة منهوبة منخورة بالف�صاد، اأما مالمح 

هذه اخلطة فتظهر كما االآتي:

اأواًل تقوي�س املوؤ�ص�صات، وفيها نرى ما يلي:

جمل�س  موؤ�ص�صة  اأي  االأع��ل��ى،  باملوؤ�ص�صة  الثقة  انهيار 

الوزراء، التي يعطيها د�صتور ما بعد الطائف ال�صالحيات 

الكاملة وينوط بها جمتمعة اإدارة البالد وت�صيري �صوؤونها، 

موؤ�ص�صة  ت��ب��دو  كونها  اإىل  فيعود  ه���ذه،  الثقة  ان��ه��ي��ار  اأم���ا 

معطلة م�صلولة، ال ت�صتطيع اأن تاأخذ قراراً حازماً، منا�صباً 

ويف التوقيت املنا�صب، فاإما اأن تكون القرارات غري حازمة، 

مائعة ال لون لها وال طعم وال تت�صدى للم�صكلة وجذورها، 

القرار يف غري  املماطلة والت�صويف، فياأتي  اأن ت�صتمر  واإما 

خ�صائر  تكبدت  قد  ال��دول��ة  تكون  اأن  بعد  املنا�صب،  توقيته 

انهارت يف  اأن تكون م�صداقية احلكومة قد  اأو بعد  كبرية، 

م�صوهاً،  فاأتى  تفا�صيله،  على  ال�صياطني  امللف وطغت  هذا 

م�صخاً ال يحّل ق�صية، بل يهرب بها اإىل االأمام لتنفجر يف 

وقت الحق.

ومي��ك��ن اإ���ص��اف��ة ع��ام��ل اآخ����ر اإىل ف��ق��دان ال��ث��ق��ة بتلك 

لتلك  الفعلي  الرئي�س  ي��ب��دو  وواق��ع��ي��اً،  ففعلياً  امل��وؤ���ص�����ص��ة، 

قانوين  وج��وده غري  اأن  علماً  البوجي،  �صهيل  هو  املوؤ�ص�صة 

اأخ��رى من  بد�ّس ملفات وتهريب  ويقوم   ،2006 العام  منذ 

ج���دول اأع���م���ال جمل�س ال������وزراء، وال��ت��ه��م��ة االأك����ر ت��زوي��ر 

حما�صر جمل�س الوزراء، التي كلفت الدولة مئات ماليني 

دوالر، يف ملفات عدة كاخللوي وغريها، وال َمن ي�صتطيع 

بامل�ّس  اُتهم  واإال  املوؤ�ص�صة،  تلك  يف  الف�صاد  داب��ر  يقطع  اأن 

العريقة  الطائفة  بتلك  مت�ّس  عملية  يف  بكاملها،  بطائفة 

املحرتمة، واحرتام اأبنائها لالأ�صول والد�صتور والقوانني، 

بت�صويرهم يغّطون على اأفعال وارتكابات، وجعل الفا�صدين 

ممثلني وحيدين لهم يف الدولة.

التي  املوؤ�ص�صة  تلك  اللبناين،  الق�صاء  ���ص��ورة  ت�صويه 

ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى مت��ا���ص��ك، و���ص��م��ع��ة م��ق��ب��ول��ة يف ظ���ل ان��ه��ي��ار 

املوؤ�ص�صات االأخرى، لكن البع�س قو�صها بعد ف�صائح كثرية، 

التي  الكرى  ال�صربة  تكون  وق��د  ع��دي��دة،  ملفات  طاولت 

ال�صجن،  من  امل��ول��وي  �صادي  اإخ���راج  املوؤ�ص�صة،  تلك  تلقتها 

وهو املطلوب بتهم خطرية اأقّلها اال�صرتاك يف تنظيم م�صلح 

لتقوي�س اأمن و�صلطة الدولة اللبنانية.

ثانياً: زعزعة االأمن واال�صتقرار

ويف ه���ذا، ن���درج ب��داي��ة ع���دم ال��ث��ق��ة ب��ال��ق��وى االأم��ن��ي��ة، 

وكاأنها  بال�صلطة،  امل�صتقبل  تيار  ا�صتئثار  منذ  ظهرت  التي 

امل�صاءلة،  وف��وق  املحا�صبة  ف��وق  �صخ�س  يحكمها  اإقطاعية 

االإع���الم ع��ن �صلوع تلك  ويف  يثار هم�صاً  م��ا  ذل��ك،  زد على 

املوؤ�ص�صة يف عمليات خرق القانون املفرت�س بها اأن حتفظه 

وتطبقه، وتواطوؤ مع املنظمات االإرهابية التي من املفرت�س 

اأن جتتثها.

ث���م ن��ن��ت��ق��ل اإىل حم���اول���ة اإح������راج اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، 

وحم��اول��ة اف��ت��ع��ال ف��نت متنقلة الإل��ه��ائ��ه واإ���ص��غ��ال��ه، علماً 

يف  ي�صري  ملن  اأول��وي��ة،  يبدو  اجلي�س  موؤ�ص�صة  تقوي�س  اأن 

هي  املوؤ�ص�صة،  تلك  الأن  اللبنانية،  ال��دول��ة  ه��دم  خمطط 

الوحيدة التي ا�صتطاعت احلفاظ على متا�صكها وهيبتها 

ون��ظ��اف��ت��ه��ا يف ظ���ل ك���ل ال�����رتدي احل��ا���ص��ل يف امل��وؤ���ص�����ص��ات 

بفنت  اإغراقها  اأو  اجلي�س  موؤ�ص�صة  انهيار  واإن  االأخ���رى، 

متنقلة، واإظهارها عاجزة عن م�صك امللف االأمني، اأ�صا�صي 

لبنان،  كاإغراق  املخططات اجلهنمية  لكل  و�صروري  جداً 

ملا  وجهاد  ن�صرة  �صاحة  جعله  اأو  تق�صيمه،  اأو  تفتيته،  اأو 

ي�صمى »الثورة ال�صورية«.

ثالثاً: تعطيل املرافق احليوية واحلياتية

امل��ث��ال ال احل�صر،  ع��ل��ى �صبيل  امل��ج��ال،  ون��ذك��ر يف ه���ذا 

تعطيل مطار بريوت الدويل واأزمة الكهرباء.

يكاد ال مير يوم، اإال ويقوم بع�س املواطنني »الغا�صبني« 

باإقفال طريق املطار وتعطيل هذا املرفق احليوي وتعطيل 

حركة الركاب وامل�صافرين، وبات م�صهد االإطارات امل�صتعلة، 

بني  �صجار  ح�صل  فكلما  املهزلة،  اإىل  يقرب  يومياً  م�صهداً 

رجل وزوجته، »يف�س خلقه« باإحراق الدواليب وقطع طرق 

دولية، مع ما يرتتب على ذلك من ت�صويه ل�صورة لبنان، 

وتلويث البيئة وغريها.

اليوم  فتبدو  امل��ت��ج��ددة،  القدمية  الكهرباء  اأزم���ة  اأم���ا  

انطلقنا  ال��ذي  االأ�صا�س  املربع  اإىل  تعيدنا  افتعااًل،  مفتعلة 

منه وهو موؤ�ص�صة جمل�س الوزراء املعطلة، فمن منا ين�صى، 

الت�صريحات املتكررة لوزير الطاقة الذي قال اإن التعطيل 

عليه،  ه��ي  م��ا  على  املوؤ�ص�صة  وب��ق��اء  واملماطلة  والت�صويف 

 - اجلنبالطي  احللف  اأن  علماً  ك��ارث��ي��اً؟  ال�صيف  �صيجعل 

امليقاتي - الرئا�صي املعروف بتعطيله الأعمال احلكومة ما 

زال م�صتمراً بالتعطيل بالرغم من كل اخل�صائر.

وتطفو اليوم م�صكلة »املياومني«، علماً اأن اإطالق �صفة 

لي�صوا  باالأ�صا�س  فهوؤالء  �صائع،  خطاأ  هو  عليهم  املياومني 

عمااًل يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان وال اأجراء، بل هم عمال على 

الئحة متعهدي عمل، وبالتايل اإن القانون املقدم ين�صفهم، 

عاماً  ع�صرين  م��دى  على  منها  ح��رم��وا  حقوقاً  ويعطيهم 

الذين  العمال،  ه��وؤالء، كما ق�صة  واأك��رث، وق��د تكون ق�صة 

حاول الوزير �صربل نحا�س اأن يخدمهم فانقلبوا عليه.

اأي��ادي خارجية  اإن هناك  اأن نقول  النهاية، ال يكفي  يف 

وموؤ�ص�صاتها،  ال��دول��ة  وتقوي�س  لبنان  باأمن  العبث  تريد 

وه����ي م���وج���ودة ب��ال��ف��ع��ل، ل��ك��ن ت��ب��ق��ى امل�����ص��وؤول��ي��ة ب���اأي���دي 

بيد  اأدوات  يكونوا  اأن  ارت�صوا  الذين  اأنف�صهم،  اللبنانيني 

اخلارج، وقبلوا ال�صري باأوهام حتقيق االإمارة، واقتطاع جزء 

الكرى  ال��دول  ما عجزت عن حتقيقه  اأو حتقيق  حلكمه، 

على  للهجوم  عازلة  مناطق  من  واالأردن  تركيا  من  كل  يف 

�صورية، وتبقى امل�صوؤولية االأكر على ما قيل اأنه »اأكرثية« 

م�صنقة  للف  خ�صومها،  اأدوات  ت�صتخدم  اأنها  وتبني  حتكم، 

ب��ع��د ي���وم، وق���د ت���وؤدي  ع��ل��ى عنقها، م��ا زال���ت ت�صيق ي��وم��اً 

تنتبه  مل  اإذا  القادمة  النيابية  االنتخابات  يف  اإعدامها  اإىل 

وتنتف�س لتفّك قيودها وتقطع امل�صنقة قبل فوات االأوان.

ليلى نقوال الرحباين
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مخطـط هـدم الدولـة.. لصــالــح مــن؟

عنا�صر الدفاع املدين يزيلون اآثار االإطارات امل�صتعلة   

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

موضوع الغالف

مقيم اآلن في اسطنبول

نائب غادر لبنان منذ بدء االأحداث يف 

�صورية وهو م�صت�صار ملرجع حكومي �صابق 

ك��ل��ف م��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة - 

مكتب االأمن اخلارجي باأن يقوم باالإ�صراف 

“الثورة  ي�صمى  ملا  االإعالمي  والتخطيط 

ا�صطنبول  م��ن  حالياً  ويتخذ  ال�صورية”، 

مقراً له بعد اأن كان مقره يف دبي، علم اأنه 

يتابع االآن ملفات خا�صة للمرجع ال�صابق 

بق�صية  ي��ت��ع��ل��ق  م��ل��ف  ع��ل��ى  واالإ������ص�����راف 

ح�صا�صة ح�صلت قبل فرتة يف منطقة حلب 

على احلدود الرتكية.

يـقــال

أولويات قواتية

ي�صر نائب قواتي على رف�س طاولة احلوار الوطني التي دعا اإليها رئي�س 

اجلمهورية اأمام زواره معلاًل ذلك بعدم ترتيب االأولويات يف جدول االأعمال 

التي يرى يف مقدمها اأن يقدم رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي ا�صتقالته وتعيني 

حكومة حيادية انقاذية، ثم بحث مو�صوع ال�صالح لي�س فقط الفل�صطيني بل 

اللبناين، وخ�صو�صاً �صالح حزب اهلل قبل اأي �صيء اآخر.

تسريبات غير مسؤولة

���ص��اب��ق ع��ن خم��ط��ط الغ��ت��ي��االت يف لبنان،  اأث����ار ت�صريب م��رج��ع ح��ك��وم��ي 

عن  امل��راج��ع  ه��ذه  وت�����ص��اءل��ت  و�صيا�صية،  وق�صائية  اأم��ن��ي��ة  م��راج��ع  ا���ص��ت��غ��راب 

ال�صابق من تزويد اجلهات املخت�صة ق�صائياً  التي متنع هذا املرجع  االأ�صباب 

بع�س  اعترها  التي  الت�صريبات  هذه  بدل  لديه،  املتوافرة  باملعلومات  واأمنياً 

نوابه اأنها مق�صودة الإف�صال املخطط.

فريق محرض ضد الجيش

ُك�صفت معلومات اأن فريقاً لبنانياً لديه تاأثري يف الو�صط ال�صمايل اأنه وراء جّر بع�س 

الفريق بدا يفقد  اأن هذا  اإىل االعتداء على اجلي�س بعدما تبنّي  االأف��راد يف املخيمات 

وهجه لدى جمهوره واأّن قوى اأخرى كان ُيغّذيها هذا الفريق باتت متقّدمة عليه.

سفير قد يعين وزيرًا

ب��الده  يف حكومة  وزي����راً  ليكون  ب���ريوت مر�صح  يف  ع��رب��ي��اً  ���ص��ف��رياً  اأن  علم 

اجلديدة التي جتري م�صاورات وا�صعة االآن لت�صكيلها.

لماذا تخويف الناس؟

علق اأحد امل�صوؤولني اللبنانيني يف لبنان 

ال��ت��ي يطلقها م�����ص��وؤول��ون  ال��ت�����ص��اري��ح  ع��ن 

ب���اأن ه��ن��اك الئحة  اآذار   14 ف��ري��ق ق��وى  يف 

اأ���ص��م��اء ل��الغ��ت��ي��االت ت�����ص��م ق����ادة ال��ف��ري��ق 

املذكور اأمام �صفري  دولة خليجية الداعمة 

لقوى 14 اآذار، ملاذا ال تكون بدل الت�صاريح 

االإعالمية تزويد النيابة العامة واالأجهزة 

باملعلومات وم�صدرها، بدل تخويف النا�س 

مع بدء مو�صم اال�صطياف؟

تـعـــزيـــة.. ولــقــــــاء

�صكلت قيادات قوى 14 اآذار وفداً كبرياً 

لتقدمي  ال�صعودية  العربية  اململكة  لزيارة 

التعازي للملك ال�صعودي بوفاة ويّل عهده، 

وكذلك لعقد لقاء مو�صع مع الرئي�س �صعد 

احلريري املوجود يف اململكة.

كــفــــاالت

و�صفت م�صادر �صمالية ت�صرف مرجع 

بدفع كفاالت مالية عن موقوفني معينني، 

اإع��الن  عن  وعبارة  انتخابي،  ت�صرف  باأنه 

�صي�صتمر يف  اأن����ه  م��ب��ا���ص��رة  غ��ري  ب��ط��ري��ق��ة 

املعركة  خو�س  وبالتايل  النيابي،  موقعه 

االنتخابية يف 2013.

مجرد إضاءة

و����ص���ف���ت م�������ص���ادر يف ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ري 

واالإ����ص���الح ك���الم رئ��ي�����ص��ه ال��ع��م��اد مي�صال 

ع���ون ح���ول احل���رك���ات االح��ت��ج��اج��ي��ة على 

على  اإ�صاءة  باأنه  الكهربائي  التيار  انقطاع 

اأن م��ن يتحمل  اأك���رث، م��وؤك��دة  واق���ع لي�س 

امل�صوؤولية عن الو�صع احلايل الذي و�صلت 

اإليه اأزمة النور يف لبنان هو من عرقل اأواًل 

اإق��رار خطة اإ�صالح  واأخ��رياً ومنذ البداية 

الكهرباء ب�صكل جذري.
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مايلز  ي��ت��ن��اول  الأمم«  »ل��ع��ب��ة  ك��ت��اب��ه  يف 

ك���وب���ان���د، الأو������ض�����اع يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ن 

املتحدة  الوليات  1945-1952، وم�ضروع 
ل��ل�����ض��ي��ط��رة واحل���ل���ول حم���ل ال���ض��ت��ع��م��ار 

ال���ق���دمي ف���ي���ق���ول: »ك�����ان امل���ف���رو����ض اأن 

فحكومته  اأه��داف��ن��ا،  اأول  ال��ع��راق  ي��ك��ون 

ب��ول��ي�����ض��ي��ة م��ك��روه��ة، وك����ان م���ن ال�ضهل 

نقوم  اأن��ن��ا  اأنف�ضنا  نقنع  اأن  يومها  علينا 

ب��ع��م��ل ف��ي��ه خ���ر ك��ث��ر ل��ل��ع��راق ع��ن��دم��ا 

نف�ضح املجال ملجيء حكومة اأكرث �ضعبية 

بالتنفيذ  املكلف  الفريق  اأن  اإل  وتاأييداً، 

العراق مل ي�ضتطع مبا�ضرة ذلك دون  يف 

ورف�ضت  وموافقتهم،  الربيطانين  علم 

كافة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  حكومة 

اق���راح���ات���ن���ا ل��ت��غ��ي��ر ط���ري���ق���ة احل��ك��م 

ف��ي��ه��ا، وه���ك���ذا مل ي��ع��د ل��ن��ا اأي�����ة ف��ر���ض��ة 

ح�ضابنا  م��ن  اأ�ضقطنا  كما  فيها،  للعمل 

وم�ضر  والأردن  لبنان  ب�����ض��وؤون  التدخل 

فاإنه  البواقي  وبح�ضاب  �ضتى،  لعتبارات 

كانت يف  فقد  �ضورية،  اإل  اأمامنا  يبق  مل 

اأن احلكمن  كما  اقت�ضادي مريح،  و�ضع 

اإذلل  يف  يفلحا  مل  والفرن�ضي  ال��رك��ي 

�ضعبها وتروي�ضه«.

ب��ال��ق��واع��د يف  ن��ل��ت��زم  ي��ق��ول: »مل  اأن  اإىل 

اللعب،  ط��اول��ة  اإىل  جل�ضنا  لقد  �ضورية، 

ناألف  اأن  قبل  املغامرات  نخو�ض  وب��داأن��ا 

ليخل�ض  وت��األ��ف��ن��ا«  ال��ت��ي حولنا  ال��وج��وه 

ح�ضني  ان��ق��اب  ب���اأن  عملية  نتيجة  اإىل 

الزعيم يف 30 اآذار 1949 كان من اإعدادنا 

وتخطيطنا«.

م���ا ال����ذي ت��غ��ر يف ال�����ض��رة الأم��رك��ي��ة 

با�ضتهداف �ضورية؟

ع��دم  يطلب  رو���ض��ي  ديبلوما�ضي  يجيب 

ال��ك�����ض��ف ع��ن ا���ض��م��ه، ال����ذي ت��غ��ر ه��و اأن 

�ضبعينيات  مطلع  فمنذ  ت��غ��رت،  دم�ضق 

القرن املا�ضي، كانت تبني قوتها وحت�ضن 

ا���ض��ت��ق��راره��ا، ول���ه���ذا ا���ض��ت��ط��اع��ت يف كل 

اأن تقطعها  ب��ه��ا  م���رت  ال��ت��ي  ال��ع��وا���ض��ف 

اإىل  ال�����ض��ادات  زي���ارة  بنجاح م��ذه��ل، فمع 

كامب  وت��وق��ي��ع��ه   1977 املحتلة  ال��ق��د���ض 

لنف�ض  ���ض��وري��ة  تعر�ضت   ،1979 داي��ف��ي��د 

العام  ذاك  اأواخ���ر  منذ  ال�ضاري  الهجوم 

احل��رب��ي  ال���ط���ران  و����ض���ن   ،1985 ح��ت��ى 

مناطق  على  غ���ارات  خالها  الأم��رك��ي 

اأمركيتن،  طائرتن  واأ�ضقطت  �ضورية، 

ال��راح��ل  الرئي�ض  ح�ضمها  النتيجة  ويف 

حافظ الأ�ضد، والذي ترافق مع ال�ضعود 

اأن��دروب��وف؛  ال�ضوفياتي  للزعيم  ال��ن��اري 

ال�����ذي ت����ويف ب��ع��د اأق�����ل م���ن ���ض��ن��ت��ن من 

ال��دور  تقهقر  فاأعقبها  احل��ك��م..  ت�ضلمه 

ال�����ض��وف��ي��ات��ي ب��زع��ام��ة غ��ورب��ات�����ض��وف، ثم 

واملنظومة  ال�ضوفياتي  الحت��اد  انحال 

ال�ضراكية.

يف ت��ل��ك ال���ف���رة، ك���ان ال��رئ��ي�����ض ال��راح��ل 

الظروف  كل  رغ��م  ين�ضج  الأ���ض��د،  حافظ 

البناء  ���ض��واء ع��رب  ���ض��وري��ة،  دور وم��ك��ان��ة 

والتنمية الداخلين اأم عرب بناء حتالفات 

���ض��وري��ة الإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى 

ال���دويل والإق��ل��ي��م��ي، وال��ت��ي حلظت عدة 

اأ�ض�ض اأبرزها:

- تعزيز دور �ضورية املقاوم واملمانع ودعم 

حركات املقاومة.

- تعزيز التوا�ضل مع الدولة الناه�ضة يف 

اجلمهورية الإ�ضامية الإيرانية.

التعاون  ع��اق��ات  ب��ق��اء  الإ����ض���رار على   -

رغ��م ما حلق هذا  الرو�ضي،  مع الحت��اد 

وال��ذي  بلن�ضن،  م��ن وه��ن يف ظ��ل  البلد 

دخل اآفاقاً جديدة مع و�ضول فادمير 

ب�ضار  الرئي�ض  بوتن، وتطور وتعمق مع 

الأ�ضد.

ال�ضيا�ضية  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  ظ��ل  يف 

يوؤكد  كما  الأ���ض��د،  ب�ضار  للرئي�ض  اأم��ك��ن 

كل  ي��ت��ج��اوز  اأن  ال��رو���ض��ي  الديبلوما�ضي 

املطبات التي و�ضعت يف وجهه منذ تبوئه 

�ضدة امل�ضوؤولية.

اأن يرد بال�ضكل املنا�ضب على  ومتكن من 

التهديدات الأمركية والإ�ضرائيلية،  كل 

�ضواء عرب موقفه التاريخي يف وجه كولن 

باول بعد احتال العراق عام 2003، اأم يف 

و�ضورية  لبنان  واجهها  التي  التهديدات 

يف  احلريري  رفيق  الرئي�ض  اغتيال  منذ 

14 �ضباط 2005، ثم يف حرب متوز 2006، 
ويف احلرب على غزة 2008 - 2009.

ويتناول الديبلوما�ضي الرو�ضي احلديث 

غايته  اأن  فيوؤكد  ال��ع��رب��ي«،  »الربيع  ع��ن 

النهائية كانت �ضورية، لأن ما يتبن من 

كانت  اأنها  واملوؤامرة،  التح�ضرات  حجم 

معدة باتقان كبر، وذات ف�ضول متعددة، 

العلني  العربي  الدخول  فيها  واخلطر 

يف  الأوىل  للمرة  يحدث  ال��ذي  وال�ضافر 

كما  والفظاعة،  ال��وق��اح��ة  بهذه  ال��ت��اري��خ 

ما  منذ  ال��درو���ض  ك��ل  فيها  ا�ضتح�ضرت 

قبل اتفاقية �ضايك�ض - بيكو.

ليعود  هنا،  الديبلوما�ضي  ه��ذا  ي�ضحك 

اإىل حقائبه التاريخية، في�ضر اإىل اأن من 

وجوه �ضايك�ض بيكو، كان تق�ضيم املنطقة 

اإىل اأكرث مما اأعلن، فمن هذه الوجوه اأو 

العربية  املنطقة  املخططات، كان تق�ضيم 

على اأ�ض�ض مذهبية اأو عرقية، اأو اإثنية، اأو 

خلق منازعات عربية مع قوميات اأخرى، 

ج��زءاً  الإ�ضامي  التاريخ  م��ّر  على  كانت 

هاماً من املكون العربي اأو الإ�ضامي.

ح�ضل  ان��ق��اب  اأول  اأن  اإىل  ه��ن��ا،  ويلفت 

الأمركية  املخابرات  نفذته  �ضورية،  يف 

لكن  كردياً،  وك��ان  الزعيم  ح�ضني  بقيادة 

بهذه  لأنه  لي�ض  قاومه  ال�ضورية  ال�ضعب 

ال�ضتعمار،  بيد  اأداة  لأن���ه  اإمن���ا  ال�ضفة، 

ونوري ال�ضعيد كان ال�ضخ�ضية ال�ضيا�ضية 

الأك���رث ن��ف��وذاً يف ال��ع��راق، وه��و ك��ان اأح��د 

ثورة  قامت  وحينما  بغداد،  حلف  اأعمدة 

14 متوز عام 1958، ولقي ال�ضعيد م�ضر 
الأ����ض���ود، مل ي��ك��ن لأن���ه ك���ردي اإمن���ا لأن��ه 

عميل بريطاين ثم اأمركي.

ي��ذك��ر اأن ف���وزي �ضلو اأي�����ض��اً ك��ان ك��ردي��اً، 

وهو قاد انقاب 1951 يف �ضورية وا�ضتلم 

احلكم حتى العام 1953.

ب����اأي ح����ال، ي��ل��ف��ت ال��دي��ب��ل��وم��ا���ض��ي اإىل 

القوميات  م�ضكلة،  ه��ن��اك  يكن  مل  اأن���ه 

الوعاء  �ضمن  كانت  ال�ضغرة  الأخ��رى 

الإ���ض��ام��ي امل��ت�����ض��ام��ح، وب��ال��ت��ايل كانت 

ك��ج��زء اأ���ض��ا���ض��ي يف م��ك��ون��ات ال��ع��روب��ة.. 

وب���ال���ت���ايل، ك����ان مي��ك��ن اأن مي���ر ح��ل��ول 

ع���ب���د ال���ب���ا����ض���ط ����ض���ي���دا ال����ك����ردي حم��ل 

ب��ره��ان غ��ل��ي��ون م����رور ال���ك���رام، ل��ك��ن يف 

اأدهى  هو  ما  ثمة  �ضورية،  على  املوؤامرة 

املهمة  يف  الغليون  ف�ضل  بعد  واأخ��ط��ر، 

امل�ضندة اإليه، كان ل بد من لبا�ض جديد 

ل��ل��م��وؤام��رة، فثمة حم��اول��ة اأم��رك��ي��ة - 

خليجية لإظهار اأن هناك �ضوبر اأقليات، 

�ضمن الوعاء الإ�ضامي، واإل هل ميكن 

لأحد اأن يف�ضر ملاذا ُرف�ض جورج �ضربا 

كرئي�ض ملجل�ض ا�ضطنبول.

ال��دي��ب��ل��وم��ا���ض��ي م��ن ه��ذا  يخل�ض ه���ذا 

حقيقة  ثمة  اأن  التاأكيد  اإىل  التحليل 

اأظ��ه��رت��ه��ا ال��ت��ط��ورات ال�����ض��وري��ة وه��ي 

ال��زم��ان  بي�ضة  ه��ي  ك��م��ا   - ���ض��وري��ة  اأن 

والقبان يف تاريخ املنطقة - هي نقطة 

ال��ت��ق��اط��ع ال��ك��ربى لإع����ادة ال���ت���وازن يف 

دولية  ق��وى  م��وازي��ن  ال��ع��امل، وت�ضكيل 

جديدة.

ويوؤكد هنا اأنه دون �ضورية القوية تبقى 

القفقا�ض،  وراء  م��ا  حم�����ض��ورة  رو���ض��ي��ا 

يلفها ال�ضقيع والربد، واأنه دون �ضورية 

القوية، تبقى اإيران وراء م�ضيق هرمز، 

واأنه دون �ضورية القوية �ضتبقى ال�ضن 

ح��ت��ى ع���اج���زة ع���ن الإب���ح���ار يف البحر 

لإ�ضقاط  فاملوؤامرة  وبالتايل  الأ�ضفر، 

�ضورية، هي اإ�ضقاط اأورا�ضيا ال�ضاعدة.. 

كان  ب�ضدة: هل  يطرح  هنا  ���ض��وؤال  ثمة 

يفعيني  امل��خ�����ض��رم  ال�����ض��وف��ي��ات��ي  ذل���ك 

ب���رمي���اك���وف حم���ق���اً؟ ح��ي��ث ق����ال ه��ذا 

الديبلوما�ضي العريق قبل نحو عامن 

ونيف: »�ضرون كيف اأن رو�ضيا �ضتجر 

اأمركا بيدها يف ال�ضرق الأو�ضط«.

اإىل  ي�����ض��ر  اأن  ب���رمي���اك���وف  ي��ن�����ض  مل 

النفط  اإم��ارات وممالك  بن  التحالف 

اإن »املال  اإذ  العربي وال�ضيد الأمركي، 

العربي الع�ضوائي« كما يقول »اأدى اإىل 

ال��ذي مل  الأفغانية«،  الظاهرة  اإط��اق 

ي�ضكل تهديداً لاأمركي والغرب، اإمنا 

اأي�ضاً �ضار ي�ضكل تهديداً حقيقياً للدول 

ال��ع��رب��ي��ة، ف��ه��ل مي��ك��ن ف��ه��م ال��ت��ه��دي��د 

ال�����ذي ي��ت��ل��ق��اه امل��ث��ق��ف��ون وال��ف��ن��ان��ون 

التوان�ضة الآن من املتاأ�ضلمن الذين ل 

ي�ضتطيعون حتمل راأي اآخر..

ه���ذا امل����ال ال��ع��رب��ي ال��ع�����ض��وائ��ي، ال���ذي 

ال�ضهيوين  ال��ك��ي��ان  م��ع  متحالفاً  ب��ات 

ك���م���ا م����ع الأم�����رك�����ي ����ض���ي���وؤدي ح��ت��م��اً 

ن�����ض��وء  اإىل  ب����رمي����اك����وف  ي������رى  ك���م���ا 

بع�ض  ن��رى  التي  ال�ضورية«؛  الظاهرة 

يف  ل���ك���ن  ل���ب���ن���ان،  يف  الآن  م���احم���ه���ا 

����ض���وري���ة ال����دول����ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ك���ربى، 

تواجه  اأن  الأزم����ة  ط��ال��ت  ق���ادرة مهما 

تفر�ض  واأن  ال�ضيطانية،  املوؤامرة  هذه 

الأمن وال�ضتقرار، لكن تلك الظواهر 

ال��دم��وي��ة ال��ف��ال��ت��ة م��ن اأي ع��ق��ال من 

خ�ضو�ضاً  ي�ضبطها،  ومن  �ضيح�ضرها، 

ح��ي��ن��م��ا ي���ج���د ع���ن���ا����ض���ره���ا اأن��ف�����ض��ه��م 

م�ضطرين للعودة اإىل اجلهة التي اأتوا 

منها اأو التي مولتهم؟

اأن  يتلم�ضها:  اجلميع  ب��داأ  حقائق  ثمة 

الأم��رك��ي �ضار ع��اج��زاً عن مزيد من 

الغزو والتو�ضع الع�ضكري املبا�ضر، ل بل 

تراجعاً  تلحظ  الأمركية  امليزانية  اأن 

مذهًا يف ميزانية النت�ضار الع�ضكري.

اإىل مزيد  وه��و  ه��رم  العربي  النظام   -

من الرهل واأ�ضبح قابًا لانفجار يف 

اأي حلظة.

- »اإ���ض��رائ��ي��ل« اأ���ض��ب��ح��ت ع��اج��زة وغ��ر 

قادرة على �ضن حروب �ضريعة كما كانت 

اأ�ضبح  اأن م�ضرها  ب��ل  ل  زم���ان،  اأي���ام 

قيد النقا�ض، واإل كيف تف�ضر تراجعها 

»اإ�ضرائيل  اإىل  الكربى«  »اإ�ضرائيل  من 

حتيط  التي  »اإ�ضرائيل«  اإىل  العظمى« 

نف�ضها بجدران الإ�ضمنت.

اإذاً، هل بداأت نبوءة برمياكوف »�ضرون 

اأن رو���ض��ي��ا ���ض��ت��ج��ر اأم���رك���ا ب��ي��ده��ا يف 

ال�ضرق الأو�ضط تتحقق«.

ل��ع��ل ال���روؤو����ض ال��ع��رب��ي��ة احل��ام��ي��ة من 

حريق  من  خوفاً  اأو  ال�ضحراء،  ح��رارة 

النفط، ل تفهم الدرو�ض جيداً، تعالوا 

اإىل اأ�ضابيع م�ضت، حينما اأبلغ الرئي�ض 

الأم����رك����ي ب������اراك اأوب����ام����ا ال��رئ��ي�����ض 

ال��رو���ض��ي ال�����ض��اب��ق ورئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة 

وا���ض��ن��ط��ن  اأن  م��ي��دف��ي��دي��ف،  احل�����ايل 

يف  ب��احل��ل  الن���خ���راط  الآن  ميكنها  ل 

ب�ضرعية  ن��ع��رف  دع��ون��ا  لكن  ���ض��وري��ة، 

الأ�ضد من خال مهمة عنان..

ث���م ه���ل ان��ت��ب��ه اأح�����د ل��ت��ح��ذي��ر م��دي��ر 

امل�����خ�����اب�����رات امل�����رك�����زي�����ة الأم����رك����ي����ة 

خال  من  اإليها  و�ضل  التي  برايو�ض 

الأم��رك��ي��ة  الو�ضطى  للقيادة  ق��ي��ادت��ه 

ح���ن ت��ه��ك��م ع��ل��ى اخل��ل��ي��ج��ي��ن ال��ذي��ن 

ي��ل��ح��ون ب��ط��ل��ب ال���ت���دخ���ل ال��ع�����ض��ك��ري 

»�ضنكون  بقوله:  �ضورية  يف  الأطل�ضي 

اأمام حرب نعرف كيف تبداأ ول نعرف 

كيف تنتهي«؟

فهل بداأ بوتن مي�ضك بيد اأوباما بعد 

لقائهما على هام�ض لقاء الع�ضرين يف 

املك�ضيك..؟

ال�ضاروخية  التجربة  اأن  تن�ضوا  ل  ثم 

للقارات، مل  العابرة  الأخرة  الرو�ضية 

تنطلق من قواعد ال�ضواريخ الرو�ضية 

يف كازاخ�ضتان.. بل من غوا�ضة رو�ضية 

ال�����ض��وري��ة.. افهموا  ال�����ض��واح��ل  م��ق��اب��ل 

الدرو�ض جيداً.. اأيها الأغبياء.

اأحمد زين الدين
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من املحتوم اأن لي�ض من باب ال�ضدفة 

الفل�ضطينية  املجموعات  بع�ض  ان�ضمام 

ت�����ض��ت��ه��دف اجل��ي�����ض  ال���ت���ي  اإىل احل��م��ل��ة 

اللبناين التي بداأها نواب تيار »امل�ضتقبل« 

ميدانية،  حتّولت  اأن  لبثت  وما  اإعامياً، 

بدءاً من حوادث طرابل�ض الأخرة، حيث 

عنا�ضر  اإره��اب��ي��ة  جم��م��وع��ات  ا�ضتهدفت 

اجل��ي�����ض خ����ال ت��ن��ف��ي��ذه��م م���ه���ام حفظ 

الأمن واإعادة الهدوء اإىل املدينة، انتقاًل 

ال��ه��ج��وم ع��ل��ى م���راك���ز اجل��ي�����ض عند  اإىل 

احللوة،  وع��ن  البارد  نهر  خميمي  تخوم 

عن  الع�ضكرية  القيود  »رف���ع  �ضعار  حت��ت 

خميم البارد«.

وال����اف����ت اأن�����ه يف اأ����ض���ع���ب ال���ظ���روف 

اأي عند ت�ضدي  »ال��ب��ارد«،  التي مرت على 

ال��ع��ام  الإ����ض���ام يف  ف��ت��ح  اجل��ي�����ض لتنظيم 

اأي  احللوة  عن  خميم  ي�ضهد  مل   ،2007
املوؤ�ض�ضة  احتجاجية« على عمل  »حتركات 

ا�ضتهداف  اأن  يوؤكد  ما  اآن��ذاك،  الع�ضكرية 

هو  راهناً،  »املخيمات«  تخوم  على  اجلي�ض 

عمل منظم ويندرج يف �ضياق م�ضروع »�ضل 

جانبية  معارك  يف  والهائها  املوؤ�ض�ضة«،  يد 

متنقلة توؤدي اإىل عجزها عن �ضبط الأمن 

على احلدود ال�ضمالية ال�ضرقية، لتهريب 

ال�����ض��اح وال��رج��ال وامل���ال اإىل ���ض��وري��ة، اأو 

تظهر عجزها عن �ضبط الأمن ما يوؤدي 

اإىل اإقامة مناطق نفوذ باأمن ذاتي ي�ضتباح 

فيها كل �ضيء ل�ضالح امليلي�ضيات.

وي���وؤك���د م�����ض��در ع�����ض��ك��ري اأن ال��ه��دف 

الع�ضكرية  القيود  برفع  املطالبة  وراء  من 

ع��ن »ال���ب���ارد« ث��م اإزال����ة ح��واج��ز التفتي�ض 

�ضلطة  عن  املخيم  ع��زل  هو  مداخله،  عند 

الدولة، مرجحاً اأن لدى بع�ض املجموعات 

الفل�ضطينية توجه لتحركات اأمنية معينة.

ي��ك�����ض��ف م��رج��ع  ال�������ض���ي���اق،  ويف ه�����ذا 

التحركات  اأن  الط��اع  وا�ضع  ا�ضراتيجي 

اإي��ج��اد  اإىل  ت��رم��ي  الأخ����رة  الفل�ضطينية 

منطقة اآمنة للمجموعات امل�ضلحة امل�ضاركة 

يف احلوادث ال�ضورية يف »البارد«،  ل �ضيما 

يف الظرف الراهن، اأي بعد عمليات احل�ضم 

مع  ال�ضوري  اجلي�ض  ينفذها  التي  الأمني 

حم�ض  حمافظة  يف  وخ�ضو�ضاً  امل�ضلحن، 

وريفها، الأمر الذي يدفع تلك املجموعات 

وحت�����دي�����داً امل���ن�������ض���وي م��ن��ه��ا حت����ت ل����واء 

ال��ف��رار  اإىل  امل�ضلمن«،  »الإخ�����وان  تنظيم 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وب��ال��ت��ايل فهي  اإىل الأرا����ض���ي 

بحاجة اإىل ماأوى بعيد من اأنظار اجلي�ض 

اللبناين، قد يكون خميم »البارد« على ما 

قال املرجع.

ك���ذل���ك ي���ح���ّذر امل���رج���ع م���ن ا���ض��ت��خ��دام 

�ضاطئ »البارد« لتهريب ال�ضاح اإىل �ضورية، 

اأرب��ع  توجه  ع��ن  م��وؤك��دة  معلومات  �ضوء  يف 

�ضفن �ضغرة حمملة بال�ضاح من ليبيا اإىل 

ال�ضورية«،  »املعار�ضة  اإىل  مر�ضلة  املنطقة 

باإمكانها اإفراغ حملولتها على �ضاطئ املخيم، 

لفتاً اإىل اأن »البارد« كان قبل حوادث 2007 

كان  التي  املهربة،  للب�ضائع  اأ�ضا�ضياً  مركزاً 

يدخل معظمها من جهة البحر.

وبالعودة اإىل عملية احل�ضم الأمني التي 

امل�ضلحن،  ���ض��د  ال�����ض��وري  اجل��ي�����ض  ينفذها 

ي��وؤك��د م��رج��ع ل��ب��ن��اين ع��ل��ى ت��وا���ض��ل يومي 

ل  »احل�ضم«  ق��رار  اأن  ال�ضورية،  القيادة  مع 

ع���ودة ع��ن��ه ح��ت��ى اج��ت��ث��اث خمتلف ظ��واه��ر 

اإىل اأن الأجهزة  الإره��اب يف �ضورية، م�ضراً 

كبرة  اأع����داد  تفكيك  يف  جن��ح��ت  املخت�ضة 

القليلة  الأي��ام  الإرهابية يف  املجموعات  من 

ن��ح��و ثاثة  اإىل  امل��ا���ض��ي��ة، و���ض��ل ع��دي��ده��ا 

اآلف.

اأحكام  تنفيذ  اإم��ك��ان  اإىل  املرجع  ويلمح 

بالتفجرات  ت��ورط��وا  الإع����دام يف ح��ق م��ن 

ال����ت����ي ط�����اول�����ت امل����دن����ي����ن ال���������ض����وري����ن يف 

ال�ضاحات العامة، عمًا بالقانون وال�ضريعة 

الإ�ضامية، لأخذ العربة.

وي�����وؤك�����د ع���ل���ى مت���ا����ض���ك الأو�������ض������اع يف 

وموؤ�ض�ضاتياً،  ودبلوما�ضياً  ع�ضكرياً  �ضورية، 

التحالفات  اأ�ضا�ضين وهما:  بف�ضل عاملن 

ال�ضعبي  والتاأييد  لدم�ضق،  ال�ضراتيجية 

الذي لتزال حتظى به القيادة فيها.

اأن حتذو  امل��رج��ع على ���ض��رورة  وي�����ض��دد 

ال�ضورية  اللبنانية حذو احلكومة  احلكومة 

امل�ضلحة،  املجموعات  م��ع  التعامل  ���ض��اأن  يف 

قبل ان��ف��ات الأو����ض���اع الأم��ن��ي��ة، ال���ذي ب��داأ 

يرجم عملياً من بوابة ال�ضمال.

قبل  بذلك  اللبنانية  الدولة  تقوم  فهل 

امل��ج��ال  يف  اأداوؤه������ا  ي��ك��ون  اأم  الأوان،  ف����وات 

الأخ���رى،  امللفات  يف  ب��اأدائ��ه��ا  �ضبيه  الأم��ن��ي 

خ�����ض��و���ض��اً م��ل��ف ال��ك��ه��رب��اء، ال��ت��ي تعر�ضت 

ل���اإه���م���ال وال��ت�����ض��وي��ف وال��ت��ع��ط��ي��ل حتى 

متنقلة  اأزم���ات  احلكومة  وج��ه  يف  انفجرت 

غر م�ضمونة النتائج؟

ح�سان احل�سن

من يسعى إلدخال »المخيمات« على خط األزمة السورية؟

تدابري ع�سكرية للجي�ش اللبناين على مدخل اأحد املخيمات

 ملنا�ضبة ذك��رى الإ���ض��راء وامل��ع��راج، نظمت 

وال�ضخ�ضيات  اجلمعيات  ولقاء  الأم��ة  حركة 

الإ�ضامية يف لبنان احتفاًل يف م�ضجد ال�ضيخ 

ال�ضخ�ضيات  كفتارو، ح�ضره ح�ضد من  اأحمد 

الوطنية ورجال الدين وممثلون عن الأحزاب 

والقوى ال�ضيا�ضية، وح�ضد من الأهايل.

األقاها  ج��ربي  النا�ضر  عبد  ال�ضيخ  كلمة 

اأن  متنى  ال��ذي  توتيو،  �ضريف  ال�ضيخ  با�ضمه 

ي��ك��ون الح��ت��ف��ال ال��ق��ادم مب�����ض��رى ر���ض��ول اهلل 

�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم يف القد�ض ال�ضريف، 

ب��ق��ب�����ض��ات  اإًل  ي��ت��ح��ق��ق  ل����ن  الإجن��������از  وه������ذا 

املقاومن ال�ضرفاء الذين يعملون ليًا ونهاراً 

لتحقيق هذا الأمل.

ثمة كثر من الأحاديث تردد عن جولت يقوم عدد من 

قيادات وم�ضوؤويل قوى 14 اآذار اإىل اإيطاليا، ليت�ضح اأن هدف 

هذه الزيارات لي�ضت لل�ضياحة اأو العمل، اأو حتى لزيارة اأ�ضحاب 

اأو اأقرباء، اإمنا من اأجل غاية اأخرى متاماً، وهي التوجه اإىل 

حا�ضرة الفاتيكان، وكان اآخرها زيارة مل�ضت�ضار مرجع حكومي 

�ضابق، وقد تبن اأن هدف هذه الزيارات لي�ضت حل�ضور �ضاة 

اأو قدا�ض يراأ�ضه البابا اأو اأحد كبار الكرادلة، بل لرفع �ضكاوى 

اأن  لهم  تبن  اأن  بعد  الراعي،  بطر�ض  ب�ضارة  البطريرك  �ضد 

ال�ضكاوى والر�ضائل والعرائ�ض التي قدمت �ضد الراعي لدى 

القا�ضد الر�ضويل يف ال�ضفارة البابوية يف حري�ضا مل تاأت اأكلها 

كما ي�ضتهون ويريدون.

وعلى ما يبدو فاإن هذه اجلولت ميوؤو�ض منها، لدرجة اأن 

البقاعية، حيث  اإىل عنجر  ال��زي��ارات  اأي��ام  اأحدهم ترحم على 

لكن  لها،  ي�ضتجاب  البع�ض  �ضد  تقاريرهم  اأو  طلباتهم  كانت 

اإىل  ت�ضل  الفاتيكان مل  اأو  اإىل حري�ضا  �ضكاويهم وعرائ�ضهم 

نتيجة، ومل تفلح كل حماولتهم لثني البطريرك الراعي عن 

نهجه العتدايل والنفتاحي والوطني.

وتفيد املعلومات، اأنه اإذا كانت الأبواب تفتح لهذه اجلماعة 

معهم  التجاوب  اأن  يعني  فا  الفاتيكان،  اأو  حري�ضا  يف  �ضواء 

وارد، واإن كانت بع�ض الدوائر تعطيهم اأذناً... وتفر�ض اأحياناً 

ب��ك��رك��ي، كق�ضية  ق����رارات  ع��ل��ى بع�ض  ال��ت�����ض��دي��ق  ت���اأخ���راً يف 

انتخاب اأو تعين املطارنة اجلدد.

احتفال بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج 

من احتفال حركة الأمة بـ»الإ�سراء واملعراج« يف م�سجد كفتارو

الجنود الصهاينة واألسرار العسكرية
ب��اأن  ن��ت«  »واي  الإل��ك��روين  اح��رون��وت« على موقعها  »ي��دي��ع��وت  اأف����ادت �ضحيفة 

اخلا�ضة،  اأحاديثهم  يف  خطرة  ع�ضكرية  اأ�ضرار  عن  يك�ضفون  »الإ�ضرائيلين«  اجلنود 

واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأنه يف الوقت الذي يحاول فيه اجلي�ض »الإ�ضرائيلي« املحافظة 

على اأ�ضراره بكل الو�ضائل التكنولوجية، يت�ضح اأن هذه املعلومات ال�ضرية من املمكن 

ال��ع��ام��ة يف  امل��وا���ض��ات  ال��ق��ط��ار وو���ض��ائ��ل  ب��ك��ل �ضهولة يف حم��ط��ات  احل�����ض��ول عليها 

»اإ�ضرائيل«، وح�ضب اأقوال م�ضدر ع�ضكري كبر يف ق�ضم اأمن املعلومات، فاإن »باإمكان 

اأحاديث ه��وؤلء، الأم��ر الذي  اأن تقوم بجمع معلومات من خال تتبع  جهات معادية 

�ضي�ضطرنا ملراقبة الهواتف النقالة وتتبع املكاملات بوا�ضطة الإنرنت«. 

موسكو تفي بعقودها العسكرية
اأك�ضبورت«  اأوب��ورون  »رو�ض  ل�ضركة  العام  املدير  نائب  �ضيفا�ضتيانوف  اإيغور   �ضرح 

1« امل�ضادة  – اأ�ض  الرو�ضية باأن �ضركته م�ضتنفذ توريد منظومات �ضواريخ »بانت�ضر 

الذي  �ضيفا�ضتيانوف  وق��ال  البلدين،  بن  املوقعة  لاتفاقية  وفقاً  �ضورية  اإىل  للجو 

اإن  لاأ�ضلحة،  ال��دويل   »2012 – �ضاتوري  »ي��ورو  معر�ض  اإىل  الرو�ضي  الوفد  ي��راأ���ض 

لأن  ن��ظ��راً  �ضورية  اإىل  »بانت�ضر«  منظومات  ت��وري��د  اتفاقية  تنفيذ  توا�ضل  رو�ضيا 

رو�ضيا ل تخالف اأية اأحكام للقانون الدويل، و�ضدد �ضيفا�ضتيانوف على �ضرورة تنفيذ 

بو�ضائل  �ضورية  ن��زود  »ل  وق���ال:  ال���دويل،  القانون  م��ع  تتعار�ض  ل  التي  التفاقيات 

هجومية، بل نزودها بو�ضائل للدفاع اجلوي خم�ض�ضة ل�ضد هجمات خارجية فقط«.

اإلخوان يتخلون عن لواء اسكندرون
بعد اأن قدموا اأوراق اعتمادهم »لإ�ضرائيل«، من خال اأكرث من ت�ضريح ومقابلة، 

اأبرزها مقابلة مراقبهم العام ال�ضابق املحامي علي �ضدر الدين البيانوين مع »القناة 

الثانية« الإ�ضرائيلية التي اأعلن فيها اعرافهم »باإ�ضرائيل«، قال املراقب العام احلايل 

جلماعة الإخوان امل�ضلمن ال�ضورين؛ حممد ريا�ض ال�ضقفة، اإن لواء ا�ضكندرون لي�ض 

اأ�ضرت مقدمة الربنامج زينة يازجي من قناة  لي�ضوا �ضورين! وحن  واأهله  �ضورياً، 

اأهله �ضوريون والعائات التي تقطنه  اأن  اإىل  »دبي« على مناق�ضته يف الأم��ر، واأ�ضارت 

ن�ضفها يف �ضورية، اعترب اأن الأمر من »تق�ضيمات �ضايك�ض � بيكو«!

بــــــانــــورامــــــــــا 14 أذار تشـكـو الــراعـي



بامللف  معنية  كببرى  �أجنبية  دولبببة  �سفري  يبببببدي 

�ل�سيا�سيني  �جتاه  من  ��ستغر�به  و�ل�سوري،  �للبناين 

�لببتببجببارب  �أن  رغبببم  بببالببنببار«،  »�لببلببعببب  �إىل  �للبنانيني 

�ل�سابقة توؤكد �أن �مل�سار �لذي تتجه �إليه �لأمور بهذه 

�لطريقة يكون مدمر�ً غالباً.

ويبببقبببول �لبب�ببسببفببري �لبببببذي ميببثببل دولبببببة »مبببعببباديبببة« 

على  �ل�سغط  »م�سرحية«  ير�قب  كان  فيما  ل�سورية، 

�لإ�سالميني،  �ملببوقببوفببني  لإطبببالق  �للبناين  �لق�ساء 

»ت�سهيل«  �إىل  ميقاتي  جنيب  �حلكومة  رئي�س  و�سعي 

كفالتهم،  بدفع  ترعه  حد  �إىل  خروجهم  معامالت 

و�لتدخل علناً لدى �ملحكمة �لع�سكرية ل�سطب بع�س 

�للبنانيني  �ل�سيا�سيني  �إن  �سجالتهم،  عن  �لإ�ببسببار�ت 

ي�ستهينون كثري�ً بقدرة �لتيار�ت �لتكفريية �لتي تنمو 

يف لبنان، وتتغذى �لآن �سيا�ساً من �لأحد�ث �جلارية 

يف �سورية، ومالياً من جيوب �ل�سيا�سيني �للبنانيني.

�ملعنية،  �ل�سفارة  �ملتوفرة لدى  �ملعلومات  وتقول 

�لببنببائببب �سعد  يببر�أ�ببسببه  �لببببذي  تببيببار »�ملبب�ببسببتببقبببببل«  �إن 

�حلريري قد توقف عن دفع �لأمببو�ل لهوؤلء، لكن 

ومتويل  دعببم  يف  م�ستمرة  وقطرية  �سعودية  جهات 

با�ستغر�ب  يبدي  كما  �جلماعات،  هببذه  من  �لعديد 

�حلكومة  يف  له  حليف  ووزيببر  لبناين،  مرجع  قيام 

�حلالية بدفع �لأمو�ل للعديد من هذه �جلمعيات، 

هببوؤلء هي  ��ستمالة  �سيا�سة  �أن  �ل�سفري من  ويحذر 

»�سالح ذو حدين«، لأن هوؤلء عندما تقطع �لأمو�ل 

عنهم من جهة ما، ينالونها من جهة �أخرى، و�أخري� 

�أنف�سها  لتمويل  وت�سعى  �جلميع،  بوجه  تنفجر  قد 

عببلببى غببببر�ر مببا فببعببلببت جببمبباعببات �ببسببابببقببة عببن طريق 

�ل�سطو على بنوك وفر�س »�جلزية« على �سخ�سيات 

وموؤ�س�سات.

يف  �لكبري  �لتز�يد  لبنان،  يف  �ل�سفار�ت  وحت�سي 

من  بتغذية  �لبب�ببسببمببال،  منطقة  يف  �لأ�ببسببولببيببني  عبببدد 

و�ملرجع  �لوزير  �إىل  بالإ�سافة  �ملنطقة،  يف  نببو�ب   3
ورفاقهما، فيما يلعب جهاز �أمني »يفتح على ح�سابه 

يف  �لأمببنببي  �مللف  حتريك  يف  م�سبوهاً  دور�ً  �خلببا�ببس« 

مدينة طر�بل�س. 

منه  وي�سكو  �ملرجع،  يقوله  مما  �ل�سفري  وي�سخر 

بت�سليح  تقوم  �جلهات  هببذه  �أن  �لتقاهم  �سفر�ء  �أمببام 

جماعته رغماً عنه، وتوريطه يف ملفات �أمنية ل يريد 

لنف�سه �أن يتورط فيها، معتر�ً �أن مثل هذه �ل�سكوى 

�أمر غريب وحمزن ومثري لل�سخرية يف �لوقت نف�سه، 

فامل�سوؤولون �لأمنيون �لذين ي�سكو منهم �ملرجع، هم 

باأنه ل  �لتذرع  و�إد�ريبباً ول ميكنه  �سيا�سياً  يف حمايته 

يعرف ما يفعلون.

يف  كبري�ً  �أمنياً  قطاعاً  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�سري 

بل  »حبب�ببسببابببه«،  عببلببى  يعمل  �أ�ببسبببببح  �للبنانية  �لببدولببة 

حل�ساب �آخرين خارج �حلكم، وفيما ي�سعى �أحدهم �إىل 

مدعومة  �سماًل،  �لنتخابات  يف  �لو�قع  هذ�  ��ستثمار 

يعجز  �لببذي  �ملببيببد�ين  بالعمل  تقوم  �لتي  زوجته  من 

هو عنه ب�سبب وظيفته، يت�سل �لآخر برئي�س حكومة 

�آخببببر، غببري جنببيببب ميقالتي �لببببذي مببا يببببز�ل يببحبباول 

»�سب�سبة« و�سعه �لطر�بل�سي، ويجد نف�سه م�سطر�ً 

لال�ستثمار يف �لأ�سوليني حلماية و�سعه يف �ملدينة.

م�ؤمن احللبي

6

لبنانيات

مـــواقف
امل��دن  املتنقلة يف  الأح����داث  اأن  اع��ت��رت  �لأمببببة  حببركببة   •
اللبناين  اللبنانية تتم وفق اأجندة غربية ل�ستهداف اجلي�ش 

واإبعاده عن القيام  مبهامه الوطنية يف حماية ال�سلم الأهلي، 

وطالبت احلركة املعنيني بحماية املوؤ�س�سة الع�سكرية ووحدتها 

وطالبت  الوطني،  الأم��ن  �سمام  هو  اجلي�ش  لأن  الداخلية، 

املعي�سية،  بامللفات  بالإهتمام  اللبنانية  احلكومة  احلركة 

اأزمتها اأ�سابع  خالل  من  تدخل  الكهرباء التي  وخ�سو�سًا 

الفتنة لتهز ال�ستقرار الداخلي اللبناين.

الرحيم  عبد  ال�سابق  ال��وزي��ر  �لحتبببباد  حبببزب  رئببيبب�ببس   •
من  وف��دًا  احل��زب،  القيادة يف  واأع�ساء  ا�ستقبل  م��راد،  

اللقاء،  خالل  التباحث  وج��رى  امل�سلمني،  العلماء  جتمع 

اللقاء قال  الداخلية والإقليمية والعربية، وبعد  بالأو�ساع 

ال�سيخ ح�سان عبد اهلل: اأجمعنا على اأن �سورية اليوم باتت 

م�سكلة  متثل  واأ�سبحت  اجلغرافية،  دائرتها  اإطار  خارج 

على ال�سعيد العاملي والإقليمي، واليوم �سورية هي حمط 

�سراع نفوذ عاملي، وبالتايل على ال�سعب ال�سوري اأن يفهم 

واأن يعمدوا  العاملي  بيد ال�ستكبار  اأداة  اأنه يجب ل يكون 

ب�سرعة للجوء اإىل طاولة احلوار للخروج من املاأزق. 

 • �لأمببببني �لببعببام حلببركببة �لببنبب�ببسببال �لببلبببببنبباين �لعربي؛ 

املوؤ�سفة  الأح��داث  دان  ال��داود،  في�سل  ال�سابق  النائب 

اإىل  ونقلها  البارد  نهر  خميم  يف  ح�سلت  التي  وامل��وؤمل��ة 

اللبناين  اجلي�ش  بني  لإ�سعال  فتنة  احللوة،  عني  خميم 

وعمال  ح�سولها،  الطرفان  ا�ستنكر  اإذ  والفل�سطينيني، 

دخلت  حيث  وا�ستغاللها،  وعدم  تفاعلها  �سبطها  على 

اجلي�ش  على  التحري�ش  على  ف��رة  منذ  تعمل  اأط���راف 

اإف�سال  ومواطنيه، حيث مت  اأهله  مع  وزجه يف �سراعات 

مع  حماولة  لتجديده  وجتري  ال�سمال،  يف  املخطط  هذا 

خم�ش  قبل  عانى  ال��ذي  البارد  نهر  خميم  عر  اجلي�ش 

وجرحى  �سهداء  فيها  �سقط  م��اأ���س��اوي��ة  ح��ال��ة  �سنوات 

»فتح  تنظيم  خطفه  اأن  ب��ع��د  امل��خ��ي��م  ودم���ر  للجي�ش، 

جنحت  حيث  الأح���داث،  تتكرر  ل  اأن  الإ�سالم«، وناأمل 

بلجم  الفل�سطينية  والف�سائل  اجلي�ش  بني  الت�سالت 

الت�سعيد وتعطيل املوؤامرة.

لبنان  يف  �لإ�سالمية  و�ل�سخ�سيات  �جلمعيات  لقاء   •
يريد  ال�ساحقة  باأكرثيته  اللبناين  ال�سعب  اأن  لح��ظ 

ظل  يف  للعي�ش  ويطمح  الدولة،  اإىل  العبور  ويريد  الدولة 

حتمل  وهو  واملوؤ�س�سات،  والقانون  وامل�ساواة  العدالة  دولة 

اإّل  وال�سعاب،  املاآ�سي  من  الكثري  ذل��ك  لأج��ل  ويتحمل 

تريد  ل  الدولة  اأن  يبدو  ما  وعلى  ال�سديد  ولالأ�سف  اأن��ه 

وهروبه  وتطفي�سه  تيئي�سه  على  تعمل  وهي  ال�سعب،  هذا 

وهجرته ب�ستى الطرق والو�سائل، فال ماء ول كهرباء ول 

باملعنى  اأم��ن  ول  اجلنوين  الأ�سعار  لرتفاع  وحد  مراقبة 

وقيادته  اللبناين  اجلي�ش  اأن  رغ��م  للكلمة،  احلقيقي 

و�سعهم  اأق�سى ما يف  يبذلون  احلكيمة و�سباطه وجنوده 

لل�سهر على اأمن النا�ش واأرزاقهم.

• جبهة �لببعببمببل �لإ�ببسببالمببي يف لبببببنببان حت���ّذرت من 
وجود طابور خام�ش يعمل على تاأجيج امل�ساعر واإثارة 

والأخ��وة  اللبناين  اجلي�ش  بني  الإي��ق��اع  وعلى  الفنت، 

وقيادة  اللبنانية  الدولة  اإىل  وتوجهت  الفل�سطينيني، 

بحت  اإن�ساين  قرار  لأخذ  احلكيمة  اللبناين  اجلي�ش 

من اأجل التخفيف من الإجراءات الأمنية والع�سكرية 

النف�ش  اإىل �سرورة �سبط  مبحيط املخيمات، ودعت 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع اأح����داث خم��ي��م ن��ه��ر ال��ب��ارد بحكمة 

الق�ساء  باإطالق  اجلبهة  رّحبت  وم�سوؤولية،  ووع��ي 

اإطالق  متمنيًة  الإ�سالميني  املوقوفني  بع�ش  اللبناين 

نهائيًا  امللف  اإغالق هذا  والعمل على  اجلميع لحقًا، 

ولفتت  املبارك،  رم�سان  �سهر  قدوم  قبل  وخ�سو�سًا 

اإىل اأّن هذا امللف قد مت ا�ستغالله كثريًا من قبل بع�ش 

يف  رئي�سيًا  �سببًا  بع�سها  كان  والتي  والتيارات  القوى 

اعتقالهم و�سجنهم طوال مدة توقيفهم دون حماكمة.

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

سفير أجنبي يستغرب لعب السياسيين اللبنانيين بنار »األصوليين«

حلظة �إطالق �سر�ح �ملوقوفني �لإ�سالميني من �سجن رومية

• تمويل سعودي - قطري

قالت �سحيفة �لندبندنت �لريطانية يف تقرير خا�س ن�سرته على �سفحتها �لأوىل 

متولن  وقطر  �ل�سعودية  �إن  دم�سق«،  يف  �ملعار�سة  ت�سلح  �لعربية  »�لبببدول  عنو�ن  حتت 

م�سوؤول  و�أ�ببسببار  �ملنطقة،  يف  �لبب�ببسببر�ع  تاأجيج  �ساأنها  مببن  خطوة  يف  �سورية  يف  �ملعار�سة 

�حلر«  »�جلي�س  ي�سمى  ما  ميلي�سيات  عنا�سر  �أن  �إىل  �أنقرة  يف  مقيم  غربي  دبلوما�سي 

يح�سلون على �لأ�سلحة من هاتني �لدولتني �خلليجيتني عن طريق تركيا وبدعم من 

�ل�ستخبار�ت �لرتكية. 

• مصرع إرهابي إسباني 
ك�سفت �سحيفتا »�ملوندو« و»�لباي�س« �لإ�سبانيتان و��سعتا �لنت�سار عن م�سرع �أول �إرهابي 

�إ�سباين يف �سورية، م�سرية �إىل �أنه لي�س �لإرهابي �لوحيد �لذي توجه للم�ساركة �سمن عمليات 

�ملجموعات �مل�سلحة فيها، و�أو�سحت �ل�سحيفتان �أن �لإرهابي �لذي يحمل �جلن�سية �لإ�سبانية 

يدعى ر�سيد ح�سني حممد �أو ر�سيد وهبي ويعمل �سائق �سيارة �أجرة كان قد ودع �أ�سرته موؤكد�ً 

عدم عودته، فيما ي�ست�سف باأنه توجه للقيام بعملية �نتحارية.

• الجاليات العربية في فنزويال
يف  �سورية  مع  ت�سامنها  �لبوليفارية  فنزويال  جمهورية  يف  �لعربية  �جلاليات  جببددت 

�لتدخل  وم�ساريع  و�ل�سهيونية  و�لأوروبببيببة  �لأمريكية  �لإمريالية  خمططات  مو�جهة 

�خلارجي يف �سوؤونها �لد�خلية، وقالت �جلاليات �لعربية يف بيان لها: �إن �لمريالية تعمل 

على ن�سر عدم �ل�ستقر�ر و�لتق�سيم �سمن خمطط للقوى �لكرى لتق�سيم �ملنطقة و�إقامة 

دعائم م�سروع �ل�سرق �لأو�سط �لكبري من خالل تنظيم جمموعات �إرهابية مرتزقة تن�سر 

�لفو�سى يف �سورية.

• تل أبيب والفاتيكان
ذكر ر�ديو »�إ�سر�ئيل« �أن »�إ�سر�ئيل« و�لفاتيكان على و�سك توقيع �تفاقية يف روما لت�سوية 

مكانة �لأماكن �ملقد�سة للم�سيحيني يف �لأر�س �ملقد�سة، ويف تقرير �ملر��سل قال: �سادت �أجو�ء 

من  وفد  توجه  حيث  نادين،  مردخاي  �لفاتيكان  يف  »�لإ�سر�ئيلي«  �ل�سفري  منزل  يف  �حتفالية 

�لفاتيكان ووفد من وز�رة �خلارجية »�لإ�سر�ئيلية« وموظفون من �ل�سفارة �إىل منزله من �أجل 

�لق�سائية  �ملكانة  تو�سح  �لتي  و�لفاتيكان  »�إ�سر�ئيل«  بني  �لتاريخية«  بب»�لتفاقية  �لحتفال 

و�ملالية لالأماكن �ملقد�سة للم�سيحيني يف �لأر�س �ملقد�سة.

من هنـــا وهنــــاك
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�لببلبببببنبباين  �لبب�ببسببيببا�ببسببي  ذ�ك  �ببسببحببك 

كثري�ً، حينما �ساهد على �لتلفاز �لكاتب 

يدخل  معلوف  �أمببني  �ملرموق  �للبناين 

ببباريبب�ببس،  �أكببادميببيببة �خلببالببديببن يف  �إىل 

يكر�سه  �لببذي  �لقلم   - �ل�سيف  ليتقلد 

ع�سو�ً فيها، فيما نحن يف لبنان ما نز�ل 

ونتلم�س  »�لببعببتببمببة«،  �أكببادميببيببة  نببدخببل 

�أمل على  �أو  �لطريق نحو ب�سي�س نور 

طببباولبببة حبببببو�ر، يببجببلبب�ببس عببلببيببهببا �أقببطبباب 

يببتببحبباورون ويبببببحببثببون ويببتببجببادلببون يف 

�ملببب�بببسبببري، يف وقببببت يبببعبببجبببزون فببيببه عن 

توفري �ساعتني من �لنور للبنانيني.

�إىل  يببببدخببببل  �إذ�ً  مبببعبببلبببوف  �أمببببببببني 

�لبعيد،  �ملببكببان  يف  �خلالدين  �أكببادميببيببة 

فيما �ل�سيا�سيون �للبنانيون م�سغولون 

ومببنببهببمببكببون ببببطببباولبببة �حلببببببببو�ر، �لببتببي 

مببا �أن يببرتكببوهببا عببلببى خبببالف �أو وفبباق 

حببتببى يبببببا�ببسببرون بببباإطبببالق زمببامببريهببم 

�ل�سيا�سي  ذ�ك  ي�ستغرب  بببباجتببباه،  كببل 

�أقرب  �للبناين �لذي يعتر نف�سه �لآن 

�إىل �لتقاعد �ل�سيا�سي و�إن كان ل يز�ل 

�ملببوقببع  مببن  �ل�سيا�سي  �لببعببمببل  يتعاطى 

�لببوطببنببي، هبببذ� �جلبببدل و�لإ�بببسبببر�ر من 

قبببببل �لبببببعبب�ببس حببببول �بببسبببالح �ملببقبباومببة، 

ي�سع  َمببن  �أن  حا�سمة  بنتيجة  ليخرج 

هبببذ� �لبب�ببسببالح يف مببوقببع �خلبب�ببسببومببة �أو 

ل  حتى  لبنان،  بتاريخ  جبباهببل  �لببعببد�ء، 

يكون  قد  وبع�سهم  م�سبوه،  عنه  نقول 

�لثنني معاً.

�أمببببببا ملبببببباذ� مببببن ل يببببببرون يف �ببسببالح 

تاريخ  يف  جاهلون  خ�سماً  �إل  �ملقاومة 

لبنان، فذلك لأنه بح�سب هذ� �ل�سيا�سي 

�لعتيق، مل يعرف كيف تكون لبنان من 

جهة، ول يدرون �سيئاً عن تاريخ �ل�سر�ع 

تاريخ  عببن  ول  �لإ�سر�ئيلي،   - �لعربي 

�لعبببتبببد�ء�ت �لإ�ببسببر�ئببيببلببيببة عببلببى لبنان 

�لكثري  �لرجل  ويعدد  ثانية،  جهة  من 

مببن منبببباذج �لعببببتببببد�ء�ت �لإ�ببسببر�ئببيببلببيببة 

�غببتبب�ببسبباب فل�سطني  لبببببنببان مببنببذ  عببلببى 

�أمثلة على �عتد�ء�ت  عام 1948، معدد�ً 

مار�سها �لعدو على �لبلد �ل�سغري، دون 

�أن يرد بال�سكل �ملطلوب  �أن يتمكن من 

�لإمكانيات وقلة �حليلة،  ب�سبب �سعف 

ويت�ساءل هل �أحد يتذكر جمزرة حول 

عام 1949، وكيف �أن جنود �لعدو قتلو� 

110 مببو�طببنببني  �أكبببببر مبببن  ببببببارد  بببببدم 

�إىل  �ل�سيا�سي  هذ�  يلفت  و�إذ  لبنانيني، 

�أن لبنان بعد �نت�سار مقاومته �لنوعي 

م�سروعاً  �أقببام   ،2000 �أيببار  يف  و�لكبري 

نهر  مببيبباه  مبببن  �جلببنببوبببيببون  لي�ستفيد 

�لوز�ين، ومل يتجر�أ �لعدو �لإ�سر�ئيلي 

عبببلبببى مببنببعببه رغبببببم تبببهبببديبببده ووعبببيبببده 

وتدخل �لوليات �ملتحدة، بعد �أن كان يف 

�ملا�سي �لبعيد حمروماً حتى من �سربة 

مبباء مببن مببيبباهببه، ويعطي مببثبباًل يببروى 

من  و�ل�ستينيات  �خلم�سينيات  يف  �أنبببه 

�لقرن �ملا�سي، كان �ل�سهاينة يقطعون 

�حلدود �لدولية �إذ� ما �ساهدو� رجاًل �أو 

�أو تنكة ماء مملوءة  �مببر�أة حتمل جرة 

فيحطمونها،  لبناين،  نهر  �أو  نبع  من 

وبالتايل مينعون حتى �سربة �ملاء.

كانو�  �ل�سهاينة  �أن  كيف  يلفت،  و�إذ 

�للبنانية  �لزر�عية  �ملحا�سيل  يحرقون 

لبنانيون  كان  وكيف  �لزمان،  قدمي  يف 

ل ي�ستطيعون زيارة جزء من وطنهم يف 

�جلنوب �إل بت�سريح م�سبق، وحتى �أنه 

�ملنطقة  هببذه  �إىل  �للبنانيون  و�سل  �إذ� 

بعد �ل�ساد�سة �أو �ل�سابعة م�ساء، مينعون 

�سباح  �إىل  فببيببنببتببظببرون  �لبببدخبببول،  مببن 

�لأمر  ز�ل  ما  هل  ي�ساأل،  �لتايل،  �ليوم 

و�رد�ً �لآن؟ ليخل�س �إىل نتيجة حا�سمة 

لببلببجببنببوب،  �أن �جلببنببوبببيببني وكببببل ز�ئبببببر 

�لآن  يتحرك  �جلنوب  يف  نقطة  و�أبببعببد 

�أر�سه  يحرث  فالفالح  مطمئناً،  �آمببنبباً 

�أنببعببم �هلل عليه  �إنببتبباجببه، ومببن  وي�ستغل 

ثبببروة يقيم مبب�ببسببروعبباً، فببهببل كبببان ذلببك 

ممكناً؟

�لكثري  عرك  �لذي  �ل�سيا�سي  ي�ساأل 

كل  �لقول،  �إىل  ليخل�س  �لتجارب،  من 

�لببذي  �ل�سالح  هببذ�  بركة  ذلببك ح�سل 

وبركة  بالطاهر،  و�سفه  على  ي�سدد 

وتبب�ببسببحببيببات �ملبببقببباومبببني و�ملببجبباهببديببن 

�لذين ما يز�لون ي�سهرون على �لثغور 

للمو�طنني  �إزعببباج  �أي  ي�سكلو�  �أن  دون 

�لببقببو�ت  �أو حببتببى  �لببلبببببنبباين  �أو �جلببيبب�ببس 

�لدولية، فما �لذي ي�سري هوؤلء �لذين 

�ل�سالح  �إل يف  يبببرون عبببدو�ً  يببعببودو�  مل 

مكانة  لهم  وجعل  �لعرب،  �سرف  �لببذي 

بني �لأمم.

ول ين�سى �أن يرد على تلك �ملقولت 

تطالب  و�لتي  بال�سخيفة  ي�سفها  �لتي 

ببببو�بببسبببع �لببب�بببسبببالح ببببباإ�ببببسببببر�ف �لببببقببببو�ت 

عليه  ينطبق  �أنببه  عنه  ليقول  �مل�سلحة، 

مببقببولببة »حبببق يبببر�د فببيببه بببباطبببل«، فبباأهببم 

مببيببزة و�أعببظببمببهببا يف هببذ� �لبب�ببسببالح ومن 

به  يعلم  ل  �أنبببه  ي�ستعمله  ومببن  يببديببره 

�حلبباجببة  عببنببد  ي�ستعمل  وهبببو  �هلل،  �إل 

و�ل�سرورة �لوطنية، وليح�سم بال�سوؤ�ل 

و�جلبببببببو�ب هبببنبببا، هبببل تبببباأكببببدمت بببعببد كل 

�لتجارب �أن من ي�ستهدف هذ� �ل�سالح 

�أو  م�سبوه  �أو  �لبالد  بتاريخ  جاهل  هو 

�لثنني معاً؟

�للبنانيون  ��ستطاع  لقد  لي�سيف، 

بطريقتهم �ملعهودة �أن يبتكرو� معادلة 

»�ل�سعب،  هببي  لقوتهم،  ور�ئببعببة  جميلة 

نفهم  �أن  لنا  فهل  �ملببقبباومببة«،  �جلي�س، 

ملببببباذ� �لبببببعبب�ببس يبببريبببد �أن يببنبب�ببسببف هببذه 

�ملعادلة، ومل�سلحة من؟

�أنببهببم جاهلون  عببنببده:  بب�ساطة  �جلبببو�ب 

هنا  ليطلق  مببعبباً،  �لثببنببني  �أو  م�سبوهون  �أو 

�سحكة جملجلة عند �حلديث عن مقولة �أن 

»�لربيع �لعربي« �نطلق من عندنا، مت�سائاًل 

�أو  �ل�سعودية  »�لدميقر�طية«  كانت  �إذ�  مببا 

�لقطرية، و�سلت �إىل حد �أدنى من �لعد�لة 

وما  �لببر�أي،  وحرية  و�لت�سامح،  �لإجتماعية 

ويحدد  �ل�سيارة،  بقيادة  للمر�أة  �سمحت  �إذ� 

منا�سبها  �إىل  و�ببسببلببت  معينة  �أ�ببسببمبباء  هببنببا 

�لنيابية �أو �لوز�رية بناء لتدخالت �أو طلبات 

م�سرية زمن عمر �سليمان.

�أن  تببالحببظببون  �أل  بببالببقببول  ليختم 

مببعببظببم �لبببببذي يببتببحببدثببون عبببن »ربببيببع 

عببربببي« نبببببت مببن عببنببدنببا، �أنببهببم ورثبببو� 

�ملركز �أو �حلزب و�لروة عن �أبائهم..

وبعد فهل ن�سدق �أن »�لربيع« �نطلق 

�إذ� كان �لأمر كذلك، فهو  من عندنا.. 

خريف تعي�س تعي�س..

وينهي بالقول �للهم �إحِم لبنان من 

�ملتعلمني  و�أنبب�ببسبباف  �ملثقفني  �أنبب�ببسبباف 

و�أن�ساف �ملعممني.

اأحمد �شحادة

زوروا مـــ�قــعــنــــــــــا 

على الـعن�ان التالـي:

www. athabat.net
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الكهـربــــاء.. الصمت 
جــريمـــة

باتت م�سكلة الكهرباء يف لبنان م�ساألة وطنية ل مت�ش املعار�سة ول املوالة، 

وال�سخ�سيات  والنواب  والروؤ�ساء  فالزعماء  لبناين،  مواطن  كل  مت�ش  بل 

والأثرياء ل ي�سعرون ب�ساعات التقنني، ول يعانون من انقطاع الكهرباء ثالث 

التي قد  اللبنانية  والقرى  املحافظات  ناهيك عن  يوميًا يف بريوت،  �ساعات 

متّر عليها اأيام ول تزورها الكهرباء.

الأوىل  مرتني؛  الفاتورة  يدفع  فهو  املت�سرر،  وح��ده  اللبناين  املواطن 

للدولة، والثانية ل�»قب�ساي« احلي الذي يزّود الأبنية با�سراكات الكهرباء، ل 

يهمه اإن كان وزير الطاقة من طائفته اأو مذهبه اأو حزبه اأو تياره ال�سيا�سي، 

اأو اإن كان من قوى الثامن من اآذار اأو الرابع ع�سر منه، بل همه الأول والأخري 

وزيادة  الكهربائية  الطاقة  قادر على تطوير  ووزير  يكون هناك كهرباء،  اأن 

يفيده،  ل  النظام  اأرباب  بني  والتهم  امل�سوؤوليات  فتقاذف  التغذية،  �ساعات 

بل ل يهمه.

فيقطعون  املعهودة،  باأ�ساليبهم  للدولة  ر�سالة  اإي�سال  املواطنون  يحاول 

الإط����ارات،  وي��ح��رق��ون  وامل���دن،  وال��ق��رى  بال�ساحات  ويعت�سمون  ال��ط��رق 

الأمنية؛  للقوى  يت�سدون  وحتى  اأم��ام��ه��م،  امل���ارة  ال�سيارات  ويعر�سون 

من  ل  بب�ساطة:  لكن  عنهم،  الكهربائي  التيار  انقطاع  ل�ستمرار  ا�ستنكارًا 

جميب، فالدولة غائبة متامًا عن القيام باأب�سط واجباتها!

نتيجة لراكم الهموم التي يتعر�ش لها املواطنون، متكنت جمموعة من 

ال�سباب اللبناين ُتدعى »ارفع �سوتك« من اخراق مواقع اإلكرونية حكومية، 

وموقع  والنقل،  والطاقة  العدل  ووزارات  اجلمهورية،  رئا�سة  موقع  بينها 

الر�سالة  لإي�سال  الداخلي،  الأم��ن  قوى  وموقع  لالإعالم،  الوطنية  الوكالة 

انقطاع  ل�سيما  ال�سيئة،  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  على  والحتجاج 

الكهرباء، اإل اأن احلكومة جنحت مرة اأخرى يف �سّم اآذانها، بعد اأن جنحت 

يف ا�ستعادة هذه املواقع، واأعلن القرا�سنة يف بيان ن�سروه اأنهم �سيتحركون 

انقطاع  مثل  املعي�سية،  امل�ساكل  حّل  حني  اإىل  ال�سارع،  ويف  الإنرنت،  على 

الكهرباء واملياه، وارتفاع اأ�سعار املحروقات واملواد الغذائية.. وانتهى البيان 

بعبارة: ال�سمت جرمية.

الغريب اأن معظم العت�سامات والتحركات ل تهداأ ول تنتهي اإل بتدخل 

م�سوؤويل الأحزاب والقوى ال�سيا�سية التي كان املعت�سمون يتناولونها، فينف�ش 

العت�سام وتنطفئ نريان الإطارات، وُتفتح الطرق، وكاأن �سيئًا مل يكن!

�سورية  يف  حوادث  تندلع  فعندما  ب�سرعة،  م�ساكله  ين�سى  اللبناين  لكن 

ين�سى الكهرباء، وي�سبح اهتمامه حم�سورًا ببقاء النظام اأو رحيله.. وعندما 

والجتماعات  اخلبز  ربطة  ين�سى  لبنان،  �سمال  طرابل�ش  يف  حوادث  تندلع 

�سعر  رفع  اأج��ل  من  الأف��ران  واأ�سحاب  الوزير  بني  دوري��ة  ب�سورة  املنعقدة 

 2000 اإىل  لرية   1500 الربطة من  اأ�سهم  �سعر  اأو خف�سها، فريتفع  الربطة 

لرية، اإىل ال�سوؤال والهتمام ب�سقوط جبل حم�سن اأو باب التبانة!

ويبقى اللبناين يعالج م�ساكله بطرقه الب�سيطة والطريفة اأحيانًا اأخرى، 

وعر  و»التوير«،  »الفاي�سبوك«  خ�سو�سًا  الجتماعي،  التوا�سل  فمواقع 

whatsapp، يغّرد املدونون كلٌّ على طريقته، فمن )الليلة ما يف كهربا 
مناأّجل ال�سهرة لبعدين(، اإىل )�سو هل حالة.. حتى ملا تكون الكهربا جايي.. 

تعا  الكهربا!  و)جاي  تنقطع..(،  رح  اميتى  مرقبني  بال�ساعة  نتطلع  بن�سل 

خديل �سورة حد اللمبة لننْكرز ابن عمي متل ما نْكرزين مبارح(.

يف النهاية، عندما يرى اللبناين م�ساكل املياومني مع �سركة كهرباء لبنان 

اأمام  املن�سوبة  وخيمهم  به �سدهم،  قاموا  الذي  والتحرك  الطاقة،  ووزارة 

مقارهم، ين�سى �سيئًا من م�سيبته.. لكن اإىل متى. 

�شعيد عيتاين

من طاولة �حلو�ر

مــن أجـــل حــوار فـــاعــل ومـنـتــج
هل يتعظ أعداء سالح المقاومة من التاريخ؟
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من يستهدف سالح 
المقاومة هو جاهل 

بتاريخ البالد أو مشبوه 
أو االثنين معًا؟



ة،  الأكرثية احلكومية ه�شّ

وتركيبتها ائتالفية، وعلى 

اللبنانيني اأن يختاروا ما بني احللول 

الرتقيعية واحللول اجلذرية، اإقحام 

الفل�شطينيني يف �رصاع مع اجلي�ش 

اللبناين، وزّج اللبنانيني بال�شوؤون 

ال�شورية من �شاأنها تعري�ش 

ال�شيادة الوطنية وجعل البلد 

�شاحة للمحاور الإقليمية.

ع�شو تكّتل التغيري والإ�شالح؛ 

النائب وليد خوري خ�ّش جريدة 

»الثبات« باحلديث التايل، واإليكم 

احلوار:

رغم اإعطاء الغطاء الوا�شح 

للجي�ش اللبناين والقوى الأمنية 

للتحّرك على الأر�ش بالطريقة 

املنا�شبة والف�شلى بح�شب 

النائب وليد خوري، يخ�شى طبيب 

عم�شيت وجبيل، اأن يكون احلراك 

الأمني املتنّقل بني منطقة 

واأخرى، بابًا خللخلة ال�شتقرار يف 

لبنان اله�ّش اأ�شاًل، يقول: »دخول 

العامل الفل�شطيني على خّط 

التعّر�ش للجي�ش، بعد حوادث 

طرابل�ش وعكار وطريق اجلديدة 

وعر�شال، يذكرنا ب�شبعينات 

القرن املا�شي وبداية احلرب 

اللبنانية، عندما حتوّلت املخيمات 

الفل�شطينية اإىل بوؤر اأمنية وقنابل 

موقوتة يف وجه الدولة اللبنانية، 

وبالتايل نحن اليوم نخ�شى من 

اأن تكون اأحداث خميمي نهر 

البارد وعني احللوة الأخرية، اأداة 

مل�شاريع خارجية، لها ح�شاباتها 

اخلا�شة«.

لبنان �ساحة

خ�����وري ال�����ذي ي����أم���ل م���ن الإخ�����وة 

يف  اأمنية  ح�لة  اأّي��ة  واأد  الفل�سطينيني 

ال��و���س��ع  ت��ف���ق��م  اأّن  ي��ع��ت��ر  امل��خ��ي��م���ت، 

الأم���ن���ي ف��ي��ه���، م���ن ���س���أن��ه ف��ت��ح اأب����واب 

ال��ااإ���س��ت��ق��رار ع��ل��ى م�����س��راع��ي��ه���، لأّن���ه 

األ��ف   500 زّج  خ����وري  ال��ن���ئ��ب  بح�سب 

حملية  داخلية  �سراع�ت  يف  فل�سطيني 

اأو مع�رك اإقليمية، له تداعي�ت خطرية 

ع���ل���ى اجل���م���ي���ع، وي����ق����ول: »ا����س���ت���م���رار 

الزعزعة الأمنية على ال�س�حة اللبن�نية 

رغ�����م الإج�����م������ع ال���وط���ن���ي ل���اأك���ري���ة 

الني�بية بقرار جمل�س الوزراء الأخري، 

ط�ولة  جلل�سة  اخلت�مي  البي�ن  ورغ��م 

ت�سفية  ���س���ح��ة  ل��ب��ن���ن  يجعل  احل����وار، 

ويعّر�س  اخل���رج��ي��ة،  للقوى  ح�س�ب�ت 

اأم��ن��ن��� ل��ل��خ��ط��ر، ن��ح��ن ك��ت��ك��ّت��ل عري�س 

داخ���ل احل��ك��وم��ة وع��ل��ى الأر������س نعمل 

ل��ت��ح�����س��ني امل��ن���ع��ة ال��وط��ن��ي��ة ح��ت��ى ل 

تتفّلت الأمور من اأيدين�«.

وم���ع ت���أك��ي��د ال��ن���ئ��ب خ����وري على 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ف���ه��م ب��ني ال��ت��ي���ر الوطني 

احل��ّر وح��زب اهلل، وحم�يته للبلد من 

مطب�ت كثرية، يعتر خوري اأّن الأمن 

ال�سي��سي والإ�سرتاتيجي بني الأفرق�ء 

الأ���س������س��ي  امل��رت��ك��ز  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ني، يبقى 

لأّي ح��ّل اأم��ن��ي م��ي��داين، ���س���أل��ن���ه عن 

موقفه ال�س�بق من الأزمة احلكومية، 

ووج�����ود ح��ل��نّي ل ث���ل��ث ل��ه��م���، ف���إّم��� 

تفعيل العمل احلكومي واإّم� اخلراب؟ 

املق�ومة  ب���أّن  عم�سيت  »حكيم«  يجيب 

لن حت�فظ على مكت�سب�ته� مع وجود 

امل��ف�����س��دي��ن، ن��ح��ن ك��ت��ك��ّت��ل ن�����س��ع��ى اإىل 

احلّقة  الدولة  لبن�ء  الإ�ساح  حتقيق 

هذا  جتلي�ت  واأوىل  املق�ومة،  وحم�ية 

ال��ت��وّج��ه وق��ف ه��در الأم����وال وحتقيق 

بن�ء  اأ���س������س���ت  لأّن  امل�����يل،  الإ����س���اح 

يومن�  وحتى   1992 الع�م  منذ  الدولة 

غري �سليمة، ووفق م� يوؤكده ويلحظه 

تقرير بي�ن�ت ديوان املح��سبة، وجلنة 

امل�ل الني�بية وتقرير البنك الدويل.

�أكرثية ه�ّسة

ال���ذي  امل����واط����ن  اأّن  م��ق��ول��ة  وع����ن 

وم�س�كل  اإجتم�عية  اأع��ب���ء  حت��ت  ي��رزح 

حت��دي��د  ي�ستطيع  ل  م��ت��ف��ل��ّت��ة،  اأم��ن��ي��ة 

اأولوي�ته ب�سكل جّيد، لأّن م� يهّم الن��س 

وي��ق��ر���س��ه��م ه��و ع���دم ت��وف��ر ال��ك��ه��رب���ء 

وال��دواء، يرّد خ��وري: »علين� اأن نخت�ر 

ب����ني احل����ل����ول ال���رتق���ي���ع���ي���ة واحل���ل���ول 

واإبع�د  امل���يل  الو�سع  انتظ�م  اجلذرية، 

رغم  الدولة  خزينة  يجعل  الف��سدين، 

تعبيد طرق�ت،  فع�لة، ل  الأم��وال  �سّح 

ول حت�ّسن للو�سع الكهرب�ئي، م�دامت 

احل����ك����وم����ة م���ك���ب���ّل���ة مب����و�����س����وع ق��ط��ع 

 8900 اإي��ق���ف عجلة ���س��رف  احل�����س���ب، 

ملي�ر لرية لبن�نية ب�ل�سي��سة لت�سفية 

ف��وؤاد  الرئي�س  حلكوم�ت  امل���يل  اخللل 

اخل���روج  لأّن  ب���ه،  نقبل  ل��ن  ال�����س��ن��ي��ورة 

ب����راأي����ن����� م����ن ه�����ذه ال������دوام������ة، ي��ك��ون 

بتطبيق القواعد الد�ستورية والأنظمة 

وامل��وازن��ة  الإج����راء،  املرعية  الق�نونية 

التي و�سعته� احلكومة يف ح�ل اإقراره� 

ب�إمك�نه� حتريك العجلة القت�س�دية«.

كّل  يف  التكّتل  ت�سعيد  ع��ن  وم����ذا 

مرة، وتهديده بفرط احلكومة لتكون 

لفظية  ���س��ك��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  ال����وع����ود 

طرابل�س  م�س�ريع  فتقّر  وا�ستيع�بية.. 

التي�ر  م�س�ريع  وت��ع��رق��ل  اخل��دم���ت��ي��ة 

الإمن����ئ���ي���ة؟ ي���ق���ول ال���ن����ئ���ب خ����وري: 

الأفرق�ء  دائم من قبل  »هن�ك م�سعى 

وزخ��م  ع��زمي��ة  لإ���س��ع���ف  ال�سي��سيني 

التغيري  وتكّتل  احل��ّر  الوطني  التي�ر 

يهدف  وحراكن�  ت�سّرفن�  والإ���س��اح، 

جلميع  امل���وؤ����س�������س����ت  دول�����ة  ب���ن����ء  اإىل 

ال��ل��ب��ن���ن��ي��ني، وه���دف���ه���م وروؤي���ت���ه���م ل 

الني�بي،  ال�ستحق�ق  منظ�ر  ت��ت��ع��ّدى 

ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب ه��م ي��ج��ه��دون لإف�����س���ل 

للتكّتل  وزراء   10 فيه�  التي  احلكومة 

لاإيح�ء  اإمن���ئ��ي  م�سروع  اأّي  بت�أخري 

ب�أّن التي�ر غري ف�عل ومنتج على �س�كلة 

احل���ك���وم����ت احل���ري���ري���ة ال�����س��ي������س��ي��ة، 

والني�بية  احلكومية  الأك��ري��ة  فيم� 

بح�جة  لأن��ه���  م�سروطة  اأك��ري��ة  ه��ي 

اأّي من الأفرق�ء الثاثة  دائمة لدعم 

)���س��ل��ي��م���ن -  م��ي��ق���ت��ي - ج��ن��ب��اط( 

لتمرير امل�س�ريع داخل جمل�س النواب 

داخ��ل  التنفيذية  اخل��ط��وات  اإق���رار  اأو 

جمل�س الوزراء«.

يلفت خوري اإىل اأّن ال�سلل احل��سل يف 

امليدان الق�س�ئي وم�ستوي�ت الإدارة ب�سكل 

املوؤ�س�س�تي  العمل  ان��ت��ظ���م  م��ن  ي��ح��ّد  ع���م 

ال����وزاري لي�س  ي��ق��ول: »عملن�  ال��دول��ة،  يف 

ال���وزارة يف  ت�سكيل  لأّن  اأح�سن ح���لت��ه،  يف 

اأ���س��ب��ه ب���ئ��ت��اف ح��ك��وم��ي، اإ�س�فة  الأ���س��ل 

اإىل اأّن روؤية بع�س حلف�ئن� داخل احلكومة 

وم���ق����رب���ت���ه���م ل��ب��ع�����س ال���ق�������س����ي���� ل��ي�����س��ت 

ح�سل  ك��م���  ن��ظ��رن���،  وج��ه��ة  م��ع  متط�بقة 

امل��ث���ل«،  �سبيل  ع��ل��ى  امل��ي���وم��ني  ق�سية  يف 

وي�سيف ن�ئب جبيل وليد خوري: »نح�ول 

احل�س�نة  ب��ت���أم��ني  الإدارة  ع��م��ل  تن�سيط 

والهيبة املطلوبتني ملوؤ�س�س�ت الدولة، فيم� 

هم اأحي�ن�ً يت�سرفون �سعبوي�ً«.

جبيل 2013

����س����أل���ن���� ن�����ئ����ب ج���ب���ي���ل ع�����ن ال�������س����أن 

النتخ�بي، وعّم� اإذا ك�ن رئي�س اجلمهورية 

ع�م  لنتخ�ب�ت  نف�سه  ال�سين�ريو  �سيكرر 

لإ���س��ق���ط  »ال��ك��ّل  م��ق��ول��ة  بتطبيق   ،2009
اجل���رال وال��ت��ي���ر وال��ت��ك��ّت��ل«، ي���رّد خ��وري: 

النتخ�بي  امل�سهد  يظهر  مل  الآن  »ح��ت��ى 

ع���ل���ى ح��ق��ي��ق��ت��ه يف ال�������س����ح���ة اجل��ب��ي��ل��ي��ة، 

اإ�سع�فن�  ي���أم��ل��ون  ال�سي��سيون  اأخ�س�من� 

الأ���س��ط���د علين�، ورغ��م  ت��وح��دت  ل��و  حتى 

اإقرار اجلميع بقوتن� النتخ�بية«. 

ي�����أم����ل خ������وري ع�����دم اإق����ح�����م رئ������س��ة 

ليكون  الني�بية،  ب�لنتخ�ب�ت  اجلمهورية 

جميع  ل�����س���ل��ح  الأوىل  ال��رئ������س��ة  م���وق���ع 

ال��ل��ب��ن���ن��ي��ني، »ن��ح��ن ك��ت��ك��ّت��ل ن��ت��ع���ط��ى مع 

اللبن�نيني  م�سلحة  منطلق  من  �سليم�ن 

اأّي م�سعى  اأوًل وامل�سيحيني ث�ني�ً، وناقي 

اإي��ج���ب��ي ب���إي��ج���ب��ي��ة اأك����ر م��ن��ه���، واحل����وار 

الأخ����ري ع��ل��ى ط���ول��ة احل����وار ج����ء لتايف 

اأّي خ��ل��ل اأم���ن���ي ق���د ي���ط���راأ ع��ل��ى ال�����س���ح��ة 

النتخ�بي  ال�س�أن  اإىل  وب�لعودة  الوطنية«، 

اجل��ب��ي��ل��ي ي���ق���ول ال��ن���ئ��ب خ�����وري: »ن��ح��ن 

على  خ�ئفني  ول�سن�  للمعركة  م��رت���ح��ون 

الإط�������اق، ويف ال��ن��ه���ي��ة ل���ت����أخ���ذ الأم�����ور 

اأكرية  هن�ك  الدميقراطية  ففي  مداه�، 

كنواب  نحن  وخ��سر،  رابح  وهن�ك  واأقلية، 

الأم��وال  �سّح  رغ��م  ا�ستطعن�  جبيل  ق�س�ء 

اإجن����ز  ال�سي��سية  وال��ك��ي��دي��ة  وامل���ح����رب����ت 

بع�س امل�س�ريع«.

خ�سية على الوجود امل�سيحي

الن�ئب وليد اخل���وري احل��راك  ي��درج 

حترير  م�����س���ر  �سمن  املنطقة  يف  ال��ع��رب��ي 

ال�����س��ع��وب ودم���ق���رط���ة الأن���ظ���م���ة، وي��ع��ت��ر 

ال���دول���ي���ة على  ال���ق���وى  ب��ع�����س  دخ�����ول  اأّن 

�س�أنه  م��ن  عربية،  ث���ورات  ُي�سّمى  م���  خ��ّط 

التي�ر  تن�مي  من  العربية  ال�سعوب  تنقيز 

الإخ���وان  وجم�عة  املنطقة  يف  الإ���س��ام��ي 

ي��ق��ول: »ن��خ�����س��ى م��ن النه�سة  امل�����س��ل��م��ني، 

الإ�سامية – الإخوانية اأن تق�سي على م� 

لأّن  ودينية،  اجتم�عية  حري�ت  من  تبّقى 

وتون�س  وليبي�  م�سر  يف  التكفري  ظ���ه��رة 

وال��ي��م��ن و���س��ي��ط��رة ف��ك��ر »ال���ق����ع���دة« على 

�س�أنه�  م��ن  الإ���س��ام��ي��ة  اجلمعي�ت  بع�س 

ت�أزمي الو�سع داخل كّل بلد«.

براأي الن�ئب خوري الو�سع يف �سورية 

خمتلف عّم� هو يف ب�قي الأقط�ر العربية، 

ودولية،  واإقليمية  حملية  اعتب�رات  لعدة 

وقوي  متم��سك  ال�سوري  »اجلي�س  يقول: 

داخ��ل��ي���ً، وال��و���س��ع ال���دويل ب��وج��ود الفيتو 

بتكرار  اأي�س�ً  ي�سمح  لن  ال�سيني،  الرو�سي 

ال�سين�ريو الليبي وب�لتدخل الغربي لقلب 

النظ�م يف دم�سق.. يف النه�ية ن�أمل لل�سعب 

ب���أق��رب وق��ت ممكن من  ال�سوري اخل���روج 

دوام��ة التفجريات الإره���ب��ي��ة، ون���أم��ل من 

وطنن�  اإقح�م  عدم  اللبن�نيني  ال�سي��سيني 

ال�سوري  ال�سعب  لأن  الآخرين،  نزاع�ت  يف 

اإقح�م  ولأّن  ق�س�ي�ه،  مبع�جلة  مّن�  اأدرى 

�سي�دتن�  يعر�ّس  ال�سورية  ب�ملعمعة  لبن�ن 

ل��ل��خ��ط��ر، لأّن������ه ل م����رر ع��ل��ى الإط�����اق 

لتمرير ال�ساح والأموال والعن��سر لدعم 

فريق على اآخر«.

وي�سري خوري اإىل اأّن التوّجه الأح�دي 

للتي�رات الأ�سولية يف املنطقة تثري  خ�سية 

بني  اخل��اف���ت  وت�سّعر  الدينية  الأق��ل��ي���ت 

ال���دي���ن ال����واح����د، رغ����م ال���ك���ام امل��ط��م��ئ��ن 

للبع�س منهم، واحلديث عن دولة مدنية، 

امل��ج���ل، وم�  ه��ذا  �سكوك يف  »لدين�  يقول: 

يهمن� احلف�ظ على حرية الفرد واملعتقد، 

�سورية  م�سيحيي  ا�سطه�د  ع��دم  ونتمنى 

املوقف  العراق، وهذا  مل�سيحيي  كم� ح�سل 

ب�س�رة  البطريك  �سيدّن�  موقف  نف�سه  هو 

الراعي«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

استمرار الزعزعة األمنية 
على الساحة اللبنانية 

يجعل لبنان ساحة 
تصفية حسابات للقوى 

الخارجية

تكتل التغيير واإلصالح 
يعمل لتحصين المناعة 

الوطنية
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للحم�م�ت  ك�نت  خلت،  �سنوات  حتى 

البريوتيني،  حي�ة  يف  ه�مة  مك�نة  الع�مة 

بهم  خ������س��ة  من��سب�ت  يف  اإل��ي��ه���  ي��ذه��ب��ون 

ويعتروه� حمطة اأ�سبوعية مقد�سة، فقد 

ك���ن ي��وم ال��ذه���ب اإىل احل��م���م ال��ذي ك�نت 

بيوم  اأ�سبه  ب�أجمعه�،  ع�ئلة  ع���دة  تق�سده 

نزهة ع�ئلي.

ال��ي��وم لي����زال احل��م���م ال��ع���م ح������س��راً 

بذاكرة البريوتيني عر الق�س�س القدمية 

وا�سرتج�ع بع�س الع�دات، ل بل اإن البع�س 

لي�س  واإن  اأمكن  كلم�  زي�رته  على  يواظب 

ب�لوترية نف�سه�.

ك��ل��م��� ت���واف���رت ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م، ي���زور 

ال���ب���ريوت���ي���ون ال���ك���ب����ر يف ال�������س���ن، ورج�����ل 

الأع�����م������ل، وامل����وظ����ف����ون ال����ذي����ن ي��ع���ن��ون 

م��ن وط����أة اأع��م���ل��ه��م ال��ك��ث��رية، اأح���د اأ�سهر 

احل���م����م����ت ال���ب���ريوت���ي���ة، ح���م����م ال��ن��زه��ة 

يف  ال�سرتخ�ء  بع�س  وراء  �سعي�ً  ال��رتك��ي، 

ج���وه ال���داف���ئ ال��ع���ب��ق ب���ل��ب��خ���ر وال���روائ���ح 

العطرة، حم�ولني تن��سي الأزم�ت اخل�نقة 

التي تع�سف ب�لبلد واإن ل�س�عة واحدة.

امل�سرفة  الباط  زق�ق  اأول منطقة  يف 

النزهة،  ي��زال حم�م  ب��ريوت، ل  على و�سط 

اأو م���� ي���ع���رف ل����دى ال��ل��ب��ن���ن��ي��ني وال���ع���رب 

ا�ستقب�ل  ع��ل��ى  ي�سر  ال���رتك���ي«  ب���»احل��م���م 

رواده، ولي�س و�سف هذا احلم�م ب�»الرتكي« 

اأح��د  ع��ب��ث���ً، ف��ه��و بح�سب امل�����س��رف��ني ع��ل��ي��ه 

ا�ستهرت  ال��ت��ي  ال��ع���م��ة  من�����ذج احل��م���م���ت 

الأن��سول، وانت�سرت خال فرتة  به� باد 

العربي  امل�سرق  لباد  العثم�ين  الحتال 

وم��ن��ه��� ل��ب��ن���ن، ت�����س��ري ال��ل��وح��ة الإع��ان��ي��ة 

البي�س�ء التي بداأ ال�سداأ يت�آكله� اإىل اأن هذا 

وتعود   ،1920 ع�م   اأن�سئ  ال��رتاث��ي  احلم�م 

ملكيته اإىل ع�ئلة بريقدار الرتكية الأ�سل، 

ب��ريق��دار مع  اأح��م��د  ال�س�ب  وي��دي��ره ح�لي�ً 

اإليهم  انتقل  بعدم�  اأع��م���م��ه  اأب��ن���ء  بع�س 

ب�لوراثة عن جدهم احل�ج اأحمد واآب�ئهم.

ال��رح��ل��ة اإىل ح��م���م ال��ن��زه��ة داف��ع��ه��� 

غ����ل���ب����ً ���س��ه��رت��ه و����س���ي���ت���ه، وق�����د ���س��ن��ف��ت��ه 

ت�سعين�ت  م��ن��ت�����س��ف  يف  ال�����س��ي���ح��ة  وزارة 

الرتاثية  الأم���ك��ن  خ�نة  يف  امل��سي  القرن 

ال�س�ئح  ين�سح  التي  لبن�ن،  يف  وال�سي�حية 

ال��ع��رب��ي والأج��ن��ب��ي ب��زي���رت��ه���، وت���دل على 

���س��ه��رت��ه جم��م��وع��ة ���س��ور ك��ب��رية مل�س�هري 

ال��ت��م��ث��ي��ل وال���غ���ن����ء ال��ع��رب��ي ال���ذي���ن زاروا 

احلم�م، وقد عر�ست عند مدخله.

الزب�ئن  من  فهن�ك  بريقدار  بح�سب 

»ي��رت���د احل��م���م مرة  اأن  م��ن يحر�س على 

يف الأ����س���ب���وع ���س��ع��ي���ً ل��ب��ع�����س ال���س��رتخ���ء 

وراح���ة الأع�����س���ب، فمن امل��ع��روف اأن امل���ء 

ي�س�هم�ن  منه  املت�س�عد  والبخ�ر  الدافئ 

يف تهدئة الأع�س�ب املت�سنجة من الأو�س�ع 

ال�سي��سيني  »اأن�����س��ح  م�سيف�ً  ال�سي��سية«، 

�ستكون  فهي  الرتكية  احل��م���م���ت  ب���رت��ي���د 

مفيدة لهم وللبلد«.

ويت�بع: »لدين� زب�ئن من كل املن�طق، 

اإبق�ء خاف�تهم  يف�سلون  اأنهم جميع�ً  اإل 

ال�����س��ي������س��ي��ة خ�����رج�����ً، ف��ي��ت��وح��دون ه��ن��� يف 

�سعيهم للهدوء وال�سرتخ�ء«.

ي����ع����ت����ر ح�����م������م ال�����ن�����زه�����ة اآخ������ر 

احل���م����م����ت ال���رتك���ي���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 

�سديدة  من�ف�سة  يلقى  وه���و  ب����ريوت، 

م����ن امل�����راك�����ز احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت��ق��دم 

عنه  امل�سوؤولني  لكن  م�س�بهة،  خدم�ت 

يعترونه� غري جديرة ب�ملق�رنة به.

الزبون  ك�ن  »اإذا  ويقول بريقدار: 

الطريقة  على  م��ري��ح���ً  ح��م���م���ً  ي��ري��د 

�سيء  ل  ب�سعر معقول جداً  التقليدية 

ي�س�هي احلم�م الرتكي«.

ي�ستغرقه�  ال���ت���ي  امل����راح����ل  وع����ن 

تعر�س  مرحلة  »بعد  يقول:  احل��م���م، 

اجل�����س��م ل��ل��ب��خ���ر واحل������رارة ال��ع���ل��ي��ة، 

وهي  التطبيقية  الث�نية  املرحلة  ت�أتي 

الأ���س������س يف احل��م���م ال��رتك��ي ويطلق 

اأح��د  وي��ت��وىل  »التكيي�س«،  ا�سم  عليه� 

الع�ملني فيه� و�سع كي�س م�سنوع من 

جلد احل�س�ن اأو اجلمل يف كفه، ويفرك 

���س���ع��ة«، وبح�سب  رب���ع  ن��ح��و  اجل�����س��م 

اإ�س�فة  العملية،  ه��ذه  تفيد  ب��ريق��دار 

اإىل اإزال�����ة اجل��ل��د امل��ي��ت وغ��ريه��� من 

املجردة،  ب�لعني  التي ل ترى  الأو�س�خ 

اأن  ال��دم��وي��ة، على  ال���دورة  يف حتريك 

تعقب التكيي�س مرحلة التدليك التي 

ت�ستغرق بني ربع �س�عة و�س�عة ون�سف 

مرحلة  وتليه�  ال��زب��ون،  طلب  ح�سب 

ال�سون� التي ت�س�هم يف ذوب�ن الدهون 

واإزال�����ة ال�����س��ح��وم، وامل���راح���ل ت��ت��م على 

يعتمد  ال��ذي  التقليدي  احلم�م  منط 

على الأجران احلجرية لتخزين املي�ه 

ويكون ال�ستحم�م  ب�»الكيلة«.

ي���ح���دث���ك ال�������س����ب ب�����ريق�����دار ع��ن 

ح������س��ر ح��م���م��ه وم���� ي��ط��م��ح اإل���ي���ه من 

م�ستقبلية،  م�س�ريع  يف  للتو�سع  اأف��ك���ر 

يب�سر »ب�أن يكون للحم�م الرتكي من�ذج 

اأخرى يف غري من�طق م� دامت اخلرة 

دع�ية  اأي  حلم�مه  ويرف�س  موجودة«، 

»لأن ل داعي له� فهو ب�ت اأ�سهر من الن�ر 

على العلم«، ول يرتدد اأحمد يف توجيه 

انتق�د مزدوج للحم�م�ت اجلديدة التي 

ل تعطي يف راأيه النتيجة التي يعطيه� 

�سوى  عنه  تتميز  ول  ال��رتك��ي  احل��م���م 

ب���ل��دي��ك��ور وال����زخ����رف�����ت«، وي�����س��ك��و اأن 

هذا  يف  تدعمن�  اأو  ت�سجعن�  ل  ال��دول��ة 

غ��ري معفيني  ال�����س��ع��ب، فنحن  ال��وق��ت 

من ال�سرائب اأو فواتري الكهرب�ء وامل�ء 

التي اإذا ت�أخرن� تنقطع عن�، مع اأنن� على 

لئحة الأم�كن ال�سي�حية يف لبن�ن«.

الفتيات اأي�سًا

حت��ت��ل احل���م����م����ت ال��ع���م��ة ج����زءاً 

من م��سي البيريوتيني لي�س الرج�ل 

فقط واإمن� الفتي�ت اأي�س�ً، ففي العقود 

البريوتية  ال��ع���ئ��ات  ك���ن��ت  ال�س�بقة 

من��سب�ت  الع�مة يف  تق�سد احلم�م�ت 

البيت،  فتي�ت  اإح���دى  ك���زواج  متعددة 

وم��ن������س��ب��ة الح��ت��ف���ل ب���أرب��ع��ني ام����راأة 

اأب��ن���ئ��ه���، ك��م��� ك���ن��ت  ب��ع��د ولدة اأح����د 

احلم�م�ت تخ�س�س يف الليل للرج�ل، 

وم���� ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��ل��ن�����س���ء، وم��را���س��م 

وغن�ء  دّق�ً  نه�ر احلم�م ك�نت تت�سمن 

ورق�س�ً، وك�نت اإدارات احلم�م�ت ت�سع 

على ب�ب احلم�م علم�ً اأحمر، مم� يعني 

اأن هذا الوقت خم�س�س للن�س�ء فقط، 

ومينع على الرج�ل، حتى على الفتي�ن 

ك�نوا  اإذا  اإل  احل��م���م  ارت��ي���د  والأولد 

ب�سحبة اأمه�تهم.

التف�خر  يف  زي�����دة  البع�س  وك����ن 

وامل�����غ������لة، ي���ق���وم ب��ح��ج��ز احل���م����م له 

ويدفع  اأ�سدق�ئه،  اأو  ع�ئلته  ولأف���راد 

ل���ق����ء ذل�����ك م���ب���ل���غ����ً م����ن امل���������ل، ع��ل��ى 

األ ي��دخ��ل احل���م����م غ��ري��ب ع���ن ه��ذه 

املجموعة.

اأنه  القدامى  البي�رتة  ع���دات  ومن 

يف اليوم الذي ك�نت تذهب فيه العرو�س 

اإىل احلم�م قبل الزف�ف، ك�ن العري�س 

ي��ب��ع��ث ل��ع��رو���س��ه ي����وم ت��ق�����س��د احل��م���م 

»ف��وط��ة ال��ع��رو���س« وي��ك��ون فيه� حلوى 

وف���ك��ه��ة ون��ق��ولت، ف����إذا ك���ن العري�س 

بخيًا مل يبعث ب�سيء يف الفوطة، واإذا 

ك�ن كرمي�ً بعث فيه� املزيد من الف�كهة 

واأن����واع احل��ل��وى.. واأح��ي���ن���ً ك���ن��ت تلك 

اإذ  ال��ع��ر���س،  تف�سد  ال�����س��رة  اأو  ال��ف��وط��ة 

تكت�سف العرو�س اأن عري�سه� بخيل..

 اإىل ذلك، ك�نت الأم اإذا اأ�سبح ابنه� 

عن  البحث  يف  ت�سرع  ال�����س��ب���ب،  �سن  يف 

�سريكة حي�ته.. وقد ت�س�دف �س�لته� يف 

احلم�م، بني الفتي�ت اللواتي ي�أتني مع 

احلم�م  ويف  ال�ستحم�م،  بغية  اأمه�تهن 

تت�أمل الأم يف تلك الفتي�ت الواحدة تلو 

ج�سمه�  وتن��سق  قوامه�  يف  الأخ����رى: 

اإذا  حتى  وم�سيته�،  العفوية  وحرك�ته� 

�س�دفت �س�لته� املن�سودة، تعرفت عليه� 

وح�سلت على عنوان منزله�. 

ك�نت  التي  الع�مة  احلم�م�ت   ومن 

معروفة لدى ن��س بريوت، ولكن اأكره� 

اندثر ومل يبَق �سوى حم�م واحد اأو اثنني: 

حم�م فخر الدين والقي�س�ين والأوزاعي، 

الدركة  ال�سغري، وحم�م  وال�سراي� وحم�م 

والنزهة  وب��ح��ري  والع�سكر،  وال��ب������س��ورة 

والزه�رية، والب�سطة ومرع�س.

وم���ع ال��وق��ت ان��ت�����س��رت احل��م���م���ت 

املنزلية وجرى ت�أمني املي�ه اإىل املن�زل، 

ف��ف��ق��دت احل���م����م����ت ال��ع���م��ة وه��ج��ه��� 

ب��ريوت،  الع�مة يف  ودوره���� يف احل��ي���ة 

وان���ح�������س���رت ب����ل���ت����يل ع�������دة ال�����رتدد 

واأ���س��ب��ح��ت  ال���ع����م���ة،  احل���م����م����ت  اإىل 

حم�سورة بفرتات حمددة وب�أ�سخ��س 

التقليد،  ه���ذا  ع��ل��ى  ح���ف��ظ��وا  معينني 

و����س���ده���م اإل���ي���ه ت���وف���ر ح���م����م ال��ب��خ���ر 

ال�سون� والتدليك وغريه� من الأمور 

التي يقدمه� احلم�م الع�م.

هنا مرت�سى
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تولت الوليات املتحدة الأمريكية، 

ع���ل���ى م�������دار ال����وق����ت م��ن��اه�����ض��ة ح��ق 

ال��ع��ودة  يف  الفل�ضطينيني  ال��اج��ئ��ني 

ال��دائ��م  ت�ضدقها  ورغ���م  ب��اده��م،  اإىل 

ب����احل����دي����ث ع����ن ال����ق����ان����ون ال�������دويل، 

ت�ضميه  امل��ت��ح��دة، وم��ا  الأمم  وق����رارات 

امل���ج���ت���م���ع ال���������دويل، ف�������اإن وا���ض��ن��ط��ن 

وق��ف��ت  ف���ي���ه���ا،  امل��ت��ع��اق��ب��ة  والإدارات 

ال��ق��رار  تنفيذ  �ضد  ���ض��دي��دة،  ب�ضابة 

ال��ذي يق�ضي بحق   194 ال���دويل رق��م 

بالعودة على  الفل�ضطينيني  الاجئني 

ديارهم التي اقتلعوا منها، والتعوي�ض 

عليهم اأي�ضاً.

م�������وؤخ�������راً اع����ت����م����د ال���ك���ون���غ���ر����ض 

الأم������رك������ي، م�������ض���روع ق����ان����ون ح���ول 

الفل�ضطيني،  ال��اج��ئ  تعريف  اإع����ادة 

ال��ه��دف م��ن ه��ذا امل�����ض��روع ال��ذي يبدو 

للوهلة الأوىل، وكاأنه مت�ضل برتتيب 

حرمان  هو  اخلارجي،  الإنفاق  عملية 

وغ��وث  لت�ضغيل  املتحدة  الأمم  وك��ال��ة 

)الأن�����روا(  الفل�ضطينيني  ال��اج��ئ��ني 

الاجئني  حرمان  اأي  امل�ضاعدات،  من 

عمليا  وه����ي  م��ن��ه��ا،  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني 

حدودها  يف  اأ�ضبحت  قد  »امل�ضاعدات« 

ال���دن���ي���ا، وب����ني ال���وق���ت والآخ������ر ت��ق��وم 

الأون������روا ب���اإع���ادة ج��دول��ة امل�����ض��اري��ف، 

املقدمة  الأ�ضا�ضية  اخلدمات  فتقل�ض 

ب�ضكل  الفل�ضطينيني  ال��اج��ئ��ني  اإىل 

متوا�ضل، ول �ضك يف اأن قيام الوليات 

املتحدة بتخفي�ض م�ضاهمتها يف نفقات 

الوكالة الدولية، �ضيكون له انعكا�ضات 

�ضلبية جداً على دور الوكالة، وبالتايل 

على اأو�ضاع الاجئني الفل�ضطينيني.

هذا  مثل  م��ن  املطلوب  لي�ض  عملياً 

ال���ق���رار مم��ار���ض��ة ال��ت�����ض��ي��ي��ق، اأو زي���ادة 

التنغي�ض على الاجئني وح�ضب، هناك 

الكثر من الو�ضائل التي يتم اعتمادها، 

والأمل الاحق بهم كبر جداً، ويتجاوز 

يف اأح���ي���ان ك���ث���رة، ط��اق��ة ال��ب�����ض��ر على 

الح��ت��م��ال وال�����ض��ر، ال��ك��ام ي���دور عن 

اإع��������ادة ت���ع���ري���ف ل����اج����ئ، وه������ذا ي��ع��ن��ي 

القانونية  لل�ضفة  م��ب��ا���ض��راً  ا���ض��ت��ه��داف��اً 

لاجئني و�ضوًل اإىل ت�ضفية حق العودة، 

اأب��ن��اء  اإ���ض��ق��اط ال�ضفة ع��ن  وذل���ك ع��ر 

وبيوتهم  ديارهم  من  املقتلعني  واأحفاد 

يف فل�ضطني، وهم الن�ضبة الكا�ضحة من 

بعد  ال���ي���وم،  الفل�ضطينيني  ال��اج��ئ��ني 

ووق��وع  النكبة،  من  عاماً  و�ضتني  اأرب��ع��ة 

جرمية القتاع الكرى.

 ال�����ض����ت����ه����داف الأم������رك������ي حل��ق 

ال��ع��ودة  يف  الفل�ضطينيني  ال��اج��ئ��ني 

م�ضاندة  ع��ن  ف��ف�����ض��ًا  ج���دي���داً،  لي�ض 

ال���ك���ي���ان ال�����ض��ه��ي��وين ب�����ض��ك��ل م��ط��ل��ق 

 194 ال�����ق�����رار  ل��ت��ط��ب��ي��ق  رف�������ض���ه  يف 

)وب���امل���ن���ا����ض���ب���ة ف������اإن ت��ط��ب��ي��ق��ه اع��ت��ر 

����ض���رط���اً ل����اع����رتاف ب���وج���ود ال��ك��ي��ان 

ال�����ض��ه��ي��وين، وال����ذي ق���ام وف��ق��اً ل��ق��رار 

الوليات  اأطلقت   ،)181 رقم  التق�ضيم 

الاجئني  لتوطني  م�ضروعاً  املتحدة 

الفل�ضطينيني يف اأوا�ضط اخلم�ضينيات، 

ع����رف ه����ذا امل�������ض���روع ب��ا���ض��م »م�����ض��روع 

الأمركي  الوزير  اإىل  ن�ضبة  دال���ض«؛ 

امل�ضروع  ارتكز  دال���ض«،  »جون فو�ضرت 

الدول  اإىل فكرة توطني الاجئني يف 

العربية التي يقيمون فيها كاجئني، 

ل�ضت�ضاح  اأف��ك��اراً  امل�����ض��روع  وت�ضمن 

�ضيناء تكون مبنزلة موطن  اأرا���ض يف 

جديد للفل�ضطينيني، وذلك من �ضمن 

�ضفقة �ضاملة لت�ضوية ال�ضراع العربي 

– ال�ضهيوين، واجه امل�ضروع مقاومة، 
الفل�ضطينيني  م���ن  م��ط��ل��ق��اً  ورف�����ض��اً 

اأ���ض��ا���ض��اً، واأ���ض��ق��ط يف ذات ال��ع��ام ال��ذي 

طرح فيه، اأي عام 1955.

ولكن اإ�ضقاط هذا امل�ضروع، مل يكن 

املحاولت الأمركية  املطاف يف  نهاية 

تفريغ  ع��ل��ى  ان�ضبت  وال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة، 

ج��دي،  اأي م�ضمون  م��ن   ،194 ال��ق��رار 

وبدل احلديث عن احلقوق ال�ضيا�ضية 

الأ�ضا�ضي  وحقه  الفل�ضطيني،  لل�ضعب 

يف العودة اإىل وطنه، ودياره التي اقتلع 

الأم��ر دوم��اً على  منها، جرى ت�ضوير 

حياتية  ���ض��وؤون  مبعاجلة  مت�ضل  اأن���ه 

املحتاجني  النا�ض  واإن�ضانية، لعدد من 

واخل����دم����ات  وال���ت���ع���ل���ي���م  امل���������اأوى  اإىل 

ال�ضحية الأ�ضا�ضية. 

اأن  م����اح����ظ����ة  ال���ي�������ض���ر  وم�������ن   

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، وح��ل��ف��اء ال��ك��ي��ان 

ال�����ض��ه��ي��وين الآخ�����ري�����ن، ح���ر����ض���وا يف 

ك���ل ال����ق����رارات ال���دول���ي���ة، وك���ذل���ك يف 

ال��ت�����ض��ورات وامل����ب����ادرات وامل��ق��رتح��ات 

اخلا�ضة بالت�ضوية، على تظهر ق�ضية 

بو�ضفها  الفل�ضطينيني،  ال��اج��ئ��ني 

اجتماعي،  اإن�����ض��اين  طابع  ذات  ق�ضية 

وحق  �ضيا�ضية  حقوق  ق�ضية  ولي�ضت 

م�ضروع يف العودة.

رع���ت���ه���ا  ال�����ت�����ي  امل�����ف�����او������ض�����ات  ويف 

وا����ض���ن���ط���ن، ت��ب��ن��ت الأخ��������رة امل���وق���ف 

ال�����ض��ه��ي��وين ب�����ض��ك��ل ك���ام���ل، وب����دت يف 

باإراحة  املوجلة  وكاأنها  كثرة،  اأحيان 

»الق�ضية  هذه  من  ال�ضهيوين  الكيان 

امل���ع���ق���دة«، ح�����ض��ب م���ا ج���رت ال���ع���ادة يف 

حذف  وراء  وا�ضنطن  وكانت  و�ضفها، 

ال���ق���رارات  194، وغ����ره م���ن  ال���ق���رار 

ال��دول��ي��ة، عندما  املنظمة  اأج��ن��دة  ع��ن 

وحيدة  مرجعية  مقرتحاتها  اعترت 

ل��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ف���او����ض، وك�����ان ل��ل��م��وق��ف 

ال��ت��ف��او���ض��ي ال�����ذي اأظ����ه����ره ال��ط��رف 

يف  اأ�ضا�ضي،  دور  الفل�ضطيني،  املفاو�ض 

اإجناح املخطط الأمركي جتاه ق�ضية 

ال���اج���ئ���ني ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني خ��ا���ض��ة، 

وجتاه الق�ضية الفل�ضطينية عموماً.

الأم����رك����ي اخل����ر لي�ض  امل���وق���ف 

ب��ال��ت��اأك��ي��د، وا���ض��ن��ط��ن تظهر  م��ف��اج��ئ��اً 

ال��ك��ب��ر لل�ضعب  ال���ع���داء  اأخ�����رى  م���رة 

اإىل  املطلق  وان��ح��ي��ازه��ا  الفل�ضطيني، 

وغا�ضب  الفل�ضطينيني  ع���دو  ج��ان��ب 

اأر����ض���ه���م وح���ق���وق���ه���م، وم����ع ك���ل ذل��ك 

ن�����ض��م��ع ون���ق���راأ ون�����رى، اأن ه��ن��اك من 

يربط اخلطوات الفل�ضطينية القادمة 

ب���امل���وق���ف الأم�����رك�����ي، ول ي���ك���ف ع��ن 

التعويل على وا�ضنطن، �ضراً وعانية.

 نافذ �أبو ح�سنة

واشنطن.. استهداف متجدد لحق العودة
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ويحتل  القادمة،  الأ�ضهر  خ��ال  كثراً  ال�ضم  ه��ذا  �ضيرتدد  م��وف��از،  ���ض��اوؤول 

لأن��ه  لي�ض  الإذاع����ات،  واأث���ر  اجل��رائ��د،  �ضفحات  ت�ضريحاته  ومت��اأ  ال�ضا�ضات، 

اأو  �ضاحب من�ضب رفيع يف احلكومة ال�ضهيونية، ولي�ض لأنه �ضين�ضر مذكراته، 

من  والعرب،  الفل�ضطينيني  بحق  املقرتفة  اجلرائم  يف  دوره  النا�ض  على  يك�ضف 

لهذا  وك��راأ���ض  والح��ت��ال،  ال��ع��دوان  ال�ضابقة، كجرنال يف جي�ض  خ��ال مواقعه 

خال  ال�ضيا�ضية  والعملية  الت�ضوية  بطل  هو  موفاز  لأن  بل  ل�ضنوات،  اجلي�ض 

الأ�ضهر القادمة.

ال��ولي��ات  �ضيزور  م��وف��از  ب���داأت،  ق��د  منه  الكثر  �ضن�ضهد  م��ا  على  امل��وؤ���ض��رات 

املتحدة، ويلتقي اأوباما وم�ضوؤولني اأمركيني، موفاز يريد عقد لقاء مع حممود 

عبا�ض قبل التوجه اإىل وا�ضنطن، وعبا�ض ي�ضرتط بوادر ح�ضن نية منها: الإفراج 

عن نحو مئة اأ�ضر فل�ضطيني من املعتقلني، قبل التوقيع على اتفاق اأو�ضلو، موفاز 

ميلك م�ضروعاً جدياً حلل ال�ضراع، وهو ي�ضتطيع التاأثر على نتنياهو.. وهكذا.

الإدارة  اأن  يعرف  الكل  ج��دي��داً،  لي�ض  �ضهاينة  مل�ضوؤولني  التظهر  ه��ذا  مثل 

الأمركية م�ضغولة الآن بالنتخابات الرئا�ضية، وهي ل ت�ضتطيع القيام بخطوات 

جدية كبرة، خ�ضو�ضاً يف ملف بحجم ملف الت�ضوية، املطلوب الآن هو دعم اأوباما، 

اجل��اد،  امل�ضروع  والأح��ادي��ث عن  م��وف��از،  ال�ضياق يجري توظيف حركة  ه��ذا  ويف 

ا�ضتمرار  �ضوى  يتغر  �ضيء  ل  الأثناء  املختلفة، ويف  وال��روؤى  ال�ضادقة،  والنوايا 

ال�ضتيطان والتهويد، والعتقال والقتل، بلى �ضيغر �ضيء واحد: �ضيكون هناك 

من يتحدث عن الفر�ضة اجلديدة، ورمبا �ضرورة اغتنامها، الفر�ضة ملن يا ترى؟

موفاز الجوكر الجديد للعبة التسوية

الكونغر�ض الأمركي
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قبل انطاق اجلولة الثانية من النتخايات الرئا�ضية 

اأخباراً من�ضوبة جلهات  امل�ضرية، ن�ضرت �ضحف م�ضرية 

الوطني«، عن  الأمن  »جهاز  وبالتحديد  اأمنية م�ضرية، 

يف  الأع�ضاء  من  فل�ضطينياً  ع�ضرين  من  »اأك��ر  اعتقال 

كتائب الق�ضام، قدموا اإىل م�ضر من اأجل ن�ضر الفو�ضى 

وال�ضطرابات وتخريب النتخابات امل�ضرية«.

و�ضائل  م��ن  الكثر  تناقلته  ب�ضرعة،  اخل��ر  انت�ضر 

ح�ضل  ومعلومة  ه��ن��ا،  تف�ضيًا  البع�ض  وزاد  الإع����ام، 

عليها من م�ضدر رفيع هناك، وكالعادة يف مثل هذا النوع 

من الأخبار، مل يطرح اأحد ال�ضوؤال الأ�ضا�ضي، وهو: ملاذا 

هي  وم��ا  امل�����ض��ري��ة؟  الن��ت��خ��اب��ات  الفل�ضطينيون  ي��خ��رب 

عدا  ه��ذا  م�ضر؟  يف  ال���ض��ط��راب��ات  ن�ضر  يف  م�ضلحتهم 

�ضوؤال جوهري اآخر: كيف ي�ضتطيع ع�ضرون اأو ثاثون اأو 

حتى مئة �ضخ�ض تخريب بلد م�ضاحته مليون كيلومرت 

مربع ويزيد، ويقطنه نحو مئة مليون اإن�ضان؟

ع���ادة يف م��ث��ل ع���ذه ال���ظ���روف ل ي��ك��ون ه��ن��اك وق��ت 

لطرح اأ�ضئلة منطقية، ت�ضيطر ال�ضائعة ب�ضرعة �ضديدة، 

على  ويعمل  منتهية  حقيقة  بو�ضفها  البع�ض  يتبناها 

اأح��د  يتذكر  ل  اأي�ضاً  احل��ال��ة  ه��ذه  مثل  ويف  ترويجها، 

�ضقوط  من  ق�ضر  وقت  قبل  الكني�ضة  تفجر  جرمية 

الق�ضام  كتائب  اإن فل�ضطينيني من  مبارك، يومها قيل 

العاديل،  اجل��رنال  اأن  تبني  ثم  الكني�ضة،  فجروا  اأي�ضاً 

وراء  ك��ان  ح��ال��ي��اً،  واملحبو�ض  ال�ضابق،  الداخلية  وزي���ر 

التفجر، ووراء ترتيب التهام اأي�ضاً، ول ندري اإن كان 

ف��اإن  كذلك  ل؟  اأم  اأي�ضاً  اجل��رمي��ة  ه��ذه  على  �ضيحاكم 

»خلية  بق�ضية  �ضميت  التي  الق�ضية  يتذكر  ل��ن  اأح���داً 

حزب اهلل«، اعتقل مقاوم كان ينقل اأ�ضلحة اإىل املقاومة 

وعدوانه  ال�ضهيوين  الحتال  جي�ض  ملواجهة  غزة،  يف 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع، ات��ه��م امل���ق���اوم وم��ع��ه ب�����ض��ع��ة اأ���ض��خ��ا���ض 

بالتح�ضر لزعزعة ال�ضتقرار، وللرتتيب لنقاب يف 

م�ضر! والغريب اأن �ضفحات اجلرائد امل�ضرية �ضهدت يف 

حينه ن�ضر ن�ضو�ض ال�ضيناريوهات اخليالية لانقاب 

املزعوم، وتعامل البع�ض مع كل تلك الرتهات على اأنها 

حقائق منتهية اأي�ضاً.

اأحد  ول��ن يطرح  ه��ذا،  �ضيئاً من كل  اأح��د  لن يذكر 

الن�ضراف  �ضيجري  بل  يتوجب طرحها،  التي  الأ�ضئلة 

الفل�ضطينيني، فهذا طريق �ضهل  اإىل �ضيطنة  وب�ضرعة 

ال�ضر  با�ضتثناء  نوع  اأي  من  عناء  يتوجب  ول  ومريح، 

مع الإ�ضاعة و�ضحنها باملزيد من املعلومات املثرة، عن 

الأمن وجنت معها  اأحبطها رجال  التي  ال�ضيناريوهات 

م�ضر من حماولة تعطيل انتخاباتها.

�ضيطنة  وراء  م���ا  ه�����ذا:  ك���ل  م���ن  الأه������م  ال�������ض���وؤال 

الفل�ضطينيني يف هذا الوقت بالذات؟ وما هي اخلطوات 

الذين  لأول��ئ��ك  بالن�ضبة  خ�ضو�ضاً  لل�ضيطنة،  التالية 

مراهنات  واإىل  الأوه����ام،  م��ن  كثر  اإىل  امل�ضهد  اأخ��ذه��م 

فيها الكثر من اخلفة؟

عبد �لرحمن نا�سر

لماذا يتهم الفلسطينيون بتخريب االنتخابات المصرية؟



مبختلف  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون  ي��ج��م��ع 

اأطيافهم، على رف�ض امل�ضا�ض باجلي�ض 

اأن تكون  اللبناين، بقدر ما يرف�ضون 

احلالة الفل�ضطينية باباً للدخول اإىل 

من  لكن  ل��ب��ن��ان،  يف  فتنة  اأي���ة  جحيم 

جهة اأخ��رى متثل الأح���داث الأخ��رة 

على  فعل  ردة  ال��ب��ارد  نهر  منطقة  يف 

�ضنوات  خم�ض  منذ  متوا�ضل  اإه��م��ال 

بحق املخيم واأهله، �ضاركت به اجلهات 

الفل�ضطينيني  ب��ال��اج��ئ��ني  امل��ع��ن��ي��ة 

يف ل���ب���ن���ان م����ن ال����دول����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

التحرير  ومنظمة  ب��الأون��روا  م���روراً 

اجل��ه��ات  اإىل  و����ض���وًل  الفل�ضطينية، 

ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة امل��ان��ح��ة وال��وع��ود 

ال��ت��ي مل ت��ك��ن ���ض��وى ح���راً ع��ل��ى ورق 

معظم الأحيان.

الح���ت���ج���اج���ات يف خميم  ت�����ض��ت��م��ر 

الفل�ضطينيني  لاجئني  ال��ب��ارد  نهر 

�ضمال لبنان على خلفية مقتل ال�ضاب 

اأحمد قا�ضم خال اإ�ضكال مع اجلي�ض 

ال��ل��ب��ن��اين ع��ن��د م���دخ���ل امل��خ��ي��م قبل 

اأ���ض��ب��وع، وج��ن��ازت��ه ال��ت��ي ت��راف��ق��ت مع 

اأدت  اللبناين  اجلي�ض  م��ع  م��واج��ه��ات 

اإىل �ضقوط عدد من ال�ضحايا.

الإط���ارات  اإ�ضعال  الأه���ايل  يوا�ضل 

عند مداخل املخيم، يف حني توا�ضلت 

الت�������ض���الت ب���ني خم��ت��ل��ف الأط������راف 

والأم��ن��ي��ة  وال��ع�����ض��ك��ري��ة  الفل�ضطينية 

وال��دي��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ق احل�����ادث، ووّج���ه 

اأهايل املخيم مذكرة اإىل �ضفراء لبنان 

يف اخلارج وممثلي املنظمات احلقوقية 

امل��خ��ي��م،  ب���ال���ع���ودة اإىل  ط��ال��ب��وا ف��ي��ه��ا 

لقوانني  يخ�ضع  م����ازال  اأن���ه  ب��اع��ت��ب��ار 

الأه���ايل  ودع���ا  اأب��ن��ائ��ه،  جمحفة بحق 

ون��ظ��ام  الع�ضكرية  احل��ال��ة  اإل��غ��اء  اإىل 

ج��واره  على  املخيم  وفتح  الت�ضاريح، 

امل�ضلحة  املظاهر  كل  واإنهاء  اللبناين، 

داخل املخيم.. وغرها من املطالب.

الأه��ل��ي��ة  امل��ن��ا���ض��رة  ه��ي��ئ��ة  من�ّضقة 

قالت:  ك��اي��د  ن���وال  ال��ب��ارد  نهر  ملخيم 

»احل���ال���ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة امل�����ض��ت��م��رة منذ 

والبطء  البارد  نهر  يف  �ضنوات  خم�ض 

باإعادة الإعمار وا�ضتمرار حالة النزوح 

ح��ال��ة  اإىل  اأدت  ال���ق���ا����ض���ي،  وال��ع��ي�����ض 

م��ن الح��ت��ق��ان ال��ع��ام ل��دى الأه����ايل«، 

وت�ضيف: »يعاين النازحون من و�ضع 

�ضيء،  ونف�ضي  واجتماعي  اقت�ضادي 

نظراً للمعاناة امل�ضتمرة والتي ل يبدو 

املنظور،  باملدى  حللها  اأفقاً  هناك  اأن 

اإيجاد حلول  العمل على  لذلك يجب 

ت�������ض���ّرع م���ن اإع�������ادة الإع����م����ار وع����ودة 

على  امل���رور  ح��رك��ة  وت�ضهيل  الأه����ايل 

حواجز اجلي�ض اللبناين دون ت�ضاريح، 

با�ضتخراج  املعقدة  ل��اإج��راءات  نظراً 

الت�ضاريح واإعادة جتديدها«.

وبالن�ضبة لكايد احلل يكون باإنهاء 

احلالة الع�ضكرية امل�ضتمرة منذ خم�ض 

�ضنوات، والتعاطي باإن�ضانية مع اأهايل 

امل��خ��ي��م، وع����ن ال��ت��ح��رك��ات امل�����ض��ت��م��رة 

العت�ضامات  �ضلمية  على  كايد  ت�ضدد 

ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا الأه����ايل ال��ع��ّزل على 

ح�ضب قولها، وحتّذر من دخول بع�ض 

فتنة  اإي��ق��اع  ي��ري��دون  الذين  املند�ضني 

بني اجلي�ض اللبناين والأهايل.

اأب�����و اإب���راه���ي���م احل�����اج م���ن اأه����ايل 

م�ضت  اأع���وام  »خم�ضة  ي��ق��ول:  املخيم 

اإىل  اأّدت  التي  البارد  على معارك نهر 

هذه  خال  األفاً،  ال�35  �ضكانه  ت�ضريد 

الفرتة مت اإجناز منقو�ض هو ال�ضماح 

اإىل بع�ض  النازحني  م��ن  ب��ع��ودة ج��زء 

عليه  )ال���ذي يطلق  املخيم  امل��ن��ازل يف 

التي  املنازل  اجلديد(، واإىل ق�ضم من 

مازال  بينما  القدمي،  يف  بناوؤها  اأعيد 

ال��ق�����ض��م الأك����ر م��ن الأه�����ايل ينتظر 

الن��ت��ه��اء م��ن ب��ن��اء الأق�����ض��ام الأخ���رى، 

ال��ن��ازح��ني يف  م��ن  ع��دد كبر  ويعي�ض 

ب��رك�����ض��ات ح��دي��دي��ة ك���ل م��ن��ه��ا ع��ب��ارة 

بالزنك،  م�ضقوفة  واح���دة  غرفة  ع��ن 

وق����د ن��ّظ��م��ت ف��ي��ه��ا اأق�������ض���ام ���ض��غ��رة 

اأما احلمامات  ل�ضتخدامها كمطابخ، 

ف��اأع��ي��د ال��ع��م��ل مب���ا ك���ان ج���اري���اً منذ 

اأربعة و�ضتني عاماً بحمامات جماعية 

لكل حي«. 

يعاد  اأن  »ي��ج��ب  وي�����ض��ي��ف احل����اج: 

املخيم،  يف  الأمنية  بالتدابر  النظر 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ض��ه��ي��ل ح��رك��ة امل���رور 

من  كبر  واحل��ر���ض  للفل�ضطينيني، 

اأه������ايل امل��خ��ي��م ع��ل��ى ع����دم ال��ت��ع��ر���ض 

اأي�ضاً  لكن  ب��الأذى،  اللبناين  للجي�ض 

الو�ضع املعي�ضي معّقد بالن�ضبة للنا�ض، 

وهناك حاجة اإىل التعاطي ب�ضكل اأكر 

ظروف  وم��راع��اة  النا�ض  مع  اإن�ضانية 

يف  اليومية  واملعاناة  املتكرر  التهجر 

العي�ض  لقمة  على  واحل�ضول  التنقل 

للحقوق،  الإن�ضانية  املحا�ضرة  يف ظل 

خ�ضو�ضاً حق العمل وال�ضمان ناهيك 

ال��ن��زوح  امل��وؤمل��ة حل��ال��ة  التفا�ضيل  ع��ن 

والتعليمية  ال�ضحية  احلالة  وتدهور 

والجتماعية لدى النازحني يف املخيم 

وخارجه«.

لبنان  يف  الفل�ضطينية  الف�ضائل 

اأعلنت  طارئة،  اجتماعات  عدة  عقدت 

الأه��ل��ي  ال�ضلم  على  احل��ر���ض  بعدها 

اأم��ن  على  املحافظة  وع��ل��ى  ل��ب��ن��ان،  يف 

وا�ضتقرارها،  الفل�ضطينية  املخيمات 
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الفل�ضطينيني،  لاجئني  اليا�ض  م��ار  خميم  اأه���ايل  جتّمع  اأ���ض��در 

املخيم  اإىل  الأجانب  العمال  توافد  تنامي ظاهرة  فيه  ا�ضتنكروا  بياناً 

الأفارقة، مبا يرتتب على  العمال والعامات  ب�ضكل كثيف، خ�ضو�ضاً 

اأهايل املخيم من اأعباء كثرة، منها انت�ضار ظواهر »غريبة« يقوم بها 

البع�ض من هوؤلء العمال والعامات، ناهيك عن ال�ضغط الهائل على 

البنى التحتية يف املخيم من ماء وكهرباء وحتى زيادة كميات النفايات 

بح�ضب ما جاء يف البيان.

كبر  ب�ضكل  ال�ضكانية  الكثافة  فيه  ت��زاي��دت  وق��ت  يف  البيان  وج��اء 

بعد توافد عَمال من اأثيوبيا وبنغاد�ض وال�ضودان والهند اإىل املخيم، 

حيث يتم تاأجر الغرفة لعدة اأفراد يعي�ضون معاً، ويتقا�ضمون الإيجار 

بالفندق  املخيم  الأه���ايل  و�ضّبه  للغرفة.  دولر  املئتي  يتجاوز  ال��ذي 

وال�ضتفادة  العّمال  جلذب  امل�ضتثمرون  يقدمها  التي  للعرو�ض  نظراً 

ال�ضعب لاجئني  املعي�ضي  الو�ضع  بالعتبار  الأخ��ذ  دون  املادية منهم 

الفل�ضطينيني وال�ضغوط القت�ضادية والجتماعية.

املنازل  تاأجر  يف  الأف�ضلية  تكون  ب��اأن  بيانهم  يف  الأه��ايل  وطالب 

للعائات، وعدم تاأجر اأ�ضخا�ض ل يحملون اأوراقاً ثبوتية �ضادرة عن 

توقيع  مع  امل�ضتاأجرين  اأ�ضماء  وت�ضجيل  اللبنانية،  املخت�ضة  اجلهات 

اإل��زام  اإىل  بالإ�ضافة  عنه،  الكاملة  امل�ضوؤولية  بتحمل  املوؤجر  قبل  من 

املوؤجرين  واإل��زام  املخيم،  اأه��ايل  وتقاليد  ع��ادات  باحرتام  امل�ضتاأجرين 

بتحديد عدد امل�ضتاأجرين يف كل غرفة ب�ضخ�ضني فقط.

وهدد الأهايل ب�ضلوك طرق اأكر جدية يف معاجلة اخللل الكبر يف 

اأمن املخيم الجتماعي اإذا مل يتم اللتزام باملطالب.

الذين  الأج��ان��ب  بالعمال  ي��ع��َج  اأ���ض��ب��ح  املخيم  اأن  ذك���ره  واجل��دي��ر 

يلجاأون اإىل املخيم لل�ضكن لعدة اأ�ضباب اأهمها، قربه من اأماكن عملهم 

يف بروت، بالرغم من �ضعوبة العي�ض ب�ضكل جماعي يف غرف �ضغرة، 

ت�ضاعف  املخيم  �ضكان  ع��دد  اأن  باملو�ضوع  واملهتمون  املتابعون  ويقّدر 

خال عام واحد، خ�ضو�ضاً يف ال�ضهور الأخرة، وبح�ضب الأونروا يقّدر 

عدد امل�ضجلني لديها من اأبناء املخيم باألف وخم�ضمئة �ضخ�ض يعي�ضون 

فوق ب�ضع دومنات من الأر�ض.

وع���ل���ى ب���ن���اء اأف�������ض���ل ال���ع���اق���ات مع 

دانت  كما  ال�ضقيق،  اللبناين  اجلي�ض 

اإط�����اق ال���ن���ار ع��ل��ى اأه�����ايل امل��خ��ي��م، 

وطالبت قيادة اجلي�ض بت�ضكيل جلنة 

خ�ضو�ضاً  املوؤ�ضف،  باحلادث  حتقيق 

اأبناء  من  وجرحى  �ضهداء  هناك  اأن 

املخيم، كما طالبت الف�ضائل باإطاق 

�����ض����راح امل����وق����وف����ني ورف�������ع احل���ال���ة 

املخيم،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ض��ة  الع�ضكرية 

ك��ذل��ك ح���ذرت م��ن ت��وري��ط اجلي�ض 

اللبناين واملخيمات الفل�ضطينية من 

فتنة ل تخدم اإل العدو ال�ضهيوين. 

ب��ع��ودة  املتعلقة  امل�ضكلة  ج��وه��ر   

الأه�����ايل امل�����ض��ردي��ن، ُت����رز ال��ف��وارق 

توليه  ال���ذي  الن�ضبي  الإه��ت��م��ام  ب��ني 

التطبيق  عدم  وبني  املعنية،  اجلهات 

ال��ف��ع��ل��ي لإع������ادة الإع����م����ار وال���ع���ودة 

لاجئني  املعي�ضية  احل��ي��اة  وت�ضهيل 

ال��دول��ة  وب��ذل��ك تتحمل  ال��ن��ازح��ني، 

وت�ضغيل  غ����وث  ووك���ال���ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ال���اج���ئ���ني »الأون�������������روا« وم��ن��ظ��م��ة 

امل�����ض��وؤول��ي��ة  الفل�ضطينية  ال��ت��ح��ري��ر 

املبا�ضرة عن بقاء ما يقارب اخلم�ضة 

األف لجئ م�ضردين خارج  وع�ضرين 

لتحرك  الأوان  اآن  وق��د  ال��ب��ارد،  نهر 

ج���اد ن��ح��و ح��ل��ول اإن�����ض��ان��ي��ة ج��ذري��ة 

ت�ضقط اأية حماولة لإ�ضعال فتنة هنا 

اأو هناك.

�سامر �ل�سيالوي
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مربرات واهية

ويحاولون  الت�صديق  يرف�صون  كثريون 

اإي��ج��اد امل���ررات ل���أه��ايل، لأن عقولهم غري 

باأن  قادرة على ا�صتيعاب ما جرى، بني قائل 

اأو جل�س عليها طفل  الطفلة غنى قد وقعت 

اآخر اأكر منها، وبني مدع باأن ك�صاندرا وقعت 

م��ررات  والدتها،  يد  من  اخلطاأ  طريق  عن 

ال��ع��زاء  بع�س  البع�س  فيها  يجد  ق��د  ك��ث��رية 

احلقيقة  لكن  امل��ح��زن��ة،  الق�ص�س  ليتجاوز 

لعنف  تعر�صتا  الطفلتني  هاتني  ب��اأن  تبقى 

�صديد اأياً كان نوعه، وق�صتهما لي�صت وحيدة، 

بل اإن حالت العنف املمار�س على الأطفال يف 

لبنان واأحياناً من اأقرب الأقرباء: يف املنزل اأو 

يف املدر�صة اأو يف املحيط وال�صارع، قد ارتفعت 

اإىل حد خميف، ومل يقت�صر الأمر  وتريتها 

ات�صعت  ب��ل  اأو ���ص��رب��ه��م،  ال��ر���ص��ع  ق��ت��ل  ع��ل��ى 

بالأطفال  اجلن�صي  التحر�س  لت�صمل  دائرته 

يف املدار�س اأي�صاً..

منذ �صنوات عدة وق�ص�س موت الأطفال 

ال�صرب  اأو  الإهمال  والر�صع ب�صبب  ال�صغار 

ال�صادي تطل براأ�صها عر و�صائل الإع�م بني 

الفينة والأخرى لتدق ناقو�س اخلطر، فيما 

اإليه  ال��ذي و�صل  الأخ���ق��ي  ب��ال��درك  يتعلق 

بع�س الأف����راد، ف��� ي���زال ك��ث��ريون ي��ذك��رون 

يف  وال���ده  حب�صه  ال���ذي  �صمري  الطفل  ق�صة 

لت�صعة  ال�صطح  على  احل��م��ام  لرتبية  قف�س 

وجبتي  بتناول  ل��ه  ي�صمح  ك��ان  حيث  اأ���ص��ه��ر، 

علبة  يف  حاجته  يق�صي  بينما  يومياً،  طعام 

اآخر من طرابل�س  �صغرية، ف�صً� عن طفل 

بعدها  اأ�صبح  اأ�صبوع  مل��دة  وال��دت��ه  زوج  عنفه 

طريح الفرا�س.

عنف مبهم

اإن ���ص��دم��ة م����وت ال��ط��ف��ل��ة غ��ن��ى  واآث����ار 

التعذيب على ج�صدها الذابل ال�صغري، تبعث 

على الأ�صى واخلجل، لأن ين�صب مرتكبو هكذا 

جرمية اإىل الإن�صانية واجلن�س الب�صري، لكن 

الب�صعة  اجلرائم  ه��ذه  مثل  اأن  بحق  املخجل 

لبنان من  ي��وم يف  ترتكب كل  الطفولة  بحق 

يك�صف  وق���د  اجل��ن��اة،  عليها  ي��ع��اق��ب  اأن  دون 

يطويها  الرياح  اأدراج  تذهب  اأو  عنها  النقاب 

الكتمان، فالعنف �صد الطفولة جنده مبهماً 

لتكتم  اإم��ا  جمتمعاتنا،  يف  عنه  معلن  وغ��ري 

طبيعياً  اأم�����راً  لع��ت��ب��اره  اأو  ع��ن��ه  ال��وال��دي��ن 

ف�  ال�صحيحة«،  »ال��رتب��ي��ة  اإط���ار  يف  ي��دخ��ل 

ح��الت �صرب  وج��ود  ينكر  اأن  ي�صتطيع  اأح��د 

اأو  ملجرد خ�ف  اأو  الأ�صباب،  لأتفه  الأطفال 

نهاية  يف  ي��رتج��م  الأب��وي��ن  ب��ني  عراك ن�صب 

على  ينزل  قا�س  واع��ت��داء  �صراخ  اإىل  املطاف 

روؤو����س ف��ل��ذات الأك��ب��اد، وم��ا اأن ي��اأخ��ذ ه��وؤلء 

الأ���ص��رة  داخ���ل  العنف  م��ن  ن�صيبهم  الأب��ن��اء 

حيث  خارجها،  الكبار  اأي���ادي  تتلقفهم  حتى 

ي��ت��ل��ق��ون ال��ع��ق��اب اجل�����ص��دي داخ����ل ���ص��ف��وف 

ك��ان��وا دخ��ل��وا �صوق  اإن  امل���دار����س واأروق���ت���ه���ا، 

واحلاجة فحدث  الفقر  ب�صبب  مبكراً  العمل 

ول حرج عن العنف اللفظي واجل�صدي الذي 

يتعر�صون له من دون وجود �صقف يحميهم.

 يف ال���واق���ع، اإن ال��ع��ن��ف ���ص��د الأط���ف���ال ل 

ينجو  ف��م��ن  اجل�����ص��دي،  الأمل  ع��ل��ى  يقت�صر 

اآث���ار  فري�صة  ي�صبح  الإع���اق���ة،  اأو  امل���وت  م��ن 

نف�صية للعنف وال�صرب تنعك�س على نف�صيته 

�صخ�صية  ن�صوء  اإىل  ت��وؤدي  اأن  فاإما  و�صلوكه، 

وتنتقم  اع��ت��ب��اره��ا  ت���رد  ت�صعى لأن  ���ص��ر���ص��ة 

تنتج  اأن  اأو  فتنتهج منهج معنفيها  لكرامتها 

انطوائية ل تعرف كيف تنخرط  �صخ�صيات 

يف احلياة وتتفاعل مع املجتمع.

اأ�شكال العنف

توؤكد النا�صطة يف جمال حقوق الأطفال 

»اأن املادة  والعاملة الجتماعية جنان فرحات، 

اأن  ت��وؤك��د  ال��ط��ف��ل،  ح��ق��وق  اتفاقية  م��ن   19
العنف �صد الأطفال ي�صمل كل اأ�صكال العنف 

اأو  العقلية  اأو  البدنية  الإ���ص��اءة  اأو  ال�صرر  اأو 

الإه���م���ال اأو ال���ص��ت��غ���ل ك��اف��ة، مب��ا يف ذل��ك 

منظمة  ت��ع��رف  بينما  اجل��ن�����ص��ي��ة..  الإ����ص���اءة 

ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ن��ف ب���اأن���ه ال���ص��ت��خ��دام 

بها  املهدد  البدنية،  الطاقة  اأو  للقوة  املتعمد 

اأو الفعلية، �صد اأي طفل من قبل اأي فرد اأو 

حمتمل  اأو  فعلي  �صرر  اإىل  وت���وؤدي  جماعة، 

اأو  اأو لبقائه على قيد احلياة  ل�صحة الطفل 

منوه اأو كرامته«.

الأط���ف���ال  ���ص��د  »ال��ع��ن��ف  اأن  اإىل  وت�����ص��ري 

موجود باأ�صكاله كافة يف لبنان، بدءاً بالأ�صرة 

مع  التوا�صل  م��ه��ارات  الأه���ل  يتقن  ل  حيث 

الجتماعية  ال��ذه��ن��ي��ة  اإىل  و����ص���وًل  ال��ط��ف��ل 

يف امل��ح��ي��ط، واأ���ص��ال��ي��ب ال���رتب���ي���ة.. والأه�����م، 

الوا�صحة  غ��ري  ال��ع��ام��ة  اللبنانية  ال��ق��وان��ني 

اأن�����ه ل يكفي  ب���ه���ذا اخل�������ص���و����س«، م��ع��ت��رة 

للتمكن  الدولية  التفاقيات  على  الت�صديق 

من حماية الأطفال، بل يجب متابعة العمل 

متابعة تطبيقية.

الأع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ت��ل��ف��ت  واإذ 

ل��ل��ط��ف��ول��ة ال���ت���اب���ع ل���������وزارة ال�������ص���وؤون 

عن  الأول  امل�������ص���وؤول  ه���و  الج��ت��م��اع��ي��ة 

كونه  لبنان،  يف  الأط��ف��ال  حقوق  �صمان 

امل��رج��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة مب�����ص��اك��ل 

الأطفال وكل ما يتعلق بحقوقهم، توؤكد 

اأن املنظمات اخلا�صة تقوم باأدوار كبرية 

ا�صتقبال  جلهة  ل�صيما  الإط���ار،  ه��ذا  يف 

الأط����ف����ال امل��ع��ن��ف��ني وت����اأم����ني ال��رع��اي��ة 

النف�صية والجتماعية لهم.

الأ�صري  العنف  ح��دوث  اأ�صباب  وع��ن 

ن���ح���و ال���ط���ف���ل، وخ�������ص���و����ص���اً الأط����ف����ال 

ال���ر����ص���ع، ت��ت��ح��دث ف���رح���ات ع���ن جملة 

اأ���ص��ب��اب م��ن��ه��ا: »ال��ع��وام��ل الج��ت��م��اع��ي��ة 

ك��اخل���ف��ات ب��ني الأب��وي��ن وارت��ف��اع عدد 

اأف����راد الأ���ص��رة ووج���ود ال��ن��م��وذج الأب���وي 

كالفقر  القت�صادية  والعوامل  املت�صلط، 

وبطالة رب الأ�صرة، والعوامل القانونية 

كتدين الو�صع القانوين للمراأة والطفل، 

وان�����ع�����دام الأه���ل���ي���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ل��ه��م��ا، 

طائفي  �صحن  من  ال�صيا�صية  والعوامل 

ومذهبي وتوتر دائم يف البلد، والعوامل 

اأنف�صهم  الأط���ف���ال  ك��ع��دوان��ي��ة  النف�صية 

وتاأخرهم  والعقلية  الذهنية  واإعاقتهم 

ال��درا���ص��ي، ناهيك ع��ن و���ص��ائ��ل الإع����م 

التي تن�صر حالت العنف يف املجتمع عن 

اأو امل�صاهد امل�صتوردة من  طريق التقليد 

اخلارج يف امل�صل�ص�ت والأف�م«.

ت�����ص��ي��ف: »ه�����ذا وت����وؤك����د ال���درا����ص���ات 

ممار�صات  ب��ني  وثيقة  ع���ق��ة  ه��ن��اك  اأن 

ال��ع��ن��ف ���ص��د الأط���ف���ال، وب���ني امل�صك�ت 

التي  الأخ�قية  والأزم���ات  الجتماعية 

واملجتمعات،  ال�صعوب  تعاين منها بع�س 

مثل م�صكلة الأمية الهجائية والثقافية 

املخدرات  وتعاطي  والفكرية،  والدينية 

وامل���������ص����ك����رات، وال���ب���ط���ال���ة، وم�����ص��ك���ت 

ال�صباب، وغريها من مظاهر التخلف«.

 وحول �صيكولوجية ال�صخ�صية التي 

ت��رت��ك��ب ج���رائ���م ال��ع��ن��ف الأ����ص���ري���ة �صد 

»اإن  الباحثة:  ت��ق��ول  والن�صاء  الأط��ف��ال 

يف:  تنح�صر  ال�صخ�صية  تلك  خ�صائ�س 

ل��ل��ذات،  وم�����ص��وه��ة  �صلبية  وجود �صورة 

الن���ف���ع���الت ال����زائ����دة، الف��ت��ق��ار للحب 

وال��رع��اي��ة، الإح�����ص��ا���س ب��ف��ق��دان الأم���ن، 

الن�صحابية  امل�صك�ت،  حل  يف  ال�صلبية 

للم�صكلة،  اإيجاد حلول  املواقف دون  من 

ت��ف�����ص��ي��ل احل���ل���ول ال���ع���دوان���ي���ة، ث��ن��ائ��ي��ة 

بني  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  وان���ف�������ص���ام  الإدراك، 

ال����رغ����ب����ة يف الع����ت����م����اد وال����رغ����ب����ة يف 

التدمري، ناهيك عن م�صاعر ال�صطهاد 

والإح�صا�س بالظلم«.

12

أطفال بعمر الورود تسحق عظامهم حتى الموت

عـنـدما يتـحول الطفـل إلى فشة       خـلـق لــذويـــه

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

ملف خاص

رضيعة أخرى ضربت حتى الموت في بلد الفكر والحضارة 
لبنان، رضيعة أخرى قضت تحت تأثير العنف المنزلي، وعلى 
األرجح المرض الفكري والنفسي  لذويها، لتنضم إلى قافلة 

المالئكة الصغار الذين عذبوا وضربوا وقتلوا وأصبحت قضاياهم 
طي النسيان، في ظل غياب القوانين الصارمة التي تحمي 

حياتهم البريئة. 
بوحشية قل نظيرها، كسرت أضالع ابنة الثالثة أشهر غنى 
هوانا عبد الرزاق، طحنت جمجمتها، سحقت عظامها، وتعرض 

جسدها الصغير لكدمات زرقاء كثيرة، قبل أن يتوقف قلبها عن 
الخفقان على وقع ألم ال يحتمله الكبار، تفاصيل يصعب سماعها 
ألنها تدمي القلب، لكن الحقيقة المؤسفة أن قضية غنى ليست 

بفريدة، فقبل أسابيع قليلة فقط، كشف النقاب عن تعذيب 
فتاة صغيرة تدعى “كساندرا” على يد والديها لترقد في فراش 

المرض وهي في عمر الورود. 
ما أن يتناهى إلى مسامعك أخبار كهذه، ال يسعك إال أن 

تتساءل عن الذي يجري في هذا البلد، ولماذا كل هذا التعطش 
للقتل والتعذيب والدم الذي يتجسد في أكثر من مشهد 

وحادثة وال يوفر حتى األطفال؟
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دور وزاري

ال�����������ص�����وؤون  وزارة  ت�����ق�����وم  ال�������ي�������وم، 

اهتمامها  برتكيز  م�صكورة  الجتماعية 

ع��ل��ى ح��م��اي��ة الأط����ف����ال، وي����رز يف ه��ذا 

الإط��������ار ال�������دور امل���ه���م ال������ذي ي���ق���وم ب��ه 

اأب��و فاعور ال��ذي ي�صجل له  الوزير وائ��ل 

الإ���ص��اءة  ح��الت  كل  �صخ�صياً  يتابع  باأنه 

التبليغ عنها، ويقود  التي يتم  ل�أطفال 

يف  الطفل  حقوق  حلماية  توعية  حملة 

لبنان، وو�صع حد لكل اأ�صكال العنف.

ف��ف��ي ق�����ص��ي��ة ال��ط��ف��ل��ة ك�����ص��ان��درا )9 

اأ����ص���ه���ر( ال���ت���ي ان��ت��ه��ك��ت ط��ف��ول��ت��ه��ا بعد 

واأب��ي��ه��ا«،  اأم��ه��ا  خلق  »ف�صة  اأ�صبحت  اأن 

وعو�س اأن حتت�صنها والدتها، احت�صنها 

وزي��ن  ع��ني  م�صت�صفى  يف  الأ����ص���رة  اأح����د 

فاقدة الوعي بعد اأن اأ�صبعها والداها، اأو 

اأحدهما، �صرباً، كان لفتاً اأن الوزير اأبو 

فاعور عاد الطفلة �صخ�صياً يف امل�صت�صفى 

يف ال�����ص��وف، واأك�����د ب��ل��ه��ج��ة ح���ازم���ة »اأن 

الوالدين اللذين قاما ب�صربها بطريقة 

لينال  الق�صبان  وراء  الآن  هما  وح�صية، 

ع��ق��اب��ه��م��ا«، واع�����داً ب���»اق��ت�����ص��ا���س ع���ادل 

ولأي  لك�صاندرا  احلالة  بهذه  للمت�صبني 

ال�����ص��وؤون  وزارة  اأن  واأك�����د  اآخ������ر«،  ط��ف��ل 

القيام  الواجب  الإج���راءات  على  اأ�صرفت 

موؤ�ص�صة  اإىل  كا�صندرا  الطفلة  لنقل  بها 

ال���وزارة،  مع  متعاقدة  اجتماعية  رعاية 

وذل������ك ب���ع���د خ���روج���ه���ا م����ن ال��غ��ي��ب��وب��ة 

وتعافيها، كون مبوجب القانون �صقطت 

الأهلية عن والديها لرتبيتها.

اأكر  واإذ دعا اإىل »ن�صر الوعي ب�صكل 

لدى املواطنني حول خماطر العنف �صد 

ب���اأن »ت��ك��ون كا�صندرا  الأط���ف���ال«، ط��ال��ب 

ملن  بالعناية  الدولة  اهتمام  على  �صاهداً 

احلالت  وملختلف  القلوب،  عليهم  ق�صت 

امل�����ص��اب��ه��ة«، حم����ّذراً م��ن وج���ود »وح��و���س 

العائ�ت،  بع�س  �صمن  تعي�س  �صارية« 

لفتاً اإىل اأن هوؤلء »ل يتمتعون باأي ح�س 

اإن�صاين« وبالتايل ل بد من التبليغ عنهم 

لإنزال العقاب املنا�صب بهم.

حملة توعية

مل���واج���ه���ة ظ����اه����رة ����ص���رب الأط����ف����ال 

وال���ر����ص���ع، ي�����ص��ه��د ل��ب��ن��ان ح��م��ل��ة توعية 

لوقاية وحماية الأطفال من كافة اأ�صكال 

العنف �صواء كان اإ�صاءة ج�صدية اأم اإهماًل 

اأم ا�صتغ�ًل جن�صياً.

وقد انطلقت قبل نحو عامني حملة 

حقهم  الأطفال،  »حماية  عنوان:  حتمل 

وق��اي��ة وحماية  اإىل  وت��ه��دف  وواج��ب��ن��ا«، 

الأط���ف���ال، وذل���ك يف اإط���ار ال��ت��زام لبنان 

التي  الطفل  حلقوق  العاملية  بالتفاقية 

وقع عليها عام 1990«.

وت���������ص����دد احل���م���ل���ة ع���ل���ى ال���ت���ع���ري���ف 

ب��الت��ف��اق��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة حل���ق���وق ال��ط��ف��ل، 

وخ�����ص��و���ص��اً امل������واد ال���ت���ي ت��ت��ح��دث عن 

واج����ب����ات ال�������دول امل���وق���ع���ة ع��ل��ي��ه��ا، م��ن 

اأن  تن�س على  التي   18 امل���ادة  امل���واد  تلك 

»تبذل الدول الأط��راف ق�صارى جهدها 

ل�صمان العرتاف باملبداأ القائل »اإن ك� 

الوالدين يتحم�ن م�صوؤوليات م�صرتكة 

عن تربية الطفل ومنوه، وتكون م�صالح 

ال��ط��ف��ل ال��ف�����ص��ل��ى م��و���ص��ع اه��ت��م��ام��ه��م 

الأ�صا�صي«.

ول������زي������ادة درج��������ة ال�����وع�����ي ب��ح��ق��وق 

الأط���ف���ال وح��م��اي��ت��ه��م، ت��ع��م��ل احل��ك��وم��ة 

اللبنانية على تفعيل دور و�صائل الإع�م 

يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة وت��ن�����ص��ي��ق اجل��ه��ود، 

���ص��م��ن ه��ي��ئ��ة اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ا���ص��م �صبكة 

حقوق  اأن�����ص��ار  اللبنانيني  الإع���م��ي��ني 

ال�صوؤون  وزارة  بح�صب  والهدف  الطفل، 

الإع����م  و���ص��ائ��ل  »ق��ي��ام  ه��و  الجتماعية 

والتعريف  املجتمع  وت��وع��ي��ة  ب��ن��اء  ب���دور 

بالرامج املخ�ص�صة لذلك، والتي تركز 

على حقوق الطفل ب�صكل خا�س«.

وم��ن تلك ال��رام��ج ت�صجيع الأه��ايل 

اأطفالهم  التعامل بحب وحنان مع  على 

ك���ي ي�����ص��ع��روا ب����الأم����ان، وال��رتك��ي��ز على 

ت��ع��ل��ي��م��ه��م اأه��م��ي��ة ال��ت�����ص��ام��ح واك��ت�����ص��اب 

مهارات الإقناع، والت�صجيع املعقول الذي 

يعني اعرتاف الأهل باإجنازات اأطفالهم.

املدنية  احلم�ت  من  العديد  وهناك 

يف هذا الإطار، وتهدف هذه احلم�ت اإىل 

دعم م�صودة قانون يجرم العنف الأ�صري، 

ق��ان��ون  ل��ب��ن��ان  يوجد يف  ل  الآن  ف��ح��ت��ى 

مدين يحكم العنف الأ�صري، وكل ما هو 

متوّفر فقط بع�س الرامج التي ت�صاعد 

اأن��ه  اإل  وال��ت��دخ��ل،  التدريب  التوعية،  يف 

ا�صرتاتيجية  و�صع  على  العمل  الآن  يتم 

ملناه�صة العنف �صد الطفل.

درا�شات متفرقة

وك��ان��ت درا���ص��ة مت اإجن��ازه��ا م��ن قبل 

جمعية »كفى عنفاً وا�صتغ�ًل«، بالتعاون 

اأظ��ه��رت  للطفولة،  الأع��ل��ى  املجل�س  م��ع 

تفاقم التعديات بحق الأطفال يف لبنان، 

»اإن  �صماحة ع�صو اجلمعية  ليال  وقالت 

نتائج الدرا�صة تظهر اأن 16 يف املئة ممن 

تعر�صوا  اإنهم  قالوا  الدرا�صة،  �صملتهم 

لتحر�س جن�صي، فيما تعر�س 50 يف املئة 

لعنف ج�صدي، وتعر�س 60 يف املئة لعنف 

معنوي«.

اإىل   الإح�������ص���اءات  ت�����ص��ري  ذل����ك،  اإىل 

الأطفال  �صوء معاملة  ن�صب متفاوتة يف 

امل���ئ���ة يف  34 يف  امل���ح���اف���ظ���ات: م����ن  ب����ني 

ال�صمال اإىل 26 يف املئة يف جبل لبنان، 17 

يف املئة يف البقاع، 8 يف املئة يف بريوت و5 

يف املئة يف اجلنوب.

امل��ئ��ة م���ن فئة  58 يف  ن�����ص��ب��ة  وه���ن���اك 

فئة  املئة من  و41 يف  الع��ت��داء اجلن�صي 

الع��ت��داء اجل�����ص��دي، واإزاء ه��ذه الأرق���ام 

ال������واردة يف امل��ج��ل��ة ال�����ص��ادرة ع��ن وزارة 

العدل بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة، 

ال��ق��وان��ني  اأن  ن�صتنتج  اأن  اإل  ي�صعنا  ل 

والتفاقيات املوقع عليها حلماية الطفل 

للتطبيق،  الكثري  ينق�صنا  لكن  ك��ث��رية، 

ع��ل��ى ال��رغ��م  م��ن اأن ل��ب��ن��ان ح��ق��ق ع���دداً 

الطفل  بحقوق  املتعلقة  الإجن����ازات  م��ن 

عام  للطفولة  الأع��ل��ى  املجل�س  ك��اإن�����ص��اء 

.1994

ال��ع��ن��ف الأ���ص��ري  ارت���ف���اع وت���رية  اإزاء 

يف لبنان وع��دد من ال��دول العربية رغم 

العائلية،  وال��رواب��ط  بالقيم  نتغنى  اأننا 

ك��ان  اإذا  ع��م��ا  ال��ن��ه��اي��ة  ال�����ص��وؤال يف  يبقى 

اإىل  العربية  بلداننا  يف  التوجه  املطلوب 

و�صع قوانني حلماية الطفل من اأ�صرته 

البلدان  يف  املتبعة  ال��ق��وان��ني  غ���رار  على 

الغربية  البلدان  ه��ي  فكثرية  الغربية؟ 

ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ق���وان���ني ���ص��ارم��ة يف ه��ذا 

طفل  اأي  ي�صتطيع  بحيث  اخل�����ص��و���س، 

ال��ه��وات��ف  م��ن  ه��ات��ف  اأي  م��ن  يت�صل  اأن 

املنازل  امل��وج��ودة يف كل مكان، ويف ج��وار 

الأ���ص��رة،  مواجهة  يف  لتنجده  بال�صرطة 

وك����اأن الأ����ص���رة تعي�س ح��ال��ة ���ص��دام بني 

اأعداء ولي�س بني اأ�صخا�س يجمعهم الود 

واملحبة، و�صلة الدم والرحم.

هناء علّيان
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أطفال بعمر الورود تسحق عظامهم حتى الموت

عـنـدما يتـحول الطفـل إلى فشة       خـلـق لــذويـــه

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

اآلثار على الطفل

العنف �صد الأطفال موجود يف كل مكان، هو موجود يف املنزل والأ�صرة، 

يف املدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية والرعائية والإ�ص�حية وال�صجون، واأي�صاً 

يف اأماكن العمل وال�صارع واملجتمع، والعنف �صد الطفل يت�صمن �صوء املعاملة 

اجل�صدية، اأو العاطفية، اأو الإيذاء اجلن�صي، اأو املعاملة القائمة على الإهمال، 

اأو غريها، مبا يت�صبب بحدوث �صرر فعلي  اأو ال�صتغ�ل لأغرا�س التجارة 

اأو احتمال حدوث �صرر ل�صحة الطفل، اأو بقائه، اأو تطوره، خ�صو�صاً عندما 

الطفل ثقته  اأو ي�صع  الطفل،  الإي��ذاء، يف موقع م�صوؤول عن  يكون مرتكب 

فيه، اأو يخ�صع ل�صلطته، ومن نتائج العنف املمار�س على الأطفال: هو حدوث 

م�صاكل �صحية وج�صدية وجن�صية، ثقة �صعيفة بالنف�س وبالآخرين، انطواء 

بالذنب،  ال�صعور  الإحباط،  وبالتوتر،  �صعور باخلوف  ال��ذات، عدوانية،  على 

اإدم��ان  من  انحراف  وال�صتيعاب،  الرتكيز  على  القدرة  وع��دم  ذهني  ت�صتت 

و�صرقة وكذب، وتاأخري مدر�صي و�صعوبات تعليمية وت�صرب مدر�صي.

إساءة جنسية

»الإ���ص��اءة اجلن�صية  ح��ول  لبنان  درا���ص��ة يف  اأج��ري��ت  �صنوات،   3 نحو  قبل 

للطفل، الو�صع يف لبنان«، من اإعداد جنان الأ�صطا، وزياد حمفو�س، وجيزيل 

وغوث  للطفولة،  الأعلى  املجل�س  مع  بال�صراكة  عناين،  وغيدا  �صاهني،  اأب��ي 

1 و16 يف  اأن  لناحية  بالأرقام،  اأن هناك ف�صيحة  ال�صويد، فتبني  الأولد يف 

املئة  يف   1،54 واأن  اجلن�صي،  للتحر�س  �صنوياً  يتعر�صون  الأط��ف��ال  من  املئة 

من الأطفال يتعر�صون �صنوياً للعنف اجل�صدي، واأن 8،40 يف املئة ي�صهدون 

واملعنوي يف  النف�صي  للعنف  يتعر�صون  املئة  ح��وادث عنف منزيل، و9،64 يف 

اآن معاً.

علماً اأن املواثيق الدولية تن�س على اأنه على الدول الأطراف: اأن تتخذ 

امل�ئمة  والتعليمية،  والجتماعية  والإداري����ة  الت�صريعية  التدابري  جميع 

حلماية الطفل من كافة اأ�صكال العنف اأو ال�صرر اأو ال�صتغ�ل، مبا يف ذلك 

الإ�صاءة البدنية اأو العقلية والإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�صاءة 

املعاملة، اأو ال�صتغ�ل، مبا يف ذلك الإ�صاءة اجلن�صية، وهو يف رعاية الوالد 

)الوالدين(، اأو الو�صي القانوين )الأو�صياء القانونيني( عليه، اأو اأي �صخ�س 

اآخر يتعهد الطفل برعايته.

من يعتدي على األطفال

ال�صكل  على  يتم  الأطفال  على  العتداء  ف��اإن  العاملية  الدرا�صات  بح�صب 

التايل يف الغالب:

70 يف املئة من العتداءات على الأطفال يرتكبها رجل البيت، 50 اإىل 70 
يف  يف املئة من الرجال الذين يعتدون على ن�صائهم يعتدون على اأطفاله، 70 

املئة من الن�صاء ال�ئي يتعر�صن ل�عتداء يعلن اأن املعتدي عليهن يعتدي 

على اأطفالهن اأي�صاً.
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امل�صرية،  الرئا�صية  االنتخابات  ك�صفت 

و�أّن  ل��ل��ت��و،  ب������د�أت  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �مل���ع���رك���ة  �أّن 

ت�شت�شر�س  �لع�شكر  بقيادة  �مل�شادة«  »�لثورة 

�لبلطجة  روح  و�أّن  �ل���درج���ات،  �أق�����ش��ى  �إىل 

وتفا�شيلها ت�شت�شري يف �شر�يني �حلياة.

بكر�شي  �لفوز  »بلطجة«  لي�شت حماولة 

كمر�شح  �شفيق  �أحمد  جماعة  من  �لرئا�شة 

ل��ل��ن��ظ��ام �ل��ب��ائ��د ع��ر رف�����س �ل��ن��ت��ائ��ج �لتي 

جانب  �إىل  مر�شي،  حممد  مناف�شه  حققها 

ت����غ����ّول �مل��ج��ل�����س �ل��ع�����ش��ك��ري ع����ر �إ�����ش����د�ر 

على  �لقب�س  حتكم  و�شالحيات  ت�شريعات 

�إاّل موؤ�شر�ت تدّل  �حلكم و�حلياة �ل�شيا�شية 

على ما ميكن �أن يكون عليه م�شري م�شر.

�ل���ذي  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل��ج��ل�����س  ���ش��دق  و�إذ� 

��شرت�تيجية  ���ش��م��ن  �مل���ن���اور�ت  يف  ي�شتمر 

ف��اإّن  �ل�شلطة،  على  �لقب�س  يف  �ال���ش��ت��م��ر�ر 

عليه تنفيذ وعوده وت�شليم �ل�شلطة للرئي�س 

�مل��ن��ت��خ��ب ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ه��ر �حل�����ايل، يف وق��ت 

بقناعة  مل�شر  �مل�شتقبلية  �ل�����ش��ورة  تتبلور 

�شديدة يف �ملرحلة �النتقالية.

و�ملرحلة �النتقالية و�إن مل يرد �لرئي�س 

�أن ت�شوبها ت�شفية ح�شابات وال �نتقام، فاإّنها 

حمكومة ب�شل�شلة �جر�ء�ت �شيما �أن �ملجل�س 

�لر�شمية  �لنتائج  �إع��الن  ��شتبق  �لع�شكري 

�ل�شلطة  يكّر�س  كي  �لرئا�شية  لالنتخابات 

ل��ن��ف�����ش��ه �إىل �أب����د �الآب����دي����ن، ب��ع��د حم��اول��ة 

جزئياً  جنحت  و�لتي  �لثورة  على  �النقالب 

يف حّل �لرملان.

و�لو�قع، �أّن »�الإعالن �لد�شتوري �ملكّمل« 

�شل�شلة  �ملنتخب  �لرئي�س  »ت�شليح«  يت�شمن 

�شلطات  »ت�شبيح«  وكذلك  �ل�شالحيات  من 

بحيث  �لع�شكري،  �ملجل�س  ل�شالح  برملانية 

يف  وال�شيما  بالن�س،  �لرئي�س  على  ��شرتط 

رئي�س  ق���ر�ر�ت  تكون  ال  �أن  �ملهمة  �لق�شايا 

مو�فقة  بعد  �إاّل  �ملفعول  �شارية  �جلمهورية 

�مل��ج��ل�����س �ل��ع�����ش��ك��ري، وم���ن���ع �الإع������الن عن 

�إن���ز�ل  �أو  �حل����رب،  �إع����الن  �شلطة  �ل��رئ��ي�����س 

يكن  مل  �إذ�  �ال�شطر�بات  ملو�جهة  �جلي�س 

حائز�ً على مو�فقة �ملجل�س.

�جلمهورية  رئي�س  على  �أّن  و�الأخ��ط��ر، 

�ملحكمة  �أم��ام  �لد�شتورية  �ليمني  ُيق�شم  �أن 

�ل�شعب،  جمل�س  �أم����ام  ول��ي�����س  �ل��د���ش��ت��وري��ة 

وهذ� ينال من موقع �لرئا�شة ومن جمل�س 

�ل�شعب.

�الأك��ر خطورة يف عملية  �مل�شائل  وم��ن 

�ملجل�س  �إق����د�م  �ل�شلطات  ع��ل��ى  �ل��ي��د  و���ش��ع 

�ل��ع�����ش��ك��ري ع���ل���ى ت�����ش��ك��ي��ل جل���ن���ة ���ش��ي��اغ��ة 

�شبه  �لنتائج  ب��روز  مع  بالتز�من  للد�شتور 

ون�شرها  �لرئا�شية  لالنتخابات  �لنهائية 

وك���اأن���ه ي�شابق  �ل��ر���ش��م��ي��ة ف����ور�ً  ب��اجل��ري��دة 

�شونها  �شلطة ال ميكن  على  خ��وف��اً  �ل��زم��ن 

حتى بالقوة.

وي�شرتط �ملجل�س �لع�شكري عدم �إجر�ء 

�شعب  جمل�س  الختيار  ت�شريعية  �نتخابات 

�لع�شكري  �ملجل�س  ح��ّل��ه  �ل���ذي  ب��دل  ج��دي��د 

عملياً  �شيو�شع  �ل��ذي  �لد�شتور  �إجن��از  قبل 

�ل��ذي  �لع�شكري  �ملجل�س  وتدبيج  ب��اإ���ش��ر�ف 

ي��ت�����ش��ّرف ب��ت��وّت��ر غ��ري م�����ش��ب��وق خ��وف��اً على 

الإحكام  زيادتها  ويريد  تاريخية،  �متياز�ت 

قب�شته على �مل�شريني.

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل����ك����ّون����ات  �أّن  �حل���ق���ي���ق���ة 

ت��غ��ّول  بغالبيتها  رف�����ش��ت  �مل�����ش��ري  لل�شعب 

�الإج����ر�ء�ت  �أن  باعتبار  �لع�شكري  �ملجل�س 

تنفيذ  عليها، متنع  �أقدم  �لتي  و�لت�شريعات 

ب��رن��ام��ج �ل��رئ��ي�����س �مل��ن��ت��خ��ب �ل����ذي �أّك����د �أّن 

�مل�شريني جميعاً يجب �أن يكونو� مت�شاوين 

يف �حل��ق��وق و�ل���و�ج���ب���ات حت��ت ���ش��ق��ف دول��ة 

م��دن��ي��ة دمي���ق���ر�ط���ي���ة م��ط��ل��ب��ي��ة د���ش��ت��وري��ة 

حديثة.

ل��ق��د �أق���ف���ل���ت م�����ش��ر ب����اب �الن��ت��خ��اب��ات 

ك��ث��رية، ال  �أب���و�ب���اً  لكنها فتحت  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 

�جلحيم،  ب��اب  �أحدها  يكون  �أن  �أح��د  يتمّنى 

�شيما �أن �ملجل�س �لع�شكري ي�شّر على قيادة 

�لثورة �مل�شادة الإجها�س كل منجز�ت �لثورة 

خطو�تها  ت�شتكمل  مل  و�ل��ت��ي  �حل��ق��ي��ق��ي��ة، 

»كامب  مبعاهدة  يتعلق  م��ا  خ�شو�شاً  بعد، 

�أن  ديفيد« مع �لعدو �ل�شهيوين �لتي يبدو 

�لع�شكري يريد �حلفاظ عليها حتى باأ�شنانه 

ليبقى يف �ال�شرتخاء.

ل���ذل���ك، ف������اإّن �أم������ام �ل��رئ��ي�����س �مل��ن��ت��خ��ب 

��شتعادة  معركة  �أولها  لي�س  معارك  �شل�شلة 

�ل�����ش��الح��ي��ات، ك��ي ال ي��ك��ون جم���ّرد و�ج��ه��ة 

حل��ك��م �ل��ع�����ش��ك��ري �ل�����ذي ي���ري���د م��دي��روه��ا 

و�إن بدون  �إحياء حكم ح�شني مبارك  �إع��ادة 

�شخ�شه، بحيث ال يهتم للعدو �لفعلي، و�إّنا 

يكّر�س قوته للد�خل.. �أي لل�شعب �مل�شري.

م��ن حزب  ك��ان  �إذ�  �جل��دي��د  �لرئي�س  �إّن 

�حلرية و�لعد�لة حمكوم بخطو�ت تطمينية 

ج��ري��ئ��ة ل��ك��ل �أط����ي����اف �مل��ج��ت��م��ع �مل�����ش��ري، 

و�لدميقر�طية،  �ل��وح��دة،  على  وبالتاأكيد 

و�لتنمية  و�ل��ق��وم��ي،  �لوطني  و�ال�شتقالل 

و�ل��ت��ج��ّدد  �الجتماعية  و�ل��ع��د�ل��ة  �مل�شتقلة 

�حل�شاري.

و�أمام �لرئي�س، �الأزمة �القت�شادية �لتي 

�لبنك  يف  �مل��ت��م��ث��ّل��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��وى  تعمل 

�لدويل و�شندوق �لنقد �لدويل على �بتز�زه 

م�شبقاً، من حيث �ل�شروط باأن عليه �إجناز 

قبل  �أي  �حل���ايل،  �ل�شهر  نهاية  قبل  خطة 

ُي��ق��ّدم �ل��ق��رو���س  ت�شّلم م��ه��ام��ه ر���ش��م��ي��اً ك��ي 

يفتح  ما  بالطبع،  م�شتحيل  وه��ذ�  �ملي�ّشرة، 

�أي�����ش��اً  �ب��ت��ز�زي��ة  �ل��ب��اب الن��دف��اع��ة خليجية 

�لدول  �أن  باعتبار  �ل�شيا�شي،  �مل�شتوى  على 

�خل��ل��ي��ج��ي��ة مت��ت��ل��ك ك��ت��ل��ة ن��ق��دي��ة ج��ام��دة 

وكبرية.

عر  �الن��ق��الب  تطويق  �لرئي�س  و�أم���ام 

ت��ل��ّم�����س ط��ري��ق �خل����روج م��ن ح��ق��ل �الأل��غ��ام 

لتطويقه  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ملجل�س  زرع���ه  �ل���ذي 

�ل��ذي  �ل�����ش��رك  ب��ه  يفجر  و�إاّل  و�إخ�����ش��اع��ه، 

ن�����ش��ب��ه ب����اإع����ط����اء ����ش���الح���ي���ات �الع���ت���ق���ال 

للمخابر�ت و�لع�شكري بحق �ملدنيني ملجّرد 

�ل�شبهة، وبالتايل تكري�س قانون �أخطر من 

قانون �لطو�رئ.

�مل��ح��ت��م��ل  �ل��رئ��ي�����س  �أّن  �مل����الح����ظ،  م���ن 

حممد مر�شي جتاوز حتى �الآن كل �ملطّبات 

�ل��ت��ي و���ش��ع��ه��ا ب��وج��ه��ه »ع�شكر  و�الإ�����ش����ر�ك 

��شتعادة  م��ن  يتمّكن  ف��ه��ل  دي��ف��ي��د«،  ك��ام��ب 

فعاليته  ت����رتّدد  ���ش��د�م  دون  �ل�����ش��الح��ي��ات 

�ل�شارع؟

هناك �شكوك كبرية حتوم حول �لق�شية، 

ولذلك، فاإّن �ملعركة قد بد�أت �الآن بني ثورة 

�ل�شعب �مل�شري و�لثورة �مل�شادة.

يون�س عودة
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عــربــي

�لربيع  ولي�س  �أن��و�ع��ه��ا،  على  و�ل��ف��و���ش��ى  �خل��ري��ف 

�ل�شائد  �لو�قع  على  �إطالقه  ي�شح  ما  هو  و�ال�شتقر�ر، 

هذه �الأيام يف كل من ليبيا وتون�س.

�ل���ف���و����ش���ى �مل�����ش��ل��ح��ة، و�����ش����ر�ع����ات �ل���ن���ف���وذ ب��ني 

�ملجموعات �ملختلفة، وت�شاعد �لثاأر �لقبلي يف �الأوىل، 

بتغيري  �ل�شعب  �أم���اين  و���ش��رق��ة  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  و�ن��ع��د�م 

�لعد�لة  و�ن��ع��د�م  و�لفقر  للتبعية  �مل��ول��دة  �ل�شيا�شات 

�الجتماعية يف �لثانية.

هذ� ما ميكن ��شتخال�شه من جمريات �الأحد�ث يف 

كال �لبلدين �لعربيني، ففي ليبيا تبدو �ل�شورة قامتة 

متاماً، وهي توؤ�شر �إىل �نزالقها �إىل �أتون �ل�شوملة بكل 

�لكلمة من معنى، حروب و�شر�عات ال نهاية  ما تعنيه 

لها تق�شي على وحدة �ملجتمع، ومتنع �إعادة بناء �لدولة 

�لدميقر�طية �لتي جرى �لتغني بها ع�شية �شقوط حكم 

�ال�شم،  �إال  منها  يبق  مل  �ليوم  فالدولة  �لقذ�يف،  معمر 

وما هو قائم على �الأر�س دويالت �الأحياء يف �لعا�شمة 

ع�شكرياً  جمل�شاً   135 وحدها  طر�بل�س  ففي  و�ملناطق، 

غياب  ظ��ل  يف  ويتقاتلون  �ملدينة  يف  �لنفوذ  يتقا�شمون 

�جلنوب  يف  �أم��ا  فاعلة،  حكومة  �أو  مركزية  �شلطة  الأي 

�لقبائل  ب��ني  م�شلحة  ف��ا���ش��ت��ب��اك��ات  و�ل�����ش��رق  و�ل���غ���رب 

�لعليا لالنتخابات  �للجنة  وعمليات وهجمات، ما جعل 

تقرر تاأجيل �النتخابات �لتي كانت مقررة يف 19 حزير�ن 

�جل����اري الخ��ت��ي��ار �مل���وؤمت���ر �ل��وط��ن��ي �ل��ع��ام ) �جلمعية 

�لتاأ�شي�شية( �إىل �ل�شابع من متوز، وال يعرف ما �إذ� كان 

باالإمكان ح�شول �النتخابات يف هذ� �ملوعد، �أم �شيجري 

�لتاأجيل جمدد�ً لعدم قدرة �حلكومة على تاأمني �شالمة 

�إجمال �لو�قع �لليبي  �أردنا  �لعملية �النتخابية، و�إذ� ما 

ميكننا ت�شجيل �الأتي:

�مل�شلحة  �مليلي�شيا  ح��ك��م  حت���ت  و�ق���ع���ة  �ل���ي���وم  ل��ي��ب��ي��ا   -

و�جلماعات �لقبلية �ملت�شارعة، وكل جهة تقيم �شلطتها 

ولها قانونها و�شجونها، وهذ� �لو�شع �شبيه مبا يح�شل 

يف �ل�شومال.

- �أما �لروة �لنفطية �لهائلة، فاإنها و�قعة حتت �شيطرة 

ملا يح�شل من  تهتم  �لتي ال  �لناتو،  �شركات دول حلف 

فو�شى، وهي تركز فقط على كيفية نهب هذه �لروة 

�لغربية، يف حني  �مل�شايف  �إىل  �ملتدفقة  �لكميات  وزي��ادة 

عائد�ت ليبيا �لبالغة نحو 60 مليار دوالر �شنوياً، فاإنها 

عر�شة للنهب ب�شبب غياب �لدولة وموؤ�ش�شات �لرقابة 

ممثلي  وت�شجيع  برعاية  �أن��و�ع��ه  على  �لف�شاد  و�نت�شار 

ح��ل��ف �ل��ن��ات��و ع��ل��ى غ����ر�ر م��ا ح�����ش��ل يف �ل���ع���ر�ق خ��الل 

مرحلة �الحتالل �لغربي له.

فاإنها مل  �لقانون،  �لدميقر�طية و�حلرية وحكم  �أما   -

�لتدخل  لترير  �ل�شوق  يف  طرحت  �شعار�ت  �شوى  تكن 

ثرو�تها  ونهب  نظامها  و�إ�شقاط  ليبيا  الجتياح  �لغربي 

�ال�شتعمارية  �ل���دول  قبل  م��ن  م�شبوق  غ��ري  نحو  على 

�شبيل  �أف�شل  �لقائمة  �لفو�شى  يف  ت��رى  �لتي  �لغربية 

الإلهاء �ل�شعب �لليبي عن ما تقوم به من �شرقة لرو�ته.

�لعربي  �لربيع  �شمي  ما  فيها  ب��د�أ  �لتي  تون�س  �أم��ا 

�لذي �شرعان ما حتول �إىل خريف، فاإن حماولة �إعادة 

من  �شريعاً  �نك�شف  �إنتاج نظام بن علي بوجوه جديدة 

�لتز�م �ئتالف �الأحز�ب �لتي تقا�شمت �حلكم مبو��شلة 

�لتي كانت متبعة يف مرحلة بن علي،  �ل�شيا�شات  نف�س 

قائمة،  ت���ز�ل  م��ا  ل��ل��غ��رب  فالتبعية  ود�خ��ل��ي��اً،  خ��ارج��ي��اً 

�للير�لية مل تتبدل، يف حني  و�ل�شيا�شات �القت�شادية 

�أن �ل�����ش��يء �جل��دي��د �ل���ذي ح�����ش��ل، ه��و ���ش��ع��ود ظ��اه��رة 

�لتيار  جانبه  و�إىل  غربياً،  �ملدجن  �ل�شيا�شي  �الإ���ش��الم 

�ل�شلفي �ملت�شدد �لذي ��شتفاد من �شعود حزب �لنه�شة 

�إىل �ل�شلطة ليك�شف عن وجه �ملعادي للقيم �حل�شارية 

�ل�شاعة  �إعادة عقارب  �إىل حماولة  و�ل�شعي  و�الإن�شانية 

�إىل �لور�ء با�شم �لدين عر �لتعدي على حرية �لتعبري 

�لتون�شي  �ملجتمع  ��شتفز�ز  �إىل  �أدى  و�العتقاد، وهو ما 

�لذي ينبذ �لتطرف.

و�إذ� كانت �حلكومة قد �شارعت �إىل �إلغاء �ملظاهر�ت 

لتجنب �لت�شادم يف �ل�شارع، �إال �أن ذلك ك�شف حماباتها 

�الإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  م��ن  ب���داًل  �مل��ت�����ش��دد  �ل�شلفي  للتيار 

�أما  �لتون�شيني،  حريات  على  �ملعتدين  بحق  �لقانونية 

حالة  ��شتمر�ر  من  قلقلها  تبدي  �لتي  �لغربية  �ل��دول 

ع��دم �ال���ش��ت��ق��ر�ر، وع���دم ق���درة �حل��ك��م �مل���و�يل لها على 

عر  تون�س  يف  تدخلها  تو��شل  فاإنها  �شلطانه،  فر�س 

ومن  �ملتطرفة،  �ل��ق��وى  مو�جهة  يف  �للير�ليني  دع��م 

خ���الل دع���م ومت��وي��ل �مل��ن��ظ��م��ات غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة حتت 

يافطة دعم �مل�شار �لدميوقر�طي.

�شطوة امليل�شيا يف طرابل�س

كموؤ�شر على �شطوة �مليلي�شيات �مل�شلحة، و�ل�شر�عات 

بري�س  �ن���رت  ل���»وك��ال��ة  ت��ق��ري��ر  ك�شف  بينها،  �مل��ح��ت��دم��ة 

بني  �ملتقطعة  »�ال���ش��ت��ب��اك��ات  ����ش��ت��م��ر�ر  ع��ن  �شريفي�س« 

�مليلي�شيات، و�الأن�شطة �الإجر�مية �مل�شلحة، يف �لعا�شمة 

قبل  م��ن  �لعنيفة  �الح��ت��ج��اج��ات  ع��ن  ف�شاًل  طر�بل�س 

و�حدة  دفعة  على  يح�شلو�  مل  �لذين  �ملتمردين  بع�س 

حتى من �حلكومة �النتقالية �لتي وعدت �شابقاً مببلغ 

2،400 دينار لكل فرد  �أو  عائلة  لكل  ليبي  دينار   4000
تعوي�شاً عما قامو� به �أثناء �ل�شر�ع«.

رئي�س  �لفيتوري  يزين  �لعقيد  عن  �لوكالة  ونقلت 

»�إن  ق��ول��ه:  بطر�بل�س  �لع�شكري  للمجل�س  �لعمليات 

�حلكومة ال تز�ل جديدة، وهي لي�شت قوية مبا يكفي 

لل�شيطرة على �لو�شع«.

ح�شني عطوي

خريف ليبيا وتونس: صوملة وفوضى
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ي���ت���ع���ر����س �ل������ع������ر�ق حل�������رب ع��ل��ى 

ج��ب��ه��ت��ني، ���ش��ي��ا���ش��ي��ة و�أم��ن��ي��ة الإ���ش��ق��اط 

�ل�شيا�شي  ونهجها  �لعر�قية  �حلكومة 

�لرتكي   - �لعربي  �مل�شروع  عن  �ملتمايز 

�ل��ع��ر�ق  ��شتعاد  وق��د  ب�����ش��وري��ة،  �ملتعلق 

موؤمتر  بانعقاد  متثل  �الإق��ل��ي��م��ي  دوره 

ودوره  �ل����ع����رب����ي����ة،  �ل����������دول  ج����ام����ع����ة 

�إي��ر�ن  بني  �لنووية  باملحادثات  �ل��دويل 

����ش��ت��ط��اع  وق����د  �ل�)5+1(،  وجم��م��وع��ة 

وحلفائه،  �ملالكي  ن��وري  بقيادة  �لعر�ق 

من منع حتويل �لعر�ق قاعدة �نطالق 

عر �حلدود �ملفتوحة لغزو �شورية، عر 

منطقة  وت��اأم��ني  و�ل��ق��اع��دة،  �ل�شلفيني 

ع����ازل����ة ل��ت��ج��م��ي��ع �ل����ق����وى �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

�شورية،  خ�شوم  م��ن  و�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة 

حت���ت غ���ط���اء جم��ل�����س ����ش��ط��ن��ب��ول وم��ا 

ي�شمى �جلي�س �ل�شوري �حلر، وع�شابات 

�خلطف وقطاع �لطرق �لذين يحملون 

لو�ء هذ� �جلي�س و�ملعار�شة �ل�شورية يف 

�خلارج.

باجلر�أة  تت�شف  �ملالكي  خطو�ت  �إن 

و�مل��ب��دئ��ي��ة ع��ن��دم��ا رف�������س �الن���خ���ر�ط 

ب��امل�����ش��روع �ل���غ���رب���ي و�أذرع��������ه �ل��ع��رب��ي��ة 

و�ل����رتك����ي����ة، و�ل�������ذي ي���رم���ي ل��ت��ف��ج��ري 

�ل���وط���ن �ل���ع���رب���ي ع���ر ق���ط���ار �ل��ف��ت��ن��ة 

ويقود  �لتكفريية،  ومفرد�تها  �ملذهبية 

ه�����ذ� �مل�������ش���روع �إق���ل���ي���م���ي���اً م����ع مت��وي��ل��ه 

وتغذيته �لثالثي )�لرتكي-�ل�شعودي-

�لقطري( وجتمعهم �أمور ثالثة:

 

- �لتبعية الأمريكا و�لتحالف �أو مهادنة مع 

»�إ�شر�ئيل«.

- �لتع�شب �ملذهبي.

- طموحات و�أحالم قيادة �الأمة �الإ�شالمية.

�أعد�ء �شورية  وبعدما عجزت جمموعة 

�الأردن  يف  �ل���ع���ازل���ة  �مل���ن���اط���ق  ت���اأم���ني  م���ن 

وتركيا ولبنان، �شعت �إىل �إ�شقاط �حلكومة 

�لعر�قية بحجة �إ�شقاط �ملالكي، مع معرفة 

ت�شكيل حكومة جديدة،  با�شتحالة  �جلميع 

مما �شيوؤدي �إىل زعزعة �لعملية �ل�شيا�شية، 

و�إحد�ث فر�غ �شيا�شي على م�شتوى �حلكم، 

وفق خطة منهجية الإث��ارة �لفتنة �ملذهبية 

�ل���ع���ر�ق  ي��ج��ع��ل  مم����ا  �الآن،  ي���ح���دث  ك���م���ا 

و�أج��ه��زة  �لفو�شى  حتكمه  م�شتباحاً  ب��ل��د�ً 

�ال�شتخبار�ت وخاليا �لقاعدة و�لتكفرييني 

وع�شابات �الإجر�م، ويفتح �الأر��شي �ل�شورية 

�ل�شيادة  ال�شتباحة  �لعر�قية  �لنافذة  عر 

�الإ�شالح  �شورية بحجة  وتخريب  �ل�شورية 

�ل�شورية  �ل�شاحتني  ودمج  و�لدميقر�طية، 

و�لقومية  �لعرقية  مبكوناتها  و�لعر�قية 

حمرقة  �إىل  ودفعها  و�ملذهبية،  و�لطائفية 

�حل���رب �الأه��ل��ي��ة وت��ف��ج��ري �ل��ق��ل��ب �ل��ع��رب��ي، 

جغر�فية  �شظايا  �إىل  �الأم���ة  ه��ذه  لتحويل 

�شفة  و�إعطائها  �الإثنية  �جلماعات  ت�شكنها 

�الإمار�ت و�لدول �لورقية �ل�شعيفة، الإلغاء 

مقومات �الأمة �لو�حدة �شو�ء على م�شتوى 

�الأمة �لعربية �لو�حدة الإ�شقاطها كيانيا، �أم 

كمنظومة  �الإ�شالمية  �الأم��ة  م�شتوى  على 

عقائدية وحما�شرتها بحدود �جلغر�فيا �أو 

فو�رق �ملذ�هب.

ب��ق��ي��ادة �ل��ث��ن��ائ��ي  �إن �مل�������ش���روع �ل���رتك���ي 

��شرت�تيجية  يعتمد على  )�أردوغان-�أوغلو( 

�ل����دخ����ول ل���ل���ع���ر�ق ع���ر �مل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق 

�لتز�مه  مع  يتناق�س  مبا  �ل�شنية،  �الأقلية 

�أ�ش�شها  �لتي  �لعلمانية  �جلمهورية  باأحكام 

�ل��ب��ار�ز�ين �لكردية  �أو عر بو�بة  �أت��ات��ورك، 

�أك��ر�د  �أردوغ��ان مع  مبا يتناق�س مع �شلوك 

ت���رك���ي���ا، ���ش��ال��ك��اً ط���ري���ق  �خل������د�ع و�ل��ن��ف��اق 

�ل�شيا�شي �مل�شمى حديثاً بالتكتيك �أو �ملناورة، 

�شورية، حيث  �أردوغ���ان يف  يفعل  كما  متاماً 

�الأ���ش��د  �لرئي�س  �أن  »�شحيح  ق��ائ��اًل:  ���ش��رح 

�أ�شخف  وه��ذ�  �شنية«،  زوجته  �أن  �إال  علوي، 

ت�����ش��ري��ح ���ش��ي��ا���ش��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الأح����د�ث 

�ل�شيا�شي  �لنفاق  يف�شح  و�ل���ذي  �ل�شورية 

للغرب و�أتباعه �لعرب و�الأتر�ك، باأن معركة 

ب��ه��دف �الإ����ش���الح، و�إن���ا  ���ش��وري��ة لي�شت  يف 

بهدف �إ�شقاط �لرئي�س على �أ�شا�س مذهبي، 

و�إ�شقاط �لرئي�س �أي�شاً ب�شبب نهجه �ملقاوم 

و�لتعليمات  ل���الإم���الء�ت  �خل�����ش��وع  وع����دم 

�ل��ت��ه��دي��د�ت �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �أو  �الأم���ريك���ي���ة 

ولدوره يف حمور �ملقاومة و�ملمانعة، و�لدليل 

ع��ل��ى ذل����ك م���ا ي�����ش��رح ب���ه ق�����ادة �مل��ع��ار���ش��ة 

�ل��ع��ل��م��ان��ي��ون منهم  �خل������ارج  �ل�������ش���وري���ة يف 

و�الإخو�ن �مل�شلمون على قنو�ت �لتلفزيونية 

�الإ�شر�ئيلية، وما �شرح به �ل�شيخ �لتميميي 

و»�إ�شر�ئيل« يف خندق  �ل�شنة  ب��اأن  يف حم�س 

و�حد �شد �لعدو �لو�حد حزب �هلل و�ملقاومة 

يف لبنان.. مع تاأكيدنا على �أن هذ� »�ل�شويخ« 

�ل�شنة  �أه���ل  ميثل  ال  فهو  �خل��ر  ���ش��دق  �إن 

من  �الأمريكية  �لطبعة  ميثل  بل  �ل�شرفاء، 

�شنة �لتكفري و�شطحية �لتفكري.

�إن زعزعة �لعر�ق تنبع �أي�شاً من خوف 

وهو�ج�س حكام �خلليج من �لدور �لعر�قي 

�أحجامهم  �إىل  �شيعيدهم  و�ل��ذي  �مل�شتجد، 

من  و�لفارغة  لها،  وزن  ال  �لتي  �لطبيعية 

من  �أكيا�شاً  �إال  متثل  وال  �مليد�نية  �لقيمة 

ت�شتعل  و�ل��غ��از،  للنفط  ون��اق��الت  دوالر�ت 

فبيوتهم  ب�شيط،  وبعمل  �شريعة  حلظة  يف 

من  وح�شونهم  �لعنكبوت،  بيت  من  �أوه��ن 

زجاج �شفاف ال ي�شرت عور�تهم.

�ل�����ع�����ر�ق و�أه�����ل�����ه �أق��������وى م����ن �ل��ف��ت��ن��ة 

و�الح��������ت��������الل.. و����ش���ت���ن�������ش���ر �الأم���������ة ع��ل��ى 

�لفكري،  و�لتهجني  و�لتدجني  �الن��ح��ر�ف 

و���ش��ت��ب��ق��ى �ل��ق��د���س ب��و���ش��ل��ة �ل�����ش��رف��اء من 

�لبع�س  غرق  مهما  و�مل�شيحيني،  �مل�شلمني 

ق�شد�ً �أو عن غري ق�شد يف �شبابة �الأهد�ف 

و�خليار�ت �خلاطئة �أو �مل�شبوهة.

WWW.alnnasib.com
د. ن�شيب حطيط

اليمن.. المخاض الـُمــّر في الخريف العربي

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

تفجري �إرهابي يف �لعر�ق                                                                                                    )�أ.ف.ب.(

مشــروع زعــزعة الـعــراق.. إلسقــاط ســوريـــة

�أي  �أر�س �جلنوب؛ وهو �ملر�دف ح�شب �ملوؤرخني الأر�س �ل�شمال  �ليمن تعني 

�ل�شام، كما �أن هناك قواًل �آخر هو �أن ��شم �ليمن جاء لوقوعها على ميني �لكعبة 

�مل�شرفة و�ل�شام لوقوعها على �شمالها.

وكانت  �ال�شتقر�ر،  �ملا�شي  �ل��ق��رن  ثالثينيات  مطلع  منذ  �ليمن  ت�شهد  مل   

�لطائف،  �تفاقية  مبوجب  �ل�شعودية  ��شتولت  حينما   ،1934 �لعام  يف  �لبد�ية 

�لبع�س من  وح��ائ��ل، ويذهب  وج��ي��ز�ن وجن��ر�ن  و��شعة منها ع�شري  �أر�����س  على 

�ليمنيني �إىل حتديدها بحدود �لطائف، ودليلهم على ذلك �أن �لرئي�س �إبر�هيم 

1974 و�قت�شر حكمه على ثالث �شنو�ت فقط،  حمدي �لذي توىل �ل�شلطة عام 

�أنه بينما كان يف زيارة لل�شعودية، وحتديد�ً ملنطقة �لطائف طرح معه �مل�شوؤولون 

زلت  م��ا  »�أن���ا  �حلا�شم:  ج��و�ب��ه  فكان  �لبلدين،  ب��ني  �حل���دود  تر�شيم  �ل�شعوديون 

نبد�أ من هذه  �ملو�شوع  ه��ذ�  ح��ول  �لتباحث  �أردمت  ما  و�إذ�  �ليمنية،  �الأر����ش��ي  يف 

�لنقطة«.

فكان �أن مت �غتيال �حلمدي بعد فرتة ق�شرية، وجاء بداًل منه �لرئي�س �لغ�شمي 

�أ�شهر قليلة، ليحل مكانه �لرئي�س على عبد�هلل �شالح، يف هذ�  �لذي �غتيل بعد 

�لعهد �شهدت �لعالقات �ل�شعودية - �ليمنية مد�ً وجزر�ً، لكنه حتا�شى �أي م�شروع 

طرح معه لرت�شيم �حلدود، يف نف�س �لوقت �لذي لعب فيه على �لوطنية �ليمنية، 

وهو ما جعل دول �خلليج �لعربي وحتديد�ً دول جمل�س �لتعاون �أماًل ومرجتى، 

وم�شدر قوة ي�شاعدها يف و�شع حد الأطماع �ل�شعودية يف �أر��شيها، ولهذ� قدمو� 

لليمن �مل�شاعد�ت �لنوعية، فالكويت بنت له جامعة �شنعاء وم�شت�شفيات ومد�ر�س 

يف خمتلف �ملناطق �ليمنية، ودولة �الإمار�ت قدمت �لعديد من �مل�شاريع �لتنموية 

�أقامت م�شاريع حيوية هامة، وكل  �إع��ادة بناء �شد م��اأرب، و�شلطنة عمان  �أبرزها 

ذلك بتمويل كامل من هذه �لدول.

يف مقابل ذلك، كانت �ل�شعودية ال ترتك و�شيلة من �أجل �لتخريب يف �ليمن، 

�لعاملة  �لكرى  �ليمنية  �جلالية  �شفوف  يف  خ�شو�شاً  �لوهابية،  �لدعوة  وب��ث 

يف  �لعمل  لليمنيني  تتيح  �لتي   1934 نتيجة التفاقية  و�لتي هي  �ل�شعودية،  يف 

�ل�شعودية.

وبهذ� كان الفتاً �أن موجة �لتطرف و�الإرهاب �لتي �أطلقت با�شم »�لقاعدة« كان 

�أ�شامة بن  ر�أ�شها جنل �أحد �أبرز رجال �الأعمال �ل�شعوديني من �أ�شل ميني وهو 

الدن، يف �لوقت �لذي كان ميولها وي�شرف عليها بندر بن �شلطان بن عبد �لعزيز 

�شفري �ل�شعودية يف و��شنطن وجنل وزير �لدفاع و�لطري�ن والحقاً ويل �لعهد.

و�لتطور �لبارز يف جمرى �حلياة �ليمنية، كان مع �حتالل �شد�م ح�شني �لكويت 

مما جعل  �لعر�قي،  �لغزو  �إىل  �شالح  عبد�هلل  علي  �نحياز  كان  وفيه  عام 1989، 

دعمها  �أو تخفف من  كالكويت،  لليمن  دعمها  �أ�شكال  كل  توقف  �ل��دول �خلليجية 

�إىل �شنعاء �إىل �أدنى �مل�شتويات كعمان و�الإمار�ت، �إ�شافة �إىل تر�جع �العتماد على 

�لعمالة �ليمنية، مما كان له �أثر �شلبي على عملية �لتنمية، و�نهيار قيمة �لريال 

�ل�شغط  م��دى، ويف طليعتها  �أق�شى  �إىل  ت�شتغله  �ل�شعودية  ما جعل  وهو  �ليمني، 

�شعودياً  �ملحتلة  �ليمنية  �الأر����ش��ي  عن  و�لتخلي  �لبلدين،  بني  �حل��دود  لرت�شيم 

مبوجب �تفاقية 1934.

طو�ل فرتة ع�شر �شنو�ت )1990 - 2000( كان �ل�شغط �ل�شعودي ي�شتد يف �أ�شكال 

مينية،  عاملة  يد  ��شتقد�م  ومنع  �ليمنية،  �لعمالة  طرد  عر  �قت�شادياً  خمتلفة، 

�أمنياً، عر ت�شريب عنا�شر �لقاعدة للتخريب يف �ليمن، و�جتماعياً و�شيا�شياً، عر 

�شر�ء �لذمم و�ل�شمائر للع�شائر و�لقبائل �ليمنية، �إ�شافة �إىل �شباط وم�شوؤولني 

على  للتوقيع  م�شطر�ً   2000 عام  نف�شه  �شالح  عبد�هلل  علي  وجد  ولهذ�  مينيني 

معاهدة جدة �حلدودية و�لتي �أدت �إىل �لتخلي �لنهائي عن مناطق ع�شري وجنز�ن 

�ألف كيلو مرت مربع. وجيز�ن، و�أي�شاً �إىل �قتطاع �أر��س مينية و��شعة بحدود 700 

و�إذ� كان هذ� �لتنازل لعلي عبد�هلل �شالح على �أمل �ل�شماح له باالن�شمام �إىل 

جمل�س �لتعاون �خلليجي، لكن ذلك مل يح�شل، كما ��شتمر �ل�شخ �ملايل للقبائل 

ول�شيا�شيني مينيني من قبل �ل�شعودية ل�شر�ء والئهم، يف وقت مل ي�شمح للعمالة 

�ليمنية باأن تعود كما يف �ملا�شي يف حرية �حلركة و�لعمل، مما ز�د من �أزمة �لنظام 

وو�شع من ماأزق علي عبد�هلل �شالح، �لذي وجد نف�شه �أمام �مل�شري �ملحتوم، لكن هل 

تعافت �ليمن بعده.

�إنه زمن �ملخا�س �لطويل �ملر، يف هذ� �خلريف �لعربي �لقا�شي.

حمرر ال�شوؤون العربية
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انعقدت قمة الع�شرين يومي 18 و19 من ال�شهر اجلاري 

وا�شنطن  فيه  ف��ق��دت  وق��ت  يف  باملك�شيك،  ك��اب��و���س  ل��و���س  يف 

�شاعدة  جمموعات  بروز  و�شط  اإرادتها  فر�س  على  قدرتها 

اأزمة  وو�شط  الدولية،  ال��ق��رارات  �شنع  يف  للم�شاركة  تطمح 

واالقت�شاد  اليورو  منظومة  تهدد  التي  اخلانقة  املديونية 

املتحدة،  ال��والي��ات  اإىل  عدواها  انتقال  احتمال  مع  العاملي، 

ولهذا ترّكزت جهود الرئي�س االأمريكي اأوباما، خالل القمة 

وعلى هام�شها، على ت�شجيل »اإجنازات« تدعم فر�س جتديد 

واليته، ولكنه مل يحقق اأي اخرتاق بارز على كافة ال�شعد.

منذ  مكثفة  حت�شريية  اجتماعات  القمة  انعقاد  �شبق   

البنك  وم�شوؤولو  امل��ال  وزراء  فيها  ا�شرتك  املا�شي،  �شباط 

املوؤ�ش�شات  االأورب���ي، وغريهم من  امل��رك��زي  والبنك  ال��دويل 

املالية واالقت�شادية، وتركزت املفاو�شات حول اإيجاد احللول 

لالأزمة االقت�شادية املتفاقمة على اأكرث من �شعيد، ولكنها 

ف�شلت يف ر�شم �شيا�شات اأو م�شاريع حلول تعر�شها على قادة 

جمموعة الع�شرين.

التق�شف  ل�شيا�شة  الداعمني  املحافظني  جن��اح  اأن  ورغ��م 

فر�شة  ال��ي��ورو  منظومة  اأع��ط��ى  اليونانية  االن��ت��خ��اب��ات  يف 

ترقب حذر الحتمال جلوء  فثمة  �شقوطها،  لتحا�شي  ثانية 

اأو  امل��ايل  العر�س  �شروط  مراجعة  اإىل  اجل��دي��دة  احلكومة 

اإعادة التفاو�س، وهذا ما تعار�شه اأملانيا ب�شدة.

القمة،  اأعمال  على  مهيمنة  االقت�شادية  االأو���ش��اع  ظلت 

اأي��ة ق��رارات حا�شمة على �شعيد  ولكن مل يتخذ امل��وؤمت��رون 

اأو حل االأزم��ة املالية،  تنمية حجم التبادل التجاري العاملي 

االقت�شادية  االأزمة  ملعاجلة  املطروحة  االقرتاحات  ومعظم 

الواقع،  اأر���س  على  للتحقيق  قابلة  غري  والعامل  اأوروب���ا  يف 

وعلى �شعيد منظومة اليورو، اكتفى املوؤمترون بو�شع الوزر 

االأكرب على الدول الغنية االأوربية للبحث عن حلول بعيداً 

من التم�شك بامل�شالح القومية اخلا�شة لكل منها.

تاأمني  يف  للم�شاهمة  وال��ي��اب��ان  ال�شني  ا�شتعداد  ورغ��م   

ال��ق��رو���س ل��ل��دول امل���اأزوم���ة ع��رب ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل، 

فقد بات مطلوباً من اأملانيا بالدرجة االأوىل، اأن تخرج من 

ح�شابها  على  ول��و  ال��ي��ورو  الإن��ق��اذ  ال�شحري  احل��ل  جعبتها 

اخلا�س.

القمة  م��ن  خ��رج  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اإن  ال��ق��ول  ميكننا 

االأمريكي من  االقت�شاد  اليدين على �شعيد حماية  �شفر 

ت��داع��ي��ات ال��و���ش��ع االأورب�����ي، واك��ت��ف��ى بت�شجيل ن��ق��اط على 

مع  لقائه  فبعد  االنتخابات،  يف  تعينه  ق��د  امل��وؤمت��ر  هام�س 

ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني خ��رج��ت ت�شريحات 

ح��دة  م��ن  تخفف  ال  ���ش��وري��ة  يف  ال��و���ش��ع  ح��ي��ال  ف�شفا�شة 

وكذلك  حللها،  امل�����ش��رتك  بالعمل  تعد  ولكنها  اخل��الف��ات 

احلال مع امللفات ال�شاخنة االأخرى املتعلقة بامللف النووي 

االإي��راين، وب�شكل خا�س مب�شاألة االإ�شرار على ن�شر الدرع 

ال�شاروخي يف تركيا وبلدان اأوروبا ال�شرقية واالدعاء باأنها 

ال ت�شتهدف رو�شيا.   

الغربية  الدوائر  حاولت  بوتني،  مع  اأوباما  لقاء  وع�شية 

ا�شتباق املفاو�شات بتطمني رو�شيا باأن م�شاحلها يف �شورية 

وكانت  م�شتهدفة،  لي�شت  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  وعموم 

وا�شنطن  ب��ني  ج��ار  البحث  اأن  مفادها  اإ���ش��اع��ة  اختلقت  ق��د 

ومو�شكو حول »و�شع �شورية ما بعد الرئي�س ب�شار االأ�شد«، 

االأمر الذي نفاه وزير اخلارجية الرو�شي، �شريجي الفروف 

وا�شتبعده باملطلق.

وي���رى امل��راق��ب��ون اأن ب��وت��ني ح��ر���س خ��الل لقائه اأوب��ام��ا 

رو�شيا  عتبات  على  ع�شكري  ن�شاط  الأي  رف�شه  تاأكيد  على 

من �شاأنه اأن ي�شّل قدراتها الدفاعية، اأو يبطل الدور الرادع 

االإع��رتا���س،  �شواريخ  ن�شر  خ��الل  من  النووية  لرت�شانتها 

واأو�شح للرئي�س االأمريكي تبعات الت�شابق على الت�شلح على 

الواليات املتحدة ورو�شيا على ال�شواء يف ظل تفاقم االأزمات 

االقت�شادية واملالية التي ت�شرب العامل.

وكان بوتني قد طلب من ال�شناعة الرو�شية، من �شمن 

برنامج �شامل لتحديث القدرة احلربية، تطوير ال�شورايخ 

بحيث تبطل عمل قواعد االعرتا�س اأو تخفف من فعاليتها، 

وقد الحظ بع�س اخلرباء الع�شكريني اأن ال�شاروخ الرو�شي 

الذي ظهرت �شهبه يف �شماء ال�شرق االأو�شط موؤخراً، مل يكن 

الظاهر بال توجيه  �شقوطه  بل كان  فا�شلة،  اإط��الق  جتربة 

ج��زء م��ن ب��رجم��ة ت��ه��دف اإىل تتويه ���ش��واري��خ االع��رتا���س 

نحو  �شريه  خ��ط  ال�����ش��اروخ  يتابع  اأن  قبل  م��ع��دودة  لدقائق 

الهدف املطلوب.

ولو �شحت هذه التقديرات، يكون بوتني قد ت�شلح مبوقف 

�شلب يف وجه املفاو�س االأمريكي، االأمر الذي ي�شع رو�شيا 

الرعب  ت���وازن  �شعيد  على  ن�شبياً  اأف�شل  و�شع  يف  جم���دداً 

الذي �شاد اإبان احلرب الباردة، ومن جهة اأخرى، تتعّزز بهذا 

م�شداقية  وتكت�شب  ال�شاخنة  امللفات  من  الرو�شية  املواقف 

اأكرب وتاأثرياً ال ي�شتهان به، ويف هذا ال�شياق، لن يكون �شهاًل 

لعقد  الرو�شية  ال��دع��وة  تعّطل  اأن  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  على 

باتت  ال��دع��وة  اأن  خ�شو�شاً  ال�شوري،  الو�شع  ح��ول  موؤمتر 

املحيطة  االإقليمية  وال��دول  املتحدة  االأمم  باهتمام  حتظى 

القوى يف االحتاد  اإي��ران، ورمبا تقنع بع�س  ب�شورية ومنها 

االأوربي.

عدنان حممد العربي

املخا�ض الع�سري الذي تكابده القوى الدولية هذه الأيام، 

ال�سيا�سية،  الإرادات  متعدد  جديد  ع�سر  بولدة  يب�سر  بداأ 

بعد �سيطرة اأمريكية اأحادية اجلانب لأكرث من عقدين، كل 

باتت  الأي��ام   هذه  القرار  عوا�سم  يف  جتري  التي  اللقاءات 

مفتوحة على نقاط ال�ستباك ال�سيا�سي.

النووي  امللف  ب�ساأن  مو�سكو  يف  اجل��اري��ة  املفاو�سات   

الإيراين �ستوؤثر على نتائج لقاء قمة روؤو�ساء الدول الع�سرين 

عليه  التفاق  يتم  وما  املك�سيك،   - كابو�ض  انعقدت يف  التي 

واجتاهاته،  القادم  ال��دويل  للم�سهد  �سيوؤ�س�ض  وهناك  هنا 

من  م��زي��د  نحو  تتجه  الأم���ور  ك��ان��ت  اإذا  قريبًا  و�سيت�سح 

وبناء  الأو�سط،  ال�سرق  يف  والع�سكري  ال�سيا�سي  الت�سعيد 

تقبل  وم��دى  الإي���راين  ال��ن��ووي  امللف  م�سار  �سيتحدد  عليه 

و�سيتقرر  طهران،  يف  اليورانيوم  لتخ�سيب  الدويل  املجتمع 

ما اإذا كانت اإيران �ستح�سر لقاء جمموعة الت�سال الدولية 

بدياًل  ليكون  اإليه مو�سكو يف جنيف  التي دعت  �سورية  حول 

عن موؤمتر اأ�سدقاء �سورية، ولكن هذة املرة تريد مو�سكو اأن 

يكون لقاء جنيف مبظلة اأممية وبرعاية الأمم املتحدة.

كانت  الدولية  وامل��وؤمت��رات  اللقاءات  هذه  اإىل  الطريق   

ال�سيا�سية والع�سكرية كانت عديدة  �ساقة و�سعبة والر�سائل 

الربيك�ض  جمموعة  قبل  من  املدعوم  الرو�سي  اجلانب  من 

واملوؤثر،  القوي  ال�سيني  املوقف  من  وخ�سو�سًا  الدولية، 

الكتلة  بهذه  امل�سلح  الرو�سي  ال�سيا�سي  املوقف  ب��ات  ورمب��ا 

ال�سيا�سي لالحتاد  اأقوى بكثري من احلجم  الهائلة،  الدولية 

ال�سوفياتي ال�سابق، بوتني الزعيم املدجج بهذه القوة ذهب 

ملجمل  طريق  خارطة  لو�سع  ي�سعى  وهو  اللقاءات  هذه  اإىل 

جديدة،  دولية  ق��وى  م��وازي��ن  ولإر���س��اء  الدولية،  الأو���س��اع 

الإيراين  النووي  امللف  تتخطى  باتت  الرو�سية  امل�سالح  لأن 

قامت  ولذلك  الدولية،  ال�سطرجن  رقعة  يف  ال�سورية  والأزمة 

بالتح�سري لهذه  اللقاءات بالإجراءت التالية:

الرو�سية يف  احلربية  الطائرات  عمليات حتليق  �سعدت 

اأجواء القطب ال�سمايل.

من  قريبة  مناطق  اإىل  ا�سرتاتيجية  غوا�سات  اأر�سلت 

�سواحل اأمريكا الغربية.

ال�سرتاتيجي  البالي�ستي  ال�����س��اروخ  جت��رب��ة  اإج����راء 

)بوتول( الذي اأنار �سماء ن�سف الكرة الأر�سية وحري علماء 

الفلك يف ر�سالة عنيفة جدًا للجانب الأمريكي.

اإر����س���ال ح��ام��الت ال��ط��ائ��رات وال�����س��ف��ن احل��رب��ي��ة اإىل 

ال��دف��اع  وزارة  يف  �سابط  اإع���الن  م��ع  ال�سورية  ال�سواحل 

الرو�سية، اأن هذه ال�سفن اأر�سلت اإىل �سواحل البحر الأبي�ض 

�سورية،  على  حمتمل  خارجي  اعتداء  اأي  ل�سّد  املتو�سط،  

واإج��راء  طرطو�ض  يف  الرو�سية  البحرية  القاعدة  وحماية 

مناورات رو�سية �سينية �سورية على ال�سواحل ال�سورية.

اإقليمي  يف  املتمركزة  الرو�سية  القوات  ق��دارات  تعزيز 

�سم  ومنع  ال�سرقية  اأوروب��ا  يف  واأبخازيا  اجلنوبية  اأو�سيتا 

وا�سنطن  ومطالبة  الناتو  حلف  اإىل  اأوكرانيا  اأو  جورجيا 

بالبتعاد عنهما.

التوعد بتدمري الدرع ال�ساروخي الأمريكي املزمع ن�سره 

يف اأوروبا اإذا هدد املجال احليوي لالأمن القومي الرو�سي.

كافة  دف��ع��ت  والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال��ر���س��ائ��ل  ه���ذه 

الأطراف اإىل تربيد الأجواء يف موؤمتري مو�سكو واملك�سيك، 

واعتماد �سيا�سة املفاو�سات، ثم املفاو�سات، لإيجاد احللول 

واملف�سلية،  املتفاقمة  الدولية  الأزمة  للخروج من  ال�سيا�سية 

اأن احللول الأخرى التي يلوح بها البع�ض،  لأن اجلميع يعلم 

وخ�سو�سًا »اإ�سرائيل« كارثية ولن ينجو منها اأحد.

 الرو�سي يعترب اأن �سرب �سورية اأو اإيران بداية لتقوي�ض 

لدوره  القومي، و�سقوطًا  الداخلي، وتهديدًا لأمنه  ا�ستقراره 

وح�سوره التاريخي على ال�ساحة الدولية.

الإ�سرائيلي  التن�سيق  والالفتة،  امللتب�سة  الظواهر  من   

لدرجة  م�سبوقة،  غري  م�ستويات  اإىل  و�سل  الذي  الأمريكي 

مبا�سرة  اأبيب  تل  اإىل  بغداد  من  ع��اد  الأم��ريك��ي  الوفد  اأن 

الذهاب  قبل  حتى  املحادثات،  اأج��واء  يف  ال�سهاينة  لو�سع 

اإىل وا�سنطن واإطالع الإدارة الأمريكية عليها، وعقد الوفد 

الأمن  وم�ست�سار  ب��اراك  اإيهودا  احل��رب  وزي��ر  مع  اجتماعًا 

بدا  �ساعات، حتى  يعقوب عميدور على مدى ثالث  القومي 

اأن الكيان ال�سهيوين هو الطرف الفاعل واملقرر ولكن غري 

امللف  مفاو�سات  يف  الدولية   )5+1( جمموعة  مع  امل�سارك 

النووي الإيراين.

�ستكون  الوقت  ك�سب  اأ�سلوب  تعتمد  كانت  التي  طهران 

مبيعات  حظر  ب��دء  مع  التكتيك  ه��ذا  تبديل  على  م�سطرة 

النفط بداية ال�سهر املقبل، الذي يحاول الأمريكي من خالله 

ال�سغط على الداخل الإيراين لتاأجيج و�سع ال�سارع وتعميق 

الأزمة القت�سادية، ولكن يتوقع الإيرانيون اأن ينقلب ال�سحر 

على ال�ساحر يف بداية اأيلول عند ازدياد الطلب العاملي على 

النفط، مما قد يرفع الأ�سعار اإىل م�ستويات قيا�سية، وي�سبب 

بالتايل اأزمة اقت�سادية عاملية جترب اجلميع على العودة اإىل 

النفط الإيراين.

جهاد ال�ضاين
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في ضوء  فشل »قمة العشرين« بحل األزمة المالية

أوباما يبحث في المؤتمر عن »إنجازات« تنقذ حملته الرئاسية

قمة الع�سرين يف املك�سيك                                                                                                                )اأ.ف.ب.(
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عن  ونكتب  ون��ق��راأ  ن�سمع  ونحن  ع��دي��دة،  عقود  منذ 

حياة  على  وت��اأث��ريه��ا  الأري����اف،  م��ن  الهجرة  م�سكالت 

وكثريًا  حميطها،  يف  الع�سوائية  املناطق  وانت�سار  امل��دن، 

امل�سكالت،  تلك  حلل  املقرتحة  امل�ساريع  اأن  نالحظ  ما 

الطرقات،  �سق  ت�سمل  اأكمل وجه، قد  تنفذ على  والتي ل 

وبناء  ال�سحي،  وال�سرف  واملياه  الكهرباء  �سبكات  ومد 

ُتطرح  ما  ن��ادرًا  ولكن  ذل��ك،  اإىل  وما  الالئقة،  امل�ساكن 

لتفادي  وممكن  عقالين  كحّل  املعاك�سة  الهجرة  فكرة 

�ساحلة   بيئات غري  الب�سر يف  حياة  على  الثقيلة  التبعات 

لل�سكن والعمل. 

بكرثة  تنمو  التي  الع�سوائية،  املناطق  اأن  اأحد  ينكر  ل 

البلدان  يف  وخ�سو�سًا  الأر����ض،  بقاع  كل  يف  امل��دن  ح��ول 

بكرامة  ول  الب�سر  بحياة  تليق  ل  والعربية،  الإ�سالمية 

من  �سكل  باأي  وجودها  تربير  بالتايل  يجوز  ول  الإن�سان، 

الأ�سكال، ومهما بلغت الذرائع من »الواقعية واملنطق«. 

اأب��رز  بتحديد  ي��ب��داأ  احل��ل��ول  ع��ن  اجل��دي  البحث  اإن 

العي�ض  �سبل  من  الأري���اف  �سكان  حرمت  التي  الأ�سباب 

املمنهج  ال��ت��خ��ري��ب  م��ن  ع��ام��ًا  خم�سني  فبعد  ال��ك��رمي، 

لقت�ساديات الأرياف التي اعتمدت مبداأ الكتفاء الذاتي 

بالزراعة وتربية الطيور واملوا�سي، تبني اأن عمليات اخلداع 

والإغراء والتهجري الق�سري، كانت من اأهم الأ�ساليب يف 

»جرجرة« النا�ض اإىل احلياة املدينية.

الغذائية  ب��امل��واد  ال��ف��ق��رية  ال����دول  ت��زوي��د  مت  اأوًل، 

الأ���س��ا���س��ي��ة ب��اأ���س��ع��ار م��دع��وم��ة ح��ت��ى ان��ع��دم��ت اجل���دوى 

املزارعون  تخلى  اأن  وبعد  املحلي،  لالإنتاج  القت�سادية 

بالتزاماتها  الكربى  ال��دول  اأخّلت  ن�ساطهم،  عن  نهائيًا 

وتركت امل�ستهلكني حتت رحمة الأ�سعار العاملية التي ترتفع 

حتى  �سقفًا  اجلنوين  لرتفاعها  نرى  ولن  عام،  بعد  عامًا 

ينعدم الأمن الغذائي ل�سعوب باأكملها.

املدينية  احلياة  على  اجلديدة  الأج��ي��ال  اعتادت  ثم 

ل�سراء  مزيفة  وب�سهولة  الكاذبة،  بالرفاهية  اأغرتهم  التي 

الكماليات من املعا�سات والأجور واملداخيل املحدودة، التي 

تتال�سى قدرتها ال�سرائية تدريجيًا ب�سبب الت�سخم والغالء 

الفاح�ض.

لي�ست  امل��دن  يف  القت�سادية  الن�ساطات  جميع  اإن 

الإ�ستهالكي،  والنمط  اخلدمات  على  تقوم  بل  اإنتاجية، 

مما يح�سر التناف�ض بني ال�سكان على حفنة حمددة من 

وحتميل  بال�ستدانة  الأوىل  بالدرجة  تتوفر  التي  الأم��وال 

خزينة الدولة اأعباء فوق طاقتها اإىل حد الإفال�ض العام.

الغذائية  للمواد  املنتجة  ال�سركات  �سادرت  واأخ��ريًا، 

الفالحني  وط��ردت  املياه،  وم�سادر  الزراعية  امل�ساحات 

املناطق  اإىل  اللجوء  على  واأجربتهم  قراهم  من  بالقوة 

وكافة  والفقر،  والعوز  البطالة  وط��اأة  ليعانوا  الع�سوائية، 

والإن��ح��الل  واجل��رمي��ة  الف�ساد  ب��وؤر  تنمي  التي  الظواهر 

الجتماعي، وبكل ب�ساطة، ل ميكن اخلروج من هذا املاأزق 

اإل باإنهاء م�سبباته، فنبداأ من حيث انتهت اإليه:

من  والتقليل  الحتكارية  ال�سركات  مواجهة  اأوًل، 

ب��اإع��ادة  خ�سو�سًا  والق��ت�����س��ادي،  ال�سيا�سي  ن��ف��وذه��ا 

رهنها  ب�سبب  اأو  بالقوة  م�سادرتها  متت  التي  الأرا���س��ي 

للبنوك الكربى، اإىل مالكيها الأ�سليني.

وثانيًا، ت�سجيع الأهايل من الذين ما زالوا يحتفظون 

ببيوتهم الريفية اإىل العودة اإليها، وتدريبهم جمددًا على 

الزراعي،  الن�ساط  من  الذاتي  اكتفاءهم  يوؤمن  ما  اإنتاج 

امل�سبوهة  الدولية  امل�ساعدات  منظمات  اأوهمتهم  ال��ذي 

بعدم جدوى الإنتاج غري املوجه لل�سوق، فهوؤلء �سريبحون 

كرامتهم واأمنهم الغذائي، ولن يخ�سروا من هجرهم املدن 

�سوى مذلة العي�ض، وحفنة من النقود الآيلة حتمًا لفقدان 

قيمتها. 

تتالءم  لكي  املدينية«  »املرفهات  بع�ض  تكييف  وثالثًا، 

من  ال�ساب  اجليل  ي�ستفيد  بحيث  الريف،  يف  احلياة  مع 

اأم��ام  عائقًا  تقف  اأن  دون  واحل�سارة«  »التقدم  مظاهر 

الذي مل مينع علماء  املنتج،  الزراعي  العمل  م�ساركته يف 

العلمي  التح�سيل  م��ن  وفال�سفتها  ال�سابقة  الع�سور 

والبحث والإبداع. 

الأري��اف  يف  البقاء  �سبل  انعدام  باأن  القول  ي�سح  قد 

قد دفع النا�ض للهجرة بحثًا عن »لقمة العي�ض« يف مواطن 

اإرادت��ه��م  مب��لء  ي��خ��ت��اروا  املهاجرين مل  ول��ك��ن  ج��دي��دة، 

احلرة حتمل العي�ض يف بيئات ينعدم فيها العي�ض الكرمي، 

والأمان ال�سخ�سي والأمن الغذائي، ول �سيء ي�سمن هذه 

مباركة  ذاتها  بحد  هي  باأر�ض  التم�سك  �سوى  ال�سرورات 

واآمنة.

ع. العربي
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بــــــروفــــــــايـــــــــل
القضّية الفلسطينّية 

ومحاوالت اإلقصاء والتهميش
بالق�سّية  ع�سف  ال���ذي  وامل��ري��ر  ال�ساغط  ال��واق��ع  وه���ذا  م���ّدة  منذ 

الأمريكّية  امل��وؤام��رات  من  كبري  ل�سيل  نتيجة  ج��اء  وال��ذي  الفل�سطينّية، 

اخل��الف��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  الق�سّية،  ه��ذه  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  وال�سهيونّية 

والن�سقاق  ال�سعف  من  واملزيد  املزيد  اإىل  يوؤّدي  الداخلّية،  الفل�سطينّية 

على �سعيد املوقف الفل�سطينّي، الذي هو املعنّي، قبل اأّي اأحد اآخر، باإجناح 

الق�سّية الفل�سطينّية و�سيانتها واحلفاظ عليها، واإىل املزيد من الرتاجعات 

على امل�ستوى الر�سمّي، بالرغم من كّل ما قّدمه ال�سعب الفل�سطينّي املظلوم 

وامل�سّحي من دماء وت�سحيات يف �سبيل وطنه الغايل والعزيز، حتى و�سل 

الأمر - ولالأ�سف ال�سديد - ببع�ض الفئات الفل�سطينّية اإىل قّوات �سرطة 

باملعلومات  ال�سهاينة  وتزّود  وتعتقلهم،  الفل�سطينّيني  املجاهدين  تراقب 

عن وجودهم واأعمالهم وطبيعة حتّركاتهم وتركيبة عائالتهم.. 

كما �ساهدنا اأي�سًا دخول بع�ض الف�سائل الفل�سطينّية يف خّط الت�سوية 

املذّلة، مبدية خ�سوعها التاّم للمناخ ال�سيا�سّي الذي ا�ستطاعت اأمريكا اأن 

العار  اّتفاقّيات  ويف  الت�ساومّية  العملّية  يف  ومنخرطة  املنطقة،  يف  توجده 

التي تبيع فل�سطني الق�سّية والوطن والرتاب والإن�سان.. وبعد تاريخ ن�سايّل 

وجهادّي طويل، اأخذت هذه الف�سائل متيل نحو الدعة والراحة والنخراط 

اأزيز  اأجواء اخلطابات ال�سيا�سّية والتحّركات الدبلوما�سّية، بعيدًا عن  يف 

بع�ض  فتيل  نزع  مّت  وهكذا  الدّبابات..  وهدير  البنادق  ودوّي  الر�سا�ض 

اأ�سبحت  حتى  الثورّية  اجّتاهاته  وُدّجنت  املقّد�ض،  الفل�سطينّي  البارود 

اأكرث ان�سجامًا مع املوؤمترات واأ�سواء الإعالم و�سالونات ال�سيا�سة، واأكرث 

ابتعادًا عن �ساحات الوغى والعّزة وال�سرف.

الق�سّية  هي   � الغد  يف  وكما  بالأم�ض،  كما   - اليوم  فل�سطني  ق�سّية  اإّن 

التنبيه  هنا  بنا  ويجدر  والعاملّي،  الدويّل  ال�سعيد  على  الأوىل  الإ�سالمّية 

اإىل بع�ض الأ�ساليب املاكرة التي تّتبعها ال�سهيونّية وال�ستعمار العاملّي يف 

موا�سلة جهودها الرامية اإىل تذليل وخنق وواأد الإرادة الثورّية التي مازالت 

و�ستبقى هي املحّرك احليوّي والقلب الناب�ض للق�سّية الفل�سطينّية، حيث 

اإّنها تعتمد طريقتني اأ�سا�سّيتني:

الأوىل: هي �سحن العرب بالعن�سرّية، من خالل اإ�سفاء طابع الأ�سالة 

على العروبة.

وذلك  احل��دود،  اأق�سى  اإىل  بهم  وال�ستهانة  العرب  حتقري  والثانية: 

بفر�ض العمالء املكّلفني بتحطيم جذور الثقافة الإ�سالمّية التي هي الرافد 

الأ�سا�سّي للح�سارة العربّية.

عملّية  يوا�سل  فهو  معًا،  الطريقتني  هاتني  العاملّي  ال�ستكبار  وميار�ض 

والقت�ساد  ال�سيا�سة  يف  الغربّيني،  الغزاة  اأم��ام  العربّية  ال�سعوب  اإذلل 

احلواجز  وزرع  الفوا�سل  تعميق  وعملّية  والثقافة..  والع�سكر  والأم���ن 

وال�سدود با�سم العروبة بني هذا اجلزء من اأّمتنا الإ�سالمّية الكربى وبني 

بقّية الأجزاء.

علي حم�ضن

مل ي��ك��ن ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري حم��م��د ح�شني 

مبارك يحلم يوماً، باأن ت�شل به احلال اإىل ما 

ورقته«  »انتهت  الذي  فالرجل  اليوم،  عليه  هو 

عند االأم��ريك��ي��ني مت االإل��ق��اء ب��ه على االأر����س 

على  عقوبة  من  بع�شاً  وينال  ال�شربات  يتلقى 

ما اقرتفه يف حق امل�شريني منذ ما قبل توليه 

الرئا�شة يف م�شر وحتى تنحيه. 

ك���ان ح�����ش��ن��ي م���ب���ارك »ورق������ة« رم���اه���ا وزي���ر 

كي�شنجر  ه��ري  االأ�شبق  االأم��ريك��ي  اخلارجية 

اأمام الرئي�س ال�شابق اأنور ال�شادات، وقد انتهى 

 30 نحو  وبعد   ،2011 عام  الورقة  مفعول هذه 

االأط���ول يف م�شر  الثانية  هي  احلكم  �شنة من 

بعد فرتة حكم حممد علي با�شا. 

العمالية  اال���ش��راب��ات  ت��زاي��د  ع�����ش��ره  �شهد 

ال�شرطة،  مراكز  يف  التعذيب  ظاهرة  وانت�شار 

وازداد  امل����راأة،  �شد  العنف  ظ��اه��رة  وا�شتفحال 

اإذ و����ش���ل ع��دد  ال�����ش��ج��ون،  امل��ع��ت��ق��ل��ني يف  ع����دد 

 18 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اإىل  ال�شيا�شيني  املعتقلني 

ا�شت�شراء  �شهد ع�شره  كما  اإداري،  معتقل  األف 

فيها  ت���ورط  معقولة،  غ��ري  درج���ة  اإىل  الف�شاد 

»امل��ال��ي��ة«  العائلة  م�شلحة  فكانت  اأوالده،  م��ع 

ب�شدة  عار�س  اأن��ه  حتى  الوطن،  م�شلحة  ف��وق 

م�شروعاً مفرت�شاً لبناء ج�شر بري يربط م�شر 

وال�شعودية عرب جزيرة تريان يف خليج العقبة، 

الب�شائع  ونقل  احل��ج��اج  تنقل  حركة  لت�شيري 

بني البلدين ولكن الرئي�س رف�س حتى ال يوؤثر 

على املنتجعات ال�شياحية يف مدينة �شرم ال�شيخ 

التي ي�شتثمر فيها مع عائلته املليارات.

 وهو ح�شب ت�شنيف جملة باردي االأمريكية 

يعترب الديكتاتور رقم 20 االأ�شواأ على م�شتوى 

ف��وري��ن  ت�شنيف  وح�����ش��ب   ،2009 ل��ع��ام  ال��ع��امل 

بولي�شي االأمريكية يحتل املركز ال�15 يف قائمة 

 ،2010 لعام  ال�شيئني«  ل�»اأ�شواأ  بولي�شي  فورين 

م�شتبداً  مطلقاً  »حاكماً  املجلة  اعتربته  حيث 

الوحيد  ال�����ش��اغ��ل  و�شغله  العظمة  داء  ي��ع��اين 

يف  حتى  ي�شك  ومبارك  من�شبه،  يف  ي�شتمر  اأن 

بقانون  عاماً   30 منذ  البالد  يحكم  وه��و  ظله 

وكان  للمعار�شة  ن�شاط  اأي  الإخ��م��اد  ال��ط��وارئ 

يجهز ابنه جمال خلالفته«.

طفولة  ع��ن  الر�شمية  املعلومات  ه��ي  قليلة 

مراحل  كل  تخت�شر  الذاتية  ف�شريته  مبارك، 

ال�شائعات عن  اأم��ام  املجال  فتح  ب�شكل  طفولته 

»ما�س يراه م�شيناً« فتم طم�شه، ومنها اأنه ولد 

وال��ده يعمل حاجباً  ك��ان  اأ�شرة فقرية حيث  يف 

مبحكمة بنها االبتدائية براتب �شهري يقل عن 

اخلم�شة جنيهات، كما كان والده قا�شي القلب 

و�شليط الل�شان ي�شربه ويهينه مبنا�شبة وبغري 

العمل  اإىل  واأخ��وت��ه  يدفعه  ك��ان  كما  منا�شبة، 

عمره،  م��ن  ال�شاد�شة  يتعد  مل  وه��و  باحلقول 

اأما والدته فكانت فالحة ت�شمى »نعيمة« وكان 

يف  يعي�شون  وحيدة  واأخ��ت  اأخ��وة  ثالثة  ملبارك 

منزل ورثه من جد مبارك.

كان ح�شني مبارك ال يهوي االختالط كثرياً 

باالآخرين، جمرد طالب عادي و�شاعده بنيانه 

املدار�س،  الهوكي يف  القوي على ممار�شة لعبة 

اأن يح�شل على درج��ات عالية يف  ك��ان م��اأم��واًل 

الثانوية حتى يتمكن من احل�شول على تعليم 

عال يف اجلامعة، ولكن يبدو اأن ذلك مل يحدث، 

غري اأن احلظ خدمه يف حياته كثرياً، فقد جنح 

يف االن�شمام للكلية احلربية عام 1947 م�شتغاًل 

وعندما  امل�شاهري،  القرية  اأبناء  الأح��د  و�شاطة 

وقعت م�شر اتفاقية الهدنة عام 1949 كان قد 

مر على مبارك عامان فقط يف الكلية احلربية، 

ومل يكن قد انتهى بعد من اإكمال برناجمه يف 

دفعته  اخت�شار  مت  اأن  بعد  الع�شكرية  الدرا�شة 

اأع��وام واأ�شبح  يف عامني فقط ب��داًل من ثالثة 

بذلك حا�شاًل على درجة اللي�شان�س يف العلوم 

الع�شكرية من الكلية احلربية. 

مل يعرف عن مبارك اأي ن�شاط يف ثورة 1953 

التي اأطاحت بامللكية، ومل يرتق اإىل اأي من�شب 

ت��درج  فهو   ،1973 ح��رب  بعد  م��ا  حتى  �شيا�شي 

واأث��ن��اء  تخرجه،  ف��ور  الع�شكرية  ال��وظ��ائ��ف  يف 

احل���رب ح���از ع��ل��ى اإع��ج��اب ال�����ش��ادات الإط��اع��ت��ه 

ل��الأوام��ر بعك�س ع��دد م��ن ال��ق��ادة ال��ذي��ن عرف 

الفريق  مثل  دائ��م��اً  ال�����ش��ادات  معار�شة  عنهم 

�شعد الدين ال�شاذيل رئي�س اأركان حرب القوات 

امل�شرية، ويف يف اأحد االأيام وبينما كان ال�شادات 

يت�شاور مع قادة اجلي�س حول قراره باال�شتغناء 

عن امل�شت�شارين ال�شوفيات، اعرت�س اأحد القادة 

وكانت النتيجة اأن قام ال�شادات بخلعه وتعيني 

مبارك بداًل منه كما قام ال�شادات بتعيينه نائباً 

الأرك���ان ح��رب القوات  ل��وزي��ر احلربية وق��ائ��داً 

اجلوية، كما قام با�شطحابه معه يف زيارة قام 

بها لالحتاد ال�شوفيتي يف ذلك الوقت.

وك�������ش���ف ال���دك���ت���ور خ���ال���د ف���ه���م���ي؛ اأ����ش���ت���اذ 

اأن م��ب��ارك  ب��اجل��ام��ع��ة االأم���ريك���ي���ة،  ال���ت���اري���خ 

ك��ان ي��راأ���س جلنة توثيق ال��ث��ورة ال��ت��ي ق��ام بها 

والتي   1952 ع��ام  يوليو  يف  االأح����رار  ال�شباط 

م�شكلة  اللجنة  وكانت  ال�شادات،  بت�شكيلها  اأمر 

لت�شوية ثورة 1952 .

ح�����ش��ني  اإق����ال����ة  ال���������ش����ادات  ق�����رر   1975 ويف 

ما  واآخ���ر  ال�شيا�شي،  وغ��رمي��ه  نائبه  ال�شافعي 

ت��ب��ق��ى م���ن رج����ال ع��ب��د ال��ن��ا���ش��ر وق����رر تعيني 

نائباً  م��ب��ارك  اختيار  ومثل  منه،  ب��داًل  م��ب��ارك 

بالذات،  داخل م�شر  لل�شادات مفاجاأة للجميع 

ك����ان اجل��م��ي��ع ي��ن��ظ��رون مل���ب���ارك م��ث��ل��م��ا ك��ان��وا 

ينظرون لل�شادات يف عهد عبد النا�شر: �شخ�س 

ال يفعل اأي �شيء �شوى اأن يردد كالببغاء »نعم« 

للرئي�س.

حسني مبارك: الدكتاتور الرقم 20 في العالم
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رجـــال حـــول الـــرسـول �

تدابري البلدية

حدد نظام البلديات العثماين ال�صادر 

1875 وظائف املجل�س البلدي، فكان  �سنة 

وال�صواقط  الأزق���ة  على  »ال��ن��ظ��ارة  منها: 

وجم���رى امل��ي��اه، ر���ص��ف الأ���ص��واق واإ���ص��ع��ال 

وال�����ص��راء:  البيع  خ�س  وفيما  ال��ق��ن��ادي��ل، 

وعلى  عليها،  والتج�ص�س  الأرزاق  حتقيق 

وامل��وازي��ن  كالقبابني  امل�صتعملة  ال��ك��ي��ول 

البالو،  وحمال  الوكندات  وعلى  والكيول، 

ومنع الأ�صياء امل�صرة بال�صحة العمومية، 

وع����دم ال��ت��غ��ا���ص��ي ع���ن ح���را����س الأ����ص���واق، 

وف��وان��ي�����س ال���غ���از، وم�����ص��ت�����ص��ف��ى امل��دي��ن��ة، 

ت�صهيل  وعلى  الح��ت��ك��ار،  اأرب���اب  وتعديات 

حاجات الفقراء والعواجز«.

ه����ذه  اإىل   1877 ����ص���ن���ة  واأ������ص�����ي�����ف 

ال�����ص��اح��ي��ات: »ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الأب��ن��ي��ة 

ال�صحة  وحفظ  البلدة  وتطهري  والأقنية 

ال��ع��م��وم��ي��ة، ق��ي��د الأم�������اك وال���ع���ق���ارات 

والوفيات  املواليد  النفو�س وحترير  وقيد 

والوقوعات، تنظيم النقل الداخلي واأجور 

م�صت�صفيات  ت�صكيل  والنقليات،  املركبات 

وم��������اأوى ل���ل���غ���رب���اء وب����ي����وت اإ����ص���اح���ات، 

العميان  الأولد  ت��رب��ي��ة  لأج����ل  وم��ك��ات��ب 

وم����داواة  املنقطعني،  والأي���ت���ام  واخل��ر���س 

ال���ف���ق���راء وامل���ح���ت���اج���ني، واإي����ج����اد ط��رائ��ق 

ل���ص��ت��ع��م��ال امل��ق��ت��دري��ن ع��ل��ى ال�����ص��غ��ل من 

يتوفون  ال��ذي��ن  جتهيز  وعلى  املت�صولني، 

من املنقطعني واأمثال ذلك«.

اأعمال نذكر  البلدية بعدة  وقد قامت 

منها:

- منع دخ���ول ع��ظ��ام احل��ي��وان��ات واخل��رق 

وتخ�صي�س  ال��ب��ل��دة  داخ����ل  اإىل  ال��ب��ال��ي��ة 

جهتي الرميلة وميناء احل�صن لها.

- نقل خمازن البرتول من منطقة ميناء 

احل�����ص��ن، واإن�����ص��اء خم����ازن ل��ه��ا يف موقع 

الكرنتينا.

- م���راق���ب���ة ع��م��ل احل���رف���ي���ني واأ����ص���ح���اب 

ملراقبة  احل��رف  �صيوخ  وتنبيه  ال�صناعات 

العمال.

- ت�����ص��ع��ري امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا 

اخلبز ومعاقبة املخالفني.

الب�صائع  لنقل  موافقة  تعريفة  ترتيب   -

والأمتعة من اجلمرك اإىل املخازن.

- اإ�صدار التعليمات اخلا�صة بتنظيم جمع 

قرب  بو�صعها  ال�صكان  واإل����زام  ال��ن��ف��اي��ات 

اأب��واب بيوتهم بعد غروب ال�صم�س بثاث 

�صاعات اإىل قبل طلوعها ب�صاعة.

- ت��ع��ي��ني حم���ل خم�����ص��و���س يف ال���دائ���رة 

اأراد من  م��ن  ك��ل  تطعيم  لأج���ل  ال��ب��ل��دي��ة 

الأهايل �صد اجلدري.

اإل��زام اجل��زاري��ن وباعة اخل�صار بفر�س   -

دكاكينهم بالباط اأو القرميد، وتنظيفها 

يومياً وتغطية اللحوم بال�صا�س.

- ق���ط���ع ج���م���ي���ع ال�������ص���ب���ري ال�����ب�����ارز ع��ل��ى 

الطرقات العامة.

واإلزامهم  لمتحان  العربجية  اإخ�صاع   -

باحل�صول على رخ�صة.

اإل��زام �صاقة احليوانات واأ�صحابها بعدم   -

حتميلها فوق طاقتها وعدم �صربها.

الدخولية

زار اأح���د ال��رح��ال��ة ال��رو���س ب���ريوت يف 

 1844 �صنة  ني�صان  �صهر  من  ع�صر  الرابع 

فكتب يف مذكراته: »يقف جباة ال�صرائب 

والر�صوم اجلائرة على كل بوابات املدينة، 

اأو  املدينة  ب�صطاء  اأي فقري من  اإن  بحيث 

�صواحيها، �صياد �صمك كان اأم بائع خ�صار 

اأم غ���ري ذل����ك، م��ل��زم ع��ل��ى دف����ع ال��ر���ص��وم 

اجلمركية قبل اأن يبيع ب�صاعته، وكان ل 

ي�صمح له بت�صريفها يف ال�صوق اأو يف �صوارع 

احلوانيت  اإىل  ت�صليمها  عليه  بل  املدينة، 

التجارية �صاحبة المتياز بالبيع مبوجب 

ترخي�س من البا�صا«.

وامل��ج��ل�����س  الإدارة  جم��ل�����س  اأن  ي��ذك��ر 

بدفع  ق����راراً   1886 �صنة  اأ���ص��درا  ال��ب��ل��دي 

ع�صر بارات على كل جمل وكل بغل يدخل 

امل��دي��ن��ة وخ��م�����س ب�����ارات ع��ل��ى ك���ل ح��م��ار، 

البلدة  اأط��راف  اإقامة خمافر يف  ق��رر  كما 

وتوظيف ماأمورين اأمناء ل�صبط املداخيل 

اليومية، وقد �صميت هذه الر�صوم »ر�صوم 

الدخولية«، وكانت اأجهزة البلدية تت�صمن 

العيتاين  كان خالد  ال�صم،  بهذا  م�صلحة 

رئي�صاً لها �صنة 1946.

كانت هذه امل�صلحة تفر�س ر�صوماً على 

اأو  اأو دواب  الب�صائع املحّملة على �صيارات 

طنابر، دون الأ�صياء التي يحملها الإن�صان 

بيديه، وكانت نقاط الدخولية �صنة 1940 

قبل  احل���رج  التالية:  ال��ن��ق��اط  حم���ددة يف 

اجلامع، الطيونة، فرن ال�صباك، كورني�س 

النهر، وج�صر نهر بريوت.

وك���ان���ت ال��ب�����ص��ائ��ع ت����وزن يف ال��ق��ب��ان 

القبان  نقل  ثم  اخل�صار،  �صوق  العام يف 

اأحياناً  ي�صار  وقد  الطيونة،  نقطة  اإىل 

اإىل ع��د ال�����ص��ن��ادي��ق وت��ق��دي��ره��ا، وح��دد 

واردات  بلغت  ���ص��ن��ف،  ل��ك��ل  م��ع��ني  ر���ص��م 

ل��رية  اآلف  ع�����ص��رة  ح��ي��ن��ه  ال��ب��ل��دي��ة يف 

خم�صة  اإىل  ذل��ك  بعد  ارت��ف��ع��ت  لبنانية 

وع�صرين األفاً.

كانوا  امل�صلحة  مفت�صي  اأن  وي��ذك��ر 

من  ك��ل  على  وغ��رام��ة  ج���زاء  يفر�صون 

مل ي�صدد الر�صم، اأو من مل يكن يحمل 

اإي�صاًل بت�صديده.

»عن بريوتنا«

اأحمد

18
ثقافة
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ك���ان���ت ال�������ص���ي���دة خ���دي���ج���ة )ر�����ص����ي اهلل ع��ن��ه��ا( 

ق���د ����ص���ارت زوج����ة ل��ن��ب��ي��ن��ا حم��م��د ���ص��ل��ى اهلل عليه 

واآل�����ه و���ص��ل��م، ع��ن��دم��ا وه��ب��ت��ه خ��ادم��ه��ا زي����د، فقبله 

نف�صه  من  مينحه  وراح  ف��وره،  من  واأعتقه  م�صروراً 

 ال��ع��ظ��ي��م��ة وم���ن ق��ل��ب��ه ال��ك��ب��ري ك���ل ع��ط��ف ورع���اي���ة.

ويف اأح�������د م���وا����ص���م احل�������ج، ال���ت���ق���ى ن���ف���ر م����ن ح��ي 

ح��ارث��ة ب��زي��د يف م��ك��ة، ون��ق��ل��وا اإل��ي��ه ل��وع��ة وال��دي��ه، 

واأب��ي��ه،  لأم��ه  و�صوقه  وحنانه  �صامه  زي��د  فحّملهم 

ومل ي���ك���ن وال������د زي�����د ي��ع��ل��م م�����ص��ت��ق��ر ول�������ده، ح��ت��ى 

اأخ����ذ ال�����ص��ري اإل���ي���ه، وم��ع��ه اأخ������وه.. ويف م��ك��ة م�صيا 

 ي�����ص��األن ع���ن حم��م��د الأم������ني، ومل���ا ل��ق��ي��اه ق���ال ل��ه:

»ي�����ا ب����ن ع���ب���دامل���ط���ل���ب.. اأن����ت����م اأه������ل ح������رم، ت��ف��ك��ون 

ال��������ع��������اين، وت�����ط�����ع�����م�����ون الأ����������ص���������ري، ج�����ئ�����ن�����اك يف 

 ول�����دن�����ا، ف����اأم����ّن����ا ع���ل���ي���ن���ا واأح���������ص����ن يف ف�����دائ�����ه«..

تعّلق  يعلم  و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  الر�صول �صلى  كان 

زيد به، ويف نف�س الوقت يقّدر حق اأبيه فيه.. هنالك 

رّد عليه ال�صاة وال�صام: »ادعوا زيداً، وخرّيوه، فاإن 

اختاركم فهو لكم بغري فداء، واإن اختارين فواهلل ما 

اأنا بالذي اأختار على من اختارين فداء«. فتهلل وجه 

عن  وزدتنا  اأن�صفتنا،  »لقد  وق��ال:  )ال��وال��د(،  حارثة 

الن�صف«.. ثم بعث النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم اإىل 

زيد، وملا جاء �صاأله: »هل تعرف هوؤلء«..؟ قال زيد: 

نعم، هذا اأبي، وهذا عمي. واأعاد عليه الر�صول �صلى 

اهلل عليه واآله و�صلم ما قاله حلارثة.. وهنا قال زيد: 

اأنت الأب والعم«! اأح��داً،  اأختار عليك  اأنا بالذي   »ما 

ثم  وحانية،  �صاكرة  بدموع  اهلل  ر�صول  عينا  فنديت 

حيث  الكعبة،  ف��ن��اء  اإىل  ب��ه  وخ���رج  زي���د،  بيد  اأم�صك 

قري�س جمتمعة هناك، ونادى الر�صول: »ا�صهدوا اأن 

ابني.. يرثني واأرث��ه«! وكاد قلب حارثة )والد  زي��داً 

الفرح، فابنه مل يعد ح��راً فح�صب،  زي��د( يطري من 

ب���ل واب���ن���اً ل��ل��رج��ل ال����ذي ت�����ص��م��ي��ه ق��ري�����س ال�����ص��ادق 

 الأمني �صليل بني ها�صم، ومو�صع حفاوة مكة كلها..

وعاد الأب والعم اإىل قومهما مطمئنني على ولدهما 

الذي تركاه �صيداً يف مكة، اآمناً معافى.

تبنى الر�صول زيداً، و�صار ل ُيعرف يف مكة كلها اإل 

با�صمه هذا: »زيد بن حممد«، ويف يوم باهر ال�صروق، 

ال��ذي خلق،  ن��ادى الوحي حممداً: {اق��راأ با�صم ربك 

خلق الإن�صان من علق، اق��راأ وربك الأك��رم الذي علم 

بالقلم، علم الإن�صان ما لك يعلم}.. وما اأن حمل ر�صول 

حتى  الر�صالة،  تبعة  و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

 كان زيد ثاين امل�صلمني، بل قيل اإنه كان اأول امل�صلمني.

اأح��ب��ه ر���ص��ول اهلل ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه و���ص��ل��م حباً 

ف��وف��اوؤه  وج���دي���راً،  احل��ب خليقاً  ب��ه��ذا  وك���ان  عظيماً، 

ال����ذي ل ن��ظ��ري ل���ه، وع��ظ��م��ة روح����ه، وع��ف��ة �صمريه 

ول�صانه وي���ده، ك��ل ذل��ك واأك���ر م��ن ذل��ك ك��ان يزين 

خ�����ص��ال زي���د ب��ن ح���ارث���ة، اأو »زي���د احل����ب«؛ ك��م��ا ك��ان 

وال�����ص��ام. ال�����ص��اة  ر���ص��ول اهلل عليه  اأ���ص��ح��اب   يلقبه 

ت��ق��ول ال�����ص��ي��دة ع��ائ�����ص��ة ر���ص��ي اهلل ع��ن��ه��ا: »م���ا بعث 

اإل  الر�صول �صلى اهلل عليه واآل��ه و�صلم يف جي�س قط 

 اأّمره عليهم، ولو بقي حياً بعد ر�صول اهلل ل�صتخلفه«.

اإىل هذا املدى كانت منزلة زيد عند ر�صول اهلل  نعم، 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم، لقد زوجه ابنة عمته زينب، 

لكن يبدو اأن زينب ر�صي اهلل عنها قد قبلت هذا الزواج 

حتت وطاأة حيائها اأن ترف�س �صفاعة ر�صول اهلل �صلى 

نف�صه..  عن  بنف�صها  ترغب  اأو  و�صلم،  واآل��ه  عليه  اهلل 

وت�صتنفد عوامل  تتعر،  اأخذت  الزوجية  احلياة  لكن 

ال��ر���ص��ول  ب��ق��ائ��ه��ا، فانف�صل زي���د ع��ن زي��ن��ب، ف��ح��م��ل 

���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه و���ص��ل��م م�����ص��وؤول��ي��ت��ه جت���اه ه��ذا 

الزواج الذي كان م�صوؤوًل عن اإم�صائه، والذي انتهى 

بالنف�صال، ف�صم ابنة عمته اإليه واختارها زوجة له، 

 ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي اأم كلثوم بنت عقبة.

ه����ن����ا ذه��������ب امل�����ن�����اف�����ق�����ون ي��������������رددون يف امل����دي����ن����ة: 

 ك�����ي�����ف ي�������ت�������زوج حم�����م�����د م����ط����لَّ����ق����ة اب������ن������ه زي�������د؟

فاأجابهم القراآن الكرمي مفرقاً بني الأدعياء والأبنياء، 

بني التبني والبنوة، ومقرراً اإلغاء عادة التبني، ومعلناً 

{ما كان حممد اأبا اأحد من رجالكم، ولكن ر�صول اهلل، 

زيد  الأول:  ا�صمه  لزيد  عاد  النبني}.. وهكذا  وخامت 

بن حارثة.

ك��ان ال���روم ب��ام��راط��وري��ت��ه��م ال��ه��رم��ة ق��د ب���داأوا 

ي��رون فيه  بل �صاروا  الإ���ص��ام خيفة،  يوج�صون من 

التي  ال�صام  باد  يف  �صيما  ل  وجودهم،  يهدد  خطراً 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأدرك  وقد  ي�صتعمرونها، 

واآله و�صلم هدف املناو�صات التي بداأها الروم ليعوجوا 

بها عود الإ�صام، فقرر اأن يبادرهم، وهو يدرك اأهمية 

هذه الغزوة وخطرها، فاختار لها ثاثة من الرهبان 

الذين  م��ن  ثاثة  ال��ن��ه��ار..  يف  والفر�صان  الليل،  يف 

باعوا اأنف�صهم هلل، فلم يعد لهم مطمع ول اأمنية اإل 

يف ا�صت�صهاد عظيم يفوزون اإثره بر�صوان اهلل تعاىل، 

اأب��ي طالب، وعبد  وه��م: زيد بن حارثة، وجعفر بن 

 اهلل بن رواح��ة، ر�صي اهلل عنهم واأر�صاهم اأجمعني.

وع���ن���دم���ا وق����ف ر����ص���ول اهلل ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه 

و���ص��ل��م ي����وّدع اجل��ي�����س اأم���ر ق��ائ��ًا: »عليكم زي���د بن 

ح��ارث��ة، ف���اإن اأ���ص��ي��ب زي���د، فجعفر ب��ن اأب���ي ط��ال��ب، 

ولكاأمنا  رواح���ة«،  ب��ن  اهلل  فعبد  جعفر،  اأ�صيب  ف��اإن 

ي��ق��راأ  ك���ان  و���ص��ل��م  واآل����ه  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر���ص��ول 

غ��ي��ب امل��ع��رك��ة امل��ق��ب��ل��ة ح���ني و���ص��ع اأم������راء اجل��ي�����س 

ع��ل��ى ه���ذا ال��رتت��ي��ب: زي���د، فجعفر، ف��اب��ن رواح����ة.. 

اأي�صاً! الرتتيب  ه��ذا  وف��ق  جميعاً  رب��ه��م  ل��ق��وا   فقد 

واأمامهم  يبالوا،  ومل  املعركة  خال  امل�صلمون  اأق��دم 

ق��ائ��ده��م زي����د ح���ام���ًا راي����ة ر����ص���ول اهلل ���ص��ل��ى اهلل 

و�صيوفه،  ال��ع��دو  رم���اح  مقتحماً  و���ص��ل��م،  واآل���ه  عليه 

امل�صجع  ع��ن  يبحث  م��ا  ب��ق��در  الن�صر  ع��ن  يبحث  ل 

ال���ذي ت��ر���ص��و ع��ن��ده �صفقته م��ع اهلل ال���ذي ا���ص��رتى 

اجلنة. لهم  ب���اأن  واأم��وال��ه��م  اأنف�صهم  امل��وؤم��ن��ني   م��ن 

مل يكن زيد يرى حواليه رمال البلقاء، ول جيو�س 

الروم، بل كانت روابي اجلنة ورفرفها الأخ�صر تخفق 

زفافه.. ي��وم  اليوم  اأن  تنبئه  ك��الأع��ام،  عينيه   اأم��ام 

عانق زيد م�صريه، وكانت روحه وهي يف طريقها اإىل 

اجلنة تبت�صم حمبورة وهي تب�صر جثمان �صاحبها، 

�صال  دم طهور  بل ي�صخمه  الناعم،  يلفه احلرير  ل 

يف �صبيل اهلل، ثم تت�صع ابت�صاماتها املطمئنة الهانئة، 

كال�صهم  ي��ن��دف��ع  جعفر  الأم�����راء  ث���اين  تب�صر  وه���ي 

اأن تغيب يف  الراية ليت�صلمها، وليحملها قبل  �صوب 

الرتاب.

حـد
َ
زيــد بــن حــارثـــة.. لــم يحّب حّبـه أ
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بعد الرتفاع املطرد يف اأ�صعار الذهب 

باملقاطعة  ق��راراً حملياً  اأن  عاملياً، يبدو 

ال��ت��ام��ة ل�����ص��راء ال��ذه��ب ق��د ات��خ��ذ على 

م�����ص��ت��وى اأ����ص���ح���اب ال����دخ����ل امل���ح���دود 

وامل��ت��و���ص��ط وب���الإج���م���اع، ه��ك��ذا مل تعد 

واجهات حمل ال�صاغة بريقها الأّخاذ 

تلفت النظر كما كانت يف ال�صابق، فمن 

ل ي�صتطيع اأن يقطف العنب يقول عنه 

ح�صرماً.

يوجد يف كل مدينة لبنانية تقريباً، 

ع���دد م��ن اأ����ص���واق ال�����ص��اغ��ة ال��ت��ي ت�صم 

اأ���ص��ك��ال  ك��ل  ت��ع��ر���س  حم���اًل متا�صقة 

امل���ج���وه���رات ب��ك��اف��ة م�����ص��ت��وي��ات��ه��ا، لكن 

حال الق�صم الأكر منها بات يرثى له، 

اأن  اأ�صحاب حمال الذهب  حيث  يوؤكد 

فقط  لي�س  فارغة  تكون  تكاد  حمالهم 

من امل�صرتين، بل اأي�صاً من املتفرجني، 

امل�صبوق للذهب، ما  الرت��ف��اع غري  اإث��ر 

دولر،   1600 اإىل  ت�صل  الأوق��ي��ة  جعل 

ف��م��ن ك���ان ي�����ص��رتي ال��ذه��ب ك��ه��دي��ة يف 

ي�صتعي�س  ب��ات  املنا�صبات،  من  العديد 

ع��ن��ه مب��ا ه��و اأق����ل ك��ل��ف��ة واإن ك���ان اأق��ل 

بريقاً.

ميكن  امل��واط��ن��ني،  اآراء  با�صتطاع 

اجل����زم ب����اأن ال���ذه���ب وامل���ج���وه���رات هم 

والهتمامات  الأول���وي���ات  �صلم  اآخ���ر  يف 

من  ال��ق��ل��ق  يكفيهم  اإل��ي��ه��م،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 

اإن��ق��ا���س رب��ط��ة اخل��ب��ز، وارت��ف��اع اأ�صعار 

الطبابة،  واأك��اف  الغذائية،  امل��اأك��ولت 

ولهيب اأق�صاط املدار�س �صنوياً.

بريق الذهب

يف ب�����ريوت، وع��ن��دم��ا ت���دخ���ل ���ص��وق 

ت��ت��وزع��ه حم���ال ال�صاغة  ال���ذي  ب��رب��ور 

ل  ك����ب����ري،  ح�����د  اإىل  واجل����وه����رج����ي����ة 

ي�����ص��رتع��ي ب��ري��ق ال��ذه��ب امل��ع��رو���س يف 

الأوىل،  للوهلة  ان��ت��ب��اه��ك  ال��ف��رتي��ن��ات 

لكن م��ا ي��ج��ذب الن��ت��ب��اه رج���اًل ون�صاء 

يجل�صون  اأو  املحال  اأب��واب  على  يقفون 

اإم���ارات  عليهم  وت��ب��دو  كرا�صيهم  على 

الواقف«  »احل��ال  من  والتذمر  ال�صيق 

للذهب اليوم.

هذا  على  بظاله  ال��رك��ود  يخيم   

ال�صوق كما الكثري من اأ�صواق الذهب 

الأخرى يف بريوت وال�صمال وغريها 

من  املعرو�س  اأن  ورغ��م  املناطق،  من 

من  نخبة  ط��ي��ات��ه  يف  يحمل  ال��ذه��ب 

الذهبية،  وامل�صغولت  النقو�صات  اأهم 

لاأ�صعار  اجل��ن��وين  الرت���ف���اع  اأن  اإل 

اأفقدها.

بح�صب اأبو حممد امل�صري؛ �صاحب 

اأح����د حم���ال ال���ذه���ب يف ب���رب���ور: »ف���اإن 

م���رت���ادي امل��ح��ل الأب�����رز ال��ي��وم ه��م من 

قطعة  بيع  يف  يرغنب  اللواتي  الن�صوة 

من الذهب ب�صبب ال�صائقة املعي�صية«. 

وبح�صب كامه فاإن حالت بيع الذهب 

املئة  يف   60 نحو  ا���ص��ت��ح��وذت  امل�صتعمل 

من حجم املبيعات يف حمله يف الأ�صهر 

»اإن  امل�صري:  ي�صيف  وهكذا  الأخ���رية، 

ح���ال ال�����ص��اغ��ة اجت��ه��ت اإىل ال��ب��ي��ع من 

مبنزلة  التجار  واأ�صبح  ال��زب��ائ��ن،  قبل 

كر  كان  واإن  الك�صر،  للذهب  امل�صرتي 

مي��ت��ن��ع��ون ع��ن ذل���ك ب�صبب ال��ك�����ص��اد يف 

ب�صائعهم«.

�صهدت  ال��ذه��ب  اأ���ص��ع��ار  اأن  ���ص��ك  ل 

ن�صبتها  ت��ع��دت  م�صبوقة،  غ��ري  ق��ف��زات 

على  ع���ام���اً   30 م��ن��ذ  امل���ئ���ة  يف  ال�200 

م�صتوى العامل، خ�صو�صاً يف ظل تدهور 

املالية  الأح��وال القت�صادية، والأزم��ات 

العاملية، وتراجع قيمة الدولر، واأي�صاً 

ت���راج���ع ع���ائ���دات ال���ودائ���ع امل�����ص��رف��ي��ة، 

ال�صتثمار  �صناديق  دف��ع  ال���ذي  الأم���ر 

يف العديد من الدول اإىل الرتكيز على 

الذهب، بل واأن�صاأت �صناديق متخ�ص�صة 

لهذه ال�صلعة، »كغطاء نقدي« لها، حيث 

اإنه يعتر املاذ الآم��ن لأي من الدول 

ل�����ص��م��ان ق��ي��م��ت��ه ال��ف��ع��ل��ي��ة، م���ع م���رور 

الزمن.

ي��رج��ع ه���ذا امل��ف��ه��وم، ال����ذي تتبعه 

بني  �صائعة  ع���ادة  اإىل  ال��ك��رى  ال����دول 

ال���ن���ا����س، ف��ف��ي امل���ا����ص���ي ك����ان ك��ث��ريون 

ي�������ص���رتون ال���ذه���ب حت�����ص��ب��اً ل��ل��ظ��روف 

و�صيلة  وي��ع��ت��رون��ه مب��ن��زل��ة  ال��ط��ارئ��ة 

لادخار.

اأ�سباب االرتفاع

مل�صتويات  ال��ذه��ب  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

قيا�صية، حيث بلغ �صعر الذهب م�صتواه 

�صجل  عندما  الإط���اق  على  القيا�صي 

يف  »الأون�����ص��ة«  لاأوقية  دولراً   1573
بداية �صهر اأيار، ومن املتوقع اأن يرتفع 

ل��اأوق��ي��ة،  دولر   1700 ليبلغ  ال�صعر 

حتدث  التي  للم�صتجدات  نظراً  وذل��ك 

تدهور  واأهمها  العاملي،  ال�صعيد  على 

بالإ�صافة  الأم��ريك��ي،  القت�صاد  حالة 

لعدم التو�صل حلل ب�صاأن اأزمة الديون 

ال�����ص��ي��ادي��ة يف ال��ي��ون��ان م��ن ق��ب��ل وزراء 

مالية دول اليورو.

ويف �صوء كل ما �صبق يطرح اجلميع 

���ص��وؤاًل: م��ا ه��ي الأ���ص��ب��اب الرئي�صية يف 

امل�صتويات  لهذه  الذهب  اأ�صعار  ارت��ف��اع 

�صن�صتعر�س  امل�صبوقة؟  غري  القيا�صية 

تالياً بع�س امل�صببات ومنها:

زي����ادة ال��ع��ج��ز يف امل���ي���زان ال��ت��ج��اري 

هذا  اأ�صباب  وترجع  املتحدة:  للوليات 

انخفا�س  اإىل  الأول  امل��ق��ام  يف  ال��ع��ج��ز 

ن�صبة ال�صادرات، خ�صو�صاً ال�صتهاكية 

ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ح��ج��م ال������واردات، فمثًا 

بن�صبة  ال�صادرات  حجم  يرتفع  عندما 

يف املئة فقط، يف حني يرتفع حجم   0.4
ال��واردات بن�صبة ت�صل اإىل 1.4 يف املئة، 

يحدث العجز يف امليزان التجاري، ومن 

هنا يرتفع �صعر الذهب يف �صوء الن�صبة 

والتنا�صب.

ارتفاع حجم الطلب: ين�صب معظم 

املحللني ارتفاع اأ�صعار الذهب حالياً اإىل 

على  الطلب  حجم  يف  العاملية  ال��زي��ادة 

املعدن النفي�س من قبل الدول، يف حني 

املعدن،  م��ن  امل��ع��رو���س  حجم  ينخف�س 

وذلك ما يدفع باأ�صعار الذهب لارتفاع 

بن�صبة كبرية، حيث جتاوز ارتفاع �صعر 

ب��امل��ق��ارن��ة  امل���ئ���ة  50 يف  ن�����ص��ب��ة  ال���ذه���ب 

املا�صي. ال��ع��ام  م��ن  نف�صها  ال��ف��رتة   م��ع 

وي��و���ص��ح ذل���ك ال��ع��اق��ة ال��وث��ي��ق��ة بني 

اأ����ص���ع���ار ال���ذه���ب واأ����ص���ع���ار خ����ام ال��ن��ف��ط 

خ�صو�صاً خال الفرتة ال�صابقة، حيث 

يرتفع �صعر الذهب بارتفاع �صعر النفط 

اخلام، وترجع العاقة الطردية بينهما 

بال�صكل الأ�صا�صي اإىل اأن زيادة اإيرادات 

الطلب  ل��زي��ادة  ت���وؤدي  النفطية  ال���دول 

ع��ل��ى ال���ذه���ب ك�����دول اخل��ل��ي��ج ال��غ��ن��ي��ة 

ب��ال��ب��رتول، م��ا ي����وؤدي لرت���ف���اع اأ���ص��ع��ار 

وحجم  امل��ط��ل��وب  كمية  ح�صب  ال��ذه��ب 

الإقبال على �صوق الذهب.

انخفا�س حجم الإنتاج »املعرو�س«: 

ويرجع انخفا�س حجم الإنتاج بالطبع 

يوؤثر  ل  حيث  للذهب،  املنتجة  للدول 

ت��داول الذهب يف زي��ادة العر�س ب�صكل 

املقام  يف  ال��ذه��ب  ���ص��وق  ويعتمد  ك��ب��ري، 

الأول لاإنتاج اجلديد، وحينما يحدث 

الإنتاج من قبل  اأي انخفا�س يف حجم 

ال����دول امل��ن��ت��ج��ة، ي��ك��ون ل��ه اأك���ر الأث���ر 

يف ارت��ف��اع �صعر ال��ذه��ب، واأه���م ال��دول 

املنتجة للذهب - وهي لي�صت بالرتتيب 

اإفريقيا،  وج��ن��وب  املتحدة  ال��ولي��ات   -

وال�صني واأ�صرتاليا، وكندا والفلبني.

وال�صيا�صية:  القت�صادية  العوامل 

القت�صادية  العوامل  ذك��ر  معنى  لي�س 

تعتر  اأن���ه���ا ل  اأخ��������رياً،  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

ع���ام���ًا ه����ام����اً، ف��ع��ل��ى ال��ع��ك�����س مت��ام��اً 

ك���ب���رياً، بل  ال��ع��وام��ل دوراً  ت��ل��ع��ب ه���ذه 

اأ���ص��ا���ص��ي��اً يف ال��ت��ح��ك��م ب��اأ���ص��ع��ار ال��ذه��ب، 

وي����ذك����ر امل���ح���ل���ل���ون ب����اأن����ه يف ����ص���وء م��ا 

ي��ح��دث م���ن ت��ق��ل��ب��ات يف ���ص��وق ال��ن��ف��ط 

الأ�صباب  معرفة  ميكن  امل���ال،  واأ���ص��واق 

احل��ق��ي��ق��ي��ة لرت����ف����اع اأ����ص���ع���ار ال���ذه���ب، 

على  اأوًل  ينعك�س  ذل���ك  اأن  وال�����ص��ب��ب 

العاملية، وبوجه  اأ�صعار �صرف العمات 

خا�س ال��دولر الأمريكي، الأم��ر الذي 

ي��زي��د م��ن اإق��ب��ال معظم الق��ت�����ص��ادات، 

وخ�����ص��و���ص��اً ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة لق��ت��ن��اء 

الذهب وتخزينه بكميات كبرية كماذ 

له  يتعر�س  اأن  ملا ميكن  اآم��ن، وحت�صباً 

العاملي من خماطر واأزم��ات،  القت�صاد 

ب�صكل ل  ال��ط��ل��ب  ن�صبة  م��ن  ي��رف��ع  م��ا 

ال���ذي ل ميكن  ال��وق��ت  ب��ه، يف  ي�صتهان 

من  املطلوبة  الن�صبة  نف�س  اإن��ت��اج  فيه 

ق��ب��ل ال������دول امل��ن��ت��ج��ة، ف��ريت��ف��ع �صعر 

على  دليل  واأك��ر  كبري،  ب�صكل  الذهب 

 ذل����ك، م���ا ح���دث يف رو���ص��ي��ا وال��ي��اب��ان.

وما مت ذكره �صابقاً بخ�صو�س العوامل 

�صوء  يف  يتم  والقت�صادية،  ال�صيا�صية 

م�����ص��ت��وى الأزم������ة ال��ت��ي ت�����ص��ي��ط��ر على 

مبا  التعبري  �صح  اإن  حدتها  اأو  العامل 

حتمله هذه الأزمة من اأبعاد اجتماعية 

للجميع  ب��ذل��ك  ويت�صح  واق��ت�����ص��ادي��ة، 

اأرج��اء  يف جميع  عاماً  توجهاً  هناك  اأن 

املعمورة �صوب اقتناء الذهب كالو�صيلة 

بل  وامل�صتثمرين،  الدول  املثلى حلماية 

ال�صتقرار  والأف���راد، من خماطر عدم 

يف اأ����ص���ع���ار ���ص��رف ال��ع��م��ات وت��ق��ل��ب��ات 

بعد  ال��ت��وج��ه  ه����ذا  وازداد  ال��ب��ور���ص��ة، 

الأزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي م���ر بها 

اإفا�س  اإع��ان  اإىل  اأدت  والتي  ال��ع��امل، 

م��ع��ظ��م ال�������ص���رك���ات امل���ال���ي���ة وع�����دد من 

البنوك على م�صتوى العامل.

وف��ي��م��ا ي��ل��ي اأه�����م خ��م�����ص��ة اأ���ص��ب��اب 

���ص��ت��وؤدي اإىل ا���ص��ت��م��رار ارت���ف���اع اأ���ص��ع��ار 

الذهب يف 2012 كما اأوردتها فورب�س:

البنوك  م�����ص��رتي��ات  ت��وا���ص��ل  اأوًل: 

امل��رك��زي��ة ل��ل��ذه��ب: وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك من 

من  ال��ذه��ب  م�صرتيات  تنامي  خ���ال؛ 

واأمريكا  اآ�صيا  يف  املركزية  البنوك  قبل 

بالبتعاد  القت�صاد  ودع���م  الاتينية، 

ع���ن ال�������دولر وال����ي����ورو، ورف�����ع ح�صة 

الذهب يف الحتياطات النقدية.

اأزمة  ب�صاأن  امل�صتثمرين  قلق  ثانياً: 

انتقال  ب�صبب  وذلك  الأوربية:  الديون 

ال�����ص��ي��ادي��ة يف منطقة  ال���دي���ون  ع���دوى 

اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل  ال���ي���ون���ان  م����ن  ال����ي����ورو 

واإ�صبانيا ودول اأخرى، ف�صًا عن القلق 

ب�����ص��ب��ب اأو����ص���اع ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف وم��ا 

زيادة  ال�صبب،  لهذا  تعانيه من م�صاكل 

بلغت  ح��ي��ث  ب��ال��ذه��ب  اأوروب�����ا  ا�صتثمار 

اأرقاماًً قيا�صية يف نهاية العام املن�صرم.

ث���ال���ث���اً: ال���ت���ح���وط ب�������ص���راء ال��ذه��ب 

بهدف  ال���ص��ت��ث��م��ار:  �صناديق  قبل  م��ن 

بالتحوط  اأنف�صهم  امل�صتمرين  حماية 

ب���ال���ذه���ب، ارت����ف����اع وت������رية ال����ت����دولت 

ب��ا���ص��ت��خ��دام ال���ذه���ب وت���دف���ق ���ص��ن��ادي��ق 

 77 اإىل  و�صلت  حيث  املتداولة  الذهب 

طناً.

رابعاً: ارتفاع نهم ال�صينيني ل�صراء 

ال�صينيني لقتناء  ح��ب  ف���اإن  ال��ذه��ب: 

حت�����ص��ن  الأوىل،  ب����ال����درج����ة  ال����ذه����ب 

الأو������ص�����اع امل��ع��ي�����ص��ي��ة ب�����ص��ب��ب ت��وق��ع��ات 

ارتفاع متو�صط دخل الفرد، فتح حمال 

جتزئة لبيع املجوهرات والذهب باملدن 

ال�صغرية.

خ��ام�����ص��اً: ن����درة ال���ودائ���ع ال��ذه��ب��ي��ة 

وارت����ف����اع ت��ك��ال��ي��ف ا���ص��ت��خ��راج ال��ذه��ب 

واإن����ت����اج����ه: ���ص��ع��وب��ة احل�������ص���ول ع��ل��ى 

ت�����ص��اري��ح ا���ص��ت��خ��راج ال���ذه���ب، ارت��ف��اع 

نفقات املناجم اإىل 3 مليار دولر، ندرة 

اجليولوجيني املهرة وارتفاع اأجورهم.

عبد اهلل ال�سفدي
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بالذنب..  و�شعور  وح��دة  ب��ك��اء،  ع��زل��ة، 

ت��ن��ت��اب ك��ل �م�����ر�أة م��ّرت  م�����ش��اع��ر طبيعية 

ب��ع�����ض  �أن  ���ش��ح��ي��ح  �ل�����ط�����اق،  ب���ت���ج���رب���ة 

بالف�شل بر�شا �لطرفني،  �لزيجات تنتهي 

�إال �أن �ل�شر�ع �لنف�شي يكون غالباً، نتيجة 

ك��ل جمتمع، لكن  �ل�����ش��ائ��دة يف  �مل��ع��ت��ق��د�ت 

تبقى �لنتيجة و�ح��دة، وهي �ل�شعور بعدم 

�لر�شا، ورمبا باالكتئاب. 

بعد �لطاق ي�شعر �لرجل و�هماً باملتعة 

ن�شاء  �إىل  للتعرف  و�ال���ش��ت��ع��د�د  و�ل��ت��ح��رر 

�أخريات، بُحرية ومن دون قيود، لكنه حني 

�أو �ثنتني ي�شعر  يبد�أ يف �لتعرف �إىل �م��ر�أة 

�إىل دفء  بامللل، وي��رو�ده �حلنني يف �لعودة 

�الأ�شرة و�شابق حياته مع زوجته، وقد �أثبتت 

�الأب���ح���اث �أن �ل��ن�����ش��اء ي��ت��و�ف��ق��ن �أف�����ش��ل مع 

يتوقعن  الأنهن  �لزوجية،  �لعاقة  نهايات 

�أي���ة حل��ظ��ة، يف ح��ني ال ي�شتعد  �ل��ط��اق يف 

�لرجال �أبد�ً ملثل هذه �للحظات، وال يعرتف 

�لرجل �أبد�ً باإح�شا�شه باالأمان �لعاطفي مع 

زوجته �إال بعد مرور �لوقت وفو�ت �الآو�ن.

ي�أ�س.. وانعدم للثقة

�مل���ر�أة  يحّمل  �ملجتمع  �أن  م��ن  وب��ال��رغ��م 

ن��ت��ي��ج��ة �ل����ط����اق، �����ش����و�ء ك���ان���ت ظ���امل���ة �أم 

�أن  توؤكد  �لعلمية  �حلقائق  �أن  �إال  مظلومة، 

رمبا  �لطاق  بعد  باالكتئاب  ي�شاب  �لرجل 

�أن  �إىل  �أ�شارت در��شة  �مل��ر�أة، حيث  �أك��ر من 

�ملر�أة،  �أكر معاناة من  �لرجل بعد �لطاق 

ب�شرعة  �ملجتمع  م��ع  تن�شجم  �ملطّلقة  و�أن 

طالبة  ه��ي  ك��ان��ت  �إذ�  خ�شو�شاً  م��ن��ه،  �أك���ر 

�لطاق.

�أن �ل���رج���ل ي��ع��اين  و�أك������دت �ل���در�����ش���ة 

م���ن �ل��ي��اأ���ض و�ل��ط��ع��ن يف رج��ول��ت��ه، لكنه 

�أن يتحدث عن  �ل��ن��ادر  وم��ن  ب�شمت،  يئن 

يتفاخر  ما  غالباً  �لعك�ض؛  على  بل  ذل��ك، 

ب��ال��ق��ول: ط��ل��ق��ت��ه��ا! رغ���م �أن��ه��ا ت��ك��ون هي 

طالبة �لطاق ل�شبب �أو �آخر، كي ال ُيظهر 

�نك�شاره و�شعفه.

و�أ�شارت �لدر��شة �إىل �أنه ما يوؤكد تاأّثر 

�لرجل �أحياناً كثرية �إ�شابته بنوبات قلبية 

�أك��ر م��ن �مل���ر�أة، الأن��ه يكبت حزنه  مميتة 

وم�شابه وتاأثره يف د�خله، لكن �ملر�أة �أكر 

حتّمًا، الأنها ال تخفي ذلك مثله، وتظهر 

وجود  عدم  من  وبالرغم  مو�قف،  عدة  يف 

عن  �لناجمة  �الأم��ر����ض  نوعية  يف  ف���روق 

�الكتئاب و�حلزن عند �لطرفني.

�لنتيجة  ه���ذه  �أن  �ل���در�����ش���ة  و�أف������ادت 

�شخ�ض  م��ن  تختلف  �إمن��ا  مطلقة،  لي�شت 

�إىل �آخر؛ ح�شب تن�شئته �لنف�شية و�لفكرية 

بالن�شبة  كذلك  فيها،  يعي�ض  �لتي  وبيئته 

�إىل �ملر�أة.

اإنذارات

ميد�نية  در��شة  �أكدتها  �لنتيجة  نف�ض 

معظم  �أن  �جتماعيون؛  باحثون  �أج��ر�ه��ا 

�شبق لهم خ��و���ض جتربة  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال 

لاإ�شابة  معر�شون  فيها،  وف�شلو�  �ل��زو�ج 

باال�شطر�بات �لنف�شية جر�ء هذ� �لف�شل، 

من  غ���ال���ب���اً  ي���ع���اين  �مل��ط��ل��ق  �ل���رج���ل  و�أن 

بعد  �جتماعياً  �لتكيف  على  �ل��ق��درة  ع��دم 

خو�ض  يف  �شعوبات  ي��و�ج��ه  كما  �ل��ط��اق، 

له  رج��ًا  باعتباره  �أخ���رى،  م��رة  �لتجربة 

ما�ض.

فيوؤكدون  �لنف�شية  �ل�شحة  �أطباء  �أما 

�أن �ل�شبب �الآخر �لذي ي�شايق �لرجال بعد 

�لطاق لي�ض فقط فقد�ن دورهم كاأزو�ج، 

لكن خ�شارتهم لدورهم كاآباء، فاالأم تلعب 

بعد �لطاق دور �الأب و�الأم معاً، �أما �لزوج 

فيخ�شر دوره كاأب.

�ل��رج��ال  �أن  تعقيد�ً،  �الأم���ر  ي��زي��د  وم��ا 

ي��ح��ّم��ل��ون �أن��ف�����ش��ه��م م�����ش��وؤول��ي��ة �ل��ط��اق، 

�ل���ذي ي�شَعق وي��ف��اَج��اأ حني  ف��ال��رج��ل ه��و 

يعلم ب��ق��ر�ر �ل��ط��اق، على �ل��رغ��م م��ن �أن 

�الإ���ش��ار�ت  م��ن  �لكثري  ل��ه  تر�شل  �ل��زوج��ة 

يفاَجاأ  لكنه  �ل��ع��اق��ة،  ب��اإن��ه��اء  تنبئ  �ل��ت��ي 

يف نهاية �الأمر باأنه خ�شر كل �شيء: دوره 

كزوج، و�أب، ورمبا خ�شر ماله وبيته �أي�شاً، 

كما يح�شل يف بع�ض �ملجتمعات �لغربية.

موروث�ت جمتمعية

�لتي  �الآر�ء  �أن  �لنف�ض  علماء  ويف�شر 

بعد  �لتاأقلم  على  �أ�شرع  �لرجل  ب��اأن  تزعم 

ثقايف  مل��وروث  �نعكا�ض  �إال  ما هي  �حل��ي��اة، 

خ���اط���ئ، الأن �ل���رج���ل م��ث��ل��ه م��ث��ل �مل�����ر�أة؛ 

ك���اه���م���ا ي���ت���اأث���ر ب����احل����دث؛ ح�����ش��ب ع���دة 

عو�مل، �أهمها تاريخه �ل�شخ�شي، وكيفية 

من��ط ح��ي��ات��ه، و�الأم�����ور �ل��ت��ي ت��ع��ّر���ض لها 

وو�جهها، باالإ�شافة �إىل �لثقافة و�لبيئة.

ه��ن��اك  �أن  �ل��ن��ف�����ض  ع���ل���م���اء  وي���و����ش���ح 

عو�مل خارجية و�أخرى د�خلية توؤثر على 

�أن��ه  يعني  م��ا  للم�شكلة،  �ل��ف��رد  ��شتقبال 

�شعيد�ً  �أن يكون �لرجل د�ئماً  لي�ض �شرطاً 

�أي�شاً،  به  ي�شعدن  ن�شاء  فهناك  بالطاق، 

ت�شعد  »نكدي«  رج��ل  من  �ملتزوجة  ف��امل��ر�أة 

كثري�ً عندما تتحرر منه.

ويرجع �لعلماء منظور �لنا�ض للطاق 

على �أنه ف�شل، �إىل خروج �مل�شاكل عن �إطار 

يف  وي���رون  بالطاق،  �ملجتمع  �إىل  �الأ���ش��رة 

يعني  ال  �ل���زو�ج  ��شتمر�ر  �أن  نف�شه  �لوقت 

ب��ال�����ش��رورة �أن����ه ن���اج���ح، ف��ك��م م���ن زي��ج��ات 

ت�شتمر خوفاً من و�شمها بالف�شل! كما �أن 

�لطاق يعترب عنو�ناً كبري�ً لعدم �لتو�فق.

ت�سرف�ت حم�سوبة

�ل��ن��ه��اي��ة هو  �ل��ط��اق يف  �أن  ���ش��ك  ال 

جتربة قا�شية للطرفني، ودمار لاأ�شرة 

وت�شتيت ل��اأوالد، وبغ�ض �لنظر عن ما 

�إذ� كانت �ملر�أة تعاين �أكر �أو �أقل، عليها 

جمتمعها،  طبيعة  م���ر�أة  ك��ل  تتفهم  �أن 

برعاية  �الج��ت��م��اع  علماء  ين�شح  ل��ذل��ك 

�مل���ط���ّل���ق���ة ل��ت�����ش��رف��ات��ه��ا ب������اأال ت��ت��ظ��اه��ر 

باال�شتخفاف بحدث طاقها، و�أنه فرتة 

�شتن�شاها مع زوج جديد، الأن ذلك يعطي 

�شورة ال�شتهتار غري مق�شود ،  فالرجال 

ل��ل��زو�ج م��ن �م���ر�أة تنظر �إىل  ال مييلون 

�لزو�ج و�لطاق نظرة ��شتهتار.

وي���ح���ّذر �ل��ع��ل��م��اء م���ن �إع�����ان �شبب 

�ملجال  يف�شح  الأن��ه  �لغري،  �أم��ام  �لطاق 

للقيل و�لقال، فلي�شت كل مطّلقة �شحية 

عليها  يكون  فقد  للمجتمع،  �أو  للرجل 

هناك  »لي�ض  كلمة  فالتز�م  �الأول ،   �للوم 

�أوقع يف نفو�ض �لنا�ض من �شرد  ن�شيب« 

ق�شتها.

ك���م���ا ي��ن�����ش��ح �ل���ع���ل���م���اء ب���االع���ت���د�ل 

و�ل����رز�ن����ة، الأن��ه��م��ا �ل�����ش��اح��ان �ل��ل��ذ�ن 

ت��ق��ت��ح��م ب���ه���م���ا �ل���ط���ري���ق ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 

�لغام�ض، فلتكن �ملطلقة كالبئر �لعميقة 

�ل��ت��ي ي�����ش��ه��د �ل��ن��ا���ض ���ش��ط��ح��ه��ا �ل��ه��ادئ 

�ملتزن ،  ويجب �القت�شاد يف �حلديث عن 

بالتحرر  �لظهور  وع��دم  �خل�شو�شيات، 

فله  �ملجتمع  تطور  مهما  الأن��ه  و�ملدنية، 

�أ�شول وتقاليد يجب مر�عاتها،  وتفادي 

ب��اح��رت�م  �إال  ي��ت��اأت��ي  ال  و�ل��غ��م��ز  �لهم�ض 

�ل���ن���ف�������ض، وحت����دي����د م����و�ق����ف �ل���زم���ال���ة 

و�ل�شد�قة . 

وق�����د ي���ك���ون �ل����ط����اق ب����د�ي����ة حل��ي��اة 

ي��د لها  ب��اأن ال  �مل���ر�أة  �إذ� م��ا �شعرت  �أف�شل 

نف�شها  ي��ب��ع��ث يف  ح��ي��ات��ه��ا، مم���ا  �إن���ه���اء  يف 

و�أن  الأي موقف،  و�الأم��ان  �لطماأنينة  روح 

تبحث يف د�خلها عن �الأ�شباب �لتي �أدت �إىل 

ولت�شع  ثانية،   وقوعها  لتتفادى  �لطاق 

على  �حلكم  هو  �أن �شمريها  عينيها  �أم��ام 

ت�شرفاتها ولي�ض نظرة �الآخرين �لتي قد 

تعوق م�شرية حياتها .

رمي اخلي�ط

عالم المرأة
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الطالق هّم للرجل واتهام للمرأة

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

لنوعية  طبقاً  �لغذ�ئي  �لت�شمم  ع��اج  وطبيعة  طريقة  تتحدد 

�مل��ي��ك��روب �مل�����ش��ب��ب حل��ال��ة �ل��ت�����ش��م��م، ودرج����ة �الأع���ر�����ض �مل�شاحبة 

لاإ�شابة.

 

الغذائي الت�سمم  • عالج 
�للجوء  �أي يقت�شر على  دو�ئ����ي،  �ل��ع��اج غ��ري  ي��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً 

�الأطعمة  عن  و�البتعاد  و�الأم���اح،  بال�شو�ئل  �جل�شم  تعوي�ض  �إىل 

و�مل�شروبات �لتي تثري �لقيء.

جتنب تناول �أدوية وقف �الإ�شهال، الأنها قد ت�شبب بطء تخل�ض 

�جل�شم من �لبكرتيا �ملت�شببة يف حالة �لت�شمم �لغذ�ئي.

قد يتطلب ج�شم �ملري�ض تعوي�ض �ل�شو�ئل و�الأماح عرب �لوريد، 

وذلك يف حالة  حدوث قيء متكرر، �أو �نخفا�ض يف �شغط �لدم وزيادة 

نب�ض �لقلب، �أو �رتفاع درجة حر�رة �جل�شم، �أو �الإعياء �ل�شديد.

ويف بع�ض حاالت �لت�شمم �لغذ�ئي يتطلب �لعاج تناول �ملري�ض 

م�شاد�ت حيوية.

 

• الوق�ية من الت�سمم الغذائي
�ل��وق��اي��ة د�ئ��م��اً خ��ري م��ن �ل��ع��اج، ومي��ك��ن��ك وق��اي��ة طفلك من 

�الإ�شابة بالت�شمم �لغذ�ئي من خال �تباع �الإر�شاد�ت �الآتية:

- �لتاأكد من �شامة �لطعام يف جميع مر�حل �إعد�ده ونقله وحفظه، 

م��ث��ل: �ل��ل��ح��وم �ل���ب���اردة و�مل��ع��ل��ب��ة، �الأ���ش��م��اك و�مل��ن��ت��ج��ات �لبحرية، 

و�الأط��ع��م��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى �ل��ب��ي�����ض، و�حل��ل��ي��ب غ��ري �ملب�شرت، 

وم�شتقات �الألبان كافة.

مثل:  �جل����ذور،  ذ�ت  خ�شو�شاً  �خل�����ش��رو�ت،  نظافة  م��ن  �ل��ت��اأك��د   -

�لفجل و�جلزر، و�خل�شرو�ت �لنباتية مثل: �مللفوف و�خل�ض.

�أ�شناف  �إع��د�د  باملاء و�ل�شابون، ال�شيما عند  - غ�شل �ليدين جيد�ً 

�للحوم و�خل�شرو�ت.

عند  خ�شو�شاً  عليها،  �للحوم  تقطيع  يتم  �لتي  �الأ�شطح  غ�شل   -

تقطيع �شنفني من �للحوم يف �أوقات متتابعة.

- �شر�ء �للحوم من �أماكن معتمدة وذ�ت خربة يف حفظ �الأغذية.

- طهي �الأطعمة بدرجة حر�رة كافية، للق�شاء على �مليكروبات �لتي 

قد ت�شيبها، بحيث تتغلغل �حلر�رة يف جميع �أجز�ء �لطعام.

�ل��ث��اج��ة �إىل حني  ���ش��ري��ع��اً يف  ت��ف�����ش��د  �ل���ت���ي  - ح��ف��ظ �الأط���ع���م���ة 

��شتخد�مها، و�الأطعمة �لتي �شت�شتخدم بعد �أكر من يوم ال بد من 

حفظها يف �لثاجة.

�لثاجة حتى يزول عنها  �ملتجمدة، برتكها يف  �الأطعمة  - تذويب 

�لثلج تدريجياً، �أو و�شعها يف ماء بارد، �أو يف جهاز �مليكروويف، وال 

ُترتك على درجة حر�رة �ملطبخ؛ حتى ال تتكاثر فيها �لبكرتيا.

يف  لل�شك  �شئيلة  ول��و  ن�شبة  فيه  كانت  �إذ�  �لطعام  من  �لتخل�ض   -

�شامته، وجتنب تذوق �لطعام �مل�شكوك فيه للتاأكد من �شامته.

وقاية الطفل من التسمم الغذائي.. وسبل العالج
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�إذ� ك��ن��ت �أح���د �ل��ب��اح��ث��ني ع��ن �ل��ر���ش��اق��ة، وال 

�تباع  �تباع نظام غذ�ئي �شارم، فيمكنك  تف�شل 

جمموعة من �لن�شائح �لتي متّكنك من تعديل 

ج�شمك بطرق ب�شيطة:

��شتخدم �ل�شوكة : من �لطرق �ل�شهلة للغاية 

�لتي ت�شمن لك عدم �الإفر�ط يف تناول �الأطباق 

و��شتبد�لها  �مل��ل��ع��ق��ة  ع��ن  �ال���ش��ت��غ��ن��اء  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

طريقة  �إن  حيث  �ل�شينية،  �لع�شا  �أو  بال�شوكة 

لك  ت�شمن  �ل��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  ����ش��ت��خ��د�م��ه��م��ا يف 

تناول كميات �أقل من �ملاأكوالت، و�ل�شعور بال�شبع 

�شريعاً.

�الأطباق  �الأ�شو�ق  يف  ُتباع  �ملق�ّشمة:  �الأطباق 

�إىل ثاثة  ع��ادة ما تكون جم��ز�أة  �لتي  �ملق�شمة، 

�لتحكم  ت�شتطيع  �أج��ز�ء، ومن خالها  �أربعة  �أو 

يف كمية �لطعام �لتي �شتاأكلها، �إىل جانب مر�قبة 

�مل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  �مل��ت��ن��اَول��ة،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د 

و�خل�شر�و�ت  ج��زء،  يف  �ل��ربوت��ني  و�شع  ميكنك 

�الأخ���ري  �جل����زء  تخ�ش�ض  بينما  �آخ����ر،  ج���زء  يف 

ل��ل��ك��رب��وه��ي��در�ت، وم���ع �ل���وق���ت ���ش��ت��ج��د نف�شك 

حددت �لكمية �ملنا�شبة لك من �لطعام، وبالتايل 

حت�شل عليها �أياً كان حجم و�شكل طبقك.

�أطباق �شغرية �حلجم و�أكو�ب طويلة: �أثبتت 

�ل��ع��دي��د م��ن �ل��در����ش��ات �أن ت��ن��اول �الأط��ع��م��ة يف 

من  �أق��ل  كميات  بتناول  ي�شمح  �شغرية،  �أط��ب��اق 

�أنه يف حالة �لرغبة يف تناول طبق  �لطعام، كما 

وذلك  �ملطلوب،  �حلد  تتجاوز  لن  فاإنك  �إ�شايف، 

ل�شغر حجم �لطبق، �أما بالن�شبة �إىل �مل�شروبات، 

�أك��و�ب زجاجية  بتناولها يف  فين�شحك �خل��رب�ء 

يعطيك  حتديد�ً  �حلجم  ذل��ك  �إن  حيث  طويلة، 

�إح�شا�شاً د�ئماً بو�شع كميات قليلة من �ل�شو�ئل، 

وبالتايل تتحكم يف كمية �ل�شعر�ت �حلر�رية.

جتنب �لتحدث �أو م�شاهدة �لتليفزيون: من 

من  مكت�شبة  تكون  رمبا  �لتي  �خلاطئة  �لعاد�ت 

تناول  �أث��ن��اء  �لتحدث  �ل�شريعة،  �حل��ي��اة  طبيعة 

�لطعام عن �أحد�ث �ليوم. فيوؤكد �خلرب�ء �أن من 

�أكر �الأمور �لتي جتعلك تتناول �لطعام بكميات 

�أو  بالطعام،  ممتلئ  وفمك  �لطعام  تناول  �أك��رب، 

�أثناء م�شاهدة �لتليفزيون.

�أن  �ملوؤكدة  �ملعلومات  �ال�شتيقاظ مبكر�ً: من 

يقرب  م��ا  تتناول  يجعلك  م��ت��اأخ��ر�ً  �ال�شتيقاظ 

ب��االإ���ش��اف��ة  �إ���ش��اف��ي��ة،  ح���ر�ري���ة  ���ش��ع��رة  من200 

�إىل ت���ن���اول �الأط��ع��م��ة غ���ري �ل�����ش��ح��ي��ة، ب��خ��اف 

�الأ�شخا�ض �لذين ي�شتيقظون مبكر�ً.

�إع������د�د وج���ب���ات خ��ف��ي��ف��ة: م���ن �الأم������ور �ل��ت��ي 

�ل��وج��ب��ات  ب��ني  �حل��ل��وى  ت��ن��اول  تتجنب  جتعلك 

�الأ���ش��ا���ش��ي��ة، �ال���ش��ت��ع��ان��ة مب�����ش��غ »�ل��ع��ل��ك«، لكن 

�ح���ر����ض ع��ل��ى ���ش��ر�ئ��ه خ��ال��ي��اً م���ن �ل�����ش��ك��ر. كما 

�أو خفقها  ميكنك تقطيع �جلزر لقطع �شغرية، 

مع  �ل���ق���و�م،  مل�شاء  ل��ت��ك��ون  �ل��ط��ع��ام  حم�شر  يف 

و���ش��ع��ه��ا يف �ل��ربط��م��ان��ات �ل��زج��اج��ي��ة �خل��ا���ش��ة 

ت�شعر  عندما  منها  تتناول  �أن  على  ب��االأط��ف��ال، 

باجلوع بني �لوجبات، و�أي�شاً من �حليل �ملوؤثرة 

حقاً، و�لتي متنعك من تناول �ملزيد من �لطعام، 

�لوجبات،  بني  مثلجة  مياه  �شرب  على  �ملو�ظبة 

�أو عند �جلوع. 

ع�����دم �ال����ش���ت���غ���ن���اء ع����ن �ل����وج����ب����ات �ل���ث���اث 

م��ن �الأف���ك���ار �ل�����ش��ائ��ع��ة و�خل��اط��ئ��ة يف  �ليومية: 

�ل��وق��ت ن��ف�����ش��ه، �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن �أي م��ن �ل��وج��ب��ات 

�لتي  �خلفيفة  �ل��وج��ب��ات  �أو  �ل��ي��وم��ي��ة،  �ل��ث��اث 

�لوزن،  زي��ادة  �لغذ�ئي، للحد من  �لنظام  تتخلل 

حيث ثبت �أن ذلك غري �شحيح بتاتاً، الأنه عندما 

مقاومة  ت�شبح  �ل��وج��ب��ات،  �إح����دى  ع��ن  تتخلى 

�جل�شم للطعام �أ�شعف، ومن هنا تاأتي �ل�شر�هة، 

خ�شو�شاً يف �ل�شاعات �الأخرية من �ليوم، لذلك 

�لوجبات  �أي من  �لتخلي عن  �حر�ض على عدم 

�إذ� كنت ال  �ملثال:  �شبيل  �لثاث، فعلى  �ليومية 

�أعد  �الإف��ط��ار،  وجبة  لتناول  �لكايف  �لوقت  جتد 

وجبة �شحية يف حقيبة تتناولها يف �لطريق، �أو 

فور و�شولك �إىل �لعمل.

بر�زيليون،  خ��رب�ء  �أث��ب��ت  ب�شيطة:  �بت�شامة 

�ل�شحك،  على  ي��د�وم��ون  �لذين  �الأ�شخا�ض  �أن 

ي��ك��ون��ون �أك���ر ق���درة على ح��رق �ل��ده��ون ب�شكل 

�أ�شرع، وذلك نتيجة تعزيز هرمون �ل�شريوتونني 

�شهيتك  يقلل من  و�ل��ذي  �ل�شعادة،  �مل�شوؤول عن 

للطعام تلقائياً.

�ل�شهلة  �حليل  من  و�أخ���ري�ً،  �ملطبخ:  �إغ��اق 

�لتنفيذ، غلق باب �ملطبخ طول فرتة �لليل، بعد 

ل د�ئماً  تناول وجبة �لع�شاء �ملعتادة، و�لتي يف�شَّ

تناولها قبل �ل�شاعة �لثامنة م�شاء، و�أال تتجاوز 

�ل��ع��ا���ش��رة، وذل����ك م��ن��ع��اً ل��دخ��ول �مل��ط��ب��خ م����ر�ر�ً 

وتكر�ر�ً الأي حجة، وتناول �ملزيد من �لطعام.

  مـنــوعــــات

طرق متنوعة للرشاقة.. من دون رجيم
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على رغم تتويج منتخب لبنان بطاًل لغرب 

ك���الأردن  عريقة  منتخبات  ح�ساب  على  �آ���س��ي��ا، 

غ�سان  �لفني  �ملدير  يبدو  ل  و�سورية،  و�إي���ر�ن 

�سركي�س �سعيد�ً.. وللرجل �أ�سبابه، فهو �لأكرث 

و�ل�سلة  در�ية ومعرفة بو�سع فريقه خ�سو�ساً 

�للبنانية على وجه �لعموم. 

ويف ح��دي��ث ل���»�ل��ث��ب��ات« �أك����د ���س��رك��ي�����س �أن 

�أي دعم  �ملنتخب ل ميكنه �ل�ستمر�ر من دون 

يف  ��ستحقاق  على  مقبل  �أن��ه  �سيما  ول  ر�سمي 

�لتي  للعبة  �آ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  �لأه��م��ي��ة، يف  غ��اي��ة 

�ستقام يف �ليابان ما بني 14 و22 �أيلول �ملقبل.

�أد�ء  ع��ن  ر���س��اه  �سركي�س  �أك���د  �ل��ب��د�ي��ة،  يف 

�لتي  �ل�12  �آ���س��ي��ا  غ���رب  ب��ط��ول��ة  �ل��الع��ب��ني يف 

عرب  كما  عمان،  �لأردن��ي��ة  �لعا�سمة  يف  �أقيمت 

عن تقديره �لعميق ملا بذلوه من جهد وعطاء، 

و�ل�ستعد�د  �ملعدومة،  �سبه  �لإمكانات  ظل  يف 

�ل�سعيف للحدث، و�لذي �قت�سر على متارين 

عدة متفرقة يف لبنان ومبار�ة ودية مع �سورية 

قبل �مل�سابقة، لكنهم عو�سو� عن ذلك بروحهم 

�سبيل  يف  و�ندفاعهم  �لوطني  وح�سهم  �لعالية 

حتقيق نتيجة م�سرفة لكرة �ل�سلة �للبنانية.

ت�سلم  م��ن��ذ  خ��ي��اره  �أن  �سركي�س  و�أو����س���ح 

م��ه��م��ات��ه م����درب����اً ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، ك�����ان جت��دي��د 

عنا�سر  معظم  و�سل  �أن  بعد  �لفريق،  دم��اء 

�لت�سكيلة �لرئي�سية �إىل �أعمار متقدمة، ور�أى 

�أن �لفريق �حلايل يتمتع باأفر�د مميزة متلك 

�ملوهبة و�أعمارها ت�سمح لها بالعطاء ل�سنو�ت 

قادمة.

و�أ�سار �سركي�س �إىل �أن �أكرب لعبي �لفريق 

�حلايل هو من مو�ليد 1986، و�خلطيب وحده 

من �لعنا�سر �ملخ�سرمة، ووجوده كان �سرورياً 

�مللعب، وهو  �أر�س  �لفريق وقيادته يف  لتطعيم 

حتامل على ظروف عائلية �سعبة عانى منها يف 

بطولة غرب �آ�سيا، حيث كان يف م�ستوى �حلدث 

كعادته، ومل يق�سر بو�جبه.  

ور�أى �سركي�س �أنه من بني �سلبيات بطولة 

فا�سلة  ف��رة  يوجد  �إذ ل  توقيتها،  �آ�سيا  غ��رب 

�ملحلية  �لبطولت  وختام  �مل�سابقة  بني  كافية 

يف ل��ب��ن��ان و���س��وري��ة و�إي�������ر�ن، وه���و �أم����ر يعيق 

�ملنتخب  منه  عانى  وق��د  للبطولة،  �لتح�سري 

�للبناين، �إذ مل تتح له فرة �لإعد�د �لكافية.

�إي��ج��اب��ي��ات  ب��ني  �أن���ه م��ن  و�ع��ت��رب �سركي�س 

�مل�ساركة يف بطولة غرب �آ�سيا، �كت�ساف مكامن 

�ل��ف��ري��ق، ح��ي��ث �سيجري  �ل��ق��وة و�ل�����س��ع��ف يف 

�لعمل يف �لفرة �ملقبلة، على بع�س �لتفا�سيل 

�إىل �أن �سفوف �ملنتخب �للبناين  �لفنية، لفتاً 

لن ت�سهد تغيري�ت جذرية، وقال: »ل ميكنني 

�أ�ستبعد من بذل �جلهد و�لعرق و�لتعب يف  �أن 

بطولة غرب �آ�سيا، و��ستدعي من تلكاأ وتكا�سل 

يف �للتحاق باملنتخب، فالأولوية هي لالعبني 

�مللتزمني، ولن �أقبل باأن ياأخذ �أحد �آخر �أي دور 

على ح�سابهم«.

قدمتها  �لتي  �مل�ستويات  �إن  �سركي�س  وق��ال 

�أما عن  �ملنتخبات �مل�ساركة كانت قوية عموماً، 

�مل��ب��ار�ة  يف  فل�سطني  �أم���ام  لبنان  خ�سارة  �سبب 

�لأخ�������رية ف���اأع���اده���ا �إىل �جل���ه���د �ل�����ذي ب��ذل��ه 

�إي��ر�ن  �أم���ام  �لقويتني  �مل��ب��ار�ت��ني  يف  �لالعبون 

و�لأردن، حيث ��ستنزف جزء�ً كبري�ً من طاقته، 

مذكر�ً باأن �ملنتخب خا�س مبارياته ب�8 لعبني 

فقط! 

وعن �مل�ساركة يف بطولة �آ�سيا ك�سف �سركي�س 

�للبناين مرهون بدعم  �أن �حل�سور  ل�»�لثبات« 

�إليه بنظرة جدية،  �ملنتخب، وتطلع �مل�سوؤولني 

�ل�سرف  ���س��ال��ون  لنا  يفتح  �أن  ن��ري��د  ل  فنحن 

�خلزينة  �سناديق  تفتح  �أن  نريد  بل  �ملطار،  يف 

ل��ي��ح��ظ��ى �مل��ن��ت��خ��ب ب��ال��دع��م �ل����ذي مي��ك��ن��ه من 

�حل�سور �مل�سرف يف بطولة �آ�سيا.. 

وك�������س���ف ���س��رك��ي�����س ع����ن م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي 

�لحت��اد،  مقر  يف  �ملنتخب  لعبي  مع  �سيعقده 

ح��ي��ث ���س��ي��وج��ه ن����د�ء �إىل �مل�����س��وؤول��ني، ل��الأخ��ذ 

ب��ع��ني �لع��ت��ب��ار ح���اج���ات �مل��ن��ت��خ��ب، و�ل��ت��ع��ام��ل 

كو�جهة  ي�ستحقها  �لتي  �لأهمية  بح�سب  معه 

للريا�سة �للبنانية.

مهمة  لي�ست  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  �سركي�س  ور�أى 

�مل�سابقة  �إن  بل  �ل��ق��ادم،  �لقاري  �ل�ستحقاق  يف 

�خل��ربة  �ل��الع��ب��ون  ليكت�سب  حم��ط��ة  �ست�سكل 

ق��ب��ل �ل��ن�����س��خ��ة �ل��ق��ادم��ة �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل، و�ل��ت��ي 

موؤهلة  �ستكون  �إن��ه��ا  �إذ  �أك���رب،  �أه��م��ي��ة  تكت�سب 

لبطولة �لعامل.

النتائج الكاملة

�آ���س��ي��ا،  غ����رب  ل��ب��ط��ول��ة  �لأوىل  �مل����ب����ار�ة  يف 

��ستهل منتخب لبنان م�سريته بفوز كبري على 

 – و46   18 –  27( 69 –  98 �ل�سوري  نظريه 

33 و75 - 53(، وجاء فوز لبنان بقيادة »كابنت« 
ق��ّدم  �ل���ذي  �خلطيب  ف���ادي  �للبناين  �ملنتخب 

مبار�ة كبرية )31 نقطة( و��ستحّق �لتنويه على 

رغم ظروفه �خلا�سة.

لبنان  منتخب  حّقق  �لثانية،  مبار�ته  ويف 

�نت�سار�ً �سهاًل على �ليمن 109 - 74.

يف مبار�ته �لثالثة، فاز منتخب لبنان على 

نظريه �لإي��ر�ين 74 - 69 )22 - 17 و35 - 39 

و55 - 52(، و�سّجل فادي �خلطيب 25 نقطة.

لبنان  منتخب  ح�سم  �ل��ر�ب��ع��ة،  �مل��ب��ارة  ويف 

على  �ل��ر�ب��ع  ف���وزه  حقق  بعدما  �لأول،  �مل��رك��ز 

�لأردين  �ملنتخب  ح�ساب  على  وذل��ك  �ل��ت��و�يل، 

و44-55(. و31-36  بنتيجة 61-73 )19-17 

يف �مل����ب����ار�ة �لأخ�������رية خ�����س��ر ل��ب��ن��ان �أم����ام 

و�سعه  على  ت��وؤّث��ر  مل  خ�سارة  وه��ي  فل�سطني، 

ك���اأول �ل��رت��ي��ب �ل��ع��ام، وج���اءت نتيجة �مل��ب��ار�ة 

و38-32   23-18(  75  -  82 فل�سطني  مل�سلحة 

و57-55 و75-82(. 

)لبنان  و�لثاين  �لأول  �ملنتخبني  �أن  يذكر 

لكاأ�س  يتاأهالن  �آ�سيا  بطولة غرب  و�إي���ر�ن( يف 

�سابقاً(  �ستانكوفيت�س  ك��اأ���س  )م�سابقة  �آ���س��ي��ا 

و�لتي �ست�ست�سيفها �ليابان يف �أيلول �ملقبل.
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ح�سني �خلطيبندمي �سعيد

مشاركة لبنان في بطولة 
آسيا في مهب الريح.. 
والسبب تقصير المسؤولين
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غ�سان �سركي�س

لن أقبل باستبعاد 
من كافح 

في »غرب آسيا«
لحساب من تلكأ 

في االلتحاق بالمنتخب

المدير الفني غسان سركيس 
يدق ناقوس الخطر في حديثه 
»الثبات«: مع الـ



بني  م��ن  بع�سها..  ت�سبه  ول  �ل�سنو�ت  تتعاقب 

نهائيات كاأ�س �لأمم  يف  �ساركو�  هولندياً  لعباً   23
�لأوروبية ببولند� و�أوكر�نيا، 16 كانو� حا�سرين يف 

�لأوىل  �ملبار�ة  ويف   ،2010 �أفريقيا  جنوب  مونديال 

لهولند� �أمام �لدمنارك، و�لتي منيت فيها بخ�سارة 

خا�سو�  لعباً   11 �أ�سل  1، ثمانية من   - 0 �ساعقة 

�للقاء  خا�سو�  منهم  ت�سعة   ،2010 مونديال  نهائي 

�لثاين �أمام �أملانيا )1 - 2(.. و�سبعة لعبو� يف �للقاء 

�ستان ما بني  2(،  لكن   - �لأخ��ري مع �لربتغال )1 

مونديال 2010 و»يورو 2012«. 

�ل�سوؤ�ل هو كيف تغري كل �سيء يف �سنتني؟ بعد 

خروجهم بروؤو�س مرفوعة يف 2010، مل يتجر�أ لعبو 

ف��ان مارفيك على مو�جهة �جلمهور  ب��ريت  �مل��درب 

�مل���وج���ود يف �أع�����د�د خ��ج��ول��ة يف م��ط��ار �أم�����س��رد�م، 

وذلك لدى عودتهم �إىل �أر�س �لوطن من �أوكر�نيا 

بثالث خ�سار�ت در�ماتيكية يف 3 مباريات للمنتخب 

�لأوروبية مر�سحاً  �لبطولة  �لذي دخل  �لربتقايل، 

قوياً، وخرج منها يجر �أذيال �خليبة.

وب��ع��د �خل�����روج �مل��ه��ني م���ن »جم��م��وع��ة �مل����وت«، 

ي��ب��دو �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ه��ول��ن��دي �أم�����ام م��ف��رق ط���رق.. 

م�ستقبل �ملدرب بريت فان مارفييك يف مهب �لريح، 

�خلالفات تع�سف بالفريق، و�لثغر�ت بدت و��سحة، 

مل  ح��ني  يف  �ل��دف��اع،  قلبي  م�ستوى  على  خ�سو�ساً 

م��ن��ه، خ�سو�ساً  ه��و متوقع  م��ا  �لهجوم  خ��ط  ي��ق��دم 

ر�أ�س �حلربة روبن فان بري�سي.

�ملدرب بريت  على خيار�ت  بد� �لرتباك و��سحاً 

�أ�سرك  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  �لدفاعية،  مارفييك  ف��ان 

�لثنائي هيتينغا - فالر ثم هيتينغا - ماتيي�سن �أمام 

�أملانيا قبل �أن يلعب مباتيي�سن وفالر �أمام �لربتغال، 

و�ح��د�ً؛  �سيئاً  لعبة كر��س مو�سيقية مل تنتج �سوى 

قبل  م��ن  �لهولندي  �ملنتخب  �سعف  نقطة  حتديد 

خ�سومه، و�ل�سرب يف عمق خطوطه �لدفاعية.

وعلى رغم وجود خامات مميزة كوي�سلي �سنايدر 

�ل��ربت��ق��ايل دوره  �ل��و���س��ط  و�ري����ني روب���ن مل يلعب 

كاماًل، فيما �سكل خط �لهجوم عقدة مل ينجح فان 

مارفييك يف حلها، �إذ تاه فان مارفييك ما بني فان 

�حل�سيلة  فكانت  هونتيالر،  ي��ان  وك��ال���س  بري�سي 

�لت�سفيات حني  بعيد عن  رق��م  وه��و  هدفني فقط، 

�سجلت هولند� 37 هدفاً.

ول ���س��ك ب���اأن �ل��ه��ز�ئ��م �ل��ث��الث ر���س��م��ت عالمة 

ف��ان مارفييك  ب��ريت  �مل��درب  ��ستفهام ح��ول م�سري 

�ملدرب  ويو�جه    ،2016 �لذي مدد عقده حتى عام 

�ل�����س��اب��ق ل��ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د �لأمل�����اين وف��ي��ن��ورد 

�كت�سابه  م��ن  �سنتني  بعد  ح��ال��ي��اً،  و��سعة  �ن��ت��ق��اد�ت 

نهائي  �إىل  ب��الده  قيادة منتخب  لنجاحه يف  تاأييد�ً 

كاأ�س �لعامل.

�ملدير  ب��ني  �نعدمت  �لثقة  �أن  �مل��ر�ق��ب��ون  وي��رى 

كال�س  منهم  ول�سيما  �لالعبني،  من  وع��دد  �لفني 

ي��ان هونتيالر ور�ف��اي��ل ف��ان در ف��ارت، ويف هولند�، 

ي�سري عدد من �ملر�قبني و�ل�سحف �إىل قرب رحيل 

�لتي  �لهولندية  للكرة  �نتقالية  ف��رة  يف  »ب��رت��ي«، 

�لرب�زيل  �ملقبلة يف  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �ستخو�س 

فان  كروبن  �لثالثني  قاربو�  بالعبني  عامني  بعد 

بري�سي و�آريني روبن وهونتيالر ودي يونغ وهيتينغا 

و�سنايدر.

وكانت بو�در �أزمة ظهرت د�خل �سفوف �ملنتخب 

�أن  بعد  �لبطولة  من  �لأول  �لأ�سبوع  يف  �لهولندي 

�سمح �لحتاد �لهولندي جلميع لعبيه بلقاء رجال 

يان  �ملهاجم كال�س  لكنه منع ذلك على  �ل�سحافة، 

هونتيالر �لذي لعب �حتياطياً يف �ملبار�ة �لأوىل.

وكان هونتيالر هد�ف �لدوري �لأملاين ب�29 هدفاً 

�إ�سر�كه  لعدم  �أع��رب عن غ�سبه  �سالكه،  يف �سفوف 

�أ�سا�سياً يف �ملبار�ة �لأوىل �سد �لدمنارك، حيث ف�سل 

�أر�سنال  �ل��زج مبهاجم  ف��ان مارفييك  ب��ريت  �مل��درب 

روب����ني ف���ان ب��ري���س��ي، ل��ك��ن �لأخ�����ري �أه�����در �ل��ع��دي��د 

�أم��ام  فريقه  خ�سرها  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  �لفر�س  م��ن 

�أعلن  �أن ر�فايل ف��ان در ف��ارت  0-1، كما  �ل��دمن��ارك 

�أكرث من مرة عن عدم ر�ساه للجلو�س على مقاعد 

�لالعبني �لإحتياطيني.

�لأزم���ات  ع��ن  غريباً  لي�س  �لهولندي  و�ملنتخب 

فقد  �لكربى،  �لبطولت  يف  ب�سفوفه  تع�سف  �لتي 

ح�سل �لأمر يف كاأ�س �أوروب��ا عام 1996 عندما �أبعد 

�ملدرب �آنذ�ك غو�س هيدينك �دغارد د�فيدز لأ�سباب 

م�سلكية، ثم حني كان �لود مفقود�ً بني رود خوليت 

و�ملدرب ديك �دفوكات يف كاأ�س �لعامل 1994.

وعموماً قدم �لهولنديون �أ�سو�أ نتيجة لهم يف كاأ�س 

�أوروبا، �إذ منيو� بثالث هز�ئم ومل يحرزو� �أي نقطة، 

و�سل   ،1988 ع��ام  �لأوروب����ي  �للقب  �إح��ر�زه��م  فمنذ 

مر�ت  ثالث  �مل�سابقة  نهائي  ن�سف  �إىل  �لهولنديون 

�لنهائي  رب���ع  �إىل  وم��رت��ني  و2004(   2000  ،1992(

�لأول  �ل�����دور  م���ن  ي��خ��رج��و�  ومل  و2008(،   1996(

�لثالث يف  1980 حني حلو� يف �ملركز  �سوى م��رة ع��ام 

�ملجموعة �لأوىل خلف �أملانيا )�لغربية حينها( بالذ�ت 

وت�سيكو�سلوفاكيا بفارق �لأهد�ف عن �لأخرية.

�ملنتخب  ي��خ��رج فيها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل���رة  وه���ي 

�لهولندي و�سيف بطل مونديال 2010، من �لدور 

وك��اأ���س  �أوروب����ا  ك��اأ���س  �ل��ك��ربي��ني،  للبطولتني  �لأول 

1934 حني خ�سر  �لعامل، �لأوىل كانت يف مونديال 

يف �ل��دور �لأول �ل��ذي ك��ان يقام من م��ب��ار�ة و�ح��دة 

مل�ساركة 16 منتخباً فقط، على يد �سوي�سر� )3-2(، 

و�لثانية يف مونديال 1938 على يد ت�سيكو�سلوفاكيا 

)0-3 بعد �لتمديد(، �إ�سافة �إىل كاأ�س �أوروبا 1980.

و�مل���ف���ارق���ة �أن �مل����رة �لأخ������رية و�ل���وح���ي���دة �ل��ت��ي 

 1980 �ل��دور �لأول عام  خرج فيها �لهولنديون من 

�إىل نهائي كاأ�س  ح�سلت بعد عامني على و�سولهم 

�لعامل حني خ�سرو� �أمام �لأرجنتني، وها هم و�جهو� 

�إىل نهائي مونديال  �أن و�سلو�  �ل�سيناريو ذ�ته بعد 

حني خ�سرو� �أمام �لإ�سبان.  2010

جالل قبطان
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مدرب هولند� بريت فان مارفييكخيبة �أمل لالعبي هولند� بعد ود�ع كاأ�س �أمم �أوروبا



�صهدت حمافظة املنيا حالة �صديدة من ال�صراع 

ب��ن اأن�����ص��ار ك��ل م��ن حم��م��د م��ر���ص��ي؛ م��ر���ص��ح ح��زب 

اأن  حتى  �صفيق،  اأحمد  والفريق  والعدالة،  احلرية 

الأمور و�صلت اإىل ال�صراع بن »زوجن«، وقيام زوج 

من اأن�صار �صفيق بتطليق زوجته لت�صويتها ملر�صي، 

فقد قام رجل من اأن�صار اأحمد �صفيق باإلقاء مين 

52 مبدر�صة  رقم  داخ��ل جلنة  زوجته  الطالق على 

اأبناء الثورة ببني مزار، بعد اأن قامت باختيار حممد 

مر�صي، مما دفعها اإىل متزيق ورقة الت�صويت اأمام 

حم�صر  حترير  اإىل  القا�صي  ا�صطر  مما  القا�صي، 

الزوج  انهال  النيابة، هذا وقد  اإىل  واإحالتهما  لهما 

على زوجته بال�صباب والتعنيف ملا قامت به.

ر�صيدة  اليمنية  ال�صحافية  ن���ذرت  ب��امل��ق��اب��ل 

مر�صح  ف���از  ل��و  مب�صرية  زوج��ه��ا  ت��زوي��ج  القيلي 

على  مر�صي  حممد  ال��دك��ت��ور  امل�صرية  ال��رئ��ا���ص��ة 

مناف�صه الفريق اأحمد �صفيق.

وب��ح�����ص��ب م�����ص��ادر ���ص��ح��ف��ي��ة، ق��ال��ت ال��ق��ي��ل��ي: 

»زوج�����ي ظ���ل ط����وال اأرب���ع���ة ع�����ص��ر ع���ام���اً ل ي��ف��ت��اأ 

يذكرين مبقولة الإمام ال�صافعي: »من مل يتزوج 

التذكري  يعول يف هذا  ن«، وهو  ُيَح�صَّ م�صرية مل 

و�صعة  ف��ك��ري  وتناغم  �صداقة  م��ن  بيننا  م��ا  على 

ح�صور الدعابة يف تعامالتنا وف�صلنا بن اخلا�ص 

وبن العام يف حواراتنا وقناعاتنا«.

قراأت  »اإين  فكاهي:  باأ�صلوب  القيلي  وت�صيف 

خم�ص  نحو  قبل  ���ص��درت  اجتماعية  درا���ص��ة  عليه 

اأك��ر  ه��ي  امل�����ص��ري��ة  امل�����راأة  اأن  اإىل  ت�صري  ���ص��ن��وات 

لكنه م�ص م�صدق  للزوج،  العربيات �صرباً  الن�صاء 

اأبداً اأبداً )ذنبه على جنبه(«.

ون��ق��ل��ت امل�������ص���ادر ع���ن ال������زوج ع��ب��د ال��رح��م��ن 

ال�صريف قوله: »فوجئت بنذر زوجتي ر�صيدة التي 

تعترب الزوجة الثانية، ولي�ص لديَّ �صوى املوافقة 

�صتكون  تنفيذه  ال��ذي يف حال طلبت  نذرها،  على 

الزوجة امل�صرية هي ثالث زوجة«، م�صرياً اإىل اأنه 

توقع  لكنه  ال��زوج��ة،  حت��دي��د  الآن  حتى  يتم  »مل 

ال�صفر اإىل م�صر لإمتام النذر لختيارها يف حال 

فاز املر�صح امل�صري مر�صي«.
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كاريكاتير

ق زوجته بسبب تصويتها لمرسي 
ّ
زوج مؤيد لشفيق يطل

ويمنية نذرت تزويج زوجها من مصرية إذا فاز مرشح اإلخوان!
أردني يحتال على »إسرائيلي« 

بمبلغ 140 ألف دوالر
التحقيق  ول��وي��ل«  »ل���وؤي  القا�صي  ن��اع��ور  ع��ام  با�صر مدعي 

تعر�صه  فيها  »اإ�صرائيلي«، مدعياً  بها  تقدم  كان قد  �صكوى  يف 

للن�صب والتهديد وال�صرب من قبل اأردين اأخذ منه مبلغ 140 

األف دولر، ووجه القا�صي ولويل للم�صتكى عليه تهم الحتيال 

ذمة  على  بتوقيفه  واأم���ر  واإي����ذاء،  وتهديد  توقيع  واغت�صاب 

الق�صية يف جويدة �صرق العا�صمة الأردنية عمان.

ويف التفا�صيل، 

قال م�صدر مقرب 

م������ن ال���ت���ح���ق���ي���ق، 

ه��و  امل�����ص��ت��ك��ي  اأن 

»اإ���ص��رائ��ي��ل��ي« من 

من  م�صري  اأ�صل 

كان  تركيا،  �صكان 

ق����د ت����ع����ّرف ع��ل��ى 

اأردين  م�����واط�����ن 

وات���ف���ق م��ع��ه على 

اإعطائه مبلغ 140 

األف دولر، مقابل اأخذه الدولر بن�صف �صعره، اإل اأن املواطن 

الأردين متكن من الهرب وُقدمت ال�صكوى لالأمن الوقائي.

وبّن امل�صدر اأن امل�صتكى عليه قام بالت�صال مع »الإ�صرائيلي« 

تهديد  وحت��ت  برتبيطه  ق��ام  وه��ن��اك  منزله،  اإىل  وا�صطحبه 

ب��الت�����ص��ال م��ع زوج��ة  ق��ام  ال�����ص��الح وق��ع��ه على خمال�صة، كما 

»الإ�صرائيلي« طالباً منها مبلغ 50 األف دينار لقاء اإطالق �صراح 

املبلغ، وعليه قام برتك  تاأمن  اأنها مل تتمكن من  اإل  زوجها، 

الإ�صرائيلي بال�صارع ولذ بالفرار.

خارج  حالياً  »الإ�صرائيلي«  امل�صتكي  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 

البالد، واأن التحقيقات ما زالت جارية.

ا�صطرا  عري�صن  ق�صة  املا�صية،  القليلة  الأي��ام  يف  العربية  ال�صحف  تناقلت 

لق�صاء اأول اأيام �صهر الع�صل يف جممع للنفايات، بحثاً عن كي�ص يحتوي على نقود 

و�صيكات اأهداها للزوجن اأ�صدقاوؤهما واأقاربهما.

الزفاف  حفلة  بعد  ن��زل  العري�صن  اأن  اح��رون��وت«  »يديعوت  �صحيفة  وكتبت 

الفخم، يف فندق لق�صاء ليلة الدخلة، وو�صف الزوجان حفلة الزفاف التي جمعت 

نحو 470 �صيفاً بالرائعة، م�صريين اإىل �صخاء ال�صيوف الذين قدموا لهما الكثري 

من الهدايا والنقود وال�صيكات.

عندما  برعب  اأ�صيبا  اأنهما  بيد  التايل  اليوم  �صباح  الفندق  الزوجان  وغ��ادر 

اأدركا اأنهما تركا يف غرفة الفندق كي�صاً يحتوي على بع�ص النقود وال�صيكات التي 

ح�صال عليها كهدايا، واأ�صرعا اإىل الفندق، اإل اأنه تبن اأن عاملة يف الفندق قامت 

بتنظيف غرفتهما، ورجح الزوجان اأن العاملة األقت الكي�ص يف �صلة النفايات.

وبعد تفتي�ص �صلة املهمالت وحاوية القمامة يف الفندق تبن اأن هيئات البلدية 

املعنية قد نقلت النفايات اإىل جممع القمامة يف املدينة، و�صرح الزوجان ق�صتهما 

ملدير املجمع الذي تعاطف معهما واأر�صل عدداً من العاملن مل�صاعدتهما يف البحث 

عن الكي�ص املفقود، وبعد بحث مكثف مل ينجحا اأي منهم يف العثور على الكي�ص.

املجمع  يف  العاملن  اأن  تاأكيده  القمامة  جممع  مدير  عن  ال�صحيفة  ونقلت 

�صيوا�صلون عمليات البحث يف غ�صون الأيام القريبة املقبلة �صعياً منهم مل�صاعدة 

الزوجن واإ�صعادهما.

شهر العسل في مجمع للقمامة!


